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miatt itélte el a bíróság. A tábla ítélete a 

következő: Vuoskov Lázár két évi börtön cs 

ezerkétszáz korona pénzbüntetés és két évi 

hivatalvesztés, Zagoricza Velyká. dr. Zago-

ricza Irán, Manojlovics Márk és Iranics Izi-

dor büntahését négy-négy havi fogházra és 

Latszáz korong pénzbüntetésre szállította le 

az Ítélőtábla, Gavanszky Istvánt pedig fel-

mentette. Az ítélet jogerős. 

— Katonaszabaditással vádolt orvosok 

a szegedi hadbiróságon. Debrecenből jelen-

tik: A debreceni helyőrségben (hónapok óta 

sok volt a lázas, főképen sárgaságban szen-

vedő beteg. Nyomozni kezdtek az ügyben és 

kiderült, hogy a betegségeket dr. Szöllösy 

Zsigmond, dr. Rózsa Jenő és dr. Kun orvo-

sok idézték elő Grosz Nagy Ferenc gyógy-

szerésszé! összejátszva, hogy busás honorá-

rium fejében <a vagyonos embereket a kato-

naságtól kiszabadítsák. A bűnösöket letar-

tóztatták és a szegedi ihonvédügyészség fog-

házába szállították. 

— Rendelet a mezei munkák végzéséről. 

A földművelésügyi minisztériumból szerdán 

a következő rendelet érkezett a. polgármes-

terhez a mezei munkák végzéséről: 

A kormány a folyó évi május 29-én kelt 
rendeletével a tavaszi szántás-vetés ügyében 
hozott régebbi rendelkezéseit megfelelően ki-
terjeszti az 1916. év ifolyamán végzendő min-
den egyéb mezőgazdasági munkára. .Bizo-

nyára igen sok helyen nem lesz szükség arra, 
hogy a hatóság a közerőt igénybe vegye és 
a személyes szolgáltatásokat elrendelje, mert 
a fölvilágosító szó s a jó példa nyomán, a 
mint eddig is igen sok helyen, történt, ezúttal 
is önként fogják a gazdák és a földmivesek 
egymást kisegíteni s az itthon levő idősebb 
férfiak, az asszonyok, fiuk és lányok munká-
jával a termés letakarítását biztosítani. Ter-
mészetes, hogy ha erre szükség van, a törvé-

nyekben nyert fölhatalmazással a közigazga-

tási hatóságnak teljes szigorral élnie kell. 

Most nem az a fontos, hogy minden gazda-
ságban, háztartásiban vagy üzemben minden-
féle munka az eddigi szokás rendje szerint 
végeztessék el, hanem az, hogy minden ké-
sőbb pótolható munka elhagyásával vagy el-
halasztásával minden kis és- nagy gazdaság-
ban egymás megsegítésével és a polgári la-
kosság /minden erejének fölhasználásával 
azokat a munkákat végezzük el, amelyek a 
termés betakaritása. érdekében múlhatatlanul 
szükségesek. Megjegyzem, hogy a saját gaz-
dasági munkájának elhúzásával vagy ame-

rikázással senki sem vonhatja ki magát a 

közérdekű munka elöl. A köz igazga tás i ható-

ságok és a községi elöljáróságok vonakodás 
vagy mulasztás esetében a szolgáltatásokat 
kényszereszközök alkalmazásával is teljesít-

hetik, azt pedig, aki a közigazgatási hatósá-
gok rendelkezéseit megszegi, két hónapi elzá-
rással és 600 koronáig terjedhető pénzbünte-
téssel büntetendő. Meg vagyok győződve 
arról, hogy a közigazgatási hatóság és a me-
zőgazdasági intéző-bizottság karöltve a gaz-
dasági egyesületek bizonyára készséges támo-
gatásával a kezébe adott széleskörű hatalmat 
a közérdekeknek megfelelőleg s a helyi vi-
szonyoknak okos mérlegelésével fogja gya-
korolni. Leghelyesebbnek tartom, ha e szol-
gáltatásokért szakmány szerint állapittatik 
meg a térítés. Figyelmébe ajánlom a köz-
igazgatási hatóságnak azt is, hogy mindazok-
tól, akik a fegyveres szolgálat alól föl-mentést 
kaptak, különösen el lehet várni, hogy jó 
.példával járjanak elől a segitő munkában. 
Aki indokolatlanul ki akarja magát húzni 

ebből a munkából, méltatlan a fölmentésre 

és,a fölmentés hatálytalanihása iránt meg kell 

tenni a lépéseket. Mindazokat a gazdákat és 
kisbirtokosokat, kik a katonaságnál nélkülöz-
hetők, az aratás idejére szabadságolni fogják. 
A szabadságolt katonák jelentkeznek az in-
téző-bizottságnál és salját munkáik után a bi-
zottság rendelkezései szerint dolgoznak más 
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aratási munkáknál . Hadifoglyok és katonai 
munkásosztagok is rendelkezésre állanak. 
Sajnos, sem az egyik, sem a másik intézkedé-
sünk nem lehet olyan terjedelmű, mint kívá-
natos lenne. Ahadihelyzet, a szállítási körül-
mények, egészségügyi viszonyok döntő befo-
lyást gyakorolnak és előre nem látható ese-
mények a legjobb /szándékainkat is meghiú-
síthatják, Végzetes hiba volna, ha a közigaz-
gatási hatóságok és a mezőgazdasági intéző-
bizottság a kormányzat gondoskodásának re-
ményében nem a még ottonlevő munkaerő 
teljes kihasználására fektetné a fősúlyt. 

— 130 kincstári lovat kap Szeged. A had-
vezetőség arról értesítette dr. Somogyi /Szil-
veszter polgármestert, hogy a mezőgazdasági 
munkák elvégzése céljából százharminc kato-
nalovat. bocsát rendelkezésre. Azok á gazdák, 
akiknek mezőgazdasági munkákhoz lovakra 
van szükségük, jelentkezzenek a városi gaz-t 
dasági hivatalban. 

— Hadikölcsönjegyzések a postán. A 
szegedi postahivatalokban junius tizenötödi-
kéig lehet hadikölcsönt jegyezni. 

— Vi lágháború van, még ha lehetne sem 
illenék, a tengerparton üdülni, hát még ha 
nem is léhet. A strandfürdőt a kánikuláiban 
sokan fogják felkeresni, addig is az élelme-
sebbek a korzón tartanak napkurát. Délben, 
pontban tizenkét órakor a Tisza-szobor kö-
rül megtelnek a bérszékek, — kezdődik a 
mapkura és tart egy óráig, amikor a nap 
forró sugaraitól barnított arcok tulajdonosai 
hazasietnek egy kis hideg fürdőre. A korzó 
képe délben és este változatosan és tetszető-
sen tarka. A hölgyök ragyogó toalettjei, az 
urak bóditó porcellánnadrágjai és a. tisztek 
sokféle uniformisa kellemes benyomást tesz 
a szemlélőre. /Szinte jól esik látni, milyen jól 
esik a sétálóknak a séta. Gondtalanul cseveg-
nek, élcelődnék, a hölgyek udvaroltatnak 
maguknak, az urak meg készséggel állnak 
rendelkezésükre. De lássuk az érem, illetve 
a korzó másik oldalát, ahol a katonaság targ 
elmozdít hatatlanul megszállva egy jókora te-
rületet. /Ez a rész sem kevésbbé tarka. Ba-
kák, tüzérek, honvédek, huszárok, sőt a vi-
lág legelső katonái: a vörös ördögök is kép-
viselve vannak, természetesen megfelelő 
szolbacicával és főzőnővel kombinálva. A kor-
zón ujabban nem történnek tűi-izgalmas ese-
mények, az emberek takarékoskodnak az ide-
geikkel, elleniben a Kossuth La jos-sugá rúton 
nap-nap után látható egy pirosbluzos, fehér-
sapkás kislány, aki olyan bogárfekete sze-
mek felett rendelkezik, hogy ember legyen, 
aki ellent tud állani. Nem is tud senki. ' . . 

— Félt a büntetéstől. Egy tizenöt esztendős 
reáliskolai tanuló: Sági Ferenc, akinek a 
szülei a Topolyassor 7. szám alatt laknak, 
junius harmadikán eltűnt. A kis diák har-
madikán kapta ki az iskolai bizonyítványát. 
Valószínű, hogy a bizonyítványban nem az 
„egyesek" voltak túlnyomó számban, mert a 
kis /Sági Ferenc azóta nem ment haza. A 
rendőrség körözi a diákot, akinek személy-
leírása a következő: arca keskeny, haja sző-
ke, [szemöldöke barna; világosi vászonruha, 
kék lisztéi-sapka volt rajta, 

— Jótékonyság. A Szegedi Katolikus Nő-
védő /Egyesület ma osztotta ki a Jászai-alap 
kamatait s abból 25—25 koronát özvegy Ma-
yer Miklósnénak és özvegy Jókay Jánosné-
nak juttatott. /Ezenkívül a elnökség az egye-
sület pénztára terhére a folyamodók közül 
Barabás Gergelynét, Erdélyi Magdolnát, öz-
vegy iSzommer Antalnét, özvegy Ruckert 
Jánosnét, özvegy /Lux Nándornét, özvegy 
[Bolezner IKá Imáimét, özvegy Mészáros iFe-
rencnét, özvegy Wotringer Petemét és özv. 
iMatetiiöh Antalnét is 5—5 korona segélyben 
részesítette. 

— A cigány büne. Szécsény Antal rendőr 
Szeged-állomáson szerdán reggel elfogott egy 
fiatalkorú cigányt, aki Kiskunfélegyházán 
egy kereskedőtől nyolcszáz koronát lopott. 
Átadják a kiskunfélegyházai rendőrségnek. 

Használt és uj írógépek mig a készlet tart 
kapható Keller irógépvállalatnál , Szeged 
Széchenyi-tér 8. Telefon 363 , 


