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— A miniszterelnök a királynál. Bécsből 

jelentik: Gróf Tisza István miniszterelnököt 

Pénteken délelőtt' tizenegy órakor a király 

Schönbr.umwban hosszabb nnvgánkiihallgafá-

son fogadta. — A Bud. Tud. jelenti: Gróf 

Tisza István miniszterelnök délben kihall-

gatáson jelent meg Schönbrunnban a király 

'előtt. Egy órakor a külügyminiszteri palo-

tába hajtatott, alhol hosszasan tanácskozott 

báró Burián István külügyiminiszterrel. A 

•minisztereinek ezután fogadta Körber közös 

PÉnziigylminiszter látogatását. 

— A bécsi gazdasági tárgyalások. A 

Bud. Tud. jelenti: Az osztrák pénzügyi pa-

lotában megkezdték a gazdasági tárgyalá-

sokat, amelyek a legutóbbi budapesti tanács-

kozások folytatása. A tárgyalásokat, ame-

lyek este nyolc óráig tartottak, holnap foly-

tatják. v A magyar miniszterek vasárnap 

szándékoznak visszatérni Budapestre. 

„ — Molnár Ferenc kitüntetése. Budapest-
ről jelentik : Mdnár Ferencnek, aki haditu-
dósítói minőségében a magyar vitézségnek 
ós a magyar katona erényeinek örökbecsű, 
magasztaló följegyzéseivel és gyönyörű, szí-
nes harctéri tudósításaival nagy érdemeket 
szorzott: a király a Ferenc József-rend tiszti 
keresztjét adományozta a katonai érdemke-
reszt szalagján. Ezt a kitüntetést csak a leg-
magasabb " rangú, nem kombattám tisztek 
kapják. A magyar közönség már eddig is 
kellőképen értékelte a népszerű iró munkás-
ságát, amelyért Molnár Ferenc most elnyerte 
a legfelsőbb elismerést. 

— Uj háborús ülésszak. Budapestről jelen-
tik: A képviselőház uj háborús ülésszakát 
junius 7-ikére hívják össze. Az indemnitáSt 
július Iriői december 31-ig terjedő időre kéri 
a kormány. A határnapos indérnnitási tör-
vényjavaslaton kívül a horvát Pénzügyi 
egyezmény kerül tárgyalásra. Politikai kö-
rökben liire jár, hogy a kormány a költség-
vetési javaslatot is a képviselőház elé ter-
jeszti, de .csak az índeimitMásí törvényjavas-
lat letárgyalása után. 

— A háziipari kiállítás sikere. A Feleba-

ráti Szeretet Szövetség háziipari kiállítását 

a magyar iparpártoló közönség állandó ér-

deklődéssel kiséri. Az ujabban érkezett áru-

kat nap-nap után sokan megtekintik és Ró-

nay Dezsőné már alig győzi a sok megren-

delést. A Zsolnay-íéle pécsi majolikagyár 

készítményei: hamutartók, vázák, tálak és 

különösen a jó hírnévnek örvendő acuzin-

tárgyak nagyon keresettek. Sok vevője akad 

a Kolozsvárról érkezett erdélyi hímzések-

nek is. Nagy figyelmet keltenek Bencze Bá-

lint tanár magyar tnotivumu, tiiilrre hímzett, 

szabadalmazott mintái, amelyek finomságra 

és tartósságra nézve vetekednek a brüsszeli 

csipkével. Bencze tanárnak az a terve, hogy 

háziipari iskolát állit fel, ahol hadiözvegyek 

és árvák állandó munkára találnának. A 

Felebaráti Szeretet Szövetség vállalkoznék 

arra, hogy ezeket a kiváló magyar házi-

ipari készitmlényckct értékesítse. Bencze 

tanár most Békéscsabán dolgozik, de mint 

értesülünk, a szövetség tárgyalásba bocsát-

kozik vele oly irányban, hogy a kitűnő ma-

gvar tervező a háziipari iskolát Szegeden 

állítsa fel. Bencze tanár kászitinényemek 

nagy előnye az is, hogy a csipkék mindkét 

oldalukon egyenlően mintázotitak. Egy hadi-

özvegy 50 darab horgolt táskát küldött a 

kiállításra, amire szintén fetóvjuk a közön-

ség figyelmét. Érdé-késségéi a kiállításnak 

Herusch Artliur felsőipariskolai tanár nö- } 

vendékeinek ügyes reklámtervezései, ame-

lyekelt egy női zsűri birál meg. Az első dij 

30, a második 20, a harmadik pedig 10 ko-

rona. A pályázaton Fersch Gyula három ter-

vezéssel és Grád J., Szentendrey B. és Kis 

Gyula egy-egy reklámtervezéssel; vesznek 

í'észt. A háziipari kiállítás eddigi forgalma 

4400 korona. A kiállítás sikere lehetővé te-

szi, hogy a Felebaráti Szeretet Szövetség 

megvalósítsa azt a tervéit, hogy szeptember-

ben a magyar ipari készitméinyek számára 

állandó üzletet nyisson. 

— Vozáry és találmánya. Vozáry Pál 
mérnököt a felhőoszlató-gép föltalálóját, aki-
nek találmányáról és annak praktikus érté-
kéről még mindig nem döntött véglegesen & 
tudomány, — mint már megírtuk, — állásá-
ban nyugdíjazták, Vozáry emellett egész se-
reg bitetlent és ellenséget szerzett magának. 
A „Meteor* cimü lapban most eteket ir 
„Mit tettem én ?" címmel, amelyben elpana-
szolja a rajta esett sérelmeket. 

— Mit tettem én olyat, — irja, — amivel 
valakinek valami kárt, vagy bajt okoztam 
volna akkor, amidőn már évtizedek előtt 'kí-
sérleti uton rájöttem arra a tényre, bogy az 
elektromosság a levegőre, vagy a levegőben 
levő párák részecskéire befolyást gyakorol. 
E laboratóriumi kísérleteit — úgymond — 
mult év decemberében sikerült a természe-
tében is végbez vinnie, azokat többszáz olyan 
ember látta, akik mint bitetlenek mentek a 
telepre s mint teljesen meggyőzőitek távoz-
tak onnan. — Ezek után igy folytatja: 

— Azért mi szükség van arra, bogy el-
lenem támadjanak oly emberek, akiket sem 
én nem ismerek, sem ök engem ? Akik nem-
csak engem, de kísérleteimet sem látták, de 
leszólják, ledorongolják. Mindez előttem meg-
foghatatlan. Százmilió értékkel emelhetné 
a termelők vagyonát, de anyagi támogatás 
nélkül tehetetlen, — fejezi be cikkét, A hó-
nap vége felé pedig fagy eshetőségére figyel-
mezteti a szőlősgazdákat, ami ellen az ő 
elektromos eljárása a legegyszerűbb volna. 

— Értekezlet a tanonc-otthon felállítá-
sáról. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
a Szegedi Ipartestület és Iparkamara tagjait 
szombaton délután öt órára értekezletre hiv-
ta össze, a városház bizottsági termébe. 
Az értekezleten az iparostanonc-otthonok fel-
állításáról és ezzel kapcsolatosan az anyagi 
hozzájárulásokról fognak tanácskozni. 

_ A V. H. O. Sz. alapszabályai. A bel-
ügyminiszter a V. H. O. Sz. módosított alap-
szabályait j óvahagyta. 

— Korpás kölesliszt kapható. A Magyar 
Általános Hitelbank ajánlatot tett a városnak 
egy vaggon korpás-kölesliszt szállítására, 
mázsánkint 64 koronáért. A város csak ab-
ban az esetben rendeli meg a lisztet, ba 
elegendő jelentkező akad, aki hajlandó a 
lisztért mázsánkint 65 koronát fizetni. Jegy-
zéseket elfogad Balogh Károly pénzügyi 
tanácsos. 

— A bőranyagok lefoglalása megszűnt. 

A polgármesteri hivatal közli: A honvédelmi 
minisztérium rendeletileg .közölte, hogy a 
bőranyagok igénybevétele tárgyában január 
2-árói kelt 18934. 'ós március 15-éről kelt 
79030. számú tóit rendeletét hatályon kiviil 
helyezte. . . 

— Letartóztatott miniszteri segédfogal-
mazó Debrecenből jelentik : Dr. Rónay György 
kereskedelmi miniszteri segédfogalmazót a 
háború óta az államvasiítak debreceni üzlet-
vezetőségéhez osztották be. A segédfogalmazót 
aM a debreceni legelőkelőbb társaságoknak 
volt tagja, a debreceni rendőrség lopás miatt 
letartóztatta Lavotta Emu vasúti tisztviselő a 
kézipénztár kezelője a pénztárban az utóbbi 
ióőhpn állandóan htonyt vett észre. Lavotta 
jelentette esetet Uhlarik Béla üzletvezető-
nek akinek tanácsára a rendőrséghez fordult. 
Mtle Pál rendőrkapitány kioktatta Lavottát, 
liogy a kézipénztárban elhelyezett bankjegyek 

számát jegyezze le és amennyiben hiányt 
tapasztal, azonnal tegyen jelentést a rendőr-
ségnek. Az intézkedéseknek néhány nap 
múlva foganatja lett: egy husz koronás 
eltűnt. Lavotta nyomban jelentette az esetet 
a rendőrségnek, ahonnan detektiveket küld-
tek ki. A detektívek megmotozták a Lavotta 
mellett dolgozó tisztviselőket. A kutatás szen-
zációs eredménnyel járt: dr. Rónay György 
pénztárcájában megtalálták a lejegyzett számú 
huszkoronást. A városban a kinos leleplezés 
nagy megdöbbenést keltett. A tagadásban 
levő segédfogalmazó Budapestre utazott és 
elpanaszolta a kereskedelmi minisztériumban, 
hogy lopással gyanúsítják, Távollétében 
Antalffy József előkelő debreceni könyvkeres-
kedő följelentésére, akinek üzletéből az utób-
bi időben nagymértékű lopások történtek és 
aki dr. Rónayval baráti összeköttetésben állott, 
házkutatást tartottak a miniszteri segédfogal-
mazó lakásán, ahol egy kosárban és utazó-
ládába rengeteg Antalffy üzletéből származó 
dolgot találtak. Amikor dr. Rónay visszaér-
kezett, remegve és megtörten vett tudomást 
az ujabb fölfedezésről és a bizonyítékok súlya 
alatt összetett kezekkel könyörgött Antalffy 
pénztáros kisasszonyának, birja rá főnökét, 
hogy a kár megtérítése ellenében vonja vissza 
a följelentést. A pénztároskisasszonynak egy 
ötszáz koronás takarékkönyvet adott át. A 
rendőrség kihallgatta a pénztároskisasszonyt, 
akinek vallomása után a megtévedt minisz-
teri segédfogalmazót letartóztatásba helyezte. 

— Az alsóközponti plébánia renoválása. 
A közgyűlés még a háború előtt megsza-
vazta az alsóközponti plébánia kibővítéséhez 
és javításához szükséges összeget. A mun-
kák elvégzését a háború miatt nem fogana-
tosították. Az alsóközponti plébános most 
azzal a kérelemmel fordult a tanácshoz, hogy 
a munkák elvégzésére adja ki a szükséges 
intézkedéseket. A beadvánnyal a tanács a 
legközelebbi ülésen fog foglalkozni. 

— Régáíic-kiosztás. A városi szöllősgaz-
dák részére a hatóság utján kieszközölt réz-
gálicból a negyedik vaggon megérkezett és 
ennek a kiosztása május hó 22. 23. és 24. nap-
jain, hétfőn, kedden és szerdán lesz. Mind-
azoknak az utalványosOknak, akik egy izben 
már kaptak rézgálicot, ugyanazon utalvá-
nyokkal a jelzett napokon délelőtt 8-tól 10-ig 
és délután 3-tól 5 óráig kell jelentkezniök a 
gazdasági udvarban. Ezúttal mindenki a 
jegyzett mennyiség 3/é-éig lesz kielégítve. 
Azok dz utalványosok, akik ujabban május hó-
ban fizettek elő, most nem kapnak rézgálicot, 
ezekre csak az ötöd k-hatodik vaggon meg-
érkezésekor, az elősorban jegyzők teljes ki-
elégítése után fog sor kerülni. 

— Vonatösszeütközés a szabadkai pá-
lyaudvaron. Tavaly szeptember 29-én a 
zentai gyors a szabadkai pályaudvaron bele-
futott egy ott veszteglő katonavonatba. Né-
hány utas könnyebb sérülést szenvedett, több 
kocsi megrongálódott. A szabadkai ügyész-
ség a baleset miatt Makó Lukács főaltiszt 
és Vőneki Ferenc forgalmitiszt ellen vádiratot 
adott be. A törvényszék a kihallgatott tanuk 
vallomása alapján a következő tényállást ál-
lapította meg: 1915. szeptember 29-én a dél-
utániórákban a 4534. számú katonavonat el-
indult Békova felé, a 4536. számú katona-
vonat indulásra készen állott és a vezető a 
visszajelentést várta. A forgalmitiszt, nehogy 
a 4536. sz. katonavonat útba legyen, azt az uta-
sítást adta, bogy a 4536. sz. vonat álljon be az 
óbecsei blokkba. Ekkor Vőneki Ferenc azt 
az utasítást adta Makó Lukácsnak, hogy a 
belső szemafornál álljon meg. Makó azt fe-
lelte, bogy a rendelkezést nem tudja végre-
hajtani, mert a 4534. számú mozdony áll a 
torony előtt. Vőneki erre ugy rendelkezett, 
bogy a 4534-es vonat is álljon be a blokkba, 
a katonavonat mögé, majd mikor a vezető a 
menetlevelet az irodában megkapta, lassan 
elindult. A kanyarulatnál beleütközött a 
4536-os katonavonatba . A törvényszék Vő-
nekit felmentette, mig Makót közveszélyü cse-
lekmeny elkövetése miatt egy havi fogházra 
itélte, de a büntetés végrehajtását felfüg-
gesztett e. Az ügyész felebbezése folytán má-


