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mesterhez, hogy eszközölje ki, hogy az amúgy 
sem valami kiadós tengeri termést, ne vegyék 
el a. gazdáktól. A polgármester válaszaiban 
közölte, liogy a rekvirálás minden eset-ben az 
adott viszonyokhoz képest fog megtörténni. 
Egy hold termésből csak 1.5—25 kiló tengerit 
kell beszolgáltatni. 

— Hogyan történt a cukor-offenzlva. 
Kaptuk a következő sorokat: Tisztelt Szer-
kesztőség! Folyó hó 10-iki b. lapjában Szegedi 
háború félkiló cukorért cimiii cikkére vonat-
kozólag kérem, Ihogy b. lapjaiban szíveskedjék 
a következő (helyreigazítást közzétenni: Apel-
lálok t. szerkesztő ur lapjának komolyságára, 
mely hivatva van az egész közvéleményt meg-
védeni, valamint az egyesek igaztalan meg-
hurcoltatásának igazolására helyt adni: Az 
igaz, hogy folyó hó 9-én cukorkiosztás volt 
nálunk, az is igaz, hogy meg volt rohanva 
cégünk ugy, hogy valóságos ostromállapot-
nak volt tekinthető a cukor kiosztás. Az ott 
egylbegyült asszonysereg valóságos életve-
szedelemmel járó tolongást idézett elő, a ki-
rakatot, a kapu üvegtábláit összezúzta. Az is 
igaz, hogy én többi segédtánsaimmal együtt 
nyomban kifelé tuszkoltuk ott a kapu alatt 
betóduló asszonyokat az utcára. De leghatá-
rozottabban ki kell jelentenem azt, hogy té-
vedés, hogy én bárkit is megütöttem volna, 
meg inkább az, hogy a rollóhuzóval ütöttem 
meg valakit. Lehet is, nem is vonom kétségbe 
azt, hogy bizonyos Schreiber József né meg-
sérülhetett, de nem én általam. Annyi bizo-
nyos, evvel az illetékes tényezők is tisztálban 
vannak. Nem felel meg az igazságnak, hogy 
én hivtam volna az asszonynépséget a kapu 
alá azon célzattal, hogy ott lesz a cukorki-
osztás és azon ürügy alatt ott a rollóhuzóval 
megvertem volna. Tény az, ami már általá-
nosságban is ismeretes, hogy bármiféle cikk, 
bármely üzletben kiosztásra kerül, minden ki-
es bejáratot elállnak, sőt a legdurvább tettle-

gességre és a legaljasabb szavakra nógatják 
egymást az asszonyok. Természetes, lliogy 
bűnbakot is szeretnének keresni akkor, ami-
kor a baj megtörtént. Tek. szerkesztő ur, 
mint fent emiitettem, mi az asszonynépet 
tettleg nem bántottuk, lia volt közöttük zú-
zódás és megsérülés, azt ők önön maguknak 
köszönhetik. Kérek ennyit ugy személyein, 
mint a valódi igazság megállapításának 
dékében. — Tisztelettel: Román József. — 
Tanuk: Ráduljj József, Bukovich Imre, Heggi 
Mátyás, Pácsa László. 

— Szeged gyomra. Balázs Károly, a köz-
vágóhíd igazgatója a tanács elé terjesztette 
kimutatását a szegedi közvágóhídon ez évi ok-
tóber 9-étől 16-ig levágott élőállatokról. E 
szerint a hét folyamán közfogyasztásra le-
vágtak összesen két ökröt, harmincnyolc te-
henet, tizenhét növendékmarhát, tizenhét bor-
jut, kétszáznyolc juhot, nyolc bárányt ós há-
romszázhetvenöt sertést, összesen 655 darab 
élőállatot. A katonaság részére levágtak öt 
bikát és ökröt, huszonnégy tehenet, 7 növen-
dékmarhát, hatvankét juhot és huszonhét ser-
tést, összesen egyszázhét élőállatot. A polgári 
lakosság részére összesen levágott állatok 
súlya mintegy 16.000 kilogramm. Ebből — 
a kereslet hiányára való tekintettel, — szalá-
migyártás céljaira fordítottak 7000 kilogram 
sulyu húsneműt. Mintegy 2000 .kilogrammnyi 
suly ebiből a sertések zsiradékára számitható. 
A vágóhídi kimutatás szerint tehát <a 120.000 
ezer lakosú Szegeden a mult héten átlag csak 
7000 kilogramm liusra volt szükség. 

— Egy darab turóstészta — negyven 
fillér. Budapestről jelenti tudósítónk: A negyedik 
kerületi rendőrkapitányság egy tanitó felje-
lentésére Dely Sámuel kávést hat napi elzá-
rásra átváltoztatható kétszáz korona pénz-
büntetésre itélte, mert kávéházéiban a kávé-
hoz egy darab túrós tésztáért negyven fillért 
számíttatott fel a főipincérrel. A tárgyaláson 
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— II-ik filmje. — 

A legcsodásabb defektivdráma! 

— A szenzációk szenzációja! — 

A K I R Á L Y T I G R I S , 
Amerikai detektivdráina 5 felvonásban. 

Az idei szezon e lső detektív 
— szenzációja. — 

Előadások csütörtökön, pénteken és szombaton 5, 7 és 9 órakor, 
vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor. 

A f o l v á n b * Páholyülés 160, zsölye 1-20, I. hely 1 kor. 
/ l e i j á l d f t • h. hely 80 fillér, III. hely 50 fillér. 

A vasárnap 2 órai előadáson diák- és gyermek-jegyek 
is adatnak ki. 

megállapították, hogy a picinyke turóstészta 
értékeikét és fél fillér. A főpineért a bíróság 
felmentette. 

— Bosszúból jelentették fel. Ittebe köz-
ségiben valaki feljelentést tett Szekulics .Ist-
ván görög-keleti szerb lelkész ellen. Azt álli-
totfák róla, hogy a sorozások alkalmával iz-
gató beszédet mondott. A lelkész ellen hűtlen-
ség és izgatás miatt indult meg az eljárás, 
amelynek során ez év februárjaiban a 'Csend-
őrség letartóztatta. A vizsgálat kiderítette, 
hogy a feljelentés bosszú niiüve volt. Ugy a 
hadbíróság, mint a szegedi törvényszék föl-
mentő ítéletét hozott. Szerdán tárgyalta a 
Kúria az ügyet. A Kúria dr. Balassa Ármin 
védőbeszédének meghallgatása után helyben-
hagyta a felmentő Ítéletet és Szekulics azon-
nali szabadlábra helyezését elrendelte. 

— Zsineg-rekvirálás. A polgármesteri hi-
vatal közli: Mindazok, akiknek birtokában 
vagy őrizetélben 1—2 mm. vastagságú kender-
zsineg-készletek vannak, készleteiket, ameny-
nyilben azok 1 kilogrammnál nagyobbak, leg-
később ezévi október 21. napjáig a városi tűz-
oltólaktanyáiban az átvétellel megbízott Papp 
Ferenc tűzoltóparancsnoknak szolgáltassák 
be, akinek azonban beszolgáltatandó készlete 
25 kilogrammnál nagyobb, az készletét köz-
vetlenül a temesvári es. ós kir. katonai pa-
rancsnoksághoz is beküldheti. 

— Ipari szaktanfolyamok a felső ipar-
iskolán. A szegedi állami felsőipariskolán a 
következő ipari tanfolyamok fognak meg-
nyílni: 1. Faipari szaikarajz-,tanfolyam. 2. 
Fémipari szakrajz-tantfolyam, mindkettő no-
vember 1-étől március 3tl-ig, vasárnaip dél-
előtt 4—4 órai oktatással. 3. Faipari miihelyi 
tanfolyam. 4. Fémipari müíhelyi tanfolyam 
(miilakatos, géplakatos ós szerszámgépkezelő) 
mindkettő november 1-től március 3 l-ig, heti 
6—6 órai e s i oktatással. 5. Elektrotechnikai 
alapismereti tanfolyam, november 1-töl ja-
nuár 15-ig, heti 6 órai esti oktatással. 6, Gaz-
dasági géptani tanfolyam, november i 5-től 
január 15-ig heti 6 órai oktatással és gyakor-
lattal. 7. Ipari könyvviteli tanfolyam novem-
ber 1-től március 31-ig heti 4 órai oktatással. 
A tanfolyamokra beiratkozhatnak oly iparo-
sok és ipari alkalmazottak, kik magyarul ol-
vasni és irni tudnak s a négy számtani alap-
műveletben jártasak. Amennyiben a rendel-
kezésre álló iliely megengedi, oly tanoncok is 
beiratkozhatnak, kik a tanszerződés utolsó 
évében vannak és kiknek a tanonciskola! 
igazgatóság ezt megengedi. lA fémipari szak-
rajz-tanfolyamra a felső ipariskoláiba készülő 
gyakornokok is felvétetnek. A tandíj tanfo-
lyamonként 2 korona; tanoncok tandijat nem 
fizetnek. iA tanfolyamokra beiratkozni lehet 
naponta 12—1 óráig, azonkívül az illető tan-
folyam megnyitásának napján este 6—7 órá-
ig a felső ipariskola igazgatóságánál (jMars-
tér 7.j A beiratkozások alkalmával .a. személy-
azonosságot igazoló okmányt is fel kell mu-
tatni. — Az igazgatóság. 

— Ax úgynevezett Aranysorozat második 
filmje: A királytigris a szenzációk szenzáció-
ja. Ez az amerikai detektiv.-történet páratlan 
a mag nemében, ilyen nagyhatású detektiv-
film még sohasem került 'bemutatásra. A ki-
rálytigris Amierika leghíresebb kasszabetö-
rője, aki megjavulva a kormányzó titkára 
lesz. A király tigrist csütörtökön mutatja be 
a Korzó-mozi. 

— Betegsegélyezés, Balesetbiztosítás cím-
mel egy kis tanulmány jelent meg, amely az 
1907: XIX. törvénycikknek főleg a munkáso-
kat érdeklő főbb rendelkezéseit magyarázza. 
A szociális biztositásnak ez a törvénye széles 
köröket érint és ezért mindenképen 'hasznos, 
ha ,a törvény kusza, nokszor értelmetlen ren-
delkezéseit. világos és egyszerű magyarázat-
tal bocsátják az érdekeltek használatára. A 
tanulmányt Weltner Jakab irta. Kapható 
Várnay L. könyvkereskedésében. Ára 24 f ik 
lór. . . r í l ü l Ü 


