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lehetne. A tanács elhatározta, hogy jótékony-
célra ingyen fog átengedni karácsonyfákat, 
a fennmaradó mennyiséget pedig a városi 
gazdász ntján elárverezik. 

— Csalással vádolt gazdálkodó. A mult 
év októberében történt, hogy Kovács Béla 
esanádapácai gazdálkodó Guttmann József 
és Deutsch Sámuel békéscsabai lakósoknak 
összesen öt vaggon kukoricát adott el birto-
kának terméséből. A vásárra a két embertől 
összesen 3500 korona előleget vett fel. Az el-
adott kukoricát azonban nem tudta szállítani 
Kovács, mert birtoka végrehajtási zár alatt 
áll. A károsultak Kovácsot feljelentették csa-
lásért. A szegedi törvényszék büntető tanácsa 
a szombati tárgyalást a bizonyítás kiegészí-
tése végett elnapolta. 

— Hal és nyúl. A városi halárusító bódéban 
pénteken 13 métermázsa hal került kiárusí-
tásra. A halászatot a fagy beálltáig fogják 
folytatni. Vasárnap ismét lesz halárusitás. — 
A hatósági halárusító bódéban hétfőn előre 
láthatólag nagyobb mennyiségű vadnyúl ke-
rül kiárusításra kilónként egy korona 80 fii 
lérért, 

— A Szegedi Munkásotthonban. Mikszáth 
Kálmán-utca 22. szám, vasárnap délután 3 
órakor Bokányi Dezső tudományos előadást 
tart a szociálizmusról. 

— A munkabizottság ülése. A hadifogoly 
munkabizottság szombaton déliben 12 órakor 
a polgármester elnöklésével ülést tartott. Az 
illésen dr. Dobay Gyula főhadnagy ismer 
ttette a mezőgazdasági munkákra kiadott ha-
di foglyok élelmezésére és ruháztatására vo 
natkozóan leérkezett ujabb rendeleteket. 

— Petróleum. A szegedi közélelmezési üzem 
ma értesítést kapott, hogy mintegy 200 méter-
mázsa sulyu petróleumot útnak indítottak 
Rövidesen meg fog érkezni a kiutalványozott 
mennyiségből még hiányzó 184 métermázsa 
petróleum ie. A petróleumot élelmezési köny-
vek alapján fogják kiadni, , 

— Számolni kell a cukorszelvényekkel. 
A közélelmezési üzem felhívja a kereskedő-
ket és szatócsokat, akik hatóságtól kaptak 
árut árusításra, hogy a szelvényekckl hala-
déktalanul számoljanak el. Aki ezt nem tud-
ja megtenni, szigorú büntetésiben részesül 
és a várostól nem kap többé árut árusításra. 

— A Triesti általános biztosító társulat 
(Asciurazioni Generáli) az V. hadikölcsönre 
ismét 23.000.000 koronát jegyzett és pedig 
S.000.000 koronát a magyarra es 15.000.00u 
koronát az osztrák hadikölcsönre. Ezzel a jegy-
zéssel a Generáli összes jegyzései 77.500.uu0 
koronát értek el, mely összegből 25.500.000 
korona esik Magyarországra és 50.000.000 
Ausztriára, mi megfelel annak az aránynak, 
amely szerint a Generalinak odaát Ausztriában 
tényleg kétszer oly nagy üzlete van, mint ha-
zánkban. A Generáli leányintézetei saját szám-
lájukra az eddigi magyar hadikölcsönökre kü-
lön összesen 22.000.uu0 koronát jegyeztek. 

— A békehírek és az élelmiszerárak. 
Budapestről jelentik: A béke még ugyan 
nincs meg, az antant államtférfiai még azon 
törik a fejüket, hogy milyen ürügy gyei uta-
sítsák esetleg vissza a középponti hatalmak 
békeajánlat át, de az árdrágításra utazó spe-
kulánsok egy része máris megijedt és igyek-
szik felhalmozott árujától szabadulni. Nem-
csak a budapesti piacon kezdik sürgősen kí-
nálni azokat az élelmezési cikeket, melyeket 
árdrágitás céljából felhalmoztak, hanem szór-

ványosa umár a lapok hirdetési rovataiban i» 
kezdenek egyes olyan cikkeket kinálgatni, 
melyeket eddig alig lehetett kapni. Persze, ez 
kihat az árak alakulására is. Egyelőre ol-
csóbb lett a tea 6—8 koronával, "a csokoládé 
körülbelül 5 koronával. De majdnem magá-
tól értetődik, hagy ha a békére való kilátás 
megizmosodik, néhány nap múlva még több 
áru és jóval többel is olcsóbb lesz. 

— Árdrágításért nyolc napi elzárás. Szabó 
Béla szatócs 4 korona 40 fillérért árusította 
a köleskása kilóját. A maximális ár tudva-
levőleg egy korona. Dr. Temesváry Géza he-
lyettes-főkapitány, kihágási biró szombaton 
nyolc napi elzárásra itélte az árdrágító sza-
tócsot, 

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

— Hirtelen halál. Martonosi Antal 55 éves, 
Róna-utca 38. szám alatti lakost péntekien 
éjjel halvatalálták lakásán. Holttestét a köz-
kórház hullaházába szállították. 
• — A Szinházi Hirek legújabb száma érdekes 

és dus tartalommal jelent meg. Vezércikke 
a ,vSzinbáz uj feladatáról" értekezik. A ked-
velt d. d. „Konferálások a színházban" cím-
mel irt érdekes és mély logikájú szinházi ak-
tualitást, a zenerovat Dohnányi hangverse-
nyéről hoz referádát, a tere-ferók egytől-
egyig élvezetes, vidám eseteket árulnak el a 
szegedi színészek életéből. \Sipos István, a te-
hetséges poéta legújabb, hangzatos, szép köl-
teményét adja közre. Kiegészítik a lap tar-
talmát a kritika és a népszerű színészekről 
irt levél, valamint a szinházi és mozihirek. 
Közli ezenkívül az egész heti műsor szin-
lapját és a darabok tartalmát. Egyes szám 
ára 16 fillér; kapható a szinház előtt, vala-
mennyi trafikban és dohány tőzsdében és 
megrendelhető a 15—83 telefonszám alatt, 

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

— A Korzó-mozi igazgatóságának nagy 
áldozatok árán Kikerült őfelsége I. Ferenc 
József temetéséről a legjobb filmfelvételeket 
megszerezni. A nagyszabású film, amely a 
vidéken legelőször a Korzó-moziban kerül 
bemutatásra hétfőtől csütörtökig marad mii-
soron. A képen az egész temetés, a gyász-
szertartás, a menet, stb. láthatók. lEz a film 
van hivatva megboldogult királyunk temeté-
sét az utókor számára megörökiteni. 

— Minél elóbb szerezze be posztó és szőrme 
szükségletét \Holtzer és Társánál. 

— Jegyezzünk hadikölcsönt a Szegedi 
Hitelbank ,R.-T.-nál, Szeged Kölcsey-utca 11 
szám alatt. 

— Városi gépkocsi fuvarozási üzem telefon 
száma 374 és 598. 

— A 13. számú páholy. Rendkívül izgalmas 
újszerű bűnügyi drámát mutatnak be vasár-
nap a Vass-moziban. William Warner az 

Alagút rendezőjének érdeke* uj alkotása. — 
Az Apolló-moziban vasárnap igen szép, érde-
kes társadalmi drámát vetítenek; cime A 
pálinka és a főszerepet a legszebb színésznő 
Haezperia személyesiti. 

Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
nyelviskolában. Telefon 14—11. 

Felelős szerkesztő: Pásztor Jftzsef. 
Kiadótulajdonos: Várnay L. 

K p l l o p Á M r n í n irógépraktára és szak-
r f l r I S B I I I s z e r ü j a v i t ó műhelye, 

Szeged Széchenyi-tér 8. Telefon 363. 

Irógépszalag-szénpapir s az össze* kellékek, 
használt írógépek állandóan raktáron. Vidéki 

rendeléseket aznap Intéztetnek el. 

I A ' P ' O ' L ' L ' O 
| MOZGÓ SZÍNHÁZ. 

Vasárnap, december 17-én 

Hespería, 
a legszebb mozitzinéaznő felléptével 

A pálinka. 
Társadalmi dráma 3 felvonásban. 

| Előadások d. u. 2. órától kezdve. — Gyermek- | 
^Jegyek csak az első előadásra érvényesek. ) 

TASS MOZGÓ-SZÍNHÁZ 
:-: TELEFON 807. :-: 

Vasárnap, december 17-én 

William Wauer 
az Alagút rendezőjének uj alkotása 

A 13. sz. páholy. 
Bűnügyi dráma 4 részben. 

Ezenkívül: 

A férjem gyermekei. 
Vígjáték 3 felvonásban. 

Előadások délután 2 órától kezdve. — Gyer-
mekjegyek csak az c I s 6 előadásra érvé-

nyesek. 

A Délmagyarország telefonjai 
Szerkesztőség 306. 
Kiadóhivatal 8L 

Diszművek, szépirodalmi újdonságok, képeskönyvek, mesekönyvek 

Karácsonyi és újévi vására 
Várnay L. könyv- és paplrkereskedésében. 


