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oá azt is. ba a bolgár sajtó egyik kiváló kép-
viselőjét szili téri meghívná a váras. A bead-
vánnyal u tanács egyik közelebbi illésén fog 
foglalkozni és remélhető, hogy a határozat 
Szeged érdekeinek és kulturhryatásának meg-
felelő lesz. 

— Sztg di iparosok készítenek ruhát és 
cipőt a Népruhfcími Bizottságnak. A Nép-
ruházati Bizottság, mint értesülünk, azzal a 
tervvel foglalkozik, hogy az egész Délvidék 
borszükségletét Szegeden át üt altalja ki és 
részben itt dolgoztatja föl. Dr. Giessweín Sán-
dor, a Néprnházati Bizottság elnöke már tár-
gyalt Rákos Árpáddal, a szegedi közélelme-
zési hivatal bőripari osztályának vezetőjével. 
A Népnihézaü Bizottság nagymennyiségű 
szövetet rekvirált az országban. A szövete-
ket méteren kint harminc koronás árban bo-
csátja a városok rendelkezésére. Az olcsó szö-
vetből Szeged mintegy ezer öltönyre valót 
fog kapni és valószínűleg Szegedi Szabóipa-
rosok dolgozzák föl a Budapest részére kiutalt 
szöveteket is, mert a szegedi kisiparosok tet-
ték a legolcsóbb ajánlatot. A szegedi iparo-
sok ötven koronáért hajlandók elkészíteni egy 
ruhát. Az eddigi számitáeok szerint az olcsó 
szövetekből készült ruhák száznyolcvan ko-
ronába fognak kerülni. A bőripara osztály 
kétezer pár cipőre való anyagot kapott. Miér-
ték szerint fmtiwn koronáért készítenek férfi 
és női cipőket. Népruházati Bizottság ezen-
felül háromezer pár lalpabbsia utalt ki bőrt 
és ezentúl minden hónapban öt mázsa felső-
bőrt és öt mázsa cipőtalpat kap a közélelme-
zési hivatal eipőjavitásra.. Ezt az anyagot is 
szegedi iparosok dolgozzák fel. 

—- Meghosszabb t j a í t & szétivakéciót. 
Budapestről jelentik: Vázsonyi Jenő szénkor-
uaányibiztos javaslatára a kormány elrendel-
te, hogy az állami iskolákban a szénszünetet 
február 3-ikáág meghosszabbítsák. A szénkor-
mánybiztes átiratot intézett a főváros taná-

csához, amelyben hasonló intézkedést kér. A 
főváros tanácsa ennek alapján elhatározta, 
hogy a főváros összes .iskolai február 3-ikáig 
zárva maradnak. 

A Magyar Tudósító jelenti; Apponyi kul-
tuszminiszter íi középiskolák karácsonyi szü-
netét február 4-éig .meghosszabbította. Kivé-
telt ez alól az intézkedés alól a gimánzium 
és reáliskolák, valamint a felső kereskedelmi 
és tanitóképzőintézetek utolsó és utolsóelőtti 
osztályai képeznek, amelyek tanulóira nézve, 
tekintettel arra a körülményre, hogy a mos-
tani sorozások folyamán esetleg nagy részük 
katonai szolgálatra alkalmasnak fog találtat-
ni, az évvégi bizonyítványok kiadhatása vé-
gett az összefoglaló tanitás szükséges. Ezek-
nél az előadás január hó I7-én fog kezdődni. 

— Elhuny? képviselő. Budapestről jelentik: 
Dr. Tüdős János, Debrecen első választóke-
rületének országgyűlési képviselője csütörtö-
kön a Sch v a r tzcr-9zar> a tórium ban meghalt. 
Az elhunyt képviselőt súlyos idegbaj kínozta. 
Erős függetlenségi érzelmű politikus volt, a 
képviselőházban többször feltűnt értékes fel-
szólalásával. 

— fiszassí íg. Dr. Sztíts László cs. és kir. 
tart. hadnagy szombaton délután 4 órakor ve-
zeti oltárhoz a belvárosi templomban Várady 
Macikát, Vámáy Jenő főszámvevő-helyettes 
leányát. 

— Az osztrákok a magyar hadsereg ellen. 
Bécsből jelentik: Az osztrák urakkáza közép-
párt jának végrehajtó bizottsága pénteken 
délután "tanácskozásra ült, össze. A bizottság 
a hadsereg kérdésében magyar részről tá-
masztott követelésekkel foglalkozott. 

— Bevonultatják a 18—26 éves vasuta-
sokat. A honvédelmi miniszter — mint egy 
szabadkai lap közli — rendeletet intézett a 

41 
Igazgató : VAS5 SÁNDOR. Telefon 11-85. 

m 

Január 11, 12 és 13-án 
pénteken szombaton és vasárnap. 

A legkiválóbb, magyar film. 

Dr. LAUFEN 
Egy orvos tragédiája 4 részben. 

Irta: Molnár Jenő. Rendezte: Wilhelm Károly. 

:-: Főszereplők :-: 

Fenyvesi Emil Balassa Jenő 
Isa Marsén Kemenes Lajos 

Előadások 5, 7 és 9, vasárnap 2, fél 4, 
5 7 és 9 órakor. 

Büiiáral: 2-hely 1. 
Zsöiye 1.50, 
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Mév. igazgatóságához, hogy az össze® 18—86 
éves Vasutasok felmentését visszavonta s * 
Máv. intézkedjék a pótlásukról, mert. ezeknek 
a fiatal korosztálybeli vasutasoknak rövidesen 
be keü voruilniok. 

— A főváros uz uj adók ellen. Budapest-
ről jelenük: A főváros tanácsa feliratot ké-
szít az uj adók ellen, amelyek súlyosan érin-
tik a városok iparát és kereskedelmét. A fel-
irat követeli, hogy minden foglalkozási ágat 
arányosan terheljenek meg. A közgyűlés a 
tanács javaslatára feliratot fog' intézni a kor-
mányhoz és a képviselőházhoz az u j adók 
igazságosabb megállapítása ügyében. 

— A vaj, turo t s sajt ujabb makszimális 
ara . A hivatalos lap gróf Hadik János közélel-
mezési miniszter rendeletét közli a tehéntej-
ből készült vaj, túró és sajtfélék legmagasabb 
áráról. A rendelet szerint az elsőrendű vaj 
legmagasabb ára hordóban vagy öt kilogra-
mos tömbökben csomagolással együtt kilogra-
monkánt 14 korona, fél kilogramos és ennél 
kisebb csomagokban papuccsal együtt 14 ko-
rona 50 fillér. A fogyasztó számára az elsőren-
dű vaj legmagasabb ára 16 korona, másod-
rendű vajé 10 korona. A tehéntúró a fogyasz-
tó számára kilogramonkint 4 korona 40 fillér, 
tehéngomolya 4 korona 50 fillér. Félkövér ke-
ménysajt a fogyasztó számára 9 korona 80 
fillér. A rendelet részletesen megél lapítja a 
különféle sajtfélék makszimáiis árát. Pókafai 
Trappista kilogramonkint 14, Romadour 12 
dekagramcs darabonként 1 korona 50 fillér, 
Imperial 5 dekagramos darabonkint 84 fillér. 

— Reform Aua istentisztelet a vidéken. 
Vasárnap délután fél 8 órakor istentisztele-
tet tart Borozs mán az állami iskolában Bor-
bás Antal szegedi református segédlelkész. 

— A dorozsmai gy lkosság . Részletesen 
beszámoltunk arról a gyilkosságról, amely 
hétfőre virradóra Dorozsmán történt. A gyil-
kosságot állítólag négyen követték el és a tet-

zongorarnüvész hangver-

senye 1918. Január 15-én 

este 8 órakor a „Tisza" 

.-.V. nagytermében 
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Helyárak 10, 8,6, 4, és 2 kor. Páholy 30 kor. 

Jegyek előre válthatók Várnay L. könyv-
kereskedésében, a „Délmagyarország" 

kiadóbiv italában. 


