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Mg Törökországba és Bulgáriába csomago-
kat postán küldeni nem lehet. 

— A 46-os Hadialoum népünnepe Do-
rozsmán. Vasárnap, 6-án, a 46-os ezred 
rokkantjainak, hacüárváinak és özvegyeinek 
javára Dorozsmán tar t népünnepélyt a HadL 
album szerkesztősége. A hadkiegészítő kerület 
minden nagyobb községe áldozott már a ne-
mes célra és bizonyos, hogy a dorozsmai ma-
gyarok is kitesznek ezúttal magukért, A min-
den tekintetben szépnek és sikeresnek ígérke-
ző népünnepélyen lesz miivészestél y, amelyen 
ismert művészek fognak szavalni, énekelni és 
zenélni; lesznek különféle árusátrak, lesz tom-
bola, amelyekben a vásárlók esinos és hasz-
nos tárgyak vételével gyarapít ják a rokkant-
alapot. A dorozsmai jótékony népünnepre bi-
zonyára Szegedről is sokan fognak átrándul-
ni. A zenét az 5-ös honvódzenekar szolgál-
ta t ja . 

— A cukorhiány. A sok-sok háborús hiány 
között nem egyszer keserítette meg az életün-
ket a cukor hiánya. Ősszel és tavasszal most 
már rendesen nagyon szűkösen kapható a cu-
kor és a hiányon mindig — az árak fölemelé-
sével segítettek. Ebben a hónapban Szegeden 
sem volt. cukor. Nem kapott a város már két 
hónap óta, mert a gyárak készülődtek az 
ujabb árfölemelésre. Ugyan, miért essenek el 
az ötven-hatvan százalékos árkülönbözettől, 
mikor a sietség amúgy is mindig rossz volt, 
ebben az esetben pedig egyenesen bün lenne 
— önmaguk ellen. Mert igy csak a közönség 
nélkülöz, de ugy a gyárak esnének el a busás 
haszontól. Hát ezért nincs ebben a hónapban 
még cukor. Most azonban már megjelent a 
rendelet, tehát hamarosan lesz; a cukorgyá-
rak rak tá ra i alól megindulnak a szennyes 
szinü, rossz szaga és rossz izü nyerscukorral 
a visszatartott vagonok, amelyek hónapokon 
át lassan, de biztosan sorakoztak egymás mel-
lé, már akkor, amikor a kormány még nem is 
tudott róla, hogy ő új ra fölemeli a cukorára-
kat . . . 

— A szegedi bérkocsis a világháborúban. 
A közönség körében állandó a panasz a bér-
kocsisok ellen, akik dacára a rendőrség eré-
lyes rendszabályainak, ínég mindig hetykén 
bánnak és félvájjróL beszélnek a bérkocsikra 
szoruló közönséggel. A napokban történt, 
hogy két katona, aki a szabadságát élvezte 
itthon, visszatérni készült a harctérre. Amint 
ilyenkor szokás, a saját csomagján kivül a 
harctéren levő bajtársak számára is csoma-
gokkal fölszerelve készültek az útra. Az egyik 
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katona a bérkocsiállaimásra indult és ott bér-
kocsi után nézett. Talált is egy konflist, a 39. 
számút, amelynek tulajdonosa Szekeres Fe-
renc volt. A kocsival dr. Kószó István ország-
gyűlési képviselő háza elé hajtottak, ahonnan 
a csomagokkal, fölszerelve készült útra indul-
ni a két katona. A kocsira felrakták az étef-
és ruhaneműikkel telt csomagokat és a ko-
csiban elhelyezkedett a két katona is. ami-
kor a kocsis rájuk szólt, hogy hová akarnak 
menni. A rókusj állomásra, volt a szerénv vá-
lasz. A kocsis okvetetlenkedni kezdett, hogy 
ö oda nem hajt, nean ér rá, valakihez men-
nie kell és bárhogy is kérlelték, követelte, 
hogy szálljanak ki a kocsiból és rakják le a 
csomagokat. A két katona nem tehetett egye-
bet, leszállt a kocsiról, lerakta a csomagokat 
és szakadó esőben' gyalog cipelték ki a cso-
magokat a vasúti állomásra, ahonnan a harc-
térre utaztak. A renitens bérkocsist dr. Kó-
szó István följelentette a rendőrségen, ahol 
csütörtökön tárgyalták az ügyet. A rendőr-
bíróság vezetője, dr. Temesváry üéza 200 
korona pénzbírságra Ítélte a 39. számú bér-
kocsi tulajdonosát, Szekeres Ferencet és 
megvonta tőle a hajtási engedélyt. • 

— 150.000 hektoliter bor a hadseregnek. 
A hivatalos láp csütörtöki száma közli a kor-
mány rendeletét a hadsereg borszükségleté-
nek fedezéséről. A rendelet szerint a földmi-
velési miniszter föl van jogosítva akár a ter-
melőtől, akár a kereskedőtől készletük öt szá-
zalékát hektol'iterenkint 550 koronás áron át-
venni. Ilyen módon f50,000 hektoliter bort 
vesz át a miniszter a hadsereg részére. 

— Csecsemöhoifíest a tisztiorvosi hiva-
talban. Budapestről telefonálja tudósítónk: A 
VII. kerületi elöljáróságon, a tisztiorvosi hi-
vatalban csütörtökön, szokatlan eset történt, 
amely a tisztiorvosi hivatalban várakozókat 
megdöbbentette. Armkor dr. Teleki Sándor 
tisztiorvos a hivatalban megjelent egv fej-
kendős asszony lépett elője. aki ezeket mon-
dotta: 

— Orvos ur, tegnap éjjel egy órakor meg 
halt a kisfiam, elhoztam az orvos unnak. 

Hol a gyerek? — kérdezte a tiszti-
orvos. 

— Itt van a zsákban. — felelte egyked-
vűen az asszony. 

A tisztiorvos nem hitt az asszonynak, 
fölnyitotta a zsákot és abban valóban ott volt 
a 2—3 hetes, rongyokba burkojft csecsemő 
holtteste. 

Az asszony ezután elmondotta, hogy 
Székely Karol innak hívják, mosónő és két 
hétté" ezelőtt törvénytelen gyereke született. 
Szerdán az Erzsébet-körut 56. számú ház-
ban mosást vállalt és a házban kapott szál-
lást is. A csecsemő éjjel fuldokolni kezdett és 
meghalt. Azt mondták, hegy 'be kell jelenteni 
az esetet és elhoztam a tisztiorvos urnák a 
gyereket is. Dr. Teleki megtette az intézke-
déseket a holttest eltemetésére. 

— Nagy vasúti katasztrófa. Stockholmból 
táviratozzák: A majnő—stockholmi vonaton 
Norköpnig mellett a 452-es számú gyorsvo-
nat az esőtől alámosott vasúti töltésen kisik-
lott. A vonat gáztartója és világítási készü-
léke a nagy rázkódtatástól fölrcbbaut. amitől 
három vasúti kocsi kigyukadt. Néhány perc 
múlva a gyorsan elharapódzó tiiz lángba bo-
rította az egész vonatot. A rettenetes szeren-

csétlenségnek tömérdek ember esett áldoza-
tul'. a halottak száma több mint ezer, köztük 
szünidejükről hazautazó iskolás gyermekek ». 
külföldiek. 

— A rendörök ruházata. Dr. Szalay Jó-
zsef főkapitány a csütörtöki tanácsülésen be-
jelentette, hogy a rendőrök ruházata nagyon 
hiányos. Harminckilenc rendőrnek nincs köpe-
nye és soknak, aki most jött haza a harctérről, 
még zubbonya, vagy egyéb ruházata sincs 
rendben, inert ruháikat a bevonulás előtt be-
szolgáltatták. A tanács a főkapitány előterjesz-
tésére elhatározta, hogy a rendőrök ruháit a 
városi közélelmezési hivatallal készítteti el, azok 
a rendőrök azonban, akik nem voltak háború-
ban, csak ugy kaphatnak köpenyt, ha egy régit 
beszolgáltatnak. 

- - Osztálysorsjáték. Az osztálysorsjáték mai 
húzásán 

29.000 koronát nyertek: 46992 90409; 
10.000 koronát nyertek: J093 95042; 
5000 koronát nyertek: S9594 49298 49463 

57350 64874 65505; 
2000 koronát nyertek: 5156 5570 11982 

16563 16851 28153 35180 41235 42314 43264 47836 
48170 59552 62257 87267 94143; 

1000 koronát nyertek: 1997 3965 4896 5901 
80.52 10791 11143 12323 12358 13458 13723 14304 
19769 24257 24672 31796 33020 38950 46444 47980 
48663 53468 5S058 58895 59329 60337 60546 61265 
64785 68294 69498 70276 71518 71334 72240 73089 
73917 76357 79959 81319 86646 87147 91323 91882 
94162 95937 98794 99401. 

Azonkívül kihúztak 500 és 200 koronás 
nyereményeket, A következő húzás holnap 
lesz. 

— Retta Fregoll misztikus estélye a 
Tisza-szálloda nagytermében. Szombaton 
és vasárnap este 8 órai kezdettel tartja estélyét 
Retta Fregoli változatos óriási műsorral, mely-
lyel a művész a világ színpadjain óriási sikert 
aratott. A helyárak 10., 7., 4., 3, és 2 korona. 
Vasárnap délutáni előadás mérsékelt, 5., 3 50., 
150 és 1 koronás helyárak mellett. Jegyek 
előre válthatók Pető Ernő dohánytőzsdéjében 
Széchenyi-tér. 
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HETI MŰSOR: 
Péntek „Charlotte kisasszony", történelmi szinmü. 
Szombat d. u.: „Sárga csikó" népszínmű. — Este : 

„Pacsirta" operett. 
Vasárnap d. u.: „Csárdáskirálynő" operett. — Este: 

„Aranyember" szinmü. 

Forgó Mihály kiállítása. Szerdán nyilt 
meg a jeles fiatal nagybányai művész kiál-
lítása a Takaréktár-utca 5. sz. alatti bolthelyi-
ségben. Máris élénk érdeklődés nyilvánul a 
fiatal mester müvei iránt. A miivásár szo-
katlanul élénken indult meg, amit a művész 
sokat ígérő talentuma méltán meg is. érdemel. 
A művész munkáival részletesen szombati 
számunkban foglalkozunk. 

A. Délmagyarország telefonjai 
Kiadóhivatal Rí 
Szerkesztőség 305. 
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Várnai/ könyvkeres-
kedésében Szeged:. 


