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szagos' Szénbizottság -engedélye nélkül is 
lehet hatósági tan-usitvánv mellett egy hó-
napi szükségletet beszerezni. A rendelet ja-
nuár 10-én lép életbe. 

— Az áUatvédő-egyesüíet kérelme. A 
szegedi állatvédő-egyesület azzal a kérelem-
mel fordul a lótnijdonosokihoz, hogy lovaikat 
élessarku patkóval vasaltassák és túlterhe-
léstől kíméljék meg. A rossz időben és síkos 
utakon kímélni kell a rosszul táplált lovakat. 
A müveit közönség pedig akadályozza meg 
szép szóval, vagy ha ez nem használ a legkö-
zelebbi rendőrőrszem igénybevételével az ál-
latkínzást. 

— Garázdálkodó katona. A rendőri sajtó 
iroda közli: Abulesku Péter hadiszolgálatra 
beosztott katona vasárnap a Korzó-mozi elő-
csarnokában uri nőket inzultált, sértegetett. 
Miután ittas állapotában felkérésre sem ha-
gyott fl a garázdálkodással, készültséget hi-
vattak, amely a garázda katonát őrizetbe 
vette. 

— Képeslap a lövészárokban. Idáig jutóit 
a háború technikájának fejlődése. Előttünk 
fekszik a budapesti es. és kir. 32. gyaloghad-
osztály tábori lapja a Képes íH-adiujság. Hat-
vannégy oldal terjedelemben, közel 300 kép, 
arcképek, remek harctéri felvételek, autó-
gramm ok, pompás rajzok, érdekfeszítő tarta-
lom. Semmi lamatörös kezdetlegesség, egy 
nívós képeslap, melyet egyenesen a lövész-
árokban szerkesztenek a jótékony célra, mert 
említeni sem kell, hogy a szerkesztőség kato-
nai szervezet, mely önzetlenül és eredmény-
nyel dolgozik Kun József Jenő tart. hadnagy, 
szei-kesztő oldalán. Az első szám maga egy 
harctéri képes album, mely a bácskai ós pest-
vidéki fiuk dicső harcait örökíti meg Írásban 
és képben. íAz ára 2 korona. Kapható minden 
trafikban, vasúti állomáson és ujságelárusitó-
nál. A lap havonta háromszor jelenik meg. 
Negyedévi előfizetési ára 7 korona, mely a 
Képes Hadiujság kiadóhivatala címére -a 105. 
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Előadások pontosan 5, 7 és 9 ó. 

Gyermekjegyek csak az els6 előadásokra 
érvényesek. — Jegyek előre válthatók 3 

órától fogva. 

sz. tábori postára küldendő. Remélhető, hogy 
az eredeti vállalkozás szép összegeket hoz a 
jótékony célra. 

— 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. Reményiné Felümann Sári 
női divatháza és divatszalon, Szeged főposta 
mellett. 

Kereskedelmi forgalmunk Orosz-Len-
gyelországgal. Az északi megszállott iartomá 
nyok katonai főparancsnoksága mintegy fél-
esztcndővel ezelőtt elrendelte, hogy az Orosz-
Lengyelországgal való forgalom előmozdítá-
sa céljából egyes fontosabb városokban ke-
reskedelmi tudósító hivatalok állíttassanak 
fel. Az egyik tudósító hivatal (K. u. k. Aus-
-kunftst-elle) január l-ig a galíciai Rzeszow-
-ban működött. A kormányzóság hivatalos 
közlése szerint az ügykezelés gyorsítása cél-
jából a hivatalt január 1-én a kormányzó-
ságnak székihelyére, Lublinba helyezték át, 
-ahol Gubernatorska 3 szám alatti hivatalos 
helyiségben megkezdette működését. Gyáro-
sok és kereskedők minden ügyet illetőleg, a 
mely az északi tartományokkal Való forga-
lomra vonatkozik, ennél az irodánál nyer-
hetnék fel világosítást. 

— Dr. Kun Izidor fogorvosi rendelését 
Tisza Lajos-kőrut 27. I. em. megkezdette. 
Telefon 13-88. 

— Lopás a villamosról. Márton Bertalanné 
Hullám-utca 8. sz. alatti lakos panaszt tett a 
rendőrségen ismeretlen tettes ellen, aki ja-
nuár 7-én délután ;5 órakor az együk villamos 
per.ronjáról az artézi-kuti villamos megálló-
nál utazókosarát, amelyében női ífehérnemüek 
voltak, ellopta. A rendőrség keresi a tolvajt. 

— Az Uránia színház hétfőtől kezdve egész 
héten mutatja be a koronázási ünnepélyek 
ujabb felvételeit kitűnő műsor keretében. A 
hétfői és keddi miüsor főslágere iSiva gyűrűje 
érdekes gyönyörű kalandor dráma. Előadá-
sok kezdete pontosan 'délután 5, 7 és 9 órakor. 

— Azok, akik a Homunculus második részét 
látták egyértelműen azt vallják, hogy ez a 
kép még soklkial jobban sikerült, mint az első 
rész, pedig az is mindenütt óriási elismerést 
aratott. A .Homunculus II.," vagy Homun-
culus könyve a legraflfináltább trükkök kere-
tében mutatja be ennek a vegyi uton előállí-
tott léleknélküli embernek a vergődését. A 
Homunculus felvételek és kinematog,rafia re-
meikei. A közönség méltányolja ennek a nagy-
szabású filmnek a kiválóságát és minden elő-
adásra zsúfolásig megtölti a Korzó-mozit. 

Tanul junk idegen nyelveket a Városi 
nyelviskolában. Telefon 14—11. 
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rendeléseket aznap intéztetnek el. 

POLITIKAI HÍREK. 
# 

Budapestről telefonálja tudósítónk: Hét-

főn este ismét ülést tartott az ellenzéki pár-

tok vitaelőkészitő bizottsága, Földes Béla 

elnöklésével. Az ülésen megjelent gróf And-

rássy Gyula, gróf Apponyi Albert és gróf 

Zidhy Aladár is. Az ellenzéki vezérférfiak 

teljesen elkészítették a vita anyagát és a 

jelek szerint igen nagyszabásúnak és szen-

vedlmesnek Ígérkezik az ellenzék akciója, a 

mely a háború előtti viharos parlamenti 

harcokra fog emlékeztetni. Erőser szándé-

koznak támadni a kormányzat élelmezési 

politikáját, meg a rokkantak és hadiárvák 

ügyében végrehajtott intézkedéseket. Fog-

lalkozni fognak továbbá a katonák választói 

jogával, a kiegyezés kérdésével és a leg-

újabb marhaszállitási botránnyal, amelyben 

az ellenzék szerint a munkapárt erősen ér-

dekelve van. Andrássy Gyula nagy beszédet 

tart majd az általános politikai helyzetről. 

A munkapárt szintén erősen készülődik 

a vitára. A szigorított házszabályokkal fog-

ják a vitát lehetőleg szűk mederbe terelni, 

aminek szükségességét a háború eléggé in-

dokolja. Hetenkint öt ülés lesz, nyolc órai 

időtartammal. 

Német jelentés a Gauiöis és 
Ivernia elsülyesztéséről 

Berlin, január 8. A Wolfif-ügynökség 

jelenti: Egyik tengeralattjárónk december 

27-ikén az Égei-tengeren az őrző haderők 

által biztosított 11.300 tonnás Gaulois fran-

cia sorhajót torpedólövéssel elsülyesztette. 

Ugyanaz a tengeralattjáró január 1-én a 

14.278 tonnás, torpedórombolók által kisért, 

teljesen megrakott Ivernia angol csapatszál-

lító gőzöst és január 3-ikán egy felfegyver-

zett, erősen megrakott, mintegy 6000 tonnás 

gőzöst elsülyesztett. 

„A fődolog a Felső-Moldova 
megmentése" 

Lugano, január 8. A Stampá-nak jelen-

tik Londonból: Nagy csatát várnak a Sze-

reth völgyében, amely igen nagyjelentősé-

gű lesz. Az angol sajtó megállapítja előre-

nyomulásunk rendkívüli gyorsaságát. A fő-

dolog most már — hangoztatja az angol 

sajtó — a Felső-Moldova megmentése, ami 

csalk ugy képzelhető, hogyha az oroszok a 

Szereth-vonalat tartani fogják. Ez pedig 

csak ugy sikerülhet, ha idejekorán meg-

erősítik, még pedig ugy, hogy ötven mért-

földnyi kiterjedésben hermetice elzárják az 

előrenyomuló ellenség előtt. Azonban Brai-

lától északkeletre az átkarolás veszélye 

•fenyeget. 
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szállít. Sürgős esetekben Szeged-állomásról azonnal továbbit lalatoa 1816. 
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