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pr'k. 2. Forgalomba jönnek: a) 15, 70 és 80 
filléres bélyegek; b) 10 és 15 ,filléres zárt le-
velezőlapok, 8 filléres egyszerű és válaszos 
levelező-lapok, 8, illetve 16 filléres rendőri 
be- és kijelentő-lapok, 10i2 fiilléres zárt táv-
ra t-lapok, 15 filléres levélboritékok (eladási 
áruik 17 fillér); c) 10 ós 15 filléres hadisegély-
bélyiegek (eladási áruk 12 és 17 fillér); d) 2 
fiilléres ,^iirgős" bélyeg. Az eddig forgalom-
ban volt és itt föl nem sorolt bélyegek, portó-
jegyek ós értékcikkek továbbra is forgalom-
ban maradnak. Papirhiány és az állami 
nyomda tulteriheltsége miatt az u j tarifának 
megfelelő tételű egyes postabélyeget és ér-
tékcikket csak fokozatosan lehet forgalomba 
bocsátani, a postahivatalok és értékcikkáru-
sitók ennélfogva egyelőre még .az eddigi bé-
lyegeket és értékeikkeket összetételekkel kö-
telesek használni és árusítani. 

— Árdrágító városatya. Annak idején je-
lentettük, hogy dr. Temesváry Géza főkapi-
tányhelyettes, kihágási biró, Csányi Pál tör-
vényhatósági bizottsági tagot 180 napi elzá-
rásra átváltoztatható 3600 korona fő- és 110 
napi elzárásra átváltoztatható 2200 korona 
mellékbüntetésre, Nagy Ferenc cséplőgóptu-
lajdoniost pedig 180 napi elzárásra átváltoz-
tatható 3600 korona fő- ás 106 napi elzárásra 
átváltoztatható 2106 korona mellékbüntetésre 
itélte árdrágítás miatt. Csányi Pál és Nagy 
Ferenc .az árpa métermázsáját 32 korona he-
lyett 68 koronáért árusították. Az ítélet ellen 
Csányi a. büntetés súlyossága, Nagy a bű-
nösség megállapítása miatt felebbezett. A vá-
rosi tanács most foglalkozott a felebbezések-
kel és dr. Gaál Endre referádája alapján 
helybenhagyta, a. kihágási bíróság Ítéletét. 

— A tej ára Bécsben. Bécsből jelenlik: A 
helytartóság tegnap kelt rendelete szerint 

Bécsben tejelosztó-hivatalt létesítenek, amely 
Alsó-Ausztria többi községeire is kiterjed. A 
tej árát a háború alatt immár negyedszer 
emelték, de azért október elsejétől kezdve a 
palaoktej .literje csak ötvenhat fillérbe ike-
rül, ami a szegedi 60 filléres árnál még min 
dig kedvezőbb. Az alapárhoz Bécsben házhoz-
szállítás-esetén még további két fillér költsé-
get engedelmeztiek. A kannatej á ra Mteren-
kint csak negyvennyolc fillér. 

— Drága cukor. Szabó Edéné Szent István-
tér 4. szám alatti szatócs cukrot csak abban 
az esetben adott vevőinek, ha más árut is vá-
sároltak nála. Valgki feljelentette a kihágási 
bíróságon. Dr. Temesváry .Géza kihágási bi-
ró nyolc napi elzárásra és száz korona pénz-
büntetésre itélte Szabónét. 

— A íovászpatonai Fort-Chabrol. A Dél-
magyarország pénteki számában közöltük a 
Íovászpatonai Fort-Chábrol borzalmas tetteit. 
Az ügy .részleteiről budapesti tudósitónk a 
következőket jelenti: Pozsgay .Kálmán Ío-
vászpatonai uradalmi intéző, aki Karkesz Já-
nos segédtisztet, Sii-oki Ferenc uradalmi 
igazgatót ós Marosy Jenőnét lelőtte és ami-
kor a csendőrök kakar ták tartóztatni, ön-
gyilkossági kísérletet követett el, a véreng-
zést- bosszúból követte el. Pozsgay .felmondás-
ban volt s azt, hogy állását el kell hagynia, 
az uradalmi igazgatónak tulajdonította. Pozs-
gay 34 esztendős, felesége és négy gyermeke 
van. 

— Csalással vádolt úriasszony. Budapest-
ről jelentik: Dr. Hamvmsy Istvánná született 
Wolosin Izabellát, egy fővárosi tanácsjegyző 
feleségét ,a rendőrség csalás vádja miatt le-
tartóztatta, Hamvassy tanácsjegyző 1910-ben 
elvált a feleségétől, aki férjének tizennyolc-
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Igazgató: VAS5 SÁNDOR. Telefon 11-85. 

Szombaton és vasárnap / 
>4. 

Alexander Dumas 
világhírű regénye a filmen 

a főszerepben 

Franceska Berlini 

ft Kaméliás hölgy 
dráma 5 felvonásban. 

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

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

Helyárak: Páholyülés L60, zsölye 1*20, I. hely 1 korona, 
II. hely 80 fillér, III. hely 50 fillér. 

ezer koronás betétjét fölvette és titkos jelige 
alatt ismét elhelyezte. Az asszonyt iHantvassy 
följelentésére letartóztatták. A megvádolt 
úriasszony azzal védekezik hogy a takarék-
pénztárban elhelyezett pénz közös tulajdon 
volt, amely felerészben őt is megilleti. 

— A menekültek ellátási dija. A belügy-
minisjzter kör rendeletileg értesítette a pol-
gármestert, hogy a menekültek ellátási! di-
ját naponkint és fejenkin,t két koronára fel-
emelte. 

— A gőzgépkezelők és kazánfűtők leg-
közelebbi képesítő vizsgáit Szegeden októ-
ber hó 8-án délelőtt 9 órakor a szegedi felső 
ipariskolában ta r t ják meg. A vizsgálati kér-
vényeket kellően felszerelve a kerületi ipar-
felügyelőséghez (Földváry-utca 4. szám alá) 
kell küldeni. 

— Hogyan történt a cime egy nagyon öt-
letes és izgalmas detektív drámának, amely 
szombaton és vasárnap szerepel az Uránia-
szinház műsorán. Tárgya egy .bankpénztáros 
meggyilkolásának története, melyet S tuar t 
Webbs, a detektóvkirály meglepő érdekesen 
derít fel. 

— A kaméliás hölgy szenzációs sikert 
aratott a,z Korzó-moziban. A közönséget való-
sággal frapirozta a változatos és izgalmas 
képek nagyszerűsége, Gauthier Margit szo-
morú története, Duval Armand rendíthetet-
len szerelnie. A darabnak minden egyes rész-
lete. pompásan érvényesül a filmen. A Ka-
méliás hölgy szombatos és vasárnap marad 
a műsoron. 

Legújabb kész női kabátok, szövet, bár-
sony, plüss és perzsából, bundák, szőrme-
áruk, blúzok, aljak stb. Mérték szerint ké-
szülnek. divat kabátok, kosztümök, toil-
lettek stb. mérsékelt árak! Reményiné Feld-
mann Sári női divatháza s divatszalon, Szeged 
főposta mellett. 

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

— 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. 
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A SzAK első bajnoki mérkőzése. A 
SzAK vezetősége, minit jelentettük, benevezte 
első csapatát .a vidéki bajnokságért folytatott 
küzdelmekbe. Első ellenfele az Aradi Munkás 
T. E. első csapata lesz yjasármap délután a 
SziAK ujszegedi sporttelepén. Az Aradi MTIE 
ezidőszeriint a legjobb vidéki csapatnak te-
kinthető, amennyiben a Temesvári Kinizsit 
saját pályáján 2:1 arányban győzte le. A 
SzAK mindjobban fejlődő első csapata mél-
tó ellenfelet kap az aradiak csapatában és az 
eddigi eredményei alapján bizni lehet győ-
zelmében. Tekintve, hogy hosszú idő óta ea 
az első bajnoki mérkőzés a .szép ujszegedi pá-
lyán, már is óriási érdeklődéssel vár ják 
sportkörökben a SzAK vasárnapi szereplé-
sét. 

Braun János és gyermekei 

hálás köszönetet mondanak mind-

azoknak, kik gyászukban részvétük-

kei felkeresték. 


