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rencné és Király Antal z-entai lakosok tegnap délután tengerit hoztak hajóval Zentáró!. A tengerit árusítani Ikiezdték 42 fillérért. Három, rendőr tudomást szerzett a dologról, értesítették Gróf Dezső ügyeletes rendőrtisztviselőt, aki azonnal megjelent a helyszínen, lefoglalta a tengerit és beszóllittatta
a városházára, az eladók ellen pedig folyamatba tette az eljárást. 'Szombaton délelőtt
tárgyalta ezt -az ügyet a kihágási bíróság.
A kibágási eljárás folyamán -a biró megvétette a 80 métermázsa tengerit a városi -gazdásszal 28 koronával méter,mázsánként és
ezenfelül három napi elzárásra és 20 korona
pénzbirságna ítélte a terhelteket.
— Nincs cukorhiány. A pénzügyminisztériumnak most közzétett kimutatása szerint
az idei kampányban, 1914. szeptember 1-étől
bezárólag 1915. május hó végéig, a magyarországi cukorgyárakban: 3,379.222 .•mim. 'fogyasztási cukor termeltetett, vagyis- 479.804
mm.-val kevesebb, mint az előző kampányban. A cukorgyárakból és a .szabadraktárakból elszállíttatott az adó lefizetésé mellett
1,361.304 mm. (+ 299.089 m-m.), az adó lefizetése nélkül a vámvonalon át leendő kivitelre 392.695 mim. (— 1,660.168 mm.) Maradt
kézletben május végén 1.668.316 mm. fogyasztási cukor, vagyis 274.991' mm.-val több, mint
a múlt -év hasonló időszakában. Ezenkívül,
minthogy export alig volt, május, végén még
579.170 mm. nyers cukor volt
készletben, vagyis 510.306 mm.-val több, mint a műit
év hasonló időszakában. Megjegyzendő, hogy
az idei! kampányban a takarmányhiány következtében állatok etetésére 141.787 mm. nyers
•cukrot használtak -el. A fenti adatokból kitűnik, hogy a gyárakban és raktárakban elegendő mennyiségű cukor áll rendelkezésre és igy
semmi alapja sincs annak az, aggodalomnak,
hogy esetleg cukorhiány fog majd beállani.
— Sonnino hadnagya?. Sonnino kegyelméből négy u j hadnagya lett az -ola-sz hadsereginek: Barzilai iniliionias bankái?, -aki
trieszti származású s Vürzl Jakabnak hívták, mielőtt a bankári pályára lépett, D'Annunzio, az „önzetlen" költő, aki immár "min t
hadnagy szabadságra is ment. A másik két
uj .katonatiszt Marcom, akit a tábori távíróhoz osztottak be ós gróf Dalia Tőrre, az u j
katholikus szervezet elnöke, aki gyorsan csapott át a semlegességből >a háborús lelkesedésbe. A gróf egyébként ,az egyetlen tiszteletbeli hadnagy, aki a fronton is van.
— A betegnyugvó állomás Virág-napja.
Vasárnap délután tartja meg a Vöröskereszt
Betegnyugvó Állomása rég előkészített virágnapját az átutazó sebesültek javára, .Újszegeden és -a. Gedóiban. Az ujsz-e-g-e-di ünnepség rendezése iá Vészits Lajosmé vezetése
alatt álló Betegnyugvó Állomás bizottságának érdeme, mely bizottság ,a segítségre felkért hölgyekkel mindent elkövetett ,a siker
érdekében. A Ged ó-kerti ünnep Varga Borbála, Bödőné Trinkis® Paula és Szántóné Ladányi Mariska ügyességét ós leleményességét -dicséri. Az u j szegedi ünnepély fénypontja a. két katonai zenekar játéka és -a labdarugó verseny lesz, kellemes -oldala pedig a
s-ok értékes, szép dolgok árusítása, melyeket
legfeljebb 20 filléres árban adják városunk
legügyesebb urileányai. A iGe-dó-kert főmulatsága a népies versenyek egészen u j és
vonzó összeállításban. De a ifő-aittrak-ció, a
féltve őrzött titok -mindkét helyen, feltalálható lesz, ós ez nem lesz rhás, mint tiszta
búzalisztből készült hófehér pékkifli,
hozzá
í dekás súlyban, ami igazán a „régmúlt" jó
időket fogja elénk varázsolni. Dr. Szalag
József főkapitány előzékeny módon adta ki
a kiflik -sütésére szóló engedélyt, miig a tiszta
búzalisztet Back Bernát gőzmalma szállitja.
A sütést Schweiger Sándor műhelye eszközli
Körösi Alberttől adományozott tej-termékek
felbaszn álásával. Áldiqpatkás-z közönségünk
bizonyára méltányolni fogja ,a sok vmuukát
és fáradságot, melyet a bizottság tagjai a
rendezés körül végeztek és nagy számban
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•fogja felkeresni vasárnap délután ,a két kerthelyiséget. — A virágnap megváltása -fejéiben- a Szegedi Kenderfonógyár száz koronát
küldött hozzánk. -Rendeltetési helyére juttattuk.
— Á vuíki. Stockholmból jelen ik: A
Rjecs irja, hogy az orosz józanság végre küszöbön áll, minthogy Barck a likőr-gyárosoknak kérvényük alapján tudtukra adta a páiinhatilalom felfüggesztését. A kérés teljesítésének a megokolása az, hogy nem lehet a
titkos pálinkaár u.sitást beszüntetni. A Rjecs
azonban azt hiszi, íhögy a valódi ok a pénzszükséglet.
— A bosnyák termés. Szerajevóból jelentik: B'OSznia-H-ereeg'Ovin,a termése jávai
meghaladja, az átlagot.
A mezőgazdasági
munkálatoknak Ikitiinő időjárás kedvez. A
lejtős déli vidékeken már folyik ,az aratás,
amelyet nagyrészt asszonyok végeznek -el a
hadba vonultak helyett is. Kitűnő lesz a szilva termés, amely egyes járások legfőbb terméke. Mivel -exportra számítani n-em lehet,
a tartományi kormány a kereskedelmi kamaráit utasította, hogy -a szilva és szilivaiztermés értékesítésére tegyen javaslatot. Berkovits kamarai -elnök rendkívüli ülésre hívta
össze ,a kamarát, itt fognak dönteni -a -szilvaérték,esités kérdésében.
— Az Arany Ökör vendéglőse. Eszékről
jelentik: A rendőrség bizalmas értesítést hali-,ott, hogy az „Aranyok,ör"Jböz címzett vendéglő tulajdonosa, Höffletr János, az aprópénzt rendszeresen kivonja ,a forgalomból és
elrejti. -Erre a ifel jelentésre házkutatást tartottak a vendéglős lakásán, aminek megl-epő
•eredménye v-olt. ,A hálószoba szekrényében
két nagy pléh ládát -találtak, amely s-zinültig
tel-e v-o-lt ezüst-, nikkel- és réz-pénzzel. :A rendőrség egy korráányrendőltet alapján elkobozta az aprópénzt, amely .5265 koronára rag,
A vendéglős -ennek az összegnek csak a felét
kapta vissza bankókban, a. többit pedig a
kormányrendelet, értelmében, ,a. -fi-sk-us javára
v issza tartották. Höffl-er megvallotta, h-ogy
az aprópénzt már a mozgósítás óta gyűjtötte.
— A liadbavonuttak családtagjai segélyezésére alakult bizottság pénztárkimutatását
1-915. junius 2-ikától julius -3-ikáig -a következőkben ism-erteti: Rokkant katonák segélyalapjára: Kineisie-l Jakab, -halászmester -6 K,
Böfhm László 5. Módos István 4 ko-ronia. —
Havoniíi-n-t ismétlődő adomány-tik: Állami főreál iskola tanári kara 17.55, -Gsala Károly 2,
C.-.ik Mária 1.0, -Gs-iky József 20, Kiss F-eremc
f'őerdői am ácsos .1-6, Oldal.,József 3.20, Kelem-en
Béla május és- június, hóra 60, Konrád Lajos bárom hóra. 12, II. kataszteri helyszínel,
felügyelőség 23, Pénzügy i ga zg atósáig tisztikara 47.50, Roih-onczy Géza június és j-u.liusra
,20, Rohonezy Béla 10 borona. — V-ak katonák
alapjára: állomás-főnökség, árverés eredménye 3, alsóvárosi tani-tó testület gyűjtése
221.23, Barmos György plébános installáció
megváltásáért 200, Böhm László 5.10, felső tanyai rendőrség gyűjtésé ,20 és 44, „iFöliebaráti -.szeretet" egyesület 371.53, felsővárosi
iparos-kör zászl-ógyiüjtéééből 40, özv. Gyuricza Lipótné és Olgái 20, Kohn Jolán —.40,
Kiss testvérek egy 100 ko-ronia névértékű
hadikölcsön kötvényt, mórai iskola növendő]vei i .48, Pollák Izabella ési Spagetti Tv.
gyűjtése 2.28, Urbán család, koszio-rumegváltás- eimién 30, Urbán István 2, Varga Borbála 2 korona. A Dólmagyarorsság-tól L-loyd
tarokkparti 20 és- 15 korona. -A Szegedi Napló-tói Dávid Sándor 100, Faies Pereme 20,
Frank Ján-c-sné 10, Goldgruber László 2.50,
L. L.-né kos-zorumegváltás- címén 20, Szász
Emil igazgató -gyűjtése 70, dr. SŐre-ghy Mátyás 20, Varga Borbála intézete, növendékei
18, városi keresk. iskola középosztálya növendékei gyűjtése 20.20 korona.
— A magyar-német sógor a Vigszinpad-kabaréban. A Vigszinpad-kabaréban ma,
vasárnap est-e az uj. júliusi műsor művészgárdája lép 'fél, amelynek három estén át zsúfolt ház ta-ps-olt. Tacianu, ez a világhírű hang-

