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mu honvédelmi miniszter, dr . -Teleszky Já-
nos pánziigyniiniszter' és báró Harkányi Já-
nos kereskedelemügyi miniszter titkáruk kí-
séretében szerdán reggel nyolc órakor Bécs-
ből Budapestre érkeztek. 

— A horvát miniszter német kitüntetése. 
Á király megengedte, hogy Hicleghéthy Imre 
horvát miniszter a porosz koronarend I. osz-
tályát elfogadhassa és viselhesse. 

— A német termés ötödfél millió tonná-
val jobb a tavalyinál. Berlinből jelentik: A 
'birodalmi gyűlés főbizottsága folytatólagos 
tanácskozásán az élelmezés kérdéseivel fog-
lalkozott. Gróf Westarp előadó közölte, hogy 
a termés eredményének a becslése kerek ötöd 
fél millió tonnával mutat nagy óbb ered-
ményt a tavalyinál. 

— Református egyházmegyei gyűlés Sze-
geden. A reformátusok békésbánáti egyház-
megyéjének gyűlése szerdán délután kezdő-
dött Szegeden. iSzerdán délután a bizottságok 
üléseztek Futó Zoltán esperes, és. Fekete 
Márton országgyűlési képviselő, udvari ta-
Páicscs kettős elnöklése alatt. Délután öt óra-
kor, a lelkészeik értekezletén Somlyődy Ist-
ván vezetö-járásbiró tartott tartalmas elő-
adásit a Kálvinista egyszerűségből. Este 8 
órakor dsmierkedési estély és társasvacc ora 
volt a Haggemnaeher-vendéglclben. — Csü-
törtökön réggel nyolc órakor megnyitó is-
tentisztelet lesz a templomban, azután pedig 
az egyházmegyei gyűlést tartják meg a re-
formátus székház iskolatermében. Délben 
ünnepi ebéd. lesz. Pénteken ér véget a gyű-
lés. A gyűlésre Szegedre érkezett iSzabolcsba 
Mihály temesvári lelkész, az ismert poéta. 

— Gazdagyülés. A szőlősgazdák nagy ag-
godalommal vannak amiatt, hogy jövő évi 
rézgálrcszüksógletüket nem fogják tudni fe-
dezni. Az állam 11917-ben is fog adni a gaz-
dáknak jutányos áron rézgálicot, de az ál-

lamtól kapótt rézgáliénak az a baja, 'liogy j 
rendesen későn érkezik, amikor az első per-
metezés ideje elmúlt, .azonkívül a boldahkiut 
15 kilóban megbatározott mennyiség nem 
elegendő arra, hogy azzal peronoszpóra-jár-
vá.ny idején a szőlőket megvédhessék. A ho-
moki szőlők ötven százaléka mia már el van 
pusztulva és a most következő télen, újra 
nagyon sok szőlőt fognak kihányni. Ezzel 
szemlbe.n a mostani bárom koronás borának 
mellett az eddig el nem hanyagolt, jókarban 
levő szőlőket a tulajdonos a legnagyobb 
.anyagi áldozattal iparkodik megvédeni, 
mert a 3 koronás borér megbírja a nagyobb 
anyagi áldozatokat is. A Homoki Szőlősgaz-
dák Országos Egyesülete ez év elején impor-
tált tagjai részére elegendő mennyiségű 
vegytiszta rézgálicot. Ez az import elejét vet-
te sok ezer hold szőlő kipusztulásának. Az 
egyesület az 1917-iki évre u'jólag importál 
rézgálicot, ez import megbeszélése végett ok-
tóber 25-én délelőtt 10 órára gazdagyülés: 
hívott egybe a városháza közgyűlési termé-
be. A szegedi és vidéki gazdák nagy tömege 
10 órára megtöltötte a közgyűlési termet. 
'Dr. Gerle Imre elnök nyitotta meg a gyűlést. 
A társegy-esüleiaket Várossá Gyula, volt or-
szággyűlési képviselő, ,ny. plébános képvisel-
te, a jegyzőkönyvet Borbola István vezette. 
Az elnök részletesen ismertette a rézgáliic-
beszerzés mostani körülményeit. Az egyesü-
let- az i'dén lényegesen, kevesebb rézgálicot 
tudott szerezni, minit tavaly. Érért hol'dan-
•kint a gazdáiknak csak 5 kiló rézgálicot ad 
és senkinek sem többet, mint 50 kilót. Ez 
ugyan norn. elegendő a szőlők megvédésére, 
de az állam által kiosztandó mennyiséggel 
együtt eredményt lehet vele elérni és llia az 
állami kiosztás késik, ezzel a mennyiséggel 
-elláthatja a gazda idejében az első permete-
zést. A gazdagyülés helyeslőleg vette tudo-
másul a H. iSz. O. E. intézkedését és a gyűlés 
bezárása után megkezdődött a reagáliicszük-

| ségletek összeírása. A gyűlésen jelen volt ta-
gok a rendelkezésre álló mennyiség.. legna-
gobb részét lejegyezték. 

— A gyógyszerészek vasárnapi munka-
szünete. Szerdán délután öt órakor a köz-
egészségügyi bizottság dr. Szalay József fő-
kapitány elnöklése alatt ülést tartott. Az 
ülésen dr. W'olf Ferenc tiszti főorvos ismer-
tette a szegedi gyógyszerész-testület kérel-
mét. A gyógyszerészek -azt kérik, hogy az uj-
szegedi gyógyszertár kikapcsolásával a 
tizennégy szegedi gyógyszertár ugy osztas-
sák be, hogy vasáru apónk int felváltva hét-
Iliét gyógyszertár legyen nyitva. Azok a 
gyógyszertárak, amelyek vasárnap is nyit-
va vannak, egész héten éjjeli inspekciót tar-
tanak. A bizottság magáévá tette a gyógysze-
rész-testület kérelmét. Temesváry József Pe-
tőfi Sándor-sugárufi gyógyszerész és Frankó 
Andor kálvária-utcai gyógyszerész azzal a 
kérelemtmel fordult az elsőifoku egészségügyi 
hatósághoz, engedje meg nekik, bogy körze-
tükből távozhassanak és gyógyszertárukat a 
Dugonics-térre helyezhessék át. A bizottság 
elhatározta, hogy azt a javaslatot terjeszti a 
főkapitány elé, hogy. mind a két. áthelyezési 
kérelmet utasítsa el. — Hat óraikor a kórház-
bizottság ülésezett dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester elnöklése alatt. Az ülésen a vá-
rosi. közkórház havi ügyeit intézték el. 

— A polgári internáltak elbocsátása. 
Berlinből jelentik: Szeptember 17-én közöl-
tük, hogy a német kormány javaslatot tett 
a brit kormánynak a mindkét országban 
internált polgári személyek sza'badonbocsá-
tása és hazaküldése iránt, azzal a kikötés-
sel, hogy a hadköteles koriban levők nem so-
rozhatok be a hadseregbe. A brit kormány 
nem fogadta el ezt a javaslatot, bár a haza-
bocsátottaknak] a hadseregből való- j távol-
tartásával elesnék az egyetlen oka is az in-
ternálásnak és a íogvatartásnak. A brit kor-
mány elutasította második ajánlatunkat is, 
hogy kivétel nélkül minden 45 éven felüli 
polgári foglyot bocsássunk szabadon. Azzal 
az egyetlen fentartással volt hajlandó csu-
pán a javaslatot elfogadni, hogy mindkét fé! 
visszatarthat az emiitett korosztályból husz 
személyt. Bármily kevéssé kívánatos is ez 
a korlátozás, a német kormány a megegye-
zés létrehozásának előmozdítására hajlan-
dónak mutatkozott ennek a feltételnek az el-
fogadására. Igy tehát eltekintve azoktól a 
személyektől, akiket a jövőben fognak mind-
két részről katonai okból visszatartani, a 
brit birodalomban, a brit gyarmatokon és 
birtokokon fogva tartóit németek és a Né-
metországban fogva tartott 45 éven felüli 
polgári személyek, úgyszintén az ezidősze-
rint negyventötödik éviiket még el nem ért 
foglyok, amint ezt az életkort elérik, szaba-
don bocsáttatnak. Hogy mikor és milyen 
módon fogják hazabocsátani az egyezmény-
ben megállapított személyéket, erre nézve 
még nem történt megállapodás. 

— A bolgár gabonakészletek. Szófiából 
jelentik: A statisztikai hivatal hivatalos 
becslése a bolgár gabonakészletekről kelle-
mes meglepetést hozott. A megállapított ga-
bonakészletek a meghódított Dobrudzsa-vi-
dék terméseredményével megnagyobbodnak. 
A Dobrudzsába,n kitűnő volt a termés. A 
románok a termés egy részét magukkal vit-
ték vagy megseminlisi tették, mégis • nagy 
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Igazgató : VAS SÁNDOR. 

Csütörtökön és pénteken 

Bródy Sándor legszebb 
- regénye filmen. -

Hófehérbe. Színjáték 4 
felvonásban. 

A főszerepeket játszák: 

Beregi Oszkár és Lenkeffy Ica. 
• • • 

A szezon első P5YLANDER filmje! 

Egyiptom gyöngj 
Nordisk dráma 3 felvonásban. 

A főszerepben: WALDEMAR PSYLANDER. 

Előadások 5, 7 és 9 érakor. 
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