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galomnak átengedett tiizifakészletcket nem 
érintik. Egy előző rendelet szerint ugyanis 
az összes fák^szletéket be kellett jelenteni. 
A bejeiéntett készletekből 35 százalékot 
tartalékba helyeztek. A tartalékba helye-
zett készletek fölött a faértékesitő hivatal 
rendelkezik. Szükséges volna, ..hogy (a ható-
ság érintkezésbe lépjen a faértékesitő íhiva-
-tall'al annak áz érdekében, hogy ,a tartalék-
ba helyezett tüzifakészletekből a városi 
üzemek, közinfézményék és a szegényebb 
néposztályok részére a makszimális áron 
szerezzen be tífeifát. A szabad forgalomnak 
átengedett tűzifa makszimális árát — mint-
hogy erre vonatkozóan, .országos makszi-
mális ár nincs — a hely! hatóság állapítja 
meg. Kívánatos volna, hogy a helyi ható-
ság által életbeléptetett makszimális á ra -
kat a tartalékba helyezett tűzifa 'írnakszi-
rnális árába! arányosan szabnák -meg, ad-
dig ís, a-mig a szabad forgalomnak átenge-
dett készleteket országosan nem makszi--
"rnáljá-k. Most ugyanis Szegeden a tűzifa ára 
Vaggoöonkint 1050, 1100 korona -a tartalék-
ba .helyezett tűzifa 750 korohás maikszimá-
lis árávial szemben. Ezt a nagy árkülönbö-
zetét feltétlenül meg kell szüntetni. 

— Az á rmentes i tő tá rsu la t közgyötése. 
A Szegedi Ármentesitő' és Belvizszabályozó 
Társulat vasárnap délelőtt a. városháza ta-
nácstermében Bokor Pá l helyettes-,polgár-
mester elnöklésével közgyűlést tartott. Reök 

g. Iván társulati igazgató-főmérnök élőterjesz-
JL tette a jövő évi költségvetési tervezetet, amely 
F szerint az előirányzott kiadások végösszege 
fr 443.268 korona, a Ind vári szivattyútelep 60.000 
| koronás költségével együtt. Áz előirányzatot 
^ egyhangúlag elfogadták. Ezután a vadvizek 
I levezetéséről kezdett, a közgyűlés tárgyalni. 
f. A föklmivelési miniszter ugyanis az ügy ren-

dezésére hivta föl a társaságot, amelynek két 
,alternatív -tervet küldött. Egyik a lúdvári 
szivattyútelep kibővítésével óhaj t ja megolda-
ni a kérdést, a másik pedig két magasparti 
övcsatornát tervez a belvizek levezetésére Al-
győnél és a lúdvári telepnél. A közgyűlés bi-
zottságot küldött ki a két terv megbeszélésé-
re Bokor Pál elnöklésével. Végül tudomásul 
vette a közgyűlés, hogy a társulat kebelébe 
bevonták a paphalmi érdekeltséget is, ami 
ujabb 13.000 hold u j területet jelent a társa-
ságnak. ! . 1 
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előreválthatók délután 4 órától kezdve. 

— A nyuddijas köztisztviselők háborús 
segélye. A Szegeden lakó nyugdíjas köztiszt-
viselők vasárnap népes értekezletet tartottak 
a városházán, amelynek határozatakép a kö-
vetkező távirati kérelemmel fordultak We-
kerle Sándor miniszterelnökhöz • és a képvi-
selőház elnökségéhez: 

IA szegedi nyugdíjazott állami, állam-
vasút! s városi tisztviselők és egyéb alkalma-
zottak, valamint a tanárok, tanitók és mind-
azok övzegyei fájdalmas megdöbbenéssel ta-
pasztalták, hogy a közszolgálati alkalmazot-
tak háborús segélyéről a képviselőházban elő-
terjesztett. javaslatban teljesen mellőztettek. 
Minthogy a folyó évre szóló s hálásan foga-
dott háborús segélyük az előlegesen igénybe 
vett kölcsönök és a legnélkülözhetetlenebb 
beszerzések által nagyobbrészt, felemésztet-
tek, — az 1200-at meghaladó nyugdíjasok né-
pes értekezletének határozatából mély tisz-
telettel kérjük, hogy ama segélyezés mellett 
is nyomorgó nyugdíjasok keserves helyzetén 
megkönyörülve a régiek részére a többször 
sürgetett lakbér, valamenny részére pedig a 
szolgálatban lévők segélyéhez arányított, és 
havonkint esedékes nyugdíjpótlék a jövő év-
től kezdve engedélyeztessék. Mikes Gyula 
nyűg. kir. miiszaki tanácsos, mint értekez-
leti elnök. 

— Téli ruhá t a hadseregnek. Az Országos 
TTadsegélyző Hivatal megkeresésére a Sze-
gedi Katolikus Nővédő Egyesület is készség-
gel és kötelességszeriileg elvállalta, hogy a 
harctéren küzdő hős katonáink részére téli 
harisnyákat köt. Az egyesület most, ezen az 
ntoii is felkéri tagjait, hogy az elnökségnél 
(Korona-utca .18. szám alatt) sürgősen beje-
lenteni szíveskedjenek, hány pár harisnya 
kötésére vállalkoznak. Egyben azt a kérel-
met is intézi az egyesület, tagjaihoz, hogv a 
hazafias mozgalmat pénzbeli adományaikkal 
is támogatni szíveskedjenek. 

— Házasság . Váczi Ilonka és Galgóczi 
Rezső október hó 21-én Szabadkán házassá-
got. kötöttek. 

— Háromszázezer koronás kártér í tési pör 
Budapestről jelentik: Holzer Ede temesvári 
nagykereskedő, Szalaesy Béla ifődi földbir-
tokos, báró Dániel Gábor veje és Muzslay 
Gyula évekkel ezelőtt konzorciumot. létesítet-
tek borszállításra a hadsereg részére. Holzer 
Ede 1915. februárjában hatvan koronás áron 
hetvenezer hektoliter bort vásárolt Grünwald 
Henrik pozsonyi nagykereskedőtől, de kikö-
tötte, hogy a földmivelésügyi minisztérium 
szakközege ellenőrzi a bor átvételét. A borá-
szati főfelügyelő a vizsgálat során megállapi-
totta, hogy a bor tiroli eredetű és ezért a had-
seregnek száut bort, vissza utasított a. Holzer 
ekkor Budafokon pincét bérelt Szalaesy Béla 
számára, aki szintén mint szállító szerepelt. 
A budafoki pincéből a tiroli bort mint ma-
gyar eredetűt szállították a katonaságnak. 
Közben Holzert a szegedi katonai élelmezési 
raktár részére történt más szállításai ügyé-
ben letartóztatták és vagyonára bünügyi zár-
latot, rendeltek el. Ekkor Grünwald. aki még 
csak ezerhatszáz hektóliter bort szállított, a 
többi mennyiség szállítását megtagadta. Hol-
zer a vizsgálati fogsághói kártérítési port in-
dított Grünwald ellen összesen háromszázbar-
minekétezer korona értékben. A törvényszék 
első fokon harminckétezer korona kártérítés-
re kötelezte Griinwatdot. Fölehbezés folytán 
az ügy a Kúria elé került. A Kúria az ügy 
tárgyalását hétfőn kezdte meg. 

— Rendelet a dióról . A hivatalos lap va-
sárnapi számában rendelet jelent meg a dió-
készletek kötelező bejelentéséről és zár alá 
vételéről. A rendelet szerint a dió- és dióbél-
készleteket be kell jelenteni, hogy a lakosság-
nak ellátását méltányos áron biztosítsák. 
Termelők az 50 kllogram feliili készletet tar-
toznak bejelenteni. A bejelentést az Országos 
Zöldség-, Főzelék- és Gyi'uuölcsforgalmi Kész-
vénytársaságnál (Budapest, IV. Városház-
utca 4. szám) kell megtenni. A hatóság a hoz-
záérkezett bejelentéseket továbbit,ja, A beje-

lentési köttlezettség alá eső ösezes dió- és dió-
bélkészleteket zár alá veszik. A zár alá vé-
tel joghatálya a rendelet életbeléptetésétől 
számított 15 napon tul megszűnik és ezen idő 
után — amennyiben ellenkező rendelkezés 
nem történnék — a birtokos a zár alá vett 
készletekkel szabadon rendelkezhetik. A ren-
delet intézkedései a katonai és állami igazga-
tás tényleges birtokában levő készletekre nem 
vonatkoznak. 

Eredeti modell szinházi és utcai blousek, 
eostümkaíapok, alsóaljak méltányos"1 árban 
kaphatók Graner Róza u tóda műtermében 
Somogyi-utca 22. Ugyanott anyag hiányában 
kelmék faconírozásra elfogadtatnak, 
sehiossbhasbssaniiessbttaeínbeebsíisasfcfhbbosbanhiiifbsbs 
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Előadások kezdete fél 8. 
Kedden : Mdrványmenyasszony. Operett páratlan kéthar-

mados. 
Szerdán: Csárdáskirdlyné, operett. Tóth Kálmánná dr,-né 

föllépte. Páros háromharmados. 
Csütörtökön: Danáin György, vígjáték, Kényeskedók, 

vígjáték. Páratlan egyharmados. 
Pénteken: Traviata. Opera páros kétharmados. 
Szombaton : Kék róka. Szinjáték páratlan háromharma-

dos. 
Vasárnap délután : Varsói citadella. Színmű. 
Vasárnap este : Leánvvdsdr. Oneretí bérletszünetben. 
Hétfőn: Kék róka. Színjáték oáros egyharmados, 
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A szegedi újságírók matinéja. Teljes ér-
deklődés mutatkozik már is a szegedi újság-
írók vasárnapi, a Korzó-moziban megtartan-
dó matinéja, iránt, amelynek keretéhen fíor-
ráon Gertrúd és Neufeld Gréte mutat ja b» 
művészetét. Barrison Gertrúd, dán szárma-
zású művésznő, aki abban válik ki a niai 
tanomüvésznők közül, hogy elmúlt századok 
stílusában mutat ja be az akkori divatos tán-
cokat. még pedig mindig ugyanabból az idő-
ből származó eredeti jelenetekben. Nemesi 
családoktól, muzeumokból, régiségkereske-
dőktől szerezte be ezeket a kosztümöket, ame-
lyekben a régi idők modorában táncol. A ze-
nét, ami táncait kiséri, Bach. Schubert, 
Haydn, Mozart, Beethoven és más régi mes-
terek komponálták. A művésznő táncmozdu-
latai megmagyarázzák, érthetővé teszik a 
mester muzsikusok daliamait. Neufeld Gréte 
bécsi zongoraművésznő, aki már is jelentős 
helyet foglal el a zongora játékosok között, 
Bravúros technikával és meglepő készültség-
gel rendelkezik. Az érdekes matiné jegyeit 
4,3 és 2 koronás árban a Korzó-mozi pénztára 
árusítja. ' ! ' v 1 

Molnár Ferenc u j da rab ia . A Nemzeti 
Színház szerezte meg az előadási jogát Mol-
nár Ferenc u j színjátékának, amelynek a 
véglegesen megállapított cime: Uri divat. Á 
darab két felvonása e.gy budapesti uridivat-, 
üzletben játszik. Az újdonság még ebben az 
évben bemutatóra kerül. 

Égi madár. E cim alatt a Vígszínház 
rendezője színmüvet irt, amelyet a Vígszín-
ház mutat be, Varsányi Irénnel a főszerep-
bei}. 

Szép Ernő uj színpadi müve, A háború 
ideje alatt nem került színre- Szév Ernőtől 
uj színpadi mii. Az .ismert ivó most fejezte, be 
legújabb színpadi müvét, amelynek Patika 
a cime. A drámai újdonságot a Vigszinbáz 
hozza először szinre, természetesen még eb-
ben a szezonban. 

Magyar darab bemutatása a külföldön. 
Ft,'jda Ernő Fata morgana eimü színpadi 
müvét, amely már a skandináv színpadokat 


