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betöltenek, az az asszimiláló erő, amellyel a 
nemzetiségeket a mag var ságihoz kapcsolják. 
Kosit 'scu Mitiály dunaőrbegyi román espe-
ressel történt. Családjával együtt szállt fel 
az egyik állomáson a menekülők vonatára. 
Beszélgetésbe eredtek vele az ujságirók és 
megkérdezték, hogy talán azért hagyja el la-
kóhelyét, mert a romások még a papokat sem 
kímélik? 

— Azt nem tudom, hogy mit csinálnak a 
papokkal, — felelte ő magyarul, — de azt 
tudom, hogy engem Magyar Gábor, a szege-
di piarista gimnáziumi igazgatója nevelt és 
én nem kérek a fölszabaditókból. 

— A kormány közcélokra rekvirálni fog-
ja a gabonát. Budapestről jelentik: A legkö-
zelebbi napokban a kormány rendeletet fog 
kibocsátani, amely szerint az egész ország 
gabonakészletét közcélokra le lehet foglalni. 
A rendelet kibocsátása után az állam" ha a 
szükség ugy kívánja, föltétlenül rendelkezni 
fog az országban található gabonakészletek-
kel. A kormány rendelete csupán a háztar-
tásoknak és gazdasági magánszükségletek 
céljaira engedélyezett gabonát hagyja érinte-
lenül. Az eddigi rendeletek szerint a gabona-
fölösleget tudvalevőleg a Haditerménynek le-
het fölajánlani megvételre. 

— Cserkészek a menekültek szolgálatá-
ban. Kaptuk a következő sorokat: Az er-
délyi menekültek száma mindinkább szapo-
rodik városunkban s elhelyezésük, gondozá-
suk emberfeletti munkát kiván a hatóságtól. 
Ila a néhány évvel ezelőtt megalakult cser-
kész-egyesület a háború kitörése miatt, mű-
ködését nem is kezdhette meg Szegeden, de 
azért a cserkész-fiuk itt vannak s készség-
gel ajánlkoznak a hatóság segítségére. Vál-
lalkoznak arra, hogy a menekülteket a vas-
úttól a részükre kijelölt lakásokba vezessék, 
őket a városban kalauzolják s egyáltalán 
rendelkezésükre állanak. A fővárosban is 
megmutatták a cserkészek, hogy fogadalmuk-
hoz hiven teljesitik elvállalt kötelességeiket 
s hogy őkot mindenre felhasználhatják, igy 
nagy szolgálatot tettek a mentőknek, le-
emelték a vasúti kocsikból a sebesülteket, 
betegeket szállítottak és a mentők nem győz-
ték dicsérni ügyességüket és szorgalmukat. 
Most, hogy a tanév megkezdése október 
elsejére lett elhalasztva, egy teljes hónap 
állana rendelkezésükre és e fürge, fáradhat-
lan, készséges cserkész fiuknak nagy hasznát 
venné ugy a hatóság, valamint a sok idegen. 

— Elrendelték Kolozsvárt a statáriumot. 
Kolozsvárról jelentik: Kolozsvár és Kolozs-
megye területére élethelóptették a statáriu-
mot. Beteph Miklós kormánybiztos kijelen-
tette, hogy 'a polgári élet normális lefolyását 
nem nyirbálják meg a rendkívüli intézkedé-
sek, azonban a véderő elleni és más bűncse-
lekmények »tatária] iter fognak megtorol tat-
ai. Kifüggesztették már a statáriumra vonat-
kozó hirdetményeket, amelyek minden irány-
ban tájékoztatják a közönséget. 

— Beszerzési előleg a kórházi tisztvise-
lőknek. A belügyminiszter kedden rendeletet 
intézett a város hatóságához a városi közkór-
háznál alkalmazott tisztviselők és dijnokok 
beszerzési előlegére vonatkozóan. Elrendelte 
a miniszter, hogy ezek a tisztviselők és dij-
nokok is kapjanak beszerzési előleget. A be-
szerzési előleget rövid uton kiutalják. 

— Hazai románok hűsége. Nagyenyedről 
jelentik: A balázsfalvi egyházmegye papjai 
és hívei hűségükről és ragaszkodásukról ma-
nifesztumot nyújtottak út a főispánnak azzal 
a kéréssel, hogy azt gróf Tisza István minisz-
terelnö'khöz továbbítsa. 

— A pénzügyigazgató előlépése. Őfelsé-
ge Tőrös Sándor királyi tanácsos, pénzügy-
igazgatónak a hatodik fizetési osztály jelle-
gét adományozta. 

— Kitüntetések. A király elrendelte, hogy 
Brokés István 3. honvéd huszárezred pa-
rancsnokának, valamint varas ányi Vedres 
László, a 20. gyalogezrednél beosztott 5. honv. 
gyalogezredben századosnak a legfelsőbb di-
csérő elismerés újólag tudtul adassék. A 
legfelsőbb dicsérő elismerés tudtul adatott 
Pekárí István 3. honvéd huszárezredbeii tart. 
főhadnagynak, Baintner László 3. honvéd 
huszárezrednél beosztott és Tallián Andor 3. 
honvéd huszárezrednél beosztott 5. honvéd 
hadnagyoknak. 

— A Szivárvány-utcában tegnap délután 
különös estmény történt. Három baka állott 
a Kopogi-fóle trafik előtt és a trafikossal tár-
salogtak. Szivart meg cigarettát kértek a 
hadfiak, de a trafikos mindig azt válaszolta: 
Nincs. A bakák épen odébb akartak állani, 
amikor észrevették, hogy egy civil lép az 
üzletben. Kivánesian figyelték, mi fog tör-
ténni. A civil is cigarettát kért és a civil 
kapott is. j 

— A szén készletek bejelentése. A pol-
gármesteri hivatal közli: A miniszter rende-
letet bocsájtott ki, amelynek értelmében a 
szénkészleteket a szeptember 5-iki állapotnak 
megfelclőleg, e hó 12-ig a statisztikai hiva-
talnál be kell jelenteni. Később a bejelenté-
seket a hó 8-ik napjáig kell eszközölni min-
den hónapban. A széntermelők, szénkeres-
kedők és jogi személyek . mennyiségre való 
tekintet nélkül tartoznak bejelenteni készle-
teiket, a magánosok csak abban az esetben, 
ha a rendelkezésükre álló szénmennyiség a 
száz métermázsát meghaladja. A bejelentés-
hez szükséges bejelentőlapokat a polgármes-
teri hivatal bocsátja a jelentkezők rendel-
kezésére. 

— Makszimálták a paradicsom árát. A 
polgármester az ármegállapitó bizottság meg-
hallgatása után a paradicsom árát szeptem-
ber 6 iki hatállyal kilónkint 40 fillérben ál-
lapította meg. 

— Ötszáz korona a hadiárváknak. Kele-
men Kálmán nyugalmazott helyettes árvaszé-
ki elnök kedden ötszáz koronát adományo-
zott a szegedi hadiárvák felsegélyezésére a 
polgármester kezeihez. 

— Halálra itélve. Rendkívül érdekes és 
izgalmas amerikai szenzációs dráma lesz az 
Urána-szinház szerda és csütörtöki műsorán, 
a főszerepben FJorence Turner gyönyörű 
alakításával. A kik az izgalmas drámákat 
szeretik, ne mulasszák el ezt az érdemes 
műsort megnézni. 

Legújabb kész női kabátok, szövet, bár-
sony, plüss és perzsából, bundák, szőrme-
áruk, blúzok, aljak stb. Mérték szerint ké-
szülnek. divat kabátok, kosztümök, toíl-
lettek stb. mérsékelt árak! Reményiné Feld-
inann Sári női divatháza s divatszalon, Szeged 
főposta mellett. 

— Beíratások a városi nyelviskolában. 
Szeged szab. kir. város felügyelete alatt álló 
nyelviskolában (városi felső kereskedelmi isko-
lában) a beiratások augusztus 21-től (délelőtt 
és délután) kezdődnek. Német, francia, angol, 
olasz, magyar, román és bolgár nyelvek társal-
gási alapon. Kezdők és haladók, tanulók és fel-
nőttek külön-külön nyolcas csoportokban. Tele-
fon 1411. Az igazgatóság. 

Írógépszalag—szénpapir és az összes 
Írógép kellékek állandóan raktáron tárt és díj-
mentesen felszereli Keller Írógépvállalat Sze-
ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363. 

A Délmagyar ország telefonjai 
Szerkesztőség 305. 
Kiadóhivatal 81. 

Egy magyarországi város, 
ahol jól élnek az emberek. 
— Hatósági közélelmezés Miskolczon. — 

(Saját tudósiónktól.) Az ország legtöbb vá-
rosában a hatóság tehetetlen az egyre job-
ban elhatalmasodó drágasággal szemben. A 
szegedi hatóság törekvései, amelyek a lakos-
ság megélhetési viszonyain próbáltak enyhí-
teni, tudvalevőleg nem vezettek a kellő ered-
ményre. Csődöt mondott a hatósági boltok 
intézménye és a tervezett közös konyha már 
az előkészitő munkálatoknál fennakadt. Azt 
lehetne gondolni, hogy a háborús nehézsé-
gekkel nem képes megküzdeni egyik városi 
hatóság sem. De hogy ez nem igy van, bi-
zonyi ja Miskolc város példája, ahol a ha-
tósági közélelmezés a legszebb sikkerrel 
gondoskodik a lakosság ellátásáról. 

Nagy Ferenc miskolci polgármester egy 
millió korona alaptökével (amelyet 4lh °/o-os 
kamattal a helybeli pénzintézetektől vett 
kölcsön a város) közélelmezési váltalatot léte-
sített, (ezt indítványozták valamikor Szege-
den is. A szerk.) amely mint törvónyszóki-
leg bejegyzett cég kezdte meg működését. A 
vállalat élén a po'gármester áll, megfelelő 
személyzettel. A vállalat irodája összekötte-
tést tart fenn az ország termelőivel ós köz-
vetlenül szerzi be az élelmicikkeket. A be-
beszerzett szükségleti cikkeket órási raktár-
ban helyezik el. A legutóbbi hónapban a 
vállalat három millió korona forgalmat csinált. 
A raktárban a városnak egész évi szükség-
lete van felhalmozva; tavalyról még hat 
vacgon kukoricája maradt a városnak. 

Áz élelmiszereket a város hatósági bol-
tokban, saját alkalmazottaival árusittatja a 
közönség részére. A városnak van hat tej-
csarnoka, amelyekben vajat és cukrot is le-
het kapni. A kertészeti telepen züldsógfélé-
k :t termesztenek és azokat is hatósági üzle-
tekben adják el. Ezenkívül bab, lencse, kávé 
bőven van a hatósági boltokban, de több 
élelmicikket a piacon is árusít a város, ahol 
fölveszi a küzdelmet a kofák uzsorájával. 

A városi kenyérgyárban ötven métermázsa 
kenyeret sütnek naponta, elsősorban a sze-
gény nép számára, amely számozott jegyek-
kel jut az előirt kenyérmennyisóghez. A vá-
ros bőven el van látva liszttel. 

A nagyszabású vállalat adminisztrációjá-
nak nagy segítségére van a város teherautója, 
amellyel szükség esetén távolabbi vidékekről 
is a városba tudják szállítani a terményeket. 
A város szerződéseket kötött tejtermelőkkel, 
amelyek alapján a környékbeli uradalmaktól 
naponta hatezer liter tejet kap. 

A városi népligetben, ami nálunk az 
ujszegedi parkkal hozható párhuzamba, a 
kioszkot nem adták ki bérbe vendéglőnek, 
hanem ahelyett ott tejivót rendezett be a 
hatóság, ahol 1 liter tej 46 fillér, egy pohár 
G fillér, aludt tej 20 fillér. A népligeti tej-
ivóban öt tagú család két koronáért meg-
vacsorázhat. Havonta egy vaggon vaj érke-
zik Dániából. A vaj nagyobb részét Buda-
pesten hűtőkben elraktározzák és onnan szál-
lítják a szükséghez képest, ha kell, teher-
autóval Miskolcra. Egy kilogram vaj 9 ko-
rona, hollandi sajt 6.50 korona. 

A városnak van juhnyája, marhaállo-
mánya, sertéshizlaldája. A nyersterményeket 
maga a város dolgoztatja fel és a zsírt, to-
vábbá a hentesárukat a városi kolbászgyárban 
dolgozzák fel. Hét hónap alatt a hatósági 
mészárszék és hentesüzleteknek 636 ezer 
korona forgalma volt. A hatósági husmészár-
székben egy nap alatt átlag 834 család vesz 
zsírt 3050 korona értékben. Ezenfelül árusít 
a város vadhúst is. 

Minden beszerzett szükségleti cikket a 
központi áruraktárban helyeznek el. Ez idő 
szerint mintegy 300 ezer korona értékű áru van 
beraktározva. A városnak nyolc kenyérüzletében 
nemcsak kenyeret, hanem burgonyát is kapni, 
dekáját 14 fillérjével. Szenet, fát teherautó-


