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inaik egyik alosztálya gyanánt fog működni.
Tervbe vették, hogy előbb csak Auisztria-iMiagyarország és Németország között fognak
nyaranta diákcserét közvetíteni, később azonban az összes szövetséges államok között. —
Grop titkos tanácsos, a bizottság elnöke közli, hogy tizenikét francia és bét német diákot,
akik a háború kitörésekor már nem tudtak
hazájukba visszatérni, az ellenséges országokban internáltak. A német kormány javasolta ugyan a diákok kicserélését, a francia
kormány azonban nem járult hozzá a tervhez. A Budapesten megalakult egy ilyen bizottsággal most összeköttetésbe fog lépni a
Bajtársi Szövetség uij alosztálya. Amsei tanár, a, berlini bizottság jegyzője, a magyar
bizottság megalakulásánál jelen volt. A fentemlitett szervezeten kívül Németországban
még egy bizottság működik, amely azonban
csak az ország belsejében közvetíti a diákok
szünidei kicserélését. .Ha ez a bizottság valóra
tudná váltani terveit, nagyon előnyös volna
ez a magyar diákság szempontjából, mert a
szegényebb sorsú tamilok ilyenformán .ingyen vagy csak nagyon csekély pénzért jutnának abba a helyzetbe, hogy a német nyelvet Németországban tökéletesen megtanulhassák.

— Uj gőzmalom épül Nagybecskereken
Nagy becskerekről jelentik: A Strassev és Kőmig cég egy érdekeltséggel Nagybecskereken
mintegy négy millió korona tökével u j nagy
gőzmalmot létesít. A gőzmalom előkészítő
munkálatai már folyamatban vannak. A
Strasser és Kőnig cég kérvényt adott be a
városhoz, hogy tekintettel a vállalat nagy
közgazdasági jelentőségére, adjon az u j gőzmalomnak a községi pótadó, a kövezet- és
partvám alól felmentést. A városi állandó
választmány javasolni fogja a közgyűlésnek,
'hogy az u j malomnak a községi pótadó, a
kövezet- és part vám alól tizenkét évre adjon
fölmentést.
— Gyermekdélután a színházban. Vasárnap a Felebaráti Szeretet Szövetség gyermekdélutánt rendezett a színházban a máikét izben előadott műsorral. A nagyszámú
közönség ezúttal is sokat tapsolt a. kis szereplöknek, akik kedvesen és ügyesen szavaltak, énekeltek és táncoltak. .Igen tetszettek
párbeszédes szerepükben 'Rónay .Lemeike,
Szentgyörgyi Lóránt, Fülöp Mici és Brauswetter Lili, zajos taps jutott Nagy Margitkának, Molnár Lilinek, Szabó Vilinek, Szerdahelyi Adriennének, aki a Bakfis ciriiü monológot adta elő, nagy derültség között. Feldl
Teréz, Szabó Vili és Mikes Margit szép énekszámukká], Salamon Mici, Körösi Maca és
Halász Sári ihatkezes zongorajátékukkal,
Csepreglhy Rózsika, Vigyázó Margit, Halmos
Ilike, Szerdahelyi Adrienné, Liippay Rózsi,
iLippay Márta, Lövey Margit, Zirckor Hilda,
Halász Sári, Butulla Magda, Elza, Molnár
Alice, Horesni Maca, Bogdán Rózsi és Czirok Böske ügyes táncukkal arattaík tetszést.
A színjátékokban szereplők közül szép sikere
volt Bárány Arankának, Juráooviics Rózsikának, Nagy Bélának, Szalay Lajosnak, Winternita Ilonkának és a többi szereplőnek.
Mbgán Lili, Rósa László és Juránovics Bözsi szavalatukkal tűntek ki. A zongorák i-séretet Kovács Ibolyka és Piukovicli í n n á látták el. A rendezés Ferenczi Frigyes és Varga Borhála érdeme. A táncokat Bödőné

Trinksz Paula tanította he. A sikerült elő- logh tanácsos ezeknek a kereskedőknek ezen
adás jövedelmét a hadiözvegyek- és árvák tul nem ad árut viszontelárusitásra.
szegedi otthona javára fordítják.
— A lovasrendőrök a lótartási átalány
— Adomány. Homor Istvánná halála alkal- felemelését kétlk. A városi lovasrendőrök
mából N. N. tiz koronát küldött a Délma- azzal a kérelemmel fordultak a tanácshoz,
gyarország szerkeszitőségéheiz a vidéki liir- hog ytekintettel a takarmány drágaságára,
laipirók hadiárváiinak segélyezésére. Az ado- lótartási átalányukat a város hetven -százalékkal emelje .fel. A tanács egyelődé nem hományt rendeltetési helyére juttatjuk.
zott határozatot, hanem kiadta a kérvényt i
— A D. M. K. E. igazgatósága a székháza számvevőségnek azzal, hogy tegyen javaslatanácstermében julius 8-án délután 5 órakor tot arra, milyen összeggel kellene felemelni
gyűlést tart.
a lótartási átalányt, hogy a lovasrendőrök
— Tisztújítás Kolozsvárott. Kolozsvárról rendesen elláthassák a lovaikat.
jelentik: Kolozsvár város törvényhatósági
— önkéntes belépés a hadseregbe. A
bizottsága gróf Bethlen Ödön főispán elnök- hivatalos lap vasárnapi száma iközli a honlésével tisztújító közgyűlést tartott. A vá- védelmi miniszter legújabb rendeletét az
lasztás teljes nyugalomban folvt le. Dr. 1892—97. évben született és jelenleg pótszemHaller Gusztávot Fekete Nagy Bélával szem- le alá vont hadkötelesek önkéntes belépésében nagy többséggel újból polgármesterré ről. Az önkéntes belépésre a rendelet szerint
választották. A városi tanácsban is alig tör- csak azok kapnak engedélyt, akik a népföltént változás, ellenben a rendőrség szerve- kelési bemutató saemléken fegyveres szolgázetét rekonstruálták. Az eskütétel után a latra alkalmasnak találtattak ós egyévi önfőispán üdvözölte a megválasztottakat. A kéntességi joguk nincs. A fölvételi kérelmeközgyűlés a főispánt lelkes ovációban része- ket, amelyekhez a néplfölkelési igazolváiiyi
laipot- is csatolni kell, közvetlenül a választott
sítette.
— Visszaélések a hatósági cukor árusí- csapattest pótszázadának parancsnokságához
tásánál. Balogh Károly pénzügyi tanácsosnak, kel benyújtani. Az egyévi önkéntesi kedvezménnyel biró hadkötelesek önkéntes bel épbea hatósági közélelmezési üzem vezetőjének tésére vonatkozólag a régebben kiadott rentudomására jutott, hogy egyes kereskedők, delkezések irányadók.
akik a közélelmezési üzemtől kapták a cuk— Az önkéntes tűzoltók népünnepélye.
rot továbbeladás céljából, csak abban az
A
Szegedi önkéntes Tűzoltó Testület vasáresetben hajlandók cukrot kiszolgáltatni, ha
a vevő más árut is hajlandó vásárolni. Ba- nap délután szépen sikerült népünnepélyt
rendezett a Gedóban. A rendezőség minden
századik látogatót egy kedves ajándéktárgygyal lepett meg. Volt kerékpárverseny, szépségverseny, szerpentin, konfetti, de főként
jókedvben bem volt hiány, ami elvégre egy
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népünnepélyen a legifontosahh.
11-85. II VASS SÁNDOR. II 11-85.
— Bucsu Alsótanyán. Az alsótanyai központon vasárnap tartották a Szent, Lászlónapi buosut. Az ünnepi misét Várhelyi József prépost-kanonok tartotta Zadravecz IstElőleges jelentés!
ván alsóvárosi plébános segédletével. A búcsún dr. Somogyi Szilveszter polgármester is
S z e r d á n é s csütörtökön
megjelent.
Nagy jótékonycélu e l ő a d á s az Orsz.
— Ujabb rendelet a hústalan napokról.
A belügyminiszter tudvalevőleg tavaly juVöröskereszt Egyesület javára fellíp
lius 3-án kelt rendeletével két hústalan napot: köddet és pénteket jelölt meg. Ezeken a
napokon csakis az úgynevezett „melléktermékéket" szabad árusítani. Miután sokan ezt a
a budapesti Royal Orfeum kiváló művésze.
fogalmat félreértették, a belügyminiszter legutóbbi leiratában pontosan meghatározza,
Egy órás fehér műsorral.
hogy: agy, gerincvelő, nyelv, tüdő, sziv, máj,
Ezt követi:
hasnyálmirigy, kedeszniirigy, pacal, borjufej
láb, vese, tőgy, orr, csont, márkaköröm, sertésfej, köröm és bőrke, értendő melléktermék
elnevezés
alatt. Ezeket a felsorolt mellékterFilmdráma 3 felvonásban.
mékeket a hústalan napokon is szabad árusítani.
írták: Gróf Teleky S á n d o r n é
— A Fémközpont csalói. A kereskedelemés dr. D á n o s Árpád.
ügyi miniszter arról értesítette a szegedi kereskedelmi és iparkamarát, hogy az utóbbi
időben több izben előfordult, hogy egyes ügyFőszereplők: B e r k y Lili, Kürthy
nökök magukat a Kémközpont megbizottaiJózsef, Lakos Edit stb.
nak adva ki, a fémek birtokosaitól a hadsereg részére lefoglalt, vagy zár alá helyeezett
fémeket kicsalva, nemcsak az anyagokat fordították illetéktelen célra, hanem a tulajdoElőadás naponta este 9 órakor.
nosokat is érzékenyen megkárosították. E
visszaélésnek elejét veendő, a' kereskedelemügyi minisztérium elrendelte, hogy a FémHelyárak: Páholy vagy zsölye 2 kor.
központ mérnökei, akik a hadsereg részére
I. hely 1-50 korona, II. hely 1 korona,
szükséges fémek felkutatásával és lefoglaláIII. hely 6 0 fillér.
sával bízattak meg, a minisztérium által kiállított igazolványokkal láttassanak el. A
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