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tavaszi kabátban didereg; a harmadik pedig
kalo&snit ós ©ső-ernyőt cipel a száraz, dermesztő szélben. Az emberek, íitipák, ruhák, szokások valósággal .hadbavonulnak az időjárás
kh-áosza ellen.
— Előadás. A Szegeden megindított nagyaránya .anya- ós csecsemővlkielaii mozgalom
propagálására dr. Hollós József, kórházi főorvos 1916. január 2-án 'délután öt érakor a
városháza 'közgyűlési termében .,A gyermekkori tuberkulózis" ciime.n 'előadást tart,
.amelyre az érdeklődőket és a közönséget tisztelettel meghívja: tíeök Ivániné.
—Az Osztrák-Magyar Bank főtanácsülése.

Bécsből jelenti a Neues Wiener
Tagblatt:
Az Osztrák-Magyar ©aruk főtanácsa szerdán
tBéósben ülést tart. Kedden .döntöttek arról,
hogy a m ú l t évek szrlkáisa szerint .a mostani
ülésein -közöljék a b a n b évinyer-eségét, illetve
a kilátáislban lévő pátoszt alléikot.
— Védelem a vadvizek ellen. A Szegedi
Ármentesitő
Társulat kedden délelőtt Bokor
Pál helyettes-polgármester (elnöklete alatt
illést tartott. Az ülésen -a vadvizek levezetésének (módozatait beszélték niieg és a vízvédelmi intézkedéseikről (tanácskoztak. A Fekete-földeket, — körülbelül négyezer holdat
— már aligha lehet az elöntéstől megmenteni.
— A román gabona felosztása a monar-

chia és Németország közt. Bécsből jelentik:

A Romániából kivitek© kerülő 50.000 vaggon
élelmiszerből .20.000 Ma.ggcm a tengeri, 15.000
a buza, 7000 ia dara, 5000 a ibaib, a többi pedig
borsó. Az élelmiszert Magyarország, Ausztria
és 'Németország között ugy osztják fel, .hegy
minden Németországra eső hat vaggon ntán
öt vaggon jut a monarchiára. Az a szerződés

amelyet a (központi hatalmak bevásárlói és
a romáin, központi bizottság kötöttek, 50.000
vaggon eladásáról szól ós megszabja a már
korábban vásárolt igabon,amemiyiségek kivi-
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télét és <a .hajón és vasúton való szállítás biz- -Glüükistalné torta, dr. Glancéra© cigaretta ós
tosítását is. Az áir.inki,fizetéséi© a .dunai kikötő torta dr. iPoMák,-n!é cigaretta és torta, Volf
elhagyása után, vagy .a h a t á r átlépése után D.-né cigaretta és torta Kállai M.-né alma
kerül a sor, a német birodalmi baink azonban 'és dió, Eteinitzné torta, -ás sütemények, dr.
kikötötte, hogy a, fizetésül szolgáló arany- Vasa Ignátznó sütemény és cigaretta, íMenmennyiség felét csak a békekötés után szállít- ning Mihály -alma ós dió, özv. Kőrösiné méják Romániába, Ezenkivül tárgyalások van- z-esk-alács, dr. A r a n y Károlymé szeretet adonak folyamatban további 50.000 vaggon ga- mány, Vadászná sütemények, -özv. (H-oltzenié
bona- és hüvelyes vetemény szállítására vo- -cukodlilk, torta és 10 kiló alma, Maymé torta
niafkoaólaig.
iés sütemény, (May F.-né torta, Lmd-eniMdné
— Oroszok tisztítják a Fehértó csatorná- cukorka, Gerle Iniréné -torta, 'Lőbl A.-mé süját. A polgármester rendeletére tiz orosz foglyot temények, dr. Békeyné alma, dSi-. Bodnárné
rendeltek Iki a Fehér-tóhoz, akik az eliszapo- vegyes gyümölcs, Kőrös Allbertné vegyes
sodott 'levezető csatornát állandóan kotorják. gyümölcs, Ungvári Péter,né torta, ISdhaffer
A csatorna máddal benőtt, asomibékos terület Vilmosáé '6 liter -bor. Elemér-nié 'kompót és gyű
és ez a munka előrehaladását rendkívül gá- mül-os, dr. Kiss •Mérné ozsonna kalácsok,
tolja, de néhány nap -alatt unógis kifogják Vineze Lipó t né füge és apró sütemények. —
a n n y i r a tisztítani, liogy a ráz rendes lefo- Készpénz ladomáinyok: özv. il>ia,mandné 10,
lyása lehetővé legyen téve, az -akoltclepnél Baok -Berná'tnó 20, Bezdán János 10, V a j d a
száz fogoly fog dolgozni, nehogy a viz lefo- Imrédé 10, Körösi Béla né 10, Szász .Enné 100,
lyását .gátló zavaróik támadhassanak és az Vajda iBéiláné 30, Weitzenfeldné -20 'korona. —
á r a d á s a környéket veszélyeztesse.
Az ujsz-egedi Vöröskereszt-kénhá.z iLi-ptay
— Adományok. A Szegedi Zsidó Nőcgyleíi István né 20 és iMuntyán Valómé lő jk-v-ronás
kórház vezetősége bálás 'köszönetet mond a adományát nyugtatja.

ikaináesoinyra küldött következő adományokért
Gddmann Ignácné 5 kiló cukor, 1 nagy üveg
savanyitott uborka, iB-o-da Bertalamnó karácsonyfa cdiiszelk, Sza.u.ar Antalniá 1 üveg méz
ós dió, özv. 'Diamaindné befőttek, alma és sütemények, Kubinyi Edéné kalkao és 12 düh
törülköző, dr. ,Mackóid iMiksáné .alma és dió,
özv. iGiiünifeldné dió és alma. ifj. Sidhlesiiruger
Mérnél befőtt, alma ós tüte-méiiy, dr. «Pa.pp
RébiErtuié .alma ós 100 cigaretta, -dr. iSc-lireibbrné -cigaretta, iPártosné dió és cigaretta, dr.
Ziffcnné cigárotta, Komis József né sütemény,
Szaibadosné sütemény ós cigaretta, Székely né
ciscikplá-dé, cigaretta ós- befőtt, Pisch-er Jonfír.ié
-10 üveg befőtt, fSzalnyné 1 üveg paprika,
Euglander karáosonyfa díszek és cukor,
Vineze iLipótnó onker, füge és kakaó, Grosz
Mér és ineje 1 bordó sör, -dr. Fisehofaé cigaretta, Szálai Antalm'é 2 d-rb mandula 'és mákos tekercs, és 2 kg. -d-i-ó, Vajda iSamunó cigaretta, sütemény, 3 ing é-s 3 alsónadrág,
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a világhírű tragika első fellépte az idényben

gyöngye
Szerelmi játék 5 felvonásban.

Valamííit az uj kisérő

műsor.

— Megnyílik a tábori csomagforgalom.

J a n u á r 3-tól kezdve valamennyi tábori postahivatalnál továbbítani fognék tábori postacsomagokat. A -11., 39., 51., 125., 119., 169. és
1-86. számú tábori .pos-tahiva tuloknál c o m agukat mindennap, a többieknél minden hót. hétfőjén, keddjén és csütörtökjén lebet föladni.
A postacsomag: Ikbani, a (következő tárgyakat
szaibad k-üldeni: 1. felszerelési 'és ruházati
cikkeket és 2 szivart, cigarettáit és d o h á n y t ,
pipát, szivarba,papi-rt ('••• benzint nem ta.rtalúiazó tüzszerszámókat. -H-a a csomagok egyéb
tárgyakat tartalmaznak, akkor nem továbbithatók és a költslágek meg térítése ellenében
visezakdildetueik a iföl adónak.
— Csendélet a Kelemen-utcában. Este 7
óra tájban hangos jajgatásra és kiáltozásra csődültek össze a járó-kelők a Kelemen-utcában.
A zaj a Aídfé-féle ruhatisztító üzletből hallatszott ki, ahol Árvái Margit nevü üzletvezetönő
derüre-borura pofozgatta Glück Lipót füszerkereskedő kis, 13 éves inasát, Nagy Istvánt.
Nagy István szörnyen jajveszékelt, de annál
inkább hullottak a pofonok és igy csakhamar
egész csődület támadt az üzlet előtt. A nézők
végre is megsokalták a tettlegesség szűnni nem
akaró áradatát és közülük egy ur közbelépett,
hogy pártfogásába vegye a siró fiut. A jelenetre
az adott okot, hogy a gyerek állítólag az utcán
kiabált az üzletvezetőnő után, akit annyira felbőszített az inas kiabálása, hogy miután megállapította inkognitóját a fiúnak, telefonon kérte
fel a Glück-céget, hogy a fiut egy segéd kíséretében küldjék hozzá. A gyerek természetesen
nem is sejtette, hogy ártatlan tréfájának ilyen
súlyos konzekvenciája lesz, máskülönben —•
bizonyára a fiatalkorúak bíróságához küldte volna
a sértettet, ahol az ügy valószínűleg minden
feltűnés nélkül elintézést nyert volna.
— A bőrárak maximálása. A hivatalos lap
keddi száma a minisztérium 4337. sz. -rein-de-letét közli ia nyers fbarjuibőrökért és hasite-!t bőrcikéirt Ikövételik"tő 1 eigimagaxH' .1 >
árak magállapítáf áréi. A bganagnsalíb á r a k
január 10-én lépnek életbe. A maximális áraik
megállapítása (részletes jegyzékbe van foglalva, amelyet szintén a .hivatalos lap keddi «réma közöl.
— Meghalt az aggastyán. Lapunk keddi
rzám-ában incgk tu-k, hogy Dudás iGyöívcy
/hetvenkét év-es mukkoserdősori lakos 'hét-főn
délután felakasztotta magát, -de levágták.
Kedden délben, a ilíözikérbázban, — a l m v á
szállították — meghalt -az lói e hint aggastyán.
— Sevilla gyöngye. A spanyol tengerpart
legbájosabb 'városkájában, Sevillában játszódik Tő ez a darab, mely kedves szerelmi történetnek indul, de a -féltékenység drámát alakit
belőle, br-air a r a iB-ertini, a világhírű traigika.

Kotfciré
Előadások 5, 7 és 9 órakor.

mester,

ki gépész, géplakatos, önálló munkavezető,
állást keres. — Ajánlatokat „Szakképzett"
jeligére e lap kiadóhivatalába kér.

