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— Tartalékos zászlósok kinevezése. A 
Külügy-Hadiig)) irja: A .mozgósítás tartama 
alatt ezentúl a (harctéri parancsnokságok 
részéről történik a tartalékos zászlós kineve-
zése. Két 'hónapos kielégítő harctéri szolgá-
lat után a kinevezés az állományra való te-
kintet .nélkiül lis -megtörténhetik. .Egyévi 
önkénteseik ós hadi-önkén tereik, akik az elmé-
leti, vagy gyakorlati alkalmazottságot a 
tiszti rangra meg ntun szerezték, csak hadi-
tetteikért nevezhetők ki tartalékos hadapró-
dokká. 

— Töltés a feketeföldek védelmére. Négy-

százötven katona dolgozott egy töltés épité-

tésén, amelyet a Fehértó délnyugati határán-

emeltek, hogy a Fekete-földeket az áradástól 

megvédjék. A töltés pénteken lett készen, 

ugy, hogy a további áradás már nem fenye-

get veszedelemmel. 

— Móra-matiné. A Feministák Egyesülete 

február -másodikán délelőtt tizenegy óraikor 
a Korzó-moziban gyemnek matinét rendez. A 
miiisort a rendező egyesület kiváló Ízléssel és 
gonddal állította össze. A matiné irodalmi 
i)ivóját Móra Ferenc közreműködése bizto-
sítja, aki ikiülön erre az alikalomra ir mesét 
a kicsinyeknek ós azt — ennek fognak aztán 

•a gyerekek igazán örülni — személyesen 
fogja elmondani. Soós Aladár prológusát 
Miklóssy Margit színésznő fogja előadni, 
Hantos Irma pedig Móra-verseket szaval. 
Fichtneé Sándor karnagy, az országos nevű 
zeneszerző Móra Ferencnek két versét zené-
sítette ineg, az egyiket Hitbert Janika, a 
szinház énekesnője fogja énekelni. Ladányi• 

né Száuthó Margitnak a városi zeneiskola 
tanárnőjének növendékei Ha a gyerekei: 

sírnak cimü verset éneklik. A műsort három 
kedves mozikép zárja be. Jegyek már kapha-
tók az egyesületiben és a Korzó-moziban. 

— Zsebtolvaj a hetipiacon. S z o m b a t o n 
reggel özvegy Deák .Antalné dorozsmai .pa-
rasztasszony bejött Szegedre, hogy egyet-
mást vásároljon. Elbámészkodott a hetipia-
con, ahol .valaki felhasználta az alkalmat és 
kilapte a zsebéből ötven koronát tartalmazó 
pént arcúját. .Deákné feljelentést tett a rend-
őrségen, alli-ol megindították ,az eljárást a 
zsebtolvaj lkézre'keritésére. 

— Meglopta a saját kocsiján. Kiss Ferenc 
királyha'limi gazdálkodó jainiuár huszadikán 
kocsiján hazafelé pvent. -Az országúton egy 
fiatalember megszólította és kérte, hegy ve-
gye fel a kocsira. Kiss helyet csinált helk-i a 
kocsin. A gazda álmos volt, elszunnyadt, a 
fiatalember pedig felhasználta az a fkaimat 
és ellopta hétszáz koronát tartalmazó pénz-
tárcáját. .A -rendőrség a tettest Kalmár Ist-
ván doimaszéki legény személyéiben kinyo-
mozta. Kalmár beismerte a lopást.. 

— A városi nyelviskolában uj francia, 
német, angol és török tanfolyamok nyílnak 
meg jannár 1-én. Beiratkozni lehet, naponkét 
a Városi Felsőkereskedelmi iskolában földszint 
jobbra, délelőtt és délután. Telefon 14—11. 
Igazgató, Jakab Dávid. 

FROMMER, BROWNING, 1914. modelu steyer pisztolyok 
Sebők Mihálynál Szeged, Valéria-tér kaphatók. 

Belvárosi Kávéház 
Szeged előkelő kávéháza. Reggeli s 

uzsonna kávék, legjobb kávéházi ita-

lok, bel- és külföldi képes és napi-

lapok nagy választékban. Figyelmes 

kiszolgálás. A n. é. közönség szives 

pártfogását kéri 

tisztelettel KLEIN ERNŐ, kávés. 
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A vasúti árúdijszabások. 
— A szegedi kereskedők, iparosok és gaz-

dasági érdekképviseletek figyelmébe. — 

Miként a múltban, ugy a normális vi-
szonyok majdani beáJJtával, szerte a világon 
a jövőben is a gazdasági kiérdés'dk fognak 
domináló szerepet játszani. 

Ezért beáll annak a szüksége, hogy a 
leghatalniasaU) gazdasági fegyver, a vas-ut, 
árudijszakásai a gazdaságii tényezők (keres-
kedelem, ipar, .mezőgazdaság) részéiről több 
figyelemben -részesüljenek és igy homlok-
térbe kerül a vasúti árudijlsziabások népsze-
rüsitésénefk kérdése. 

Ezen a téren iminálunk főképen még a 
vidékien, ezideig édes-kevés történt. Csakis 
Budapesten történteik kezdeményező lépések, 
amennyiben a 'budapesti kereskedelmi és a 
vele kapcsolatos keleti akadémián előadnak 
vasúti díjszabási vonatkozású tantárgyakat, 
azonkívül pedig egynéhány lelkes vasúti 
tisztviselő kezdeményezésűből k ifolyól ag 
magántianfolyaimok tartatnak fenn, melye-
ken a jelentkező többnyire magántisztviselőik 
megfelelő kiképzésben részesülnek, hogy az-
tán elfbeli ismereteiket foglalkozásuknál liasz 
nosithassák. 

A női tisztviselők országos (egyesülete 
legutóbb szintén ilyen tanfolyamot létesített, 
liogy tagjaiinaik módot nyújtson az ilynemű 
ismeretek elnyerésére. , 

Nézeteim szerint itt az ideje a vasúti áru-
díjszabási ismereteknek minél szélesebb 'kör-
ben való erje-ztestire, hogy a szállító közön-
ség egyrészt tudataiban legyen annak, mily 
kötelességed vannak a vasúttal szemben, 
másrészt pedig üzletkötése,inéi és szállitásti-
nál ebbeli ismereteit hasznositbassa és vé-
gül felesleges és ia legtöbb esettben okiról kii! i 
reklám áloióklkial a vasutat ne zaklassa ás an-
naik felesleges kiadásokat ne okozzon. 

Az áruik vasúti szállítása tudvalevően 
fuvarozási szerződés alapján történik, mely 
fuvarozási szerződés kifejező okmánya a fel-
adó által a vasútnak átadott fuvarlevél. 
Mindenekelőtt tehát iá fuvarozási szerződés 
törvényes alapjainak, a „Vasúti üzletsza-
bályzat" és a „Nemzetközi Egyezmény" Jia-
tárözm anyainak, mely a vasút és az azt 
igénybevevő száliltó felek közti viszonyt 
szabályozzák, — -megismerésére, aztán pedig 
a ,fuvarleveleik helyes kiállítására kell töre-
kedni, főképen azonban a szállított áruknak, 
a valóságnak megfelelő helyes megnevezé-
sére kell a súlyt helyezni. 

Szükség volna tehát, hogy a kereskedel-
mi tanonciskolákban, mint pedig a közép 
kereskedelmi ifekolák-bau szakemberek által 
megfelelő tantárgyat adjamalkq elő, ha más-
kép nem fakultatív módon s mig a kereske-
delmi tanonciskolákban .különösen a fuvar-
levelek szabályszerű kiállítására és az áruk-
nak, a valóságnak megfelelő helyes dijsza-

básszerü megnevezésére kellene a fősúlyt 
fektetni, addig a középlkereskcdeliui iskolák-
ban, a nemzetközi egyezmény, vasúti üzlet-
sizall>ályzat, helyi, belföldi és fontosaibb kül-
földi köteléki áru'dijsza'bások (mibenlétére is 
ki kellene terjeszkedni. 

Ezzel el lelhetne azt lérni, hogy a közgaz-
daság szolgálatában álló magántisztviselői 
kar, valamint a nagyob kereskedelmi és ipar-
telepeik vezetőirés tulajdonosai is tisztában 
lennének a vitális érdékeiket érintő vasúti 
szállítási szabályokkal és legfontosabb diJ-

Igazgaíó: VAS SÁNDOR. • • • • Teleion 11-85. 

Vasárnap 

A kinematographia legnagyobb szenzációja. 

Felülmúlja 

Quó Vadisf és Nilus királynőjét. 
Óriási fiimszenzáció. B Óriási filmszenzáció. 

Salambó. 
6 felvonásban. 

Egész előadást kitöltő film. 

Előadások pénteken és szombaton 5, 7 és 9 órakor, 
vasárnap d. u. 2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor. 

Minden előadáson számozott helyek. 


