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haderők parancsnokával, hogy az egész had-
test 'Németországba utazik és ott mint sem-
leges vendégek bevárják a háború végét. Az-
óta természetesen már megtörtént ennek a 
megállapodásnak a végrehajtása, is. A görög 
katonák elhagyták a bolgárok által meg-
száll görög földet s mint vendégek jönnek 
Magyarországon át 'Németország ifelé. Negy-
venezer görög katonának elszállítása tech-
nikailag is meglehetősen nagy feladat, még 
nagyobb ezeknek az élelmezése és ellátása. 
Mindez néhány napon át a magyar vasutak 
ós a mi katonaságunk által ellátandó fel-
adat. 'A görög hadtestet hat különvonat viszi 
Németország felé. Az első különvonat ked-
den érkezett meg Szabadkára. Az átutazó 
görög katonák megtarthat ták egyenruháju-
kat, teljes felszerelésüket és igy a görög had-
test. átutazása mint látványosság is érdekes. 

— Buray Károly fővárosi tanácsnokot 
szabadságolták. Budapestről jelenti tudósítónk: 
Buzay Károly tanácsnok egészségügyi okok-
ból a szolgálat alól való fölmentését kérte. 
Tudvalevőleg a fővárosi müszerüzemmél le-
leplezett visszaélések miat t fegyelmi vizsgá-
latot indítottak -Buzay ellen, akit most bi-
zonytalan időre szabadságoltak. 

— Kitüntetés. Klenöczky Jenő, szegedi betű-
szedő, a 86. gyalogezred szakaszvezetője az el-
lenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért 
a kis ezüst vitézségi érmet kapta, 

— Ruhátlan gyermekek. A zsidó népiskola 
tanulói közül 47 fiu, 49 leány szorul ruhase-
gélyre, csaknem kivétel nélkül hadiszolgálat-
ban álló apák gyermekei. A bitközség a szo-
kott módon nem tudja ellátni ezeket a gyer-
mekeket, mert a rendelkezésre álló pénz alig 
elegendő arra, hogy cipőket, és a leányok téli 

kendőit l>eszerezze. lEzért kénytelen a közön-
séghez fordulni 'azzal a kéréssel, hogy akik-
nek még maradt a sok gyűjtés után 6—11 
éves gyermekeknek való nélkülözhető felső, 
vagy alsó ruhája , vagy fehérneműje, küldje 
be a szegény gyermekek számára a hitközség 
Margit-utcai székházába ('földszint), ahol n 
szentegyleti irodában nyugta ellenében kö-
szönettel átveszik. — Az iskolai elül járó. 

— A tanya a brassói menekülteknek. 
Közel negyvenezer koronára rug az az ösz-
szeg, amelyet a városi polgárság az erdélyi 
menekültek számára összegyűjtött. 'Szerdán 
a Domlaszéki Gazdasági egyesület vezetősége 
megjelent a polgármesternél és 184 koronát 
adott át neki a brassói menekültek támoga-
tására. A Domaszékj Gazdasági (Egyesület-
nek bizonyára sók gazdag t ag ja van, érteni 
tudjuk tehát, hogy ilyen tekintélyes összeg-
gel gondoltak otthonukból menekülni kény-
szerült erdélyi testvéreinkre. 

— Kétezer román marhát rekviráltak 
katonáink. A román váratlan hadüzenetnek 
valami kézzelfogható haszna is volt. A bu-
kovinai fronton egyszeriben megszűntek a 
hústalan napok, amelyeket azelőtt rigorózus 
pontossággal be kellett tartani, mert Buko-
vinában már nem. igen lehetett élőállathoz 
jutni. A múlt 'hónap 28-án jutott el a hire 
annak, hogy Románia is ellenségeinkhez csat-
lakozott és megizénte a háborút. A dornavat-
r ii fronton küzdő katonák, akik előőrsként 
egész a román határig eljártak, sokszor lát-
ták irigykedve ,liogy odaát a határon tul, 
milyen sok román marha legel. A román had-
üzenet megadta a. módot hogy ezekhez hozzá 

lehessen jutni. Egyik lovashadosztályunk, 
amely éppen tartalékban volt, parancsot ka-
pott, hogy lépje át a román határt , de inkább 
román marhákat hozzőn foglyul, mint marha 

románokat. A parancsot nem is remélt nagy 
sikerrel teljesítették. A borgói hegyei en át-
lovagoltak, román határőrök idejekorán meg-
szöktek előlük s nem is egész napi poi tyázás 
után összeszedték a legelőkön található mar-
ii acsordát s körülbelül kétezer román tehén-
nél és ökörrel tértek vissza. Igy esett aztán, 
liogy a borgói havasokban ősi szokás szerint, 
ökörsütéssel ünnepeltek az ott levő magyar 
katonák. 

— A pékek a régi rendszer visszaállítá-
sát kérik A szegedi pékek küldöttsé.e járt 
szerdán délelőtt dr. Somogyi CSzilveszt rr pol-
gármesternél ás vezetőjük, Schütz István 
ismertette a pékek panaszát a lisztfüze' rend-
szer ellen. A pékek szerint az összeírás nincs 
rendben. (A kisebb pékek, — mondták - - elve-
szítettek vevőiket olyian 'módon, liogy eddigi 
vevőiket, a pékek megkérdezése nélkül a ke-
reskedőkhöz ir ták. Azt kérték, hogy állítsa 
vissza a polgármester a régi rendet és ren-
delje el, hogy a lisztfüzetekkel is odaiuehes-
sen mindenki vásárolni, ahová akar. A pol-
gármester meghallgatta a pékek kérését és 
válaszában kijelentette, hogy ő is szeretné a 
háború előtti régi rendet helyreállítani. Kö-
zölte a küldöttséggel, hogy kéhytelen az u j 
rendszerhez ragaszkodni, annál is i íkább, 
mlert ennek előnyei már is mutatkoznak, ok-
tóber 1-től 25-ig mindenki u j beosztást kér-
het, akkor az eddig mutatkozó hibákat bizo-
nyára sikerül kiküszöbölni. A .küldöttség a 
választ tudomásul vette. 

— Tolva? katona. Nagy Ádám 5. h invéd-
gyalogczredbeli szökött katonát, aki keddre 
virradóra, betört Lusztig Ábrahám Szent 
István-téren levő vendéglőjébe, ahonnan 600 
korona értékű ruhaneműt és pálinkát lopott 
el, a rendőrség elfogta és átadta a katonai 
hatóságnak. A rendőrség kiderítette, hogy 
a lopott ruhanemüeket Fisehof Sándor zsi-
bárus 60 koronáért vette meg a tolvaj katoná-
tól. 

— Akik kiuzsorázzAk a menekö'teket. 
A rendőrkapitámyi hivatal közli: — Az er-
délyi menekültek közül igen sokan kei-estek' 
és kaptak s munkát . Sajnos, egyik-másik csa-
ládnál ugy képzelték a menekült-alkalma-
zottak fizetését, hogy az állam részlci ől a 
menekülteknek fizetendő egy koronát áten-
gedik az 'alkalmazottaknak, akit ennek fejé-
hen" reggeltől estig jól megdolgoztatnak. A 
hatóság természetesem az ilyen alkalmazot-
tat azonnal elvette az illető családtól és oda-
adta máshová ahol az élelmezésen kivü1 tisz-
tességes bérrel is megfizetik a urunk ít és 
nem akar ják a fizetést kapzsi mlódon u z ál-
lamra. hárí tani . Ezenkivül az alkalmlaiz.ittak 
élelmezésére is ügyel a hatóság. Egyik-riásik 
családtól elvették a cselédet, ahol a megvj'tett 
puhatolás szerint ötször egymásután tökká-
poszta volt ebéd-vacsorára. 

— Korpát kérnek a gazdák. Alsót myai 
gazdák küldöttsége já r t szerdán délelőti dr. 
Somogyi (Szilveszter polgármesternél, akit 
a r ra kértek, liogy a tehenek és sertések eteté-
sére eszközöljön ki korpát. A polgárim ster 
megígérte a gazdáknak, hogy ügyükben el-
jár. 

— Elzárásra itélt árdrágítók. Dr. Te.nes-
váry Géza főkapitány-helyettes Urbán Pál 
fehértói gazdálkodót, aki a burgonya kilóját 
negyvennyolc fillérért árusitötta a piacon, 
nyolc napi elzárásra, és száz korona pénz-
büntetésre és botrányokozásért külön lnisz 
korona pénzbírságra itélte. Bajsák Istvűn-
nét, aki a kukorica kilóját egy koronáért 
adta el, tizenöt napi elzárásra és száz koro ía 
pénzbüntetésre itélte a kihágási bi-ró. 

— Három fejezet a szerelem bibliájából v?n 
mesteri módon feldolgozva a Csókos éjsz.i-
kák eimü óriási hatású filmben, amelynek 
előadásánál tizenöt éve)n aluli gyermieike'c 
nem jelenhetnek mjeg. A Csókos éjszakák pén • 
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A szezon első nagy 
szenzációja! 

Boston cczáraj. 
Egy amerikai karrier története 4 felvonásban. 
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Előadások 5, 7 és 9 órakor. 
Helyárak: Páholyülés P60, zsölye 1*20, I. hely 1 korona, 

II. hely 80 fillér, III. hely 50 fillér. 


