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— Szigeíhy István könyve. Egészen ujszcrti 

könyv jelent meg a napokban a magyar 

könyvpiacon. Szerzője Sziget hy István, a ki-

váló talentuma magyar /festőművész, aki 

©xlibriseit gyűjtötte össze és adta ki egy négy 

Íves kötetben. A könyv — „Exlihrisek" cím-

mel — Kolozsvárott jelent meg, ez azonban 

nem jelenti azt, bogy nem magas művészi 

n/ivé,iu a kis kötet, amely bizonyára a jól 

megérdemelt nagy sikert aratja. /A kötetbe 

foglalt exlihrisek egytől-egyig tökéletes /mű-

vészi kivitelűek és hatalmas még mindig /föl-

felé lendülő /tehetségről tanúskodnak. A 

könyvhöz Karinthy Frigyes irt a művészi 

dolgokhoz méltó /előszót. Egy kötet ára 2 

korona; kapható a könyvkereskedésekben rá 

a szerzőnél Kolozsvárott. /(—s—) 

— Méhészeti szakelőadás Szegeden. Szo-
katlanul nagy érdeklődés mellett folyt le va-
sárnap délután a városháza dísztermében 
megtartott méhészeti előadás. Ezúttal nem-
csak a vérbeli méhészek jelenteik meg .teljes 
számmál, de ott láttuk százait azoknak a he-
lyesen gondolkodó egyéneknek, kik a mos-
tani nyomasztó helyzetet uj termefivények 
miuél tömegesebb előállításával gondolják 
enyhíthetni. Vallóban a méhészkedés egye-
düli olyan foglalkozás, amelyet mindenki 
eredeti mestersége mellett folytathat, belőle 
igen nagy hasznot meríthet és minél több 
hasznot teremt .magának, annál inkább hasz-
nál a köznek is. Ezzel magyarázható meg 
az a .nagy érdeklődés, amely a Méhész Újság 
által rendezett második szakelőadáson ész-
lelhető volt. Az első előadó Ludvig Ede mé-
hészeti szakíró, a .méhészeti kísérleti áüüomás 
•vezetője volt, Ludvlg a /méhek körüli egyém 
tapasztalataiból mondott el érdekes megfi-
gyeléseket, majd íhosszu évek tapasztalatai-
ból leszürödötí igazságokon alapult igen. szép 
tanulmányt olvasott fel .az álanyákróí és- a 
szűznemzésről. Utána Karácsonyi Aladárné, 
méhtelep-tulajdonos a méz kezdéséről, an-
nak használatáról tartott mindvégig lebilin-
cselő előadást. Előadása keretében lelkes fel-
hívást intézett a nagyszámban, jelenvolt 
szegedi úrhölgyekhez, /hogy ők is lépjenek be 
a méhészek táborába. Előadásának oly nagy 
hatása volt, hogy eddig 27 szegedi nő jelent-
kezett a Méhész Újság kiadóhivatalánál, a 
tavasszal megnyitó méhészeti tanfolyamra. 
Karácsonyin/é előadása után az általa készí-
tett mézes süteményekkel vendégelte meg 
az előadáson résztvett mintegy háromszáz 
rokkant katonát és a tanító, valamint a ta-
nítónőképző intézetek növendékeit. Itt meg 
kell említenünk, hogy Karácsonyiné Balogh 
Bálint (helyett tartotta meg előadását, aki 
hirtelen jött betegsége folytán jelentette be 
elmaradását. 

— A pipereszappan éra, Budapestről jelen-
tik: Az utóbbi időben 4—5 koronát kértek 
in ár egy 8—10 dekás pipereszappanért. Most 
az Olaj és Zsiradékügyi .Bizottság, amely a 
szappan forgalmát szabályozza, árszabályozó 
rendeletet küldött a pipereszappan gyártásá-
val foglalkozó hazai gyáraknak. A rendelet 
szerint a gyárak minden birtokukba jutó 
zsiradékból pgyharmadrészben hadi mosó-
szappant, egy harmadrészben pipereszappant 
és egyh/armadrészben luxus-pipereszappant 
kötelesek gyártani. A hadi mozószappan 80— 
36 százalék, a hadi pipereszappan 40—45 szá-
zaléik elszappanositható zsírsavat ifog tartal-
mazni, mig a luxus-pipereszappan zsírtartal-
ma előíráshoz kötve nem lesz. A hadi-pipere-
szappan tucatjáért a gyáros a nagykereske-
dőtől 9 korona 60 fillért, a nagykereskedő a 
kiskereskedőtől 11 koronát, a kiskereskedő a 
fogyasztótól 13 korona 20 fillért kérhet, 
vagy is egy darab 10 dekás hadi-pipereszap-

pan a boltban 1 korona 10 fillérért lesz kap. 

ható. Gyártaná fognak ezenkivül 60 százalék 
zs ireavtartn lommal borotváló szappant is, 

amelyhői egy 30 dekás darabért a nagykeres-
kedő a gyárosnak 1 korona 20 fillért fizet 
majd darabonként, 

— Hataíozás. Hauser L. Jakab nyugalmazott 
zenetanár 73 éves korában Szegeden elhunyt. 
Hauser a budapesti Vakok Intézetének volt 
tanára, ahol harminc évig működött és mint 
művész, zeneszerző és pedagógus a külföldön 
is ismertté tette nevét- Százakra, rag azoknak 
a vakoknak száma, akik tőle nyertek zenei 
képesítést. Egy alkalommal még mint fiatal 
muzsikus Liszt Ferenc előtt játszott, első 
koncertjét Bécsben adta. Nyugdijaztatása óta 
szegeden, szülővárosában visszayonul'tságban 
élt. Két év előtt súlyos ideghaj támadta 
meg, amely most sírba döntötte. Az elhunyt 
zeneköltőt kedden délután fél négy órakor 
temetik a zsidó temető cinterméből. 

— Öngyilkos maganzó. Vasárnap délben 

.Czecz Katának Bástya-utca 13. sz. alatti 
házban levő virágüzletében fölakasztotta 
magát Kéménczy Károly 63 éves magánzó, 
Czecz Katának a férje. Az öngyilkosság a 
virágüzlet hátulsó részén levő irodahelyi-
ségben /történt. Kéménczy fölállt egy kis lét-
rára, cukorspárgával hurkot kőit a nyakára, 
a spárgát pedig /ráakasztotta a faliból kiálló 
egyik erős szögre, majd lelépett a létráról. 
Az öngyilkosságot felesége fődözte föl, aki 
sikoltozni kezdett az eléje táruló látványra. 
Véletlenül épen akkor járt arra dir. Gyuritza 
Sándor ezredorvos, aki a sikoltozás hang-
jaira benyitott az üzletbe és levágta a zsineg-
ről Kéménczy® akit megpróbált nyomban 
életre kelteni, az azonban ,akkor már halott 
volt. Nyomban éríesiteíték az esetről a- rend-
őrséget, ahonnan dr. Dreyer József ügyele-
tes rendőrkapitány ment ki a helyszínére. A 
rendőrkapitány az orvossal együtt kétséget 
kizáró módon megállapította az öngyilkos-
ságot, ami után a holttestet' beszállitatták a 
közkórház hullaházába. Kéménczyt súlyos 
idegbaj gyötörte és már régóta íqglailikozott 
az öngyilkosság gondoláiéval. Többször meg 
is kisérelte, de szándékát mindig sikerült 
meghiúsítani. Idegbaja az utóbbi időben erő-
sen fokozódott és valószínű, hogy ez kész-
tette öngyilkosságra. 

— A Szegedi Munkásotthon Mikszáth Kál-
mán-utcai helyiségét a katonaság saját cél-
jaira lefoglalta. A munkásoknak a határozat 
értelmében pár napon belül kii kell költözni 
helyiségükből, amelyet a katonaság március 
elsején már el is foglal. A munkások, akiket 
különösen 10.000 kötetes, nagy fáradtsággal 
és áldozatokkal összegyűjtött könyvtáruk 
sorsa aggasztott, fölkeresték a szegedi la-
pok szerkesztőségeit és dr. Somogyi Szilvesz-

M é g i s 
bekövetkezett az, amit tőlünk lehetőleg igyekeztünk 
elkerülni s amitől szerettük volna kedves, hü vevő-
közönségünket megkímélni. Oiyan példátlan módon 
drágultak 

m e g 
az összes gyártási nyersanyagok, munkabérek, szál-
lítási költségek, hogy csak emberfeletti nehézségek-
kel tudjuk a Diana-sósborszeszt régi kiváló minő-
ségében és erősségében a közönségnek adni. Nem 

lesz 
ember, aki nem ismerné e súlyos viszonyokat, s aki 
ne találná ily körülmények között érthetőnek, sőt 
jogosnak, hogy a Diana-sósborszesz árát újra kellett 
szabályoznunk. De ha majd elkövetkezik 

a béke 
és ismét helyreállanak a háború előtti állapotok, akkor 
mi is sietni fogunk érvénybeléptetni közönségünk 
részére azokat az eladási árakat, melyek régebben 
fennálottak. Ezidősztrint a 

kis üveg Diana-sósborszesz ára K 1.30 
nagy » * » » » 3.50 
legnagyobb „ „ „ „ 7.— 
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ter polgármestert és fölkérték, támogassák 
őket abban az indokolt törekvésükben, hogy 
ne kelljen helyiségüket odahagyniuk. A pol-
gármester érintkezésbe is lépett a kerületi 
parancsnoksággal, amely készséggel meg-
ígérte, hogy ha sikerül más helyiséget talál-
ni, amely a célnak megfelel, meghagyja a 
munkásotthont továbbra is helyiségében. A 
munkásotthon vezetőségét is fölszlitották, 
hogy ajánljon .megfelelő helyiségeket a ma-
guké helyett. A vezetőség 12 helyiséget jelölt 
meg, ezeknek azonban egyike sem volt /meg-
felelő. A munkásotthonnak így mégis ki kell 
költöznie. A katonaság kárpótlásul vállalko-
zott az uj helyiségükbe való átköltözteté-
sükre. 

— Hadsegélyezés. A hadbavonult katonák 
családtagjainak segélyezésére alakult köz-
ponti bizottság kedden dél/i 12 órakor a vá-
rosháza tanácstermében ülést tart, 

— A korpa. A korpaközpont hétfőn terje-
delmes levélben értesítette a polgármestert, 
— aki -a tanácsosai egyetemben már hetek 
óta mindent elkövetett, hogy a Szegednek 
szükséges korpamennyiséget megszerezze — 
hogy mindazoknak a nagy gazdáknak, akik-
nek korpára szükségük van, a gazdasági fel-
ügyelő által kiállított utalványt be kell mu-
tatni a központnak. Ezután történhetik csak 
meg a korpa kiutalása. A kisgazdák részére 
•a helybeli malmokban összegyűlő korpa-
mennyiségből utal ki a korpaközpont bizo-
nyos mennyiséget 25 kiskereskedőnek, A leg-
utóbb tapasztalható korpahiánynak az volt az 
oka, hogy a malmok kevesebb korpát termel-
tek. 

— Árdrágító vendéglős. Dr. Temesváry 
Géza kihágási biró hétfőn Zilahy Pálné ven-
déglős árdrágítása ügyében ítélkezett. Zila-
hyné, aki hadbavonult férje helyett vezeti /a® 
üzlete® 3 korona 50 fillért számított egy adag 
sültért, holott a rendőrfőkapitány legutóbbi 
árrendező határozata értelmében — tekintet-
tel arra, hogy másodrangú étteremről van 
szó — az elsőrangú vendéglők árainál tizen-
két percenttel olcsóbban tartozott volna azt 
adni, tehát 3 korona 8 fillérért, Dr. Temes-
váry .Géza a tanuk vallomása alapján 100 
korona fő és 50 korona mellékbüntetésre 

itélte /Zilahy Pálné® 

— Uj adoúsazeiró bizottság. A pénzügy-
igazgatóság átiratban kérte a várost, hogy 
a jövedelem, vagyon rá hadinyereségadó ösz-
szeirásá'hoz szükséges bizottságot alakítsa 
/meg. A tanács a bizottságba hétfői ülésén 
Pillich Istvánt és Tombácz János nyugal-
mazott tanítót választotta meg. A póttagok 
megválasztásáról később gondoskodik. Az uj 
bizottság elnöke Snlteisz Károly pénzügyi 
segédtitkár. 

— Tizenhat korona egy kiló szalonnáért. 
Szűcs Józsefné piaci kofa a vasárnapi piacon 
74 deka szalonnáért 11 koronát kért. A rend-
őr az uzsorás kofát a kihágási bíróság elé 
állította, amely 20 napi elzárásra és 200 ko-
rona pénzbüntetésre itélte. Szücsné megnyit-
godfM az Ítéletben. 

-— Tüzek. Vasárnap Kordás József gazdál-
kodó iGajigonya-kapitányság 328, sz. alatti ta-
nyáján egy nyolc öl hosszú szalmakazal ed-
dig ismeretlen okokból kigyulad® A kár .1000 
korona, amely azonban biztositás utján meg-
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