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: «stám <a törvényhatóságd ihizoltitság '.fogja .uwsg-
ivélasatiamt la iiumikakőz vétiltő elnökét s a tta-
ttiáos választja (meg a saemaélyzetét. 

— Ujabb rendelet a pamutárukról. A 
A MvlaítiailiOH lap (legutóbbi számla rendelléltelt 
közöd a pamutteaalaik, pauiufszöveitek, a kö-
ltött és kötszövött paimuítáruk, váloinimlt a pa-
cmult és félígyapju szövött és kötött fórifi ladsó-
Tiihia faugaloaiteahozásáról. A .rendielet saari'at 
iconléhaioinálö imiühetyiekinieik és közérdekű var 
TÓtoljepakautik az 1917. évi március 19-től áp-
rilis 19-ijg ©a 1916 fieöamtor 19-én raktáron 
volt készfliedjeüiknjetk fotytátóliaig J2.fi százalékát 
szabad ÉéHdoligiccaniiok. Az emigedlóly a tápján, 
elkósaiitáttt férfiitogeftaelt és alsónadrágok ait 
azonbam az előző renidölieitbeiii megállapitott 
százalék szeráut szabad eladni. A íren,délet 
•újbóli melgbaítározza, hogy a (készlet,birfabcsoik 
folytatólag1 milyen mennyiségeit adbíaltinak ©1 
különi eugedélly nélküli. A raktáron lévő énük-
ért az (eddiginél magasabb é r t iniam szaibád 
kövételni. Az eLaidiásokról a 'kereskedő külön 
jei™yzákét köteles vezetni. 

— Hír a fölmentettek ujrasorozásáró!. 
Egy szabadkai lap i r j a : Az ,uj sonozák még 
véget sem értb és már ismét sorozás kezdődik. 
Néhány amp múlva mogjieteniiik a plakát, 
Knnefty mérne alá hívja a főin telítettekéit is. 
'A föknienítettítek ivélétnoninyiian kötelesdki új ra 
szemlén imiegjefanmi, ahol alkaliniasságuk fo-
ka aaeriinlt osztályozzák okát. iMagálllaipitják, 
hogy ki alkalmas' fronfszolgálaltna, ki ikevés-
;bé az — s esetdog ki az, aki teljesen alikial-
maitllain, imégis masnit fölmentett van nyffivátt-
Uaittvias. Azok, akik miniden ftékisnitótbesn a lkai -
inasaiknak italálitatnak, — újból folyamodni 
tartozn/aJk « föliuénttésérf, Természetesem <a<zt, 
•hogy /ezek ikaphalhaalk-te fölmenjtéíá, sokkal 
szigoruibhaa fogják elbirákii. 

— Vetőmag; a kertbérlő tisztviselőknek. 
A város niuíntdabkópon igyekszik megköninyi-
teui a kiískeritbénlő (tisztviselők helyzetét, 
ÍHogy a kiskertek exisztálliassamíak. elsősor-
íbaat vetőmag,rút •kelt gondoskodni. Völgyes)) 
János igöasdésK kedden Budapestre wtazik, 
aliod a (burgonya (központtól egy vaggom ve-
•tőburgxanyát fog ikómiii, ezembivii !i 400 kidé 
komái teogtetrit és egyéb konyhakerti iveftemé-
•nyekeit, fog magával hoznii. 

— Jó a varjupecsenye is. A bécsi nép-
élakhlezós' javítása éndékléhem, minit Bécsből 
jelentik, mozgalom indult mlag, liogy nagy 
tömegbein biizkosi kanak varjaikat a (népélel-
eíezás számára. ífeó van arról, hogy a ható-
ság fogja segíteni nagyobb inéunyisógü Qövő-
szerrel ás más imádom a vadászokat, hogy 
íntógkönnyiitsie a varjimadászaitot. A vtairju-
pec&etniye, ingy mkund ják, eléggé Ízletes és (kü-
lönösen ttáplálé leves készíthető llielőle. Né-
nüatomszáigbaa már mindenük sviaidlásraálk és 
esssik a varjút. 

— Halálozás, özvegy Radó Sománé, szüle-
tett Herczl iMtatrúska elhunyt. H alálait" mól yen 
sujtőtt édesanyján, özvegy Herczl Dávidaién 
[kivül kilerjiedt atakomsóg gyászolja. Az e.l-

I hunytait kedden dételőitlt temetik a városa köz-
l kórházból. 

— A vadvizek. Felsőtanyán, különösen 
(Szemtaiilhálytelefcen, a vadvizek lisiraéf nagy 
kárdkat okoznak Bestmlegyőhől' az idán kiilö-
mösen sdk vad viz huzódőti le Gstangnádinile-
igyéflve ás ihozzájárul a ibaj /növeléséhez iaiz is, 
hogy a (Szegedii Ámnianitesiltő Tánsuliaib elaárto 
égy 'zsilipjét és enmelk kiövdfkezitében iSzent-
múhálytelket tmiin djolAain élboriitja ia viz. A 
itársud'atnalk ehhéiz iaiz iintézifcedéshez joga van, 
hla a Tisza vize bizonyos magasságot elér. Dr. 
Somogyi Szilveszter polgár,miester tárgyia.-
liásba íbocsájitíkioKott az Á,rHnénite3itő 'társulat-
tál, melyet vailésziniülég kötelezni fog, hogy 
szivattyútelepét éjjal-aappal iizemtien tartsa. 

— A szegedi zsidó árvaegylet vasárnap 
déllelaltit fél 11 órakor diartotite a hitközség ta-
náesheoméblen dir. Goldschmidt Gyöngy elnök-
lésével rémdies évi közigyüíliését. Az évi jeliein-
ítés vailiaimiint a. számadások eflfogadása uttiám 
imlegadlta ta közgyűlés aa elmckségnteik az 1916. 
évi viaigyiöbkezelésre nézve a fielnnentvényt. 
lEHhafiározta itovábltó, ihogy az egylíat. nagyra-
Ibeesiilit védnökét -dr. várhelyi Rósa Izsót 50 
éves űgyivédi jubiloimna lalíkaknából űdvözlli. 
Az akapiitványdk és u j ttiagok hejelentése titán 
az 19,17. évi költség/előirányzatot áldápitoltha 
meg a közgyűlés. 

— Betörés, özv. Regdon Imréné, vendég-
lősnő, Dugonics-téri lakását ügyes kezű ibetörő 
tisztelte meg hétfőn este 8—9 óra között. Addig, 
mig a vendég! ö.-vnő (künoi; foglalatoskodott a 
ibormérésben, álkulcsesal fölnyitották az udva-
rol í léjvő lakásá-t és a bezárt szekrényből 4000 
korona készpénzt és 6000 korona értékű ékszert 
emeltek el. mig az ugyanott levő, mintegy 8000 
korona értékű badikölesün-köbvényt otthagy-
iták. A gyanú egy 20—22 éves, ,szriir!kie feltöltőt 
és kalapot viselő fiatalemberre irányiul, aki 
már a délután folyamán ott settenkedett, A 
rendőrség .megindította a nyomozást. 

— Fémbeváltók Szegeden. A fémbeváltás 
még .háitralevő rövid hatiáridejére vajé itiekim-
tettel a Fémközponit most hivatalosam közli 
velünk, hogy Szögeden a kővertikiezö fléimbevál'-
/tóholyok működnek: Bnuökiner Testvérek, 
(Birassely László, Miezey és Társa. Selwk 
Miiiháily. 

— Szappanelosztó bizottság. A Zsiripar 
Központ a ihadiszappain! elosztására központi 
sziappatneilosztó bizottságot, főig íiétesiteni, 
amieíly meg fogja álHapSitiaini a fejkvótát és 
széjjel fogja osztani a. készleteket. A legna-
gyobb szappan-rációt, — v havonta és fejem-
ként 400 (gi-a.mmrtti — Budapestien fogják kap-
ási. A ráoió ,180 ós 400 giiairn között fog váltlá1-
Ikit zini. A falusi lalkossáig, amely iiaigymeny-
aiyisógii hiáziis«ap)>a.nmsal rendelkezik, nem is 
fog kapni badiiszappaut, amiely mogszűnik 
szabiul fctrigiailmd cikk lenmi, mert a. gyárak 
a jövőbeni miniden meimnyiségeJt a központi el-
osztó irodáinak tamtoznak lí'szolgáltatni. 

U R Á N I A . 
Telefon 8 7 2 . IVlagy. Tudományos Színház. Telefon 8 7 2 . 

Ma kedden, március 20-án 

L Ő T T E M E U / V I A N N a legbájosabb filmmüvésznő felléptével: 

H heruio ul. «•««« Hz asszonu uerue jö. 
Öftoa 9 f e M l m 9 legtabH amerikai ulgjáfék s feluonűsban. 

Előadások délután pont fél 5, fél 7 és tél 9 órakor, kezdődnek. 
Jeggek előre válthatók délután 3 órától kezdve. 

— Teadélután. Kedden délután 5 óíakor 
•tartja m:eg ia Felebaráti Szeretet Szövetség 
szokésos szórakoztató itóadéhntáinját. a Tisza 
nagytenméhm, — iKiöareműkiödésre sikerült 
/mtognyeraái a következőket: Fich'ner Sándor, 
Könnlendyné Gömöry • Vilma, Csányi Má-
tyás, Déry Rózsi, Szántó iM. Jücigeddv anüvész, 
Solymosy Sándor, Kunossy Ella és Sch-effer 
Sándorit Ezen névsor előre ás ,biztosit ja a si-
keitt. 

— ÓRÁK, ÉKSZEREK nagy választékban 
FISCHER K.-nái Korzó kávéház mellett. — 
Telefon: 1538. 

— Lőtte Neumann, a legbájosabb filmmfl-
vésznő iliép fel A kerülő ut cimü rendkívül 
magy hatá.su és éndieikess társadiaitmii drámában 
hétfőm és keddíein az Uránia színházban. 
U gyanazon onjűsiar keretéhen lesz bem utalt,va 
Az asszony verve jó .legjobb amierikai három 
felvonásos vígjáték és egy pompás látkép ás. 
•••••••MHMOTaMUHHMimnMmnMnnamBi>Haaa»aaaa 

KÖZGAZDASÁG 
s ocoo 

A Szeged-Csongrádi Takarék-
pénztár közgyűlése. 

A iSzegedsOsongrádi Takarékpénztár « 
hó 18-án, vasárnap délelőtt itairtottia 72-iik évi 
xendés közgyűlését Gál Kálmán lelmÖklete 
alatít, A közgyűlésien 47 ró-®vényes vett részt. 
A jegyzőkönyvet <lr. Gróf Árpád initézíerti" 
ügyész vezette, annak liiitelesirtésóre Kiss Fe-
•renc és Klip Gyula részvényesek küldettek (ki. 

Koós Elemér weaérigazgaitó előterjeszti 
iaz iiigaizgatósóig és fel iilgyel ő-bizóttság jélen-
(téseit és a záxszámíailások'att,, .melyekét a íköz-
igyiülés egyihartgulllag elfogad. Ennék érteimé-
ben' az 1916. évi 21. szánni szelvény 220 kc-
ranával Ikerül (beválftásra. 

A (tartalékalaipok J06.506 korona 34 fii-. 
réle dotálitotmiak. 

A közgyűlés megelégedéssel vette tudo-
másul1 a Szeged város közönségének ny újban-
idó 20.000.000 koronás kölcsöin perfectiiálását 
ás. . ! 

Dr. Becsey Károly .meleg szavaikkal ad 
(kifejezést elismerésének az .intézet egész vc-
zető.sége és fliszitaikái'a iránit, imJiibez a tközgyii-
lós «>jgyhiain,guliag járul hozzá. 

A közgyűlés az igezgaitóság javasláftát 
az laiaipitőke •'fefemteflésérle vonatkozónag is 
egyhanigiulag magáévá teszi, mwlynél fogAui 
az intézet 3.000.000 korona alaptőkéje 1000 
darab uj részvény kibocsátása által 4.500.000 
koronára emeltetik fel. 

Aa elővételi jog minden 2 régi részvény 
vitán 1 uj részvényre illeti meg a részvénye-
sokét 3.600 korona árban. 

Az elővételi jog 1917. március 26-tól 1917. 
április 30-ig igyalkorlandó a. rrégi részvényeik 
bemutatása és lebélyegzése mellett Ugyan-
iakkor fizetendő 1.800 korona, 1.800 korona pc-
,rona pedig iliegkésöhb 1917. május 31 dg mind-
két részlet 5% kamattal 1917. január 1-től. 

A befizetés egy összegben is teljesíthető. 
A részvényesek az elővételi jog alapján 

esetiéig fonimaxodő részvényeikre is Ibejelemf-
hetik igényeiket, melyek 4.800 koromáhain ve-
endők á t 

S z e g e d - Csongrádi taka-
rékpénztár r é s z v é n y e k 

elővételi joga 
vásáro lha tó 
e l ő n y ö s á r f o l y a m o n 

Mag R. Miksa 
bank- és váltóüzletében Szeged. 


