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A hatósági kifőző egyelőre 400 személy ellá-
tására van berendezve, amennyiben azonban 
szüksége mutatkoznék, városrészen kint ujabb 
bifőzőt fognak felállítani. 

— A menekültek levelezése és távirato-

zása. A belügyminiszter a hadseregfőparancs-

nokság hozzájárulásával elrendelte, hogy a 

menekülték hatósági igazolvány mellett oly 

teriiletekre és oly területekről is táviratozhat-

nak, ahol a maigánhavatáli forgalmat beszün-

tették ás levelezéseket nyiitva akkor is továb-

bítani kell, ha a levelek visszatartásait elren-

delték. 

— A lisztelosztás uj rendje. Mint azt már 

jelentettük, Balogh Károly tanácsos, a ható-

sági közélelmezési üzem vezetője, átvette a 

liszthivatal vezetését Follráth Gyula rendőr-

kapitánytól. Balogh tanácsos ngy kívánja a 

lisztelosztást intézni, hogy a közönségnek ne 

kelljen, — mint eddig — órákig várni a Liszt-

re, hanem ha kevesebb lisztet kap is a közön-

ség, de ezt pontosan és rendszeresen kapja. Az 

uj rendszer szerint 35 lisztelosztó hely lesz a 

különböző városrészekben. Az elosztóhelyek-

ről 250 vüiszontelárusiitó fogja a lisztet kapni. 

Egyelőre mindenki tiz napra kapja meg a 

.szükséges lisztmennyiségeit, de azután besze-

rezheti mindenki egy hónapra a szükségletet. 

A pékeket és Lisztkeraskedőket ellenőrizni 

fogják és arról is be kéli számolniuk, hogyan 

használták ¡fel a résziikre kiadott l'isztmeny-

nyieéget. — Azdk, akik pékekhez jelentkeztek 

Hatásra, megállapodhatnak arra vonatkozó-

lag, hogy a részükre kiutalt lisztmennyiség-

ből hány százalékot kívánnak tisztiben ós hány 

százalékot kenyérben. Azok, akik lisztellátás-

ra kereskedőhöz vagy lisztkereskedőhöz, ke-

nyérellátásra pedig pékhez jelentkeztek, hat-

van százalékig vásárolhatnak kenyeret és. 

negyven százalékig lisztet. — A lisztfiizetek-

kel máris történtek visszaélések. Voltak, akik 

vásárlási ¡igazolványokat váltottak s enieRelt 

közellátásra ds jelentkeztek. Az is megtör-

tént, hogy egyesek több helyen is bejelented 

ték magukat és igy 2—3 lisztfüzet birtokában 

vannak. Azuk ellen, akik ezeket a visszaélése-

ket elkövették, a kihágása bíróságon megin-

dult az eljárás. 

— Oicsóöb lett a kenyér Németországban. 
Berlinből jelenti a fEoW-ügynökség: A fonto-
sabb élelmiszerek árát, tekintettel a tavalyi-
nál sokkal jobb termésre, lényegesen leszállí-
tották. A dara ára azelőtt a kiskereskedésben 
45 pfennig volt fontonkint és most 28 pfennig 
Az árpadara és árpakáisa fontjának ára most 
30 pfennig az eddigii 40 pfenniggel szemben. A 
kenyér árát ¡Berlinben kilogrammonkint 42 
pfennigről 34-re szállították le. 

— Főbe lövik a szökevény hadifoglyokat 

A törvényhatósági munka- és hadifogolybi-
zottság szombaton délben dr. Somogyi ¡Szil-
veszter polgármester elnöklése alatt ¡tartott 
ülésén elhatározta, hogy a belterületén lévő 
összes hadifoglyok vasárnap regei nyolc óra-
kor a tüzoltólaktanyábap szemlón megjelenni 
tartoznak. A szemlén kii fogják hirdetni, ¡hogy 
azokat a foglyokat, akik megszöknek és ismét 
kézrekerülnek, statáriáíis uton főbelöviik. 

— A paprikaárusok figyelmébe. A rendőr-
kapitányi hivatal közLi: Figyelmezteti a rend-
őrség a paprikaárusokat, hogy a paprikát 
tisztán őröljék, mert kiderült, hogy homokot 
és szemetet is őröltek vele. A városi vegyész 
meg fogja vizsgálni a paprikát ngy az őrlő-
malmokban, mint az árusítóknál s ha ¡homok-
kal, vagy szeméttel kevert. paprikát talál, ez-
ért hat hónapi fogházzal ás hatszáz korona 
pénzbüntetéssel sújtják a paprika rendes for-
galomba hozása ellen vétőket, 

— Nem szabad dorbézolni. A rendőrkapi-
tányi hivatal közli: A rendőrségre napról-
napra érkezik painasz, hogy egyes korcsmák-
bam, vendéglőkben ós kávéházakban a késő 
esti órákban botrányosan dorbézolnak. Nem-
csak a környékbeli lakosság nyugalmát za-
varják, hanem egyes katonai és civil-irodák 
fontos éjszakai munkáját is megakasztják. 
Dr, Szalag József főkapitány néhányszor már 
figyelmeztette az italmérő helyiségek tulaj-
donosait, a figyelmeztetés azonban nem hasz-
nált. A főkapitány most szigorú rendelettel 
akar véget vetni ezeknek a mulasztásoknak. 
Utasította! a rendőrtiszteket és rendőröket, 
hogy valamennyi italmérő helyiséget, korcs-
mái, vendéglőt, kávéházat tartsanak szemmel 

Zömök vállal, görbe lábbal. Tarkóján, amely 
ráncos és barna volt, mint a kordován, le 
volt beretválva a baj. ¡Rámás lakkcsizma volt 
rajta pengő sarkantyúval és a. kezében vé-
kony bambusznád. Oly hencegve lépegetett, 
mint egy törpe kakas. Néha ő is belenézett a 
kirakatok üvegébe és pödört egyet csepüszinü 
bajuszkáján, amely csak a kunkoritolt végén 
volt fekete a perőzsirtól. 

A hadnagy.ur kedvetlenül nézett rá. Szá-
nalom és utálat fogta el egyszerre. Szeretett 
volna egyszerűen keresztül lépni rajta, mint 
valami hernyón, ami véletlenül pottyan le 
a fáról az ember lába elé. De a legényke sar-
kantyúja ép ngy pengett, mint az övé és a 
két sarkantyupengós összebarátkozott, össze-
harmonizált az utca idegen zajában. A had-
nagy nem ibirt elszakadni tőle és undorral 
gondolta magában: 

— Miinek él az ilyen nyomorult féreg a 
világon? 

De a legényke minderről nem vett tudo-
mást, Sőt nem vett tudomást az egész nagy-
városról sem, amely körülötte nyüzsgött', ha-
nem valami nótát kezdett fütyörészni hegye-
sen. Ára be sem fejezhette a nótáját, az egyik 
kapualjból maszatos cselédleány ugrott ki és 
egyenest neki támadt: 

— Te nyomorút! Te gazember! Hát mé-
gis elém kerültél?! 

A legényke ijedten hebegte: 

— Ne bolondozz, (Marcsa!... Bizony Is-

ten, hogy.. . 

— Nekem ugyan hiába hazudozol többet! 
Elég, hogy egyszer megszedi tettél! Te gaz-
ember! Te bitang lator! 

Már akkor nagy sokaság fogta őket kö-
rül. A hadnagy ur is foglyul esett. Végig ¡kel-
lett néznie az egész szerelmi drámát. A cse-
lédleány valami üveget kapott elő a köténye 
mögül és a kis nőcsábító rémülten próbálta 
lefegyverezni. A hadnagy ur most beleavat-
kozott. Ragyogóan, fölényesen, mint a mesék 
félisten-hőse. Üde, elbájoló hangon mondta: 

— Nézze, kedvesem, ne izéijeni, mert az 
ilyen i zé . . . 

De a, cselédleány rárivallt: 
— Sémimi köze 'hozzá az urnák! ¡Maga 

papagály!... ¡Ez a gazember elszédített, el-
csábított, ón szerettem őtet... de most csúffá 
teszem! Most csúffá teszem azt a csábító po-

iát! 

Kiragadta magát és az üveget a legény 
felé lódította. Sisteregve lottyant ki belőle a 
vitriol — egyenest a hadnagy ur mentéjére. 

Megjelent a rendőr, bekísérte a cseléd-
leányt és csábítóját. A hadnagy ur pedig 
megdöbbenve nézett a mentéjére. A gyönyörű-
égszínkék posztón tenyérnyi égett sebek sö-
tétlettek. Kétségbeesetten próbálta! a zseb-
kendőjével letörölgetni onnan és a közelében 
egy fiatal nevelőnő gúnyosan nevetett a 
hiábavaló igyekezeten. 

és ahol mértéktelenül mulatoznak, dorbéaol' 
uak, büntetésül a záróórát kilenc órato* 
szabja míeg. 

— Adomány. Kramer Áron (Nagyvá rad ) 
három koronát küldött hozzánk a hadiözve-
gyek és árváik javára. Az összeget rendeltetés 
helyére juttatjuk. 

— A menekült cselédek cselédkönyv« 

A belügyminiszter leiratban értesítette a P0'" 

g'ármestert, hogy azoknak a menekült cselé-

deknek, akik nem hozhatták maignikkal sze-

mélyazonossági okmányaikat, nehogy kény«1'" 

kereset nélkül maradjanak, ideiglenes esetté 
könyvet kell kiállítani, ha csak alapos gyan" 

nincs a megbizhatóteáguk ellen. A kiaíkf 

ideiglenes cselédkönyvekről a rendőrhatóság-

nak jegyzéket kell vezetni. 

— Vasárnap kerül utoljára a szinre A biltt? 
a Korzó-moaiiban. A bemutató előadáson való-
sággal m'eglepte a közönséget ez a szenzáció* 
tárgyú, nagyhatású film. A kisérő mü9°r-
fil mjed közül különösen a Deutschland fogad-
tatása Brémában tűnik ki. 

— Két izgalmas drámát mutat be vasárnsp 

a Vass-mozi. A hazáért oimü katonadrám-a * 
felvonásban és Ártatlanul megbűnhődve bÜ»' 
ügyi dráma 3 felvonásban a legjobb bepef: 
hágai művészekkel. Az Apolló-bem Sala»"' 
dráma egy táncosnő életéből, finom müivész1 

attrakció megy pompás mellékmüsorral. 

— Beíratások a városi nyelviskolába^ 

Szeged szab. kir. város felügyelete alatt álló 
nyelviskolában (városi felső kereskedelmi isko-
lában) a beiratások augusztus 21-től (délelő" 
és délután) kezdődnek. Német, francia, ango'> 
olasz, magyar, román és bolgár nyelvek társal-
gási alapon. Kezdők és haladók, tanulók és fe1' 
nőttek külön-külön nyolcas csoportokban. Tele-
fon 1411. Az igazgatóság. 

írógépszalag—szénpapír és az össze* 
írógép kellékek állandóan raktáron tart és díj-
mentesen felszereli Keller Irógépvállalat Sze-
ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363. 

Costömök,- utazó,- sport és estélyi ruhák vala-

:—: mint szőrméim készítési műterme. 

Zsolnay István 
női divatterme 

SZEGED, Széchenyi-tér 9. 

(Korzó-mozi fölött) Telefon 15-01. 

Legolcsóbb^ mai árak és a legmeszebbmenő 

:—: figyelmes kiszolgálás. :—: 

VASS MOZGÓ-SZÍNHÁZ 

:-: TELEFON 807. 

Vasárnap, szeptember 17-én. 

Két pompás dráma! 

Ártatlanul! f ' S S L S r 

A hazáért! Katonadráma2 
felvonásban. 

Előadások délután 2 órától kezdve. — Gyér* 

mekjegyek csak az e I s ő előadásra érvé-
nyesek. 

ll lÉHarit m «1 
juttassanak vatafl^i 
a rokkant hősöknek 


