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kának szabad utat engedjenek. Általában 
•enyhült az osztrák politikai helyzet feszültsé-
ge és a sajtó szabadabban tárgyalhatja a 
politikai eseményeket. 

— Kenyérjegy Hollandiában. Hágából 
jelentik; Az amsterdami Handelsblad hír-
adása szerint a kormánynak az a szándéka, 
hogy kenyérjegyeket hoz be mindenféle ke-
nyérfajtára nézve. Barna kenyeret már ed-
dig is csak kenyérjeggyel lehetett kapni. A 
megszabott mennyiség fejenkint és heten-
kint három .kilogramm fehér kenyérre fog 
szólni. A Handelsblad hozzáteszi, hogy ko-
moly okok indokolják ezt a rendszabályt, 
mely annyi munkát okoz. Feltehető tehát, 
hogy a kormány ismeri azokat a tényeket, 
amelyek óvatosságra intik. A Handelsblad-
nak ez a megjegyzése csupán ugy magya-
rázható meg, hogy behozatal dolgában Ang-
lia részéről újra erőszakos rendszabályok 
várhatók. 

— A Hadííermény szegedi kirendeltsége 
megkezdte működését. A Haditermény sze-
gedi kirendeltsége október 31-én Engelsmann 
Mór vezetése alatt megkezdte működését a 
Szeged-Csongrádi palotában levő hivatalos 
helyiségében. 'A Délmagyarország munkatár-
sa felkereste lEngelsmann Mórt és felkérte, 
hogy a kirendeltség célját és működését is-
mertetni szíveskedjék. A kirendeltség veze-
tője a következő felvilágosításokkal volt szí-
ves szolgálni: 

— A vidéki polgári lakosság ellátásának 
gyorsabb és célszerűbb keresztülvitele céljá-
ból a Haditermény 38 vármegyei székhelyien 
kirendeltséget létesített. A kirendeltség célja 
az, hogy mindenkor 'kellő időben azt a liszt-
mennyiséget készenlétben tartsa, amelyre a 
hatóságoknak a kormány által az illető vár-

megye vagy törvényhatósági joggal félruhá-
zott város lakossága élelmezésének biztosítá-
sára megállapított kontingens alapján szük-
ségük van. A kirendeltségnek a. lakosság el-
látására irányuló tevékenysége magával 
hozza, hogy a kirendeltség a hatósággal ál-
landó érintkezésben legyen, ami biztosítja az 
ellátás simább lebonyolítását. Abban az eset-
ben, ha a kirendeltség körzetében fekvő mal-
mok készletei nem elegendők arra, hogy a 
megye vagy város szükségletét fedezzék, u 
hiányzó mennyiséget — amennyiben rendel-
kezésre áll, — a központ egy olyan malomból, 
amely kizárólag a központ részére őröl, fogja 
kiutalni. 

Megjegyezte végül a szegedi kirendelt-
ség vezetője, hogy most már befejezett dolog, 
hogy a szegedi kirendeltséghez nemcsak Sze-
ged területe, hanem egész Csanádmegye is 
tartozik. 

— Kitüntetések. Szolnoki Jármi Elek lm e 
a 3. honvéd huszárezrednél beosztott, 2. hon-
véd huszárezredben tartalékos "hadnagyinak a 
leglfelsőbb dicsérő elismerés tudtul adatott. 
— Kertész Milhály, színész a Vöröskereszt ha. 
diékitményes második osztályú díszjelvényét 
kapta. 

— A jövő évi adóösszeirás. Az 1917. évi 
adóösszeirás — a városi tanács rendelete 
alapján — november harmadikán veszi kez-
detét. Az összeirást a külterületen Katona 
István és Kiss Andor adóügyi számtisZtek, a 
belterületen Kovács István, Varga András 
és Kakuszi Béla adótisztek végzik. 

— A pénzügyi bizottság ölése. A város 
pénzügyi bizottsága csütörtökön délután 
négy órakor dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mester elnöklése alatt ülést tart. Az ülésen 

Balogh Károly pénzügyi tanácsosnak a húsz-
milliós kölesönre vonatkozó előterjesztésével 
foglalkoznak. 

— Szabadságolt főtörzsorvos. Dr. Nagy 
Gézát, ötödik honvéd gyalogezredbeli 2. osz-
tálya főtörzsorvost határozatlan időre vára-
kozási illetékkel szabadságolták. 

— A züllött gyermekek megjavítása. A 
községi iskolaszék kedden (délután négy óra-
kor ülést tartott, amelyen tudomásul vette a 
bizottság, hogy az árvaszék átiratilag felszó-
lította az iskolák igazgatóit, hogy jelentsék 
be a hadiárva diákok létszámát, helyeslőleg 
tudomásul vette, hogy a Kiss Dávid-féle alap-
hói vásárolt ruhanemüek kiosztása megtör-
tént. Végül dr. Lippay György bizottsági 
tag indítványozta, hogy az iskolába járó, de 
bármi okból züllésnek indult gyermekekkel 
különös gonddal foglalkozzanak és rendelje 
el az iskolaszék, hogy az iskolák igazgatói je-
lentsék be, hány ilyen gyermek jár az isko-
lájukba. Az adatok alapján rendeljék el a 
züllött gyermekek külön oktatását. Az isko-
laszék az indítványt magáévá tette és meg-
tette a szükséges intézkedéseket az adatok 
beszerzése iránt. 

— Még egyszer a beruházási kölcsönről 
cimü, a keddi számunkban megjelent cikket 
Gál Miksa bankigazgató irta. A cikk alól a 
szerző neve a nyomda tévedéséből maradt kl. 

— A burgonyakészletek kötelező bejelen-
tése. A hivatalos lap keddi számában rendelet 
jelent meg a burgonyakészletek kötelező be-
jelentése és az Országos Burgonya Közve-
títő Iroda részére való átengedése (rekvi-
rá'lásá) tárgyában. A bejelentést és rekvirá-
lás! egyelőre csak a földmivelésügyi minisz-
ter e célra kiküldött megbízottai által meg-
jelölt helyeken és az. általuk megjelöli kész-
letekre nézve foganatosítják. A készletekből 
a készlet birtokosának házi és gazdasági 
szükségletére visszatartható mennyiséget a 
kiküldött megbízottak állapítják meg a kö-
vetkező szempontok figyelembevételével: 
Házi szükségletre azon személyek után. akik 
a burgonya birtokosának háztartásában 
rendszerint ellátást élveznek, fejenkint na-
ponta legfeljebb 1 kgr. tartható vissza. Gaz-
dasági szükséglet cimén kat. holdanként leg-
feljebb 10 métermázsa; cselédeknek és hadi-
foglyok ellátására naponta 1 kgr., az állatok 
takarmányozására és a mezőgazdasági 
szeszgyártásra szükséges mennyiség. A meg 
maradó készletek az Országos Burgonya 
Közvetítő Iroda részére rekviráltatnak. A re-
kvirált készletek felett a készlet birtokosa 
tqvább nem rendelkezhetik. Ha azonban az 
iroda a rekvirálás napjától számított 60 na-
pon belül az átvétel iránt nem intézkednék, 
a irekvirálás hatályát veszti és az elrekvirált 
készlet fölött annak birtokosa szabadon ren-
delkezhetik. 

— Elfogták az angyalföldi gyilkost. 
Budapestről jelentik; Két heti nyomozás után 
a rendőrségnek sikerült végre elfogni azt 
az állatias embert, aki a négyesztendős Ko-
csis Juliskát a FelsőHErdősorról Angyalföld-
re kicsalta és ott kegyetlenül meggyilkolta. 
A gyilkos tegnap reggel óta a rendőrség 
foglya. Kézrekeriíése annak a konokságnak 
köszönhető, amellyel még förtelmes büntette 
után is tovább üldözte a kisleányokat, sőt 
ugyanazon a területen kísérletezett tovább 
is, ahonnan Kocsis Juliskát elcsábította. 
Emlékezetes még, hogy mindjárt a gyilkos-
ság kiderülése után megállapították, hogy 
ugyanaz a hosszú fekete kabátos, fekete 
nagybajuszu, nagyorrú ember, akit a kalauz-
nő Kocsis Juliskával az angyalföldi villa-
moson együtt látott, a Sip-utca 19. számú 
elemi leányiskola előtt is naponta ólálkodott 
a csöppnyi leánykák után. Egy Ízben a lel-
kész el is zavarta az iskolától s rendőrt ig 
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