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engem lefőzi, mert hát ü csináltatta a perirat 
a sidó fiskálissal, a Weiszszal. Nohát én is 
csináltattam ,egy sidó fiskálissal, de veleddel... 

— Időjárás. Nyugaton. helyenként csa-
padék és lényeges hőváltozás várható. 
Keleten, hősülyedés valószínű. 
•SÜRGÖNY PROGNOZIS: Nyugaton sok 

helyütt csapadék, keleten hűvösebb. 
— A minisztereinek elutazása Bécsből 

Bécsből jelentik: Gróf Tisza István minisz-
terelnök befejezte tanácskozásait és éjjel a 
feleségével és titkárával hazautazott. 

— Hohenlohe herceg közös pénzügymi-
niszterré való kinevezése. Budapestről tele-
fonálja tudósítónk: A hivatalos lap vasár-
napi száma a következő legfelsőbb királyi 
kéz-iratokat közli: 

Kedves báró Burián! Midőn Önt 
? közös pénzügyminisztériumom vezetésé-

től, valamint Bosznia és Hercegovina 
ügyeinek a legfőbb központi vezetésétől 
kegyelemben felmentem, herceg Hohen-
löhe Schilling-Fürst Konrád titkos taná-
csosomat közös pénzügyminiszteremmé 
nevezem ki. 

Bécs, 1916 december 2. 
KÁROLY s. k. 

Báró Burián s. k. 

A másik legfelsőbb királyi kézirat igy 
szól: 

Kedves herceg Hohenlohe Schilling-
Fürst! Kinevezem ön t közös pénzügy-
miniszterré. 
Bécs, 1916 december 2. 

KÁROLY s. k. 
Báró Burián s. k. 

— A török trónörökös Budapesten. Bu-
dapestről jelentik: A török trónörökös Valiid 
Fddin herceg szombaton délben Bécsből ide 
érkezett. Meglátogatta a Vöröskereszt-kór-
tházban lábadozó török katonákat. A közön-
ség távozásakor megéljenezte a trónörököst. 

— Osztrák miniszterek Budapesten, A 
Budapesti Tudósító jelenti: Szeibral Fereim 
osztrák kereskedelemügyi miniszter tegnap 
este dr. Jónak János minist zeri segéd titkár 
k igézetében Budapestre érkezett és a Hun-
gária-szállóban szállt meg. A kereskedelmi 
miniszterrel érkezett dr. Schüller Richárd 
miniszteri tanácsos is. Ma regei Budapestre 
jött gróf Clam-Martinic Henrik osztrák: föld-
mivelésiigyi miniszter lovag Seidler Ernő 
osztályfőnökkel. Mint a Bud. Tud. értesül, 
délelőtt féltizenegy órakor Budán a kereske-
delemügyi és föLdmivelésügyi minisztereken 
kivül báró Harkányi János kereskedelem-
ügyi miniszter ós báró Ghillány Imre föld-
művelésügyi miniszter, valamint -az osztrák 
es a magyar szakelőadók vetek részt. 

— H u s z o n ö t v a g g o n n a i f c i e n i c i i a a v á r o s 
lisztkompetenciajat. bzeged közélelmezési 
üzeme szombatom a következő táviratot kap-
ta báró Kürthy Lajostól: Intézkedtem, hogy 
a Haditermény további lisztszükségletének 
fedezésére 25 vaggon lisztet bocsásson rendel-
kezésére. Felhívom, hogy 1732. számú rende-
letemben foglalt elvek szerint a részletek 
felhasználása tekintetében a legnagyobb ta-
karókosság szem előtt tartásával jár jon el 
akként, bc^y az a november 15-én kiutalt 
lisztmennyiséggel együtt a törvényhatóság-

nak december 15-ig terjedő szükségletét fe-
dezze. Országos Közélelmezési Hivata l el-
nöke. Amint a távirat közli, Szeged havi 
lisztkompetenciáját 30 vaggonról 55 vaggan-
ra emelték fel. Ez azt jelenti, hogy 20 per-
cent levonással mindenki megkaphatja az őt 
megillető 240 gramuyi lisztadagot, Balogh 
Károly a liszthivatal főnöke kijelentette, 
hogy amint a lisz megérkezik, azonnal intéz-
kedni fog, hogy mindenki megkaphassa, az 
őt megillető lisztadagot, 

— A Haditermény kirendeltsége Krajo-
vában. A Haditermény részvénytársaság krajo-
vai telepének vezetésével Szabó Jenőt biz,-
ta meg. F-

— Az osztrák szénkivitel. A B. H. irja: 
Kattowitzból jelentik: A sziléziai és dorrib-
rovai szénvidék termelésének egy részét, 
mintegy 20—30 százalékát néhány hónap óta 
Drezdába/Berl inbe és Boroszlóba szállítot-
ták az ottani ipartelepek és gázgyárak el-
látására. — A jelentés többi részét törölte 
a cenzúra. 

— A kiráíygyász és a cigányok. Még az 
elhunyt uralkodót el nem temették, kilenc 
napon keresztül zárva maradtak a színházak, 
a mozik és amulatóbelyek. És ne rájátszhat-
tak a cigányok, akik tudvalevőleg a tányéro-
zásból élnek. A háború óta. nagyon is szűkö-
sen. Most már a színházak és a mozik meg-
kezdhették működésüket, a mulatóhelyeken 
já rha t j a a dinom-dánom, a cigányok is mu-
zsikálhatnának, ha akadna számukra hely. 
Mert a kávéházakbannem muzsikéihatnak. 
A tulajdonosok ugyan megengednék, de a 
hadsereg vezetősége az udvari gyász miatt 
nem engedi meg a katonaságnak, liogy olyan 
kávéházba járhassanak, ahol zene szól. Már 
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pedig mostanában a vendégek kontingensét 
a katonaság szolgáltatja. A kávéházak tulaj-
donosai ha megengedik -a eigányoknok a 
muzsikálást, akkor nélkülözni kénytelenek 
legjobb vendégeiket, igy ellátérthető , ha ar-
ra az álláspontra helyezkednek, hogy inkább 
nélkülözik a cigányok játékát, mint a vendé-
geiket, Ezt megértik és természetesnek tart-
ják a cigányok is. Előáll telhát a helyzet, 
hogy a cigányoknak most nem jut hely a ke-
nyérkeresetre. Játék nélkül nem tányéroz-
hatnak, 4® nem is akarják a közönség .fillé-
reit ellenszolgálait nélkül elfogadni. Ök i.s em-
berek és 'bennük is van önérzet. De élniük 
kell! A hatóságnak volna a feladata a prob-
léma megoldása, mert az mégsem engedheő 
meg, hogy éhben a szűkös ós drágasággal 
sujtot világban a polgárság1 egy része elve-
szítse a kenyérkereset lehetőségét. Majdnem 
ezer tagot számlálnak a szegedi cigányok a 
családtágjaikai együtt, akik koplalni lesznek 
kénytelenek, hacsak a hatóság valamit ki 
nem módol a szomorúan kínos helyzet meg-
változtatására. 

— Maximálják a szalámi árát. Budapest-
ről jelentik: A budapesti szalámi gyárosok 
hetekkel ezelőtti a r ra kérték iá tanácsot, hogy 
maximálja a szalámi á r á t kilogrammauként 
húsz koronában, A közélelmezési ügyosztály' 
legközelebb elkészül a maximálásra vonat-
kozó rendelettel. 

— Gyermektanulmányi előadások. A sze-
gedi Gyermektanulmányi társaság vasárnap 
délután (fél öt órakor t a r t j a a városháza köz-
gyűlési termében első nyilvános értekezletét, 
melyre mindazokat, kiket a jövő nemzedék, 
a gyermekeknek ügye érdekel, lapunk ut ján 
is meghívja. Az első előadó Vásárhelyi Jú l ia 
lesz, ki A gyermekmunka a háborúban ci-
ni,em értekezik. A másik előadó Éltes Mátyás, 
a budapesti áll. kisegítő iskolának igazgatója 
lesz, ki hazáink egyik legkiválóbb gyógy-
pedagógusa s kinek az intelligi&meia-vizsgá-
latolcról irt könyveit s ezekben, leirt vizsgála-
tait a külföldön is elismeréssel honorálták. 
Előadásában nemcsak -az intelligencia vizs-
gálatok eddigi módszereit fogja ismertetni, 
hanem ifőleg ezek. gyakorlati alkalmazásáról 
fog értekezni. 

— A Nővédő Egyesület köréből. Szép 
ünnepség folyt le vasárnap délután az alsó-
városi templomban. A Szegedi Katholikus 
Nővédő Egyesület által fenntartot t Alsó-
városi Leánykörben ugyanis 65 leány nyer t 
ez alkalommal felvételit. A felvételi szertar-
tást Zadravecz István házfőnök végezte, aki 
magas szárnyalású beszédet intézett a leány-
körbe lépett u j tagokhoz, rámuta tván abban 
a leánykörök szép és nemes hivatására. Az 
alsóvárosi leánykör mellett az egyesület még 
három leánykört. tar t fenn, még .pedig Róku-
son, Felsőváii'oson és Móra városrészben. 

— E l r e n d e l t é k a m á s o d i k rekv irá lás t . 
Az Országos Közélelmezési Hivatal elren-
delte az összes gabonanemüekre a második 
rekvirálást az egész ország területére. Sze-
gednek gabonanemüekből 500 vaggont kell 
beszolgáltatni. , 

— A gabonakészletek eltitkolasa. Báró 
Kürthy Lajos, az Országos Közélelmezési 
Hivatal elnöke néhány nap előtt a következő 
távirati rendelkezést küldte a polgármester-
hez: 

(Folyó évi 39,255. számú rendeletemben a 
közélelmezés és gabonaforgalom terén elkö-
vetett kihágások elbírálása tekintetében 
megtfekiőleg utasítottam a törvényhatósá-
gok első tisztviselőit, ennek dacária a, pénz-


