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Figyelje jól meg, 

hogy mikor jön 

A múmia titka 
le a mai választójogi törvény kiterjesztő vá-
laszfalát és iktassa törvénybe az általános, 
egyenlő, titkos 'választójogot. — A munkások 
(megbízásából: Ábrahám (Mátyás. 

— Az ártézikut tisztítása. Kenéz Tamás 
vállalkozó az első száma ártézikut kitisztí-
tására tett ajánlatot a városnak. Tizennyolc-
ezer koronát kór a rendbehozatalért, arra az 
esetre pedig, ha a munka nem sikerülne, a 
vizmütelepen uj kiút fúrásának megengedé-
sét kéri. IA városi tanács a jelenlegi időt nem 
tartotta alkalmasnak kuttisztitásra és a vál-
lalkozó ajánlatát elutasította. 

— A bolgár Vörös Kereszt jelvénye. A 
-Bolgár Vörös (Kereszt, támogatására alakult 
országos bizottság által kiadott és a négyes-
szövetséget ábrázoló remek művű jelvények 
iránt országszerte nagy érdeklődés mutat-
kozik. Miután technikailag lehetetlen min-
den egyes érdeklődőnek az általa kivánt pél-
dányt postán elküldeni, ennélfogva az orszá-
gos bizottság, mely Budapesten az Ország-
házban székel, kéri a vidéki városok hazafias 
kereskedőit, Ihogy levelezőlapon (forduljanak 
hozzá és kérjenek bizományi eladásra és ők 
vállalkozzanak ezek eladására ott helyben. 
'A tiszta jövedelem 'a bolgár bajtársakat gon-
dozó [Bolgár Vörös (Kereszt 'Egyletnek jut, 
A jelvények ára finoman tüzzománcozva egy 
korona, zománc nélkül €0 fillér. tA bizottság 
a jelvényeket portónieiiteaen küldi. 

— Emléktábla Lerch Egonnak. A wieni 
Lőréül Egon-emlékbizottság átiratot intézett 
a városhoz és a hősi halált halt sorhajóhad-
nagynak szülővárosában állítandó emléktáb-
lára adakozásra szólította fel a tanácsot. Sze-
ged városa ötven koronával járult a gyűj-
téshez. 

— Uj eszme a kárpáti falvak felépítése 
érdekében. Nagyváradról jelentik: Pásztor 
Ferenc bankigazgató érdekes indítványt ter-
jesztett elő Khiién-iHéderváríj Károlynak, a 
feldúlt kárpáti falvakat újraépítő országos 
bizottság elnökének. (Az 'indítvány rámuta-
tott arra, hogy miután még jelentős összeg 
hiányzik az újraépítésre szükséges tő-kéliez, 
célszerű volna 'felhívást kibocsátani, hogy 
aki 600 koronát, amennyi egy ház felépítésé-
hez szükséges, egyszerre nem képes fizetni, 
azt 20 koronás havi részletekben terjeszthes-
se. A ház viselje az adományozó nevét, de 
ha az illető időközben beszüntetné a részle-
tek fizetését, akkor elesik attól, ihogy nevén 
legyen a felépített ház. (KhuemHéderváry 
Károly levelileg1 értesítette Pásztor Ferencet 
arról, hogy indítványát örömmel fogadja el 
a bizottság. 

— A b a b a v á s á r december 4-én délelőtt 11 
órakor nyílik meg a városi felső kereskedel-
mi iskola dísztermében, ahol tavaly is oly 
szép sikereket ért el. Belépő-díj 20 fillér. 
Technikai akadályok miatt el kellett tekin-
teni a rendezőségnek a kultúrpalotától és in-
kább ezt a helyiséget választotta, amely job-
ban a központban fekszik, 

— Matiné szegény tanulók támogatására. 
A városi felső kereskedelmi iskola növem 
dékei között többen vannak, akik a nehéz 
viszonyok miatt tandíjat nem tudnak fizetni, 
sőt. egyesek írószereiket sem tudják besze-
rezni. íA fiatal iskola segélyforrásai az ed-
digi segélyezés folytán kimerültek már, ezért 
a tantestület az ifjúság bevonásával jóté-
konyoédu 'hangversenyt rendez. Mint értesü-
lünk, az igazgató-helyettesnek sikerült meg-
nyerni Schack (Malvin művésznőt, a (felső ke-
reskedelmi iskolák főigazgatójának leányát 
es a V igszinbáz kitűnő tagját, Balassa Jenőt 
es nejet a kiváló cimbalom-művésznőt. A 
hangversenyt december 5-én, vasárnap dél-
előtt 11 órakor, a Korzó-mozi helyiségében 
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Kedden, november hó 30-án: 

Szenzációs műsor. 

A legjobb vígjáték 

Vígjáték 4 felvonásban, 

Nordisk dráma 3 felvonásban. 

Valamint az uj 

kisérő műsor! 

Előadások 5,7 és 9 órakor. 
I - W 

tartják. Jegyek m iskola tanári testületénél, 
a tanuló-ifjóságnál és o Korzó-mozi pénztá-
ránál válthatók. 

— Nem lesz tejutalvány. Budapesti mintára 
a városi tanács elfogadta a tejutalványrend-
szerről szóló javaslatot. Amíg azonban a fő-
városban az utalványrendszer hibáit ícsaJc a 
gyakorlat pattantotta ki, nálunk — okulva 
a budapesti példán — talán nem is fog élet-
be lépni. Dr. Szalag József rendőr főkapitány-
nak ugyanis az a terve, hogy a jelenlegi 
mennyiséigen kiviül a csecsemők és betegek 
részére a hatóság nagyobb tejmennyiséget 
kössön le, ugy, hogy 'a tejutalványra ne le-
gyen szükség. 'Ebben az esetben a tejfogyasz-
tás korlátozására szükség nincs és az utal-
ványrendszer előre látható fiaskója könnyen 
elkerülhető. 

— Változós a szegedi ügyészségen. Dr. 
Deciara Dénest, a szegedi ügyészség rokon-
szenves, képzett tagját az igazságügyminisz-
ter áthelyezte a pécsi ügyészséghez. (Helyébe 
dr. Stacho Lajos jön (Szegedre, aki legutóbb 
a budapesti ügyészséghez volt beosztva. 

— A réztárgyak rekviráfása. November 
30-ikán jár le a réztárgyak önkéntes beszol-
gáltatására kitűzött batáridő. (Akik eddig 
beszolgáltatták réztárgyaikat, megfejelő 
pénzbeli kielégítést kaptak. Ha a beszolgál-
tatott réz mennyiség nem lesz elegendő, ak-
kor hamarosan megkezdik a réztárgyak rek-
virákisát. 

— A horgos-királyhalml ui rendbehozóse. 
A iMáv. szabadkai iizletvezetősége a városi 
tanácstól a horgos-királyhalmi ut rendbeho-
zatalára 1500 korona kiutalását kérte, azzal 
az indokolással, hogy az utat szegediek hasz-
nálják és az ut azért ment tönkre, mert a 
szennyvizet odaeresztették. (A tanács ugy 
határozott, hogy a kért összeget visszatérí-
tési kötelezettséggel — hogy télire az ut jár-
ható legyen — kiutalja. 

— A flirt Egy stockholmi u'ság pályázatot 
hirdetett és több dijat tűzött ki a 'flirt fogal-
mának legtalálóbb és legszellemesebb jellem-
zésére. (A válaszok között egész sereg igen 
kitűnő és kedves meghatározást találtak, de 
az első dijat még sem adták ki. A legjobbnak 
találták 'a következő feleletet: 

— Flirtölni annyit tesz, mint a szerelem 
arany tallérját aprópénzre felváltani és jelbb-
ra-balra kiosztani. 

A második dijat ez 'a válasz nyerte el: 
— (A flirt hadviselés, amelyben 'azt illeti 

a győzelem, aki először gondol a visszavonu-
lásra. 

'Sokkal jobb és jellemzőbb, de szelle,me-
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sehb is a harmadik dij nyertese, amely sze-
rint: ; 

—-tA .flirt játék a szivekkel — szív nélkül. 
Más feleleteket külön dijakkal jutalmaz-

tak meg. Katonai jellegzetességével tűnik ki 
az alábbi felelet: 

— lA flirt a nemek csatározása, amely-
ben az ütegekkel tüzelnek, de egyik fél sem 
akarja feláldozni magát az ellenséges sán-
cok meghódításéért. 

IFgy másik stratéga igy fejezi magát: 
— A flirt fegyvergyakoi-lat. 

A múmia titka 
minden 

eddigi detekfivdrámát 
felülmúl. 

— Elveszet t szombaton délelőtt fél 11 órá-
tól 12 óráig a Liliom-utcától a rókád állo-
másig villamoson vagy az állomáson egy 
hosszú női nyaklánc, melyen kétoldalú are-
kép-medaillon volt, egyik felén két gyermek, 
másik felén egy hadnagyi arcképpel. lAz illő 
jutalomban részesítendő megtalálót felkérem, 
hogy a Jánicot vagy hozzám, vagy 'a helybeli 
rendőrséghez juttatni szíveskedjék. Dr. Saj-
tos íSainmié ni. kir. p. ii. igazgató !h. neje Li-
1 lom-utca. .13. 

— Királyi köszönet a közigazgatási tiszt-
viselőknek. A hivatalos lap vasárnapi száma 
királyi leiratot (közöl, őfelsége köszöieeté'i 
fejezi ki a vármegyei, városi és .községi tiszt-
viselőknek, akik hazafias buzgósággal telje-
sítették a háború alatt kötelességüket. 

—- Munkaadók és munkások tanácsko-
zása a drágaságról. Budapestről jelentik: 
Vasárnap délelőtt tartották meg a munka-
adó szervezetek és a szocialista szervezetek 
kiküldöttei « közös tanácskozásokat a drá-
gaság okairól, továbbá annak megszüntetésé-
re szükséges intézkedésekről. A gyűlést 
Lánezy Leó nyitotta meg, mintegy 1)80 főből 
álló érdeklődő jelenlétében. A megnyitó után 
Krejcsi Rezső kamarai titkár terjesztette elő 
a kormányhoz intézendő memorandumot. A 
drágaság főokát abban látjiajiogy a katona-
ság, 'Ausztria ós Németország túlságosan 
igénybe veszik mezőgazdasági termékeinket. 
iGeramin Ernő a szocialisták képviseletében, 
Serbán János a földművelési minisztérium 
részéről továbbá Nagy Endre miskolci polgár 
mester, Ihrig Lajos, Zigány Zoltán, Iván Mik-
lós, Neumann Árminné és Buohinger Manó-
nó szólaltak még fel. Azután Lánezy Leó az 
értekezletet rövid beszéddel befejezte. 

— Az elesett honvéd- és népfölkelő tisz-
tek leányárváiért. A háború által akcióba 
hívott jótékonyság terén «.l ismerésremél tó 
helyet foglal >el a (Magyar 'Gazdasszonyok 
Országos Egyesülete, amely különös gond-

U R A N I 
Telefon 872. Telefon 872. 

Szerdán és csütörtökön. 

vígjátékban lép föl. 

dal fordul az elesett honvéd- és népfelkelő-
tisztek leányárvái télé. 'Az egyesület Ciivko-
tán tudvalevőleg leánynevelő internátust 
tart fenn és most a honvédség rendeleti köz-' 
lönyének legújabb számában báró Hazai (Sa-
mu honvédelmi .miniszter ajánló körrende-
let kíséretében pályázati hirdetményt tesz 
közzé, mely szerint a einkotai 'leány ne vet") 
intézeti iuteamátusban 8 teljesen díjmentes 
és 24 évi :800 korona tartásdíj fizetésével egy-) 
bekötött 'helyet ajánl fel az egyesület az el-

s.ett (bon véd- és (népfelkelőt isztek leány ár-' 
válnak. .Az intézetben 4 osztályú elemi, 4 osz-
tályú polgári leányiskola és 2 osztályú to-
vábbképző kézimunka tanfolyam van, ugy, 
hogy az elemi iskola I. osztályába felvett 
növendék 10 év tartamára, tehát 6—Jő éves 
koráig nyerhet elhelyezést. (A mellékleteik-
kel együtt szabályszerűen bélyegzett folya-
modványok közvetlenül a ilionvédelmi mi-
niszterihez nyújtón dók be. iA folyamodvá-
nyok (benyújtása határidőíliöz kötve ugyan 
nincsen, ajánlatos azonban azokat lulietőleg 
minél előbb benyújtani. iF folyamodványok-
hoz melléklendők: 1. a felvétetni kért .gyer-
mek születési anyakönyvi kivonata; 2. a 
hiinlőoltási, illetőleg az ujiaoltási bizony it-
vá.ny; 3. a gyermek, illetőleg az özvegy anya 
vagyoni viszonyait igazoló \(ható-ági bizo-
nyítvány; 4. az utolsó iskolai év végi ós a 
folyó évi iskolalátogatási bizonyítvány; 5. az 
illetékes katonai hatóság igazolása, hogy a 
gyermek atyja 'a jelenlegi háborúban ole-ctt. 

— Nagyvárad három megyében vásárol-
hat tengerit. Nagyváradról jelenlik: Rimler 
Károly polgármester megérkezett Budapest-
ről, ahol elsősorban >a város tengeri- és búza-
szükségleteinek kielégítése érdekéiben fára-
dozott. A polgármester út ja teljes eredmény-
nyel járt. 

— Annyit eléltu k, — nyilatkozott a 
polgármester, —- hogy Nagyváradon nem 
lösz liszthiány. A föl dinivel ésögyi miniszté-
riumiban szerzett információim alapján azt 
mondhatom, hogy 1'30 vaggmi tengerit is fo-
gunk k^pni. Gfi illány i .min isz ter táviratozott 
(Bihar- es Cso ngr ád megye alispáni ihivatalai-
ihoz, meghagyva, hogy a közsziiikségletre le-
foglalt tengerin kívül a vármegyék területén 
levő tengerikészletr.e 'Nagyvárad városának 
vásárlási engedélyt adott. .Az alispáni hiva-
tal ne gördítsen akadályokat a város tengeri 
beszerzése elé, sőt minden lehető eszközzel 
mozdítsa azt elő. A földmivelésügyi minisz-
ter ur azt is kijelentette, hogy a .város szá-
mára Bácsbodrogvármegyé'ben akadályta-la-
nul vásárolhatunk tengerit. 

— Ezzel a város sertéshizlaló akciójának 
sikere már eleve biztosítva van, miután az 
eddigi ajánlatoknál sokkal kedvezőbb aján-
latot kaptam Budapesten 2000 sertés hizla-
lásba .állítására. 

— December 1-én uj francia, angol és né-
met tanfolyamok nyílnak meg. Beiratkozni lehet 
délelőtt és délután a városi nyelviskolában, 
Jakab Dávid igazgató urnái. Telefon 14-11. 

FR0MMER, BROWNING, 1914. modeh steyer pisztolyok 
Sebők Mihálynál Szeged, Valéria-tér kaphatók. 

A P R Ó H I R D E T É S E K . 
Fájós fogára vegyen 

mielőbb a hires Leinzin-
ger-féle f o g c s e p p b ő l 
üvegje 60 fillérért kap-
ható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Hajhullás, hajkorpa 
gyorsan elmúlik a Lein-
zinger-féle „C h i n a h a j-
s z e s z " által. Ára K 1-20 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Gyomorbajosok di-
csérik a Leinzinger-féle 
gyomorcsepp jó hatását. 
Üvegje 1 koronáút kap-
ható" Leinzinger Gyula, 
gyógyszertárában Szeged. 

Gondoskodjon mindenki 
idejében jegyéről 

A múmia titka 
cimü detektivdrámához. 

Izzad valamely test-
része? Ugy használja a 
dr. Leinzinger-féle kipró-
bált szert. Üvegje 60 fil-
lérért kapható Leinzinger 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

H a j ö s z i i l é s e l l e n 
csakis az ártalmatlan Lein-
zinger-féle , „Hajrestorer" 
használja. Ára 1 K20 fill. 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Legjobb hajfestő az 
országosan elismert Lein-
zinger-féle. Ára 2 K 50 f. 
Kapható Leinzinger Gyu'a 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 
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A kézigránátok és aknavetők 
szerepe a világháborúban. 

Sajtóhadiszállás, november 29. Amilyen 
eredeti a kézi gránátoknak a (keletkezése, ép 
•oly eredeti módon jutottak a nevükhöz is. 
összehasonlították ugyanis azokat a gránát-
almával. Miként ez nagyszámú magvat tar-
talmaz, azon képen sok lőpormagvat foglal 
magában a kézigránát is. Robbanáskor sok 
gráná tmaggá (gránátszilánkká) töredezik 
szét s ia köze He vök re heves lökést gyakorol, a 
miért is robbanó vagy ütögetyónak nevezték 
el. Elég gyakran (fordul elő, hogy magliknak 
a üajitóknak is jutott ezekből a lökésekből. A 
gránát elhajításához, különös (hidegvér, nagy 
bátorság és sek ügyesség szükséges. Azért 
válogatják meg azokat a katonákat, akiket 
ebben kiképeznek. Oránárbajitóknak vagy 
gránátosoknak nevezték cl őket. Mikor ké-
sőbb az ágyak és kézi .lőfegyverek tökéletes-
l e késével a kézi gránátok 'használata mind 
'jobban háttérbe szorult, alakultak a gránáto-
sokból különböző formációk: századok, zász-
lóaljak és végül ezredek, amelyek megtartot-
tak eredeti nevüket, bár kézi gránátokkal már 
nem volt <semmi dolguk. 

Csiak a XIX. században jött ismét di-
vatba ez a fegyver. Nagy sikerrel használták 
az orosz—japán háború idején a mukdeni 
csatában és különösen nagy szerepe volt Port 
Arthur védelmében. Az „ártatlan" lőpor he-
lyébe más robbanó anyagok léptek, amelyek-
nek borzalmas, mindent megsemmisítő hatá-
suk volt. 

Vannak olyan kézi gránátosok, amelyek 
bizonyos idő inalva és olyanok, lamelyok 'le-
csapódásukkor robbannak. Az előbbieknek az 
az előnyük, ihogy kezelésük könnyű, feírebba-
násuk biztos és előállításuk olcsó. Hátrányuk, 
hogy néhéz ia gyújtózsinór hosszának a meg-
állapitása. Ha tullhosszu, akkor :az ellenség 
(hatásosan visszajuttathatja, Iha tulrövid, 'ínég 
a gránátvetőnek a kezében robbanhat fel. Ha 
pedig a gránáthajitót közvetlenül ia gyújtó-

zsinór meggyújtása után ellenséges golyó éri, 
(akkor is a saját katonái közt okoz kárt. A 
lecsapódás által robbanó (kézi gránátok elő-
nye, hogy érzéketlenek a nedvesség iránt, 
'könnyen kezelhetők és kizárt dolog a vissza-
írni itásuk, nem számitva a 'vakon (leesetteket. 
Hátrányuk: bonyolultabb szerkezetük és az 
ezzel összefüggő drágább előállításuk, továb-
bá, hogy pulba talajon nem robbannak szót, 
valamint akkor sem, ha ferde szög alatt es-
nek le. 

Az összes kézi gránátok közös alapelve 
abban áll, hogy elegendő robbanó anyag szó-
ródjék az ellenséges sorokba és hogy minél 
több robbanó töltés ugyanazon pillanatban 
robbanjon. Főleg az erkölcsi hatása fontos, 
mert a robbanások légnyomása nem idéz elő 
látható sérüléseket. Hogy az erkölcsi hatás 
(mellett anyagi ihatás is érvényesüljön, a bu-
roknak merev anyagból kell készülnie, amely 
a detonáció alkalmával sok kis darabbá, szi-
lélikká töredezik szét és sokfelé szétröpül. A 
burokban levő töltelék vagy gyújtózsinór ál-


