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egyhangúlag a 

MU 
púder és krém mellett 
nyilatkozik meg, mert 
e két szer a női szépség 
egyedüli biztositéka. 
Próbadoboz kor. 1 — 
Nagy doboz „ 2.50 

akadni. A marosvásárhelyi rendőrség értesí-
tette a budapesti főkapitányságot, hogy Kóhn 
ró] nem köztudomású, hogy rendelkezhetett 
volna 120.0(10 koronával. Soha nem láttak ná-
la nagyobb összeget A rendőrség most az-
iránt is nyomoz, hogy a csalás tényleg meg-
történt-e. 

— Rendelet a burgonyatermés lefoglalá-
sáról. A hivatalos lap keddi száma az Országos 
Közélelmezési Hivatal elnökének rendeletét 
közli, amely az 1917. évi burgonya készletek 
lefoglalásáról rendelkezik. A rendelet szerint 
a burgonya készletek bejelentésére kötelezett 
vármegyék és járások ezek; Torontói várme-
gyében: a nagykikindai, perjámosi és nagy-
szentmiklósi, Pozsony vármegyében: a nagy-
szombati, szenei, galántai, malackai, duna-
szerdahelyi és somoijai, Nyilm vármegyé-
ben: a vágnjhelyi, érsekújvári, nyitrai, nagy-
fapolcsányi, pöstyéni, galgócá, vágsellyei, 
szenieei és szakoleai, Nógrád vármegyében: a 
balassagyarmati, szécsényi, sziráki és kékkői, 
Tolna vármegyében; a központi és völgy ségi 
járások. A lefoglalt burgonyából a gazdák 
•háztartásuk személyei utón fejenkint és he-
íenkint 4 kilogram, a cselédek, alkalmazottak 
és hadifoglyok élelmezésére lietenkint és fe-
jenkint szintén 4 kilogram, az állatok takar-
mányozására 6 hónapnál idősebb sertés után 
darabonkint és naponkint legfeljebb 1 kilo-
gramm, 6 hónapnál fiatalabb sertés után da-
rabonkint és naponkint l'él kilogram. barom-
fiak etetésére 20 darab után naponkint leg-
feljebb 1 kilogramm burgonyát tarthatnak 
vissza, mint a háziszükséglet fedezésére szük-
séges mennyiséget. Szesz- vagy keményítő-
gyártásra burgonyát visszatartani nem sza-
bad. A házi én gazdasági szükségletek levo-
nása után fennmaradó készleteket az Orszá-
gos Burgonyaközvetitő Iroda kirendeltségé-
nek, illetve azok igazolt bevásárlóinak kell 
átadni. Aki a rendeletet megszegi: a készle-
teket eltitkolja, vagy elrejti, hat hónapig ter-
jedhető elzárással és 2000 koronáig terjedhető 
pénzhiinteiéssel büntetik. 

— Hat hónap és 11.000 korona gabona-
csempészésért. Aradról jelentik: Az aradi 
rendőrség a minap nagyobb arányn gabona-
csempészésnek jutott a nyomára. Ezek közül 
Macsinik Illés földbirtokos 30 mázsa búzát 
adott el maximális áron felül vásárlási és 
szállítási igazolvány nélkül a hunyadmegyei 
lakosoknak. A rendőrbiróság Macsinikot 
ezért hat havi elzárásra és 11.000 korona 
pénzbüntetésre itélte a búza elkobzása mel-
lett, 

— A mult heti cséplés eredménye. Az 
élelmezési hivatal most tette meg heti jelen-
téséi a polgármesternek az elmúlt heti csép-
lés eredményéről. Augusztus 6-tól 12-ig Szege-
den 602.340 kgr. búzát, 608.535 kgr. rozsot, 
81.215 kgr. árpát és 33.508 kgr. zabot csépel-
tek ki. 

— Szeged zabot kér Szabadkától. A 
„Bácsinegyei Napló" irja ezen a cimen: 
Szeged közélelmezési megbízottja szombaton 
Szabadkára érkezett s itt azzal a kéréssel 
fordult dr. Biró Károly polgármesterhez, sze-
rezne Szeged részére zabot. ,Elképzelhető 
hogy a kérés mennyire meglephette a polgár-
mestert, mert. hiszen Szabadka a legjobb aka-
rata mellett sem tud sem a bérkocsisoknak, 
sem pedig a fuvarosoknak zabot biztosítani. 
A polgármester a szegedi megbízottnak nem 
felelhetett mást, minthogy a város képtelen 
zabot adni Szegednek, mert magának sincs, 
ellenben, ha valahol venni képes, ennek csak 
örülni fog. 

— ÖRA és ÉKSZER Javításokat gyorsan, 
pontosan és oícsón készít F I S C H E R K. 
Korzó kávéház mellett. — Telefon: 1538. 

— Vadászat egy haiáilal és egy sebesü-
léssel. Győrből jelentik: Miklós Samu szabad-
ságon levő tüzér Csiliznyarad községben hét-
főn két jó barátjával a közeli erdőbe szarvas-
vadászatra ment. Miklós fegyvere közben vé-
letlenül elsült és a közelben tartózkodó Cs'n 
csiiy Jenő földművest találta el a golyó, 
amely a szerencsétlen embert nyomban meg-
ölte. Miklós tettének következményeitől való 
félelmében öngyilkos szándékból a nyakába 
lőtt. Súlyos sérüléssel .szállították a, győri 
közkórházba. 

— Szegeden ís nyomoznak a budapestj 
ekszerbetörés tettesei utón. Néhány nappa1 

ezelőtt vakmerő betörés- történt a főváros-
ban. Frfedmawn Izidor Kammermayer-utcai 
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Ludwig Ganghofer 
világhírű regénye. 

dráma 4 felvonásban. 

A főszerepekben a legkiválóbb 
bécsi művészek. 
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Előadások délután 5, 7 és 9 órakor, 
vasárnap d. u. 3 órától. Jegyek délutáni 
3 órától, vasárnap délután 2-től kezdve 

előreválthatok. 
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ékszerüzletébe betörtek és összesen 90.000 ko-
rona értékű ékszert vittek el. A betörést a 
legmodernebb öszközökkel ketten követték el, 
akiknek egyikét, Medvegy Gábor szökött ka-
tonát, az ország egyik leghíresebb betörőjét 
csakhamar el is fogták. Kiderült, hogy Med-
vegy megbilincselt kézzel szökött meg a bu-
dapesti helyőrségi fogházból. A Kammer-
mayer-ntcai betörés elkövetését beismerte és 
elmondta, hogy Szabó nevü társával követte 
el a betörést, aki másnap Szegedre utazott. 
Az államrendőrségtől erre Sárközy budapesti 
csoportvezető-detektiv Szegedre érkezett, de 
a nyomozás eddig nem vezetett eredményre. 
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Egy gázgyári számla 
humoros története. 

Hajnali félkilenckor lódobogást hallok 
ajtóm előtt, majd mintha az olasz frontról di-
rekt a részemre vontatták volna fel a halk-
szavu harminc és feleseket, olyan szelid dö-
römbölést. Kis vártatva két fiatal legényke 
bújik be ajtómon bőven ellátva fogóval, ka-
lapácscsal, vésővel, feszi tő vassal és a gáz-
gyári arzenál minden elrettentő fegyverével. 

— A villanyórát jöttünk megnézni, — 
mutatkozik be a nagyobb legényke. — az-
tán minden udvariaskodás nélkül nekiesnek 
mindketten a szerencsétlen teremtménynek, 
lökik, furják-faragják, kalapálják, taszigál-
ják, rángatják és nyomkodják, mire végül 
is kiderítem, hogy a villanyórát kikapcsolják, 
de aztán meg is nézik, — hogy tudniilik sike-
rült-e a derék müvelet. Végre mikor már 
nagyon kifogyott, a türelmem, azt kérdez-
tem, hogy miért ez a nagy udvariasság. A le-
gényke kelletlenül mondta: 

— Mi nem tehetünk róla! Mindennek a 
Braun ur az oka kérem. Egész csomó házba 
kell mánnnnk a villanyt kikapcsolni, aztán 
ba fizetnek, ismét bekapcsoljuk. 

—iDe kérem, — szóltam szelíden, — ne-
kem a Braun úrhoz még nem volt szerencsém 
egyáltalán, tehát nem is fizethettem neki, mi-
ért kapcsolnak ki, mivel világítsak, amig a 
Braun urat megismerem, 

— A Braun ur, — mondta a legényke 
szigorúan, — a pénzbeszedő. MiveJ öntől 

meg nem szedett be pénzt, nem fogyaszthatja 
tovább a villanyt. 

Ezzel a felvilágosítással, amely még a 
szegedi gázgyár üzemzavaros gázánál is sö 
tétebb volt, igazán nem érhettem be. 
Pongrác igazgató úrhoz fordultam tehát, hi-
vatkozva art a a szivre, „melyen a közönség 
érdeke mindenkor viselve van." Az igazgató 
ur azonban ragaszkodott Braun úrral való 
személyes ismerkedésemhez, de mivel a gáz-
gyárnak Szegeden 8000 fogyasztóin van, sem-
mi jóval sem biztatott arra nézve, hogy az 
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Szerdán, augusztus 15-én 
HARRV PIEL a meslerrendező 

legújabb detektlvdrámája. 

öregszem 
detektivdráma 4 részben. 

Rendkívül izgalmas attrakció 

Előadások délután 3 órától kezdve. — Gyer-
mekjegyek csak az első előadásokra érvényesek. 
Jegyek délután 2 órától kezdve előre válthatók. 
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