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tőanyagát a legszükösebban is beszerezhesse, 
hogy magának és családjának onieleg otthont 
teremthessen. Gondoskodnunk kell tehát a 
tőlünk telhető módon, hogy ezirányban is tá-
mogassuk 'a szegényebb lakosságot. A háború 
előtti időkben a város tulajdonát képező ösz-
szes fák rendszeresen niegnyesettek és a le-
vágott ágak, gallyak, stb. eladattak. A hábo-
rú tartama alatt a fák megnyesése elmaradt, 
miáltal dúsabb hajtások nőttek s igy a levá-
gandó faanyag is lényegesen megszaporodott. 
A legindokoltabb lenne tehát a fáik mielőbbi 
megnyesése, sőt a kipusztult fák teljes ki-
irtása számottevő mennyiségű olcsó tüzelőtfát 
nyerve, azt városunk szegény lakosságának 
rendelkezésére lehetne bocsátani. Hogy a 
költség minél kisebb legyen, a munkát lehe-
tőleg orosz foglyokkal kellene végeztetni oly 
módon, hogy a levágott fákat fölaprózva és 
kötegékbe rakva, városrészenkint összegyűj-
teni s onnan a legolcsóbban, sőt teljesen in-
gyen is, a jelentkező szegényebb lakosság kö-
zött kiosztani. Mivel indítványom a segítség-
re szoruló embertársaink nyomorának eny-
hítését célozza, tisztelettel kérem a tek. (Köz-
gyűlést, hogy indítványomat elfogadni, és a 
tek. Tanácsot ennék végrehajtására, utasítani 
szíveskedjék. 

— Gázfűtés a népkonyhákban. A városi 
tanács csütörtöki ülésén dr. Gaál >Endre be-
jelentette, hogy a népkon ylbákba bevezetendő 
gázfűtésre két ajánlat érkezett a tanácshoz. 
Az ajánlatok szerint a négy népkonyha gáz-
fűtésre való berendezése 4000 koronáiba ke-
rülnie. A tanács ugy találta, hogy ez az ár 
túlságosan magas, miért is megbizta az elő-
adót, hogy külön a gázzal való fűtésről ké-
szítsen részletes költségvetést és mutasa be 
a tanácsnak. 

— Szerelmi dráma a fővárosban. Buda-
pestről jelentik: Bieber Rezső, 17 éves mi-
niszteri 'hivatalnok Tóth Erzsébet 20 eszten-

dős háztartásbeli leánynál volt látogatóban, 
a leány szüleinek Ybl Miklós-utcai lakásán. 
Mikor a leány anyja a másik szobába távo-
zott, a fiatalember hirtelen revolvert rántott 
elő és rálőtt a leányra, aztán maga ellen 
fordította a fegyvert. A leány meghalt; Bie-
ber könnyebben megsebesült. A tragédia oka 
valószínűleg szerelmi féltékenység. 

— Cukorkioszfás. A Felebaráti Szeretet 
Szövetség ezen az -utón értesíti a tagokat, 
hogy az egyesület vezetősége által a. tagok 
,részére megrendelt cukormennyiség megér-
kezett és annak szétosztása a jövő hét folya-
mán fog megtörténni. A közelebbi részleteket 
a vezetőség a kapok utján kellő időben közöl-
ni fogja a tagokkal. —Egyben azt iis közli az 
egyesület, hogy a Burgonyalközpont megfe-
lelő burgonyamennyiség szállítását is kilá-
tásba helyezte. 

— Értesítés. A szegedi tankerületi főigaz-
gatóság irodájának hivatalos működése köl-
tözködés miatt november 8-ikáig, szünetel. A 
főigazgatóság hivatali helyiségét a Dugonics-
utca 33. számú házba helyezte át. 

— A bűnös katona szökése. Szerdán dél-
előtt a szegedi honvédkerületi fogdából még 
eddig meg nem állapított körülmények kö-
zött megszökött Nagy Ferenc 4-es honvéd, a 
ki vizsgálati fogoly volt, egy régebbi szökése 
miatt. Országosan körözik. 

— Hatósági zsír kapható. A közélelmezési 
üzem megbízásából Kovács Sándor sertéshiz-
laló szombaton reggel fél hétkor a hatósági 
bódéban zsírt, szalonnát és iiriibiust árusít. 

— Ellopta a vak katonák pénzét. Műked-
velő előadást rendezett kedden este Horváth 
Imre szabadságolt 3-as honvéd Szentmihály-' 
telken. Nyolcvannyolc korona gyűlt össze a 
belépő-jegyekből. Horváth a pénzt megtar-
totta, ahelyett, hogy — mint hirdette — a 

vak katonáknak juttatta volna. Feljelentet-
ték, mire a rendőrség megindította ellene az 
eljárást. 

— Betörés. Csütö: tökön délelőtt a szabadkai 
rendőrség arról értesítette a szegedi rendőr-
ség bűnügyi osztályát, hogy ott ismeretlen 
tettes betört Vass Sándor főhadnagy lakásá-
ba, ahonnan több ezer korona értékű ékszert 
ós ruhaneműt lopott el. A szegedi rendőrség 
is bevezette a nyomozást a tolvaj kézrekeri-
tésére. 

— Rendelet a tengericsíráról és a tengeri-
olajról. A hivatalos lap szerdai számában ren-
delet jelent meg a tengericsira kivonatáról és 
forgalomba hozataláról, a tengeriolaj előállí-
tásáról és forgalomba hozataláról, valamint 
a tengeriolaj legmagasabb árának megálla-
pításáról. A rendelet szerint hengerszékekkel 
berendezett malmok ás tengerit feldolgozó 
vagy feletető ipari és egyéb vállalatok az 
Országos Központi Hitelszövetkezetnek a 
tengericsira kivonása iránt intézett felhívá-
sára a felhívásban megjelölt időponttól kezd-
ve akár egészséges, akár romlott tengerit 
csakis a tengericsirának kivonásával őröl-
hetnék, darálhatnak vagy dolgozhatnak fel 
bármely egyéb módon 'és a feldolgozásnál az 
Országos Központi Hitelszövetkezet utasítá-
sai szerint kötelesek eljárni. Egy métermázsa 
tengeriből legfeljebb 12 kg. tengericsirát sza-
bad kivonni és 100 kg. csirának legalább 15 
kg. préselési eljárással kivonható olajat kell 
tartalmaznia. Mindenki — akár miagánegyón, 
akár jogi személy — akinek 1916. évi novem-
ber elsején itoiigericsira-készlet van birtoká-
ban (őrizetében), köteles készletét legkésőbb 
november 8-áig a november 1. napján volt 
állapot szerint az Országos Központi Hitel-
szöveHkezétnól (Budapest, VIII., iBaros-utea 
13.) írásban bejelenteni. Malom- és egyél) 
vállalatok kötelesek továbbá az 1916. novem-
ber l-iső napja, után termelt tengericsira 
mennyiségeket kavonkint kétszer, legkésőbb 
5-ikéig, illetőleg 20-áig, az illető hó 15. nap-
ján volt állapot szerint ós azonfelül eséten-
kint mindannyiszor bejelenteni, valahány-
szor a termelt tengericsira mennyisége a 100 
mótermázsát eléri. A bejelentés alá eső ten-
gericsiraikészleték zár alá vétetnek. Az Orszá-
gos Központi Hitelszövetkezet kilogrammon-
kint a tengerit saját céljaikra felhasználó 
ipari és egyéb vállalatoknak — ideértve a 
mezőgazdasági üzemmel nem kapcsolatos áí-
lathizlalással iparszerüen foglalkozó vállala-
tokat is — ,62 fillért, malomvállalatoknak 102 
fillért tartozik fizetni. Tengericsirát feldol-
gozásra os'alk oly gyári vállalatok kaphatnak, 
amelyek a jelen rendelet életbeléptetésének 
napján legalább is már szerelés alatt állot-
tak. A tengerikészletek is zár alá vétetnek. A 
tengeriesirából nyert olajért követelhető leg-
magasabb ár métermázsánkint 1000 korona. 
A rendelet november 1-én lépett életbe. 

— Ellopott kirakat. Csütörtökre virradóra 
Kreiner Jakab ékszerész Tisza La'jos-körut 
57. iszám alatt levő üzletének az egyik kis ki-
rakatát, amelyben imitált ékszerek voltak, 
valaki ellopta. A kár körülbelül 2000 korona. 

— Pénteken mutatja be a Korzó-mozi Bródy 
Sándornak, a kiváló irónak egyik legbájo-
sabb regényét, Az ezüst kecské-t Az ezüst 
kecske kétségkívül a legkiválóbb magyar 
film. A szereplők elsőranguaik, a felvételek 
gyönyörű szépek, általában az egész beállí-
tás újszerű és rendkívül hatásos. 

Szeged szab. kir. város felügyelete 
alatt álló nyelviskolában (városi felső keres-
kedelmi iskola) uj német, francia, angol, tan-
folyamok nyílnak. Beiratkozások naponként d. 
e. és d. u. Tanítás naponként d. u. 3—-9-ig. 
Telefon 14—11. 

— Katonai lóvásár. A város katonai ügy-
osztálya közli: Novegiber 4-én, a Mars-téren 
reggel 9 órakor, alku-egyezség és készfizetés 
mellett katonai lóvásárt tartanak. Nyilván-
tartó-lappal ellátott lovaikat is vásárolnak,. 
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Telefon: 

IBSZSSTÉSál KORZÓ MOZI Telefon: 

p é n r ü R 
11 -85. 455. 

Igazgató: VAS SÁNDOR. 

Telefon: 

p é n r ü R 
11 -85. 

November 3, 4 és 5-én, pintek, szombat és vasárnap 

A legkiválóbb magyar film! 

A főszerepben: 

Küneberg Leonfin. 

AZ EZÜST KECSKE. 
Filmregény 1 előjátékkal 4 felvonásban. Irta: Brődi Sándor, 

rendezte: Kertész Mihály. 

A többi szerepeket játszák: 

Várkonyi Mihály Kemenes Lajos 
Forgács Rózsi Gyöngyi Izsó 
Kovács Ilona Tesy Alfréd 

Előadások péntek és szombaton 5, 7 és 9 órakor. Vasárnap 2, 
7*4, 5, 7 és 9 órakor. 

3 f j » l v i r a i í e Páholyülés 1 60, zsölye 1-20, I. hely 1 kor. 
jw í l j a i aa. n. hely 80 fillér, III. hely 50 fillér. 


