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lókra való igénybevételét Bács-Bodrag, Ba-
ranya, Békés, Csanád, Csongrád, Fejér, iHa.f-
du, Jász-Nagy-Kon-Szóinek, Mosön, Nyitna, 
Pozsony, Somogy, Sopron, Szabolcs, Temei, 
Tolna, Torontáli, Vas, Veszprém és Zala vár-
megyék és Baja, Debrecen, Hódmezővásár-
hely, Pancsova, Szabadka, Szeged. Székesfe-
hérvár, Újvidék, Veirsee és Zombor törvény-
hatósági joggal í'elruiházott városoik területé-
re rendelte él. 

— Galícia újjáépítése. Krakóból jelentik: 
Most bontottálk föl a Galícia, elpusztult ré-
szein létesítendő ezer kislakás (megépítésére 
beérkezett ajánlatokat. A 'harmincegy pályá-
zó cég közül az osztrák tőkével dolgozó Phö-
nix bécsi épitőtársaság ajánlatát fogadta el 
a bizottság, amely ötszáz ház fölépítését- ösz-
szesen négy és fél millió korona, értékben 
vállalta, 'A vállalkozók között magyar cég is 
szerepelt, a budapesti Pogány vállalkozó-cég, 
mely már megelőzően több millió korona ér-
tékű fát szállított Erdélyből Galíciába. 

— Rendelet a tarhonyáról. A hivatalos 
lap szerdai száma rendeletet közöl a tarho-
nya előállításáról, forgalomba hozataláról és 
legjmagasalhb árának megáOlapjtásáról. A 
rendelet szerint tarhonyát előállító gyári vál-
lalatok — ideértve a kisebb és 'házi iparszerii 
vállalatokat is — a jelen rendélet életbe lé-
pése után tarhonyát esak résziikre a Haditer-
mény Részvénytársaság által kiszolgáltatott 
lisztből és pedig kizárólag csak főzőlisztiből 
állithatnak elő és a tarhonyát csak a, Hadi-
termény u t j án hozhat ják forgalomba. Tar-
honyát egyébként 'bárki csak a sa já t házi 
szükségletére álláthat elő és ha bármily okból 
feleslege van, azt szintén csak a iHaditemnény 
ut ján hozhatja forgalomba, A jelen rendelet 
életbelépése előtt előállított tarhonyaikószle-
teket az előállító iparvállalatok kizárólag 
esak a 'Haditermény ut ján és esak a jelen 
rendelettél megállapított legmagasabb áron, 
mások pedig 1916. október 15. napjáig az ér-
vényben levő piaci áron szabadon, <e naptól 
kezdve pedig szintén esalk .a Haditermény ut-
ján és a jelen rendelettel megállapít ott leg-
magasabb áron hozhatják forgalomba. Az 
előállító iparvállalatok által a tarhonyáért 
követelhető legmagasabb ár a magyar szent 
korona országainak egész területen móterma-
zsánkint tiszta súlyban, göngyölet nélkül ós 
készpénzfizetés mellett száz korona. Az eladó 
•a göngyölet á rá t külön felszámíthatja. A je-
len rendelettel megállapított legmagasabb 
ár 1916. október 4-ik nap ján lépett életbe. A 
rendelet ellen, vétők ha t hónapig terjedhető 
elzárással és kétezer koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssé! büntethetők. 

— Halálos ítélet a szegedi hadbiróságon. 
Harmadszori szökés bűntettével, kétrendbeli 
lopással, sikkasztással és függelemsértéssel 
vádoltan állott szerdán Steiner Dezső lugosi 
tüzér a szegedi honvéd-hadosztálybiróság 
előtt. Steiner a lugosi 20. honvéd tábori ta-
rackütegnél szolgált. Első izben 1916 már-
cius 16-ikán szökött meg és amikor két nap 
múlva elfogták, a lugosi pótüteg fogdájá--
ból is megszökött. Szökése közben Nagy-
dobófalván betört Pusztai Sándor lakására, 
ahonnan 800 koronát lopott. A sikkasztást 
januárban követte el a 8. 'honvéd tábori 
tarackosztagnál, ahol mint irnok működött. 
Két bajtársának a pénzét sikkasztotta el. 
Steiner a szegedi honvédkerületi fogházban, 
ahol letartóztatásban van, az őrökkel erő-
szakoskodott. A vádlott előadta, hogy nem 
azért szökött meg, hogy kivonja magát a 
katonai szolgálat alól, hanem első izben egy 
nő után szökött, másodszor pedig az anyjá-
val .akart találkozni. A hadbíróság Steiner 
Dez'sőt agyqnlövetés általi hálálna ítélte. Az 
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elitélt nem íelebbezett. A hadbiróság az íté-
let kihirdetése után kegyelmi tanácscsá ala-
kult. A kegyelmi tanács határozata nem 
nyilvános. 

— Alapítványi ösztöndijak. A tanács szerdai 
ülésén a dr. Kovács József és neje nevére fett 
1000 koronás alapítványi ösztöndíj 40 koro-
nás kamatát Bálint Istvánnak, a városi fő-
gimnázium IV. osztályú 'tanulójának ítélte 
oda. — Az árvaház igazgatója értesítette a 
tanácsot, hogy a gróf Tisza Lajos nevére 
tett alapítványi ösztöndíj kamatai t , az idén 
megfelelő pályázó hiányában nem adják ki. 
A kalmatokat az alaptőkéhez csatolják. 

— Autójáratok a tanyára. J e l e n t e t t ü k , hogy 
Papp Ferenc tűzoltóparancsnok a polgármes-
ter megbízásából eladó teherautomiobilok 
iránt érdeklődött. Megtudta, hogy 40—45 ló-
erős teherautók 40—45.000 koronába kerül-
nék. 'A tanács elhatározta, hogy a tanyai köz-
lekedés céljaira két autót vásárol. A vásárlás-
sal Buécz Károly városi mérnök és Papp Fe-
renc vannak megbízva, akik Budapestre utaz-
tak, ahol két unegfelelő autót vásárolnak. 

—- Kukoricavásárlás. A miniszter rendelete 
értelmében tudvalevőleg kukoricát is csak vá-
sárlási igazloványok ellenében lehet vásá-
rolni. A kukorica vásárlási igazolványok ki-
adása már megkezdődött a városházán. Négy 
sertésre, amely a sa já t háziszükséglet födő-
zésére szolgál, a városháza közgyűlési termé-
ben akadály talanul kiál l í t ják a vásárlási iga-
zolványokat. A kiállítás alkalmával azonban 
a járiatök fölmutatásával igazolni kell, hogy 
a sertések tényleg megvannak, öt, vagy öt-
nél több sertés u tán dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester személyesen áll í t ja ki a vásár-
lási igazolványokat. A jártatok fölmutatása 
azonban itt is szükséges. 

— Tejliamisltok a kihágási bíróságon. 
Szerdán tejhamisatúsi ügyet tá rgyal t dr. Te-
mesváry Géza főkapitány-helyettes kihágási 
biiró. Az első notórius tejlkamisitó, tej,pancso-
lásért számtalanszor volt büntetve. Adamov 
Radának h ív ják és Gyálára való. A kihágást 
bíróság hatvan napi elzárásra ítélte. Elitélte 
még dr. Temesváry tejhamisitásért a. követ-
kezőket: Czakó i&áspárné szegedi lakost 5 
napi elzárásra és száz korona pénzbüntetés-
re, Aczkov Bogulyovné ujszontiváni kofa-
asszonytfS napi elzárásra és 100 korona pénz-
büntetésre, Leszi Mátyás ujsaentiváni lakost 
ötven korona pénzbüntetésre. 

— Homunkulus. A Korzó-mozi igazgatósága 
a sok levél- és telefon kérdezősködésre ez uton 
tudat ja , hogy az a hatalmas filmalkotás, a 
mely a héten a budapesti Mozgókép-Otthon 
rojüsorán van, a szegedi Korzó-mozinak a jövő 
heti miisorán szerepel, azért, mer t két i lyen 
világslágert, minit a Trilby és a Homunkulus, 
•egy héten lejátszani nem lehet. A Korzó-mozi 
e héten a Trilbyt, a jövő héten .pedig Homim-
kulust veszi műsorra. Tekintettel a nagy ér-
deklődésre, amely » Hornunkulus jövő heti 
előadásait megelőzi, már hétfőtől kezdve le-
het a jegyeket megváltani. A .Homunkulus 
előadásaira a jegyek legkésőbben pénteken 
délig lesznek ifentartva; pénteken délután tőt 
a Korzó-mozi az előjegyzett jegyékért sem-
minemű felelősséget nem vállal. Az igazgató-
ság felkéri a közönséget, .a pénztárnál való 
tolongás elkerülése végett, liogy a jegyeit 
előre váltsa meg. 

— Az amerikai filmek királya, az úgyne-
vezett aranysorozat első filmje, a Trilby, a 
mely Geoirges du Mauriea* Pofter regénye 
után készült, A ,címszerepet Cl ara Kiniball-
Joung, a legkiválóbb amerikai film-művész-
nő kreálja. A bohémvilág poézise egy meg-
hatóan bájos mese (formájában kerül bemu-
tatásra a Trilbyben. Trilby és Billy szerel-
mének története kapcsolódik a darab meséjé-
be. A szeszéi ye>s végzet összehozza őket, meg-
tapossa a szivüket, leosókolja arcaikról a de-
rű t ós fagyos leheletével megdermeszti a ftaú 


