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szág különböző városaiban tanfolyamokat lé-
tesítenek hogy a vidéki háziasszonyok iis elsa-
játítsák a konzerválás műveletét. Fölösleges 
hangsúlyozni hogy mennyire fontos dolog ez a 
ránk következő igen sanyarúnak ígérkező téli 
időszakra. Szegedre Lukáts Aranka jön le és 
arra az esetre , ha 40—50 háziasszony a kur-
zuson részi venni óhajtana, csekély részvételi 
diij ellenében mintegy két hét alatt válalkoznék 
a megtanításra. Két csoportba történnék a ki-
oktatás; az egyik csoport délelőtt 9—-12-ig, a 
másik délután 4—7-ig olyképen, hogy kiki a 
magával hozott anyagot magyarázat és fel-
ügyelet mellett saját részére feldolgozná. Fel-
kérem azokat a háziasszonyokat, akik e tan-
folyamon részt venni óhajtanának, szívesked-
jenek a gazdászi hivatalban jelentkezuii. A 
tanfolyam szeptember első napjaiban kezdőd-
nék. A polgármester. 

— A honvédpötzászlóalj köszönete. A 
ezatymazi honvédnap a szép erkölcsi siker 
mellett igen jelentékeny összeggel gyarapítot-
ta a hősök özvegyeinek és árváinak segély-
alapját. Az elszámolás végleges lezárásáig is 
közölhetjük, bogy mintegy 7—8 ezer korona 
az ünnepély tiszta jövedelme. A város közön 
sége általában, de különösen a kereskedők a 
természetbeni adományoknak egész halmazát 
juttatták a rendezőséghez a nemes célra. Ma-
kóról, (Horgosról, Dorozsmáról ;is érkeztek 
pénz- és természetbeni adományok. A sátrak-
ban való el árusításra és közreműködésre fel-
kért úrhölgyek pedig időt s fáradságot nem 
kiméivé megtalálták a módot az adományok 
értékesítésére. Az adományok sokasága és az 
önzetlenül közreműködő úrhölgyek nagy szá-
ma — számításba véve még a hírlapok szűk 
terét is — nem engedi meg, hogy minden 
egyes adakozót és közreműködőt névszerint 
felemlítsünk, hanem esak általánosságban 
fejezi kii a honvéd pótzászlóalj a jótékonycél 
nevében ihálás köszönetét. A jótett magában 
hordja jutalmát. 

— ÖRA és ÉKSZER Javítások at gyorsa a 
pontosan és olcsón készít F I S C H E R K 
Korzó kávéház mellett. — Telefon: 1538 

— Kigyulladt e t y vsggon szalma. A vá-
góhíd -mellettii katonai széna telepen kigyul-
ladt egy vaggon szalma. A tüz ugy keletke-
zett, hogy a Gllamos vasút vezetéke orosz fog-
lyok vigyázatlansága folytán érintkezésbe ju-
tott a szalmát lekötő dróttal. A tüzet hama-
rosan elolották, nagyobb kár nincs. 

Német búvárhajó harca amerikai 
haditengerészekkel. 

Berlin, augusztus 27. A Wolff-ügynök-
ség jelenti: Az Atlanti-óceánon és a Bi's-
caya-öbölbcn buvárhajóink ismét elsíilyesz-
tettek 8 gőzöst, köztük egy több mint 4000 
tonnás felfegyverzett angol /gőzöst, a Sou-
ma 2200 tonnás , és a Kfldin 1640 tonnás 
orosz gőzösöket, amelyek bányafát szállí-
tottak Angliának. Két gőzöst, melyeknek 
egyike élelmiszert, másika pedig fát szállí-
tott Angliának, kisérő menetekből lőttük ki, 
szintúgy kettős lövéssel; egy-egy 3000 és 
egy 4000 tonnás gőzöst. 

A Campana (ezelőtti Dunhohne) nevü 
3313 tonnás felfegyverzett amerikai gőzöst 
kéit 7.5 (centiméteres ágyúval több órái tü-
zérségi harc után sülyesztettük el. A kapi-
tányt, az ágyuparanesnokot és az ágyu-
legétiység négy emberét, .akik az amerikai 
haditengerészethez tar toznak, elfogtuk. 

A Biscaya-öbölberr egyik buvárhajónk 
tüzérségi harcban állott egy buvárhajó-
csapdával. Ez egy kis tartállyjármünek lát-
szó gőzös volt., mely a .spanyol semleges-
ségi jeleket viselte az oldalfalon és itt, va-

lamint hátsó részén nagy, feihér betűkkel e 
szavakat; Jüan de Barcelona. A kifejlődött 
ütközet ,során a buvárhajccsapdát három-
szor eltaláltuk. Buvárhajónk sértetlen ma-
radt. 

Török hivatalos jelentés. 

Kdjm>i<4ntinápaly, augusztus 26. A fő-
hadiszállás jelenti: 

DMufrójd. Ellenséges tüzérség augusz-
tus 23-án reggel bombázta a Dzsebel Harn-
rinon levő állásainkat. 

Ku\uká ztísfrorif: .A bal s zá r ny szak a s zön 
több.helyen ellenséges tálmadási kísérlete-
ket visszavertünk. 

Szimiírmt. Augusztus 23-án heves tü-
zérségi tüz a Gaza-fronton. -

Bolgár hivatalos jelentés. 

Szór4o, augusztus 25. . 
A bolgár vezérkar jelentése: 
Mc(\dónk\\ fiidnt: Mindenütt gyenge 

tüzérségi .tüz-, amely csak a, Cserna-hajlás-
ban és fiúmétól délre volt élénkebb. Tüzér-
ségünk felrobbantott egy ellenséges muni-
ciós raktár t Doirantól délre. Az Alső-Stru-
mánál járőrváillaílkozások. Repülőink bom-
bákat. dobtak Koricára és a 'frontmögötti 
ellenséges táborokra. 

Rómán trónt: Gyenge ágyú- és puska-
tüz. (M. T. /.) 

Belgrádi szerb szocialista 
útlevelet kapott Stockholmba. 

Belgrád, augusztus 36. A szerb szo-
cialista. párt Pdpovic's Dusán párt t i tkárt 
küldte ki a stockholmi konferenciára. A 
Belgrador Naohrichítfen. jelentése szerint 
Popovics már megtett nf a, az útlevelet , éls 
legközelebb elindul Stockholmba. 

A szocialisták tanácskozása 
Stockholmban. 

Stockholm, augusztus 27. Az -egyes or-
szágok szocialista megb'izotfcaival folytatott 
tanácskozásokat tegnap befejezték. Huys-
mons, Troelstra, az oroszok nevében Axel-
rod, a bolgárok! nevében Szakaszov be-
szélt. Axelírod hangsúlyozta, hogy ha az 
angol és a francia munkások ragaszkod-
nak ahihoz a követelésükhöz, hogy réhzt 
vegyenek a stockholmi konferencián, sike-
rülni fog kormányaikat álláspontjuk meg-

változtatására kéHyszeriteni. Huysmans kk 
jelentette, hogy gyors békére .van szükség, 
különben nem sok marad meg Belgiumból. 
Az angol és a francia -polgári osztályok 
meg akarják akadályozni a stockholmi kon-
ferenciát, de a munkások határozottan kö-
vetelik, (M. T. I.) 
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Az u j bor. A szőlők állásáról és a bor-
árakról öt vármegyében közlünk itt adatokat. 
Borsod-vármegyében sok tőke a. szárazság kö-
vetkeztében elszáradt. A bort 350 koronával 
vásárolják, Mustra már történtek kötések 
azonnali átvételre 3 koronával, novemberi át-
vételre 3.20 koronával Üíterenkint. A csemege-
szőlőt kilogrammonkint,4 koronával veszik. — 
Aradmegyében bor forgalom a készlet hiányá-
ban nincs. — Csongrád-várm&Ytyébetí a nagy 
bőségben a fürtök leszáradnak. Uj bort must 
alakjában -250—300 koronával veszik. Tava-
lvi bort 400 koronával vásárolnak. Óbor még 
néhány száz hektóliter kapható 500—600 ko-
rona árban. — Bihar-vármegyébeii a moly 
több helyen megritkította a fürtöket. A nagy 
szárazság a fejlődést megakadályozta. .— Te-
ímes-várme^yében kétezer holdat, kitevő terü-
leten 200.000 hektolitert kíitevő mustra lehet 
számítani. A horforgalom igen élénk, az árak 
300 koronáról hirtelen felszöktek. 360-370 ko-
ronára. 

A fűszerek árai. A bors az elm lt héten 
112—114, a fahéj 44—46, a szegfűbors 16, a 
szegfűszeg 55—56, a kömény 50 koronáért kelt. 
— A tea ára 110—ill2, a csokoládé ára 53—55, 
a kakaó ára 80—85, 1916-os mazsola 22, 1916-
cs mogyoró 22, szerecsendió~1!3 korona volt. 
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OcsRay Kornél és Hilbert J anka buda -
pesti síkere. Az egyik budapesti iap i r ja : A 
Budapesten is jól ismert Ocskay házaspár je-
lenleg a szegedi szinház ünnepelt tagjai, az 
állatkerti szimfonikus hangversenyek kereté-
ben aratott megérdemelt sikert. Ocskay Kor-
nél, a „Bajazzók" C'anio-áriá.iát énekelte s rit-
ka szép tenorja csak ugy érvényesült, mint 
feleségének esengő szopránja az „Ördög Ró-
bert" nehéz kegyelem-áriájában. A nagyszá-
mú hallgatóság zajosan ünnepelte a művész-
házaspárt. 

A Scheinberger és Popper-cég főnökei és tiszt-
viselői mély megilletődéssel tudatják, hogy érdemdús tisztviselő-
jük, illetve szeretett kartársuk 

Steíner Dezső úr 
a 46. gyalogezred zászlósa 

az olasz harctéren hősi küzdelemben elesett. 
Több évi ügybuzgó hivatalnokunkat, kedves kartársunkat 

gyászoljuk az elköltözöttben, kinek emlékét kegyelettel megőrizzük. 


