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'leütését® választmány tudomásul vette. Több 
belső ügy letárgyaás® után a választmány 
az elnök indítványára elhatározta, 'liogy hat 
tagból álló gazdasági bizottságot alakit, 
amelynek feladatává tette, hogy az élelme-
zési Viszonyokat állandó .figyelemmel kísérje 
s -az egyesület tagjainak élelmiszerekkel va-
ló ellátását előmozdíts® s lehetővé tegye. 

— A tápéi földek bérbeadása. A városi 
tanács hétfői ülésén a tápé-réti földek érté-
kesítésével foglalkozott. Elhatározta a ta-
tanács, hogy a földeket árverésen adja bér-
be. Ha ezen az ujabb árverésen sem érkezik 
be kedvezőbb ajánlat, mint az első árveré-
sen, ugy a város ezeket a földeket házi ke-
zelésbe veszi. Az árverés sürgős előkészíté-
sével a tanács a gazdászt bizta meg. 

— Utazási igazolványok Erdélybe. A te-
mesvári iiadtestparan&snoksá.g át i ratban ér-
tesítette Szeged polgármesteri hivatalát, hogy 
az erdélyi belső hadműveleti területekre való 
utazások megkönnyítése végett u j rendelke-
zések történtek. E szerint a llindtestparancs-
nokság a belügyminiszterrel egyetéritőleg 
elhatározta, liogy a budapesti, temesvári és 
.nagyváradi katonai parancsnokságoknál uj 
utazási igazolványi hivatalokat állit föl. Ed-
dig ugyanis kif ejezetten csalk a 170 tábori pos 
faszám ala t t működő első hiadseregparamcs-
uöfeság utazási igazolványi hivatala adhatott 
lki utazási igazolványt. Később Nagyváradon 
is fölállítottak egy ilyen hivatalt, amelyhet 
most a temesvári ós budapesti katonai /Pa-
rancsnokságok: utazási igazőlványi hivatala 
csatlakozik. Mindazok, akitk Szegedről Er-
délybe akarnak utazni, Temesvár, I. Erőd-
utca, törzsépület, katonai parancsnokság uta-
zási igazőlványi hivatala eimre ír janak, sür-
gős utazásoknál táviratozzanak. 

— Biróság előtt a miniszterelnök elleni 
merénylet tervezője. Budapestről jelenti tudó-
sítónk: iHétfőn Ítélkezett a ibudapesti törvény-
szék Biró /Zoltán lakatossegéd bűnügyében, a 

ki Záborszky Jenő iiakatossegéd'del a r r a szö-
vetkezet f, hogy .merényletet követnek el gróf 
Tisza István miniszterelnök ellen. A tizen-
nyolc éves vádlottat, aki a tárgyaláson ta-
gadta a terhére rótt vádat, a törvényszék a 
gyilkosságra való szövetkezés vétsége miatt 
a 92. alkalmazásával, öt hónapi és huszon-
kilencnapi fogházra itélte, Záborszáky Jenő 
felett, aki /időközben katonai szolgálatra vo-
nult (be, nem ,iitélkeziheteitt a törvényszák, mert 
nem lehetett neki kézbesíteni a vádiratot, 

— A szénkereskedők figyelmébe. A rend-
őrkapitányi hivatal közli: A rendőrség értesiti 
a kereskedőket, liogy /szenet szabad másként is, 
mint zsákokban árusítana, /azonban a .kiszolgál-
tatott szénnek pontosan meg kell felelnie a vevő 
által vett mennyiségnek, különben az eladót 
megbüntetik. A plombált zsákokban az árusí-
tás csak akkor kötelező, Iha a szenet zsákszámra 
raktáron tartják. 

— A közélelmezési üzem számadásai. 
A közélelmezési üzem számadásainak átvizs-
gálásával eddig Scultét.v Sándor városi fő-
számvevő volt megbízva. Tekintettel arra, 
liogy a főszámvevő a közkórház élelmezését 
és a városi halászat üzemét vezeti, a városi 
tanács Taschler Endre főjegyző javaslatára 
a közélelmezési tizem számadásainak ellen-
őrzését a számvevőségre bizta. 

— Adomány. A Szegedi Kenderfonógyár 
R. T. az alábbi /adományokat küldötte be hoz-
zánk: 300 koronát a Katholílkus Nőv.édő Egyesü-
let eszére iaz erdélyi menekültek felruházására; 
200 koronát a szegedi vasúti állomás bategnyug-
vó állomása részére és 150 koronát Wimmer 
Fülöp ur nevében, a Kiathali.kus Nővédő Egye-
sület részére, a,z erdélyi menekültek gyermekei-
nelk felruházására. A beküldött adományokat 
/rendeltetési helyére juttatjuk. 

— Vásárhelyen tilos a tengeri vásárlás. 
Hódmezővásárhely polgármestere értesítette 
dr. Somogyi Szilveszter polgármestert, hogy 
a rekvirálandó készletek egyéni kivetésének 
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héíejeztéig a 'tengerinek a város területéről 
való elszállítását, illetve vidéki egyénéknek 
a város területén való tengőin vásárlását el-
tiltotta. 

— Harminc napi elzárás árdrágításért. 
Dr. Temesváry Géza főkapitány-helyettes, kihá-
gási bíró harminc napi elzárásra és 300 korona 
pénzbüntetésre ítélte Markov Bogdán szöregi 
gazdálkodót, mert a tengerit a hatóságilag meg-
állapított árnál drágábban árusította. 

— Tiz kiió paprikáért 3 hónap. A szegedi 
honvéd hadosztalybiróság három havi fog-
házra itélte Hézső Lajos méneskari katonát, a 
ki iPalánlkán tiz kiló paprikát lopott. 

— A csíkszeredai adóhivatal és pénzügy-
igazgatóság Debrecenben működik. Az 
alálbbi értesítést kaptuk: A csíkszeredai m. \k. 
pénzügyigazgaitéság Törökszentmiklósról Deb-
recenbe tette át a székhelyét, ugyancsak oda 
helyeziteteitt a csikszeiredai pénzügyigazgató-
ság méllé rendelt számvevőség, a <esikszeiredai 
és a gyeirgyószentmiklósi m. kir. adóhivatal 
is. A hivatalok működésűket a debreceni m. 
kir. pénzügy igazgatós ág épületében folyó évi 
szeptember hónap ,24-én megkezdették. 

— Szebenmegyében visszaköltözik a 
közigazgatás. Aradról jelentik: Fabrítius sze-
ben,i /alispán távirat i rendeletet küldött a vár-
megye tisztikarának, hogy a távira t vétele 
után azonnal utazzanak Szászsebesire, ahon-
nan együttesen vonulnak Nagyszebenibe, 
hogy átvegyék a vármegye közigazgatását. 
Mangensius, a vármegye pénztáros®, a -levél-
tárat és az okiratokat már becsomagol ta. Va-
sárnap délután Aradról és Zom'bcírból utna/k 
indultak a szébeniek, hogy másfélhánupi 
száműzetés után elfoglalják hivatalaikat. 

— Cseléd-razzia. Szombaton este egész-
ségügyi razziát rendezett a. rendőrség. Huszon-
három cselédet állítottak eiő a detpiktivek. A 
huszonhárom ose'léd közül tizenötöt kórházba 
utaltak. 

— Vasárnapi hivatalos jelentések. Osz-
trák-magyar és német csapatok tegnap este 
behatoltak Brassóba. Más oszlopok az Apá-
ca-erdőtől keletre elérték az Olt völgyét. 
Magyar népfelkelő huszárok megszállták 
Székelyudvarhelyt. Az ellenség a görgényi 
hegységben is hátrál Arz tábornok osztrák-
magyar haderői elől. Az orosz arcvonalon 
nem történt jelentős esemény. Az olaszok 
támadási kísérletét visszavertük. — A német 
jelentés a következőkben emlékezik meg az 
erdélyi győzelemről: A románok az egész 
keleti arcvonalon hátrálnak. A szövetséges 
csapatok kijutottak az Apáca-erdőből az Olt 
völgyébe és a Barcaságba. Friss rajtaütéssel 
tovább is visszavetették az ellenséget. Bras-
sót elfoglaltuk. — A nyugati harctéren az 
angol-francia haderők uj áttörést kíséreltek 
meg. Below tábornok csapatai ellentámadás-
sal feltartóztatták az óriási lökést. — Német 
repülők sikeresen bombázták a Bukaresttől 
északra levő vasúti telepeket. 

— Tolvaj ál-menekülí. Vasárnap délután 
megjelent a rendőrségen Tart Mária szegedi 
asszony és előadta, hogy egy nő, aki magát 
/erdélyi menekültnek adta lki és akinek szál-
lást adott, amíg a szobából kiment, 320 ko-
rona készpénzét ós 300 korona értékű holmi-
ját ellopta. A rendőrség hamarosan (kézneke-
iritetfe ® tolvajt Szőke Ilona személyében. Sző-
ke Ilonát több város rendőrsége körözi. 

— A vasárnapi lóvásár. A vasárnapi orszá-
gos vásárra '2652 lovat hajtottak fel, eladtak, — 
-a katonaság részére megvásárolt lovakon ki-
vül — 343-at. j i 

— A kenderzsinegek rekviráiása és leg-
magasabb ára. A honvédelmi miniszter el-
rendelte, Ihogy mindazok, akiknek birtokában 
vagy őrizetében 1—2 íni'liméteruyi vastagságú 
kender zsineg-készletek vannak, kötelesek kész-
leteiket, amennyiben azok egy kilogrammnál 
nagyobbak, legkésőbb 1916. évi október 21. 
napjáig a 2. értelmében beszolgáltatni. A 
papirzsineg-készletökre az igényibevétel nem 
terjed ki, ezeket tehát, nem kell beszolgáltatni, 


