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alkalmazottak a teljes vasárnapi munkaszü- j harcias büszkeséggel, örömtől dagadó kebelnet re, valamint a 6 órai zárásra. Ha figyelem- i lel, hogy a Möwe nap-nap után miként sübe vsszük ezeken felül az á r u - é s anyaghiányt lyeszti el bravúros ügyességgel az ellenség
melynek következtében a raktáraknak után- többezer tonnás hadihajóit, miként üt rajtuk
pótlása lehetetlen, ugy egyrészt magánérdeke váratlanul s ejti zsákmányul az ellenséges
a kereskelőnck a korai zárás, hogy raktárát hajók gazdag tartalmát s ínikép kényszeríti
minél tovább fenntarthassa és ne kényszerül- megadásra a hajók egész legénységét. A Möjön annak időelőtti lezárására, másrészt ki- we a világháborúnak egy legendaszerü epimondott államérdek, tehát hazafias köteles- zódját jelenti, amelyről az unokák is csodás
ség az anyaggal való takarékosság, melyet rajongással fognak beszélni. A filmfelvételek
a 6 órai záróra, valamint a vasárnapi munka- történeti hűséggel mutatják be a bravúros
szünet előmozdít. A fentieket figyelembe vé- tengeri eseményeket, amelyeket gróf Dolina,
ve, kérjük idevaló kereskedőtársainkat, hogy a Möwe parancsnoka örökített meg egy maa szegedi kereskedelmi alkalmazottaknak ezt gával vitt felvevő gép segítségével. A felvéa mozgamát támogassák, anriál inkább egy- telekre a német hadügyminiszter adott külön
öntetűkig, mivel érdekkörünkbe nem .ütközik engedélyt és a gyár, amely a filmet forgaés segitsiik magunk is ezt a követelésüket lomba. hozta, hatalmas összeget juttatott jódiadalra juttatni. Hiszen magunk is élvez- tékonycélra. Csak dicséret illeti meg a Korzózük a korábbi zárást, úgyszintén a vasárnapi mozi igazgatóságát, hogy nem riadva vissza
a nagy áldozattól, lehetővé tette, hogy a Mömunkaszünetet. Több szegedi
kereskedő.
we csodával határos, autentikus, felvételei— Lövész Antainé temetése. Pénteken ben a szegedi közönség is gyönyörködhessék.
délelőtt fél kilenc órakor helyezték örök nyu- A filmet még csak szombaton és vasárnap
galomra özvegy Lövész Antalnét nagy rész- tartják műsoron.
vét mellett. Az elhunyt fölött dr. Löw Immánuel magas szárnyalású, mélyen megindító
— A
fcurgonya-fejkvóía
megállapítása.
gyászbeszédet tartott. Az elhunyt úriasszony A hivatalos lap csütörtöki száma tudvalevővégtisztességén a zsidó temető cintermében a leg rendeletet közölt, mely íöhatalmazza a
rokonok, barátok és tisztelők sorából sokan törvényhatóságok vezetőjét arra, hogy a bór*'
megjelentek.
gonya-fej kvótát megállapítsák.. Szegedre vo— Möve. (Bemutató a Korzó-moziban.) Bá- natkozólag a munkabizottság meghallgatása
mulatunk diszes zászlóját kell meghajtanunk után szombaton állapítja meg a polgármesa filmművészet magasztos törekvése előtt, ter a fejkvótát. Ennek alapján fogják aztán
auellyél a vérviharos időkben a központi ha- majd kiadni a vásárlási igazolványokat.
talmak győzelmes harcait igyekszik mindun— Rövidebb lesz a katonai és hivatalos
talan megörökíteni. A háború kezdete óta a telefonbeszélgetés. A kereskedelemügyi milegnagyobb érdeklődést a fronton készült niszter rendeletet bocsátott ki az állami teleharctéri felvételek keltették eddig is, de e fon-beszélgetések (tartamának korlátozásáról.
filmeknek úgyszólván a betetőzését jelenti az A rendeletben a miniszter a távbeszélő árama grandiózus filmattrakció, melyet pénteken körök túlterheltségére való tekintettel és a bemutatott be zsúfolt házak előtt a Korzó-mozi. szélgetések gyorsabb lebonyolithaitása céljáEz a hatalmas filmeláger a Möwe nevű né- ból ugy a belföldi, mint az Ausztriával való
met hadihajó világsikereiről számol be a kö- távbeszélő forgalomban váltott állami bezönségnek. K i ' n e olvasta volna annak idején szélgetések időtartamát négy egységre (12
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perc) korlátozza. A megkezdett állami beszélgetés ennéllogva négy egységen (12 percen)
tul csak akkor -tarthat, ha hasonló vagy magasabb rangú állami beszélgetés előjegyezve
niilcs. A folyamatban lévő állami beszélgetést — ha hasonló magasabb rangú beszélgetés van előjegyezve — 12 perc elteltével bontani és erről a feleket megfelelően értesíteni
kell. Kivétetnek, tehát időtartam tekintetében nem esnek korlátozás alá: őfelségéik, a
király és királyné, továbbá a hadseregtfőparane.snokság beszélgetései; azok a beszélgetések, amelyeket a magyar királyi és osztrák
kormány tagjai, valamint a horvát bán személyesen folytatnak, A rendelet a bábom
tartatná,ra érvényes.

- Három milliós blrtokeladási illeték
Pécsről jelentik: Baranya vármegye egyik
legnagyobb birtoka és ezzel kapcsolatas iparterülete Scliaumburg-Lippe
uralkodó herceg
tulajdonából az Agrárbank és erre* a célra
megalakított észvénytársaság birtokába ment
át. Ebből a tranzakcióból tekintélyes haszna
lesz a kincstárnak is, mert hozzávetőleges
számítás szerint három és fél millió korona
illeték fog a pécsi adóhivatalba befolyni a
dárdai uradalom és tartozékainak eladásából.

— Egy orosz fogoly gyilkos merénylete

egy orvos ellen. Bécsből jelentik: Dr. Strasser
József, a mozgósitás óta szolgáló bécsi orvos,
aki jelenleg az alsóausztriai zaloerbádi fogolytábor főorvosa, hétfőn éppen egy francia
tisztet vizsgált meg, amidőn egy orosz fogoly hirtelen konyhakést szúrt a hasüregébe.
Strassernek még volt annyi ereje, hogy szükségkötéssel lássa el magát és a szanktpölteni
kórházba való szállítása iránt intézkedjék.
Ott azonnal megoperálták, de ez már nem
segített rajta, mert két nap múlva meghalt.

- Visszaélések a fővárosi áliatvásárpénztárnál. Budapestről jelentik: Leszlauer A. Qyuia
budapesti nagyvágó és hús-csarnoki mészáros
néhány nappal ezelőtt följelentést tett a közélelmezési hivatalnál, hogy a marhák vásári
élőára és a mészárosok húsára között hónapok óta tapasztalható hatalmas árdifferenciát az okozza, hogy az állatvásárpénztár a
vásárt közvetlenül megelőzőeg úgynevezett
kényszeritatásokat rendez, aminek következtében a marhák súlya davabonkint 30—10 kilóval nagyobb lesz. A följelentésre gróf Hadik János közélelmezési miniszter szigorú
vizsgálatot rendelt el, mely
megdöbbentő
eredményekre vezetett, A nyomozás megállapította, hogy a vásárra felhajtott marhákat
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részben, 15 nagy
kereskedelmi hajónak elsüfyesztése. A hajó
rakományok elkobzása, az efsülyesztendö hajó személyzetének meg-
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mentése. A felvételek a Möwéről

lesznek, ha arcbőrük, keblük,
nyakuk és kezeik finomítására,
felfrissítésére és szépítésére
állandóan
a legtökéletesebb
bőrápoló szert: a
valódi

eszközöltettek. A világ leg
nagyobb szenzációja.
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alabasfrom-puderf
használják. Egy kisérlet meggyőzi
e szer csodába illő hatásáról,
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