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8 D fi LM AG Y AUORSZAU Szeged, 1916. február 20. 

— A Nővédő-Egyesüleí közművelődési 
estélye. Vasárnap, február 20-án tartja meg a 
Szegedi .Katholiikus Nővédő-iEgyesiilet nagy-
szabású közmüivelőd'úsi etstélyót a Tisza-iszálö 
nagyiteimében. Az estély a badiárválk érde-
keit szolgálja, amennyiben ennek a nemes, 
hazafias célnak juttatja az egyesület jöve-
delmiét. ,A nagy körültekintéssel rá gonddal 
összeállított műsor kimagasló pontjia 'dr. 
Glattfelder Gyula micigyéspütspcik beszéde. A 
hangverseny műsorának minden egyes szá-
lmát is művészek, mint Márkus Lily zongo-
raművésznő, Lukács-Les sriér Miiéi gordonfca-
müvráznő, Fehér G izei la, dir. Kiss Meny-
hért iiró látják el. Az lest'ly iránt általános 
aiz érd ék k'i déte közönségünk köréiben. A köz-
művelődési estély pontiban öt órakor ikezdő-
dik. 

— A Vörös Kereszt választmányi ülése. 
Február 20-án, vasárnap délelőtt 11 órakor 
tartja a Vörös Kereszt-Egylet választmányi 
üléséit a városháza tanácstermében, amelyre 
az elnökség ezúton is meghívja a választmá-
nyi tagokat Tárgy: közgyűlés előkészítős© 
ós folyó üigyiek tárgyalása. , 

— A csengelei vízkárosultakért. A felfa-
kadó talajvíztől károsult csengelei kapitány-
ság szegény sorsú lakosságának Misegitésérc 
a Szegedi Szaibadaktatási Egyesület a város-
háza közgyűlési termében vasárnap délután 
4 órai kezdettel tartja meg a második jőté-
kanyoéliu előadiását Ez alkalomimlal Deák. 
Deziső tanár: Háltam és gyermeknevelés 
oimimel, utána Szegelethy János tanár: Vág 
völgye oiminnel 60 vetetett képpel illu-ztrált 
előadást ta.rt. A kát előadás közt a sKegeidi 
királyi katboliiikus tanítóképző dialfcara Na-
szády József tanár vezetésével előadja Lá-
nyi: Magyar népdalegyveleg, Goll, Indul ö 
és Schumann: Élj őseink hazája cimüi dalo-
kat, Belépő dijak: ülő helyre személyenkint 
50 fillér, karzati és álló helyre 20 fillér. Az 
előadás kezdete pont 4 érakor lesz. Az egye-
sület vezetősége kéri a t. közönséget, hogv 

jótékonyoélu előadásain miinél számosabban 
jelenjenek meg. 

— Országos Hsztrazzfé, Az országosan 

elrendelt lisztrazzia arányaiban sóikkal ere; í-

ményesebb volt, mint eddig ia szegedi, inert 

amint alábbi tudósitásunkból kitűnik — 

esiak egymagáiban véve ,Újvidéken1 nem ke-

vesebb, mint kétszásztizenkéit. vaggon eltitkolt 

szemrátermiényt foglaltaik le. Az orszálg kü-

lönböző helyein lefoglalt elrejtett késeietek-

ről félhivatalosan a következőket jelentik: 

Lefoglaltak Révaujfalun 60 mm., buizát 
és 26 mm. zalhct, Alsóbaucunon 6 mm. ten-
gerit, Örszen tpétemem 90 majm. buizát és búza-
lisztet lés 30 imm. rozsot, Iharoson 76 mm. 
gabonáit, 6 mm. zabot és 1 mim. babot. Újvi-
déken ismételten 840 mim. búzát, 3190 mm, 
kukoricát és 256 mim. zabot, Tr,megvárom 506 
mim. galbonanieniüt, babot és korpát. Homok-
szilen 136 mm. búzát 150 mm. tengerit, 35 
m|m. árpát ós 20 mim. zabot, TemcspauJison 
47 mm. búzát rá 12 mim, búzalisztet, Blága-
sízientmilbályon 74 mm. búzát, ,235 mm. tenge-
rit, 45 mm. árpát és 27 mun. zabot, Temes-
rékásom 140 mim, buizát, 140 mm, tengerit, 
20 mm, rozsot és 20 mm, babot, ökörtvlélyé-
sen 200 mim, gabonát, Rábaszentimáirtonban 
200 mim. gabonát, Ráibalkerefczturon 200 mm. 
gabonát, Felsőittelben ujaiblban 142 mim, bú-
zát, 50 mm. zabot és 520 mim. tengerit, Né-
metréten 227 rpm. gabonát, lisztet cs tenge-
rit, Predleálon összesen 1120 imim. gaíbona-
mieimjüit és tengerit. •Újvidéken 212 vaiggon 
szietmiesterményt találtak, Tcímer i n , községben 
25 vaggon' búzát és 93 vaggon tiemgeil, a ke-
veivái járáis területén több mint 33 vaggon 
tengerit, e|gy báiosmegyei naigyközségben pe-
dig egy takarékpénztári igazgatónál — ne-
vét a hivatalos jeientrá nem mondja még — 
800 métermázsa búzát, 300 mázsa zabot rá 
2000 miáizsa tengerit találtaik. A debreceni 
pénzügyigazgaltósáig Hajdú vármegyében 
megkezdte az eldugott gabona után való 

Igazgató: VAS SÁNDOR. • • • • Telefon 11-85. 

Vasárnap 

A szezon legszebb mozi műsora 

D O R I T T W E B X L E R 
II-ik szenzációs vígjátéka. 

A dragonyos kisasszony 
vigjáték 3 felvonásban. 

A legszebb társadalmi dráma 

A férj, feleség és a harmadik 
társadalmi dráma 3 felvonásban. 

Valamint az uj kísérő műsor. 

Előadások pénteken és szombaton 5, 7 és 9 órakor, 
vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor. — Számozott helyek. 

nyomozást t'is a beérkezett jelentésiek szerint 
a vidéki pénzügyőrök eddig mintegy 2000 
mim. búzát koboztak el Hajdúszoboszlón, 
H>a j dudoirogon rá Böszörményben. Az újvi-
déki határrendőrség Urtsziemti vámon, Sajkás-
györgyén és Ujiveríbász határában 840 mim. 
búzát, 3194 mim. tengerit ós 255 mjmi zabot 
kutatott fel. Az aradli rendőrség megkezdte 
az elrejtett liszt- és gatainakiészkték felku-
tatását. Két pékuiti éls több magánosnál ed-
dig ötven métermázi&át foglaltak le. Munlká-
oson 220 mim liszt és 700 mim, hüvelyes, ör-
begyalján 64 mim. gabona, Klastrom alján' 33 
mim, gabona, Onciszvicéglen 36 mim. celho'-a, 
PiaitthyándifaIván 110 man. buza rá zab, Te-
mesváron ujabban iismét 3864 mm. árpa t® 
66 mim. liszt, ,Viimgám> 14 mm. búza, Tehnets-
irékásoji 41 mm. búza éls 8 min. tengeri, KÖP-
csémyem 53. mim. gabona éls femnsri, Mci-ou-
szcinckon 52 mm. gabona', Hegyeshalmon 
851 mm. árpa és tengeri, Viágujlhelyem 75 
mm. gabona, Darányom rá Kast',ly dombon 
összesein 167 min. gabona rá hüvelyes, Felső-
bányán, iPu'sztiaimeizőn és Tarkón ösze-iem 18< 
imm .gabona, Aikópornimíbáikcm 34 mim,. 
bon a, Dcklámyom, 34 mim. búza, azonkívül 
Maincstécisón, Dombrón rá íFelvimcen több 
imlútcririázsa foglaltatott le. 

Szegeden komoly arányikban d?ak ez-

után kezdődik az elrejtett készletek lefof 

laláiSa, Sok idtclycm finánc járja .máriis a vá-

rost. Eredményesiebb munka persze a tanya3 

vár irájuk, ahova edldig az utak járhetaitlaifl-

sága miatt nem t mehet tek. Jjk 

— Jelentkezzenek a csónakíuíajdonoso'k 
Figyelmezteti a rendőrség a hajó- és csónak' 
tulajidonoleolktet, ihogy /kiét vagy több ézeinéiy 
löszére alkalmas csölnakjaikat vagy 3.1° 
méternél nem szélesebb é® vasúton saállh' 
ható hajóikat február 25-én délelőtt fél 
lene órakor a vasúti hid lábánál, az ott mű-

ködő bizottságnak haladéktalanul mutassák 
ta rá a tulaj dcnciaaik is jelenjenek w t t 
mietr a csónak eladá-si ára éls1 a tulaj1 doro® 
neve a 7. utásizzátezlöalj paát mosnclkság •ál-
tal a ,cs. rá kir, badügyniihiiazter 1102/1916. 
számú rendelete alapján össze fog iratai. 

— Életunt cipész. Szombaton hajnalban 
Mangel Károly cipész Délibáb-utca 3. szál® 
alatti lakásából temcls giázsiziag áradt ki. Á 
háizbéliek betörték az ajtót rá .Hangiéit a sza-
bad lengőre vitték, ahol magához tért. A'a" 
lósizinü, hogy öngyilkossági kísérletről v®1} 
szó. Az öngyilkosjelöltet a .mientők a városi 
közkórháziba száilitctták. 

— Üzletfosztogatók munkában. P é n t e k r ő l 
lazoniibatra virradó éjjel két hielyen is P1'0' 
báil'koztak az lüzletlfciseitoigaitók. Tónczer J a" 
kaib bádoigös üzletéből neűiány fillért, Brit1 

Gézáné dohánytőizsdlédéjből pedig száz os"' 
mag dohányt és egy 'doboz szivart loptak rá. 
Felkéri a rendőrséig azokat, akiknr'l a toB'8' 
jóik a lopott holmit elsétleg éirtékesitieni 
jáik, hofgy erről a rendőrségiét azonnal ért0" 
sitsék. 

— Vadászkaiandok az afrikai dsunge'^ 
mélyén. Az a nagyszabású sportszenzáció, f,eT 
lyet már hetek óta várva-vár a Korz.ó-MoZJ 

publiikuma rá amélynék miegjelenésiét ediáff 
teöbniikaá okcik Iklélsleltettélk: hétfőn keiül etó 
ször a. közönség elé. Rotart Schumann, a b1' 
r.es aifrilka-utazó filni.naplójia — hir szeri®1 

a legcrdékfrázitőhU) és tegíbrillLátosaibb 
göfénykép, mely éblben- a zsánerbön v.'vlbj1. 
megjelent. Mint a fáma mondja, előállR^/ 
•költségei meghaladják a félmillió -kmro®^ 
és — an a periig nagy szó! — érdekessé? 'd'i_ 
gában felülmúlja még az annak idején 
impoizáns sifkert aratott KleinmhmidH 
tány észa'klsarki vadlásBatait iis. Az â '1"1' ,, 
dsungelek iminden rejtelimlót feltárja riM 
tünk ez a. filmi, melynek három fejezete . 
egy meyrögiziitótt csodáj'a a; kinemaitog0'8"^ 
bravúroknak. Gnu-, viziiló-, on-szarviu-, 
óriiálskigyó-, bölény-, krokodilus- rá l'501>mr-
vadászaiticlk vonalnak eil szemeink előtt 

ka váltoftatoktan és a. ka leidoezfkóp1 zero 
pékből az őserdők eddig nem, látott, érd© 
ségni bontakoznak ki, bogy a szó telte9 


