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király meghívólevelét ihir szerint már meg is 

kapta. 

Budapestről telefonálja tudósítónk: Pén-

teki esti lapok jelentették, hogy Wekerle 

Sándort és Lukács Lászlót a király külön 

kihallgatásra meglhivta. Illetékes 'helyen a 

király meghívásáról eddig semmit sem tud-

nak. 

— Külügyminiszteri osztályfőnökök nyu-

galomban. Budapestről jeientik : A hivatalos 

lap szombati száma közölni fogja, hogy a 

király báró Macohiót, a külügyminisztérium 

első osztályfőnökét és gróf Forgách János 

követ osztályfőnököt saját kérelmükre nyu-

galomba helyezte. Macchio utóda báró 

szentgyörgyi Miiller László köve tlesz. 

— Az osztrák közélelmezési hivatal uj 

vezetője. Bécsből jelentik: A király kéziratot 

intézett gróf Clam-Martinic miniszterelnök-

höz, amely szerint a király saját kérelmére 

felmenti állásától Kokstein Oszkárt, az osz-

trák közélelmezési hivatal elnökét és viszont 

a miniszterelnök javaslatára Höfer Antal ez-

redest miniszterré nevezi ki és megbízza őt 

a közélelmezési hivatal vezetésével. 

— Bolfras vezérezredes főhadsegédet 

felmentették állásától. Bécsből jelentik: A 

király báró Bolfras vezérezredes főhadsegéd-

hez kéziratot intézett, amelyben báró Bol-

frast saját kérelmére állásától fölmenti. 

Rendkívüli megbecsülésének bizonyítékául a 

király ugy rendelkezett, hogy báró Bolfras 

főlhadsegédi egyenruháját továbbra is visel-

hesse. 

— Báró Conrad és Höfer a királynál. 

Bécsből jelentik: A király kihallgatáson fo-

gadta Höfer Antall vezérkari ezredest, az 

osztrák közélelmezési hivatal uj elnökét és 

báró Conrad vezérkari főnököt, akit a király 

a marsallbottal ajándékozott meg. Az aján-

dékot a király személyesen nyújtotta át. 

— Uj grófokat, bárókat, titkos tanácso-

sokat és államtitkárokat fognak kinevezni. 

Budapestről jelentik: A Nap értesülései sze-

rint a legközelebb egész csomó uj titkos ta-

nácsosi kenevezés történik. Az uj titkos ta-

nácsosok között lesz első sorban Bárczy 

István, Budapest székesfőváros polgármes-

tere és báró Kürthy Lajos, az Országos 

Közélelmezési Hivatal elnöke. Sok uj gróf 

és báró is lesz. Az uj bárók között emlege-

tik Ullmann Adolf főrendiházi tagot és 

Krausz Simont, a Magyar Bank vezérigaz-

gatóját. Több uj ulvari tanácsosi kinevezés 

is fog történni a közeli időben és az állami 

tisztviselői karban többen államtitkári cimet 

kapnak, első helyen Drcische Lázár. 

— Back Bernit ujabb adománya. Bega-

vári Back Bernát pénteken levelet intézett 

a polgármesterhez, amelyben 50.000 koronát 

ajánlott fel jótékonyáéira. Az adományból 

30.000 koronát a népkonyhák fentartására 

kíván forditaní Back Bernát, 20.000 koronát 

pedik a szegények téli fűtésére és ruházatára. 

Ezzel az adománnyal begavári Back Bernát 

kereken negyedmilliót juttatott jótékonycél-

r.a a háború ideje alatt 

— Kitüntetés. Demeter Lajos, a vezérkarhoz 
beosztott 3. honvédhuszárezredhe!i százados-
nak az ellenséggel szemben tanúsított kitűnő 
magatartásáért a legfelső dicsérő elismerés 
újólag tudtul adatott. & 

— Háromezer korona a szegényeknek. 
Buziási Eisenstadter Laura, buziási Eisen-
stadter Róbert és ,az Eisenstadter S. és Társai 
cég egyenkint 1000—1000, összesen tehát 3000 j 
koronát ajánlottak föl jótékonycélra Eisen- ! 
stádter Nándor elhalálozása alkalmából az-
zal, hogy abból 1500 koronát a polgármester, 
1500 koronált pedig a szegedi izr. szentegylet 
az arra érdemes szegedi szegények közt szét-
osszon. 

— Hangulat a fronton. Griinfeld György, 

honvéd hadapródőrmester, aki a szegedi ál-

lami főgimnáziumban végezte a tanulmánya-

it, tábori levelezőlapot irt tanárainak, mely-

hiven jellemzi katonáink hangulatát a fron-

ton ít háború harmadik esztendejében. Griin-

feld ugyanis a többek közt a következőket 

irja: 

— Végtelen örömömre szolgál, hogy baj-

társaimmal együtt a hitszegő talián ellen 

harcolhatok. A harcok vad viharában sem 

tudóik azonban szeretett tanáraimról megfe-

ledkezni. Bocsánatot kérek, hogy alkalmat-

lankodom, de olyan jól esik önöket soraim-

mal fölkeresni, mert szerény lakosztályom-

ban, helyesebben fedezékemben nagyon sokat 

gondolok szegedi diákéveimre. — Ütjük a 

talián kemény fejét. Majd meglátjuk, ki un 

belé. Mi nem, mig élünk. 

— A szegedi ügyvédi kamara tisziujitása. 
A szegedi ügyvédi kamara tisztikarának és 
.választmányának megbízatása a múlt év vé-
gével lejárt. Pénteken tartották meg a tiszt-
újító közgyűlést dr. Bósa Izsó elnöklésével. 
A szavazatszedő bizottság elnökéül dr. Engel 
Mórt küldték ki. Titkos szavazás u'tján meg-
választotta az ügyvédi kamara a tisztikart 
és a választmányt a következőkben: Elnök: 
.dr. Eósa Izsó. (Elnökhelyettesi: dr. Széli 
Gyula. Titkár: dr. Végman Ferenc. Pénztár-
nok: dr. Pártos Simon. Ügyész: dr. Kelemen 
Dezső. Választmányi tagok: dr. Balassa Ár-
min, dr. Barta Dezső, dr. Becsey Károly, 
idr. Kószó István, dr. Reiniger Jakab, dr. 
Szeless József, dr. Szivessy Lehel, dr. Vá-
,rady Imre (Nagybecskerek.') Póttagok: dr. 
Baseli Ferenc, dr. Dettre János, dr. Kornis 
Béla, dr. Tóth Imre. 

— Néples előadások. A Szegedi Szabad-
oktaltási Egyesület vasárnap délután 4 órai 

kezdettel tartja meg folyó előadási ciklusá-
nak második előadását, amely alkalommal 
dr. Kovács József, városi felsőkereskedelmi 

! iskolai helyettes igazgató Gazdasági érdeke-
! ink a Balkánon, utána Deák Dezső polgári 

iskolai tanár Színház és művészet cimmel 
tart előadást. A két előadás közt a tanító-
képző dalkara énekel. Az előadás színhelye a 
városháza közgyűlési tenne. Belépődij nincs. 

— Délutáni cigányzene a kávéházakban. 
Nagyváradról jelentik: A nagyváradi muzsi-
kus cigányok, hogy a tizenegyórás záróra 
rendelet által okozott kárukat némileg behoz-
zák, elhatározták, hogy ezentúl minden szom-
batom és vasárnap délután 2 órától 5 óráig 
fognak játszani a kávéházakban. Ezen idő 
alatt a cigányok mindössze háromszor men-
nek a vendégekhez tányérozni. Minden este 
pedig már 8 órakor, vasárnap és szombaton 
lehetőleg fél 8 órakor megkezdik a játékot 
és játszanék 11-ig. A cigányprímások éhheli 
szándékukat bejelentik az illetékes hatóság-
nál, amely valósziniüleg nem fog gátat állí-
tani e terv megvalósításának az útjába. 

— Fodor Ilona megmérgezte magát. 
Pénteken délben a Tisza-szálló egyik első-
emeleti szobájában öngyilkosságot követett el 
Fodor Ella volt szegedi színésznő nővére, 
Fodor Ilona, akit igen sokan ismernek Sze-
geden. Fodor Hona csomag nélkül, csütörtö-
kön este érkezett a szállóba. Megérkezése 
után bezárkózott szobájába és pénteken délig 
nem mutatkozott. Délben távirat érkezett 
Fodor Hona cimére. A szobaleány, aki a táv-
iratot kézíbesiteni akarta, kopogott az ajtón, 
de nem kapott választ. Szólt a szobaasszony-
nak, az fölnyitotta az ajtót, Aléltan feküdt 
az ágyon Fodor Ilona. Azonnal értesítették 
a rendőrséget, ahonnan dr. Dreyer Józseif 
rendőrkapitány és dr. Andrássy Ferenc tiszti 
főorvos mentek ki a helyszínére. A főorvos 
inegállapitotta, hogy Fodor Ilona veronállal 
megmérgezte magát. Próbálta élesztgetni, de 
sikertelenül, mire értesitette a mentőket, 
akik az eszmélelen leányt beszállították a köz-
kórházba. Az asztalon egy, a nővéréhez cím-
zett nyitott levelet találtak, amelyben elbú-
csúzik tőle és szegedi rokonaitól. Az öngyil-
kosság oka ismeretlen. Állapotát a közkór-
házban aggasztónak mondják. 

— A helyi szolgálatosak szakoktatása. 
Temesvárról jelentik, hogy a kereskedelmi és 
iparkamara kezdeményezésére az Országos 

Özv. SzmoSSény Istvánná szül. Juhász 

maga, valamint gyermekei, mint az alulírottak és 

konság nevében fájdalomtól elszomorodott szívvel 

hetetlen férje 

Már ia ugy a 

az összes ro-

jelenti felejt-

Szmolléntj István urnák 
Back-malom főgépészének 

folyó hó 4-én éjjel 11 órakor tevékeny életének 53-ik, boldog 

házasságának 19-ik évében hosszas szenvedés után történt elhunytát. 

A boldogultnak hült tetemét e hó 7-én délután 3 órakor 

fogják Alsótiszapart 5. sz. gyászházból a belvárosi róm. kath. 

sírkertbe örök nyugalomra elhelyezni. 

Szeged, 1917. január hó 6. 

Áldás és béke legyen porai felett! 
István, Dezső, Géza, Sándor, 

Tibor, Dénes 

gyermekei, 

özv. Vladika Jánosné 

sógornője. 

Juhász Antal 
sógora. 

Szmoliény Manczi és Margit 

unokahugai. 


