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tatás terén, teljesített eredményes munkás-
sága. által szerzett érdemei elismerései! 1 a 
magyar királyi udvari tanácsosi elmet díj-
mentesen a dományozt a. 

— A nagyszebeni államhivatalok vissza-
térésé. Aradról jelentik: Wiedorn Adolf, királyi 
főügyész-helyettes, a nagyszebeni ügyészség 
vezetője, aki tudvalevőleg az oláh betörés 
óta hivatali személyzetével Aradon műkö-
dik, tegnap az igiazságügyminisztériumtói 
telefonon értesítést kapott, hogy (hivatalával 
készüljön el a visszautazásra, mert a napok-
ban írásbelii rendelkezést kap, hogy a nagy-
szebeni hivatalt elfoglalhatják. ;A nagysze-
beni államépitészeti hivatal már visszatért 
székhelyére. 

— A közélelmezési üzem hírei. Szerdán 
hét vaggon burgonya érkezett a hatósági 
közélelmezési üzem címére Szegedre. A 
burgonya árusításával négy kereskedőt bí-
zott meg Balogh Károly tanácsos. A keres-
kedők kötelesek ,a burgonyát szigorúan a 
makszimális áron árusítani. Ebből a hét 
vaggon burgonyából egy család ötven kilót 
szerezhet be. Balogh tanácsos közlése sze-
rint a Burgonyaközpont ebben a hónapban 
még száz vaggon burgonyát fog Szeged vá-
ros közélelmezésére kiutalni. Azok a keres-
kedők, akik a szerdán érkezett burgonyát 
árusítják, a következők: Hoffmann János 
alsóvárosi, Balogh Károly Csuka-utca 17., 
Rosenberg Vilmos Vásárhelyi-sugárut 13. és 
Bogdán Ferenc Szilléri-sugáruti kereskedők. 
— A belügyminisztérium közélelmezési ügy-
osztálya táviratilag értesítette a polgármes-
tert, hogy utasította a Haditermény rész-
vénytársaságot annak az öt vaggon lisztneic 
kiutalására, amelyet a mult havi lisztkom-
petenciából az augusztusban a város által 
történt búzavásárlás törlesztése fejében le-
vont. Ennek az öt vaggon lisztnek vissza-

tartása okozta tudvalevőleg azt. hogy a 
mult havi személyenkinti lisztmennyiségből 
25 százalékot levonatott a hatóság. — Ba-
logh Károly tanácsosnál, a hatósági köz-
élelmezési üzem vezetőjénél megjelent az 
egyik lisztárusitással megbízott kereskedő 
és közölte, hogy arról, hogy október 16-ig 
25 %-kal kevesebb lisztet kell kiszolgáltat-
ni, mint a kormányrendeletileg megállapított 
mennyiség, későn értesült. A kereskedő igy 
vevőinek a rendes mennyiséget szolgáltatta 
ki. Ettől a kereskedőtől a liszthivatal meg-
vonja a lisztárusitást és megindítja ellene a 
kihágási eljárást. — A közélelmezési üzem 
közli: A város megkezdte a kemény hulla-
dékfa árusitását. Méterölenkint 120 koroná-
ba kerül ez a tűzifa. Vágatlan állapotban 
mázsánkint 7 korona 50 fillér és vágott álla-
potban 8 korona a fa mázsája. Az árusítás 
a Mérey-utca 15. szám alatti városi fatelep-
ről történik. 

— A makszimális árak ellenőrzése. A 
belügyminiszter rendelete folytán egy buda-
pesti államrendőrségi detek'tiv-osopor.t ellen-
őrizte néhány napon keresztül a makszimális 
árak betartását /a szegedi piacon. A detektí-
vek több árdrágitó piaci árust jelentettek fel 
a kihágási bíróságon. 

— Halálozás. Özvegy Gróf Jánosné, a sze-
gedi köabeosiilésben álló Gróf-család matró-
na ja, kedden délelőtt hetvenhét éves korában 
meg,hallt. Az elhunyt uirinőt gyermekei: Gróf 
Sándor, dr. Gróf ' Árpád, Szilágyi Imróné 
Gróf Erzsébet, Gróf Győző, Gróf Attilla és 
kivülök kiterjedt rokonság gyászolja, A .meg-
boldogultat csütörtökön Idlélután temetik! a 
Kálvária-utca 47. számú gyászházból. 

— Makó és a vi l iamos világítás drágítása 
Makó városához kérelmet intézett az ottani 
villamos világítási á ram dijának fölemelésé-
hez. iá tanács pártolóion terjesztette a kérel-
met a közgyűlés elé, amely azonban dr. Dö-
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zsa Ferenc felszólalása után az áramdíjak 
felemelését megtagadta, Az aktualitás kap-
csán elhatározta még a közgyűlés, hogy kí-
sérletet tesz az üzem házi kezelésbe való vé-
telére. A kérdés tanulmányozására ós a tár-
sasággal való tárgyalásra nyomban bizottsá-
got küldtek ki. 

— Temesvári hadapródískolai növendék-
ből — oláh generális. Egyik temesvári lap 
i r ja : Az Grsovánál harcoló oláh csapatok 'Ve-
zénylő tábornoka, amint az elfogott oláh fog-
lyoktól tudomásunkra jutott, Drágáimét tá-
bornok. Az oláh tálxirnok magyar hadsereg-
beli tiszt volt valamikor, a temesvári had-
apródiskolát végezte s innen került ki, mint 
tiszthelyettes a debreceni 39-esekhez, majd 
Aradra mint főihadnagy a 33-asok ezredébe. 
Dragalina főhadnagy dicstelenül fejezte be 
a monarchia ármádiájában megkezdett pá-
lyáját , mint szakaszparancsnok elsikkasztot-
ta a század kasszáját. Megindult ellene a 
vizsgálat, az eredményt /azonban nem várta 
meg, dezertált és az oláh hadseregnek .aján-
lotta fel szolgálatát. Romániában hamiar kar-
riért csinált, tábornok lett, s most Orsovánál 
egyik oláh hadosztályt vezeti ellepünk. 

— A csendőrszakaszvezető büne. Szerdán 
tárgyalta a szegedi honvéd hadosztályibiró-
ság Tóth Imre gyomai csen dőrszakaszvezető 
bűnügyét. Tóth évekig udvarolt Gyarmati 
Mária varrónőnek, akinek házasságot, is 
igért. Amikor a mozgósitás történt, Tóthot 
harctéri szolgálatra rendelték ki. A 'harcté-
ren értesült arról, hogy a barátnője áldott 
állapotban van. Tóth ékkor azt irta a varró-
nőnek, liogy i/gyék erős szappanos vizet. A 
hadbírósági tárgyaláson a vádlott azzal vé-
dekezett, hogy csak vigasztalni akarta a le-
ányt , úgyis tudta, hogy a szappanos víz nem 
használ. A kihallgatott orvosszakértők azt 
vallották, hogy a szappanos víz tényleg nem 
alkalmas szer magzatelhajtásra. A hadbíró-
ság bűnösnek találta a vádlottat és két havi 
szigorított fogházra itélte. 

— Elfogyott a vetőmag. A föidtnivelésügyi 
miniszter táviratilag értesítette dr. Somogyi 
Szilveszter polgármestert, hogy a vetőmag-
készlet kifogyott és igy több vetőmagot ki-
utalni nem tud. 

— A préda, vagy jelenetek Newyork rejtel-
meiből négy felvonásban, a főszerepben Clara 
Kimball-Jou/ng-gal csütörtökön kerül utoljá-
ra színre a Korzó-moziban. Ez a szenzációs 
film az amerikai slágerek közül is kiválik kü-
lönleges és izgalmas tárgyánál fogva. 

— Homunkulus előadásai iránt eddig párat-
lanul álló érdeklődés mutatkozik. Soha mé 
annyi jegy elővételben nem fogyott el, mii. 
a iHomunkulus előadásokra. E csodásan elké-
szített film megnézéséért nem csak Szege-
den, ,hanem mindenütt, ahol ezidáig bemutat-
ták, az emberek ezrei tolongtak, bogy jegy ;, 
bez jussanak. A Korzó-mozi igazgatósága, 
kéri a közönséget, liogy akik elő jegyeztettek 
jegyeket, legkésőbb pénteken délig vigyék el, 
mert tovább semmi felelősséget értük nem 
vállal. ,A pénztárnál való tolongás elkerülése 
végett ajánlatos a jegyeket a nappali pénz-
tárnál előre megváltani. 

— Nyári tanfolyamok a nyelviskolában 
német, francia, angol nyelvekből kezdők és 
haladók, tanulók és felnőttek külön-külön. 
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