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métlem azonban, nagyon kevés öröm van a
munkájukban. A környékbéli gazdák közül
sokan érdeklődtek már nálam, liogy mint
váltak be az oroszok a munkában. Én mindenkinek ugyanezt mondtam, de azért nem
beszéltem le senkit, hogy a gazdaságok részére oroszokat kérelmezzen, mert h a igen
gyönge munkások is, a semminél mégis, csak
többet érnek, különösen olyan előnyös feltételek között, ahogyan kapni lehet őket."
— Kétszáz orosz hadifoglyot kér Szeged az arat'munkára. Közöltük annak idején,
hogy a honvédelmi miniszter leiratban értesítette a város tanácsát, hogy orosz hadifoglyok igénybe vehetők
aratómunkálatokra!.
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester bemut a t t a a miniszter rendeletét a csütörtöki tanácsülésen. A rendelet kiemeli, hogy a .hadifoglyok ellátásáról épen ugy kell gondoskodni, mintha arató munkások volnának.
Szeszes italt nem kaphatnak; ellenben naponta kétszer-Iháromszo-r r u m nélküli teát
kell nekik adni. Szegednek 200 hadifogolyra
van szüksége az aratási munkálatokhoz.: A.
hatóság a főispáni hivatal u t j á n érteisiti erről a minisztert.
— Nagy tűz Zsombolyán Zsombolyáról
jelentik: A /íei/orra-gőzmalom kigyuladt ós
teljesen leégett. IAZ üzemet rendes szokás
szerint este hat órakor beszüntették a malomban, a munkások eltávoztak, a hatalmas
kétemeletes épületet pedig lezárták. Esti kilenc óra lehetett, amikor a járókelők- a malomépület második emeletén, a felvonó közelében világosságot, lassan terjedő tüzlfoltét
vettek 'észre. Azonnal értesítették a fenyegető
veszedelemről a tűzoltóságot, amely ki is
vonult. Nehéz, megfeszített munka várt a
tűzoltókra, akiknek a közsógbeli lakosság is
segített, de az elemi erővel pusztító lángoknak már .nem sikerült gátat emelni. Éjjel
háromnegyedtizenkettőre j á r t az idő, amikor
az épület teteje óriási robajjal beszakadt,
n tára a nemsokára leszakadt a. második emelet egész tetőzete is, megremegtetve a hatalmas falakat. Reggelre a lángok
elpusztították az egész malom épül etet és a romok a tágas pincékben hevernek üszkösödve, füstölögve. A leégett malomban odaveszett
tizenöt
vaggon liszt, az egész felszerelés és berendezés. Négy vaggon lisztet és .a gépházat m,ég
idejében .sikerült megmenteni. A malom felszerelésének és r a k t á r á n a k értékét kétszázötvenezer koronára lehet becsülni,' amiből
alig maradt valami sértetlenül. (A kár tehát
igen tetemes, de biztosítás révén nagy részben megtérül. iA tüz keletkezésének oka eddig ismeretlen.
— A gőzgépkezelők és kazánfűtők legközelebbi képesítő vizsgáit Szegeden julius
4. napján délelőtt 9 órakor a szegedi felső
ipariskolában t a r t j á k meg. A vizsgálati kérvények kellően felszerelve a m. kir. kerületi
iparfelügyelőségliez (Földváry-utca 4. szám)
küldendők.
— Felhő Rózsi a Vigszinpad-kabaréban
A Vigszi ii pad-Kabaré igazgatóságának sikerült néhány napi vendégszereplésre megnyernie Felhő Rózsit, (Szeged volt kedvencét,
aki a kabaré színpadokon a r a t j a most országszerte sikereit. Felhő Rózsi csütörtökön lépett fel először. Bizonyára minden este telt
ház fogja végignézni Felhő vendégszerepléseit, ezért ajánlatos a jegyeket előre megváltani, liogy este a pénztárnál ne legyen
nagy torlódás. Előadásra kerül ma másodszor a „Besaállásolás" bohózat, melyben Hunyady mint tót kutyamosó mutatkozik be.
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A hatóság intézkedései
az élelmiszer drágaság ellen.
(Saját tudósítónktól.)
A csütörtöki tanácsülésen dr. Szaluy József főkapitány részletes előterjesztés tett azokról a hatósági intézkedésekről, amelyekkel az éleim szer drágaságon segíteni lehet. Ezek szerint a közélelmezési bizottság tanácskozásaiba a szegedi feministák kérelmére, bevonják az aszszonyokat is. Szombaton megkezdik a hatósági boltban a zöldségfélék árusítását.
A
'husbódéknál uj rendet .léptetnek életbe. Eddig a sertés- és juhhúst egy bódéban árusították. ami nagy torlódást idézett elő. Sokan
bementek a bódéba is és ott zavarták a személyzetet. A főkapitány ezt az anomáliát is
megszünteti: az árubódéba senki be nemi léphet a hivatalos személyeken kivül. Korlátot
is állítanak, .hogy a közönség között sorrendet lehessen tartani.
A maximális ár 'megállapításával is foglalkozott a főkapitány. Véleménye szerint
Szegeden lehetetlen az élelmiszer-dijak rrtnximáiáSíi, mert teljesen ki van szolgáltatva a
város a tanyának. Ha a tanyaiak vélemériyeszerint való olcsó árakat szabnak 'Szegeden. akkor a termelő nem hozza ide az áruját, hanem elviszi a közeli községekbe, vagy
más városba. Élénk példa erre az, árui a
tejjel történt. A tej literjét többen'ötven fillérért árusították és emellett még vizezték
is a tejet. A rendőrség elkobozta a hamtsitott tejet é's .az ánát is leszorította 38—40 fillérre. Erre az történt, hogy most a tanyaiak
nem hoznak tejet a .piacra, mert nem tetszik
nekik, hogy nem lehet hamis tejet, drága
pénzért adni.
A városnak tágabb Ikeretbén kell szervezni a hatósági árusítást, hogy megszűnjenek "a visszaélések. Nagy mennyiségű tej 'és
vaj van a környéken, csak össze- kellene vásárolni. Ha a hatósági bevásárlók nagy

mennyiségre 'kötéseket tudnak csinálni, akkor biztosíttatják a közönség rendszeres és
olcsó élelmezését. Most a hatósági árusítás
azonban keveset segit a súlyos helyzeten.
Egyik héten van tojás, a másikon nincs; vásárolnak öt-hat sertést, ami egy ideig kielégíti a szükségletet, de ez a mennyiség hamar elfogy. Ezért szervezni kell nagy és állandóan működő bevásárló bizottságot.
A tanács elfogadta a főkapitány előterjesztését és megbízta, liogy sürgősen gondoskodjék az előterjesztésben foglalt tervek
végrehajtásáról.
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Beszélgetés Plank
egyik honvédével.
Plank .Ede altábornagy nevével
nem
egyszer találkoztunk a bécsi, berlini é s budapesti lapok hasábjain. Plank az északi
harctéren küzdött hónapok óta, kibővített
hadosztályt vezetett. Hogy milyen bravúrosan dolgozott a népszerű tábornok, azt szedték sorokba a lapok. A szegediek előtt nem
kell külön hangsúlyozni ' a vezér sikereit,
büszke figyelemmel kísértük s amikor a palotás városból elindult.a frontra, tudtuk, hogy
nagyszerű eredményeket fog felmutatni.
Plank Ede altábornagy hadosztályának
egyik honvédja néhány napi
szabadsági
most tért haza Szegedre s a következőket
mondotta el tudósítónknak:
— A Pirink-féle hadosztály is a Szurmay-féte hadseregcsoportban
'harcol. Ez a
csoport a Linsingen-sereghez
tartozik, annak a balszárnyát alkotja. A Szurmay-sereg csakis honvédokból áll. A németek imádják a honvédot, legalább velük egyenrangúnak mondják. Határtalan bizalom tölti el 'a
lelküket irántunk. Ha tudják, hogy — .rnond-
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