
12 DÉL-MAGYARORSZÁG Szeged, 1917. május 176. 

hallotta segélyhívását. Végül is a fájdalom-
tól elalélt. Igy találtak rá vérben feküdve az 
utcai járókelők, akik azonnal segítség után 
nézték, majd beszállítótták a kórházba, ahol 
megálLapitották; hogy a fiúcska sémilései 
igen súlyosak. A rendőrség megállapította, 
hogy a merénylő Molnár .József favágó. Mol-
nárt keresi a rendőrség. 

— Lefoglalt pamutkészlet. A szabadkai 

rendőrség Fekete Dénes nagykereskedő egy 

millió Korona értékű egész pamutkészletét 
* 

lefoglalta. A lefoglalás azért történt, mert 

Fekete a készletének csak egy részét jelen-

tette be. Az iigy Szabadkar: nagy feltűnést 

keltett. 

— Elitélt tejesasszony. Maiencsin Szávóné 
szőregi asszony a fiacon egy koronáé* t 
árulta a tej literjét. Dr Temesvár?/ Géza he-
lyettes főkapitány, rondórbiró nyolc napi el-
zárásra es 100 korona penzbuaieiésre iráhe. 

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

— Cipőkészletek bejelentése. A cipőkész-
Jetek bejelentése ügyében megjelent kormány 
rendelet előirja, hogy mindazok, akik cipő-
árukat készitenek, vagy raktáron tartanak, 
úgyszintén azok is, akik ily célra- szánt cipő-
áru készleteket vám külföldről behoznak; 
vagy más részére tartanak őrizetben (idetar-

' hoznak a közraktárak, vámraktárak és a 
körforgalmi közlekedési vállalatok is (összes 
ily élra szánt cipőáru készletüket a Cipőköz-
pontnál bejelenteni kötelesek. Az a cipész-
mester, akinek raktárában csak megrende-
lésre készített cipőáraik- vannak, az ilyen ci-
pőáruk tekintetében ni nos bejelentésre köte-
lezve. Az idevonatkozó kormányrendelet 
alapján a Cipőközpoirt .mindazoknak, akik 
már egy izben bejelentették (készletüket, köz-
vetlenül meg fogja küldeni a szükséges 
nyomtatványokat abból a célból, hogy ezek 

az időközben történt eladások figyelembevé-
telével május 15-i készletüket bejelentsék. A 
bejelentésnek ajánlott levélben kell megtör-
ténni. Aki e rendelkezést nem teljesiti, ki 
bágást kövtjt el, mely hat hónapig terjedhető 
elzárással és 2000 koronáik terjedhető 
pénzbüntetéssel, valamint a cipőkészletek 
elkobzásával büntethető. Minthogy a cipő-
bejelentésre vonatkozó rendeleteket sokan 
tévesen értelmezték és a cipőbejelentést ugy 
magyarázták, hogy az a textilárakhoz hason-
lóan az áru lefoglalását is jelenti, szükséges-
nek látjuikt megjegyezni, hogy semmiféle 
cipőáru lefoglalva nincs és annak vétele és 
eladása teljesen szabadon történhetik. 

— Zsebtolvajok a villamoson. A villamos-
kocsikon szerdán délután néhány zsebtol ••"Li-
lás történt. Az egyik zsebtolvajt Kovács Má-
ria 30 éves hódmezővásárhelyi rovott muitu 
nőt tetten érték és letartóztatták. 

— Elitélt bérkocsis. Vészi Ferenc hirlapiró 
szerdán délután Dömötör Mihály 63 éves bér-
kocsis kocsiján tért haza a Rókus állomásról 
Attila-utcai lakására. A kocsis a tarifaszerü 
két korona hetven fillér helyett 6 koronát 
követelt, majd mikor ezt az összeget nem 
kapta meg, káromkodni kezdett. Vészi följe-
lentésére dr. Temesváry Géza helyettes-főka-
pitány csütörtökön tárgyalta az ügyet és a 
goromba bérkocsist hat napi elzárásra átvál-
toztatható kilencven korona pénzbirságra 
ítélte, továbbá megvonta hajtási engedélyét. 
Dömötör az ítéletben megnyugodott. 

— A Szegedi Kereskedelmi és 
Iparbanknál a Vl-ik magyar hadi-
kölcsönbe Lombard kölcsönök nyúj-
tatnak előnyös feltételek mellett. 

— Lindenfeld Bertalan cukorkagyáros 
anyaghiány miatt kénytelen volt üzletét bi-
zonytalan időre bezárni. Amint cukoranyag 
érkezik, -az üzlet ismét folytatja működését; 
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Igazgató: VASS SÁNDOR. Telefon 11-85. 
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Pénteken, 

május hó 25-én, este 8 órai kezdettel: 

EK. Sánder Erzsi 
cs. és kir. kamarai énekesnő, 

Rózsa S. Lajos 
a magy. kir. Operaház tagjainak 

A művészpárt zongorán kiséri 

Dionz i Oszká r 
zongora művész. 

Hefyárak: Páholy ülés 10 kor. — Zsölye 10 kor. — 

I. hely 8 kor. — II. hely 6 kor. — III. hely 4. kor. 

A hangverseny kezdete este pont 8 órakor. 

A gyöngyösi óriási katasztrófa 
a filmen. Ö felsége IV. Károly király 

és Zita királyné látogatása a katasztrófa 

helyszínén. Bemutatja az Uránia 25-én. 

26-án és 27-én. 

— Sándor Erzsi és Rózsa Lajos hang-
versenye. Pénteken este lesz a Korzó-moziban 
Sándor Erzsi és Rózsa Lajos hangversenye a 
következő műsorral: 1. a) Rahmaninov: Pré-
lude, W) Polonyi: A tenger, c) Dienzl: A szö-
kőkutnál. Zongorán előadja: Dienzl Oszkár. 
2. Verdi: Nagy ária a „Rigoletto" <•. operá-
ból. Énekli: Rózsa S. Lajos. 3. Rosini: Cava-
tina a „Sevillai borbély" c. operából. Énekli:: 
B. Sándor Erzsi, cs. és kir. kamaraénekesnő. 
Szünet. 4. Verdi: Duett a „Rigoletto" e. ope-
rából. Éneklik: B. Sándor Erzsi ésdRózsa S. 
Lajos. 5. Dtelibes: Nilakantha áriája a „Lak-
úié" eimü operából. Énekli Rózsa S. Lajos. 6... 
Donizetti: Linda nagy áriája a „Linda" c.. 
operából. Énekli: B. Sándor Erzsi. - A 
hangverseny 8 órakor kezdődik. * 

— ÓRÁK, ÉKSZEREK nagy választékban 
FISCHER K.-nál Korzó kávéház melletf. — 
Telefon: 1538. 

— Elviszik a harangokat. Mint értesülünk, 
a kultuszminiszter a napokban az egyház-
megyei hatóságokhoz uj körrendeletet kül-
dött, amelyben utasítja őket, hogy az 1700» 
előtt készült harangokról kimutatást készít-
senek és azt terjesszék be mielőbb a honvé-
delemügyi miniszternek, mert az összes c ki-
vételek alá nem tartozó harangokat rekvi-
rálni fogják. A rekvirálásra vonatkozólag 
honvédelemügyi miniszter legközelebb rész-
letes rendeletet fog kibocsátani. Az a körül-
mény — hogy a hadvezetőségnek a muni— 
eiógyártás fokozása miatt szüksége var az. 
ország csaknem minden harangjára —• ma-
tatja, hogy he kell szolgáltatni azokat a fé-
meket, amelyeket eddig eldugtak, vagy kár-, 
milyen módon visszatartottak, A muníció -
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 fémkészletét. 

— Jegyezzünk hadikölcsönt a Sze-
gedi Hitelbank R. T.-nál Szeged, Kölcsey-
utca 11. Eredeti aláírási feltételek. Olcsó lom-
bard kölcsönök. 

— Az Anker élet- és járadékbiztosító 
társaság Wienben 1917. május 18-án tartotta 
meg gróf P'rofeesch Osten Antal elnöklete 
alatt közgyűlését. A lefolyt üzletéviben 4451 
kötvény állíttatott ki, 32.460.730 korona 42 
fillér tőkéről és 23.301 korona 42 fillér jára-
dékról. A bevételek dijakban és kamatokban 
a számadási évben 38.0S7J&85 korona 12 fillért 
tettek ki, a legmagasabb összeget a társaság 
fennállása óta. Az összes vagyon 249.692.004 
korona 94 fillér. Az évi felesleg az egyes 
nyereségosztalék - kategóriák üzemszámlájá-
nak beszámításával 3.649.638 korona 54 fil-
lért tesz ki; ebből a halálesetre nyeresíg-
részesüláosel biztosítottak javára 2.800.926 ko-
rona 35 fillér esik. A részvényesek 480.000 (ko-
ronát kapnak (részvényenkint 240 koronát, 
mint a múlt évben), az árfolyamkülönbözeti 
alapba. 500.000 korona utal tátik át. Az igaz-
gatótanácsba dr. báró Fnéhs Viktor ismét 
megválas'ztatotí, 

» a n u i j u i i k idegen nyelveket a Városi 
nyelviskolában. Telefon 14—11. 

bármily állapotban 

magas áron veszek. 

Ajánlatokat a kiadóhivatal továbbit. 


