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eióját gyátjáh. -A kormány a találmányok 
szabadalmaztaitáisát és a hivatalos lapban 
való ismertetését a liadiérdekékre való tekin-
tettel a 'békekötés utáni időkre halasztotta. 

— A Dugonits-társaság uj tagjai. Vasárnap 
délelőtt 10 órákor a Dugonics-társaság köz-
gyűlést tartott a kultúrpalotában Kovács 
János elnöklésével. A közgyűlés betöltötte az 
üresedésben lévő tagsági ihalyeket. Uj tagok-
lettek a következők: Gnaca János, Kiss Fe-
renc, Sebestyén Károly, dr. Tonelli Sándor, 
dr. Turcsányi Imre és Zsoldos Benő. 

— A szünidei gyermektelep megnyitása. 
A szünidei gyermek telepet dir. Szalay József 
rendőrfőkapitány, mint >a szegedi Stefánia-
Szövetség elnöke, vasárnap délután megnyi-
totta. Felvételre még léhet jelentkezni reg-
gel kilenc órától kezdve a Jerney-házban levő 
kisegitő-itekolában. 

— Szabadkának nem keli napközi otthon. 
Szabadkáról jelentik: Az egyik sz'abadkni 
óvodát napközi otthonnak rendezték be. A 
napközi otthont mintegy két héttel ezelőtt 
megnyitották, de eddig eyy gyermek sem je-
lentkezett fölvételre, ugy, hogy a napközi 
otthon valószínűleg megszünteti működését, 
amit el sem kezdett. Most azzal próbálkoz-
nak, 'hogy a napközi otthon céljaira alkal-
masabb, a forgalomba eső helyiséget keres-
senek. Igy talán sikerül gyermeket fogni a 
szabadkai napközi otthonnak. 

— A Tisza áldozata. Hétfőn reggel az 
Erzsébet-rakparton egy mezítelen holttestet 
vétett pa r t ra a viz. A rendőrségnek minded-
dig nem sikerült a hulla kilétét megállapíta-
ni. A holttestet beszáll itatták a belvárosi te-
mető hullaházába. 

— Nem lesz városi zálogház. A Szegedi 
Bankegyesület r.-t. a jánlatot tett a város-
nak arra, liogy százezer korona alaptőkével 
dktóber elsejétől kczdödőleg „Városi zálog-
ház" elnevezéssel zálogházat nyit Szegeden. 
A létesítendő zálogházban 12%-ot, kellene 
minden zálogtárgy után fizetni, az eddigi 
1(5% helyett. A bank a százezer korona alap-
tőkét a várostól kéri, amelynek fedezetéül a 
zálogtárgyat szolgálnának, de a bank is sza-
vatolna az alaptőkóért. Az évi tiszta nyere-
ség ,25%-át és a százezer korona után 5% ka-
matot biztositaná a bank a városnak. Hétfőn 
foglalkozott a városi tanáes az ajánlattal és 
ugy találta, hogy az a mai viszonyok közt 
nem fogadható el. 

— A vasárnapi hivatalos jelentések. 
Bukovinában a Felső-Moldova völgyében dél 
felé törekvő oroszoktól elfoglaltuk Breaza-
moldava-átjárót, mig az oroszok K-olouieától 
délnyugatra Mikuliicint szállták meg. Galí-
ciában és Volhimiábaii kisebb csatározások 
voltak. (Csapataink, amelyek a kovel-sarny-
kievi vasúti vonal két oldalán a Kolki és 
Kolodia között levő SZtri-könyököt elhagy-
ván, a Qtokodra vonultak vissza, e mocsaras 
vidék vedelmezésében sikeres tevékenységet 
fejtenek ki. — Az olasz harctér eseményeiből 
kiemelendő, hogy az olaszok megint Göncöt 
és a ranciagnói tábori kórházat bombázták. 
— A német hivatalos jelentés szerint az an-
golok és franciák támadásai véresen össze-
omlottak. Hardeeourt faluba az ellenségnek 
sikerült benyomulnia, máshol azonban az 
egyesített offenziva a legkisebb eredményt 
sem birta elérni. 

— Hatósági burgonya kapható. Balogh 
Károly pénzügyi tanácsos, a hatásági köz-
élelmezési üzem vezetője a Délvidéki Fo-
gyasztási Szövetkezet helyiségében kilónkint 
34 fillérért burgonyát árusittat. 

— Meggyilkolt katona. Alsótanyán, a Zá-
kány kapitányságban vasárnap éjjel Nógrádi 
Imre aratásra szabadságolt katonát borzal-
mas kegyetlenséggel meggyilkolták. A gyii; 
kosságról Sass Lajos alsótanyai rendőrtiszt 
hétfőn reggel telefonon tett jelentést dr. Bor-
bola Jenő bűnügyi kapitánynak." Jelentette, 
hogy vasárnap éjszaka a Lengyel-kápoln'a 
mellett az arra járók akadtak rá a katona holt 
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Csak ma kedden 

Két Henny Porfen sláger 
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Vígjáték 4 felvonásban. 

A főszerepet mindkét slágerben 

Henny Porfen 
játsza. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. 

Rendes hely árak. 

testére. Az áldozat fején tompa eszköztől 
származó ütések nyomai láthatók. A nyom-
ban megindított nyomozás során kiderült, 
hogy Nógrádi vasárnap este Börcsök Jó-
zsef föld mívessel és egy fiatalkorúval volt. 
együtt. Miután az a gyaniu ellenük, hogy ők 
gyilkolták meg a katonát, az alsótányai 
rendőrség őrizetbe vette őket. 

— Tüz a Szécsi-malomban. Vasárnap 
reggel a Széesinféle malom paprika-szárító 
helyiségében tüz támadt. A kivonult tűzoltó-
ság lokalizálta a tüzet. A kár jelentéktelen. 

— A Henny Portén képek kluja, a Müvész-
lelkek cimü négy felvonásos társadalmi drá-
ma kerül bemutatásra kedden a Korzó-mozi-
ban. Ezen keiül, — ugyancsak Henny Por-
tonnel a főszerepben — egy négy felvonásos 
vígjáték, Sose megy férjhez is szerepel a mű-
soron. Az eteti élőadáson a Korzó-mozi nyári 
helyiségében, Solymosi Sándor teljesen u j 
műsorral szerepel. 

— Az eperjesi jogakadémián az 1916—17. 
tanév első felére ,a beiratások 1916. évi szep-
tember hó 1-től 12-óig tartatnak. Utólagos 
felvételnek szeptember 13—45. napjain déká-
ni-, azután pedig tanári-kari engedéllyel — 
legkésőbb október 14-éj.g — lehet helye. Je-
lentkezéséket, illetve az v előjegyzés iránti 
kérvényt a jogakadémia dékáni hivatala már 
junius 10-étől kezdve elfogad. Az előadások 
szeptember 16-án kezdődnek. Az első félév, 
december 20-án végződik. A beiratáis érett-
ségi bizonyítvány avagy leckekönyv alap-
ján történik. Rokkant katonatisztek a minisz-
térium rendelete értelmében érettségi bizo-
nyítvány hiányában is rendes hallgatóikul be-
iratkozhatnak s a négyévi tanfolyam megrö-
vidítésére is igényt tarthatnak. Az alapvizs-
gálatok határideje szeptember 1-től 15-éig 
terjed. Államtudományi és jogtudományi ál-
lamvizlsgálat 'a tanév folyamán bármikor 
tartható. A félévi taindij 50 korona. Méltány-
lást érdemlő eteetben a tandíj a félév folya-
mán .is befizethető. lEveng. lelkészek, tanárok 
és tanítók fiai — tekintet nélkül vagyoni vi-
szonyaikra — minden további folyamodás 
nélkül a tandíj felét fizetik. A jogakadémiai 
hallgatók vallásifelekezeti különbség nélkül, 
részesülhetnek a Col légióm kebelében fenn-
álló, ujonman épített s kényelmesen felszerelt 
tápintézet kedvezményeiben, ebéd- és vacso-
ráért — tekintettel a háborús drágaságra — 
az egész tanévre 250 korona fizetendő. Jog-
ba! lgótók havonkint is beiratkozhatnak, mely 
eteetben ebéd és vacsoráért 30 kor., ,a regge-
liért 3 korona fizetendő. 

írógépszalag—szénpapír és az összes 
írógép kellékek állandóan raktáron tart és díj-
mentesen felszereli Keller Irógépvállalat Sze-
ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363, 

— Nyári tanfolyamok a nyelviskolában 
német, francia, angol nyelvekből kezdők és 
haladók, tanulók és felnőttek külön-külön. 

A 
A Royal kávéházban 

minden este 

Batfla Kálmán 
hírneves szólista. Szeged leg-
kedveltebb zenekara játszik. 

Krémer H. 
Kossuth Lajos-sugárut 8. 

férfi- és női 
ruha-üzlete 

Mérsékelt árak. — Pontos 
kiszolgálás. — Férfi- fíu és 
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