
/ 

Szeged, 1917. október 16. DlLMAGYA/HÖlSSSíS 

elmondta, hogy a bábom kitörését megelőző 
időben en gross 56 fillérért adta a rizst. Ké-
sőbb 70 fillérben makszimálta a rizs árát a 
belügyminiszter. A tárgyalást kedden foly-
tatják. 

— A közigazgatási bizottság ölése. Szeged 
közigazgatási bizottsága kedden délután 4 
órakor dr. Kelemen Béla főispán elnöklésé-
vel ülést tart. 

— Az októberi közgyűlés. Szeged törvény-
hatósági bizottsága szerdán délután 4 órakor 
ta r t ja meg októberi rendes közgyűlését dr. 
Kelemen Béla főispán elnöklésével. A köz-
gyűlést előkészítő tanácsülés kedden lesz. 

— Nem szabad a gyermekeknek gyű jteni. 
Utóbb mindgyakrabban előlfordult, hogy ká-
véházban, vendéglőben, utcán és mindazokon 
a helyeken, ahol az emberek nagyobb szám-
ban fordulnak meg, apró iskolásgyermekek 
pumpolták, meg gyüjtőivekkel különféle jó-
tékony célt-a a lágyabb szívű polgártársakat. 
A rendőrség megállapította, hogy a gyere-
kek gyűjtésére a polgármester engedélyt nem 
adott, enélkül pedig minden gyűjtés tilos. Fi-
gyelmezteti léhát a rendőrség a közönséget, 
hogy jelentsék be a rendőrségen, ha a gyer-
mekek ezután is gyüjtenének. Azok ellen 
ugyanis, akik ilyen engedély nélküli gyűj-
tésre küldik a gyermekeket, kihágási eljá-
rást indítanak. 

— Országos méhész-gyülés Szegeden. A 
magyar méhészek országos gyűlést tartottak 
Szegeden vasárnap délelőtt a városháza köz-
gyűlési termében. Az országos gyűlés Fodor 
Jenő városi tanácsnokot választotta meg el-
nökéül, jegyzőül Laezkovics Jánost, Az or-
szágos értekezleten képviseltette magát a bu-
dapesti országos egyesület is, amely Erdős 
tójos tanárt, a kiváló tudóst küldötte le, aki 
a régi, ma már kihalófélben levő szürke ma-
gyar méh kitenyésztése ügyében végez mái-
évek óta nagyjelentőségű kísérleteket. A ma-
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előreválthatók délután fél 4 órától kezdve 

gyarországi méhészek Dzircteon-lEgyesülstét 
Brúder Iván iró és lapszerkesztő képviselte 
Egyébként megjelentek a nagyváradi, temes-
vári. nagykikindai, békési, torontáli és még 
ezeken kivül igen sok vidéki rnéhész-egyesü-
let képvselői. Cseh Károly (Törökkanizsa) a 
méhészek országos Szövetségének újjászerve-
zése iránt tett javaslatot, amit egyhangúlag 
elfogadott az értekezlet. Takács (Nagyvárad) 
mérnök és a tiszántúli méhészegyesület tit-
kára a méhészvándortanitói intézmény fej-
lesztéséről és a méhészeti kerületek szaporí-
tásáról tartott előadást. Az országos értekez-
let fölterjesztést intéz e tárgyban a földmi-
velésügyi miniszterhez. Fülöp József (Sze-
ged) a méhek mesterséges táplálásáról érte-
kezett, e tárgyban Kardos János (Battouva) 
és Vojnovszky Vince kir. törvényszéki biró 
(Nagyvárad) terjesztettek elő nagy figyelem-
mel hallgatott szakvéleményeket a mébeknek 
cukorral való etetése ügyében. A szakvélemé-
nyeket nagy figyelemmel hallgatta a nagy-
gyűlés és azokat föl ifogja terjeszteni a. föld-
mivelésügyi miniszterhez. Az országos érte-
kezlet összes határozatait a földmivelésügyi 
miniszterhez külön küldöttség viszi föl. a 
melynek vezetésére Reök Iiván és dr. Kószó 
István országgyűlési képviselőket kérték föl. 
A gyűlés délelőtt 11 órakor kezdődött és 1 
órakor ért véget. Délben barátságos ebédre 
gyűltek össze a méhészek a Hágó-vendéglő-
ben és este valamennyien hazautaztak. 

— A fémkészletek sürgős beszolgál ta tása . 
A bábom győzelmes befejezéséhez a munició-
gyárfásnsk végsőkig való .felfokozására van 
szükség. Ezt a nagy célt szolgálja a m. kir. 
honvédelmi miniszternek az a rendelete, a 
mellyel igénybevette n vörösrézből, sárgaréz-
ből, bronzból, vörösfémből. alpakkából, pak-
fonsí ól. valamint a nikkelből és alumínium-
ból készült fémtárgyakat. Mindenki, aki ilyen 
fémtárgyakkal rendelkezik, kell hogy mielőbb 
felajánlja a hadseregnek municiógyártás cél-
jaira az igénybevett fém készleteket. Aki ön-
ként ajánlja fel fémtárgyait, magasabb ára-
kat kap, mig az olyan késedelmező, aki be-
várja a kényszerbeszolgáltatást, kisebb térí-
tési összeghez jut és ahhoz is csak a beszol-
gáltatás után jó idő múlva. Be kel] szolgál-
tatni az alábbi fémtárgyakat: vörösrézből és 
vörösrézötvözetekből készült csengőket, csö-
veket, rudakat, diszitőterveket, fütőtestbuv-
lcolatokat, 25 cm. átmérőnél kisebb harango-
kat, kalap-, ruha- bot- és ernyőtartókat, vé-
dő-, szőnyeg- és függönyrudakat, lószerszám-
csattokaf. és vereteket, stb., azután egyszerű 
iróasztalkészleteket, díszműárukat, fiiggőcé-
géreket és cégtáblákat, név-, reklám- és tájé-
koztatótáblákat, rácsokat, virágcseréptartó-
kat; tiszta nikkel és nikkeSemezzel (bevont 
(lemezeit) acéllemezből készült csészéket, fa-
zekakat, főzőedényeket kádakat, sütőket, tá-
lakat, üstöket evőeszközöket, gyertya-, gyufa-
és gyümölcstartókat, szitákat, szűrőket, vi-
zeskorsókat. ecet- és olajtartóállványokat, 
gyorsforralókat, teafőzőket, teáskannákat 
stb.; tiszta alumíniumból készült tárgyakat, 
még pedig: mindenféle csészéket, fazekakat, 
fedeleket, főzőedényeket, hamutartókat, ivó-
serlegeket, kanalakat, kádakat, medencéket, 
serpenyőket, tálakat, tányérokat, üstöket stb.; 
vörösrézből és sárgarézből készült konyha-
felszerelési és hasonló tárgyak közül a külön-
féle üstöket, lábasokat, tűzhelybe (beépített 
vízmelegítőket, víztartókat, parázstartókat, 
•fürdőkályhákat, mozsarakat, mozsár!őröket, 
gyertyatartókat, vasalókat, fél kilogramnál 
nehezebb rézsulyokat, tálcákat, habverőket, 
gyümölcsfőzőüstöket stb.; óntárgyakbó] a 
korsókat, űrmértékeket, edényeket, tányéro-
kat, tálcákat, fedőket stb. A nagyközönség 
már a legközelebbi napokiban értesítést fog 
kapni, hogy kik a helybeli és környékbeli hi-
vatalos hadifémbeváltók. 

— Ékszereit javíttassa és alakittassa a 
„RovaU-kávéházzal szemben levő „Temes-
vári" aranyművesnél. 

— Egy volt szegedi kórház története. 
A vasúti internátusban közül három évig el-
helyezve volt cs. és kir. szükségtartalék-kór-
ház történetét Vidf Elek internátus! gond-
nok, aki ennél a kórháznál huzamosabb ideig, 
mint főhadnagy volt beosztva — kronoligi-
kus sorrendben megírta. Vidt munkája nem-
sokára — több ezer példányban — könyv-
alakban jelenik meg és a könyv értékesí-
téséből elért tiszta jövedelem 30 százalékát 
a Szegedi Vöröskereszt Egyesület. 70 száza-
lékát pedig a m. kir. 5-ik honvéd pótzászló-
alj elesett legénysége özvegyei ás árvái alap-
ja javára engedte át. 
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Előadások kezdete fél 8. 
Kedden: Az ördög. Vigjáték páratlan háromharniados. 
Szerdán: először. Kék róka. Színjáték páros három-

hirmados. 
Csütörtökön: Kck róka. Színjáték páratlan egyharmados. 
Pénteken: Kék róka. Színjáték páros kétharmados. 
Szombaton: Miksa Ilona felléptével. Traviata. Opera 

háromharmados 
Vasárnap délután: Tatárjárás. Operett. 
Vasárnap este: bérletszünetben. Névtelen asszony. 

(Madama X) Dráma. 
Hétfőn: Miksa Ilona felléptével. Traviata. Opera páros 

egyharmados. 

Az ördög. A szinházi iroda jelenti: Molnár 
Ferencz. sziporkázóén elmés vígjátéka, amely 
mindenkor telt házat jelentett, kedden érke-
zik el harmincas jubileumához. Bár tiz esz-
tendő választ el az első szinrehozatalátől,, 
olyan jelentős ez a harmincas szám. hogy a 
legkiválóbb prózai darabnak jut ki vidéki 
színházban, ahol a közönség folytonos válto-
zatosságot kiván. Az ördög pályafutása arra 
enged következtetni, hogy állandó műsorda-
rab is marad. A keddi jubileumi előadáson 
Almássy Endrén kivül Gömöry Vilma, Vajda 
Hona, Gróf .Eszti, László Tivadar, Dózsa J«-
nő játszák a vigjáték szerepeit. 

Rém mese sz irö-
eepeoi, íioqi] a 
mesések, mert a szakműhelyében javifott Író-

gépek tényleg mesések. 

rógépszalag szénpapir stb. uj és hazsnált 
i r ó g é p e k á l l a n d ó a n raktáron tartatnak 
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mérsékelt árak. — Pontos 
kiszolgálás. — Férfi- fiu és 

leányka-kalapok. 
T e l e f o n 7 7 3 . T e l e f o n 7 7 3 
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A Délmagyarorssság telefonjai 
Szerkesztőség 305. 
Kiadóhivata l 81. 


