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A legfőbb 'hadvezetőségben várható válto-
zásokról. 

— A menekültek figyelmébe. A polgár-
mester közli alantiakat: Értesitem az Udvar-
hely vármegyéből menekülteket, hogy ugy a 
maguk, mint hozzátartozóik célszerűen teszik, 
hogy ha jelenlegi pontos tartózkodási helyü-
ket, továbbá az udvarhélymegyei volt lakhe-
lyüket és a velük levő családaikat Udvarhely 
vármegye alispánjához Szolnokra (várme-
gyeháza,) bejelentik. Egy levelezőlapon több 
család is megteheti a bejelentést. Otthoni 
ügyes-bajos dolgaikra nézve is segítségére 
lehet a menekülteknek az ezidőszerint Szol-
nokon székelő alispáni hivatal mert az ott-
hon még működésben levő közigazgatási ha-
tóságokkal Szolnokról összeköttetést tar t 
fenn és ennek révén hivatalos utón tud tájé-
kozódásokat szerezeni, vagy liaza szóló üzene-
teket küldeni. 

— Halálozás. Politzer S., bécsi előkelő: 
bútorkereskedő akinek Szegeden k i t e r j e d t 
rokonsága van, hosszas szenvedés után Bécs-
ben elhunyt. Vajda -Vilmosné az elhunytban 
édes a ty já t gyászolja. 

— A fővárosi müszerüzem ieazeatóját 
letartóztatták. Budapesttől jelenti tudósítónk: 
Dénes Gy. Aladárt, a fővárosi müszerüzem 
igazgatóját, a hadviselés érdekei ellen elkö-
vetett bűntett gyanúja miatt előzetes letar-
tóztatásba helyezték. Bén,est, aki nemrégi-
ben mint népfölkelő őrmester bevonult az 
egyik budapesti honvéd gy al ogezr ed h ez, az 
ügyészség fogházábas zállitották. 

— Halál munka közben. Hétfőn délután 
a Tisza-pályaudvaron dolgozott Balogh An-
tal mapszáímos. Munka közben hirtelen rósz-
szullét fogta el, összeesett és meghalt. A holt-
testet a városi közkórház hullaházába szállí-
tották. 

— Nem lesz finomított petróleum. A kor-
mány legutóbbi intézkedése szerint a petro-
leumfinomitó gyárak a finomításhoz kénsa-
vat nem használhatnak s igy most finomí-
tott petroleuMot nem lehet előállítani. A for-
galomba kerülő világ ifóanyag ezentúl csakis 
az úgynevezett petroleumpárlat lehet s ez ter-
mészetesen minőségben jóval csekélyebb érté-
kű lesz a régi finomított petróleumán ál. iSzine 
sárgás a szaga sokkal crősebb és távolról sem 
világit olyan tökéletesen, mint a megszokott 
petroleuinlfinomitvány. A p e t r o l e u m g y á r a k 
a tiejrmelőköltiség nagyarányú csökkenése 
mellett sem gondolnak az ár-megfelelő leszál-
lítására. Sőt e helyett a két kormánvnál ép-
pen most az ár drágítását igyekeznek keresz-
tül vinni. 

— Megbüntetett árdrágítók. Dabrovics 
Istvánná, Sztojanev Lyubánó és Bajtanszki 
Milosné ókereszt uri kofa asszonyok kedden 
délelőtt hatvan fillérért árusították a kuko-
rica literjét. A piacon szolgálatot teljesítő 
rendőr feljelentésére dr. Temesváry Géza ki-
hágási biró egyenkint 15—15 napi elzárásra 
és 100 korona pénzbüntetésre itélte te árdrá-
gítókat. 

— Megütötte a rendőrt. A mult év augusz-
tusában az Indóház-téren levő Sárkány-féle 
vendéglőben mulatott Pesti István vasúti 
fütő. A fű tő ia sok italtól annyira megdühö-
dött, hogy mindent össze akart törni, majd 
mikor az előhívott rendőr távozásra szólította 
föl, ellenállt és ,a rendőrt megütötte. Hatóság 
elleni erőszak miatt vonta felelősségre ked-
den a szegedi törvényszék Póhay-tanácsa. A 
bíróság a fűtőt lúinösnek talál ta és két havi 
fogházra ós száz korona pénzbüntetésre itélte. 

— Meglopott parasztasszony. Egy lopási 
ügyben nyomoz a szegedi rendőrség. 'A lopás 
kedden délélőtt történt Feketeszél-pusztán, a 
hol Varga Mária odavaló lakostól kétszáz ko-
rona értékű ruhaneműt loptak el ismeretlen 
tettesek. A détektivek az ellopott ruhákat egy 

zsibárusnál megtalálták. Valószínű, hogy a 
tettes is rövidesen kézre kerül. 

— Boston cézárja, egy amerikai karrier tör-
ténete kerül bemutatásra szerdán a Korzó-
mioziban. Boston cézárjában a munkások küz-
delme a trösztök él'len van megkapó módon 
beállítva. E g y amerikai karr ier minden 
nagyszerűsége elevenedik meg a filmen. Bos-
ton cézárja a szegedi publikumot is meg fog-
ja hódi tani. Bérieteken ismiét bemutató lés z, 
két szenzációs sláger, a Csókos éjszakák és 
3 ernyő meg egy fél kerül bemutatásra. 

— Az Uránia-szinhózban szerdán és csü-
törtökön szinre kerül Emilie Samonnak, a 
kedvélt dán művésznőnek legújabb fellépté-
vel A leányrabló ciimü rendkívül izgalmas 
drárma, melynek pompás felvételei nagyobb-
részt a tengeren játszódnak le. 

— Beiratások a városi nyelviskolában. 
Szeged szab. kir. város felügyelete alatt álló 
nyelviskolában (városi felső kereskedelmi isko-
lában) a beiratások augusztus 21-től (délelőtt 
és délután) kezdődnek. Német, francia, angol, 
olasz, magyar, román és bolgár nyelvek társal-
gási alapon. Kezdők és haladók, tanulók és fel-
nőttek külön-külön nyolcas csoportokban. Tele-
fon 1411. Az igazgatóság. 

Írógépszalag—szénpapir és az összes 
írógép kellékek állandóan raktáron tart és díj-
mentesen felszereli Keiler Irógépváüalat Sze-
ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363. 
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EMILIE SANNOM 
kedvelt dán művésznő legújabb fellépte a 

Leányrabló, 
Cimii 3 felvonásos, rendkívül 

izgalmas artistadráma. 
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Az antant forradalmat szít 
Görögországban. 

Stockholm, szeptember 19. Az orosz kül-
ügyminisztériumi saj tóirodája közli hogy az 
antantnak Görögországban tett eddigi intéz-
kedései céltalanoknak és elhibázottaknak bi-
zonyultak. Azoknak a görög politikusoknak, 
akik Görögország megmentését az antanthoz 
való csatlakozásában lát ják, végül mégis a r ra 
a következtetésre 'kell jutniuk, liogy a király-
ság csak alapos nemzeti megrázkódtatás után 
térhet erre az útra. >Az antant diplomáciája 
épen ezért azt fogja tanácsolni Veizelosznák, 
hogy hagyja abba tartózkodó magatartását. 
A szövetségesek kis zavargásokat komoly je-
lentőségűnek tekintik. Az antant nyíltan be-
vallja, liogy Görögországban forradalmat 
akar szítani a király ellen. 

Antant-jelentés Florina meg-
szállásáról. 

Rotterdam, szeptember 19. Szalonikiból 
jelentik: Az untam-csapat dk megszállták 
florinát. 

Brnszilov a tél előtt akarja 
befejezni a kárpáti hadmü-

veleteket. 
Berlin, szeptember 19. A Moszkovszkija 

Vjedomoszti feltűnést kettő cikkben közli azt 
az értesülést, hogy Bruszilovnak az a szán-
déka, hogy október végéig befejezi a kárpáti 
hadműveleteket. Az orosz sereg szerinte 
másodszor nem veheti föl téli időben a ked-
vezőtlen kárpáti állásoikban a harcot. Orosz 
részről tehát u kárpáti állások uj kierőszako-
lása várható. 

Az oroszok borzalmas veszteségei 
Linsingen frontja előtt. 

Berlin, szeptember 19. A Berliner Tage-
blatt jelenti: Húsz kilométer szélességű arc-
vonalon, Linsingen frontján leírhatatlanul 
heves harcok folytak. Különösen elkesere-
dett harcok voltak Korytnica körül. A har-
cokra jellemző, hogy csak három gépfegy-
vert zsákmányoltak és kétszáz foglyot ej-
tettek a németek. Ellenben tegnap többi mint 
'tízezer orosz holttestet számláltak még a 
német vonul előtt. 

I Kűlisey-uliai ÉlHezde 
abonnenseket elfogad reg-

gelire, ebédre és vacsorára. 
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n Régi és törmelék aranyért kurzus árakat fizet az B 

Általános forgalmi részvénytársaság 
a következő beváltó helyeken: 

Arany Károly cég F i scher Testvérek cég 
Kelemen-utca 11. „Kék csillaggal'' szemben Kárász-utca 2. 

Berényi J á n o s cég előbb Plósz Alajos F i scher Testvérek cég 
Klauzál-tér. „Várnay"-val szemben Kárász-utca 10. § g 


