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— Tengerivásárlásra nem adhat a ható 
ság igazolványt. Az ország valamennyi alis-
pánjához ós (polgármesteréhez a belügymi-
niszter a következő rendeletet intézte: Előfor-
dult esetből kifolyólag haladéktalanul fi-
gyelmeztesse az illetékes hatóságokat arra, 
hogy a 0117—916. iM. E. sz. rendelet alapján 
ugy a házi, mint a gazdasági szükséglet cél-
jaira csak azokra a terményekre adhatnak 
ki vásárlási igazolványokat, amelyek a hi-
vatkozott rendeletben s az ahhoz csatolt A. 
és D. mintákban föl vannak sorolva. Tenge-
rire tehát vásárlási igazol ráng ki nem állít-
ható. A mennyiben pedig valamely hatóság 
leng<\rire már adott volna ki vásárlási iga-
zolványt, annak bevonása iránt azdnnal in-
tézkedjék. — A miniszter — amint ebből a 
rendeletből kitűnik, — kimondja, hogy a 
tengeri nem tartozik azok közé a gahonane-
miiek közé, amelyek vásárlási igazolvány 
alapján beszerezhetek. Yalószinii, hogy ez a 
rendelkezés csak ideiglenes. 

— Meg akarta vesztegetni a századost. 
A szegedi törvnyszék Pókay Elek táblabíró 
elnöklésével működő büntető tanácsa előtt 
állott pénteken Miskolczi Mihály né, magyar-
péaskai asszony. Az asszony junius 10-én be-
jött Szegedre és fölkereste Vargyas Andor 
íi n szárszáza (lest, akit arra kért, lrogy az 
urát, aki a 3-as honvédhuszároknál szolgált 
és a menetszázadba volt beosztva, vegye ki 
a menetből. A százados közölte az asszonnyal, 
hogy kívánságát nem teljesítheti. Miskolczi-
né eltávozott, de délután ismét felkereste a 
századost, akinek a tisztiszolgával boríték-
ban kétszáz koronát küldött és megismételte 
kérését. A százados jelentést tett az esetről 
a katonai parancsnokságon. Megvesztegetés 
vétsége miatt pénteken vonta a törvényszék 
(Miskolczinét felelősségre. Az asszony töre-
delmesen bevallotta bűnét. A törvényszék 
Miskolczinét egy havi fogházra és kétszáz ko-
rona pénzbüntetésre ítélte, a megvesztegetés-
re szánt kétszáz koronát pedig elkobozta. Az 
ítélet, jogerős. 

— Az Eszes-féle lisztüzlet előtt csütörtökön 
négy rendőr vigyázott a rendre. A rendőrök 
•Révész Józsefnét és Fekete Mihálynét előál-
lították, mert a vásárlókat fenyegették. Kü-
lönben a rendőrség ezentúl mindazokat elő-
állítja, akik a pékboltok előtt a rendet meg-
zavarják. iNem lehetne inkább a lisztet ren-
desen kiszolgáltatni? 

— Egy szoigabiró tragikus halála. Arad-
ról jelentik: Dr. Kags Gyula kisjenői szolga-
biró csütörtökön délután tragikus körülmé-
nyek között meghalt. A szoigabiró másfél-

, éves kis leánya két. héttel ezelőtt vörheny be 
esett, amely fiat éves bátyjára, majd a gyer-
mekeket önfeláldozóan ápoló anyára is át-
ragadt. A gyermekek már lábadozni kezdet-
tek, amikor hétfőn dr. Kasson mutatkoztak 
a vörheny jelei. Azonnal ágyba feküdt, mert 
igen erős mórtékben mutatkoztak a sziiúpto-
rnák. Alig tudott beszélni a torka bedagadt 
lés állandóan álmatlanságról panaszkodott. 
Délután bárom órakor hozzátartozói bemen-
tek a beteg szobájába és a legnagyobb rémü-
lettel konstatálták, hogy a szoigabiró meg-
halt. és teste tökéletesen megmerevedett. 

— Öncsonkítással vádolt földmives. 
Mátyus Ignác tizennyolc esztendős lreodrai 
fold mívest április 26-án besorozták. Másnap, 
amikor a lovakat etette, az egyik ló lehara-
pott a hüvelykujjából egy darabot. Valaki 
följelentette és azt állította róla, hogy fej-
szével vágta le az ujját, hogy ne kelljen be-
vonulnia. Öncsonkítás miatt vonta felelős-
ségre pénteken iMátyusí a szegedi törvény-
szék. A vádlott tagadta, hogy öncsonkítást 
követett e lés azTállitoita, hogy a ló harapta 

le az ujját. Dr. Barger Mór törvényszéki- or-
vos megvizsgálta a. vádlottat ós megállapítot-
ta, hogy a vádlott állítása megfelel a való-
ságnak. A biróság iMátyust fölmentette a 
vád alól. 

— Állomásparancsnoksági kihallgatás 
sebesült és beteg tisztek részére. Az összes 
állománycsoportibii tiszteik és tisztjelöltek, tiszt-
viselők és tisztviselőjelöltek, akik sebesülten, 
vagy betegen a hadszintérről a mögöttesor-
szágrészekbe visszatérve, helyőrségi, vagy tar-
talékkórihárzakban, vagy magánápolásban vagy 
ebyéhként szabadságon vannak, hogy mint 
könnyen sebesültek és lábadozók a póttesteknél 
vagy más helyen szolgálatokat teljesítenek, és 
akiknek az állapota csak némileg is megengedi 
az állomásparancsnok,ságnál Szegeden (Szent-
háromság-utca 2. sz.) f. hó 3i-én d. u. fél 4 
órakor megtartandó állomásparancsno'ksági 
kihallgatáson személyesen megjelenni kötele-
sek. Azok a havidíjasok, kiknek állapota az 
állonrásparancsnokságnál való személyes meg-
jelenést kizárja, ezt a körülményt honvéd (ka-
tonai) orvosi bizonyítvány előterjesztése mel-
lett az á 11 o<másparancsnokságnak írásban vagy 
közvetítő személy utján bejelentik. Azok a tisz-
tek (tisztjelöltek), akiknek szabadságolása tiszti 
felülvizsgáló bizottság határozata alapján tör-
tént, a szabadság tartama alatt orvosi megvizs-
gálás végett a kihallgatáson nem kötelesek 
megjelenni. — Sávay Lajos százados, állomás-
tiszt. 

— Lugosi betörők Szegeden. A lugosi 
•rendőrség pénteken) táviratilag) tudatta a 
szegedi rendőrséggel, hogy ott Kohl József 
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nyomozza a tolvajokat. 
— Négyszázhatvan millió ötszázkilencven-

hatezerháromszáznegyven példányban je-
lent meg Az Est 1910 április 15-étől 19115. de-
cember 31-ig. Valóban példátlan ez a siker. 
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Szenzációs dráma az apacsvilágból. 

Dráma 3 felvonásban. 

Játszák a legkitűnőbb dán szinészek. 

Előadások d. u. fél 6, 5, 7 és 9, 
vasárnap d. u. 2 őrátói kezdve. j 

Gyermekjegyek csak az el-
ső előadásra érvényesek. 

«bbsac*»,.aíia*»aaaaab3mai!eaiisg3ba8bn£*a«iíii3aaaa«bi:" 

Hogy milyen amerikai arányban nőtt ennek 
az újságnak a népszerűsége, azt ezek a sza-
mok igazolják: 1910 áprilisában, Az Est meg-
indulásának hónapjában, a napi átlagos pél-
dányszám 32.329, mig 1915 decemberében már 
817.380. A (fejlődést pedig- legélénkebben il-
lusztrálják az alábbi adatok: Az Est egy évi 
példányszáma: 1910-ben (csonka év) 8,760.500, 
1911-ben 18,947.240, 1912-ben 05,185.050, lí»3-
banj 45,838.(200, 1914-ben 78,095.600, 1915-ben 
213,769.750. És ez igy megy tovább. . . Az Est 
(független hírszolgálata és nem befolyásol-
ható bátor szókimondása biztosítja minden-
korra ezt a példátlan nagy népszerűséget. 

— Óriási érdeklődés nyilvánul meg a kö-
zönség körében a Korzó-moziban augusztus 
27-én (vasárnap) a rokkant szinészek javára 
rendezendő előadás iránt. Különösen Antal 
Erzsi felléptét előzi meg nagy érdeklődés. A 
mii vésze stélyen uj kabarétréfák, kuplék eS 

táncok kerülnek bemutatásra. A nagyszabá-
sú műsor keretében fellépnek: Nagy Teréz. 
Déry Rózsi, Almássy Endre, Matány Antal, 
Körmendi/ Kálmán, Szeghő Endre, Ferenc*!) 
Frigyes stb. — Jegyek élőre válthatók. A» 
előadás fél 9 órakor kezdődik. A bevétel t'7, 

százaléka a háborúban megrokkant színé-
szeknek jut. 

— A sors utjai. Rendkívül érdekes és for-
dulatos dráma kerül bemutatóra az apacs-
világból és az előkelő társaságból szombaté'1 

és vasárnap az Urániában és azonkívül1 l<>bb 
kedves vígjáték egészíti ki az érdekes mű-
sort, 

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

Egy idősebb németül beszélő urihölgy 

társalkodónőnek 
felvétetik Donáthné, Polgár-u. 24. II. eni. 

férfi és női divatcikkek 
8eqnagi*i>hh raktára. — 

:: Legmegbízhatóbb cég. " 
Legolcsóbb beszerzési forrás-

Csekonics-u. 6 . Széchenyi-tér 1?' 
Telefon 854. Telefon 855. 
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a rokkant hősöknek 


