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— ö t vaggon lisztet kap a város. A bel-
ügyminiszter tudatta a polgármesterrel, 
liogy a Haditermény r.-t. utján öt vaggon 
lisztet utal ki Szeged város részére. A mult 
hónapban tiz vaggon lisztet kapott a város 
abból a harmincöt vaggoiiból, amelyet a sze-
gedi taibonyakészi tőktől foglaltak le. 

— Az árvíz emléke a régi zsinagógában. 
A Szent Egylet vasárnap délután fél'hatkoi* 
a lefolyt év közéleti és tudományos jeleseién 
emlékistentiszteletet tart, amellyel az árviz-
emlékünnepe összeköttetik. A prédikáció fél-
hatkor kezdődik. 

— Beregi és társai ügyében a Kúria 
Ítélete leérkezett. Beregi Béla és társai had-
seregszállítók ügyében az iratok a napokban 
leérkeztek a szegedi törvényszékhez. Heressy 
Kálmán főtárgyalási elnök legközelebb ki-
hirdeti az ítéletet az elitéitik előtt. 

— A szegedi iparosok fogyasztási szö-
vetkezetének sertéshizlalása. Ismeretes, hogy 
a szegedi iparosok fogyasztási szövetkezete 
a tél folyamán arra vállalkozott, hogy tag-
jainak. illetőleg az annak idején jelentkezett 
fogyasztóknak házi szükségletük kielégítésé-
re konzorcionális alapon, teljes önzetlenség-
gel sértéseket hizlal és az érdekeltségnek a 
hízott sertéseket önköltségi áron bocsátja 
rendelkezésre. Az ügy a sertésvágás fő sze-
zonjában közmegelégedésre bonyolódott le 
és a szövetkezet a sertéseket négy koronás 
kilogrammonkénti áron adta át a tagoknak, 
miközben Síi darab sertést a konzorcium 
hasznára 4.75 koronás áron értékesített. A 
szövetkezet az elszámolását most teszi köz-
zé s ennek közérdekből azért adunk helyet, 
mert a fogyasztó közönség igen széles ré-
tege van érdekelve és mert ez értékes tanul-
ságot foglal magában atekintetben. ihogy 
miként lehet helyes üzleti érzékkel közérde-
ket szolgálni. Az elszámolás szerint a szö-
vetkezet 1915. október 6-án 319 darab ser-
tést 34,600 kg. súlyban 4.70 koronás áron 
vásárolt 162,620 koronáért. A körülbelül há-
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rom hónapig tartó hizlalás ideije alatt eMo-
. gyott mintegy 930 métermázsa eleség, amely 
az őrlés, szállítás, kölcsönzsákok, rostáita-
tás stb. költségeivel együtt átlagban inéter-
mazsánkint 39 koronába került. A szövetke-
zet kizárólag kukorica- és árpadarát hasz-
nált föl. Az átlagárat néhány vaggon Romá-
niából importált 55 koronás kukorica költ-
sége nagyobbította, azonban az ismert vi-
szonyok mellett a fölhasznált eleség még ol-
csónak mondható. Az eleség 36,270 koronába 
került. Bithez járult még körülbelül 2500 ko-
rona kamatkiadás és akolbér, kanászfizetés, 
felügyeleti költség, eieségbeszerzés körüli 
útiköltségek, egyéb dinen további 2400 ko-
rina, igy az összes kiadás a vételárral együtt 
203,790 koronát tett. Az érdekeitek átvettek 
239 darab sertést 37,013 kg. élősúlyban 4 ko-
ronás áron s a bevétel e cimen 148,052 koro-
na volt. Külön értékesíttetett 80 darab sertés 
13.250 kg. élősúlyban 4.75 koronás áron s 
ezért 62,937.50 korona folyt be. Az összes be-
vétel volt tehát 210,089 korona 50 fillér s 
igy fölöslegül 7199 korona 50 fillér mutatko-
zott, amelyből a tagoknak kilogrammonkint 
20 fillér lesz visszatéríthető. A buszfilléres 
visszatérítés összegét a mutatkozó haszon 
nem íödözné teljesen, ezért a szövetkezet 
igazgatósága azoknak, akik utólagos jelent-
kezés folytán kaptak a szövetkezet előzé-
kenységéből sertéseket, de a kockázatban 
nem vettek részt, úgyszintén azoknak, akik 
az átvett sertéseket henteseknek és vendég-
lősöknek haszonra eladták (mert ilyenek is 
voltak), visszatérítést nem ad. Körülbelül 
2200 kilogram vonható igy le az érdekeltek-
nek kiszolgáltatott 37,000 kilogramnyi súly-
ból, igy a nvereség-íödözet az e napokban 
kiosztandó visszatérítésekre elegendő iödüze-
tet nyújt. 

— Felbontották a halászati bérlő szer 

zödését. Pénteken délelőtt tartotta a Csongrád 
Szeged—Tiszai dlalászati Társuld a város-
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háza tanácstermében évi rendes közgyűlését. 

A közgyűlés, amelyen Mátéffy Ferenc szen-

tesi polgármester elnökölt, tudomásul vette 

az igazgatóság évi jelentését. Kncisl Jakab' 

halászati bérlő ügyében, aki tudvalevőleg a 

szerződés felbontását kérte a társulattól, az-

zal az indokolással, hogy a halászatra ráfizet, 

a közgyűlés ugy határozott, liogy a bérlőt ki-

engedi az obl.igóból és a szerződést 'felbon-

tottnak tekinti. Időközben ugyanis egy má-

sik vállalkozó jóval előnyöselbb ajánlatot 

tett a bérletre, igy a társulat megragadta az 

alkalmat és Ivneisl szerződését felbontotta. 

— Járossy Sándor és Dékány Mária fel-
mentése jogerős. Járossy Sándor mérnököt 
és Dékány Máriát a szegedi Ítélőtábla tudva-
levőleg felmentette a gyújtogatás bűntetté-
nek vádja alól. lAz ítélet ellen dr. Harsányt 
Elemér vezető-ügyész semmiségi panaszt je-
lentett he, amilyet a koronaügyészség most 
visszavont igy a felmentés jogerőssé, vált. 

— Adomány a vakoknak. A Szeged-Cson-
grádi Takarékpénztár igazgatósága a Vako-
kat Gyámolító Országé- Egyesület alföldi fiók 
egyletének 200, az ifjú vakok1 szegcdi intéze-
tének 50 koronát adományozott, mely kegyes 
ad-- Hiányokért e helyen is a leghálásabb kö-
szönetét fejezi ki az igazgatóság. 

— Bonyolódik a nagybecskereki nyolc-
vanezer koronás lopás ügye. Hirt adtunk arról, 
hogy Nagy becs kereke n Goldberg Mihály ék-
szeré?/. üzletét néhány nap előtt kifosztották 
és kerül"!.elül nyolcvanezer korona értékű ék-
szert loptak el, eddig ismeretlen tettesek. A 
szegedi rendőrséget a nagy hoc-kerek i rund-
őrség táviratilag értesítette a beörésről és 
kére a nyomozás bevezetését. Dr. Borbála 
Jenő bűnügyi kapitány egy Vida nevii állás-
nélküli pincért fogott gyanúiba, aki Szegeden 
legutóbb apróbb lopá-okat követett el és be-
vallotta, hogy Nagybecvkerelkről jött Sze-
gedié. Mintán Vida olyan nyilatkozatot tett, 
hegy tudja, kik követték el a betöré-t, dr. 
Boibdla meghízta Szécsévyi Miklós detektí-
vet, hegy a pincért Nagylacskerekre kísérje 
ós a nyomozást ott folytassa. A detektív el 
is utazott Vidával, de egyedül jött vissza, 
mert Vida a nagybecskereki rendőr-égről, — 
ahol éjszakára a detektív elhelyezte — meg-
szökött. A nagybecskereki ismeretlen betö-
rőkkel együtt most már Vidát is keresi a 
rendőrség. 

— A tanyai vadvizek egyik áldozata. Egy 
zokogó, feldúlt arcú parasztasszony kért pén-
tekem bebocsátást a polgármesterhez.'Amikor 
a polgármester előtt állott, sírva panaszolta 
cl, hogy a 'Mórahalom 264. számi alatt levő 
kis viskója tegnap összedőlt é.s bárom gyere-
kével a szabad ég alatt maradt. A polgár-
mester meghallgatta a kétségbeesett asz-
szonyt: Hódy József nét, akinek az ura Orosz-
Lengyelországban teljesít katonai szolgálatot 
ős akinek a vadvizek ilyen nagy kárt okoz-
tak. Dr. Somogyi polgármester telefonon 
érintkezésbe lépett Sass Lajos kerületi rend-
őrhiztosal, akit megbízott, hogy Hódynénak, 
— amennyiben az asszony által előadottak 
a valóságnak megfelelnek — azonnal bérel-
jen a régi tanya közelében a város költségén 
laká-t és gondoskodjék a gyerekeik elhelyezé-
séről. Ezenkívül ötven korona rögtöni segélyt 
utalt ki az asszonynak a polgármester. 

— A bajor katona, meg a sintér. Nagy 

váradról jelentik: Kart Hans bajor közvitéz 

néhány napot töltött Nagyváradon, ahol va-

lamelyik délután furcsa kalandja akadt. A 

nagyváradi Teieki-utoii meglátta, hogy egJ* 

suhanc hosszú dróton egy óriási kulyát von-

szol )Aga után. amely teljes erejéből ctKnáH 

A bajor katona nem tudta, hogy Magyal', 

országon ez a kutyafogdosás módja. ne>" 

tudta, hogy itt „hatósági személlyel" á" 

szemben, (hanem képéből kikelve ugrott '' 

kutyapecér elé, elöld) elvette tőle a drótot' 

kiszabadította a kutyát, azután megverte  a  
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Szombaton és vasárnap 

A kinematographia csodája 

A BESTIA . 
Társadalmi dráma 4 felvonásban. 

Bernáték nyaralni mennek. 
Vígjáték 3 felvonásban. 

Pali fél a Zeppelintől 
bohózat. 

E l ő a d á s o k szombaton 5, 7 és 9 órakor, 

vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor. 


