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gypiiélők, akik ilyen módon akarnak munka 
nélkül, könnyű életet élni. 

A rendőrségnek eddig nem jelentettek 
hivatalosan ilyen esetet, de mi hallottuk, 
hogy a pályaudvarokon átmeneküllek garáz-
dálkodnak és felhívjuk rá juk a rendőrség 
figyelmét. 

— Erdélyi képviselők a helyzetről. Buda-
pestről jelenti tudósítónk: A képviselőház 
folyosóján erdélyi képviselők elmondották, 
hogy biztos értesülésük szerint Erdélyben ja-
vult a helyzet. A közigazgatás fejetlensége 
megszűnt. A katonság minden intézkedést 
megtett a rend helyreállítására. Számos 
helységbe a lakosság visszatért. 

— Nyugalom Krassó-Szörényben. Lúgos-
ról jelentik: Dr. Siegescu József az oravicai 
kerület országgyűlési képviselője, a román 
háború kitörése után kerületébe utazott, 
ahonnan tegnap tért vnsza. Siegescu elmond-
ta, hogy Krassé-Szörény vármegyében a la-
kosság nyugodt, a nép rendesen végzi mun-
káját s nemcsak a román intelligencia, de a 
nép is a legnagyobb megbotránkozás hangján 
beszél a perfid és gyalázatos Romániáról. Na-
gyon hálásak a vármegye vezetősége, Medve 
Zoltán főispán és Issekutz Aurél alispán iránt. 
Menekülésről, néhány gazdagabb családot ki-
véve, szó sincs. A kerülethez tartozó községek 
jegyzői — leginkább románok — vasárnap 
Bauer Gyula főszolgabíró vezetésével gyűlést 
tartottak, amelyen kifejezést adtak törhetet-
len kitartásuknak és Medve főispánhoz kül-
dött hazafias nyilatkozatokat e szavakkal fe-
jezik be : Amig egyetlen ember is él a várme-
gyében, Krassó-Szörény nem kerül ellenség ke-
zére. 

— A polgármester lefoglaltatta mindazt a 
Szegeden levő tarhonyát, amelyet nem a ka-
tonaság részére készítettek a gyárosok. Kö-
rül be'liil tiz vaggon tarhonya fölött diszponál 
most a polgármester, aki azért 'foglaltatta le 
a tarhonyát, mert, nem volt képes kitalálni, 
honnan veszik a tarhonyagyártók a, l isztet, 

mikor a liszthivatal már régóta nem adott 
ki lisztet tarhonyagyártásra. 

— Cukor mizéria. A következő panaszos 
levelet kaptuk: Igen tisztelt Szerkesztő Ur ! 
Az utóbbi napokban már szinte tűrhetetlen-
né vált mizérák a ion,korkiszolgálás körül 
késztetnek engem arra, liogy pár soromnak 
b. lapjában helyet kérjek. Feleségemet, aki 
tegnap a Meinl L. cégnél .1 kg. cukorért volt 
a közismert „nincsen" szócskával elégítették 
ki és „mára" ígértek neki icukrot. Az üzletben 
feleségem szerdán délután 4 órakor ismét 
megjelent, amikor is a „nincsen" szócskát 
a „már nincsen" szócskára kiegészítve hal-
lotta viszont és ismét cukor nélkül volt kény-
telen távozni. A véletlen azonban ugy. hozta 
magával, hogy feleségem hazaérkezte után 
negyed órai se telt bele és ,Meinl iL. cég szol-
gá ja ' egy 10—15 kgos süveg cukrot vitt a ve-
lem egy folyosón lakó szomszédomhoz. Ter-
mészetesen ezt nem tudván tűrni, a Meinl 
L. cég itteni üzletvezetőjét kérdőre vontam 
eljárása miatt, aki nem is tagadta a történ-
teket. Én ennek (folytán az itteni rendőrség-
nél a kellő lépéseket megtettem. Azt hiszem, 
ha a közönség a rendőrségre való szaladgá-
lást nem sokalná, ugy hasonló esetek nem 
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fordulnának elő. Kiváló tisztelettel Vértes 
József. 

— Tanító kinek öt fia van a harctéren. 
Nagykikindáről í r ják : Friederich Péter tanító-
nak 5 fia áll a haza szolgálatában és küzd 
a harctereken királyért és hazáért, A hábo-
rú fosyamán két fia János és Ádám orosz 
fogságba esett, Ádám mint hetes honvéd 
tiszthelyettes került Przemyslnél egy kitörés 
alkalmával fogságba, János egy gépfegyver-
osztagnál teljesített szolgálatot és körülbelül 
tiz hónapja, hogy fogságba esett. Ferenc 
már m "g volt sebesülve. Ma törzsőrmester 
a 29. gyalogezrednél. László, akinek mellét 
már több kitüntetés ékesíti, a legénységi 
állományból kiemelkedve most lett tiszt-
helyettes az összes harcokban tanúsított 
bátor és vitóz magatartásának jutalmául. 
József az öt fiu között a legfiatalabb, had-
nagy a Gl-es gyalogezredben. 

— Szeged szénszükségiete. Két ajánlat 
érkezett szerdán dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármesterhez a város szénszükségletének fe-
dezésére. Az egyik ajánlat szerint javorznoi 
(galíciai) szenet kínálnak 325—3G0 koronáért, 
ott átvéve. A másik ajánlattevő 400—450 ko-
ronáért hajlandó tatai darabos szenet Szeged-
állomáson átvéve szállítani. Az ajánlatokkal 
a csütörtöki ülésen fog a városi tanács fog-
lalkozni. 

— Egy darab kenyér hat fillér. A rend-
őrkapitányság közli: A rendőrség tapasz-
talta, hogy a vendéglőkben az ételhez adott 
kenyérszeleteket darabonként nyolc fillérért 
árusítják. Ilyen ügyben egy kihágási eljárás 
folyamatban is van. A rendőrség figyelmez-
teti a főpincéreket, hogy ilyen kenyereket, 
amelyeknek legalább negy deka sulyuaknak 
kell lenniük, legfeljebb hat fillérért szabad 
árulni. Aki ennél akár drágábban, akár ke-
vesebb sulyu kenyeret ad, az ellen a kihá-
gási eljárás megindul. 

— A burgonya makszitnális óra. A hiva-
talos lap keddi száma rendeletet közöl, 
amely szerint az étkezési burgonya legma-
gasabb ára 1916 november 15-ig bezárólag 
14 korona, november 16-tól december 31-ig 
12 korona, 1917 január 1-től február 28-ig 
15 korona, március 1 - tői kezdve pedig 1G 
korona métermázsánként. Ezek az árak csak 
az egészséges, féregmentes, legalább tyuk-
tojásnagyságu burgonyára vonatkoznak, a 
rosszabb minőségűért csak olyan árak köve-
telhetők, mint a nem étkezésre való burgo-
nyafajokért, tehát a megjelölt időpontok sze-
rint 12, 10, illetőleg 13 korona. — A rende-
let egy uj központot szervez, az Országos 
Burgonyaközvetitő Irodát. Aki ennek a köz-
pontnak 191G október 31-ig bejelenti a bur-
gonya-keszletet eladásra, az a niakszimális 
árnál métermázsánkint 2 koronával többet 
kap. A burgonyának vasúton, hajón vagy 
gépkocsin való szállításához a jelen rendelet 
életbelépte előtt kiállított igazolványok 1916. 
évi szeptember 12-ikén hatályukat vesztik. 

— Affér a szegedi vonaton. Budapestről 
jelentik: iHétfőn este, amikor a szegedi vo-
nat befutott, izgalmas jelenet játszódott le dr. 
Andreánszky Jenő törvényszéki orvos és 
Buschbeck Károly dragonyos főhadnagy kö-
zött. A vonat folyosóján nagy volt a tolon-
gás. A főhadnagy meglökte a orvost, aki erre 
valami megjegyzést tett. A tiszt erre Andre-
ánszky felé ütött, amit az orvos balkezével 
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felfogott, jobbjával pedig az arcába sújtott 
Hűsebbeknek. A főhadnagy erre kardot rán-
tott, Andreánszky azonban elkapta a kard 
pengéjét. Az utasok, köztük Soltész István bel 
ügyminiszteri osztálytanácsos, az orvost vé-
delmükbe vették és >a főhadnagyot lefogták. 
A főhadnagy közben a kard ja után kapott és 
kirántotta Andreánszky kezéből, akinek a 
gyűrűs ujját csontig vágta. Az esetről az ál-
lomás katonai parancsnoksága jegyzököny-
vet vett. 

— Rendelet az árpáról és a sörröl. A hi-
vatalos lap keddi számában rendelet jelent 
meg, amely szerint szeptember 6-ilca után a 
malátagyárak és sörfőző vállalatok a részükre 
engedélyezett és beszerzett árpát a kormány 
további rendelkezésóig malátává föl nem dol-
gozhatják és azzal semmi irányban nem ren-
delkezhetnek. Azokat a maláta és árpameny-
nyisógeket, amelyek az 191G-ik évi szeptem-
ber 6-ilcán fuvarozás alatt állanak, a leiadó 
köteles bejelenti. 

— Megbüntetett árdrágító. Taimel An-
talné Remény-utca 7. szám alatt lakó kofa-
asszony nyolcvan fillérért árusította a buza 
literjét, ami kilónkint 93 fillért tesz ki. Az 
árdrágító kofaasszonyt feljelentették. Szerdán 
tárgyalta az ügyet dr. Temesváry Géza főka-
pitány-helyettes, kihágási biró, aki Taimelnót 
hatvan napi elzárásra és harminc napi elzá- . 
rásra átváltoztatható 300 korona pénzbünte-
tésre Ítélte. 

— Felségsértő földmives. A szegedi tör-
vényszék PóAroy-tanácsa szerdán Rusz János 
deszki földmives bűnügyében ítélkezett. Ki-
rály sértéssel vádolta az ügyészség Rusz Já -
nost, aki koronázás évfordulóján, junius 8-án 
Deszken felségsértő kijelernesekot tett. A 
törvényszék a tanuk kihallgatása után meg-
állapította a vádlott bűnösségét és egy havi 
fogházra itélte. Az itélet nem jogerős. 

— Kocsik karambolja. A Tisza Lajos-
körut és Fodor-utca sarkán szerdán reggel 
egy konflis és egy szénával megrakott kocsi 
egymásnak hajlott. A szénás szekér tetején 
ülő Kovács János, alsótanyai földmives leesett 
a kocsiról és a lején sérüléseket szenvedett. 
A városi közkórházba szállították. 

— A szélhámos lovag letartóztatása. 
Elénk emlékezetében él még mindenkinek, 
liogy neháuy hónappal ezelőtt egy Mádai 
nevü budapesti szélhámos Szegedre szöktette 
egy budapesti cukrász feleségét, akitől 
huszonnégyezer koronát ellopott, aztán meg-
szökött tőle. Mádait azóta mindenütt körözték, 
mig végre kedden délelőtt — mint tudósí-
tónk jelén ti — Bécsben letartóztatták. 

— PincetUz. Szerdán reggel a Szegedi 
Jótékony Nőegylet belvárosi ovodájának a 
pincéjében nehany köteg szalma kigyulladt. 
A tüzet a házbeliek idejekorán észrevették és 
eloltották, ugy, hogy a tűzoltóknak már nem 
akadt dolguk. 

— Bécsben korlátozzák a sörfogyasztást. 
Bécsből jelentik : Az osztrák hivatalos lapban 
rendelet jelent meg a sörfogyasztás korláto-
zásáról. Mindazokban a helyiségekben, ame-
lyekben eddig sört árusítottak, a jövőben 
hétköznapokon csak este hét órától tiz óráig, 
vasár- és ünnepnapokon délután négy órától 
este tiz óráig szabad sört eladni. 

— A gőzgépkezelők és kazántütők leg-
közelebbi képesítő vizsgáit Szegeden szep-
tember 24-én d. e. 9 óraikor a szegedi felső 
ipariskolában tar t ják meg. A vizsgálati kér-
vényeket kellően felszerelve a kerületi iipgr-

mindenki küldje be adományát a 
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