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üdvözlésekre az ünnepelt meghatottan vála-

szolt és hálás köszönetét fejezte ki a megtisz-

teltetésért. 
— Elszámolás. A Szegedi Szabadoktatási 

Egyesület 26-án a hadi árvák javára a városi 
színháziban szép erkölcsi, anyagi sikerrel járó 
előadást tartott. Az egyesület kedves köteles-
ségét teljesiti akkor, amikor az összes szerep-
lőknek hálás köszönetét nyilvánítja. Egyben 
a hangverseny tizta jövedelmeként az egye-
iilet 1000, az egyezer koronát juttatót a hadi 
árvák javára dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mester kezeihez. iFelülifizettek: báró Gerliczy 

Félix 85 és iSzász Ernő ikendergyári igazgató 
100 koronát. 

— Hősök halála. Vasárnap délután helyezték 
örök nyugalomra Sehimrcz János piíóta-
őrvezetőt, aki lezuhant és szörnyethalt. A te-
metésén megjelentek a szegedi repiilőosztag 
tisztjei és legénysége, valamint több ezer fő-
nyi közönség is résztvett a szerencsétlenül 
járt pilóta végtisztességén. (A koporsót tizenöt 
koszorú borította, fönt a magasban pedig egy 
'repülőgép fbugott, amelyről .az elhunytnak 
egy hajtársa, virágokat hullatott a sírra. — 
Ábrahám Andor tanárjelölt a 30il-ik honvéd-
gyalogezred tartalékos hadnagya, Galíciáiban 
hősi halált halt. Édes atyja, Ábrahám András 
szegedi pénzeslevélhordó fia holttestét Ih'azn-
hozatta. A hős hadnagy temetése hétfőn dél-
után négy óraikor volt a pályaudvarról, ahon-
nan a holttestet beszentelés után örök nyu-
galomra helyezték. 

— Utazási-Igazolványok a délnyugat? 

hadszíntérre. A rendőrkapitányi hivatal közli: 

További rendelkezésig a délnyugati hadszín-

térhez tartozó belső hadműveleti területről a 

kilépést az illetékes hadsereg parancsnoksá-

gok még hivatalos üigyben utazóknak sem 

engedélyezik, tehát ha van is valakinek a dél-

nyugati belső hadműveleti területre jogosító 

igazolványa, el ne utazzék, mert a visszauta-

zást a katonai parancsnokság nem engedé-

lyezi. 

— A népfelkelők felmentési kérvényének 

kellékel. A kereskedelmi miniszter felkérésé e 

értesiti az Országos Iparegyesület az érdekel 

teket, hogy a most folyamatban lévő, vala-

mint az augusztus 21-től szeptember 12-ig 
terjedő időben megtartandó népfelkelési pót-

szemléken alkalmasaiknak osztályozott, de 

polgári foglalkozásukban nélkülözhetetlen 

népfelkelőknek 'tényleges szolgálat alól való 

felmentése dolgában ugyanazok az elvek, 

módozatok és ihatározmányok lesznek mérv-

adók, mint a korábbi felmentési ügyekben, 

azzal az eltéréssel, Ihogy csakis olyanokat 

•lelhet felmentésre javaslatba hozni, akik leg-

alább 1916. évi április 15-ike óta 'vannak a 

felmentést megokoló alkalmazásban. Ismé-

telt figyelmeztetések ellenére meg mindig 

nagy számmal érkeznek hiányosan felszerelt 

felmentési kérvényeik a minisztériumba, ami 

egyrészt a folyamodók saját érdekében elke-

rülendő késedelmet okoz, másrészt a sze-

mélyzet, posta és távíró fölösleges megter-

helésével jár. Ezért a kereskedelemügyi .mi-

niszter elhatározta, ihogy azokat a felmentési 

kérvényeket, amelyekhez a íelmentendők 

népfelikelés-igazolványlapjaikat és az előirt 

kimutatás pontosan kitöltött két-két példá-

nyát nem csatolják, tárgyalás nélkül fogják 

visszaküldeni. 

— Halálozás. Löwy Adolfot, az ujszegedi 
gőztfürészgyár megalapítóját és társtulajdo-
nosát hétfőn délután négy órakor temették 
nagy részvét mellett a Csanádi-utca 1. számú 
gyászházból. Az érdemes nagyiparos végtisz-
tességén a mélyen sújtott családtagokon kivül 
az elhunytnak barátai és tisztelői közül szá-
mosan megjelentek. 
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— Adomány a vakoknak. Wimmer Fülöp, 
a Szegedi 'Kenderfonógyár vezérigazgatója a 
vakok zenealapja javára száz koronát ado-
mányozott. 

— Tárgyalják a nagyváradi kórházi élel-

mező felzségének bünügyét. Nagyváradról 
jelentik: Strasser Aladár nagyváradi kórházi 

vállalkozó feleségének bünügyét hétfőn 

kezdte tárgyalni a nagyváradi törvényszék. 

Strasser tudvalevőleg a szegedi ihonvédkerü-

leti fogházban van és fölötte a hadbíróság 

ítélkezik. Strasserék a Iháboru' elején hat 

nagyváradi hadikórház élelmezését vállalták 

el és néhány hónap alatt többszázezer koro-
na vagyont szereztek. A rohamos gazdago-

dás gyanút keltett, följelentést is tettek elle-

nük, mire 1915 elején megjelent (Nagyvára-

don egy temesvári katonai ügyész, aki meg-

indította a vizsgálatot. Ennek során annyi ter 

ihelő adat merült föl, hogy Strasser Aladárt 

hadiérdekek ellén elkövetett bűncselekmény 
miatt letartóztatták. A vizsgálatot végző ha-

tóság közben adatokat szerzett be arra vo-

natkozólag. is, hogy a visszaélésekben Stras-

ser felesége is bűnös, Vogel László, Junke 
Ottó és Sós Jakab nevű alkalmazottaival 

együtt. A bünügy hétfői, tárgyalásán Stras-
ser Aladáriiét hallgatták ki legelőször. El-

mondta. hogy tanítónői oklevele van. 25.000 

korona a 'vagyona, amelyet a szegedi had-

bíróságon őriznek. Ezt azonban a sajátsának 

tartja. 10,000 kor. hozománnyal ment férj-

ihez. Nem érzi magét bűnösnek. Az elnök 

konstatálja, hogy ,a háboiriu előtt egy 90,000, 

egy 70,000, egy 20,000, egy 35,000 és két 

10,000 koronás vagyontétel nem szerepeit 

Strasserék birtokában. Megkérdezte Stras-

sernét, hogy nem tűn t-e föl neki hogy 5—6 

hónap alatt 300,000 koronás vagyonihoz ju-

tottak. 

— 'Nem, — válaszolta Strasser né —• 

mert'ihat kórházat élelmeztünk, amelyek 

mindegyikében 3—400 beteg feküdt. Stras-

serné kihallgatása után a többi vádlottak ke-

rülnek sorra. 

— Részes-halászokat szerződtet a város. 
A (hétfői tanácsülésen Scultéty Sándor fő-
számvevő, a hatósági halárusító üzem veze-
tője bejelentette, hogy a fehértói halászathoz 
két részes-halászt fogadott Iföl. (Kiadta ezen 
kiviül részeshalászatra a holt Maros-medret és 
a Székely-döglött nevű vizet. A1 tanács a (be-
jelentést tudomásul vette. 

— Szalonnacsempészet Szegeden. Gyar-
viathy János rendőrtiszt a kihágási bírósá-

gon feljelentést tett Guttmann Jalkaib makói 

kereskedő ellen, aki Dentsch Izsó szegedi 

ügynöktől 569 kiló szalonnát vásárolt kiíón-

kint tiz koronáért, tehát jóval drágábban, 

mint a hatóságilag megállapított ár. Gutt-

mann a szalonnát Franck kávés-ládákba cso-

magolva akarta Söegedről kisempészni. Dr. 

Temcsváry Géza 'kihágási bitó kihallgatta 

Guttmannt, aki előadta, hogy a szalonnát a 

nagyboeskói Klotild-gyár megbízásából vá-

sárolta. Guttmann és Dentsch ellen árdrágí-

tás miatt megindult az eljárás a kihágási bí-

róságon. A szalonnát a rendőrség elkobozta. 

— A peronospóra elleni szerek bejelefl" 
tése. A polgármesteri hivatal közli: A kormány 
rendelete értelmében május 28-tól kezdődőleg 
a rézgál ilcon és a peroeidon kívül a peron oŝ  
pora- elleni védekezésre szolgáló szerként <** 
az olyan szert szabad árusítani és eladás ce'[ 
.1 álból hirdetni, vagy ajánlani, amelynek 
galomba hozatalát előzetesen a 

földmiveles-

iigyi miniszter megengedte; miért is, a*f 1 ? 

ilyen szert árusítani, forgalomba hozni, olada 


