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vr.st az 5. népfölkelő parancsnokság nyilván-
tartásóban népfölkelő ezredorvossá nevezték 
ki. A király Mikófalvi Bekéiig Gyula 3. hon-
véd huszárezredbeli főhadnagynak és dr. 
Bősze! Ernő 1. honvéd lovas tíizétaosztálybeli 
főhadnagynak a századosi cinjét-és jelleget 
adományozta. 

— Papp Lóránt temetése . Impozáns részvét 
mellett kisérték ki vasárnap délután, utolsó 
út jára a minorita tanárt , Papp Lorántot, a 
felsővárosi Dugonics-temetőbe. Ott, ahol Is-
ten dicsőítését hirdette a hivők előtt: a fel-
sővárosi minorita templomban ravatalozták 
fel koporsóját, amelyei a koszorúk sokaság* 
boritott be. A végtisztesség is a templomban 
folyt le, nagy közönség jelenlétében. A gyása 
szertartást Várhelyi József prépost-plébános 
végezte, fényes papi segédlettel. A végsőtisz-
tességen megjelentek tanártársai, az állami 
főreáliskola tanuló i f júsága és a város társa-
dalmából mindazok, akik ismerték a kiváló 
pap-tanárt, akit a főreáliskola tanári kara 
nevében Czimer Károly búcsúztatott el egy-
szerű, keresetlen, de nagy magyar érzést ta-
núsító szavakban. A tanári kar, a tanuló if-
júság és a gyászközönség' hosszú, tömött so-
rokban kisérte ki a Dugón Les-temetőbe Papp 
Lorántot, akit a minoriták sírboltjában he-
lyeztek el végső nyugovóra. 

— Felolvasó ülés a D u g o n ' c s - T á r s a s f g -
ban. A Dugonics-Társaság vasárnap délután a 
városháza < közgyűlési termében fölolvas® 
ülést tartott, amelyet dr. Szalag József, a 
társaság uj elnöke nyitott meg. A felolvasó 
ülésen Cserzi/ Mihály, az országos nevű, is-
mert iró, a „Délmagyarország" munkatársa 
„Játék volt az egész"... cimmel novellát, Vi-
li ár Béla, a társaság tudós vendége vidám 
rímeket, dr. Kőhegyi Lajos „Babona ós misz-
ticizmus az orvosi tudományban" címmel ér-
tekezést, Móra Ferenc titkár pedig verseket 
olvasott föl. A közönség nagy tetszéssel ki-
sérte a felolvasásokat, — Este az Európa-
szálló éttermében a társaság tagjai meghí-
vott vendégek részvételével vacsorát rendez-
tek dr. Szalag József tiszteletére, akit első-
nek dr. Kelemen Béla főispán és Móra Fe-
renc, a. Dugonics-Társaság titkára köszöntöt-
tek föl. A vacsora folyamán fölszólaltak meg 
Várossy Gyula, Újlaki Antal, Vikár Béla, 
Almdssy Endre és Engel Vilmos. Az uj el-
nök hálás szavakban köszönte meg a meg-
nyilvánuló szeretetet és a meleghangú üd-
vözléseket. 

— Elkobozzák a fölösleges é elmiszer-
készleteket a ház ta r tásokban . Budapestről 
jelentik: Gróf Hadik János közélelmezési 
miniszter rendeletét intézett az összes váro-
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sokhoz és vármegyei törvényhatóságokhoz 
és ebben tudatja, hogv revízió a'á veszi az 
átvevő bizottságok működését. A miniszter 
elrendelte, hogy az átvevő bizottságok ku-
tassák föl a fölösleges élelmiszerkészleteket; 
azonkívül a hatóságok alapítsanak bizottsá-
gokat, amelyek liázról-házra járva, kutassák 
ki a háztartások élelmiszerkészleteit és a 
legesekéi* tbb fölösleget is minden ellen-
szolgáltatás nélkül vegyék el. 

— A porosz választójogi reform. A Ma-
gyar Távirati Iroda jelenti: A porosz vá-
losztójog- reformjáról szóló törvényjavaslat 
tervezete elkészült. A javaslat az egyenlő, 
közvótfen, titkos, szavazati jog elvein épül fel 
és főbb intézkedései a következők: Szavazati 
jogot kap minden 25 éves porosz állampolgár, 
aki egy év -óta lakik, vagy tartózkodik va-
lamelyik poroszországi községben és legalább 
három évvel előbb megszerezte az állam-
polgárságát. Képviselővé választható min-
den 30 éves porász választó, aki legalább há-
rom éve porosz állampolgár. Ha a mandá-
tumért több jelölt versenyez, a vá-
lasztónak szavazólapján meg kell nevez-
nie, kit jelöl első, második és harmadik he-
lyen. Képviselővé azt hirdetik ki, aki az ösz-
szes érvényes szavazatoknak több mint felét 
kapja. Ha egyik jelölt sem nyeri el az ab-
szolút többséget, akkor a legtöbb .szavazatot 
kapott két jelölt között szűkebb választást 
irnak ki. A kerületek beosztása nagyjából a 
régi, de a képviselők szánra 443-ról 455-re 
emelkedik. Ha azonban valamelyik kerület-
ben a lakosság száma meghaladja a 250 ez-
ret, akkor a legközelebbi választásnál min-
den további 250,000 lakos után ugyanaz a ke-
rület még egy képviselőt- választ. A javaslat 
indokolása igen érdekes, az állam ügyeinek 
intézésében tehát nagyobb részt kell biztosí-
tani a népnek, de nem azérft, hdgy még jutái-
mícidzák dz áldozatokért, hanem azért, mert 
a háború nehéz napjaiban olyan érettségről 
tett tanubizongságiy, amelij minden bizalmat 
mégérdemel. Ez az egyedüli etikai megoko-
lása annak a lépésnek, amely behozza Po-
roszországban is az egyenlő választói jogot 
— mondja az indokolás. Elkészült egyidejű-
leg az urakháza reformjáról szóló törvényja-
vaslat is, amely korlátozza azok számát, a 
kik eddig örökös jogon voltak tagjai az urak-
házának.. 

— A munkapárt jelölő értekezlete. A sze-
gedi munkapárt a törvényhatósági bizott-
ságban megüresedett mandátumokra hétfőn 
délután 5 órakor a Tisza-szállóban tartott je-
lölő-értekezletén ejtet te meg a jelöléseket. A 
munkapárt jelölő-bizottsága egyhangúlag je-
lölte az első kerületben megüresedett bizott-
sági tagsági mandátumra May Gyula ban-
kárt és Fogel Ede érciniivest. A második ke-
rületben megüresedett törvényhatósági tag-
sági helyre ugyancsak egyhangúlag Móra 
Ferencet jelölték. Az ötödik kerületben meg-
üresedett bizottsági tagságra a munkapárt je-
lölő-bizottsága nem állított jelöltet. 

— Meghivó. Felkéretnek mindazok, akik-
nek kultuszadóját felemelték, hogy kedden 

, este 6 órakor a zsidó hitközség hevra helyi-
ségében tartandó fontos értekezletre minél 
nagyobb számban megjelenni szíveskedje-
nek. Az előkészítő bizottság. 

— Jótékony teadélután. A Felebaráti Sze-
retel Szövetség december 6-án délután. 5 óra-
kor ta r t ja 2-ik tea-délutánját a Tisza-szálló 
nagytermében. A kiválóan választékos mű-
soron kiviül a rendezőség leleményessége Mi-
kulás-napjával kapcsolatosan sok aktualitás-
sal fogja a nagy közönséget meglepni. Az el-
nökség mindazokat, akik a tea-délután iránt 
érdeklődnek, pénteken (folyó hó (30 án) dél-
után 5 órakor a tiszti kaszinóban tartandó 
értekezletre meghívja; egyben felkéri mind-

azokat, akik a teához ingyen-süteményt adni 
szándékoznak, hogy e szándékukat az elnök-
séggel tudassák és a süteményeket december 
5-ig az elnökség cini éve (Réök-palotal) elkül-
deni szíveskedjenek. 

— A beteg katonák karácsonyfa ja javára 
rendezendő babakiállitáshoz a babák megér-
keztek. Kér jük azon hölgyeket, akik a babák 
öltöztetését elvállalni szívesek voltak, hog* 
Tisza Lajos-körut 1. szám alatt megjelenni 
szíveskedjenek, Nágelné. 

— Jegyezzünk Hadikölcsönt eredeti fel-
etélek mellett a Szegedi Hitelbank R. Ti-
nái Kölcsey-utca 11. 

— Villamos összeütközés Budapesten hét 
sebesülttel. Budapestről jelentik: Vasárnap 
délután a Baross-utca és az Orczy-ut sarkán 
villamos-összeütközés történt Budapesten. Az 
utasok közül heten súlyosan mvgsebe,si'dtek. 
Hdrváth István kocsivezető a rendőrségen 
beismerte, hogy ő volt a hibás. Azzal véde-
kezett, hogy mindössze négy hete kocsivezető 
és még nincs kellő gyakorlata. Szabadonbo-
ésátetták, de megindították ellene az eljá-
rást, 

— Szegedi Takarék és Hitel Részvény-
társaság (Vár-u. 7. számi, föpostával szem-
ben) elfogad a VII. magyar hadiköicsönre 
előjegyzéseket. Az összes legmagasabb 
kedvezményeket nyújtja ügyfeleinek. Elő-
nyös lombardfeltételek. 

— Kirabolt postakocsik. Brassóból jelentik; 
|A brassói állomáson az utóbbi napokban 
négy postakocsit törtek fel és fosztottak ki. 
jEgy-egy kocsiból 80—120 csomagot vittek, 
magukkal a betörők, Á brassói rendőrség és 
•a határrendőrség szélesköiül nyomozást- in-
dított a tettesek'kézrekeritésóre. 

— Karbit lámpákból asztalra, villamos 
zseblámpáikból igen gazdag választék Szántó 
József gépáruházában, városi bérház. 

— Novellák a táviratok között. A világ-
háború esztendei alatt a külpolitikai esemé-
nyekről szóló táviratok jutottak túlnyomó 
többségre-a magyar napilapok hasábjain. Ez 
nem is csodálni való, mert hiszen éppen a 
háború mutatta meg, hogy milyen végzetesen 
döntő jelentőségük van azoknak a nyilatko-
zatoknak és híreszteléseknek, melyek a kül-
föld diplomáciai és politikai testületeiből ki-
indulnák, Mindez azonban Az LV-nál- ne'-:-, 
megy a lap belső, irodalmi értékének lova-
sára. Sőt ellenkezőleg: éppen most, a világ-
események legzajosabb torlódása idején ve-
zette be Az Est, hogy hetenkint kétszer, 
Európa minden iészében működő külön -a 
dósitóinak táviratai közt rövid, egy-két ha-
sábos novellákat közöl. A magyar bellotris>. 
tika olyan kiválóságai, mint Herczeg Ferenc, 
Bródy Sándor, Ambrus Zoltán, Heltai Jenő, 
Szomori Dezső, Szép Ernő és mások boesáj-
tották tollúkat Az Est rendelkezésére, 

— Karbidlámpa, karbid állandóan kapható 
Szántó Sándornál, Kiss-u. Diss D.-Daiota. 

— Tört aranyat és ezüstöt finomság sze-
rint, rendes árfolyam után veszek. Pápai Dezső 
müórás, Iskola-utca 19. szám. 
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