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jes összeget, .amely január elsején a pótlék 
kifizetié-séhez szükséges, a -belügy miniszter 
fogja karácsonyira -a vá-ros rendelkezésére 
bocsátani, illetve későbbi elszámolásra elő-
legezni. 

— Kitüntetés. Dr. Kőhegyi Andor százados-
hadbirót .a m. kir. honvédségnél, az ellenség-
gel szemben való kitűnő szolgálatáért -őfel-
sége a Sigmrni Laud-is-szal -tün'tette ki. 

— Orosz foglyok a vízvédelmi munkála-
toknál. Szakkörök véleménye szerint az áradás 
egyre tart -és karácsonyira várható a legma-
gasabb vízállás. A föl-dmivelésügyi miniszté-
riumban- az árviz-oik-ozta károk leküzdésére 
arra az eszmére jötteik, 'hogy tízezer orosz-
foglyot -fognak kirendelni. -Ezek fogják az 
erődítési -munkákat, — hozzáértő fölügyelők 
útmutatása -álapján — -végezni és felépiteni 
azokat -a válogfcunyhókat, amelyeket az ár 
romba-dön-tött. Dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármesternek a Fehértó fenyegető emelke-
déséről naponta teszn-ek jelentést és valószi-
-nül-eg sikerülni f-o-g nagyobb -bajnak elejét 
venni. 

— Drága lett a kávé és tea, mert a ten-
geri összeköttetés el van zárva. Mindamellett 
Kotányi János kávé- és teanagykereskedő sze-
gedi fióküzletében, Kárász-utca 5. szám alatt a 
következő árakban jönnek eladásra: családi 
keverék kávé V* kg. K 240, pörkölt kávé Va kg. 
K 2-60. törmelék tea Va kg. K 4'50, souchong 
tea Vs kg. K 6'—, családi keverék tea Va kg. 
K 8-—, csokoládé */« kg. K 2*90, hollandi 
cacaó Va kg. K 6 — . 

— Nyolcvannyolcezer korona a gázgyár-
nak. Abban a pörben, amelyet a légszeszgyár 
indított a város ellen-, t-udvál-evőleg marasz-
taló Ítéletet hozott a szegedi törvényszék. 
Mos-t. már végleges: az az összeg, amelyet a 
város a gázgyárnak kifizetni köteles. Het-
venkétezer korona tőke, tizennégyezer koro-
na kamat és ezernyolcszáz korona perkölt-
ség. üssz-esen tehát nyolcvannyolcezer ko-
ronát fizetünk ki. Mint- értesülünk, a város 
nem fog -felefclbezést beadni .az itél-et -ellen. 

— Nagy idők tanuja. Hétfőn délután te-
mették Bernák Sándor -tanitó édesapját. 
Bernák János volt negyvennyolcas honvédet. 
Bernák arról volt nevezetes, h-ogy ötvenöt 
'éviem ikieros-zítül vezetett gy.alc-g-proeesszi.0t a 
radna-i huosura. iMiiko-r az ötven esztendős 
jubileumot ünnepelte, -a pápa áldását küldte 
a iSizentiélet-ü öregnek. iRadnán ddsze-s kápolna 
hi-rdleti emlékét, amelyet -a búcsúkon gyűj töt t 
pénzből építtetett néhány év előtt. 

— Ismét van hatósági tojás. A város 
negyvenezer diarab tojást vásárolt, ebből 'ti-
zennégyezer darab inár elfogyott, a -második 
szállitmáiny, — ismét tizennégyezer darab —-
hétfőn -röggel érkezett meg. Keddien már 
kapható lesz husz fillérért a vá-rosbáiza -mel-
letti és a rclk-usi hatósági -árusító bódéban. 
Ezzel a; sz-állit-in,ánnyal -a vá-ros ih-atóeáigia a 
közeledő ün-mepelkir-e ák-arja -a közönséget- to-
jással ellátni. 

— A jótékonyság hiénái. A karácsonyi 
jóíékoaiyisáigra való Mvatkozásisal, -ajánló le-
vekkikiel fal-szerelve -számos könyőr-adomány 
gyűjtő .eirlkál a városiam. (Mintán gyüjteini 

" csak pjpl-gármcí-teri engedéllyel szabad, ©őt 
a-z .ivnielk a ren dőrkapitányi hivatal pecsét-
jével is el kell látva .lenni, a .rendőrség figyel-
mezteti a- közönséget, hogy szabálytalanul 
kiáll-it-ott gyüj íőivekne ne adakozzon és a je-
lentkezőt adj-a át -a rendőrinek. 

— Hogy lesz a hitelből lopás. Örlei 
Antal né, a Dugonics-téri piacon árul főző-
edényt. Tavaly májusban P-at-aki Péterré 
tápéi napszámos,asszony pár koronáé-rt -edényt 
vá-sárolt tőle hitelbe és mikor ia pénzt az 
ígért -ídőne nem fizette -inog, -örl-eimé lopásért 
feljelentette. iA szegedi törvényszék iSzent-
tamásy-tanácsa ma a kihallgatott l-amnk val-
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Kedden, december hó 21-én 

Szenzációs műsor 

Nagy dráma 4 felvonásban. 

Prince első fellépte 
a szezonban 

Móric 
hűtlen 

Vígjáték. 

Valamint az uj 
kisérő műsor! 

Előadások 5,7 és 9 órakor. 
* W 

Szeged, 1915. -december 22. 

1-omása al-apján -megáll-apitc-tta, hogy örl-einó 
megbánta az (üzletet és .miikor, látta, hogy Pa-
t-a-kiné nem fizet, -feljelentette lopásért, mert 
tudta, liogy a.z asszony már többször ivolt lo-
pásért büntetve és azt .gondolta, liogy ezen 
az alapon majd csak megy valamire. A tör-
vénys-zlak Patakiniét a vád -és -következményei 
alól felmentette. 

— Megvadult lovak. Gáspár János föld-
-miives december huszadikán reggel .bét óra-
kor a Kálvária-utón haladt a kocsijával, mi-
kor a Bdkar-inailom ós a fertőtlenítő intézet 
között a lovak a közeledő villamostól meg-
ijedtek és a sinek-ne- futottak. -Gáspár fele-
sége leesett a kocsiról ós -arcán könnyebb sé-
rüléseket szenvedett. A -kocsi -összetört. 

— Elgázolt asszony. Hétfőn délután három 
órakor ,a rók-usi állomástól -a vá-ros felé ha-
ladó 34. számú közúti villamos- az Ilona-ut-
cánál elgázolt -egy -asszonyt, aki azonnal 
meghalt, A villamos 'kocsit Perzsán Rajkó 
vezette. A vizsgálat megindult, de ;az asz-
szony kilétét mindeddig nibgál'lapitoni nem 
sikerült. Az -asszony személyíleirás-a: -termete 
közép, baja őszes, homloka rövid és -széles, 
orra: és szája- rendes, -arc,a kerek. Ruházata: 
barna poszt-ó Iken-dő, szürke nyakkendő, -rö-
vid- p-o-szt-ó kabát, -vörös-fekete -k-ockás szö-
vetsz-oknya, fehér harisnya és cipőből átala-
kított papucs. Aki személyazonosságára 
von-atkozó fel-világo-sitás-sa'l szolgálhat, je-
lentkezzék a rendőrkapitányságon, földszint 
1. szám alatt. 

— A szabadalmazott légnyomású mosó-
gép bemutatását Szeged közönsége tiz napon 
át nézte végig -a Tisza-szálló éttermében és 
meggyőződött- róla, hogy ezen géppel el lehet 
vlágiez-nii a nagymosást 1—2 ór-a alatt- fele-
annyi szappan és tüzelőanyaggal, mint -eddig, 
u-gy hogy a géip ára mér 1—Q-szeri mosásnál 
meg van- takarítva -és a im-c-sás-nál még vízbe 
sem kell tenni a kezeket. Csongrád várime-gye 
területére Fodor L -cég iMérey-utca -6. sz. vette 
át aiz leigyadiármsitás-t, -ahol a- -gép imiár kapható 
is. Ez most -a legprakikusabb karácsonyi 
ajándék. 

— Szilveszteri előadások a Korzó-mozi-
ban. Szilveszter estén a „Kilenc uj u ember" 
eimü hatalmas d-etektirv-dráim-át mii-tatja be 
a Karzó-imozi. Jegy-ék feed-d reggeltől vált-
hatók -a Korzó-mozi irodájában. Az előadiá-
sclk délután öt, hót, -kilenc és tizenegy -óraikor 
foezdődln-ek. 

— Tanuljunk idegen uyelvekei a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 

FROMMER, BROWNING, 1914. mode'u uteyer pisztolyok 
Sebók Mihálynál Szeged, Valéria tér kaphatók. 
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