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ta, liasjyte spanyol influenza megszűnt, az ed-
dig emiatt szünetelő islkolai előadások tehát 
ismét megkezdődhetnek. A bizottság határo-
zata alapján az iskolákat hétfőn kellett volna 
megnyitni, erre azonban a szénhiány miatt 
valószínűleg nem kerül sor. Kedden délelőtt 
ugyanis több iskolaigazgató jelentette dr. 
Gaál Endre 'kulturtanácsosnak, hogy az isko-
láknak nincsen szénkészletük és amennyiben 
a tanítást meg kellene kezdeni, kénytelenek 
lesznek fűtetlen tantermekben tanitai. A kul-
turtanáosos ígéretet tett az .igazgatóknak arra 
hogy vagy .ellátatja az iskolákat szénnel, vagy 
intézkedik, .hogy a szünetet meghosszabbítsák. 
— Itt emüfcjüik meg, hogy a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter elrendelte, bogj az isko-
Iák jnegnyitása napján az u.i államforma meg 
ünneplésére ünnepélyeket rendezzenek az is-
kolák. 

— A koronafelvények eltávolítása. A 
szegedi munkástanács legutóbbi ülésén elha-
tározta* hogy fölkéri a város polgárságát, 
hogy alkinek koronával ellátott zászlója van, 
a mai időknek és az államalakulatnak meg-
felelően távolítsa el a zászlóról a koronát. 

— Fölemelték a katonai ellátási illeté-
keket. A hivatalos lap keddi száma közli a 
magyar hadügyminiszter rendeletét, amely 
szerint az érvényben levő katonai ellátási il-
letékek tételeit és .mértékeit 1918. évi. november 
1-től kezdődőleg felemelik. A drágasági pót-
lék századosig bezárólag 100, őrnagytól bezá-
rólag ezredesig 75, vezérőrnagytól 'fölfelé 40 
százalék. 

— • A nevelőmunkások gyűlése. A Nevelő 
Munkások szegedi kamarája csütörtök dél-
előtt 10 óraikor gyűlést tart a főreáliskola 
vegytani termében. A gyűlésen az uj vezetősé-
get választják feeig, minthogy dr. Lippay 
György elnök és az egész tisztikar lemondott. 

— Mezőgazdák politikai szervezkedése. 
Hétfőn délelőtt, ezrekre menő néptömeg jött 
össze 8zegéd-e,ksőtanya közigazgatási központ-
ján a mezőgazdasági egyesület udvarán, ahol 
az össehivók nevében dr. Fajin Lajos üdvö-
zölte a megjelenteket é? a szociáldemokrata 
párthoz való csatlakozását, ajánlva, lelkes 
Szavakban hivta fel a kisgazdákat ós föld-
munkásokat a közös szervezkedésre. A gyűlés 
elnökének felkérésére a. szegedi nemzeti ta-
nács jelenvolt tagja: Szabó János, a szociál-
demokrata párt kiküldött elnöke a párt poli-
tikai programját ismertette és indítvány ózta, 
hogy Szegeid-Féltsőtanya is alakítsa meg a 
helyi, szocialista pártszervezetet, A jelenlevők 

:Kordás József, dr. Kertész József és Széli 
Imre pártoló felszólalása után határozatilag 
kimondoták, hogy Szeged-Felsőtanyán mind 
a hat közigazgatási kapitányisági kerületre 
kiterjedőles megalakítják Felsőközpont szék-
hellyel a Szeged-felsőtanyai Ikerületi szociál-
demokrata pártszervezetet. A párt elnökévé 
egyhangúlag dr. Fajka Lajost, a pártszerve-
zet vezetőségébe pedig a jelenlevők közül Hor-
váth Zs. Sándort, dr. Kertész József, Széli 
Imre, Kálmán Béla, Lippay Imre, Nagymi-
hály [Ferenc, Lóky József, Tóth István, Ko-
vács Sándor. ,Kóka.i György, Bárkányi Jó-
zsef, Papái József, Farkas János és Szabó 
I),odrai Lajost választották meg kitörő 
lelkesedés mellett. ' A pártszervezetbe a meg-
alakulás alkalmával 408 tag lépett, be. 

— Felhívás Szeged I. közigazgatási kerü-
letének polgáraihoz és polgárnőihez. A szegedi 
'Károlyi-párt elhatározta, hogy közigazgatá-
si kerütetenkeint szervezi meg a Károlyi-pár-
tot, Szegeden és minden kerületbe kiküldött 
egy előkészítő (bizottságot. Az I. jkerülel elő-
készítő bizottsága vasárnap, folyó hó 24én dél-
után 4 órakor a Tisza-szálló nagytermében tar 
itaiKló kerületi nagy szervező gyűlésre ez utón 
hív ja meg az I kerület összes polgárnőit és 
Polgárait, akik a Károlyij-párthoz akarnak 
csatlakozni, tekintet nélkül arra, hogy milyen 
pártállást foglaltak el a múltban ós Ihogy az 
elavult választási listákban fel vannak-e véve 
vagy sem. A gyűlésen egy fővárosi szónok 
részvételié is biztosítva van. Jöj jön el minden-
ki, aki pártiunk programját vallja ébben a ke-

rületben, azt .a programot, amely a külpoliti-
kában a tiszta pacifiziiniust, idebenn a teljes 
demokráciáit hirdeti, a demokráciát, amely 
szociális alkotásokkal, radikális földbirtok po-
litikával, igazságos progresszív adórendszer-
rel, többterineléssel, modern szellemű ingyenes 
népoktatással, népegészségügyi és népjóléti 
intézményekkel akarja és fogja felépíteni a 
népuralmon nyugvó, csak a becsületes munkát 
értékelő, a szabad polgárok egyező vidám, 
akaratából fennálló, a népek nagy szövetsé-
gébe testvéri társként belépő független ma-
gyar köztársaságot. Mindenki jöjjön el, aki 
,-elünk érez! Az előkészítő bizottság nevében 
Almássy Endre, dr. Deittve János, Nagy Gyu-
la, Riósa Béla, Scbiitz István, dr. Sirsioli 
György. 

— Házasság. Rónai Ákos százados, a 3-as 
huszár pótszázad segédtisztje házasságot kö-
tött Zimmer Alajos huszárezredas Ilonka leá-
nyával. A polgári házasságkötést dr. Somogyi 
[Szilveszter polgármester végezte. Tanuként 
Fülöp Arthur altábornagy ós gróf Csáky 
Zsigmond ezredes szerepeltek. 

— Ujabb tarifaemelés lesz. Budapestről 
jelentik: A Máv. igazgatósága uj tarifaeme-
lésre készül. Az áru tarifákat 100 percenttel 
emelik. Szó van róla, hogy a szabadutazási 
kedvezményeket megszüntetik. A Máv. igy je-
lentékeny többletbevételt remél elérni, amely-
re a jövő beruházások szempontjából feltét-
lenül szüksége van az államnak. 

— Petroleum helyett benzol. A rendőr-
ségi sajtóiroda jelenti: A német katonáktól a 
szegediek közül is sokan vettek világító ola-
jat. A rendőrség figyelmeztet mindenkit, hogy 
ez nem petróleum, ha,nem benzol, ós könnyen 
robban. Csakis pléhlánipáiha és csak félig sza-
bad önteni, különben felrobban. A legnagyobb 
elővigyázat szükséges tehát a használatánál. 

— Legújabb szőrme garnitúrák, boák, 
muffok, szörmekabátok, bundák, női és 
leány- kabátok, blúzok ugy szintén mér-
ték szerinti rendelések legolcsóbb árban 
REMÉNYÍNÉ nőidivat áruháza Szeged, Szé-
chenyi-tér 2. (Főposta mellett.) 
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A Szegedi Testgyakorlók Köre vezető-
sége tagjaival bizalmas megbeszélést óhajt 
eszközölni aimost épen aktuális fontos dolgok 
ról és azért kéri tagjait, a harctérről vissza-
térteket is, hogy november 22-én, pénteken: 
este 7 órakor az Európa-kúvéházban. jelenje-
nek meg. 
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Szerda: „Hotel Imperial" színmű. Idénybérlet páratlan 13. 
Csütörtök: Reir.er Hugó vendégfelléptével „Hoffmann 

meséi" opera. Premier A. 8. 
Péntek: „Lili" énekes szinmü. Páros 14. idénybérlet. 
Szombat d. u. „Heideibergi diákélet", szinmü. -2 Este: 

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

„A cigány", szinmü. Bérletszünet. . 
Hétfőn : „Hotel Imperial" szinmü. Idénybérlet pártlan 15. 

* Cholnoky Margit hangversenye. Élénk 
érdeklődés mutatkozik Cholnoky Margit no-
vember 21-iki hangverseínye iránt. A fiatal 
opera- ós dalénekesnő első önálló hangverse-
nyét rendezi ezúttal szülővárosában, ahol a 
zeneiskolának nagy reményeikre jogosító nö-
vendéke volt. Innen az országos Zeneakadé-
miába került, majd Bianchi Biankának lett 
a tanítványa, aki a. hírneves énekesnő mesteri 
metódusa szerint fejezte be énektanulmányait. 
Pompás, nagy gonddal és művészi érzékkel 
összeállított műsorral lép Cholnoky Margit 
a szegedi közönség elé. Műsorán Schumann, 
Schubert, Brahma, Mjuszorgski legkiválóbb al-

kotásai .szerepelnek. Érdekkel várt hangver-
senyét a Tisza-szálló koncerttermében, esti 3 
órai kezdettel tartja. A zongoralkiséretet Bá-
rányi János, az ismert zongoraművész látja 
el. 
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Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósítónk: 

Az üzlettetenség a tőzsdén tovább tartott. Kö-

tések alig fordultak elő. Jegyzés: Déli Vas-

út 104. 

MOZI . 
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HETI MŰSOR: 

URÁNIA MŰSORA: 
Szerdán és csütörtökön: „A gránátköves asszony* 

Mariit regény 4 felvonásban. 

VASS-MOZI MŰSORA: 
Szombaton és vasárnap : „Fekete Jolán szerelmi dráma 

4 felvonásban. 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 

Kiadótulajdonos: Váriíay L. 

Levetett ruhákat, fegyvere-
ket, régiségeket magas ár-

ban vesz 
KRÉMER Kossuth Lajos-suoáPute.Telefon 773. 
® ® ® S ® H @ ® ® ® H ® ® S ® ® ® 

Bútorszállítási és be-
raktározási váliaiat 

UNGAR BENŐ 
szállító. Telefon : 43 

Legjobb hajfestő az 
országosan elismert Leinzinger féle. Ára 4 korona. 
Kapható Leinzinger Gyula gyógyszertárában Szeged 

Széchenyi-tér. 

fl MflGynR nbTRLnHflS HITEL6RHK 
szegedi kirendeltsége ezúton ér-

tesiti ügyfeleit, hogy hivatalos 

w óráit további intézkedésig fél 9-től 

fél 4-ig tartja. ' 

Hoffer és Társa 
; Keiemcn-utca 7. sz. 

; Iskola-utca 18. sz. 

ftllaafó nagy Ereset rizikó nelHEl! 
Férfiak és Nők!! Kevés befektetéssel napi 80—100 

korona keresethez jutattunk, jelentkezhetnek 
Winkler Lajos és Társánál 

Szeged, I., Batthyány-utca 4. sz. 

Városi fuvarozási üzem 
Telefon 3 7 4 és 5 8 5 . + 

Vállai mindennemű fuvarozást 

, helyben és vidéken. Kovácsok, 

* bognárok és havifizetéses mun- J 

^ kások felvétetnek. — - - • 


