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— Pusztulnak a közutak. Dr. Fajka Lajos 
törvényhatósági bizottsági tag hétfőn a kö-
vetkező indítványt nyújtot ta be a városhoz: 
,^Mindegyre tapasztalom/hogy nap-nap után 
jobban és jobban tönkremennek az utóbbi 
években nagy keservesen megépített szeged— 
felsőtanyai közutat . Ahol a tavaszi vadvizek 
az úttestet még teljesen el nem mosták, ott 
most, a nyár folyamán a nagy szárazságban 
mentek tönkre, mert a 'havi 36 koronás utka-
parói éhbér mellett a jó Istenen kívül nem 
volt imás, aki gondjukat viselje. A szegedi 
felsőt anyákon különösen két pusztuló tör-
vényhatósági útra volna a lakosságnak nagy 
szüksége és pedig a közigazgatási központról 
a Pallaviebini-uradalomba vezető székezett 
hantházi-útra és a SzcgedJMsőtanya vasúti 
állomásról a dorozsmai oldalnak vivő iBa-
lástya—öszeszék törvényhatósági útra, ame-
lyeket még néhai polgármesterünk építtetett 
meg. Ezen a két utón, amelyeken lebonyoló-
dik a szegedi felsőtanyák (forgalma, a felső-
tanyai vasútállomásra és a budapesti ország-
út közvetítésével Szeged városába, most az 
őszi esőzések beállta, előtt még segíteni le-
hetne, ameddig a víz az útjavításhoz szüksé-
ges szikanyagot szolgáltató szikbányáka.t el 
nem öntötte. iMiért is tisztelettel kérem Nagy-
ságodat, méltóztassék jelen beadványomat a 
város legközelebbi közgyűlése elé beterjesz-
teni, ahol i,s tisztelettel ,indítványozom, mi-
szerint mondja ki határozatilag a törvény-
hatósági bizottság, liogy utasítja. Szeged vá-
ros útügyi hatóságát a hantházi és a balás-
tya—öszeszéki törvényhatósági utaknak az 
őszi esőzések beállta előtt haladéktalanul 
leendő rendbehozatására." 

— Vaskrajcárok lesznek. Az aprópénzhiány 
enyhítésére a kormány most vaskrajcárok 
veretesével akar segíteni. Az osztrák kor-
mánnyal megegyeztek a vmkrajcárok forga-
lomba hozatalára ós a pénzverdék már meg-
kezdték az u j vaspénz verését. 

— Erdély kormánybiztosa a helyzetről, 
Dr. fíetegh Miklós, Erdély kormánybiztosa 
egyik kolozsvári újság, munkatársának a kö-
vetkező nyilatkozatot tette: 

— Kolozsvár egy pillanatig sem volt 
veszélyeztetve és különösen most, az erdélyi 
harctér helyzetének örvendetes m-egjavulá-
sa idejárt, még csak gondolni sem szabad 
arra, hogy Kolozsvárt valami vészély fenye-
getné. Az ellenség messze van Kolozsvártól 
és a hadvezetőség mindent elkövetett, hogy 
ezután még messzebb legyenek tőlünk. A 
közönség ijedtsége és idegessége minden ala-
pot nélkülöz és már módomban volt meg-
állapítani, ihogy a kolozsvári közönség ma-
ga is rájött idegessége alaptalan voltára. 
Olyan a közönség magaviselete, mint azoké 
a betevőké, akik között valami álhír terjedt 
el arról a bankról, ahova a betétjüket elhe-
lyezték. A betevők ilyenkor megrohanják a 
bankot és másnap, amikor rájönnek a hir 
hamis voltára, lassacskán visszamennek és 
visszateszik betétjüket. A kolozsváriak is 
igy csinálnak. Megrohanják a polgármestert 
utazási igazolványért és ezzel az igazol-
vánnyal a zsebükben itt maradnak Kolozs-
várt. Nem utaznak el. Ezt különben okosan 
teszik, mert az elutazásra semmi ok nincsen. 
A Kolozsvár kiürítésére vonatkozólag elter-
jedt hírek nevetségesek és minden alapot 
nélkülöznek. 

— Költözik a kisegítő iskola. A városi 
tanács a hétfői ülésen megbízta dr. iGhaál (En-
dre kulim-tanácsost, hogy az állami kisegítő 
iskola számára alkalmas bórhelyiséget keres-
ik n , mert, az iskola elhelyezése a Jerney-ház-
liól egészségügyi szempontokbol kívánatos. A 
I.árkelyiség bérösszegét a katonai parancs-
nokság megtéríti, mert a felsővárosi iskolát, 

ahol a kisegítő iskola volt, hadikórház céljai-
ra lefoglalta. 

— Szeged hadtkölcsönjegyzése. Szeged 
városa a negyedik hadikölcsönre tudvalevő-
leg három millió koronát jegyzett. A belügy-
miniszter most leiratban közölte, hogy a 
májusi közgyűlésnek ezt a határozatát jóvá-
hagyta. 

— A közvágóhíd forgalma. A közvágó-
hídon az elmúlt hét folyamán közfogyasz-
tási célokra levágtak: három bikát, két ökröt, 
negyvenöt tehenet, tíz tinót, harminckilenc 
borjút, száznegyvennyolc juhot, nyolcvanöt 
bárányt és négyszáztízünket sertést. Az ösz-
szes levágott állatok száma hatszáztizennégy. 
A katonaság részére összesen 135 darab ser-
tést, marhá t és egyéb állatot vágtak le. 

— A 46-os káplár himnusza. Thiry Károly, 
negyvenhatos káplár az egyik temesvári lap 
szerkesztőségébe a harctérről a következő 
verset küldte be: 

A iHiliMINÍUlSK. 
Levett sapkával, fátyolos szemekkel 
Sokszor ültünk együtt az esti csöndben, 
Érzéssel susogtuk imaként a dalt: 
„Isten, áldd meg a magyart!" 

E dal volt, mivel indított az ezred, 
Hogy éltünk, vérünk föláldozzuk neked, 
(Hogy védjünk téged, szeretelt hazánk, 
E dal volt zengő imánk. 

A batár t mikor átlépni készültünk 
Nemzeti zászlónk alá összegyültünk. 
És (fölhangzott, — otthon még utoljára, — 
Hős népünk hő imája; 

Lolmgott a kendőnk, arcunk feléd fordult , 
Tdegen földön jár t bár a vonatunk, 
Hangzott, a Himnusz, hozzád kapcsolt 

minket, 
Nem szakadunk el tőled. 

;S most, mikor hazánk védjük idegenben, 
(Mikor sokszor állunk a halállal szemben, 
Sokszor rebegjük magunkban a dalt: 
Isten áldd, óvd meg a magyart! 
— Felségsértő borbély. Gyurics Milán 

makói borbély ellen feljelentés érkezett a 
makói rendőrséghez. Azzal vádolják, hogy n 
román háború kitörésekor őfelségét súlyosan 
gyalázó kifejezésekkel illette. Gyuricsot a 
szegedi ügyészség (fogházába szállították. 

— Tolvaj inas. A rendőrség letartóztatott 
egy f iatalkorú péktanoncot, aki a gazdájától, 
Csomor János pékmestertől kétezer koronát 
ellopott. A fin beismerte a lopást. A kétezer 
korona hiány nélkül megkerült. 

— Tüz a Kálváría-uton Vasárnap délután 
a Kálvária-úti vasúti átjárónál, a sínek mel-
leit elhelyezett tizenkét kereszt szalma meg-
gyuladt. A kár jelentéktelen. 

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

— 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 c s o p o r t o k b a n . Tele-
fon 1411. Az igazgatóság. 

Írógépszalag—szénpapir és az összes 
í rógép kellékek állandóan raktáron tart és díj-
mentesen felszereli Keíler Irógépvállalat Sze-
ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363. 
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MŰSOR: 
KEDDEN: Legénybucsu, operett. 
S Z E R D Á N : Urasági inas kerestetik, lx>kó-

zat. 
CSÜTÖRTÖKÖN: Leányvásár, operett. 
PÉNTEKEN: A Szegedre menekült erdélyiek 

javára 100%-kal felemelt helyárakkal: 
Elnémult harangok, színjáték. 

SZOMBATON: Karikagyűrű, operett. ((Elő-
ször.) 

VASÁRNAP délután: Náni, népszínmű. 
VAISÁRÍNAP este: Karikagyűrű, operett. 

(Másodszor.) 

Előadás az erdélyi menekültek javára. 
A szinházi iroda jelenti: Nagy ambícióval 
készül a színtársulat Rákosi Viktor négy fel-
vonásos színjátékára, az Elnémult harangok-
ra, mely pénteken ikerül színre a Szegedre ' 
menekült erdélyiek javára. Az előadás iránt 
nagy az érdeklődés, ami érthető is, hiszen .; 
nemcsak egy rég nem látott költői szép ma- ; 
gyar színjátékot lát a közönség, de azonkívül 
igazán hazafias kötelességet teljesít, ha a jó- , 
tékonysáig oltárára áldoz erdélyi véreink ja-
vára. A darab vezető szerepeit. Lendvai Lóla, 
Vécsey Ilona, Viola Margit , Cserónyi Adél, 
Alimássy Endre, Szeghő Endre, iKörmendy 
Kálmán, .Rjogoz Imre, László Tivadar, Szi-
lágyi Aladár és Harsányi (Miklós játszák. 
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A SzAK Szabadkán. A SzAK I. csapata 
vasárnap — erdélyi menekültek javára ren-
dezet lapdarugó mérkőzés keretében — a Sza-
badkai Sport (Egylet vendége volt. A szegedi 
csapat ezúttal (2:3 arányú vereséget szenve-
dett. ,(Félidő (1:2 a iSzSIE javára.) Ez az ered-
mény nem hü kifejezője a mieink teljesitnié-
nyének, amit igazol ,a szabadkai csapat leg-
kiválóbb tagjának, Tauszig volt reprezenta-^ 
tiv játékosnak a iSzAÍK .igazgatója előtt tett 
spontán kijelentése: „Gratulálok a csapathoz. 
Mi vagyunk a győztesek, de a jobb csapat a« , 
önöké volt." Egyébként is mind a három gól 
Tauszig érdeme. Az első kettőt preeizen ki-
dolgozta, a harmadikat pedig régi formája-
hoz illő módon jut ta t ta a szegediek kapujába. 
Mieink a mezőnyben pompásan megálltak a 
helyüket, összejátszásuk .alig kifogásolható-
A mérkőzés háromnegyed részét .az ő tárna- j 
dásaik töltötték ki. Különösen áll ez a máso-
dik félidőre. Ennek utolsó 15 percében szinte 
odaszegezték ellenfelüket kapujához. A hiba 
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FISCHER TESTVÉREK 
ÉKSZERÉSZEK ÉS mŰÓRÁSOK 

2 FŐÜZLETE 

Kárász-utca 2. sz. a „KÉK CSILLAGGAL" 
szemben. 

KÁ a á c T . l l l r a 1 0 a „VÁRNAY" köngvke-
d r d b Z - U l L a i u . reskedéssel szemben. 


