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lepetve értesült az említett cégek állítólagos 
jogairól. Mivel előtte annak idején eltitkolták 
e jogokat, természetesen nem akceptálta 
azokat. A felek a kereskedelmi minisztérium 
által kiküldött szakbizottság, döntését kérték 
ki, A szakbizottság ugy döntött, hogy az 
ipai'vasut képes elszállítani az előirányzott 
famennyiséget. E r r e megindult a szállítás, 
amely azonban most csak igen 'lassan halad. 
A fakitermelő cégekkel kötött szerződés egyik 
pontja azt tartalmazza, hogy -az iparvasuton 
önköltségen kell szállitani a fát, A birtok tu-
lajdonosa. nyolcvan-száz koronára teszi egy 
vaggon fa önköltségi szállítását, a f á t e m e -
lők pedig husz-huezonöt koronát akarnak fi-
zetni, amely összeget természetesen a Textil-
ipari Részvénytársaság kevesli. Mivel a sok 
liuza-voiia következtében a fakitermelők nem 
tudják érvényesíteni a birtok eladása előtt 
szerzett jogokat, Franki S. József, a Naaöhitz 
miivek részvénytársaság, Klein B. Vilmos, 
Mahler Péter, a Csabai Áruforgalmi Rész-
vénytársaság pert fognak, indítani a volt Sul-
kovszky birtok, valamint annak egykori telj-
hatalmú igazgatója dr. Kmlitz Lajos ellen. 
A pert, amelynek összege kilenc-tiz millió 
korona, a napokban fogja tárgyalni -az aradi 
törvényszék. 

— Rendelet a ruházat! cikkek szállításáról 
A hivatalos lap keddi számában rendelet, je-
lent me.g a ruházati cikkeknek és szövetne-
müeknek szállításáról. A rendelet szerint tel-
jesen kész, félig kész vagy kiszabott állapot-
ban lévő ruházati cikkeket, valamint ilye-
nek előállitására) alkalmas szövetnemüebet 
külföldre csak a kereskedelemügyi minisz-
ter által kiállított szállítási igazolvány mel-
lett szabad szállitani. Az utasok személyes 
használatára kézipodg/jászban szállított ru-

hanemijekre a rendelet nem vonatkozik. A 
szállítási korlátozás kiterjed azokra a ruhá-
zati cikkekre is, amelyek használt állapotban 
vannak. A rendelet szeptember 27-én lépett 
életbe. 

— Egy katonaszökevény öngyilkossága 
üldözői előtt. Budapestről jelentik: Beringer 
Rezső 19 éves önkéntes, egy óbudai háztu-
lajdonos f ia hosszas harctéri szolgálat- után 
három hónap előtt megszökött ezredétől. 
Azóta bujkált Budapesten és hétfőn hazatért 
szülei lakására, ahol a padláson elrejtőzött. 
De a szomszédok följelentették és öt tagú ka-
tona őr já ra t ment a fiúért. Mikor a katonák 
míegérkeztok, aj szökevény lekiáltott hozzá-
juk: 

— Aki közelembe jön, lelövöm. 
A katonák erősítést kértek, mire egy 

szakasz rendőr is kivonult a házhoz, Ezek a 
tetőzetet kezdték kibontani, hogy igy férkőz-
zenek a szökevényhez. Beriuger Rezső azon-
ban nem vette t réfára a dolgot. Lövöldözni 
kezdett üldözőire, a golyók azonban szeren-
csére nem találtak. Mikor már nem volt, csak 
egy Tevolver golyója, főbelőtte magát. Azon-
nal meghalt, 

— A tanoncok iskoláztatása. A kereske-
delmi miniszter kedden leiratban elrendelte, 
hogy a tanoncok iskoláztatására, amelyre nem 
fordítanak elég gondot, szigorúan ügyeljen 
föl ezentúl a rendőri büntetőbíróság is és 
minden mulasztást teljes szigorral toroljon 
meg. 

— A sertéshús, zöldségkonzerv é s te j -
termékek szállítása. A hivatalos lap keddi 
számában megjelent rende'etek szerint leölt 
sertéseket akár egészben, akár kisebb dara-
bokra vágva, továbbá mindennemű sertés-
terméket, mint szalonnát, hájat, zsirt. sonkát 
vagy füstöltliust stb. csak szállítási igazol-
vánnyal lehet szállitani. Konzervált zöldsé-
geket, .főzelék- és gyümölcsféléket vasutón. 
hajón, és •bérkocsin a ZöklségközDont által 
kiállított szállítási igazolvány nélkül szállí-
tani tilos. Tehéntejből és* juhtejből készült 
mindennemű termék szállítása is csak száll1-
tási igazolvánnyal engedélyezhető. Rendelet 
van arról is. hogy teljes, valamint lefölözött 
tehéntejjel, állatokat etetni hem szabad, In-

dokolt esetben azonban a törvényhatóság el-
ső tisztviselője e rendelkezés alól kivételt 
tehet. 

— Ármakszlmáló rendeletek. A lucerna-
magért. követelhető legmagasabb árak a kö-
vetkezők: Nagyarankamentes nyersmag 750 
korona, n agyaránk ás tisztitható nyersmag 
700 korona, nagyarankás tisztithatlan 640 ko-
rona, arankamentesként hivatalosan (fehér 
bárcával) ólomzárolt lueaniamag 985, tisztí-
tott, de nem teljesen arankamentes lucerna-
mag (piros bárcával) ólomzárolva 935 koro-
na, métermázeánkint tiszta súlyban. Egy má-
sik rendelet a lóhere legmagasabb árát a kö-
vetkezőként állapítja meg: Nagyarankamen-
tes nyersmag 575, tisztitható nyersmag 535, 

.tisztithatlan 490, hivatalosan (fehér bárcával) 
jólomzárolt mag 780, nem teljesen arankamen-
tes (piros bárcával) ólomzárolt lóheremag 720 
korona tiszta súlyban métermázsánként. A 
kormány elrendelte, hogy a Közélelmezési 
Hivatal a vadhús-szükséglet ellátása, vala-
mint a kivitel lebonyolítása céljából vadfor* 
oalmi irodát állítson fel. A vad szállítása csak 
igazolvánnyal történhetik. A vad maximális 
ára i a következők: Nyal darabja a termelő-
nél 10, nagykereskedőnél 11.50, hűtőházakban 
12.50, kiskereskedőnél 14 korona. Fácán 5.25, 
illetve ugyanilyen sorrendben 6, 6.83 és 7.87 
korona. Fogoly 3, illetve 3.45, 3.90, 4.50. Vad-
disznó kilónként 4, 5,60, 5.20 és 6 korona. Öz 
5, 5.75, 6.50 és 7.50 korona. Szarvasbika 4, 4.60, 
5,20 és 6 korona. A malátakávé legmagasabb 
ára dobozban való eladásnál métermázsán-
kint 210, zacskóban való eladásnál 180 ko-
rona. Kiskereskedelemben kilónkint dobozban 
2.50, zacskóban 2.20 számitható föl. 

— Katona! munkások Ipari üzemekben. 
A honvédelmi miniszter egyik legutóbbi ren-
deletével a budapesti, szegedi, kassai, pozso-
nyi, szarvasi, zágrábi, kispesti debreceni, sop-
roni és' nagyszalontai honvéd pótzászlóalj pa-
rancsnokságoknál szakmunkáskicserélő osz-
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tagokat, illetőleg munkásgyiijtő telepeket lé-
tesített. .Ezek az alakulások azzal vannak 
megbízva, liogy a hadseregnek dolgozó üze-
mek számára a katonai szolgálatot teljesítő 
szakmunkásokat összegyűjtsék és irányítsák. 
Tekintettel az iparban mutatkozó nagy mun-
káshiányra, a honvédelmi miniszter megen-
gedte, hogy átmenetileg más vállalatok is 
kaphassanak szakmunkásokat, amennyiben 
kötelezik magukat, hogy felszólítás esetén az 
igy kirendelt munkásokat a munkásgyiijtő 
telepnek rendelkezésére bocsájtják. Érdeklődő 
iparosok és vállalatok a munkáskirendelés 
ügyében a budapesti, pozsonyi, szegedi és te-
mesvári munkaközvetítőkhöz, sőt kivételes 
esetekben i<i munkásgyiijtő telepek rfrancs-
nokságához is fordulhatnak. A nehéz közleke-
dési viszonyokra való tekintettel a szakmun-
kások kirendelését mindig a legközelebb fek-
vő munkásgyiijtő telepről kell kérelmezni. 

— Lóértékes'tö áí'omás Szegeden. A 
temesvári es. - és kir. katonai parancsnokság 
átiratot intézett (Szeged hatóságához, amely 
szerint a parancsnokság a liadhan álló sereg-
től a mögöttes országrészbe visszaérkező lo-
vak eladásának keresztülvitele végett több 
lóértékesitő állomást létesít a hadtestkörzet 
területén s ezeknek az állomásoknak egyike 
Szeged lesz. Az ideérkezett lovakat az állo-
más bavonkint kétszer nyilvános árverés ut-
ján eladja. Az állomást a legközelebb létesí-
teni fogják. 

- - A drátaa szappan. Csejtey .Györgyné 
kiszombori asszony 16 koronát kért a piacon 
hetven deka szappanért. A kihágási biró 8 
napi elzárásra és 100 korona pénzbüntetésre 
ítélte. 

— Elfogtak e t v szökött katonát. Tanács 
.Tánca földműves kocsijáról egy katona gyü-
mölcsöt akart lopni. Tanács rákiáltott, mire 
a katona lerántotta kocsijáról az öreget, aki 
a fején szenvedett sérüléseket. A katona ez-
után el akart menekülni, de elfogták. A rend-
őrségen megállapították, hogy a tolvaj egy 
szökött, katona. A 32-ik gyalogezredtől szö-
kött meg és már régen keresik. Átadták a 
katonai hatóságnak. 

— A „Front" hadlklállí tásl száma. A 
József főherceg vezérezredes a rcvonalon-
rancsnoksága által kiadott képes tábori he-
tilap a niargitszygeti hadikiállités megnyi-
tásáról igen jól sikerült fényképfelvételeket 
mutat be. Magyar és német nyelvű gazdag 
tartalmú szövegrészéből különösen kiválnak: 
Payr Hugó, A budapesti hadikiállitás és Rá-
kosi Jenő, a Háború miniatűr élete citnii cik-
ke. Gyónt Géza költeményei és Franyó tol tán 
A kaínicai Ciroe cimü novellája. Továbbá 
HeH i Jenő és Orbók Attila humoros cik-
kei. A lap negyedévi előfizetési ára katonák-
nak 4, polgári személyeknek 6 korona. Meg-
rendelhető a „Front" szétküldési kezelő-égé-
nél tábori posta 516. és Németh József könyv-
kereskedőnél Budapest, I„ Féhérvári-ut 15. 

— Szeged szab. kir. város felügyelete alatt 
álló nyelviskofában október hó folyamán uj 
német, francia, angol, magyar tanfolyamok 
nyílnak : német és francia irodalmi tanfolyamok. 
Beiratkozni lehet a Városi Felső Kereskedelmi 
iskolában (Tisza Laios-körut) a hivatalos órák 
alatt d. ií. 5—8-ig. Tanítás naponként 3—9 ig. 
Telefonszám 1411. 
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Kapható Bokornál Valéria-tér. 

Lóhere és lucernamagot 
és mindennemű gazdasági magvakat vásárol 

DEUTSCH, Szeged Jókai-utca 7. 
Telefon 729. 
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