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D5gl Adolf — temesvári p,!nziigy 
zg ató. Dögl Adolf pénzügyminiszteri osztály 

tanácsost a miniszteri tanácsosi cím adomá-
nyozásával temesvári pénzügy igazgatóvá ne-
vezte ki a király. 

— Jótékonycélu tea-délután. A Kass-
vigadó dísztermében kedden tartották meg 

a második jótékonycélu tea délutánt. Nagy 

és előkelő közönség töltötte meg a termet 

és élvezettel 'hallgatta a honvédzenekar ké-

szültségre valló, ügyes játékát. Fichtner 
Sándor, a karmester nivós műsort állított 

össze és vervve! dirigált. A tea délután 103 

koronát jövedelmezett a katona özvegyek és 

árvák javára. 

-- Az 1872-1891. évbeli népfölkalők je-

lentkezése. Kedden jelent meg a polgármester 

hirdetménye az 1872—1891 évfolyambeli szü-

letésű népfölkelők összeírásáról, összeíráson 

megjelenni tartoznak mindazok, akik jelenleg 

katonai szolgálatot nem teljesítenek, tekintet 

nélkül arra, hogy már voltak-e katonák, vagy 

sem? Az összeírások a következő sorrendben 

történnek: 1917 február 7-én az .1891,, 1890. 

évi születésűek, 8-án az 1889., 1888, 9-én az 

1887., 1886, 10-én az 1885., 1884, 11-én az 1883., 

1882., 12-n az 1881., 1880, 13-án az 1879., 1878, 

14-én az 1877., 1876. és 1875, 15-én az 1874, 

1873. és 1872. évi születésűek. 

— A vonatok túlzsúfoltsága elien. Min-
denki tapasztalhatta aki csak egyszer utazott 
az utóbbi hónapokban, hogy a vonatok meny-
nyire túlzsúfoltak. Ahhoz, hogy ülőhelyet le-
hessen kapni, Budapesten egy órával előbb 
kellett az állomásra kimenni. Reális gondol-
kodású emberek egyébként nem is számítot-
tak arra, hogy a vonaton ülni is tudjanak, 
megelégedtek azzal, ha egy szerény, olyar 
széles állóhelyet kaptak, amelyen szilárdam 
inegáIhattak. A Máv. igazgatósága segíteni 
kezd ezen a visszás állapoton. Budapesten 
már csak korlátozott számban adnak ki jegye-
ket az onnan induló vonatokhoz, valószínű, 
hogy a vonatok tűrhetetlen túlzsúfoltságának 
megakadályozására ezt az első helyes intéz-
kedést továbbiak is fogják követni. 

— A LK >d közgyűlése. Oblálh Lipót el-
nöklete a 1 vasárnap délelőtt. 11 órakor köz-
gyűlést t ott a Szegedi Lloyd társulat. Az 
elnök a ' yzökönyv vezetésére Vermes Zsig-
mond ti rt, annak hitelesítésére pedig Csá-
vyi iSár r ós Körös Albert társulati tagokat 
kérte fű. A napirend előtt mély megindult-
sággal és a legnagyobb kegyelettel emlékezett 
meg az elnök I. Ferenc József király elhuny-
táról ós kifejezést adott annak az alattvalói 
Staségnek és ragaszkodásnak, mellyel a társu-
lat a megkoronázott IV. Károly királyit és 
Zita királynét köszönti. A közgyűlés iaz elnöki 
megnyitó beszédét állva hallgatta végig és 
az uj királyi párt megéljenezte. Ezután az el-
nök rátért arra, hogy most 50 éve annak, hogy 
ti társulat létesült. Jelezte, hogy akkor (Szeged 
az alföld kereskedelmének metropolisa és 
erintkező helye volt az egész környék keres-
kedő világának. Rózsa Mihály azt a javasla-
tot terjesztette elő, hogy a Lloyd társulat ju-
bileum díszközgyűlést tartson a háború be-
fejeztével és bízassák meg a választmány az-
s,al, hogy az ide vonatkozó intézkedéseket te-
gye meg és hogy a társulat 50 éves történetét 
írassa meg. Az indítványt a közgyűlés helyes-
léssel fogadta. A számvizsgáló bizottság tag-
jaivá egyihangulag újból Aczél Somát, Hoff-
anamn Ignácot és Rosenberg Jánost válasz 
tobták meg. Az 1916, évi zárszámadásokat és 
az 1917. évi költségvetést a közgyűlés egy-
hangúlag elfogadta. 

— Erős havazás a fővárosban. Budapest-

ről telefonálja tudósítónk: A fővárosban már 

másfél map óta szakadatlanul tart az erős 

havazás. A leesett hatalmas hótömegek a 

forgalom lebonyolítását több helyen meg-

akadályozták. Az alsó vezetékű villanyosok 

egyáltalán nem közlekednek. 

— Az árraegai.apitó-bizottság ülése. Az 
ármegállapitó bizottság csütörtökön' délben 
dr. Somogyi Szilveszter polgármester elnöklé-
sével a városháza tanácstermében ülést tart. 
Az ülés tárgyai: ,a kukoricaliszt árának meg-
állapítása és a szénárak makszimálása. 

— Hat hónap és 2000 korona 250 kiló 

rozsért. Dr. Temesváry Géza kihágási biró 

kedden Ítélkezett Csonga Gyula szegedi koee 

máros kihágási ügyében. Csonga 250 kilo-

gramm rozsot étetett meg sertéseivel. Dr. Te-

mesváry az erre vonatkozó miniszteri rende-

letben' megszabott, büntetés makszimumát al-

kalmazta és ennek alapján hat hónapi elzá-

rásra, mint főbüntetésre ás 2000 korona pénz-

büntetésre, mint mellékbüntetésre itélte Csőri 

ga Gyulát, aki >az ítélet ellen felebbezést je-

lentett 1>e. — Peták Mihály szegedi, Szilágyi 

Imréné és Nagy Andrásné dorozsmai lakosok 

disznóikat a sertéspiacon rozzsal etették. Dr. 

Temesváry iGéza kihágási biró kedden egyen 

kint 8—8 napi elzárásra és behajthatatlanság 

esetén ujabb öt napi elzárásra átváltoztatható 

100—100 korona mellék-büntetésre itélte őket. 

— Elfogták a szegedi rabló cigányokat. 
A mult év novemberében több vakmerő rabló-
támadás történt a szegedi tanyákon. A nyo-
mozás azonban nem vezetett eredményre, 
mindössze annyit lehetett megállapítani, hogy 
cigányok követték el a megismétlődő betöré-
seket és rablásokat. November 18-án a város-
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ba 
is bemerészkedtek a cigányok; -az egyik 

fatelepet akarták kifosztani. A rendőrök és 
a rablók között akkor heves harc is keletke-
zett, 

a végén azonban mégis sikerült a gonosz-
tevőknek elmenekülniük. Azóta nem érkezett 
róluk hir. eltűntek iSzeged környékéről. Né-
hány nap előtt végre Kecskemét határában a 
csendőröknek és huszároknak véres harc után 
sikerült elfogni egy rabló cigánybandát, 
amelynek tagjai éppen egy tanyát akartak 
kifosztani. Viaskodás közben a csendőrök két 
cigányt agyonlőttek. A csendőrségnek sike-
rült megállapítani, hogy a banda már hóna-
pok óta fosztogatott az Alföldön. Több bizo-
nyíték szól amellett, Ihogy -a szegedi rablások 
tettesei is ők voltak, ép ezért dr. Borbola Jenő 
rendőrkapitány kedden Kecskeméfre utazott. 

— A füge ára. Budapestről jelentik: A 
Hadi termény arról értesítette a városokat, 
hogy a Keletről eredő 'déligyümölcsök beho-
zatalát megkezdte, s a fügét oly árért hozza 
a kereskedők utján forgalomba, hogy kilója 
9—10 koronába fog ikerölni. 

— Nagyvárad tengerit kár libák hizla-
lására. Lukács Öaön, Nagyvárad helyettes-
polgármestere távirati felterjesztést intézett 
báró Kürthjf Lajoshoz, amelyben libahizlalás 
céljaira nagyobb mennyiségű tengerit kér, 
minthogy a város az ottani zsidó hitközségek-
nek megígérte, hogy a zsirszükséglet kielégi-
tésére tengerit szerez a Közélelmezési. Hiva-
taltól. Nagyváradon nagy érdeklődéssel vár-
ják a Közélelmezési Hivatal elnökének ha 
tárczatát, minthogy egy korábbi konkrét eset 
kapcsán már megtagadta a tengerinek liba-
hizlalás céljaira való kiutalását. 

— A szemináriumi előadások szerdán 
délután 6 órakor folytatódnak a Feministák 
'Szegedi Egyesületének Vár-utca 7 szám alatti 
helyiségében. Előadó Soos Aladár. Tárgy: IA 
lakáskérdés szociális, higiénikus és művészi 
szempontból. A szemináriumokon nem tagok 
is megjelenhetnek. 

KORZO MOZI 
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