
DÉLMAGYARORSZAG Szeged, 1915. október 28. 

a gazdálkodók és a fuvarosok anyagi helyzetét 
a jövőre kihatólag erősen megrontja. A most 
kibocsátásra kerülő harmadik hadikölcsön szinte 
kínálkozik arra, hogy általa ennek a gazdasá-
gilag káros állapotnak véget vessünk. Már az 
első és második hadikölcsön kibocsátásakor 
sikertilt széles néprétegek körében ismertté és 
népszerűvé tenni az állami járadékot. A tájé-
kozatlanság és bizalmatlanság szülte idegen-
kedés tehát meg van törve és a legszebb si-
kerrel kecsegtet, ha a megkezdett nyomon 
tovább haladva a hadikölcsön kötvények nép-
szerűsítése révén az állami járadéknak a nem-
zet széles rétegeiben olyan piacot biztosítot-
tunk, mint a haladott nyugati országokban. 
Feladatunkat megkönnyíti az a most már köz-
tudatba átment igazság, hogy a hadikölcsön 
kötvényei feltétlenül biztos és minden egyéb 
reális gyümölcsöztetésnél nagyobb kamatjöve-
delmet nyújtanak és e mellett a legcélszerűbb 
tőke elhelyezésként jelentkeznek, mert e köt-
vényekre a névérték 75 százaléka erejéig elő-
nyös feltételek mellett bármikor könnyen lehet 
kölcsönt szerezni. 

— Német íudós magya r felolvasása. 
Budapestről jelentik: A Magyar Tudományos 
Akadémia I. osztályának november 2-iki ülésén 
felolvasást fog tartani magyar nyelven egy ki-
váló német tudós, Stumme János, aki a keleti 
nyelvek tanára a iipgsei egyetemen. Síummét, 
mint tudjuk, legutóbbi nagygyűlésén külső tag-
jává választotta meg az Akadémia. Tudományos 
érdemeinek e megtisztelésdért most azzal fogja 
kifejezni köszönetét az Akadémiának, hogy 
székfoglalót tart, habár erre a külső tagok 
nincsenek kötelezve. Székfoglaló értekezése a 
berber népekről fog szólni. Magyarul is kitű-
nően tud s a legnagyobb érdeklődéssel és 
rokonszenvvel viseltetik a magyar kultúrának 
minden ügye iránt. Előadása az első eset, hogy 
akadémiánknak idegen tudós maga olvas fel 
magyarul irt értekezést. 

— Unoká já ra akad t az orosz foglyok közt. 
Zsombolyáról jelentik. Regénybe való eset tör-

tént a torontálvármegyei Kisteremia községben, 
ahol most orosz hadifoglyok végzik a gazda-
sági munkálatokat. A foglyok között van egy 
fiatal közkatona, akit Sámsonnak neveznek. 
Megismerkedett a fogoly egy öreg sváb gaz-
dálkodóval, akinek szintén Sámson a neve. Az 
öreg Sámson érdeklődött névrokona iránt és 
az ifjú előadásiból nagy álmélkodására meg-
tudta, hogy az neki unokája. Az öreg Sámson-
nak ugyanis egyik fia körülbelül harminc-negy-
ven évvel ezelőtt külföldre ment és azóta tel-
jesen nyoma veszett. A hadifogoly előadásából 
kiderült, hogy ez a Sámson Oroszországban 
telepedett le, ott orosz nőt vett feleségül, meg-
szerezte az orosz állampolgárságot és az ő fia, 
tehát az öreg sváb gazdálkodónak unokája ő, 
aki most hadiiogságba került. A sors véletlené-
ből a hadifogoly éppen Kisteremiára került, 
ahol nagyapját láthatta viszont. 

— Nem ha lasz t ják el a 39—42 évesek 
bevonulását Budapestről jelentik : Országszeite 
•elterjedt az -a hir, hogy a 39—42 éves nép-
felkelők november harmadikára kitűzött be-
voniuíésát elhalasztják. Ezzel szemben közöl-
hetjük, hogy a 39—42 évesek bevonulásának 
elhalasztásáról' szóló hírnök semmi alapja 
nincs és a legutóbb kiadott hirdetmény sze-
rint november, harmadikán mindenki tartozik 
bevonulni, akit ez a hirdetmény bevonulásra 
í elszólított. 

— A vá-osi t isztvisel Ic segélyét jóvá-
hagyta a miniszter. A városi tisztviselőknek 
bizonyára nem kis örömére, megérkezett a bel-
ügyminisztertől a háborussegéiy megszavazá-
sára vonatkozó közgyűlési határozat jóváha-
gyása. A tisztviselők julius elsejétől visszame-
nőleg a novemberre eső résszel együtt, egy 
összegben kapják meg a segélyt. A decemberi 
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segélyt külön fogják kiutalni. A szerdai köz-
gyűlésen Balogh Károly kijelentette, hogy a ha-
tós 'g a segély kiutalására a legsürgősebben 
intézkedik. 

- Elitélt élelmiszeruzsorás. Pálfi Istvánné 
a tej literjét a piacon 50 fillérért árusította. A 
kihágási bíró ezért 5 napi elzárásra és 50 ko-
rona pénzbirságra Ítélte az élelmiszer uzsorást. 
Az asszony megnyugodott az ítéletben. 

— Özv. Flaschner Lajosné nős ruhasza-
lonja november hó 1-én nyilik meg elsőrangú 
bécsi munkaerővel, Bocskay-utca 9. sz. Telefon-
szám 1458. 

— Tanul junk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 

FROMMER, BROWNING, 1914 mode'u steyer pisztolyok 
Sebők Mihálynál Szeged, Valéria-tér kaphatók. 
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S Z Í N H Á Z I M Ű S O R : 

CSÜTÖRTÖK: Bánki Juciit buosufellópté-
véi A vasgyáros, szinmü (páratlan). 

PÉNTEK: A bájos ismeretlen, operett (pá-
ros). 

SZOMBAT: A bájos ismeretlen, operett, 
(párlatlan). 

VASÁRNAP délután: A piros "ni Írás hö'lgy, 
operett. 

VASÁRNAP este: A tót leány, népszínmű 
(páros). 

A szinházi i roda hirei. Vasárnap délután 
a nagy sikert aratott Piros ruhás hölgy ke-
rül színre az esti előadás elsőrendű szerep-
osztásában. A főszerepekben Deirl, Hdlibert, 
Ocskai, Matány, Solymosi és Sümegivel. Este 
Almássy Tihamér kitűnő népszínműve, a Tót 
leány Ikerül feletsVenitésre, 'a eimszereipben 
Béri Rózsival. Partnere Solymosi lesz, aki 
Misó tót legény hires szerepét játszó, A többi 
szerepet Miklósi, Gazdi, Hantos, Kohári, Ócs-
kái, Szilágyi, Szegő, Ferenczi, Ungvári ját-
szák. Hétfőn halottak napján a nálunk már 
több mint 10 év óta neon aclott szinmü, a Mol-
nár és gyermeke Ikerül színre. A főszerepeket 
Asztalos, Gazdi, Lázár, Miklósi, Körmendi, 
Szilágyi, Ungvári, Ferenczi, Ihász, Bende ját-
szák. Délután félihelyárakkal Kálmán Imre 
nagysikerű operettje, a Zsuzsi kisasszony ke-
rül színre a főszerepekben Déri Rózsival, Soly-
mosi Sáfndorral, Miklósival, Sümegivel és 

Matánynyal. 

férfi és női divatcikkek 
legnagyobb raktára. — 

:: Legmegbízhatóbb cég. :: 
Legolcsóbb beszerzési forrás. 

Csekonies-u. 6. 
Telefon 854. 

Széchenyi-tér 17. 
Telefon 855. 


