
Szeged, 19017. junius 29. 3 

meghaladja a nusz milliót. A szegedi alá-

irási helyeken néhány bank, a posta és a 

főispáni hivatal kivételiével, alhol millióikra 

rugó tekintélyes, összeget jegyezitek és ame-

lyek még nem készültek el a jegyzések ösz-

szeszámiálásávai, a jegyzések végösszege 

18.001,650 korona. Ez az összeg igy oszlik 

meg: Szeged Csongrádit Takarékpénztár 

6.200,000, Kereskedelmi és Iparbank 

3.900,000, May Bank 3.500,000, Szegedi Hi-

telbank 1.250.000, Neu Ernő 1.220,000, Kéz-

miivesbank 874,600, Népibank '711,050 és 

Bankegyesület 346,000 korona. 

— Konstantin király uj lakása. Baselből 

jelentik: Konstantin, a volt görög király, 

ezentúl állandóan a Thun mellett lévő 

Ghartreuse-kiastélyban fog lakni, amelynek 

a porosz Zedlitz báró a tulajdonosa. 

— Kitüntetések. Thoma György 5. honvéd-
gyakigezredheli népfölkelő tizedest az ellen-
ség előtt tanúsított kiválóan vitéz maga-
tartása, elisimeréseül a 2. osztálya eziist vi-
tézségi éremmel, Batányos Illés 5. lionvód-
gyalogezredibeli népfölkelőt pedig a' bronz 
vitézségi éremmel tüntették ki. 

— Uj francia kölcsön. Hamburgból jelen-

tik: Francia lapok jelentése szerint a fran-

cia kormány a kamara pénzügyi bizottsá-

gától a háborúnak december 31-ig való 

folyt'Cásüiáa 15 milliárd hitel megszavazá-

sát kérte. 

— Az Aradi Első Takarékpénztár uf 
igazgatója. Aradról jelentik: Az Aradi El«ő 
Takarékpénztár vezérigazgatói széke Otieu-
berg Tivadar udvari 'tanácsos ha'láilávail tud-
valevőleg megüresedett. A takarékpénztár 
uj vezérigazgatója Fejér Gábor, a Magyar 
Leszúmitdö és Pénzváltóban'k igazgat'ódhe-

m — 

4% 

lyeítes* lett. Az uj vezériigazgató, aki pénz-
ügyi körökben el isimért szaktekintély, rövi-
desen elfoglalja hivatalát. 

— Hajmuadfél milliárd a hatódik ma-

gyar hadikölcsön eredményei, Budapestiről 

telefonálja tudósitóWk: A hatodik magyar 

hadikölcsön várható eredménye a harmad-

fél milliárdot körülbelüli meg fogja haladni. 

— A blroda'ml kancellár és a magyar 
miniszterelnök a gazdasági szövetségek 
gyűléséhez, Budapestről j e len t ik : A Bud. Tud. 
jelenti: A német, magyar és osztrák gazda-
sági szövetségek budapesti együttes tanács-
kozása alkalmával BktknCmn-Hollipeg né-
met birodalmi kancellárihoz és gróf Ester-
házy Móric miniszterelnökhöz intézett üd-
vözlő táviratokra a következő válaszok ér-
keztek: Őszinte köszönetet mondok a német, 
magyar, osztrák gazdasági szövetségeknek 
a Budapest székesfővárosban tartott jelen-
tős ülésükről küldött szíves üdvözletért. 
Osztozom önökkel abban az örömteli biza-
kodásban, hogy sikeresen érnek véget a 
kormányok közt függőben levő tárgyalások, 
amelyek arra hivatváfc, hogy kecsegtető kö-
zös alapokon Magyarország Ausztria és 
Németország gazdasági életét egyaránt ál-
dásos uj fejlődés útjára vezessék. Betihmann 
Hollweg. — Gróf Esterházy miniszterelnök 
távirata igy szól:- őszinte örömmel vettem 
a magyar székesfővárosban most tanácsko-
zó német, magyar, osztrák gazdasági szö-
vetségek szíves üdvözletét. Midőn igazi saj-
nálatomra szolgál, hogy állaimügyekbeli el-
foglaltságom és a fővárosból való távollé-
tem folytán ezeken a tanácskozásokon részt 
nem vehettem, ugy a magam, mint a ma-
gyar királyi kormány nevében annak a hő 
óhajtásomnak adok kifejezést, hogy a szö-
vetséges államok között küszöbön álló gaz-
dasági tárgyalások egy eredményekben 
gazdag és biztos gazdasági jövőnek vessék 
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meg alapját. A vezetésem alatt álló magyar 
királyi kormány mindig élénk érdeklődés-
sel fogja kisérni tanácskozásaikat, ame-
lyeknek sikeréhez legnemesebb kivánatait 
küldi szívélyes üdvözlettel Esterházy. 

— Katasztrofális földrengés. Budapestről 

telefonálja tudósítónk: A trieszti, polai, bé-

csi, budapesti és temesvári szeizmograíikus 

'készülékeik távoli katasztrofális földrengést 

Jeleztek'. 

— Hét fia küzd a fronton. Makóról jelen-
tik: Dr. Petrovies György polgármester-
helyettes vasárnap nyújtotta át a király 
ajándékát özvegy Erdei Józseifnénalk, aki-
nek hét fia küzd a harctéren. A kitüntetett 
anya Őfelsége monogrammjával és a koro-
nával díszített Szűz Mária emlékérmei kap-
ta. A király ajándékának átnyújtása lélek-
emelő ünnepség keretében ment végbe. 

— A vállajl rablógyilkossá^J B u d a p e s t r ő l 
jelentik: A rendőrség Orosz Isftvánnak a 
vállaji rablógyilkosnak feleségét, mint bűn-
segédet letartóztatta'. Oroszné tagadja, 
hogy tudott .volna a bün.fénv'röL de a bizo-
nyítékok ellene vannak. Orosz István azt 
'Vallotta, liogy a felesége csábította a gyil-
kosságra. A letartóztatott asszonv szállás-
adónője kél összegyűrt ezer koronást adott 
át a rendőrségen. A szállásadónő az ezer 
koronásokat Oroszné .szateaizsákjában ta-
lálta. Orosznét erős fedezettel Szatmárra, 
szállították. 

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

— Rendelet a korai burgonyáról. A hiva-
talos lap keddi száma a Közélelmezési Hi-
vatal elnökének kör rendeletiét közli, amely 
tudatja a törvényhatóságokkal!, hogy az 
1917. évi termésből származó mosott bur-
gonya árát 40, a i'iem mosott burgonya árát 
36 koronában állapította meg. A bu'rgonya 
ára minden minőségre nézve ugyanaz. Ké-
sőbb a burgonya ára változni fog és erről 
időnként rendelet fcíg megjelenni. A burgo-
nya most megállapított árában benne fog-
laltatnak a szállítás költségei a vasúthoz, 
illetőleg a hajóállomásihoz. 

— ÖRÁK, ÉKSZEREK nagy választékban 
FíSCfíER K.-nál Korzó kávéház mellett. — 
Telefon: 1538. 

— Halálos Ítélet pletyka miatt. Bécsből 
jelentik: Az A rbeiter zeitung értesülése sze-
rint a múlt év márciusában az egyik gya-

loghadosztályparancsnokság haditörvény-
széke kötél általi halálra ítélte Hohenwor-
ter Johanna vendéglősnét, mert. az március 
3-án Kötsdhaehban levő vendéglőjében ugy 
nyilatkozott, hogy a lövészárkokban levő 
magyar és osztrák katonák csak éjjel jut-
nak eledelhez, amikor már minden egészen 
kihűlt, hogy botrányos dolog, hogy az ola-
szoknak sikerült két hegyről visszaszorítani 
a ml csapatainkat, hogy egyik hadosztá-
lyunkról hallott egyet-mást rebesgetni, 
hogy miféle emberek az ilyenek. Bár az 
asszony tagadott, a hadbíróság kimondta a 
halálos ítéletet, amit később kegyreimi uton 
öt évi súlyos börtönre változtattak. A lap 
szerint nem ez az első eset, hogy a hadbí-
róság ilyen bűncselekmények miatt halálos 
ítéletet mondott ki polgári személyekre. 

Tanu l iunk idegen nyeivekei a Városi 
nyelviskolában. Telefon 14—11. 
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