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foarab gyiirüt találtak nála. amelyek balckan-
csában és íábszárvédőjében voltak elrejtve. 
A gyűrűkről kétségtelenné vált, hogv a Zab-
lakovszky-féle betörésnek és ezzel együtt a 
régebben Makón történt betöréseknek i s ö a 
tettese. 

Bururikay kihallgatása során töredelme-
sen be is vallotta ugv ennek, mint az előbbi 
betöréseknek elkövetését. Elmondta, hogy a 
lopott tárgyakat elásta a trágyadombon, ahol 
azokat hiánytalanul meg is találták. Már gép. 
lakatosinas korában lopást követett, el, amiért 
javitónevelésre Ítélték. A szegedi Árpád-Ott-
honban egy évet töltött. Ezután atyja birto-
kára ment, ahol gazdálkodott, majd 1916 
(májusában bevonult katonának. . 

Szökése ideje alatt állandóan atya ta-
nyáján rejtőzködött. Félév előtt Kolozsi Ká-
roly vaskereskedésébe, később Gliick Sámuel 
gépkereskedésébe tört be. A betörőszerszá-
mokat már évekkel ezelőtt beszerezte. A be-
törésekből származó holmikat Hódmezővá-
sárhelyen akarta értékesíteni. Singer András-
né Burka-téri ékszerésznek el is adott nehány 
ékszertárgyat, amit a rendőrség ott meg-
talált. 

A bétörő-fiut pénteken beszállítják Sze-
gedre, a honvéd ügyészség fogházába. 
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— Károlyi Mihályné ZUa királynénál. 
Bécsből jelentik: Zita királyné kedden gróf I 
Károlyi Mihálynét egy óra hosszáig tartó ki-
hallgatáson fogadta. 

— Gróf Czernin — dandárpsrancsnote . 
Bécsből jelentik: A király, mint a La Petit 
Girvude értesül, gróf Czernin. volt külügymi-
nisztert az olasz fronton egy dandár parancs-
nokává fogja kinevezni. 

— Kitüntetések. Baranyai Gyula szegedi 
árkászpótzászlóaljbeli hadnagynak az ellen-
ség előtt tanúsított kiválóan vitéz magatar-
tása elismeréseül a legfelsőbb dicsérő elisme-
rés — a kardok egyidejű adományozása mel-
lett, — tudtul adatott. Dombi Márkus 2. osz-
tályú őrmesternek a II. csendőrkerületben 
különleges alkalmazásban teljesített különö-
sen kötelességhü szolgálatainak elismeréseül 
a király a koronás ezüst érdemkeresztet a vi-
tézségi érem szalagján adományozta. A ki-
rály megengedte, bogy Letscher József 5. 
bon véd gyalogezredbeli nép fölkelő az otto-
mün császári hadi érmet elfogadhassa és vi-
selhesse. 

Május elsejének ünnepé?,®. Teljes 
munkaszünettel ünnepelte meg szerdán a 
szegedi szervezett munkásság május elsejét. 
A gyárakban és műhelyekben megállott az 
üzem. A boltok redőnyét sem búzták fel ezeu 
a napon, mert a kereskedelem is szolidaris-
nak tekintette magát a dolgozó tömegekkel. 
Reggel kilenc órakor az élelmiszerüzletek is 
bezárultak és megkezdődött ezután a munkás-
csoportok felvonulása, mely sokkal nagyobb 
arányú és impozánsabb volt, mint az elmúlt 
években. ,A Somogyi-utcai Munkásotthonból 
indult meg a több ezer főnyi tömeg zászlók 
és jelzőtáblák alatt és lelkesen éltette az ál-
talános békét és köveielte a választójogot. 
Majd rázendítettek a munkások himnuszára, 
melynek hatalmas akkordjai megrázó erővel 
szárnyaltak utcákon és tereken át, hirdetve 
a. munkásság ünnepét. Újszegeden a park ját-
szóterén állottak fel a munkások. Először 
Fürtös Sándor párttitkár, majd Ábrahám 
Mátyás elnök, Olejnik József és Nemes Lajos 
tartot tak beszédet az általános választójog-
ról és a munkásság- háborús küzdelmeiről. 
Széli Juliska a munkásnőkhöz intézett buz-
dító szavakat. Egész napon át tar tot t Újsze-
geden a munkásságnak lelkes és fáradhatat-
lan tüntetése a választójogért, este pedig sürü 
csoportokban tértek vissza a városba munkás 
dallokat énekelve. 
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Budapestről jelentik: A budapesti mun-
kásság május elsejét általános munkaszünet-
tel és népgyülésekkel ünnepelte meg. Az üzle-
tek zárva maradtak. Délután a Városliget-
ben négy helyen volt, népgyűlés, amelyeken 
Bokányi, Weltner, Garbay és Buchinger tar-
tottak ünnepi szónoklatokat. Rendzavarás 
nem. volt. ' 

Bécsből jelentik: 'Az osztrák főváros kü-
lönböző kerületeiben május elsején 38 népgyű-
lést tartottak. A gyűlések befejezése után a 
tömeg rendben szétoszlott. 

— Kinevezés. Az államvasutak igazgatósága 
a szegedi üzlet vezetőségnél megüresedett for-
galmi ós kereskedelmi osztály főnöki állását 
Kotányi Manó felügyelő, osztályfőnök-helyet-
tessel töltötte be. A kinevezés régi, érdemek-
ben kiváló főtisztviselőt ért, aki nemcsak el-
sőrendű erőssége a szegedi üzletvezetősóg-
nek, hanem mint Szeged ipari, kereskedelmi 
és közgazdasági életének alapos ismerője és 
igaz barátja, a város érdekeit hivatalában is 
mindenkor a legmelegebben istápolta. Vas-
utas körökben a kinevezés jóleső örömet kel-
tett, mert Kotányit, mint az országos vasutas 
szövetség szegedi kerületének elnökét min-
denki megértő, melegszivü hivataSfőuöknek 
ismeri, aki mig a hivatalos kötelességek telje-
sítését szigorúan megköveteli, addig a vas-
utasok szociális ügyeit megértéssel és emberi 
jósággal vezeti. 

— Az országos gazdaság? munkáspénztár 
uj feormár!ytJi,z!Q<?»». A földmiveléíügyi minisz-
ter dr. Barlóky József nyugalmazott állam-
t i tkár t az Országos Gazdasági Munkáspénz- j 
tár kormánybiztosi állásától saját kérelmére j 
felmentette és a pénztár kormánybiztosává j 
dr. Szomjás Lajos helyettes ál lamtitkárt ne-
vezte ki. 

— Az ipartestületek országos szövetsé-
gének ülése. Budapestről telefonálja tudósi-
tónk: Csütörtökön az ipartestületek országos 
szövetsége dr. Horváth János elnöklésével 
foglalkozott a leszerelés nyomán fölszaba-
duló kézműves ipari munkaerők efhelyezte-
íésének kérdésével. Felszólalt Szegedről 
Pálfy Dániel is, aki a háromféle munkaköz-
vetítés harmóniáját szeretné biztosítani és 
a nagy városokban való tódulás ellen akar 
rendszabálylokat. Ezután áttértek ,a napirend 
tárgyalására, 

— Áthelyezés. Lázár László segédtitkárt, 8 
szegedi üzletvezetőség jogügyi osztályának 
főnök-helyettesét az államvasutak igazgató-
sága Budapestre, az igazgatóság gazdasági 
hivatalába helyezte át. Lázár László a hábo-
rú alatt, a szegedi üzletvezetőségnél alakult 
jóléti-bizottság ügyvezetője volt és e műkö-
dési körében, nehéz viszonyok között, oly ki-
váló szervezőerőnek bizonyult, bogy az állam-
vasutak igazgatósága Lázárnak a véglegesen 
felállítandó vasutas gazdasági központ szer-
vezése körül nagy és fontos szerepet szánt. 
Lázár László szerdán búcsúzott el a szegedi 
üzletvezetősóg tisztviselőitől. 

— A 46-osok május végén költöznek 
Békéscsabám. Érthető örömet keltett annak 
idején az a hir, bogy a 46. gyalogezredet 
Gyulafehérvárról Békéscsabára helyezik át. 

.Először ugy volt, hogy a mult hónap közepe 
táján mennek Békéscsabára a 46-osok, Az-
után ugy, hogy a mult hónap vége felé törté-
nik meg a költözködés. Most pedig arról érte-
sítenek, hogy csak május 25-én költözködbetik 
át az ezred Gyulafehérvárról Békéscsabára. 
A késedelem oka — információnk szerint — 
az, hogy a csehek, akiknek helyére jönnek a 
46-osok, még nem költöztek el Békéscsabáról. 

— Hindenburg hídja. Berlinből jelentik: 
Vilmos császár a Rüdesheim melletti "Rajna-
hidat Hindenburg hídjának, a Renagen mel-
lettit Ludendorff-bidnak nevezte el. A hidak-
nak az ország védelme szempontjából nagy 
fontosságuk van. 

— A bekésbánáti református egyház-
megye gyűlése. A békésbánáti református 
egyházmegye április 30-án és május 1-én tar-
totta Szegeden tavaszi közgyűlését, melye* 
ennek a több vármegyét felölelő egyházcue 
gyének ügyeit lelkészek és világiak együtt* 
sen 'tárgyalták. Ezen a gyűlésen tette le az 
esküt dr. Medve Zoltán Krassószörény-vár 
megye ny. főispánja, mint világi tanácsbiré. 
Ebből az alkalomból Fekete Márton egyház-
megyei főgondnok üdvözölte őt a magyarság 
ügyében eddig kifejtett munkásságáért ós otí 
a nemzetiséglakta végeken a kálvinista ma-
gyar egyházak alakításában való hathatós 
résztvételért. Ugyancsak most tett hivatali 
esküt, mint egyházmegyei jegyző Koppányi 
Gynla békéscsabai, Zöld Mihály végvári lel-
kész és dr. Kun Béla országgyűlési képviselő, 
a hódmezővásárhelyi egyház főgondnoka. Ez 
a gyűlés mondotta ki, hogy a lelkészeknek 
köztisztviselőkül való elismerése tárgyában 
felterjesztéssel él. Az egyházak hadikölesön-
jegyzéseit tudomásul vették. 

— Tompa Mihály költő! hagyatéka. 
Budapestről jelentik: Tompa Mihály költői 
hagyatékát május 21-én bontják fel Jászóa, 
a premontrei rend konventjének gyűlésén. A 
Magyar Tudományos (Akadémia a felbontó* 
ünnepi aktusán dr. Berzeviczy Albert elnök 
vezetésével héttagú küldöttséggel vesz részi. 

— Föíemelték a hus makszimális árát. 
Háborús gyakorlat: ha valamilyen foglalko-
zási ág sirni kezd a háborús viszonyok miatt, 
utána a közönség sir. Ez bizonyos, ez igy 
van, ez megváltozhatatlan. Szegeden leg-
utóbb a mészárosok kezdtekj. hangosan köny-
nyezni azért, mert megszűnt, a takarmány-
hiány és az élőmarba árát fölemelték a 4 ko-
rona 50 filléres árról. Tehát a sírásban most 
ra j tunk van a sor. Dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester csütörtökön fölemelte a húsára-
kat, amelyek most már igy alakulnak: Mar-
ha- és borjúhús eleje 12 korona helyett 14 ko-
rona; a szegyhús marad 12 korona. A marba -
és borjúhús hátulja 14 korona helyett 16 ko-
rona. A lép, vese, tüdő, má j és egyéb husne-
müek makszimális á ra a régi marad. A mé-
szárosok tehát egy időre ki vannak elégítve. 
Bizonyára csak rövid időre.. — It t említjük 
meg, hogy a szegedi mészárosok megfelelő 
gyorsaságot is tanúsítanak az áremelésnél, 
nlert a marhahús ára már csütörtökön IS 
korona volt, holott az uj makszimális á r csak 
pénteken reggel lép életbe és az is csak 14 ko-
rona. 

— A makói pye-meknao. Makóról jelentik : 
Az Országos Gyermekvédő Liga csanádme-
gyei fiókja szerdán délután ülést tartott Ná-
vay Tamás nyugalmazott főispán "éánöklesé-
vel. Az ülésen, amelyen a makói előkelő höl-
gyek közül többen megjelentek, elhatározták, 
hogy a makói gyermeknapot pünkösd máso-
dik naján tar t ják meg. Este a színházba* 
műkedvelői előadás lesz, utána táncmulatság. 

— A Bécsi Magyar E g y e ü l e t Otthoná-
nak megnyitása. Bécsből írják nekünk: A 
„Bécsi Magyar Egyesület'' április hó 20-asi 
tartotta Bellariastrasse 6. szám alatti uj ott-
honának ünnepélyes megnyitását. Jjélek-
emelő ünnepélye volt ez a bécsi magyarság-
nak, mely alkalommal megjelentek: gróf 
Berchtold Lipót, a király főkamarása nejé-
vel, báró Burián látván külügyminiszter és 
neje, dr. Weiskirchner Richárd v. b. t. t. Bécs 
város polgármestere, Csiszárik János nagykö-
vetségi tanácsos, dr. Révy Ferenc miniszteri 
tanácsos a király személye körüli miniszté-
riumban, Fazekas Adolf cs. és kir. főinten-
dáns, dr. Chrenóczy-Nagy József cs. és ktr. 
osztályfőnök, dr. Grossmann 'Mihály egyete-
mi tanár, Riszner Kázmér cs. és kir. osztály-
tanácsos, jánosi Engel Sándor császári taná-
csos, gyáros, dr. Mittler Albert királyi taná-
csos, dr. Gömöri-Laim László cs. és kir. osz-
tálytanácsos, Renglovics József cs. ós kir. kor-
mánytanácsos, Kormos Gjfiia bankár, Lehár 
Ferenc és Kálmán Imre zeneszerzők, Aehácz 


