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g Szeged, 197. október lg. 

visszatartani attól, hogy kiírassa az n j vá-
lasztási. 

— Giaítfelder püspök körlevele, Dr. Glatt-
felder Gyula esanádi püspök most adta közre 
idei tizenkettedik háborús körlevelét, amely 
I,evezető részében XV. Benedek pápának a 
prédikációkra vonatkozó ujabb intézkedéseit 
közli és a római kongregációs döntések is-
mertetése után utasítást ad a papoknak a ka-
tonák házasságkötésénél követendő eljárás-
nál. A templomépületeken levő rézanyagot 
rekvirálták. Elrendeli a körlevél, hogy az el-
li alt hősök emlékére ünnepélyek rendeztesse-
nek az iskolákban november hó 2-án, esetleg 
5-én és hogy az elesett katonák sírjainak gon-
dozására gyűjtéseket eszközöljenek. 

— Osztrák altábornagy szabadulása a 
hadifogságból. Stockholmból jelentik; Nickel 
altábornagy, aki Przemyslben orosz fogság-
ba- került, kicserélés révén visszakapta sza-
badságát. Az altábornagy csütörtökön a svéd 
fővárosba érkezett, 

— Cseh Ervin betegsége. Pécsről jelentik: 
Cseh Ervin A*. 1). t. t., volt horvát-szlavonor-
szági míniszt-ér állapotában, akit pár év óta 
kincs betegség gyötör, néhány nap előtt sú-
lyos komplikáció állt be. A beteg állapota 
komoly aggodalomra ad okot, 

— Kitüntetés. A király Palarich Mihály 46. 
gyalogezredben élelmezési főhadnagynak -a 
koronás arany érdemkeresztet a vitézségi 
éréin szalagján adományozta. 

— A makói mandá tum. Budapestről jelen-
ük: A maikéi mandátum betöltésére nézve 
már megindultak a kombinációk. Hir szerint 
n város mandátumát Wekerle Sándor minisz-
terelnöknek fogják felajánlani. Lehet azon-
ban, hogy Justh János csanádmegyei főis-
pán fog reflektálni atyja örökére. 

— Pá ra t l an é rdekességü művészi esemény 
színhelye lesz október 28-án a Korzó-mozi. 
Nagy Endre, ez a páratlan tehetségű konfe-

ranszier fog egész estét betöltő előadást tar-
tani a 3-as honvéd huszárok özvegy- és árva-
alapja javára. A honvéd huszár tisztikar 
meghívására Nagy Endre a nemes cél érde-
kéhen természetesen minden honorárium nél-
kül vállalta az előadást, amely — és ez iga-
zán nem szenved kétséget — olyan lesz, a 
melyet világvárosok közönsége is méltán 
megirigyelhetne. Miután a Korzó-mozi igaz-
gatósága erre az estére teljesen díjtalanul 
engedte át a mozit, sőt az üzemköltségeket is 
a sajátjából fedezi, az estély teljes jövedelme 
a hősi halált hal t vitéz honvéd huszárok öz-
vegyeinek ós árváinak jut. 

— Tanügyi áthelyezés. A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter Csapó ©óza szegedi 
állami polgári leányiskolái rendes tanítónőt 
jelenlegi minőségében a kispesti állami pol-
gári leányiskolához helyezte át. 

— A szegedi kamara titkára az átmenet-
gazdasági tanácsban. Földes Béla átmenet-
gazdaságügyi miniszter ma arró] értesítette 
a szegedi kereskedelmi és iparkamarát, hogy 

"dr. TonelJi Sándort az átmenetgozdaságügyi 
minisztérium mellett, szervezett átmenetgaz-
dasági tanácsiba meghívta, 

— A tanítók népünnepélyének eredménye-
ismeretes, hogy a mult vasárnap a szegedi 
tanítóik igyüljtőnapot rendeztek a Tanítók Há-
za javára. A népünnepély, mint most értesü-
lünk, a nemes célra 4800 koronát jövedelme-
zett. 

— Magyar név. Feuer Ármin szegedi lakos 
saját, valamint Olga, Veronika és Endre ne-
vfi kiskorú gyermekei családi nevének Fái 
névre kért átváltoztatását a belügyminiszter 
megengedte. , 

— A Feministák Szegedi Egyesülete folyó 
hó 14-én, vasárnap délután 6 órakor, ez egye-
sület hiv«ta3os 'helyiségéhen (Vár-utca 7. 
szám alatt) Spády Adói budapesti kiküldött 
részvételével, tagértekezletet tart, melynek 
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programja a nők választójoga. Tekintve a 
napirend nagy fontosságát, 'kívánatos s szük-
séges a. tagoknak minél nagyobb számban 
való részvétele. Az egyesület elnöksége ez-
úton kéri fel tagjait , hogy az értekezleten 
biztosan és pontosan megjelenni szíveskedje-
nek. 

— Megrendszabályozzák a bécsi tőzsdéi. 
Bécsből jelentik: A kormány törvény javas-
latot fog a Reiáhsrat elé terjeszteni a tőzsde 
megrendsziabályozása érdekében. 

— A vasárnapi üzletzárás. A kereskedelmi 
alkalmazottaik záróra bizottsága tisztelettel 
értesiti a mélyen tisztelt üzlettulajdonos ura-
kat, hogy a legközelebbi vasárnapon már 
életbelép a közös megállapodás szerintii egész 
vajsárnapi munkaszünet. Azért felkérjük a 
fűszer- és élelmiszerkereskedőkön kívül az 
összes cégtulajdonos urakat, hogy ígéretük-
höz ós aláírásukhoz képest ezentúl vasárna-
pokon egész nap tartsanak zárva. Jelen so-
rainkat nem azért tesszük közzé, mintha az 
adott szó benemtartásától tartanánk, hanem 
csak azért, hogy még feledékenységből se 
eshessek meg némelyik üzlet nyitvatartása, 

— Kolduló katonák. A honvéd állomás-
parancsnokság közli a következőiket: Az 
utóbbi időiben mind sűrűbben fordul elő, hogy 
legénységi állományú egyének úton-útfélen, 
(utcán, kávéházban, üzletekben, privátlaká-
sokban stb.) koldulnák. Kétségtelen megálla-
pítást nyert az is, hogy ezen egyének között 
olyanok is voltak, akik dacára annak, hogy 
már sem a hadsereghez, sem a honvédséghez 
nem tartoznak, — amennyiben felülvizsgá-
lat. utján a hadsereg, illetve honvédség köte-
lékéből elbocsáttattak, még mindig katonai 
egyenruhában járnak. Az utóbbjf lzett kol-
dusok és csavargók a katonai egyenruhát 
jogtalanul viselik ,s szánalmat gerjesztő ma-
gatartásukkal és kitalált mesékkel a közön-
ség részvétével és jótékonyságával vissza-
élnek. Minthogy a katonai egyének koldulá-
sa szigorúan tiltva van, minthogy továbbá a 
katonai kincstár ugy a tényleges, mint a fe-
lülvizsgálati uton elbocsátott legénységi ál-
lományú egyének ellátásáról (rokkantsági 
nyugdíj stb.) kellőképen gondoskodik, s 
egyébként is az utóbbiak az általános mun-
káshiány folytán mindig találhatnak képes-
ségűiknek és testi alkalmasságuknak megfe-
lelő olyan munkát, mely megélhetésüket 'biz-
tosítja, a közönség az ilyen egyéneknek ne is 
adjon semmit, hanem az. illető szemólyada-
tainak tapintatos megállapítása mellett (min-
den legénységi állományú egyén igazoiivány-
nyal, zsoldíkönyvvel van ellátva) az esetről a 
hatóságot értesítse, esetleg a kolduló egyént 
a polgári , vagy katonai rendőrségnek 
adja át. , . : . / i ; , . ; ; 

— Víílamosbaiesstek. A rendőrségi sajtó-
iroda jelenti: Csütörtökön este két villamos-
baleset is történt. Egyik színhelye a közúti 
hid s a másiké a Petőfi /Sándor-sugárút volt, 
A közúti hid újszeged! oldalán az ötös szárún 
villamoskocsi egy paraszfkocsit ütött el. A 
kocsin ülő Rózsa András 76 éves marostői 
gazdálkodó életveszélyes sérüléseket szenve-
dett, A mentőik a közkórházba szállították. 
Negyed 8 órakor a 7-es számú villamoskocsi 
a Vitéz-utca és Petőfi-sugárut sarkán hátul-
ról elkapott egy szekeret, amely a gázlám-
pát félredöntötte. A rendőrség a, balesetek 
ügyében nyomozást indított, 

— Rekvirálják a szénát. A hadseregnek 
nagymennyiségű szénára van szüksége, ami-
ért elrendelték a széna rekvirálását. A rek-
viráló bizottságba a polgárság is képviselve 
lesz. . , ' . .i r , • i , lI 

— Tüz. A rendőrségi sajtóiroda jelenti; 
Csütörtökön este 6 óra után Wiesner Sala-
mon szegedi kárpitosmesternek az Oroszlán-
os Iskola-utca sarkán levő pincaraktárában 
tüz támadt. A kivonult tűzoltóság a tüzet fél-
óra alatt eloltotta. Hajnalban aztán inégegy-
szer ki kellett vonulni a tűzoltóságnak a 
Wiesner-féle raktárhoz. Újra tüz ütött ki va-


