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— Hindenburg a keresztapja a császár 
legfiatalabb unokájának. A „Reichsanzeiger" 
hivatalos tudósítást (közöl Joachim porosz ki-
rályi herceg újszülött fiának keneszteléséről, 
amely március 1-én volt Potsdamban. A né-
met császár legfiatalabb unokájának Károly 
Ferenc József Vilmos Frigyes Ede Pál a tel-

jes neve. Utolsó keresztnevét Hindenburg 
tábornagy neve után kapta, aki egyike az 
újszülött herceg keresztapjainak. Hinden-
burg — mint a hivatalos lap irja — termé-
szetesen nem hagyhatta el felelősségteljes he-
lyét és igy, sajnos, a keresztelés ünnepségén 
nem lehetett jelen. 

— Szegedi százados tragikus halála. 
Megrendítően tragikus halállal ért véget 
kedden délután fél 3 óraikor a Szeged-állo-
máson Schima Albert, a szegedi 46. császári 
és királyi gyalogezredhez beosztott 29. gya-
logezredben szolgálatonkivüli százados. A 
feleségét, akivel a lehető legboldogabb csa-
ládi életet élte, kikísérte az állomásra. Mi-
vel ugyanis neki szerdán többhetes hivata-
los kiküldetésre kellett volna mennie, fele-
sége ezt az időt édes anyjánál Temes'várott 
akarta tölteni. Alighogy Sahima százados 
feiért az állomási épület első emeletére, hir-
telen rosszullét fogta el és úgyszólván pil-
lanatok alatt kiszenvedett, ugy hogy a gyor-
san segítségül 'hívott ezredorvos már csak 
a halál beálltát konstatálhatta. A rendkívül 
rókonzsnves századost ugy a hivatalos, 
mint a magánérintkezésből Szegeden is so-
kan ismerték és szerették s hirtelenül be-
következett, tragikus halála mindenütt mély 
részvétet keltett. A férfikora virágjában el-
hunyt százados holttestét — mindössze 38 
éves volt — özvegye, Kiismernek Anna, Te-
mesvárra viteti, ahol a családi sírboltban 
fogja örök nyugalomra helyeztetni. A ré-
gebben tényleges tiszt a háború előtt a Dél-
vidéki Földmivelők Gazdasági Egyesületé-
nek segédtitkára volt és a háború kitörése-
kor ismét bevonult katonai szolgálatra, ahoi 

hamarosan elnyerte a századosi rangot. 
Polgári hivatásában és a katonai szolgálat-
ban egyaránt kiváló és megbízható munka-
erő volt a tragikus módon elhunyt százados. 

— A losonci mandátum. Báró Hazai Samu 
volt honvédelmi miniszter tudvalevően le-
mondott losonci mandátumáról. A losonci 
munkapárt, mint tudósítónk irja, szendrői 
dr. Török Béla pusztaromhányi földbirtokos-
nak ajánlotta fel a mandátumot, aiki a jelölt-
séget el is fogadta. A képviselőválasztás már-
cius 17-én lesz. 

- Az Országos Közélelmezési Hivatal 
megszüntette a lojáskiviteli tilalmat. Báró 
Kürthy (Lajos, az Országos Közélelmezési Hi-
vatal elnöke kedden szigorú leiratot intézett 
a polgármesteri hivatalhoz. A rendelét meg-
szünteti a tojáskiviteli tilalmat és a makszi-
mális árakat és figyelmezteti a polgármes-
tert alábbi ujabb rendelkezéseinek betartá-
sára. 1. (A fönnálló rendelkezések értelmében 
az ország területén belül, egyik körzet a má-
sikkal szemben nem zárhatja el a termékeit 
s kiviteli tilalmat nem állapíthat meg., Az ed 
digii ilyen rendelkezések érvénytelenek. .2. A 
tojásszállitási igazolványok kiállítására vo-
natkozó kérelmeket az elsőfokú hatóságok 
soron kivül tartoznak elintézni s az igazolvá-
nyok kiadását meg nem tagadhatják. 3. To-
jáskészleteket a hatóság közfogyasztás cél-
jaira a közélelmezési elnök fölhatalmazása 
nélkül igénybe nem vehet, de ilyen fölhatal-
mazást esaik a legindokoltabb esetben ad. 4. 
Panaszok érkeztek arról is, hogy igázolvány-
nyal ellátott tojáskeresbedők bevásárlását 
egyes hatóságok indokolatlanul akadályoz-
zák. Utasítom tehát a hatóságokat', hogy 
ilyen szabályellenes cselekményeiktől felelős-
ségre vonás mellett tartózkodjanak. A tojás-
kereskedők részére igazolványok állitandók 
ki. A tojásbevásárlás szabad folytatásában 
nem gátolhatok az olyan kufárok és kofák 
sem, akik a heíyi közszükségletnek tojással 

való ellátásában eddig is részt vettek. 5. Te-
kintettel arra, hogy egyes törvényhatóságok-
ban a tojás legmagasabb ára igen nagy elté-
réssel van megállapítva, ami a tojásforga-
lomra szintén zavarólag hat, az egyes tör-
vényhatóságokban megállapított legmagasabb 
tojásárakat hatályon kiéül helyezem. Ameny 

nyiben a lielyi fogyasztás érdekében a jövőre 
a tojás legmagasabb árának megállapítása 
szükségessé válik, ugy ezen ár képzésénél az 
Országos Közélelmezési Hivatal által a jelen 
rendelet alapján a Budapesti Közlönyben 
közzéteendő nagybani tojásbevásárlósi ár-
jegyzés veendő irányadóul és a fogyasztó ré-
szére megállapítandó ár arányos kiskereske-
dői haszon hozzászámitásával állapítandó 
meg. Az ár megállapítására vagy megváltoz-
tatására vonatkozó Határozatok az Országos 
Közélelmezési Hivatalhoz jóváhagyás végett 
mindenkor ' felterjesztendőik és azok csakis 
jóváhagyás után léptethptök életbe. Árdrá-
gitási kihágás miatt megindított rendőri 
bünt.ető eljárás során ítélethozatal előtt a pi-
aci ár tekintetében a Budapesti Tojástőzsde 
szakvéleménye kikéren'/í. A rendelet végül 
arra figyelmezteti a-polgármestert, hogy az 
egyes hatóságok szabályellenes intézkedéseit 
a legnagyobb szigorral fogja megtorolni: 

— 369 városi parcella a kiskertek céljaira-

A közélelmezési tanács kedd délután ülést 
tartott, amelyen Völgyessy János gazda sz 
beterjesztette kiegészítő jelentését arról,. 
Ihogy m'ely városi földeket lőhetne haszno-
sítani 'kiskertek céljaira. A jelentést már 
közöltük. Uj adat benne annyi, hogy 369 
parcellát lehet erre a célra felhasználni. A 
száz négyszögöles parcellák ára 8 korona-

— Szórakoztató tea-délutan. Szépen si-
kerűit szórakoztató tea-délutánt rendezett 
ma délután a Felebaráti Szeretet Szövetség 
a Kass-vigadó diszermében. A közönség ré-
széről az érdeklődés kívánatos arányokat 
öltött, .ami annál örvendetesebb. mert a 
rneghonosiiott szórakoztató tea-délutánok 
jótékony cet szolgálnak. A közönség szóra-
koztatásáról a színtársulat tagjai és pedig 
Hantos Irma versek mondásával. Kunost 
Elia egy pár nótának előadásaival. Sugár 
Gyula pedig kabaré-dalok éneklésével gon-
doskodtak. Szerepelt még Heltai Árpád is, 
aki egy pár — tánccal fűszerezett — nótát 
adott elő. Ő is konferált és konferlásában 
bejelentette, hogy nem orfeum színész. Eb-
ben aztán mindenki megnyugodott. A sze-
replőknek bőségesen jutott a tapsból. 

— A kenderfonógyár 30.000 koronás a !a 
pitványa. A szegedi kenderfonógyár rész-
vénytársaság kedden levelet intézett dr. So-
mogyi Szilveszter polgármesterhez, amely-
ben bejelenti, hegy az ipari pályára lépő 
hadiárvák részére 30.000 -koronás alapítványt 
tett. A levél, amely a nagylelkű s praktikus 
célokat szolgáló alapítvány létesítését beje-
lenti, egész terjedelmében a következő: Nagy-
ságos Polgármester ur! E hó 6-án tartandó 
közgyűlésünk, amint ez már a mult évben is 
történt, az idén újból, még pedig 30.000 kor. 
6%-os hadi Ikölcsön-kötvényt kivan mint ala-
pítványt Szeged város vezetőségének rendel-
kezésére bocsátani, hogy ezen alapítvány ka-
mataiból szegedi illetőségű oly 'hadi árvák, 
akik az ipari pályára lépnek, .e pályára kiké-
peztetnek, esetleg alapítványunk kamatai 
ösztöndíj gyanánt használtassanak föl oly 
természetesen mindig szegedi illetőségű és 
lehetőleg hadi árvák részére, akik kiképzé-
sük befejezése céljából 1—2 évet a külföldön 
kívánnak tölteni. Tekintettel arra, hogy ala-
pítványunk ezen fölhasználását Nagyságod 
egy alkalommal Wimmer igazgató urunknak 
emiitette, nagyon kérjük Nagyságodat, hogy 
az alapító levelet Nagyságod intenciói szerint 
kiállíttatni szíveskedjék és mi azt alá fogjuk 
írni. Fönti értékpapirme.nnyiséget e hó 7-én 
a városi fő/pénztárnál le foguk tenni. Kiváló 
tisztelettel: Szegedi kenderfonógyár részvény-

társaság. 
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KORZÓ MOZI 
Igazgató : VASS SÁNDOR. • • • • Telefon 11-85. 
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Szerdán és csütörtökön 
A mozi közönség kedvence: 

HENNY PORTÉN 
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ft szerelem szava 
Társadalmi dráma 4 felvonásban. 

A legszebb és legkedveltebb moziszínésznőnek 

HENNY PORTENNEK 
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legjobb alakifása. 
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