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rül A 41-ik hadosztály 'egy elfogott katoná-

jánál, Bererieourtnál május 4-ón parancsot 

találtak, amely Mignot tábornok aláírását 

viselte és szószerint igy hangzott: „Szigorúan 

titkos! Hogy minden lehető szökésnek elejét 

v e g y ü k , zászlóaljparancsnokok a támadás 

idejét, reggeli hat óra ötven pere támadási 

időpontot, ka toná iknak csak hajmii felé ad-

Jjaijik tudomására." Amsterdamból azt je-

lentik a Magyar Távirati Irodá-nak, hogy 

egy hollandi újság lausénnei tudósítása sze-

rint a hóolvadás é.s a hegységben ezzel járó 

nagy veszedelmek se tudják csökkenteni az 

olaszok átszökdöséseit. A napokban öt olasz 

katona érkezett Zermatba, élükön egy tiszttel, 

akik teljesen kimerülten érkeztek meg a 3900 

méter magas hegygerinc áthágása után. 

— Árdrágitási ügy az ítélőtábla előtt. 
Lederer Dezső, a zombori Lederer Leó és 
Társa bank és bizományi cég tagja 25 mázsa 
szappant vásárolt össze, holott sem ő, sem 
cége azelőtt nem foglalkozott szappan for-
galomba hozatalával. A szappant a rendőr-
ség lefoglalta, az eljárást megindította, a 
zombori törvényszék azonban fölmentette a 
vádlottakat. Fölebbezés folytán az (ügy a sze-
gedi (Ítélőtábla elé került, mely az első bíró-
ság Ítéletét megváltoztatta, a vádlottat bű-
nösnek mondta ki árdrágító visszaélés vétsé-
gében és ezért 501) korona fő és 80 korona mel-
lékbüntetésre  xihél te. 

Talpalunk és sarkalunk férficípőt 6, női 5, 
gyerm. 4 K.-ért. Hungária Cipőgyár Kárász-u. 14. 

— A vadvizek levezetése. A törvényható-
sági bizottság márciusban foglalkozott a 
vadvizek levezetésének kérdésével és elhatá-
rozta, hogy föliratot intéz a földmüvelésügyi 
miniszterhez, hogy megsürgesse a levezetésre 
vonatkozó terveket. E föliratra kedden a kö-
vetkező válasz érkezett a mi Hisztériámból: 

Március 13-án tartott üléséből 199. szám alatt 
tett fölterjesztésére 'értesítem a bizottságot, 
liogy utasításomra a* büdapesi magyar kirá-
lyi kultúrmérnöki hivatal elkészítette és be-
terjesztette a vPest-Pi 1 isJSclt-)Kiskun és Cson-
grád vármegyei belvizek rendelkezésére vo--
nátkozó terveket. E tervek jelenleg a ma-
gyar királyi országos vízépítési igazgatóság 
műszaki kistaiiácsátiál tárgyalás alatt álla-
nak. E tervek alapján végrehajtandó mun-
kálatok (keretében a szegedi Fehértó környé-

kén fönnálló bajok is megoldást fognak 

nyerhetni. 

— Jegyezzünk hadikölcsönt a Sze-
gedi Hitetbank R. T.-nál Szeged, Kölcsey-
utca 11. Eredeti aiáirási feltételek. Olcsó lom-
bard kölcsönök. 

— A temesvári városi légszeszgyár ár-
emelése. Mint értesülünk, Temesvár város 
tanácsa a gáz egységárát junius 1-én kezdődő 
hatállyal szabályozta, illetve felemelte. To-
vábbá a tanács mindenféle fogyasztási célokra 
szükséges, tehtá a. főző gáairo tységárait is 
köbméterenként 32 fillérben lapította meg. 
A további egységáremelés a szénnek rendkí-
vüli drágulása mellett a legközelebbi hóna-
pok folyamán nincs kizárva. 

— Az anya büne. Milosev Milosné 22 éves 

Klári községbeli asszonynak, kinek férje a 

harctéren van, egy legénnyel folytatott sze-

relmi viszonyából gyermeke született, akit 

sarlóval, vagy ké-szurásokkal megölt. Az 

asszony azt vallotta, hogy a gyermekét a ku-

koricaföldön hagyta és mikor oda visszatért, 

már halott volt. Valószínű, liogy egy kutya 

marta agya a gyermeket. Az orvossza kér tők 

nem tudta'? ! Izonyosan megállapiíani a ha-

lál okát. A nagykikindai törvényszék — mi-

után sok terhelő •körülmény merült fel —1 

két éri fegyházra ítélte az asszonyt. A sze-

gedi Ítélőtábla keddi tárgyalásán öt éri 
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Pénteken, 

május hó 25-én, este 8 órai kezdettel: 
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fegyházra emelte fel a büntetést. Súlyosbító 

körülménynek tekintette az ítélőtábla, hogy 

a vádlott hadbavonult, a hazáért vérző fér-

jének családi életét, is meggyalázta erkölcs-

telen életével. 

— Leszállított árban: Női és leány 
felöltők, szövet és selyem ruhakabátok, 
vízhatlan (impregnált) szövet, selyem és 
gummi köpenyegek, kosztümök, aljak, blú-
zok, £.lsók stb. készen és mérték szerint 
Reményiné Fcldmann Sári női divat-
háza és divatszalonja, Szeged, a főposta mellett. 

— Rendelet a gyorsított rendőri büntető 
eljárásról. A hivatalos lap keddi száma a 
kőrmány rendeletét közli a gyorsított rend-
őri büntető eljárásról. :A rendelet szerint a 
gyorsított rendőri eljárás alá tartoznak a 
háborús kihágások és első fokon nemcsak a. 
rendőri birói funkciókkal állandóan megbí-
zott tisztviselők bíráskodhatnak, hanem — 
különösen a rekvirál ásnál — az OrszágcV 
Közélelmezési Hivatal megbízottai is, akiket, 
a belügyminiszter erre feljogosít, akik szük-
ség esetén az aktákat is elvehetik a rendes 
rendőrbiró tisztviselőktől. A közélei mezéé és 
közellátási rendeletekbe ütköző kihágási 
ügyekben az Országos Közélelmezési Hiva-
tal szakképviselői megbízottakat rendelhet 

ki, akik bármely első és másodfokú e- jog-
erős réghatározat ellen is — akár a terhelt 

javára, akár terhére a harmadfokú hatóság-
hoz rendkívüli felebbvitellel élhetnek, amely-

nek felfüggesztő hatálya nincs. A gyorsított 
rendőri eljárás alá tartozó ügyekben az el-
járó tisztviselő köteles az ügyet lehetőleg 
azonnal tárgyalni és befejezni. A most meg-
jelent, kormányrendelet leglényegesebb újí-
tása az. hogy a Közélelmezési Hivatal egy 
megbízottjának joga lesz hivatalos eljárása, 
közben, például a rekvirálás felülvizsgálásá-
nál az elsőfokú hatóság helyett Ítélkezni. A 
rendelet 1917. május 24-én lép életbe. 

— Elviszik a harangokat. Mint értesülünk, 
a kultuszminiszter a napokban az egyház-
megyei hatóságokhoz uj körrendeletet kül-
dött, amelyben utasítja őket, liogy az 1700 
előtt készült harangokról kimutatást készít-
senek és azt terjesszék be mielőbb a hon vé-
delemügyi miniszternek, mert az összes e ki-
vételek alá nem tartozó harangokat rekvi-
rálni fogják. A rek virulásra vonatkozólag a 
honvédelemügyi miniszter legközelebb rész-
letes rendeletet fog kibocsátani. Az a körül-
mény — hogy a hadvezetőségnek a muni-
eiógyártás fokozása miatt szüksége van az 
ország csaknem minden harangjára — mu-
tatja. liogy be kell szolgáltatni azokat a fé-
meket, amelyeket eddig eldugtak, vagy bár-
milyen módon visszatartottak. A muníció 
fogja eldönteni a világháború sorsát, ezt már 
megmutatta a reánk nézve szerencsés kime-
netelű arrasi csata i.s és épen ezért mindenki, 
aki a győzelem és a béke eléréséhez hozzá 
akar járulni, szolgáltassa be az arra kötele-
zett fémkészletét. 

— ÓRÁK, ÉKSZEREK nagy választékban 
FISCHER K.-nál Korzó kávéház mellett. — 
Telefon: 1538. 

— Erich Kaiser Titz bravúros szerepben 
lép fel szerdán az Urániában. Szilire kerül 
h Titán i küzdelem, izgalmas, értékes •film-' 
atrakeió, melynek kettős főszerepében való-
ban remekel. Nagyon kedves vígjátékok egé-
szítik ki a pompás műsort, amely még csü-
törtökön is be lesz mutatva. 

Tanul junk idegen nyelveket a Vár.ni 
nyelviskólában. Telefon 14—lí. 
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