Kedd, 1916. november 14.
Pap Antalné Királyh almáról nyolc gyermek
anyja; Barna Andrásáé Átokházáról, hat
gyermek anyja; Zombori F eremmé Domiaszékről, hat ,gyermek anyja. Kitüntették még
a következő anyákat: Szántó Józsefnét, Födi
Györgynét, Horovitz Antalnét, ördö'g Jánosnét, Németh Györgynét, Tóth Erzsébetet,
Kranszky Jankát, Szekeres Ferenenét és Horváth Milhálynét. A rendezőség ezután gyermekápolási szer-eket és fehér cukrot osztott
szét a megjelent anyák között. Vógul dr.
Pártos Zoltánnak mondott a rendezőség köszönetet fáradságos imnnkájáért s eredményes
működéséért, amelyet a kiállítás létrehozása
körül kifejtett.
— A végrehajtói állások rendezése. A
juliusi közgyűlésen a törvényhatósági bizottság utasította a városi tanácsot, liogy a városi végrehajtói állások rendezése céljából
minél előbb előterjesztést tegyen. Ez az előterjesztés mindezideig nem készült cl, miért
is dr. Fujka Lajos törvényhatósági bizottsági
tag interpellációt intézett a polgármesterhez.
Az interpelláló kérdést intéz a polgármesterhez iaz iránt, hogy fel lett-e a közgyűlés határozata terjesztve a kormányhoz jóváhagyás
céljából és aziránt is felvilágosítást kiván,
miért nem tett eleget a tanács a közgyűlés
határozatának. — Dr. Fajkia még egy interpellációt adott be. Ebben az interpellációban
is arra kiván választ, miért nem teljesíti a
tanács a törvényhatósági bizottság sürgős
utasításait. A -szeptemberi közgyűlés ugyanis
a Szeged-feLsőtanyai-hantházi és balásty®—
őszeszéki törvényhatósági utaknak még az
őszi esőzések beállta előtt való haladéktalan
kijavítását rendelte el, a munkálatokat mindeddig sem kezdték meg. Dr. Faj-ka annak a
megállapítását kéri, kinek a hibájából, vagy
mulasztásából történt az, hogy a közgyűlés
utasításának nem tettek eleget.
— A középitészet? tanács ölése. A középitészeti tanács hétfőn délben dr. Gicátricis
Lajos főispán elnöklete alatt ülést tartott.
Kisebb építkezési ügyeket intéztek el.
— A nagykikindal esküdtbíróság elnöke.
A szegedi Ítélőtábla elnöke a nagykikindai
törvényszéknél az 1917 év tartamára esküdtbírósági elnökké iRqcsov Lehel törvényszéki
elnököt, az esküditbirósági elnök helyetteséül
pedig dr. Stemhardt János törvényszéki birót jelölte ki.
— Enyhül a dohányinség. A pénzügyminisztériumban javaslatot készítettek a dohányárukban beállott szükség enyhítésére. A
jalvaslat november végén rendelet formájában megjelenik, amely széleskörű] intézkedéseket fog tartalmazni árrá nézve, hogy a közönség dchányellátásában javulás álljon he.
— Egy kiló árpakása egy korona. Az
ármegállapitó bizottság hétfőn délután .négy
órakor dr. Somogyi Szilveszter elnöklése
alatt az árpakása, köleskása és fejes káposzta
maksziniáli's árának megállapítása ügyében
ülést tartott. A bizottság az elsőrendű árpakása kiesiuybeni árát kilónkint 1.30, a másodi'ondii árpakása árát pedig 1 koronában javasolta megállaipitani. A fejes káposzta legmagasabb árának a megállapítását egyelőre
nem tartotta szükségesnek a bizottság. Az
ármegállapitó bizottság javaslata alapján
fogja a polgármester az árakat véglegesen
megállapítani.
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— A vasárnapi hivatalos jelentés. Höfer
jelentése szerint Orsovánál és a Szúrdu-kszorodtól délre tért nyertünk. Az Olt völgyébein ismét elragadtuk az ellenség néhány állását. Sósmezötől észlaknyugatra a románok
nyolcszor kísérelték meg támadást állásaink
ellen. Mindannyiszor teljesen visszavertük
őket. Az Erdős-Kárpátok déli részében fokozott harci tevékenység. A Vöröstorony-szorosnál folyt harcokban november 10-ike óta
18 tisztet és több mint 1000 főnyi legénységet elfogtunk és hét ágyat zsákmányoltunk.
Lipót bajor herceg vezértábornagy arcvonala: A Naiiajovkától délre az oroszok előretörése sikertelen maradt. Az olasz és délkeleti harctéren a helyzet változatlan. —
A német hivatalos jelentós szerint A Somme
északi partján a tüzérségi tevékenység csiak
időnként volt erős. SaillysSaillisel-ban tegnap este uj liarcok törtek ki, amelyek még
tartanak. A Narajovka keleti partján Fohv.
Krasnolesietől dél-nyugatra meghiúsult az
oroszoknak az általunk elfoglalt állásuk ellen niegujnlt támadása. Az .erdélyi keleti
arcvonalon német csapatok az Ojtoz-szorostól északra az ellenség nyolcszori előretörését visszaverték. Román támadásoknak a
Monté Fruntu és a. Monté Sóién történt
visszaverése, valamint az Olt mindkét oldalán ellenséges állásoknak elfoglalása, alkalmával, a tegnap jelentett 200 fogoly beszámításával 18 tisztet, 'több mint 1000 főnyi
legénységet és hét ágyat szállítottak: he. A
predeáli országúinál, a szurdnki szorosnál
és Orsovánál előcsapatainkiat előre toltuk.
— T i z e n k é t m á z s a hal.

Vasárnap délelőtt

tizenkét mázsa hal került kiárusításra a hatósági halárusító bódéban. A kárász kilóját
nyolcvan- fillérért árusították.
— Hatósági szalonna kapható. Hétfőn
a közélelmezési hivatal nyulat árusított a hatósági bódéban. — Kedden reggel zsírnak
való szalonnát árusítanak azok részére, akik
már kiváltották a bevásárlási könyvecskéket,
— S z e g ő b á c s i m e s é l . Általános elismerés-

sel találkozott az egész városban a Korzó-mozinak az a terve, hogy minden héten gyermekmese-előadásokat tart. Eddig azért nem
tartott ilyen gyermekelőadásokat, mért nem
volt meg a hozzávaló anyaga. Most, azonban
már minden egyp-tt van ós több hétre biztosítva van a műsor. (Ezeknek a meseelőadásoknak egyik szenzációja lesz az, hogy Szegő
Endre ,a szegedi -színház kiváló művésze fogja a mesekópeket szöveggel kísérni. Előadásra kerülnek ezeken a rneseelőadásokon az
Ezeregyéjszaka legszebb tündérmeséi csodásan szép színes képekben. Az első meseelőadásokat szombaton délután 3 órakor és vasárnap délelőtt lil órakor tartják meg. A műsoron a következő két tündérmese szeriepei:
Aladin csodalámpája és Radjah ékszerládája.
Jegyek már inától kezdive kaphatók" a Korzó-mozi elővételi pénztáránál. Helyárak felnőttek és gyermekek számára: Páholy 80,
zsölye 70, I. hely 60, II. hely 50, III. hely 40
fillér. Az előadások a kitűzött időben pontosan kezdődnek.
— A l é l e k l á t ó cimü négyfelvonásos tragédia,

amelyet hétfőn óriási sikerrel mutatott be a
Korzó-mozi, a legizgalmasabb és legérdek,fe-szitőbb az idei szezon eddig bemutaott
filmjei között. A lélokíátó — ezt a közönség-
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nek is módjában áll megállapítani — valósággal bravúrja a némiet filmgyártásnak.
A léleklátó kedden kerül színre utoljára.
— Utazás a hadszintérre. A rendőrkapitányság közli: Az erdélyi hadszíntéren vasúton ezidőszerint csak Szászrégenig, Székelyudvarhelyig, Kőhalomig és Nagysziebenig lehet utazni.
i
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A lakbéremelések és lakásfelmondások korlátozása.
A hivatalos lap vasárnapi rendkívüli kiadása nagyfontosságú rendeletet közöl a lakbéremelések és lakbérfelmo'ndások korlátozásáról, valamint a közintézmények részére kötött bérleti szerződések meghosszabbításáról.
A rendelet főbb intézkedései a következők:
Olyan lakásoknak és velük együttesen bérelt helyiségeknek bérét, amelyeknek évi bérösszege a lakásbéren felül fizetett járulékokkal
együtt Budapesten ötezer koronát, 20.000-nél
nagyobb lakosszámu helységekben háromezerötszáz koronát, enné] kisebb helységekben kétezerötszáz koronát meg nem halad, a minisztérium további rendelkezéseig tekintet nélkül
a bérleti és bérfizetési időszakokra (évi, félévi, negyedévi, havi, heti lakások) a lakásmfk'
akár jelenlegi, akár u j bérlőjével szemben nem
lehet magasabb összegre emelni vagy magasabb összegben megszabni annál a legmagasabb összegnél, amely az 1914. február 1. napjától 1916. november 1. napjáig bezárólag. terjedő időbe eső valamelyik bérleti időszakban,
ideértve az 1916. évi november 1. napjával
kezdődő bérleti időszakot is, az illető lakásra
nézve bérül volt kikötve.
Ugyanez a szabály az évi bér összegére
való tekintet nélkül irányadó az olyan bérlővel szemben, aki a lakást egyúttal kereselszerü foglalkozásának céljára is használja.
A jelen rendelet intézkedései nem érintik
az 1916. november 1. napja előtt több évre kötött bérleti szerződéseknek azokat a rendelkezéseit, amelyek a béremelkedést előre megszabják.
A lakások bérletét a bérbeadó vagy az, aki
az ingatlan elidegenítése vagy más körülmény
folytán helyébe lépett, felmondással a minisz :
térium további rendelkezéséig nem szüntetheti
meg, kivéve azt az esetet, ha a''bérbeadó a bérletet a bér •nemfizetése vagy egyéb ok miatt a
szerződés vagy a fennálló jogszabályok értelmében rendkívüli vagy rögtöni hatályu felmondással, vagy a határozott időre kötött
bérleti szerződésben megállapított különös felmondási okok alapján megszüntetheti.
A lakás bérlője a bérlet ideje alatt csak
oly javítási vagy helyreállítási munkálatok
teljesítését követelheti, amelyek a lakás használhatósága végett elkerülhetetlenül szükségesek. Ha az ingatlan elidegenítése vagy inas
körülmény folytán más lép a bérbeadó helyébe, az u j jogs.ult a megállapított korlátozásra

mert tökéletes és hosszú élettartamú. A minőségért a gyár szavatol. Kérje
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