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niszter ur ebben a munkájában kész a várost 
« leg messzebbmenően támogatni. A halastó 

létesítésének még egy nagy eredménye lenne: 
az, hogy ,a vizcsere által eliszaposodnék a ta-
laj, amelyhői a folyton fölfrissülő viz ki-
mosná a sziket s igy a föld visszanyerné ter-
mőképességét. 

— A kikötés mégszünlteíjése ,a katonaság-

nál. Bécsiből jelentik: A hadsereg rendeleti 

közlönye a legfelsőbb kéziratot közli: 

Hadsereg- és hajóbadparamcs! Biza-

kodva Vitéz Véd erőm mindig bevált fegyel-

mében és a kemény háborús időben fénye-

sen kipróbált szellemében, indíttatva érzem 

magam, hogy a kikötés büntetésiét meg-

szüntessem. 

Kelt Badenben, 1917. március 2-ikán. 

. KÁROLY s. k. 

— Perneczky altábornagy kitüntetése. 

Perneczky Jenő altábornagynak a magyar 
királyi szegedi honvédkerület parancsnoká-
nak a háboru ideje alatt tanúsított kitűnő 
szolgálataiért a legfelső dicsérő elismerés 
tudtul adatott. 

— A polgármester a városok kongres-
szusának választmányi tagja. A városok 
kongresszusa legutóbb dr. Somogyi Szilvesz-
ter, polgármestert az állandó választmány 
tagjává választotta. 

— Csütörtökön Isméit miegmiy-Htniak a szín-

házak, mozik és mulatóik. A Bud .Tud. je-

lenti: A széniellátás még ma sem .gielégitő. 

Az utóbbi napokban azonban mégis már 

olyan mértékben javult, hogy a tüzelőanyag 

megtakarítása érdekében februárban kiadott 

kormányrendeletben megállapított korláto-

zások enyhítése lehetségessé vált. A bel-

ügyminiszter figyelembe véve azt a ..körül-

ményt is, hogy a korlátozások megszühte-
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tését (kérelmező vállalatok .vezetői megígér-

ték, hogy a .tűzető- és világitóanyaggal 

szigorúan takarékoskodni fognak, megen-

gedte, hogy a színházak és egyéb szórako-

zóhelyek előadásaikat március 8-f'káín, csü-

törtökön megkezdhessék. — A hivatalos lap 

holnapi számában jelenik meg a belügymi-

niszteri rendelet, amely kimondja, hogy az 

összes nyilvános (muzeumok, képtárak, 

könyvtárak, az összes szórakozó- és mu-

latóhelyek március 8-ikán . megnyithatók. 

Este 10 órán tul azonban a felsorolt hely-

ségek egyikét sem szabad nyitva tartani. 

A kávéházak, vendéglők és kaszinók to-

vábbra is éjjeli 11 órakor zárnak. 

— Kitüntétések. A király, mint a hivatalos 
lap vasárnapi iszáma közli, dr. Szarnék (Sán-
dor 46. gy. e.-beli tartalékos főorvosnak, az 
ellenséggel szemben vitéz és önfeláldozó ma-
gatartása elismeréseid, a Ferencz József-
rend lovagkeresztjét .a hadiékitménnycl és a 
kardokkal, adományozta, egyidejűleg elren-
delte, hogy dr. Mogán .Bélának, a 2. várt. 
redbeli tartalékos főorvosnak, az ellenséggel 
szemben kitűnő és önfeláldozó szolgálata el-
ismerésen] legfelső dicsérő elismerése (sig-
nnm laudis) tudtul adassék. — Czinky Fe-
renc, egy bon véd gyalogezred'beli gy alog-
hadosztály parancsnokságnál beosztott 5. 
honvéd gyalogezredben főhadnagy, gazdá-
szati tisztnek az ellenség előtt teljesített ki-
tűnő szolgálatai elismeréseül a vitézségi érem 
szalagján a (koronás arany érdemkeresztet 
adományozta a király. 

— A szegedi ipartestület közgyűlése. Va-
sárnap délután tartotta a szegedi ipartestü-
let közgyűlését a városháza dísztermében 
Pálfy Dániel elnöklésével. Az elnök meg-
nyitó beszéde után iBózsó István titkár -a tes-
tület működéséről és különösen azoikról .az 

Szeged, 1917. március 6. 

intézkedésekről számolt be, amelyeket a pol-
gári és katonai közigazgatás segítségére ©et-
tek. A szakirányú iparostanonciskolát és ott-
hont ,az ipartestület 1917 január 1-től kezdő-
dő öt éven át évi ötszáz koronával támogat-
ja; nélkülözhető helyiségét katonai ólra aján-
lotta fel. Jelentette a titkár azt is, hogy 
egyes iparágak üzeméhez szükséges denatu-
rált szesz-szükséglet kielégítése, valamint a 
polgári célokra szükséges talpbőr beszerzése 
iránt a lépéseket megtették, bár nem sok 
remény van arra, hogy talpbőrt lehet sze-
rezni a kisiparosok részére. Az ipartestület 
foglaliktízott az építőipar helyzetével is és 
kérte a hatóságot, ihogy a háboru miatt fél-
benmaradt középítkezésekiet már most készít-
tesse elő annyira, hogy a hazatérő iparosok 
azonnal foglalkozáshoz jussanak. A jelentés-
adatai szerint az ipartestületnek 2087 tagja 
van, nyilvántartanak 1909 segédet és 742 ta-
noncot. A testületi kör könyvtára 2514 'kötet-
ből áll. Az évi jelentést és a pénztári jelen-
tést .a. közgyűlés tudomásul vette. Ezután 
harminchat előljáró tagot választott a köz-
gyűlés, nagyobbrészt a régi tagokat. Az uj 
elöljáró tagok: Fogel Ede. Szakács József, 
Szegő Árpád és Schicarz Manó. 

— Német lapok az elrabolt aktáról, 

Berlin, március 5. A Berliner Tagebíatt 

irja: Egy indiszkrét emiber elfogta Zimmer-

mann államtitkárnak ,a mexikói német követ-

hez küldött levelét. Nem Amerikának volna 

rá oka, hogy egy szigorúan titkos állami 

okmány utazási balesetén felháborodjon. 

Annyi nemet hivatalos irás veszett el egye-

nes uton, hogy kézirati muzeumot lehetne 

vele berendezni. A niémet sajtó tapintatosan 

és tartózkodóan mondott el részleteket ezek-

ről a dolgokról Idegen .aktatáskáikban (koto-

rászás régebbi háboru idején is gyakran al-

kalmazott fogás volt. Hogy Mexikónak 

Amerikával .való háboru esetére szövetséget 

ajánlottunk, ez épen seggel no n erkölcstelen-

ség, még az sem lenne erkölcstelenség, ha 

Japánnak ezt mondtuk volna: .Szip sárga, 

nem jönnél velem? — Aki igy cselekszik, 

nem szolgál rá a Maccíhiavelli névre. 

— A jogügyi bizottság ülése. Szeged jog-
ügyi (bizottsága hétfőn délután 4 órakor dr. 
Somogyi (Szilveszter polgáifmesljer rilnök lé-
sével a városi nyomtatvány-szállítások ügyé-
ben ülést tartott. Dr. Turóczy Mihály fő-
ügyész ismertette a tényállást. Endrényi 
Imre, a város eddigi szerződéses nyomtat-
vány-szállitója mintán a nyomtatvány-árak 
.fölemelés© iránt beadott harmadszori kérel-
mét a város nem teljesítette, szerződéses kö-
telezettségét teljesíteni vonakodott. A tanács 
ezért a vele kötött szerződést felbontotta és 
Bartos Lipóttal kötött uj szerződést, aki ol-
csóbb áron vállalta a nyomtatvány-szál! itá-
sokat. Ezt követőleg (Endrényi Imre pótaján-
latot nyújtott be a tanácshoz, amelyben a 
Bartos-féle áraknál 4 százalékkal olcsóbb árat. 
ajánlott a nyomtatvány-szálitásokra. A szer-
ződést akkor már megkötötték az uj vállal-
kozóval és igy (Endrényi Imre ajánlatát el-
utasította a tanács. (Endrényi fölebbezett a 
tanács határozata ellen a közgyűléshez, 
amely a jogügyi bizottság véleményét kérte 
ki olyan irányban, hogy jogos volt-e a város 
tanácsának álláspontja, amikor Endrényivel 
a szerződéses viszonyt — tekintettel annak 
ingadozó és habozó magaviseletére — fölbon-
totta. Dr. Balassa Ármin véleménye szerint-
nem járt el jogszerűen a tanács, amikor a 
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Havas Jenő né első szegedi tanerő, 

irodai és kereskedelmi alkalmazottak el-

helyező intézete. Szegeden Zrinyi-u. 10. 


