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olyan esetek, mint a következő is. P á r hét 
előtt egyre érkeztek élelmiszer ajánlatok a 
közélelmezési hivatalhoz és a város tanácsá-
hoz, amely utóbbi a r r a törekedett, hogy ne 
csak a hatóság, hanem kereskedők is szerez-
zenek a délvidékről élelmiszereket. Hétfő dél-
előtt.ebben a kérdésben a tanács rendkívüli 
ülést tartott, amelyre több nagykereskedőt 
hívott meg, akik előzőleg ajánlatot tettek. A 
meghívottak azonban nem jelentek meg a 
tanácsülésen, de még a távolmaradásukat 
sem mentették ki. Az ajánlkozó és meghívott 
kereskedők állítólag azért maradtak el, mert 
a délvidéken olyannyira megdrágultak az 
élelmiszerek, hogy azoknak bevásárlását — a 
maximális árak miatt lehetetlenné vált. 

— A vészbizot tság k e d d e n t a r t j a első 
ülését. A polgármester kedden délelőtt tizen-
egy órára hivta össze az árvizvesziedelmi 
vészbizottságot, amelyben a városon kivül 
képviselve van az ármentesitő társulat is egy-
egy szakértővel a francia és a szegedi utász-
zázlóalja parancsnoksága. Azt ,még ma sem 
lehet tudni, hogy szükség lesz-e intézkedésre. 
Mindenesetre örvendetes, hogy a Tiszáról 
ma érkezett hírek elég kedvezőek és meg-
nyugtató, hogy a Maros 40 centiméterrel 
apadt. iHétfő délre a Tiisza egy centimétert 
apadt. Reggel hét órakor 9 méter 16 centimé-
ter volt a vízmagasság, délben azonban meg-
kezdődött az apadás. Szakértők véleménye 
szerint most már rohamos apadás fog kö-
vetkezük 

— Ném z á b á d 1 Szombaton este történt 
Két hata lmas termetű arab sétált a korzón. 
Csak ugy ragyogott az arcuk a gyönyörűség-
től, hogy a kellemes tavaszi levegőt szívhat-
ták, no meg, hogy a. riszál ós derekú fehér né-
pet bámulhatták. Széles jó kedvükben azt 
sem tudták, mit csináljanak. Bármit mondott 
az egyik, a másik mind'iárt kinevette, nevet-
ték a járókelőket, egymást, az egész világot. 
Egyszerre az egyik elkomolyodott és ,a kor-
zó közönségének osztaitilan megrökönyödésére 
nótába fogott. Ezt a két sort énekelte: 

Aszonclom én, kapitány ur, magának 
, Lányokat is soroztasson bakának. 

Magyarul énekelt a testvér. Amikor bei-
végezte, a másik elébe állt ós olyan komoly 
arccal, hogy mosolyogni kellett ra j ta , megfe-
nyegette: 

— Ném zabád! — mondta. 
A másik, — a magyar népdalénekes — 

nem hagyta magát : — Zabád! — jelentette 
k i erélyesen és ú j r a belekezdett a nótába. A 
máikor a két sort elénekelte, újra kezdődött az 
egésa. A másik megint figyelmeztette, hogy 
„Ném zábád", de az öreg búbánatos nem 
hagyta magát és miután megdönthetetlenül 
leszögezte, hogy „Zábád", mindig újra kezdte 
a dalt. És igy játszották végig a korzót, il-
ledelmesen, kedvesen, a közönség mosoly-
honoráriumát. bezsebelve. 

— A t a n u l ó i f j ú s á g ipari tanfolyama. A 
múlt héten, mint ismeretes, bizottság alakult 
amely megállapította a tanulók szünidei fog-
lalkoztatásának programját. A jelentkezések-
ből kitűnik, liogy a kezdeményezés igen szép 
eredménnyel járt, mer t már eddig is igen so-
kan jelentkeztek az ipar i tanfolyamokra. A 
bizottság felkéri a tanulókat, hogy a május 
15-én kezdődő tanfolyamokra az alant, felso-
rolt üzemeknél, szaktanároknál1 jelentkezze-
nek : 

Lakatos és fémipar: Kecskeméti Antal 
üzemében, Marstér 7 szám, asztalos és faipar: 
Rainer Károly és fia üzemében, Tisza Lajos-
körut, felsőruha varrás ós szabás: Reich Er -
zsinél, Szentgyörgy-utea 17-én délelőtt, ker-
tészet: Ma jer tanárnőnél, leánygimnázium, 
(hétfő, szerda, péntek) délelőtt, cipészet, bőr-

ipar: Orkonyi Ede kúriai ,bírónál, Ítélőtábla I. 
em. 43. szám, szabóság: iSchatz M. fiai céginél, 
Kölcsey-utca 4., testedzés és sport: Takács 
tanárnál, állami gimnázium, hétfő, szerda, 
péntek délután 3—5-ig. Szellemi oktatás a 
szabadban, festészet, zene és .egyéb tanfolya-
mok is megnyílnak, ha a r r a kellő számban 
jelentkeznek. 

— Ügyvédjelöl t pöre a munkaügyi bíró-
ságon. Hétfőn tárgyalta a munkaügyi bíróság 
dr. Sugár Miklós ügyvédjelölt pőrét. Az ügy-
védjelölt, dr. Basch Ferenc ügyvédi irodáját 
vezette, aki olasz hadifogságban van. Április 
4-én az ügyvédjelölt elhagyta az irodát, mert 
nem volt befütve és a hidegben nem tudott 
dolgozni. Baschné emiatt felmondott Sugár-
nak, aki a felmondást tudomásul vette, de 
kérte, hogy Baschné a hat hónapi felmondási 
időre járó négyezerkétszáz koronát egy ösz-
szegben fizesse ki. Baschné ezt megtagadta és 
csak arra volt hajlandó, hogy havonként 
utal ja ki az ügyvédjelölt fizetését. A maiíka-
ügyiUíróság megítélte az ügyvédjelölt négy-
ezerkéiszáz korona követelését, amelyet 15 
nap alatt kell megfizetni 

— A Szegedi Általános Munkás Dalkör 
f. hó 31 én a Tisza-szálló nagytermében nagy-
szabású bemutató hangversenyt íremlez. 

— Szerb tőrvényszék Pancsován A 
panesovai szerb törvényszék május 1-én meg-
kezdte a működését. A törvényszék elnökévé 
a szerb igazságügyminiszter dr. Gadjanszki 
Milán panesovai ügyvédet nevezte ki. 

— Szén helyeit fa. A város széoellátása 
ügyében hétfőn délelőtt értekezlet volt a fran-
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cia parancsnokságon. Az ankéf résztvevőivel 
Dardel francia kapitány közölte, hogy a pa-
rancsnokság értesítést kapott arról, hogy a 
potrozsényi szénbányák legnagyobb része viz 
alá került. (Emiatt ők is kevesebb szenet kap-
nak az eddigi mennyiségnél igy hát a va-
rosnak sem adhatnak szenet, mer t csak any-
nyit nélkülözhetnek, amennyi a gázgyárnak 
szűkösen eiég. A vízmüvek és a többi fontos 
üzem részére pedig tiz vagon keményfát bo 
csát a francia parancsnokság a város rendel-
kezésére, úgyszintén a Tiszából kihalászott 
szálfákat is felhasználhatja a város. Hirt ad-
tunk már arról, hogy a románokkal egyez-
séget kötött a város, amelynek értelmében 
292 vagon szénért élelmiszert szállítunk. Ed-
dig ^jét vagon zsirt és fél vagon gyufát kül-
dött ré.-zükrc ,a hatóság. 

— Újszegedről nem engednek f.t élelmi-
szert . Megint baj van az Újszegedről és a 
környékéről beszállítható élelmiszerek ongá-

' bau, m• ntan az Újszegeden levő szerb c>end-
ót'ocg ujabban az élelmiszerek átszáliitásái 
megakadályozza. A város polgármestere át-
iratban kereste meg Betrix ezredes-város-
kormányzót, eszközölné ki a szerbeknél, hogy 
az élelmiszereket akadály nélkül engedjék be 
a városba, nehogy éhínség fenyegesse a. la-
kosságot. 

— Fa a t isztviselőknek. A francia város-
pairanosnokság 100 vagon fa ideszállitásóra 
adott engedélyt, a közalkalmazottak beszerzé-
si csoportjának. F a most már talán lesz, 
egyik 1 ugosi cég ajánlatot tett a szállításra 
vagonon,kint 2500 koronáért. Pénzük azonban 
igen kevés van a közalkalmazottaknak ahoz, 
hogy a fát kifizessék. Az idén a rendkívüli 
viszonyok miatt a közalkalmazottak nem 
kaptak beszerzési segélyt, az adóhivatalban 
pedig, mint értesülünk, annyi pénz sinc?. 
hogy a közalkalmazottak junius elsején meg-
kapják összes illetményeiket. Valószínű, 
hogy egyelőre — amig nem változik a. hely-
zet — csak a törzsfizetést utalja ki az adóhi-
vatal. Hacsak — ami föltétlenül szükséges 
enne — helyi intézkedéssel nem segítenek az 
állapotokon. De mi lesz a fával? 

— Megfoj to t ta a gáz . A Párisi-körut 36. 
szánni ház egyik lakásában hétfőn reggel a 
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