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A 46-ik gyalogezred hadtörténelmi csoportja 
hadiajándéktárgyakat is kér az ezredmuzeum 
számára. A hadialbum tiszta jövedelmét a ha-
diárvák és özvegyek alapja javára fordítják. 
Ára fűzve 30 korona, diszkötésben 40 korona, 
utánvéttel fűzve 50, diszkötésben 60 korona. 

— A tanitók előiépése. A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter rendeletet adott ki, amely 
szabályozza a gazdasági szaklanitók, az állami 
néptanítók és kisdedóvónők előlépési viszonyait. 
A rendelet csütörtökön jelent meg a hivatalos 
lapban. 

— A gyufa makszimálé? a és zár alá 
vétele. A hivatalos lap csütörtöki száma kor-
mányrendelet közöl, amely szerint a gyufakész-
letet 50.000 dobozon fölül a szeptember 14-én 
volt állapot szerint szeptember 30-áig be kell 
jelenteni a Gyufaipari Szövetségnek. A kormány 
elrendeli a készletek zár alá vételét s fölhatal-
mazza a kereskedelemügyi minisztert, hogy a 
készleteket a közszükséglet céljára rekvirálja. 
Gyufát ezentúl esak igazolvánnyal szabad szál-
lítani, amelyet a Gyufaípari Szövetség ad ki. 
A rendelet megállapítja a gyufa makszimális 
árát is. Mindenféle svéd és rózsa szalongyufa 
dobozban, százankint, a gyárban 5.75 korona, 
a nagykereskedőnél 6.50 korona, kicsinyben a 
fogyasztó részére dobozonkint 8 fillér, 19-es 
rózsa szalon (paraffin) gyufa tokban, a gyárban 
7.75 korona, a nagykereskedőnél 9 korona, ki-
csinyben a fogyasztó részére 11 fillér, 56-os 
rózsa szalon (paraffin) vagy kénes gyufa tokban, 
a gyárban 8.75 korona, a nagykereskedőnél i0 
korona, kicsinyben a fogyasztó részére 12 
fillér. Külföldi eredetű gyufáért is ugyanezeket 
az árakat kell fizetni. Egy-egy vevőnek tiz do-
boz gyufánál többet nem sza5ad eladni. 

— Felfüggesztették a czeglédi rendőr-
kapitányt. Czeglédről jelenlik: A városi köz-
gyűlés dr. Schlosser Ferenc rendőrkapitányt 
hivatalos hatalommal való visszaélés, többrend-
beli vétség és szabálytalanság miatt felfüggesz-
tette és a fegyelmi ügy iratait a kecskeméti 
törvényszékhez tette át. 

— Istentisztelet a zsinagógában. A pén-
teki vecsernye háromnegyed 7-kor kezdődik. 
Írásmagyarázat szombaton délelőtt. 

— Táncmulatság. A Szegedi Testgyakorlók 
Körének vigalmi bizottsága f. hó 14-én fél 8 
órai kezdettel kabaréval egybekötött táncmulat-
ságot rendez az Európa-szállóban. A rendezőség 
minden előkészületet megtett, hogy az est min-
den tekintetben azon szórakozásokat nyujlsa a 
nagyközönségnek, melyek az ilyen kabaréval 
egybekötött táncmulatságokat vonzókká teszik. 
A másik cél pedig, liogy az egyesület meg-
ismertethesse magát a nagyközönséggel és az 
újonnan belépett tagoknak, akik számával a kör 
taglétszáma immár a háromszáz felé közeledik, 
egy kedves ismerkedési estéiyt rendezzen. 

— A cserepes-sori paprikamalom betö-
röje. Emlékezetes még, hogy május 26-án 
éjjel nyolc-tiz katona behatolt az Ábrahám-féle 
cserepes-sori paprikamalomba s ott az éjjeli őrt 
vállon szúrták, majd feltörték a raktárt és onnan 
három zsák paprikát vittek magukkal. A rend-
őrségnek inár régebben sikerült a tetteseket 
elcsípni, egy kivételével: aki Boros Ferenc éj-
jeli őrt megszúrta. A dorozsmai csendőrség a 
napokban elfogta Tóth János 5. honvéd gya-
logezredbeli őrmestert, aki hónapok óta szö-
késben van. Az őrmestert most lólopáson csíp-
ték rajta és — mivel katona — átadták a sze-
gedi katonai rendőrségnek, ahol Tóth beös-
merte, hogy részes az Ábrahám-féle betörésben 
és ő szúrta meg az éjjeli őrt. Az őrmester fe-
lett valószínűleg a statáriális bíróság fog ítél-
kezni. 

— Zár alá vették három hazaáruló va-
gyonát. Újvidékről jelentik: Három hazaáruló 
bűnének aktái fekszenek az újvidéki törvény-
szék birái előtt. A szegedi vizsgálóbíró három 
frazaáruló vagyonátrak zár alá vételét rendelte 
el. Atanovko Gyoko kátyi, Szelepfecs és Le-
gyeuszky begecsi lakosok,az.ok akiknek vagyonára 
rátette a kezét a törvény. Mindhármuknak az 
orosz fronton kellett volna harcoloiok de ők 
ahelyett átszöktek az ellenséghez és elárulták-
bajtársaikat. Az orosz foradaiom kitörése után 
csapataink kezei közé kerültek és itt mihamar 
4jtik bizonyosodott a hazaárulás. A haditör-

vényszék most ül törvényt a három hazaáruló 
katona felett és ifél bünük felett. Ez ügyben 
irt le a szegedi vizsgálóbíró az újvidéki" tör 
vényszéknek, amely holnap fogja közhírré (enni 
a három hazaáruló vagyonának zár alá vételét. 

— Beiratssok a városi nyelviskolába. 
Szeged szab. kir. város felügyelete alatt álló 
nyelviskolában a beiratások f. hó 26-án kez-
dődnek (beiratások d. e. 10—12-ig, d. u. 6— 
8-ig.) Francia nyelvet tani t Jakab Dávid ta-
nár, német nyelvet Paupert Józsefné, angol 
•nyelvet Bineth Rmilia. Magyar Kurzus is 
nyílik. Telefon: 14—11. (Tárossá frisőkercske-
delmi iskola.) 

— Halászlé, túrós lepény 1 Horváth Hági 
étteremben minden pénteken este; ára 6 korona. 
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URÁNIA MŰSORA: 
Péntektől vasárnapig: „A szerelem hatalma" drm. 5 

felv. a főszerepben Pola Negrivel, ezenkivül „A 
legelső szerelem" vigjáfék két felvonásban. 

VASS-MOZI MŰSORA: 
Szombaton és vasárnap : „Phantomas kastélya" detek-

tiv dráma 4 részben, és „Az amerikai nagynéni" 
vígjáték 2 felvonásban. 

0 . 

* A szerelem hatalma Póla Negrinek, a 
kinematografia kiváló uj csillagának idei első 
szereplése ez a kitűnő, érdekes szerelmi film-
dráma, amely izgalmas jeleneteivel teijesen ie-
köti a közönség érdeklődését. A legelső szerelem 
kedves vígjátékkal együtt vetítik péntektől vasár-
napig az Urániában. Jegyeket péntek d. u. 3 
órától előre lehet váltani. 
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Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósítónk : 
Gyönge megnyitás után erősen megszilárdult 
a tőzsdeirányzat. A helyi piac szilárd maradt. 
Magyar hitel 1375—1387, Osztrák hite! 898— 
906, Agrár 1066—1072, Fabank 669 -970 , 
Forgalmi 654—650, Hermes 550—560, Hazai 
640-649 , Jelzálog 577—582, Kereskedelmi 
bank 6150, Leszámítoló 830—835, Magyar 
962—971, Mercur 365—375, Concordia 8 7 5 -
880, Gizella 816—824, Viktória 1855—1861, 
Általános kőszén 2145—2155, Salgó 1272—1288, 
Újlaki 205—209, Urikány 920 -930, Rima-
murányi 1183—1193, Ganz 4330-4350, Lang 
492—503, Lipták 260-265 , Scliück 511—515, 
Adria 1810—1815, Atlantika 1400 - 1419, ÁllJm-
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Péntek, szombat é s vasárnap 
szeptember 13, 14 és 15-én. 

es 
£2 

Pola Negri a kiváló művésznő felléptével 

dráma 5 felvonásban. 

A legizgalmasabb 

társadalmi attrakció. 

Előadások d. u. 5 7 és 9 órakor, vasárnap d. n. 
2 órától kezdve. Jegyek eförevátthatók d. a. 

3 órától vasárnap d. u. fél 2-töl kezdve. 
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vasút 1051 — 1057, Levante 1110—1120, Cukor 
4425-4445, Danica 1U0—1100, Fatermelő 
1900-1917, Clotild 648—654, Izzólámpa 8 6 5 -
860, Lámpa 920 - 925, Nasici 3335—3340. 

Bécsből jelentik: A német császárnak a 
Krupp-gyár munkásaihoz intézett beszédét élén-
ken tárgyalta a mai tőzsde. Az árfolyamok 
kezdetben ellenállóképesnek mutatkoztak. Egyes 
papírok, főképen ágyugyári részvények és tőrök 
doliányértékek 8—12 korona emelkedést értek 
el. Ez azonban utóbb ismét elenyészett a foko-
zódott üzlettelenségben, mert számolni kezdtek 
a legközelebbi uj adókkal. Az uj papirok végül 
általában 2—3 koronával alacsonyabbak ma-
radtak a tegnapi árfolyamnál. 

A magyar kőszénértékek 5 koronával estek, 
a korlát értékek közül a vagongyári és cukor-
részvények árfolyama esett. Egyes bőrgyárak 
részvényei és a befektetési dijak szintén szi-
lárdabbak voltak. 

Egy milliárd és 50 millió az osztrák 
állami erdőségek ára. Bécsből jelentik: Az 
ellenség által elpusztított területek helyreállítá-
sára kiküldött bizottságnak az a jelentése, hogy 
az osztrák állam az állami erdőségek fájának 
eladásánál 1 milliárd és 50 millió koronával 
károsodott, mindenütt nagy feltűnést kelt. Az 
újraépítési bizottság, ma több miniszter jelenlé-
tében gyűlést tartott. A bizottság tárgyalásáról 
gyorsírói feljegyzéseket készítettek. Sylva Ta-
roncca földmivelésűgyi miniszter felszólalásában 
azt mondja, hogy az osztrák állam 1 milliárd 
50 millió koronával károsodott volna meg a fa 
eladásnál, nem áll meg. A bizottság által java-
solt faeladási tilalom lehetetlen, mert az állam 
keze hosszú szerződésekkel van lekötve. Haj-
landó az ügy megvizsgálására parlamenti bi-
zottság Ítéletét elfogadni. 

Monopólium a paprikakivitelre. A B. 
H. irja ezen a cimen: Az idei paprikatermés 
fölöslegének kivitelére a Hangya érdekeltségéve! 
Szegeden megalakult a Paprikatermelők és fel-
dolgozók szövetkezete. Az exportban azonban 
a szegedi paprikabizományosok akartak része-
sedni és eljártak a kormánynál, hogy a paprika-
kivitel monopóliumát az általuk alapított rész-
vénytársaságra bizza. A két érdekeltség között 
most szegedi jelentés szerint megállapodás jött 
létre, amely szerint a Hangya belép a szegedi 
paprikabizományosok részvénytársaságába és 
pedig hét részvény jegyzésével. Hir szerint szó 
van arról is, hogy három millió korona alap-
tőkével a paprika külföldi szállítására uj rész-
vénytársaságot alapítanak, amelyben azonban 
kizáróan csak a nagybizományosok vennének 
részt. 

A nagyváradi átmenetgazdasági rész-
vénytársaság alakulása. A hadianyagok érté-
kesítése céljából létesülő nagyváradi átmenet-
gazdasági részvénytársaság a megalakulás kü-
szöbén áll. Az egymillió korona alaptőkét az 
érdekeltség túljegyezte, ugy, hogy a jegyzések 
aránylagos leszállítása vált szükségessé. Az ala-
pításban a kezdeményező kereskedelmi és ipar-
kamarán kivül Nagyvárad legnagyobb pénzin-
tézetei és vállalatai vesznek részt. Tehát az 
alakulás a szegedi séma szerint történik. 

Karbid lámpák, 
karbid gyertyák, R. A. G. varró 
gépek kerékpárok, gramofonok 
benzines öngyújtók, villamos 
zseblámpák, friss száraz ele-

ffh."3 mek ,összes géprészek, stb. 
& i. - Nagy javitó műhely 

D É R Y E D E 
Szeged, Kiss-utca Keleti-palota. 

Papírhulladék 
begyújtáshoz, csoma-

goláshoz olcsón kapható 

Várnay L., Kárász-u. 9. 


