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kelő hadnagyokká, dr.,Falta Mór népfölkelíl 
főorvost az 5. népfölkelő parancsnokság nyil-
vántart ásá ban népfölkelő ezredorvossá, 
Schmidtkó Ferenc és Eisenstádter Alajos 
helyi alkalmazású alezredeseket ezredesekké, 
Gunda Gyula, Lakner Tibor segédszámtisz-
téket a szegedi honvéd kerület hadbiztossá-
gánál Szám tisztekké, Lengyel József, Majzik 
Gábor Elek segédszámtisztjelölteket segéd-
szám tisztekké, továbbá Keresztes Ferenc. 
Hahn Antal,' Szómmer Géza, Nagy Lajos, 
feaczoni Pál és Margetics Lajos segédszám-
tisztjelölteket segédszámtisztekké, Winklei-
Xmre népfölkelésre kötelezett poljfcri mérnö-
köt az 5. népfölkelő parancsnokság nyilván-
tartásában népfölkelő mérnök-hadnagygyá 
léptették elő. 

— Kitüntetések. Kardos Géza 15. huszár-
ez; -dbeli főorvosnak az ellenség előtt tanú-
sított vitéz magatartása elismeréseid a ki-
rály a Ferenez József-rend középkeresztjét 
a hadiékitménnyel és a kardokkal adomá-
nyozta. A király megengedte, hogy Ujk Ig-
nác 7. u t ászzászlóalj bel i ezredes a neki ado-
mányozott ottornán császári vas-félholdat el-
fogadja ós viselje. A király dr. Németh Elek 
46. gyalogezredben ezredorvosnak az ellen-
séggel szemben tanúsított vitéz és önfeláldo-
zó magatartása elismeréseid a Ferenc József-
rend lovagkeresztjét a hadiékitménnyel ado-
mányozta. 

— Szeged 600.000 koronát jegyez a hadi-
kölcsönre. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
aki. résztvett a magyar városok országos kon 
grc-rszusáriak gyűlésén, szombaton délután 
érkezett vissza Szegedre. A polgármester el-
járt a belügy minisztériumban aziránt, hogy 
az állam a tanév végéig fedezze azoknak az 
Erdélyből menekült gyermekeknek a költsé-
geit, akik most Szegeden járnak iskolába és 
igy még nem térhetnek vissza. Ezt meg ts 
ígérték. — Egy másik ügyben is eljárt a 
polgármester. A májusi közgyűlésen tudva-
levőleg 400.000 korona hadikölcsönt szaval-
tak meg a gyámtartalék-alap terhére: Már 
a határozat meghozatala után érkezett a bel-
ügyminiszter' rendelete, melyben ennek a?-
alapnak felhasználását megtiltja. A polgár-
mester aziránt érdeklődött, hogy a rendelet 
ellenére is Mám hagynák-e jóvá a határoz* 
tot. A válasz az volt, hogy semmi esetre sem. 
Igv a város csak 600.000 koronát jegyezhet 
a hatodik hadikölcsönre. 

— Hadikölcsönjegyzés. A Back-malom a 
hatodik hadikölcsönre 500.000 koronát jegy-
zett a főispáni hivatalban és 100.000 koronát 
a cs. és kir. élelmezési raktárnál. A cég ixs*-
fezes jegyzése a had i kölcsönökre 2,700.000 ko-
rona. 

— A Nővédő Egyesület népünnepélye. 
A Szegedi Katliolikus Nővédő Egyesület ren-
dező bizottságának lelkes tagjai fáradhatat-
lan buzgósággal készítik elő az egyesület 
nagy népünnepélyét, amely jiinius 3-án .fog 
a Gedő-féle kertbe!yőségben, hadiárva alapja 

s napközi otthona javára lefolyni. A rendező-
bizottság buzgósága már előre biztosítja a 
népünnepély sikerét, amelyhez még az ügye-
sen összeállított műsor is járul. Ennek kere-
tében hangverseny, különféle sátorok * 
egyél) szórakoztató mulattatások szerepelnek. 
Egyik kiemelkedő pontja a szerencsekerék 
lesz, amelynél 1000 tárgy kerül kisorsolásra. 
A rendezőség ez alkalommal is azzal a ke-
réssel fordul városunk nagylelkű közönségé-
hez, hogy tekintettel a. jótékonyáéira, a sze-
rencsekerékhez tárgyakat adományozni » 
azokat az egyesület székházába (Korona-utca 
18. alá) küldeni szíveskedjék. Mint érdekes 
újdonság különösen a. mai viszonyok között, 
szerepel a műsoron a népünnepély! uzsoiyia-
sátor, amely iránt előreláthatólag nagy ér-
deklődés fog mutatkozni. Az egyes sátrak-
ba II Vet rosnnk jótékony hölgyei vállalkoztak 
az elárusitási teendőkre. Az árusítás szigo-
rúan megállapított árak mellett fog történni. 

Talpalunk és sarkalunk férficipőt 6, női 5, 
gyerin. 4 K.-ért. Hungária Cipőgyár Kárász-u. 14. 

— Szabadságolások. Dr. Szemző Miksa 
5. honvédgyalogezredbeli főhadnagy májú* 
1-től és Bozsó Antal 5. honvéd gyalogezred-
ben főhadnagy június 1-től fél év tartamára 
szabadságoltatott. 

— A Vöröskereszt választmányi ülése. 
A Vörös-Kereszt szegedi választmánya öz-
vegy lovag Worzsikovszky Károly,né elnök-
lésével ülést tartott. Az ülés tárgya az ügy-
rend módosítása volt. A központ ugyanis né-
hány jelentéktelen változtatáts kivánt és ezt 
kellett az ügyrendije beiktatni. Az elnöknő 
bejelentette, hogy a katona-otthonra szépen 
gyűlnek az adományok s az rövidesen meg-
nyitható lesz. 

— Jegyezzünk hadikölcsönt a Sze-
gedi Hitelbank R.'T.-nál Szeged, Kölcsey-
utca 1!. Eredeti aláirási feltételek. Olcsó lom-
bard kölcsönök. 

— Áthelyezések. A király Gallus Gusztáv 
tartalékos főhadnagyot az 53. gyalogezredtől 
az 5. honvéd gyalogezredhez helyezte át. 
Salamon Lajos 5. honvédgyalogezredbeili 
tisztjelöltet haduagygyá való egyidejű kine-
vezése mellett és Eggenhoffer József 3. hon-
véd huszárezredbeii tartalékos hadnagyot át-
helyezték. 

— ORÁK, ÉKSZEREK nagy választékban 
FISCHER K.-n'ái Korzó kávéház mellett. — 
Telefon: 1538. 

— Az éretlen rozs lekaszálása. Mint meg-
írtuk, Somogyi Szilveszter polgármester je-
lentést tett báró Kiirthynek, hogy a gazdák 
az éretlen rozsot takarmánynak lekaszálják. 
A földművelésügyi miniszter ezt távirati 
rendelkezésben megtiltotta. E rendelete ki-
egészítéséül a miniszter most. táviratban a 
következőket közli a polgármesterrel: 43733/ 
1.917. el,n. sz. rendeletem kiegészítéséül értesí-
tem, hogy aki a rozsvetésnek egy részét már 
ebből a célból vetette s takarmányozásra bé-
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Előadások délután 5, fél 7 és fél 9 órakor, vasárnap délután 2 órától kezdve. Jegyek 

délután 3 órától, vasárnap délután fél 2 órától kezdve előreválthatok. 

keidőben is lekaszálta, továbbá az, akinek 
semmifele takarmány már nem áll rendel-
kezésére, az elháríthatatlan szükség esetét 
figyelembe véve, a lekaszálásban akadályozni 
nem lehet, de az ellen, aki ily körülmények 
fönforgása nélkül, értékesítési célból kaszál-
ja a rozsot, a kihágási eljárás az 1.577/917. 
M. E. sz. rendelet szerint hivatalból üldö-
zendő. Földművelésügyi miniszter. 

— Leszállított árban: Női és leány 
felöltők, szövet és selyem ruhakabátok, 
vízhatlan (impregnált) szövet, selyem és 
gumrni köpenyegek, kosztümök, aljak, blú-
zok, alsók stb. készen és mérték szerint 
Reményiné Feidmann Sári női divat-
háza és divatszalonja, Szeged, a főposta mellett. 

— A gyémántbányák titka. Rendkívül iz-
galmas és káprázatos kiállítású bűnügyi att-
rakció lesz vasárnap a Yass-inoziban bemu-
tatva. A mellékmüsor szintén kitűnő. 

— Elviszik a harangokat. Mint értesütünk, 
a kultuszminiszter a napokban az egyház-
megyei hatóságokhoz uj körrendeletet kül-
dött, amelyben utasitja őket, hogy az 1700 
előtt készült harangokról kimutatást készít-
senek és azt terjesszék be mielőbb a honvé-
delemügyi miniszternek, mert az Ökszes e ki-
vételek alá nem. tartozó harangokat rekvi-
rálni fogják. A rekvirálásra vonatkozólag a 
.honvédeletnügyi miniszter legközelebb rész-
letes rendeletet fog kibocsátani. Az a körül-
mény — hogy a hadvezetőségnek a uiuni-
eiógyártás fokozása miatt szüksége van az 
ország csaknem minden harangjára mu-
tatja, hogy be kell szolgáltatni azokat< a fé-
meket, amelyeket eddig eldugtak, vagy bár-
milyen módon visszatartottak. A municiO 
fogja eldönteni a világháború sorsát, ezt már 
megmutatta a reánk nézve szerencsés kime-
netelű arrasi csata is és épen ezért mindenki, 
aki a győzelem és a béke. eléréséhez hozzá 
akar járulni, szolgáltassa be az arra kötele-
zett fém'ké&zietét^ 

Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
nyelviskolában. Telefon 14—11. 
tiBaaaaBBaBBaaaaaBaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaB 

Keller Á rmin 
Szeged, Széchenyi-fér 8. Telefon 363. 

lairógépsag- ésnpapir (carbon) és hasznái-
zkirógépellandóan raktáron. Vidéki rendelé 
áek aznap intéztetnek el. Telefonhívásra azon 

nal jövök. 

1838. évben alapított 

Magyarországi igazgatóság: 

Budapest, IV., Váci-utca 20 . 

Telefonszám: 115-21, 115-22, 115-23. 
Részvénytőke és tartalékok összege 

1916. ítégén 210 millió korona 

e l f o g a d jegyzéseket 
a hatodik magyar hadikölcsönre 
tetszés szerinti összegekben köthető 

életbiztosítással 
kapcsolatban, a mely módozat 
által a hazafiúi kötelesség gya-
korlása is legcélirányosabban és 
leggazdaságosabban köthető ösz-
sze az aggkorról és családról 

való gondoskodással. 
A biztosításnak megkötésével egyidejűleg 
a társulat a biztosilott tökével azonos ösz-
szegü hadikölcsönt jegyez a fél j a v á n és 
számlájára és annak ériékét biztosilott felei 

helyett kifizeti. 

Felvilágosítással és írásbeli tájékoztatókkal szívesen 
szolgál a társulat fentirt igazgatósága, valamint az 

ország minden városában létező képviseletek. 
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