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hyozza, hogy hasonló b a tóimat céljából ke 
resae meg a válasz! inány a szegedi összes 
nőegyesiileteket. Áz ünnepélyen való .részvé-
tel programijának megállapításával, illetőié 
a szükséges intézkedések megtételével a vá 
lasztmány Hamer Rezső Sándor t i tkárt 
bízta meg. 

— Thallóezy végrendelete. Budapestről 
telefonálja tudósitónk: Thallóezy végrend, 
letét felbontották. Egész vagyonát, hatalmás 
könyvtáráit és Jasoeban levő nagy birtokát 
Budapestre hagyta. Ez utóbbit azzal a ki-
kötéssel, hogy a birtokon művésztelepet lé-
tesítsenek, ahol a budapesti művészek ott 
ihon'ra találjanak. Iratait a beliigyminisz-te 
rium rendelkezésére bocsájtotita azzal, hogy 
kellő rendezés és átdolgozás után az iratok 
az országos levéltárban helyeztessenek el. 

— Galícia kancellárja. Lembergböl jelen-
tik: A Kurier Lwowski szerint most dolgoz 
zák ki a Galícia különállására vonatkozó ter 
vezetet. A munkálatban Bobrzinszkyn kivii 
Bilinszki és Golúhovszki is résztvesz. 'A szán 
dék az, bogy Galícia élére oly személyiséget 
állítanak, aki a kancellári cimet fogja visel-
ni. Az eddigi diszpozíciók szerint Gohi 
hnvszkit szemelték ki erre az állásra. 

— Pénzügyőrök a rekvirálásnál. Buda-
pestről jelentik: Az Országos Közélelmezési 
Hivatal elnöke .körrendeletben felhívta a tör-
vényib-atóságolk-at, liogy a gabona- és egyéb 
termény késztetek felkutatásánál a pénzügy-
őrök tevékenységét is vegyék igénybe és igye 
fcezzenek a pénzügyőröket ebben lehetőleg 
támogatni. 

:- ítélet a nagyváradi hadseregszállítók 
bünpörében. Nagyváradról jelentik: Az itteni 
törvényszék szerdán délután hirdette ki az 
ítéletet Ullmann Sándor és társai hadsereg-
szállítási biinpörében. A törvényszék Ó l -
ma unt a hadviselés ellen elkövetett öt rend-
beli bűntettben, mint tettest, valamint Kepes 
Samu és Weiser Eisig vádlottakat a vád alól 
felmentette. Az előzetes letartóztatásban le-
vő Glatter Frigyest bűnösnek mondotta ki 
és egy évi fegyházra ítélte. 

— Háborús segélyt kérnek a havidíjas 
városi tanítónők. A város tizennégy havi-
díjas tanítónője szerdán délelőtt küldöttségi-
leg tisztelgett dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármesternél, akit felkért, bogy a tanácsban 
és közgyűlésben pártolják háborús segély 
iránt beadott kérelmüket. Kovács Klárika, 
a küldöttség vezetője előadta, hogy havon-
k-int 90 korona .fizetést kapnak és eddig sem-
minemű pótlékban nem részesültek, holott 
minden rendű és rangú városi alkalmazott 
kapott már háborús segélyt és pótlékot. 90 
korona havi fizetésük 35 százalékát kérték 
háborús pótlékul. A polgármester kijelen-
tette a küldöttségnek, liogy a jogos kérelmet 
pártol ól ag fogja ugy a tanács, mint a köz-
gyűlés elé terjeszteni és r a j t a lesz, liogy a 
kérelmet teljesítse a város. 

— A munkapárt végrehajtó bizottságá-
nak ülése. A szegedi munkapárt végrehajtő 
bizottsága december 8-ikán délután 5 óra-
kor a Tisza-szálló 3. számú földszinti szobájá-
ban ülést tart. Tárgy: a városatyaválasztás. 

— A katonák karácsonyéra. A Szegedi 
Magyar Ipaípártoló Szövetség központi ta-
nácsa a szövetség segélyalapjából 300 koro-
nát juttatott az országos hadsegélyző bizott-
ságnak azzal a kéréssel, hogy ebből a dicső-
ségesen harcoló magyar katonáknak kizáró-
lagosan magyar készítésű cikkek küldessenek 
karácsonyra. A tanács december 5-iki gyű-
lésén Pataki Simon .ügy vezető-elnök szép 
szavakban emlékezett meg Ferenc Józsefről, 
méltatván érdemeit a magyar ipar hatalmas 
kifejlődése körül, A gyűlésen miegeralébez-
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leik a szövetség 15 éves munkálkodásáról és 
kijelölték a h á b o r ú után megvalósítandó cé-
lokat, amelyek között a l e g f o n t o s a b b a k 
egyike, bogy Szegedn állandó kiállítási csar-
nokot létesítenek. 

— Röszke utcáin nincs világítás. A 
röszkiei gazdák szerdán délelőtt 11 órakor 
küldöttségileg tisztelegtek dr. Somogyi 
Szilveszter polgármesternél, akinek előadták, 
bogy Röszke község utcái és házai már he-
tek óta teljes sötétségben vannak esténkint. 
Nincs semmi világitási eszköz, főként pedig 
nincs petróleum. Kérték, bogy a város jut-
tasson Részkének is valamit a 384 mázsa pet-
róleumból, amit Szeged egy havi szükségle-
tére ad a kormány. A polgármester közölte 
a küldöttséggel, bogy a normális időkben 
1600 métermázsa petróleum érkezett Sze-
gedre, most pedig esak 384 mázsát kapunk. 
A város 50.000 háztartásának ez csak alig 
olég. Egy-egy háztartásra ugyanis alig jut 
máslfél kilogramm petróleum. Megígérte 
azonban, hogy közbenjár majd olyan irány-
ban, hogy Röszk-ére is -szállítsanak petróle-
umot. 

— A kórházi bizottság ülése. A kórházi 
bizottság szerdán délután dr. Gaal Endre 
, luöklésével ülést tartott. A bizottság tár-
gyalta Scultéty Sándor városi főszámvevő 
előterjesztését a kórház házikezelésben való 
őtelmezés'éne szabályzat utján való rendszeresí-
téséről és a kórházi élelmező állásának véglege-
sitésiérő]. Halmos Ottónak a várossal kötött 
szerződésében ki van kötve, Ihogy 1917 március 
elsejétől kezdve vagy véglegesitik állásában 
mint kórházi élelmiezőtisztet, a kilencedik 
fizetési osztálynak megfelelő fizetéssel és 
teljes ellátással, valamint lakással, vagy pe-
dig egy évi járandóságának megfelelő vég-
kielégítést kap. A kórházi bizottság a Hal-
mos Ottónak véglegesítése iránt tett javas-
latot elfogadta és ilyen irányú átiratot intéz 
a. tanácshoz. 

— Közélelmezési hirek. A közélelmezés 
üzem számára nagyobb mennyiségű Franck-

féle pótkávé érkezett, amelyet kiosztottak 80 
kiskereskedő között kiárusításra. A hatósági 
Franck-iféle pótkávé árai a következők: fél 
kilogrammos doboz ára 1 korona 40 fillér; 
egy kilogramm fél kilós dobozokban 2 ko-
rona 80 fillér, öt dobozban 3 korona és hat 
dobozban 3 korona 12 fillér. Ennél magasabb 
áron nem szabad a városi pótkávét árusi-
tani. — A közélelmezési hivatal közli, hogy 
a hatósági árpakása árusítását 25 kiskeres-
kedő végzi. Az árpakása kilogrammja egy 
korona harminc fillér. — A közélelmezési hi-
vatal közli: Mind sűrűbbek és sűrűbbek azok 
o panaszok, Ibogy egyes kereskedők az árusí-
tásra kiadott cukrot nem szolgáltatták k i az 
utalványok értéke szerint a vevőknek. Az 
igy fönmaradt eukorkészlet-et most utalvá-
nyok nélkül, a maximális áron jóval fölül 
próbálják kiárusítani. A közélelmezési hiva-
tal njólag figyelmezteti a közönséget, hogy 
minden visszaélést hozzon tudomására. A 
visszaélést elkövető kereskedők ellen kihá-
gási eljárást indítanak és a hatóság nem ad 
nekik többé semminemű árut kiárusításra. 

— A herceghafmi vssuti katasztrófa. 
Budapestről jelentik: Herceghalmán ma is 
folytatták a halottak agnoszkálását. Ez.t a 
munkát rövidesen befejezik s ezért, az áldo-
zatok temetése valószínűleg csütörtökön 
megy végbe a biai temetőben. Eddig negy-
venöt család jelentkezett, akik halottjukat el-
szállíttatják, ugy hogy a biai temetőben kö-
rülbelül husz áldozatot hantolnak el. Az 
államvasutak igazgatósága a temetésre kü-
lönvonatot indit Budapestről a keleti pálya-
udvarról. — Miiller Józsefet, a herceghafmi 
állomási felvigyázót szerdán a vádtanács 
szabadlábra helyezte. , U 


