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rendelte, hogy Kopeczky Győző 1. honvéd lo-
vagló tüzérosztálybea főiindnagynak az ellen-
ség előtt tanúsított vitéz magatartása elisme-
réséül az újólagos legfelső dicsérő elismerés 
másodszor 'tudtul adassék; ugyanezen alka-
lomból az ellenség előtt teljesített kitűnő szol-
gálata elismeréseül felsőzsidi Német Tibor 1. 
honvéd lovagló tüzérosztálybeli hadnagynak 
a legfelső elismerés újólag tudtul adatott, 

— Megtalálták a Csíkszeredai Takarék-
pénztár pénzét. Budapestről telefonálja tudó-
sítónk: Az aszódfalvai állomáson néhány 
vaggont találtak, amelyekben erdélyi mene-
kültek holmijai voltak. Az egyik vaggon 
tizenegy ládát tartalmazott. A ládákat fel-
bontották és kiderült, hogy a Csíkszeredai 
Takarékpénztár elveszettne khitt negyedfél 
millió koronája van a ládákban. A pénzt a 
fővárosba szállították. 

— A polgármester a lisztankéten. Dr. 
Somogyi Szilveszter polgármester vasárnap 
délután (Budapestre utazott, ahol résztvett a 
hétfőn délelőtt megtartott országos Hsztanké-
ten. 

— Csak városatyák lehetnek a közgyű-
lési-teremben. Franki Antal gyógyszerész, tör-
vényhatósági bizottsági tag, hétfőn a követ-
kező indítványt adta be a város tanácsához. 
„Szeged szab. kir. város szervezeti szabályza-
tának 32. §-a értelmében közgyűlés tartása-
kor, ia Inal Igatóság egyedüli helye a karzaton 
van. (Mégis rendszeresen tapasztalható, hogy 
a hallgatóság közül egyesek a közgyűlés ter-
mében tartózkodnak, sőt a ly/jfsorokban is he-
lyet foglalnak, Ott tartózkodásuk azért es'k 
kifogás alá, mert ha a szavazások (fekáliás 
vagy iilvemaradás által történnek, ,az illeték-
telenül ottlevők, a szavazatok pontosságát 

megzavarják. Hogy ezen visszásság megszán 
jön, tisztelettel indítványozom., utasítsa a köz-
gyűlés a tanácsot, hogy a szervezeti, szabály-
zatnak a jövőben kellő érvényt szerezzen." 

— Megőrült a színpadon. Budapestéül 
telefonálja tudósítónk: A Nemzeti Színház-
ban hétfőn este Bánk-bánt játszották. Az 
ötödik felvonásban Kiirthy József színész 
hirtelen megőrült. A szerencsétlen ember 
dühöngeni kezdett, neki rohant kollégáinak 
és ütlegelni kezdte őket. Kiirthyt csak nagy 
nehezen, rendőrök segítségével tudták ártal-
matlanná tenni. Beszállították a Lipótmező-
re, ahol megállapítást nyert, hogy ön- és 
közveszélyes őrült. 

— Adomány. A szegedi váiosi főgimnázium 
Vilii, osztályának tanulói, Biró Ferenc tanár 
névnapjának alkalmából, nyolc koronát küld-
tek a vak katonák javára. A pénzt rendelte-
tési helyére juttatjuk. 

•— A hadifoglyokhoz irt levelezőlapok 
portómentí ssége. A hivatalos lap vasárnapi 
szánna a kereskedelemügyi (miniszternek kö-
vetkező rendeletét közli: (Mind sűrűbben for-
dulnak elő esetek, hogy magánosak a hadi-
foglyokkal való levelezéshez portó mentes le-
velezőlapokat állítanak elő és hoznák (forga-
lomba, Minthogy a fennálló törvényes ren-
delkezések szerint csak a magyar királyi pcs-
ta vagy az általa meghatalmazott hivatalok 
jogosultak portómentes Levelezőlapok kiadá-
sára és a mások által előállított levelezőlapok 
a portőmentes szállításira igénnyel nem bír-
nak, a postahivatalok utasítást kaptak, hogy 
a magánipar utján előállított ily levelező-
lapokat ne továbbítsák, hanem a kellő felvi-
lágosítással a feladóknak adják vissza. 

— A Ferenc József ösztöndíj körül. Hétfőn 
délelőtt tárgyalta Dely .Károly járásbiró dr. 
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Gaál Endre és Laászló Gyula rágalmazás: 
pőrét. A pör előzményét több izbe.n ismertette 
a Délmagyarország. A vád szerint dr. Gaál 
azt állította. Laászló Gyuláról, hogy a Ferenc 
József ösztöndíjra benyújtott pályamüvet 
nem ő készítette. Október elején volt az ügy 
tárgyalása, a járáshír óság a tárgyalást akkor 
több tanú beidézése céljából elnapolta. Hét-
főn a bíróság kihallgatta Heller Ödön festő-
miivészt, aki előadta, hogy dr. Gaál csak any-
nyit jelentett ki Laászlónak, hogy a pályá-
zatra benyújtott képeket és szobrot nem ké-
szíthette ugyanaz a kéz. Rónay Ákos főihad-
nagy, itanu azt vallotta, hogy amikor dr. Sir-
sich György közjegyzővel Laászló nevében 
provokálta a tanácsost, Gaál a következő ki-
jelentést tette: Nem gyanúsítok, de határo-
zottan állítom, hogy a szobor neim a Laászló 
munkája. Hivatali kötelességem ezt megál-
lapítani. Dr. Sirsich György tanú ugyanazt 
adta elő, mint Rónay főhadnagy. Dely járás-
biró a tárgyalást dr. Pi&tor F.gon és Kisteleki 
Kornél tanuk beidézése céljából elnapolta. 

— Hábrvus segély a napidijasoknak. A 
városi napidijasok háborús-segélyét a köz-
gyűlés annak idején megszavazta. iMost érke-
zett le a városhoz a belügyminiszter jóvá-
hagyó rendelkezése, amelynek alapján a ta-
nács hétfőn sürgősen kiutalta a segélyeket, 
hogy a napidijasok a hideg idők beállta előtt 
beszerezhessék 'a szükséges tüzelőanyagot és 
élelmiszert. 

— Cukrot kérnek a kávésok. A szegedi 
kávésok küldöttségileg szándékoznak fölké-
esni a polgármestert, akit arra kérnék föl, 

hogy elegenidő mennyiségű cukrot juttasson 
a részükre. iMost ugyanis az a helyzet, hogy 
a legnagyöbb kávésok is csak 20—30 klgr. 
cukrot kapnak egy hétre, pedig ez a 'mennyi-
ség két napra sem elegendő. 

— A Növédő-Egyesület működése. A Sze-
gedi Katholikius iNővédő-Egyesület havonlkint 
szokott működéséről beszámolni, hogy ezzel 
egyrészt tagjait, másrészről pedig a nagykö-
zönséget is tájékoztassa mozgalmairól. Az 
egyesület Október havi működésének eredmé-
nyiét is összefoglalta az elnökség s annak ada-
tai ú j ra igazolják azt a sok irányú jétékony 
oélu tevékenységet, amelyet az egyesület a 
gyermekek és nők, ez alkalommal,pedig külö-
nösen az erdélyi menekültek érdekében kifej-
tett. A kimutatás szerint az egyesület az el-
múlt hónapiban 748 koronát fordított rendes 
havi, 69 koronát pedig alkalmi segélyekre. 
Napközi otthonában 79 rendes növendék, 27 
menekült gyermek és .azonkívül 38 oly gyér-
mék részesült gondozásiban, felügyeletben és 
teljes napi ellátásban, akiknek apja hadba 
vonult. Leány-Otthonában 12 növendék 346 
napon át tartózkodott. Nővédelmi irodája >18 
esetben közvetített munkanélküliek részére 
állást, 186 esetben ebéddel és vasorával s 31 
liter tejjel segélyezett szegényeket s ezenkí-
vül számos esetben közbenjárt s tanáccsal tá-
mogatta mindazokat, akik eziránt hozzá for-
dultak. A csecsemő-védelmet az egyesület 122 
esetben gyakorolta, 93 liter tejet, 65 korona 
pénzsegélyt s gyógyszerekeit osztván ;ki. Az 
erdélyi menekültek érdekében szervezett 
varró-mühelyében állandóan hat varrónő fog-
lalkozott fehérnemű- és ruha varrással. A mű-
hely 823 darab ruhával s ezenkivül négy 30— 
30 darabból álló gyer.mekkelemgyével segé-
lyezte a menekülteket. Az egyesületnek eddig 
működő három Leány.köre mellett imcgnyilt 
„Rókusi-Leánykör"-e is. Nevezetes mozzanata 
a (Szegedi iKatholikus iNővédőnEigyesület mü-
ködésénék még az a körülmény, hogy a szék-
iháza szomszédságában, Korona-utca 16. szám 
alatt levő épületet Ha.rtm.ann iRóbertnétől 
megvette s ezzel az egyesület jövő terjeszke-
désének az alapját tette le. A jótékonyságáról 
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