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Hányszor 
olvastunk o lya ! híreket, högy az .eilemseges 
államok egyes városait éjszakánkint. mám vi-
lágítják, mait" félnek a Zeppeilin-támadások-
tól. Pár is hetekig sötétségben volt, nehogy 
célpontul szolgáljon a bátor német ülők-
nek. Mennyire tetszet kik nekünk az ilyen hí-
rek, .milyen jólesett hallani, liogy retteg az 
ellenség és sötétségbe burkolja a félteni va-
lóját, nehogy elpusztuljon. Eddig ilyen íhirék 
csak az ellenséges városokról terjedtek el, 
nálunk edidiig nem kellett félnünk Zeppelin-
támiadástól. Legalább eddig nem kellett, de 
.most, — a szegedi légszeszgyár jóvoltából —-
elkezdte tünk aggodat maskodn i. 

Ugy látszik, Szeged is fél, vagy a lég-
szeszgyár .félti, — ő tudja miért — Szegedet. 
O&akis ez kínét az oka, annak, liogy esténk/int 
a, sötétség birodalmát varázsolja Szegedre él 
a természetes sötétséget, — hivatásával ellen-
kezően — még sötétebbé igyekszik tenni. A 
Zeppelin-támadásoktól félti a gázgyár Sze-
gedet, a gázgyár egy jó fiu, nem akarja, 
hogy ennek a magyar Moszkvának baja es-
sék. .Ezért nem világít tat ja rendesen az utcá-
kat, ezért töreti ki az embernek nyakát éj-
jelente s ezért kér fáradhatatlanul áremelést. 

.Mindenesetre dicséretreméltó a gázgyár 
jóindulata, de azért .mégsem kérünk belölé. 
Tessék a -körülményekhez képesít rendesen vi-
lágítani és ha már okvetlenül muszáj Szege-
det vakkötétségbe burkolni, akkor tisztelettel 
indítványozzuk: világítsák éjszakánkin.t a 

gázgyárat. .Hátha? iMit lehet tudni a mai 

világban, 

— Időjárás. Közép-Európában az idő 
száraz és főleg éjjel igen hűvös volt. 

Prognózis: Száraz idő várható, erős 
éjjeli lehűléssel. 

Sürgönyprognózis: Száraz. Hűvös. 
— A német birodalmi gyűlés legközelebbi 

ülése. Berlinből jelentik: A birodalmi gyűlés 
legközelebbi ülése nem mint eredetileg ter 
verték, október 5-én, hanem csak október hő 
11-én, szerdán lesz. 

— A Katolikus Nővédő Egyesület köz-
gyűlése. A Katolikus Nővédő Egyesület dr. 
Raskó Istvánná elnöklésével kedden délután 
Korona-utca 18. szám alatt levő egyesületi 
helyiségében rendkívüli közgyűlést tartott. 
Dr. Raskó Istvánná javaslatára ia közgyűlés 
elhatározna, hegy a Korona-utca 16. sz. alatti 
bérházat, amely Hartmatin ,Rafaeliné, az is-
mert szabadkai mnilMomcsnő tulajdona, öt-
venötezer korona vételárért megveszi. Az 
egyesületnek az a oélja, hogy a birtokibavett 
házban a háború után jótékonysági intéz-
ményeket létesítsen. Az elnöknő ismertette 
az egyesülőt .tevékenységét és azt a jótékony-
sági akciót amelyet a menekülitek érdekéljen 
kifejtett. A közgyűlés a bejelentéseket öröm-
mel vette tudomásul. A számadások felülvizs-
gálása után a közgyűlés végét ért. 

— Kinevezések a szegedi postán. A hi-
vatalos lap keddi szánra nagyszámú postai 
kinevezést közöl. A szegedi postán ellenőr lett 
Marton Albert segédtiszt lett Augusztin 
Henrik. Csorba Máriát és Vajda Józsefnét 
I. osztályú Csonka Sándort, Joanovits Árpá-
dot és Kiefer Aranka kiadó-nőt II . osztályú 
kezelővé léptétt-ék elő. Gombkötő Sándor szol-
gát altisztté, Keszler Izsót segédmüszerész-
Szé nevezték ki. Dobó Józsefet, és Vastag Jó-

zsefet I-T. osztályú vonalfelvigyázóvá nevez-
ók 'ki. 

A katona-képviselők bevonulása . Bu-
dapestről jelenti tudósítónk: Gróf Tisza Ist-
ván miniszterelnök értesítette az országgyű-
lés mindkét házának elnökségét, hogy őfel-
sége parancsára azoknak a képviselőknek, ;< 
kik az országgyűlés működésiének tar tamára 
szabadságoltattak, katonái szolgálati beosz-
tásukhoz haladéktalanul be kell vonminiok. 
néha az országgyűlés mind a két, háza sa.iá-
magát napolta el. 

— Előadás a gazdaságban visszatartható 
készletekről. A Szegedi Gazdasági Egyesület 
kerületenlkiimt szakelőadásokat -tart, amelyek-
ben a gazdáikat kiioktatja, hogy mennyi ga-
bonát és takarmányt ' tarthatnak meg gazda-
ságuk r észére. E szakelőa d ásók font osak az-
ért, mért a folytonos uj és u j rendeletek kö-
zött sok-szer a rekvirálók maguk sem tudják 
pontosan, hölgy mit van jo-guk rekvirálná. Ha 
pedig a gazdaságból el rekvirálják a tehén 
eleségét és malacabr'akot, nem lesz a város-
ban télii-re sem tej, sem zsi/r. Az október h a v 
első szakelőadást 2-án tartotta meg dr. Gerle 
Imre egyesületi t i tkár Alsóközponton, ez-e-
nél több gazda és gazdasszony jelen létében. 
akik küldöttiségilög köszönték meg az előadó-
nak tainoiBságos előadását. Az előadást a «ga -
daeági egyesüllet tájékoztató füzet alakjában 
ki is nyomatta s a gazdák ezt díjtalanul meg-
kapják a ti tkári hivatalban. Októberben még 
tartanak szakelőadást ia rekvirálásról. Októ-
ber .1-5-én Zákányban, okitóber 22-én Fekete-
szélen, továbbá ugyanezen napokon Részkén 
és Felsőtanyán is. 

— Orosz fogságban. Taskend városából 
i r j a Sziklai Jenő 67. gyalogezredhelii had-
nagy, hogy ott Rónai .Sándor, Palásthy Ist-
ván, Fischer József, Tóth Illés és Zvcker 
Zsigmond szegedi tiszteikkel 1-akiik együtt. 

— A fűszernemüek árának makszimálása. 
Kolozsvárról jelentük: A város tanácsa eré-
lyes akciót indított az éleim,iszeruzsora letö-
résére. Az első lépés a piaca áraik legmaga-
sabb árának megállapítása "volt. Ezt követte 
a vendéglőik, kávéházak és ételnemüek árá-
nak szabályozása, mosit pedig rákerül a isoi 
a r ra liogy a hatóság a if üszerkeres kedósek .tö-
megcikkeit is iniiakszimiálja, A tanács a r ra 
a tapasztalatra jutott, .hogy egyes fűszer ke-
reskedők a mészárosok és pékek ,példáit kö-
vetve, oly magas árakat követelnek, amelyek 
a beszerzési árakhoz viszonyítva élélmiszei-
uzsorát jelentenek. Az á r javasló 'bizottság ér 
tekezletet tartott , amelyen a fűszerárukén 
követelhető legmagasabb arákat .megállapi 
tottá.k. , j . . .j 

— Szegedi festőművész menekülése az 
oláhok sortüze közölt. A Nagyváradi Napló 
i r j a : A Maros forrásvidékén vadregényes tá-
jon fékszák Gyergyócsotmafalva, ez a kis er-
délyi ifalu, la'hol Ágoston Ágoston székeily mil-
lic mosnak van a nagy kiterjedésű földbirto-
ka. Ágoston Ágostont .Nagyváradon is soka® 
ismerik iSzováta-fürdőről, atiol neki vannak 
a legnagyobb és legszebb nyaralói. Ágoston 
az idén ,is Szováta fürdőn töltötte ia nyarat , 
ahonnan augusztus végén elvitte magával a 
bii'tókára Papp Gáboir festőművészt, az erdé-
lyi Bethlen, Zeyk ós Bániffy grófok „udvari 
festőjét", akitől több nagyváradi uricsalád-

nál is vannak értékes portrék. Papp Gábor 
festőművész most. Nagyváradon időzik és e 
sorok irója. előtt, — akihez Nagybányáról fű-
zik meleg szálak — érdekes és izgalmas me-
neküléséről a következőket mondta el: — 
Szovátán fürdőztem. Innen Ágoston Ágoston 
meghívására hatalmas birtokára, Gyergyó-
csomafaivára mentem, hol Ágoston anyjának 
a portrai t já t kezdtem festeni. Kedden augus-
tus 29-én tudtuk meg, hogy Romániával már 
több iránt 48 órá ja hadiállapotban vagyunk! 
A jegyző jelentette, liogy derék csendőreink 
még másfél óráig vissza tudják tar tani a túl-
erőben levő oláhokat. A koraikba sietve be-
fogtuk a legjobb és legszebb lovakat, magam 
haj tot tam az egyik kocsit ós koromsötétség-
ben vágtattunk Szováta felé. Az öreg szé-
kely parasztok ott maradtak. Nem akartak 
t i menekülni az oláhok elől. Az országút két 
oldalén csendőreink .rajvonala feketéllett, a 
fegyverek irtózatosan ropogtak és a fejünk 
körül az oláhok puskagolyói röpködtek. Fél 
órai vágtatás után kiértünk az oláhok lőtá-
vo iából, de száguld tünk tovább és esakhiamai-
beértünk Szováta fürdőre, aliol a fürdőigaz-
gató azt mondta, hogy még van idő a men* 
külésre. Másnap kiderült, ihogy még hajnal-
ban mindent elvittek Szovátáról, csak én, u 
fürdőigazgató és a .fürdőszolga maradtunk 
Szováitán. (Rátámadtam az igazgatóra, hogy 
azt hiszi, üláh-kiaróha akarom húzatni ma-
gam, miért félejtették ottan? Az igazgató vi-
gasztalt, hogy jobb ilesz, lia inkább ar ra gon-
dolok, liogy meneküljek, én össze is paíkkol-
tarn oókmókomat, aztán mvdra kötöztük s 
fürdőigazgató a szolga meg én megfogtuk a 

udat és ugy (botorkáltunk naphosszat a sötét 
erdőrengetegekben, mig hol t rafáradtan más-
nap délelőtt beértünk gyalog Marosvásár-
helyre. Marosvásárhelyen egy-pár napig kel-
lett várnom ,miiig vonathoz jutot tam és onnan 
Nagyváradig két hétig tartott az utam. .Hol-
nap utazom innen haza Szegedre. 

— Revideálják a lisztfüzeteket. Balogh 
Károly tanácsos a hatósági élelmezési üzetn 
vezetője, tekintettel a r ra , hogy a lisztfüzetek 
kiadásánál többen .2—3 füzetet is szereztek, 
acldig, amig a füzetek revíziója meg nem tör-
ténik-, a lisztifüzetek kiadását betiltotta. Bgy-
ben felhívja a liszthivatal a lisztelárusitással 
foglalkozó kereskedőket, liogy az eddig ka-
pott lisztniennyáségiről elszámolásukat hala-
déktalanul küldjék be a liszthivatalnak. Az 
elszámolások is revízió alá kerülnek. A liszt-
Mvátail, hogy a .lisztkönyvek revíziója miinél 
sürgősebben megtörténhessék, 10—-15 napidi-
jast álkalmaz. Mindazok, akik a lisztihüvatál-
nál napidíjas állást akarnak elnyerni, Balogh 
Károly pénzügyi tanácsnoknál jelentkezze-
nek a közélelmezési hivatal helyiségében, 

— Megbüntetett árdrágító. Kilencven fil-
lérért árusította a kenyér kiiílóját Nagy Ist-
ván Polgár-utca 14. szám alatt i kereskedő. 
Dr. Temesváry .Géza kihágási biró kod de:-, 
vonta felelősségre Nagy I s t v á n t Dr. Temes-
váry nyolc napi elzárásra és száz korons 
pénzbüntetésre itélte az árdrágí tó kereske-
dőt. . . 

— Hatszáz hold föld házikezelésben. A 
tápéi városi bárföldek bérlői közül többen 'be-
vonultak. A bevonult bérlők fölmondták a 
bérletet, ugy, hogy jélenleg körülbelül 5—600 
hold bérföld szabadult .föl. lEzeket a földéket, 
— tekintettel arra, hogy most u j bérlők al ig 
akadnak, — a város házikezelésbe aka r j a 
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