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koltnak mutatkozik és aki ezt a rendkivüli
segélyt kéri. Az igazságü gyrnin'iszter rendelete az igazságügyi hatóságok főnökeihez
most ment ki, amely szerint rendkívüli segélyben részesíthetők a XI—VII. fizetési
osztályba tartozó tisztviselők, gyakornokok,
kezelők, dijnokok, altisztek, őrök, hivatalszolgák és napibéres szolgák a jelzett feltételek mellett. A VI-—V. fizetési osztályba
tartozó tisztviselők ellenben rendkivüli segélyben csak a legkivételesebb esetben részesülhetnek. A legmagasabb összeg a XI—
VII. fizetési osztályba tartozó tisztviselőiknél
400 korona, a gyakornokoknál és m á s 'alkalmazottaknál 200 k o r o n a ; a VI—V.
fizetési
osztályba tartozó tisztviselők kivételes 'segélyének legmagasabb összege 600 korona,
— A Vöröskereszt uj szegedi ápolónői.
Diszes közönség jelenlétében folyt le szerdán
délelőtt a felsőbb leányiskolái kórház műtermében a Vöröekereszt szegedi fiókja negyedik
tanfolyama, a növendékek ápolónői felavatása.
A választmányi diszíilést dr. Somogyi Szilveszter
polgármester, tb. elnök nyitotta meg, aki felkérte báró Gerliczy Félix h. főmegbizottat, hogy
mint a központi igazgatóság képviselője elnököljön a vizsgán. Dr. Lugosi Döme titkár jelentése szerint a tanfolyam 17 jelentkezővei
indult meg június 23-án. A tanfolyamot dr.
Krausz József főorvos vezette. Ö részesítette a
tanfolyam hallgatóit gyakorlati és elméleti kiképzésben. Miután a vizsgálat sikerrel járt, az
uj ápolónők báró Gerliczy Félix üdvözlete után
letették a fogadalmat. Az uj ápolónők névsora
a következő: Benedikt Ferencné, Blumenthal
Ida, Fischer Aladárné, Fodor Miklósné, özvegy
Grigorievity-Szávits Aladárné, Kövessy Gyuláné,
Molnár Irma, Vécsey Mária, Perl Pálné, Pillichné
Szendrüi Ilona, dr. Szalay Lászlóné, Tury Béláné, özvegy Székely Gáborné. Az önkéntes
ápolónők nevében Fischer Aladárné köszöntötte
Krausz József doktort, akinek emlékezetül egy
márványszobrocskát nyújtottak át. Végül dr.
Somogyi Szilveszter üdvözölte az uj ápolónőket.
— Meglopott országgyűlési képviselő.
Fekete Márton udvari tanácsos, országgyűlési
képviselő keiden Kiskunhalasról Sz gedre utazott. Mikor a vonat a szegem állomásra érkezett, a képviselő észrevette, hogy több száz
koronát tartalmazó pénztárcája, két darab arcképes vasúti jegye, több más értékes okiratával
együtt eltűnt. A képviselő jelentést tett az esetről a szegedi rendőrségnek, amely széleskörű
nyomozást indított a tolvajok után. A 1 pást
követő napon megjelent a rendárségen Horváth
István vasúti kalauz, aki beszolgáltatta a rendőrségnek Fekete Márton ellopott vasúti jegyeit
és az üres pénztárcát, amelyet a pályatest mellett találtak játszó gyerekek. A rendőrség most
ezen a nyomon halad tovább.
— Népünnepély Alsótanyán. A Szegedi
Szabadoktatási Bizottság Szent István első királyunk napján délután nagyszabású népünnepet
tart a szeged-alsótanyai központon Kisszeged
iskolája javára. Felsőtanyán Nagyboldogasszony
napján várakozáson felül jól sikerült az ilyen
célú ünnepély, joggal reméli tehát a rendezőbizottság, hogy az alsótanyai polgárság lelkesedése sem lesz kisebb s itt is fényes erepménye lesz az ünnepélynek, amelyen a város vezetősége is részt fog venni. Csekély belépődíj
mellett lesznek hangverseny, mulartató előadások stb. Utána táncmulatság, cigányzene mellett.
Este fényes tűzijáték.
— Árverés a z állomáson. A vasúti kocsikban és az állomási helyiségekben elhagyott
és tulajdonosaik által nem igényelt különféle
tárgyakat augusztus 31-én délelőtt 9 órakor
Szeged-állomás III. oszt. várótermében nyilvános árverés utján el fogják adni. A befolyt
összeget a vasutas árvaház céljaira fordítják.
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KORZO-MOZI
Igazgató VAS SÁNDOR

Telefon nyári 13-96.
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Telefon féli 11-85.

nyári helyisége
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Csütörtökön és pénteken

A szezon két
legnagyobb
slágere!

— Uj mozislágerok. Pénteken, Szt. István
napján az Uránia-, Vass- és az Apolló-mozikban szenzációs mozielőadások lesznek. Az Uránia-moziban már csütörtökön is lesz előadás.
Itt egy műsor keretében három slágert vetítenek. A Dsungel rabjai a legizgalmasabb drámák
közül való. A vadállatokkal való küzdelem vérfagyasztó jeleneteit is fölülmúlja. A vademberrel
való élet-halálharc az őserdőben. Szerepel a
műsoron még egy dráma és egy kacagtató
amerikai vigjáték. — A Vass-moziban A jövő
kor asszonya kimü négy felvonásos társadalmi
drámát mutatják be. A főszerepet az uj mozicsillag, Lötty Neumann játsza, akineb ez a legjobb szerepe. Egy katonai bohózatban fellép a
közönség kedvence, Dorrit Weixler. Ez mzga
már garancia arra, hogy a Vass-mozi pénteki
előadásait zsúfolt ház nézi végig. — Az Apollóban nagyszerű detektivdrámát vetítenek.
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Hadi érdemkereszt
az itthonmaradoítaknak.
(Saját tudósítónktól,)
Szerdai számában
közölte a Délmagyarország, hogy őfelsége,
a király uj hadiérdomrend alapítását határozta el, amelylyel azokat jutalmazzák meg,
akik a bábom ideje alatt polgári téren kiváló
buzgalmaikkal és áldozatkészségükkel a háborúval kapcsolatosan különösen hasznos
szolgálatot tettek és ezzel a kitüntetésre
méltóknak bizonyultak.
A „polgári hadiárdemkereszt"
alapításáról szóló királyi kéziratokat vezető helyén
hozza a hivatalos szerdai száma. A legfelsőbb elhatározást tudató királyi kéziratokat a
következőkben ad'j'uk:
Kedves Gróf Tisza!

Nagy dráma 4 felvonásban.
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Vigjáték 4 felvonásban.

Előadás

este 9 órakor

a nyári

helyiségben.

Rendes helyárak.
Délutáni eIOadásoft ninisenek.

Indíttatva éreztem magalmat, Ihogy „Polgári hadi érdemkereszt"
elnevezésit viselő
di szj el vényt a 1 a pittea k.
Midőn, önt erről (megfelelő további intézkedés végett ezennel értcsitcm, egyúttal
Önnel az ezen alkalomból Mázam és a külügyek miniszteréhez intézett kéziratom másolatéit.
Kelt Bélésben, 1915. évi augusztus hő
16 ián.
Ferencz József s. k.
Gróf Tisza István a k.
Kedves Báró
Burián!
lA mostani háború .alatt polgári téren
önfeláldozó odlaadiásisial teljesített ecik kitűnő
szolgálat liálás méltánylásául „Pofvári hadi
érdemkereszt" alapítására érzém Magamat
indíttatva.
íEz. a hadi érdemkereszt az Álltialam még
csak jóváhagyandó .alapszabályok értelmében, mindazoknak
jutalmazására
szolgól. o
kik e háborúval kapcsolatban kiváló buzgalommal és áldozatkészséggel különösen hasznos szolgálatot tettek és ezáltal
kitüntetésre
méltóknak
bizonyultak.
Fentiekről tudomás (és a szükséges további intézkedések megtétele céljából oly
hozzáadással értesítem, liogy egyidejűleg
megfelelő kéziratot intézek két miniszterei nökömsiö'z.
Béés, 1915. évi augusztus hó 16-án.
Ferencz József s, k.
Talán mondani sem kell, hogy az uj érdemrend megalapitása csak ujabb elismerése
a mónarkia polgársága kiváló szolgálatainak,
önfeláldozó odaadásának, mellyel a háború
ideje alatt igyekeztek szolgálni a királyt és
a (hazát azon a téren ahol nem a fegyverek
súlya dönt, de ahol szintén óriási szolgálatokat lehet tenni a köznek és a hadseregnek.
Láthattuk a háború ideje alatt, a polgárság
minden alkalommal és minden téren a lehető
legönzetlenebbiil sietett a felmerült sok-sok
fontos, hazafias ügy szolgálatába, erkölcsi és

