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— Áradás mindenütt. Dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester péntekien délelőtt egy 
műszaki bizottsággal helyszíni -szemlét tar-
tott a Fehér-tónál, hogy módot- találjanak a 
vadvizek elvezetésére. Az Ármentesitő Tár-
sulat gözszivattyuit fogják -működésbe -hozni 
és nagyobb yizimennyiséget fognak a holt 
Tiszába szivattyúzni. Egyelőre -azonban nin-
csen szén és igy még remény sincs arra, 
hogy a napokban enyhíteni sikerül ,az ára-
dást, mely a felsővárosi Feketeföldeket el-
öntéssel fenyegeti. A Duna -és a Tisza -közén 
oly magas a vízállás, hogy számos folyó 
kilépett a medréből és elárasztotta a kör-
nyéket. Házakat dönt össze már az áradat a 
Vág partján, a 'Nyitna állása is óráról-órára 
emelkedik. Katona im-üszaki tanácsos meg-
állapitotta, hogy ebben az évben háromszor 
annyi a csapadék, mint tavaly. 

— Vasutasok jótékonysága. Az Országos 
"Vasutas Szövetség Szegedi (kerütete szom-
bat -délután- ruházta fel a hadba vonult szö-
vetségi tagok és a szegény vasutasok gyer-
mekeit. Negyvenhárom gyermeket látott el 
a kerület meleg fcé'li ruhával és ezenkívül 
pénzbeli segélyben isi részesítette, -az a r ra 
szoruló tagokat. A ruhakiosztást Kotányi 
Manó felügyelő, kerületi -elnök, Kugler Má-
tyás főellenőr pénztárnok és Kulinyi József 
ellenőr, titkár végezték. 

— Nincs kukorica Szegeden. A miniszter 
intézkedésére ;dir. Somogyi Szilveszter polgár-
mester elrendelte Szegeden a tengeri pótrek-
vi-rálását, mert az első rekvirálás alkalmával 
az előirt 350 vaggon kukorica helyett -csak 
tizenkét vagyonnal lehetett rekvirálni. A 
pótrekvirálás s-erri sikerült azonban, mind-
össze huszonegy métermázsa tengerit ta-
láltak. , 

— Katona munkaerő vállalatoknak. A 
h adü-gymin iszt-eri um rend-elete folytán közli 
a temesvári katonai parancsnokság, hogy 
kincstáaü- és magánintézeteknek, vállalatok-
nak sürgős esetekben kérelemre 30 emberből 
álló legénységi munkaerő átmenetileg 2—3 
hétre vezényelhető, ha a munka kizárólag 
katonai érdekeknek -szolgál és a men-st-alaku-
1 ásóknak készenléte ezáltal hátráltatva 
nincs. lA kérelmet a -cs. éis kir. Hadkiegészítő 
Parancsnokságokhoz kell intézni. 

— A liszt- és zsirkivitel szigorítása. A 
hivatalos lap szombati -száma közli a keres-
kedelemügyi miniszter -rendeletét, mely sze-
rint búza-, rozs-, árpa-, tengeri- és rizsliszt, 
szalonna, háj, zsir és sertéshúsok postai cso-
magokban Magyarország területén kivid fek-
vő helyre való szállítása tilos. A postának 
jogában -áll iá -feladó vaigy címzett jelenlété-
iben, -esetleg -bizottságilag a kétséges csoma-
gokat felbontani. Aki ie cikkeket hamis tas> 
talam-beval-lással postára -a-dja, 15 napig ter-
jedhető elzárással és 200 K pénzbüntetésstl 
büntetendő. 

— Utazás a belső hadműveleti területekre. 
Szerbiába, amely belső hadműveleti terület, 
c-sa-k a katonai parancsnokság külön engedé-
lyével lehet utazni. A belügyminiszter leg-
utóbbi rendelete meghatározza az átkelési 
pántokat -és Belgrád—Zimonyt és Kevevára 
—Szemendriát jelöli meg. Eddig az észak-
keleti hadszintérre nem lehetett magyar út-
levéllel utazni, a rendelet most előírja, -hogy 
a rendőrihatóság által kiállított fényképes 
igazolvány, vagy -a belügyminisztérium út-
levele. ha la katonai parancsnokság enge-
délye is rá v-an vezetve, -e két hadműveleti 
területre érvényes. Figyelemreméltó ujitás, 
h-ogy a katonai parancsnokság záradéka 
ezentúl magyar és német nyelven vezetendő 
az -engedélyre, nem-csak mint eddig — né-
metül. A belügyminiszter rendeletéhez van 
csatolva a hadműveleti térületek u j beosztá-
sa is. E tekintetben a délkeleti hadszintéren 
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Vasárnap, december hó 19-én 

Psylander esték! 

A Nordisk-gyár ez idei szenzációja 

Forradalmi nász 
Nagy dráma 4 felvonásban. — A főszerepben: 

W A L D E M A R P S Y L A N D E R 

Valamint az uj kisérő műsor. 

Előadások: 
délután 2 órától éjjel 12 óráig, 

a külső hadművelethez tartozik: -Brassó Bo-
garas, iNagykisk'üüiő, Kiskiiküllö. Alsó-fehér 
vármegye; Tordaara-nyos vármegyéből a 
maroslud-asi és Mvinci járás; -Szeben, Hu-
ínyad, Krassószörény, Termes, Torontáli, Bács 
-Bodrog, és Baranya vár-megyék, -végül Baja , 
Pancsova, Pécs, (Szabadka, Temesvár, Újvi-
dék, Ver sec -és Zombor városok. Ezekre a 
helyekre is- szükséges rendőrhatóság á-ltai 
kiállított utazási engedély. 

— Gyermekmeseelőadás. A Feministák 
Szegedi (Egyesülete által vasárnap -diálelőtt 
11 óraikor a Korzó-moziban megtartandó 
gyer-mékielőadiáis iránt -a igy-er-miek-ak bőrében 
igen nagy az érdeklődés. Kicsi j-e-nagyja vá-
rakozással tekint a ©olfcat Ígérő műsor elé, 
amely a következő szórakoztató i-zgimoikból 
van összeállítva: 1. (Bevezető beszéd. -Előadja 
dr. Pataki Erzsébet. 2. Mozgókép. ,3. Háború 
a .gyerekszobában. Irta Sz. Szigethy Vilmos, 
•Előadja Gömöri Yiku-a. 4. Mozgókép. 5. T-óth 
Antal harangja. Irta Sz. Szigethy Vilmos. 
Előadja Gömöri Vilma. 6. M-ozgókép. 7. 
Solymossy Sándor és Matány Antal kettős 
jelenete. Jegyek kaphatók 1 k-oromáért, 60 és 
40 fillérért -a Korzó-mozi pénztáránál. 

— Az ujszegedi járványkórház. Szombaton 
délelőtt tőrtént az újszeged! járvány-kórház 
leltár szerinti átadása. Vörös Tibor ezredes, 
Tóth főtörzis-orvois és a kórház -építője: Zieg-
ler Kálmán százaidé® jelentek meg1 a hivata-
los aktuso-n, a várost Bokor Pál polgármester-
helyettes -képviselte, 

— Köszönetnyilvánítás. A Korzó-mozi f, 
évi december 16-án rendezett előadásokból 
374.04 koronái -volt szives a napközi ott Ilo-
nok javára adományozni. (Ezen nemesi -lkií 
adományért ezúton -is mondunk hálás köszö-
netet. Szeged, 1915. dise. 18. Baskó Istvánná 
•elnök. Hauser Rezső Sándor pénztáros. 

— Népies előadások. A Szegedi Szabad-
oktatási [Egyes-ület -december 19-én v-asárn a-p 
délután 4 órai kezdettel népies előadást tart 
a városháza közgyűlési termében. Ez -alka-
lommal dr. Boráczy Kálmán, a Széchenyi 
szövetség bajai fiókjának elnöke tart elő-
adást , A háborús viszonyokkal kapcsolatos 
kormiányiimítáaked-éselkről és társadalmi .fel-
adatokról" -cimm-el. Utána \Herusch Artbur 
feisőfémipari szakiskolai -tan-ár befejezi „A 
modem bultura (fejlődésének technikai eszkö-
zei" -cimü sorozatos előadását. A két előadás-
közben ata-ntókápző dalkara. Naszády Jó-

zsef tanár vezetésével, magyar -népd-al-egy-
veleget énekei. Az -egyesület vezetősége Lóri 
a közönséget, hogy -ezen ingyenes előadásra 
minél számosabban jelenjenek -meg. 

— Jótékonyság. A piarista gimnázium tanári 
kara 180 koronáit -ajándékozott a város sze-
gényeinek -a polgármester -kezeihez. 

— Karácsonyfaünnepek. A közpo ti bizott-
ság által fenta-rtott napközi otthonok közül 
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