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közgazdasági élet hiteligényeit vannak hivat- J 
va 'kielégíteni, hanem az elsősorban sa.ját | 
tőkeerőinkre utalt jövő hitelügyi politikánk 
számára is erős pillérekiil Ígérkeznek. A ne-
gyedik hadikölcsön jelentőséptetjes nagy si-

kere alkalmával benső megelégedéssel adok 
kifejezést annak a meggyőződésemnek, hogy e 
kölicsönkiilbóesátás nagy pénzügyi és közgaz-
dasági sikerében az aláírási hely ékül szolgáló 

pénzintézeteket kiváló rész illeti és amidőn 
örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy a 
tisztelt igazgatóságnak a siker érdekében ki-
fejtett becses közreműködéséért köszö-
netemet fejezzem ki, egyben tisztelettel ké-
rem, bogy köszönetemet tisztviselői karának, 
továbbá a tisztelt Igazgatóság álta] aláírási 
helyekül kijelölt intézeteknek és azok tisztvi-
selői karának is tolmácsolni szíveskedjenek. 
Fogadja a tisztelt Igazgatóság kiváló tisztele-
tem nyilvánítását. — Teleszky s. k. 

— Szegted nem kap kukoricát. Jelentetlük, 

bogy Balogh Károly pénzügyi tanácsos, a ha-

tásági közélelmezési üzem vezetője azzal a 

kérelemmel fordult a földmivelésügyi minisz1 

tóriumhoz, liogy a Haditerméuy /Részvénytár-

saságnál tiz vaggon tengerit utalványozzon 

ki a város részére. A kukoricára a város tulaj-

donát képező 270 darab sertés táplálására 

volna szükség. A kérelemre a miniszter a kö-

vetkezőket válaszolta: Tiz vaggon tengeri ki-, 

utalására irányuló távirati kérelme a Hadi-

termény rendelkezésére álló készleteknek fon-

tos katonai eclra való lekötöttsége miatt saj-

nálatomra nem teljesíthető. 

— A kisteleki vasúti szerencsétlenség a 
tábla előtt. A mult év november nyolcadikán 
-reggel a Csenge-le felöl érkező 752, számú 
katonai élelmezési vonat beleszakadt a kis-
teleki állomáson veszteglő 779-es katonai 
vonatba. A szerencsétlenségnél huszonnégy 
bosnyák katona sérüléseket szenvedett, a 
vonat fékezője pedig életét vesztette. -Hét 

teherkocsi és a személyvonat két kocsija 
összetört. Nagy Zoltán állo'másíölvigyáző, 
aki a szerencsétlenség idején szolgálatot 
teljesített, Szegedre szökött, ahol öngyil-
kossági kísérletet követett el. Néhány hétig 
a .kórházban (feküdt, mig teljesen felgyógyul-
va -elhagyhatta a kórházat. Az ügyészség 
Ahagy Zoltán ellen és Jakiis Mihály váltó-
kezelő ellen közveszélyii cselekmény vétsége 
miatt emelt vádat. A törvényszék Nagy Zol-
tánt két évi fogházra és hivatalvesztésre, 
Jakius Mihályt négy évi fogházra és hivatal-
vesztésre itélte. A szegedi Ítélőtábla felehb-
viteli tanácsa .pénteken tárgyalta a felebbe* 
zéseket és Nagy Zoltán büntetését egy évi, 
Jakius Mihály büntetését hat havi fogházra 
szállította le. 

— Iratokat adott el a szerbeknek. A 

szegedi Ítélőtábla pénteken foglalkozott Mis-

kovics Vrniszláv volt vasúti előljáró bűnügyé-

vel. Misbovics ,1913. nyarán Szerbiába szökött 

ahol a Máv. bizalmas vasúti okmányait a 

szerb kormány rendelkezésére bocsátotta. A 

szerb kormány megjutalmazta: megtették az 

üszkiilbi vá-suti raktár főnökévé. Amikor had-

seregünk Szerbiát elfoglalta, Miskovies is 

kézre került. A törvényszék hűtlenség bün-

tette és hivatalos hatalommal való visszaélés 

vétsége miatt egy évi és h\:t, hónapi bönHönre 

itélte. Az Ítélőtábla Ringkoffer-'tanácsa az el-

söbirósá-g ítéletét indokainál fogva helyben-

hagyta. 

— Szegedi tanúr miniszteri megbízatása. 
Szíjgyártó Albert felsőipariskolai tanárt, he-
lyettes igazgatót -Krassósxöréiiy területére 
iparostanoheiskóíai szakfelügyelővé -nevezte 
ki a. közoktatásügyi miniszter és nagybecske-
reki állami felsőkereskedelmi iskola érettségi 
vizsgálataihoz miniszteri biztosnak küldte ki. 

— Súlyos vádakkal terhelt csendőr. A 

szegedi honvéd badosztálybiróság pénteken 
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Szombaton és vasárnap 
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Rítta SachetÓ A vílághirü táncosnő a főszerepben, 

Liliom kisa 
Nordisk dráma 4 felvonásban. 

A szezon legjobb vígjátéka. Repríz. 

A 30-as számú szoba. 
Vígjáték 3 felvonásban. 

Előadások pénteken és szombaton 5, 7 és 9 órakor. 

Vasárnap 3* 5, 7 és 9 órakor. 

Szép idő esetén megnyitása a nyári heiyiségnek. 

kezdte meg Papa Adolf csendőr bűnügyié-

nek tárgyalását. A csendőrt több rendbeli 
bűncselekménnyel: szolgálati /hatalommal 

való visszaéléssel, sikkasztással és könnyű 

testisértéssel vádolja az iigyézsség. Popa 

1913 december 27-én Salamon Pál föld-mi-

vest kétszer arculütötte, 1914. november 26-

án vallatás közben- Szetyeszku Józsefet 

megverte, ezenkívül egy csendőrőranester 

•pénzéből 8 koronát elsikkasztott. Egy vad-

orzót bántalmazott, végül letartóztata s meg-

bilincselte Glaván Miklós szabadságolt ka-

tonát. anélkül, hogy eirre joga lett volna. A 

csendőr tagadta a terhére rótt bűncselek-

mények elkövetését. Az Ítéletet a hadbíró-

ság szombaton -reggel -hirdeti ki. 

— A Vöröskereszt-kitüntetések kiosztása 
és a Fahonvéd ünnepélyes kihelyezése. A 

iháboru folyamán a vöröskereszt szolgála-
tában és egyéb katonai gyógykezielések és 
önkéntes betegápolások körül kifejtett rend-
kívüli szolgálatok és érdemek felismeréséül 
adományozott kitüntetések jelvényeit junius 
11-én (.pünkösd vasárnapján) délelőtt l i 
órakor osztja ki ünnepség keretében dr. 
Cicatricis Lajos főispán a városháza köz-
gyűlési termetén. A kfitüntetették! összehí-
vásáról a -polgármester gondoskodik. ,A jel-
vények kiosztása után dr. Cicatricis Lajos 
főispán a város hatóságával, valamint az ez 
alkalomra meghívott állami és egyéb hiva-
talok kiküldöttéivel és a kitüntetettekkel a 
Széchenyi-téren felállított faihonvéd-szobor 
elé vonul ahol az uralkodóház tagjai nevében 
emlék szeg eket helyez el a falhonvédban. A 
szobor előtti ünnepség sorrendje -a követ-
kező: A -ni. kir. 5. honvéd gv. k. zenekara 
eljátsza a szózatot, utána a főispán Károly 
V&rencz József őherccg és Ziét főherceg 
asszony nevében rövid pár szó kíséretében 
elhelyezi az e'miékszQget, majd Pevneczky 
Jenő cs. és kir. altábornagy, a m. kir. H-i'k 
honvéd kerület parancsnoka Frigyes főher-
ceg és Izabella -főhercegnő nevében, Jenő 
•főherceg nevében -pedig ismét a főispán he-
lyez el emlék-szögeket a szoborba. Az ural-
kodóház tagjai nevében elhelyezett szögek 
után az állami hivatalok és magánosok em-
lékszögei ' helyeztetnek el. utána pedig a 
honvéd zenekar a Himnuszt játsza el. Az 
ünnepség keretében- a MÁV. Hazánk-Dal-
köre hazafias dalokat énekel. 

— Vilmos császár a keleti főhadiszálláson. 
Berlinből jelentik: A keleti harctérről érke-
ző jelentések liirt adnák a császárnak a keleti 
főhadiszállásra való útjáról. Odaérkezésének 
hire csak az utolsó órában vált ismeretessé, 
mind amellett a főhadiszállás székhelye dus 
zászló-és virágdíszt öltött. A pályaudvar előtt 
óriás zászlóoszlopok szegték a városba vezető 
utat, amely egy hatalmas diadalkapun át 
vezetett. Az udvari vonat ágyúdörgés mellett 
érkezett be. A császárt Hindenburg tábor-
nagy és Ludendorf altábornagy, vezérkari fő-
nök fogadta. A főhadiszálláson a császár tisz-
teletére rendezett lakomán Hindenburg tábor-
nagy köszöntötte az uralkodót, aki a követ-
kezőképen válaszolt: 

— Mi tulhatalommal küzdünk. Ez nem uj 
dolog számunkra. Már a nagy király ez irány-
ban ragyogó példaként járt előttünk. A gond-
viselés most ismét igy akarta és ez igy volt 
jó, mert ezáltal kényszerülve voltunk arra, 
hogy rendkívüli tetteket és teljesítményeket 
vigyünk végbe. Isten segítségével oly tisztes-

séges békét fogunk kiküzdeni, aminőt ma-

gunknak kívánunk, önre pedig, kedves tábor-
nagyom ,a Gondviselés e küzdelemben azt a 
nagy munkát bízta, hogy a kelet-poroszor-
szági tartományt fölszabadítsa az ellenség-
től és fegyvereinket messze az ellenség orszá-
gába -bevigye. Ez az ön érdeme és ennek a né-
met haza mindig tudatában lesz. 

A császár a keleti főhadiszálláson tett, 
látogatása után Mitauba utazott. 


