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— Tüzek. Csütörtökön este 9 óra tájban 
Szegszárdi Istvánná Móra-utca 59. számú 
házának udvarán levő deszka tetejű istáiMó-
épület kigyulladt és leégett. iA .kár néhány 
száz korona, ami biztositás utján megtérül. 
A tüz keletkezésének oka eddig .még nem volt 
megállapítható. — Pénteken, reggél 7 órakor 
özv. Ökrös Antalné IKistisza-utea 6. számú 
1 rázának tetőzete kigyulladt, A tüzet a gyor-
san kivcnult tűzoltóság eloltotta. A kár nem 
nagy. 

— Tetemrehívás. Arany János nagyszerű 
balladáját filmre alkalmazta dr. Janovics 
Jenő, kolozsvári színigazgató és ezzel örök 
hálára kötelezte azokat, akik a ma erősen 
forrongó imozin'alk hatalmas jövőt jósolnak és 
epedve várják a m a w a r 'film-művészet tér-
hódítását. A 'darab kedves, mély, plasztikus, 
külsőségekben is korhű —- az Erdélyi iMu-
zeum szolgáltatta a díszletek és kellékeik egy 
részét — magyarázata a magyar irodalom 
klasszikussá vált remekének. Egyszerű, köz-
vetlen, szépségekben bővelkedő és nagy erő-
vel ható a szinre alkalmazás, mint a — bal-
lada. Ez a miozidarab gyönyörűséges, öröme 
lesz. az irodalom rajongóinak, azonkívül kul-
turhatása is 'elmaradhatatlan. A mozid arabok 
európai versenyében is fölényesen állja meg 
helyét és: számottevő telhet, mint a magyar 
irodalom apostola. A színészek a nagy fel-
adatihoz mért komolysággal, é-s nemes egy-
szerűséggel oldották meg feladatúikat. A Te-
tem rebivás-t a Korzó-mozi pénteken mutatta 
be és még szombaton és. vasárnap játsza. 

— Lópokrócok szállítása. A hadügymi-
niszter 300.000 lópokrócot szándékozik .sür-
gősen. beszerezni kicsiny, középnagy és ne-
héz lovak számára. A szegedi kereskedelmi 
é s iparkamara ajánlatok közvetítésére 'Vál-
lalkozik. 

— Németországban olcsóbb lesz a tej, 
sertéshús és zsir. Berlinből jelentik: Hivata-
losan közlik: A szövetsiégtanács rendeletet 
bocsátott ki, amely szabályozza a tejfo-

gyasztást és a tejáraikat. A rendelet felhatal-
mazza a községeket, hogy megállapítsák a 
tej legmagasabb árát az eladásnál a termelő-
je, továbbá a nagy- és kiskereskedelem,ben 
egyaránt, 'Községek, amelyeknek lakossága 
tizezernél több, kötelesek a maguk hatásköré-
ben a kellő intézkedéseiket, a gyermekeknek, 
betegeknek, szoptatóan vaknak megfelelő 
mennyiségű tej legyen. Egy másik rendelet-
ben kimondja a szövetség-tanács, hogy meg 
kell állapítani a nagypiacokon a vágósertés, 
a sertéshús és a disznózsír legmagasabb árát, 
amelynél magasabbat a fogyasztótól köve-
te,Imi nem szabad. 

— Osztálysorsjáték Az osztálysorsiáték 
mai húzásán 200.000 (koronát nyert: 21235. 25.000 
koronát nyert: 93827. 10.000 koronát nyertek: 
14852 96477. 5000 koronát nyerte 79855. 2000 ko-
ronát nyertek: 8809 9162 13374 17738 21445 27482 
27855 37546 37717 41367 47159 521000 54218 55233 
59885 59971 63984 64509 65594 66009 70415 91224 
95426 969,32 98149 99271 103373. 1000 koronát nyer-
itek: 2287 2423 3580 4491 5998 6568 7728 7768 10338 
15280 15439 16866 20339 24291 24524 26651 27571 
28768 28797 31417 32183 33453 37062 38097 40423 
41257 43845 44140 44669 45307 45920 47000 48377 
48978 50219 53127 53422 54394 54469 .55501 55683 
56995 57901 58466 59892 60017 65567 65471 65936 
66996 67616 69423 69968 71884 73530 75198 75515 
79002 807.58 81397 84191 85687 86697 87183 88773 
89909 91912 94045 98999 101633 104151. 

— A ripacsfalvi borbély. Szombaton mu-
ta t ják be az Uránia-,sziniházban az idei szezon 
legmulatságosabb film-bohózatájtí Ez (négy 
felvonásos vigjáték telve van szellemes fordu-
latokkal ós kacagtató helyzetekkel. A filmet 
Németországban mindenütt igen nagy tetszés-
sel fogadták és több helyen száz előadást is 
elért. Harsogó kacaj kiséri a film minden 
jelenetét. Ezenkívül bemutatóra kerül egy szen-
zációs amerikai erkölcsdráma is: A hamis 
hártyás. — A Yass-moziban most szombaton 
és vasárnap is tartanaik előadást. Még pedig 
azért, mert sikerült az igazgatóságnak rneg-

SiombaScn és vasáfiraap: 
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3 felvonásban. 

S z e m é l y e k : 

Kund Abigél, Bárczy Benő titkos arája 
Az öreg Bárczy — — — 
Bárczy felesége — — — 
Bárczy leánya— — — — 
Bárczy Benő, a fia — — — 
Az öreg vadász — — — 

Berki Lili 
Szakács Andor 
Fáy Fíóra 
Nagy Ilona 
Berky József 
Szenfgyörgyi §. 

az íero o i o s o r s 

Előadások 5, 7 és 9 érakor. 

szerezni A bolyyó zsidó cimü filmnemeket. Ez 
a film Eugon Sne hires regénye ntán készült. 
Érdekfeszítőbb film még nem igen került a 
filmpiacra. Mindkét mozi előadásaira felhivjuk 
a közönség figyelmét. 

— Bei atások a városi nyelviskolában. 
Szeged szab. kir. város felügyelete alatt álló 
Nyelviskolában (városi felsőkereskedelmi isko-
lában) a beiratkozások a november 1-én kez-
dődő u j tanfolyamra (délelőtt és délután) tar-
tanak. Német, francia, angol és olasz nyelvek 
társalgási alapon. Kezdők és haladók, tanulók 
és felnőttek külön-külön nyolcas csoportok-
ban. Telefon 1411. Igazgató: Jakab Dávid. 

— Tört a ranyat legmagasabb áron, kész-
pénzfizetésért vásárol Brauswetter János, Iskola-
utca 23. sz. 

FR0MMER, BROWNING, 1914. madelu s t e y e r pisz tolyok 
Sebők Mihálynál Szeged, Valér ia t é r k a p h a t ó k . 
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Egy embernek sem szabad 
tétlenül maradni. 

— A földművelésügyi miniszter rendelete 
Szegeden. — 

(Saját tudósilónktól.) Báró Ghjjlány Imre 
föliduiívelési miniszter rendkívül nagy,fontos,-
iságia rendeletei küldött Szeged városához, a 
mely rámutat arra, hogy a gazdalközöinség 
ez évben mennyi igyekezettel és odaadással 
igyekezett eleget tenni ann'ak a kötelességé-
nek, hogy n fökleiket megművelje. A most 
meginduló miunkaszezcnban kétszeres fel-
adat vár ezen a 'téren mindenkire, mert, a 
munka-erő lényegesen megcsappant, az igás 
állatok iszapra nagymértékben apadt is ezen-
kívül a kedvezőtlen időjárás is .akadályozta 
az őszi munkálatok elvégzését. Sok ennél-
fogva még 'ma is a bevetetlen ifö'ld. 

Elsősoriban ,a közhat óságokra és, a vidéki 
veziető értelmiségre vár a feladat, liogy a 
riép-et és gazda,közönséget meggyőzzék arról, 
hogy minden embernek, legyen az férfi., nő, 
vagy gyermek, szorgosan és fáradhatatlanul 
krll a hiányzó erőket pótolni é,s senkinek kö-
zömbös vagy renyhe viselkedést tanúsítania 
nem szabad. A gazdasági bizottságoknak tel-
jes aktivitásukat kell kifejteniük, hogv senki 
kötelessége teljesítését el ne mulassza. A 
gyengébbek és korosabbak nem azért marad-
tak itthon, hogy sopánkodjanak és nagyré-
szük az állaim részéről nem azért részesül 
segélyben, hogy miniden jóval megáldott 
szántóföldjeik hitvány gyomrok melegágyai 
legyének. 

N'eesak a saját (szántóföldjét művelje 
.meg mindenki, hanem a saját munkájának 
befejeztével és halasztható teendőinek félre-
téteiéÍYieil' más mezőgazdasági piánkéiban is 
segédkezzék. Ha nieim történnék ez meg, a 
hatóság, minden eszközzel igyekezzék ennek 
'a hadiiszolgáíltaíáisról (szóló törvény alapján, 
érvényt szerezni s a mintet-er hajlandó ifo-
gatos (jármüvet és megfelelő igás állatot is 
rendelkezésre bocsátan i. 

Ha felmentett gazdáról van szó, aki ezt 
a fontos kötelességíeljesitést megtagadja, 
ugy a felmentés visszavonására nyomban 
meg kell tenni a szükséges lépcsőket; hha pe-
dig az illető államsegélyben részesül, be kell 
az államsegélyt szüntetni. 

A szabadságolt katona tevékenysége eb-
iből a szempontból (szigorúan, ellenőrizlendö. 

A hatóságok állítsanak egy bizalmi fér-
fiút, aki határjárás után nézzen utána, hogy 
hol 'Vau meigmiuukálatlan: föld és :ki nem (tel-
jesíti kötelességét. Egyetlen embernek vagy 
igának sem szabad tétlenül maradnia 

A hatóságok és szak testületek teljes buz-
gósággal lássanak 'hozzá, hogy a rendelet-
nek inninden tekintetben érvény szereztessék. 
HHaBaBMaaaBBHflHiaaaaiaaaBBaaaaaHnsaBBBaaaBaaaaa 

(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. 


