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pénztárából ötszáz koronát utaltatott ki szá-
mára és egy nevének kezdőbetűivel díszí-
tett ezüstórát 

— Nagyszebennel és Orsovával megindult 
a forgalom. A bolgárok sikereinek már mutat-
kozik az örvendetes hatása. Nagyszebenbe 
megindult az első vonat. Egy másik örömhír, 
amelyről beszámolhatunk, az, hogy Kintzig 
János aradi főispán elküldte az első távira-
tot Orsovára. A betolakodott vad oláli csorda 
az első erősebb ütésre riadtan hátrál. Hihető, 
hogy nem sok idő múlva egyetlen „fölszaba-
dító" sem lesz Erdélyben. 

— Hétfőn kiosztják a lisztfüzeteket. 
Szeptember 15-én lép életbe Szegeden a 
közönség liszttel való ellátásának uj rendje. 
Tizenötödikétől mindenki füzetekben kapja 
meg a liszt, vagy kenyérutalványt. A füze-
ten annak a kereskedőnek a neve is rajta 
lesz, akinél a fogyasztó lisztszükségletét be-
szerezni kivánja. Szeptember 15-től minden-
ki két hétre szerezheti be kenyér- és liszt-
szükségletét. Ha a várOs valamelyik hónap-
ban nem kapja meg a szükséges lisztmennyi-
séget, ugy a közönség lisztszükségletét 
arányosan leszállítja a hatóság. A lisztfüze-
tek kiosztása hétfőn kezdődik, egy füzetért 
10 fillért kell fizetni. Hétfőn az A, B, C, D, 
és kedden az B, F , G, H kezdőbetüjü utcák 
lakói jelentkezhetnek lisztfüzeteikért a kerü-
ti rendőrlaktanyákban. A további lisztfüze-
tek kiosztása iránt később intézkedik a 
hatóság. 

— A Brassói Lapok Budapesten jelenik 
meg. Budapestről jelentik: A románok betörése 
elöl a fővárosba menekült Brassói Lapok va-
sárnap reggel jelenik meg először Budapesten. 
A Brassói Lapok e száma Budapesten való 
megjelenés szomorú érdekességén kívül a ro-
mán háborúval kapcsolatos közlésével föltű-
nést kelt. 

— Az uj görögkeleti metropolita felszen-
telése, Budapestről telefonálja tudósítónk: 
Mangra Vazul görögkeleti metropolita meg-
választását hamarosan jóvá fogiják hagyni. 
Nagyváradon lesz a metropolita beiktatása, 
mely alkalmat a román nemzetiségűek fel-
használják arra, hogy a legnagyobb de-
monstrációval fejezzek ki a magyar állam 
iránti hűségüket Románia gaz orvtámadásá-
val szemben. Mangra Vazult püspökké 
Aradon szentelik fel. 

— Be kell jelenteni a szénkészletét. A 
polgármesteri hivatal felhívja a közönség 
figyelmét arra, hogy miniszteri rendelet 
értelmében szénkészleteiket szeptember 
12-ig jelentsék be a városházán. 

— 24 fillér egy kiló burgonya. Dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester szombaton délután, 
az ármegállapitó bizottság meghallgatása után 
maximálta a szilva és a burgonya árát. Egy 
kiló válogatott féregmentes, magvaváló cse-
megeszilva árát 80, nein válogatottét 60 fillér-
ben állapította meg a polgármester. A bizott-
ság javaslatára egy kiló, legalább is tyúktojás 
nagyságú, kézzel válogatott, ' /féreg- és \ sár-
mentes étkezési burgonya árát kicsinybeni el-
adásnál (100 kilón .alul) 24 fillérben maximálta 
a polgármester. Az u j árak vasárnap lépnek 
életbe, 

— A rokkant katonáknak. A Szak. ve-
zetősége titkára Kovács Jenő halála alkalmá-
ból huszonöt koronát küldött hozzánk a sze-
gedi rokkant katonák javára. Az összeget 
rendeltetési helyére juttatjuk. 

— Dolgoznak a hsdifogíyok, A törvény-
hatósági munka- ; és hadifogoly bizottság 

szombaton déíben tartotta heti rendes ülését. 
Az ülésen a hadifogolytartó gazdák tették 
meg jelentéseiket a hadifoglyok munkájáról. 

— Miniszterek és képviselők erdélyi utja, 
Koozsvárról jelentik: Sándor János belügy-
miniszter és báró Hazai Samu honvédelmi 
miniszter pénteken reggel megérkeztek. 
.Szombaton tovább utaznak, hogy Erdély 
egyes vidékeit megtekintsék. — Budapest-
ről jelentik: A kép viselőhöz, .erdélyi segélyző 
bizottsága Kállay Tamás, Győrfy Gyula és 
Ugrón Gábar képviselőket Erdélybe kül-
dötte, hogy a menekülők azonnal való el-
helyezéséről gondoskodjanak. A bizottság 
•40.000 koronát bocsáíjtott a képviselőik ren-
delkezésére, hogy aibból a szükséghez képest 
.segélyt osszanak ki. Feladatuk továbbá a 
menekülők élelmezését szervezni és utjuk 
eredményéről beszámolni. 

— A fővárosi müszerüzem visszaélései. 
Budapetről jelentik: Gróf Eszterházi Móric 
képviselő jelentést tett Balogh Jenő igazság-
ügyminiszternek, hogy a fővárosi müszer-
üzemnél nagyarányú visszaéléseknek jött 
nyomára. Az igazságügyminiszter rendeletére 
bűnügyi vizsgálatot rendeltek el a fővárosi 
müszerüzem ellen. A vállalat, amelynek 
Dénes Aladár az igazgatója, a fővárosi "kór-
házak részére is szállított műszereket. 

— Hat havi elzárás árdrágításért. Zákity 
Milán gyálai földmives 34 zsák burgonyát 
hozott be a szegedi piacra. A burgonyát má-
zsánkint 34 koronáért árusította. Bökös rendőr-
őrmester feljelentésére dr. Temesváry Géza 
kihágási biró vonta árdrágítás miatt Zákityt 
felelősségre. Dr. Temesváry az árdrágitó föld-
mivest hat havi elzárásra és kétezer korona 
pénzbüntetésre Ítélte. A burgonyát a rend-
őrség elkobozta. 

— Kiesett a kocsiból. Szombaton délelőtt 
a Kálvária-utcában két kocsi összeütközött. 
Az egyik kocsi felborult és a kocsin ülő Tö-
rök Anna tápéi asszony a kövezetre zuhant, 
A fején szenvedett súlyos sérüléseket, a men-
tők kötözték be a sebeit. 

— A Tisza halottja. Szombaton reggri 
egy 35—40 év körüli hullát fogtak ki a fel-

sőtiszaparton a Tiszából. A hulla, amely már 
teljesen oszlásnak indult, a rendőrorvos vé-
leménye szerint 3—4 hete lehet a vizben. A 
hullán külső erőszak nyoma nincs. Az alsóvá-
rosi hullaházba szállították, ahol felfogják 
boncolni. 

— Holczer Katalin Kárász-utca 14. sz. 
divaterem tulajdonosnője őszi és téli modell 
bevásárlási útjáról visszérkezett. 

— Schuller Vilmos cipész, aki Nagyszeben-
ből menekült és jelenleg Horgoson, a Hoszy' 
szu-utea 40. szám alatt lakik, keresi a gyer-j 
-mekeit: Schuller Vilmos és Artúr cipész-' 
segédeket és Schtdler Viktor lakatost. Aki 
hollétüket ösmeri, tudassa apjukkal. 

— Értesítés. A szegedi Gazdasági Egyesü-
létnek sikerült tagjai részére 200 mázsa ár-
pádhalmi nemesitett Székács-féle buza- vető-
magot szereznie, valamint 200 mázsa vetőza-
bot. Mindezen vetőmagokra az egyesület tag-
jai előjegyezhetnek a titkári hivatalban (Tisza 
Lajos-körut 69. I. em.) szeptember 13-án 
(szerdán) délelőtt 9 órától 12 óráig. 

— Óriási érdeklődés volt szombaton este 
az Uránia-szinházban, ahol Magyarországon 
először mutatták be Lötty ezredesei pompás 
magyar filmet Mészáros Gizellával a fősze-
repben és a Temes-monitor megérkeztét 
Budapestre. Aki ezt a műsort megnézi 
bizonyosan nem fog várakozásában csalódni. 
Francesca Bertini játsza a főszerepet a Gló-
ria cimü rendkívüli finom és művészi drá-
mában a Vass-moziban, amely alkalommal* 
még a Hipnózis hatalmában cimü drámát 
is vetítik. Az Apollóban vasárnap Egy or-
vosi rejtély mindvégig izgalmas detektív 
dráma kerül bemutatóra. 

— Beiratások 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 tart és díj-
mentesen felszereli Keller Irógépvállalat Sze-
ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363. 

Az Első Szegedi Mezőgazdák Szövetkezetének Igazgató-
sága és Felügyelőbizottsága mélyen megrendülve tudatja, hogy a 
szövetkezet 15 éven át volt érdemes főtisztviselője, 

Szabados Ernő 
ügybuzgó, fárdságot nem ismerő munkálkodása után, eredményteljes 
életének 33. évében Budapesten (Herzl szanatóriumban) meghalt. 

Megboldogult, szövetkezetünk felvirágoztatásában soha el nem 
muló érdemeket szerzett, és becsületes munkáját teljesen szövetkeze-
tünk érdekeinek szentelte. 

Emlékét mindékor kegyelettel őrizzük meg. 


