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jut. Lapunk más helyén részletes tudósítást 
közlünk arról a bizottsági ülésről, amelyen 
ugy találták, hogy az élelmezési szövetkezet 
nem alakitható meg. Ezen' az ülésen Back 
Bernát kijelentette, ihogy ő ezt az összeget 
jótékonycélra szánta. A terv az, hogy (a tél 
folyamán a 117.000 koronán több száz, telje-
sen szegény családot fognak ellátni tűzifával 
és a legelemibb élelmicikkekkel. 

— Német ka tona jegyzése magyar hadi-
kölcsönre. Például kívánjuk odaállítani azt az 
esetet, amely pénteken a May-bankban törtónt. 
Bement a bankba egy német katona, a neve 
Rollinghoff Róbert, szászországi, a polgári 
éleiben gyáros és most közkatona. Ezeket 
mondta: 

— Látom a kirakatban, ihogy itt lehet hadi-
kölcsönt jegyezni. Hétezer koronám van, azt 
magyar 'hadikölcsön jegyzésére kívánom for-
dítani. 

-Szóval: a Szegeden át. harctérre utazó nő-
met katona készpénzét magyar hadikölcsönbe 
fektette. Sok szép sort érdemelne meg ez a jel-
lemző eset, amelyet a maga egyszerűségéiben 
adunk át a nyilvánosságnak. 

— Közgyűlés. A .szegedi zsidó hitközség 
tanácstermében 1915. évi október 31-én, vasár-
nap délelőtt 10 ós fél órakor képviselőtestületi 
közgyűlést tart. Tárgyak: 1. Elnöki jelentés. 
2. Az 1916. évi költségelőirányzat tárgyalása. 
3. Kultuszadó-fkivető bizottsági tagok választá-
sa. 4. Alapítványok. 

— A hadbavonul i k bútorai t nem szabad 
visszatar tani . Dr. Szalay József főkapitány 
a rendőrtisztek s legénység részére a következő 
napiparancsot adta ki: A lakbérleti szabály-
rendelet 32. §-a szerint: A bérösszeg és járulé-
kai megfizetésének kötelezettsége béribevevőt 
és közös háztartásban élő hitestársát egyetem-
leges kötelezettséggel terheli. Mig a lakbér 

meg nem fizettetik, a bérbeadó jogosítva van 
a kibérelt helyiségben található összes ingó-
ságokat kielégítéséig kézizálogkép visszatarta-
ni és azok bérlő által szándékolt elszállítását 
— szükség esetében rendőri segédlet igénybe-
vételével is — megakadályozni. Tájékozás cél-
jából közlöm a rendőrtisztviselő urakkal és a 
rendőriegénységg-el, liogy abban az esetben, ha 
az esetleges kiköltöző adós hadbavonult, avagy 
hadbavonultnak felesége: a lakó bútorai és 
egyéb ingóságai nem tarthatók vissza a bér-
beadó által s ily esetekben a bérbeadónak a 
rendőri segédlet megtagadandó. 

— A kegyelet adója . A Gyors-segély 
Auguszta-alap koszorú-szalagjait már az áru-
sítás első két napján oly nagy mennyiségben 
vásárolta a jótékonyságban kifogyhatatlan 
szegedi közönség, ihogy az első küldemény tel-
jesen elfogyott. Távirati rendelésre ma ujabb 
küldemény érkezett Arany Károlyné dr.-néihoz, 
(DMKE. palota fd.sz. 5.). Erre a második kül-
deményre a mai napon a következők fizettek 
felül a rokkant és vak katonák alapja javára: 
Franzen Mihály 18, özv. P.app Mihályné 5, 
Gyarnithy Jolánba és Kázmér 4, Halász Ist-
ván né 2, Nagy Gézáné Guganovich Szilárdba 2, 
Kiss Mária, özv. Kántorné, Csenky Ilona 1—1 
korona, Vitéz Mihályné 40 fillér, özv. Szűcs 
Józsefeié 20 fillér. Mindazok, kik előjegyezték 
ja szalagokat, a mai naptól kezdve azokat átve-
hetik. Egy kegyelet-szalag váltságdija legalább 
is 1 korona. 

— Összeír ják a kutyákat hadiszolgálatra, 
Budapestről jelentik: A tavalyi télihadjárat-
ban a hadvezetőség nagy hasznát vette a von-
tató-kutyáknak. A kitűnő négylábúak, amelyek 
itthon péke'k és házalók kis taligáit húzták, a 
legnagyobb hóban, a legmeredekebb hegyekre 
fölhúzták a megrakott szánokat. A tavalyi 
tapasztalatokat idén is Ibasznósitani akarják és 
ezért a honvédelmi miniszter elrendelte a hadi-
szolgáltatásról szóló törvény alapján a vonta-
tásra alkalmas és begyakorolt kutyáknak, va-
lamint az egy- és kétfogatú kutyakordélyok-
nak összeírását. A főváros tanácsa falragu-
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szolkon hívja föl most mindazokat, akiknek 
ilyen kutyáik és kordélyaik vannak, hogy azo-
kat a központi városházán lévő katonai ügy. 
osztályban október 30-án délelőtt 8—12 ós dél-
után 5—8 óra között jelentsék be. A kutyákat 
és kordélyokat a katonai parancsnokság a 
szükséglet szerint készpénzfizetés ellenében 
fogja átvenni. 

— A Délmagvarország előfizetői közül 
többen küldik el lapjukat vidékre, amelyek 
hibás felszerelés folytán nagyon gyakran a 
kiadóhivatalba érkeznek vissza. A kiadóhivatal 
felhívja a t. előfizetők figyelmét arra, hogy 
készségesen továbbítja a lapot a megadott eim-
re. Minthogy igy a lap föltétlenül rendeltetési 
helyére jut, ajánlatos, ha ebbeli kívánságát 
mindenki a kiadóhivatallal közli. 

— A legú jabb harctér i felvételek. Az 
Uránia igazgtóságának sikerült megszerezni a 
legújabb harctéri eflvételeiket, melyeket remek 
műsor keretében szombaton és vasárnap nra 
tatnak be. Az aktuális filmen kiviil egy csoda-
szép, hatalmas dráma egészíti ki a műsort. 
A sláger cirne: A vesztőhelyen. Izgalmas, ér-
dekes, modern dráma. Vasárnap a Vass-inozi-
ban szenzációs műsor lesz. Találkát adtak itt 
a legkitűnőbb német, művészek. Két sláger is 
szerepel a műsoron: A tolvaj és A csintalan 
kisasszony. Az Apolló-moziban vasárnap a 
Molnár és gyermekét vetítik. Ezen ikivül egy 
szerehni történet is bemutatásra kerül. 

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

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

FR0MMER, BROWNING, 1914 mode'u steyer pisztolyok 
Scbák Mihálynál Szeged, Valéria tér kaphatók. 

— Hungár ia cipők nagy választékban még 
mindig olcsón kaphatók Szegeden, Kárász-u. 14. 
(Corsó Kávéház mellett). 
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