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5 órakor tartja meg a kereskedelmi ós ipar-
kamara dísztermében. Tárgysorozat: Folyó 
ügyek és a védriöknönek a díszoklevél átadása. 
Miután külön meghívók nem küldetnek szét 
ezúton kérjük a tisztelt tagokat, hogy minél 
nagyobb számmal megjelenni szíveskedjenek. 
Az elnökség. 

— Ifjúsági hangverseny. A kegyesrendiek 
vezetése alatt álló városi főgimnázium ifjú-
sága május 21-én. vasárnap délelőtt fél 11 
órakor az intézet dísztermében szavalattal 
egybekötött hengversenyt rendez. Műsor: 
1. Morei: Mákvirág. Előadja a főgimn. zene-
kar. 2. Vörösmarty: A vén cigány. Szavalja: 
Tóth Kálmán, VI. oszt. tan. 3. Hasén: Ro-
mánc. Előadja a főgimn. zenekar.4. Lindbland : 
A gőzhajón. Előadja a főgimn. énekkar. 5. 
Ábrányi: Mi a haza? Szavalják: Kulinyi 
László, II B) oszt. tan. és Csata Albert, VII. 
oszt. tan. 6. Heródek-Kemer: A magyar dal. 
Melodráma. Szavalja: Pollner Kálmán, VII. 
oszt. tan. Zongorán kiséri: Szalai József, VII. 
oszt. tan. 7. Jelentés az önképzőkör működésé-
ről. Felolvassa : Prodanovics Emil, VIII. oszt. 
tan. 8. Abt: Dalra fel. Előadja a főgimn. 
énekkar. 

— Harminc vaggon liszt a városnak. A 

Hadi termény r. t. a hatóság távirati kérel-

mére csütörtökön a Back-imalomból harminc 

vaggon lisztet utalt ki a város részére. A 

liszt kiosztása már megkezdődött. 

— Az expresszdljak felemelése. Félhiva-
talosan a következőket közlik : A kereske-
delemügyi miniszter a belföldi, valamint az 
Ausztriával, Bosznie-Hercegovinával és Né-
metországgal való forgalomban a levélpostai 
küldemények, postautalványok és pénzeslevelek 
expresszkézbesitéséért járó dijat az eddigi 30 
fillérről 60 fillérre emelte fel, a csomagok 
expresszkézbesitéséért Járó dijat az eddigi 50 
fillér helyett 1 koronában állapította meg. Az 
egyéb külfölddel való forgalomban valamennyi 
küldemény fajra megszüntette további intézke-

désig az expresszkézbesitést. E rendelet után 

tehát expresszkézbesitésre csak belföldre, 
Ausztriába, Bosznia-Hercegovinába és Német-
országba lehet feladni, még pedig ezidő sze-
rint csak levélpostai küldeményeket, posta-
utalványokat, távirati utalványokat és pénzes-
leveleket, ellenben expresszesomag Auszt-
riába, Bosznia-Hercegovinába és Németor-
szágba, sem belfölre még nem küldhető. 

— Szabad a tengerivásárlás. A föld-
mivelésügyi miniszter rendeletet adott ki, 
amely szerint Arad, Csanád, Temes vármegye 
és Arad, Temesvár, Versecz szab. kir. váro-
sok területén nemcsak a Haditermény-rész-
vónytársaság, vagy annak részére bizomá-
nyosai, hanem saját gazdasága részére takar-
mányozási, hizlalási és háztartási szükség-
letre kizárólag és közvetlen a termelőtől en-
nek szabad rendelkezése alatt álló készleté-
ből más is vásárolhat. 

— A gyulai számvivö-altiszíek a sze-

gedi hadbiróság előtt. A szegedi honvéd 

hadosztálybiróság csütörtökön folytatta a ta-

núkihallgatásokat a kincstár kárára elkövetelt 

csalással vádolt gyulai számvivő-altisztek 

bűnügyében. Csütörtökön Jámbor István nép-

felkelőt hallgatta ki a biróság. Jámbor be-

vonulása előtt szállítója volt a gyulai 2, hon-

véd gyalogezrednek. Jámbor rendkívül ter-

helő tanúvallomást tett, amennyiben kijelen-

tette, hogy tőle minden egyes szállításnál 

kértek számlát, aztán pedig minden tiz nap-

ban ismét számiáztatták a leszállított árukat. 

Kijelentette, kogy a számiákban sok fiktiv-

tétel szerepel. Az egyik számla tizenegyezer 

koronáról van kiállítva és ő csak kétezer 

koronát kapott. Jámbor kihallgatása több 

napig fog tartani. A tárgyalást pénteken 

folytatják. 

— Aki gyűlöli a magyarokat. Április 
h u s z a d i k á n Gyulinácz (Lázár f u va ros b ű n ü -
g y é b e n í t é l keze t t a z o m b o r i t ö r vényszék . A z 
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Pénteken, szombaton és vasárnap 

Szenzációs miisor! 

A csodalámpa. 
Fantasztikus történet a régi Prágából 4 felvonásban. 
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A legjobb vígjáték 

A vegyes énekkar. 
Vigjáték 3 felvonásban. 

Előadások pénteken és szombaton 5, 7 és 9 órakor. 
Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. 

Számozott helyek. 

volt a vád ellene, hogy Zomborban, 1916. 
március 21-én a Bánát-városrészben levő ár-
tózi kútnál egy társaság előtt, akik között 
négy szerb hadifogoly volt, igy nyilatkozott: 
Amikor a magyarok Szerbiában győztek, ak-
kor Zomborban az ablakokat kikellett vilá-
gítani. Aki nem tett gyertyát az ablakba, 
annak az ablakát beverték. A szerb feliratú 
cimtáblákat is összeverték. Látjátok, ilyen 
bolond magyar. Gyulinácz ellen nemzetiség 
elleni gyűlöletre való izgatás vétsége miatt 
indult meg az eljárás. A törvényszék a ki-
hallgatott tanuk vallomásából megállapította, 
hogy a vádlott az inkriminált kifejezéseket 
tényleg használta és ezért egy havi fogházra 
itólte. Gyulinácz felebbezése folytán a sze-
gedi ítélőtábla elé kerül az ügy, amelyet 
május huszonharmadikán fognak tárgyalni. 

— A bevetett területek összeírása. A föld-
mivelésügyi miniszter tudvalevőleg elrendelte, 
hogy a bevetett területet Írassák össze. A 
városi tanács csütörtöki ülésén foglalkozott a 
miniszteri rendelettel és az összeírással Felső-
tanyán Rácz János és Szabó István, Alsó-
tanyán Csutak Lajos, Fumó Pál és Laskai 
Sándor végrehajtókat bizta meg. Az összeírás 
szombaton kezdődik. 

— A cinkotai rémregény. Budapestről tele-

fonálja /tudósítónk: A bécsi rendőrség, mint 

Bécsből jelentik, több levetet kapott, ame-

lyekben arról 'értesítik, ihogy tudnak Kiss 

Béla /bécsi tartózkodásáról. A rendőrség 

nem tartja valószínűnek, ihogy a L'rey Antal 

bécsi pincér 'vallomásában eimütett Kiss Béla 

azonos volna a cinkotai bádogossal. A bécsi 

rendőrség megáilapitotta, ihogy Kiss Béla 

1899—1900-ban Bécsben egyiiítt lakott Nagy 

Jánossal és egy Löwi Samui nevü bádogos-

segéddel. Az állannrendőrség Budapestre ho-

zatja Löwit, hogy megállapitllíassa, azonos-e 

a fogva tartott Nagy János azzal, aki Bécs-

ben együtt lakott Kiss Bélával. A pestvidéki 

ügyészség a vizsgálóbírónak /Nagy János 

előzetes letaíjíózltatásának föntartását indít-

ványozta. 'Hajós vizsgálóbíró délben egy 

órakor kezdte meg Nagy János kihallgatá-

sát. Nagy íentartotta a rendőrségen Itett 

vallomását, ujat nem mondott. Felolvasták 

az előzetes letartóztatást elrendelő végzést, 

amit szótlanul vett tudomásul. 

— Eltűnt cipészsegéd. A moholi csen-
dőrség értesítette a szegedi rendőrséget, hogy 
Tóth András cipészsegód eltűnt és valószí-
nűleg Szegeden tartózkodik. Eltűnésekor fe-
kete kalapot és barna ruhát viselt. Különös 
ismertető jele, hogy jobb lábára sánta. A 
rendőrség keresi. 

— Lótulajdonosok figyelmébe. A kato-
nai ügyosztály közli: Azok a lótu'ajdonosok, 
akik eddig nem vezették elő a lovaikat, má-
jus 19 én reggel fél nyolckor a rókusi vásár-
térre feltétlenül állítsák elő a lovakat, külön-
ben súlyos büntetésnek teszik ki magukat. 

— Jegyezzünk hadikölcsönt a Szegedi 

Hitelbank Részvénytársaságnál, Szegeden, 

Kölcsey-utca 11. szám alatt. 

— A cinkotai hét menyasszony. A világ-
háború szenzációs eseményei mellett „is álta-
lános érdeklődés kisérte a cinkotai hét meny-
asszony szomorú esetét. A közönség figye-
lemmel kisérte a lapok tudósításai nyomán a 
rendkívüli eset nyomozását, nem is gondolva 
arra, hogy azt a moziban is látni fogja. A 
Korzó-mozi ma kezdte meg négy napra ter-
vezett előadását a cinkotai bűneset nyomo-
zásáról készült film bemutatásának. A képen 
világosan látjuk a rettenetes bűntény kiderí-
tése érdekében kifejtett rendőri nyomozást, a 
cinkelt hordókat és a szerencsétlen áldozatok 
temetését. Vasárnapig játsza a Korzó-mozi 
ezt a képet. 

— Árverés. A vasúti kocsik és állomási 
helységekben elhagyott és tulajdonosaik ál-

ral nem igényelt különféle tárgyakat folyó 


