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hogy a vasárna-pi kisteleki vásáron 8.40—45.60 

a szőregi vásáron 3.10 korona volt a marha 

kilójának ára élősúlyban. A tanács a beje-

lentéshez képest legközelebbi teljes ülésén fog 

Mellis és .társad beadványa fölött határozni. 

— A nagyheti és húsvéti ájtatosságok 
sorrendje. A római katolikusok és a görög-
keletiek húsvétja az idén egyidőbe esik. A 
szegedi római katolikus egyház nagyheti áj-
tatosságainak sorrendje ez: Szerdán délután 
3 órakor gyászveesernye és Jeremiás siral-
mai. Nagycsütörtökön délelőtt 10 órakor ün-
nepélyes szentmise, amely alatt a harangok, 
elnémulnak. Mise után az oltári szentség el-
rejtése és az oltároknak megfosztása ékes 
ségeilkfől. Délután 3 órakor gyászvecsernye 
és Jeremiás siralmai. Nagypénteken délelőtt 
10 órakor passió, utána csonkamiise, amely 
után Jézus sirbatótéle és szentbeszéd, tartja 
Várhelyi József prépost. Délután 3 órakor 
gyászvecsernye és Jeremás siralmai, este 
6 órakor szentségbetótel. Nagyszombaton reg-
gel 7 órakor szentségkitétel, 9 órakor tüz-
szeutelés, 10 óraikor ünnepi szentmise, amely 
alatt a 'harangok ismét megszólalnak. Este 
6 órakor 'föltámadási körmenet. Húsvét va-
sárnapján reggel 7 órakor szentmise, 10 óra-
kor ünnepélyes szentmise nagy segédlettel, 
féltizenikettőkor ismét miseáldozás. Délután 
5 órakor 'háborús ájtatosság, szent beszéddel. 
A többi templomban is ez lesz a sorrend, 
esak a szentmiséket 9 órakor tartják. A nagy 
heti és húsvéti ájtatosságok sorrendje a gö-
rögkeleti szerb templomban a következő: 
Április i20-án, nagycsütörtök napján délelőtt 
10 óra'kor szentmise. lEsti 7 órakor „Vigiliák" 
Krisztus szenvedéséről szóló 12. evangélium-
nak olvasása. Április 21-én, nagypéntek nap-
ján délelőtt 10 órakor „Fejedelmi bóráik". 
Délután 3 órakor veesernye, Krisztus Urunk 
siirbatétele. Esti 7 órakor Szűz Mária siral-
mainak éneklése. Április 22-én„ nagyszombat 
napján hajnali fél négy órakor „Krisztus 
requiem"-je. Délután 1 órakor veesernye. 

Április 23-án hajnali 3 órakor föltámadási 
körmenet. (Délelőtt 10 órakor nagymise, dél-
után 5 órakor vecserpye és „Vigiliák". Áp-
rilis '24-én délelőtt 10 órakor rendes mise, 
délután 5 órakor veesernye és „Vigiliák". 
Április i25-én -délelőtt 9 órakor rendes mise, 
amely kedvező idő járás esetén halotti misé-
vel egybekötve a görögkeleti szerb temető-
ben fog megtartatni; rossz '(esős) időjárás 
esetén azonban elmarad és, május l~én ugyan-
otVés ugyanabban az időben tartják meg a 
halotti misét. 9 

— A zsidó húsvét. Hétfőn este megkezdő-
dött a zsidók húsvétja, a pászka ünnepe, a 
mely nyolc napig tart. Az első két főünnep-
napon mind a két szegedi zsinagógában nagy-
istentiszteleteket tartanak. Az uj zsinagógá-
ban Lőív Immánuel főrabbi kedden délelőtt 
háromnegyed tizenegykor (Eötvös Károlyról 
emlékbeszédet mond. 

— A galíciai magántávirat-forgalom. Mint 

a Budapesti Tudósító jeleníti, a 'magánt ávirat-

forgalomtem Baohorz, Barvinek, Betzec, Bo-

rytnia, Horyniec, Kobyla-nka, Kranzberg, La-

ka, Piíkulioc, Podbuz és Trzeinica galíciai hi-

vatalok is irész't 'vesznek. Ezekre a helyeikre 

magántáviratok: ismét )kütldheitöik es onnan 

érkezhetnek. 

— Bizottsági ülések. A pénzügyi-bizottság 
szerdán délután négy órakor, a kórházi bi-
zottság délután öt órakor a városháza tanács-
termében ülést tant. 

— Aki gyűlöli a magyarokat. Battonyán 
február közepén kisebb 'társaság borozott a 
Gajdos-féle vendéglőben. A társaság egyik 
tagja újságot olvasott 'fel a többieknek, akik 
a győzelmi híreiktől elragadtatva hatalmas 
éljenzésben törtek ki. A magyarok hangos 
jókedve nagyon rosszul esett Badoszáv Mi-
hálynak, laki dühösen igy nyilatkozott: — 
Csak nevessetek, fogtok még sirni is, ha a 
szerbek nemsokára elfoglalják az országot. — 

Hétfőn tárgyalta az ügyet a szegedi törvény-
szék iHeressjy-tanácsa. A kihallgatott tanuk 
esküvel megerősített vallomása alapján a 
biróság izgatás miatt hat havi börtönt sza-
bott ki a dühös magyargyülölőre, aki meg-
felebbezte az ítéletet. 

— A gyorsírók kérelme. A Szegedi Gyors-
íróik Egyesületének vezetősége azzal a kére-
lemmel 'fordult a tanácshoz, ihogy a város 
az iskolai verseny dijakhoz háromszáz koro-
nával járuljon hozzá. A tanács a kérelmet 
— fedezet hiányában — elutasította. 

— A szinház tűzbiztosítása. Az az öt 

magyar biztosító társaság, amelynek a város 

a szinház tűzbiztosítását átengedni (kívánja, 

elfogadta a város által előirt összes feltétele-

-ket, 'A tanács felhívja a biztosítókat a szer-

ződés aláírására. 

— Elutasították a lovasrendörök kérelmét 
A városi lovasrendőrök azzal a kérelemmel 
fordultak a városi tanácshoz, hogy — tekin-
tettel a nagy drágaságra — lótartási illet-
ményüket a város 1915—Ű6-ra ötven százalék-
kal emelje fel. A tanács elutasító határoza-
tot hozott. i 

— Ahol már azzal foglalkoznak, miként 

fogadják a hazatérő katonákat. Pécsről 
írják: Bár még tombolnak a világháború 

furiái és nincsen nap, amely ne hozna uj, 

sőt nem enyhülő szomorúságot egy-egy ma-

gyar családnak házába, az emberek mégis 

ugy érzik, — bár minden konkrét alap nél-

kül, — bogy nem tarthat már sokáig ez a 

céltalan, lelketlen öldöklés, melybe most már 

beleborzadna'k azok is, akik ezt a csapást a 

világra zúdították. Nem hiszünk Asquith 

látszólagos frontváltozásának sem, aki Ang-

liát, a méreg/keverőt., a háboru fölidézőjét bé-

kés szólamokkal az ártatlanság mezébe öl-

töztetve, nemesíteni akarja háborús eéljíai-

ban, mert igaz és becsületes nyilatkozatokat 

nem hallottunk eddig másoktól, mint a mi 

és a szövetségeseink államférfiaitól és had-

vezéreitől. 'A baranyai katonák, bármely 

fegyvernemnél teljeisitettek is szolgálatot, 

gazdag vérpazarlással álltak helyt c nehéz 

és súlyos időkben és igy érthető, ha azokat 

mindenütt lázas türelmetlenséggel, rajongó 

szeretettel várják haza és mindenfelé készül-

nek, hogy azokat a vérfürdők után itthon » 

szépség, a derű és jó érzés várja. (Mohácson 

közadakozásból megfelelő összeget bocsátot-

tak az Iparos Olvasókör háznagyának, Joszt 

Jakabnak rendelkezésé re, hogy a kör a há-

ború óta csendes helyiségeit megfelelően 

rendbe hozhassa és díszben várhassa vissza 

tagjait, ha majd megérkeznek a harctérről. 

— Tömegnap a kihágási bíróságon. Kor-
mányos József és Tót Jánosné felsőtanyai 
lakosok gabona-készletük egy részét eltitkol-
ták. A pénzügyőrök felkutatták az eltitkolt 
gabonát és feljelentést tették a kihágási bíró-
ságon. Dr. Temesváry foka pitányh elyettes 
nyolc-nyolc napi elzárásra és száz korona 
pénzbüntetésre itélte őket. — Csikós Sándor 
felsővárosi lakost tizenöt napi elzárásra és 
kétszáz korona pénzbüntetésre itélte a kihá-
gási biróság. ugyancsak a gabonakészlet egy 
részének eltitkolása miatt. — Tót Sándor és 
Bitó István né Felsőtanyán rozszsal és búzá-
val etették a jószágokat. Egyenkint nyolc-
nyolc napi elzárást és száz-száz korona pénz-
büntetést kaptak. — Szőke József és Pabdi 
Imréné Csongrádról jöttek be hétfőn Szeged-
re kukoricát árulni. Egy rendőr észrevette, 
bogy száz százalékkal drágábban árulták a 
tengerit. Dr. Temesváry nyolc-nyolc napi el-
zárásra és száz-száz korona pénzbüntetésre 
itélte őket. Fazekas Pálnét és özvegy iGyulai 
Istvánnét két-két napi elzárásra és husz ko-
rona pénzbüntetésre itélte a kihágási biró, 
inert a hatóságilag megállapított áron felü 
vásárolták a tengerit. Eperjesi János szaty-
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