
8 s m m m t l m f l m m Szeged, i l lS. január ál, 
Háeto* a tanács éaütörteki ülésé) előtarjetö* 
tép? tett, fabgy a város lépjen te a posta csekk-
forgalomba s a hadisegélyeket csekkekkel, pos-
tán küldje szét A tanács ehhez Iiozzá is já-
rult s igy ezentúl posta u t ján kézbesitik ki a 
hadisegélyeket. Ugyancsak a csütörtöki ta-
nácsülés foglalkozott a liadisegélyvéleménye-
ző bizottságok megalakításával. Hat ilyen bi-
zottságot alakítottak. ÍEzek a következők: I. 
hfDiiifeit: Belváros és Újszeged. Bizottsági ta-
gok: Bokor Adolf, Bó^gó János, Horváth Ist-
ván, Újlaki Antal. Előadó és jegyző: öya r -
mathy János rendőrtiszt. II . kerület. Felsővá-
rosi és felsővárosi feketeföldek: Bizottsági ta-
gok: Hfirháger Ferenc, Kiss Gyula. Korom 
Mihály, Tatarek Béla. Előadó és jegyző: Er-
délyi Lajos. UI . kerület;. Rókus és rókusi fe-
keteföldek. Bizottsági tagok: Breisaek Béla, 
.Gággyán Imre, Nemecskay István, iSchütz An-
tal. Előadó és jegyző: Zsíros Lajos. IV. ke-
rület. Alsó vár s és alsóvárosi feketeföldek. Bi-
zottsági tagok: Dobó Ferenc, Hajnal István, 
Katona József, Zadravee István. Előadó és 
jegyző: Lengyel rlstván rendőrkapitány. V. 
kófülét, Felsőtanya. Bizottsági tagok: Kál-
mán Béla, Kordás József, Niedermayer An-
tal, Vetró Sándor. Előadó és jegyző: Pottyon-
dy Miklós rendőrkapitány. VI. kerület. Alsó-
tanya. Bizottsági tagok: Barmos György, Do-
bó István, Magyar Péter, ördög Vince. Elő-
adó és jegyző: Sass Lajos rendőrkapitány. A 
hadisegély véleményező 'bizottság határozatai 
ellen a hadisegély fölszólamlási bizottsághoz 
lehet felebbezni, amelyet a törvényhatóság ré-
széről a következőképpen javasol meg válasz-
tani a tanács: Elnök: dr. Somogyi Szilvesz-
ter polgármester. Elnökhelyettes: Bokor Pál 
helyettes-polgármester. A bizottság tagjai : 
Landesberg Mór, dr. iOrkonyi Ede, Pálfy Dá-
niel, Tonelli Sándor, Vajda Sándor, Várhelyi 
József ós dr. Végman Ferenc. Ezt a bizottsá-
got kiegésziti az a tag, akit a pénziigyigazga-
tóság küld ki a rendelet értelmében. 

— Iskolai hir. Az állami ieleő kereskedelmi 
iskolával kapcsolatos női kereskedelmi •szak-
tanfolyamon az előadások folyó hó 26-án dél-
után 2 órakor megkezdődnek. Felkérem a 
leányinternátusok igazgatóságait és a kosz-
tos leányokat tartó családokat, hogy az érde-
kelt növendékeket a tanítás megkezdéséről 
táviratilag értesítsék. Az igazgatóság. 

— Békéscsabára akarják helyezni Békés-
megye székhelyét. Orosházáról jelentik: Az 
orosházi képviselőtestülethez indítványt adtak 
be, amelybeai arra kérik a kormányt, hogy a 
vármegye székhelyét Gyuláról helyezze át Bé-
késcsabára. A' képviselőtestület az indítványt 
elfogadta és csatlakozásra hívta föl a, várme-
gye minden községét. 

—Pályázat az alsóközponti kántori állásra 
Az alsóközponti kántori állásra csütörtökön 
meghirdette a város a pályázatot. A pályázat 
határideje február 11-én já r le. A próbaének-
lés február 16-án déli egy órakor lesz a rókusi 
templomban. Az állást a februári közgyűlé-
sen töltik hé. ; 

— A kórházbizottság ülése. A kórház-
bizottság csütörtökön délután Somogyi Szil-
veszter polgármester elnöklésével ülést tar-
tott, amelyen a Vöröskereszt, szegedi kórhá-
zától vásárolt 17.000 korona értékű fehérne-
miiek átvétele történt meg. 

— A hadsereg borszükséglete. A hadsereg 
borszükségletének ellátása céljából értekezlet 
volt a kereskedelmi minisztériumban a borter-
melőkkel. Az értekezleten kiderült, hogy a ka-
tonaságnak 5ÖO.OOO hektoliter fehér és vörös 
borra van szüksétge. Igényeinek 8—9 fokos bor 
is megfellelne, azt azonban 300 korona egység-
árban óhajtja biztosítani. A borankéton meg-
állapították,, hogy az idei jó termésnél 10 fo-
kos bort lehet számításba venni, azonban 300 
koronás borán nincs. A kereskedelem a napt-
árban szállíthat és hordót kiván hozzá. A 10 
fokos felbér bor! 400 koronás árban lehetséges 
szállítani, az erősebbeknél minden továbbmegy 
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fokot 8 Ö h 4 0 koronával drágábban. A vörös bor 
100 koronával drágább a fehérnél. Ezek volná-
nak a minimái]is, vagy termelő árak, méltá-
nyos azonban, hogy a kereskedelem cirka 20 
százalékkal drágább lehessen. Ami az ajánla-
tok benyújtási helyét illeti, ajánlataikat a ter-
melők a földművelésügyi, a kereskedők a ke-
reskedelmi miniszterihez nyújthatják be. 

— Istentisztelet a zsinagógában. A péntek-
esti istentisztelet, háromnegyed ötkor kezdő-
dik. írásmagyarázat szombat délután félhá-
romkor a Török-utcai imaházban. 

— Rendeletek a gázfogyasztásról és a 
szénről. A hjyatalosJap csütörtöki szániában 
a szénügyeFkormáuybiztosának két rendelete 
jelent meg. Az egyik a tüzelőanyagokkal való 
takarékosságiról, a másik a szén,, brikett és 
koksz forgalombahozataláról intézkedik. A 
gázt vagy elektromos áramot közfogyasztásra 
előállító üzemek hálózataiba bekapcsolt akár 
háztartásbeli, akár üzemi vagy gáz vagy 
árainfogyasztóknak havonkint az 1917. évi 
megfelelő havi gáz vagy elektromos áram fo-
gyasztásának 80 százalékánál több gázt, ille-
tőleg elektromos áramot fogyasztaniok nenr 
szabad. Azoknál a fogyasztóknál, akiknak gáz 
vagy elektromos berendezésük az 1917. év 
megfelelő hónapjában egyáltalában nem volt 
üzemiben, vagy azóta lényegesen kibővült, 
vagy újonnan bekapcsoltatott, a havonta fo-
gyasztható gáz vagy elektromos áramot át-
alányában kapják, a használati időt az első 
bekezdésben foglalt' korlátozások figyelembe 
vételével a hatóság állapítja meg. Oly fo-
gyasztóknál, akiknek három szobás vagy en-
nél kisebb szobaszámú lakásuk van és oly 
kisfogyasztóknál, akiknek 1917. évi háztartás-
beli vagy üzleti fogyasztásra 500 köbméter 
gázt, vagy 2500 hektowat óraáramot nem ha-
lad meg, a fogyasztás, amiig az az 1917. évi 
keretek között marad, nem esik rendeletben 
megszabott korlátozások alá. Gáz és elektro-
mos áram együttes fogyasztása esetében 1 
.hektowatt órát 0.2 köbméter gázfogyasztással 
kell egyenértékűnek venni. H a valamely fo-
gyasztónak gáz vagy elektoramos áram fo-
gyasztását a hatóság rendelkezésére már a 
.fent meghatározotton tulmenőlsg korlátozza, 
ugy a korlátozás továbbra is érvényben marad. 
A fogyasztás ellenőrzésére bizalmi férfiakat 
neveznek ki. A szén forgalombahozataláról 
Szóló rendelet szerint szenet, brikketet vagy 
kokszot vasúton vagy hajón való fuvarozásra 
csakis az Országos iSzénbizottság által a mel-
lékelt minta szerint kiállított írásbeli enge< 
dély alapján (szállítási igazolvánnyal) szabad 
feladni. Szenet, brikettet vagy kokszot köz-
forgalmú vasúti: és hajózási vállalatoknak fu-
varozás vagy tárolás végett csak ugy szabad 
elfogadniok és átvenniük, ha á feladó a fuvar-
levéllel együtt a szállítási igazolványt is be ; 
szolgáltatja. Ezen rendelkezések nem vonat-
koznak a szénbányavállalatokra és gázgyá-
rakra, amennyiben az említett tüzelőanyago-
kat. azokon a vasúti vagy gőzhajóállomásokon 
adják fel, amelyeken azokat eddig is feladták, 
Mindama szén, brikett vagy kokszküldeme-
nyek, amelyekre nézve a rendelkezésre jogo-
sult utólagosan olyképen rendelkezik, hogy a 
•küldemény más átvevőnek vagy más rendel-
tetési állomáson adassék ki, mint amely a fu-
varlevélen eredetileg ^megjelöltetett, a ren-
delet erejénél fogva zár alá vétetnek és azok 
felett kizárólag az Országos szénbizottság ren-
delkezik. Mindkét rendelet február elsején lép 
életbe, 

— A javadalmi bizottság ülése. Szeged 
java.dalmi bizottsága szombaton délután 4 
órakor Balogh Károly elnöklésóvel ülést tart. 

— Betörés a Belvárosban — fényes nappal 
A rendőrségi sajtóiroda jelenti: Vakmerő be-
törés történt szerdán a Belvárosban. A déli 
órákban betörtek a Kölesey-utca 4 . s z á m ú 

házban levő FöfMer-féle gyermekruha-üzletbe, 
amelynek üvegajtóját délben egyszerű zárral 
zárta be a tulajdonos, A betörők kifosztották 
az üzlet kézipénztárát, amelyben mintegy ezen 

_ 


