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vett közigazgatási alkalmazottak hábovtis se-
gélyét a miniszter utólagos jóváhagyása re-
ményében. A tanács magáévá tette az indít-
ványt. 

— Egy anya rémtette. Bécsből jelentik: A 
tizedik kerületeim, a Herz-Gassén, Haberner 
Mária 38 éves asszony, akinek a férje a harc-
téren van, bárom és féléves Ferenc nevii fiá-
nak átmetszette a nyakát, azntán a lakást 
magukra gynjtot ta . A házbeliek betörték a 
lakás a j ta já t és az asszonyt eszméletlen ál-
lapotban a kórháziba szállították. A szeren-
csétlen nő azért követte el rémes tettét, mert 
a házbórrel adós volt és hétfőn kellett volna 
kifizetnie a háztulajdonost. 

— Az ármegállapitó bizottság tílésa. Az 
ármegállapitó bizottság csütörtökön délben 
dr. Somogyi Szilveszter polgármester elnök-
lésével iilóet tart. 

— Egy család tragédiája. Békéscsabáról 
jelentik: A sors súlyos csapásokat mért gyors 
egymásutánban Kopánszky Mátyás békés-
csabai gazdálkodóra. Ebben az évben három 
fia és veje hősi halált lialt a harctéren. Nem-
régiben két menye és leánya is meghalt. Vé-
gül pedig magát Kopánszkyt érte halálos 
veszedelem. Az udvarán egy este valaki 
megtámadta és doronggal fejbevágta, ugy, 
hogy sebesülése életveszélyes. A szerencsét-
len gazdálkodó tragédiája Békéscsabán nagy 
részvétet kelt. 

— A vasárnapi hivatalos jelentések. Höfer 
jelentése szerint a keleti harctéren Orsovától 
nyugatra mieglepő támadással elfoglaltuk a 
helység felett uralkodó magaslatokat. A Vö-
röstorony-szorostól délre, Campoluugtól észalk 
/felé és Prédáltál délre az osztrák-magyar és 
német haderőik elkeseredett harcok közben 
tért nyertek. — Lucktól nyugatra és a Sto. 
chod mentén heves ellenséges tüzérségi tüz. 
Az oroszok iSzelvovnál megkísérelt gyalog-
sági támadását csirájában elfojtottuk. — 
Az olasz harctér tengermelléki arcvonalán az 
ellenséges tüzérségi és aknavetőtüz erőben és 
kiterjedésben növekedett. Görztől keletre és 
a Karsztban ellenséges gyalogság állásaink 
ellen tapogatódzva előrenyomult. Tirolban az 
olasz tüz ellanyhut. — A német főhadiszál-
lás jelentése szerint a nyugati harctéren az 
angoloknak iGuedecoürt és Lesboeuifs között 
erős ágyútűz után kifejlődő támadásait tüzér-
ségi tüzünk legnagyobbrészt feltartóztatta. 
Ez alkalommal telitalálattal szétromboltak 
két páncélozott gépkocsit. A Maas keleti part-
ján csak a tüzérségi harc ért ef időnkint je-
lentékeny hevességet. — Az oroszok csaknem 
az' egész Stochod-vonalat élénk tüzelés alatt 
tartották, amely Lucktó] nyugatra a legna-
gyobb hevességre fokozódott. A Szelvovtól 
keletre fekvő erdőségből indított orosz táma-
dás zárótüziinkben összeomlott. — A tömösi 
szorostól délre támadásunk elérte Azugát, 
Cannpolung irányálban és tovább nyugatra az 
ellenség SZÍVÓS ellenállása dacára előrehala-
dunk. — A balkáni harctéren a helyzet nem 
változott. 

— Elfogyott a vetőmag. A hatóság mindent 
elkövetett, hogy a gazdák részére vetőmagot 
tudjon szerezni, de nem sikerült. Most, mi-
után bizonyossá vált, hogy nemi lehet vető-
maghoz jutni, elhatározta a tanács, hogy 
azoknak, akik a vetőmag árát előre 'befizet-
ték, a pénzüket visszafizeti. 

— Bevásárlási füzetek, A polgármesteri 
hivatal közli: A cukor- és zsir jegyek ez évi 
október 31-én csak a Kovács és Kiss nevüek 
i'éssáre a bejelentő hivatalban, az elmaradott 
A, A, B, C, D, E, F , G, H, I és J betűikkel kez-
dődő nevüek részére pedig a. városháza köz-
Sryülési termében fognak kiosztatni. Mindkét 
helyen délután .4 órától. November 1-én a ki-
osztás szünetel. 

Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
nyelviskolában. Telefon 14—11, 

— A nábob felesége a elme annak a szen-
zációs filmnek, amelyet hétfőn mutatott be a 
Korzó-mozi a közönség óriási tetszése mel-
lett. A nábob' felesége kedden is szinre ke-
rül. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

0000 

MŰSOR: 

KEDD: Legénybucsu, operett, páratlan, há-
romharmados. 

SZERDA délután: Molnár és gyermeke, né-
pies színmű. 

SZERDA este: A névtelen asszony (Madame 
X.), dráma, páros, egyharmados. 

CSÜTÖRTÖK: Elnémult harangok, színjáték 
pára t lan kétharmados. 

PÉNTEK: A velencei kalmár, szinmii, páros 
hárotmJharmados. 

SZOMBAT: Három a kislány, énekes játék, 
páratlan egyharmados. 

VASÁRNAP délután: Csodacsók, operett. 
VASÁRNAP este: Három a kislány, énekes 

játék, páros kétharmados. 

Velencei kalmár. A szinházi iroda jelenti ; 
Shakespeare örökbecsű klasszikus darabjával 
kezdi meg a szinház az idei évedra tervezett 
ciklusát. A címszerepben Szeghő Endrét lát-
juk, aki hónapokig tartó gondos tanulással 
készült erre a rendkivüli hálás feladatára. 
Port iát Gomüri Vilma játsza, aiki a legna-
gyobb ambícióval készül nelhéz kettős szere-
pére. A főbb szerepeket ez érdekes estéin Kör-
mendi K., Hantos I., Biró I., Ungvári, Ocs-
kay, Szilágyi, Harsányi, iSolymosi, Tóth, Ma-
tány, Ihász játszák. A darabhoz kisérő zenét 
irt Radio Rezső karnagy. Az előadás előtt a 
klasszikus ciklusról Ferenezi Frigyes rendező 
konferál. 

Molnár és gyermeke. Szerdán délután 
kerül szinre Raupack allkahm darabja fél-
helyárakkal, a főszerepekiben Biróval, Kör-
mendivel, Szilágyival és Ungvárival. 

-izzótestek és üveghengerek In v e r t 
és A u e r é g ö k r e legjobb minő-
ségben F O N Y Ó SO/VIA, világí-

tási-vállalatnál, Kölcsei-utca 4. Telefon 165. 

tökéletes kiirtására leg-
r O l U s K d biztosabb a k i p r ó -

b á l t FRANKL-fé le 

P O L O S K A - H A L Á L . 
A petéket is kipusztítja. Foltot nem hagy vissza. 
M M w 1 - 5 0 korona, iptdifl Ing 2 * 5 0 korona, 

Kapható a készítőnél: 

FRANKL ANTAL tíTSSS; 
Felsőv., Szt.-György-tér. 

Krémer H. 
Kossuth Lajos-sugárut . 

mérsékelt árak. — Pontos 
kiszolgálás. — Férfi- fiu és 

leányka-kalapok. 

Telefon 773. Telefon 773. 

Japán készülődése. 
Berlin, október 30. A Wolff-iigynökség 

tudósítója jelenti Newyorkból e hónap 26-
árói: A Boston Transcript nagy föltűnést 
keltő vezércikket közöl, amelyben a többi 
közt ezt ir ja: A távoli keleten készülő válság 
előestéjét éljük. Ennek az oka nem Amerika, 
nem is Kina, hanem egyedül a kis Japán-
ország. Japán döntö fordulathoz jutott nem-
zeti életében. A vezércikk két japán folyóirat 
cikkét idézi, amelyek gróf Terauchi szemé-
lyét és jelentőségét méltatják, akit még a 
miniszterelnökség elvállalása előtt a jelen 
emberé-ül üdvözöltek. , 

Az orosz kormány megcáfolja 
a különbéke hirét. 

Stockholm, október 30. Pétervárról je-
lentik: Orosz és semleges lapokban ismétel-
ten fölbukkanó békehirek cáfolására Stürmer 
miniszterelnök elnöklésével . minisztertanács 
volt, amelyről a Pétervári Távirati Iroda a 
következő hivatalos kommünikét adta ki: 

Föl vagyunk hatalmazva arra , hogy 
határozottan megcáfoljuk a sajtó néhány 
orgánuma által Oroszország és Némotor-
szág különbékéje lehetőségéről terjesztett 
hirt. t Az erről szóló közlemények minden 
izükben tiszta koholmányok. Ezeket itt és a 
semleges államokban ügynökök terjesztik, 
hogy szövetségeseinknek Oroszországhoz 
való bizamát megrendítsék. Protopopov bel-
ügyminiszternek a kormány megbízásából 
a .főhadiszálláson tett ünnepélyes nyilatko-
zata megerősíti a császári orosz kormány-
nak azon egységes, szilárd elhatározását, 
hogy a háborút végig kell folytatni. 

Döntő csata késtül a keleti 
fronton. 

Stockholm, október 30. A Morning Post 
pétervári tudósítója jelenti, hogy november 
első hetében az orosz front titáni harcai el 
fognak jutni a tetőpontra. Több millió ember 
vesztegel a Duna és a rigai öböl közt s ké-
szülődik a történelem legnagyobb csatájára. 
Az 1600 kilométeres vonalon mind a két fé! 
a legszélsőbb erőfeszítést fogja kifejteni. 
Sztratégiailag az oroszok és románok (?) 
lesznek a támadók, taktikailag ingadozik a 
helyzet, mert a németek aktiv defenzívában, 
néhol pedig offenzívában vannak. Az uj csata 
olyan gyilkos lesz, hogy a háborúnak gyor-
san véget vet. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Naa 
Felelős szerkesztő: Pásztor József. 

Kiadótulajdonos: Várnay L. 

Interurbán-Telefon 1308. 

fliiils-uiltelí BÜPDIISÍS! 
Van szerencsém b. tudomására adni ugy a 

helybeli, mint a vidéki nagyrabecsült érdekelt 
feleknek, szíveskedjék teljes bizalommal hozzám 
fordulni bármiféle üzletek lebonyolítása végett, 
melyet pontosan és leggyorsabban lebonyolítok 
ugy az eladónak, mint a vevőnek és pedig 
a következőket: Házakat, telket' üzleteket, 
vendéglőt, szállodát, kávéházat, kisebb-nagyobb 
birtokot, úgyszintén házaság-közvetitést vallás 
különbség nélkül, a legnagyobb titoktartás mel-
lett. Vidékieknek válaszbélyeg beküldésével 
azonnal válaszolok. 

Tisztelettel 

Kövesi Béla, 
Margit-u. 28., I. 10 


