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készletek jutottak a bolgárok kezére. Bulgá-
ria és a Dobrudzsa-vidék együttes termése 
bőven /fedezi az egész ország szükségletét, 
sőt jelentékeny fölösleg is marad, 

— A bélyeg és illetékre vonatkozó tör-
vények végrehajtása. A pénzügyminiszter 
rendeletet adott ki a bélyeg és illetékekre 
vonatkozó törvények és szabályok módosítá-
sáról szóló törvény életbeléptetése és végre-
haj tása iránt. Eszerint a törvénycikknek a 
bélyegületéki fokozatok megállapítását tár-
gyaló -fejezetének élet beléptetési idejét 1916. 
év december 1-ével ál lapít ja "meg és intézke-
dik a lerovás részleteiről. 

— A mesematiné. A Feministák Szegedi 
Egyesülete vasárnap délelőtt lil órakor mo-
sernatinót rendez a Korzó-mozi helyiségében. 
Olyan kiváló Írókat és művészeket sikerült 
megnyerni előadóknak, akiknek szereplése 
külön-külön is es-eményszámlba megy Szöge-
den. A gondosan öaszeválogatott programm 
pontjai a következők: Prologus, irta Juháss 
Gyul-a, előadja Nagy Terus. iO. Hilbert Jan-
ka dalamiokikial lép fel. Zongorán kíséri Ficht 
ner Sándor. Egyik kiválósága a matinénak 
Balázs Béla, az ismert iró aki erre az elő-
adásra jön le Szegedre, liogy mesét mond-
jon a gyermekeiknek. ;A mókáiról liiree 
Tamás Rezső fogja végül szórakoztatni an 
ifjúságot. Előadás közben moziképeket vetí-
tenek. Óriási érdeklődés mutatkozik az elő-
adás iránt, ugy, bogy a jegyek már csak 
csekély számiban kaphatók a Békéinféle hir-
Öápiuodábanl ós a Várnai)Jéle könyvkeres-
kedésben. Jegyek árai: páholy 1.20, zsöllye 
1 korona, I . hely 60, II. és I I I . hely 40 fillér. 

— Vesztegető gyilkosok. Ez év április 
16-án Magyancsianádon meggyilkolták özv. 
Jesics Mindenné jómódú parasztasszonyt, Je-
sicsnét a -kamrájában felakasztva találták. 
Másnap Jesics Milutinné, Ungurean Uro-sné, 
Luczai Szvetozánné és Cservenko Istvánná, az 
özvegy rokonai felkeresték Béliéi János 
csendőrőrmlestert, átadtak neki 300 koronát, 
azért, bogy engedj-e a temetést hatósági vizs-
gálat nélkül megtartani. Ugyanilyen célból 
Urbanics Kálmán főszolgabírónál is -jártak, 
akinek száz koronát akartak -adni. A meg-
inditott nyomozás során megállapítást nyert, 
hogy az öreg asszonyt Jesics Milutinné ifel-
buj-tásána egy mezőőr ós egy béres ölte meg. 
A szegedi törvényszék előbb a vesztegetési 
ügyet tárgyalta és Jesics Milutinnét hiat havi 
fogházra és 600 korona pénzbüntetésre, Cser-
venkó Istvánnét és Luczai Szvetozárnét pe-
-dig bárom-bárom havi fogházra és 300—300 
korona pénzbüntetésre itélte. -Ungurean Uros-
né-ra két havi fogházbüntetést és 200 koro-
na pénzbüntetést szabott k i a törvényszék. — 
IMost tárgyal ta -a felebbezéseket a ÍKuri-a és a 
törvényszék ítéletét helybenhagyta. A gyil-
kosság ügyében, tudvalevőleg már van ítélet, 
a törvényszék Jesics Milutinnét életfogytig-
lani fegyházra itélte. 

— Zongorahangolás a vakok intézetében. 
A jelen tanévben a vakok szegedi intézeté-
ben kezdetét veszi a zongorahangolás és az 
ipari zene oktatása. A zóngorahangolás ok-
tatására sikerült a vezetőségnek báró Bedeus 
Erigyest, a Vakokat Gyámolító Országos 
Egylettől megnyernie. Bedeus, akit gyenge 
látása kényszeritett az ipari munkára, elvál-
lal mindenféle zongorajaviitást és hangolást. 
Levelezőlapon való megkeresésre a vakok 
intézetének igazgatósága (Újszeged) készség-
gel ad felvilágosítást. 

— Közvédök kirendelése. A szegedi ügy-
védi kamara az 1896. évi 33. t.-c. 410. 4-ának 
rendelkezéséhez képest a szegedi királyi Íté-
lőtábla előtt hun ügyekben tartandó főtár-gva-
1 ásokíioz közvédőül kirendeli: november bó 
feától november 11-ig terjedő időre Bárkányi 
Mihályt, -helyetteséül dr. Szűcs Józsefet, .no-
vember 13-tól 18-ig terjedő időre dr. Becsey 
'Károlyt, helyetteséül dr, Székely Vilmost, 

november 20-tól 25-ig terjedő időre dr. Cserő 
Edét, helyetteséül -dr. Strausz Miklóst, no-
vember 27-től december 2-áig terjedő időre 
dr. Csonka. Ferencet, helyetteséül dr. Szák át s 
Józsefet, december 4-től 9-ig terjedő időre dr. 
lEng-el iMórt, helyetteséül dr. Reiuer Mórt, de-
cember 11-től 16-ig terjedő időre dr. iFáry 
Istvánt, helyetteséül dr. Rainer Ágostot, de-
cember 18-tól 30-iig terjedő időre dr. Fischoí 
Henriket, helyetteséül dr. Tary Józsefet, 1917 
január 2-től 13-ig terjedő időre dr. Fülöp Zsig-
mondot, helyetteséül dr. Pisztor Egont, ja-
nuár 15-től 20-iig terjedő időre dr. Gerle Im-
rét, helyetteséül dr. Sőreghy Mátyást, január 
(22-től 27-ig terjedő időre dr. Grosser ('Albertet, 
helyetteséül dr. Pártos Simont, január 29-től 
február 3-ig terjedő időre dr. Grün Bélát, he-
lyetteséiül dr. Lukáts Gézát, február 5-től 10-
ig terjedő időre dr. Kállai Emil t , helyettesé-
ül iNémedy Gyulát, február 12-től 17-ig ter-
jedő időre dr. Kelemen Dezsőt, helyetteséül 
dr. Pap Róbertet, február 19-től 24-ig terjedő 
időre dr. Kertész Zsigmondot, helyetteséül 
dr. Ltigosi Dömét. A helyettes a kirendelt 
közvédőt csakis akadályoztatása esetén és 
ettől kellő időben nyerendő külön fölhívásra 
helyettesíti. Ha a kirendelt közvédő és he-
lyettese is akadályozva lenne a közvédelem 
ellátásában, erről az ügyvédi kamarának 
azonnal jelentés teendő. 

— Bródy Sándor bájos regénye után készült 
a Hófehérke című film, amelyet csütörtökön 
mutatnak be a Korzó-moziban. Bródy regé-
nyét ismeri és szereti mindenki a film pedig 
ennek a kiváló regénynek minden szépségét 
Magáiban foglalja. A férfi főszerepet Beregi 
Oszkár, a Nemzeti Szinház művésze játsza, a 
női főszerepet pedig Lenkeffy Ica kreálja. A 
Hófehérke minden izében magyar filim, a 
mely a külföldi produktumokkal bátran ösz-" 
szehasonlitható. 

Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
nyelviskolában. Telefon 14—11. 
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Szenzációs amerikai m ű s o r ! 

N A N A . 
Egy médium drámája 3 felvonásban. 

Ezenkívül: 

• 

! 9 M M É M isz. 
Bohózat 3 felvonásban. 

• 

A legkacagtatóbb filmbohózat. 
• 9 • 
a • -
• 
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Előadások d. u. 5 , 7 é s 9 órakor. 

• 
Gyermekjegyek c s a k az el-
s ő e l ő a d á s r a é r v é n y e s e k . 

Legújabb kész női kabátok, szfivet, bár-
sony, plüss és perzsából, bundák, szőrme-
áruk, blúzok, aljak stb. Mérték szerint ké-
szülnek. divat kabátok, kosztümök, toit-
lettek stb. mérsékelt árak! Reményiné Feld-
mann Sári női divatháza s divatszalon, Szeged 
főposta mellett. 

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. 

-izzótestek és üveghengerek I n v e r t 
és A u e r é g ő k r e legjobb minő-
ségben F O N Y Ó S O m A , világí-

tási-vállalatnál, Kölcsei-ütca 4. Telefon 1 

TUDOMÁNY 
IRODALOM 

oooo 

— A Dugonics-Társaság. A Dugonics-
Társaság szépirodalmi osztálya és alapsza-
hály-módositó bizottsága dr. Balassa Ármin 
elnöklésóvel ülést tartott amelyen jelen vol-
tak Tömörkény István főtitkár, Móra Fe-
renc és Nagy Zoltán osztálytitkárok, továbbá 
Cserzy Mihály és dr. Szalay József rendes 
tagok. Az elnök jelentette, hogy az Oltványt 
Pál-féle verspályázatra több pályamű érke-
zett. Javasolta, hogy az osztály bíráló-bizott-
ságot küldjön ki. A biráló bizottságot Cserzy 
Milhály, IMÓra Ferenc és Sz. Szigethy Vilmos 
rendes tagokból alakították' meg. Az osztály-
ülés után az alapszabályniódosd tó-bizottság 
tartott ülést. Az u j alaipszajbályterwezetet 
Tömörkény 'István ismertette, a (bizottság 
csekély módositásokikal elfogadta. Az u j alap-
szabályokat bemutat ják az igazgatótanács-
nak, amely a közgyűlés elé terjeszti. A mó-
dosított alapszabályok a Dugonics-Társaság 
egész rélgi alapszervezetét átalakít ják, a 
szépirodaimii és tudományos szakosztályokra 
való tagolódásit megszüntetik ós az összes ta-
glókat egységes szervezetbe tömörítik. A tisz-
t ikar ujáalaki tására az alapszabályok jóvá-
hagyása u tán kerül a sor. 

A dobrudzsai győzelem 
stratégiai hatása. 

Bécs, október 25. A szövetségesek dob-
rudzsai győzelmének fontos következménye 
a Bulgária és Törökország ellen épült hidfő-
szerü betörőkapu elfoglalásán és az ezzel 
összefüggő anyagi és erkölcsi sikeren kivül 
a front jelentékeny megrövidítése, amely 
most már alig szélesebb körülbelül 35 kilo-
méternél. A csernavoda—konstanzai vasúti 
vonaltól északra nem alkalmas a vidék na-
gyobb csapattömegek fölhasználására, mert 
meglehetősen szaggatott hegyi terület, a 
mely a tengerpart felé ellaposodik és kevés 
utja van. A megvert sereg, amely ott a szi-
getekben gazdag Duna és a tenger közé van 
beszorítva, alig tud valahol megállani. Erről 
különben gondoskodni fog még az a heves 
üldözés, amelyet a szövetségesek különösen 
a jobbszárnyon folytatnak. t 


