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Ajánlja a most érkezett íegujjabb férfi és 
fiu téli kabát és Raglánjait. 

Férfi-, és fiu- gyermek-öltönyeit, azon-
:-: kivül szőrme Mikidéit. • i 

• a 

— A negyvenhatos lábbadozók karácso-
nya. A szegedi háziezred Püspökladányon el-
helyezett lábbadozó osztagának parancsnoka 
átiratot intézett a város tanácsához, amely-
ben elmondja, 'hogy a parancsnokság benső-
séges, meleg karácsonyt akar rendezni a ke-
zelése alatt álló lábbadozóknak ós ebhez a 
város támogatását kéri. A tanács legköze-
lebbi iilésén fog határozni, hogy milyen ősz-
szeggel járul a lábbadozó szegedi katonák ka-
rácsonyához. 

— Koczor János temetése. Városszerte 
mély részvétet keltett Koczor János adóügyi 
tanácsnok halála. A temetés pénteken dél-
előtt fél 11 órakor lesz a Berzsenyi-utcai 
gyászházból. A városi hivatalnokok délelőtt 
10 órakor gyülekeznek a tanácsteremben és 
Somogyi Szilveszter polgármester vezetésé-
vel testületileg jelennek meg a temetésen. 
Csütörtökön délután a gyászházhoz szállítot-
ták a város koszorúját, amelynek szalLagján 
a következő felírás olvasható: „Érdemes ta-
nácsnokának Szeged sz. kir. város közön-
sége." Koczor János haláláról a város a kö-
vetkező gyászjelentést adta ki: Szeged sz. kir. 
város közönsége megrendült lélekkel adja hi-
rül, bogy Muraszombati Koczor János urat, 
ti törvényhatóság érdemes tanácsnokát a 
"végzet kií'iirkészhetlen akarata december 13-
ik napján délelőtt háromnegyed 10 órakor 
munkás életének 61-ik, közszolgálati működé-
sének 33-ik évében váratlanul elszólította az 
élők sorából. Halála közéletünk érzékeny 
vesztesége! 

— Szabálytalanságok a cukorutalványok 
körül. Csütörtöki számában közölte a Délma-
gyarország, hogy négy vaggon cukor érke-
zett Szegedre, melyet a közélelmezési hivatal 
a kereskedők között osztott szét árusítás vé-
gett. Cukrot a közönség csak szelvényre kap-
hat, amelyet a kerületi rendőrségek állíta-
nak ki a bevásárlási könyv alapján. Annak 
ellenére, hogy csak csütörtökön kezdődött 
meg a szelvénykiosztás, az első kerületi rend-
őrségen többeket elutasítottak csütörtök dél-
után azzal, liogy már nincs cukor, tehát nem 
lőhet szelvényt kiadni. Az első kerületi rend-
őrségnek ebez az eljárásához sok szó fér an-
nál is inkább, mert a cukor egy nap alatt ter-
mészetesen nem fogyhatott el, másrészt pedig 
sokan még a mult hónapi be nem váltott cuk-
rukra is megkapták a szelvényüket. Érdek-
lődtünk ebben az ügyben egy szegedi nagy-
kereskedőnél, aki szintén árusit hatósági 
cukrot. Az illető volt szives a következő fel-
világosítást adni: 

— Cukrom még van elég. Adtam a be-
vásárlási könyvre is ki olyanoknak, akiknek 
a rendőrség nem adott ma szelvényt azzal, 
hogy cukor már nincs. Ezzel szemben sokan 
jöttek hozzám, akik a mult hónapi be nem vál 
tott mennyiségre is kaptak szelvényt, holott 
ez a rendelet szerint mem jár, mert akik elmu-
lasztották beváltani a novemberi szelvényü-
ket, azoknak bizonyára nem volt rá szükség. 

Még csak ennyit: a cukorutalványok ki-

állításának módjait sürgősen meg kell vizs-
gálni. Tudomásunk vau róla, bogy illeték-
telen mennyiségről is kiállítottak utalványt. 
Kizárólag a közönség jogos igényeit kell és 
szabad kielégiteni, kcdvezésekben és kivétele-
zésekben senkisem részesülhet. 

— írók és művészek egyesülete Aradon. 
Vasárnap délelőtt az aradi irók és művészek 
értekezletre jönnek össze, bogy megalakítsák 
az aradi irók és művészek egyesületét. Az 
egyesületnek az lesz a célja, liogy Arad iro-
dalmi és művészi életét föllenditse. Az egye-
sület a művészet minden ágában keresni fog-
ja az érintkezést a közönséggel és főjelentő-
sége az, liogy az irók és művészek saját ma-
guk akarják.működésüket Arad kulturális 
fejlődésének szolgálatába állítani. Nómiké-
pen feltűnő jelenség, liogy Aradon, ahol szin-
tén van irodalmi társaság, a Kölesey-egye-
sület, az irók és művészek mégis szükséges-
nek tartják, hogy külön egyesületiben tömö-
rüljenek. 

— A Lloyd gazdasági bizottsága csütörtökön 
tartotta első értekezletét u j helyiségében 
Heimann Sándor elnöklete alatt. A bizottság 
állandó jegyzőjévé Vágó Árpádot választot-
ták meg. Több, a társulat reorganizálására 
irányuló, különösen uj tagok szerzésére vo-
natkozó javaslat került tárgyalásra. 

— A rekvirálás. A szerdai közgyűlés tud-
valevőleg elhatározta, hogy a fejkvóta or-
szágos megállapítása érdekében távirati fel-
terjesztést intéz az Országos Közélelmezési 
Hivatalhoz. Ezt a felterjesztést csütörtökön 
délben küldték el. A felterjesztés teljes szö-
vegében a következő: Törvénvihatósági bi-
zottságunk folyó közgyűléséből ez uton fel,-
iratilag fordul a belügyminiszter úrihoz és 
a Közélelmezési Hivatal elnökéihez, 'hogy a 
most folyamatban levő rekvirálásnál ország-
szerte vagy vidékenkint egyenlő mértékben, 
országosan méltóztassék megállapítani a ki-
hagyandó fejenkinti gabona- vagy liszt-
mennyiséget, nehogy az egyes esetleg szom-
szédos törvényhatóságokban más-más meny-
nyiség állapitíassék meg, mely ellentét a 
rövidséget szenvedő lakosságban méltán tá-
maszthatna elégületlenséget és elkeseredést. 
Tisztelettel kérjük, hogy megnyugtató, egy-
séges elhatározásáról értesítem méltóztas-
sék. Dr. Somogyi Szilveszter, polgármester. 

— Istentisztelet a zsinagógában., A pénteki 
istentisztelet délután 4 órakor, a prédikáeó 
negyed ötkor kezdődik. 
~ — Az erdélyi menekültek elutazása. A 

Szegedre menekült mintegy kétezer erdélyi 
lakos legnagyobb része már visszautazott 
otthonába. Jelenleg mintegy 300-an tartóz-
kodnak még Szegeden; ezek csaknem mind-
annyian határszéli községek és városok lako-
sai, akik esak később .utazhatnak el. 

— Villanyvilágítás Gyálán. A Tallián Béla 
v. b. 1.1. elnöklése alatt működő törökkanizsa 
ókereszturi villanyvilágitási részvénytrsaság 
villamosvilágitást vezetett Gyálára is. A vil-

lamos égőket már az utcákon is felszerelték. 
A villanyvilágítás december 18-án kezdődik 
Gyálán. 

— Ismét a vadvizek. Csütörtökön megjelent 
a polgármesternél a tanyai gazdák küldött-
sége és arra kérte, bogy a tanyai vadvizeket 
vezettesse le, mert ismét ellepik a földeket. A 
polgármester megbízta Simák városi mérnö-
köt, hogy a helyszínén tett vizsgálat alapján 
a segítés módjára, tegyen javaslatot. 

— A Szegedi Kereskedelmi és 
Bparbanknái az V-ik magyar hadi-
kölcsönre Lombard kölcsönök nyúj-
tatnak előnyös feltételek mellett. 

— Fiatalkorú tolvajok. Csonka Istvánné 
szentmihályteleki lakos panaszolta a rendőr-
ségen, liogy kocsiján levő re tik ül jót, amely-
ben .1500 korona készpénz volt, ismeretlen 
tettes ellopta. A rendőrség szerdán .a tettese-
ket három fiatalkorú személyében elfogta. 

—- Pénteken valóságos ünnepnapja lesz a 
mozilátogató közönségnek. Egy olyan szen-
zációs film készül bemutatásra, amilyet még 
sohasem produkált a kinematografia. Henry 
Bataillenak, a világhírű drámairónak A 
nászinduló eimü színdarabja után készült 
egy óriási filmdráma, egy olyan technikáival 
megszerkesztett film, amely (forrongást fog 
előidézni a filmipar terén. iA kinematografia. 
gyöngye ez a ífilm. A nászinduló tartalmát 
felesleges ismertetni, a bájos* mese mindenki-
nek a lel kében él, pedig jó ideje már annak, 
hogy A nászind,ulót bemutatták. Az óriási 
érdeklődésre való tekintettel ajánlatos a je-
gyeket előre megváltani. — Külön feihivj.uk 
a közönség figyelmét a szombati és vasárnapi 
gyermekmese-előadásokra, amelyeken bájos 
mesék, Ezeregyéjszaka minden kincse meg-
elevenedik az apró közönség előtt. A képek 
közötti szünetekben Szeghő Endre, a szegedi 
szinház művésze mesél. 

f é r f i és nő i divatcikkek 
legnagt^bb raktára. — 

Legmegbízhatóbb cég. :: 
Legolcsóbb beszerzési forrás. 

C s e k o n s c s - u . 6 . 
Te'efflis 854. 

Síée f teng í - t ér 17. 
Teísfon 855, 

A „TUNGSRAffi"-lámpa gazdaságos,! mert tökéletes és hosszú élettartamú. A minőségért a ggár szavatol. Kérje 
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