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Ladányi Mariska .énekel. A -műsor többi pontja
a két ünnepélyen teljesen azonos és a következő
számokból áll:
Himnusz, énekli az ünneplő közönség zenekisérettel. Scbott Gyula művész csudamuzsikája. Göre Gábor háborús élményei. Elmondja
egy szegedi szinész. Lengyel mester és társa
kiváló bűvész-mutatványai. Vitéz Háry János
huszár elmondja háborús kalandjait. Magyar
és spanyol tánc eredeti jel-mezekben. Bemutatják: szegedi uri lányok. Táncmulatság cigányzenével a vendéglő előtti téren. Belépődíj szem-élyenkint 1 korona, felülfizetéseket a hazafias
célra köszönettel fogadnak. Az egyesület megjegyzi, hogy akik legalább 50 koronát adnak a
hazafias célra, a felállítandó kisszegedi iskola
falába illesztett márványtáblán neveik megörökittetnek. A népünnepély minden körülmények között megtartatik. Alkalmatlan idő esetén fedett helyiségekben.
A Szabadoktatási Egyesület Újszegeden is
rendez népünnepélyt, .amelyen tárgysorsjáték
is lesz. Ennek céljaira Fogel Ede négy permetező-gépet adományozott.
— A vak katonáknak Schweiger Miksa
szegedi tartalékos honvéd főhadnagy, aki jelenleg Felsőiffebén teljesít szolgálatot, a következő meleg sorokat intézte a Délmagyarországíioz: „A 3. és 4. számú Bégahid őrség
románajku legénysége megtakarított filléreiből,
a magam adományával együtt, általam szeretettel küld a vak katonák részére nyolvanegy
korona 60 fillért, amely összeget rendeltetési
helyére juttatni méltóztassék." A pénzt átadtuk
Wagner Gusztávnak.
— Halálozás. Kuhe Fer nc ezredesnek, a
Back-malom néhai műszaki igazgatójának özvegye kedden életének 78. évében elhunyt. Temetése csütörtökön délután 4 óraikor lesz az
Erzsébet-rakpart 19. számú gyásaházhóí. Az elhunyt úrnő a város előkelő köreiben szeretetnek és becsülésnek örvendett.
— Dr. Ditrói Nándort igazgatóvá nevezték ki A hivatalos lap szerdai száma közli,
hogy űfTTfitrói Nándort, a szegedi felsőkereskedelmi iskola tanárát, a soproni állami felsőkereskedelmi iskola igazgatójává nevezték ki a
VII. fizetési osztályba. Ez az előléptetés igazán
érdemes embert ért és Szegeden bizonyára
örömet fog kelteni. Ditrói néhány évvel ezelőtt
került csak Szegedre, de hamarosan megkedvelték. Tagja lett a törvényhatósági bizottságnak, ahol hasznos szolgálatokat tett a városnak. Irodalmi munkásságával is jó nevet .szerzett. A Tíelyi lapokban gyakran jelentek meg
hangulatos költeményei, legutóbbi (háborús versét pedig a király könyvtára számára elfogadta
és a kabinetiroda utján fejezte ki köszönetét a
költőnek. Tanügyi körökben is nagyra becsülték Ditrói munkásságát, tanítványai valósággal rajongtak érte.
— Üzenet az orosz hadifogságból.
Strumpf János levelet irt az orosz hadifogságból, amelyben értesiti szegedi rokonait, hogy
Oroszországban hadifogoly és a cirne: Szamarkand, Turkesztani, 10.
— Nagykikindai kereskedő izgatási
ügye a szegedi tóbla előtt. Ismét izgatási
pörben mondott szerdán Ítéletet a szegedi tábla
felebbviteli tanácsa. Az ügyészség izgatással
vádolta Jankovics Emil nagykikindai kereskedőt, mert május 31-én Nagykikindán, a. Czenczinger-féle kávéházban egy háborúról beszélgető társaságban olyan kijelentést tett, hogy a
lapok mindig azt irják, verjük az oroszokat, de
amikor a németeket páholják el, arról hallgatnak a lapok" és még tovább is feszegette ezt a
kérdést. A nagykikindai törvényszék felmentette Jankovicsot az izgatás vádja alól. Az
ügyész felebbezésére került az ügy a szegedi
tábla elé, amely a szerdai tárgyaláson helybenhagyta a törvényszék Ítéletét azzal az indokolással, hogy Jankovics az inkriminált nyilatkozatokat kávéházi beszélgetés .során, kritika
gyanánt tette és különben sem állított nemzetiségeket egymással szembe. Igy az izgatást megállapítani nem lehetett.
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Szeged, 1915. augusztus 5.

Két szegedi ezer koronás
kalandos eltűnése.
(Saját tudósítónktól.)
Néhány nap óta
nagystílű szélhámos tette át működési szinterét
Szegedre. Nem adta le vizittkártyáját .sem a
rendőrségnél, sem a törvényszéknél, a Csillagbörtönben sem mutatkozott be, jöttét csak sejteni lehet abból a két ötletesen elkövetett csalásból, amelyeket ugyanazon módszer szerint,
ugyanazon eredmény elérésével vitt véghez
rövid idő lefolyása al.att szerénytelen inkognitóban. Az egész dolgot matematikai alapon
kell megfejteni. Adva van két darab ezer koronás, amely eltűnt; adv.a van két cég, amely
megkárosült, adva van egy ismeretlen ur, aki
a pénzeket eltüntette. Most már a rendőrségnek csak egy ismeretlennel kell dolgoznia. Először az első ezer korona esetét, mondjuk el:
jEgyik szegedi malomiban, a maíomtulajdonos fiának, aki 16—18 éves fiatalember, azt a
megbízást adták, hogy vigyen a postára 100U
koronát. A fiatalember zsebébe tette a pénzt, az
utalvánnyal együtt és amikor felért a főpostára, bement az utalvány-feladási osztályba és
itt kivette zsebéből az ezer koronát, vagyis jobban mondva az ezer koronást, mert egy darab
szép, uj, ropogós bankjegy képviselte az egész
összeget. A rács ablaka előtt sokan álldogáltak,
a fiatalember tehát „tolongani" kezdett, mert
unta a sok várakozást. Először csak a kezével
egyengette az utat, majd az egyik könyökével
vájkált bele az előtte lévő ur oldalába. Az illető
ur, aki meglehetősen elegáns volt, nyírott angol bajuszt viselt és glaszé keztyü fedte ujjait,
felháborodva szólott, visszafordulva:
— Ugyan kérem, ne tolakodjon! Még fellöki az embert. Ha annyira sietős a dolga, hát
adja ide a pénzét, majd föladom én, mindjárt
sorra kerülök.
Ezzel minden további rábeszélés nélkül, a
legközvetlenebb előzékenységgel hátranyúlt és
a fiatalember kezéből kivette a pénzt, meg az
utalványt. A fiatalembert ekkor hátulról megszólította valaki:
— Mondja kérem, itt kell .ajánlott levelet
föladni?
Ö magyarázni kezdett:
— Itt kérem üfalványfeladás van. Ajánlott
levelet amannál az ablaknál vesznek fel. De a
a túlsó ablaknál is lehet 'feladni. Menjen csak
kérem oda.
Erre a kérdezősködő eltávozott, de mire a
fiatalember szétnézett, már eltűnt az az ur is,
aki az utalványát nyájasan elkezelte.
A. másik eset:
Kohn Mór szegedi bornagykereskedő, a
Széffényi-tér 11. szám alatt lévő üzletéből hétfőn délután elküldte az inasát pénzt váltani.

Mély megilletődéssel tudatjuk,
hogy hü alkalmazottunk
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Szauer Imre ur.
Lemberg hősies megvívásánál
kapott fejlövés következtében
Budapesten, Tavaszmező-utcai
hadikórházban elhunyt.
Emlékét kegyelettel
fogjuk megőrizni!
Holtzer S. és Fiai.

