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nini körül menyek között pótolhatatlan vesz-
teség érte Tauhe halálával. 

— A Balkán-akadémia alaptőkéje, laschler 
Endre főjegyző a városi tanács keddi ülésén 
egy előterjesztést ismertetett a Balkán-aka-
démiára vonatkozólag. Az előterjesztésben 
közlik, 'hogy Donavell János iskola-igazgató 
elköltözött Szegedről és igy a Balkán-aka-
démia rendtartási tervezetét nem készíthette 
el. A tanács elhatározta, hogy azt, hogy mi-
lyen anyagi hozzájárulást biztosit az u j intéz-
ménynek, csak akkor fogja tárgyalni, h a as 
aláírók a negyedmillió 'korona, alaptőke biz-
tcsitását bemutatják. A tanács felkéri azon-
kívül .az alapitókat arra, liogy az alapszabá-
lyok tervét állítsák össze. 

— A szegedi zsidó hitközség 22-én va-
sárnap délelőtt 10 és .fél órakor t a r t j a képvi-
selőtestületi közgyűlését, amelynek tárgyso-
rozatán a jövő évi költségelőirányzat tárgya-
lása is szerepel. A költségelőirányzat szolid 
és derekas munkára enged következtetni /fel-
tűnő azonban, hogy az elöljáróság nem tar-
totta kötelességének az alkalmazottakról való 
fjondodkodást. A zsidó hitközség alkalmazottai 
még az idén sem kaptak drágasági pótlókor 
és csak a jövő évi költségelőirányzat állapit 
meg számukra alig valamivel többet, mint 
tiz százalék háborús segélyt. Ezek után jog-
gal kíváncsi mindenki, hogy miként tudtak 
ezek az emberek megélni, akik az élet regi 
standardjából engedhetnek, de a rítus köve-
telményeiből neon. 

— Csongrád-megyében nem szabad ku-
koricát eladni. Csongrád-megye alispánja táv-
iratilag értesítette a polgármestert arról, 
hogy Csongrádmegye egész területére meg-
tiltotta a kukoricának az eladását arra az 
időre, amig a rekvirálás befejezést nem ínyer. 

— Husz százalékkal drágul az osztrák 
szállítási tarifa. A bécsi Tarifanzeiger értesü-
lése szerint az osztrák áruforgalom, 'viteldiját 
20 százalékkal fölemelik. iE mellett külön szál-
lítási adót is ki fognak vetni, amely azonban 
nem a vasúti üzem, hanem kizáróan a. kincs-
tár javára szolgál. 

— Az országos közélelmezési hivatal 
szervezete. Budapestről jelenti tudósitónk: Az 
uj élelmezési hivatalnak Országos Közélel-
mezési Hivatal lesz a hivatalos cime. Meg-
állapították már az uj hivatal hatáskörét is, 
amely a következő: 

1. Rekvirálásra vonatkozó rendeletek 
végrehajtása, központi szervezése és ellen-
őrzése. 2. A törvényhatóságok és külön el-
látásra jogosultak lisztszükségletének meg-
állapítása és utalványozása. 3. Mindazoknak 
a törvényeknek, rendeleteknek és általában 
a közélelmezési ügyekben való intézkedések 
foganatosítása, amelyek eddig a belügyi, ke-
reskedelemügyi és földmivelésügyi miniszté-
riumok és az országos gazdasági bizottság 
hatáskörébe tartoztak. 4. Minden, a közellá-
tás biztosítását célzó intézkedések előkészí-
tése. Az uj élelmezési hivatal minden köz-
hatósággal közvetlenül érintkezik. A had-
sereg ellátásának kérdése továbbra is az 
országos gazdasági bizottság hatáskörében 
marad. 

— Brassó a román uralom alatt. Brassó-
ból jelentik: A vizsgálat bebizonyította, bogy 
Brassóiban a legmagasabb román katonai pa-
rancsnokságok tudtá-val .raboltak és fosztogat-
tak a román katonák. A brassói állomáson 
egész vasúti kocsikat találtak rablott holmik-
kal. Az utóbbi időiben a viszonyok már amy-
nyira elfajultak, hogy a vánparanosnokság 
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kénytelen volt falragaszokon büntetéssel fe-
nyegetni a román fosztogatókat. A románok 
leginkább a magyarok és németek vagyonát 
rabolták el. 

— Földrengés Fiúméban. Fiúméból jelen-
tik: Tegnap a kora hajnali órákban ismét 
földrengés riasztotta meg a lakosságot. Há-
rom óra huszonöt perckor erős és távoli 
mennydörgéshez hasonló 'földalatti moraj 
volt hallható, miközben a föld megremegett. 
A földrengés több másodpercig tartott. A 
haditengerészeti akadémia szeizmográf ja sze-
rint a földrengés öt másodpercig tartott. A 
tii legnagyobb kilengése 15 milliméter volt. 
Hajnali öt óra felé a földrengés megismét-
lődött, de rendkívül gyöngén. 

— Befejezték a lisztfüzetek átírását. A 
liszthivatal közli: Vasárnap lejár t a kitűzött 
határidő amely alat t a liszthivatal a jelent-
kezőknek lisztkönyveit átírta. iLisztkönyvek 
átírását ezután még (kivételesen sem eszköz-
lik. 

— Hír a Bremen elsülyesztéséről. Bécsi 
jelentés szerint a Pommersche Tagespost 
megbízható forrásból közli, hogy a Bremen 
kereskedelmi tengeralattjárót egy amerikai 
kikötőben megtorpedózták. Hivatalos meg-
erősítés még nem érkezett a Bremen elsü-
lyesztéséről. 

— A Szent Egylet (Chevra Kaddisa) 17-én 
este 8 órakor a hitközség nagytermében ren-
des közgyűlést tart . Napirenden egyéb tár-
gyaikon kivül mj tagok fölvétele, valamint aa 
elmúlt éviben fölvett tagoknak ünnepélyes 
fölavatása is szerepel. A 'közgyűlésen, amely-
re a tagok külön meghívót kapnak, várhelyi 
dr. Rósa Izsó elnököl. 

— Két villamos baleset. Vasárnap délután 
bárom ós négy óra között a Kálvária-uti hon-
védésapatkórház előtt a 7-es számú villamos-
kocsi elütötte Gerle Sámuel 12 éves cibakhá-
zai fiút. Súlyos sérülésével a kórháziba szál-
lították. Délután hat órakor ugyancsak' a 7-es 
sfráiiu vilüamjos' 'Újszegedről jövet Ibelesza-
ladt a 6-os számú kocsiba. Többen; megsérül-
tök. A koeisvezető súlyos sérülést szenvedett, 
egy katonának az összetört ablak üvegszi-
lánkjai az arcába fúródtak egy 18 éves leány 
az arcán egy másik leány a. keze csuklóján 
sérült meg. Annán József 13 éves fiúnak, aki 
leugrott a kocsiról, a lábán ment keresztül a 
villamos. A kórházban ápolják. Az összeüt-
között kocsik összetörtek. A vizsgálatot meg-
indították, 

— Burgonya kapható. A közélelmezési 
üzem közli: Ujabban ismét három vaggon 
burgonya érkezett a városhoz. A közélelme-
zési üzem a burgonyát Németi Szilárdné 
(Kossuth Lajos-s agárul)), Lederer Ármin 
(Bercsényi-utca) és Hoffmann János keres-
kedőknek adta ki elárusitásira. Egy-egy sze-
mély 50 kilogrammig tei'jedhetö ínenmy.isé-
get vásárolhat. A kilónkinti á r 24 fil lér. Az 
ujabb három vaggon burgonyával együtt 
már 15 vaggon érkezett eddig Szegedre. 

— Hat évi fegyház csalásért. Újvidékről 
jelentik: Agyafúr t módon szerzett ezreket az 
együgyű emberektől, többnyire vagyonos pa-
rasztgazdáktól. Fellner Miksa palánkai szár-
mazású zágrábi gyógyszerész. Fellner, ki kü-
lönben régebben éveket töltött a fegyházban, 
ez év elején be jár ta a Bácskát és kikémlelte, 
melyik vagyonos földmives 'famíliának a 
tagja van a harctéren. Erről pontos iföljegy-
zcseket készítve, Budapestre ment és munká-
hoz látott. Leveleket irt a vagyonos apáknak, 
amelyekben mint „katona-főorvos'' tudat ta , 
hogy a fiu bajiba került, öncsonkítást végzett 
magán, de tiz-huszezer (koronáért megmenti 
a büntetéstől. Az üzlet elintén jól ment, de 
végre rajtavesztett , az ál-főorvost letartóztat-
ták. Az ügyészség négyrendbeli csalás miat t 


