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is és tapsolt lelkesedve, őszintén és hálásan 
azoknak, akik számára a gyönyörűséget meg-
szerezték. Juhász Gyula remekbe készült 
„Prológ"-ját, amelyet lapunk mai száméban 
közlünk, Nagy Teréz mondta el átérzetten és 
azzal a közvetlenséggel, ami a kiváló szí-
nésznő művészetének értékes sajátossáiga. A 
nagyszerű gondolatok szépségei teljesen elő-
tűntek a müvéznő érzésteljes előadásálban. 
Nagy Teréz Szép Ernőnek egyik sikerült 
gyermekversét is elmondta hálás haligatósá-
gának, persze sok-sok taps kiséretóben. Hit-
be rt J anka két dalt énekelt Fichtner Sándor 
preciz zongorakisérete mellett, pompásan, fi-
noman és a legteljesebb érdeklődésre szájnat-
tartható művészettel. A köszönő tapsokból 
bőséges rósz jutott néki, érdem szerint. Balázs 
Béla, az ismert iró, tanulságos, vidám, a ke-
dély melegségétől áti tatott mesét mondott, a 
mit a legteljesebb érdeklődéssel hallgattak 
kicsinyek és felnőttek egyaránt, végezetül -pe-
dig sürü tapsokfkai honorálták a szerzett él-
vezeteit. Ihász Lajos, a színtársulat tagja szé-
les jókedvvel adott elő egy gyermek mesét, 
(hallgatósága élénk tetszése kíséretében. A 
műsorszámok között tréfás és háborus képe-
ket vetített a Korzó-mozi igazgatósága, ami 
szintén megnyerte az apa-óságok tetszését. 

— A polgármester budapesti útjáról. Dr. 
Somogyi Szilveszter polgármester hétfőn 
délben érkezett haza Budapestről, Jiol a vá-
ros elintézendő ügyeiben járt el a miniszté-
riumokban. A polgármester budapesti utjá-
nak eredményéről a következőket mondta a 
Délmagyarország munkatársának: — Az uj 
közélelmezési ^hivatalnál azt szorgalmaztam, 
hogy engedélyezzenek Szeged város közélel-
mezési céljaira az eddigi mennyiségnél több 
lisztet. Ez volt ,az egyedüli utam, amely 
nem járt eredménnyel, amennyiben azt a 
határozott választ kaptam, hogy nem adhat-
nak több lisztet. Ellenben a kereskedelem-
ügyi minisztériumban megígérték, hogy a 
város által vásárolt autók gummijait felold-
ják a zárlat alól; a sertésátvételi bizottság, 
nál és a belügyminisztériumban pedig arra 
nyertem Ígéretet, hogy a közélelmezési cé-
lokra szánt 380 darab sertés rekvirálását 
feloldják. Végül a belügyminisztériumban 
megtudtam, hogy a közgyűlés által megsza-
vazott háborus segélyt a közigazgatási és 
nem szorosan vett közigazgatási alkalma-
zottak részére jóváhagyja a miniszter. 

— 80.000 korona jövedelem-csökkenés. 
A javadalmi bizottság hétfőn délután négy 
órakor tartotta október havi ülését Balogh 
Károly pénzügyi tanácsos elnöklése alatt. 
Az elnök bejelentette, hogy szeptemberben 
az összes javadalmi ágazatokban 93.612 ko-
rona volt a bevétel, 135 koronával kevesebb, 
mint tavaly szeptemberben. ,A fogyasztási 
adó 1800, a kövezetvám 2100, a fürdődijak 
1335 koronával csökkentek. Emelkedést mu-
tat ellenben 2124 koronával a városi fogyasz-
tási illeték, 2010 koronával a helypénzdij, 
2286 koronával a vágóhidi-dij és 5360 koro-
nával a vizhasználati-dij. Az ,1916. év har-
madik negyedének összes bevétele 287.240 
korona volt, a ,mult év ,ugyanezen időszaká-
ban pedig 313;650 korona, a csökkenés tehát 
26.409 korona. év három első negyedé-
ben mintegy 80.000 koronával csökkentek a 
javadalmi bevételek. , , 

— Kitüntetés. Jeszenszky Józsefnek, a 3. 
honvéd huszárezredhez (beosztott 8, honvéd 
huszárezred bel i századosnak, az ellenség előtt 
tanúsított vitéz magatartása elismerésein a 
király a kadidiszitrttényes 8. osztályú katonai 
érdemkeresztet adományozta, 
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— Böleke lezuhant . Berlinből táviratozzák : 
Böleke repülő-kapitány tegnap egy légiharc 
(folyamán összeütközött egy másik repülő-
géppel és szerencsétlenül járt. Nyomban le-
szállt vonalaink mögött és megállapították, 
hogy sebesülése halálos. Böleke kapitány teg-
napelőtt lőtte le a. negyvenedik ellenséges re-
pülőgépet. —- Böleke kapitány a leghősiesebb, 
a legbravurosabb német repülőtiszt volt, le-
gendás sikereket ért el a nyugati harctéren, 
negyven repülőgépet pusztított el, bátorsága 
nem ösmjert határt , heroikus elszántsága a 
történelem nagy hőseire emlékeztett. Neve fé-
lelmet és csodálatot, de egyszersmind tiszte-
letet is gerjesztett a francia ós angol ellen-
ségben, amelynek oly gyakran volt alkalma, 
hogy bravúros hősiességét megérezlhesse. 

— Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Takácsné Bojnitzky Jolán nagyki-
kiindai állami polgári iskolai rendes tanító-
nőt jelenlegi minőségében a szegedi ál lami 
polgári iskoláihoz áthelyezte. 

— A Haditermény szegedi kirendeltsége. 
(A Haditermény szegedi kirendeltsége novem-
ber 1-ón kezdi meg működését a Szeged-Cson-
grádiban, vezetője Engelsmann Mór lesz. 
Hétfőn arról értesítette a Haditea-inény köz-
pont ja a várost, liogy Csanád-megyét — a 
megelőző tárgyalásokról hir t adott a Délma-
gyarország — a szegedi kirendeltségihez osz-
tották be. Engelsmann erről a döntésről még 
mit sem tud. 

— A szabadkai tisztújítás. Megtörtént, 
amire a szomszédos Szabadkán a világhábo-
rúban is élénk érdeklődéssel készültek: lezaj-
lott a szomszéd nagy városban a tisztújítás. 
Polgármesterré újból és egyhangúlag dr. Biró 
Károlyt választották meg, helyettes-polgár-
mester dr. Dembitz Lajos lett. A főtisztvise-
lőiket egyhangúlag választották meg, szava-
zás csak a főjegyzői és az egyik tiszti orvosi 
állás betöltésénél volt. Dr. Purgly Sándor 
főispán a tisztújítás alkalmából dr. Milkó 
Izidort tiszteletbeli polgármesterré nevezte 
ki. 

— Oroszország önálló valuta-berendez-
kedése. Frankfurtból jelentik: Pétervári jelentés 
szerint a külföldi megrendelések kiegyenlí-
tésére rendelkezésre álló valuták ügyét ez idő 
szerint három intézmény, az ugy nevezett hi-
teliroda, a valuta-bizottság és a londoni kor. 
mánybizottság intézi. Az orosz kormány most 
azzal a megokolással, hogy nem tud minden 
időben „pontos áttekinthető képet" kapni a 
valutaszükségletre nézve, a külföldi valuták 
ügyét a jövőben kizáróan a pétervári valuta-
bizottságra kivánja bizni. Európai pénzkö-
rökben ezt a radikális változtatást, amely el-
szakadást jelent Angliától a külföldi beszer-
zések dolgában, élénken kommentálják, 

— A módositott vlzdij-szabályrendelet. 
A keddi tanácsülésen Bokor Pá l polgármes-
ter-helyettes bejelentette, hogy a miniszter a 
közgyűlés által jóváhagyott és belügymi-
niszternek felterjesztett vizdijszahályrende-
letet lényegében jóváhagyta. Némi módosí-
tást eszközölt, Így például kétszeri pénzbírság 
esetén már vizára beállítását kivánja, a 
puszta telkekre bevezetett vízvezetéknél a 
tényleg elfogyasztott vízmennyiség után köb-
méterenkint 15 filléres egységárat óhajt meg-
állapítani, végül ujabb megállapítását kí-
ván ja a város középületeiben elfogyasztott 
vízmennyiség után az eddigi 5000 koronás 
átalánynak. A tanács a miniszter által kívánt 
értelemben tesz előterjesztést a közgyűlés-
nek. 

— Igazoló-választmányi Ölés. Az igazoló-
választmány kedden délben Tqéchler ltod re 
főjegyző elnöklésével ülést tart. 

— Háborus segélyek kiutalása. Taschler 
Endre főjegyző a városi tanács hétfői ülésén 
azt az indítványt terjesztette elő, hogy utal ja 
ki a város a közigazgatási és nem szorosan 


