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pesti nevelönőre is rálőtt. Á nevelőnő súlyo-
san megsebesült. Molority István intézőt, aki 
kocsin közeledett a helyszinére, a vérengző 
gazdatiszt szintén célbavette. Motoritynak 
azonban sikerült elmenekülnie. Pozsgay ez-
után bezárkózott szobájába, ahol agyonlőtte 
magát. 

— Tarifaváltozások a nemzetközi posta-
forgalomban. Az Ausztria-Bosznia-Hercego-
vinába és Németországba szóló forgalmon kivül, 
az egyéb külföldi országokba szóló postaforga-
lomban 1916-ik évi október 1-én kezdő liatály-
lyal a következő változások állanak be: Bulgá-
riába szóló levelek 20 grammig 15 fillér, ugyan-
oda szóló levelezőlap 8, illetőleg 10 fillér. Az 
értéklevél dija Bulgáriába mint eddig, 300 
frankonkint 15 fillér, de a legkisebb összdij 
60 fillér, Dániába, Luxemburgba, Németalföldre 
20, Sassvitzon át 25, Svájcba 15, Svédországba 
20, Dánián át 25 fillér. Értékdobozok sulydija 
Dániába, Németalföldre két korona, Norvégiába 
három korona, Svájcba 1 korona 50 fillér. 
Nemzetközi csomagok biztosítási dija Dániába, 
Luxemburgba, Svédországba és Németalföldre 
20, Norvégiába 30 fillér, Közönséges (5 kilo-
grammon felüli) csomagok sulydija Bulgáriába, 
a megszállott szerbiai területen át 20 kilogramm 
súlyhatárig a belföldre érvényes csomagtarifa 
szerint fizetendő. Svájcba küldhető közönséges 
csomagokért a magyar és osztrák szállítási 
útra 6—10 kilogrammig 2 korona 50 fillér, 
10—15 kilogrammig 4 és 15—20 kilogrammig 
5 korona 50 fillér jár. 

— Megbüntetett cukordrágitő. Két és fél 
vaggon cukrot vásárolt Biró Jónás mokrini ke-
reskedő. Két vaggont maximális áron, fél vaggont 
pedig 1 -40 és 1 '80 koronájával adott el, dacára 
annak, hogy iparengedélye nem volt a cukor-
árusitásra. A nagykikindai törvényszéken árdrá-
gitási visszaélés miatt indult meg ellene az eljárás. 
A törvényszék felmentette, mert valónak, fogadta 
el azt a védekezését, hogy a községi elöljáróság 
kívánságára szerezte be a cukrot. Csütörtökön 

foglalkozott az üggyel a szegedi Ítélőtábla bün-
tető tanácsa. Biró ismét tagadta, hogy a cukrot 
nyerészkedés céljából vásárolta és előadta, hogy 
a cukrot azért árulta a hatóságilag megállapított 
áron felíil, mert a cukor beszerzése sok költ-
ségbe került. Az Ítélőtábla megsemmisítette az 
elsőbiróság Ítéletét és a vádlottat árdrágítás 
visszaélés vétsége miatt négyszáz korona fő-és 
hatvan korona mellékbüntetésre és egy évi 
hivatalvesztésre itélte. 

— A lisztárusiíók figyelmébe. A liszt-
liivatal fölkéri a lisztárusitó kereskedőket cs 
iparosokat, hogy a közönségnek eladás végett 
kiosztott lisztről elszámolásukat szeptember 
30-ig mutassák be. Az elszámolásban kitün-
tetve legyen az a mennyiség, amelyet szep-
tember 16-tól október 15-ig terjedő egyhavi 
időre elárusitás céljából megkapott. Továbbá 
kitüntetve legyen az is, hogy a közönségnek 
összesen ezen hónapra mennyi adatott ki és 
mennyi a maradvány. A lisztelosztó keres-
kedők ezen fölül tüntessék azt is ki, hogy a 
hozzájuk beosztott ismételadók részére mennyi 
lisztet adtak át és a liszthivataltól e célra 
mennyit kaptak. 

— A szeszmennyiség zár alá vétele. A 
hivatalos lap csütörtöki száma a pénzügy-
miniszter rendeletét közli, amely szerint a 
fogyaszási adó alá eső szeszfőzdékben 1916-ik 
évi október 1-től kezdődő hatályai a terme-
lendő szesz mennyiség negyven százalékát a 
közszükséglet számára zár alá helyezik. A 
szeszfőzde és szeszfinomitó vállalatok a ren-
delet következtében minden egyes vevővel 
szemben a rendelet hatályának időtarma 
alatt csak a kikötött mennyiség hatvan szá-
zalékát kötelesek szállítani. A szeszfinomitás-
sal nem foglalkozó szeszfőzdék vállalkozói 
kötelesek a szeszfőzdéikben 1916-ik évi ok-
tóber 1-étől kezdődőleg termelendő nyers 
szeszből a zár alá helyezett szeszmennyiséget 
kéthavonkint valamely általuk szabadon 
választható szeszfinomitó szabadraktárnak a 
rendeletileg meghatározott áron készpénzért 
átengedni. 
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— A színműirodalom remeke, Dumas örök-
becsű müve filmen bemutatva százszorosan 
fokozza azt a hatást, amelyet A Kaméliás 
hölgy a minden szinpadán kiváltott a közön-
ségből. A kaméliás hölgyet felesleges ismer-
tetni, ismeri nrndenki A kaméliás hölgy tör-
ténetét, hiszen akárhányszor láttuk is ezt 
a színdarabot, mindig együtt éreztünk ezzel 
a jólelkű, alapjában véve romlatlan romlott 
nővel, aki szerelméért mindenét képes felál-
dozni. A Korzó-mozi igazgatósága, — mint 
mindig — az összes vidéki mozikat meg-
olőzve, elsőnek mutatja be A kaméliás höl-
gyet. A közönség bizonyára honorálja a 
Korzó-mozi igazgatóságának ezt a figyelmét 
és bizonyára zsúfolt ház fog gyönyörködni a 
kaméliás hölgy történetében. Ez a film min-
den tekintetben a megtestesült tökéletesség, 
a filmgyártás rem ke. Nagy mértékben emeli 
az értékét, hogy a eim szerepet egy világhirü 
művésznő Franceska Berlini játsza. A kamé-
liás hölgy pénteken, szombaton és vasárnap 
lesz műsoron a Korzó-moziban. 

— A tuberkulózis és az ellene való 
védekezés. A világháborúval kapcsolatosan 
egyre többen foglalkoznak a tüdővész nagy-
arányú elterjedésének jelentőségével és a 
védekezés fontosságával. Dr. Friedrich Vil-
mos egyetemi magántanár, főorvos a fenti 
cimmel érdekes tanulmányban foglalkozik a 
tüdővész ellen való védekezésnek problémá-
jával és könnyen érthető módon magyarázza 
meg a tüdővósz terjedésének okait és a vé-
dekezés leghatalmasabb eszközeit. Természe-
tes, hogy elsősorban a nép jólétének emelé-
sét s a lakásviszonyok javítását követeli a 
tüdővész terjedésének meggátlására. Ezek 
mellett a városi és megyei hatóságokat is 
figyelmezteti arra, liogy a kezükbe adott 
hatalommal milyen sokat tehetnek a tiidövész 
elhárítására. Ezért mindenképen figyelemre 
méltó a két ives tanulmány s helyes dolog 
volna, ha az arra illetékes hatóságok arról 
gondoskodnának, hogy a nép körében minél 
nagyobb körben elterjedjen. Kapható: Buda-
pesten a Népszava, Szegeden, Várnay L. 
könyvkereskedésében. 

— Szigorú büntetés utcai botrány miatt. 
Szerdán éjszaka négy rendőri felügyelet 
alatt álló nőt vittek a rendőrségre utcai bot-
rány okozása miatt. Csütörtökön reggel dr. 
Temesváry Géza főkapitányhelyettes, kihá-
gási biró 30—30 napi elzárásra itélte a bot-
rányokozókat. 

— 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 Keiler Irógépvállalat Sze-
ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363. 

A szkupstina a szinház előcsar-
nokában ülésezett. 

— A szerbek Korfu szigetén. — 

Bern, szeptember 28. A szkupstina 
korfui ülésezéséhez még a következőket je-
lentik : Összesen 132 képviselő gyűlt össze, 
ezek közül 80 most lépett először Korfu föld-
jére. A szkupstina a városi szinház előcsarno-
kában tartotta üléseit, ahol az első ülést meg-
előző napon a csarnokot ünnepies Tedeum-
mal beszentelték. 

Korfu szigetén ujabban ogy szerb tá-
virásziskolát alapítottak, melynek máris 120 
hallgatója van. Egy gazdag korfui görög 
erre a célra átengedte újonnan épült palo-
táját, a korfui jóhirü liceum igazgatója az 
iskola berendezését bocsátotta a szerbek 
rendelkezésére. 

Pénteken, szombaton és vasárnap 

Alexander Dumas 
világhírű regénye a filmen 

a főszerepben 

Franceska Berlini 

A Xatnélíás hölgy 
dráma 5 felvonásban. 

A legszenzációsabb filmdráma, amelyet a kinemafographía a 
mai napig produkált. 

Előadások pénteken és szombaton 5, 7 és 9 órakor, 
vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor. 

Helyárak: Páholyülés D60, zsölye 1*20, I. hely 1 korona, 
II. hely 80 fillér, III. hely 50 fillér. 


