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— A parlamenti elnökök tanácskozása | 
Berlinben. Budapestről jelentik: A képviselő- | 

ház elnöksége értesítette dr. Kaempfet, a 

német birodalmi tanács elnökét, hogy a 

19-ikén tartandó parlamenti elnöki tanácsko-

záson a magyar képvielőház részéről Simon-

sits alelnök fog megjelenni. 

— 400 honvédtiszt kitüntetése. Budapest-

ről jelentik: Hír szerint a honvédség rende-

leti közlönyének legközelebbi száma 400 hon-

védtiszt kitüntetését fogja közölni. Sokan 

kapják meg a Vaskoronarend III. osztályát 

és a III. osztályú katonai érdemkeresztet. 

— Báró Kürthy a közélelmezési jegy-
rendszerről. Budapestről jelentik: Báró Kürthy 
Lajos, a közélelmezési hivatal vezetője tudva-
levőleg Bécsbe utaizatt, hogy tanácskozzék & 
közélelmezési kérdésekről. iA Neue Freie 

Presse munka/társa beszélgetést folytatott bá-
ró 'Kürthyveil, aki a tanácskozások részletei-
ről nem .nyilatkozott, de kijelentette, hogy 
utjának célja az élelmezési kérdések megbe-
szélése, amelyek Ausztriát, Magyarországot 
és .Németországot egyenlő mértékben illetik, 
Az élelmiszer jegyekről azt mondotta báró 
Kürthy, hogy Az eredmény nagyon kielógitő, 
a rendszer 'bevált és jobb módszert nuam is le-
hetne találni az élelmiszerek igazságos elos/,-
t ására. , , 

— A Pesti Naplót eladták. Budapestről 

jelentik: A Pesti Naplót az eddigi tulajdono-

sától, Surányi Józseftől megvásárolta egy 

konzorcium, az Első Magyar Papírgyárral 

az élén. íiir szerint az ügyletben báró Hat-

vany Lajos is nagyobb érdekeltséget vállalt 

és a lap vezetésében szerepelni fog. A lap 

továbbra is ellenzéki irányú marad. 

— Százezer koronás alapítvány a Tanítók 
Háza javára. Beszámoltunk már arról, hogy 

Szegeden mozgalom indult meg, amelynek 
az a célja hegy & tanítók gyermekei részére 
Tanítók Házát állítson fel. A mozgalom ve-
zetőd, minit értesülünk, beadványt intéznék a 
városhoz, amelyben kérik, hogy a Tanítók 
Háza javára a koronázás emlékére százezer 
koronás Zita-alapítványt tegyen. A szervező-
bizottság elhatározta azt is, hogy küldöttsé-
gileg jelenik meg dr. Jankovich Béla közok-
tatásügyi miniszternél, hogy a mozgalom 
számára megnyerje a miniszter támoga-
tását, 

— Kinevezés. Dr. Juhász István 5. honvéd 
gyalogezredben főhadnagyot a király a há-
ború tartamára főhadnagy-ha dbiróvá ne-
vezte odl I , • 

— Hősi halál. A mult évi december 17-én 
Kirlibabánál hősi halált halt dr. Papp Bálint 
törvényszéki jegyző. Dr. Papp Bálint 1915 
nyaráig mint felmentett a szegedi törvény-
széknél 'dolgozott. Azonban leküzdhetetlen 
vágyat érzett a hadiiélet után. És bár a hiva-
talában szükség volt reá, felterjesztésben 
kérte oi honvédelmi miniszertől felmentés* 
sürgős visszavonását, A visszavonás juliusban 
meg is érkezett és dr. Papp Báliint .nyomban 
bevonult. A tiszti iskola elvégzése után a 
harctérre .került. Néhány hónappal ezelőtt 
vitték át, mint zászlóst .az olasz (harctérről az 
orosz harctérre, ahol felderitő-szclgálat köz-
ben egy golyó szivén találta, 

— Kitüntetések. A király Végman Jenő 46 
gyalogezredbeli tartalékos hadnagyot az el-
lenséggel szemben tanúsított vitéz magatar-
tása elismeréséül ia 3. osztályú katonai .érdem-
kereszttel tüntette ki. Signum Laudisszal 
tüntette ki a király Dulosy István ós Hajnal 
István tiarltaláikos hadnagyokat, iSohultz, 
Grosz Lajos .és Lökös Zoltán tartalékos had-
nagyokat .a 48. •gyalogezredben. Bereczk Pé-

özeged, 1917. január 19. 

ter egészségügyi zászlóst az ellenséggel szem-
ben tanúsított vtéz magatartása elismeréseül 
a bronzéremmel tüntették ki. 

— A szegedi hadseregszállítási bünpörök 

epilógusa. A szegedi hadseregszállitási bün-

pörökkel kapcsolatosan megindult katonai 

toünpör a főtárgyalás felé közeledik. A temes-

vári cs. és kir. katonai parancsnokság ügyé-

sze, dr. Sebők Kolozs százados benyújtotta 

460 oldalra terjedő vádiratát a katonai gaz-

dasági hivatalnokok és azok ellen a szegedi 

kereskedők ellen, áki'k a hadbíróság hatás-

köre alá tartoznak. A katonai ügyész arra 

való tekintettel, hogy a bünpör tárgyalásán 

több száz tanú kihallgatása szükséges, indít-

ványozta, ihogy a tárgyalást Szegeden tart-

sák meg a törvényszék épületében. A kato-

nai ügyész, fölöttes hatósága azonban aggo-

dalmasnak találta ezt a megoldást. Most 

megbeszélések folynak a katonai parancs-

nokságon, ihol tárgyalják ezt a monstre bün-

pört: Szegeden- vagy Temesváron. 

— Felfüggesztett főszolgabíró. Temesvár-
ról jelentik: JoanovLs (Sándor főáspán Somo-
gyi Gyula központi járási főszolgabírót több 
rendbeli mulasztás miatt átlósától felfüggesz-
tette és megin-ditaita ellene a fegyelmi el-

járást. ; 

— Halálozás. Szerdán éjjel meghalt Szege-
den Feuerlöscher S imaunó született Braun 
Katalin. Az elhunyt úriasszony 98 évet él i 
Halálát fiai: Földes Károly, Földes Ármin, 
valamint menye, Földes Károlyné és számos* 
unoka és dédunoka gyászolja. Temetése pén-
teken délelőtt 10 órakor lesz a zsidó temető 
tanterméből. , . . . 

— Az angol kormány óriási hadikölcsönt 
bocsajt ki. A Daily Telegrapti írja: ACnyben 
arról tárgyalnak, hogy az angol kormány 
legközelebb óriási háborús kölcsönt fog kibo-

csátani. Valószínű, hogy ebbe 'beolvasztják, 
vagyis konvertálják a mégy és fél százalékos 
első kategóriához tartozó 23 nullái cica ós a 
második kategóriához tartozó ujabb háborús 
kölesönöket is. Az uj kölcsönt nem kötik meg-
határozott összeghez. , 

— istentisztciet a zsinagógában. A péntek 
esti istentisztelet félötkor kezdődik. 

— Titos a tejszín kiszoigmtaiasa. A pol-
gár-mesteri hivatal közli: Tejszint, tkávetej-
szint, édes tejfelt, tejsürüit, .tejszínhabot) va-
liaimámt általában mesterségesen lei tokozott 

zsírtartalmú tejet természetben a közvetlen 
fogyasztás céljaira eladni, kiszolgáltatna, 
vagy erre a célra forgalomba hozni tilos. Aki 
ez ellen vét, hat hónapig terjedhető elzárás-
sal 'és 2000 koronáig terjedhető pénzbüntetés-
sel büntettetik. 

— A mozijogok koriátozasa. Balogh Ká-
roly pénzügyi tanácsosnak a mozijoigok (kor-
látozására vonatkozó indítványát ismertette 
már a Déknagyarország. A itanács csütörtöki 
ülésén foglalkozott ezzel az indítvánnyal, 
amelyet dr. Gaal lEndre ismertetett. A tanác. 
ngy határozott, hogy mielőtt érdemleges tár-
gyalás alá venné a javaslatot, 'bekéri néhány 
városnak a mozikról alkotott szabályrendele-
tét, | 

— A város kávekontingense. Az Országom 
Közlelmezóai iHivatal leiratban értesítette a 
polgármestert, hogy Szeged egy havi kávé-
kontingensét (100 .kilogrammban állapította 
meg. A kávét fogyasztó családok száma Sze-
geden mintegy 24.000-re tehető, ágy egy csa-
lád .körülbelül egynyolcad kilogramm kávéra 
tarthat igényt. A kávét jegy rendszer alapján 
fogja kiosztani a város, 

— Szenet árusít a város. Szegeden néhány 
nap óta úgyszólván minden szénkészlet el-
fogyott. A közönség igy sehol sem tudott 
szénhez hozzájutni. Balogh Károly pénzügyi 
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Pénteken, szombaton és vasárnap 

Szenzációs sláger 

A s i r o n t ű 
Társadalmi dráma 4 felvonásban. 

Minden előadáson bemutatásra kerül 

A Királykoronázása 11. rész. 
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Előadások pénteken, szombaton 5, 7 és 9, vasárnap 2, fél 4, 5, 

7 és 9 órakor. Az előadások pontosan kezdődnek. 


