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Kő rösi Jenőt bízták meg. A csoport részére 
fel állítanak majd egy külön mészárszéket is, 
amely a húsnak kilóját 50 fillérrel, majd egy 
koronával mérné olcsóbban, mint a hatósági 
mészárszék. A különféle áruk beszerzéséhez 
szükséges forgótőkét egy magát megnevezni 
nem hajlandó szegedi ember adja. 

— A birtokfoi galmi rendelet országos 
kiterjesztése. A hivatalos lap keddi száma 
rendeletet közöl, amely az ingatlanok forgal-
máról szóló előző rendelet hatályát — Buda-
pest, Fiume város és kerülete kivételével — az 
ország egész területére kiterjeszti. A rendelet 
tehát kiterjed Szeged és Hódmezővásárhely vá-
rosok, továbbá Csongrád és Csanádmegyék te-
rületére is. Az ingatlanok elidegenítéséhez, vagy 
tiz évet meghaladó bérbeadásához az ingatlan 
fekvése szerint illetékes közigazgatási bizottság 
gazdasági albizottságának hozzájárulása szük-
séges. E rendeletben fölemiitett egyéb esetek-
ben a döntésre hivatott szerv az Országos In-
gatlanforgalmi Bizottság. A rendelet julius 10-én 

lép életbe. 

— Jegyre árusítják a fatalpu cipőt is. 
A kereskedelemügyi miniszter bőr- és textil-
ügyi meghatalmazottja, mint a hivatalos lap 
keddi száma közli, rendeletet adott ki, amely 
szerint a cipőkereskedők a fatalpu cipőket 
csakis fogyasztók részére és csakis vásárlásra 
jogosító utalványok ellenében szolgáltathatják 
ki. A cipőgyártók fatalpu cipőt bármely keres-
kedőnek szabadon eladhatnak, de a gyártásnál 
a népruházati bizottság bőripari osztályának 
előírása szerint kell eljárniok és minden hónap 
l-ig és 15-ig kötelesek bejelenteni a bizottság-
nál, hogy kinek mennyi fatalpu cipőt adtak el. 

— Német repülőbomba érte Napóleon 
s í r j á t . Genfből írják, hogy Párisbói Svájcba 
érkezett semleges újságírók beszélik, hogy a 
német repülőbombák Párisban több állami 
épületet elpusztítottak és az Invalidusok tem-
plomát is, hoj Napoleon nyugszik, német re-
pülőbomba Jalálata érte. 

— Rohamos drágulás. Kaptuk a következő 
sorokat: Tekintetes Szerkesztőség! Egyes áru-
cikkek rohamos drágulásának ismételten áldo-
zatul esvén, a nyilvánosság hatékony védelmét 
kell kérnem. Egy hét előtt ugyanaz a csapás 
érte háztartásomat, mint ma: varróselyemre 
volt szükségünk. Átmentem egy hét előtt B. D. 
Klauzal-téri rövidáru üzletébe és kértem egy 
orsó varróselymet. Kaptam és fizettem érte két 
koronát. Elmentem ma ugyanabba az üzletbe, 
kértem ismét egy orsó varróselymet. Megint 
kaptam és fizettem érte 3 korona 50 fillért. 
Ilyen rövid időhöz képest kicsit soknak talál-
tam ezt az áremelkedést, nem hagytam tehát 
szó nélkül. Az üzletben azt mondták, hogy 
a drágább varróselyem uj küldemény, azóta 
érkezett, amióta én egy hét előtt az olcsóbbat 
vettem. Nincs módomban ellenőrizni, hogy igy 
van-e. De azt tudom, hogy a mult héten, ami-
kor én — szegény ember lévén — az egy 
orsó varróselymet vettem, még sok volt belőle. 
Valamit itt tenni kéne. Tisztelettel Sz. N. 

— A Meinx-pör. A Meinx-pörben, amelyet 
egy hét hijján tiz hónapja tárgyal a temesvári 
hadosztálybiróság szegedi kirendeltsége, hétfőn 
délben végre befejezték a bizonyítási eljárást. 
Dr. Dohány Gyula tegnap délután kezdte meg 
vádbeszédének elmondását. A kitűnő képzett-
ségű és rokonszenves fiatal ügyvéd vádbeszéde 
vette igénybe a mai napot is. Dohány sorra 
veszi beszédében a vádpontokat, amelyek a 
vádlott ellen fölmerültek és a keddi tárgyalá-
son — uralva az egész hatalmas bizonyítási 
anyagot — a Meirie ellen fölmerült bizonyíté-
kokat csoportosította. Meiner Valtert csalással 
és vesztegetéssel vádolja Dohány. 

— A siketnémák államilag segélyezett sze-
gedi intézetének felügyelő-bizottsága julius 10-
én, szerdán délután 4 órakor a Várhelyi József 
tb. kanonok elnökletével a városháza tanács-
termében gyűlést tart. 

— Ciganysztrájk. Ez a legújabb csoda a 
háború negyedik esztendejének a végén. A 
szegedi bandák keresztbe tették a vonót és ki-
mondották, hogy mig a vendéglősök és kávé-
sok napi 40 korona fizetést nem adnak nekik, 
addig a hegedfljök nem akar szólani. És mintha 
minden hegedű eltört volna a cigánysoron, 

nem hallani a zenekarok játékát napok óta 
Szegeden. De miután nincsen szabály kivétel 
nélkül, a sztrájk is szünetei néha-néha, ha la-
kadalom adja elő magát, vagy ha frontra in-
duló katonák búcsúzkodnak. Hogy meddig tart 
a cigánysztrájk, nem tudni,gcsak azt, hogy a 
derék zenészek lesznek a legboldogabbak, ha 
újra az álluk alá szoríthatják a hegedűt és a 
nagyközönség szórakoztatására játszhatják majd 
a bus vagy a vig nótákat. 

— 'Kivégzett katonaszökevény, Magyar 
Tudósító jelenti: Kecskés Ernő 29. pötzászló-
aljbeli népfeikelő-ujonc harmadízben hagyta el 
csapattestét. Legutóbb a rögtönitélő bíráskodás 
kihirdetése után, 1918. május 26-án. Mindig a 
csendőrség által elfogatva került kézre. Összesen 
250 napig volt szökésben. Szökése alatt Gomba 
község határában rejtőzködött el és ott több 
vagyon ellen bűncselekményt követett el. A 
budapesti hadosztálybiróság mint rögtönitélő 
biróság 9-én Kecskést agyonlövetés általi ha-
lálra itélte. Az ítéletet kedden a 29. honvéd 
pótzászlőalj laktanyájában végrehajtották. 

— A szegedi rendőrök szerény kívánsága. 
A megcsappant számú szegedi rendőrség tagjai 
hétfő este összeverődtek, hogy maguk között 
megbeszéljék ügyes-bajos dolgaikat és a mó-
dokat, amiknek a révén a bajokon segiteni le-
hetne. Ruházat kellene nekik, meg lábbeli, de 
ezeket a ritka és megfizethetetlen kincseket a 
ruha- és lábbeli átalányból nem tudják besze-
rezni. Nem volna más kívánságuk, minthogy a 
minisztérium magáévá tenné a kérvényük tar-
talmát és ruhálioz, meg lábbelihez juttaná 
őket, persze természetben. 

— Elfogták a miskolci csendőrgyilkost. 
Miskolcról jelentik, hogy csendőrkézre került 
végre Hunyadi József, a hírhedt csendőrgyilkos. 
Alsőzsolta határában akadt rá két földmunkával 
foglalkozó csendőr, akik igazolásra szólították 
a gyilkost, aki revolvert rántott elő, rálőtt a 
csendőrökre, majd futásnak eredt és beugrott 
a közelben levő Sajó folyóba. Izgalmas hajsza 
következett; a csendőrök rálőttek a vizben 
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Szerdán és csütörtökön 
julius 10 és 11-én. 

Szenzációs mösor 

A biin terhe 
dráma 4 felvonásban 

SI Wis f i 
vígjáték 3 felvonásban. 

Szombaton és vasárnap 9 órakor 

Nagy kabaré est 
Kcváry GyuSa, Kovács Lily 
Magyart Lajos Takács Ily 

Pafat Leó 
vendég fellépte. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. 

Rendes helyárak. 

uszó gyilkosra, akit hátba találtak. Kihúzták c 
vizből és a gyilkos, ahogy szárazra ért, fatás-
nak eredt. A csendőrök utána lőttek, a gyilkos 
hét golyótól találva, összerogyott. Beszállították, 
a kórházba, ahol a katonai hatóság kihallgatta,. 

— idény újdonságok. Kész női- és 
leányfelöifők, blúzok, aljak, ruhák, alsók-
selyem trikó kabátok és bíuzok.Mérték szerint 
készülnek elsőrendű kivitelben felöltők, kosz-
tümök, aljak stb. mérsékelt áron ! REMÉNYINÉ 
divatháza és divatszalonja. Szeged, Széchenyi-
tér 2. (Főposta mellett.) 
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Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósí-
tónk : A tőzsdén ma tartósan indult az irányzat, 
de csakhamar lanyhább bécsi jegyzésekre el-
gyengült és az árfolyamok lemorzsolódtak. Ma-
gyar hitel 1298-1294. Osstrák hitel 881-876 , 
Agrárbank 1069—1063. Fabank 996—991. For-
galmibank 630—627.' Hazai Bank 601—598, 
Jelzáloghitelbank 571—574. Kereskedelmi Bank 
5735—5745. Leszámítoló Bank 815—811. Ma-
gyar Bank 943—940. Beocsini 1060. Salgó-
tarján 1160. Rimamurányi 1098—1094. Schliek 
480—484. Közúti 721—812. Államvasút 
998-982 . 

Mxaimáiják a tűzifa árát. Budapesirői 
jelentik, hogy a faáraknak tűrhetetlen emelke-
dését meggátolni törekszenek az árak maxi-
málásával. Arról értesültünk, hogy a tűzifa 
árát vaggononként 900—1000 koronára fogják 
maximálni. 
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Szerdán és csütörtökön 
julius 10-én és 11-én 

Fred Horsf deíekfiv uj esete 

detektivdráma 4 felvonásban 

A legizgalmasabb detektivszenzáciő. 

Előadások d, u. 5, 7 és 9 érakor. Jegyek eiőre-
válthatók d. u. 3 órától kezdve. 
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