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felmentési igények, azután jogtalan igénybevétel vagy -méltánytalan megterhelés, továbbá a ibadszolgáltatásoknál közreműködött
közegek törvény- és szabályellenes- eljárása
iránt való panaszok, valamint egyáltalában
a ha-diszoligáltatások-a-t illető pumaszkérvények
iránt pedig az illetékes főszolgabíróhoz
(polgármesterhez).
— A szegedi vírágrtap. Vasárnap délután
szépen sikerűit népünnepélyt és virágnapot
rendezett a Vöröskereszt Betegnyugvó Állomása az átutazó -sebesültek javára Újszegeden és a Gedóbau. -Különösen nagy közönség
volt -az ujszegedi sétányon, iából fehérruhás
uri leányok árulták a virágot és buzgón
gyűjtöttek a sebesült katonák részére. A
hosszú ,alé -olyan volt, mint egy virágos kert;
a leányok szerényen és szé-gyenkezv-e nyújtották át a piros- szegfűket és a sápadt tearózsákat. A katonazenekar a vendéglő előtt
séta-li angversenyt tartott; ,a konfetti-csata
vidáman és -csöndben folyt ilie, mintha a nyári
idill színes kereteibe távoli, igazi -csalták komor képe kisértett volna. A.Giedóban is nagy
közönség vette ki részét a -népünnepélyből
és a szegedi uri leányok igazán fáradhatatlan buzgalommal késő estig árusították a virágot és gyűjtögették a filléreket. iA sportpályán labdarugó -mérkőzés volt, szintén- a
jótékony célra. Az ujszegedi ünnepség rendezésének élén Vészits Laj-osné állott, -a Gedó
kerti ünnepély rendezésében -a Beteg-nyugvó Állomás- bizottságának fölikórésére Varga
Borbála, Bödőné Trinksz Paula és Szántóné
Ladányi -Mariska nagy buzgalommal) működtek közre.
— A vidék a török sebesültekért. A
vidéken állandóajn és nagy lelkesedéssel felkarolják a török szövetségesünk sebesültjeinek gyámolitására hivatott Vörös Félhold
ügyét. Ujabban Nagykároly városban Csaba
Adorján, szatmármegyei főispán neje rendezett a nemes cél javára hangversenyt, amelynek tiszta jövedelmét, 512 koronát beszolgáltatta az országszerte gyűjtött alapba. Diósgyőrt a Vörös-Kereszt ottani fiókja rendezett estélyi, melynek jövedelméből Tarnay
Gyula főispán utján -283 korona 58 fillért juttatott a Vörös Félhold részére. Késmárkban
ugyancsak a Vörös-Kereszt rendezett Kriseh
Jenő, a fiumei kiviteli akadémiai tanárának
kezdeményezésére hangversenyt rés-zben rokkantjaink, részben a Vörös Félhold javára,
melyből 977 korona 60 fillér jutott a két cél
mindegyikének. Változatlanul érdeklődnek
vidéken mindenfelé a Vörös Félhold javára
1 koronás árban forgalomba hozott művészi
kiviteli jelvények, valamint a darahonként
20 fillérért árusított eredeti konstantinápolyi
hivatalos Vörös Félhold levelezőlapok iránt.
Ezek a jelvények és levelezőlapok az á r beküldése ellenéiben közvetlenül a; Vörös- Felhoki Támogatására Alakult Országos Bizottság központi irodájában (Budapest, Országház), valamint egyes helyi elárusdtáklnál is
kaphatók.
! i-• — Afrikai vadászatok. Szenzációs sikerrel adta hétfőn a Korzó-mozi bemutató műsorát. Az „Afrikai vadászatok" valóban -különleges darab, eredeti, életveszélyes fölvételek gazdag sorozatából ál'l s -az ein-ber a
mai cirkusz-előadásokra -gondol és látja, hogy
igazi vad-állatok, igazi veszedelmes helyzet
ehben a -mozifilmben van, -amely egy világhírű ekszpedició során készült el s mint ilyen
világszerte a -legnevezetesebb. A -6 részből
álló óriási munkán kivül több-kisebb is sikert
aratott, igy „Az ő katonája" cimiü 2 felvonásos -bohózat különösen tetszett. Csakis kedden látható a Korzó-mozi mai páratlanul élvezetes műsora.
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Igazgató VAS SÁNDOR.
Telefon ngári 1 3 - 9 6 .
@ Telefon féli 1 1 - 8 5 .

Kedden, julius hó 6-án,

Világszenzáció!

Eredeti helyszíni felvétel 6 felvonásban.

O r o s z l á n , tigris,
elefánt, párduc stb.
fenevadak vadászata
az afrikai őserdőkben.

Vigjáték 2 felvonásban,
a főszerepben TEDDY.

Előadások a téli helyiségben 5,
és 7 órakor, a nyári

helyiség-

ben este 9 órakor.

Rendes helyárak!!
Rossz idő esetén az esti
előadások is a téli helyiségben

tartatnak

meg.

íf" Szegei, 1915. auiíufl 8.

A Rack-malom ügye.
(Sajal tudósítónktól.) Hírül adt-uk, hogy
a liszt- és kiskereskedők legutóbbi együttes
gyűlésén az egyik felszólaló amiatt panaszkodott, hogy csa-k a Back-imialo-mtól lehet
lisztet kapni és hogy' az a liszt, a,mit ott kiszolgáltatnak, keserű. Az a szeltem, amely
ebben a felszólalásban megnyilvánult, azóta
is kisér. A dolognak végére kellett járni.
Tisztázni kellett, hogy a -Back-malom üzleti
manővere miatt kap-e keserű lisztet a közönség és hogy a hatóság az ügy jelentőségéhez
mért gondossággal és- alapossággal járt-e el.
Dr. Somogyi
Szilveszter polgármesterhez
fordultunk, aki a következőket volt szi-ves elmondani és igazolni:
— Érthetetle-n, hogy hogyan támadnak
és tartják magukat ezek az alaptalan- mendemondák. A Back-malom vásárolta számunkra
a gabonát teljesen, díjtalanul. A befektetett
pénz után nem számított kamatot, ami a városnak eddig 70—80 ezer korona megtakarítást jelent. Az őrlésre teljesen dijtalanul vállalkozott. Jól megértse -mindenki. Nem, ugy,
'hogy csak kész-pénzt -ne,m kapott, de kapta a
korpát. Teljesen dii-jtakniut, hogy hogy ebből
ma a városnak hozzávetőleges számításom
szerint 60—70 ezer koronája van a Baek-malo-m-ban. Úgyis tervezem, hogy ebből az ö s szegből jótékony céllal Back-aiap : tványt csinálunk. Igaz, h-ogy a liszt kissé keserű volt.
De ezen a bajc-n- már segítettünk. Egyébként
is a Back-malom erről n-em' tehetett, ő csak a
miniszter -rendelkezésiét' tartotta be szigorúan.
Hogy egyesek mennyire a tények ismerete nélkül Ítélkeznek, arra csak a következő
esetet: Megjelent nálam az egyi'k szegedi
malom tulajdonosa és kérdőre vont, hogy
miért őröltetünk csak a Back-malomnál. Kérem — válaszoltam1 — ha ön is ugyanazok
mellett a föltételek mellett vállalja az- őrlést,
szívesen fordul a város önhöz is.
— Én méltányosabb föltételek -mellett
vállalo-m — válaszolta, mielőtt a föltételeket
tőlem, tehát a leghitelesebb helyről hallotta
vo-lna — mázsánkint még öt koronát fizetek a
városnak. — Ez igazán szép, köszönöm önnek, szivesked'jék ezt Írásban adni. — Kérem.
— 'Lesz szives tehát a 200.000 koronát rendelkezésre bocsájtani, ami a gabona átvételére szükséges. — Nekem nincs pénzem.
Kiderült még; aztán, hogy ő ad 5 koronát
mázsánki-nt a városnak, de a korpát megtartja. Mert abban, a hiszemben volt, h-ogy a -Baek
malo-m azért őrölt és nem tudta, hogy a korpát a városnak adta. Kérem és felhatalmazom
tehát annak megírására, hogy én, aki állásomnál fogva jól isme-em ennek a városnak
ügyeit, érdekei felett legjobb tudásom- és lelkiismeretem szerint őrködöm, 'kijelentettem,
hegy a Back-malom nemcsak becsületesen,
hanem humánusan és- áldozatkészen is viselkedett. Nem tesz szolgálatot városának, aki
előítélettől vezéreltetve, az ellenkezőjét állítja. Akinek még ag-gálva vau, az jöjjön hozzám, szivesen szolgálok felvilágosítással.
A Back-malom -május 28-án a 'következő
levetet intézte dr. Szalay József főkapitányhoz :
Vonatkozással az 1800—1-915. M. E. számú miniszteri rendeletre, tekintve azo-n körülményt, hogy a búzának eddigi 87 %-ra
-elrendelt kiőrlése a liszt minőségét rendkívül
silánnyá tette, azt javasoljuk, hogy a város
hatósága forduljon a minisztériumhoz és
kérelmezze, h-ogy az ezentúl onegőrlendő ibuza
80 %-ig őröltessék ki. Tekintve, Ihogy mi már
hétfőn nagyobb mennyiségű buza kiőrlíésébez fogunk, kérjük szives azonnali utasítását, hogy ezen búzát már csak 80 %-ra őröljük ki.
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