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A péíjzofelevél a bvT(ig»z&»z\ állomáson eltűnt. 

Aa í*etről azonnal jelentést tettek dr. Gy&rfy 

Aladár beregszászi rendőrkapitánynak, aki 

hivatalos ügyben Budapesten tartózkodik. A 

főkapitány dr. Nagy Károly detektivfönök-

höz fordult, aki két detektívet küldött az állo-

másra, hogy várják a Beregszász felől este 

tiz órakor étkező vonatot. A személyvonat 

azonban, amellyel a mozgóposta ,jött, csak hét-

főn hajnalban 3 órakor érkezett meg. Győrffy 

főkapitány a két deíektivvel azonnal lekap-

csol tatba a mozgóiposta kocsiját és azt tüze 

tesen átvizsgálták. Ugyanekkor lefoglalták 

azt a Budapestre felhozott postazsákót, a 

melyben Beregszászról Munkácsra kelleti 

volna szálli tani a 300.000 koronás pénzesle-

velet A .délelőtt folyamán a mozgóposta 

személyzetét hallgatták ki. A beregszászi 

rendőrség is erélyes nyomozást folytat a 

szenzációs ügyiben. Megállapították, hogy a 

beregszászi állomáson egy postaszolga adta 

•át egy vasúti szolgának a postazsákot, aki fi-

gyelmeztette Boltz Andor főtisztet, hogy a 

zsákot vizsgálja át, mert a postaszolga iu 

átadáskor azt mondotta, hogy a zsák útköz-

ben valahogyan kinyílott és néhány pénzes 

levél (kiesett a zsákból, de szerencsére észre-

vette és valamennyit visszatette a zsákba. 

A főtiszt átviszgálta a zsákot és megállapítot-

ta, Ihogy egy 300.000 koronás pénzeslevél el-

tűnt A zsákon 20—25 centiméter hosszúsága 

nyílás volt, de első tekintetre meg lehetett 

állapítani, bogy a zsák nem magától nyílott 

ki, hanem késsel vágták föl. A rendőrség a 

kocsi kisérő személyzetét, Cservenyák posta-

szolgát, Végh postaaltisiztet és Fríedmann 

postakocsist letartóztatta. A gyanúsítottak 

lakásán a rendőrség házkutatási tartott, a 

mely eddig nem vezetett eredményre. 

— Adjuk oda femünket a hadseregnek. 
Újból az orzág nagyszerű és kötelességteljc-
sitósében példás, páratlan magyar .közönség-
hez szólunk, amelynek teljesítménye a fron-
ton és a front mögött ércszobornál ds mara-
dandóbb hirdeti a nemzet nagyságát, erejét 
és kitartását.'* Fém kell a hadseregnek, sok 
fém, amelyből muniicó készül, amely védj 
fiainkat, öli ellenségeinket ós amely első kei-
léke a győzelemnek. Mindeddig elég, sok is 
volt a fém és a központi hatalmiak területén 
annyi a muniiciógyártásra alkalmas fém, a 
mennyii — német tudósok megállapítása sze-
rint — liusz évre is elegendő. Ilyen körülmé-
nyek között fém'hiányról beszélni nevetséges 
dolog. Ellenben megfontolás tárgyát képez-
heti a fém,készlete gyom mobilizálása, a 
melyre talán a háború tempójának már vég-
ső felfokozása miatt, igenis szükség van. At-
tól eltekintve hogy hazaífiatlan és bünteten-
dő dolog is a fém,készletek be nem szolgálta-
tása, a saját vérei, katona hozzátartozói ellen 
vét a törvény rendelkezéseinek megszegője, 
mert rézüstből épugy, mint ólombetűkből mu-
níciót gyártanak a hadsereg számára. Epén 
ezért mindenkinek oda kell adnia önként és 
sürgőkén beszolgáltatásra kötelezett fém 
kószleteét, még mielőtt megbüntetik, még 
mielőtt nyíltan pellengérre álitják. A ható-
ság által megállapított árakat a fémbeváltók 
azonnal készpénzben kifizetik és remélhető, 
hogy azoknak, akik eddig húzódoztak a fém-
beszalgáltatástól, vagy bármely más okból 
akadályozva voltak hazafias kötelességük 
teljesítésében, most végre felébred a lelki A 
meretük, józan emberi érzésük és sietve fel-
ajánlják fémeiket iniiniciógyártásra, a hős 
testvérek, apák, rokonok és jóbarátok védel-
mére Meg kell értenie végre mindenkinek, a 
ki a „Hinterlan'd"ban dolgozik a haza boldo-
gulásáért, a vég-leges .győzelemért, hogy ez i» 
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Óriási hajókatasztrófa a ten-
geren, — Élet-halál harc a Leo-
párddal. — Menekülés az őserdő 

fenevadjai elől. 

A legizgalmasabb 
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Stuart W e f e b s 

legújabb kalandja 

Detekfivtörfénet 
4 felvonásban. 

A legötletesebb detektív 

film. 
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Előadások pont 5 , 7 és 9 órakor . 

Gyermekjegyek csak az első előadásokra 

érvényesek. 

épen olyan bon polgári kötelesség, mint akái 
a badakölcsön jegyzése, vagy & rekvirált ga-
bona beszolgáltatása. 

— A város-jegvermeinek megtöltése. A 
tanács egyik utóbbi ülésén elhatározta fi 
jégvermek megtöltését. A tanács a jégszállt-
táara katonai fuvart kért, de Formánok tá-
bornok kijelentette, hogy a katonai fuvar tel-
jesítőképessége most nagyon csekély. A ta-
nács hétfői ülésén ezért ugy határozott, hogy 
felhívja a fuvaros vállalkozókat, hogy 30.006 
métermázsa jég befuvarozására tegyenek 
ajánlatot. 

— Gyengééi méjöek és gyengetehetségüek 
felvétele. A borosjenői (Arad m.) gyógypeda-
gógiai nevelő és foglalkoztató állami intézet-
ben az 1917—1918. tanévben több gyéng&el-
méjíi ós gyerigetehetségü növendék vétetik 
fel. iSzegénysorsuek ingyenes elhelyezést 
nyernek. Prospektust ingyen kiild az intézet 
igazgatósága. 

— ÓRÁK, ÉKSZEREK nagy választékba® 
FÍSCHER K.-ítál Korzó kávéház mellett. — 
Telefon: 1538. / 

A lakbérrendelet módosítása. A hiva-
talos lap február 11-iki, vasárnapi számában 
megjelent a kormány kiegészitő rendelete « 
lakbérle-tre vonatkozó rendkívüli intézkedé-
sekről. A rendelet sók tekintetben megkönyiti 
a háztulajdonosok helyzetét, de továbbra is 
föntartja a fölmondási és lakbéremelési ta-

taimat a háború idejére. Megad ja továbbá a 

rendelet a hadibavonultaknak azt a jogot, 
hogy a moratóriumot a békében is igényibe-
vegyék, abban az esetben, ha bebizonyítják, 
hogy a gazdasági helyzetük miatt a bért lej a? 
ratkor megfizetni nem voltak képesek, viszont 
•a bórbeadó a jövőre nézve megszüntetését, 
korlátozását kérheti annak a halasztásnak 
(moratóriumnak), amely a katonai szolgálatot 
teljesítő vagy az ily egyénnel egy tekintet 
alá eső személyt a moratóriumi eloldó rende-
let alapján az általa bérelt lakás vagy egyéb 
helyiség bére tekintetében megilleti, föltévé, 
hogy a bérlő gazdasági helyzetének figyelem-
bevételével a halasztás további föntartása 
egészen vagy részben indokolatlannak mutat-
kozik. A kérelmet legalább harminc nap-
pal a bérfizetési határnap előtt kell 
előterjeszteni, amelytől fogva a bérbe adó a 
halasztás megszüntetését vagy korlátozását 
kéri. Uj rendelkezés az ötödik szakasz. Ed-
dig ugyanis a moratorium kedvezményei 
csaik arra a bérlőre vonatkoztak, aki hadlba-
vonult. Ezentúl ezek a kedvezmények arra is 
kiterjednek, aki igazolhatja, hogy valamely 
hadbavonult őt tartotta, vagy létiföntartásá-
hoz hozzájárult Az uj rendelet meg.eng.edi fi 
bérbeadónak, hogy kisebb lakásba költöztesse 
a badbavonult hozzátartozóit. Mig pedig va-
lamelyik hadbavonultna'k például hatszobái 
lakása volt és a moratóriiimrendelet értelmé-
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Legolcsóbb beszerzési forrás. 
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