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tranziló-forgídmat, amely 'szétosztja a tü-
zelőanyagot. 

— Házasság. Sarkady Margit, Sarkady 
György,. ítélőtáblai biró leánya és Somogyi 
István állami felső kereskedelmi iskolai ta» 
nár, tartalékos honvédjáén agy augusztus 14-
én délután 5 órakor tar t ják esküvőjüket a 
belvárosi templomban. 

— Nem emelik fel a lisztadagokat. A 
polgármester tudvalevőleg azt kérte az Or-
szágos Közélelmezési Hivataltól, hogy a 
gabona-fejkvótát emelje fe! 15 kilóról 18. 
illetve 12 kilóról 15 kilóra. Az Országos 
Közélelmezési Hivatal most érkezett leiratá-
ban értesítette a polgármestert, 'hogy a ké-
rést nem teljesítheti. 

— Az ujszegedi árkásznap. Mint értesü-
lünk, a 19. és 20-i-ki szeged i árkásznap előké: 

születci óriási arányban folynak. A közönség 
i 

nagy meglepetések ben fog részesülni. A cir-
kusz egyenesen szenzációs lesz, egyik •attrak-
ció felülmúlja a másikat. A műsort túlnyomó 
részben hivatásos művészek töltik be. Nagy 
sikert vár a rendezőség a törpe művésztől, aki 
ugyan csak 57 eml, magas, .de zseniális rajz-
iuüvészotóvel bámulatba fogja ejteni a műértő 
szegedi közönséget. A zenebohócok eredeti öt-
letességükkel egy csapásra be fognak férkőz-
ni a publikum szivébe. Az elefánt-idomilás 
(harsogó kacajt fog kiváltani a nézőkből. Lesz 
még medvetáncoltatás, lovasmutatványok, bo-
hócjelenetek, kuplék. A népünnepély egyik fő-, 
szenzációja a Vadeánber-sátor lesz, de nagyon 
érdekesek a tengeralattjárók i's, melyek Sze-
geden még az újdonság .ingerével hatnak. — 
I.esz körhinta, lovarda, csacsilovaglás, lövölde, 
thadiiikiállitá.s stb. Lesz délutáni és esti kabaré-
előadás. , De mindezeket .messzire felülmúlják 
azok a nagyarányú előkészületek, amelyekkel 
a közönség ellátásáról gondoskodtak. Zavarta-
lanul, kényelmesen és ami a fő, jól ás olcsón 
étkezhet mindenki. Halászlé, túróséra sza, pör-
köl tesirke, almás- és turóslepény, magyar kol-
bász, gulyás és nagymennyiségű sóskifli, csá-
szárzsemlye, török kávéház, fagylalt, cukrász-
sütemény, mézeskalács, dohány, nagyválasztó-
ku gyümölcs-sátor, jeges málna és pezsgő. — 
A belépti dij 40 fillér. 

— A papi nőtlenség eltörlése ügyében 
tudvalevőleg hatalmas akció indult meg a Csa-
nádi egyházmegyében. Ennek az akciónak 
egyik terméke az a röpcédula, amelyet „szi-
gorúan bizalmas" jelzésű borítékban szomba-
ton este jhozott hozzánk a pósta. íme a röp-
cédula, teljes szövegében: 

Miért van tiltva a papnak a szerelem? 
[makönyvemen van a szemem, 
De szép leányon jár az eszem; 
Miért is van a földön szerelem, 
S miért tiltva a papnak ez éden? 

Érző szivem van, bát .szeretek; 
És ki tilthatná ezt nekem meg? 
Isten teremte igy az embert. ' 
Ellenére tenni hát ki mert? 

Vagy valami megcsalt szerető, 
Mások boldogságát irigylő; 
Avagy érzéketlen öreg pap. 
Kire a szerelem már nem hat. 

Nők! támogassátok a kath. papok nősülés! 
mozgalmát! Irta egy katih. pap, ki ajpapí nőt-
lenség eltörlését és a kötelező nősülés behoza-
talát kívánja és ajánlja az illetékes köröknek, 
tekintettel a háború folytén beállott, nagy férfi 

hiányra. Istentől belénk oltott ösztön a szere-
lem, Isten ajándéka anő a férfinek: Isten 
vezette Ádámhoz Évát; szentség a házasság: 
ezektől tehát nincs joga senkinek el ti tani a 
papot, | 

— A vadászat áldozata. Pécsváradrol je-
lentik: Stadler Lőrinc közalapítványi erdő-
véd, mint a zengőváidkonyi vadászterületet 
bérlő társság egyik tagja, éjjeli lesre ment 
a vadászterületre, anélkül, hogy tudomása 
lett volna arról, hogy vadásztársa. Piribauer 
János zengővárkonyi molnármester is va-
dászni megy. Esti fél 10 és 10 óra között, a 
hold alig terjesztett világosságot., Stadler az 
egyik bokorból zörejt hallott, mely fokozódott 
és a vadász ugy vélte, hogy egész falka vad-
disznó tart feléje, amiért is elsütötte vadász-
fegyverét. A lövés eldördülese után jajkiál-
tást, majd e szavakat hallotta: 

— Komám megöltél! 
Stadler magából kikelve, kétségbeesetten 

sietett a bokor felé és ott testi-lelki jóbarátját 
•Piribauer Jánost találta, akiinek melléből pa-
takzott a vér. Még csak annyit tudott mon-
dani: —- Ne bántsátok Károlyt, ő nem tehet 
róla — és néhány pillanat múlva a 42- 43 
éves életerős molnármester kiszenvedett. 
Stadler László látva, mi történt, puskájával 
önkezűleg akart véget vetni életének, de •„h-
be" megakadályozta a társaságban levőiBalog 
.János zengővárkonyi lakos. A holttestet még 
az éjjel hazaszállították a zengővárkonyi ma-
jomba. Stadler magút a kora reggeli órákban, 
megtörve a bánattól, önként jelentkezett a 
csen dől őrsnél. A szomorú esetet zokogás kö-
zött mondotta jegyzőkönyvbe. 

— Meggyilkolt vadőr. Komáromból jelen-
tik: Siroki Henrik 58 éves vadőr 13 éves uno-
kájával körút ját végezte. Körútja közben az 
egyik bokorból egy fekete körszakállas ci-
gány ugrott elő és a vadőr felé tartott, Siroki 

a cigányra fogta a fegyverét és igazolásra 
szólította fel. A cigány nekiugrott a vadőr-
nek és agyonverte, azután elmenekült. A gyil 
kosságot a vadőr unokája jelentette a csend-
őrségen, aki a borzalmas esetet az egyik bo-
korban elrejtőzve nézte végig. 

— Szegeden nem keli uj gyógyszertár. 
Sándor Zoltán csikszentgyörgyi gyógysze-
rész engedélyt kért a város hatóságától ar-
ra, hogy a Dugonics-téren egy gyógyszer-
tárt állithasson föl. A közegészségügyi bi-
zottság ugy (határozott, hogy nem vélemé-
nyezi a kérelem teljesítését. A szeptemberi 
közgyűlés foglalkozik különben az ügygye!. 

— Rendelet a rekvirált fémtárgyak áráról. 
A hivatalos lap szombati száma ia honvédelmi 
miniszter rendeletét közli, amely a hadi-
célokra' igénybevett fémtárgyakért fizetendő 
árakat állapítja meg. 

— Hat évi fegyház mérgezett szilvákért. 
Ismeretes a szegedi táblai tárgyalásból Og-
nyanov Dániel szabadkai hivatalszolga esete, 
aki megakarta mérgezni a mostohaanyját. 
Karácsonyra szublimáltai bélelt aszalt szil-
vával kedveskedett neki. Ognyanov Dániel a 
mult év végén került haza a harctérről rok-
kantam Itthon nem tudott keresthez jutni, 
a mostohája, özv. Ognyanov György né pedig, 
akire az elhunyt férje vagyona haszonélve-
zetét hagyta, nem akarta segélyezni. Az elké-
seted;.'! t invalidus először öngyilkos akart 
lenni, utóbb azonban arra az elhatározásra 
jutott, hogy maga helyett a mostoháját teszt 
el láb alól. Ez év januárjában egy iiyeg szub-
limáltad mérgezett siller bort és ugyancsak 
szublimál pasztillákkal mérgezett aszalt szil-
vát küldött egy kis fiúval mostohájának az-
zal a meghagyással, hogy özv. Oguyanovné 
harctéren lévő bátyja küldi ajándékba. Az 
asszony nem volt otthon s helyette Kvntics 
Mihályné vette át a küldeményt, felbontotta 
s megevet néhány szem szilvát, A szublimát 
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