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orvosa és igen nagy érdemeket szerzett ar
1873. évi nagy kolerajárvány leküzdésében.
E l h u n y t á t özvegye és kiterjedt rokonrág
gyászolja. Temetése szerdáin délután lesz a
zsidó temető cintermiéből. — Hétfőn délután
elhunyt Szeged egyik legöregebb polgára:
Krausz Albert, volt isizegeidi sörkíereskedő.
Ritka magasi életkort ért el; 85 éves volt az
öreg ur, aki az utolsó napokig megőrizte
teljes szellemi frisseségét. Halálát kiterjedt
rokonság gyászolja. Szerdán délelőtt 10 órakor temetik a zsidó temető cinterméből.
— A gyufagyári tüz. K' dden délben fejezték be a tűzoltók a gyulfagyúri tüz oltását. —
Papp Ferenc tűzoltóparancsnok Vezette a
munkálatot. A gyárnak sikerült néhány értékes részét megmenteni : a gépház és a kazánház sértetlen maradt. A tüz oltásánál két súlyos' szerencsétlenség: is történt, 'amelyek közül' az egyik Ihallálllal ivégződött. Könyves Sándort, a gyár portását és Jonas Károly cseh
önkéntest az egyik beomló tűzfal maga alá temette. Súlyos sérülésekkel Ihuztá'k ki a szerencsétlemeket a romok alól. A g y á r portása,
aki bordatörést é s egyéb súlyos sérüléseket
szenvedett, az éjszaka meghalt a közkórházban. A cseh önkéntes a fején szenvedett életveszélyes sérüléseket. Kedden délben tüzvizsgálatot tartottak a gyárban. A vizsgálat megállapította, ihogy a tüz a dobozszáritóban keletkezett, meggyulladtak a*transzmissziót tartó oszlop ok közt llevő hull a dék-dobozok. Valószínű, ihogy sz ij - elek tromosság következtében támadt a tüz. A gyantázott szíjnál ugyanis a sebes forgás következtében ifény-iv keletkezik, amely al'kalimas gyújtásra. A kár nagysága fél millió korona, mely azonban biztosítás utján megtérüli. A gyár a Gyufaárusitó
Részvénytársaság tulajdona.
— Adomány. Szabó Gyula, szegedi kereskedelmi ós iparlklamarai titkár egy magát
Megnevezni nem akaró emberbarát nevében
száz koronát juttatott a Szegedi Zsidó Nőegylet kórházának céljaira. A kórház vezetősége ez uton mond hálás köszönetet a nemes
jótevőnek bőkezű adományáért.
— Hősi halál. A rendőrfőkapitánysághoz
érkezett értesítés szerint Muhari József lovasrendőr az olasz harctéren hősi halált halt.
— Iskolai értesítések. A szegedi 11. ke r
(Madádh-u, 20.1) állami polgári fiúiskoláiban
a pót- ós javító vizsgál a t o ka t augusztus 30-án
délelőtt (I. és II. osztály) és 31-én délelőtt
(UH. és IV. osztályt), a beírásokat szeptember
1., í2., 3. és 4. n a p j á n délelőtt, a tantervkülönbözieti vizsgálatokat pedig szeptember 2-án
és 4-én délután 3 órakor t a r t j u k meg. Felvételi d i j 6 koronla, az évi tandíj: 30 korona,
amely utóbbi félévi résizletekben is fizethető
szeptember és február 1-én. Az
igazgatóság.
— A szegedi állami 'főreáliskolában az 1915
—1916. tanévre a (felvételi-, ja,vitó-, pótló- és
magánvizsgálatokat augusztus 30. és 31-én
délelőtt 9 órától 12-i.g .és délután: 3 órától 6-ig
tartjuk. A beírások szeptember 1. ;2. éis 3-án
délelőtt 9 órától 12-ig és délután 3 órától 6-ig
lesznek. A tanévet megnyitó istentiszteletet
szeptember 4-ón délelőtt 9 érakor tartjuk,
utána lesz a törvényolvasás, elhelyezés, óra.rondlbiirdctés. Az előadások szeptember 6-án
délután 2 órakor veszik kezdetüket. Az érettségi vizsgálatok írásbeli része szeptember
4., 6. és 7-én, a szóbeli része pedig szeptember 9-én, mindenkor délelőtt 8 órakor kezdődik. Az
igazgatóság.
— Állomásparancsnoksági
kihallgatás
sebesült é s beteg tisztek részére. Az összes
állományicsoportbeli tisztek és tisztjelöltek
(bonvéd tisztviselők és tisztviselőjelöltek),
kik sebesülten, vagy betegen a hadszíntérről
a mögöttes országrészekbe visszatérve, helyőrségi, vagy tartalókkértiáziakban vagy magánápolálsbun avagy egyébként szabadságon

öreged, 1915. augusztus 17.
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vannak, vagy mint könnyen sebesültek és
lábadozók' a póttesteknél vagy más helyen
szolgálatot teljesítenek és akiknek állapotuk
csak némileg is megengedi, az állomásparanicsuokteágnál Szegeden - (Szentlliárcimiság-u.
2. sz.) megtartandó állomáspíar anesncksági
kihallgatáson személyesén megjelenni kötelesek. Azon havidíjasok, akiknek állapota az
állomásparanlesnoklságnál
vialó
személyes
megjelenésüket kizárja, ezen körülmény honvéd (katonai) orvosi bizonyítvány előterjesztése mellett az éllomásparaincsn okságinak
írásban vagy közvetítő személy u t j á n bejelentik. A honvéd' csapatkórház-, tartalábkérház- és a kalbolikus nővédő egyesület tiszti
kórházában lévő tisztek (tisztjelöltek) kihallgatása folyó hó 30-án, a többi kórházakban,
magánápolásbau, póttesteknél, vagy más helyen lévő tisztek (tisztjelölteik) kihallgatása
pedig folyó hó 31-én, mindkét .napon délután
3 óra 30 perekor foganatosittatik. Megjegyzendő, bogy azok a tisztek (tisztjelöltek), a
kiknek szabadságolása tiszti felülvizsgáló bizottság határozata alapján történt, a szabadság tartania alatt orvosi megvizsgálás végett a kihallgatáson neim köteleseik megjelenni. iSávay Lajos, -százados, állómástiiszt.
— Magánzongoraiskola. Sokan ismerik
kiváló zeneoktatása révén Vigyázó (Rezsőn©
okleveles zongoratanárnőt ÓS 1R.V ctíZ' t Ihiszszük széles körökben fog érdeklődést kelteni
az a hírűink, hogy több oldalróli felszólitásnak eleget téve, eliiiatározta., hogy a felsőbb
kiképzés előkészítésiére az. Országos Zeneakadémia tantervéihez alkalmazkodva Tisza
Lajos-körűt 46. sz. a. magániskolát .létesít.
Azt hisszük, begy sokan, akik az alapos
zongoratanitást. és elméleti oktatást mégbeosülni tudják, .szívesen fogják az alkalmat
felbasználni, hogy alapos zeneoktatásban
részesitsék gyermekei két.
— Hétköznapi előadások a Uránia-szinházban. Az Uránia igazgatósága elhatározta,
hogy aug. 25-től kezdve hetenkiut két hét-
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köznapon is t a r t előadást. Már szerdán és
csütörtökön lesz is előadás, A pompás műsoron egy remek Psylandter-kép is szerepel.
Ezenkívül ©gy csodálatosan szép ós kacagtató vígjáték egészíti ki a műsort.
— Az a u g u s z t u s 29-iki ünnepségre, mely
a Korzó-Moziban lesz a Kiisszegeden felépítendő iskola céljaira, az előkészületek n.agyairánybain .folynak. iA fényes tűzijátékot
Papp Ferenc tűzoltóparancsnok rendiem, A
kabaré ós a mozi sikerét a Korzó-mozi garantálja. Jegyekről m á r motel ajánlatos gondoskodni, mert a jótékonycélu előadás iránt a
közönség élénk érdeklődést tamásit.
— Szabadjegyesek! Az Uránia-szinház igazga tósága felkéri a s z a b a d jegy-tulajdonosokat, hogy jegyeik megujitáisia végett szerdán
vagy csütörtökön délután 4—7-ig .jelenjenek
meg az Uránia pénztáránál. A régi szabadjegyek csak szeptember l-ig érvényesek.
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A háború népmozgalmi adatai.
A központi statisztikai hivatal legutóbb
kiadta ez év január—májusi népmozgalmi
adatait. Tizenöt évre visszatekintő összeihasotnilitussal kitűnik, hogy soha selm volt oly
csekély a házasságikötések s a születések
száma, sem a niépszaporodásé, mint a z idén.
26.624 volt a házasságkötések száma az év
első öt hónapjában (ezer lélekre 3.4), mig eddig a legkisebb átlag, az 1901—1905. évi
lusztrumban 75.561 volt. A születések negyvenezerrel kevesebb volt, mint az elmúlt
másfél évtized esztenedeiben (ezer 'lélekre
30% a háború előtti legkisebb adattal: 36%kal szemben). Viszont a halálozás két százalékkal nagyobb volt, mint az előző három
esztendőben. A nép szaporodás ennek folytán
kerekszámban csak huszonháromezer lélek,
a múlt évtized hasonló időszakának 70—80
ezrével szemben. (Sőt tavaly 86.000 volt a
mépszaporodás az első év első öt hónapjában.) Ezer lélekre mindössze 3% szaporodás
jutott, mig ez évtized legkisebb eredménye
8.8% az 1911. évben. Maga a május hónap
összehasonlítva a múlt év májusával m é g silányabb. Fjizasslágkötés ezer lélekre csak'
3.5% jutott az előző óv 10.2-jével szemben.
Élveszületés ezer lélekre 21.8% jutott, a 34.4
%-tkal szemben és a 9.8—11.8 közt váltako->
zó népszaporodással szömben csaknem három léleknyi (2.8) apadás mutatkozik ezer
lélekre számítva. Természetes következménye ez a háborúnak, aminthogy meg a háború után majd hirtelen fel fog szökni a házasságok és születések száma.

Nikolajevics nagyherceg
félreértett rendelete.
Bécs, augusztus 24. Az elvonuló orosz csapatok hajmeresztő pusztításai Lengyelországban
és a lakossággal szemben t nusitott embertelen
bánásmódjuk az operációs területen a külföldön
is kinos b nyomást tettek. Ez arra indította
Nikola evics nagyherceg hadseregfőparancsnokot,
hogy napiparancsot adjon ki, amely igy hangzik:
„A nálam épen most személyesen 'megjelent Neuhardt udvarmester és Wielopolsky
őrgróf a ról értesítenek, hogy egyes hadtesteink operációs területén egész falvakat elpusztítanak, a lakosságot minden terv steriiit kiüldözik és kárpótlás nélkül minden
vagyonukat elpusztítják. Mindez fellázítja a
lakosságot és. demoralizálja a csapatokat.
Ezennel megparancsolom, hogy e garázdálkodásnak eleje vétessék."
A generalisszimusz parancsa azonban
mit sem használt, mert az orosz csapatok parancsnokai ugy értelmezték, hogy a parasztlázadásokat er;szakosan fojtsák el.

