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viteli tárgyalást november 15-ikére tűzte ki 
a tábla. Zboray Miklós, Gallovhc védője, 
azon az alapon, hogy számos jel szerint 
védence nem épelméjű, Gallovioh szabad-
lábra való helyezését kérte. A királyi tábla 
kedden hozott határozatot ebben az ügy-
ben. A szabadlábra való helyezés iránti ké-
relmet elutasította, de elrendelte Gallovich 
elmieálapotának orvosszakértők által való 
megvizsgálását. A 15-ikére kitűzött tárgya-
lást evégből elhalasztották és az iratokat 
visszaküldték a törvényszékhez. 

— Egységes közélelmezés. Dr. Cicatricis 
Lajos főispán átiratot intézett Somogyi Szil-
veszter (polgármesterhez és tudatta, hogy a 
'belügyminisztertől nyert értesülése szerint a 
közélelmezés egységes szervezése -céljából 
megindított országos bizottságban való köz-
reműködésre a földmivelésügyi kormány 
Deák Béla és Almássy László ország-gyűlési 
képviselőket f-ölkérte. A két bizottsági tag 
meglátogatja most a törvényhatóságok köz-
élelmezési üzemeit és tanulmányozni fogják 
miként lehetne a törvényhatóságok által kü-
lön-külön végzett közélelmezést Országosan 
egységes rend-szerbe foglalni. A főisipáu föl-
kéri a polgármestert, hogy a képviselőket 
munkájukban támogassa. 

— Palotás Fausztin kitüntetése. Hirt adtunk 
már Palotás Fa tisztin kitüntetéséről. Most a 
hivatalos lap közli, hogy a király elrendelte 
Palotás Fausztin helyi alkalmazású alezre-
desnek saját kérelmére a nyugállományba 
való helyezését és nevezettnek ezen alkalom-
ból évek hosszú során tanári minőségben tel-
jesített kitűnő szolgálatainak elismeréseül a 
Ferenc József-rend lovagkeresztjét adomá-
nyozta. Palotás Fausztin szegedi ember, aki-

nek a magyar elbeszélő irodalomban igen 
előkelő hely jut. Szegeden, mint hirlapiró 
éveken keresztül működött, amely idő alatt 
két népszínművet is irt, amelyek még a régi 
bódéban, Aradi Gerő szinigazgatása idején 
kerültek szinre, szép sikerrel. 

— A menekültek gyermekei. Dr. Pálfy 
József árvaszéki elnök átiratot intézett a ta-
nyai iskolák igazgatóihoz és kérte, hogy je-
lentsék be nála a segélyre, szoruló erdélyi me-
nekültek gyermekeit, 

— A takarmányozásra szolgáló ipari 
termékek. A hivatalos lap keddi száma rende-
letet közöl a korpa és a takarmányozási cé-
lokra szolgáló egyéb ipari termékek és hul-
ladékok forgalomba hozásának ujabb szabá-
lyozásáról szóló rendelet kiegészítése' és mó-
dosítása tárgyában. A tengeri csiraliszt, va-
lamint a rendelet alá tartozó ipari termékek 
és hulladékok legmagasabb árát is megálla-

í pitja a rendelet, 
— Egyházmegyei gyüiés. A reformátusok 

Békésbánáti egyházmegyei gyűlése szerdán, 
25-én délután kezdődik Szegeden és három 
napig tart. Szerdán délután a bizottságok 
üléseznek Futó Zoltán esperes és Fekete 
Márton országgyűlési képviselő, udvari ta-
nácsos kettős elnöksége mellett. Szerdán este 
8 órakor a H:agg.enmaidlier-étkezőhen ösmer-
kedési estély ihalv-acsorával. Részvételi dij 
3 korona. Csütörtök reggel 8 órakor megnyi-
tó istentisztelet a templomban. Ezt követőleg 
az egyházmegyei gyűlés a református szék-
ház iskola termében. Délután bírósági ülések. 
Délben ünnepi ebéd a Haggenmacher külön 
termében. Résztvehétnek külön meghívás 

nélkül az egyházi tagok is. Részvételi dij 4 
korona. Pénteken a gyűlés folytatása és be-
rekesztése. A gyűlésen részt vesznek Bartóky 
földmivelésügyi államtitkár és Szabolcsba 
Mihály temesvári költőpap. Dr. Boksa Lajos, 
a volt szegedi főkapitány gyengélkedése 
miatt ne-m jelenhetik meg. A lelkészek érte-
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- Sláger műsor. -

Nagy cirkusz dráma! 

ÉG A C I R K U 
Artista dráma 4 felvonásban. 

• 9 • 
A dán filmművésze! 
— szenzációja! -

A v e z é r l ő c s i l l a g . 
SzinmU 3 felvonásban. 

A szezon legkiválóbb műsora! 
—...un.... i - 11 ., _ „ ,1 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. 

v á r a k ' Páholyülés 1-60, zsölye 1-20, I. hely 1 kor. 
J i e i J 4 1 a » . H. hely 80 fillér, III. hely" 50 fillér. 

kezletén a helybeliek közül szerdán délután 
5 órakor az „Egyszerűségről" tart előadást 
Somlyódi István gondnok. 

— A menekültek visszatelepítése. Az 
erdélyi menekülteik visszatelepítését a bel-
ügyminiszter, — mint azt már jelentettük — 
elrendelte. Az erdélyi menekültek szegedi 
irodája most dolgozik azokon a kimutatáso-
kon, amelyek a visszatelepítések rendszeres 
keresztülviteléhez szükségesek. Külön kimu-
tatás készül azokról, akik a menekülők ré-
szére indítandó vonatokon akarnak vissza-
térni és külön kimutatás azokról, akik a sa-
ját költségükön akarnak hazatérni. Szegeden 
2443 menekült v-an. Kedden dr. Cicatricis La-
jos főispán értesítette a hatóságot, hogy a 
belügyminiszter által a menekültek segélye-
zésére rendelkezésére bocsátott összegből 
ujabb 30.000 koronát utalt ki. 

— A lóhcremagkészletek zár alá vétele. 
A hivatalos lap keddi "számában rendelet 
jelent meg, amely szerint a lóheremagkészle-
tek zár alá vétetnek. A zár alá vétel nem 
akadályozza a birtokost abban, liogy lóhere-
magkészletét saját gazdaságában vetőmir.g 
céljára felhasználja. A birtokos köteles a zár 
alatt álló lóhereihagkészlétének kellő megőr-
zéséről gondoskodni. 

— Elítélt tolvajok. Négy esztendő előtt 
történt, liogy Tauszig Izidor, ismert tolvaj 
ós Prehaffer Gyula állásnélküli pinicér Sze-
geden Heimann Sándor lakásáról több száz 
korona értékű ezüst-nemüt elloptak. lA tör-
vényszók Tauszigot öt évi, Prehoffert három 
évi fegyházra itélte. Kedden tárgyalta az 
ügyet a szegedi ítélőtábla, amely a törvény-
szók Ítéletét indokainál fogva helybenhagyta 

— Allomásparancsnoksógi kihallgatás 
sebesült és beteg tisztek részére. Az összes 
állománycsoportbli tiszteik és tisztjelöltek, tiszt-
viselők és tisztviselőjelöltek, akik sebesülten, 
vagy betegen a hadszintérről a niö-göttesor-
szágrészekbe visszatérve, helyőrségi, vagy tar-
talékkóiíházakban, vagy magánápolásban vagy 
ebyébként szabadságon vannak, hogy mint 
könnyen sebesültek és lábadozók a póltestekn-él 
vagy más li-elyen szolgálatokat teljesítenek, és 
akiknek az állapota csak némileg is megengedi 
az állomásparancsnokságnál Szegeden (Szent-
háromság-utca 2. sz.) f. lió 27-én d. u. fél 4 
órakor megtartandó állomásparancsnoksági 
kihallgatáson személyesen megjelenni kötele-
sek. Azok a havidíjasok, kiknek állapota az 
állonrá&parancsnokságnál való személyes meg-
jelenést kizárja, ezt a körülményt lionvéd (ka-
tonai) orvosi bizonyítvány előterjesztése mel-
lett az állomásparancsnokságnak írásban vagy 
közvetítő személy utján bejelentik. Azok a tisz-
tek (tisztjelöltek), akiknek szabadságolása tiszti 
felülvizsgáló bizottság határozata alapján tör-
tént, a szabadság tartanra alatt orvosi megvizs-
gálás végett a kihallgatáson nem kötelesek 
megjelenni. — Állomás parancsnokság. 

— A Korzó-mozi legújabb slágerját, az Ég 
a cirkusz eimii filmet óriási sikerrel játsztáilo 
Ég a cirkusz izgalmas, hatásos artista dráma 
amelyhoz hasonlót még nem produkált a 
ifilmjtechnika. A kísérő műsor is elsőrangú, 
különösen A vezérlő csillag tetszett a közön-
ségnek. Ég a cirkusz szerdán is szinre kerül. 

— Pompás amerikai műsor lesz szerdán 
és csütörtökön az Urániában. A legizgalma-
sabb amerikai hipnotizőr-dráma: Nana és a 
legkaeagtatóbb amerikai, bohózat A házas-
ságszédelgő cipész kerül bemutatásra. Mind-
két ifilmujdonság élvezetet fog szerezni a kö-
zönségnek, ; v 

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

............................... 
Nagy jót tesz a nyomorgókkal, aki régi 

ruháit, rossz kalapokat és használhatatlan 
cipőit a fiatalkorúak foglalkoztató műhelyébe 
(Vásárhelyi sugárut 31. sz.) küldi. Telefon-
hívásra (telefonszám: 942.) készséggel küld 
el a műhely. 


