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nyomtatványokat azonban nein találták 
meg nála. Mégis egyelőre őrizetbe vették és 
Budapestre szállították. A rendőrség a nyo-
mozás során tudvalevőleg őrizetbe vette 
Fischler József és Bernsteín Áron galíciai 
bevándorlókat, akik hamis cukorjeggyel 
árasztották el Budapestet és hamis árube-
vallással lisztet is csempésztek! ki Ausz-
triába. Minden valószínűség szerint kitilt-
ják őket az országból. 

— A javadalmi bizottság Ölése. A java-
dalmi bizottság 25-én, hétfőn délután 4 óra-
kor tartja rendes havi ülését. 

— Csa'ádirtó őrölt. Berlinből jelentik: 
Hannebom kereskedelmi iskolai tanár özve. 
vegye, akinek elméje a férje halála fölötti 
bánataiban megzavarodott, szerdán éjjel 
Spaindauban levő lakásán rémes kegyetlen-
séggel meggyilkolta gyermekeit, A fürdő-
kádba előbb belefojtotta 9 éves leányát, 
majd öt éves fiát, azután pedig a hálószo-
bában felakasztotta magát. Mindhármat 
halva találták meg a szomszédok. 

— A nőipaHskols évzáró ünnepélyét 24-én, 
vasárnap délelőtt 10 órakor tartja meg az 
iskola helyiségéten, Dernke palota II. em. 
Érdeklődőket szívesen lát az iskola igazga-
tósága. 

— Rendelet a szódéról. A hivatalos lap 
pénteki száma rendeletet közöl a kristály-
szóda és 'a marónátron forgaloimbaliozaita-
lának szabályozásáról. Mindenki ,aki együtt-
véve egy métermázsánál több ammóniák-
szódát, kristály szódát, jegesszódát (mosószó-
dát) és marónátront (rnarószódát. zsirsző-
dát, lug'követ) tart a magyar szent korona 
országaiban, saját vagy idegen helyiségben 
készletben vagy más részére őrizetben, ka-
teles készletét az 1917. jiuiiuyhó 25. napján 
volt állapot szerint legkésőbb az 1917. évi 
junius hó 30. napjáig a kereskedelemügyi 
minisztérium ipari műszaki osztályánál (Bu-

dapest, II., Lánehid-utca 1—-3. sz. II. emelet) 
bejelenteni. 'Ezeket az anyagokat csakis a 
kereskedelemügyi miniszter által meghatá-
rozott rendelkezések szerint szabad forga-
lomba hozni. A kristályszóda nagybani ára 
500 kg-on aluli eladásnál 26, 1000 kg-on alul 
28, 50 kg-ou alul 36 korona. A marószóda 
ára: 1000 kg-on alul 53—57 korona. 100 kg-on 
alul 59.50—61,50 korona. Kicsinyben 90 fil-
lér kg-onként. 

Talpalunk ég sarkalunk férficipőt 6, női 5, 
gyerm. 4 K.-ért. Hungária Cipőgyár Kárász-u. 14. 

— Rendelet a szerszámgépekről. A hiva-
talos lap pénteki számai a kormány rende-
letét közli, amely mindenik kötelességévé 
teszi, hogy a hadszükségleti cikkek gyártá-
sának fokozása végett a birtokában lévő 
összes szerszámgépeket bejelentse. A beje-
lentési kötelezettség kiterjed mindazokra, 
akik a megjelölt, gépeket gyártják,- javitják, 
használják, bérbeadják, azokkal keresked-
nek, vagy azokat mások számára őrizetben 
tartják. A bejelentés alá eső szerszámgépe-
ket az 1917. junius 30-án volt állapot sze-
rint 1917 julius 10-éig kell hejlenteni. A be-
jelentést a kereskedelemügyi minisztérium 
ipari műszaki osztályához (Budapest, I., 
Lánchid-utca 1—3.) kell beküldeni. 

— ÓRA és ÉKSZER javításokat gyorsan, 
pontosan és olcsón készít F I S C H E R K. 
Korzó kávéház mellett. — Telefon: 1538. 

Tanu l junk idegen nyelveket a Városi 
nyelviskolában. Telefon 14—11. 

— A fémbsazofgáltatás határideje. A világ-
hábom borzalmasan emelkedő méretei mi-
att a hadsereg szükséglete mindenféle cikk-
ben óriási módon megnövekedett. A hadse-
reg szükségletének biztosítása érdekéhen 
természetszerűleg egyre szigorúbb intézke-
déseket kellett életbeléptetni minden téren. 
Igy olyan cikkeknél, amelyeket eddig ön-
ként kellett beszolgáltatni, egyénenkénti 
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rekvizieiót ós egyéb szigorú büntető intéz-
kedéseket léptetnek életbe. Ugy halljuk, hogy 
ilyen változás következik be rövidesen a fém-
beszolgáltatás terén is ós a hatóságok már 
legközelebb nyilvánosságra fogják hozni az 
erre vonatkozó intézkedéseket, amelyeknek 
publikálásával természetesen véget ér az ön-
kéntes fémbeszolgáltatás is. Miután minden 
kéeedelmezőre igy komoly veszedelem vár és 
mert nincs kilátás arra, hogy a fémbeszol-
gáltatás kötelezettsége alól bárki is kivon-
hassa magát, mindenki a haza és a saját ér-
dekében is cselekszik, ha késedelem nélkül 
beszolgáltatja arra kötelezett féméit, melyre 
a hadseregnek nagymennyíségben van szük-
sége. 

A kronstadi! katonai- és munkás-
fanács. 

Berlin, j u n i u s 22. A Fossische Zeitung 

jelenti Stockholmból: Jóllehet az orosz kor-
mány ismételtén hivatalosan kijelentette, 
hogy a kronstadti köztársaság ügye el vau 
intézve, a Péter vári ól érkező legújabb je-
lentések ennék az ellenkezőjét bizonyítják. 
Krmtistadt e hírek szerint még mindig mm 
egyezett meg a kormánnyal, sőt a l egu t óbb i 

napokban a kormány kénytelen volt Kron-
fífadtban időző képviselőit visszahívni. Ma-
ximov tengernagy, a Balti flotta eddigi pa-
rancsnokra, akit most a tengerészeti vezér-
kar főnökévé neveztek ki és aki mult szom-
baton akarta megkezdeni kronstadti inspek-
ciós útját, ,kénytelen volt utazását az utolsó 
pillanatban elhalasztani. Nevieki tábornokot, 
pedig akit néhány nappal ezelőtt neveztek 
kii a tengerpart védelmére rendelt száraz-
földi haderők parancsnokává, a kronstadti 
katonai parancsnok értesítette, hogy a kron-
stadti katonai és munkáisbcínáá; eilgddélye 

nélkül nem veheti tudomásul kinedézésá). 

Szomba t on és vas á rnap 

jun ius 23-án és 24-én. 

Hedda Vernon 
a kedvelt német művésznő legújabb alakitása. 

Regényes történet 4 részben. 

Rendkívül finom filmattrakció. 
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Előadások délután 5, 7 és 9 órakor, 
vasárnap d. u. 3 órától. Jegyek délutáni 
3 órától, vasárnap délután 2-től kezdve 

előreválthatók. 
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