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A polgármester ezután a vitát berekesz-
teti.-* s kijelentette, hogy a mai piaci árak 
alapján a marha- és borjúhús eleiét 12 s a 
hátikat lö koronában fogja megállapítani. 

HÍREK 
ocoo 

Árdrágításért hat hónapi 
elzárásra ítélt hentesek. 

(Saját tudósítónktól.) Tolnay Szigfried 

budapesti kereskedő, a haditengerészet szállí-

tója Király Béla ceglédi kereskedőt megbízta 

ázz; i. hogy vásároljon neki nagy mennyiség-

ben szalonnát. Király Oppenheimer Salamon 

szegedi ügynök utján talált is szalonnát. Sze-

gede; . a tulajdonosok azonban csak 11 koro-

náért voltak hajlandók a szalonnát eladni a 

kilóukinti 7 korona 60 filléres makszimális 

ár helyett, Tolnay értesítette Királyt, hogy 

csak vásárolja meg a szálaimat, .a henteseket 

majd följelentik a i Országos Közélelmezési 

Hivatalnál. Igy is történt. Vas Ádám, Tóth 

Istvánná, Kovács József, Kun Lajosné és 

Borosba Sándor szegedi henteseknél Kirá ly 

megvásárolt egy fél vagg.au szalonnát, .200 

korona előleget adott mindegyik hentesnek', 

erről az eladók nyugtát adtak nekik'. Az elő-

leggel egy időben kifizette azonban Király a 

makszimáis ár és a 11 koronás eladási ár 

közti különbözetet is, amiről a derék hente-

sek természetesen semmi irást nem adtak. 

•Ugyanekkor megbeszélték azt is, hogy a szál-

lításnál majd a makszimális árat. fogják szám 

Iázni. 

Nyomban a vásár megkötése után Tol 

nuy megtette a följelentést az Országos -Köz-

élelmezési Hivatalnál, amely három állam-

rendőrségi detektívet küldött ki Szegedre. A 

detektívek aztán lefoglalták a henteseknél az 

élőleget és árkülönbözetet is. 

Dr. Temesváry 'Géza ihelye-ttes-reh-dőnfő-

kapitány tkihágási biró vasárnap tartotta meg 

Tibeti az árdrágitási ügyben a kihágási tár-

gyalást. A tárgyalásin a hentesek tagadtak, a 

detektívek azonban rájuk bizonyítottak. -Előt-

tük ugyanis beismerték, hogy 3,1 koronáért 

akarták a szalonnát eladni. Nem -tudtak ezen-

kívül arra a kérdésre sem megfelelni, hogy 

miért akarták 7 konona 60 fillérért eladni a 

szalonnát kilónkint, amikor kicsinykém áru-

-sitá-nál 9 koronát kapták volna érte. 

A bizonyítási eljárás befejezése után 

Bonroska Sándort hat hónapi elzárásra és 5100 

korona pénzbüntetésre, Vas Ádámot, Tóth 

Jstváanét, Korács Józsefet és Kun Lajosnét 

hat-hat hónapi elzárásra és 2000—2000 kárpna 

pénzbüntetésre ítélte dr. Temesváry Géza, A 

hentesek az Ítéletet megfölebbezték. 

— Időjárás. Höemelkedés és legfölebb 

ÜceléPm némi csapadék várható. 

, PROGNÓZIS: Melegebb keleten el-

vétve csapadék. Déli hőmérséklet 22.0 fok 

C. 

— A Lloyd a szegedi kereskedelemért 

ás iparért. A Lloyd kereskedelmi bizottsága 

hétfőn délut4ü Aczél Géza elnöklésével ülést 

tartott. Reitzer Lipót indítványára elhatá-

rozta a bizottság, hogy felirattal fordul a 

kereskedelmi miniszterhez és az Országos 

Közélelmezési Hivatalhoz annak érdekében, 

hogy jövőben minden ármaximálásná! — 

ép ugy, mint a paprikánál — a rendelet a 

nagykereskedelem számára is állapítson 

meg hasznot. A lisztkereskedök beadványt 

intéztek a Lloydh-oz, amelyben számadatdk 

felsorolása után előadják, hogy a megálla-

pított árak mellett a liszt árusítására rá-

fizetnek. A bizottság ugy határozott, hogy 

a kérdés beható megtárgyalása céljából 

összehívja a lisztkereskedőket és erre a 

tanácskozásra meghívja Balogh Károly 

tanácsost is. Szász Ernő igazgató ismeretes 

vitája miatt lemondott a kereskedelmi bi-

zottságban viselt tagságáról A bizottság a 

lemondást nem vette tudomásul. Aczél Géza 

indítványára elhatározták, megkeresik a 

városi hatóságot, hogy a kisiparosoknak 

háború után szerszámmal és nem kamat-

mentes kölcsönnel való ellátása érdekében 

a kamara, a Lloyd. az ipartestület és a hely-

beli pénzintézetek bevonásával kezdemé-

nyezzen mozgalmat. Szóba került a kis* 

kereskedőknek a háború után való támo-

gatása is, erre nézve azonban a Szegedi 

Kereskedők Egyesületétől vár és kap elő-

terjesztést a Lloyd. A nagyérdekü tárgyak-

hoz fűződött vitában résztvettek Aczél Gé-

za", Weiner Miksa, Reitzer Lipót-, Fenyő 

Miksa és Pásztor József. 

— Uj titkos tanácsosok. A király báró 

Perényi Zsigmond belügyminiszteri és Ma-

darassy Gábor pénzügyi államtitkároknak a 

belső titkos tanácsosi méltóságot adomá-

nyozta. 

— Pap János meghalt. Pap János kegyes-

rendi tanár hétfőn tüdőgyulladás következ-

tében Szegeden meghalt. Hetvenegy éves 

volt, róla igazán el lehet, mondani, hogy az 

ifjukág nevelésének szentelte hosszú életét. 

Szegeden született 1843-bau, 36 éves korában 

"lépett a kegyes tanitói-endbe," 1883-han nagy-

kanizsai főgimnáziumi igazgató. 1885-ben a 

szegedi társház főnöke, 1890-ben 'kormányta-

nácsos, 1891-ben kormány-segéd lett. 1898-ban 

Budapestre költözött mint a rend pénztárosa, 

majd 1912-ben mint tiszteletbeli ós nyugal-

mazott karmánysegéd Szegedre tért vissza és 

azóta itt lakott. Pap János a nagy tisztelet-

nek és becsülésnek méltán örvendő piarista 

rend szegedi társházának egyik legtisztel-

tebb tagja volt. Tizenhárom évig tanította 

— ahogy ő mondta mindig — a matematikát 

Szegeden, az4 ifjúság lelki élete iránt való 

megértéssel, fáradhatatlan, (kok pedanfériá-

val és még több szeretettel. Nyúlánk, szikár 

alakja és jellegzetes arca, melyek pompásan 

konzerválódtak élete végéig, mint a szigorú, 

de nagyon kedves tanár és ember emléke él 

tanítványai lelkében. A Dugonics-társaság 

rendes, a Katolikus Kör és a Szegedi Ipar-

társulat tiszteletbeli tagjaivá választották. 

Számos cikken és alkalmi költeményen kivin* 

több munkát is irt, köztük A piaristák Sze-

geden. Képes természetrajz és Természet-

rajzi tankönyvek címűeket. Költői müvei 

közül legnevezetesebbek a Tamás családja 

cimü, négy énekben. Elhunytát volt tanítvá-

nyai. az ifjúság, a kegyes t.anitórend, a -sze-

gedi társház, a Pap-, Apró-, Balogh- és Las-

kovits családok gyászolják. Hozzátartozói ne-

uiptizivii és áldozatkész rokonukat vesztet-

ték el benne. 

— Kitüntetések. Erdensohn János főhad-
nagynak, a IV/25. zászlóalj segédtisztjéneik a 
legfelső dicsérő elismerés'újólag, harmadszor, 

— a kardok egyidejű adományozása mellett 

— tudtul adatott. A király Omaszta Lajos-
ai hadbiztosnak a II. honvéd kerületi parancs-
nokságnál a Feren-cz József-rend lovagke-
resztjét a haclidiszitménnyel, Petrán. Sándor 
6. honvéd gyjilogezredbeli századosnak a 3. 
osztályú katonai érdemkeresztet a hadidiszit-
ménnyel és a kardokat adományozta és el-
rendelte, hogy Imre Gyula 5. honvéd gyalog-
ezvedheli li adu agynak a legfelsőbb dicsérő el-
ismerés újólag — a kardok egyidejű adomá-
nyozása mellett — tudtul adassék. — Szokni 
János, Kovács József, Terhes János. Kovács 
Ferenc. Csurcsics Lajos, Fürdők Ferenc, 
Parló András. Nevrecsán. András. Ménesi 
Ernő, Bata (Mátyás, Gmjt-brecht Ferenc, 
Gangler Jakab, Deák Sándor, Mixich Simon, 
Lázár Dömötör, Magyar István, Barna Sán-
dor és Schaffer Jakab 5. honvéd gyalogezred-
ben honvédeket az ellenség előtt tanúsított 
vitéz magatartásuk elismeréseid a bronz vi-
tézségi éremmel tüntették ki. 

— Népünnepély. Szépen sikerült népünne-
pélyt rendezett vasárnap délután a Katho-
l.ikus Nővédő Egyesület a Gedóbau. Az ün-
nepély. amelynek programját magv gond-
dal és körültekintéssel . állította össze az 
egyesület vezetősége, kiváló anyagi és er-
kölcsi sikert eredményezett. A -nép ezrével 
tolongott a sátrak körül, amelyekben a vá-
ros jótékony úrhölgyei nagy készséggel fá-
radoztak az egyesület Napközi Otthona s 
a hadiárvák érdekében. Este 7 órakor kez-
dődött meg a szerencsekerék sátorban az 
élőállatok kisorsolása. A kihúzott nyerő-
számok a következők: 2451. 9(366, 10895. 
9458, 394. 573, 8954, 6869, 9955. 922. 4817. 
6383, 4165, 9453, 9437, 8754. 901-6, 5551. 
9688, 6787, 8694, 4248. 5742, 7987 és 11170. 
A főnyereményt, egy 80 kilós sertést, a 
11170. számú sorsjegy nyerte meg, amely-
nek tulajdonosa. Sári Károlyné azonnal je-
lentkezett. A sertés vételára 480 korona 
volt. A sorsolás után táncversenyt, majd 
szépségversenyt rendeztek. A népünnepély 
jövedelme mintegy 6000 koronára tehető. 

— Házasság'. Bedő Imre főorvos és Gömöri 
Sári házasságot kötöttek. (Minden külön ér-
tesítés helyett.) 

— Gyermekbemutató Röszkén. Az anyák 
és -a csecsemők védelmére alakult Szegedi 
Stefánia-Szövetség junius 7-én, űrnapján dél-
után 3 órakor, Röszkén az uj iskolában ün-
nepélyes gyermekbemutatást rendez. IMiuden 
bemutatott csecsemőt orvosok fognák meg-
vizsgálni, mindenkinek ingyen adnak taná-
csot és útbaigazítást, hogy miként védje meg 
csecsemőjét minden baj ellen. Aki rászorul, 
segítséget, cukrot, grízt, teát, gyermelctáp-
szert stb. fog kapni. És még ezenfelül azok 
az anyáik, akiknek szép, egészséges csecsemő-
jük van, külön pénzjutalomban részesülnek 
vagy elismerő oklevelet kapnak. A legjobban 
ápolt csecsemőért az első jutalom 50. a IT-ik 
30, a IH-i-k 20 korona. Ezenkívül még öt 30 
koronás jutalom is lesz. 

— Orvosi körökből. Dr. Jutassy József 
fővárosi tanár, az ismert kozmetikus és bőr-
gyógyász Szegeden tartózkodik. 

— A városi zeneiskola hangversenye. 
Vasárnap délután tartotta a városi zeneiskola 
második iskolai /hangversenyét a Tisza-szálló 
nagytermében. A növendékek meglepő hala-
dásról tettek tanúságot, egyes szereplők pe-
dig az intézet jellegét jóval meghal adó ké-
pességeket árultak el. Singér Irén és Kovács 
Ibolya zongorajátékai művészi nívót képvi-
selték. Játékukat önállóság, fejlett technika 
és-bravúros készültség jellemezték. Szép si-
kere volt Kaiifmann Mátyásnak kitűnően 
modulált hegedüjátókával. A többi szereplők: 
Lamberg Rózsa. Tóth Kálmán, Simon Virgil, 
Scbwarz Izabella, Koveindl Józsa .szintén 
elősegítették a hangverseny sikerét- Ének-
számaikkal Fejős Ilona, Ország Vilma és 
Blanka keltettek megérdemelt hatást. Újból 


