
Szeged, 1916. -április 30. 

által ímegaikadályozták a viz lefolyását. A 
felsőt anyai földek nagyrésze -ennek követ-
keztében -viz alatt áll. Felkérlek a főszolga-
birót, engedje meg, ho-gy a töltések átvágása 
által a vizet levezethessék. A főszio-igabiró 
megígérte, ho-gy pártolná -fogja a fehértói la-
kosok kérelmét. A küldöttség szombaton dr. 
Somogyi Szilveszter polgármestert kereste 
fel. A polgármester .megígérte a küldöttség-
nek, hogy ügyükben minden lehetőt el fog 
követni. 

— Adományok. Kellner Sári a vak katonák 
részére 3, a rokkant katonák részére 3.50 ko-
rónát juttatott hozzánk. A ipénzt redeltetén 
helyére küldjük. , 

— Rendőrfőkapitány és bankdi rektor 
rágalmazás! pöre. Szabadkáról jelentik; Csak-
nem két év óta -húzódó pörben hozott Ítéletei 
pénteken a szabadkai törvényszék. A pör 
előzménye -az, Ihogy -Grosz lAidoLf, szabadkai 
vasúti vendéglőst /csendőrök 19-1-4 szeptember 
5-én éjjel 'letartóztatták. Szemző Ernő bank-
igazgató, Grosz veje, másnap reggel Buda-
pestről Szabadkára érkezett, hogy a rendőrség 
bealv-atkozását kér/je .apósa (kiszabadítása ér-
deké-ben. A próbakozás nem járt Sikerrel és 
Szalay Mátyás rendőrfőkapitány a bankigaz 
gátén ak kijelentette, liogy a rendőrség i-s 
átteszi a -Grosz ellen kaesiderékszánira. ösz-
sz-egy/iit panaszokat -a csend/őrségihez. Szemző 
induatosan azzal vádolta a rendőrséget, liogj 
apósát bosszúiból üldözik, -inert nem hajlandó 
a rendőrség tagjainak rezsi-áron kiszolgálást 
adni. Szalay Mátyás főkapitány rágalmazás 
miatt feljelentette Szemző bankigazgatót. A 
szabadkai törvényszék egy esztendővel -ezelőtt 
60 korona pénzbüntetésre itélte, a tábla, a bün-
tetést 100 koronára emete fel, a ,Kúria azon-
ban iratok bes-zerzese és ujabb tanuk kihall-
gatása miatt uj tárgyalást rendelt -el. A tár-
gyalásod tanuk igazolták, bogy a rendőrség 
bojkott alá helyezte a vendéglőt, feljelentése-
ket adott be Grosz elten, -de minden esetben 
felmentették -Grosz Adolfot. A szabadkai 
törvényszék pénteki tárgyalásán Szemző ernő 
•banki-gaagatót a rágiaima zás vácija alól föl-

mentette. IAz ügyéfez a fölmentő itélet ellen 
fökllbezést jelentett be. 

— A gyógyszerészek zárórája. A szegedi 
gyógyszertáraik az nj órabeosztás szerint reg-
gel fél nyolctól /esti fél kilenc óráig tartatnak 
nyitva. 

— Szegedi katonák a háboru végéről 

A B. II. baditiudóistója -irja: A debreceni ba-
kák, a lliires 39-esek igy vélekeid-ne'k a háboru 

vé-góről: 

— Attól függ, hogy in/őst meddig mara-

dunk pihenőn! 

— Hisz a menetszázaduk még esak most 

kezdi! 

— Ha rám bízták -voln-a, már vége lenne! 
/Ha meg a debreceniek régii riválisát, a 

vitéz •szegedi bakákat kérdezi meg -valaki, 

hogy mikor lesz béke, igy felelnék: 

— Majd ha az egész világot legyőztük! 

— A ini-g élő ember lesz a /földön, most 
már mindig -verekedni fogunk! 

— Mikor lesz /béke? /Ha vége lesz a há-

borúnak. 

— Kinek kell béke? 

— A szegedi könyv és papirkereskedők 
liólycs szociális érzékkel elhatározták, bogy 
üzleteiket máij-us 1-től augusztus 20-ig bezá-
rólag vasáru apók on egész napon -át zárva 
tartják. A bevonulások foytán leapadt sze-
mélyzet egész héten át tulifeszitett erővel mű-
ködi,k mindenütt, ugy, hogy egy teljes napi 
pihenőt, megérdemelnek ugy a főnökök, mint 
az alkalmazottaik. 

— Az ittas ember halála. Szándékos em-

berölés vádja miatt állott szombaton Kozma 

Gergely -népfelkelő szakaszvezető -a szegedi 

hon véd hadosztálybiróság előtt. ,A szakasz-

vezető a szalm árnémetii megiflgyelőá'llomás 

parancsnoka volt. Kozmának szigorú paran-

d é l m a g y a r o r s z á g 

csa volt, hogy a megfigyelőálloinás kerítésé-

hez senkit se engedj-en. Tavaly július 11-én, 

egy részeg napszáins, Bencze István odament 

a kerítéshez, mire /Kozma távozásra szólította 

fel. Az ittas ember többszöri felszólításra, 

sem akart távozni, sőt civakodni kezdett a 

szakasz-vezetővel. Kozma okkor két katonával 

elvezettette (Benczéfc, de az visszajött és gú-

nyolni kezdte a szakaszvezetőt. Kozma dü-

hös lett és oldalfegyverével leszúrta a részeg 

embert, aki másnap belehalt sérüléséibe. A 

ha-dósztálybiróság egy évi és két havi súlyos 

börtönre itélte -a szakaszvezetőt. 

— Árdrágító kofaasszony. Dr. Temesváry 
Géza kihág-ási kiró tizenöt napi elzárásra és 
százötven korona pénzbüntetésre itélte Ke-
nyeres lAntalné királyhalmi kofaasszonyt, 
mert négy csirkét a- hatóságilag megállapí-
tott áron felül akart eladni. 

— A szegedi szocialisták népönmp lye. 

A -szegedi szociáldemokrata párt végrehla-jtó 

bizottsága a következő felhívást 'bocsátotta ki: 

A Magyarországi Szociáldemokrata párt a 

rendkívüli időkre való tekintettel elhatározta, 

hogy az idén május elsejét április 30-án ün-

nepli meg. E célból a szegedi .munkásság ápri-

lis 30-án, vasárnap délután 2 órai kezdettel a 

Gedó-féle kertibelyiségben konfetti- és szerpen-

Hncsatával egybekötött népünnepélyt rendez, 

amelyre -a munkásokat és -a nagyközönséget 

tisztelettel meghívja. Belépődíj 20 fillér. A 

tiszta jövedelem 40 -százalékát a harctéren el-

esett munkások hátrainia,T/adottjainak egyszeri 

segélyezésére fordítjuk. Kedvezőtlen idő ese-

tén az ünnepélyt -a következő vasárnap tartjuk 

meg. 

— Értesítés. A Korzó-mozi igazgatósága 
közli a közönséggel, hogy május elsejétől, hét-
főtől kezdve az előadások naponta délután 
hat, nyolc és tiz órakor kezdődnek. 

— A kötözőzsineg kötelező bejelentése. 

A Budapesti Közlöny a kötözőzshieg kötelező 

bejelentéséről ia következő kormányrendeletet 

közöl,te: 

Mindazok a gyárosok és kereskedők, akik 

olyan kötözőzshieg előállításával foglalkoznak, 

amely kévekötő zsinegnek készült, vagy kéve-

kötésre alkalmas és általában mindazok, akik 

eladásra szánt ilyen kötőz-sin-egeket tartanak 

birtokukban, vagy más részére őrizeitben, köte-

lesek ezen kötőzsinegből az 1916. -évi május lió 

1 napján birtokukban, vagy őrizetükben levő 

készleteket a zsinegek anyagárnak (manllla, 

kender, juta, papin- -stb.) megjelölése mellett a 

földm. minisztérium -statisztikai osztályának 

(Budapest, V., Országház-tér 11.) legkésőbb 

1016. május 10. napjáig bejelenteni. Mindenki, 
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aki bejelentésre van kötelezve, köteles olyan 

raktárkönyvet, vagy feljegyzéseket vezetni, a 

melyből, illetve amelyekből a bejelentett kész-

let nagysága és annak minden növekedése es 

csökkenése (felhasználás, eladás -stb.) megálla-

pítható. Aki a kévekötőzsinegnek -birtokában 

vagy őrizeténen levő -készletét a megállapított 

időben a jelen rendelet ellenére be nem jelenti, 

vagy nem a valóságnak megfelelően jelenti be, 

vagy a hatósági ellenőrzést meghiusítja, az 

— amennyiben cselekménye súlyosabb bünte-

tő rendelkezés alá nemi esik, — kihágást követ 

el és két hónapig terjedhető elzárással és 600 

koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bünte-

tendő. 

A hivatalos lap mai száma rendeletet közöl 

a gyapjukószl&tek forgalomba-hozatalának kor-

látozásáról is, a gyapjú árának malkszimálti-

sáról, -a zománcozott vaslemezedények, az óno-

zott vaslemezedények, -a csiszolt vas-edények és 

a mosó üstök árának m'ax/imálásáirál, bizonyos 

férnek és ötvözetek -és ezekből került tárgyak* 

forgalomba hozatalának korlátozásáról, az 

ólomnak és ónnak hadicélokra való igénybevé-

teléről. 

— Rendkivül izgalmas háborús történetet 
mutat be vasárnap a Vassniozgősziuház a* 
•olasz harctérről, melynek szenzációs hatása 
lesz. /Az Apollóban ugyanakkor a Babér fa és 
koldusba1 cimü művészi társadalmi drámát 
és Nindent a szerelemért kedves, bájos vígjá-
tékot -vetitiilk. Sláger műsora lesz vasárnap az 
Uránia-szinházmik, ugyais akkor kerül beiíiu 
tatásra lA'lvin 'Neuss az üdéin legnagyobb si-
kert aratott izgalmas, érdekfeszítő detektiv-
drámája: Sikoly az éjszakában. A darab a 
fővárosi közönséget is bámulatba ejtette. A 
drámán kivül még kedves vigjátékclk és (Bu-
dapest látképe van műsoron. A 9 órai előadá-
son számozott jegyeik. 

— Az első fényképészeti tanfolyam Sze-
geden. Május 2-án, kedden este egynegyed hét 
órakor nylilik meg a városi felső kereskedelmi 
iskolában -az első jmiiv-észi, fotográfiái 
folyain, amely egy hónapra terjed és heten-
ki-nt háromszor este egynegyed 'héttől három-
negyed nyolcig tart. Célja egyrészt az álta-
lános ama tőr-fény képezés elméleti és gya* 
kórlati megismertetése, másrészt és főleg a 
modern művészi arcképfelvétel teljes elsajá-
t teása. E tanfolyam különösen a miinél "töké-
letesebb és olcsóbb fényképészeti eljárásokat 
ismerteti, ugy bogy annak, aki kellő intelli-
genciával rendelkezik és szorgalmat tanúsít, 
a tanfolyamon szerzett i-smeretei kenyérkere-
seti -pálya alapjául szolgálhatnak. -Ez külö-
nösen a hölgyk-özönsóget érdekelheti, mert-
épen ez a pálya az, mely a női képességnek 
annyira megfelel. A tanfolyamot Heritsoh 
Arthür tanár tartja, aki Budapesten az ama-
tőr fényképezők országos szövetségében a mii-
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j^i Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor, vasárnap d. u. 2 órától kezdve. r^ 
Gyermekjegyek csak az első előadásokon érvényesek. ĵ r 


