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sági munkásokkal azonosan.; ugyancsak fen-
emlitett szabályzat szerint szállításuk költ-
ségei Oroszlengyelországból és egyéb mellék-
költségei személyeukint körülbelül 50 ko-
ronát tesznek ki. A munkások előrelátható-
lag junius 26-án érkeznek meg és legkésőbb 
július 1'0-ig állnak a gazdaközönség rendel-
kezésére, miért is a munkások a jelzett idő-
ben feltétlenül eredetű tartózkodási helyükre 
yisszairányiitandók és igy tartózkodási ide-
jük meghosszabbítása a jelzett időponton tul 
semmi körülmények között sem engedélyez-
tetik. Ezirántli előterjesztések tehát semmi-
esetre sem vehetők figyelembe. A törvény-
hatóság gondoskodjék arról, hogy azok a 
munkaadók, akik ezeket a hadifoglyokat 
igénybe veszik, kellő lisztmennyiséggel el 
legyenek látva, valamint arról"Is, hogy a 
szállitásii és egyéb mellékköltségek fedezésé-
re az illető munkaadók a törvényhatóság-
nál, illetve a munkabizottságnál megfelelő 
biztosítékot tegyenek le. Ilyen .foglyokért a 
városban a hadifogoly-bizottságnál: városi 
bérház II. em., külterületen alsó- és felső-
központon lehet jelentkezni legkésőbb ju-
nius 20-íig. 

— Megalakult a szegedi honvéd altisztek 
jötékonycélu köre. Pünkösd hétfőjén alakult 

meg szép ünnepség keretében a szegedi 2. 
.honvéd pótszázad „Altiszti IKöre", mely 
többek közt azt a nemes jótékony célt tűz-
te maga elé, hogy az elesett altisztek özve-
gyeit és árváit segélyezze. Az ünnepség 
'délelőtt féltízkor vette .kezdetét a 2. pót-
század összes altisztjeinek, az 1-tés 3. pót-
'századok tiszti és altiszti kiilldÖttségenes 
'jelenlétélben. Ráncai Ágoston százados, az 
Altiszti Kör népszerűi elnöke, lelkes meg-
nyitó beszédet mondott. Felemlítette az 
alakulás célját, amely nemcsak az altisz-
tek széliemi nevelésére, hanem főleg a sze-
gedi elesett altisztek árváinak és özve-
gyeinek segélyezésére, továbbá a rokkanit 
altisztek támogatására irányul. A kitűzött 
cél elérésére mindenkit meleg szavakkal 

buzdított a imufnkára. Az élénk (tetszéssel 
fogadott megnyitó beszéd után Nágel Manó 
alezredes, pótzászlóaly-parancsnok. az (Al-
tiszti Kör diszelnöke emelkedett szólásra. 
Magasszárnyalásu 'beszéde során összetar-
tásra, bajtársi szeretetre, miegiéntő együtt-
működésre buzdította az aUltiszIfeíkiet, hogy 
mi út a harctéren, — szólott, — nincs sze-
gény ember és nincs gazdag einlber; nincs 
ur és nincs szolga, hanem icsak katona van 
és ennek az összetartásnak egviittkiizdés-
nek köszönhetjük eddigi diadalunkat, kívá-
natos, hogy a most megalakult kör is ilyen 
szellemben nevelje tagjait. Az alezredes be-
szédét szűnni bem akaró éliienzéssel fo-
gadták a jelenlévők. Az altisztek neveiben 
Vajka törzsőrimester üdvözölte a megjelen-
teket és megköszönve a vezetőség fárado-
zását, a szép ünnepség véget ért. 

— Közgyűlés. A szegedi állami főgimnázium 
.segélyegyesülete 14-én, szerdán délután hat 
órakor az állami főreáliskolában tartja évi 
rendes közgyűlését. Határozatképtelenség 
esetén a közgyűlés e hó 47-én, délután ,6 óra-
kor lesz. 

— Változások a vasúti menetrendben. A 

vasúti menetrendben ujabban a következő 

változások történtek: További intézkedésig a 

Vásárhelyről délelőtt 10 óra 40 perckor 

iSzegedre érkező ós a rókusi állomásról 

délután 2 óra 44 perckor Vásárhelyre induló 

vonatot beszüntették. A Szabadkára este 

10 óra 20 perekor induló és onnan délután 

4 óra 30 perekor érkező vonatforgalom meg-

szűnt. A nagybeoskerek-kar lovai vonalon 

este 9 óra 44, a délután 5 óra 53 és a délelőtt 

41. óra 46 perckor Karlovára induló gyorsí-

tott személyvonat elmarad. Naigybecskerek-

re éjjel 1 óra 55 perckor, Karlovára este 6 

óra 49 perekor indul a vonat. .Nagybeoske-

rékről délelőtt 11 óra 45 perekor, iKar lováró l 

délután 2 óra 15 perckor érkezik a. vonat a 

Szeged-állomásra. 

— Az 1900-as huszkoronások beváltása. 
Az 1900 március 34-iki dátummal ellátott 
liuszkoronásokat. bevonják a .forgalomból. A 
főintézetek ós fiókok 1916 junius 30-ika után 
a. bevont liuszkoronásokat nem váltják be 
és e nap elmultával megszűnik a magyar-
osztrák bank .ama kötelezettsége, liogy az 
említett bankjegyekért megtérítést adjon. 

— Affér a moziban. 1914. november 18-án 
a Korzó-moziban Nagy Zoltán törvényszéki 
l.iró összeszólalkozott Fischer József szegedi 
ékszerész feleségével. Eiseherék egy páholy-
ban ültek, a bírónak és a feleségének mái-
nem jutott hely. Vas Sándor igazgató ekkor 
a Fisicberók páholya mellett jelölt ki két he-
lyet Nagy Zoltánnak és nejének. Amikor a 
székeket el akarták foglalni, ez ellen Fi-
seherné tiltakozott. .Ekkor összeszólalkoztak; 
Fiseher provokálta a birót, de párbaj nem 
lett az ügyből. Fischer a Délmagyarország 
nyiltterében nyilatkozatot közölt, amelyben 
azt állította, hogy a biró a feleségét megsér-
tette, ő provokáltatta, de nem adott elégté-
telt, miér is az ítéletet a nagyközönségre 
hízza. Kedden tárgyalta az ügyet a szegedi 
törvényszék. Nagy Zoltán kijelentette, hogy 
nem sértette meg Fisíchernét. A törvényszék 
nyomtatvány utján elkövetett rágalmazás 
vétsége miatt 200 korona fő- és száz korona 
mellékbüntetésre itélte a vádlottat, akli az 
itélet ellen felebbezést jelentett be. 

— Gyűjtések hadijótékonycélra. A hiva-
talos lap vasárnapi száma közli a belügymi-
niszter rendeletét, amely szerint a nyilvános 
vagy nem nyilvános hadi jótékonyieéln gyűj-
tésekhez a. hatóság engedélye szükséges. 

— A fehér nadrág. A Délmagyarország 
vasárnapi számában közöltünk egy kis liirt, 
amelyben lapunk egyik barátja egy Kárász-
utcai ruhaüzlet kirakatába kitett fehér nad-
rágról azt állította, bogy egyik nap 36 ko-
ronába kerül, huszonnégy óra múlva meg 
negyvennégyért árusítják. Az üzlet tulajdo-
nosa közölte velünk, hogy a 36 koronás cé-
dula tévedésből került a nadrágra. 

— A romlott halak miatt. Dr. Temesváry 
Géza főkapitány-helyettes, Ikihágási biró hat-
van napi fogházra átváltoztatható hatszáz 
korona pénzbüntetésre itélte Kneisel Jakab 
halkereskedőt, akitől néhány hét előtt tizen-
három mázsa romlott halat koboztak el. 

— ö t városi aratógép megérkezett. Jelen-
tettük, ,hogy a város a szegedi gazdák ré-
szére tiz aratógépet rendelt- ö t aratógép 
már megérkezett, ezekre előjegyzéseket el-
fogad a városi .gkzdászati hivatal. Az ara-
Tógépek, használatáért Ihold'ankint tizenöt 
koronát kötetes a gazda fizetni. 

— A nagyváradi vesztegetési bűnpör. 

Nagyváradról jelentük: A nagyváradi tör-

vényszék kedden kezdte meg Wemberger 

.Lajos, nagyváradi malomtulajdonos és tár-

sainak vesztegetési bűnügyének tárgyalását. 

A vád szerint Balogh Lajos gépgyári fő-

tisztviselő Weinbergerné megbízásából tíz-

ezer koronát adott át Prykkel Gyula járás-

bliró, tartalékos százados utján Walter Lé-

nárt főhadnagynak, hogy Weinberger ügyét, 

akit a hadviselés érdekei ellen elkövetett 

bűntett miattletartóztattak, gyorsabban ós 

kedvezően tárgyalják. Az ügyészség vádat 

emelt dr. Adorján Emil ellen is, akii mint 

Weinbergerék ügyvédje tudott a vesztege-

tésről. A keddi tárgyaláson Weinbergerné 

azt vallotta, hogy a pénzt nem vesztegetési 

szándékból adta át a főhadnagynak. 

— Koldus, aki lop. Egy hatvankét esztendős 
mórahalmi lakos feljelentette a rendőrségen 
Keresztes Antal koldust, akiről azt állítja, 
hogy ezerkétszáz koronát ellopott tőle. A 
rendőrség megindította «a nyomozást, liogy 
a való tényállást kiderítse. 

Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11, 
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KORZÓ MOZI 
Igazgató: VAS SÁNDOR. • • • • Telefon 11-85. 
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Szerdán és csütörtökön 

Mária Carmi 
szenzációs alakítása 

Delta sugarai 
Nagy társadalmi dráma 5 felvonásban. 

5-

Előadások 5, 7 és 9 órakor. 

Számozott helyek. 

A 9 órai előadás a nuárl helyiségben tartatlk meg. 
• — • 


