
1 
3 

IfzégÁd, 1917. nor«mlber 14. d é l m a g y a r ö r s z á g f 

másodszor és 'báró Slatin Rádőli basának elő-
ször tudtul adassék. Vasárnap délben az ud-
vari vonat étkező kocsijában összegyűltek a 
kitüntetettek. A király Zita királyné és Miksa 
főherceg jelenlétében személyeden nyújtotta 
át a kitüntetéseket és megmentéséért köszö-
netet mondoU. 

— József Ferdinánd főherceg Szegeden. 
A repülőcsapat főfelügyelője, József Ferdi-
nánd főherceg, szerdán Aradról Szegedre 
érkezik, hogy szemlét tartson a replüőosztag 
fölött. 

— Kitüntetések, lllyefalvi SzdsM Pál 46. 
gyalogezredbeli főhadnagynak az ellenség 
előtt tanúsított vitéz magatartása és kitűnő 
szolgálata elismeréséül az újólagos legfelsőbb 
dicsérő elismerés másodszor — a kardok egy-
idejű adományozása mellett — tudtul adatott. 
A király Horváth Gyula 46. gyalogezredben 
századosnak a vaskoronarend 3. osztályát a 
hadiékit,ménnyel és a kardokkal adományoz-" 
ta. Bereczk Péter 5. honvéd gyalogezredben 
egészségügyi hadnagy az orvosi szolgálat te-
rén elért odaadó és eredményes működéséért 
a Vöröskereszt hadíékitményes II. osztályú 
díszjelvényét kapta. 

— Zeiss alezredes kitüntetése. A király 

Zeiss Oszkár alezredest., a 46-osok megbízott 
ezredparancsnokát soronkivül ezredessé lép-
tette elő. A jeles katona az olaszországi offen-
zívában ezredének bravúros vezetésével 
tűnt ki. 

— Az Országos Közélelmezési Hivatal 
szalonna után nvomoz Szegeden. Néhány 
nap óta nagy arányú nyomozást folytat Sze-
geden az Országos Közélelmezési Hivatal 
rendőri kirendeltsége. A detektívek, akiknek 
egy határrendőrségi fogalmazó a. vezetőjük, 
katonai egyenruhában jelentek meg a város-
ban. Velük van két ügynök is, akik az Or-
szágos Közélelmezési Hivatal megbízásából 
segédkeznek a nyomzásnál. A detektívek a 
nyomozást kávéházakban kezdték meg, ahol 
összeismerkedtek ügynökökkel s ezután sza-
lonna után kezdtek érdeklődni. Igy történt, 
hogy kávéházakban tiz vaggon zsírra és sza-
lonnára kaptak ajjánlatot, amiket Szegedről 
és környékéről akartak szállítani. Egy kiló 
szalonnáért hnsz koronát kértek. Többek kö-
zött a Fenyő-testvérek szegedi cég megbízott-
jától is vásároltak ötven mázsa szalonnát ki-
lónkint huszene-gy koronáért. Ez az ügy, mi-
után már teljesen befejezést nyert, hamaro-
san dr. Temesváry Géza kihágási biró elé ke-
rül. A kávéházban találkoztak a detektívek 
egy bécsi ügynökkel, akik innen Ausztriába 
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szállít árukat, igy szalonnái is, nagy meny-
nyiségben. Ez az ügynök egy egész vaggon 
szalonnát ajánlott megvételre busz koronájá-
val. A nyomozás folyik. 

— A szegedi lakáshlvatalt megalakította 
a tanács. A tanács hétfői ülésén megalakította 
az ismeretes kormányrendelet értelmében a 
szegedi lakáshivatalt. A hivatal a követke-
zőképpen alakult meg: Elnök dr. Dettre Já-
nos tiszti ügyész. Helyettes elnökök: Kele-
men Kálmán ny. árvaszéki elnök, Czukor Ig-
nác ny. táblabíró, Korner Lajos vasúti föl-
ügyelő. Pillich Gyula a tisztviselő-egylet ré-
széről, Weiner Miksa a kereskedelmi és ipar-, 
kamara részéről, Fürtös Sándor a szociálde-
mokrata párt részéről, valamint Szűcs Mi-
hály ny. gazdasági igazgató. Tagjai a háztu-
lajdonosok részéről: Regdon Sándor. Rózsó 
János, Cserzy Mihály, Dobó Ferenc. Hirha-
ger Ferenc, Járosy Sándor, dr. Kovács Jó-
zsef,- Pap István, Szabó Sándor, Szigyártó Al-
bert, Újlaki Antal, Vékes Bertalan. Zcmhori 
Ferenc, Árti Lapos, Kiss Gyula, Heller Ödön, 
Szűcs Mihály, gfehaffer Márton, Franki An-
tal, Brueknér Ede. A bérlők részéről: Fekete 
Ipoly, dr. Jedlicska Béla, Lendvay Sándor, 
Bakonyi Lajos, Firbás Nándor, Lantos Béla, 
Beregit Lajos, Kakas Márton. Gsanyevácz 
Mihály, Mártin Vendel, Zeisler Mór,, Fülöp 
József, Búzás István, Imre Sándor, dr. Ká-
dár István, Ábrahám Mátyás, Valiimra Ist-
ván. Kiss Ferenc, Eisnor Ignác és László 
Zoltán. 

— A kereskedelmi és Iparkamara felol-
vasó ülése. A szegedi kereskedelmi és ipar-
kamara november 18-án, vasárnap délután öt 
órakor felolvasó ülést tart a városháza köz-
gyűlési termében, Harmotzy Simon Lóránt 
belügyminiszteri titkár tart előadási a Föld-
közi-tenger gazdasági, közlekedési és művé-
szettörténeti jelentőségéről. Az előadást száz-
nál több vetített kép fogja élénkiteni. 

— Halálozások. A városi felsőkereskedelmi 
iskola tudatja, hogy Nyilassy Károly, az in-
tézet volt tanára, tartalékos főhadnagy,. több 
kitüntetés tulajdonosa e bő 6-án. Nagyer-
nyén 41 éves korában meghalt. Családja holt-
testét Soborsinba szállíttatja, és ott helyezi 
nyugalomra. — Vasárnap meghalt Szegeden 
Lengyel István t h rendőralkapitány két és 
fél hónapos leánykája. Temetése 13-án dél-
után fél 3 órakor lesz a Petőfi Sándor sugár-
út 76. számú gyászházból. 

— Szegedi lap jubileuma. Laptársunk, a 
Szeged és Vidéke elérkezett fiinál libának ti-
zenötödik évfordulójához. Másfél évtized szá-
mottevő idő egy lap életében; amelyik újság 
eddig a korhatárig eljutott, sok küzdelmen 
nehéz harcokon ment át. Az a mull. amely-
re a Szeged és Vidéke visszatekinthet, egy 
ember életében is számottevő. Nem haladhat-
tunk el tehát mi sem szó nélkül amellett az 
oszlop mellett, amely a Szeged és Vidéke más-
fél évtizedes jubileumát jelzi és amely sok-
küzdésnek, sok munkának, sok eredménynek 
határköve. Ez a 15 év egy rész a szegedi sajtó 
15 évéből, a mi munkánk éveiből. 

— Joachlm Ferenc festőművész kiállítása 
Csütörtökön reggel nagy művészi értékkel 
biró képkiállítás nyilik meg a Kultúrpalota 
helyiségében. Joachim Ferenc, az országosan 
ismert kiváló festőművész állitja ki képeit 
a szegedi műértő közönségnek, amelynek kö-
rében máris élénk érdeklődés nyilvánul meg 
a művészi esemény iránt. A kiállítás tiz na-
pon keresztül marad nyitva, vagyis e hó 15-
től 25-ig. A kiállított képek szabott áron ke-
rülnek elárusitásra. 

— Lloyd George Párisban. A Reuter-ügy-
nökeég jelenti: Lloyd George angol miniszter-
elnök vasárnap röggel Parisba érkezett. 

— A Pamutközpont csongrádmegyei kiren-
deltsége működését Szegeden (a Tisza-szálló-
ban) megkezdte és ott a kereskedőknek min-
den felvilágosítást készséggel megad, 

— Újra elhalasztották a Melnx-pör tár-
gyalását. A temesvári cs. és kir. hadosztály-
biróság, amely Szegeden tárgyalja Meinx 
Walter élelmezési főhadnagy és társai meg-
vesztegetési bűnügyét, tudvalevőleg csü-
törtökön elhalasztotta a tárgyalás folytatását, 
miután nem volt .megfelelő magyar-német 
tolmács. A tárgyalás folytatását a hadbíró-
ság hétfőre tűzte ki újra, azonban a tárgya-
lást most sem lehetett megtartani, miután a 
tárgyalás jegyzőjét a továib'bi katonai szolgá-
lat alól fölmentették. Most jegyzőt keres a 
hadbíróság. Addig a tárgyalások szünetel-
nek. 

--- A Petőfi-Társaság jelölő ülése. Buda-
pestről jelentik: A Petőfi-Társaság vasárnap 
felolvasó ülést tartott, amelyen Herese,g Fe-
renc elnökölt. A felolvasói ülés után tagjelölő 
értekezlet veit. Cj tagokul Kosztolányi De-
zsőt, Biró Lajost, Babits Mihályt, Cfithó Kál-
mánt és Surávyi Miklóst jelölték. A tagvá-
lasztás óecember 15-én lesz. 

— Hotivéd-özvegyek és árvák segélyerése 
Az 5. honvéd gyalogezred háborúban eleset-
téinek özvegyei és árvái javára az 5. bonvéd 
gyalog pótzászlóalj által létesített ..Hősök öz-
vegyei és árvái segélyalapja" a segélyezése-
ket már megkezdette. A lapokban közzétett 
felhívásra eddig 130 Özvegy 320 árvával je-
lentette be és igazolta a segélyalapra való jo-
gosultságát és rászorultságát. A segélyező bi-
zottság minden özvegy javára 100. és minden 
árva javára 50 korona egyszeri első segély 
kiutalását 'határozta el és ezen segélyre az 
alapból 30.000 koronát meghaladó összeget 
folyósított. A segélyösszegek kifizetése az 5. 
honvéd (pótzászlóa.]ji tudakozódó irodájában-
(Tiszti pavillon 1. sz. szoba) naponta délelőtt 
8—111 óra között történik, ahol is a segélyre 
jogosultak jelentkezhetnek. 

— Öngyilkosság a sok í*y»tek miatt A 
rendőrségi sajtóiroda jelenti: Korpást Rozá-
lia harirnnekétéves háztartásbeli nő hétfőn 
reggel nyolc órakor édesanyjának Felhő-utca 
7. számú házban levő lakásán agyonlőtte ma-
gát, Az öngyilkosságot egy széken ülve kö-
vette el. A házbeliek szerint Korpási Rozá-
liának a napokban született az ötödik gyer-
meke és emiatt nagyon elkeseredett, 

— Tört arsnvat éa ezüstöt finomság sze 
rint, rendes árfolyam után veszek. Pápai Dezső 
miiórás, Iskola-utca 19. szám. 
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mados. 
Szerdán: Kék róka, színjáték, páratlan kétharmados. 
Csütörtök: Denevér, operett, páros háromharmados. 
Pénteken: Sztambul rózsája, operett, páratlan egyhar-

mados. 
Szombaton délután : Névtelen asszony, (Madame) dráma. 
Szombaton este: Sztambul Rózsája, operett, páros két-

harmados. 
Vasárnap délután: Varsói citadella, szinmü. 
Vasárnap este: Bérletszünetben Sztambul rózsája ope-

rett. 
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