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szakasza alapján ki ném adható. Ezek liszt-
ellátásáról csupán az illető törvényhatósá-
gok utján történhetik intézkedés. Belügy 
miniszter." 

— Szegedi tisztek orosz fogságban. 
Budapestről jelentik: Erős Miklós és Gott-
vald Hermán gyógyszerészek, akik Orosz-
országból most tértek haza. a következő 
orosz fogságban levő szegedi tisztektői hoz-
tak üdvözletet: Marcali. Popovits, Prepuk, 
Opteanu György és Gottlieb zászlósoktól a 
•szibériai Taskend—Tamarkandból. továbbá 
Rappán és Pete zászlósoktól, Sdhmidt ka-
déttől, Bajza, Korpis és Balba hadnagyok-
tói, Stern Áron főhadnagytól és PusiCa sza-
nitész-zászlóstól. 

— Nevelési segélyt ad az állam. A hiva-
talos lap vasárnapi száma rendeletet közöl 
az állami alkalmazottak gyermekeinek ne-
velését előmozdító segítségről, amelynek 
bárom módja lelhet, úgymint: ösztöndíj, in-
gyenes nevelőintézeti hely és gyakorlati 
'Pari és kereskedelmi kiképzés. Az ösztön-
dij évi ötszáz korona a középfokú és hétszáz 
borona a /felsőfokú iskola látogatása eseté-
ben. A nevelési segélyt a miniszterelnökség-
nél levő bizottság adományozza. A bizott-
ság a kibocsátott űrlapok megfelelő kiállí-
tása alapján utalványozza ki a nevelési se-
gélyt. Az űrlapok kitöltésére vonatkozó uta-
sításokat is közli a (hivatalos lap. A 'kitöltött 
űrlapokat a tényleges szolgálatban álló al-
kalmazottak minden év julius 10-ikéig köz-
vetlen 'hivatali főnöküknek, a nyugalomba 
helyezett alkalmazottak a nyugdíjazó ható-
ságnak adják át. A nevelési segítségek ado-
mányozása minden év augusztus havában 
történik. A nevelési" segélyben csak jó ma-
gaviseletű és jó előmenetelő tanulók része-
sülhetnek. 

— A gedói népünnepély. Á rókusi ifjúság 
jól sikerült népünnepélyt rcndezetTvasárnap 
a ÍGe dó-kert be n. A nagy számban megjelent 
közönség kitűnően mulatott a sok bohóságon 
és az ötletes kabaré-számokon. Este táncmu-
latság volt, amelyen «vigan lejtettek a pá-
rok. A belépő dijak, és felülifizetések révén 
szép összeg jutott a rokkant katonáknak. 

— A rokkant katonáknak. Heltai Jenőnek 
hétfőn este fel kellett volna lépni a Korzó-
moziban a 46-os rokkantak javára rendezeti 
előadáson. Minthogy azonban Budán kellett 
játszania az ot.t működő temesvári társulat 
előadásán, mert ennek a színháznak szerző-
dött tagja, 60 koronát adományozott a rok-
kant katonák javára. iHeltai egyébként min-
den a rokkantak céljait szolgáló előadáson 
díjtalanul lép "fel a Korzó-moziban. z 

— Az Ivánka-pör tárgyalása. Pozsonyból 
jelentik: Az Ivánka-per hétfői tárgyalásán 
Hőig Gyula gazdasági felügyelő szakértőt 
hallgatták ki. Előadta a marha takarmányo-
zását és kifejtette, hogy a takarmányozás-
hoz sót is szokás adni. A fokozott sózás 
°zonban kedvezőtlenül befolyásolja a marha 
egészségét. Hogy milyen alakban adják a 
sót a marhának, az nem fontos, a fő az, hogy 
mennyi jut be a szervezetbe. Tudomása vaoi 
Mról, liogy némely helyen a sót a marha 
szájába szokták szórni. A vasúton való száí-
htás csökkenti a marha súlyát. A takarmány 
változtatást a marha nem szívesen türi. Igy 
a meleg takarmány után a hideget nem szí-

vesen eszi meg. Ezután az elnök kérdéseket 
intézett Ivánkához a szerződés egyes pont-
jaira vonatkozólag, amelyekre nézve Krausz 
Géza és Rüdnay is tettek megjegyzéseket. 

— Egy vaggon cukor. A közélelmezési 
üzemet értesítették Cservenkáról, Ihogy egy 
vaggon cukor rendelkezésére áll a városnak. 
(Mivel azonban a vasúti teherforgolmat be-
szüntették ezen a vonalon, Balogh Károly 
pénzügyi tanácsos kérvénnyel fordult a sza-
badkai üzletvezetőséghez, ihogy kivételesen 
adjon szállítási engedélyt. 

— Indítvány az ipari cikkek árának 
maximálására. Budapestről jüentik: Huszár 
Károly néppárti országgyűlési képviselő^ 
hétfőn a következő indítványt jegyezte be a 
képviselőház inditványkönyvébe: Utasitsa a 
Ház a kormányt, hogy a legrövidebb idő 
alatt hatóságilag állapítsa meg az elsőrendű, 
életszükséglet] ipari cikkeknek az árát. — 
Huszár Károly indítványát a képviselőház 
egyik legközelebbi ülésen szándékozik elő-
terjeszteni. Az indítványban különösen azzal 
foglalkozik, hogy a kormány maximálja a 

j cipő, csizma, ruíia, fehérnemű és kalap árát. 
— Értesités. Szeged város fogyasztó közön-

j ségét arról érteisiti a Szegedi Kereskedők 
(Egyesülete, hogy a város polgármestere kö-
zölte az egyesülef vezetőségével, ihogy a kö-
zönség már a hatósági összeírásnál és a liszt-
hivatalnál bejelentheti, liogy melyik kiskeres-
kedőnél és szatócsnál kívánja a jövő évi liszt-
szükségletét beszerezni. A kiskereskedők és 
szatócsok ugyanis — ugy mint eddig — a 
jövő évben is kapnak lisztet a hatóságtól a 
közönség ellátására. 

— Az álfőhadnagy a besztercei fogház-
ból szökött meg. Közöltük, hogy a rendőrség 
letartóztatott egy álfőhadnagyot, ki dr. Szat-
mári/ Árpád, dr. Zathureczhy Álmos és dr. 
Kiss (Géza neveken (felvétette magát külön-
böző szegedi kórházakba és a tiszti szobákból 
pénztárcákat lopott el. A rendőrségen azt val-
lotta, hogy Kiss Géza a valódi neve és Romá-
niából jött Magyarországra két- hónap előtt. 
Hétfőre kiderült, hogy a rendőrséget is tév--
útra akarta vezetni. A Rendőri Közlöny leg-
utóbbi számából megállapította ugyanis a 
rendőrség, liogy az ál/főhadnagy Baczoni Gás-
pár lopás miatt jogerősen két és félévi bör-
tönre itélt gazdasági gyakornokkal azonos, 
aki .junius 23-ikán megszökött a besztercei 
ügyészség fogházából, A hivatalos értesités 
megérkezése után beszállítják a szegedi 
ügyészség fogházába. 

— Katonaszökevény a szegedi rendőr-
ségen. A szegedi rendőrség őrizetben tart egy 
fiatalembert, akinél különböző névre kiállí-
tott katonai igazolványok vannak és minden 
valószínűség szerint országosan körözött 
zsebtolvaj. A rendőrség .értesítette a buda-
pesti államrendőrséget, mert az elfogott szél-
hámos a rendőrségen azt vallotta, hogy 
Havasi Gyulának (hívják és budapesti ker-
tészsegéd, aki a XVI. számú helyőrségi kór-
házból még januárban megszökött. 

— Öngyilkos szabómester. Vasárnap dél-
után öt óra tájban Banda 'Nándor 76 éves 
szabómester Teleki-utca 20. szám alatt levő 
lakásán fölakasztotta magát az ajtófélfára. 
A heiyszinen dr. Erlitz János kerületi orvos 
és Ferenczy Mátyás kapitány jelentek meg. 
Miután az öngyilkosság kétséget kizáróan 

megállapítást nyert, az ügyészség a holt-
testet a lakásban hagyatta és az életunt 
aggastyánt boncolás mellőzésével temetik el. 

— Egy szenzációs magyar film, Gömöri 
Vilmával a (főszerepben kerül kedden 'bemu-
tatásra a Korzó-moziban. Éjféli találkozás a 
né.gytf el vonásos népszínmű cinre,, Berky Lili, 
Várkonyi Mihály és >Szentgyörgyi István ját-
szák a ifőbb szerepeket. Előadások 5, 7 és 9 
órakor. A belyárak rendesek. 

— A gőzgépkezelők és kazánfűtők leg-
közelebbi képesítő vizsgáit Szegeden augusz-
tus 13-án délelőtt 9 órakor a szegedi felső 
ipariskolában tartják meg. A vizsgálati kér-
vényeket kellően felszerelve a kerületi iipar-
feliügyelőséghez (Földváry-utca 4. szám alá) 
kell küldeni. 

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

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

Francia hivatalos jelentés. 
Páris; augusztus 7. Augusztus 6., dél-

után 3 óra. A Sojnmetöl délre két kis rész-
leges vállalkozás a franciáknak lehetővé te-
szi, hogy az Estréestől délnyugatra levtt 
német lövészárkokban előhaladást érjenek el. 
Az Aisnetől északra egy német rajtaütés a 
vauclerci fensik ellen zárótiizünkben össze-
omlott. 

A Maas jobbpurtján a franciák a tliiau-
inonti miitől északnyugatba részleges har-
cokban észrevehetően kiszélesítették az el-
foglalt területet és. az ellentámadást vissza-
verték. Eleury vidékén és Chapitre, Chenois 
szakaszaiban a tüzérliarc gyalogsági tevé-
kenység nélkül folyt tovább. (M. T. I.) 

Írország alkirálya. 
Rotterdam, augusztus. 7. Hivatalosan je-

lentik, hogy Wimborne lordot ismét kine-
vezték Írország alkirályává. 

Részletek Casement kivégzéséről 
Berlin, augusztus 7. A Vossische Zei-

tung-nak jelentik Amsterdamból: A ma ér-
kezett angol lapok hosszabb /leírásokat kö-
zölnek Sir Roger Casement kivégzésének 
részleteiről. Casementet a pentonvillei bőr-
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tön udvarán szerda reggel 9 órakor végez-
ték ki. A büntetés végrehajtása teljesen a 
szokott és előirt formák között történt. A 
börtön harangjainak .kongásá jelezte az íté-
let végrehajtását. Casementet egy Mc. Corat 
nevű katolikus pap készítette elő végső út-
jára, s még az itélet végrehajtását meg-
előző napon meggyóntatta a halálra ítéltet 
és feladta neki a halotti szentségeket. A pai> 
az utolsó pillanatig Casement mellett ma-
radt. Elbeszélése szerint Casement bátran 
és erősen járult a bitó elé, nyugodt szavak-
kal ajánlotta lelkét istennek, s azután meg-
halt hazájáért. 

Várnay L (pnytyercsty dftAcn, Szegeden. 
Az irodalom legnagyobb kincsei rendkivül leszállított áron szerezhetők be. U S 


