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dozatokkal és veszedelmekkel' megszerez-
nünk. Ellenben nem mondhatja senki sem, 
liogv nem váltottuk be programunkat. Ilyen 
'körülmények között igazán méltatlanul ért 
bennünket támadás, mely csak tájékozatlan-
ságból eredhetett. 

— Erőtakarmányt kér a város. A városi 
tanács keddi, közigy ülést előkészítő ülésén. 
Bokor IMI polgái mester-helyettes Korom 
Mihály, Gdrgyá» Imre és Schiitz (Antal bi-
zottsági tagok indítványát ismertette. Az in-
dítványok erőt a kai niány beszerzését sürge-
tik állat nevelési célra. A tanács javasolni 
fogja a közgyűlésnek, liogy a város felirati-
tag kérje a föktmiveilésii-gyi minisztert ós a; 

Haditermény r.-t.-ot, hogy a Szegeden őrölt 
gabona után nyert korpa 20 százalékát bo-
cs-ássa a város rendelkezésére, úgyszintén e 
hibás kukoricának állatnevelési célokra való 
átemgedését is kérelmezze. 

— A vidéki kamarák Balkán-irodája. A 
Vidéki Kamarák Központi Irodája vasárnap 
délelőtt iilést tartott Budapesten: Az értekez-
let főtárgya dr. Szávay Zoltán temesvári ka-
taarai titkár jelentése volt, amelyben a te-
mesvári Balkán-iroda felállítására vonatkozó, 
javaslatait terjesztette elő. A jelentést he-
Ivcsléssel fogadták és elhatározták, hogy a 
Halkán-irodát rövid időn belül felállítják. 

— A pincék fosztogatója Öt rendbeli lo-
pással vádolva állott a szegedi törvényszék 
előtt Dulctor Sándor hódmezővásárhelyi nap-
számos. Az év elején egynéhány pincét ki-
fosztott és a lopott holmit érték esitette. Dr. 
P('l>p Sándor ügyész a vádlott szigorú meg-
büntetését kérte, miután lopó-ért' már volt 
büntetve. A biróság egy éri börtönbüntetést-
Szabott ki a javíthatatlan tolvajra. 

— Kinevezés és áthelyezés. Az igazság-
ü&y miniszter Maguy (Lajost, a szegedi király 
törvényszék vizsgálóbíróját 1916-ia is kiren-
delt© a vizsgálóbírói teendők intéz©-ére. I>r. 
Ralázs Sándor szegedi királyi törvényszéki 
-jegyzőt a királyi főügyész ügyészi megbí-

zottá nevezte ki, Mihályffy István szegedi já-
rásbirósági irodatisztet az ujtvidéki járás-
bíróságihoz helyezték át. 

— A szerb internált biine. Miskov Mika 

szerb internált 1914-ben Felsőkobolon a 'bel-
grádi Zasztuva ós a Tribiuui cimü. Magyar-
ország területéről kitiltott lapokat árusitotta. 
Az újvidéki törvényszék öt napi fogházra át-
változtatható száz korona pénzbüntetésre 
itélte. A szegedi Ítélőtábla kedden foglalko-
zott a felebbezéssel és az elsőbiróság it'éle: 

tét megváltoztatva, a vádlottat felmentette 
a vád alól. 

—- Megőrült, mert besorozták az urát. 
Nagyváradról jelentik: Gatyás Albert nagy-
váradi iparos 'március 3-áai bevonult katoná-
nak. Érzék ínyen elbúcsúzott feleségétől és 
húro-m kis gyermekétől, aztán egy távoli vá-
rosba vitték. Gulyásnénak, aki azelőtt is ide-
ges természetű asszony volt, férjének bevo-
nulása óta teljesen elvesztette nyugalmát. Si-
rógörcs vett rajta erőt. Az izgalmak annyira 
megviselték a szerencsétlen asszonyt, hogy 
őrültségi roh;:mokba esett. Be kellett szálli-
ta.iii -az elun kórházba. A bárom kis árva ez-
alatt apátlan-anyátlan maradt otthon. Ivét 
napig sínylődte k igy elhagyatva, ki sem mer-
tek mozdulni a házból és abból éllek, ami ki-
ennivalóra akadtak a 'házban. ,A szom-zédok 
végre figyelmessé lettek a három árvára és 
egy jóiul kii asszony felvitte őket a rendőr-
ségre. A kis árvákat a gyermek menhelyen 
helyezték el és most ott -várják he édesapjuk 
visszatértét és beteg anyjok felgyógy ulását. 

— Királysértő udvarfó. Bocsárszki Dénes 

óbecsei földmives Komáromból jött a keddi 

törvényszéki tárgyalásra, ahol felségsértés 

miatt vonták felelősségre. Tavaly november-

ben, — amikor még nem teljesített katonai 

szolgálatot — Óbeesén belopódzott egy hadi-

mén yecs kéhez, akinek már hetekig udvarolt 

erediuiény't-eleii'ül,(kopogtatott az ajtón.és-mis-

km- az aszony nem akarta beengedni, királ.v-
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Psilander házasodik." 

Mc ghivó. 
Tisztelettel van szerencsém összcsí&ztelőimét, isme-

rőseimet és barátaimat esküvőmre meghívni, amelyet az 

összes törvényes és egyházi formák jtReii^sével, a ma-

gam hite és módja szerint 

1916. március hó 17., 18. és 19-én 
szándékozom a szegedi Korzó-Moziban egy 3 felvonásos 

filmujdonság keretében megtartani. 

Szerencsekivánatok tolmácsolását nagy elfoglaltságom 

miatt csak az előadásokon való személyes megjelenés 

utján kérem. 

Nászájándékok közvetítésére, helyelőjegyzések elfo-

gadására s általában bármiféle intézkedés megtételére ki-

zárólag a Korzó-Mozi Igazgatóságát jogosítottam fel. 

Őszinte nagyrabecsüléssel 

Kopenhága, 1916. március havában. 

VALDEMAR PSILANDER. 

sértő kifejezésekre ragadtatta magút. A sze-

gedi törvényszék Pókay-tanácsa egy havi 

fogházra, itélte a beismerésben lövő vádlottat, 

aki megnyugodott az Ítéletben. 

— A Tömörkény film. Ritkán tapasztalható 
kiivániesiiság előzi meg a hírneves ftó első 
filmjét a Ba.rtanglakókat. (A népművészet 
minden gyönyörihségóvel van felhalmozva ez 
a sláger. Az izéhen-vérében magyar f 1 vétől 
a zsánerűim vállalat mesterműve. A sláger 
megrázó jelenetei a kitűnő szknészek realisz-
tikus ábrázolásai és a kitűnő rendezés szen-
zációs sikert fog ©lenni. Adarabot szerdától 
fogva vetítik az Urániában. A 9 órai előállá-
son a szerző által megirt bevezető magyará-
zatot olvassák fel 

— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 
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Márciu 15-től kezdve 

egész héten 

A legmagyarabb film. 

A szezon legnagyobb 
— eseménye. — 

: . 
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. í Drámai életkép 3 felvonásban, 
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Irta: Tömörkény István. 

A szezon legkimagaslóbb 
eseménye és pompás víg-
:: játék slágerek. :: 
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Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor. 

Gyermekjegyek csak az első előadásokra 

adatnak ki. 

Minden előadáson számozott jegyek. — Kedvez-

ményes és fiizetjegvek nem érvényesek. — Jegyek 

előre válthatók 15-dikétöl kezdve mindennap az 

Uránia pénztáránál d. u. fél 3 órától. — Kérjük 

a t. közönséget szíveskedjék a torlódás kikerülése 

végett jegyeit előre megváltani. 

(volt Konrád) Róka-

utca 6. sz., Szeged-
pályaudvarral szemben 

Gyönyörűen átalakítva 

kezdve. — Kávéház tiszta 6zobák 2 koronától 
egész éjjel nyitva. 


