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hold Béla 40, gyálogessrédbeli tartalékos kari-
nagynak a legfelső elismerés tudtul adatott. 
A király megengedte, hogy Veder Mihály 1. 
honvéd lovas lüzérosztályibeli őrnagy, egy 
honvéd lovas tüzérezred parancsnoka a po-
rosz királyi 1. osztályú vaskeresztet elfogad-
hassa és viselhesse. A király Fa rock Vilmos 
törzsőrmesternek a II. számú csendőrkerület-
nél negyven évi hü szolgálatáért aödiszérmet 
adományozta, 

— Előléptetések. Kopper Antal egyéves ön-
kéntes karpaszományos népfölkelő őrmestert, 
kéntes népfölkelő őrmestert, beosztva a szegedi 
honvéd kerületi hadiszámosztálynál, az 5. nép-
fölkelő parancsnokság nyilvántartásában a 
háború tar tamára népfölkelő zászlóssá, KrMa 
Aurél népfölkelő segédélelmezésügyi tászthe-
lyetest az 5. népfölkelő parancsnokság nyil-
vántartásában népfölkelő segédélel mérésügyi 
tisztté léptették elő. A honvédelmi miniszter 
a belügyminiszterrel egyetértőle.g Ring bauer 
Győző II. számú csen dőrkerületbeli főhad-
nagyot, ugyanazon csendőrkerület temesvári 
2. szakaszának parancsnokává nevezte ki. 

— Tanügyi á the lyezés . A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter, mint a hivatalos lap 
koddi száma közli, Oratsek Blanka esópi ál-
lami óvónőt saját kérésére a szegedi újonnan 
szervezett belterületi állami óvodához jelen 
minőségében áthelyezte. 

— A po lgármes te r t üdvözlik orosz t isztek. 
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester ked-
den levelezőlapot kapott, az orosz frontról 
Gárgyún Imre hadnagytól, a 7. honvéd hu-
szár ezred 1. gépfegyver osztagának parancs-
nokától. A levelezőlapot tömegesen írták alá 
orosz tisztek. Gárgyún jelzi soraiban, hogy a 
fronton általános és bizalmas az érintkezés az 
eddigi ellenfelek között és kölcsönösen irják 
alá az üdvözlő lapokat egymásnak, amiket 
haza küldenek az orosz és a magyar tisztek. 

— Szigor í t ják a fű tés i é s világítási ren-
deletet . Budapestről jelentik: A bányamunkások 
karácsony és újév hetében sem Ausztriában, 
sem Németországban nem dolgoznak a szén-
bányákban. Több napi munkaszünetet ta r ta -
nak a bányászok Magyarországon is. A 
•munkaszünet miatt az iparnak és magáno-
soknak szénellátása még jobban meg fog ne-
hezedni. A szénbányák szünete ideiére a kor-
mány kénytelen lesz a gyárinkban félfüggósz-
terti 'az üzemet. A malmok és egyéb élelmi-
szerüzemek, továbbá azok a gyárak .amelyek 
közszükségleti cikkeket gyártanak, állandóan 
működni fognak. A fűtési és világítási ren-
deletet azonban szigorítani fogiák és az 'pari 
tizemeket takarékosságra szólítják fel. 

— Szeged i isztel iatasa. A közélelmezési 
miniszter, mint megírtuk. Szeged hsztkontin-
gensét havi husz vagonnal leszállította. Dr, 
Somogyi Szilveszter kedden táviratot inté-
zett a közélelmezisi miniszterhez, hogy von-
ja vissza ezt a rendelkezését, mert q leszállí-
tott mennyiség mellett Szegeden két kiló és 
negyven dekával kell redukálni a fejadago-
kat. A táviratban a polgármester nyomaté-
kosan felhívta a közélelmezési miniszter fi-
gyelmét arra, hogy Szegeden a feikvóta le-
szállítása Ínséges állapotokat teremthet. 

— Hadikölcsön jegvzes . A Szeged-Csongrádi 
takarékpénztárnál a VlTI-ik magyar hadiköl-
esönre a második időszakban 2,604.150 korona 
névértékű 6 százalékos hadikölcsönt és 747.200 
korona névértékű 5 cs fél százalékos járadók-
kölcsönt jegyeztek. A jegyzett kötvények 
összege eddigelé 10,840.300 korona névértékű 
kötvény és a jegyzések a harmadik időszak-
ban is jó eredménnyel folynak. 

— Katonáink meleg r u h á j a . Dr. Kelemen 
Béla főispán kezdeményezésére megindult 
társadalmi gyűjtésiből eddig 535 kgr. gyapja; 
fonál szereztetett ibe. A fonál feldolgozására 
egyesületek, intézetek, magánosok, de főként 
az iskolák vállalkoztak. A munka serényen 
folyik és eddig is nagy mennyiségű kész ha-
risnyát szolgáltattak be dr. Púlfy József ár-
vaszéki elnökhöz, mint a társadalmi akció ve-
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zeíőjiéhez. Katonáink bizonyára nagy öröm-
mel fogadják a • hasznos ajándékot. A vezető-
rég nem akarja összegyűjteni az egész kész-
letet, hanem a feldolgozás arányában azon-
nal rendeltetési helyére kívánja juttatni a 
tél beálltával most már különben 
is nélkülözhetetlen meleg harisnyákat. Ezért 
felkéri a vezetőség mindazokat, akik katona-
harisnya kötésre vállalkoztak és erre anya-
got kaptak, hogy a kész dolgokat haladékta-
lanul szállítsák be dr. Púlfy József árvaszéki 
elnök (Kiss D.-ház I. emelet 1. ajtó alatt lévő) 
hivatali /helységébe, ahol azok naponkint dél-
előtt 9—112 átvétetnek. 

— A város i t isztviselők h á b o r ú s segélye-
A belügyminiszter kedden értesítette a vá-
rost, hogy a tisztviselők (háborús segélyét 
300.000 koronában kiutalta. A város számve-
vősége fokozott igyekezettel dolgozik azon, 
hogy az összes városi alkalmazottak tehát a 
nem szorosan vett közigazgatási alkalmazot-
tak is megkaphassák az ünnepek előtt az 
őket illető háborús segélyt. A számvevőség, 
most készíti a felosztási tervezetet, amely, 
minden egyes tisztviselő járandóságát feltün-
teti, ugy hogy a főpénztár abban a helyzet-
ben lesz, hogy szombaton már ki fogja fizet-
hetni az összes városi alkalmazottak háborús 
•segélyét. , 

— j ó v á h a g y o t t a lapszabá lyok . A belügy-
miniszter a Szegedi Újságírók Egyesülete 
alapszabályait, mint a hivatalos lap keddi 
száma közli, jóváhagyta. 

— A tiszti ügyészség poréi . A következő 
sorokat kaptuk: Kereskedő világban szoká-
sos, liogy az adóst, amennyiben fizetési köte-
lezettségének meg nem felel, udvarias levél-
ben figyelmezteti hitelezője, hogy tartozását 
fizesse ki. Ha ezen figyelmeztetés dacára az 
adós kötelességének eleget nem tesz, ugy ügy-
véd ut ján ismételten felszólítja hitelezője, 
hogy 8 nap alatt tartozását egyenlítse ki, s 
ha ezek után. sem tesz az adós fizetési köte-
lezettségének eleget, szokták perelni. Szeged 
jszab. kir. városnak nagyszámú földbérlői 
vannak, n .bérletdijak évenkint és félévenkint 
különböző időszakokban járnak le s megesik, 
hogy egy-egy bérlő vagy elfoglaltsága foly-
tán megfeledkezik az esedékesség időpontjá-
ról. A városi ügyészség jónak lá t ja az ilyen 
felet minden felszólítás nélkül perelni, A vá-
rosi ügyészek a várostól fix-fizetést kapnak. 
Dacára ennek nem tar t ják kötelességüknek a 
fizetőképes felet figyelmeztetni, hogy pl. no-
vember 1-én esedékes részletet fizesse ki, ha-
nem négysoros beadványt nyúj tanak be a bí-
rósághoz, melyért a félnek 56 koronát számí-
tanak fel. A város semmiben nem károsodik, 
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ha a fél egy hónappal későbben is fizet, mert 
a bérlő késedelmi kamatot fizet. A városnak 
m/ini, erkölcsi testületnek kell annyi belátás-
sal lenni bérlőivel szemben, hogy a fizetésre 
először felszólítsa és csak azután perelje. Je-
len sorainkat a város első tisztviselője a de-
rék polgármester ur figyelmébe ajánlom. 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik 
az általunk rendezett teádéi utánon szívesek 
voltak megjelenni és ez által annak erkölcsi 
és anyagi sikeréhez hozzájárultak, továbbá, a 
honvédkerületi parancsnokságnak nobilis el-
járásáért, a honvéd zenekar átengedéseért, 
kiilüh Fichtner karmester urnák és végül a. 
nőegylet t. hölgyeinek szíves fáradozásaikért 
és természetbeni hozzájárulásukért ezúton 
mond hálás köszönetet a zsidó nőegylet ne-
vében: özvegy Holtzer J akabné elnök. 

— Iparosok és kereskedők karácsonyi 
segélyakciója A kamara által nélkülöző iparos 
és kereskedő családok támogatására indított 
akció érdekében a mai napon a következő 
adományok érkeztek be a kamarához: Bartók 
Vilmos 50, Eszes Imre Dorozsma 100, Gál 
Kálmán 20, Schifíer Antal 20, V'incze Lipót. 
20, Jui anovies Ferenc 20, Szegedi Mezőgaz-
dák szövetkezete '200, Paprikakészáru bizomá-
nyosok rt, 100, Lindenfehl Bertalan 20, Holt-
zer és társa 50, Winkler Testvérek 150 koro-
na. További adományokat köszönettel fogad 
a kereskedelmi és iparkamara. 

— Eredményte len nyomozás a rablógyi l -
kos cigányok u tan . A szegedi kétszeres rabló-
gyilkosság ügyében megindított nyomozás-
nak még most sincsen eredménye. A rabló-
gyilkossággal gyanúsított két cigányt hiába 
hajszolja a rendőrség és az egész környék 
csendőrsége. Ujabb és ujabb gyanuokok ve-
ben vagy a messze távolban figyelik a hiába-
ben vagy a messze távolban figyelik a hába-
való fáradozást. A rendőrség most három 
cigány huszár után kutat, akik november 
24-én a menetszázadból megszöktek. Kedden 
délelőtt a makói rendőrség elfogott két ci-
gányt. akiknél lopott holmikat találtak. A 
cigányokat beszállítják Szegedre, de a sze-
mély leírásukból itélve, nem valószínű, hogy 
a kétszeres, rabiógyilkosságot ők követték 
volna el. 

— Helyreigazí tás . A tanácsnak, mint má-
sodfokú kihágási bíróságnak egy ítéletét ma 
tévesen közöltük. Flaschner Lajosnét ugyanis 
azon a cimén, mert részben kétszeres lisztel-
látást vett igénybe, 70 korona pénzbüntetésre 
Ítélte a tanáCvS. 

— J o g c í ö s í télet a nagyvárad i S i r a s se r -
pörben . Budapestről jelenti*: A királyi Kúria 
IV. büntető tanácsa kedden délelőtt tíz óra-
kor hirdette ki a nagyváradi Sfrossnr-pörben 
az Ítéletet. A Kúria a semmiségi panaszokat 
elutasította; az ítéletnek a büntetés kiszabá-
sára vonatkozó részét hivatalból megsemmi-
sítette és Strasser Aladárné büntetését hét 
évi fegyházra, 7000 korona Dénzbiintetésről 
6000 korona pénzbüntetésre, Vogel László 
fegyházbüntetését pedig két és fél évi fegy-
házra szállította le. 

— MtKv/r az ues mutat . Lele Jözsef földeáki 
lakos Molnár Eiórián ácsra hozta házának 
az építését, Mblnár még a mult év ápriiisátwui 
Szegedre jött a Leiétől kapott ezernégyszáz 
koronával, hogy itt különféle ópitési anyagot 
vásároljon. Azonban egy kis baj történt. Mol-
nár elmulatta a pénzt és igy anyag és pénz 
nélkül került haza. Otthon aztán Leiének azt 
mesélte, hogy ismeretlen tettesek Kifosztották 
és a Tiszába vetették. Lele neon tartozott a 
hiszékeny emberek közé, feljelentette az ács-
mestert. Ebben az ügyben kedden Ítélkezett 
a szegedi törvényszék büntető tanácsa Hevesy 
Kálmán táblabíró elnöklésével. A vádat dr. 
Kalmár Szilveszter ügyész képviselte, A vád-
hatóság az ácsmestert sikkasztás bűntettével, 
vádolta, aki a vádirat szerint az ezernégy-
száz koronát bizonyosan) elmulatta, mer t 
másnap reggel a mentők a Tisza par t ján ré-
szegen húzták ki a v isiből. Följelentést egy-


