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— A bejelentő hivatal juliusban. Juüus 
folyamán a bejelentő hivatalban jelentettek 
az állandó lakosok részéről: 2336 beköltözést, 
1703 kiköltözést, az ideiglenes lakosok részé-
ről: 462 beköltözést, 411 kiköltözést. Szállo-
dai bejelentés 4481 esetben eszközöltetett. — 
Lakcím tudakozódás magánfelek részéről 136, 
hivatalos ügydarabokban 40S1 esetben tör-
tént. A bejelentési ügyforgalom összes száma 
1-3687 vo'lt. 

— Téli ruházati cikkeket akar beszerezni 
a hadvezetőség. A hadügymiriszterium gyapjú-
mellény, flanel vagy kötött gyapjú alsónad-
rágot, alsóköpenyt, haskötőit, lábszárvédőt, 
órmelegitőt, üalinacsizmát akar beszerezni. 
Az ajánlatot a hadjügyminjisztérium 13-ilc 
osztályához kell beadni. I t t említjük meg, 
hogy a hadügyminiszter legutóbb kelt leira-
tával megállapította az 1915 szeptemberétől 
1916 január végéig megrendelt bőrnemü, 
egyenruházati és fölszerelési cikkek után 
fizetendő árat . 

— Amig a harctéren k ü z d ö t t . . . Talán 
még sohasem jelent meg, olyan szomorú 
nyilttér, mint a tegnapi Bácsmegyei (Napló-
ban. (Egy fiiszerkereskedő, aki bevonult ka-
tonának, amikor szabadságra hazaérkezett, 
üzletét teljesen kiürítve találta, hűtlen-
né vált neje pedig nem liogy megvárta 
volna, hanem megszökött előle. A tragikus 
közlemény a következő: „A harctérről haza-
jöttem és üzletemet teljesen kiürítve talál-
tam és feleségem, született C sajkás Mariska 
hűtlenül elhagyott. A válópört megindítom 
és ezért ezúton jelzem, hogy feleségemórt 
semmiféle tartozást ki nem fizetek. — Lányi 
Károly fiiszerkereskedő." 

— A váltók és kereskedelmi utalványok 
óvásának határideje. A hivatalos lap csütör-
töki számában megjelent kormányrendelet 
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szerint a lejárt, valamint az 1916-ik évi no-
vember 30-áig bezárólag lejáró váltó, keres-
kedelmi utalvány és közraktári jegy tekinte-
tében az óvás felvételére megszabott határ-
idő 1916. december 4-éig meghosszabbittatott. 
A rendelet szeptember 1-én lép életbe. 

— Felakasztottak egy belgrádi parasztot, 
mert fegyvert rejtegetett. A Belgrádi Hirek 
jelenti: Lazics iLju'bisav zupánjaci 55 éves 
paraszt két manliclier fegy vert és egy csomag 
élestöltényt rej tet t el oly célból, hogy azokat 
egy általa remélt alkalmas pillanatban az 
osztrák-magyar katonai hatalom ellen fel-
használja. A belgrádi hídfő és várparanes-
noksági biróság kötél általi halálra Ítélte, 
mely ítéletet julius hó 29-én végre is hajtot-
ták. 

— Eltűnt négy millió a bukaresti postán. 
Bukarestből jelentik: Verzea Viktor ez-
redes; a román posta főigazgatója a buka-
resti főpostán szabálytalanságoknak jött a 
nyomára. Azonnal jelentést tette az esetről' 
a hatóságnak, amely rögtön megindította a 
vizsgálatot. A vizsgált már két napja tart 
és eddig megállapították, hogy a főposta a 
bukaresti tőzsde szindikátusának több mint 
négy millió leit adott át, hogy különböző kül-
földi postahivatalok részére fizetéseket tel -
jesitsen. Filotti szindikus azonban, aki Take 
Jonescu bizalmas barát ja , nem fizette ki az 
illető összegeket, hanem vallomása szerint 
egy svájci bankban deponálta a pénzt a sa-
ját nevére. Több postahivatalnokot kihall-
gattak. 

— Az árdrágítás végett kötött adásvételi 
ügylet érvénytelen. Igen érdekes pörben ho-
zott ítéletet a. napokban a bécsi kereskedelmi 
törvényszék és végső fokon a tartományi fő-
törvényszék. Az eset hőse egy budapesti 
üvegkereskedő, aki a háborús időikben berke-
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reskedőnek csapott 'fel és ily minőségében 
egy tiroli borkereskedőtől 7200 hektoliter 
bort vásárolt. Az eladó cég a kötött mennyi-
ségből csak 4200 hektolitert szállított le, majd 
meggondolta magát és a többi mennyiség 
szállítását, lehet hogy az időközben beállott 
áremelkedés, vagy egyéb kedvezőbb elhelye-
zési alkalom miatt megtagadta. A budapesti 
cég erre az eladót a nem szállított 3000 hekto-
liter miatt bepörölte ós kerek 81.000 korona 
kártérítés fizetését követelte. Az eladó azzal 
védekezett, liogy a feliperes a borkereskedést 
csak a háborús viszonyok óta folytatja, meirt 
azelőtt és jelenleg is megelégedett nagyará-
nyú üvegkereskedésének forgalmával. Nyil-
vánvaló ily körülményeik között, hogy a fel-
peres a nagymennyiségű bort esak árdrágí-
tás céljából vásárolta, tehát a háborús kon-
jmukturából hasznot akart búzni. A törvény-
szák elfogadta ezt az érvelést és a felperest 
keresetével elutasította, A főtörvényszék az 
Ítéletet helybenhagyta. 

— Augusztus 14-én a Korzó-moziban az 
5-ös honvédek rokkant jai javára rendezendő 
előadás műsora a következő: 1. Haydn: Szim-
fónia (iG-duri), I. Adagio. — Alegro. II. Lar-
go. I I I . Menuetto. IV. Allegro confuooo. 2. 
Trneoek: Schubert fan'tázia. iHárfáii előadja: 
Takács Izor hárfamiivész. 3. Volkniann: F-
dwr szerenád (Vonóskar). 4. Haydn: Celló-
konzert I. tétel. Előadja Bel le Géza cellómü-
vész. 5. Erke l : Lagrange ária. Énekli: Szán-
tóné Ladányi Mariska urnő. zongorán kiséri 
Zuoker iSimon tanár. 6. Fichtner: Magyar 
hangverseny nyitány. 

írógépszalag—szénpapir és az összes 
irógép kellékek állandóan raktáron tart és díj-
mentesen felszereli Ke'ler Iróeéovállalat Sze-
ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363. 

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

Gróf Dobna: 

A Mőwe kalandjai. 
Ára 2 korona. 

Mücke Hellmuth: 

A T E S H A . 
Ára 2 K 40 fül. 

Mücke Hellmuth: 

E M D E A T . 
2 K 40 fiUL 

Lakatos László: 

Kenstanfinotfíc* Konstantin 
Ara 80 fillér. 

Andrejev Leonid: 

IE3 ö ^ e s z; amn. é 
Ára 40 fillér. 

Krúdy Gyula: 

:E=> E ! X Z T 
Ára 60 fillér. 

Kapható: 
V á r n a y L. könykereskedésében. 
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Pénteken, angusztus 11-én. 

JKagyar királyi Operaház és Népopera v. tagjaiból tu 

M Ű V É S Z E G Y Ü T T E S 
M ű s o r a : 

Kertész Vilmos Pajor Ödön 
ni. kir. operaház v. tenoristája. Népopera* v. baritonistája 

Kovács Margit 
Buda-Temesvári szinház énekesnője. 

Bohémélet. 
Operarészlet az első felvonásból. Ze-

néjét szerzé Puccini. 

D l t o H Mimi . . Kovács Margit 
JW%\U Rudolf . Kertész Vilmos 

Pajor Ödön 
Figaró belépője, Sevillai borbé ly c. 

operából. Zenéjét szerzé Rosslni. 
Tosca nagy ária, zenéjé t szerzé 

Puccini. 

Kováes Margit. 
Bajazzo nagy ária, zené jé t szerzé 
Leon Cavalló. Traviata nagy ária, 
zenéjé t szerzé Verdi. Faust virág ária, 

zenéjét szerzé Gounod. 

Kertész Vilmos 
Tosca templom ária zenéjé t szerzé 
Puccin i . Carmen virág ária, z e n é -
jét szerzé Bizet. RigoSeSió, az asz-
szong ingatag, zenéjé t szerzé Verdi. 
Duett a Sevillai borbélyból. É n e k -
lik Kovács Margit és Pajor Ödön. 

Helyárak: Zsölye 2, I. 1*50, II. 1, III. 6 0 fill. 


