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— A török közmunkaügyi minisztérium 

műszaki tanácsának elnöke Szegeden. Fitri 
Ozmán bég, a török küzmunkaügyi miniszté-

rium elnöki osztályának 'főnöke egy hónapi 

tanulmány útra Magyarországra jött. Először 

Budapestet látogatta meg és kedden déliben 

Szegedre érkezett egy heti tartózkodásra. Ez 

alatt az idő alatt meglátogatja a különböző 

szegcdi ipartelepeket, a felső ipariskolát, a fa-

ipari szakiskolát, továbbá tanulmányozza a 

tiszai gátak építését. Fitri nagy magyarbarát, 

két fiát 'Szegedre hozta magyarul tanulni és 

iskoláztatni. Az idősebibik a főreáliskola ne-

gyedik, az ifjabbik az állami főgimnázium 

első osztályába ifog járni. A fiuk a három hó-

napos szünidőt is 'Szegeden töltik, hogy addig 

magyarul tanuljanak. 

— Görgei végrendelete. Budapestről jelen-

tik: Kedden délelőtt hirdették ki Görgei Ar-

túr végrendeletét. Görgei csekély hagyatékát, 

mindössze néhány járadékpapivt, sógornőjére, 

Görgei Istvánuéra hagyta, aki — mint vég-

rendeletének (bevezető soraiban hiondja — 

negyven év óta szeretettel és gyöngédséggel 

gondozta. A végrendelet külön is hangsú-

lyozza, hogy esetleges más intézkedéssel 

szemben, Görgei minden tulajdona a sógor-

nőjét illesse. 

— A vöröskeresztes kitüntetések kiosztása 
(A vöröskeresztes kitüntetéseket tudvalevőleg 

junius 4-én osztja 'ki Szegeden dr. Cicatricis 
Lajos főispán. Amennyiben a jelvények erire 

az időre nefn érkeznének meg, a kitüntetet-

tek egyelőre az oklevelet fogják megkapni". 

'Az ünnepség délelőtt 10 órakor a 'városháza 

(közgyűlési termében kezdődik a főispán be-

szédével és az oklevelek kiosztásával; az yn-

'népség a Széchenyi-téren az újból felállított 

'fabonvédnél folytatódik, első sorban az ural-

kodóház tagjai által küldött szegek beveré-

sével. A Vöröskereszt vezetősége Penieczky 
altábornagyot kéri fel annak a szögnek be-

verésére, melyet Jenő főherceg küldött. 

— Fölemelik a fogyasztási adókat. Buda-
pestről jelentik: A kormány tervbe vette, 

hogy a szesz, cukor, petróleum és sör fo-> 

gyasztási adóját fölemeli. <A husfogyasztási 

adót nem emeli,a kormány. Szó van arról is, 

ihogy behozzák a gyufauionopóliumot, de ez 

még kérdéses; annyi azonban bizonyos, hogy 

a .gyufafogyasztásra is adót vetnek ki. A 

szeszmonopólium behozataláról egyelőre 

még nincsen Ihir. Az uj fogyasztási adók ré-

vén iaz eddigi év 300 millió helyett 500—600 

millió jövedelemre számit a kormány. 

— A Vidéki Hírlapírók Országos Szövet-
ségének igazgatósápi üfése. Élénké i látoga-
tott és fontos igazgatósági ülést tartott uj fő-
városi otthonában vasárnap délután a ViHiOSz. 
igazgatósági) Szárny Gyula elnöklete alatt. 
Az elnöki jelentés megemlékezett elsősorban 
a Szövetség1 kezelő irodájának ISizegedről— 
Budapestre történt átbelyezkedéséről, mely 
alkalomból többek között a miniszterelnöki 
sajtóiroda kiváló vezetője, Drascke Lázár Al-
fréd miniszteri tanácsos is meleghangú levél-
ben üdvözölte a Szövetséget. Az áthelyezke-
dés alkalmával az elnökség közel 150.000 K-t 

kitevő vagyorek.észletet hozott el 'Szegedről és 
gondoskodott annak a fővárosban való elhe-
lyezéséről. örömmel vette tudomásul az igaz-
gatóság, hogy Telcszky János pénzügyminisz-
ter köszönetét és elismerését fejezte ki a vi-
déki sajtónak a negyedik hadikölcsön sikere 
alkalmából, továbbá hogy az üdülő és rok-
kant hírlapírók részére fölépítendő Sajtószál-
lás akciója a magyar társadalom őszinte ro-
konszenvével! találkozik. Az elnöjkség pün-
kösdkor társas kirándulást tfog rendezni Bárt-

TELEFON: 

11-85. 
Sgazgafó: 

VAS SÁNDOR 

TELEFON: 

11-85. 

Szerdán és csütörtökön 
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Nagy dráma 4 felvonásban. 

Előadások szerdán 5, 7 és 9, 
csütörtökön 3, 5, 7 és 9 órakor. 

Számozott helyek. 

fára, ahol a Sajtószállás helyét is ki fogják 
jelölni, amiután megkezdődnek az építési 
munkálatok. Az igazgatóság foglalkozott az-
zal az érdekes tervvel, hogy a vidéki írók mü-
veiből vidéki Almanachot fog kiadni, mely-
nek jövedelme szintén a Sajtószállás céljait 
szolgálná, iA folyó ügyek ismertetése után az 
igazgatósáig a Szövetségnek a (Magyarországi 
Hirlapirók Nyugdíj intézetében való képvisel-
tetésével Benedek Árpád igazgatósági tagot 
bízta meg. Fenyves Ferenc titkár tartalmas 
jelentésben számolt be a titkári hivatal mun-
kájáról és hangsúlyozta a hirlapirók szociá-
lis érdekeinek előmozdítását célzó tevékeny-
ség szükségét. Ezután az igazgatóság hadiba-
vonult vidéki hírlapíróknak és azok családjai-
nak 800 korona segélyt utalványozott és a 
debreceni jCsokomai-fKör'1 adományából a 

harctéren elesett vidéki hirlapirók hozzátar-
tozóinak legközelebb szintén juttat segélyt. 
Végül negyven vidéki hírlapírót iktatott a 
rendes tagok sorába az igazgatóság. 

— Súlyosan sebesült 46-os hadnagy. 
Bach Artúr 46-os hadnagy, Bach Jenőnek, a 
Korzó-mozi tulajdonosának fia, akit az ellen-
séggel szemben tanúsított vitézségeért már 
három Ízben kitüntettek, körülbelül három 
hét előtt egy elszánt roham alkalmával grá-
nátlövéstől karján és lábán súlyosan megse-
besült. Bach Ferenc, önkéntes tizedes, aki 
bátyijának századában teljesít szolgálatot, -sú-
lyosan megsebesült ifivórét a vállára vette és 
a kötözőhelyre vitte. Ai hős hadnagyot a co-
íhenii kórháziban ápolják, ahol Vas Sándor, 
a Korzó-mozi igazgatója meglátogatta. Bach 
Artúr türelemmel viseli « .szenvedéseket. Leg-
inkább a lábát fájlalja, amelyet súlyosan 
megsebesített a gránát. Többi sérülései köny-
iiyebb természetűek. A vitéz 46-os hadnagy 
állapota ja villában van, 

— A dohány és a dohánygyártmányok 

árának felemelése. Junius elsejétől kezdve 

ismét drágul a dohány, a cigaretta és a szi-

•var. A nagyobb keresletnek örvendő gyárt-

mányok uj árait itt közöljük: Szivarok: re-

•galitas 24 fillér, Trabueos 22 fillér, britanica 

2b fillér, operas 16 fillér, cuba-potrtorico 12 

fillér. A sziivarkák közül darabonként: nilus 

szopókával 9 fillér, sultan 6 fillér, memphis 

7 fillér, rninjarn 6 fillér, király és hölgy 5 fil-

lér, hercegoviira 5 fillér. A finom bercegovi-

na dohány 100 grammos csomagban 3.60 ko-

rona; a középfinom török 2.60 korona. 

— Megfelebbezett közgyűlési határozat. 

Dr. Gaál Endre kulturtanáesos a májusi köz-

gyűlésen javaslatot terjesztett be a szinházi 

szerződés módosításáról. Miután a javaslat 

nem volt teljesen kidolgozva, Wimmer (Fülöp 

és Pásztor József bizottsági tagok azt indítvá-

nyozták. hogy adja vissza a közgyűlés a ja-

vaslatot a tanácsnak részletes kidolgozás cél-

jából. A közgyűlés az indítványt elvetette és 

a tanács javaslatát fogadta el, A közgyűlés 

ha t á r o z a t á t most Wimmer Fülöp és Pásztor 

József megfeldbbezték a belügyminiszterhez. 

— A nagyváradi kórházi élelmezők bűn-

ügye. Nagyváradtól jelentik: A nagyváradi 

törvényszék kedden folytatta Stmsser Ala-

A'adárné kihallgatását, akit a 'hadviselés ér-

dekei elleni bűntettel vádolt az ügyészség. 

Az elnök kérdésére Strasserné azt válaT 

szolja, hogy nem tud arról, hogy a főherceg 

látogatása után a betegek a régi rossz ebé-

det kapták 'volna. Amikor az elnök fölemlí-

tette, hogy a katonák részére zsizsikes bor-

sót főztek és hozzátette, hogy adna-e Stras-

serné zsizsikes borsót a gyermekeinek, a 

vádlott elsápadt és azzal védekezett, hogy 

előírás szerint jártak el. — Zsizsikes borsót? 

— kérdezi az elnök. — Hát borsót, — szólt 

iStraserné. Az elnök konstatálja, hogy Stras-


