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gyének felhasználhatók. E célokon kiviül I 
semmi más oélra élőállatot vásárolni, illetve | 
{•elhasználni inam s'zabad. 

— Katonáknak tilos kenyeret eladni. Dr. 
Somogyi Szilveszter polgármester szigorú 
utasítást adott ki a pékeknek, amely szerint 
a katonák részére tilos kenyeret eladni. A 
katonák részére a kincstár nagymennyiségű 
lisztet utalványozott s a polgári lakosság ré-
szére engedélyezett liszt oly kevés, íhogy a 
katonáknak külön nem ju;t belőle. 

— A szegedi állomásparancsnokság ka-
tonai igazgatás céljaira bármilyen mennyi-
ségű dió, cseresnye, körte, alma, szilva és ne-
mes gesztenyefát vásárolni hajlandó, ha 1.) 
az eladásra kerülő törzs legalálbb 2 méter 
hosszú; 2.) annak legvékonyabb része, kéreg 
nélkül, legkevesebb 28 centiméter átmérőjű. 
A fa minőségét nem befolyásolja tiiz vagy 
lövés folytán részben megszenesedett, egyéb-
ként azonban korhadásmentles ós egészséges 
A fa száz kilogramjáért tiz koronát, kivá-
lóbb minőségű fa után esetleg magasabb 
árat térítenek meg. A vételárat az átvétel-
kor készpénzben fizetik. Ajánlatokat a meny-
nyi ség és ár megjelölésével közvetlenül az 
állomásparancsnokságboz kell benyújtani. 

— Halálozás. Hadik Béla, a szegedi főreál-
iskola érdemes tanára, hosszú szenvedés 
után meghalt. Haláláról az iskola igazgató-
sága az alábbi gyászjelentést adta ki: 

iA szegedi m. kir. állami főreáliskola ta-
nári testülete fájdalommal jelenti, hogy Ha-
dik Béla, állami főreáliskolai rendes tanár 
életének 38-ik, tanári működésének 15-ik élvé-
l>en folyó évi november hó 17-én jobblétre 
szenderült, A boldogultban a tanári testü-
let odaadó barátot és kartársat, az iskola lel-
kes és buzgó tanárt, a tanulóifjúság atyai 
nevelőt és oktatót veszitett. Az elköltözött 
kartárs földi maradványait, f. é. november 
hó 19-én, pénteken délután 3 órakor fogjuk 
a Csuka-utca 8. szám alatti gyászházból az 
örök nyugalomra kisérni, az engesztelő 

szentmiseáldozatot pedig folyó évi november 
hó 20-án, szombaton délelőtt 9 órakor fog-
juk az Egek Urának bemutatni. Áldás éls bé-
ke lebegjen a megboldogult porai fölött! 
Szeged, 1915. évi november hó 17-én. 

— A város ismét nem vehetett tehenet. 
(Megírtuk, hogy Bokor Pál helyettes polgár-
mester egy Lúgos melletti községbe utazott, 
hogy ott a város1 részére 50 tehenet vásárol-
jon. A helyettes polgármester ma érkezett 
haza. Teheneket nem vásárolt, mert drágán 
adták őket s egy részük tuberkulotikus volt. 

— A hivatalos feleség. Savage hires 
regényét: A hivatalos felestég-®t két rabén 
is dramatizálták. Előbb mint dráma került 
színre, majd vígjáték .formában dominálta 
a szinházak műsorát, A regény érdekfeszítő 
története, izgalmas jelenetei szinte kivánkoz-
tak a vászonra. Mi sem természetesebb, 
minthogy oda is került. Egyik berlini film-
vállalat igazán bravúros munkát végezve, 
olyan felvételben mutatja be Savage regé-
nyét, ami jelentős a kinematográfia világá-
ban. A film feldolgozásban a regényen csak 
lényegtelen változás történt, különben nyo-
mon követi a híressé vált regény drámai 
fordulatokban gazdag eseményeit, A cím-
szereplő Carmi Mária, aki a mozi csillagok 
közölt már is jelentős poziciót foglal el já-
tékának kifejező ereje, az imponáló megje-
lenése ós mozdulatainak artisztikus vonalai 
révén. A hivatalos feleség-et a Korzó-mozi 
ma mutatta .be igen nagy érdeklődés mel-
lett cs a közönség teljes tetszése kíséretében. 
A darab szombaton és vasárnap szerepel a 
Korzó-mozi műsorán. 

— Szép Ka'hlyn kalandjai VI. A közönség 
lázas érdeklődéssel várta enneik a csudála-
tosan szép 'dzsungel drámának a. hatodik, 
egyúttal befejező részét, 'Szombaton és va-
sárnap módjában lesz a közönségnek meg-
nézni. Az Uránia-színház igazgatósága nem 
kiméivé anyagi áldozatot, sietett a filmet be-
iszterezni. Ezen a műsoron mutatják be a 

legújabb háborús karrikaturákat is, melye-
ket bizonyosan hangos kacagással fogad a 
közönség. — Vasárnap a Vass-moziban há-
rom sláger is szerepel a müsoröli, iA« igazga-
tóság igazán bőkezűen gondoskodott arról, 
hoigy a közönség jól mulasson. Az Apollő-
niOziban egy 4 felvonásos! detektív dráma 
kerül vetítésre. Izgalmas, nagyszerű film ez. 

— A Szegény gazdagok előadásain e hó 
26., 27. és 28-án, pénteken, szombaton és va-
sárnap számozott helyek lesznek. Jegyek 
válthatók a Korzó-mozi pénztáránál. 

— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 
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A megtorpedózott hadihajón. 
A. Bartlett angol haditudósító 

leírja a „Majestic" angol hadihajó-
nak az elsülyedését, melyet torpedó 
pusztított el. Ebben a cikkben a ha-
ditudósító azt irja le, amit maga is 
átélt. 

A „Tflitoplh eísülyesztése uj és. igen ko-
moly feladatot rótt a parancsnokló tábor-
nokra. Elhatározták, hogy a; „Swiftsure"-t 
Motorosba küldik s a tengernagy feltűzte 
zászlaját a 20 éves „Majestie"-re, amely 
most már az egyetlen: hadihajó volt 'Híelles-
fokon. A tengernagy magával vitt a vezér-
hajóra. Csak az öreg hadihajó utolsó per-
ceit fogom1 leirai. Egyénileg nem Igen érez-
tem magamat biztonságban. Éjszaka ezért 
nem a kabinomban aludtam, hanem matra-
cot vitettem a fedélzetre és ugy gondoltam, 
begy annyira aluszom^ amennyire tudok, ha 
a hajót eltalálják és elsülyed. Csodásan vi-
lágos éjszaka volt és a tenger egy sima tó 
képét mutatta. Le-fel sétáltam a hajón, ott, 
ahol az ágyam volt, aztán lefeküdtem é s 
elaludtam. 6 óra 40 perckor 'anra ébredtem 
föl, hogy valaki elszaladt mellettem. Rámlé-
pett és miellbelckött. Hirtelen fölébredtem és 
megkérdeztem", mi történt. Valahonnan egy 
hang felelte: „Torpedó jön!" Épen csak any-
nyá időm volt, ihogy felugorjak, amikor mint-
egy 15 lábnyira a védőfedél zet előtt heves 
robbanás történt. 

A robbanásnak meglehetősen lassúnak 
kellett lennie, mert egyáltalán itehi éreztünk 
rázkódást a fedélzeten. Az öreg Majestic 
nehéz lökést kapott és fekve maradt. Azután 
olyan hang hallatszott, mintha a világ összes 
konyhaedénye egyszerre hullott volna le. 
IlVín csörömpölést még sohasem hallottam. 
Minden leesett a hajóban, ami csak nem' volt 
odaszögezve. Mindjárt megállapíthattuk, 
hogy a hajó halálos sebet kapott és ösztön-
szerűleg éreztük, hogy nem sokáig marad a 
vizén. Elhatároztam, hogy nemi vesztegetem 
az időt, hanem a lehető leggyorsabban eltá-
vozom a hajóról, amely minden pillanatban 
elsülyedbet. A tömeg felhúzott a létráról és a 
földé!zetre hurcolt Onnét sikerült a hátsó 
fedélzetre jutnom. A hátsó fedélzet tul volt 
zsúfolva majdnem ruhátlan férfiakkal. Sokan 
mentőövet kötöttek fel és épen a vizbe ugrani 
készültek, igyekeztem kijutni a torpedóháló-
zafból és aztán keresztülmásztam, azzal a 
szándékkal, hogy lecsúszom a vízbe é s el-
úszom. Amint a hajó oldalán csúsztam, há-
tulról lökést kaptam. Leestem a 'hajó oldalá-
ról és .meglehetős erővel buktam a hálóra, de 
kiugrottam a tengerbe és elmerültem. Azon-
ban. nyomban felszínre kerültem és körülnéz-
tem a tenger fele volt emberekkel, akik ösz-
szevissza úszkáltak és segítségért kiáltoztak. 
Azt hiszem, a legtöbbje tartalékos volt, akik-
ből a 'hajó legénységéinek nagyobb része állt 
és akik elfelejtettek úszni, vagy legalább is el-
vesztették a saját erejükben való hitet. Né-
hány méternyire tőlem egy csónakot láttam. 
Mindenki a csónak felé igyekezett. Már tele 
volt férfiakkal, mig a többiek a két oldalába 
kapaszkodtak. Én is odausztam és a küzködő 

KORZÓ MOZI 
Igazgató: VAS SÁNDOR. • • • • Teleion 11-85. 

Szombaton és vasárnap 

Az idei évad eseménye. 

Mária Carmi 
második fellépése 

A hivatalos fcteít 
Nihilista d r á m a 5 fe lvonásban. 
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Előadások: szombaton 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 
délután 2 órától éjjel 12 óráig. 


