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szék addig még uetü fizetett rá üzemére. A 
mészárszék körüli felügyeletet Seultéty Sán-
dor városi főszámvevő végzi. 

— Szegedi Iparosok a gyöngyösi tüz-
káfosulíalfért. A szegedi ipartestület tagjai a 
gyöngyösi tüzkatasztrófa károsultjai javára 
870 K 60 fiilét gyűjtöttek, melyet az elnökség 
ma továbbitott posta utjáu. 

— Budapesten rekvi-áfnl focink a laká-
sokat is. Budapestről jelentik: Ugrón Gábor 
belügyminiszter Az Est munkatársának nyi-
latkozatot tett & hadisegélyek fölemeléséről és 
a lakáskérdésről. A belügyminiszter kiijelen-
tette, hogy a hadisegély ügyét <\ parlament 
összeilléséig közmegelégedésbe sikerül el in-
té&ni. Hon delet készül — mon dotta TTgron — 
a lakáskérdés rendezéséről ;s. Az összes Buda-
pesten tartózkodó idegeneket felszólítják, 
liogy igazolják, hogy miért tartózkodnék Bu-
dapesten. Aki két hét alatt nem ad megfelelő 
igazolást, eltávolítják a fővárosból. Szükség 
esetén rekvirálni fogják a lakásokat is, vagyis 
számba vesznek minden helyiséget. Az a terv 
is fölmerült, hogy olyan intézményt és hiva-
talt, amelynek nincs okvetlen lakásra szüksé-
ge, üzlethelyiségekben helyezzenek el. 

— Szegeden elfogtak egv tolvai áltiad-
nagyot. Pár nappal ezelőtt az aradi vasúti 
állomás közelében levő Vaspálya szállodában 
egy szélhámos alhadnagy garázdálkodott, aki 
a szálloda szobáiba belopódzott és onnan több 
mindent ellopott. Sikeres működése után a 
nyomozó hatóságok elől elmenekült Aradról. 
A tolvaj alhadnagyot a szegedi rendőrség el-
fogta. Kiderült, hogy Kosa Albert a neve, a 
kolozsvári 62. gyalogezred tizedese, aki a ha re 
térről került vissza Kolozsvárra, mint sebe-
sült. Itt az egyik kórházban több lopást köve-
tett el, majd megszökött. Magával vitt. egy 
hadnagyi ruhát is és ebbprt kezdte meg mani-
pulációit. Kosát a szegedi rendőrség csütör-
tökön átkisértette Aradra, ahol a rendőrség 
őrizetbe helyezte. 

— Báeczv István — miniszteri tanácsos 
A király rlr. báreiházi Bárczy István minisz-
terelnökségi osztálytanácsosnak, mint a hiva-
talos lap pénteki száma közli, a miniszteri ta-
nácsosi címet és jelleget adományozta. 

—- A kocsirendező hatéin. A rendőrségi 
sajtóiroda jelenti: Csütötökön este tíz óra táj-
ban halálos szerencsétlenség történt a Rókus-
állomásnn. Király István kocsirendező lába 
tolatás közben a 9-es számn kettős vágánynál 
az egymást keresztező ginek közé szorult. A 
kocsirendező elesett és egy kocsi kerekei ke-
resztülmentek a lábán. A szerencsétlenül járt 
embeT az éjszaka meghalt a közkórházbau. 

— Az Uránia őszi programja. Az Uránia 
színház igazgatósága a legnagyobb áldozat-
készséggel olyan gazdag műsort állított össze 
az u j szezonra, amely bátran felveheti a ver-
senyt a legelőkelőbb fővárosi mozgóezinházak 
műsoraival. A legértékesebb magyar attrak-
ciók fognak váltakozni ebben a műsorokban 
a külföld legjobb produkcióival és amit a fő-
városi mozgószinbázak bemutatnak, az a leg-
rövidebb idő alatt már bemutatásra fog ke-
rülni az Urániában is. Szeptemberben szer-
dán. csütörtökön, valamint szombaton és va-
sárnap, ezenkívül az üunepnapokon fog elő-
adásokat tartani és már a szezonkezdő hónap-
ra is elsőrangú külföldi filmeket vett program 
ba, A szinliáz áldozatkészségét jellemzi az a 
tény is, hogy ugyanazzal a filmmel nyitja sze-
zonját, mint Budapest egyik legelső mozgó-
szinháza, a MozgóképUMthon. A film Bern-
steln Henrynek, a kiváló francia drámairónak 
egy rendkívüli énnek feszítő művészi társadal-
mi drámája, ..Madame Zou-zou" címmel, 
amely a bemutatója alkalmával fényes sikert 
aratott. Októberben már mindennap tart az 
Uránia előadásokat és megkezdi a külföldi att 
rakciók mellett az elsőrendű magyar filmek 
előadását is. E hónap műsorán fog többek 
között szerepelni „A csikós," a ..Tatárjárás" 
éí> a „Gyónás szentsége" eimü értékes magyar 

film, amelyre majd annak idején vissza fo-
gunk térni. 

— Iskolai ériesiiések. A szegedi állami 
kisegítő iskolában (Petőfi Sándor-sugárut 1. 
sz. alatt) a beiratások 3., 4. és 5-én délelőtt 
9—11 óráig tartatnak. Felvétetnek olyan 
gyengébb képességű gyermekek, kiknek neve-
lése, oktatása gyengébb pedagógiai eljárást 
kíván. — Az áll. előkészítő iskola négy osztá-
lyába (Jerney-iház, I. emelet, jobbra) a beírá-
sok 1-én, 3-án, 4-én és 5-én lesznek délelőtt 
9-től fél 12-ig. 

A hadsegitési és népjóléti célokat szol-
gáló u{ nyereménykötvények jegyzése. A 
közgazdasági irodalom rég elfogadta a tételt, 
hogy , a nyereménykötvény a modern játék-
szenvedély biztosító szelepe". És éppen a Ma-
gvar Szent Korona Országainak Vörös Kereszt 
Egylete által most kibocsátandó, hadsegitési és 
népjóléti célokat szolgáló uj nyereményköl-
esönre vonatkozó törvényjavaslat indokolásában 
találóan hangsúlyozhatta Grátz Gusztáv dr. 
pénzügyminister, hogy „hasznos dolgot cselek-
szünk", ha a játékszenvedélyt „hadsegitési és 
népjóléti célokra használjuk ki." Hogy egy 
axiómával éljünk, „a játékszenvedély nemesí-
tésére" kell törekedni. Ha már számolni kell e 
szenvedéllyel, igyekeznünk kell azt a köz ia-
vára helyes mederbe terelni. Az 1917. évi XII. 
t.-c. alapján a Magyar Szent Korona Országai-
nak Vörös Kereszt Egylete által kibocsátott 
1.200,000 darab egyenként 40 korona névértékű 
és 80 koronával törlesztésre kerülő nyeremény-
kötvényből álló kölcsön készpénzeredménye had-
segitési és népjóléti célokra szolgál: a Vörös 
Kereszten kivül a hadigondozás céljaira az Or-
szágos Hadigondozó Hivatalnak, a rokkant hon-
védtisztek, tiszti özvegyek és árvák segélyezé-
sére létesiteft „Szurmav Sándor-alap" gyarapí-
tására a m. kir. Honvédelmi Ministernek, vala-
mint az ipari- és kereskedelmi alkalmazottak-
nak a tüdővész elleni védelmére létesítendő 
intézmények céljaira az Országos Munkásbe-
tegsegélyzö és Balesetbiztosító Pénztárnak, az 
általa létesítendő kórházépítési és felszerelési 
költségeire a Budapesti Poliklinika Egyesület-
nek, végül alapitványszertien kezelendő összeg 
formájában a Magyar Közművelődési Egyesü-
leteknek rendelkezésére bocsáttatik. A lapunk 
mai számában közölt prospektus részletező fel-
világosítást nyújt ez ui és bizonyára népsze-
rűvé váló nyereménykötvény jegyzésének mód-
járól, a tizenegyszer egy-egymillió koronás, ti-
zenkilencszer félmillió koronás és többször száz-
ezer koronás, évek hosszú során át rendszeresen 
kifizetendő nyeremények hosszú sorozatáról; 
jelzi továbbá, hogy az aláírási határidő 1917. 
szeptember 10—15. közt lesz, közli a jegyzési 
helyeket, majd végül bejelenti, hogy miután a 
sorsolási terv biztosítására szolgáló alap a m. 

kir. állampénztárnál készpénzben befizettete. a 
m. kir. pénzügyminister ur az 1917. évi XII. 
t.-c. 2. §-ában nyert felhatalmazás alapján az 
állam nevében feltétlen kötelezettséget vállalt a 
sorsolási terv szerint való nyereményösszegek 
kifizetésére. Az összes nyereménykötvények a 
sorsolási időtartam utolsó évében a névérték 
kétszeresével vagyis 80 koronával kerülnek be-
váltásra. 

— ÓRA és ÉKSZER javításokat gyorsan, 
pontosan és olcsón készít F I S C H E R K. 
Korzó kávéház mellett. — Telefon: 1538 

— Túz korona egv cukorkönyv. A köz-
élelmezési hivatal közli: Előfordult, hogy a 
cukorbeszcrzési könyvet a tulajdonosok szán-
dékosan „elveszítették." Ez arra volt jó, hogy 
másikat szerezzen ék s mert az első a valóság-
ban nem veszett el, két könyvre akartak cuk-
rot vásárolni. Az ilyen visszaélések ineggátlá-
sára a közélelmezési hivatal elhatározta, hogy 
ezentúl az "Íves/.ott ciikorkönyv helyett csak 
jótékonycélra lefizetendő tiz koronáért ad má-
sikat. 
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Olasz reménykedés, 
Zürich, augusztus 31. A legújabb olaszt 

hivatalos jelentés közli: E pillanatban annak 
megállapítására kel! .szorítkoznunk, hogy a 
iegnagtohh akadályokat, •melyek a had-
műveletek folytatása elé tornyosultak, leküz-
döttük. Ez az eredmény esetleg közvetlen 
előjele lehet egy nagyarányú kciónak, melv 
hivatva van várattan fejleményeket terem-
teni. 

Felelős szerkesztő: Pásztor József 
KisdŐtulalrlono'C Várisav !.. 

legjobb asztali-, pe-
csenye- és gyógy-
borok, pezsgők .\v. 

DANNER Mihálynál, izéM-téP. Csongpddl-p 

Üzlet-áthelyezés! 
Van szerencsém a n. é. közönséget ér-

tesíteni, hogy ióhus m é s z á r s z é k e m e t 
a volt üzletemmel szemben levő Attila-utca 
9. számú házba helyeztem át. Húsárak 
a következő: Leves és paprikásnak való kilója 
4 kor., sütni való 4 'SO kor., továbbá kol-
bász-féle kilója 5*60 kor. A n. é. közönség 
szives pártfogását kéri — tisztelettel 925 

Scheich Péter, lóhus-mészáros. 

Uj magyar Vöröskereszt sorsjegy 
hadsegitési és népjóléti célokra. Minden veszteséget kizáró 
80 koronával törlesztésre kerülő UJ SORSJEGY, melynek 
= aláírási ára 52 korona. -

A sorsolási terv kitűnő, mert az első 30 esztendőben: 
11 esetben 1 millió korona 9 esetben 200,000 korona 
19 „ fél „ „ 34 „ 100,000 „ 
9 „ 300,000 „ 20 „ 50,000 „ 

főnyeremények vannak. 

Az aláírási határidő: szeptember 15. 
22 K. lefizetése ellenében a fenmaradó vételárat olcsó kamat mellett kölcsönzőm. 

B e j e l e n t é s e k e t e l f o g a d : 

May R. Miksa bank- és váltó-
üzlete Szeged. 

Q Avakor kezdődik. legyen egfiaz nap uáitiiaiaB i v w - m w 


