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dol senki. Egyszerre elfelejtkezett mindenki
az összelőtt zámonyi, panosovai, mitrovical,
orsovai házakról, senki se gondol a háborúnak délen lakó árváira. Pedig ők is épen ugy
kivették részüket a háború ezernyi szenvedéseiből, borzalm®a» nyomorából, mint azok,
akik most régi rozoga északmagyarországi
házacskáikért jobb, szebb, lakhatóbb házakai
kapnak. Az országos mozgalom vezetőinek
gondoskodni kellene, hogy az összegyűlő öszszeg felesleges részét az összelövöldözött délmagyar városokban lakó magyarok és nemitek házainak újjáépítésére
fordítsák.
— A szegedi „Vashonvéd" felavatása. A
Va sl í o n véd.-szobor felavatása tárgyában n
Vöröskereszt-Egyesület szegedi fiókjának választmánya és szoborbizottsága 5-én, vasárnap délelőtt 11 órakor a városháza bizottsági
termében ülést tart. Az ülésen a vasbonvéd
felavatási ünnepségének programját állapítják meg.

Szeged, 1915. szeptember 2.

DÉLMAGYAKOBSZÁG.
Kezdők és haladók, tanulók és felnőttek külön-külön nyolcas csoportokban. Teleifon 1411.
Igazgató: Jakab Dávid.
— A miniszter az árpagyöngy előállításáról. A hivatalos lap legutóbbi száma közli a
minisztérium rendeletét az árpagyöngy előállitásáról, forgalombalhozataláról és legmagasabb árának meg állapításáról. A rendelet
szerint árpagyöngy előállításánál takarmány
lisztet előállítani tilos és csak az egynemű
korpa elvonása után, amely magában foglalja. a feldolgozás közben nyert lisztet, valamint hulladékot is, 100 kgr. bektoliterenlkint
fii kgr.-os súly minőségű árpából 59 kgr. árpagyöngyöt szabad előállítani és pedig a következő fajtákban: 1. finom (leves árpagyöngyöt), amely nem lelhet durvább az eddigi 3-as árpagyöngynél; és .2. közönséges
(főzelék árpagyöngyöt!), amely megfelel az
eddigi 10-os jelzésű árpagyöngynek, továbbá
árpa törmeléket és pedig a két utóibibi fajtát
együttesen a feldolgozás alá vett árpalmenynyiseg összsúlyának további 55 százaléka erejéig.

— Tengeralattjárók és repülőgépek a
— Az alsófanyai gardák és a mskszi!
Korző-moziban.
Pénteken és szombaton este
mál s árak. A termelők és kofák piaci ural7
és
9
órai
kezdettel
mutatják be a Korzómának — mint mindnyájan tudjuk — végét
mozi
nyári
helyiségében
a világbirii Excel vetették a maksziimális árak. Aki ezt nem
siort.
A
dia
rabban
fölvonulnak
a huszadik
respektálja, akár vevő, akár eladó, a rendőrségre kerül, ahol aztán a törvény szerint század csodái: a tengeralattjárók, hidroplábánnak el vele. A tanyai gazdák méltány- nok, repülőgépék, kormányozható léghajók,
talannak találták a hatáságnak ezt az intéz- dróttalan távíró stb. Külön szenzáció a
Vederét és mint megírtuk, a vasárnatp tartott Szahara-jelenet, mikor a isivataigban eltévedt
gyűlésen elhatározták, .hogy deputáoiálban karavánt előbb oroszlánok fenyegetik, majd
fognak orvoslást kérni a méltánytalanságra. rablók támadják meg. A rablók munkáját
Kedden délelőtt dr. Gerle Iunre vezetésével megakadályozza .a számum, a forgószél, s
meg is jelent a tanyaiak deoiitációja a rend- mikor ez elmúlik, az oroszlánok fölfalják a
őrfőkapitány helyettese előtt, akit arra kiér- rablókat. A darab csodálatosan gazdag, iztek fel. hogy próba képen törölje el egy hó- galmas szépségekben.
napra a hatóság a maksziimális árakat és
— A salétromkészletek lefoglalása. A
állítsa helyre a régi rendet. A gazdák azzal hivatalos lap legutóbbi száma közli a bonfenyegetőztek, hogy nem hoznak árut a szegedi piacra, ha a mafcszimális árakat el nem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0 0 E ®
törlik, mert nem akarnak mindennap a Lei
Magyar
rendőrségre kerülni. Kívánták azt is, ihogy
Tud
Színház
mig döntés történik kérésük ügyében, a baTelefon 8 7 2 .
romfi kilónkénti 1 korona 80 filléres árát 0 .
emeljék fel 2 korona 50 fiiérre. A helyettes
Csütörtök, szeptember 2.
főkapitány kijelentette, ihogy amennyiben
indokoltnak látja, felemeli a baromfi makA berlini Vifascop
sziimális árát.
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— A D. M. K. E uj alapszabályai. Mint
tudvalevő, a DMKE. legutóbbi közgyűlésién
módosította alapszabályait. iAz erről szóló
iratokat kedden azzal küldte meg a polgármesteri hivatalnak: a belügyminiszter, íbogy
áz alapszabályokba a következő módositusokat is vegye fel: „Meg kell jelölni a közgyűlések egyhehivá'sának kihirdetési módíját.
Tisztázni kell egyúttal azt a kérdést is, hog\
a tagdijakat meg neon váltott rendes tagok
meghívása imiképen történjék és vájjon az
igazgatósáig tagjai az alapító-, valamint a
tagdíjukat megváltott tagok az osztályok,
fiókok és intézetek külön meghívóval hivatnak-e meg? A választmány határozatképességéihez a tisztikarral legalább is egyenlő
számú más jogosított igazgatósági tag jelenlétét kell megkívánni. Kifejezést kell adni
annak, hogy az igazgatóság a költségvetés
egyes tétele között esziközölt átruházásokról
órásban indokolt Jelentést tesz. -Meg kell állapítani, liogy az ügyvezető elnök az utalványozásokat mint az elnök helyettese vélgzi."
A rendelet értelmében így módosított alapszabályokat a polgármesteri hivatal utján
küldheti fel a DMKiE. a belügyminiszternek
jóváhagyás végett.
— Beiratások a város? nyelviskolában.
Szeged szab. kir. város felügyelete alatt álló
Nyelviskolában (városi felső kereskedelmi iskolában) a beiratkozások szeptember elsején
(délelőtt és délután) kezdődnek. Német, francia, angol és olasz nyelvek társalgási alapon.
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védelmi miniszter rendeletét, amelylyel a
magyar korona országaiban meglévő 100
kg.-nyi vagy ennél nagyobb salétromkészle
tcket hadicélokra lefoglalja. A készletek szeptember hó tizenötödikéig a rendeletben megjelölt katonai intézetek részére az előirt módon elszállitandók. Az átvett készletekért a
h adikincstár ohilesalétrcímért métermázsánkint 33 koronát, mészsalétromért 28 koronát,
kálisalétromért 64 koronát, ammonsalétromért 91 koronát fizet.
— Páratlan érifeklődés várja az Excelsior
szegedi bemutatóját. iA zenekar naponta próbákat tart a darab gyönyörű, fülbemászó zenéjéből, csütörtökön este pedig főpróba lesz,
a zenekíséret és a vetítés tökéletes összhangja
miatt. A hatalmas 6 felvonásos ballett-dráma pénteken és szombaton kerül színre a
Korzó-mozi nyári helyiségében. Naponta két
előadás lesz: este 7 iés 9 órai kezdettel. A közönség már ostromolja jegyékért a Konzőmozi téli helyiségének pénztárát, ahol a jegyek délelőtt 10—12-ig, délután 3—6-ig válthatók. Mindenki gondoskodjék jegyről idejében.
Redukálják a hajójárafokat
Norvégia és Amerika közt.
Krisztiánra, szeptember 1. Mint az Aftenposten irja, a norvég-amerikai vonal, az aknák és tengeralattjárók által okozott
nagy
károkra való tekintettel,
elhatározta,
hogy
járatait Norvégia és Amerika között a minimumra redukálja.
Svéd panaszok az angol ccr.zura
kellemetlenkedései miatt.
Kopenhága, szeptember 1. A Politikennek táviratozzák Stockholmiból: A svéd távirdalhivatal igazgatóságának közlése szerint,
az Amerikával összeköttetésben á'lló sivéd közönség, hogy az angol cenzúra kellemetlenkedése elől meneküljön, táviratait többé nem
küldi Anglián át, hanem Kelet-Ázsián keresztül, bár az Anglián át Amerikába menő táviratcK szódija 1 korona 70 fillér, mig Oroszországon át egy szó közel 11 koronába kerül.
Tény az, hogy az angol cenzúra önkényes intézkedései folytán a nagy körút dacára, amit
ezek a táviratok tesznek, Oroszországon
át
gyorsabban jutnak el rendeltetésük
helyére.
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Katonai dráma 4 felvonásban.
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férfi és női divatcikkek
legnagyobb raktára. —
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Legmegbízhatóbb cég.
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Legolcsóbb beszerzési forrás.

Amerikai életkép 2 részben.
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g Előadások 5, 7 é s 9 órakor.
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előadásokon érvényesek.
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Telefon 854.
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