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Péter igazgatót bizta meg azzal, hogy az állá® 
betöltése érdiekében javaslatot tegyen. König 
Dahnányi Ernővel lépett érintkezésbe aki 
ajánlott is egy zenetanárt. A tanács most 
meghatalmazta König igazgatót azzal, hogy 
a tanárral a szerződést próbaidőre megkösse. 

— Jelentés a városok háborús közgaz-
daságáról. A hadügyminisztérium leiratot inté-
zett a törvényhatóiságokhoz, amelyben kéri, 
hogy a háború tartama alatt kibocsátott gaz-
dasági jellegű rendeleteket, javaslatokat, ide-
vágó kimutatásokat, esetleges statisztikai 
eredményeket és minden ilyen anyagot jut-
tassanak hozzá. A hadügyminisztérium fon-
tosnak tartja, liogy a háborús közgazdaság 
terén a törvényhatóságok kezdeményezéseit, 
végrehajtásait, utasításait és egyéb rendele-
teit, valamint izeknek az intézkedéséknek az 
eredményeit megismehesse. Az anyag isme-
rete avégből szükséges, hogy a -hadsereg teljes 
szükségletének a jövőben való szervezetét és 
fejezetét ennek alapján oldassák meg. 

— A Korpaközpont szegedi megbízottjai. 
Hétfőn érkezett a polgármesterhez a Korpa-
központnak az az 'értesítése, hogy Sziegeden 
tizennégy kereskedőt híztak meg a 'helyi kép-
viselettel. A megbízottak a korpáért a keres-
kedő raktárából átvéve 100 kilónkint zsák 
nélkül 22 koronát, zsákkal 27.50 koronát szá-
mithatnak. ötven kilónál kisebb mennyiség 
eladásánál az ár zsák nélkül mázsánkint ergf 
koronával drágább. 

— A sertéshús Berlinben. A német biro-
dalom .főlvárosában most oly kevés sertés ér-
kezik, hogy a sertéshusárusitást újból kellett 
szabályozni Berlin város tanácsa szeptember 
11-én rendéletet bocsátott ki, amely szerint 
Berlinben ezentúl csak minden csütörtökön 
szabad sertéshúst mérni, de ekkor is csak azon 
vevőknek, aiki-k sorosak és akiknek a nevei 
az illető hentesnél a heti jegyzékben előfor-
dulnak. lEzek a vevők egy hétrevaló sertés-

húst kapnak ugyan, de a következő hetekben, 
csak akikor jelentkezhetnek, amikor ismét 
sorra kerülnek. í gy akarják elérni, hogy a 
mészárszéknél ne legyen tolongás és minden 
fogyasztó egy-egy hónapon belül egyszer fe-
dezhesse a maga szükségletét. 

— A vasárnapi hivatalos jelentések. 
Hátszegtől délre honvédszázadok és német 
osztagok sikeres előretörésa hajtottak végre. 
Áz orosz harctéren az ellenség rendkívüli 
erőfeszítéseket tett. a harc mindenütt javunk-
ra dőlt el. Az ola-sz fronton harcvonalunk ren-
dületlen maradt. A károlyvárosi 96-dik gya-
logezred különösen kitüntette ma-gát. Az ola-
szok veszteségei rendkívül súlyosak. A Karszt 
•kúpért folytatott küzdelemben Iliét ellensé-
ges gyalogezred1 vérzett el. — A német vezér-
kar jelentése szerint a ISomme melletti tartós 
osata tovább folyik. Az ellenség támadásait 
zárótüzzel véresen visszaverték a németek. 
Ovillerstől északra támadásukkal előnyöket 
vívtak ki. — Erdélyben a románok Székely-
udvarhely mindkét oldalán a kiiküllői szakasz 
ellen tapogatózva előnyomulnak. A. balkánon 
Maickensen seregei folytatják a Dobrudzsá-
ban az ellenség üldözését, 

— A Teleki-utcai ovoda restaurálása. 
A Teleki-utcai óvoda épülete restaurálásra 
szorul a mérnöki hivatal jelentése szerint. Dr. 
Gaál 'Endre referálta az ügyet a liétifői ta-
nácsülésen. A tanáé® elrendelte a szükséges 
javítási munkák elvégzését. 

— Petróleum helyett villany. A városi 
tanács hétfői ülésén Bokor Pál polgármester-
helyettes javaslatára elhatározta a tanács, 
hogy azokba a vendőri akt anyákba, ahol pet-
róleumvilágitás van, villanyvilágítást vezettet 
he. A tanács meghízta dr. Szalay Józse'f fő-
kapitányt, hogy a villanyvilágítás bevezetése 
iránt a szükséges intézkedéseket megtegye. 

— Miskolcra szóló levél a Deutschland 
utján. Miskolcról írják: A Deutschland német 
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Ma kedden 

Az első amerikai 
film-szenzáció! I! 

A s o r s e m b e r e . 
Játék az életfel, 4 f e l vonásban . 

Személyek: 

A sors embere Róbert Warwik 
A becsületes élet áldozata Alex. B. Francis 
A tengerszemű leány Bella Adair 
A lelkiismeretlen bankár Eryk Mayne 
A becstelen politika nagymestere Nad Burton 
A jókedvű tiu John Hines 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. 
Helyárak: Páholyülés 160, zsölye 1*20, I. hely 1 korona, 

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

tengeralattjáró miskolci cimre is hozott P08' 
tát Amerikából. A levelet tévedésből a ®5' 
gyar királyi kereskedelmi múzeumhoz i^4' 
zett jelentéshez -csatolták és mint a külügy* 
minisztérium hivatalo-s levelét, a jelentess® 
együtt a kereskedelmi múzeumnak kézben 
tették. A levelet most az illetékes cimre 
vábbitották a kereskedelmi muzeum igazgat 
jának felvilágosító soraival együtt, 

— Román hadifogoly halála Lugoso* 
Lúgosról jelentik: Az orsovai harcokban D" 
mitru, a román 31. gyalogezred katonája 
lyosan sebesült állapotban fogságunkba 
Az egyik lngosi -tartaléklkórliázban ápolt* 
de ennek ellenére szeptember 11-én Dunh11® 
kiszenvedett. Katonai temetésben részesült ® 
a lngosi gör. kel. -temetőben helyezték el ör° 
nyugalomra. 

— Elfogott tolvaj. Hétfőn délelőtt &j 
Ferenc detektív egy vándorlegényt szélit01' 
igazolásra, de mintán nem tud-ta magát 
zolni, a rendőrségre kisérte, ahol káder®1' 
hogy Szabó -Lajosnak hívják és hód mező'4'® 
sárhelyi napszámos. Szabó beismert-e, hofl 
néhány nap előtt a hódmezővásárhelyi 
szinó vendéglő bérlőjétől 170 korona k«* 
pénzt, egy aranyórát és több doboz szh"1', 
lopott el. Átadják a hódmezővásárhelyi re® 
őrségnek. 

— A földmives büne. A szegedi törvény 
szók hétfőn nyolc havi fogházra ítélte 
Mátyás deszki földmivest, aki Deszken, 
korcsmában nemzetiségi vitát p r o v o k á l t 

magyarellenes kijelentéseket tett. ÍRusz 
félebbezte az ítéletet. 

— Száz koronáért öt évi fegyház. D & 
cenből jelentik: Még a múlt óv május h»n 
ba-n történt, hogy a Salvátor megfigyelő k° 
házban meghalt Stöckl 'Ernő, ausztriai h'A 
ségii sebesült katona. A hősi halott -hagy®, 
kában 100 korona 78 fillért találtak. lEztJ 
öszzeget, valamint értéktárgyait az ápoló ? 
szolgáltatta az irodába, ahol Gönczy L&h 
debreceni ügynök, B) osztályú népfölkelő * 
zelte és az vo'lt a teendője, hogy küldje el , 
vábbitás végett u leltárbiztosi hivatal'' 
Gönczy a pénzhői 100 koronát elsikkasztom 
az idevonatkozó iratokat és könyveket m*, 
hamisította. Később iStöckl családja érá^, 
dött a hagyaték iránt és ekkor ki-tünt. hogY 
összeget elsikkasztották. A vizsgálat ^ 
Gönczy Lászlót letartóztatták, átadták a," 
tonai hatóságnak. A szegedi honvódhadüb 
ság az ügyet áttette a debreceni törvény®^ 
heb, amely ez év március havában tárgy®, 
azt és a bizonyítékok -figyelembe vétel* 
Gönezyt 2 évi .fegyházra és 20 korona tejj 
büntetésre ítélte. -A debreceni királyi 
tábla a sulyositó körülmények figyel 
telével Gönczy László büntetését 5 évi fe' 
házra emelte fel. 

— Az orsovai alkalmatlanok l e t e l e p e d j 
Krassó-Szörény vármegyie alispáni hiv" , 
felkérte -a városi hatóságot, liogy Ors-A®. 
a katonai hatóságnak átadott alkalm®1 -
férfi lakosságot vegye pártfogásába. • 
mennyiben Arad vármegyében, vagy JÖ5*! 
szörény vármegyében 'letelepülni ki-vá"^ 
az orsovai, teregovai és karánsebesi jár j 
kivételével bárhova letelepedhetnek. W j 
pülé&i nyilatikozatouk kivétele véget't a v 

katonai ügyosztálynál jelenjenek meg, , 

— Hétfőn este mutatta be a K o r z K : 
A sors embere cimü filmet, amely a hud®™ -' 
Royal-Apollóval egy-időben került 
Korzó-moziban. A nagyhatású és szen^jj 
tárgyú film olyan frenetikus hatást 
ki a közönségből, amilyenre még nefl1 ó 
példa. A sors emberé-1 kedden játszák , 
jára. 

írógépszalag—szénpapír és az ^ f j 
írógép kellékek állandóan raktáron t a r t e ¡,1 
mentesen felszereli Keller Irógépvállala' 
ged , Széchenyi-tér 8. Telefon 363, 


