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— A belvizek szabályozása. A Szegedi 
Ármentesitő Társulat szerdán délelőtt Bokoi 
Pál polgármester-helyettes el nőklásévei köz-
gyűlést tartott. ' A "közgyűlés a belvizek sza-
bályozásáról tanácskozott, 

— Adomány. Weisz Mihály és neje a vak 
katonák részére, Fellegi Laijos koszorú meg-
váltása ciinén 2:5 koronát (adományozott. 

— Határrendőrségi fogalmazó és községi 
jegyző afférja. Újvidékről jelentik: Herma-
nexoseky Emil raj vidéki határrendőrségi fo-
galmazót, aki hivatalos kiküldetésiben Pin-
cédre utazott, Lomassy Üdön községi jegyző 
ebédre hivta és ez alkalommal dur'va sérté-
sekkel illette, ma jd ebéd után, amidőn Her-
manovszky távozni készült, revolverrel há-
romszor rálőtt. A ba tá r rendőrségi fogalmazó 
jelentést tett az esetről Bácsin egye főispán-
jálhoz és az újvidéki határrendőrséghez, a 
mely az ügyészségen szándékos emberölés 
kísérlete eimen följelentést tett Lovassy el-
len. A zombori ügyészség a jegyző ellen az 
el járást megszüntette, mert Ijovassynak 
idiilt alkioiíiolmérgezése van, ami beszámit-
liatóságot kizáró ok. /Hermanovszky felifo-
lyamodására a szegedi főügyészség jóvá-
hpgyfa a zomitori ügyészség határozatát. A 
főügyészség határozatával szemben most 
maga iHeirnonovszky vette át a 'vád képvi-
seletét. 

— A porosz katonák választójoga. A 
Berlinerf Tageblatt jelenti: ,A liberális pár-
tok, mint Kanzow képviselő K'önigsbergben 
kijelentette, a porosz választó-reformra vo-
natkozóan a (háborúból fakadó azt az uj kö-
vetelést álljtáák föl, hogy, ha a kormány ja-
vaslata a plurális választójogot Ihozná, a 
bábomban résztvevő valamennyi katona 
plurális sziamzati jogot nyérjen. 

— A Zander-intézet működése. A Dél-
mlftgyarország régebben rámutatot t már 
arra az értékes működésre, melyet az állami 
glnmáziu inban elhelyezett Zan der-in téze t 

fej t ki. Most a Zender-intézet működéséről a 
polgármesteri hivatal a következőket 'közli: 
lí)15. november 1. óta 'kezelésre felvétetett 
1108, elbocsáttatott 1002, ezek köziül arcvonal-
szolgálatra alkalmas 478, őr- és hasonló szol-
gálatira 122, segédszolgálatra 111, felmentés 
folytán el bocs adtatott 160, egyéb sérülés 
miatt más kórházba utaltatott 79, jelenleg 
kezelés alat t áll bennlakó 97, jelenleg keze-
lés a la t t áll bejáró 9. A gyógyultak között 
számos oly sérült volt, aki rokkant járulé-
kot kapott. A kórház felvevőképessége 220 
beteg, de szükség esetén 300 beteg is elhe-
lyezhető és kezelhető. Az intézet mintegy 
40.000 korona értéket képviselő felszerelése 
dr. Korda Jenő ezredorvos 'magántulajdona, 
ki azt díj talanul bocsájtotta, a hadügyi kor-
mány rend élekzésér e. 

— Sokat ettek — de keveset fizettek. 
A 'kiseblb vidéki lapoknak nyilttóri rovatá-
ban sok minden húzódik meg. Az alanti 
nyilttérért , amely egyik újvidéki újságban 
jelent meg, az ottani „Fehér Ha jó" vendég-
lőn eb főpincére .vállalja a felelősséget: és ő 
mondja el ezt a mulatságos dolgot arról a 
három urinőről, akik hónapokon á t a Fehér 
Hajóban vacsoráztak, ebédeltek és —- blic-
celtek. A hamis bemondásért szenvedett 
anyagi károsodás nem is bánt ja annyira a 
kitűnő főpiacért, de a szolidaritás elve .lebe-
gett a szeme előtt és a ka r társaim ab a ján l ja 
figyelméb a m a hölgy vendégeket, akik sokat 
ettek, de mindig keveset (fizettek. A rendkí-
vül mulatságos nyilttér egyébként igy szól: 

(Mivel azt akarom,, hogy fizetőpincér 
kar társa imat hasonló károsodás ne érje, és 
a társadalom is kellően megítélje azokat, a 
kik a 'főpincér zsebére lakomáznak, nyilvá-
nosságra kell hoznom a .következőket: Ferró 
István né az anyjával és testvérével közel há-
rom hónapja jár a Fehér Hajóba, ahol va-
mríilázqak, ebédetpáli lés bliccelnék, Megtör-
tént, hogy fizetésre került a sor, az elfo-
gyasztott négy levesből bárom lett, bárom 
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tészta helyett csak egyet mondtak be, öt po-
hár sör helyett .flsak egyet .fizettek. Igy ment 
ez három hónapon tul és megtörtént, hogy 
egy u r letett két koronát, amelyet a hölgyek 
tévedésből és jóhiszeműen elvittek. Amikor 
már nem győztem, hogy az én rovásomra 
ktsztoljanak, elmentem, a lakásukra és kér-
tem, hogy a bemondani elfelejtett ételeket 
és italokat 'fizessék meg és ,100 koronát .kér-
tem .a iháromi hónapos bliccelésért. Hogy nem 
alaptalanul kereskedtem, muta t j a az, liogy 
felajánlották, hogy áz összeg félét ''megfize-
tik, lEzit én nem fogadtam el, ellenben beje-
lentettem, hogy Hatósági uton behaj ta tom 
a tartozásukat és az egész összeget a ,Yörö.s-
k ereszt Egyesület j avára adom. H a esetleg 
ezzel a hölgyeket megsértettem ,volna, szíve-
sen:. felelek a bíróság előtt. Újvidék, 1916. évi 
julius hó 27-én. — Nemes ,Jenő, főpincér, a 
„Fehér iHajó"-ban. 

— Orosz* csapatok Szalonikiban. Luganő-
ból jelentik: A „Gazette.del Pepolo" jelenti 
Szalonikiből, bogy a ISza.lonikiban partra-
szállitott első orosz csapatkontíngent, amely 
a szövetséges csapatok sorfala között felvo-
nult, zenével és uj jongással fogadták. Az 
•oroszok CSarrail előtt és a vezérkar előtt el-
vonultak. Él jen Oroszország! kiáltásokkal 
üdvözölték őket. A Carriere della Sera meg-
jegyzi, hogy az oroszok azért is jöttek, hogy 
a bolgárokat megbüntessék. 

— Pintér Böske fellépte a Korzó-moziban. 
Pintér Böske, a miskolci szinház primadon-
nája a tűzoltók javára rendezett -mü vészes-
tél yen. annyira megnyerte a közönség tetszé-
sét, bogy a Korzó-mozi igazgatósága a csü-
törtöki előadásra, egy estére, szerződtette a 
művésznőt. Pintér Böske csütörtökön a ki-
lenc órai előadáson lép fel, teljesen n j mű-
sorral. — Augusztus hetedikén a 46-OiS rok-
kantak javára rendez müvészestélyt a Kor-
zó-mozi igazgatósága. Az estélyen Jászai 
Mari is felléip. Szerepelnék még: Pintér Bös-
ke, O. Hilberth Janka , Déry Rózsi, Körmendi 
Kálmán, Szeghő Endre, Heltai Jenő, Ben de 
László és Flejscher Antal, az Operaház tag-
ja, a kiváló zongoraművész. Az estélyen a 
teljes honvédzenekar játszik, Fichtner Sán-
dor karnagy vezetése alatt. iSzinre kerülnek: 
„Kérek cukrot ! . . . " , „Mitől fél Tótkása Já-
nos?" cimü kabaré tréfák, továbbá „.Hátha 
dominóznánk!" és „Párdon, ihogry megszólí-
tom", utóbbi kettő Tptnás Rezső kabaré-tré-
fá ja . A miii vészes télyen Tamás Ernő, a Dél-
m\agyg\ro^szág munkatársa konferál a kép-
zőművészeti ösztöndíjról, a hatósági balról, 
az őrültekről, a Hadi terményről, a 'kórház-
deficitről és egyéb közigazgatási aktualitás-
ról. Jegyek előre válthatók. 

írógépszalag—szénpapir 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. 
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Várnay L. Szeged, 
Kárász-utca 9. 


