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még ma is egyre szaporodik, .mérhetetlen ká-
rára a bornak, ennek a kiválóan értékes ki-
viteli cikkünknek. Ily körülmények között 
dégté tellol és megnyugvással (kelt üdvözöl-

nünk a Borforgalmi Részvénytársaság meg-
alakulását, amely hatalma* arányainál és tő-
keerős voltánál, nem különben alapítói meg-
Isizhatóságánál fogva a szegedi és .homoki 
brmkereskedelem irányítására van hivatva. 
fSsöijansu 'biztosítékot látunk abban a körül-
ményben, hogy az uj részvénytársaság vezeté-
sébe.™ részt vesz -az eddigi tulajdonos, Müller 
.János is, aki a homoki .borpiacot a múltban is 
dominálta. Mint értesülünk, a .Borforgalmi 
Részvény társaság többi alapítói is régi, jóne-
vti nagykereskedők, akiknek élén Schirarcz 
EL. és- Fia. ismert szegedi oég áll. Hisszük, hogy 
az .uj- vállalkozás meg fog felelni a működé-
séhez fűzött reményeknek és minden tekin-
tetben hasznára lesz a szegedi bortermelés-
nek. 
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— Kitüntetés. Sterri Bertalan 5. bonvéd-
gyaiogezredheli tartalékos hadnagynak az el-
lenBéggel szemben taanisitott vitéz magatar-
tásáért a legfelső dicsérő eJismerés — a kar-
dok egyidejű adományozása mellett — tud-
tul adatott. 

— Tanügyi áthelyezés. A vailás- és köz-
oktatásügyi -miniszter, mint a hivatalos lap 
szombati száma közli, dr. Várady Erzsébet 
szegedi állami leányközépiskolai rendes 1a-
márt a budapesti VII. kerületi állami leány-
középiskolához áthelyezte. 

—, Uj törvényszéki biró. Budapestről te-
leianáltia tudósttónik: Dr. Ludvig Rezső ma-gy 
laki- kit. járáshirót 'saját kérelmére a szegedi 
királyi- rörvénygizékhez helyezték át. 

— Összehívják a delegációt. Béczböl je-
lentik: Az osztrák delegáció egyes albizott-
ságai, közöttük a tedügyi albizottság, ínég 
e hónap folyamán ülésezni fognalk. A dele-
gáció plénumát, a bizottság munkaanyagán,g 
az albizottságban történő letárgyalása után 
fogják összehívni. 

— A református zsinat. Budapestről jelenti 
tudósi tónk: A magyar református zsinat ofle-
tóber 2-án iii össze ni-bói Budapesten. Az új-
ból .összeülő zsinatra számos- fontos föladat 
megoldása vár. Az ia kérdés (merült föl. hogy 
választás vagy kinevezés utján töltsék-e he 
a lelkészi állásokat. Egv áramlat vara, mely 
azt kívánja, ltogy a lelkészeket a legfelsőbb 
egyházi hatóság nevezze ki a parödhiákra. 

— Meák Gyula temetése. Koszorúk tö-
mege .borítja Meák Gyula ravatalát. ia tiszte-
let, a szeretet virágai ékeskednek kihűlt ne-
mes szive fölött, amely a város kultúrájáért 
dobogott még két nappal ezélőtt is. A zenének 
volt rajongója Meák Gyula, aki minden szé-
pért és jóért lelkesedett-, különösen mindaizért, 
ami aművészet té .Jvait kapcsolatos, A kiváló 
miibarátot, a zongorának, ta gordonkáinak hi-
vatott; művelőjét vasárnap délután négy óra-
kor temetik a Kossuth Lajos-sugáruti gyász-
házból. — A Tisza Szegedi Evezős-Egylet ez-
úton tudatja tagjaival, hogy (Meák Gyula .te-
m£tésén testületileg vesznek részt. Tlálkozás 
vasárnap délután fél 4 órakor a „Tisza" előtt 

— Kik árulták^cl a vidéki újságírókat ? 
Mayor József, a Vidéki .Hírlapírók Országos 

Szövetségének alelnöke, az Ujaidéi:/ Hírlap 
főszerkesztője ezzel a. cinomel röpirktot adott 
ki, mely a vidéki ujságirók szociális és anyagi 
helyzetével foglalkozik. A kitömő röpirat az 
aradi ujságirók sztrájkjának a visszhangja 
és rámutat azokra a le&etetlon állapotokra, 
hogy a vidéki ujságirók munkaideje és mnn-
kateljesitménye semmiféle arányban .nincs a 
mai viszonyok mértékével. A magyar vidéki 
újságíró lelkes harcosa a magyar kulturáltak 
lelket ós idegeket, őrlő szellemi .munkát végez 
és szinte reménytelen küzdelemben, roppan 

össze már fiatal korában. Mayor erősen tá« 
inad ja Szávay Gyulát, a Vidéki Ujságirók Or-
szágos Szövetségének elnökét, aki ebben a dí-
szes állásában semmit sem törődik azokkal az 
újságírókkal, akik őt ebbe a pozíció! a emel-
ték. (Ezt az állítást számtalan érvvel és adat-
tal támogatja. Hivatkozik az újságírói önér-
zetre és azt indítványozza, hogy a Vidéki Hír-
lapírók Országos 'Szövetsége egyesüljön, a Bu-
dapesti Ujságirók Egyesületével és mint Ma-
gyarországi Újságíró Egyesület védje meg 
minden magyar újságíró érdekeit, 

— November elsejétől jegyre lehet ctak 
ruhát kapni. Budapestről jelentik: Báró Szte-
rényi József kereskedieJimi miniszter vasár-
nap -bocsátja ki a rabarendeleltet, amely .a1 

pofiigárti célokra rendelkezésre átlő rulházati 
cikkek felhasználását és forgalomba hozata-
llát szabályozza. A rendelet szerint mind-
azok a vállalatok, üzemek, cégek, amelyek 
a rend-elet alá tartozó cikkek előállításával, 
fcldolgczásával. forgalomba hozatalával fog-
lalkoznak, kötelesek szeptember 20-án (meg-
levő kész,léteiket leltárszerü kimutatás 'alak-
jában a Népruh-ázati -Bizottság textil-osztá-
lyának legkésőbb .október 15-ig bejelentenli. 
A rendelet hatálya alá tartozó árut közvet-
len ;a: fogyasztó részére nOvember elsejétől 
csakis megfelelő vásárlási igazolványra sza-
bad kiszolgálni, de az október 31-ig már 
munkában 'levő imért-ék utáni rendelésre ké-
szülő ruhadarab kiszolgálásához, valamint a 
ruhaja viitásboz szükséges szövetanyagok rel-
haszmálásálhcz nem kell vásárlási engedély. 

— Házasság. Lemhenyi Dávid Zoltán, cs. 
és kii', utász-százados f. hó 19-én déli fél 12 
órakor vezeti oltái'ho za rókusi templomban 
Hojmann Máriát, 

— Kávéházi hangversenyek. A 46-ik gya-
logezred zenekara jótékonyeéhi hangvelrse-
nyeket rendez Szegeden és pedig kedden a 
Korzó, szerdán a. h'ass kávéházban 2 korona 
belépti díjjal. Kezdetük este 8 órakor. 

— Száz millió kölcsön a kisgazdáknak. 
Budapestről jelentik: Az Országos Központi 
Hitelszövetkezet és a. kormány között tárgya-
lás folyik, hogy a háborúban megrokkant kis-
gazdák föisegitésére a . kormány .ugyaniolyain 
kamatmentes kölcsönt folyósítson, mint ezt 
a. háborúban tönkrement és a harctéri 51 visz-
szaírkező kiskereskedők és (kisiparoson, részé-
be garantálta. Az utóbbiak tudvalevően, 80 
millió korona k a m a t m e n t k ö l c s ö n h ö z jut-
nak, melynek engedelmezéséhez ,a miniszter-
tanács is már hozzájárult. Az O. K. H. körül-
belül 100 millió koronát kér a kormánytól a 
kisgazdák fölsegítésére. 

— 10.000 pár papucsot készíttet a köz-
élelmezési hivatal. A városi közélelmezési 
hivat a 1a, rendelkezésére álló bőramyagokból 
tízezer pár papucsot óhajt készíttetni, amelye-
ket. olcsó áron. akar a .közönség köréhen for-
galomba hozni. A készítést a. közélelmezési hi-
vatal jelentkező szegedi mesterekkel alkarja 
végeztetni, akik a hivatal bőripari osztályá-
nak ellenőrzése mellett végeznék munkájukat. 
A papucskészitéshez szükséges apró anyago-

kat a, mesterek tartoznak szolgáltatni, akii 
munkájuk fejében 10 korona bért kapnak. \ 
kik a muinábain részit venni óhajtanak, az ipar. 
testület cipőipari szakosztályánál jelentkez 
hétnek. 

— Osztrák gyermekek köszönete. Dr 
Somogyi Szilveszter polgármester szombaton 
a következő német szövegű táviratot kapta « 
Csengéién nyaraló osztrák gyermekek le] 
ügyelőjétől: A polgármester urnák, AluBrott 
a. felsőtanyai Csengelén tartózkodó bécsi gyer-
mekek nevében köszönetet mond a vendég, 
szerető fogadtatásért és kéri, hogy háláját 
a magyar királyi kormánnyal is közöljék, 
Herbert. 

— Elszámolás é s köszönetnyilvánítás, 
A Felebaráti Szeretet Sözvetség folyó hó Són 
tartott népünnepélyének sikerét a szíves ado-
mányozók és lelkes közreműködőik önzetlen-
sége biztosította. Fogadják mindainmyian ez 
után is hálás köszönetünket szívességükért, A 
népünnepély bevétele 10.000 korona, tiszta jö-
vedelme 7000 korona volt. 

— Ruha és szövet a magántisztviselőknek 
A .Magántisztviselők és Kereskedelmi Alkal-
mazottak Országos .Szövetségének Szegedi 
Egyesülete ezúton felhívja összes tagjait; va-
lamint az összes kereskedelmi .alkalmazotta-
kat, hogy a Népruházati Bizottság által kiuita-
landó kész férfiruha és női ruhaszövetekre való 
igém ük bejelentése végett folyó hó 15-ón, va-
sárnap délelőtt 10 órakor a (Munkásotthon 
nagytermében feltétlenül .megjelenni, szíves-
kedjenek. A később jelentkezők igényei figye-
lembe nem vehetők. A vezetőség. 

— A Szegedi Újságírók Egyesülete va-
sárnap, szépiámkor 15-én délután 3 órakor 
Kas- kávéház külön termében réudkivüli köz-
gyűlést tart , 

— Adományok. Fischer Aladárné, egy el-
döntetlen vitából kifolyólag öt koronát kii' 
iött hozzánk '« vak katonák javára. — 

Szegedi lUrvadászok Társasága mégholüogiiit 
kedves tagtársuk, Meák Gyula emlékére, 50 
koronát adományoztak .nálunk a hadiár vált 
alapira. — Meák Gyula elhalálozása alkal-
mából 50 koronát küldött hozzánk a Szegedi 
Tisza Evezős-EgyI d a hadiárvák részére. Az 
adományokat rendeltetési helyükre juttatjuk 

— Olcsó ruha a nőtiszlviselőknek. A 
Népruházati bizottság értesítette a kereste-
delmi és iparkamarát , hogy a magánti-ztvi 
selők rósz,re olcsó ruhaszövetet utalt ki. 
Feministák Szegedi Egyesülete fölhívja ezért 
a nőtisztviselő tagjait , hogy ruhnszükségietii-
ket vasárnap délután 3—4 óra közt haladékta-
lanul jelentsék be az egyesület hivatalos he-
lyiségébe.. (Vár-utca 7., I. em.) 

— A lekvár-ügy k ihágás i tárgyalása, 
Pénteken kezdte meg dr. Drejjer József rend-
őrkapitány azt a kihágási tárgyalást, amely 
az ismeretes lekvár-Ügyben. A megindult -le-
folytatott vizsgálat szerint ugyanis „jelensé-
gek merülitek 'fel arra nézve, hogy Geiszbr 
Jenő a lekvárt a makszimális áron felül hozta 
forgalomba". Péntekem Gciszler Jenőt hall-
gatták ki, aki előadt, hogy a január 9-iki ren-
deletet egy ujabbal módosították. A 8 korona 
40 filléres makszimális .árait az uj, március 
15-én megjelent módosító rendelettel 9 koro-
na, 20 fillérre emelték föl. Becsatolta ennek 
bizonyítására a közélelmezési minisztérium 
hivatalos lapját, a „Közélelmezési Értesítői". 
Ha tehát a makszimális ár 9 korona 20 fflBr 
volt augusztusban és ő a lekvárt 8 korona .7) 
fillérért adta, ne,m követhetett el árdrágítást 
Egyébként a gyümölcsíz eladási árának In-

1 teles kalkulációját bemutatta Balogh Károly-

; 
Régi elismert kárpitos üzletemet és műhelyemet kibővítve egy nagy bútoráruházzal, 
melyet a Kárász-utca és Klauzál-tér sarkán (Gaál-paiota) megnyitottam, hol a legjobb 
kivitelű uriszalonok, ebédlők, hálószobák, ugy mint teljes lakberendezések méiíápyos 
árakban kaphatók. Tisztelettel B r a i i f l M i h á l y . 
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