
MLMA-GYAJRORSZÁÖ Szeged, 1916. augusztus 23. 

ke. Hallensee, (Reiehsbote1), MüRerjM'únstev, 
Steglitz, Neumann, Berlin (Lokal-Anzeiger), 
Nordhauser, Berlin, (Deutsche Tagcszei tűiig) 
Ripke, Hallennsee (Der Panther, Daheim, 
Éhein isoh-wesfálische Zeitung), dr. Sonnen-
schem, iM.-Oladbaich ('Kölni sebe Volkszei-
t-imgO, Professor Sohnrey, Berlin (Das Land 
usw.), Schroeter, Berlin (iKifeutziZeitung), 
Tottenbam, Graudenz (Der Gesellige), dr. 
Tugenhaft .Breslau, (Breslauer General-An-
zeiger'), Frl. Weinand, (iEssener Volkszei-
tirng), Professor Wólf, Dresden, (Dresdener 
Neueste Nachrichten). 

— Egy nyul hét korona. A hatósági köz-
élelmezési üzem csütörtöktől kezdve a vá-
rosháza melletti halárusító bódéban vadnyu-
lat árusittat. Egy négy kilós nyul körülbelül 
hét koronába kerül. 

— A korpa forgalombahozatalénak ujabb 
szabályozasa. A hivatalos lap keddi száma 
rendeletet közöl a korpa és a takarmányo-
zási célokra szolgáló egyéb ipari termékek 
és hulladékok forgalomba hozásának ujabb 
szabályozásáról. Mindezeket csak a Korpa-
központ közvetítésével szabad forgalomba 
hozni. A rendelet szerint korpa alatt a buza, 
a rozs, a kétszeres ós az árpa korpáján felül 
érteni kell e gabonanemiiek minden egyéb 
őrlési és hántolási hulladékát is (konkoly) ós 
szái'itott répaszeletnek kell tekinteni a ki 
nem lúgozott szárított répát is. A megneve-
zett termékeket és hulladékokat előállító 
malmok és egyéb gyári vállalatok ezen ter-
mékeket és hulladékokat sem elvermelés 
vagy elraktározás utján, sem bármi más mó-
don vissza nem tarthatják, hanem kötelesek 
a náluk készletben levő, valamint az általuk 
ezentnl előállítandó termékeket a Korpaköz-
pont közvetítésével (forgalomba hozni. Az őr-
lési tanúsítvány alapján átvett korpát az át-
vevő csak saját állatainak táMrmányoeásá-
ra használhatja fel} ellenkező esetben csak 
a korpaközpont közvetítésével adhatja el. A 
korpa maximális ára métermázsánkint 20 
koronában állapíttatott: meg. A rendelet el-
len vétők hat hónapig terjedhető elzárással 
és kétezer koronáig terjedhető pénzbírsággal 
büntethetők 

— Áthelyezett szegedi tanár. A vallás-és 
közoktatásügyi miniszter Urovetz Lajost, a 
szegedi, tankerületi főigazgatósághoz beosz-
tott állami gimnáziumi rendes tanárt a ma-
kói főgimnáziumhoz helyezte át. 

— Gyorsított sorozási eljárás. A honvé-
delmi miniszter elrendelte, hogy Torontói, 
Arad, Teines- és iKrassószörény vármegyék-
ben az 1877—1866-ik évfolyambeliek sorozá-
sát, amelyet egy korábbi rendelet szerint 
augusztus 29-i'ke és szeptember 18-ika között 
kellett volna végrehajtani, azonnal tartsák 
meg. „ 

— Dr. Machánszky május 5.-én indult 
Szegedre. Soltész János, vasúti leszámoló hiva-
talnoktól, aki (Oroszországban, Taskoudhen 
hadifogoly, kedden a következő értesités ér-
kezett Zehnllmuer János, a leszámoló hivatal 
főnöke címére: „Nagyon irigyeltem dr. Ma 
chánszkyt, aki ma innen elutazott, hogy Sze-
gedre menjen. Mindenem megvan itt, csak 
a szabadság hiányzik, de remélem, hogy 
nemsokára megláthatom Szegedet." A leve-
lezőlap május ötödikéről van kelLezve, 

— Tizenöt napi elzárásra ítélt pék. Csomor 
János (pék kilencven fillérért árusította a 
kenyér kilóját. Feljelentették a kihágási bí-
róságon, ahol dr. Temesváry Géza főkapi-
tány-helyettes árdrágítás miatt tizenöt napi 
elzárásra ós kétszáz korona pénzbüntetésre 
Ítélte. Az Ítélet nem jogerős. 

— A vicinális elgázolt egy halottaskocsit. 
Budapestről jelentik; A Dohány-utca 12. 
számú házmesterének bároméves kisilánya. 

Tóth Juliska pénteken a Bródy-íféle gyer-
mekkórházban meghalt. Az apa Hodina Ist-
ván váei-uti temetkezési vállalkozót bízta 
meg, hogy a halottat szállítsa ki Csepelre a 
Pesti-ut 75. számú házba, ahonnan szomba-
ton lett volna a temetés. A gyászoló család 
szombaton délután Csepelen a kapuban várta 
meg a halottszállító kocsit. Amikor le akar-
ták róla emelni a koporsót, mintegy hatvan 
méter távolságban feltűnt az Erzsébetfalva, 
felől jövő vicinális. A gyászoló közönség 
kendőlohogtatással figyelmeztette a viciná-
list, hogy álljon meg, azonban a vicinális 
még csak nem is fékezett és teljes sebességgel 
neki [rántott a sínek mellett álló halottas-
kocsinak, A kocsi felborult éh a koporsó az 
árokba ,esett. — A halott kiborult és több 
lépésnyire elgurult. Apai György kocsis 
szintén leesett a bakról ós a fején súlyos sé-
rüléseket szenvedett. 

— Hatvan csikót kapnak a kisgazdák. 
Dr. Cicatrícis Lajos főispán kedden délelőtt 
telefonon közölte Bokor Pál polgár mester-
helyettessel, hogy a földművelésügyi minisz-
ter hatvan hadicsikót bocsát a város rendel-
kezésére abból a célból, hogy a csikókat kis-
gazdák gazdasági, munkák végzésére igénybe 
vehessék. A főispán a csikók értékesítésével 
a szegedi gazdasági egyesületet bizta meg. 
A csikók átlagos ára 500 korona. 

— A fémátvéteü bizottság ellenőrzése. 
A kereskedelmi és iparkamara Ottovay Ká-
roly vaskeres(kedőt jelölte a fémátvételi bi-
zottságot ellenőrző bizottságba szakértőül. 

— Beiratások a zsidó népiskolában. A 
zsidó népiskola I—<VI. osztályaiban az 1916— 
17-iki tanévre a beiratás augusztus 30. és 31. 
napján lesz. A tanítás díjmentes és csupán 
50 fillér beiratási dij fizetendő a könyvtár 
javaira. Csakis a szülők vagy ezek helyette-
seinek kíséretében megjelenő tanulókat 
írunk be. A beiratás alkalmával igazolandó, 
hogy a gyermek jó sikerrel be van oltva, 

Csi & 
ES URÁNIA 

5S1 

FU 
ssp • ==í 1 

"SJ ffiagy. Tudományos Színház N ! 
~ f w 

A legújabb bünügyi szenzáció! 

Kísértei a 
Bűnügyi dráma 3 felvonásban. 

Csupa uj trükk és meglepetés. 

Előadások d. u. fél 6 , 7 és 9 órakor 

Gyermekjegyek csak az el-
ső előadásra érvényesek. 

vagy a legutóbbi öt év alatt valóságos himlőt 
állott ki, esetleg, hogy az 1887:XXli. t.-c. 
3. §-a értelmében fel van mentve a beoltási 
kötelezettség alól. Az iskolába beiratási jegy 
nélkül egy tanuló sem bocsáttatik bc. A ta-
nulók szeptember harmadikán, vasárnap 
délelőtt nyolc órakor megnyitó istentiszte-
letre gyülekeznek. Az ismétlő iskolába a be-
iratás szeptember harmadikán és negyedi-
kén lesz a hitközségi irodában. 

—- Az életunt főldmives. A Délmagyarország 
keddi számában közöltük, hogy Tóth Mi-
hály sándortfal vai íföldmives öngyilkossági 
kísérletet követett cl. Tóth revolverrel a szá-
jába lőtt és életveszélyes sérüléseket szen-
vedett. A rendőrség megáll api totta, hogy 
Tóth azért lett öngyilkos, mert szerelmes 
volt egy sándorfalvai leányba és az nem vi-
szonozta a szerelmét, Tóthot a városi köz-
kórházban ápolják. 

— Az idei moziszezon utolsó előadása 
augusztus 27-én, vasárnap lesz a Korzó-mo-
ziban. A Korzó-mozi igazgatósága ugyan is,' 
méltányolva a szegedi színtársulat tagjainak 
önzetlen és buzgó fáradozását, amellyel a 
rokkant katonák javára rendezett előadáso-
kat sikerre vitték, a 27-iki előadás jövedel-
mét nekik ajánlotta fel. A művészek viszont 
a jövedelem tiz százalékát a rokkant színé-
szek alapja javára adományozzák. A 27-iki 
müvészestélyen a szegedi színházi közönség 
régi kedvence: Antal Erzsi is fellép. Szere-
pelnek .még: Nagy Teréz, Déry (Rózsi, Ma-
tány Antal, Szeghö Endre, Körrneudy Kál-
mán és Ferenczy Frigyes. Szinre kerülnek 
uj kabarétréfák és magánszámok. 

—Kisértet a katterowi kastélyban. Egészen 
újszerű és meglepetésekben teli bünügyi drá-
ma, amelynek a megoldása a legszakértőbb 
mozinézőt is ámulatba ejti lesz szerdán és 
csütörtökön az Urániában, érdekes mellék-
müsoiiral. i 

— Beiratások a városi nyelviskolában. 
Szeged szab. kir. város felügyelete alatt álló 
nyelviskolában (városi felső kereskedelmi isko-
lában) a beiratások augusztus 21-től (délelőtt 
és délután) kezdődnek. Német, francia, angol, 
olasz, magyar, román és bolgár nyelvek társal-
gási alapon. Kezdők és haladók, tanulók és fel-
nőttek külön-külön nyolcas csoportokban. Tele-
fon 1411. Az igazgatóság. 

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

Telek eladás 
a város és a villamosvasút 

közvetlen közelében. 

Landesberg Mórnak a Gedó-mulató 
és a Népliget között fekvő szőllőtele-
péből circa 14000 négyszögölnyi terü-
let 420—500 négyszögöles telkekre 
felosztva ártézi vízhasználattal a bete-
lepített szőllővel és szőllőkarókkal 
együtt kedvező fizetési feltételek mel-
lett (négy-öt évi törlesztéssel) ela-
dásra kerül. 

Az eladásra kerülő telkek fekvé-
süknél fogva egyaránt alkalmasak ugy 
állandó lakóházak, mint nyaralók 
céljaira. 

Közelebbi felvilágosítással szolgál 
dr. Basch Ferenc ügyvédi irodája (Sze-
ged, Kálvin-tér 6. d. u. 3-tól fél 6-ig), 
Örlőssy Gyula (Gedó mellett) és az 
eladó (Bocskay-u. 10.), ahol a felosz-
tási tervezet is megtekinthető. 


