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Pedig azi alsóvárosi népiskola és patronázs-
egyesület talált elhelyezést. 

Az intézet anyagi szükségleteinek fede-
zéséről a feliigyellő-lbizottsáig gondoskodik. 
Miután a társadalomi áldozatkészsége a 
háborús jótékonyságban merül ki, az intézet 
bevételeinek forrásai részben vagy teljesen 
bezárultak, de a jelentés hálásan emlékezik 
meg azokról, akik az intézetet a súlyos idők-
ben sem hagyták cserben és anyagi támo-
gatásukkal lehetővé tették, "hogy az intézet 
működését folytathassa. A felügyelő-bizott-
ság uj tagjai lettek: 'dr. Szalav József fő-
kapitány, dr. Wolf Ferenc városi tiszti fő-
orvos és dr. Zadmvecz István kormány-
tanácsos. Az igazgató kérő szóval fordul a 
jószivül társadalomhoz, hogy az intézetről 
a mostam súlyos idők gondjai mellett se 
feledkezzék meg. 

HÍREK 
0000 

Az egyik 
lúgosai lapban "olvassuk, Ihogy a jelenleg ott 
működő Eenlow-cirkuszban dijbirkozások 
folynak a közönség élénk érdeklődése mel-
lett. Az egyik (birkózó kinaii' és iVan-ÍFan-
Dziu névre hallgat, la másiik néger, a magyar 
f a j t iGzáija képviseli. ív ja a lap, hogy egyik 
este -zajos botrányba fuladit a 'birkózás. A ki-
'naii birkózó nem tudott boldogulni Czájávial 
és liogy eredményt erőszakoljon ki, ^szabály-
talan fogásokat alkalmazott. A fejével Czája 
gyomrába döfött, ugy bogy Czája eszmélet-
lenül maradit a porondon. A közönség dühbe 
gurult és székeiket (lóbált a kihalni ifelé, aki a 
Temes folyón, keresztül menekült el a kö-
zönség h a r a g j a elől. 

Olvastuk a liirt és elgondolkodtunk. A 
birkózó birkózik, a kinai nekimegy 'a ma-
gyarnak a közönség izgatott és agyon akar-
ja verni a kinait, űz elmenekül, h o l n a p u j 
műsor és 1916-ot í runk ós, — állítólag — vi-
lágháború van. Hogy ilyen (verekedő kedvé-
ben van: a lugosii publikum és meg-
kívánja azt, miszerint vacsora után 
dijbirkozók szórakoztassák, azt megértjük. 
Azt is megértjük, Ihogy védik la magyar dij-
birkozót a*kánai szabálytalanságai ellen, -csak 
azt nem ért jük, miért ugranak ibe ilyen olcsó 
cirkuszi trükknek. iHigyjók el, Czája meg, a 
k irtai nagyon jó barátok, akik előadás u tán 
megosztják egymással a fa la to t és a kínait 
bán t ja legjobban, hogy őt duhajnak szerződ-
tette a cirkusz igazgatója. Nagyon unszim-
paitikus szerep a vad birkózót játszani, ide az 
igazgató megkívánja, mert a közönség meg-
követeli a (brutalitást. 

Ne ugorjanak (hát be a lmgosiaik a birkózó 
t ruppnak ós ne gyönyörködjenek kiét embei 
izomjátékábau, amikor annyi százeznr ka-, 
tona néz egymással farkasszemet. 

— Az ellenzék vezérel a királynál. Bécs-
ből jelentik: őfelsége hétfőn kihallgatáson 

fogadta gróf Andrássy Gyulát, gráf Apponyi 
Albertet és Rakovszky Istvánt. Az ellenzéki 
vezérek délután 5 órakor visszautaztak Bu-
dapestre. 

— A pénzügyminiszter hazaérkezett 
Berlinből. Mint a Budapesti Tudósító jelenti 
dr. Teleszky János pénzűgyminisziter vasár-\ 
nap dr. Valkó Lajos miniszteri osztálytaná-
csossal Berlinből visszaérkezett Budapestre. 

— Canádmegye üdvözlő távirata József 
főherceghez. Makóról je eutik: A legmagyarabb 
és legnépszerűbb főherceg, József kir,. her-
ceg, ,a VII. hadtest parancsnoka, legutóbbi 
napiparancsáiban olyan emléket állított fel 
a hadtest kötelékébe (tartozó katonákról, mely 
örök időkre hivatot t biztosítani azok kiváló 
hadierényeiit. E düciső hadsereg -kötelékébe 
tartóznák a makói és csanádmegyei bakák 
is, -akiket ós velük a vármegye közönségét is 
közelről érinti ez a -magas helyről jött elis-
merés, miért is Csanád-megye törvényható-
sága rendkviüli közgyűlésén Návay Lajos 
napirend, előtt tett indítványára elhatározta, 
hogy József kir. hercegnek távirati uton 
köszöni meg a ragyogó elismerést és tolmá-
csolja av ármegye közönségének báláját es 
köszönetét. A határozat folytán Hervay Ist-
ván alispán a következőket intézte őfensé-
géihez: 

— Csanádvármegye törvényhatósági bi-
zottsága mai napon tartott közgyűlése fo- \ 
lyam-án elhatározta, hogy .Fenségednek a he-
tedik hadtesthez intézett mapipaiancsát meg-
hirdetteti :a vármegye valamennyi községé-
ben mint a legfelsőbb királyi kegy és elis-
merés megragadó megnyilatkozását. A vár-
megye közönsége megragadja az ál-
mát, Ihogy Fenségednek őszinte há lá já t és 
köszönetét fejezze ki a napiparancs kibocsá-
ása alkalmából, ami ujabb anujele volt an-
nak az atyai gondoskodásnak és szeretetnek, 
amellyel Fenséged hadtestének hősiesen har-
coló katonái i ránt viseltetik. A vármegye la-
kosságából igen jelentékeny rész az, amely 
a VJI-ik hadtest kötél ékében teljesiti köte-
lességeit királyért és Hazá jáér t s igy végte-
lenül jóleső érzés az, amelyet a közönségben 
a legmagasabb helyről jövő hála ás elismerés 
támaszt s csak fokozni fogj,a ama tiszteletet 
és hódolatot, amellyel ugy a közönség, mint 
a harctéren küzdők Fenségednek nemes pél-
dát nyújtó, fen költ személye iránt viseltet-
nek. A vármegye közönsége nevé'bein Her-
vay, alispán. 

— Kinevezések. A király a háború tartamára 
dr. Aniszféld Endrét , az 5. népfölkelő pa-
rancsnokság nyilvántartásában, a szegedi 
tarttálékkórházhoz beosztott volt főorvost, 
népfölkelő főorvossá, dr. Kravsz József volt 
szolgálaton kívüli viszonybeli főorvost, nép-
fölkelő főorvossá, dr. Turosányi Imre népföl-
kelésre kötelezett orvost, népitől kelő segéd or-
vossá, és dr. Király Károly volt tartalékos 
segédorvost, népfelkelő segédorvossá kine-
vezte. 

— 3264 vásárlási engedély hat nap alatt. 
A Tisza Lajos-köruti tornyos iskolában mű-
ködik tudvalevőleg a polgármesteri hivatal-
nak az a kirendeltsége, amely az őrlési en-
gedélyeket és a gabonabeváisárlási igazol-
ványokat állítja ki. A hivatal julius 25-ike 
óta működik és augusztus elsejéig 235 sze-
mély részére állított ki őrlési engedélyt. 

Bevásárlási igazolványt árpa- és zabvételre 
gazdasági célokra 1748-an kértek, mig ga-
bonára 1776 család kapott 3264 vásárlási 
engedélyt. 

— Az állami tisztviselők beszerzési elő-
lege. Budapestről jelentik: Az állami tisztviselők 
részére legutóbb engedelmezett rendkivüli 
háborús segitéssel kapcsolatosan a törvény-
hozás tudvalevően azt is kiimondotta, hogy 
e háboru-s segítség félét meg nem, haladó 
összeg erejéig beszerzési előleget is kaphat 
a tisztviselő. Az előleget ez évi november 
elsejétől számított tizenkét egyenlő részlet-
ben kell levonni. A minisztertanács a napok-
ban hozott határozata alapján a beszerzési 
előleg dolgában ugy döntött, hogy miután 
azt legcélszerűbben a nyár vége felé lehet 
fölhasználni, sürgősen utasítja a pénzügy-
igazgatóságokat a szükséges teendők meg-
tételére. A beszerzési előleget az illetők 
családi és vagyoni viszonyaihoz mérten ál-
lapítják meg, a következő irányelvek alap-
ján: Az olyan alkalmazott, akinek nincs ház-
tartása, harminc százalékát kapja az egy-
szeri háborús segitésnek. Az olyan alkalma-
zott, akinek kettőnél kevesebb családtagja 
van, negyven százalékot, az, pedig, akii leg-
alább két családtagot tart el, ötven száza-
lékot kap. Az előleget nem lehet lefoglalni. 
Az előlegekkel kapcsolatban a pénzügymi-
niszter kívánatosnak tar íja, liogy a tisztvi-
selők élelmiszer beszerző csoportokat ala-
ki tsanak maguk között és ezen az uton 
igyekezzenek az előleget hasznosítani. 

— Bonyodalmak a képzőművészeti ösz-
töndíj körül. A Ferenc József ösztöndíj pá-
lyázathói kisarjadt incidens egyre j,tlbban 
kiélesedik. Laászló Gyula 46-os főihadnagy, 
hz együk pályázó, dr. l'app Róbert ügyvéd 
u t j án az 1914. 4. t-c. 1. §-ába ütköző rágnil-
nitazás vétsége miatt (feljelentésit tett a járás-
bíróságon dr. (Jaál Endre kulturtanácsos el-
len. Az ösztöndíj ügye ismét bonyolódik. Va-
sárnap néhány napi szabadságra hazaérke-
zett a harctérről tíóth Imre fésftxkniüvész-nö-
vendék, a 46. gyalogezred hadnagya , aki hét-
főn megjelent dr. Gaálnál ós előadta, hogy 
julius huszadikán a harctérről küldte el pá-
lyázatált és neve mégsem szerepel a pályázók 
között. A :pályázat mindeddig nem érkezett 
meg. 

— A katonatisztek drágasági pótléka. 
Bécsi jelentós szerint a mögöttes országrész-
ben szolgálatban alkalmazott tizedik és ti-
zenegyedik rangosztólyba tartozó katonatisz-
tek, akiknek 1916. augusztus elsején csak a 
készenléti pótlékra van joguk, kivételesen 
k ii tan amjtigi támogatásiján részesülnek. Ez 
,a támogatás a következő: A tizedik és tizen-
egyedik rangosztályba tartozó nőtlen kato-
natisztek százötven, a nőtlen tisztjelöltek ki-
lencven ós a nőtlen, rangosztályba még nem 
sorozott tisztjelöltek ha tvan koronát kap-
nak. A tizedik ós tizenegyedlik rangosztályba 
sorozott nős katonatisztek, ha gyermektele-
nek, 200, egy- és kétgyermekes tisztek 300; 

Belváros i Kávéház a kereskedelem központja. 
A'tfisden kedden Erdélyi Kálmán minden szerdán Vajda Jancsi 
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