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föl a- közellátásra szorulók névsorába és igy 
sem kenyeret, sem lisztet nem vásárolhat-
nak. 

— Százezer korcna előleg a közkói háznak 
A városi tanács hétfői ülésén dr. Gaál Endre 
referálta a belügyminiszter leiratát, amely-
ben közli, hogy a közkórház fedezetlen ki-
adásaira a közgyűlés által megszavazott ket-
százeer koronás kölcsön felvételét nem hagy-
ta jóvá. A ̂ Leiratban tudat ja a miniszter, liogy 
a közkórtiáz anyagi ügyeinek rendezésére 
hajlandó előleget folyósítani. A tanács elha-
tározta, liogy egyelőre százezer korona ki-
utalását fogja kérelmezni. 

— Gyilkosság h Mérey-utcában. Halálos 
kimenetelű verekedés történt vasárnap éjjel 
egy óra tájban a Mévey-utca és a Tábor-utca 
sarkán. Szabó Károly lakatossegéd, aki sza-
badságolt katona és Elek Ferenc vasúti laka-
tos, a iMérey-utoa sarkán egy társasággal 
összeszólalkozott. Szót-szó követett, a duhaj 
társaság nekirontott Szabónak és Eleknek. 

"Dilink dás közben « társaság egyik tagja 
Szabó Károlyt halántékon szúrta. Szabó esz-
méletlenül esett össze. Elek Ferencet a hom-
lokán szúrták meg. A merénylet után a tá-
madók elszaladtak. A megszúrt emberek se-
gélykiáltásaira két katona érkezett a vere-
kedés színhelyére. Amikor a katonák meg-
tudták a történteket, utána szaladtak a me-
rénylőknek, de a tettesek a katonákat is meg-
verték és elszaladtak. A helyszínen megjelent 
Sas Lajos rendőrkapitány, aki a két sérültet 
a városi közkórházba szállíttatta. Szabó hét-
főn reggel a szenvedett sérülés következtében 
kiszenvedett. A rendőrség a legerélyesebb 
nyomozást vezette be, amelynek során földie-
ket őrizetbe vettek. 

Szarvasmarhái vásárol a város. Balogh 
Károly pénzügyi tanácsos, a hatósági köz-
élelmezési üzem vezetője, hétfőn délelőtt 
Nagyváradra utazott, hogy ott az erdélyi 
szarvas,marilláikat megtekintse és esetleg a 
város részére bizonyos mennyiséget közélel-
mezési. célokra lekössem. Egyben .Biharme-
gye alispánjánál interveniálni fog, hogy a 
váras részére ott megrendelt t-ö'bb száz vag-
gon tűzifa elszállításához szükséges vaggo-
nok rendelkezésre álljanak. 

— Napról-napra szenzációsabb a Korzó-
mozi műsora. Hétfőn a Hoffmann mesei ci-
mii filmoperát mutatták be olyan sikerrel, a 
milyenre Szegeden még nem volt példa. A 
filmopera Offenbach eredeti zenéjével körül 
színre. A lHoffm|an,n meséi filmen való bemu-
tatása olyan művészi esemény, amely méltán 
megérdemli azt az érdeklődést, amellyel a 
bemutatót, a közönség fogadta. A Hoffmann 
meséit kedden játszák utoljára. 

— Beiratások a városi nyelviskolában. 
Szeged szab. kir. város felügyelete alatt áiló 
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. 

í rógépsza lag—szénpapi r és az összes 
i rógép kellékek állandóan raktáron tart és díj-
mentesen felszereli Keller Irógépváüalat Sze-
ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363. 
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és A u e r é g ö k r e legjobb minő-
ségben F Q N Y Ó S O M A , világi-
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Igazgató : VASS SÁNDOR. • • • • Telefon 1 1 - 8 5 . 

Kedden, s z e p t e m b e r 2 6 - á n : 
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Filmopera egy előjátékkal és három fölvonásban. 

Offenbach eredeti zenéjével. 

E. T. A. Hoffmann szerepében 
Stella szerepében — — — 

— Erich Keiser-Titz 
— Káté Osvald. 

A filmgyártás szenzációja. 

Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor. 

Helyárak: Páholyülés 160, zsölye 120, I. hely 1 korona, 
II. hely 80 fillér, III. hely 50 fillér. 

Október elsején lépnek 
életbe a fölemelt postadíjak. 

(Saját tudósítónktól.) A hivatalos lap va-
sárnapi száma közli, hogy az Ausztriával ós 
Németországgal kötött uj postaegyezmények 
alapján ós ezekkel kapcsolatban 1916. októ-
ber 1-én a magyar szent korona területén 
uj uj postadíjak lépnek életbe. Az uj póstai 
díjszabási és üzletszabályzati határozatok a 
következők: 

A belföldön a levél bérmentesítési dija a 
távolsági forgalomban 20 grammig 15 tillér, 
a helyi forgalomban 10 fillér. Ausztriába, 
Bosznia-Hercegovinába és Németországba a 
levéldija 20 grammig szintén 15 fillér. A le-
vél súlya korlátlan. A zárt levelezőlap a levél-
lel egyenlő díjszabás alá esik. A póstán ki-
adott levelezőlap ár 8, minden más levelező-
lapé 10 íil ér. A válasros levelezőlap dija a 
póstán 16, egyébként 20 fillér. A 10 gram 
súlyt meg nem haladó nyomtatványok dija a 
belföldi forgalomban 2 fillér, Ausztriába, 
Bosznia-Hercegovinába és Németországba 50 
grammonként 3 fillér pótdíj jár. A nem sür-
gős nyom látványok a rendeltetési helyen na-
ponta csak egy alkalommal és köznapokon 
kéz.besittclnek. A nyomtatvány legmagasabb 
súlya 2000 gramm. Nyomtatványokat azon-
túl kii lapjegy-engedély alapján hirlapjegyek-
kel bérmentesíteni nem lehet. Az üzleti pa-
pír bérmentesítési dija ugy a bel, mint a 
többi forgalomban 50 grammonként 5 f l lér , 
de legalább 25 fillér. Az áruminta bérmente-
sítése dija 50 grammonként 5 fillér. A leg-
magasabb suly 350 gramm. Teljesen bórmen-
tesitetien nyomtatvány, üzleti papír és áru-
minta, valamint az ezekből, egybecsomagolt 
küldemény a szállításból ki van zárva. 

Az ajánlás dij a belföldi, helyi és távol-
sági, valamint a többi forgalomban 25 fillér, 
ajánlvan feladott nyomtatványért 2 fillér pót-
díj fizetendő. A pénzeslevél legkisebb össz-
dija 60 fillér. A pénzeslevélre nézve frankó-
kényszer áll fönn. Értesítési vagy kézbe-
sítési dij házhoz szállítás esetén 10, egyéb-
ként 5 fillér. A hatóságokhoz és a legénységi 
állományhoz tartozó katonákhoz címzett ér-
téklevelek kézbesítési dijat nem fizetnek. A 
nyitva feladott pénzeslevél megszűnik; a pósta 
pénzeslevelet ezentúl csak zárt alakban fogad 
el szállításra. 

A csomag dija, ha értéknyllvánitás nél-
kül adják föl, belföldön öt kilogrammig 70 
fillér, 10 kilogrammig 150 fillér, 15 kilogram-
mig 250 fillér, 20 kilogrammig 350 fillér. 
Ausztriába és Boszniába az előbbi sorrend-
ben 80, 200, 300 és 400 fillér. A póstán 
szállított csomagok súlya ezentúl a husz ki-
logrammot meg nem haladhatja. A belföldi 
helyre szóló csomag után Budapesten 25, 
más házhoz kézbesítő póstahivatalboz címzett 
csomagnál 20, minden egyéb belföldi helyre 
szóló csomag után 5 fillér értesítési dijat kell 
a feladás alkalmával fizetni. A kézbesítési- és 
értesítési dij alól mentesek a portómentes és 
a legénység állományába tartozó katonák 
részére föladott csomagok. Terjedelmes cso-
magért minden viszonylatban a sulydij más-
félszerese jár. A póstán szállított csomagok 
súlya ezentúl 20 kilogramot meg nem halad-
hatja. A csomagok után esedékes összes szál-
lítási dijakat teljes összegben a feladáskor kell 
leróni. 

Utánvételes küldeményért tiz fillér elő-
mutatási dij jár, amelyeket a feladáskor kell 
megfizetni. A postautalvány dija tiz koronáig 
15 fillér, azonfölül a dij 15 fillér alapdijból 
és az utalvány összegének minden ötven ko-
ronája, vagy ennek töredéke után öt fillér 
órtókdijból alakul. Németországba szóló utal-
ványokért a dij 50 koronánként 25 fillér. 
Postai megbízással ezentúl csak egy köve-
telési okmányon alapuló követelés beszedése 
kérhető. A postai megbízást tartalmazó aján-
lott levélért járó dijon fölül 10 fillér eiőmu-
tatási dijat kell a föladáskor a levélre ra-
gasztani. Nem okmányon alapuló 20 koro-
náig terjedő követelés beszedésére ezentúl 
újonnan rendszeresített postai megbizási la-


