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— Rendkívüli közgyűlés. A jövő hét j 
szerdáján, augusztus 8-án lesz a nyári szünet- j 
ben a második rendkívüli közgyűlés. Egyetlen 
fontos tárgy, a cserepes-sori téglagyár megvé-
telének ügye kerül elintézésre. 

- - Bukovinai vasutasok készülődése. A 
Kolozsvárott megjelenő „Újság" cimü lap-
társunk írja a következőket: A bukovinai 
harctér helyzetének megváltozása a háború 
óta mindig meglátszott Kolozsvár külső ké-
pén. Ha az oroszok nyomultak előre Buxo-
vinában. Kolozsvár utcáin megjelentek az 
eesmény hírnökei: a bukovinai; vasutasok. 
Ha a mi csapataink nyomták ki Bukoviná-
ból az Oroszt, a győzelem első hírei után, 
pár nappal, oná rmegjelentek Kolozsváron a 
bukovinai vasutatok, akik csapataink elő-
nyomulása után közvetlenül vették át lépés-
ről-lépésre a visszahódított vasúti vonalakat. 
Galíciai offenzívánk sikerének biztos jelei-
ként már megjelentek Kolozsváron az ismert 
osztrák vasúti egyenruhák. A hivatalos ér-
tesülések még nem sokat beszélnek Bukovi-
na felszabadításáról, de a vasutasok meg-
jelenése amellett bizőnyit, hogy ez az idő 
már nem késhet sokáig. Beszéltünk Weiner 
Adolf vasúti tisztviselővel, a szuesavai állo-
más helyettes főnökével, aki a következőket 
mondotta munkatársunknak: Egyelőre csak 
arra kaptunk rendeletet, hogy Kolozsvárra 
utazzunk és itt várjuk be a további intézke-
déseket. Bukovina első vissza foglalásának 
idején is Kolozsvárra rendeltek bennünket és 
innen kellett tovább mennünk, amikor a bu-
kovinai vonalak felszabadultak. Egyelőre 
hataln jöttünk el Bécsből Kolozsvárra, de 
ügy értesültem, hogy több hivatalnokot ren-
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J deliek Besztercére is, ahova egyébként 
« nagyszámú altiszti és vonatkísérő személy-

zet is érkezett. Sok vonatkísérő bukovinai 
vasutas jött velünk is, akik ugyancsak Besz-
tercére utaztak. Ide várjuk Vogel icsernovici 
vasuiti felügyelő urat, aki rendelkezni fog a 
•visszatérő bukovinai vasutasok felett. Amint 
értesültem, már vonatok állanak készen, 
•amelyeikkel szerszámokat ós nyersanyagot 
hoznak a vasutakon történt esetleges rongá-
lások kijavítására. A visszahódítandó vasúti 
vonalak állapota attól függ, Ihogy milyen 
gyorsan kell az oroszoknak Bukovinából el-
menekül niöik, de bármennyi idejük is legyen 
a szaladásra, nem vaílószinti, ihogy a vasúti 
vonalak nagy kárt szenvednének. Minden-
esetre fel vagyunk készülve arra, hogy a 
vasutakat rövid idő alatt ismét rendbe hoz-
zuk. 

— Éjjeli gyakorlat a Tiszán. A szegedi 
árMszzászIlióálj szombaton este a Tiszán ér-
dekes gyakorlatot tart. Éjjeili felvonulás lesz 
a vizén, a Maros torkolatától a közúti hidig. 
A felvonulás fláü 10 órakor kezdődik s a vá-
ros valóságos fényiárban fog úszni a reflek-
toroktól. 

— A magántisztviselők helyzetének ja-
vítása. Sorban foglalkoznak az egyes törvény-
hatóságok azzal az ismeretes átirattal, amelyet 
Szeged küldött hozzájuk a magántisztviselők 
helyzetének javítása érdekében. A jövő hét 
szerdáján az aradi közgyűlés tárgyalja a sze-
gedi átiratot, a jelek szerint ott is támogatásra 
fog találni a magántisztviselők igazságos* ügye. 

— Tüz a Back-maSomban. Pénteken dél-
ben a Back-malomban tüz ütött ki. A malom 
ötödik emeletén az úgynevezett végnélküli he-
veder a tárcsával való dörzsölődés folytán 
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megtüzesedett. A kiszülő szikrák meggyújtották 
a heveder segítségével az alsóbb emeletekre 
szállitott lisztet, amely két emelet magasságban 
égni kezdett. A fölvonó kilenc méter magas-
ságban megszenesedett. A tüzet a főmolnár 
vette észre, aki azonnal föllármázta a malom 
tűzoltóságát, majd értesítette a városi tűzoltó-
ságot, amely nagy készültséggel vonult ki a _ 
Back-malomhoz. Értesítették a tűzről az áilo- " 
másparancsnokságot is, amelytől katonai tiiz-
olt ságot kértek. A gyors közbelépés a leg-
nagyobb katasztrófától mentette meg a malmot, 
amelyben mintegy ötven vaggon liszt volt és 
amely tudvalevőleg egyik legnagyobb malma 
az országnak. A kár jelentéktelen. Délben egy 
órakor a malom már újra működött. 

— A szabadkai katonanap. A szabadkai 
6. honvéd pótzászlóalj augusztus 20-án katona-
napot rendez az ezred elesett hőseinek özve-
gyei és árvái javára. A jótékonycélu katonanap 
iránt, melyhez hasonló nagyarányú tiunepély 
talán évek óta nem volt, vidéken is óriási az 
érdeklődés. A Palics-fürdőn tartandó népünne-
pélyt számtalan látvány teszi változatossá. 
Lesz: muzeum, állatsereglet, kabaré, bábszín-
ház, tűzijáték, tombola, konfetti és szerpentin 
csata, különböző sátrak hűsítőkkel, italokkal, 
liaboskávé, sóskifii és korlátlan mennyiségű 
cigaretta. Ezenkívül Szegedről a repülőgépek 
is át fognak repülni. Alkalmas vasuli össze-
köttetés iehetőve teszi, hogy minél számosab-
ban juthassanak el e szokatlanul nagy esemé-
nyéhez Bácskának. 

— Be* kocsis-sztrájk készül a főváros-
ban. Budapestről jelentik: A budapesti bőr-
kocsis-ipartestület a nyolcadik kerületi 
elöljáróság tanácskozási termében ülést tar-
tott, amelyen Hikáde József elnökölt, Hi-
káde mindenekelőtt felolvasta a főkapitány 
ujabb ismeretes rendeletét, majd beszámolt 
arról, hogy a kereskedelemügyi minisztérium-
ban Lers Vilmos államtitkár a legmesszebb-
menő támogatást igérte meg és kijelentette, 
bogy a rnagasab tarifára vonatkozó tanácsi 
határozatot a minisztérium helybenhagyja és 
egyúttal közölte, hogy a legközelebbi napok-
ban a széna árát makszimálják. A széna 
makszimáiis árát valószínűleg 30—40 koro-
nában állapítják meg. Holler Balázs bér-
kocsitulajdonos azt indítványozta, hogy Ira 
nyolc nap alatt nem teljesitik ezeket az ígé-
reteket} álljanak meg a bérkocsik és szün-
tessék meg a bérkocsi forgalmat a f ő válton-
fl.H. Ezt a határozati javaslatot a gyűlés 
nagy zajban elfogadta. A rendőrség azzal 
akarja a sztrájkról eltériteni a bérkocsiso-
kat, hogy hadimunkára hivat ja be őket. 

— Dr. Krausz József visszaérkezett s orvosi 
rendeléseit, iKigyó-utca 1. sz. lakásán (Ke-
letiház) ismét megkezdte. 

— Egy vaggon zöldborsó a szemét-
telepen. Budapestről jelentik: A minap száz 
inetermazsa romlott zöldborsót szállítottak ki 
a főváros zöldségüzemének Mátyás-utcai rak-
tárából a Cséry-feie szemettelepre. Ez a raktár 
nem elég szellős s ezert az ott felnalmozott 
friss zöldborsó száradas helyett elrottiadt. A 
szörnyű bűz az egész környenet megfertőzte s 
ezért el kellett fuvarozni a teljesen élvezhetet-
lenné vált zöldborsót. Tegnap éjszaka szemetes 
kocsik végeztek el ezt a munkát. 

— ORAR, ÉKSZEREK nagy választékban 
f iSCHEK K.-riaf Korzó kávéház mellett. — 
lelefon: 1538. 

— Gyilkos leány. Budapestről jelentik: 
Németh Anna, egy csepeli pékmester 22 éves 
leánya pénteken reggel 7 órakor rálőtt a ná-
luk lakó Babics Tihamér 23 éves kereskedő-
segédre. A golyó a fé r f i fejébe fúródott és 
nyomban megölte. Babics reggel a szekrény-
ben rakosgatott és e közben odaadta a revol-
verét a leányak, hogy tartsa egy pillanatra. 
Ekkor a leány a szekrény előtt hátulról közvet 
len közelről rálőtt a férfira. Amikor az ösz-
szeesett, maga ellen fordította a fegyvert, 
de szülei, akik berohantak, megakadályoz-
ták az öngyilkosságot. A leánynak benső vi-
szonya volt Babiocsal, aminek következőié" 

KORZO MOZI 
Igazgató: VASS SÁNDOR. • • • • Telefon 11-85, 

Szombaton és vasárnap 

Szenzációs műsor 

Tftrcsvárl blrtoi 
nagy detektivdráma 4 felvonásban. 

n Gólem fi a tarai 
vígjáték 3 felvonásban. 

i m 

A 9 óra i e l ő a d á s a Korzó m o z i nyár i h e l y i s é g é b e n 
l e s z megtar tva . 

Előadások szombaton 5, 7 és 9, 
vasárnap 3, 5, 1 és 9 érakor. 

Slnhiána l i" Páholy 1.60, zsölye 1.20, I. hely 1 K., 
tl & I P l d H. II. hely - . 8 0 fillér, III. hely - . 5 0 fillér. 
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