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dicséi ő elismerés — a kardolt egyidejű adomá-
nyozása mellett — tudtul adatott. 

—- A közélelmezési miniszter a törvény-
hatóságokhoz. Gróf Hadik János, közélelmezési 
miniszter leiratot intézett a városi és megyei 
törvényhatóságokhoz, amelyben bejelenti hi-
vatalba lépését és programmot ad. A közélel-
mezési míiniszter programm ja, hogy országos 
közélel; mzésnek gondozására bízott nagy ér-
dekeit minden irányban megoltalmazza s ezál-
tal a lakosság élelmezésének zavartalanságát, 
az élelmi.-'zerek arányos és méltányos closztá-
tás az egész közéleniezési politikában a kevés-
bé tehetősebbek, n gyöngébbek védelmét bizto-
sítsa. i Mindent el fog követni a közélel mezes 
rendjét bizioútó törvények és rendeletek• lel-
kiismertees végrehajtása érdekében. A ren-
delkezésére álló hatalom telje slatbavetésével 
fogja üldözni a közélelmezés terén annyira el-
harapódzott visszaéléseket. Gondja lesz rá, 
hogy az ilyen erkölcstelen és hazafiatlan visz-
szaéléseket földerítsék és elkövetőiket a lehető 
leggyorsabb megtorló eljárás során a legszi-
gorúbb büntetéssel snjtsák. Hogy a közélelme-
zés terén elterjedt visszaélések üldözése ered-
ménnyel járjon, meg akarja szerezni gyors, 
erélyes és páratlan intézkedések által az olta-
lomra szorulók bizalmát és támogatását, mert 
csakis a nagyközönség támogatásával lehet a2 
immár elfajult helyzeten segíteni. Bizva a tör-, 
vény hat óságok közönségének hazafias készsé-
gében, kéri a miniszter a általa vállalt nagy 
munkához a város megértő támogatását, egy-
szersmind biztosítva arról, hogy jogos érde-
keinek méltánylására és a törvényhatóság 
közélelemzési ügyeinek hathatós és pártatlan 
intézésére mindig számpttarthatunk. — A be-
mutatkozó leiratot természetesen bemutatják 
a szeptemberi közgyűlésnek. 

— A civilek szigorúbb ellenőrzése. A 
bonvédelmi miniszter utasította a hatóságo-
kat, hogy a jövőben a rendőrség szigorúbban 

ellenőrizze a. katonaköteles korban levő férfi-
lakosságot. A rendőrség minden nyilvános he-
lyen igazolásra fogja felszólítani a civileket. 
Tanácsos tehát hogy saját érdekében minden-
ki tartsa magánál állandóan felmentési ok-
mányát és egyéb igazoló iratait. 

— Szegedi tanárok előléptetése. A vallás-
éi közoktatásügyi miniszter, mint a hivatalos 
lap vasárnapi száma közli, Pazár Béla állami! 
főgimn., Blau Ármin állomi főreálisk. Vison-
tay Kálmán, dr. Lippay György, Molnár Sán-
dor és Wagner Adolf állami főgimnáziumi 
tanárokat a VII. fizetési osztályba; Bródy Mi-
hály állami főreál iskolait, Peidl Imre állami 
főgimnáziumi, Lindenschmidt Mihály állami 
főreáliskola!, Paupert József állami főreális-
kolai és dr. Czogler Kálmár szegedé állami 
főreáliskolai rendes tanárokat a VIII. fizetési 
osztályba nevezte ki. Ugyancsak a VIII. fize-
tési osztályba nevezte ki a miniszter dr. Vá-
rady Erzsébet szegedi állami felsőleány iskolai 
és leánygimnáziumi rendes tanárt, továbbá 
dr. Hcinleinné Mauritz Matild és Mayerné 
Wachtel Adél szegedi állami felsőleáuyiskolai 
rendes tanítónőt. 

— Iskolai értesítések. A városi női- és 
fiu felső kereskedelmi iskolában a beiratások 
szeptember 1-én, 2-án és 3-án d. e. 8—IS-ig a 
következő sorrendben történnek: a helybeliek 
1-én, a közelebbi vidékiek 1-én és 2-án, a tá-
volabbi vidékiek mindhárom napon (iratkoz-
hatnak. Alsó- és középső osztályokban még 
vannak üres helyek A tanítás kezdete szep-
tember 4-én reggel 8 órakor. Az igazgatóság. 
—- A II. ker. (Dugonics-utcai) áll. polg. leány-
iskolában a javító-, pót- és felvételi vizsgála-
tok szeptember 1-én- reggel 8 órakor, a beira-
tás-ok 3-án, 4-én, 5-én és 6-án lesznek: 3-án az 
I., 4-én a II., 5-én a III. és 6-án a IV. osztály 
tanulói iratkozhatnak be. A beiratáskor min-
den tanuló köteles születési bizonyítványát is 
magával hozni. A szegénységi bizonyítvány-
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nyal felszerelt tandijmentességi kérvények 
Szeged sz. kir. város tek. kir. Tan felügyelősé-
géhez cimzendők és szeptember 10-lig az iskola 
igazgatóságához adandók be. Az igazgatóság. 
— A zsidó népiskola I—IV. osztályaiba az 
1917—18-iki tanévre a beiratás augusztus 30. 
és 31. napján lesz. Az 1908 : XiLVI. t.-c. értel-
mében a tanítás díjmentes és csupán 50 fillér 
beiratási dij lizetendő a könyvtár javára. 
Csakiis a szülők vagy ezek helyetteseinek kí-
séretében megjelenő tanulókat irunk be. A 
beiratás alkalmával igazolandó, hogy a gyer-
mek jó sikerrel be van oltva, vagy a legutób-
bi öt év alatt valóságos himlőt állott ki. eset-
leg, hogy az 1887 : XXII. t.-c. 3. $-a értelmé-
ben fel van mentve a beoltási kötelezettség 
alól. Az iskolába beiratási jegy nélkül egy ta-
nuló sem bocsáttatik be. A tanulók szeptember 
másodikán vasárnap délelőtt nyolc órakor 
megnyitó isten tiszteltre gyülekeznek. Az is-
métlő iskolába a beiratás szeptember máso-
dikán és harmadikán lesz a hitközségi iro-
dában. 

— Csecsemőbemutató a Munkásotthonban 
A Szegedi Munkásotthon intéző bizottsága a 
szeptember 9-én a Muskásotthon nagytermé-
ben dr. Pártos Zoltán vezetésével és több fő-
városi orvostanár közreműködésével csecsemő 
bemutatót rendez, amelyen szervezett munká-
sok gyermekei számára adnak orvosi tanácsot 
ellátják őket gyógyszerrel és szükség esetén 
élelmiszerrel is. Az intéző bizottság tegnap 
tartott értekezletén újból tárgyalta a csecse-
mőbemutató részleteit és kimondotta, hogy 
nem tesz kivételt, vájjon szervezett vagy nem 
szervezett munkás gyermekéről van-e szó, 
mert nem lehet a gyermeket büntetni azért, 
ha atyja nem ismerte föl a szervezkedés fon-
tosságát s mert egyébként is a szociáldemo-
krata párt a vagyontalan néposztály pártja s 
igy természetszerűleg minden munkájából élő 
polgár érdekeinek képvíiselője. Fölszólítja 
azért a párt n város valamennyi szegénysors-
ban levő lakosát, hogy gyermekeiket a szep-
tember 9-én délután 3 órakor a Munkásotthon-
ban (Somogyi-utca 20., Fekete-ház) megtar-
tandó csecsemőbemutatóra hozza el, ahol díj-
talanul részesülnek orvosi tanácsban, gyógy-
és tápszerekben. 

— A Felebaráti Szeretet Szövetség szep-
tember 8-ikán a Gedóban jótékonyoélu népün-
nepélyt rendez. 

— Tanfolyam Szegeden a főzelékek kon-
zerválására. A m. kir. kertészeti tanintézet 
tanfolyamon képzett ki több úrhölgyet az ösz-
szes zöldségnemüek és gyümölcsök szakszerű 
konzerválására. Most ezek az úrhölgyek agqr. 


