
hogy az állandó és sok kellemetlenséggel 
járó torlódásoknak, amelyek a vasúti díj-
szabás fölemelésével sem szűntek meg, ele-
jét vegye. t 

— Kitüntetések A király Kopeczky Győző 
1. honvéd lovas tüzérosztálybeli főhadnagy-
nak az ellenség előtt tanusitott vitéz maga-
tar tása elismerésiül a 3. osztályú katonai ér-
demkeresztet a hadidiszitménnyel és a kar-
dokat másodszor adományozta. Dr. 'Földeáki 
Nármj Lajos, belső titkcs tanácsos, ország-
gyűlési képviselőnek, a közélelmezés terén 
kifej tet t buzgó- es eredményes működésié el-
taanerésetil az I. osztályú polgári hadiér-
fdemkeresztet adományozta a, király. 

— A király a külügyminiszternél. Bécsből 
jelentik: A király vásárnap délután öt óra 
tá jban meglátogatta gróf Czemin külügymi-
nisztert, akiinél hosszasan időzött. Ezután a 
király Laxenburgha ment, ahol kihallgatá-
son fogadta dr. CsetHpock J á n o s hereegpri-
snást. -.• i 
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— Az egyetem minden fakultását meg-
nyitják a nők előtt. Budapestről jelentik: 
Vasárnap a Nőegyesületek Szövetsége köz-
gyűlést tartott, amelyen megjelent Neményi 
Imre ikultus'zminiszteri államtitkár is. Az ál-
lamtitkár kijelentette, hogy a közeljövőben 
az egyetem minden fakultását megnyitják a 
nők előtt. A kormány tekintettel van arra, 
hogy a nők a 'háború során kiváló szolgála-
tokat teljesítették és ezt honorálja a válasz-
tójog megadásával is. A közgyűlésen gróí 
Apponyi Albertné a mozik eríkölcsrontÖ h a -
tásáról beszélt és kifejtette, hogy a műsorra 
kerülő mozifilmeknél szükség van az előze-
tes cenzúrára és a •tfeenhatéves korhatár 
kimondására. 
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— A szegedi esküdtbíróság elnöke. A 
szegedi királyi Ítélőtábla elnök® & szegedi 
királyi törvényszéknél sz 1918. év t a r taméra 
.az esküdtbíróság elnökéül Pákai Elek királyi 
Ítélőtáblai birói címmel és jelleggel felruhá-
zott királyi törvényszéki bírót, helyetteséül 
pedig Bevpsy Kálmán királyi ' Ítélőtáblai 
/cimmel és jeléggel felruházott királyi tör-
vényszéki birót jelölte ki. 

— Uj fogalmazó a rendőrségen. Dr. Tóth 
Gyula hősi halált halt fogalmazó állása a 
városnál még mindig betöltetlen, Dr. Temes-
vár y Géza1 kihágási biró munkája viszont 
annyira megsokasodott a háború folyamán, 
hogy azt egymaga kellőképen ellátni mái-
nem képes, miért is a polgármester a kihá-
gási biró mellé fogalmazónak kinevezte Ár-
vay Ferencet, aki ebben a minőségében önál-
lóan is fog tárgyalni 'kihágási ügyeket. Ar-
vay két évé dolgozik a kihágási bíróságon, 
hivat ottságát. sok esetben IbobizonyitoÜta. 
Mint önálló kihágási biró is bizonyára be fog 
válni. 

— A temesvári hadfestparancsnokság el-
i smerése egy szeged: főhadnagynak. Schwei-
gei Miksa az 5. honvéd gyalogezredbeli fő-
hadnagyot, .aki több hónapon keresztül a cs. 
és kir. aradi internált tábor parancsnokságá-
nak, mint. századparancsnok, később mint 
zászlóalj parancsnok volt beosztva, a temes-
vári hadtestparancsnokság, kitűnő szolgála-
táér t dicsérő elismerésben részesítette. 

— Tartalékos tisztek aktivalasa. A király 
mint a hivatalos lap vasárnapi száma közli, 
Náyiy jErnő ós i f j . B'edjk iFerenc 5. honvéd 
gyalogezredbeli tartalékos hadnagyokat, ké-
sőbb meghatározandó ranggal, Lefhiiczky 
Miihály 3 honvéd huszárezred bel i tartalékos 
századost., Gyaimgü Dám Imre 3. honvéd 
huszárezredfcéli tartalékos főhadnagyot, Tö-
röl,:k(pi\ipm SchucJye Emil 3. honvéd huszár-
ezredbeli tartalékos hadnagyot és később 
meghatározandó ranggal Ssáuitó E rnő tarta-
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lékos hadnagyot a 3. honvéd huszárezrednél, ' 
továbbá Kftmópsay Ferenc és Thurár%úpky 
/György 1. honvéd lovas tüzérosztály bel i tar-
talékos hadnagyokat a hivatásos tisztek állo-
mányába áthelyezte. ' 

— A magántisztviselők nagygyűlése. Bu-
dapésitéSl jelentik: Vasárnap este a Magán-
tisztviselők Országos Szövetsége nagygyűlést 
tartott a régi képviselőház 'üléstermében. A 
nagygyűlés szónokai azt követelték, (hogy a 
nőtisztviselők ugyanolyan elbánásban része-
süljenek, knitot a férfiak, kívánták az osztat-
lan munkaidőt és a létminimumot, továbbá, 
diogy a panaszbizottságok hatáskörét terjesz-
szék ki a 'magántisztviselőkre is. A . követelé-
seket határozati javaslatba foglalták, ame-
lyet a nagygyűlés egyhangúan elfogadott. 

— Matiné a Korzó-moziban. Vasárnap 
délelőtt a .szegedi Leányegyesület matinét 
rendezett a Korzó-moziban. A matiné mű-
sora, amely jótékony cél't szolgált., változatos 
és szórakoztató volt. Igen tetszett 'Sós Aladár 
bevezető beszéde és hálásan tapsolt a közön-
ség Ocskai Kornélnak, aki operaáriát és dalt. 
énekelt. Makay Berta, Sugár és Budányi 
szerepéitek még knplékkal, magánszámokkal 
és tréfás jelenetekkel. 

— Rendelet a munkásbiztesítésról. A 
(hivatalos lap vasárnapi száma rendeletet kö-
zöl az ipari és kereskedelmi alkalmazottak 
betegség és baleset esetére való biztosításá-
ról. A rendelet a munkásbiztositást szabá-
lyozó eddigi rendelkezéseket kiegészíti és 
módosítja. A munkások, segédek, tanoncok, 
szolgák és cselédek munkakeresményük ősz-
szegére való tekintet nélkül betegségi bizto-
sításra kötelezettek. A tisztviselőkre, műve-
zetőkre, kereskedősegédekre és általában 
hasonló állásban levő. rendszerint havi vagy 
évi fizetéssel alkalmazottakra a betegségi 
biztositásnak törvényen alapuló kötelezettsé-
ge csak akkor terjed ki. ba munkabérük óven_ 
kint 4800 koronát, illetőleg naponként 16 ko-
ronát meg nem halad. A rendelet részletesen 
megállapítja a biztosítási járulékokat és a 
biztosítási segélyeket. 

— U j a b o rcnUciet a töbogyei mekcs csa-
l á d a p j a Ktiiléi&SciO u A iUVáidlus íap vasár-
napi száma ibáró Szurmay Sándor honvédel-
mi miniszter ujabb rendeletét közli a, több-
gyermekek csaiáöapák kíméléséről. A rende-
let szerint „a hat, vagy 'még több el nem lá-
tot t gyermekekhez" azon mostoha ós örökbe-
fogadott gyermekek is számítandók, akiknek 
ifentartásáról az illető családapa katonai szol-
gálatra való'bevouulasa előtt már gondosko-
dott és akikről még jelenleg is gondoskodik; 
elrendeli, továbbá, hogy a házastarsak egyi-
kének a háza&ságon kívül született, azonban, 
háztartásukba® élő gyermekekkel egyenlő 
elbánásban rószesitendők. 

— Ad. tttMtiUl UaüiVi&fciÖA űfc8i©íiÉ.eSi CnO-
p o i t j a iigyöiinezteu tagja®, uogy a esopoii ei-
árnsitási helyiségében az áruk a csoport ós 
a városi kozeieimezesi divatai bevásárlási 
könyveinek együttes bemutatása mellett lesz-
nek' kiszolgálva, , 

— Maanoi te ieszciiiuouak a üaz taüago t 
(Szegeaen tudvalevőleg leszállították a üszt-
ádagokat,, Dr. Somogyi fozilveszter polgár-
(mester távirat tal iorüuut a nagyobb viaéki 
.városok polgármestereihez azon óéiból, nogy 
;a lisz tanáig ok leszállítására információkat 
'szerezzen. Mai napig több város .adta meg a 
'választ, amelyek mind tetemes lisztredukoió-
ról számolnak be. Debrecen városét három-
negyedére, Temesvárét havi 3 vaggonnal, 
Aradét 18 vaggonnal szállították le. (Szabad-
kán a .fejaásgck 12.5 .dókára szállították 1®. 
iSzóval: Szegedtől vettek el legtöbb lisztet, 
Kern meglepő. . j 

iparosok és kereskedők karácsonyi 
segeiyc kctója. A kamara által nélkülöző Iparos 
ós ksreekedő családok támogatására indított 
mozgalom az eddigi jelekből ítélve, teljes si-
kerrel fog járni , amennyiben már eddig is 

a 
T e l e f o n : 

mmúsÉB 
455. 

Iqazaató: VAS SANÍÍQH. 

m 
T e l e f o n : 

PÉRZÍŐB 
1 1 - 8 5 . 

~ I 
K e d d e n . 

v.% henny portén v.% 
fe l léptével . 

dráma 4 felvonásban. 

HENNY portén v 
legszebb alakitása. 

• • • • • 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. 
%! o 1 v 4 v s # • Páholy üllés 2.— Zsölye 1.50, i. hely 1.20 
J f U l J 4 1 ti i . H. heiy 1.— K. III. hely — .70 ±111. 


