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Ludvig Józ-ef 2000, Ábrahám Túrós István
400. Sebmidt Károly 2000, K u p Gyula 5000,
Prinez. Károly'* 50.000, Winternitz Márton 6000
Gárgyáu Jánosnó 1000, K i i i Veron 200, Horváth István 1500, Makra; Márton 100, Kakuszi Ferenc 50, Király István 50, Heumann Illés 2000, Vetró József 1000, Juta- ós Kenderipar r.-t. 50.000, Magyar kender- ós lenipar
400.000, Juta- és kenderipar 250.000. Dugasz
Antal 600, Korsós János 1000, Breeher (Albertné 10.000, Hirtli Malvn 500, Szász Ernő
50.000 koronát jegyeztek.
E fényes siker arra a, reményre jogosít, hogy a második ós harmadik napi
jegyzések még nagyobb eredménnyel fognak
járni és hogy a Korzó-mozi jegyzései felül
— Á l l a m i műtrágyagyár Szegeden. Az
fogják m ú l n i a kolozsvári szinház jegyzéseit
Az UjfSég irja: Az állam ós az Agrárbank; ál- is, amelyek nagysága országos feltűnést keltal létesítendő műtrágyagyárak előmunká- tett.
latai serényen folynak, sőt a földművelési
— Vérengző hadifogoly. A rendőrségi
miniszter döntött is a tekintetben, hogy az
sajtóiroda
jelenti: Az algyői csendőrség pénegyik gyárat Miskolcon fogják létesíteni.
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ről rendkívül szerencsés választásnak tartunk. Épp a napokban irtunk ugyanis arról Harzeg Gáspár algyői lakost, akinek holta nagyjelentőségű tervről, liogy Szeged város testét a Tiszába dobta. A szökésben levő szerb
a Maros szabályozásának ügyét dűlőre akar- hadifoglyot ugyanis az országúton egy ismeja juttatni, ami annyit jelent, liogy az erdély- retlen nevü főhadnagy elfogta, zsineggel
rószi területek olcsó vizi utakkal' lesznek Sze- megkötöztette és fölvette kocsijára, amellyel
nton volt Vásárhely felé. A fogoly a kocsin
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vidék természetes fogyasztója volna a létesíiirőbe vette a hadifoglyot, akit sikerült is betendő műtrágyagyárnak, akkor nyomban kitűnik az építendő második gyár helyének érnie. Mikor közvetlen közelébe ért .a szőke*
kitűnő megválasztása. Mindenesetre szüksé- vénynek, leugrott a lóról. A szökevény .ebben
a pilalnatban kikapta kezéből a vasvillát,
gesnek tartanánk azonban azt is. ha az
amellyel agyonszúrta Herczeget, Ezután a
illetékes szegedi tényezők mielőbb komolyan
holttestet
beledobta a Tiszába. Tanúja volt a
foglalkoznának szintén ezzel a kérdéssel s
vérengzésnek
Berezvai Flóra, egy csősz 66
megfelelő hely kijelölésével igyekeznének a
éves
felesége
is.
aki útját akarta állni a gyilkormányt a fentebbi szán dókában végleg
tásával, még pedig az állami tisztviselők részére Mauser Rezső Sándort, a városi tisztviselők és alkalmazottaik részére Pillieh Gyulát,
a vasúti tisztviselők és alkalmazottak részére
pedig Kerner Lajos főfelügyelőt bízta meg.
Amennyiben .egyes hivatalok esetleg aláirási
ívet. nem kaptak volna, forduljanak -az emiitett csoportok intézőihez, akik készséggel bocsátják rendelkezésükre a szükséges iveket.
Az aláírás junius 13-ig bezárólag eszközölhető; az iveks junius 14-ig az illető csoport 111tézőihez visszaküldendők. Alakuló-gyülését a
Beszerzési csoport junius 17-én tartja meg.

kosnak. Ez azonban őt is megtámadta s a vasvillával életveszélyes sérüléseket ejtett rajta.
Az asszonyt eszméletlen állapotban beszállították a szegedi közkórházba'. lA gyilkos szökevényt nyomozza a csendőrség.
— Népszerű előadás a városházán a fatalpalásrői. A Mérnök- és Építész Egylet folyó
hó 10-én vasárnap délután 4 órakor népszerű
műszaki előadást rendez a lábbelinek
fával,
való tal palásáról. E közgazdasági szempontból elsőrendű fontosságú előadásra sikerült
11 a ffa y László féisőipariskolai tanárt megnyerni, ki a m a i rendszereket kritikailag ós
közmegérthetően fogja ismertetni, különösen
az elkopott, lukas talpú cipők rugalmas £aboritása szempontjából. Az előadás a városháza dísztermében lesz; Belépődíj nincsen.

— A Szegedi Kereskedelmi és
Sparbankná! a Vl-ik magyar hadikölcsönre Lombard kölcsönök nyújtatnak előnyös feltételek mellett.
— A városi f ü r d ő megnyitása. A tanács
pénteki (ülésén dr. Turóczy Mihály főügyész
indítványozta, hogy a város minden lehetőt
kövessen el, liogy a gőzlfürdő üzemének föutartására szükséges szenet megkaphassa. Bokor Pál helyettes-polgármester a föl szólal ásra kijelentette, liogy a fürdő javítására négy
heti idő szükséges. A m i n t ezt befejezték, el
fog járni a. szénközpontnál.
— Hat havi b ö r t ö n b ő l hat évi fegyház.
Ognyanov Dániel szabadkai városi hivatalszolga ez év januárjában egy liter vörös borban fölodótt két darab sziibliniát-paszt illát,
m a j d atz üveget lepecsételte és egy fél kiló
szilvával, amelynek magját kiszedte és szublimát-pasztillákkal pótolta, elküldte mostohaanyjának azzal, hogy egy rokona küldi Albániáiból. Ognyanov ugyanis nagyon rossz
viszonyban élt. mostohaanyjával, aki férje
baílála után öt teljesen kitagadta az örökségből. A megmérgezett küldeményt a mos-

megerősíteni.
— A városi vendéglő forgalma. A tanács
pénteki illésén Balogh Károly 'bemutatta a
városi vendéglő utolsó kát heti forgalmáról
iszóló jelentést. E szerint május 18-án 64 három
koronás ebéd-vacsora, 48 két. koronás ebéd és
144 két koronás ebéd-vacsora, összesen 293 előfizető voiit. Ezekre a napi kiadás kenyér nélkül
46G korona 71 fillér, amiből a fejenkénti átlag
1 korona 69 fillér. Május 19-én 67 (három koronás ebád-tviaosora,, 82 két koronás ebéd és 131
két koronás ebéd-vacsora, összesen 287 előfizető
volt. Ezekre a napi kiadás 729 korona 48 fillér,
a fejenkénti átlag 2 korona 54 fillér. Május
20-án 64 bárom koronás •ebéd-vacsora, 80 két
koronás ebéd és 134 két koronás ebéd-vacsora,
összesen 285 előfizető volt. Ezekre a napi kiadás 644 korona 31 fillér, a fejenkénti napi
átlag 2 korona 26 fillér, A két hét síatt összesen 4183 előfizetés volt. A fejenkénti napi átlag természetesen nem mindig ilyen emelkedő,
néhol csak 1 korona 60 fillér és végeredményben a két. és három koronás előfizetések kiegészítik egymást, ugy hogy a két bét 184 korona
65 fiII ér nyereséget tüntet föl. Ebben nincs
benne az a hozzájárulás, amit az élelmezési
hivatal ad, a helyiség, fűtés, világítás stb., ami
átlag 600 koronára tehető havonta, A tanács
a jelentést tudomásul vette.
— A Korzó-mozi első hadikölcsönnapja.
A Korzó-mozi első hadikölcsönnapja minden
várakozáson felüli fényes eredménnyel járt,
amennyiben már az első napon 842.500 koro. 1 1 át. jegyeztek. A nagyobb jegyzések a következők: J ó j á r t Lajos 200, N y á r i Sándor 50,
Heumann Dezső 2000, Pap József 600, Metró
Sándor 1000, Sávay János 4000, Benedek Imre
100, (Magyar József 50, ifj. Juhász János 200,
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Igazgató: VAS SÁNDOR.

Szombaton és vasárnap

A világháború legnagyobb szenzációja!
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Filmdráma 5 felvonásban.

Gusztáv Fack rabati konzul
feljegyzései alapján.
Előadások pénteken és szombaton 5, 1 és tél 9,
v a s á r n a p 3, 5, 1 és féi 9 ó r a k o r .
áe»*!#» Páholyülés l'GO, zsölye 1*20, I. hely l.kor,
J% % I J a i ü ü 0
II, hely 80 fillér, III. hely 50 fillér.

