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kérvény érkezett az igazságügyininiszterinm-
ka. Ezek között a szegedi törvényszékről, il-
1 tve járásbíróságról 51 fölterjesztés volt. Az 
igazságügyminiszteri leirat ezerint a 294 kö-
zül az egyéni megkegyelmezések száma 41. 
Közülük többen szegediek. 

— Szervezkednek a szegedi kereskedelmi 
alkalmazottak. A szegedi kereskedelmi alkal-
mazottak népes gyűlést tartottak csütörtö-
kön este 9 órakor a munkásotthon helyise-
kében, amelyen elhatározták az osztályharc 

-mapján való szervezkedést. Ördög György 
nyitotta meg az értekezletet, ami után Ábra. 
hám Mátyás és Bereg Lajos a szervezke-
dés szükségességét bizonyították (hivatott 
készültséggel, majd az osztályharc- alapján-, 
való szervezkedésre szólították fel a meg-
jelenteket. Indítványukra a gyűlés kimondta, 
•hogy megalakítják a Kereskedelmi Alkal-
mazottak és MagánUiivatalnokok Országos 
Egyesületének szegedi fiókját. Elnökké meg-
választották Kresztekamcs Sebő kereskedel-
mi alkalmazottat, majd előkészítő- és szer-
vezőbizottságokat alakítottak. A szervezke-
dés célja a kereskedelmi alkalmazottak hely-
zetének megjavítása. Nyomban az értekez-
let után megkezdődtek az egyesületbe a 
beiratkozások. Hetven alkalmazott azonnal 
belépett az uj egyesületbe, amely a tagok 
fölvételére a munkásotthonban vasárnap 
délelőtt 10 órától 12-ig inspekciót tart. 

— Tizenhat vaggon méz egy söifőzöben. 
Budapestről jelentik: A rendőrség az Orszá-
gos Közéle] mzési Hivatal utasítására vizsgá-
latot tartott a kőbányai sörfőzdékben. A kő-
bányai Polgári Sörfőzdében 16 vaggon mézet 
talált a rendőrség. A mézet lefoglalták és az 
eljárást megindították. 

— Az amerikai savanyu szőllő. 
Bécs, aug. 80. 

Az egyik oldalon egy whasingtoni 
JReuter-jelentés áll: Mae Adov kincstári tit-
kár a szenátus pénzügyi bizottságának gyű-
lésén kijelentette, hogy nem egy fél, hanem 
egy egész millió katonára van kilátás az, 
első kontingens után, a másik oldalon Vi-
szont a francia kormányhoz közel álló pá-
risi Secoio levelezője lapjának azt irja, 
hogy a szövetségesek a párisi konferencián 
el fogják határozni, hogy Amerikától csak 
pénzt, fegyvert és élelmet fognak kérni és 
nem katonai segítséget. Hivatkozik az olasz 
exminiszterre Nittire, ki Amerikában tett 
tapasztalata eredményül azon véleményét 
nyilvánította, hogy Amerika katonai segít-
sége gyöngítené az onnan várható gazdasá-
gi segélyt; az árubehozatalt korlátozná, a 
hajóközlekedést megzavarná és késleltetné 
az (Európában oly szükséges áruk érkezését, 
Campolonghi még hozzáteszi, hogy Amerika 
katonai segítsége csak néhány szövetséges 
javára történne, mig a gazdasági segély min 
den szövetséges hasznára volna, ha az elosz-
tás igazságosan történik. 

A szövetségeseknek elég a katonai ere-
jük, csak egyesülniük kell. Sőt odáig megy,, 
hogy azt kizárja, ne is jöjjön több csapat-
szállítás Amerikából, miután az első expe-
ditjót, mint az amerikai segítség jelképét 
üdvözölték. 

Ha az amerikai Reuter-jelentést most 
már a francia, kormány kijelentése mellé 
tesszük és viszaemlékezünk a diesekvésre 
amivel az amerikai első ígéreteket a kato-

nai segélyosapatokra vonatkozóan üdvözöl-
ték, akkor látjuk, hogy a dolog valahol nem 
egyezik. Valószínűleg meggyőződtek a szö-
vetségesek Amerika katonai segítségének 
lehetetlenségéről és mert magasan lóg az 
amerikai szőllő, egyszerre savanyu lett. 

Igy lesz semmivé nz előbb oly ára dalos 
szavakkal ecsetelt amerikai katonai segély, 
mely hivatva volt az orosz deficitet pótolni 
és amit a négyes szövetség csak kiváló elég-
tétellel és örömteli reménnyel vehet tudo-
másul. 

Th. E. 
- Hatósági zsir-elosztás. A közélelmezési 

hivatal közli: A hatósági zsír elosztására szép 
temberben kerül a sor. Az élelmezési hivatal 
fölhívja a közönség figyelmét, hogy hatósági 
zsírért ne jelentkezzék az, akinek a háztartá-
sában van zsirkészlete. A magánháztartásokat 
megvizsgálják és azokat, akiknek van zsírjuk 
és a közellátást mégis igénybe veszik, igen 
szigornan fogják megbüntetni. 

- A kecskeméti gyümölcstermés. A Köz-
pont cimü szaklap munkatársa pár nap előtt 
végignézte a kecskeméti gyümölcspiac lefo-
lyását. Hajnali két órakor több mint kétezer 
kocsi állott í'öl a városház mögötti térségen. 
Dinnye, alma, szőlő-és körte volt a rakorná. 
nyuk. A férfi csupán mint kocsis szerepelt eb-
ben a vásárban, mindenütt az asszony alku-
dott, ő adott s ő vett. Kecskeméti szokás, hogy 
a gyümölcs-kereskedéssel az asszony foglalko-
zik, az embernek ebbe nincs beleszólása. Vi-
szont a gabonát és abort csakis a férfi árulja 
és veszi. Ezen a hajnalon negyven kereskedő 
asszony ezerkétszáz métermázsa szőlőt, almát, 
őszibarackot és dinnyéi: vásárolt össze. Minden 
egyes kereskedőcsalád udvarán hatalmas fé-
szerek alatt gyűjtötték össze a kapualjban a 
megvásárolt gyümölcsöt. Itt rakták kosarak-
ba s hatalmas szállító kocsikon innen vitték 
az állomásra. Délelőtt tiz órára már üres volt 
minden udvar. Sándor polgármester nyilatko-
zata szerint az ország gyümölcstermésének 
30—35 százalékát teszi ki a kecskeméti gyü-
mölcstermés. Ma a város 165 ezernyi hold 
földjéből 120 ezer holdon termesztenek gyü-
mölcsöt. 

- Hirek a főügyészségről. Dr. Táby Mi-
hály a szegedi uj királyi főügyész-helyettes 
csütörtökön letette az esküt és hivatalba lé-
pett. — Gadó István, a nagybeeskereki ügyész 
ség vezetője, aki ideiglenesen a szegedi fő-
ügyészségre volt berendelve, visszatért. Nagy-
becskerekre. — Dr. Hubay László a nagyki-
kindai ügyészségről hol az ügyészség vezetője 
volt, szeptember másodikán, mint berendelt 
ügyész, visszatér a szegedi főügyészségre. 

- Harminchat millióval kevesebb a sor-
adó. A hivatalos lap csütörtöki száma közli a 
pénzügyminiszter elszámolását a mult évi sör-
termelésről. A kimutatás szerint az idei sör-
termelés (1916 szeptember 1-től 1917 augusz-
tus l-ig mindössze 867.259 hektoliter volt, az 
előző év hasonló időszakának 1.7 millió hekto-
literével szemben. Az adóbevétel ilven körül, 
menyek között lényegesen csökkent és még 10 
millió koronát sem ért el. Az adóhiány tehát 
körülbelül 36 millió korona. 

- Iskolai értesítések. A városi zeneiskolá-
ban (Tisza L.-körut 77.) a beiratások régi nö-
vendékek részére szeptember 1-én d. e. 11—12-
ig, d. u. 3—'5-ig, 2-án d. e. 10-—42-ig, 3-án d. e. 
10—-12-ig, d. u. 3—5-ig tartatnak. 4-én d. e. 
10—12-ig és d. u. 3—5-ig felvételi vizsgálat és 
halláspróba az uj jelentkezőknek a zongora 
tanszakon, d. u. 3—5-ig a hegedű, gordonka és 
uagánének tanszakon. 5-én és 6-án d. e. 10— 

12-ig és d. u. 3—5-ig a felvételi vizsgán bevált 
növendékek beírása. Bővebbet, a zeneiskolá-
ban kiragasztott hirdetésben. Kőnia Péter 
igazgató. — A szegedi áll. kisegítő iskola ve-
zetése alatt működő Makkoserdei szünidei 
gyermektelep ünnepélyes bezárása 3-án d. U. 

KORZO MOZI 
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A világslágerok repríz hete. 
Pénteken 

Fény és árny 
dráma 5 felvonásban, 

a főszerepben Mia May. 

A 9 óra i előadás a Korzó mozi nyári helyiségében 
lesz megtartva. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. 
ioly 1.60, zsöiye 1.20, I. hely 1 
hely —.80 fillér, III. hely —.50 fillér. H 011 i ? 3 lí' íiáholy 1 ' zsölye- 1'20, 1 hely K" 


