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nyugati irányban húzódik el és 1200 méternyi 
magasságban éri el a brassói hegység gerincét, 
melynek hágója a Királykő csoportját a Bu-
esecs csoportjától választja el. Innen Románia 
területére a Dimbovica völgyébe ereszkedik 
alá a szoros. 

— A nőiparegylet varróiskoléja szeptem-
ber 1-én kezdi a beiratásokat Demkebeli he-
lyiségében. Tökéletesen megtanít ják a fehér-
nemű, továbbá a felsőruha szabást, varrást , 
nemikülönben a bimzés minden fa j tá já t . Lesz 
hetenkint négyszer külön tanfolyam, nem-
különben ingyen tanfolyam hadiözvegyek és 
árvák számára. 

— A zeneiskolai bizottság ülése. A zene-
iskolai bizottság hétfőn délelőtt Taschler 
Endre főjegyző eln ölelésével ülést tartott, a 
melyen König Péter zeneiskolai igazgató je-
lentette, liogy az u j tanári állás betöltésére 
vonatkozó tárgyalásai eddig eredménytele-
nek maradtak. A bizottság megbízta az igaz-
gatót, bogy a tárgyalásokat folytassa. 

-— Rendelet a bab-, borsó- és lencse-
termésnek zár alá vételéről. A hivatalos lap 
keddi száma rendeletet közöl, amely szerint 
minden termelőnek 1916-ik évi bab-, borsó- cs 
lencsetermése a közélelmeaés és közszükség-
let célszerű biztosítása érdekében zár alá he-
lyeztetik és afelől a termelő csak a rendelet-
ben megszabott korlátok között . r e n d e l k e z -
hetik. Termelőnek kell tekinteni' azt. is, aki 
az 1916-ik évi termésből munkabér vagy kon-
venció fejében kap a termelőtől babot, bor-
sót vagy lencsét. A saját házi és gazdasági 
szükséglet megállapításánál csak a jövő 
1917-ik évi augusztus 15-ig terjedő időt le-
het számításba venni. A termelő köteles zár 
elá vett termésének a sa já t házi és gazdasági 
szükségletét meghaladó részét 1916. évi de-
cember lő-éig a Haditermény Részvénytár-
saságnak megvételre felajánlani. A zár alá 
vétel a terményeknek végrehajtás u t ján való 
lefoglalását nem akadályozza. 

— Románia külkereskedelme a központi 
hatalmakkal. Románia külkereskedelme már 
az európai háború kitörése előtt igen inten-
zív volt a központi hatalmakkal. A kettős 
monarchia 1913-ban Romániába 128 millió 
korona árut vitt ki, amiből egyedül fára és 
sziénre 25.3 millió esett. A kettős monarchiá-
nak Romániából eredő behozatala a legutób-
bi évek alatt 80—125 millió korona között 
ingadozott s 1913-ban pontosan 95.6 millió 
korona volt, amiből a gabona-behozatalra 
63.5 millió esett, A Németországgal lebonyo-
lított forgalom átlag 100 millió márkát tett 
ki évenként a háború előtt, aminek 80 szá-
zaléka a gabonaforgalomra esett. 

— Levél az orosz fogságból. Tímár János 
szakaszvezető Twerből keltezett levélben; tu-
datta dr. Szalag József főkapitánnyal, bogy 
junius 10-én orosz fogságba esett. Tímár a le-
vélben ar ra kéri a főkapitányt, bogy a hirt 
hozzátartozóival közölje. 

— Romániában internált szegedi huszárok 
A bukovinai harcokban annak idején mint-
egy százötven huszár jutott román területre, 
akiknek legnagyobb része azóta visszatért. 
Tágat Ferenc és Király András rendőrök 
most tábori lapon arról értesítették dr. Sza-
lag József főkapitányt, hogy Romániában 
internálták őket és szeretnének hazajönni. A 
szegedi huszárok a tábori lapot a hadüzenet 
előtti napon küldték el. 

— Csikókat kapnak a szegedi gazdák. 
A földmivelésügyi miniszter — mint meg-
írtuk — néhány héttel ezelőtt értesítette dr. 
Cicatricis Lajos főispánt, bogy Csongrád-
megye részére hetven csikót küld, hogy a 
kisgazdák csikókhoz jussanak. A főispán, 
minthogy a csikókra legnagyobb szükségük a 
szegedi kisgazdáknak van, mind a hetven 
csikót a szegediek között árvereztet.i. el. Az 
árverést valószinüleg szombaton tar t ják meg. 

— Az ásványolajtermékek előállítása. A 
kormány rendeletet bocsátott ki, amelynek 
értelmében, az ásvány olajtermékek előállítá-
sánál a kénsav használata tilos. A rendelet 
felsorolja azokat a készítményeket, amelyek-
re a tilalom hatálya nem terjed ki. A rende-
let életbelépte előtt kiadott beszerzési enge-
dély alapján kénsav felhasználásával előállí-
tott ásványolajtermék ezentúl is szállítható. 

— Céllövészet. Az 5. honvéd pótzászlóalj 
augusztus 30-án reggel 7 órakor harcszerű 
céllövészetet tar t a Baktóban. 

— Az Urániában szerdán és csütörtökön 
műsorra kerül Az arany légy, elejétől vé-
gig izgalmas drámája egy művésznőnek ós 
fivérének, egy apacsnak meglepő jelenetek-
kel. A főszerepeket Wiesenthal Gréthe és 
Flinch Hugó játszák. 

—- Beiratások a városi nyelviskolában. 
Szeged szab. kir. város felügyelete alatt álló 
nyelviskolában (városi felső kereskedelmi isko-
lában) a beiratások augusztus 21-tői (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 Kepler Irógépvállalat Sze-
ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363. 
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MŰSOR: 
RÉNTE/K: Legénybucsu, operett. 
(SZOMBAT: A nagy marnia, vígjáték. 
VAISARNAP: Mágnás Miska, operett. 
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GRETE WIESENTHAL 
a világhírű klasszikus táncosnő felléptével 

Iz 
Apacstörténet 4 fe lvonásban . 

Izgalmas! Szenzációs! 

Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor. 

Gyermekjegyek csak az el-
ső előadásra érvényesek. 
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— Beiratkozás a leánygimnáziumba és 
a felső leányiskolába. Az állami felső leány-
iskolába és a leánygimnáziumba az 1916—17. 
iskolai évben a beiratások, fölvételi s egyéb 
vizsgálatok sorrendje a következő: Szeptem-
ber 9-én délelőtt 10 órakor lesz az iskola mult 
évi növendékeinek s azoknak, akik a felső 
leányiskola I—VI. osztályába óhaj tanak föl-
vétetni, jav'itó-, pót-, magán- ós fölvételi vizs-
gálata. Aznap délután 4 órakor megtartat-
nak a különbözeti vizsgálatok azon növendé-
kek részére, akik az újonnan megnyitó leány-
gimnázium V. osztályába óhajtanak fölvétet-
ni és eddig más iskolába jártak. A felső le-
ányiskola IV. osztályát végzett tanulók meg-
felelő bizonyítvány alapján különbözeti vizs-
ga nélkül iratkozhatnak be. Föbivom az el-
múlt iskolai év IV. osztályú növendékeit, 
liogy mielőbb jelentsék be liogy az V. felső 
vagy V. gimnáziumi osztályban szándékoz-
nak-e tanulmányaikat folytatni. A miniszteri 
rendelet értelmében a gimnázium V. osztá-
lyába elsősorban a helybeli tanulók vétetnek 
föl s osak amennyiben ezek az engedélyezett 
létszámot (40) nem érik el, vehetők föl a vidé-
kiek. A gimnázium V. osztályára a tandijat 
240 koronában; állapította meg a miniszter, s 
a tandíjmentesség adományozását magának 
tartot ta fenn. A kérvények a beiratkozás al-
kalmával nyújtandók be az iskola igazgató-
ságánál. Szeptember 11-ón; reggel 8 órakor az 
I. *s H. osztály, 12-én a III—IV. osztály, 43-án 
az V—VI. osztály tanulóit í r juk be. A be,íra-
táshoz minden tanuló hozza el születési, is-
kolai és oltási bizonyítványát. Ezen, okmá-
nyok az iskolai óv végéiig az iskola i ra t tár i* • 

'iVánr zaarafaske ?Lfögad, föl-
világosítást ad naponkint délelőtt 10—40-ig 
a II. ker. Dugonics-utcai állami polgári le-
ányiskolában levő irodában Gsik Mária h, 
igazgató. 

— Iskolai értesítés. A városi felső keres-
kedelmi iskolákban a javító és pótló vizsgá-
latok augusztus hó 30- és 31-én, illetőleg 
szeptember 11- és 12-én lesznek. A beiratás 
szeptember 11, 12, 13, 14-én. a tanév meg-
nyitása pedig 15-én történik. Feltétlenül kí-
vánatos, hogy a beiratások ideje alatt minden 
tannló jelentkezzék. 

férfi és női divatcikkek 
Icqnaqr.ohb raktára. — 

:: Legmegbízhatóbb cég. :: 
Legolcsóbb beszerzési forrás. 

Csekonics-u. 6 . 
Telefon 854. 

Széchenyi-fér 17. 
Telefon 855. 
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