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tettek; cselli önkéntes légiókat szerveztek. A 

monarchiától független cseh államolt akartak 

létesíteni; a cseh és tót területeket el1 akartál? 

szakítani a monarchiától és akciójuknak tu-

lajdonitható, hogy egyes csapattestek legény-

sége megbízhatatlanná vált. A cseh népség 

többsége azonban nem azonositoitta magát 

velük. ' ; , ; ; 

— Burgonyarekviráíási jogot kapott a 
viros. Az Országos Közélelmezési Hivatal el-
nöke leiratban értesítette a polgármestert, 
hogy a burgonyára rekvirálási joggal ruház-
za föl. A rekvirálást csak a termelőkkel 
szemben foganatosíthatja a polgármester és 
az érvényben levő maximális árat tar-
tozik a rekvirált hurgonyárért fizetni a 
tulajdonosaiknak, a rekvirált készletet pedig 
a közszükségle kielégítésére kell fordítani. 
A polgármester legközelebb megteszi a szük-
séges intézkedést a rekvirálás mielőbbi foga-
natositására. 

-— A napidíjas nők kérelme. Megírta már 
a Délmagyarország, hogy a városnál alkal-
mazásban levő napidijas nők napidíjaik fel-
emelését kérték a tanácstól. .A kérelemhez 
csatlakoztak a többi napidijas alkalmazottak 
is. A két koronás napidíjaknak báromra és a 
bárom koronásaknak négyre való felemelését 
kérik. Előadják, hogy a legtöbben közülük 
esaládifentartók, vagy pedig egész keresetük-
kel hozzájárulnak családjaik fen tartásához 
A tanács csütörtöki ülésén foglalkozott első 
ízben a kérelemmel és kiadta az ügyet Scul-
téty Sándor főszámvevőnek, hogy csináljon 
számításokat, mibe kerülne a városnak a kés-
relem teljesítése. Á városi napidijasoknab 

a kérelme a legjogosabb. Minden napi-
díjas alkalmazott napi kilenc órán át dolgo-
zik két és három koronás fizetésekért. Ebbőll 
az összegből pedig a legszükségesebb kiadá-

sokat sem lehet fedezni. A megélhetés tud-
valevőleg tetemesen drágult minden vonalon. 

— Rekvirálják a sárgaréz-kilincseket és 
az ajtóvereteket A tanács csütörtöki ülésén 
Bokor Pál helyettes-polgármester előadta, 
hogy a bonvédelmi miniszter uj rendeletével 
.elrendelte a kereskedőknél és gyárosoknál 
raktáron levő sárgaréz kilincek é ajtóvere-
tek rekvirálását. A tanács elhatározta, liogy 
a rekvirálá foganatoitáára kiküldi a fém-
átvételi bizottságot, amelynek Bokor Pál 
helyettes-polgármester az elnöke, tagjai pe-
dig Várgdy Jenő alszámvevő, Csikós Jenő 
számvevő, Fagler lEde és Vogel Ede iparo-
sok, mint szakértők. A magánháztartásokban 
levő tárgyakra ez a rekvirálás nem terjed ki. 
Egy másik bonvédelmi miniszteri rendelet 
a már rekvirált fémtárgyak beszolgáltatásá-
ra 1916 december 30-ban megállapított ba-
táridőt 1917 junius 30-ig meghosszabbítja. 

— Koronázási jelvények. A Hadsegéíyzö 
Hivatal a koronázással kapcsolatosan úgy-
nevezett koronázási jelvényeket adott ki, 
amelyeket, daralbonkint egy koronáért áru-
sittat. Ezeket a jelvényeket árusitás céljá-
ból leküldte a vidéki városok hatóságának is, 
Szegeden Balassa József városi tisztviselőt 
bizta meg a polgármester a koronázási jel-
vények árusításával. . ! 

— Betörők egy belvárosi ruhakereske-
désben. Abonyi Mihály, Széchenyi-tér 2. szam 
alatti rubakereskedésében a szerdáról csü-
törtökre virradó éjszakán betörők jártak. A 
betörők nem sokkal 11 óra után feltörték az 
üzlet redőnyét, felfeszítették az ajtót és az 
üzletből mintegy 10.000 korona értékű ruha-
neműt elloptak. Tekintettel arra, hogy a be-
törők igen nagymennyiségű árut vittek el, 
lehetséges, hogy kocsira rakták a rablott hol-
mikat, sőt az sem lehetetlen, hogy többen 
lévén, nyolcszoT-tizszer is felpakoltak. Idejük 
volt bőven 11 órától hajnali öt óráig alig jár 
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valaki az utcákon, világítás pedig úgyszól-
ván nincs. A károsult cég feljelentésére a 
rendőrség széleskörű nyomozást inditott az 
ismeretlen tettesek kózrekeritésére. 

—^Kettős öngyilkosság. Budapestről jelen-
tik: Szerdán este a Margit-hid mellettte.levő 
Lukács-szállóban egy fiatal pár bérelt szo-
bát. Bezárkóztak, majd becsöngették a szo-
belányt és likőrt hozattak. A szálloda sze-
mélyzetének reggel gyanúsnak tünt fel, hogy 
a szobából semmi nesz sem hallatszik ki, be-
zörgettek az ajtón, de nem kaptak választ. 
Értesítették a rendőrséget, fölfeszitették a 
szoba ajtaját. Mind a két embert halva ta-
lálták. A rendőri bizottság megállapította, 
hogy a férfi előbb szivén lőtte a leányt, az-
után a saját halántékába lőtt. Az asztalon 
kilenc levelet találtak, amelyekből megálla-
pították, hogy a férfi Dörghammer Károly 
1. honvéd gyalogezredbeli katona, a 
leány pedi g Juhos Karol in 20 éves budai 
urileány, aki menyasszonya volt Dörgham-
memek. A szerelmes pár a levelekben az ön-
gyilkosság okáról nem tesz említést. 

— Az uj árvízvédelmi szabályrendelet. 
A földművelésügyi miniszter leiratot inté-
zett a városhoz, amelyben az iránt érdeklő-
dik, foglalkozott-e a város az árvízvédelmi 
szabályrendelettel s ha igen, mi lett annak 
az eredménye. A tanács csütörtöki ülésén 
Bokor Pál be'lyettes-polgármester ismertette 
a földművelésügyi kormány leiratát és ezzel 
kapcsolatosan közölte, hogy a város nemcsak 
foglalkozott a kérdéssel, de egy előkészítő 
bizottság már le is tárgyalta az ujabb sza-
bályrendeletet, miután a 19 év előtt készített 
már elavult és igy a mai viszonyoknak nem 
felel meg-. Az ujabb szabályrendelet a janu-
ári közgyűlés elé kerül tárgyalásra. A tanács 
elhatározta, hogy a tárgyalás alatt álló, de 
ma még nem kész szabályrendelet egy példá-
nyát felterjeszti a földmivelésügyi kormány-
hoz annak bizonyságául, hogy a kérdéssel 
már régebb idő óta foglalkozik. 

— A menekültek államsegélye. Dr. Cicat-
ricis Lajos főispán átiratban közölte a pol-
gármesteri hivatallal, hogy a Kolozs-, Szol-
nok-, Doboka- és Tordaaranyos megyékből 

Marosvásárhelyről esetleg idemenekült 
személyeket államsegélyben részesíteni nem 
szabad, mintán ezeknek a területeknek kiürí-
tését annak idején sem a hadvezetőség, sem 
a kormány nem rendelte el. 

— Javítják a városi gőzfürdőt. A városi 
gőzfürdő restaurálása már nemcsak meg-
kezdődött, de a női osztály kijavítása a leg-
közelebbi napokban teljes befejezést is nyer. 
Hasonlóképpen kijavítják a többi helyisége-
ket is. Ha a női osztályon befejezték a mun-
kát, a férfiosztályt átköltöztetik a kijavított 
részbe és megkezdődik a férfi-oszály restau-
rálása. • ,.• • ' 

— Elfogott paprikatolvajok. Hetek óta 
egyásután érkeztek a szegedi rendőrséghez a 
feljelentések, hogy a száradás céljából kiterí-
tett paprikát ismeretlen tettesek megdézs-
málják. A nyomozás már az első feljelen-
tésre megindult, de eredményre még csak 
szerdán vezetett. Egész rendszeresen meg-
szervezett - tolvajbanda került a rendőrség 
kezére orgazdáikkal egyetemben. Eddig öt 
katonát ós öt orgazda asszonyt tartóztattak 
le de valószínű, hogy még ujabb letartóztatá-
sok is fognak történni, 

— Már három hosszú esztendeje, hogy a 
magyar közönség nem adózhat szeretetével 
és bámulatával Blaha Lujzának. Most, ihogy 
a Korzó-mozi bemutatta az első Blaha-filmet, 
ismét gyönyörködhetünk bájos, páratlanul 
álló egyéniségének a varázsában. Hosszas 
betegség után játszotta el legelső filmszere--
pét, az ő hires Nagymamáját, Blaha Lujza lé-
nyével bearanyozza az egész filmjátókot, 
amely különben is nagyon kedves és nagyon 
mulatságos. A szereposztás is elsőrangú. A 
főbb szerepeket Szirmai Imre, Mészáros Ala-


