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íütalviányozás törtónt, de a fizetés nem eszkö-
zöltetett, vagy amelyekről a Vállalat már át-
vételi elismervényt (kapott, 2. számlázott kö-
vetelések, amelyekre még utalványozás nem 
rtörtént és amelyeikről a vállalat még átvételi 
elismervényt sem kapott, 3. eddig 'ínég nem 
•számlázott követelések. A harmadik csoport-
ba fel kelt venni a hadügyminisztériummal 
kötött szerződés értelmében eszközölt beruhá-
zási követeléseket, továbbá a hadügy .minisz-
térium vagy más katonai hatóságok rendel-
kezésére félig vagy egészen elkészített, de le 
nesn szállított cikkek ellenértékét is. A nagy-
ipari vállalatok követeléseit illetőleg külön 
rendelkezés történik. 

— Térítés néikül be kell szolgáltatni a 
ruhanemüek és cipők egy részét. Budapest-
ről tcliefonálja tudósi tónk : Az, ország 
egész területén miniden férfi lakosnak 
18 évtől kezdve ruhát, fehérneműt, cipőt az 
alábbi kulcs szerint kell minden térítés nél-
kül a hatóság írószere bocsátani: Négy, öt, hat 
dárab ruhakészletből egy-egy darabot, hét, 
nyolc, kilenc darabból kettő-kettő, tiz, tizen-
egy, tizenkettőből három-három, tizenhárom 
•darabig négy-négy, tizennégy-tizenötből öt-öt, 
tizenhatig hat-hat, tizenhét, tizennyolc, ti-
zenkilenc, buszból liét-hét. huszonegyig nyolc-
nyolc, huszonkettőig kilenc-kilenc, huszonhá-
romig tiz-tiz, huszonnégyig tizenegy-tizenegy 
huszonötig tiz0níkét-tize,nkét ruhát kell beszol-
gáltatni. '.A huszonöt darabon terjedő készlet-
ből a készlet felét kell beszolgáltatni. Párat-
lan darab esetéhen az utolsó darab inem szá-
mit.. Ugyanez a kulcs vonatkozik a, cipőkre 
is. A három pár cipőnél többre nem terjedő 
készlet mentesiitve van a (beszolgáltatás köte-
lezettsége alól. Férficipő-, csizma, bakkancs és 
félcipő együttesen számit. Ortopéd ós egyéb 
gyógycipők mám jönnek száfoitásba. A fehér-
nemükből ingeiket és. alsónadrágot kell beszol-
gáltatni. A fehérnemű beszolgáltatásának 
kulcsszáma a következő: hét-hét darabnál a 
íbeszolgáItatási kötelezettség nem áll fönn. 
i n g gyanánt a nappali és hálóing együttesen 
számit, A kötelező beszolgáltatás kulcsa a 
következő: Nyol.ctó 1 -1izenikettőig terjedő kész-
Jetből -egy-egy, tizen 11 á rom -ti zen ny oloból ket-
tő-kettő, tizenkilene-ibus'zonnégyből liárom-
hároim, huszonöthői négy-négy, huszonhat-
Ibarmmchól öt-jöt, harmincegyből halhat , 
bárminckettőbőt-harniinchatból hét-hét, har-
minchétből nyolc-nyolc, haamincnyolo-negy-
venkettőből kilenc-kilenc, negyvenháromig tiz 
tiz, n/egyvenpégj'-negyvtennyolcig tizenegy 
darabot kell beszolgáltatni. Minden uvábhi 
féltucat. után további két-két darab szolgálta-
tandó he. Minden megkezdett féltucathót há-
rom darabig egy darab, azon felül két darab 
szolgáltatandó ise. Ugy a ruhából, fehérnemű-
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bői, kiint a cipőből a beszolgáltatandó dara-
bot maga a lieszolgáló választhatja ki. 

— Szervezeti és ügyviteli módosítások 
az igazságszolgáltatásban. Megirtuk, hogy 
az uj államalakulattal kapcsolatban az igazság-
ügyi szolgálat szervezeti és ügyvitelt módosítá-
son megy keresztül. A hivatalos lap vasárnapi 
száma közli az itélőbirák, államügyészek és a 
többi igazságügyi alkalmazottak esküjének. Aki 
azt állítja, hogy az eskü vallási meggyőződésé-
vel ellenkezik, az fogadást tesz és igy az 
„Isten engem ugy segéljen" helyett „Becsüle-
temre és lelkiismeretemre fogadom" kijelentést 
kell, hogy tegye. Az igazságügyi hatóságok 
elnevezéséből és a hivatali állások megjelölé-
séből a „királyi" szó elmarad. A törvényszék 
mellett működő ügyészség az „államügyészség", 
az Ítélőtábla mejlett működő ügyészség a „fő-
államügyészség"^ a Kúria mellett működő 
ügyészség pedig a „legfőbb államügyészség" 
nevet nyeri. 

— Előadások a Szabad Egyetemen. A 
Szabad Egyetem hétfői előadásán Gergely 
Sándor a művészet történetéről, Juhász Gyula 
Ibsen és Hauptmann drámáiról tartott előadást. 
Az előadások közül dr. Hollós József nagy 
elfoglaltsága miatt előadásait ezidőszerint nem 
tarthatja meg. Helyette dr. Tonelli Sándor ipar-
kamarai titkár tart előadást Magyar kultura 
cimen. Szerdán dr. Thierring Oszkár és Herusch 
Artúr adnak elő. 

— Kiárusítják a város szövetraktárát. A 
múlt év végén három millió korona értékű 
szövetkészletet vásárolt a város közélelmezési 
hivatala, hogy a közönséget a szükséges szö-
vettel ellássa és megakadályozza a beállható 
szövethiányt. A tanács hétfői ülésén Balogh 
Károly javaslatára elrendelte, hogy a raktáron 
levő szövetkészletet beszerzési áron kiárusítják. 

— A harctérről hazatért cipészek ké-
relme. A harctérről hazatért szegedi cipészek 
küldöttsége járt hétfőn délelőtt a polgármester-
nél, akit arra kértek, hogy a közélelmezési 
üzem cipőosztályának a megszüntetésével szét-
osztásra kerülő bőr- és talpanyagot közöttük 
osszák~~Szét. Amint azt kijelentették, attól félnek, 
hogy a vagyonosabb cipészmesterek maguknak 
kaparitják meg a bőröket. Elpanaszolták, hogy 
a cipőüzem leltározásához közülök senkit sem 
hivtak meg és igy kivannak téve annak, hogyha 
esetleg jut is nekik valami, ugy az a legsilá-
nyabb anyag lesz. Kérésükre megígérte a pol-
gármester, hogy a bőranyagot közvetlenül a 
közélelmezési üzem fogja közöttük szétosztani. 

— Elfogott betörő. Október 25-én isme-
retien tettes kifosztotta Váradi főhadnagy Báró 
Jósika-utca 14. szám alatti lakását, ahonnan 
30.000 korona értékű ruhaneműt vitt el. A 
tettest a rendőrség Ursuca József katona sze-
mélyében kinyomozta. Ursuca a lopott holmit 
Rácz jánosné cigányasszony utján értékesítette. 
A cigányasszonynál, akit szintén elfogott a 
rendőrség, 4500 korona készpénzt találtak. 

— Dr. Barla Dezső ügyvédi irodáját Sze-
geden. Tisza Lajos-körut 38. szám alatt újból 
megnyitotta. 

— Barta Ágoston fogászati rendelését ismét 
megkezdte. Kigyó-utca 1. sz. Telefon 11-64. 
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HETI MŰSOR: 

URÁNIA MŰSORA: 

Héttőn és kedden: „Tom" detektív dráma 5 felvonás-
ban Henry Piel sorozat. 

Szerdán és csütörtökön: „A gránátköves asszony" 
Mariit regény 4 felvonásban. 

VASS-MOZI MŰSORA: 

Szombaton és vasárnap : „Fekete Jolán szerelmi dráma 
4 felvonásban. 

* Harry Pielnek, a kitűnő filmrendezőnek 
szenzációs drámáját vetítik hétfőn és kedden 
az Urániában. Tom egy diplomata kalandjait 
mutatja be roppant érdekesen, pompás jelene-
tekben. 

* Dacára a rendkívüli viszonyoknak és 
közlekedési akadályoknak, sikerült az Urániá-

nak nagy szenzációs filmet megszerezni, amely 
a tegnapi bemutatón óriási sikert aratott. Re-
mek tengeri felvételek és egy hajónak a nyílt 
tengeren aknára való futása bámulatot kelt. 
Még csak ma látható és saját érdekében cse-
lekszik mindenki, ha ezt megnézi. 

* A gránátköves asszony. Mariit E. egyig 
legszebb és legérdekesebb regényét a filmen 
tűzte ki a szerdai és csütörtöki műsorára az 
Uránia. Az ötfelvonásos filmregény telve van 
szebbnél-szebb kedves jelenetekkel és gyönyörű 
felvételekkel, amelyek a közönségnek nagy 
élvezetet fog szerezni. A főszerepben Edith 
Meller kitűnő alakításában gyönyörködhetünk. 

SZINHÁ? 
MŰVÉSZET 
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M.ÜSOH: 

Kedd: „Hotel Imperiál" szinmü. Idénybérlet páros 12-
Szerda : „Hotel Imperiál" szinmü. Idénybérlet páratlan 13. 
Csütörtök: Reiner Hugó vendégfelléptével „Hoffmann 

meséi" opera. Premier A. 8. 
Péntek: „Lili" énekes szinmü. PároS 14. idénvbérlet. 
Szombat d. u. „Heidelbergi diákélet", szinmíi. — Este: 

„Hoffmann meséi" opera. Premierbérlet B. 8. 
Vasárnap d. u. „Vandergold k. a. operett. — Este: 

„A cigány", szinmü. Bérletszünet. 
Hétfőn : „Hotel imperiál" szinmü. Idénybérlet pártlan 15. 
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Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósítónk: 
Az értéktőzsde még mindig teljesen üzlettelen 
volt. A minimális árfolyamok még mindig 
érvényben vannak. Ma az a hir terjedt el a 
tőzsdén, hogy a tőzsdetanács holnaputáni ülésén 
a személyi ügyek rendezésén kivül a limitált 
áraknak ötszázalékos mérséklése iránt fog 
intézkedni, de hogy a minimális árak mennyire 
szolgálják az értékpapír-tulajdonosok érdekét, 
kiviláglik aboól, hogy limitált árakon ma papirt 
nem lehet eladni, ha a forgalmasabb értékeket 
a kávéházi magánforgalomban minden ellen-
őrzés és figyelmeztetés ellenére a minimális 
áraknál 60—70 koronával olcsóbban árulják. 
Ezért a tőzsdetanács több tagja a szabad for-
galom visszaállítását kívánja. A mai kötések a 
következők: Déli vasút 100, Phobus 120—21. 
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Felelős szerkesztő: Pásztor József. 

Kiadótulajdonos: Váritay L. 
«̂>xawgfi»XH«BaamBaMaMamaanHUBBBHBH»«saBamnua<!i» 

Felhívjuk 
a szállító feleket, hogy Sze-
ged állomásra érkezett gyors 
és teher árukat saját érdekük-
ben azzonnal vitessék el. 

Á l l o m á s f ő n ö k . 

Nősülési szándékból s r r 

hozzámiilő hölggyel. Harmincnyolcéves, özvegy, 
keresztény földbirtokos és gyáros vagyok. Családi 
életet megszoktam, egyébként fiacskám miatt is 
meg kell nősülnöm. Vagyonom félmilliót meghaladja, 
(nem háborús vagyon!) saját emeletes házamban 
ötszobás berendezett lakással rendelkezem. Jöven-
dőbelimnél nem hozományt keresek, — esetleges 
vagyona saját nevén maradhat. Egészséges, intelli-
gens hölgy teljesnevü, tetjescimü levelét belső borí-
tékon : „Boldog család" jeligével, külső borítékon: 

Nagy hirdetője, Budapest, Rákóczi-ut 57. 

18 waggon káposzta árvereztetik el 

folyó hó 20-án délelőtt 9 órakor 

állomásfőnökség. 


