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Carp Pétert 
BERLIN, november 2. Carp Péter le-

tartóztatásáról, amely most kerül nyilvá-
nosságra, a Germánja ezit közli: 

A döntő koronatanács nagy izgalmai 
után komolyan aggódtak Carp egészsége-
ért. Másnap Tiordescu államtanácsos meg-
jelent Carpnál és azt kívánta Bratianu meg-
bízásából Carptól, hogy semmit se tegyen, 
ami az álfám érdekébe ütközik. Nagy izga-
tottságában Carp azt felelte: 

— Ezt a kijelentést tőlem kívánni 
valóságos guny. Egész életemet 
Románia igaz érdekének szentel-
tem. 

Tiordescu megkérte Carpot, hogy intézzen 
hűségnyilatkozatot a királyhoz. Carp azt 

letartóztatták. 
válaszolta: 

— Ha a király megszegte a szavát 
nagybátyjával és szövetségesével 
szemben, az az ö dolga. Én nem 
írom alá a nyilatkozatot, mert ne-
kem van még elveszteni való be-
csületes nevem. 

Később Bocial, a politikai rendőrség főnöke 
Carp lakásán házkutatást tartott és több 
iratot lefoglalt. Carp tiltakozott az erőszak 
ellen, A háború kezdete után való negyedik 
napon Carp villája elé zárt autó érkezett, 
amelybe később Canp is beszállott Bocial 
kíséretében. Carpot minden feltűnés nélkii! 
tartóztatták le és hogy hová vitték, azt 
senki sem tudja. 
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— Időjárás. Lényegtelen hőváltozás he-
ly énként, inkább csak nyugaton, eső 
várható. 

, SÜRGÖNY PRGGNOZIS: Enyhe, el-
vétve csapadék. 
— Halottak napja. Mindszentek estéjén és 

halottak napján a kegyelet és gyász szoononu 
érzése fájdalmasabb ós meghatóbb volt a 
háború harmadik esztendejében, mint vala-
ha. Most gyászba öltözött egész Európa, min-
denkinek van kit siratnia, a gyász otthonos 
és visszatérő vendég lett minden 'Családban. 
A templomokba és a temetőkbe zarándokom 
a nép, imádkozni és könnyöket hullatni az 
©lköMöaöttekórt. A (belvárosi temetőben Vár-
helyi József kanonok, própost-plébános Minő-
szentek napján délután 3 órakor beszentelte 
a hősölk sírjait. A síroknál katonák állottak 
őrt. A prépost imája a hívőkre mély hatást 
tett. Szive ttépő zokogás törte meg a temető 
csöndjét, amely az egyházi szertartást is 
megzavarta. A felsővárosi temetőbe is sok 
hívőt vitt a kegyelet.és gyász. 'A hatóság ré-
széről dr. Somogyi Szil vesztei- polgármester, 
dr. Szalay József főkapitány és dr. Gaál 
Endre kiuíturtanácsnok jelent meg a belvá-
rosi temetőben, ahol megkoszorúzták dr. Lá-
zár György polgármesternek és a hősöknek 
sírjait. A város többi neves 'halottjának ko-
szorúját tudvalevőleg megváltotta a város. 
Megjelentek a temetőiben a diákok is, akik 
koszorúkat helyeztek elhunyt tanáraik sirja-
ra és hagyományos kegyelettel künn voltak 
a temetőben a szinészek is, hogy az elhunyt, 
kartársaik sírjait megkoszorúzzák. Bár a ne-
héz időik e téren is takarékosságra intenek, 
minden sirra jutott egy-egy szerény virág. 

— Báró Kürtby Lajos kinevesése. A hi-
vatalos lap szerdai száma közli, hogy gróf 
Tisza István miniszterelnök báró Kürthy 
Lajos, Turóioz és Zólyom vármegyék főispán-
já t az Országos Közélelmezési Hivatal elnö-
kévé kinevezte. i 

— Az Osztrák-Magyar Bank kormány-
zója Budapesten. Bécsből jelentik : Dr. Popo-
vics Sándor, az Osztrák-Magyar Bank kor-
mányzója többnapi tartózkodásra Budapest-
re utazott. 

— Tlttonl bukása, littoni, Olaszország 
.párisi nagykövete elbocsátását kérte, ímert a 
(telet orvosának tanácsára enyhe éghajlat 
alatt akarja tölteni, A minisztertanács telje-
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sitette a kérését ós Sonnino azt ajánlotta a ki-
rálynak, hogy Tittonit 'hivatalától való meg 
válása alkalmából párisi nagyköveti minő 
ségében szerzett érdemei jutalmául a mi 
niszteri címmel tüntesse ki. 

— BÖicke temetése. Berlinből jelentik: 
Böloke repülő-kapitány gyászünnepe október 
31-én volt Canilbray-'ban .Délután 3 órakor 
magjelent Ruprecht bajor trónörökös, a hacl-
esoport főparancsnoka, továbbá Below ihau-
seregparancsnok, Marschall báró, Sixt von 
Ármin vezénylő tábornokok és más főtisztek. 
Selter katonai lelkész megható beszéde után 
a koporsót zászlóval és babérral díszített 
ágyutalpra helyezték ós Cambray városon 
keresztül a pályaudvarra vitték. Bólékét nem 
az ellenfél (lövése ejtette el, mint az első hí-
rek mondották, hanem angol repülőkkel való 
ílottaharoban gépe összeütközött egy másik 
német készülékkel és megrongálódott. 

— A menekültek visszatelepítése. Az 
erdélyi menekültek visszatelepítése már esak 
napok kérdése. A menekültek szegedi irodája 
elkészítette a miniszter által kívánt kimuta-
tásokat a menekültekről ós felküldte a bel-
ügyminiszternek. Ezeknek a kimutatásoknak 
az alapján ifogja elrendelni a miniszter a me-
nekülték visszatel építését. — A belügyminisz-
ter 15.000 koronát bocsátott a város rendel-
kezésére abból a célból, Ihogy ébből az ösz-
szegből fedezze a város a Szegeden 'tartózkodó 
menekültek téli lábbeli szükségletét. A cipők 
kiosztása a menekültek irodájában, a város-
házán történik. Amennyiben a kiutalt 15.000 
korona nem volna elegendő, kérni fogja a ha-
tóság a minisztertől a további szükséges ösz-
szog kiutalását. 

— Dr. Baksa Lajos meghalt. Budapestről 
telefonálja tudósítónk: Dr. Baksa Lajos re-
formátus előadó csütörtökön, hosszú szen-
vedés után, 61 éves korában meghalt. — 
Dr. Baksa Lajos rövid ideig Szeged rendőr-
főkapitánya volt. Hódmezővásárhely pol-
gármesteri székéből került Szegedre és itten 
rövid mbkvdése alatt számos tisztelőt és ba-
rátot szerzett magának. A nagytudásu, ki-
válóbb munkásságra hivatott férfiút Szege-
den érte az a kitüntetés, hogy egyháza az 
egyetemes konvent előadójául hivta meg. 
Ezt a pozíciót nagy megelégedésre töltötte 
be haláláig. — Temetése vasárnap délután 
2 órakor lesz a református székház zsinati 
előcsarnokából. 

— A mezőgazdasági munkások felmen-
tésének meghosszabbítása. Budapestről je-
lentik: A hadügy- és a honvédelmi minisz-
ter a mezőgazdasági érdekből engedélyezett 
felmentések hatályát március 31-ig meghosz-
szabbitotta. 

— Kitüntetések. Nováky István 46. gyalog-
ezredbeli tartalékos hadnagynak az ellenség-
gel 'Szemben tanúsított vitéz magatartásáért 
a legfelső dicsérő elismerés tudtul adatott. —-
Faragó Ferenc 5. bonvédgyalogezredbelí 
honvédet, (továbbá Baumstark János és Drc-
yer Péter huszárokat a 3. honvéd huszár-
ezredben az ellenség előtt tanúsított vitéz ma-
gatartásuk elismeréseül a bronz vitézségi 
éremmel tüntették ki. — Kiss Géza, Négressy 
Imre tartalékos zászlósók, Piroska János és 
Zsoldos Ferenc 5. honvéd'gyalogezredbeli tar-
talékos hadnagyok a 2. osztályú ezüst vitéz-
ségi érmet kapták. 

— Külön kenyérjegy a vendéglőknek és 
a katonáknak. Balogh Károly pénzügyi taná-
csos, a hatósági élelmezési üzem vezetője, a 
városi tanács csütörtöki ülésén azt javasol-
ta, hogy a szállodák és vendéglők részére lé-
tesítsen a város külön kenyórjegyrendszert. 
Egy-egy kenyérjegy 60 gramím kenyérre le-
gyen érvényes. A 'kenyérjegyeket a szállodá-
sok és vendéglősök kapnák 'kézihez és adnák 
ki a vendégeiknek. Javasolja még, hogy a 
Szegedre érkező szabadságolt katonák részé-
re is külön kenyérjegyrendszert vezessenek 
be. (Ezeket, a kenyérjegyeket a lisztihivatal 
adná ki meghatározott időre és megbatáro-
zott kereskedőhöz. Javasolja, hogy ,az u j 
rendszer nyolc napon belül lépjen érvénybe. 
A tanács elfogadta Balogh javaslatát. 

— Kardaffér a budapesti városházán. 
Budapestről jelentik: Csütörtökön délben 
egy óra tájban a városházán, a közélelme-
zési ügyosztályban megjelent Ginzary had-
nagy Janics, Gyula közélelmezési felügyelő-
nél. Heves szóváltás támadt köztük, miköz-
ben a hadnagy kardjával többször Janicsra 
sújtott, aztán eltávozott. Mikor később Ja-
nics társai bementek a felügyelő hivatalába, 
Janics elmondotta, hogy a hadnagy felelős-
ségre vonta, amiért nővérét Ginzary Szilviát 
abból az ügyosztályból egy másikba helyez-
ték át. Janics sérülése nem súlyos, lakásán 
ápolják. 

— Kirendelés. Bokor Antal rendőrtisztet 
Szeged-Felsőközpontra rendelte ki és az ot-
tani rendőrtiszti teendők ellátásával bizták 
jneg. 
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— Nem lesz uj ármegállapítás. Pick Márk 

szalámigyáros cég beadványt intézett a pol-
gármesterhez és kérte, hogy revidiálja az 
ármegallapitó bizottság a sertéshusnemüek 
árát. A polgármester csütörtök délre hivta 
egybe az ármegállapitó bizottságot, hogy 
kikérje a bizottság véleményét. A beadványt 
Rack 'Lipót tanácsjegyző ismertette, azután 
a polgármester szólalt fel. A polgármester 
hivatkozott a miniszter rendeletére, amely-
nek érteimében a bizottság meghallgatása 
után csak kicsinybeni árusításra van joga 
az élelmicikkek árát megállapítani. Ami a 
beadványnak azt a passzusát illeti, hogy a 
sertéshús ára alacsonyan van megállapítva, 
megjegyzi, hogy a közönség még igy is drá-
gálja az arákat. A Piek-cég kérte még a 
bőrözöit szalonna árának a megállapítását. 
A bizottságnak az volt a véleménye, hogy 
a jelenlegi árak felelnek meg a legjobban a 
közönség érdekeinek, revideálásra tehát 
semmi szükség sincsen. A bőrözött szalonna 
legmagasabb árát sem állapította meg a bi-
zottság, mert ilyen szalonna Szegeden nincs 
forgalomban. : 

* ' iá-I • I jó. .. 
— Gondoskodás a szegényekről. Franki 

Antal törvényhatósági bizottsági tag -a kö-
vetkező figyelemreméltó indítványt adta be 
a város tanácsához a szegényebb néposztály-
nak olcsó ifával való ellátása érdekében: A 
m|ai rettenetes és nehéz megélhetési viszonyok 
közepette városunk szegényebb lakossága 
méltán nézhet a legnagyobb aggodalommal 
a közelgő tél elé. A tüzelőanyag mérhetetlen 
drágasága alig i'ogjia lehetővé tenni, hogy fü-


