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kérdéssel és megbízta Papp Ferenc tűzoltó-
parancsnokot azzal hogy megfelelő teher-
autók iránt érdeklődjék. Papp Ferenc eleget 
tett a rruegbiizásniak és jelentette, hogy a 
katonai autógyárban, a Hart-nál ós egy ma 
gánoégnél talált eladó teherautókat. Az 
autók ára 35—40 ezer korona darabonkint. 
A tanács a jelentést véleményezés céljából 
kiadta a mérnöki hivatalnak. 

— Szarvasmarhát Magyarországból Ausz-
triába kivinni tilos. A hivatalos lap szombati 
számában megjelent rendielet. szerint a kor-
mány további intézkedéséig szarvasmarhát 
(borjukat ós bivalyokat is ideértve) akár élő, 
akár leölt állapotban a magyar szent korona 
országaiból az osztrák birodalmi tanáicsbau 
képviselt királyságok és országok területére 
kivinni csak a föhhuivel-ésü-gyi miniszter en-
gedélyével szabad. Aki szarvasmarhát a ren-
delet elleniére kivisz vagy a kivitelt megkí-
sérli, az — amennyiben cselekménye súlyo-
sabb büntető rendelkezés alá nem esik — 
kihágást követ cl és hat hónapig terjedhető 
elzárással és kétezer koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő. 

— Megkezdődölt a gabonarekvhálás. 
Héti őn kezdődött meg Szegeden a gabona-
rekvi rál as a föklmivelé.sügyi ínliniszter ren-
deletére. Egyelőre a tanyákon folyik a rek-
virálás, ahol harminc tanitó irja össze ház-
ról-liá.zrá járva a búza-, rozs-, árpa- és zab-
készleteket. A belterületen a jövő héten veszi 
kezdetét a rekvirálás. A rekvirálás a minisz-
ter rendelete értelmében október 15-én nyer 
befejezést. 

— Munkabizottsági ülés. A törvényhatósági 
munka- és hadifogoly-bizottság .szombaton 
délben dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
elnöklése alatt iilést tartott. Az ülésen gaz-
dasági ügyekről tanácskoztak. 

— Kukorícaszáilitási engedélyek. A pol-
gármesteri hivatal közli: A kukorica szállí-
tásához szükséges engedély kiadásához eddig 
tudvalevőleg a földmivelésügyi miniszter föl-
hatalmazása volt szükséges. Egy ujabb ren-
delkezéssel a földmivelésügyi miniszter előb-
bi rendelkezését most hatályon -klivül helyez-
te ós -fölhatalmazta a polgármestert, hogy az 
engedé'lyéket külön fölhatalmazás nélkül is 
kiállíthassa. A polgármester megbízásából a 
kukorica-szállítási engedélyeket Fajim János, 
számtiszt állítja ki. 

— Tenyésztésre visszatartható takarmány 
A termést letiltó rendelet értelmében a pol-
gármester dr. Gerle Imre, a Szegedi Gazda-
sági Egyesület titkárának a meghallgatása 
után megállapította, hogy a sertések és mar 
liák etetésére visszatartható zab- és árpa-
m-ennyliségek a következők: Egy tenyészbi-
kára 60 ós egy növendékbikára 30 kiló zab, 
egy fejőstehénre 60 és egy szopós borjura 3b 
kilogram dara, egy malacra 50 és egy növen-
dék sertésre .100 kilogramm árpa tartható 
vissza havonkint. 

— Utazási igazolványok Erdélybe. A 
polgármesteri hivatal közli: Az első hadse-
regpara-n-csn-okság táviratilag értesítette dr. 
Somogyi Szilveszter polgármestert, hogy 
Nagyváradon, a kolozsvári honvédkerület'', 
parancsnokságnál Ger'li-czy-ut-ea 10. szám a. 
(Rákóczi-nt sarkán) útlevél osztályt létesí-
tett. Igy mindazoknak, akik Erdélybe akar-
nak utazni, oda kell fordulníok útlevél iránti 
kérelmükkel. 

— Korpa és derce árusítása. A DomasZéki 
Gazdakör vezetősége arra kérte a polgármes-
tert, hogy eszközölje ki a Haditerménynél, 
hogy korpát és dercét a tanyán is lehessen 
vásárolni, ine csak a városban. A polgármes-
ter közbejárt és a korpaközpont megengedte, 
liogy Bertg Szilveszter, Kalmár Mór és Drach 
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Alexander Dumas 
világhírű regénye a filmen 

a főszerepben 

Fraoeeska Berlini 

* Xaiéliás hölgy 
dráma 5 felvonásban. 

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

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

Melyárak: Páholyülés U60, zsölye U20, I. hely 1 korona, 
II. hely 80 fillér, III. hely 50 fillér. . 
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Antal kereskedő pedig a Felsőtanyán árusít-
son korpát és dercét. 

— Kiesett a kocsiból. Szombaton reggel 
halt órakor a Bástya-utca és Vörösmarty-u*-
ca sarkán a 11-es számú villamos, amelyet 
Kovács Sá-ndor kocsivezető vezetett, elütötte 
Tóth János fehértói gazda kocsiját. Tóth Já-
nosné kibukott a kocsiból és megsérült. A vá-
rosi közkórházba szállították. 

— Felakasztotta magát. Galiba Pál ujsze-
gedi lakos gyógyíthatatlan betegsége fölött 
elkeseredve, szombaton reggel felakasztotta 
magát. Mire észrevették, kiszenvedett. 

— Országos állatvásár. A főkapitányság 
közli: A Szent Mihály-napi országos állatvá-
sár csak egy nap, október 8-án, vasárnap fog 
a Szege d-Rókus vasúti állomás mögötti or-
szágos állat vásártéren megtartatni. Szabály-
szerűen kiállított .marhalevéllel mindenféle 
állat fölhajtható. 

— Trilby és a Sárkány. Két olyan szen-
zációs film -uralja a Korzó-mozi jövő heti 
műsorát amilyent vidéki moziban még talán 
soha sem mutattak he. Hétfőn, kedden és 
szerdán A sárkány, egy modern mesejáték öt 
fejezetben kerül -szilire. Bűvös fantasztikum 
ez a film, arról a sárkányról szól, amely em-
beri lelkekre éhezve egy csodaszép asszony 
végzetévé válik. A -sárkány a hűn szimbólu-
ma. A lélekbe markoló ennek a káprázatos 
filmnek az egyszerűsége. A bün és az ártat-
lanság párviadaláról szól ez a történet, a 
melyből az ártatlanság kerül ki győztesen. 
— Csütörtökön, pénteken, szombaton ós va-
sárnap a legkiválóbb amerikai fi lmet, egyi-
ke s -egyúttal legkiválóbbja, az úgynevezett 
„Aranysorozat" első filmje, Trilby, Sve-ngali, 
soron a Korzó-moziban. Trilby, Svengali, 
íSandy, Billy, Taffy, ugyan ki ne emlékeznék 
ezekre a nevekre abból ,a szenzációs szín-
darabból, amely mintegy másfél évtizeddel 
ezelőtt meghódította a világot? A hipnózis 
hatását az emberi érzelmekre, a hipnotizmus 
minden borzalmasságát megláthatjuk ezen a 
filmen, amelyet mind-en más vidéki mozit 
megelőzve, a Korzó-mozi mutat be elsőnek 
az országban, 

— A pók rendkívül izgalmas és érdekes 
erkolcsdrám-a és A hűtlenség áldozata meg-
ható társadalmi dráma, a főszerepben Wanda 
Treumann lesz a vasárnapi Vass-mozi mű-
során. Az Apollóban a legbájosabb mozlipri-
madótana, Sxisanne Grandais kedves, bájos 
szerepében, a Szegény gazdagok finom drá-
ma keretében mutatkozik be. 

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

ELJEGYZÉSI HIR. 

Szvoboda ferencz, tényleges szolgálatbeli 
hadnagy, jelenleg a Jronton, eljegyezte Kiss 

jYlariska urileányt Marosvásárhelyről. 

Erdélyi menekült tanítónő elvál-
lalja elemi tanulók e l ő k é s z í t é s é t . 

Cím a kiadóhivatalban. 

(-izzótestek és üveghengerek In vert 
és A u e r é g ö k r e legjobb minő-
ségben F O N Y Ó S O M A , világi-

tási-vállalatánál, Kölcsey-utca 4, Telefon 165. 


