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kát most kezdik közreadni. Elsőnek a Mag-
deburger Zeitung tudósítója közli megfigye-
léseit és meleg szimpátiával emlékezik meg 
rólunk és intézményeinkről. Bevezető sorai-
ban a hires magyar vendégszeretetet ismer-
teti és nem győzi dicsérni és azt mondja, 
hogy a németek tanulhatnak tőlünk érint-
kező módot, mert nem vagyunk olyan me-
revek s a jövőben nemcsak gazdasági, ha-
nem' más irányú érintkezést is kell más né-
pekkel keresni. A magyart, úgymond, büsz-
ke öntudat jellemzi, mellyel a lovagiasság 
szinte elválaszthatatlan. Mind a mellett nem 
ritkán kifejezésre jut a sok korlátról való 
Uidomás, mely gazdasági és politikai életét 
megköti. Csak nemzeti-politikai kérdések-
ben nem tesz koncessziót sem a magyar, 
sem azok .a fajok, kiket gondolkozásához 
idomitott. A nemzeti tartalom jellemzi a 
magyar politikát. A magyar kedvvel poü-
uzál. Egyéniség ezen a téren. A képzett 
osztályok tagjai teljesen bírják a politikai 
dialektikát, ismerik a nemzetiségi kérdést 
és a gazdasági tényezőket. 

— Az t jpanádi plébános. Tegnapelőtt tud-
valevőleg a hivatalos lap közölte azoknak a 
névsorát, akiket őfelsége a hadikölcsönjegy-
zések körül kifejtett buzgalmukért kitünte-
íett. Ezek között szerepel Kummergruber 
Sándor, az ujpauádiak derék plébánosa is, 
alfci hiveit kiváló eredménnyel buzdította ha-
dikölcsönjegyzésre. Míg a szomszédos közsé-
gekben úgyszólván semmit se jegyeztek a 
hadikölcsönökre, addig Ujpanád népe szépen 
kitett magáért , ami kizárólag a plébánosnak 
köszönhető. A község lelkipásztora ugyanis 
ilyen szónoklattal buzdította hiveit a tem-
plomban: 

— Szeretett híveim, fordítsátok ki a szal 
mazsákot ós ami kipereg l>előle, adjátok oda 
n, hadikölesönre, mert most mindenünket az 
államnak kell adnunk. 

A németajiku parasztság tényleg elő is 
- zedte a ládafiából az utolsó koronáját és be-

vitte a paphoz. A lelkész gondolkozásmódját 
nagyszerűen jellemzi az a tény is, hogy most, 
amikor a szántóföldje napszámosai liadba-
vonultaTc, maga állott be aratónak és az efö-
lött csodálkozó hívőknek ezt a magyarázatot 
adta: 

— A háborúban minden ember egyifonna 
.'s az Írástudó is icsak akkor bir értékkel, ha 
-zükség esetén a parasztot is helyettesítem 
tudja. 

— A közélelmezési üzem cikkei. A várost 
ínnács csütörtöki ülésén Balogh Káro ly a 
Hatósági 'közélelmezési üzem működéséről. 
Közölte, hogy Balázs iMihály segédgazdász-
nál a következő áruk rendelhetők meg: pót-
kávé 3.70, tea 18.15 koronáért kilónkint, do a 
napokban már bors, kömény és ,fahéj is kap-
ható lesz. iMagas zsírtartalmú szappan 0.78 
korona. Száz doboz svédgyufa 3.90 'korona, 
egy doboz 4 fillér. Borsót, babot és lencsét 
nagyobb mennyiségben /fog a közélelmezési 
üzem kiárusítani, mint azt Balogh tanácsos 
bejelentette. 

— Istentisztelet a zsinagógában. A pén-
teki istentisztelet délután fél hétkor kezdő-
<ük , . j u t e i . i 

— A tanitók beszerzési előlege. Bödőné 
Trinksz Pau la tanítónő a községi elemi isko-
lai tanitók nevében azzal a kórelemmel for-
dult a tanárhoz, hogy engedélyezzen a város 
a részükre is beszerzési előleget. A 'kérelmet, 
a csütörtöki tanácsülésen Balogh Károly 
pénzügyi tanácsos referálta, aki azt javasol-
ta, bogy engedélyezze a tanács a Ibeszerzósi 
előleget, de az államsegélyes tanitók előle-
gét az államsegélyből mindig az adóhivatal 
vonja le. A tanács feltejesztést intéz a kul-
tuszminiszterhez az államsegélyből való le-
vonás engedélyezése iránt. 
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Előadások 5,7 és 9 órakor. 
Csak számozott helyek. 

Helyárak: Páholy P60, zsölye P20, 
. hely 1 korona, II. hely 80 fillér, 

III. hely 50 fillér. 

Jegyek előre válthatók a 
pénztárnál 

—• A pékek áremelést kérnek. A szegedi 
pékmesterek küldöttsége jár t csütörtökön 
délelőtt dr. Somogyi Szilveszter polgármes-
ternél. Azt a kérelmet terjesztették elő, hogy 
a 'kenyér árá t 48 fil lér helyett ;50 fillérben, a 
főzőlisztből készült kenyér árát pedig 66 fii" 
íér helyett 70 fillérben állapítsa meg a pol-
gármester. A polgármester közölte a küldött-
séggel, bogy szombatra összehívja az ármeg-
állapitó bizottságot, amelynek meghallgatása 
után határozni fog ebben a kérdésben.. 

— Lopással vádolt postakezelő. Lopás 
miatt emelt vádat az ügyészség Palásti Fe-
renc szentesi postakezelő ellen. Az volt a 
vád ellene, bogy a szentesi postán egy vas-
kazetta t ál kulcsosai felnyitott és ezer korona 
hivatalos pénzt eltulajdonított. iMiután taga-
dásával szemben a vádat bizonyítani nem si-
került, a törvényszék felmentette. Az Ítélő-
tábla csütörtökön foglalkozott a felebbezés-
sel és dr. Balassa Ármin védő meghallgatása 
után a törvényszék Ítéletét helybenhagyta. 

— Ki érdemli meg a képzőművészeti 
ösztöndijat. Élénk emlékezetében él még min-
denkinek a Ferenc József-képzőművészeti 
ösztöndij körül támadt vita, amely dr. Gaál 
Endre kulturtanácsos és az egyik p á l y á z ó : 

Laászló Gyula között keletkezett és amely 
a járásbíróság előtt fog véget érni, ahol 
Laászló a kulturtanácsos ellen feljelentést 
tett. Az ösztöndijat a tanács a három pá-
lyázó közül Góth Imre festőművész növen-
déknek itélte oda, mint azt a Bélmagyaror-
szág annak idején közölte. Laászló nem tu-
dóit belenyugodni a döntésbe és csütörtökön 
a városi tanács u t ján felebbezést adott be a 

kultuszminiszterhez. iFelebbezósében érvek-
kel igyekszik támogatni azt a kérését, hogy 

a miniszter a tanács döntését az ő javára 
meg vál toztassa. 

— Nyugdijbizoitsági ülés A nyugdijbizott-
ság vasárnap délelőtt 1,1 órakor a polgárme3" * 
ter elnöklése alatt ülést tart . 

— Jelentkezzenek a 46-osok. A katona-
ügyosztóly közli: Fölhivjuk mindazokat a 
besorozott népföl kelőket, vagy hadkötelese-
ket, a'kik a 46-ik gyalogezredtől az átköltözés 
alkalmával elszakadtak ós eddig be nem vo-
nultak, bogy továbbítás végett a városi kato-
nai ügyosztálynál szigorú büntetés terhe mel-
lett jelentkezzenek. 

— Elfogott betörő. Jakabos Kedves József 
'foglalkozás nélküli szerelőt és a szeretőjét) 
iLengyel Viktor rendőri felügyelet alatt álló 
leányt tartóztatott le a szegedi rendőrség. J a ' 
babosról kiderült, hogy hónapok óta betöré-
sekből él, a leányról pedig megállapították, 
hogy segédkezett a betöréseknél. Az orgazdá-
juk is hurokra került, akinek lakásán élel-
miszerraktárt fedezett fel a rendőrség, 
ügy részleteiről a rendőrség a következőket 
közli: Másifél hónap óta úgyszólván napont''1 

tettek feljelentéseket a rendőrségen, hogy is-
meretlen tettes az élelmiszerkamrákat feltör-
te és onnan zsirt, szappant, cukrot, kávét, ru-
haneműt és más háztartásbeli cikkeket ello-
pott. Az eddig bejelentett kár több ezer ko-
rona. A rendőrség minden egyes esetben a 

legierólyesebb nyomozást folytatta .Az elkö-
vetett bűncselekmény ék hasonlóságából 0 5 

az elkövetés módjából megállapították bog? 
vagy egy személy követi el azokat,, vagy Pe ' 
dig egy szervezett betörőbanda működik. A 
rendőrség a legnagyobb eréllyel folyta t ta 5 

nyomozást és néhány detektív néha 'huszon-
négy órát egyfolytában dolgozott, hogy íl 

tettest kézrekeritsék. lEzt a fáradságos muh' 
kát ma végre siker 'koronázta. /Sikerült a tel' 
test Jakabos Kedves József huszonöt éve5* 
foglalkozás nélküli szerelő személyében 
fogni, akire eddig mintegy husz rendőbeli 1°' 
pást bizonyítottak rá. A rendőrség kinyom02 ' 


