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husszék föIáUitásánafc milyen ármérséklő ha-
tása lett. Az elsőrendű sertéshúst eddig 2.16 
fillérért árusították, a hatósági husszékben 
azonban 1.60 fillérért. Másodrendű sertés-
húst eddig 1.90-ért mérték, mo,st 1.40 az ára. 
Szalonna ára eddig 1.70 volt, most 1.20 és 
1.30 fillér. Rákosi Gyula rendőrkapitány touz-
gólkodásának nemcsak a makóiak látják 
hasznát, mert a szegedi hatósági husszéket 
is az ő tervezése alapján, illetve az ő meg-
hallgatása után állitják föl. Makó városhoz 
most egyre-másra érkeznek a magyar váro-
soktól tudakozódások a hatósági husszék 
irányában. A .rendőrkapitány készséggel ele-
get tesz a városok kívánságának s minden 
irányban: tájékoztatja őket. Valószínű, hogy 
a makói példa nyomán a fogyasztóközönség 
más városokban is megszabadul a íhusuzso-
rától. Rákosi kapitány ma kijelentette, hogy 
folytatja a küzdelmet az élelmiszeruzsora 
ellen s ujabban nagyobbszabásu tervezeten 
dolgozik, amely a tej, a kenyér és a zöldség-
félék uzsoráját fogja megszüntetni. Terve-
zete felöleli mindazt, amely a városi lakos-
ságnak, főként a tömeg élelmezésének uzso-
ráját lehetetlenné teszi. 

— Csődöt kértek egy nagy bank ellen. 
Szabadkáról jelentik: Nagy feltűnést k&lt, 
hogy egy olyan tőkeerős pénzintézet ellen, 
mint amilyen a Horvát Országos Bank, 
melynek a prágai Zivnasztenszka Banka az 
anyai,ntézete, egy szabadkai cég csődöt kért, 
A csődkérésnek fölötte érdekes és bonyodal-
mas előzménye van. Annak idején a Balkán-
bábom kitörésekor néhány szabadkai oég a 
háborút igyekezett anyagilag kihasználni. 
Iigy történt, hogy Kunezt Jakab szabadkai 
bankár, amikor a magyar kormány a hadi-
szer kivitelére tilalmat rendelt .el, lovakat 
szállított a Balkánra, ami miatt eljárás is 
van ellene folyamatban. Más cégek is szállí-
tottak különféle holmit a háborús feleknek, 
többek között a Breuer és Lőioi bőrkereskedő 
cég bocskorral látta el a szerb katonaságot. 
Ez ev júniusában a Breuer és L/őwi-cég ti-
zenötezer korona kölcsönt vett föl a Horvát 
Országos Bank szabadkai fiókjánál. A köl-
csön ellenében zálogul 9120 pár bocskort adott 
a banknak. A cég később a bankot állítólag 
fölhatalmazta, hogy a bocskorokat páronkint 
négy korona busz fillérért eladhassa a szerb 
kormánynak. A bocskorokat annak idején el 
is szállították, de a szerb kormány állítólag 
nem vette át az egész küldeményt. A cég ál-
lítása szerint a Horvát Országos Bank sza-
badkai fiókjával olyan megállapodást léte-
sített, hogy a hank a bocskorokat 38.509 ko-
rona vételáron tőle megvásárolta azzal, hogy 
a fenti összeget nyolc nappal a szerb kor-
mány részéről történt átvétel után, de leg-
később ez évi augusztus liónap 19-éig a bank 
megfizetni tartozik. Minthogy a bank a bocs-
korokat átvette és julius 29-én a szerb kor-
mánynak át is adta, köteles lett volna a vé-
telárat a cégnek megfizetni. A bank azon-
ban a vételár összegét vonakodott megfizetni 
azzal a megokolással, hogy nem érdeke, hogy 
a cég ol^an könnyen jusson pénzéhez. Haj-
landó volt azonban a céget kielégíteni abban 
az esetben, ha az néhány ezer koronát enged 
a vételárból. A Breuer és Lőwi bőrkereskedő-
oég azon az alapon, hogy a kereskedelmi étet' 
ben teljesen szokatlan, hogy egy fizetőképes 
pénzintézet írásban kötelezett, tartozását 
csak jelentékenyebb engedménnyel akarja 
kifizetni s igy azt a jogos gyanút kelti, hogy 
fizetésképtelen, a Horvát Országos Bank el-
len csődöt kért. Minthogy továbbá a tárgya-
lás folyamán a bank azt állította, hogy a 
bocskorokat csak bizományba vette a cégtől, 
a iBreiuer és lőwi-cég a bank szabadkai fiók-
ja, illetve ismeretlen tettes elten csalás és 
sikkasztás miatt bűnvádi följelentést tett. A 
szabadkai törvényszék a csődöt nem rendel-
te el, mert a Horvát Országos Bank időköz-
ben a cég 38.000 korona összeget kitevő kö-
vetelését birói letétbe helyezte. A szabadkai 
kereskedők körében nagy érdeklődéssel vár-
ják az ügy további fejleményeit. 

— Halálra Ítélték a testőrkapitány 
gyilkosát. Bécsből jelentik : A császári hadi-
törvényszék ma tárgyalta Jakobovics Lajkó 
közkatonának az ügyét, ki nemrégen* kettős 

gyilkosságot követett el. Jakobovics szolgá-
ja ,volt Eisenkorn Vilmos testőrkapitánynak 
és egy vasárnap délután, amikor Eisenkorn-
hoz vendégségbe érkeeztt Bolza Mária gróf-
nő, a tisztiszolga afölötti elkeseredésében, 
hogy nem kap kimenőt, beosont a kapitány 
szobájába és agyonlőtte gazdáját a grófnő-
vel együtt. A haditörvényszék ma ezért ha-
lálra ítélte Jakoboviesot. 

— Hogyan lett Pégoud a levegő hőse ? 
Pégoud, aki e hónap 18-án és 19-én mutatja 
be repülő művészetét Bécsben, most elmond-
ta aviatikai fejlődése .történetét. Elbeszélé-
séből az a tegfigyetemremóltább, hogy hu-
szonnégy éves és csak egy év óta repül. Per-
sze sose volt hajlandósága nyugodt életre. 
Virgonc ifjúsága után kalandos hajlamai a 
katonáskodás felé vonzották. Tizennyolcéves 
korában középiskolai tanulmányait elvégez-
ve, önkéntesként jelentkezett az afrikai va-
dászoknál. Leghőbb vágya az volt, hogy a 
csatatéren megkapja a tűzkeresztséget. Vá-
gya hamar teljesült: 1907-ben ás 1908-ban 
végigküzdötte a marokkói hadjáratot, aztán 
a gayi huszárezredben szolgált, majd a satu-
muri lovassági iskolához került. A repülés 
elejétől fogva, érdekelte. Rég érezte, hogy az 
ő eleme nem a szárazföld, hanem a levegő-
óceán. Kimondhatatlanul boldog volt, ami-
kor a Satory mellett levő repülőtéren először 
a levegőbe emelkedett. Mámor fogta el és 
•ugy érezte, hagy csak attól a pillanattól fog-
va él, csak attól fogva örü.1 a létnek. Ezentúl 
a repülést tekintette élete egyedüli oóljéj-
n.ak. Bucsut .mondott a katonaságnak és ez-
idén februárban a broui aerodromban meg-
kapta a pilótaoklevelet. Ezzel nyitva állott 
számára a levegő világ. Márciusiban imár ve-
zető pilóta volt Blériot buci aerodromjában. 
Arra. a. kérdésre, hogy mi indította őt vak-
merő mutatványára, kijelenti, hogy semmi-
esetre sem akrobata-hajlandóság, nem légtor-
nászati sikerek hajszolása. Szerinte a repü-
lés fejlődésériek két ú t j a van, a repülőgép tö-
kéletesedése és a pilóta repülőtekmkájának 
tökéletesedésére. Az utóbbit tart ja íomtosahb-
nak. Kutatta annak az okát, hogy miért esik 
annyi bátor, szép reményekre jogosító emb/r 

áldozatul. Azért, mert nem bíznak sem ma-
gukban, sem a gépükben. Az ő missziója az, 
hogy az aviatikus lelki készségét emelje. 
Bízzanak a gépben, amely olyan, mint egy 
jó, temperamentumos paripa.. Ha erős lovast 
érez a hátán: engedelmes. 

— Meghalt a szénért. Sátoraljaújhelyről 
jelentik: Soltész Istvánná és Máté Györgyné 
mulit héten Szerencsen, a vasúti állomás kö-
zelében lévő szénrakásból, mely a cukor-
gyáré, szenet akartak lopni. Amikor a sze-
net a szákba akarták tenni, észrevettek egy 
tolató teherkocsisort, Soltészaié ekkor ijedté-
ben a szénrakás tetejére kapaszkodott föl, 
de ez életébe került, mert a szénrakás meg-
csúszott lába alatt 'és az asszony a tehervo-
nat kereke alá került. Mindkét lábát tövig 
leszelte a kerék. Az asszony néhány óra múl-
va a kórházban meghalt. 

— Általános ipari tanfolyamok. A sze-
gedi állami felső ipariskolán folyó évi no-
vember 2-től a következő ipari szaktanfolya-
mok fognak megnyilni: 1. Faipari szakraj z-
taintfolyam. 2. Fémipari s z a k r a j z - t a n t f o l y a m , 
mindkettő november hó 2-től márciius 31-ig, 
vasárnap délelőtt négy-négy órai rajzokta-
tássah 3. Faipari müihelyi tanfolyam. 4. Fém-
ipari mülakatos, géplakatos és szerszámgép-
,kezelői (mühelyi tanfolyami, mindkettő n e 
vember hó 3-tól március 31-ig, heti hat-hat 
órai esti gyakorlati oktatással. 5. Gyengeára-
mú elektrotechnikai tanfolyam, .november 
hó 3-tól január 15-ig, heti hat órai esti ok-
tatással és vasárnapi gyakorlatokkal. 6. Kő-
műves rajztantfolyam, november 3-tól már-
cius 15-ig, heti 16 órai délutáni oktatással. 
A tanfolyamokra beiratkozhatnak oly iparo-
sok és ipari alkalmazottaik, kik magyarul ol-
vasni ós írni tudnak és a négy számtani alap-
műveletben jártasak. Amennyiben a rendel-
kezésre álló hely megengedi, oly tanoncok is 
beiratkozhatnak, .akik a tanszerződés utolsó 
évében vaunak és kiknek a tanonciskola! 
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igazgatóság ezt megengedi. A fémipari szak-
raj z-tamfolyamra a felső ipariskolába készü-
lő gyakornokok is felvétetnek. A tanfolya-
mokra beiratkozni lehet naponta délelőtt 11 
—1 óráig, azonkívül november hó 3-án estii 
6—7 óráig a felső ipariskola igazgatóságánál 
(Mars-tér 7.) A beiratkozások alkalmával a 
személyazonosságot igazoló okmány (ipariga-
zoJivány, munkakönyv, munkáshizto&itó pénz-
tári könyvecske, tanonciskolái könyvecske) 
stb. is felmutatandó. 

— Risbfőgyilkosság. Miskolcról jelentik: 
Vakmerő rablógyiilkosság tart ja izgalomban 
ma reggel óta a szomszédos Diósgyőr község 
lakosságát. Hajnalban a község szélén vérbe-
fagyva találták Lévai Miklós felsőhámori 
ikőmivessegédet. Még volt benne élet, de be-
szélni nehezen tudott, Rögtön beszátlitoitták 
a miskolci Erzsébet-kórházba, ahol nemso-
kára meghalt. Lévai Miklós pénteken este 
indult haza Miskolcról Felsőhámorba. Diós-
győrbe villámoson ment. Innen gyalog kel-
lett volna folytatnia az utat a két óra járás-
nyira fekvő Felsőhámorba. Mielőtt elindult 

| volna, betért egy korcsmába, melyet a falu 
j népe Majláttekoresmának nevez. A korcs-

mában négy verekedő, kötekedő, természetű 
diósgyőri llegény pálinkázott. Lévai csak az 
egyiket, a Milman nevűt ismerte közülök 
személyesen. A legények összenézitek és ki-
somlfordíáttak a. korcsmából. Nemsokára ment 
Lévai Miklós is. Az ut közepén haladt. A 
falu utolsó házától nem messzire útját állta 
a négy legény. Milman fejhevágta egy füty-
kössel, mire eszméletlenül összeseit. Ezután 
nekiisitek a zsebének és kiszedtek belőle min-
dent, Pénzt nem sokat találtak nála, pedig 
arra számítottak. A rablók bedobták áldoza-
tukat az árokba és elmenekültek, a csendőrök 
azonban már elfogták őket. 

— Mozgófénykép felvétel a szegedi 
korzón. Vas Sándor, a Korzó-mozgó igazga-
tója holnap, vasárnap 12 órakor személyesén 
felvételt csinál a korzón, hogy az egész or-
szágban .lássák a szegedi szép asszonyokat és 
leányokat, A felvétel ugy a fővárosi, vala-
mint a vidéki nagy mozgó-színházakban is 
be lesz mutatva. 

— Frosso ember vagy automata nem 
hozott oly feltűnést kirakatomban, mint aiz 
Idei fin és leányka ruháim, melyet olcsó és 
szabott árak mellett lehet elérni Neumann M. 
es. és kir. udvari kamarai szállítónál, Sze-
ged. 

— A letört karriér Waldemár Psilandcrrel 
a főszerepben, ú j r a műsorra kerül a Korzó-
moziban, azonban csak egy napig, hétfőn 
lesz látható. Az előadások 5, 7 és 9 órakor 
veszik kezdetüket. Jegyek válthatók d:. e. 
10—l-ig és délután 3 órától a Korzó-mozi 
pénztáránál. Telefon 11—85. 

— Ötszobás modern lakás kerestetik 
november elsejére. Cím a kiadóhivatalban. 

— A Kriegner-féle tokaji china vasbor 
nem támadja meg a fogát, nem terheli meg 
a gyomrot és ezért az összes vaskészitmények 
között az első helyet foglalja el. Világszerte év-
tizedek óta használják a vérszegénységből eredő 
összes bajoknál, étvágytalanság, gyomorbaj, 
mindennemű testi gyöngeségnél és gyengén 
fejlődő gyermekeknél. Valódi 5 puttonos tokaji 
borból készül, nagyon kellemes izü és hatása 
biztos. Üvegje 3 korona 20 fillér a gyógyszer-
tárakban. Postán küldi utánvéttel vagy a pénz 
előzetes beküldése után KRlEGNER-gyógy-
szertár Budapest, Kálvin-tér. 
Bútor zállitásokat hely- B C Í l Ő 

ben és vidékre, berak- szállító 

tározást száraz raktár 

helyiségben eszközöl 
Szeged, Jókai-utca l . s z 

Telefon 34. 

5 
gyertya-fényű WOLLFRAM izzókörték meg-
érkeztek melyeknek fogyasztása úgyszólván 

semmi, Szegeden kapható , 

Fonyó Soma ffiS^SK*3 


