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gon. A király szűkebb környezete előtt ki-

jelentette, 'hogy Budapesten (felejthetetlen 

napokat él't át. 

— A koronázási ajándék. Budapestről 

jelentik: Zit\a királyné a nemzet koronázási 

ajándékát fölajánlotta az erdélyi segitő bi-

zottságnak, Károly király az ajándékot a 

rokkanni hatágúk javám adományozta. A ki-

rály ós a királyné koronázási ruhájukat ős 

cipőiket Budapesten hagyták. Ezeket felsőbb 

parancsra belépődíj mellett kifogják állítani 

és a jövedelmet jótékony célra fordítják. 

— Auffenberg ismét aktiv szerepet kap. 

A Politikai Hiradó jelenti: Báró Auffenberg 

Móric volt hadügyminisztert újból alkal-

mazni fogják. Neki és dr. Bardolff vezér-

őrnagynak, Ferenc Ferdinánd volt katonai 

irodai főnökének a jövőben ifontos szerepe 

lesz. — A Budapesti Tudósító illetékes hely-

ről jelenti, hogy Krobatiti közös hadügymi-

niszter lemondásáról szóló hir nélkülöz min-

den alapot. 

— Németország nem emeli a katonás-
kodás korhatárát. Bernből jelentik a Zeit-nak 
Az itteni német követség a berni Bund-ban 
a következő cáfolatot közli: A Journal de 
Genéve december 20-iki számában egy rikit 
jelent meg, amelyben arról volt szó, hogy 
Oroszország még a negyven éveseket sem 
sorozta be, ellenben Ausztria és Magyaror-
szág már az ötvenöt éveseket is fegyverbe 
szólította, Németországban pedig tömeges so-
rozások lesznek hatvan évig. Illetékes részről 
ismételten és a leghatározottabban kijelen-
tik, hogy Németországban a katonáskodás 
korbatára a negyvenötödik év és ennek fel-
emeléséről szó sincsen. Az emiitett lap közle-
ménye szemenszedett koholmány. A német 

| birodalmi hazai polgári segédszolgálat, ame-
| lyet a német birodalmi gyűlés törvényerőre 

emelt, a tizenhatodik évtől a hatvanadik évig 
terjed, de ezzel a katonáskodás korhatárát 
nem érintette a törvényhozás. 

— A fiatalkorúak birája. Az igazságügy-
miniszter dr. Márton József szegedi törvény-
széki birót 1917. január 1-től kezdődő három 
év tartamára a fiatalkornak birájává jelölte 
ki. 

— Müncheni követünk hirtelen halála. 

Budapestről jelentik: Velics Lajos, a mün-

cheni osztrák-magyar követ, aki a koroná-

zásra Budapestre étkezett, szerdán délután 

egy rokonánál agy szélhűdés következtében 

meghalt. 

— Január közepére összehívják a biro-

dalmi gyűlést. Berlinből jelentik: A birodalmi 

gyűlést minden valószínűség szerint január 

közepére fogja összehivni a kancellár és már 

az első ülések egyikén fog nyilatkozni az ál-

talános helyzetről és a pártoknak is alkalmuk 

lesz, hogy állást foglaljanak a békejavaslat 

visszautasítása következtében támadt hely-

zettel szemben. 

— Kitüntetés. Friedrich Adolf 46. gyalog-
ezredben főhadnagynak az ellenséggel szem-
ben tanúsított vitéz magatartásáért a leg-
felső dicsérő elismerés tudtul adatott, 

— Az adóügyi tanácsosi állás. Több izben 
közölte már a Délmagyarország, hogy a Ko-
czor János tanácsos halálával megüresedett 
adóügyi tanácsosi állásra január 8-án lejár a 
pályázat. Eddig öt pályázat érkezett a főis-
páni hivatalhoz és pedig: Rack Lipót tanács-
jegyző, Fodor Jenő rendőrkapitány, dr. Dett-
re János városi tiszti ügyész, dr. Bárkányi 
Zoltán községi biró és dr. Temesváry Géza 
helyettes-rendőrifőkiapitány pályázata. A pá-

lyázat kiírásakor igen sokan dr. Pálfy József 
árvaszéki elnököt kívánták megnyerni az ál-
lásra, sőt a polgármester fel is hivta pályá-
zatra dr. Pálifyt, Az árvaszéki elnök azonban 
elhárította magától a felhívást, A közvéle-
mény túlnyomó többségének óhaját, bogy dr. 
Pálfy legyen az adóügyi tanácsos, küldöttség 
akarta az árvaszéki elnök előtt kifejezésre 
juttatni. A küldöttség meg is alakult és dr. 
Rózsa Izsó vezetóésével szerdán délelőtt akar-
ták felkeresni hivatalában dr. Pálfy Józsefet, 
hogy felkérjék pályázata benyújtására. Dr. 
Pálfy azonban közben tudomást szerzett a 
tervről és kívánságára a küldöttség elmaradt. 
A megtisztelő bizalmat megköszönve újból 
nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a tanács-
ban egyelőre nem szándékozik helyet foglal-
ni. Szerdán felmerült az a kombináció is, 
hogy Fodor Jenő rendőrkapitány visszalép a 
pályázattól, dr. Temesváry Géza rendőrfőka-
pitánynak biztosítják a többséget a választá-
son. Ezzel szemben a főispánt felkérnék, hogy 
Fodor Jenő rendőrkapitányt nevezze ki he-
lyettes rendőrfőkapitánnyá dr. Temesváry 
helyére. Természetes, hogy ma még nem le-
het tisztán látni, más komoly ós érdemes 
jelöltek is vannak, valószínű, hogy az állásért 
erős küzdelem fog lefolyni a közgyűlésen. 

— Ifjúsági ünnepély. A városi felső keres-
kedelmi iskola ifjúsága sikerült ünnepélyt 
rendezett a december 30-án történt koronázás 
emlékére. Az ünnepélyt a Himnusz elének-
lése vezette be, amely után dr. Kováts József, 
igazgató-helyettes mondott megnyitó besze-
det, a szent korona eszméjét fejtegetve. Ez-
után Csurgai Anna elszavalta Komócsy Jó-
zsef Szent koronánk legszebb gyöngyei cirnü 
alkalmi versét, amely szegedi vonatkozásával 
kiemelkedik a hasonló tárgyú versek közül. 
Az ünnepi felolvasást dr. Katona, Dávid ta-
nár tartotta, aki beszédében ismertette Őfel-
sége trónralépése alkalmával kiadott mani-
fesztumát, a koronázási esküt és a hitlevelet, 
általában véve a koronázás köz- és alkot-
mányijogi jelentőségét. Az ünnepi felolvasás 
után Fóhsz Zoltán tanuló elszavalta Juhász 
Gyulának Koronázás cimiü versét, amely 
után a szózat éneklése zárta be az ünnepélyt. 

— A központi segély bizottság ülése. A 
hadbavonult katonák családtagjainak segé-
lyezésére alakult központi bizottság január 
4-én, csütörtökön délelőtt 12 órakor a város-
iháza tanácstermében ülést tartott, melyre ea-
uton is meghívja a tagolka Bokor Pál polgár-
meser-helyettes, ügyvezető alelnök. 

— MéhészgyüléS. A Szegedvidéki Méhész-

Egyesiület saját helyiségében (Raífay-féln 
vendéglő, tűzoltó-laktanyával szemben) ja-
nuár 6-án, szombaton délután 4 órakor ülést* 
tart fontos közérdekű kérdések megbeszélése 
végett. A gyűlés főbb tárgyai: 1. Jövő évi 
egyesületi munkaprogramul előterjesztése. 2. 
A méhek tavaszi etetése. 3. Indítványok. 

—- Újévi segély a szegényeknek. A város 
szegényeinek szerdán délelőtt újévi segélye-
ket osztatott ki a polgármester. A kiosztást* 
Lengyel István tiszteletbeli alkapitány vé-
gezte a városháza kapuja alatt. A szegények 
családtagjaik számához mérten 5—S korma 
segélyt kaptak. 

— A haúiiogoly-munkabizuttsug üiése. 
A polgármesteri hivatal közli: A szombati 
ünnep miatt a hadifogoly-munkabizottság 
rendes heti ülése elmarad. A bizottság legkö-
zelebbi ülését január 18-án tartja meg. 

— Ujabb rendelet a kávérói. A hivatalos 
lap szerdai száma rendeletet közöl a kávé 
forgalombahozatala tárgyában kiadott méöo-
sitásáról. A rendelet szerint a zár alá vett 
kávékészletekre nézve a birtokos szabad ren-
delkezési jogát nem nyeri vissza azon az ala-
pon, hogy a Kávéközpont a készlettel 1916 de-
cember 31-éig nem rendelkezett, ennélfog-
va a zár alá vett készletek a Kávéklözponi, 
rendelkezésének hiányában a minisztérium, 
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Csütörtökön, pénteken és szombaton 

A magyar filmgyártás legnagyobb 
szenzációja! 

Blaha Lujza 
a nemzeti színház örökös tagjával a főszerepben 

A NAGYMAMA 
Színjáték 3 felvonásban. Irta: Cslky Gergely. 

Minden előadáson bemutatásra kerül 

Koronázási film I. rész. 

Előadások csütörtökön és pénteken 5, 7 és 9, szombaton 2, 

fél 4, 5, 7 és 9 órakor. — Az előadások pontosan kezdődnek. 


