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juik el élelemmel, ezért -annak idején -száz mé-

termázsa kenyérmag vásárlására engedélyt 

kaptunk. -Hetvenöt -mázsa elfogyott, huszon-

ötöt -pedig a -H-aditermény rendelkezésére bo-

csátunk, miután a szalámigyártást egyelőre 

befejeztük. A s-zalámigyártásnak -tudniillik 

idénye v-an és igy minden évben, — békében 

is — -májustól októberig szünetel az üzem. 

— A belügyminiszter leirata á hadiköl-
csönről. A belügyminiszter a negyedik hadi-
kö'lcsöii-iigyé-ben. a követ-k-ező leiratot in-
tézte Szeged törvényhatóságához: 

— Győzelmünk között folytatott nagy 
mérkőzésünk rendkívüli kiadásokkal jár. 
Ezeknek a -födözése nálunk is uj-albb 'kölcsön 
fölvételét -teszi szükségessé. A n-egyedilk b-arti-
kölcsönre történő nyilván-os aláírás minden 
valószínűség szerint már a folyó hó -19-én fog-
ja kezdetét venni. A kölcsönre vonatkozó 
'hivatalos aláírási fölhívás most fog közz-été-
tétni s az aláírási időnek -a pénzügy-minisz-
ter minden v-alószinüség szerint -az -április 19-
től május l23-ig -terjedő időt fgja megállapi-
tani. Az előző hadiköcsönhöz hasonlóan is-
mét hat százalékos járadékkölcsön -fog kibo-
csátásra kerülni; ezenkívül öt és fél százalé-
kos 10 év imnlva névértékben visszafizetendő 
állami pénztárjegyeket is aláírásra bocsáta-
nialk. A pénztárjegy bármely előm,ut(*Y> járnak 

fogják annak idején kifizetni a névéték össze-

get, nem -mint ,a zároltkötvénynél, -csak a tu-
lajdonosnak. A hat százalékos járadókkötvé-
nyek -cs-aik szabad diarabok lesznek. A járadék-
kölcsön ugy típusa és -kamatlába, minit a befi-
zetési módozatokra vonatkozó föltételek te-
kintetben -azonos lesz a harmadik 6 százalé-
kos járadókkölosönn-el: árfolyama is lényegi-
leg annak fog megfelelni. Az öt és fél száza-
lékos állami pénztárjegyek kibocsátási árfo-
lyama olyan les-z, ihogy körülbelül -meg-feleijen 
a hat százalékos zárolt járadékkötvényekkel 
biztosított tényleges kamatozásnak. A befize-
tésékre ezúttal az 19il4 -augusztus 1-je előtt -el-

helyezett moratóriumi -korlátozáscik alá eső 
betétek -is teljes -mértékben igénybe vehetők. 
Az Osztrák-Magyar IBank és -a iM. kir. Hadi-
köles-önpénztár 1917 végéiig, majd 19-21 j-uni-us 
31-ig messzemenő kedvezménye-k-et nyújtanak 
a jegyzésben résztvevőknek. Ismerve a tör-
vényihatóisági és a községi élet iránya-dó té-
nyezőinek -a nemzeti n-a-gy -cél érdekében ed-
dig kifejtett -nagymérvű és -eredményes mun-
kásságát, a negyediik ba-dikölosön sik-sre elé 
e részben1 ilsi (a legnagyobb bizalomm-al (te-
kintek. 

— Százezer korona ápolási dij a köz-

kórháznak. A város, tekintettel a közkórház 

su-lyos anyagi helyzetére, táviratilag kérte 

a minisztertől a vár-os által előlegezett 100 

ezer korona ápolási-dij megtérítését. -A bel-

ügyminiszter táviratilag közölté, hogy a 

százezer koronát már elküldte a szegedi 

kórháznak. 

— A kisteleki plébánia hivatalos átadása. 
Bezdán János, akit nem-régiben választottak 
m-eg kisteleki plébánossá,, -már megkezdette 
•működésiét, de a -plébániát hivatalosan szom-
baton vette -át. A város hatósága -nevében dr. 
Gaál -Emire kulturtaná-csnok és dr. Turóczy 
•Mihály -főügyész jelenteik meg az átadásnál. 
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Vasárnap 

Psyíander bucsu fellépte 

A westendei rejtély 
Nordisk dráma 3 felvonásban. 

A főszerepben: Waldemár Psylander. 

L é n i n é n i 
vígjáték 2 felvonásban. 

Előadások szombaton 5, 7 és 9 órakor. 
Vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor. 

Számozott helyek. 
í h 

— Állatvédők gyűlése. A Szeged és vidéke 
állatvédő-egyesület választmánya 14-én- tar-
totta ülését, -amelyen dr. Orkonyi -Ede, kú-
riai biró elnökölt.. Az -elnöki megnyitó után 
Hertelendi iJeniő,. jicigyző (felolvasta a turult 
liiés jegyzőkönyvét, amelyet a választmányi 
ülés észrevétel nélkül IhiM-esitett. Lantos 
IBíél-a titkár előterjesztette titkári s évii jelenté 
s-ét, amelyből -a választmány örömmel győző-
dött meg arról, Ihogy az egyesület a mostani 
rendkívüli nehéz viszonyok és körülmények 
között is megvalósította az eléje kitűzött hu-
•miá-nus célokat. Terj-esz-tette -a kiválóan szer-
kesztett- Gyerméknaptárokat, szervezte ' a 
Mladúrvédő Ligát, végezte a madarak téli ete-
tését; felhivta a lótartó-gazdálk figyelmét a 
•túlterhelésre és- a lovak téli patkolására, az 
állatvédelmi eszmék terjesztésére -előadásokat 
-tartott. Elhatározta, -ho-gy az állatvédelem ér-
d-ekében megkeresést intéztet -az összes fiatal-
kornak felügyelő baóságáh-oz és a javító in-
tézeteikhez. Kimondotta, sogy a. felvidéken 
egy -madártelep létesitéee érdekében megke-
resést intéz az országos állatvédő-egyesület-
hez, A választmány foglalkozott -a gyakori 
ebzárlattal, a -gyepmesteri elfogások állat-
kínzásával és -ebből kifolyólag -felkéri a vá-
lasztmány az ehtartó közönséget, hogy job-
ban vigyázzon állataira, kutyáit ne bocsássa 
ki eb vőd jegy, szájkosár és póráz nélkül. Igy 
lelhet elkerülni a veszettség terjedés-ét és a 
gyepmetste-r beavatkozását. Az állatkínzások 
-megelőzése érdekében pedig kevésbé kínzó, 
ebfogó készülék alkalmazásáról fog gondos-
kodni. Köressy -József pénztárnok pénztári 
jelentéséből -az tűnik ki, hogy az egyesületnek 
1267 -korona 5-8 -fillér p-énze van. Az ül-és-en 
jelen voltak: Orkonyi de elnök, Lantos Béla 
ti'tlkár, Hertelendy Jenő jegyző, Köv-essy Jó-
zsef pénz-táros, dr. Székely Vilmos ügyész, 
Bat-ó Istvánná, Wréd-a -Vilmosné. -Gerhauser 
József, Hlug -Péter és -Nyilassy Pál választ-
mányi. tagok. 

— A városi alkalmazottak háborús se-
gélye. Szombaton érkezett a városhoz a bel-
ügyminiszter átirata, a-melyben közli, hogy a 
nem szorosan vett köz igazgatási -alkalmazot-
taik háborús segélyét, — a közgyűlési hatá-
rozatnak megfelelően — jóváhagyta, 

— A Feministák Szegedi Egyesülete áp-
rilis 30-án, vasárnap délután 4 órakór a Ke-
reskedelmi és Iparkamara gyüléstermében 
tartja, rendes évi közgyűlését. Napirend: 1. 
A választmány évi jelentése. 2. Pénztári je-
lentés. 3. A jövő évi költségvetés -megállapi-
tá-s-a. 4. Ügyvezető, választmány és számvizs-
gáló-bizottság választása. 5. /Esetleges indít-
ványok. 6. Előadás. 

— Megbüntetett élelmiszeruzsorás. Szom-
baton délelőtt -egy rendőr a kihágási biró elé 
állította Bisin Mádóné, gyalui lakost, aki fe-
jet és kukoricát árusított jóval -drágábban, 
mint -a -hatóságilag megállapított ár. A tej 
literjét bu-sz -fillérrel, -a kukorica literjét har-
minc -fillérrel adta -drágábban. Házról-házra 
járva kínálta- a portékáját eladásra. A tejről 
már az előzetes vizsgálat -megállapította, hogy 
a tej negyven százalék vizzel van hamisítva. 
Élelmiszer hamisítás miatt külön eljárás fo-
lyik B-iisinné ellen. 'A kihágási biró elrendelte 
a tengeri elkobzását, a tej-et -pedig megsem-
misitette. A biróság Bisinnét tizenöt napi el-
zárásra és százötven korona pénzbüntetésre 
itélte. Azért, mert a kukoricával és tejjel há-
zalt, külön husz korona pénzbüntetést kapott. 
Az árdrágító asszony megnyugodott az íté-
letben. 

— Évzáró iskolai vizsgálatok a felső-
tanyai iskolákban. A felsőtanyai állami elemi 
iskolákban az ez évi tanévet záró vizsgálato-
kait -a gondnokság már megállapitottta. E 
szerint -a -mindennapi -iskolai tanulók vizsgá-
latait április -27., 28. és 29-én, az ismétlő tanu-
lóké máj-us 29., 30. és 31-én tartatnak -meg. 

— Vasutasok tolvajszövetkezete. Tavaly 
májusban1 néhány áll-amvasuti alkalmazott 
állandóan dézsmálta -a Tiszapályaudvaron 
veszteglő -teherkocsikat. Nyolc rendbeli lopás 
mi-att helyezték vád -alá Gsipár Györgyöt, . 

Horváth Mihályt és Lakatos (Mátyást. C9ala 


