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— Ha a kofa a rendőr rokona. A B. N. 
i r ja a következőket: A szabadkai rendőrség 
létszáma békében is csekély,, mindössze het-
venen vigyáznak a nagyváros rendjére, nyu-
galmára, a hetven bus bunyevác egy része is 
beteg, szabadságos és — kézbesítő. A béké-
ben is csekély szánni rendőrlegénység tekin-
télyes része most katonai szolgálatot teljesít, 
igy nem csoda, ha az itthonmaradtak nagyon 
is tul vannak terhelve. Különösen a kihágási 
osztály az, a'hol leginkább érezhető a háboru 
munkabénitó hatása. Az egyik kihágási rend-
őrbirónaik a bejelentési hivatal vezetése, a 
fém- és gyapjubeváltás körüli elfoglaltsága 
miatt iáiig van ideje kihágási tárgyalások 
tartására, a másik kihágási biró pedig kép-
télen egyedül elvégezni a horribilisán fel-
gyülemlett aktatömeget, annál kevésblx| 
mert a háborús rendeletek teremtette kihá-
gások, árdrágítás, árueltitkolás, a Haditer-
mény panaszai épen nem cseké 1 yszámuak. 
Sokszor tömegtárgyalási napokon a bünügyi 
rendőrkapitányokat is belevonják a kihágá-
si osztályba, csakhogy 'elvégezhessék a mun-
kát. A háboru egész u j teendőket rakott a 
rendőrség vállaira, főként az élelmezési mi-
zériákkal kapcsolatban. A városi üzletek előtt 
rendőrnek kell strázsálnia, nehogy a rend 
felbomolják. A piacokon is rendőrök asszisz-
tálnak, de kevés eredménnyel, mert a rend-
őriegénység nem szeret kellemetlenkedni a 
maximális árakat megszegő kofáknak, akik 
többnyire rokonai a rendőröknek, ha nem ép 
maga a rendőr felesége az, aki mint kofa, 
igyekszik a maximális árak túllépésével is 
némi jövedelmet szerezni, mert a rendőri jö-
vedelemből megélni lehetetlen. Hogyan je-
lentse már mostan fel a szegény rendőr a 
feleségét? Ezt még a miniszter se k ívánhat ja 
a szabadkai rendőrtől. Viszont ennek dacára 
is áll.az, hogy valamikép rendet kellene már 
teremteni a szabadkai uzsora-tanyákon: a 

piacokon, mert tűrhetetlen a viszontelárusi-

tóknak a hadseregszállitóktól ellesett köny-
nyü meggazdagodási" dühe. Rendet kellene 
teremteni, ha mindjá r t több és jobban fize-
tett rendőr és jobb politika is kell hozzá. 

— Szélhámos álkatona szabadítók. Tavaly 
novemberben két tököli napszámos elhatá-
rozta, hogy nagyobb összegű pénzt szerez-
nek minden áron. Azt a ravasz tervet eszel-
ték ki, ihogy' elhitetik az emberekkel, hogy 
ki tudják őket a katonai szolgálat alól men-
teni és ezért sok pénzt fognak követelni. Az 
egyik: Plausin Antal huszáralezredesnek 
öltözött, a másik pedig elegáns civilruhát 
vásárolt. Leutaztak Szabadkára, ahol Plau-
sin lakást bérelt, a másik: Lintner Lajos 
pedig kiutazott Nemesmlliticsre és felkereste 
Molnár iMihálynét, akiről megtudta, hogy 
az ura katona. Ajánlotta az asszonynak, 
hogy utazzon vele Szabadkára, inert ő ki 
tudja csinálni, hogy az urát hazaengedjék. 
Molnárné lépre ment és Plausinnak. aki al-
ezredesi uniformisban volt, két izben adott 
ezer-ezer koronát. Amikor a szélhámosok 
még ezer koronát kértek, gyanakodni kez-
dett és feljelentést tett a rendőrségen, ahol 
megállapították, hogy ugy Plausin, mint 
Lintner már több izben volt büntetve sik-
kasztás és csalás miatt. A szabadkai tör-
vényszék Plausint 2 és fél évi fegyházra, 
Lintnert pedig 3 és fél évi fegyházra ítélte. 
A szeged ítélőtábla szerdán foglalkozott a 
felebbezésekkel és a bizonyítás kiegészítése 
céljából a tárgyalást elnapolta. 

— Elszállították az álfőhadnagyot. Jelen-
tettük, h egy a. Szegeden elfogott ál-főhad-
nagy kilétét dr. Borboht Jenő bűnügyi kapi-
tány megállapította. Baezoni 'Gáspárnak liív-
ják a szélhámost és lopás miatt két és félévi 
börtönre van ítélve. Jun ius 28-án megszökött 
a besztercei ügyészség fogházából és azóta 
csalásból tar tot ta fenn magát. A fegyencet 
szerdán délután erősen megvasalva utanak 
indította a rendőrség Resztercére. 
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Csak ma csütörtökön. 

A Proja filmgyár szenzációja. 

Havast Magdolna. 
Népies történet 4 felvonásban. 

I r ta : Dr. Joanovics Jenő. 

A főszerepeket játszák: 

Berki Lili é s Várkongi mihálg 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. Rendes helgárak. 

— Szimfónikus hangverseny. Az ötödik 
honvéd gyalogezred rokkantjai javára ren-
dez augusztus 14-ón müvészestélyt a Korzó-
mozi igazgatósága. A teljes bevétel a hon-
véd rokkantaké. Résztvesz a hangversenyen 
a honvédzénckar Fichtner karnagy vezetése 
alatt. Sz. Ladányi Mariska opera-áriákat 
énekei, zongorán Zucker Simon zenetanár kí-
séri. Takács Imre hárfamüvész fellépte Hé 
nagy érdeklődéssel tekint Szeged zeneértő 
közönsége. Az előadás a téli helyiségben lesz. 
Jegyek már válthatók. 

írógépszalag—szétipapir és az összes 
írógép kellékek állandóan raktáron tart és díj-
mentesen felszereli Keller Irógépvállalat Sze-
ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363. 

— Nyári tanfolyamok a nyelviskolában 
német, francia, angol nyelvekből kezdők és 
haladók, fanulók és felnőttek külön-külön. 

A román miniszterelnök 
szabadságon. 

— Romániában szlinőben van az izgalom. — 

Bukarest, augusztus 9. Bratianu minisz-
terelnök 14 napi szabadságra Bukarestből 
elutazóit. 

Zürich, augusztus 9. A „Soliweizerische 
Telegrafen-Information" bukaresti jelentése 
szerint a román fővárosban az oroszbarát 
sajtó agitációja következtében mestersége-
sen sziíott izgalom sziiiiafélben van és a 
kedélyek általában meglehetősen megnyu-
godtak. Ez különösen a kormány sajtója' 
határozott kijelentéseinek köszönhető, mert 
ezek találnak hitelre. Egyébként a keleti 
harctéren végbemenő események is Hozzá-
járulnak ahhoz, hogy egyre szélesebb réte-
gekben józanul itélik meg a 'helyzetet. A 
Steagul utal arra, hogy a központi hatalmiak 
katonai helyzete kedvezően alakul, ellensé-
geik offenzívája nyugaton semmi eredményt 
nem ért el, keleten pedig egészen másképen 
alakul ki, mint ahogyan az oroszok az of-
fenziva kezdetén megjósolták. 

Spanyolország hadiálla-
potban. 

— Cenzúra alá került a sajtó. — Idegen 
befolyások érvényesülése. — 

Barcelona, augusztus 6. Közvetlenül a 
vasutassztrájk kitörése után, julius 13-ikán 
jelentek meg Madridban az ostromállapotot 
kihirdető plakátok. Másnap Spanvolország-
nak majdnem egész területén kihirdették a 
hadiállapotot. A sajtó előzetes katonai cen-
zúra alatt áll. Á lapokban itt-ott egész hasá-
bok feketéllettek, a ritációs gép öntvényén 
olvashatatlanra dörzsölték őket. A katonai 
hatóság külön levélben szólította fel a Ilii-
lapok szerkesztőit, Ihogy a háboru esemé-
nyeinek kOmentálásdtól tartózkodjanak, mért 
a spanyol nemzet mai súlyos helyzetében 
nagyobb óvatosságra és diszkrécióra van 
szükség minden külpolitikai vonatkozású ese-
ménnyel szemben. Ez annál is különösebb, 
mert az északi vasutak sztrájkja egyáltalá-
ban nem nagyszabású, csak részleges és 
legalább látszólag tisztán gazdasági jellegű 
mozgalom. Az óvintézkedések egyáltalában 
nem állanak arányban a mozgalom nagy-
ságával. A legkülönösebb ez óvintézkedések 
közt a sajtó külpolitikai híreinek katonai 
cenzúra alá vetése. 

Az élelmiszerek drágulása a háboru óta 
hihetetlen mértéket öltött. A drágulás egy 
esztendő óta épen ötven-hatvan százalék. 
Ebben az országban, ahol a néptáplálkozás 
normális viszonyok között mimmáí's, most 
ennek a minimális tápláléknak az ára elér-
hetetlen magasságra szökött, anélkül, hogy 


