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után az antant be fogja látni, hogy a további 
\ éi tinták egészen céltalan. És akkor követ-
kezik a kibonyolódás a nagy csomóból, a 
mit világháborúnak nevezünk. 

— Vonatközlekedés Szeged és Makó közt. 
További intézkedésig Szegedről Makóra 
éjjel egy óra 24 perckor és reggel 9 óra 15 
perckor, -Makóról Szegedre délután 1 óra 
55 és este 8 óra 15 iperckor indula a vonat. 

— Kitüntetés. Baracs Marcell orvostanhall-
gatót, az 5. 'honvédgyalogezred , tartalékos 
egészségügyi zászlósát az ellenség előtt ta-
núsított vitézsége elismeréséül a másod-
osztályú ezüst vitézségi éremmel tüntették 
ki. A fiatal 'zászlós 'hét hóna.p óta teljesít 
szolgálatot az orosz fronton és bátor maga-
tartásával már több izben kiérdemelte fölebb-
valóinák elismerését. 

— Halálozás. Grosszer Samu, a Kiskunfél-
egyházai Egyesült Gőzmalmok igazgatója 
szerdán Szegeden meghalt. Az elhunytban 
dr. Grosszer Albert szegedi ügyvéd és özvegy 
ITo/f Kai oly né Grosszer Róza, Gross József-
né Grosszer Franciska fivérüket .gyászolják. 
A köztiszteletben -állott igazgatót csütörtökön 
délután négy órakor helyezik örök nyuga-
lomra a zsidó temető cinterméből. 

— Frigyes főherceg az erdélyi menekül-
teknek. Frigyes főherceg tábornagy, az osztrák-
magyar haderő főparancsnoka és neje Iza-
bella főhercegnő negyvenezer koronát ado-
mányoztak az erdélyi menekülteknek. 

— Kinevezés Krétef Gyulát, a 11 5. nép-
f öl kelő hadtápzászlóalj hoz beosztott hadap-
ródjelöltet az 5-ik népfölkelő parancsnokság 
nyilvántartásában, hadapróddá nevezték ki. 

— 22 millióba kerülne a város csator-
názása. A városi mérnöki hivatal jelentést tett 
a tan-ácsnak arról, hogy a nagykörúton ki-
vüli vízvezeték és az általános csatornázás 
munkálatairól költségvetést megközelítőleg 
sem tud készíteni, miután a munkabérek és 
a nyersanyag állandóan emelkednek, sőt a 
legtöbb anyag egyáltalában be sem. szerez-
hető. A nagykörúton kívüli vízvezeték két 
vi-zmiiteleppel. és két víztoronnyal ezelőtt 
négy esztendővel 2,640.000 koronába került 
volna. Ma legalább 0,000.000 koronába kerül-
ne. Az általános csatornázásvél van egy régi 
költségvetés, amely szerint mintegy liat mil-
lióba kerülne. Most legalább tizenkét milliót 
kellene erre a célra fordítani. A város álta-
lános csatornázása, a még nem burkolt utcák 
kövezésével és a szükséges feltöltésekkel a 
mai viszonyok között közel 22 millióba ke-
rülne. 

— Előleg októberre. A Haditermény szer-
dán táviratilag tudatta a polgármesteri hi-
vatallal, hogy a város október havi lisztszük-
ségletéből öt vagyon lisztet" kiutalt. Ezt az 
öt vaggon lisztet a Hadi termény a jövő havi 
járandóságból levonja, ugy, hogy a lisztmi-
zériákon ezzel csa-k pillanatnyilag segit. 

— A félegyházai malomtüz. A Délmagyar-
ország szerdai számában elsőnek közöltülk, 
bogy Hoffmann Ignác malomtulajdonos gőz-
malma Kiskunfélegyházán keddre virradóra 
teljesen leégett. A malomból csak a géphá-
zat és a kazánházat sikerült megmenteni. A 
malomban felhalmozott termények, körülbe-
lül négyszázezer korona értekben, a lángok 
martalékává lettek. A teljes kár mintegy hat-
százezer korona, amely összeg .nagyrésze 
biztosítás u t ján megtérül. 

— Szegedi honvédek kitüntetése. Hugat 
Henrik, Tóth János, Mihalicza és Szabó Sán-
dor ötödik honvedgyalogezredbeli őrvezető-
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Előadások 5,7 és 9 órakor. 
Csak számozott helyek. 

Helyárak: Páholy P60, zsölye P20, 
I. hely 1 korona, II. hely 80 fillér, 

III. hely 50 fillér. 

Jegyek előre válthatók a 
pénztárnál 

kei, Bujaki Pál honvédet a bronz vitézségi 
éremmel tüntették ki. 

— A közélelmezési üzem cikkei. A város, 
mielőtt az -ármakszimálás megtörtént, néhány 
vaggon burgonyát vásárolt, mázsánkint 301 
-koronáért. A burgonya egy része most meg' 
érkezett, A burgonyát a hatóság kilónkint 21 
fillérért fogja árusittatni. — A közélelme-
zési üzem közli, hogy kísérletképen káposz-
tát, kai arabét és sárgarépát fog a napokiban 
árusítani. 

— Nagy tűzvész a pétervári gabonarak* 
tárakban. Stockholmból táviratozzák: A RusZ-
kője .Szlovo híradása szerint a pétervári ke*1 

reskedehni kikötőben tűz támadt, amelynél 
az orosz főváros összes gabonakészletei áldó• 
zatául estek. 

— Gyertya helyett villany. A törvényható' 
,sági bizottság tudvalévőiéig elliatározG-
hogy a színház biztonsági világítását, meg-
javí t ja és gyertya helyett villannyal helyre 
tesiti. A belügyminiszter ezt a határozatot 
most jóváhagyta. 

— Gyitkos katona. Szabadkáról jelentik! 
Mostguk József kútfúró és lakatos vállalata ® 
városháza előtti Osokonay-tércn artézi kutat 
fur. iFéltizenkeltőkor odajött a kúthoz a váT 
lalkozónak katona f ia : i f jabb Mostguk JózsJ 
honvédszakaszvezető s ott nézelődött a kot' 
fúrás körül. A munkának több bámulója 18 

akadt. Egyszerre egy civilruhás fiatalember 

elindult a kuttól az Eötvös-utca irányába?-
I f jú Mostyuk József utána ment. Szép ny", 
godtan előhúzta a bajonett jét és minden 
nélkül a hónalj táján oldalába szúrta a késh-
A civil ember oldalához kapott s 'fájdalom1' 
tói eltorzult arccal szintén anélkül, bogy *a<»j 
is szólt volna, tovább ment. Lassú léptekke 

eljutott a városháza Eötvös-utca részéig, 
száján már kibuggyant a vér. A volt Tömj' 
sig-féle üzlet, kirakata előtt összeesett és ')! 

• pere múlva nem volt benne élet,. Ezalatt. M°s' 
tyúk példátlan .nyugalommal letörölte ujj;l' 
val a bajonet pengéjéről a vért az oldal'ffíP'' 
vert visszahelyezte hüvelyébe. Az ott j-úvfö 
megborzadva állták körül Moslyukot, mások 
az áldozathoz rohantak. Kiderült, hogy W 
orcsies Dániel kőmives a meggyilkolt legén?' 
aki különben most szabadságolt katona s eV 
ért jár civilben. Ncorcsics Dánielt a mentők 
a hullaházba szállították, i f jabb [Mostyuk 
a. bámészkodóknak azt mondta, bogy régre' 
ben egyszer Ncorcsics a kezén megszúrt11; 
Most csak a kölcsönt adta vissza. A va-k-meJ'0 

gyilkosság ügyében a vizsgálatot folytatják-

— Hirtelen halál. Gulicska Anna hét esz-
tendős leányt kedden délután Gép-utca l-f 
szám alatti lakásukon halva találták. A reim j 
őrség részéről Szabó József ügyeletes rendé1" 
tiszt jelent meg a helyszínén, aki a hullá 
a közkórház halottas-házába szállíttatta. I 
hullán külső erőszak nyomai nem láthatók-
A rendőrség megindította a nyomozást n?' 
nak a. megállapítására, mi okozta a leány hi' 
telén halálát. 

— Csíkszeredáról m e n e k ü l t Benkő J a k a b t ^ 
lakása cimét a Délmagyarország kiadói)L-1, 
talában (Kárász-utca 9. sz.) -közölje. Bei^0 

Zsigmond. 
— Beiratások a városi nyelviskolába^' 

Szeged szab. kir. város felügyelete alatt ál1" 
nyelviskolában (városi felső kereskedelmi isko-
lában) a beiratások augusztus 21-től (délelő 
és délután) kezdődnek. Német, francia, ang0'/ 
olasz, magyar, román és bolgár nyelvek társ?' 
gási alapon. Kezdők és haladók, tanulók és m 
nőttek külön-külön nyolcas csoportokban. Te'e" 
fon 1411. Az igazgatóság. 

— Holczer Katalin Kárász-utca 14. 
divaterem tulajdonosnője őszi és téli mode 

bevásárlási útjáról visszérkezett. 
írógépszalag—szénpapir és az 

írógép kellékek állandóan raktáron tart és <w 
mentesen felszereli Keiler Irógépvállalat Sz 1 
ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363, 


