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— Megalakul Szegeden a választójogi 

blokk. A választójogi blokknak Szegeden való 

megalakítása érdekében a szegedi szociál-

demokrata párt a közeli napokban akciót 

indit. Fölhívással fordulnak a különféle 

egyesületekhez és azokhoz, akiik magukévá 

tették azt a progrannmot, amely mielőbbi 

annexió és hadikárpótlás nélküli békét akar. 

— Szegedi vasutasok kitüntetése. A 
hivatalos lap csütörtöki száma közli, hogy 
Lábas Endre, Bató István, Leitner Vilmos 
felügyelőknek a háború alatt teljesített buz-
gó szolgálataiknak elismeréseül a király a II. 
osztályú polgári hadiérdemkeresztet, továb-
bá Törő Ferenc főmérnöknek, Zehntbauer 
János főellenőrnek, Huszár Béla ellenőrnek, 
Bihari Lajos mérnöknek, Klivinyi Károly és 
Pesitz Nándor, Kolos Oszkár és Várady Pál 
hivatalnokoknak a I I I . osztályú polgári hadi 
érdemkeresztet adományozta. 

— Országos kőnyörgőnap. Julius 1-én, a 
pünkösd utáni ötödik vasárnapon Magyar-
ország összes templomaiban ájtatosságokat 
fognak tartani a békéért és az aratásnak 
szerencsés befejezéseért. Csernoch János bi-
bornok-ihetcegprimás megkereste Magyoror-
szág, nemkülönben Horvát- és Szlavonorszá-
gok összes püspökeit, hogy erre a napra vo-
natkozóan saját hatáskörükben intézkedje-
nek. 

— Gyöngyös kormánybiztosa. A kormány 
mint a hivatalos lap csütörtöki száma je-
lenti, Gyöngyös város kormánybiztosává dr. 
<H{arrer Ferenc székesfővárosi tanácsnokot, a 
Magyar Városok Országos Kongresszusának 
alelnökét nevezte ki. 

— Kitüntetések, A király Frosztler Ignác 
címzetes I. osztályú számvivő altisztnek az 5. 
népfölkelő parancsnokság nyilvántartásában 
az ellenség előtt teljesített különösen köteles-
séghü szolgálatainak elismeréseid, a koronás 
vas érdemkerestzet a vitézségi érem szalag-
ján adományozta. Miiller János, népfölkelő 
szakaszvezetőt az 5. honvéd gyalogezredben 
a király a vas érdemkereszttel tüntette ki a 
vitézségi érem szalagján. Berger Rezső 46. 
gyalogezredbeli zászlós, Berger Adolf szege-
di fiiszerkereskedő fia a X. isonzói csatában 
az ellenséggel szemben tanúsított vitéz ma-
gatartásáért az 1. osztályú ezüst vitézségi 
érmet kapta. 

— Ilosvay Lajns műegyetemi tanársága. 
A király megengedte, hogy Jlosvgy Lajos 
volt közoktatásügyi államtitkár a műegye-
temi nyilvános rendes tanári eimet és jelle-
get használhassa. 

— Előléptetések. Csányi Mátyés 46. gya-
logezredbeli had apródjelöltet zászlóssá ne-
vezték ki. Tillschneider Vilmos segédélelme-' 
zésügyi tiszthelyettest az 5. népfölkelő pa-
rancsnokság nyilvántartásában segédélelme-
zésügyi tisztté léptették elő. 

A nagyváradi premontrei főgimnázium 

botránya. Nagyváradról jelentik: Az itteni 

premontrei főgimnáziumi régi történet tan ára, 

dr. Pacz Sándor, kilépett a rendből, ottlhagyta 

állását és áttért a református- waítlásna. Az 

eset .előzménye az, hogy dr. Pacz egyik reral-

fársát, Szilágyi Dózsia, a .nagyváradi kongre-

gáció vezéremberét, akii f'efcetekiönyvet vezetett 

rendtár,sainaik magánéletéről, állandóan de-

mraciált Takács Menyhárt jászéi prépostnál, 

arculütötte és megverte. Szóílágyi ugyanis a 

néhány hónappal ezelőtt tartott rendházi 'kon-

ferencián (megbélyegezte Pacz Sándor társa-

dalmi magatartását. A rend tagjai küijelientet-

ték, hogy neon akarnák Szilágyival együtt 

működni. Szilágyi Dózsát a kanos ügyiben táv-

iratilag Jászéra rendelték. 

— Hősi halál. Báró Wimmersperg Ferdinánd 
huszártizedes a harctéren szerzett betegségé-
hen junius 25-én elhunyt. A fiatal huszár-

tizedest ezerdán délelőtt temették nagy rész-
vét mellett. 

— A hosvédnap. Az ujszegedi népiige 
olyan, mintha valami nagyszabású kiállítás 
épitkezési munkálatai folynának. Közel a be-
járathoz épült fel a frontszinház és front-
kabaré, árnyas lombok alatt lesz a gázesár-
da, főfasorban pedig sorban egymásután hú-
zódnak a mutatványos bódék meg. a cukrász 
da és konmetti bódé. A játszótéren lesz a cir-
kusz és a hatalmas méretű front mozi. A 
frontszinházban Szántóné Ladányi Mariska 

és Gán\iwsér Rózsik® vezetése alatt a szegedi 
katholikus munkásnő egylet tagjai rendez-
nek olyan kabarét, amelyről sokáig fog be-
szélni a szegedi közönség. A frontkabaréban 
szegedi urileányok és fiuk lépnek fel szenzá-
ciós, nagyszerű műsorral. Aki a frontkaba-
réba elmegy azt fogja hinni, hogy valame-
lyik fővárosi társulat elsőrenddü tagjai jöt-
tek Szegedre vendégszerepelni. A rendezőség 
minden lehetőt elkövet arra, hogy a közön-
ség kényelmét és igényét minden tekintetben 
kielégítsék. Az érdeklődés városszerte óriási 
és még soha nem előzött, meg ily feszült vá-
rakozás hasonló vállalkozást. A közönség ké-
nyelmének biztosításául a szegedi rendőr-
ség és a. katonai rendő^ég fog őrszolgálatot 
teljesíteni, az önkéntes tüzolitó testület foko-
zott figyelemmel fog a tűzrendészetre vi-
gyázni. 

— Sasénbehozatali részvénytársaság. Bu-

dapestről jelentik: Csütörtök délelőtt Buda-

pesten megalakult a hadi sz-énbehozatali 

részvénytársaság. A részvénytársaság mű-

ködési körébe vonja az összes szénkeres-

kedőket és gondoskodni fog arról', ihogy a 

szénbehozatalt megkönnyítse és az ország 

szénellátását biztosítsa. A részvénytársaság 

alaptökéje öt millió korona. 

— A hódsági fonógyár raktára leégett, 
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és Kendergyár Részvénytársaságban szer-

dán este tüz támadt, amely a száraz időben 

gyorsan terjedt. A tüz a gyár egyik raktár-

helyiségében keletkezett. A gyúlékony anya-

gon gyorsan harapództak tovább a lángok és 

csakhamar az egész raktárépület lángokban 

állt. Az égő raktárépületről átcsaptak a lán-

gok a szomszédos raktárépületre is, amelyen 

szintén veszedelmes gyorsasággal terjedt a 

tüz és rövid negyedórák elteltével már ez n9 

épület is lángokban állott. A két raktári épü-

let és a bennük felhalmozott áruk, amelyek 

tekintélyes értéket képviseltek, teljesen el-

hamvadtak, de a gyárat magát és a többi 

épületeket sikerült megmenteni. A kár je-

lentékeny. 

— Az uj vallás. A jogászvilág tagjai tudják, 

hogy vannak pörök, amelyek az ügyvédkép-

viseleti kényszert involválják. Egy ilyen pö-

rös ügyben jelent meg személyesen az el-

múlt napokban a tanyai magyar a szegedi 

törvényszék előtt. A biró, amikor látta, hogv 

a magyar egyedül, fiskális nélkül jelent 

meg, rászólt: 

— Én magát, ügyvéd vallásra utasítom. 

A tanyai magyar meghőkölt az utasí-

tásra, sezrnét a padozatra szögezte, idegesen 

forgatta a kezében a zsíros kalapját, majd 

nagyot nyelt és kisvártatva félénken meg-

szólalt: 

—- Mán nagyságos uram, bocsásson mög, 

mögöttem a kényerem javát, a magam, vallá-

sába nyőttem föl, mán én azt, mögkövetöm, 

semmiféle uj vallással föl nem cserélöm . . . 

— Főimentett csendörtlsztek. Csütörtöki 
számunkban részletesen ismertettük azt az 
érdekes politikai bünpört, amelynek Tóth 
Gyula és Gáspár József csendőrfőhadnagyok 
voltak főszereplői. A két főhadnagy Karán-
sebesen, illetve Oravicabányán a román be-
törés napján több gyanús román nemzetisé-
gű embert letartóztatott, bár ez a cselekede-
tük egy ministzeri rendeletbe ütközött. A le-
tartóztatottakat később szabadlábra helyez-
ték, ami után azok följelentették a két csend-
őrtisztet hivatali hatalommal való vissza-
élésért. Igy került a szegedi bonvéd had-
osztálybiróság elé a két csendőr főhadnagy, 
akiknek bűnügyében zárt tárgyalást rendelt 
el a birósg. Csütörtökön délig tartott a tár-
gyalás, amelynek során az ügyész Gáspár 
József csendőríőhadnagy ellen a vádat elej-
tette. Délben kihirdették az ítéletet, amely 
szerint Gáspár József csendőrfőhadnagyot 
vádelejtés, Tóth Gyula csendőrfőhadnagyot 
pedig tényálladék hiányában fölmentették. 
Az itélet indokolása kimondja, hogy Gáspár 
csendőrfőhadnagy ellen elejtették a vádat, 
mert Éghl Kálmán karánsebesi ügyész azt 
vallotta a tárgyaláson, hogy nem a csendőr-
főhadnagy, hanem ő tartóztatta le Ruján 
rendőrbiztost és igy a vád alól föl kellett 
menteni. Tóth csendőrfőhadnagyot pedig 
azért kellett tényálladék hiányában fölmen-
teni, mert amikor a letartóztatás történt, 
még nem tudott a temesvári .kikülönített 
csendőrtörzstiszlt teléfon értesítéséről, amely 
szerint a nemzetiségiek letartóztatását át-
ruházták a polgári. hatóságokra. Délután, 
amikor értesült erről a rendeletről, szaba-
don bocsátotta a románokat. 

— A tanács tárgyal a villamos-cséplés 
ügyében. Mtgirta már a Délmagyarorszdg, 
hogy a villamos vasút ajánlatot tett a város-
nak, hogy a két szérűskertbe villamos ára-
mot vezet és lehetővé teszi a cséplésnek vil-
lamos erővel való ellátását. A tanács csütör-
töki ülésén foglalkozott az üggyel és elhatá-
rozta,, hogy a társasággá! a legTÖvidesebben 
tárgyalásokat kezd, hogy azok eredménye-
kép r.z engedélyt megadhassa, 


