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páni t i tkár közölte a dolgot a polgármester-
rel, aki ép egy fontos ülésen volt elfoglalva. 
A tanácskozás végeztével a .polgármester 
ételt, adatott a menekülteknek, és elszállásolta 
őket. Az elszállásolás módjához is szó férne, 
de itt csak azt kérdezzük: mi történt volna, 
ha a polgármester véletlenül Budapesten, 
vagy Berlinben van? Futár t küldenek utána 
és a menekült székelyeket addig éheztetik, 
amig a fu tár vissza nem érkezik? Nem tud-
juk elképzelni, hogy azoknak, akik a mene-
kültek ügyeinek intézésével vannak megbíz-
va, ne lenne joguk ilyen eseti jen intézkedni. 
És ha nincsenek, vegyék k:i maguknak ezt 
a jogot. Szeged példásan állta ezt a hazafiúi 
munkát is. Ne mutassunk kifáradási vagy 
érzéketlenséget épp az utolsó napokban. Ka-
tonáink a frontokon győzik két és fél év óta 
a harcot. 

— Adóügy! biztosok alkalmazása. A 
pénzügyminiszter, mint a hivatalos lap pén-
teki száma közli, az u j egyene.s adótörvények 
végrehajtási munkálatainak ellátására egy-
előre ideiglenes minőségű adóügyi biztoso-
kat fog alkalmazni. »Az adóügyi biztosi állá-
sok három csoportba osztatnak és évi 3600, 
2600, 2000 korona alapfizetésben, háborús se-
gélyben és megfelelő lakáspénzben részesül-
nek. Az első csoportba tartozó állások elnye-
réséhez ügyvédi oklevél, vagy az érettségi 
vizsgálaton ifelül legalább öt évi kereskedel-
mi könyvviteli gyakorlat szükséges. A má-
sodik csoportba tartozó állásoknál egyetemi 
főiskolai végzettség, a harmadik csoportba 
tartozó állásoktól a községi közigazgatási 

vizsgálatnak letétele, felsőkereskedelmi isko-
lai tanulmányoknak bevégzése és ezen felül 
legalább két évi pénzintézeti vagy kereske-
delmi gyakorlat szükséges. Az adóügyi biztosi 
állások — szabályszerűen közzéteendő pályá-
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A szezon szenzációja! 

P E T Ő F I S Á N D O R remekmüve. 

IJáti05 nui.l 
Filmen. 

Kacsóh Pongrác zenéjével. 

Előadások: Pénteken 5, 7 és 9 órakor, 
• szombaton 3, 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 
5 d. u. 2 órától. — Minden előadáson (ki-
• véve vasárnap délután) számozott helyek. 

Jegyek előre válthatók d. u. 3 órától az 
Uránia pénztáránál. 

• « 

Ég a cirfyi;z! 
zat ut ján — kizárólag pénzügyigazgatósági 
székhelyeken töltetnek be. 

— A városi burgonyát emberi táplálkozásra 
szerzik be és árasi t ta t ják. Mégis sokan serté-
seket hizlalnak vele, holott erre a célra a ta-
kormány-burgonya való. A közélelmezési hi-
vatal figyelmezteti a közönséget, hogy an-
nak, aki az emberi táplálkozásra vásárolt 
burgonyát sertéshizlalásra használja, a jövő-
ben a legkisebb mennyiséget sem adnak el. A 
kereskedők utasítást kaptak a legszigorúbb 
ellenőrzésre. 

— A Hsztellátás. Szeged októberi iisztkon-
tingensének utolsó /részletét, 15 vaggont, most 
utal ta ki a Haditermény a hatósági közélel-
mezési üzemnek. Három-három vaggonnal az 
Eszes-iéle malomiból és /az Alsótanyai ipar-
vállalattól, kilenc vaggon nal pedig Milkó 
Vilmos és fia cégtől utalt ki a Haditermény. 

— A kisegítő-iskola elhelyezése. Jankovich 
Béla vallás- és közoktatásügyi miniszter ren-
deletet intézett a város hatóságához, amely-
ben tudatja, bogy a kisegitő-iskola elhelyezé-
séről a város tartozik gondoskodni. A minisz-
ter fölhivija a hatóságot, bogy a kisegítő-is-
kola elhelyezését szerződésileg biztosítsa és 
elrendeli, hogy a szerződést jóváhagyás 
végett terjessze föl a hatóság a mi-
niszterhez. lA kisegitő-iskola elhelyezésére 
azért van szükség, mert >a szentgyörgyi isiko? 
lát, ahol eddig az iskola elhelyezést nyert, a 
katonaság kórházi célokra foglalta le. 

— Jótékonyság. A polgármesteri hivatal 
közli: özvegy May ÍR. Miksáné fér je ihalála 
évfordulója emlékére 1800 koronát küldött a 
polgármesterhez. Az adományozó azt kérte, 
hogy a küldött öszeget az erdélyi menekültek, 
vak katonák és hadiárvák és özvegyek segí-
tésére foditsák. A polgármester intézkedett, 
hogy az összeg rendeltetési helyére jusson. 

— A pamutáruk felajánlása. A hivatalos 
lap pénteki szánta a kereskedelemügyi mi-
niszter rendeletét közli bizonyos pamutáruk 
felajánlásáról. /Felsorolja a rendelet azokat 
a pamiutárukat, omelyeket a Pamutközpont 
részvénytársaságnak megvételre föl kell 
ajánlani. Mindazok, akik a rendeletben /fel-
tüntetett pamutáruk birtokában vannak, kö-
telesek készletüket legkésőbb október 31 -éig 
a Pamutközpont, részv.társ.-nak megvétel-
re felajánlani, illetőleg készletüket a minőség 
és a raktározás helyének pontos megjelölésé-
vel bejelenteni. 

— Betyárvilág Szentmlhálvtelken. A régi 
betyárvilág támadt fel csütörtök éjszakára 
Szentmihálytelken. Két helyen garázdálkod-
tak a rablóik egy éjszaka. Az első merénylet 
este fiz óra után történt. Brunner Ödön föld-
míveshez tört be két eddig ismeretlen ember. 
Brunner felébredt a zajra, ekkor az egyik re-
volvert szegezett a fejének és pénzt követelt. 
Brunner kénytelen volt ötszáz korona kész-
pénzét átadni a betörőknek. Amikor a rablók 
a pénzt megkapták, felkutatták az egész há-
zat és egy aranycsattot, bárom brilliáns 
gyűrűt, egy aranygyűrűt , bárom oldal sza-
lonnát, egy füstölt oldalast és egy kétcsövű 
vadászfegyvert vittek el magukkal. A betörők 

ti a cirkusz! 

ezután Szűcs Viocétó házához mentek, ahol 
az ablakon kopogtak. Szűcs né kinyitotta az 
ajtót és lámpát gyújtott . Az egyik ember le-
ütötte a lámpát és pénzt követelt. Szűcs né az 
egész pénzét, 04 koronát, át akarta adni a rab-
lóknak, de azok nem elégedtek meg vele és 
amit találtak, mindent magukkal vittek. — 
Brunner és Szüesné pénteken reggel jelentést 
tettek a betörésekről a rendőrségen, ahonnan 
dr. Borbola Jenő bűnügyi kapi tány kél detek-
tivvel a helyszínére ment, liogy a nyomozást 
bevezesse. 

— Arcképes Igazolványok kiállítása az 
Szletvezetőségnél. A Békés-, Csanád- és 
Csongrád vármegyék területén lakó igényjo-
gosultak a magyar királyi államvasutak vo-
nalain féláru jegy váltására jogosító arcké-
pes igazolványait a szegedi üzlet vezetőség 
hosszobbitja meg, illetve az u j igazolványokat 
ez a hivatal ál l í t ja ki. Az igazolványoknak 
az 1817. évre leendő meghosszabbítása iránti 
kérelmek október 1-től december 31-ig fogad-
tatnak rl és az ily kérvények gyors elintéz-
het ése céljából a Békés vármegyében lakó 
igényjogosultak október, a Csanád vármegye-, 
ben lakók november, a Csongrád vármegyé-
ben lakók pedig december folyamán küldjék 
he kérvényeiket. A nyugdíjasok a kérvényre 
ragasszák fel a ineghesszabbitásért járó iga-
zolványon/kinti 2 koronás postabélyeget. /Kér-
vényükben a gyermek nevét és életkorát tün-
tessék ki és a közigazgatási hatóság által a 
megfelelő záradékot vezettessék rá. Az igazol-
ványok visszaküldéséhez megcímzett és a 
kellő postabélyeggel ellátott boríték mellék-
lendő a kérvényhez. 

— Mindennap telt házat vonz a királytigris, 
ez taz izgalmas, raJffinált meséjii detektiv-
dráma. A királytigris nem a tucat detektiv-
drámák közül való, hanem páratlan a maga 
nemében. A nagy érdeklődésre való tekin-
tettel szombaton is szinre kerül A királytig-
ris a Korzó-moziban. 

— fin a cirkusz. A mozi létezése óta két-
féle képeknek volt mindig a legnagyobb sike-
rük. A detektiv-történeteknsk és a cirkuszi, 
jobban mondva az artista képeknek. Ma. ami-
kor az internacionális élet megszűnt, légrit-
kábbak- a cirkuszi képek azért, mert a külföl-
di nagy cirkusza-frakciók helyhez vannak köt-
ve és igy a nagyobb fi lmgyáraknak ri tkán 
van alkalmuk egy-egy nagyobb mutatvány 
keyetében egy jobb cirkuszi képet létesiteni. 
A Korzómozinak hótlfőn, kedden és szerdán 
lesz műsorán egy kiváló artista film. „Ég a 
cirkusz" címen, amelyhez hasonlót, izgalma-
sabbat és látványosabbat már régen nem 
készítettek. A múlt héten a budapesti Omnia 
műsorán volt ez a kiváló artista dráma, ahol 
a legnagyobb sikert aratta. lA Korzó-mozi 
hétfő, kedd és szerdai /bemutatóján nem csak 
ez a kiváló artista dráma szerepel, hanem 
egy csodaszép és mindenütt óriási feltűnést 
keltett színjáték, a Vezérlő csillan is. A Ve-
zérlő csillagról napokon keresztül egész hír-
lapi polémia volt a fővárosban, ugy hogy a 
közönség ezrei tolongtak a budapesti Korzó-
mozi pénztáránál, hogy ezt a pikáns képet 
megnézhessék. Nem mondunk nagyot akkor, 
amikor azt állít juk, bogy a „Csókos éjszakák" 
és .Három ernyő meg egy fél" műsor óta 
ilyen kiváló előadás a Korzó-moziban nem 
volt. A közönség jól teszi, ha jegyeit a nap-
pali pénztárnál megváltja, inert ugy meg-
kaphatja azt a jegyet amelyet akar és az 
esti (pénztárnál a tolongás nem lesz olyan 
nagy. 

Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
nyelviskolában. Telefon 14—11. 

-izzótestek és üveghengerek In ve r t 
és A u e r é g ő k r e legjobb minő-
ségben FON YÓ S O M A , világí-

tási-vállalatnál, Kölcsei-utca 4. Telefon 165 


