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A .hajóácsok reggel 8 órakor léiket vágtak a 
haáókripta fedélzetén, igy szedik majd ki a 
halottalkat. Ezt a munkát már három nappal 
ezelőtt meg akarták kezdeni, de a hajóstár-
saság nem engedte meg. Eddig 126 eltüntet 
jelentettek be. A (kiemelt halottakról sze-
mélyleirást vesznek föl, azután koporsóba 
teszik őket. A matrózok és a katonák 2—3 
nap alatt végeznek a gyászos munkával. 

— A tanév vége. A közoktatásügyi minisz-
ter megküldött© rendeletét az iskoláknak a 
tanév befejezéséről. A rendelet szerint a tan-
évet, mint előzőleg már jelentettük, május 
26-áig be kell fejezni. A rendeletben a mi-
niszter felhatalmazza a tantestületeket, hogy 
hogy a hátralevő tananyagot összevontan 
(esetleg kihagyásokkal) végezzék 'he. Az ösz-
szevont tanmenetet és az áprilisi-májusi 
ununk,aibe osztást a minisztériumhoz fel kell 
terjeszteni. 

— Tavaszi újdonságok: Nöi és leány 
felöltök, szövet és selyem ruhakabátok, 
vízhatlan (impregnált) szövet, selyem és 
gummi köpenyegek, kosztümök, aljak, blú-
zok, alsók stb. készen és mérték szerint mér-
sékelt árban Reményiné Feidmann Sári 
női divatháza és divatszalonja, Szeged, a fő-
posta mellett. 

— A Holttisza halászata. A Szeged-Horgos-
Martonosi halászati társulat a mult évben 
elhatározta, hogy a 'Holttisza meder halásza-
tát nem béribeadás, hanem házikezelés utján 
fogja értékesíteni. A házikezelés eredményé-
ről kedden terjesztette elő jelentését Beül-
tet y Sándor városi főszámvevő. E szerint a 
Holttisza a medertulajdonosok közt a követ-
kező jövedelmeket hajtotta: A1 városnak 326 
hold után 16.565, Bitó Jánosnaik 69 hold után 
3493, a ÍKárász-u radalomnak 61 hold után 
3203 és iMartonos községnek 12 liold után 611 
'koronát- jövedelmezett. A bevételek végösz-

szege 49.338 korona. Ebből a halászok része-
sedése, 20908 korona, a városi fogyasztási il-
leték 2.397 korona, a balfuvarozási és egyéb 
költségek 12*1159 koronára ragnak. Behoztak a 
Holttiszából a mult évben összesen 23.970 ki-
logramm halat és 9440 darab rákot. 

— Kávé- és cukorhiány miatt gyermekek-
nek és felnőtteknek ajánlatos csokoládét inni. 
Kotányi János kávé- és tea-n agyk ereske dő-
nek sikerült nagyobb mennyiségű csokoládét 
beszerezni és szegedi üzletében Kárász-utca 
5., aránylag olcsó árban fél kg. 8.50 kor. ke-
rül elárusitásra. 

— Az önkéntes fémbeszolgáltatás végső 
határidejét a honvédelemügyi miniszter érte-
sülésünk szerint április 30-ban állapította 
meg. Ezen utolsó batáridő tartama alatt bizo-
nyára minden késedelmező beszolgáltatja 
heverő fémkészleteith, amelyekre a hadsereg-
nek most már nagyobb és sürgősebb szüksége 
van, mint bárkink. ,Móg mielőtt a büntető 
rendelkezések életbe lépnek, készpénzben és 
rögtön beváltják a fémeket a hivatalos fém-
beváltólfc a hatóságilag megállapított árakon. 

— Nincs még veszve Lengyelország. A 
Korzó-mozi a mai előadásán mutatja be az 
idei moziévad egyik legnagyobb .szenzáció-
ját: Nincs még veszve Lengyelország cimü 
filmet. Ez a nagyszabású film a lengyel .sza-
badsági],arcból veszi tárgyát. A hős lengyel 
nép küzdelmeit látjuk ,az orosz iga ellen, 
Kososuiskó felkelését egy pompásan kigon-

Hölgyek figyelmébe! 
Megérkeztek elegáns selyem- és 
szalma M O D E L L - K A L A P O K 
dus választékban. Alakításokat mo-
dellek után készitek. Gyászkala-
pok nagy választékban kaphatók: 
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Szerdán és csütörtökön 

Szenzáció! Szenzáció! 

Történelmi dráma 5 felvonásban. 

n 

zoltEM, lennuel 'szliieszek Os eredeti lenaueí MiMiM, 

Előadások 5, fél 7 és fél 9 órakor. 
Vasárnap délután 2, fél 4, 5, fél 7 és fél 9 órakor. 
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dőlt .szerelmi történet keretében. Az idő ke-
reke nagyot fordul. A lengyel hősök vitézül 
harcolnák a világháború véres csatáiban. 
Tanúi vagyunk a lengyel légiók nemes küz-
delmeinek és régi hősök elszánt unokái a sze-
relem pusztító bűzén keresztül emelkednek a. 
világháború legnagyobb hősei közé. A filmet 
a leghíresebb lengyel színészeik játszották 
meg, a rendezés és fényképezés tökéletes. Ez 
a nagyszabású és aktuális filmdráma szerdán 
és csütörtökön marad műsoron. 

— ÖRÁK, ÉKSZEREK nagy választékban 
FISCHER K.-nál Korzó kávéház mellett. — 
Telefon: 1538. 

— Mária Carmi a kiváló tragika lép fel 
szerdán és csütörtökön az Urániában a 
Bánat ösvénye legújabb, rendkiviil értékes 
.alakításában. Ugyanezen műsor keretéhen 
lesz bemutatva A látszat csal, Anna Müller 
•Line'ke legújabb pompás, kacagtató bohózata. 

Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
nyelvsikolában. Telefon 14—11. 

Szeged márciusban. 
— A közigazgatási bizottság ülése. — 

(Saját tudósitónktól.) A közigazgatási 
bizottság kedden délután 4 óraikor dr. Cicát-
ricis Hajós .főispán elnök lésével ülést tartott. 
A beterjesztett jelentések, amelyeket egy-
hangúlag és hozzászólás nélkül tudomásul 
vettek, a következőik: 

Dr. Wolff Ferenc városi .tiszti főorvos a 
m/ult havi egészségügyi viszonyokról tett 
jelentést. E szerint márciusban a közegész-
ségügyi viszonyok á ragályos ibeílegségckiet 
illetőleg igen kedvezőek voltak, ép.p ugy, 
mint februárban. Csak a vörheny és a ron-
csoló toroklob jelentkezett szórványosan és 
enyhe lefolyással. A népességi szaporulat 
márciusban némi emelkedést mutat. Éh*e 
született 105 fiu, 94 leány, összesen 199 gyer-
mek. Halvaszületett 3 fiu és 2 leány. Meg-
halt összesen 211 ember. Szaporulat mínusz 
12, februárban mínusz 32. 

Tőrös Sándor pénzügy igazgató jelentés© 
szerint márciusiban a mult év ugyané havá-
hoz képest ,az egyes adónemek jövedelmező-
ségében ós pedig egyenesadóban 61.044 ko-
rona 09 fillér, hadmentességi díjban 596 ko-
rona 76 fillér emelkedés történt. E szerint 
tehát az említett, ágazatok jövedelmezősége 
a mult év ugyanezen havi eredményéhez ké-
pest 61.640 korona 85 fillérrel kedvezőbb. Jö-
vedelemadóban több folyt he 7500 korona 87 
fillérrel. 

Jánossy Gyula tanfelügyelő jelentette, 
licgy márciusban hivatalos látogatást vég-
zett a szegcdi tanyai állami iskolákban. Á 
tavaszi ,mezei munkák (következtében külö-
nösen a felsőbb osztályok tanulói elmaradnak! 
az iskolákból. Ezeket a mulasztásokat azon-
ban a fontos állami érdekre való tekintettel 
igazoltnak veszik. Az iskolákban tapasztalt 
tanítási eredmény a rendellenes viszonyokat 
tekintetbe véve. kielégítőnek mondható. - A 
hernyózást az iskoláik már megkezdték. Uta-
sítást adott, a tanfelügyelő az iskoláiknak a 
cserebogarak irtására is. 

Keller Á rmin irógépszakiizlet és 
javító műhelye. 

Szeged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363. 

irógépszalag-szénpapir (carbon) és használt 
írógépek állandóan raktáron. Vidéki rendelé-
sek aznap intéztetnek el. Telefonhívásra azon-

nal jövök. 


