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kamarák közös, egyértelmű állásfoglalásá-
ban a NémetországgáI való közelebbi gaz-
dasági kapcsolat iránt való rokonszenv erő-
seblben nyilatkoznék meg. 

Felteszi ugyanis a kamara, hogy a köz-
benső vámokkal létesítendő szövetség, mező-
gazdaságunkinak ujabb piacot teremtene s a 
Balkán államokkal ipartermékeink elhelye-
zése szempontjából kedvezőbb szerződések 
volnának., köthetők. Az ülés egyhangúlag 
teljes egyetértéssel hozta határozatait. 

HÍREK 
oooo 

A török Vörös Félhold képesíevelezö-

lapjait 20 fillérért árusltja az Országos Bi-

zottság, (Budapest, képviselőház.) 

Szaloniki fölött 
német gépmadár cirkál. Nyugodtan kering 

a város fölött, de mintha baja esetit volna 

a motornak, fáradtam zihál, mint a beteg 

tüdő. ügy látszik golyót fogott. A pilóta 

mindent elkövet, hogy kijusson a srapnel 1-

csőből, szünetlenül forgatja a volánt, szeret-

ne feljebb kerülni, de hiába. IA megsérült 

motor húzóereje egyre csökken, a gép sü-

lyed, az utas (beszünteti a gépfegyver műkö-

dését. 'Az aviatikus ínég egy utolsó kísérle-

tet. tesz: elállítja, a motort és csavarmenet-

ben próbál visszajutni a német hadállások 

mögé. A pilóta merész vállalkozása nem járt 

sikerrel, kénytelen volt Szaloniki határában 

kikötni. 

A francia csapatok, miután, órákig figye-

lemmel kisérték a német aeroplán titárii 

harcát a levegővel, olcsó dicsőséghez jutot-

tak. Diadalnienetlren hurcolták a gépét a 

városiba, körülugrálták, ujjongtak és haza-

fias dalokat énekeltek. Amikor a szűnni nem 

akaró diadalmám-ürtól ittas francia katonák 

kacagtató ünnepélye a vége felé közeledett, 

előlépett a tömegből egy úriasszony, — a 

iZakmikii Őrien t-bank igazgatójának neje — 

és francia nyelven, messze hangzó harsány 

hangon így szólott: 

— Hazai repülőgépem, ezzel a fehér ró-

zsáról diszitélek fel, mert Németországért 

hősiesen elestél! 

Levett a kebléről egy fehér rózsát és az 

aeroplán szárnyára, tűzte, aztán emelt fővel 

távozott. A tömeg szinte megkövülve állott, 

utat csináltak a bátor uriasszonynaik, senki 

sem merte távozását megakadályozni. Görög 

földön, francia katonák jelenlétében igy di-

Kzitett fel egy német gépmadarat egy bős-

Leik ü német úriasszony. 

(Szeretnék ön előtt, asszonyom, — mint 

az a lovagikorban volt szokásban — féltérdre 

ereszkedni és megcsókolni azt a kezét, ame-

lyikkel azt a fehér rózsát oda tűzte . . . 

CL r.) 

— Gróf Tisza István kitüntetése. A király 

gróf Tisza István miniszterelnöknek a Vörös-

kereszt érdemcsillagát a ihadiékitménnyel 

adományozta. Ezen a téren az érdemcsillag 

a legnagyobb kitüntetés1. 
— Bevonultak a legöregebb népfölkelők. 

Pénteken bevonultak a kaszárnyákba a 49 
és 50 éves népfölkelők is, ök lesznek a leg-
öregebb újoncok, akik deresedő fejjel, gyen-
gülő karral, de ép oly erős akarattal szolgál-
ják majd .a nemzeti ügyet, mint a legfiata-
labbak. A mai (Magyarország nagysága és 
hatalma főként a legutóbb bevonult nem-
zedékek alkotásaihoz güződik. Most elmen-

nek, hogy a béke teremtő munkájának ered-
ményeit megvédelmezzék. Mennek a fiaik 
után, akiket ők tanítottak hazaszeretetre és 
hősiességre. Lépteik nem oly ruganyosak, a 
derekuk talán kissé meghajlott; vidám nó-
tázásoikkal nem verték fel az utca csendjét. 
De a büszkeség sugárzott a komoly arcok-
ról, hogy ők is elmehetnek még a fiaik után. 

— Szegeden tartják a vidéki malomlpa-
rosok közgyűlését A Vidéki Malomiparosok 
Országos Egyesülete, amely eddig a szék-
helyén: Budapesten tartotta gyűléseit. — 
Aczél Gézának, a Back-imalom vezérigazga-
tójának kezdeményezésére — március 25-én 
Szegeden tartja rendes évi közgyűlését. Ez 
alkalommal körülbelül 130 malom képvise-
lője érkezik Szegedre, akik egyúttal a Back-
malomban felszerelt automatikus tűzoltó-
berendezést is megtekintik. A praktikus tűz-
oltó-berendezés lényege abból áll, hogy ha 
a malom valamelyik helyiségében 'a levegő 
egv bizonyos hőfokot elér. a vizesapok ki-
nyílnak és az egész helyiség megtelik vízzel. 

— A kávéházaknak Is zárni kell egy 
órakor. A hivatalos lap pénteki száma közli a 
belügyminiszter 19.179/VI. a. 1916. számú 
rendeletét, amely a nyilvános helyek záró-
óráinak korlátozásáról rendelkezik. A rende-
let bevezetésében megemlékezik arról, hogy 
a nagyközönség a mai suilvos viszonyok kö-
zött egészben véve a nehéz idők komolysá-
gához méltó magatartást tamisit. árkádnak 
azonban egyesek, akik még a rendes idők 
mértékén is túlmenő és egész éjszakákat be-
töltő vigadozásukkal sértő ellentétbe tatnak a 
jóérzésű közönségnek nemes viselkedésével. 
A rendelet három paragrafusból áll. Az első 
paragrafus: szerint a mmlaíóhel vekei ven-
déglőket, korcsmákat, ital-mérő, vagy eláru-
sító és inás hasonló üzleteket (bodega, auto-
mata bitffé, bar stb.) te rájuk még rövidebb 
záróra nincs miegállapitva, éjfél után egy órá-
nál tovább nem szabad nyitva tartani és reg-
gel öt óra előtt nem szabad kinyitni. Ezek a 
rendelkezések nem vonatkoznak a vasúti 
vendéglőkre. A második paragrafus e ren-
delkezések megszegését kihágásnak minő-
siti, .amely két hónapig terjedhető elzárással 
és 600 koronáig terjedhető pénzbünte-
téssel büntetendő. A harmadik paragrafus 
szerint a rendelet március 16-án lép életbe. 
A rendelet nem tisztázza pontosan azt a kér-
dést, hogv vájjon a kávéházaknak jogiuk 
van-e egv órán tul is nyitva tartamok, vagy 
pedig szintén a rendelet korlátozásai alá es-
nek-e? Illetékes helyen erre vonatkozólag 
közölték, hogv a rendelet eredeti foglamaz-
ványban és kéziratban azok között a -helyi-
ségek között, melyek a rendelet korlátozá-
sai alá esnek, benne vannak a kávéházak is. 
ez a kifejezés „kávéházak" azonban a nyom-
tatott rendelet felsorolásában tévedésből ki-
maradt és ezért a rendeletet a belügyminisz-
térium még egyszer, még pedig ezúttal a ka-> 
veházakra is kiterjedően, fogja publikálni. 

— Családi dráma Nagylakon. Pétteken 
bajomiban megrendítő családi dráma törten 
Nagylakon. Dr. Urszinyi Endre nagylaki 
szolgabíró az alvó dada mellől magahoz vet-
te háromhetes gyermekét, bevitte a fürdő-
szobába és ott kétszer egymásután mellbe-
lőtte A borzalmas tett Mán a szolgabíró ön-
magával végzett. Zsebkésével fölvágta jobb 
karján az ereit, odatartotta kezét a fürdő-
kád fölé és várta a halál bekövetkezését. 
Szerencsétlen kis gyermeke azalatt (kiszen-
vedett. A szolgabíró kimos gyötrelmében 
e<ry végső erőfeszítéssel fölemelte a földről 

<n gyermekének holtteste mellett füstölgő 
fegyvert és azzal halántékába lőtt. A .golyó 
szétroncsolta az agyvelejét. A fürdőszoba 
bezárt ajtaja elfödte a rémes drámát, a lö-
vések zaja nem hallatszott ki. Reggel hat 
óra tájban a dada a csecsemő keresésére In-
dult és eklkor tünt fel neki, hogy a szolga-
bíró ágya is üres. Lá.zas sietséggel 'kutatta 
fel az "egész lakást. A fürdőszobában aztán 
eléje tárult egész borzaimassagáiban a rémes 
látvány. A kis gyermek "mar halott volt, á 

szolgabiróban még völt ugyan élet, de az 
előhívott orvos nem segíthetett rajta és reg-
gel nyolc órakor kiszenvedett. A fiatal, alig 
hairminickétéves szolgabírót, aki egyik leg-
népszerűbb tisztviselője volt egész Csanád-
megyének, feleségének (halála és anyagi gon-
dok vitték rá a végzetes tettre. A tragikus 
sorsú szolgabíró ezelőtt három évvel nősült. 
Moires (VIön, budapesti papirgyáros leányát 
vette feleségül. (Boldog családi egyetértésiben 
és anyagi gondok nélkül élték, inert a szol-
gabírónak nemrégen még (tekintélyes va-
gyona volt. Fivérének, dr. Urszinyi János-
nak icsabai képviselőjelöltsége azonban a 
szolgabíró anyagi (helyzetét is megrendítet-
te. Az anyagi gondokat ugy akarták leküz-
deni, hogy a felesége is foglalkozást vállalt. 
Heteklkel ezelőtt Urszínyinét a buba-pest i 
szülészeti klinikára kellett szállítani, ahol 
meghalt. A szolgabiró maga is -betegeske-
dett. Ezek a csapások érlelték meg a szolga-
bíróban a végzetes elhatározást, aki különö-
sen a rajongásig szeretett fiatal hitvesének 
elvesztését (nem1 tudta elviselni. (A családi 
tragédia Nagylakon és egész Csanádmegyó-
l>en mély részvétet keltett, ahol a tragikus 
végű szolgabiró általános becsülésbein. része-
sült. Dr. Urszinyi Endrét és kis gyermekét 
szombaton délelőtt temetik Nagylakon. 

— Vásárhely üdvözlete a honvédelmi 
miniszterhez. Hódmezővásárhelyről jelentik: 

Báró Hazai Samu honvédelmi miniszternek 
a 46-ik gyalogezred tulajdonosává történt ki-
nevezése alkalmával a város tan-ácsa a mi-
niszternek üdvözlő táviratot 'küldött. A honi-
védelmi miniszter az üdvözletre szintén táv-
iratban válaszolt és megköszönte a város -fi-
gyelmét. A távirat szövege a következő: 

A„ vitéz 46-ik gyalogezred tulajdono-
sává történt kineveztetésem alkalmából ki-
fejezett 'szer enc slék i vatta t a ik-ér t legőszin-
tébb köszönetemet fejezem ki. Hazai." 
— Fogházzal büntetik, aki elmulasztja 

a tavaszi vetést. Bécsből jelentik: A Wiener 
Zeitung miniszteri rendeletet közöl a tavaszi 

mezőgazdasági munkák biztosításáról. A rende-

let minden mezőgazdát kötelez arra, hogy min-

den megművelhető földjét, amennyiben ezt még 

nem tette, bevesse s szükség esetén ujabb vetést 

is eszközöljön. Az aratási bizottságok felügyel-

nek . arra, hogy a tavaszi vetést 1916-ban is 

idejekorán és teljesen végezzék el. A rendelet 

ellen vétőket ezer koronáig terjedő pénzbünte-
téssel, vagy egy hónapig terjedő elzárással bün-

tetik. (Af. T. /.) 
— Rablótámadás a makói határban. A 

makói rendőrség pénteken este táviratiban 
tudatta a szegedi -rendőrséggel, hogy csü-
törtökön éjjel a makói (határban lakó Fodor 
Jínosnét és családját három vidéki, valószí-
nűleg dorozsmai -ember megtámadta, össze-
kötözte és kirabolta. A rablók öt darab -ezer-
koronást és mintegy tizenkétezer korona ér-
tékű kisebb bankjegyet vittek el. Az eddigi 
nyomozás adatai szerint a rablótámadást ci-
gányok követték el, akik elmenekültek. A 
makói rendőrség megkeresésére a szegedi 
rendőrség- is 'megindította a nyomozást. 

— A cyugdljszabályzatot jóváhagyta a 
miniszter. A belügyminiszter a mult év szep-
tember haválhau módosított nyugdíj-szabály-
zatot jóváhagyta. 

— Nem sértette a királyt. Ozrunkovits 
Sándor a mult év decemberében' egv szabad-
kai vendéglőben különféle sér.ticS 'kijelentése-
ket tett a magvarokról. A szabadkai törvény-
szék bizonyítékok hiányában felmentő Ítéle-
tet hozott. A szegedi Ítélőtábla helybenhagy-
ta a törvényszék Ítéletét. 

— Mert nem akarta kivilágítani az ablakot 
Tavaly augusztusban — őfelsége születés-
napján — az ópalánkai -községi elöljáróság 
elrendelte, hogy a házak ablakait mindenki 
világítsa ki. Posztics Döme föld-míves nem 
mutatkozott hajlandónak résztvenni a kivilá-
gításban, sőt mikor a rendőr ismételten fel-


