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honvéd gyalogezredben századosnak az el-

l«»ség előtt tanusitott vitéz magatartása el-

ismeréséül a legfelső dicsérő elismerés újó-

lag tudtu l adatott. 

— A parlamenti elnökök berlini tanács-
kezása. Budapestről jelentik: A szövetséges 

ál lamok parlamenti elnökének berlini tanács-

kozására ia Ház tudvalevőleg Simantsits 
Elemér alelnököt küldte ki. Simontsits csü-

törtököm reggel utazik .Bécsbe, .ahonnan az 

osztrák, török és bolgár parlamentek kikül-

dötteivel még aznap este tovább utazik. A 

német vasutakon Kaempf német birodalom-

gyűlési elnök szívességéből külön szalon-
kocsit bocsátanak rendelkezésükre. Berlinben 

Kaempf elnök fogadja a szövetséges ál lamok 

parlatmein,tjeinek képviselőit, A parlamenti 

elnökök tanácskozásának programjáról Ber-

linben fogják a résztvevőket, tájékoztatni. 

— Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Orbán Hona polgári iskolai tárni tö-
mőt. a szegedi I I I . kerületi á l lami polgári fiú-
iskolához kinevezte. 

— Előléptetés és kinevezés. A Rendeleti 
Közlöny legutóbbi száma közli, liogy dr. Cza-

ók László I. osztályú főtörzsorvost ,a V I . rang 

osztályba léptették elő. — Lengyel József 

póttartalékos szakaszvezetőt, Majzik Gábor 

Elek tartalékos egyévi önkéntes tizedest, dr. 

Mezei Manó póttartalékos címzetes tizedest, 

iSchweitzer Ádám póttartalékos szakaszve-

zetőt és iRubrinyi Imre póttartalékos tizedest 

ia Iháböru tartamára inépfölkelő segédszám-

tisztjelöltekké -nevezték ki és a szegedi hon-

véökerületii hadbiztossághoz osztották be. 

— A rekvirálás. Báró Kürthy Lajos, az 

Országos Közélelmezési Hivata l elnöke leirat 

ban értesitette a várost, hogy a másodszori 

rekvirálás csekély eredményére való tekin-

tettel ezt esetleg meg kell ismétenie. Somo-

gyi .Szilveszter polgármester ezzel kapcsola-

tosam. értesítette Kü r t hy bárót, hogy a rekvi-
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rálásók megismétlése a termelőknél 'Szöge-

den immár két hete folyamatban van ós igy 

világos, hogy a rossz eredményinek nem a 

szigorúság, de a gabona hiánya volt az oka. 

— íA földmüvelésügyi .miniszter rendeletet-

intézett Szeged hatóságához, melyben a má-

sodszori .rekvirálás során rekvirált kukorica-

mennyiség azonnali beszállítását rendeli el. 

Tekintettel arra, hogy Szeged területén -csak 

kis téteeket rekviráltak, amelyeket azonnal 

beszállitottalk a központba, a polgármester 

hétfőn távirati lag jelentette a földművelés-

ügyi miniszternek, bogy a beszállítás már 

megtörtént. 

— Csíkszereda kérelme Szegedhez. Csík-

szereda város hatósága átiratot intézett Sze-

ged tanácsához, amelyben elmondja, hogy a 

román uralom mintegy három mill ió korona 

kárt okozott a városnak. Kér i ennek alap-

ján 'Szegedet, hogy a helyreállítás munkájá-

ban támogassa. A tanács hétfői ülésén ugy 

határozott, hogy miu tán a Pro Transsylva-

nia mozgalmat, amely az Erdélyiben okozott 

károk helyreállítását célozza, 50.000 koroná-

val támogatja Szeged, külön támogatást 

nem adhat. 

— A közigazgatási bizottság kedden dél-
után 4 órakor dr. Ciedibricis Lajos /főispán el-

inöklésével ülést tart. 

— Vizsgálóbiró-heiyetlesi kirendelés. Az 
igazágügyminiszter dr. Márton József kirá-

lyi törvényszéki bírót a szegedi törvényszék 

területére vizsgálóbírói ál landó helyettesül 

rendelte ki. 

— Halá lozás. Hétfőn délután 4 órakor te-

mették el Földes Izsó, szegedi kereskedőt, 

a zsidó temető cinterméből. A /gyászszertar-

táson a rokonok, tisztelők, ismerősök és ba-
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rátok nagy számban jelentek meg és mély 
részvét mellett kisérték el utolsó útjára a 
megboldogultat. 

— Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Molnár Bélát a siketnémák szegedi 
intézetének tanárát az ungvári siketnóma 
intézethez helyezte át. 

— Előadás a feministáknál. A Feministák 
Szegedi Egyesülete szerdán -délután 6 óra-
kor kezdi ismételten sorozatos szemináriumi 
előadásait a kereskedelmi és iparkamara 
közgyűlési termében. /Előadó: dr. Hollós Jó-
zsef, (előadásának tárgya: a nemi kérdés ter-
mészettudományi és társadalmi szempont-
ból. A szeminárium célja ismertetni ia mo-
dern szociológiai irodalmat rámutatván 
mindazokra ia (társadalmi bajokra és vissza-
élésekre, amelyek ellen küzdeni minden lelki-
ismeretes ikulturembernek (kötelessége. 

— A napidijasok kérelme a tanács előtt. 

Mint megirtuk már, ia városi napidjas alkal-

mazottak azt kérték a tanácstól, hogy két é3 

három koronás napidíjaikat az óriási mér-

tékben megnövekedett drágaságra és arra 

való tekintettel, hogy .csaknem mindannyian 

családlfentartók, vagy legalább is egész kere-

setükkel hozzájárulnak családjaik fentartásá 

hoz, három, illetve négy koronára emelje 

fel. A tanács hétfői ülésén foglalkozott a ké-

réssel és ugy határozott, ihogy ia kérelmet 

aicm utasítja el, de megállapittatja, kik a 

rendszeres alkalmazottak, akiknek már 

nyugdíj jogosultságuk is van és osaládfen-

tártók is, ezeknek kérelmét teljesiti. A (ha-

tóság egyenkint állapítja meg, kik azok, akik 

a napi díj -emelésre családi körülményeik kö-

vetkeztében .elsősorban érdemesek, 

— A uyugdijbizoifság Qiéac. A nyugdij-
hizottság liéttőn délben a polgármester el-
möklésével ülést tartott. A bizottság — Ba-
logh Károly refarádája alapján özvegyi 
nyugdijak (megállapításával foglalkozott. 

— A szegedi feketekéz. A rendőri sajtó-

iroda közli: Domán László önkéntes, volt 

szövetkezeti .bankigazgató vasárnap levelet 

talált .ajtajában, amelyen újságból (kivágott 

.betűikből összeállítva az állott, hogy ha va-

sárnap (éjjel 11 órakor nem tesz le a belvá-

rosi kápolna mellett levő bokrok alá 10.000 
koronát, pár napon belül halott lesz. erről 

gondoskodik ,a szegedi feketekéz. Illusztrá-

cióul egy női kéz tintás lenyomata is látható 

volt a papíron. Domán természetesen .felje-

lentést tett a rendőrségen életveszélyes fe-

nyegetés,sel való zsarolásért. A detektívek 

vasárnap egész éjjel lesben állva várták a 

kápolna bókraimái az ismeretlen zsarolót, de 

az nem jelentkezett. A rendőrség most nyo-

moz a fekakekéz után. 

— Rendelet a jövedelem- éa vagyonadó 
végrehaj tásáró l , A hivatalos lap vasarnapi 

száma közli a pénzügyminiszter rendeletét, 
amelyben részletes utasítást ad a pénzügy-
igazgatóságnak ia jövedelem- ós vagyonadó-
ról szóló 1916. évi törvénycikkek végrehaj-
tása tárgyában. 

— Kinek keii lengyel munkás? A föld-
művelésügyi miniszter leiratban értesitette 
a hatóságot, hogy a (tavaszi munkák végzésé-
hez az idén is hajlandó lengyel földmüves-
munkásokat a polgárság rendelkezésére bo-
sáj tarai. Akinek ilyen munkásra szüksége 
vau a munkabizottságnál jelentkezzék ahol 
bővebb felvilágosításokat fognak nyújtani. 

— KézrekerQit vasúti tolvajbanda. A sze-
gedi rendőrségi krónikákban az utóbbi (idő-
beni egyre több vasúti zsebtolvajlásról talál-
tunk híradást. Többek között Popper Márk 


