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Legszebb karácsonyi ajándék a könyv! Nagy választékon kapható: 
Várnán L k ö r a y v k e r e s -

. • M kedésében. Ugyanott kaphatók: Levélpapírok, irősarerek, Íróasztali felszerelések. 

gróf Serényi és Mezőm/ miniszterek pénte-
ken Bécsbe érkeznek, ahol koronatanács lesz. 
A koronatanáeson közélelmezési kérdésekről 
fognak tanácskozni, mert legfelsőbb helyen 
nagy súlyt helyeznek arra, hogy atg élelme-
zési és közellátási ügyekben a magyar és az 
osztrák kormány között teljes megegyezés 
jöjjön létre. 

— A népegészségügy gondozása. Szerdai 
számában részletesen ismertette a Déhna-
gyaraeszág azt a rendeletet, amelyet a nép-
egészségügy intenzivebb gondozása ügyében 
intézett a belügyminiszter a városhoz. A szer-
dai közgyűlést dr. Szalay József főkapitány 
tájékoztatta a rendeletről, ismertette azokat 
az intézkedéseket, amelyeket eddig tettek 
Szegeden ezen a téren és javasolta, hogy ha-
tározza el a közgyűlés egy nagyobbszahásu 
gyermekkórház létesítését. Dr. Turcsányi 
Imre örömmel üdvözölte a főkapitány javas-
latát. Végtelen szükség van a népmentő mun-
kára, mert a magyar fa j szaporodási arány-
száma nagyon megfogyatkozott az utóbbi 
évek alatt. Mig 1012-ben 765 ezer ember szü-
letett, addig 191 G-tan csak 333 ezer. És 1916-
ban 94 ezer^emberrel több halt. el. mint a 
mennuyi született. Dr. Kelemen Béla főispán 
a maga részéről különösen felhívja a tör-
vényhatóság figyelmét erre. a nagyfontossá-
gú előterjesztésre. Gazdasági jövő fejlődé-

sünknek népesedésünk képezi az alapját, vér-
veszteségünk pótlására fokozott figyelmet 
kell fordítanunk. A gyermekhalandóság csök-
kentésére irányuló állami és helyihatósági 
tevékenységet ki kell egészítenie a 'láA^adaldm 
munkájúnak. Örömmel állapítom meg — 
mondta a főispán — hogy Somogyi Szilvesz-
ter polgármester, Szalay József főkapitány, 
dr. Turcsányi Imre igazgató-főorvos már ed-
dig is elismerésre érdemes buzgalmat fejtet-
tek ki előadások tartásával, ingyen orvosi 
kezelés nyújtásával, ingyen tej kiosztásával 
és azzal a nagy munkával, amit a Stefánia 
Szövetség végzett. A csecsemő és anyavéde-
lem ügyét meleg érdeklődésébe a jánl ja a tör-
vényhatósági bizottságnak, A közgyűlés a fő-
kapitány javaslatát egyhangúlag elfdgaála. 

— Az 5. honvédpótzászlóalj uj parancs-
noka. A szegedi 5. honvéd pótzászlóalj uj pa-
rancsnokává Edvi Gyula ezredest nevezték 
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Elé adások, A. a. 5, 7 és 9 óraker, Jngye elére-
válthafók d. v. 4 íjétól, ko.&É- k 

ki, aki a háboru elején mint őrnagy helyet-
tes parancsnoka volt az 5. honvéd pótzászló-
aljnak. Az u j parancsnok n közelebbi időben 
foglalja cl hivatalát. Addig, miután Nagcl 
Manó ezredes, a pótzászlóalj eddigi parancs-
noka betegsége miatt nyugállományba való 
visszahelyezését kérte, a pótzászlóalj parancs-
nokságának ügyeit ideiglenesen Csillag Er-
vin őrnagy vezeti, 

— Conrád tábornagy ujabb kitüntetése. 
Sajtóhadiszállásról jelentik: A király az 
alábbi kéziratot intézte báró Conrád tábor-
nagyhoz: Kedves Conrád báró! Az asiagói 
fensikon való oly szép sikerek által kisért 
akciója alkalmából a legszívesebben üdvöz-
löm Önt és derék csapatait és a kardok egy-
idejű adományozása mellett újbóli dicsérő 
elismerésemet fejezem ki. Isten áldása köves-
se a jövőben vállalkozásait. 

— A honvédek lobogója. A honvédségi 
| Rendelje ti Közlöny legújabb száma jelenti, 
i hogy a király hozzájárult a magyar királyi 

honvédlobogó létesítéséhez.. A honvédlobogó 
mindkét oldalán a magyar állam egyesitett 
címerét viseli és ugyanúgy koll használni, 
mint a közös hadsereg lobogóját. 

— Kitüntetések. Lisznyai Pál, az 5. honvéd 
huszárezrednél beosztott 3. honvéd 'huszárez-
redben tartalékos hadnagynak és Nagy Gézá 
46. gyalogezrebeli segédlelkésznek a« ellen-
ség előtt tanúsított vitéz magatartásuk és ki-
tűnő szolgálatuk elismeréseiül a legfelsőbb di-
csérő elismerés újólag — a kardok egyidejű 
adományozása mellett. — tudtul adatott. A ki-
rály Kiss István, Mohéig Sándor, Bemert La-
jos és G'tácsics György alőrmestereknek a 
II. csendőrkerületben a koronás ezüst érdem-
keresztet a vitézségi érem szalagján adomá-
nyozta. StCecsfnsz József, Piros János és Mar 
ródi István alőrmesterek ugyanezt a kitün-
tetést kapták. 

— A hadügyminiszter rendelete a jó 
modorról. Bécsbél jelentik: A közös hadügy-
miniszter rendeletet bocsátott ki a katonai 
hatóságoknál alkalmazott tisztviselők maga-
tartásáról. A hadügyminiszter parancsa a 
következő: A mostani nehéz időkben, amikor 
mindenki súlyosan érzi a háboru terheit, sem-
mi sem befolyásolhatja kedvezőtlenebbül a 
közönség hangulatát és áldozatkészségét, mint 
a hatóságoknál alkalmazott tisztviselők ud-
vdrialktn. rdgy rideg nmga\<irt<ria. 'Elvárom, 
hogy azok az alárendelt szervek, amelyek 
feladata a közönségnek felvilágosításokat és 
útbaigazításokat nyújtani, a legnagyobb elő-
zékenységgel és emberiességgel fogják köte-
lességüket teljesíteni. 

Aki csekély készpénzzel és könnyű szerrel 
hadikölcsönt akar jegyezni, az kössön 

a Füütlüre, Pesti bizlositű intüzetDÉl 
üt, 

mely intézet háboru veszélyére, öngyilkos-
ság és párbaj esetére is érvényes hadikölcsön-
biztositást- nyújt mérsékelt dijak meilett 
és pedig 10000 korona erejéig orvosi vizsgá-
lat nélkül. A jegyzés kívánatra hirlapilag 
közzététetik. 

Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál 
és hadikölcsön-biztositásokat felvesz a 

Foneiére, Pesti 
biztosí tó íntcrét s z e g e t i fő-
ü g y n ö k s é g e Kelemen-utca 7-
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— Luea-napja. December 13-ira ferdült a 
naptár. ÍLuca-napja van. Régi, Öreg idők 
vánnyadt, babonás napja, amelyről faluhe-
lyen meleg kuckókban görnyedt öreg anyó- • 
kák és melegszívű fiatal lánykák tudnak 
beszélni. Azért a városi fehérnépek előtt, sem 
ismeretlen a „Luca-széke" és „Luca-pogácsa" 
babonája. A megálmodások, az á lombetelj esü. 
lések szép, régi hite. Álmodjuk most mind-
annyian a jövendőt és várjuk meleg hittel, 
hegy boldogabb lesz mint a niult volt. Piros 
arcú, pártába való fiatal leányok ti Luea éj-
félen bizonyára meglátjátok, hogy mint ké-
szülnek haza isziveitek lovagjai. Ők már jön-
nének, csak még a háboru boszorkányos el-
készítteti velük azt a háromlábú kisszéket, a 
melyre az ellenségeinknek kell a békeasztal-
hoz leülni, hogy letörjön alattuk, hogy soha 
többé talpra ne állhasson egy európai há-
ború. 

— Tintetaek 8 városi tisztviselők a ta-
nács slien. A törvény natosigi bizottság januári 
közgyűlésén indítványt te t t Póxztotr József 
a szervezeti szabályrendelet módosításáról. 
Az indítványt a tanács pártolta és a közgyű-
lés egyhangúlag elfogadta. A határozat értei-
mében a szeptemberi közgyűlésen be kellett 
volna terjeszteni a szükségessé vált módosí-
tásokat, ez a munka azonban a mai napig sem 
készült el. Mindössze annyi történt, hogy 
szeptemberben a szervező bizottság ülést tar-
tott, amelyen a változtatások irányelveire 
egyhangú megállapodások jöttek létre. Dr. 
Batasa Ármiu a szerdai közgyűlésen aztán 
meginteipellálta a tanácsot az iránt, hogy 
miért késik ennek a munkálatnak beterjesz-
tése. Taschler Endre főjegyző ismertette az 
itt elmondottakat, majd elmondta, hogy most 
az egyes ügyosztályokkal folynak a módosi-
tásokról tárgyalások, Az interpelláló és a 
közgyűlés a választ tudomásul vették. Ezzel 
szerűiben a közgyűlési terem padjain nyom-
tatványok várták a városatyákat, amelyek 
igy szólnak: , 

— Tisztelettel felkérjük, hogy ,a mai 
közgyűlésen dr.. Balassa Ármin b. tag ur ál-
tal beadott interpellációra a tek. tanács ál-
tal adandó választ ne méltóztassék tudomásul 
venni, mert a tek. tanács ezen ténye által a 
háboru négy hosszú és súlyos esztendeje 
alatt agyongyötört, nyomorgó, szenvedő, nél-
külöző, életét napról-napra csak tengető köz-
alkalmazottakat a helyzetük és létük némi 
ja,vitására irányuló utolsó reményétől fosz-
taná meg. Miért is alázattal kérjük az inter-
pelláció, illetve indítvány elfogadását és a 
szervezeti szabályok legrövidebb idő alatti 
módosítását. i uj 

A tárgysorozat 23. pont ja alatt felvett 3 
a háborús segélynek az összes fizetés utáni 
megadását célzó kérelmünk teljesítését is a 
fenti indokok alapján mély tisztelettel kérik. 
Szeged, 1917. december 18-én, alázatos szol-
gái a várdsi hirafyfohokvk. 
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