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— Gyorsított klhágási eljárás az élelmi-
szeruzsorások ellen. Nagyváradról jelentik: 
Pásztor Bertalan városi aljegyző, a kihágási 
osztály vezetője a főkapitányhoz intézett ter-
jedelmes beadványban .az étel miszemizsora 
megakadályozása érdekében azt javasolja, 
liogy a város gyorsított kihágási eljárást lép-
tessen életbe. 

— A honvédek céllövészete és a vásár. 
A szegedi hon védgj alogezred pótszázada arról 
értesítette a hatóságot, hogy vasárnap céllövé-
szetet szándékoznak tariani éles töltényekkel a 
Baktó környékén, miért is ott a közlekedés 
életveszélyes. Vasárnap azonban országos vá-
sár lesz Szegeden s igy a katonaság értesítése 
nagy gondot okoz ,a .hatóságnak. A vásár al-
kalmával ugyanis mindenfelől Szegedre özön-
lik a nép, leginkább kocsikon n különböző ta-
nyákról és a veszedelemről, figyelmeztetni őket 
már nem áll módjában -a hatóságnak. A város 
tehát sürgősen átírt a katonai hatósághoz, 
hogy halasszák el a céllövészetet, 

— A Jókai-u'cai házíulajdonosok és a 
villamos. A Jőkai-utc i háztulajdonosok bead-
ványt intéztek a tanácshoz, amelyben .azt ké-
rik, hogy a villamos síneket ás a járatokat 
vizsgáltassa felül a hatóság. A beadvány el-
panaszolja, hogy a sínek olyan állapotban vau-
nk, hogy azt már éjjeli és nappali nyugalmuk 
és házaik épségben maradása érdekéből tovább 
tárni lehetetlenség. A járatok az alapozás nél-
kül lerakott sinek alóhajtása következtében 
a csak Szegeden megengedett sinékmenti grá-
nit- és bazaltkockákon döcögnek át s a háza-
kat valósággal alapjukban megrendítő, föld-
rengésszerűim megrázzák. Ebben az utcában 
hadi fiókkórház is van, ezeknek ápoltjai ér-
dekétien is szükséges a hatóság azonnali be-
avatkozása. A beadványt öv. Gera Józsefné, 
Partos Lajos, cingár Benő, dr. Regdon Károly, 
özv. Lányi Józsefné, Endrényi Lajos, Bózsó 
János és Veken Bertalan i . ták alá. 

— Első magysr általános biztosító tár-
saság igazgatósága Ormody Vilmos vezérigaz-

gató főrendiházi tag indítványára elhatározta, 
hogy a harmadik hadikölcsönből 25 millió ko-
ronát fog a pénzügyminisztérium utján jegyez-
ni. Az előző két hadikölcsöniből a társaság 32 és 
fél millió korona értékű cimletet vett át és 
igy a most határozatba ment jegyzés összegét 
is beszámítva, az Első magyar összes jegyzései 
— lieányiutézeteinek jegyzéseitől eltekintve — 57 
és fél millió koronára, vagyis oly összegre rúg-
nak, amekkorát ©ddig Magyarországon és 
Ausztriában egyetlen pénzintézet sem jegyzett, 

— A magyar földhitelintézetek országos 
szövetsége. (Altruista bank) nemzeti ós szoci-
ális missziójától áthatva és az előző hadiköl-
esönök kibocsájtása alkalmából számos helyről 
megnyilvánult óhajnak megfelelve, nagyjelen-
tőségű elhatározással kiván földbirtokosaink-
nak módot nyúj tani arra, hogy lamennyihen 
nem ás rendelkeznek ez idő szerint kellő kész-
pénzzel hadi kölcsönkötvények jegyzése, illető-
leg átvétele tekintetében, hazafias érzületüket 
megfelelő módon érvényesíthessék. Az intézet 
igazgatósága ugyanis Tcleszky János pénzügy-
miniszter elnöklete alatt tartott igazgatósági 
ülésében kimondotta, hogy kellő fedezetet nyúj-
tó birtokokra hadi kötvényeknek legalább 
50.0-00 koronás tételekben és szabad darabok-
ban jegyezhetiése céljából oly jelzáloghiteleket 
nyújt, melyek a földbirtokos részéről 10 év 
alatt egyenlő évi részletekben fizetendők visz-
,sza, de ezen időn belül is stornó nélkül bár-
miikor visszafizcthetők. A kölcsön kamatterhe 
azonos a kötvények tényleges klamiatjövedekné-
vel; emellett a Magyar földhitelintézetek or-
szágos szövetsége a kölcsönigénylőket még 
mindennemű költségtől is mentesíti, amennyi-
ben -a kölcsönök lebonyolításával járó minden-
nemű kiadást, bélyegeket ós kincstári illetéket 
sajátjából visel, ,a kötvényjegyzéseknél pedig 
ügyfeleinek azt a legnagyobb jutalékot is meg-
téríti, amelyet a hivatalos aláírási helyek en-
gedélyeznek. A jegyzett kötvények tulajdono-
saiknak a teljesített résztörlesztések arányálban 
fognak kiadatni, és az intézet által addig is 
díjmentesen kezeltetnek. A kölcsön nagysága-

KORZO MOZI 
Igazgató: VAS SÁNDOR. Telefon 11-85. 

Szombaton és vasárnap, október 9., 10-én 

Óriási! Szenzációs! 

UJ CONAN DOYLE-CIKLUS l-ső sorozat: 

SCHERIOCK HOLMES 
— bravúros kalandjai — 

Mister King 
6 felvonásos detektivtörténetben. 

Detektív! Sláger! 

Valamint az uj kisérő műsor. 

Előadások szombaton 5, 7 és 9 órakor, — vasárnap dél-
után 2 órától éjjel 12 óráig. 

nak megállapításánál az intézet figyeleinmiel 
lesz arra, hogy a kölcsönök részlettörlesztési 
összege a földbirtok évi jövedelmének megta-
karításából fedeztessék és igy tulajdonképen a 
földbirtok tőkeértékének igénybevétele nélkül 
rentábilis u j tőkegyűjtésre is óhajt .alkalmat 
szolgáltatni. A fentiek után jogois iá várakozás, 
hogy a Magyar földhitelintézetek országos 
szövetségének elhatározása sok oly jegyzést 
fog a hadi céloknak megnyerni, amelyek kii-
1 önben elmaradnának és hathatósan elő fogja 
segíteni a harmadik hadi kölcsönnek sikerét. 

— Két nagy sláger.F"Az Uiánia-szinház 
szombaton két hatalmas .slágert mutat be. Az 
egyik Manya, a másik Üdvöske. Mindkét film 
elsőrangú műalkotás. Csakis az igazgatóság 
rendelkezésére álló nagy szánni, elsőijangu 
slágerek feltorlódása az oka, hogy két ilyen 
rendkívüli hatalmas munka egy műsor kere-
tében szerepel. A közönség figyelmébe ajánl-
juk ezt ia tartalmas műsort. Vasárnap nagy 
szenzációt hoz a Vass-mozi műsora. Bemutató-
ra kerül a Vörös kastély és Szálloda a szemte-
len kakaduhoz. Párat lanul érdekes iés mulat-
ságos képek ezek. Az Apollóban vasárnap köz-
kívánatra a Quo Vadist vetítik. 

— Az olasz zöldkönyv a volt szövetséges 
diplomáciai kutmérgezésének okmánytára ma-
gyar fordításban is megjelent. Az olasz zöld-
könyv iránt fokozott érdeklődés mutatkozik, 
mert a közvélemény érthetően kíváncsi a ró-
mai diplomáciái boszorkánykonyha aktaszerü 
megnyilatkozásaira. A Népszava könyvkeres-
kedés kiadásában nnegjeelnt 38 oldalas könyv 
ára 1.20 korona. Kapható Várnay L. könyv-
kereskedésében. 

— A S?ent Skarabaus. Else Jerasalem 
világhírű regénye, a Szent Skarabaus néhány 
évvel ezelőtt magyar fordításban is megjelent. 
.A könyv páratlan sikere — rövid idő alat t 
10.000 példány fogyott — és a nagy kereslet 
arra indították a kiadót, hogy ia teljes szöveg 
mellett olcsó kiadásban tegye hozzáférhetővé a 
nagyszerű regényt. Az első kiadás ára 5 koro-
na 'volt, az u j 552 oldalas kiadás á rá t a Nép-
szava könyvkiadóvállalat csinos kiállításban 
3 koronában állapította inog. A kitűnő fordí-
tásban megjelent könyv minden könyvkeres-
kedésben kapható. 

— Az osztélysorsjáték húzása. Az osztály-
sorsjáték mai húzásán 10.000 koronát nyertek: 
59188 76602 5000 koronát nyertek: 6024:> 
70356. 2000 koronát nyertek:5352 28621-34315 
37208 46344 49325 60046. 1000 koronát nyer-
tek: 22082 43163 51519 69484 83770 86076 
101776. Azonkívül kihúztak 500 és 200 koronás 
nyereményeket. 
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(volt Konrád) Róka-
utca 6. sz., Szeged-
pályaudvarral szemben 
Gyönyörűen átalakítva 

tiszta szobák 2 koronától kezdve. — K á v é h á z 
egész éjjel nyitva. 

H l 

G Y Ő N I G É Z A 
p r z e m y s l verse i . 
Ára 1 korona. 

Kapható: VÁRNAY L. 
:: könyvkereskedésében. :: 


