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— A kitüntetések késedelmének oka. 

Budapestről jelentik: A koronázó ünnepek 

alkalmával tudvalevően .a főváros főbb tiszt-

viselőit is felterjesztették kitüntetésre. A ki-

tüntetéseknek napokkal ezelőtt meg kellett 

volna jelenniük a hivatalos lapban, azonban 

máig sem kerültek még nyilvánosságra.. A 

késedelemnek — bir szprint — az az oka, 

bogy legfelsőbb helyen revízió alá vették a 

kitüntetésekről szóló előterjesztést. 

— Gróf Teleky József lemondott man-

dá tumáró l . Gróf Teleky József országgyűlési 

képviselő, akit az utóbbi napokban egy fő-

városi lap erősen, támadott, ímert a hadse-

reg részére egy körvasút építését vállalta el, 

nyilatkozik a Budapesti TudósUóMn. Nyi-

latkozatában elmondja, hogy napok óta tá-

madások jelennek meg ellene, mert a had-

ügyi kormány részére vasaltat épített. A tá-

madások bajszává fejlődtek, noha ő eszten-

dők óta beltagja annak a ©égnek, amely a 

vállalkozást megkapta. Azt Ihitte, hogy sza-

kitva a régi '.szempontokkal, másutt is tudja 

szolgálni hazája érdekeit, mint a történelmi 

osztályok többi tagjai. Kereskedő és iparos 

léltf. . Kötelességét komolyan 'vette, de most 

megtanulta, hogy egyesek — ha inkorrekt-

séget nem is tudnak .ellene — paragrafusok 

közt (hajszolják. , Mandátumáról lemond, de 

egy régi magyar cég becsületes munkássá-

gából továbbra is ki fogja venni részét. 

— A képviselőház legközelebbi ülése. 
Budapestről jelentik: A képviselőház hétfőn 
tartja legközelebbi ülését. A koronázási tör-
vényjavaslatokat veszi a Ház ez alkalommal 
tárgyalás alá. Nagyobb vita csak a hitlevél 
törvénybeiktatásáról szóló tör vény jiavaslat-

| nál lesz, főként a király cirae miatt. Már a 
| hitlevélszövegező bizottság ülésein is nagy-
szabású vita volt erről ;a kérdésről. Az ellen-
zék hivatalos szónoka a vitában gróf Appo-
nyi Albert lesz, de hozzászólnak a kérdéshez 
az ellenzéki pártok egyéb közjogi tekintélyei 
is. A javaslat vitája igy okvetlenül lefoglal 
néhány ülésnapot s a kivételes hatalom 
igénybevételéről szóló miniszterelnöki jelen-
tés előreláthatóan csak szerdán, esetleg csü-
törtökön. kerül tárgyalás alá. A vita széle-
sebb lesz, mint amilyennek indult, amennyi-
ben a munkapárt minden jelentékenyebb el-
lenzéki felszólalóval szemben a maga részéről 
is állit szónokot. 

— Felső-Ausztria uj helytartója. Bécsből 

jelentik: A király dr. Mer\an Rudolf grófot, 

Bukovina ,.volt helytartóját, Felső-Ausztria 

helytartójává nevezte ki. 

— A szegedi katonai gyárak ellenőrzése 

Corcek Ferenc altábornagy kedden Szegedre 

érkezett, hogy a katonai gyárakat megvizs-

gálja és a fölmentett munkásokat ellenőrizze. 

Az altábornagy szerdán délelőtt látogatást 

tett dr. Cicatricis ÍLajos főispánnál és dr. 'So-

mogyi Szilveszter polgármesternél. 

— Dr. Sylvesztei a parlamenti elnökök 

berlini tanácskozásáról. Bécsből jelentik : Dr. 

Sylveszter, az osztrák rekhsratih elnöke nyi-

latkozatot tett a Neue Freie Presse munka-

társa előtt, amelyben hangsúlyozta, hogy a 

központi hatalmaik parlamenti elnökeinek 

berlini összejövetele főként azért szükséges, 

Ihogy a népképviseletiek, amelyek az állami 

szerződésieket tárgyalni fogják, szintén érint-

kezésbe jussanak egymással. Dr. Sylveszter 

kívánatosnak tartja, liogy a jövőben nocsak 

a parlamenti elnökök, hanem a pártok képvi-

selői és a különböző néposztályok kiküldöttei 

is .keressék egymással az érintkezést. 

— Kétezer liba Szegednek. Báró Kürthy 

Lajos táviratban tudatta dr. Somogyi Szil-

veszter polgármesterrel, liogy Orosz-iLengyel-

országból a hazai közfogyasztás céljaira na-

gyobb mennyiségit ölő libát sikerült biztosí-

tania. A libák élősúlyban kilogrammonként 

5.40, 5.60 koronába kerülnek. Egy liba átla-

gos súlya 4 kilogramm. Báró Kürthy táv-

irati jelentést íkér, hogy Szegied a libákból 

mennyit akar vásárolni. A szegedi élelmezési 

hivatal kétezer libát kér és az érkező meny-

nyiségből, tekintettel a közeledő zsidó hús-

vétra, a rituális érdekéket is kielégítik. 

— A vasúti állomás fosztogatói. Megírtuk 
már, hogy a szegedi rendőrség tolvajbandát 
fogott el, amely a vasúti állomáson hetek 
óta fosztogatja az utasokat és a vonatokat. 
A tolvajbanda tagjai valamennyien cigá-
nyok és lókupecek. A rendőrségen szerdán 
délelőtt folytatták a tolvajok kihallgatását. 
A vallatások során a tolvajok, akik közül 
nyolc katonaszökevény, beismerték a bűnösek, 
leleményeket. A katonaszökevény cigányok 
feltűnően költekező életmódot folytattak Szö-
gieden, pezsgőztek és ezresekben kártyáztak 
a kávéházakban. A nyomozást dr. Barbola 
Jenő- bűnügyi kapitány vezette. A nyomozás 
befejezése után a katonaszökevényeket átad-
ják a katonai hatóságnak, a többieket pedig 
átkísérik az ügyészség fogházába. 

— Felfüggesztették a szatmármegyei al-
ispánt. Szatmárról jelentik: Báró Kürthy Lajos, 

a közélelmezési hivatal elnöke Ilosvay Ala-

dár szatmármegyei alispánt a közéleimezés 

és különösen a rekvirálás körül elkövetett 

mulasztások és visszaélések miatt állásától 

fölfüggesztette. 

— A Szegedi Leányegylet vasárnap dél-
előtt 11 órakor az általa fenntartott nép-
konyha javára a Korzó-mozi helyiségében jó-
tókonycélu előadást rendez. Az előadást Al-
mássy LElndre színigazgató beszéde vezeti he. 
Ütána Lendvai Lola fog szavalni végül pe-
dig a Korzó-mozi áldozatkész tulajdonosai 
egy nagyszabású film bemutatásával járul-
nak a közönség szórakoztatásához. .Az egye-
sület tagjai a jegyeket már nagy buzgalom-
mal árusítják. Az előadás iránt oly nagy az 
érdeklődés, hogy jegyek osak mérsékelt 
számban kaphatók a mozi nappali pénztárá-
nál a rendes imozihelyá.rak mellett. Felülifize-
téseket köszönettel fogad ós hirlapilag nyug-
táz az egyesület. 

— Nyugdíjas tanítók és özvegyek segélye. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter kör-
rendeletet intézett a tanfelügyelőséghez, 
amelyben tudatja, hogy a nyugdíjas tanító-
kat, óvókat és a tanítók özvegyeit 80—100 
koronás segélyben kívánja részesíteni. A se-
gélyért pályázhatnák: .1. tanitó özvegyek ós 
16-ik életévüket be nem töltött, teljesen szü-
lötten tanító-lárvák, akik valamely kellék hi-
ánya miatt önhibájukon kivül ezidőszerint 
özvegyi nyugdijat, illetőleg árvagyámpénzt 
nem kapnak, 2. nyugdijas tanítók és tanitó-
özvegyek, akik .az ellenséges betörés elől aa 
1916. év folyamán lakóhelyükről menekülni 
voltak kénytelenek, akik az 1915—1916. év fo-
lyamán 'költséges gyógykezelést igénylő be-
tgségben szenvedtek vagy a háború és elemi 
sapás folytán ingóságaikban érzékeny káro-
tegségben szenvedtek, továbbá akik saját ma 
gukon felül legalább még két keresetképtel-en 
családtagot tartanak el A felsorolt eseteket 
hatósági bizonyítványokkal kell igazolni. A 
teljesen felszerelt s szegénységi bizonyítvány 
alapján bélyegmentes folyamodványokat az 
állandó lakóhely szerint illetékes királyi tan-
felügyelőséghez 1917 február 15-éig kell be 

nyújtani. . , 
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