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tisztviselők előnyös részletfizetések mellett 
juthatnak liszthez. A tisztviselők nagy tet-
széssel fogadták a polgármester gondoskodá-
sát. A tisztviselők inast arra kérik a polgár-
mestert, liogy tűzifát és más szükségleti cik-
ket a város hasonló .feltételek mellett bocsás-
son rendelkezésükre. 

— Hatósági burgonya kapható. A Dél-
vidéki Fogyasztási Szövetkezetnél még min-
dig kapható hatósági burgonya kilónkint! 32 
fillérért. — Balogh Károly pénzügyi taná-
csos, a hatósági közélelmezési üzem vezetője 
közli, hogy Szegedre kukoricát szabad boltoz-
ni annak, aki áruját a közélelmezési üzemnek 
adja el. 

— A szatmári iószállitási bütipör. Kassá-
ról jelentik: Hétfőn kezdte meg a kassai ltad-
osztálybiráság Galgóczy Árpád szatmári fő-
szolgabíró, Nagy-Nett mami Bálint és Tab 
Átípád szatmári lakosok Iószállitási biinpöré-
nék tárgyalását. A főszolgabíró és társai'el-
len az a vád, hogy százhuszonnyolc haszijál-
liatlan trénlfogaiot szállítottak a hadsereg-
sek. iGalgóczyt ezenfelül azzal is vádolják, 
hogy mint a lóavató bizottság elnöke kehes 
lovakat is besorozott. A tárgyaláson Pigdo-
rovics, aki a visszaéléseket följelentette, ki-
jelentette, hogy a vádak alaptalanok és hcsz-
szuból tette meg a följelentést. Háry János 
állatorvos azt vallotta, hogy a megvizsgált 
ötvenhat ló közül csak egy Volt egészséges. 
Az érdekes bűnügy tárgyalása előrelátható-
lag több napig 'tart. 

— A halutalványok. Julius 9-től kezdve 
a hal bevásárlásra kiadott utalványok újból 
az l-es sorszámtól kezdve nyernek beváltást. 
Hogy folytatólag mikor, és mily számig ter-
jedő utalványok nyernek beváltást, oz min-
den reggel hat órakor az eddigi vend alapján 

a. halárusító bódé hirdetési tábláján közölve 
lesz. 

— Azon Fazekas rendőr t . . . Az Orosházi 
Friss Újság „Nyílt-tér" rovatában olvassuk 
az alábbi igen dühös, de annál humorosabb 
nyilatkozatot: 

Azon Fazekas rendőrt, aki a mo-
ziba vasárnap este a feleségem-
nek olyan szemtelenül a szemébe 
kacsintott, figyelmeztetem, hogy 
máskor illedeléniesebb legyen, 

vagy levetkőztetem. 
Azon Farkas rendőr, aki az orosházi mo-

ziban, ahelyett' hogy a rendre vigyázna, szem-
telenkedik és szemtelenséget más szemével 
hozza kapcsolatba és azt iis rendetlenül kan-
csi-módra teszi, kétségtelenül megérdemli a 
levetközfetést. A nyltterezőnek feltétlen iga-
za van: aki felöltözve illetlenkedik, azt le 
kell vetkőztetni ebben a nagy melegben. 
Mindjárt illedelmesebb lesz. . . 

— Csalással vádolt jegyző. A hadviselés 
érdekei étlen elkövetett bűntettel vádolva 
állott szerdán SgaÜudos Károly nagyrőeei 
községi jegyző a szegedi törvényszék Heveíssy 
tanácsa előtt. Az volt a vád ellene, hogy 1914. 
december havában Perin Szlavolyiib földini-
vest, akit hadi munkára rendeltek .ki, nyolc-
száz koronáért mentesítette a hadimunka 
alól. Szabados tagadta a vádat. A törvény-
szók a tárgyalást a bizonyítás kiegészítése 
céljából julius 22-re elnapolta. 
" — Kuruzsló cigányasszony. Lakatos Teréz 

cigányasszony Paripás községben gótéit 
Garatra Jalkalmához és különböző furfang-
gal pénzt és élelmiszereket csalt ki tőle. Ami-
kor már négyszáz koronát tett ki a kicsalt 
összeg Garatváné gyanakodni kezdett ás fel-
jelentette a cigány asszonyt, akit a zombori 
törvényszék csalás büntette miatt egy évi 
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Ma csütörtökön 

Nagy jótékonycélu előadás az Orsz. 
Vöröskereszt Eyyesület javára fellfip 

Szőke Szak 
a budapesti Royal Orfeum kiváló művésze. 

Egy órás fehér műsorral. 

Ezt követi: 

Sursum Corda. 
Filmdráma 3 felvonásban, 

írták: Gróf Teleky Sándorné és dr. Dános Árpád. 

Főszereplők: Berky Lili, Kürthy József, Lakos Edit stb. 

Helyárak: Páholy vagy zsölye 2 korona, I. hely 1*50, 
II. hely 1 korona, III. hely 60 fillér. 

A 9 órai előadás a nyári helyiségben tartatik meg. 

börtönre ítélt. A szegedi ítélőtábla szerdán 
foglalkozott az üggyel és a törvényszék ité-
1 etét bel y 1 wfnfha g yt a. 

— Szőke Szakáll csütörtökön lép fel utol-
jára a Korzó-moziban. Az előadás tiszta jö-
vedelmét az Országos Vöröskereszt Egyesü-
letnek engedte át a Korzó-mozi igazgatósá-
ga. — Julius 10-én Rózsa S. Laijos, a világ-
hii'ü baritonista vendégszerepel a Korzó-mo-
ziban iSemJc Mártával, az Operaház tagjával 
és Knrucz János dalköltővel.. Erre az elő-
adásra jegyek már esaik mérsékelt számban, 
kaphatók. ^ 

írógépszalag—széupapir és az összes 
írógép kellékek állandóan raktáron tart és díj-
mentesen felszereli Keiler irógépvállalat Sze-
ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363, 

— Nyári tanfolyamok a nyelviskolában, 
német, francia, angol nyelvekből kezdők és 
haladók, tanulók és felnőttek külön-külön. 
u<ne«BaaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaaBBBaBiíBBBsa»BBaaBHaB 

Romániának meg kell maradni 
a semlegesség mellett. 

Bukarestből jelentik: A romániai nem-
zeti párt ismert ás híres vezére, Jorga egye-
temi tanár, akiről ez ideig azt hitték, hogy 
szolidaris a bukaresti uszítókkal, egy sokat 
vitatott, nagy feltűnést keltő cikkben kifejti, 
hogy Franciaországnak nincs meg többé az 
ereje ahhoz, hogy a németeket területéről el-
űzze. Az olasz hadak — ir ja — sohase fog-
nak /Bécsig eljutni, az antant zászlói alig 
lenghetnek valaha Bulgáriában és nagy cs-1-
lódás volna azt hinni, hogy Oroszországnak 
sikerülni fog elvesztett területeit visszasze-
rezni. 

— Csak igen nagy változások a jelen 
helyzetben — irja tovább Jorga — lehetné-
nek indokoltak arra, hogy Kománia akcióba 
lépjen. Amíg azonban Oroszország és Ausz-
tria-Magyarország erős lábakon állanak, 
Romániának meg kell maradnia jelen állás-
pontján. 

A román munkásság a bábom 
ellen. 

Predcál, julius 5. A bukaresti lapok je-
lentik: A bukaresti munkások nagy nép-
gyűlést tartottak, amely alkalommal a szó-
nokok a galaczi véres iminkás-zendiilés ha-
tósági tetteseinek megbüntetését kívánták. 
A népgyűlés ntán az utcákon körmenetet 
rendeztek. A felolvasott határozati javaslat-
ban a munkásság kijelentette, hogy addig 
nem szűnnek meg harcolni, amig a kormány 
az egész világ előtt ki nem jelenti, miszerint 

• férfi és női divatcikkek 
iegnage^óbb raktára. — 

:: Legmegbízhatóbb cég. :: 
Legolcsóbb beszerzési forrás. 

Csekonics-u. 6. 
Telefon 8 5 4 . 

Széchenyi-tér 17. 
Telefon 8 5 5 . 


