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gyár .100, özv. Tóth Péterné 50, iMagyar 
kender- és lenipar 50, Szász Ernő igazgató 
10, Nagysurányi cukorgyár 25, Brauswetter 
•János 20, Lichtenegger Lajos 20, özv. Tóth 
Ferenené 20, Juránovies Ferenc 10, Rósa (Mi-
hály 10, Schwartz lE. és fia 10, Viidor test-
vérek Székesfehérvár 10, Mihálovich Dezső 
10, I)i Lenardó.és Társa Budapest 10, Knp 
Gyula 10, Bach "Jenő 10, Bach Miksa 10, 
Seiímlann Mór és fiai 10, iHoltzer S. ós társai 
10, Var.ga T. Kemenesmihályfa 10, iScheinber-
ger ós Popper 5, Radó Endre 5, Szécsi Ede 5, 
Karg Mariska 5, dr. Papp Róbert- 2 koronát. 
Továbbá Eisner Ignác szöveteket, iPavkovits 
Rezső szöveteket, Gyóres M. utóda Grosz J. 
sapkákat és cipőket, Szent. István-Társulat 
könyveket, Magyar Ruggyant a-árugy ár r.-t. 
játékokat, Kopasz Jánosné cukorkákat, Pel-
ler Lajosné cukorkákat, Fistíher Izsó keztyii-
ket és kézimunkát, Szélt Antal cukorkákat, 
Jenőffy Sándorné cukorkákat, Tápai Dezső-
né cukorkáikat, Kurucz Ferencné almát és 
diót, Gárgyán Imrédé cukorkákat, Répás 
Péterné cukorkákat és süteményt, Godács 
Mariska süteményt, Első Magyar acél toll -
gyár Budapest tanszereket. A nemesszivü 
adományokért a néma gyermekeik nevében 
lapunk utján is mély köszönetét fejezi ki az 
intézet igazgatósága. 

— Szabadlábra helyezték a makói szap-
panmihiomost. A Délmagyarország egyik utóbbi 
számában részletesen beszámolt Ruhinstein 
Mártonnak, a makói szappanmrlliomosnak 
fearierjéről. Ruhinstein tudvalevőleg a há-
ború alatt kezdett .a szappan-üzlettel foglal-
kozni s ma már részvénytársasági alapon két 
szapangyára ós .több százezer korona vagyo-
na van. A vád szerint a múlt hó 28-án két 
vaggon szappant akart szállítási igazolvány 
nélkül Ausztriába csempészni. iA szappant. 
Szaköleán lefülelték, Rübinsteint, valamint 
üzlettársát, Bróver Izsákot és Löveg Sándor 
vasúti rak tárnokot vesztegetés bűntettének 
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vádja miatt letartóztatták. A letartóztatás 
egy nappal azelőtt történt, hogy egy másik 
hün ügy ben mint tannt kiakarták hallgatni 
Rübinsteint. Igy .a kihallgatásra már rab-
ruhában vezették fel, szuronyos börtönőr kí-
séretében. A letartóztatás azonban annyira 
megviselte, hogy nem tudott vallomást ten-
nii. Mint most értesülünk, az ügyészség hét-
főn szabadlábra helyezte Rübinsteint, mert 
nem talált oly súlyos büntettet feníorogni, 
amely további fogva tar tálsát indokolttá tette 
volna. 

— Megérkezett 200 mázsa petróleum. A 
szegedi közélelmezési ,bivatál részére megér-
kezett 200 métermázsa petróleum. A jegyek 
kiadását kedden már meg is kezdte .a rendőr-
ség és szerdán megkezdődik a petróleum ki-
árusítása is. A további 184 métermázsa petró-
leum már útban van. 

— Felemelték a kendervetőmag árát. A 
f öl d m i vetés ügy i miniszter ikiedden rendelet-
ben értesítette a polgármesteri 'hivatalt, 
bogy a •kiendervetőmag árát (feleméite. Az 
elsőrendű kender vetőmag ára imázsánkint 
200 korona az eddigi 150, a másodrendűé 175 
az eddigi 125 ós a harmadrendű vetőmag 
ára mázsánkint .125 korona. Az előbbi ren-
deletben harmadrendű minőség nem volt 
megállapítva. 

— Rendeieí a pamutról A hivatalos lap 
keddi száma rendeletet közöl a pamut fonalak 
pamut sző vetek, a kötött és kötszövött pamut-
áruk, valamint a pamut és fél gyapjú szövött 
és kötött férfi alsóruha tforgialombahozaialá-
íiak és feldolgozásának korlátozásáról. A ren-
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delet részletesen raegálapitja a feldolgozás és 
forgalombahozatal módját. Nem tartoznak a 
rendelet korlátozásai alá a birtokos szemé-
lyes használatára szánt cikkek, .a hímzések, 
csipkeszövettek, kárpitos szövetek, pamut-
rojtolk, a sinna, metszett, és festett bársony 
és plüsá, továbbá azok a készletek, amelyek 
hatósági megbízások teljesítéséhez szüksége-
sek, a .fehérített, festett, nyomtatott, mierce-
rizált stb. pamutszövetek, vagy a vámkül-
földről 1916. január elseje után behozott' 
készletek. Ugyancsak meg van engedve az 
is, bogy a kereskedő egész raktárkészletét 
egy tételben a Pamutközpont utján adja eb 
Akik a rendeletben megbatározott, pamut-
készletek birtokában vannak, kötelesek az 
1917. január első napján birtokukban levő 
készletüket legkésőbb 1917. január U-ikéiig a 
Pamutközpontnak megvételre felajánlani. 

— Városi hírek. A közoktatásügyi miniszter 
kedden leiratban értesítette a várost, hogy 
a szegedi ipar ostanonciskol a fen tartási költ-
ségeit ,a jövőben nem válalja eb A város köte-
lessége — mondja a miniszter — az iparos-
tanonciskola fen tartása és amennyiben az a 
költségvetés keretében nem volna kérészi ül-
viihető,-a költségeket két százalékos pót a dó-
ból kell fedezni — A színház vószkijáróit ed-
dig tudvalevőleg gáz és .mécs világította. A 
közgyűlés határozata értelmében most meg-
kezdték ezek leszerelését és helyükbe villa-
mos akkumulator-teleppel összekötött vil-
lanylámpák,at szerelnek fel. — A külterületi 
artézi kutak az utóbbi időben erősen elisza-
posodtak, aminek következtében a kutak 
vízmennyisége is erősen megcsappant. A ta-
nács most elrendelte kilenc artézi kut kitisz-
títását, hogy a vízszolgáltatás rendes legyen. 

— A Szegedi Heresfcetieinii és 
ipar banknál az V-ik magyar tiadí-
kölcsönre Lombard kölcsönök nyúj-
tatnak előnyös feltételek mellett. 

— Henny Portén vendégszerepel szerdán a 
Korzó-moziban A' más férje cimü szenzációs 
4 felvonásos .társadalmi drámában. .A csoda-
szép filmmüvésznő ebben a. szerepében ,min-
denkit meghódít. A kisérő műsor is első-
rangú. Mindenekelőtt az I. Ferenc József te-
metéséről készült felvételek érdemelnek emlí-
tést. Egy kacagtató vigjáték, A vlig cimbo-
rák is szinre kerül. Különösen Henny Por-
tén fellépése iránt óriási az érdeklődés. 

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

— Az E s t i Újság uj korszaka. A buda-
pesti napisajtónak ismét jelentékeny szenzá-
ciója van: az Esti Újság december 6-tól 
kezdve pontban déli ,12 órakor jelenik meg a 
főváros utcáin. A megjelenési időnek ezzel a 
változtatásával egyidejűleg az „Esti Újság" 
óriási apparatuissal iszervezte át eddigi szer-
kesztőségét és adminisztrációját, ugy, bogy 
terjedelem és tartalom tekintetében a legna-
gyobb reggeli és esti lapokakl fogja felvenni 
a versenyt. A lap régi bevált ujságirógárdá-
ján kivül — az ujabb munkatársaik között 
ott találjuk Karinthy Frigyest, aki a szin-
házi kritikáikat irja, Kosztolányi Dezsőt, alki 
szines cikkekkel gazdagítja a lapot ós a ma-
gyar irodalom több jelesét. Az „Esti Újság" 
pontban délikor az első vonatokkal elhagyja 
a fővárost és minden más sajtóorgánumot 
megelőzve, elsőnek érkézilk is a vidékre. A 
lap kiadóhivatala, súlyt helyez arra, bogy a 
vidéki közönség megismerkedjék az „'Esti 
Újság" uj korszakával és egy hétig ingyen 
küldi mindenkinek a lapot, aki lyen kérés-
sel hozzáfordul. Az „Esti Újság" szerkesztő-
sége és kiadóhivatala Budapesten, V., Kál-
mán-utca 15, szám alatt vari, 
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