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rendelet egy másolata a városhoz került. A 
Végrendeletből, közöljük alább a közcélra ha-
gyott összegeket: A. szegedi zsidó árvaház-
nak, illetve a szegedi zsidó árvaegyletnek 
.10.000, a szegedi keresztény árvaháznak 5000, 
a szegedi eheyra kadisának 10.000, a szegedi 
zsidó n'őegyletuek 3000, a szegedi siketnémák 
intézetének 2000, a szegedi vakok intézetének 
2000, a szegedi zsidó ápoldának 5000, a zsidó 
Janyogyletnek 1000 ,a szegedi jótékony nép-
konyhának 500, a liázi szegények (szemérmes 
szegények) részére örökös alapítványul 15.000 
koronát és végiil a chevra kadisának a kripta 
tisztán tartásáért 5000 korona. 

— Telefonvizsga. A szegedi telefonközpont-
ban szombaton vizsga volt, amelyet Szegffy 
Mátyás posta és távirdai főtanácsos tartott 
meg. A telefonkezelésben ujabban kiképzett 
12 lány vizsgázott, valamennyi kiváló siker-
rel. 

— Levelezés az Egyesűit Államokkai. Az 
északamerikai Egyesült-Államokkal beállott 
háborús viszony igen súlyosan érintette mind 
azokat a magyar családokat, amelyeknek hoz-
zátartozóik vannak kint Amerikában. Hason-
lóan azokra a kereskedelmi és ipari vállala-
tokra is. amelyeknek üzleti összeköttetéseik 
az Unióval megszakadtak, nagy nehézséget 
jelent, hogy amerikai üzletfeleikkel nem 
érintkezhetnek. A velük való érintkezés csak 
kerülő utón, semleges országok közvetítésé-
vel bonyolítható le. A levelezés módozatai te-
kintetében érdeklődőknek bizalmas felvilágo-
sítást nyújt a szegedi kereskedelmi és ipar-
kamara. 

— Munkásnők zavargása. A rendőri sajtó-
iroda közli: Szombaton este a Kenderíonó-
gyár munkásai a kifizetés után sérelmezték 
azt, hogy a gyár többeket megbírságolt. Kö-
vetelték, (hogy a bírságot fizessék vissza 
azonnal. Az igazgatóság erre nem volt haj-
landó, de ígéretet tett, hogy amennyiben 
szorgalmasan dolgoznak, vissza fogja a le-
vont összegeket fizetni. A munkásnők ezzel 
nem elégedtek meg. Be akartak tódulni, az 
irodahelyiségbe, az iroda ablakait beverték, 
szóval erőszakosságra ragadtatták magukat. 
A gyár kérésére a rendőrség is beleavatko-
zott az ügybe és kénytelen volt a munkás-
pőket az utcára szőri tan i£ ahol feloszlatta 
Őket. Női munkásokról volt szó, a férfi mun-
kások nem vettek részt a zavargásban, 

— Egyházzenei hangverseny a Tanítók 
Haza javara. A Tanuók Haza javara e no 
10-én, pénteken délután öt órakor egyházze-
nei hangverseny lesz az alsóvárosi róm. kat. 
templomban. A hangversenyen résztvesz a 
honvédzenekar Fichtner Sándor karnagy ve-
zetésével. (Kívüle szerepelnek még a hangver-
seny keretében König Péter, Naszády József, 
az Ocsk-ay-pár és Ladányi Mariska, A hang-
verseny végén dr. Zadravecz István házfőnök, 
alsóvárosi plébános beszedet ta r t a megjelen-
tekhez, | . h 

•— Halálozás. Szécsi István szegem paprika 
és gőzmalomtulajdonos és neje Dobóczki Te-
réz József nevii 19 éves f ia az olasz harctér-
ről hazajött, hogy a kereskedelmi iskolában 
érettségit tegyen. A f iatal önkéntes betegen 
érkezett Szegedre. Alig egy hétig örülhetett a 
szülői viszontlátásnak, mert szombaton dél-
után hastífuszban meghalt. Hétfőn délután 
3 órakor temetik. A mélyen sújtott szülők 
i ránt széleskörű részvét nyilvánul meg. — 
Sanics József, a szegedi Kristály-mosóda tu-
lajdonosa, 1916 szeptember havában az olasz 
harctéren hősi halált halt. Családja most ha-
zahozatta holttestét és vasárnap délután 5 
órakor temetik el .a Bocskay-utca 5. számú 
gyászházból. Felesége, két leánya és két fia, 
valamint kiterjedt rokonsága gyászolják, 

—• Megjelent az uj szegedi telefonkönyv. 
.Vasárnap reggel megjelent Szegeden a Sze-
gedi Közbaszna Könyv, amely a szegedi út-

mutatón kivül közli á szegedi tclefonclőfize-
tők teljés névsorát. Szegeden tudvalevőleg 600 
tclefoíiszámváltozás történt az utolsó telefon-
könyv megjelenése óta, ennyi uj telefonállo-
mást szereltek fel, ennyi telefonállomás 'szűnt 
meg és cserélt gazdát. Égető szükséget pótol 
tehát az uj telefonkönyv, amely a március 
végéig történt összes számváltozásokat ma-
gában foglalja. Annál is inkább áll ez, mert 
a bábom ideje alatt, tekintettel a nagy pa-
pirbiányra, nem fog megjelenni u.i telefon-
könyv a posta kiadásában. A kötet, amely 
teljes három ivre terjed, hétfő reggeltől kezd-
ve kapható a Szegedi Napló kiadóhivatalá-
ban, Várnay. Dezső könyvkereskedésében, a 
Dóim agyar ország kiadóhivatalában és Bar-
tos Lipót könyvkereskedésében. A kötet ára 
darabonkint 3 korona 50 fillér. 

— Jegyzőkönyvet kell fölvenni a s ta tá-
rium Himrdetéséről. A Külügy-Hadügy írja: 
Az utóbbi időben gyakran szükségessé vált 
statáriális kivégzések hatása nem maradt el: 
a szökevények százával" jelentkeznek. Báró 
Lukachich Géza altábornagy, honvéd kerületi 
parancsnok ezzel kapcsolatosan ujabb paran-
csot adott ki, amelyben annak a meggyőző-
désének ad kifejezést, bogy a jövőben ritkáb-
ban lesz kénytelen ehhez az elrettentő rend-
szabályhoz fordulni. Hangsúlyozza azonban, 
hogy adott esetekben a jövőben is teljes szi-
gorral fog eljárni, különösen a menetalakiila-
tokból lemaradókkal szemben. Elrendeli, 
bogy minden egyes menetalakulás elindulása 
előtt a rögtönbiráskodás elrendelését tartal-
mazó parancs a történt kivégzésekre való rá-
mutatás mellett újból kihirdetendő. A kihir-
detés megtörténtéről jegyzőkönyvet kell fel-
venni. . j -

— A kárpá t i hős stat iszt ikát kész í t A 
hős a polgármester előszobájából közismert 
Pali, teljes nevén: Bárány Pá l polgármesteri 
huszár, aki tudvalevőleg, a Kárpátokban ker-
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getle meg az oroszokat, mígnem Lemherg-
nél megsebesült és hazajött — huszárnak. p a l i 
azóta szorgalmasan végzi régi feladatát és 
a mult héten statisztikát készített a polgár-
mester előszobájának forgalmáról. Az érde-
kes statisztika szerint az elmúlt héten 335 nő 
és 227 férfi, tehát összesen 562 ember látogat-
ta meg a polgármestert, ennyi ember mondta 
él néki panaszát és kérte közbenjárását, in-
tézkedését ügyesbajos dolgában, ennyi pa-
naszt intézett el a polgármester ->- csak ma-
gánfelekkel. Mert a hivatalos látogatások eb-
ben nincseimek benne, ezeket nem számította 
ki Pali. Hogy-mi tűnik ki ebből a statisztiká-
ból! Hát az, hogy háborúban kedvezőbb do-
log polgármesteri huszárnak lenni, mint pol-
gármesternek. 

—- Nem lehet táviratozni Oroszországba 
a hadifoglyoknak. Hivatalosan közlik: Mivel 
az Oroszországgal hadifoglyok táviratai ré-
szére eddig Svédországon át fönnáUott ut 
megszakadt, a közvetlen táviratforgalom föl-
vétele iránti tárgyalások pedig még nem vol-
tak befejezhetők, további intézkedésig Orosz-
országba hadifogolytáviratok nem küldhetők. 

— Hat hónapi e lzárás á rdrágí tásér t . 
Csiszár Jánosné szegedi asszony a mult he-
tekben Kisteleken nagyobb mennyiségű lisz-
tet vásárolt össze kilónkint 3—4 koronáért s 
a lisztét aztán Budapesten 7—8 koronáért 
adta el. Ezt az üzletet hatszor megismételte, 
de hatodszor rajtavesztett: mielőtt elutazha-
tott volna a városból, a rendőrök elkobozták 
a lisztet. Igy a rendőrbiróság elé került, ahol 
szombaton Árvay .Ferenc kihágási bíró lánc-
kereskedelem, makszimális ár fölött való vé-
tel és eladás miatt hat hónapi elzárásra és 
ujabb 100 napi elzárásra átváltoztatható 2000 
korona pénzbüntetésre ítélte, 

— A Szent György napi vásár . A Szent 
György-napi országos vásárt Szegeden vasár-
nap tar t ják meg. 

— Szőke Szakál l május 12-én vasárnap és 
13-án, hétfőn a Szegedi Hadigondozó javára 
a Tisza-szálló dísztermében ta r t j a két estére 
terjedő humoros családi felolvasó estélyét. A 
kitűnő szatirikust nem kell városunk müveit 
közönségének bővebben ismertetni. Biztosak 
vagyunk benne, hogy szellemes aktualitásai-
val és művészi közvetlenségével a nagynevű 
humorista felejthetetlen estét fog szerezni 
Szeged közönségének. Tekintettel a nagy ér-
deklődésre, ajánlatos a jegyeket Pető Ernő 
tőzsdéjében előjegyeztetni. Helyárak: 10, 8, 
5 és 2 korona. i 

— Akinek f inom szerkezetű ó r á j a van, 
az javí t tassa Pápa i cronométer órásnál, 
Iskola-utca. 
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