
Szeged, 1916. december 6. 

után. Ennél most sokkal életbevágóbb és 
gyorsabban vár megoldásra: a háború be-
fejezése. Ha Amerika tud valamilyen módot 
ennek a sürgős kérdésnek a megoldására, 
más dolgokban is habozás nélkül fogjuk -kö-
vetni Amerikát. 

— Interpellációk a herceghalmi katasz-
trófa ügyében. A Magyar Tudósító jelenti: A 
képviselőház szerdai ülésén Mezőssy Béla az 
alkotmánypárt nevében interpellációt terjeszt 
-elő a herceg-halmi vasúti katasztrófa ügyé-
ben. Ráth Endro is interpellál ebben az 
ügyben. 

—• A város! pénztár. Kaszö Elek városi 
főpénztáros súlyosán megbetegedett. Miután 
felgyógyulása előreláthatólag csak pár hét 
múlva következhet be, a polgármester kedden 
a beteg főpénztáros helyetteséül Bózsó Ödön 
Javadalma pénzrarnokot rendelte ki. Bózsó-t 
Bittli Aurél helyettesíti. A pénztárátadások 
kedden délelőtt történtek meg a szokásos 
Pén z tár vizsgál attat egyetemben. 

—• Előadás a többtermelés ügyéről. A 
kereskedelmi és iparkamara közli, hogy ez-
idled felolvasó ciklusának második előadása 
gyanánt dec. 10-én vasárnap d. u. öt órakor 
Küzdényi Szilárd főmérnök tar t előadást a 
többtermelésről és iá szikes területek feljaví-
tásáról. Küzdényi Szilárdnak a szikes terüle-
tek feljavítása körül Czibakházán végzett 
kísérletei igen nagy eredményekikel jár tak 
és ezen eredmények iránt országos érdeklődés 
nyilatkozott meg. Ez a körülmény indította a 
kamara vezetőségét arra, hogy Küzdényi Szi-
lárdét egy előadás tar tására kérje fel erről a 
kérdésről, amely Szegedet is rendkívüli mér-
tékben érdekli. Az előadás a városháza köz-
gyűlési termében lesz. Érdeklődőket szívesen 
'lát a kereskedelmi ós iparkamara elnöksége. 

— Választmányi ülés. A Szegedi Kisded-
óvó és Jótékony Nőegylet szerdán délután 
négy órakor a belvárosi óvóintézt dísztermé-
ben választmányi ülést tart. Tárgy: Alap-
szabálymódositás, közgyűlés előkészítés, a 
nőeyyletek tisztelgése a királynénál. 

— A Lloyd uj helyisége. A Lloyd-Társulat 
szerdán költözik át a Kis- és Csekonies-otca 
sarkán levő Tótlh Péter-féle ház u j emeleti 
helyiségébe, amely csütörtöktől a tagok ren-
delkezésére áll. 

— Országos kereskedelmi gyűlések. Az 
•Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés je-
lenti, liogy december 10-én délután 4 órakor 
a vidéki nagykereskedők, 11-én délelőtt 10 
órakor a gabonakereskedőik, 11-én délután 
ifé'l 4 órakor a szónkereskedők, 11-én délután 
6 órakor a gyapjukereskedők országos gyű-
lést tartanak, amelyeken nagyjelentőségű 
tárgyak kerülnek napirendre. Hogy ezeken 
az országos .gyűléseken való részvételt az 0. 
'M. K. E. megkönnyítse, mérsékelt vasutijegy 
váltására jogosító igazolványokat eszközölt 
ki, amelyek azonban kizárólag a fentemiitett 
országos gyűléseken résztvevők részére szol-
gáltathat ki Vermes Zsigmond kerületi t i tkár 
délután 2—3 a Lloyd-társulat helyiségében. 

— A kórháziblzottság szerdán délután 6 
órakor dr. Gaal Endre elnöklésével a város-
háza tanácstermében ülést "tört. 

— Közélelmezési hirek. A közélelmezési 
hivatal a liozzá beérkezett panaszok alapján 

figyelmezteti a közönséget, hogy azokat a ke-
reskedőket, akik a város által nekik eladás-
ra adott árukat a makszimális áron felül ad-
ják, azonnal jelentse föl. A közélelmezési hi-
vatal közli azt is, hogy kedden ujabb cufcor-
száíiitmány érkezett Szegedre. A vásárlás-
hoz az élelmezési könyv bemutatása is ele-
gendő. Cukorutalvány nem kell. Az olcsó 
húst átadták .a katonaságnak, mert a mészá-
rosok nem akarták árusitani, <minthogy a 
közönség az olcsó hust nem vásárolta. 

— Leszállított (karácsonyi) árban: Leg-
újabb kész női kabátok, szövet, bársony, 
plüss és perzsából, bundák, szörmeáruk, 
blúzok, aljak stb. Mérték szerint készülnek: 
divat kabátok, kosztümök, toillettek stb. 
mérsékelt árban. Reményiné Feidmann Sári 
női divatháza és divatszalon, Szeged főposta 
mellett. 

— Betörök működnek a vasútnál. A sze-
gedi államvasutí üzletvezetőség az utóbbi idő-
ben igen sürün kénytélen feljelentéseket 
fenni a rendőrségen ismeretlen tolvajok ellen, 
akik a vasúti teherkocsikat törik fel és dézs-
málják meg. Legutóbb bétlfő reggel hét te-
herkocsit találtak feltörve a rendező-pálya-
udvaron. Élelmiszeres ládákat loptak el a 
vaggon okból. A rendőrség keresi az ismeret-
len tolvajokat. 

S z e r d á n és csütörtökön, 
december 6-án és 7-én 
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Gyermekjegyek csak az el-
ső előadásra érvényesek. 
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— A Szegedi Kereskedelmi és 
Iparbanknál az V-ik magyar hadi-
kölcsönre Lombard kölcsönök nyúj-
tatnak előnyös feltételek mellett. 

— A jövő század regénye, vagy A világ 
vége, egy csodás film, a világhírű Nordisk-
gyár legújabb világszenzációja. Ez a hat 
felvonásos, csupa attrakcióból álló dráma egy 
bányamérnöknek a kar r ie r jé t -muta t ja be. A 
mérnök gazdag ember lesz, majd amikor 
megszökteti a munkavezetőjének a leányát, 
akivel éveken keresztül boldogan él, egy tu-
dományos felfedezés zavarja meg az életét. 
Egy tudós ugyanis kiszámította, hogy a bá-
nyák rövid időn belül összeomlanak. Ami-
kor a végzetes nap elkövetkezik, a mérnök a 
feleségével a bányába megy, hogy igy doku-
mentálja a „munkásai előtt, hogy nem hisz 
annak, amit a tudós állit. A szerencsétlenség 
tényleg bekövetkezik és a mérnököt i f jú fele-
ségévél romijai alá temeti a bánya. — Ezt a 
nagyszabású slágerfilmet kedden muta t ja 
be a Korzó-mozi. 

— Richárd Oswald a Sátán kutyája világ-
hírű rendezője az idén u j sorozatot hoz ki. 
lElső f i lmje Az utolsó szerep rendkívül érté-
kes, tartalmas müvészdrámia a 'főszerepben 
Bernd Andor és Leontine Kiiihnlberg. Ezt a 
filmiszenzációt mutat ja be szerdán és csütör-
tökön az TTráma-szinbáz. Jegyekről tanácsos 
előre gondoskodni. 

Tanul junk idegen nyelveket a Városi 
nyelviskolában Telefon 14—11.. 
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Az angol kormányválság. 
Rotterdam, december 5. A Reuter-ügynök 

ség jelenti: Asquith miniszterelnök egy kér-
désre válaszolva kijelentette az alsóházban, 
hogy a király elfogadta azt a javaslatát, 
amelye) a kormány új jáalakí tására vonatko-
zólag tett. Azt hiszem, — mondta Asquith — 
liogy minden személyi vonatkozású kérdés-
től tartózkodni kell a kormány új jáalakítá-
sáig. A miniszterelnök kijelentése után az 
alsóház üléseit csütörtökig elnapolták. 

Asquith kijelentette az ülésen, liogy bár-
minő változások is történjenek az angol kor-
mányban, a világháború eleje óta "követett 
politikától nem fognak eltérni. (Tetszés.) Ha 
valaki az ellenkezőjét gondolná, nagy téve-
désben van. Auiig a miniszterelnök ezt a ki-
jelentést tette, a mellette ülő Bonar Law 
kedélyesen társalgott. Lloyd George nem volt 
jelen az ülésen. 

London, december 5. A Reuter-ügynökség 
jelenti: Asquith ma reggel ismét audiencián 
jelent meg a királynál. 

Kárpitos és diszitö 
Kertész Sándor 

Szeged, Feketesas- és Kigyó-u. sarok. 
Az alföld legnagyobb kárpitos áruháza. 

Dus választék, szolid árak. 

Telefon: 1576. 
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