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tartózkodás problémáját is, már a legköze-
lebbi napokban tárgyalás alá venni és foglal-
kozik majd a többtermelés szegedi vonatko-
zású, nagyfontosságú kérdésével is. A vasár-
napi női nagygyűlésen, amelyen a város egész 
asszony- és leánytársadalma felfokozott ér-
deklődéssel tekint a budapesti előadó, dr. 
Skrickerné Polányl Laura asszonyon kivül 
előadnak Móra Ferenc elnök és dr. Eisner 
Manó iigyvczető elnök és azokról a vonatko-
zásokról, amelyek az aktuális politikai kér-
désekben elsősorban a nő-társadalmat ér-
déklik. . ' V: A 

— A Károlyi-párt szervezkedő gyűlése. 

Szombaton este 6 órakor a Kossuth Lajos-
sugáruti 'Szűcs-vendég íőben a Károlyi-párt 
•nagygyűlést tart. A párt vezetősége és leg-
jobb szónokai je'ennek meg ezen a gyűlésen. 
Recsey Károly. Papp Róbert, Kószó"István, 
Pálfy Dániel elnökök vezetésével, hogv mi-
nél impozánsabban történjék meg a rókusi 
szervezkedés, Almássy Endre, a párt hiva-
talos jelöltje is ezen a gyűlésen, mondja el 
programbeszédét. 

— A szerb parancsnok nem töri az éj-
szakai lcvö dözest. Az ujszegedi szerb pa-
rancsnokság értesítette a rendőrkapitánysá-
got, hogy a Tisza szegedi partjáról éjszakán-
kint lövések hangzanak át. Figyelmeztette a 
rendőrséget, hogy amennyiben a lövöldözés 
nem szűnik meg, lövetni fogja a várost. Ezért 
a város hatásága felhívja a lakosságot a lö-
völdözések beszüntetésére és egyben figyel-
mezteti a lövöldözőket, hogy tettenérés esetén 
átadják őket a szerb parancsnokságnak, hogy 
a szerb haditörvényszék ítéljen fölötte. 

— A magántisztviselők munkaideje, Bu-
dapestről jelentik, hogy a kereskedelemügyi 
minisztériumban tárgyalások folynak á ma-
gántisztviselők munkaidejének megállapítása 
érdekében. Előreláthatóan hét, esetleg hét és 
fél órában fogják megállapítani a munkaidőt. 
A szónhiányra való tekintettel a hivatalos 
órákat megszakítás nélkülinek tervezik. 
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Pénteken, szombaton é"s vasárnap 

A legnagyszerűbb msgyarf ib! 

Dráma 4 felvonásban. 

Irta: B r ó d y S á n d o r . 

Filmre irta: Va jda L á s z l ó . 

Rendezte: P á s z f o r y M . M i k l ó s . 

A díszleteket tervezte: M á r k u s L á s z l ó . 

A főszerepeket játszák: 

Beck Elza, Ihász Aladár, 

Kürti József, Sz. Sellő René, 
Hajdú József, Szécsi Ferkő. 

Rendes helyárak. 

Előadások pénteken és szombaton 

5, fél 7 és fél 9, vasárnap 2, fél 4, 

5, fél 7 és fél 9 órakor. 

— A menekülteket kiutasítják Budapeströ 
Budapestről telefonálja tudósítónk: Amióta 
idegen megszálló csapatok vonultak be az or-
szág különböző határaim, azóta tömegesen 
menekülnék a vidékiek Budapestre. Pontosam 
lehetetlen megállapítani a Budapesten tar-
tózkodó menekültek számát, de a legminimá-
lisabb becslés szerint'is feltétlen (meghaladja 
a százezer embert. A rendőrség a kormány 
intencióinak megfelelően igen szigorú rend-
szabályokat fog életbe léptetni az idegenek 
kiutasítása érdekében. A közeli napokban 
plakátok fognak megjelenni, amelyekben a 
kormány felszólítja a Budapesten tartózkodó 
idegeneket, hogy záros határidőn belül iga-
zolják ittlétük okát. A kik nem tudnak elfo-
gadható indokkal szolgálni, azokat haladék-
talanul kiutasítják Budapestről. 

— A szegedi Székely Nemzeti Tanács 
december 7-én. szombaton délután fél 4 óra-
kor az állami főreáliskola tanácsi szobájában 
gyűlést tart. 

w— A szegedi pénzintézeti tisztviselők 
gyűlése. A szegedi pénzintézeti tisztviselők 
csütörtökön este gyűlést tartottak, amelyen 
igen sokan jelentek meg. Schnabcl Mór fő-
titkár, a Magánalkalmazottak Országos 
Egyesületének szegedi blokkja nevében a 
szociáldemokrata párt programját ismertette. 
Gábor Arnold a pénzintézeti tisztviselők 
helyzetét és a legsürgősebb teendőket ismer-
tette. A megjelent tagok azután a tisztikart 
választották meg. Elnök lett, ifj. Euhry Kon-
rád, alelnökök Gábor Arnold, Bei eh Miklós, 
titkár Kovács József, jegyzők ;Fürst Sári, 
Ba(nner János, pénztáros Weisz Milán, ellen-
őrök Bényi Dezső, Szepes László. Választ-
mány: IHézer Béla, Götter Imre, Mlüller Jú-
lia, Kollár Béla, Koboz István, Schwarz Ir-
ma, Bárdos Ignác, Szauer M. János, .Pártos 
Sándor, Pápai Olga, Hhrlieh Ilona, Stern 
Sándor, Baeskó iGyala, Beieh Jolán, Mind-
szenti Lajos. 

, — A sp nyoljárvány. A spanyoljárvány 
még mindig nem szűnik Szegeden, pénteken 
is öt halottja volt a járványnak. Á megbete-
gedések száma nem emelkedik és igy a fő-
orvosi. hivatal jelentése szerint a szükséges 
óvintézkedések betartása esetén kilátás vall a 
járvány csökkentésére. 

— Gróf Széchenyi Aladár kormánybiztos 
házassága. Kaposvárról jelentik : Gtóf Széchenyi 
Aladár, Soimogyvármegyo főispán-kormány-
biztosa feleségül vette Viszay Flóra Eleonó-
ra belügyminisztériumi kezelőnőt, aki So-
mogy vármegye főispáni hivatalában teljesí-
tett szolgálatot. A férj ötven éves, a feleség 
pedig huszonegy. Széchényi Aladár az anya-
könyvbe nem irta be grófi rangját a házas-
ságkötésnél. 

— A hadbavonult ügyvédek értekezlete. 
A íhadbavonult ügyvédek szombaton délután 
négy órakor az ügyvédi kamarában értekez-
letet tartanak, amely a kamarai tisztújítás-
sal fog foglalkozni. 

— A városi hivatalnokok háborussegé-
lye. A polgármesteri hivatal közli: A városi 
összes nyugdijasok az 1918. évre kifizetett há-
borussegélyiik egynegyed részét mint külön 
háborussegélyt 1918. november 1 tői 1919. ja-
nuár 31-ig terjedő időre megkapják. A kifize-
tés 1918. (december 12-én (csütörtökön) lesz a 
városi főpénztárnál. Közelebbi felvilágosítást 
a városháza bizottsági termében adnak. 

— Uí szási iga olvár ny lehet a szerbek 
által megszállót terület e utazni Az uta-
zási kedv 'megcsappant és csak azok utaznak, 
akiknek halasztást nem tűrő dolgaik vannak. 
Azon a területen, amelyet a szerbek megszáll-
va tartanak, csak a rendőrség által kiállított 
és a szerb katonai parancsnokság által iga-
zolt igazolvánnyal lehet ntazni. A szegedi 
igazolványokat a rendőrség 6. számú szobá-
jában állítják ki, mig az igazolást az ujsze-
gedi szerb katpnai parancsnok naponta dél-
előtt 8—11 óra közt végzi. 

— A Délmagyarországi Papi Tanács tag-

jai. A Déimagysrorszájd (most már Szegcdi 

Országos Papi Tanács elnöke Várhelyi Jó-

Schi l ler Frigyes 
világhírű költeménye a filmen 

A harang 
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zsef prépost-plébános, a végrehajtó-bizottság] 
tagjai pedig: Albert Mátyás káplán, drv 
Decker Vendéi képzői tanár. Csányi Medúrt 
káplán, dr. André Károly lelkész, dr. Ham-
mer Fidéli hittanár. Karácsony Guidó káplán, 
Naszády József 'képzői tanár, Simsioh Jáno® 
hittanár, Várossv Gyula nyugalmazott plébá-
nos, dr. Waltner József képzői tanár. A sze-
gedi Országos Papi Tanács agitációja? a sze-
kularizáció ügyében és a celibátus eltörlései 
efflen az egész magyar alsópapság rokonszen-
vével találkozott és az ország minden részé-
ből naponta érkeznek a csatlakozást bejelen-
tő levelek. 

— A vidéki menekült és kaiona-ujságirókj, 
akiknek bárminemű támogatásra vagy tájé-
koztatásra van szükségük, forduljanak a Vi-
déki Hirlapirók Országos Szövetsége titkári 
hivatalához (Budapest, Bózsa-u. 47.) 

—• Hadirokkantak nagygyűlése. Szeged és 
környéke vidéke hadirokkantak, hadiözvogveki 
folyó hó 8-án a Dugonics-téren; villamos] 
megállóval szemben, Korzó-kávéház mellett, 
az Ítélőtábla épület földszinti nagytermébe?* 
vasárnap délelőtt negyed 10 órakor alakuld 
közgvülsét tart, amelyre az előadó Budapest-
ről szombaton érkezik meg. Felhivnnk min-
den rokkantat rokkantsági igazolványát hoz-
za magával, mert azt felmutatni tartozik. Min-
dén .rokkant rangkülönbség nélkül a lét nyugw 
dijfölémeléscre és a saját érdéke végett min-
dén hadirokkant özvegy jöjjön el. A vezető-
ség nevében: Hauser R. Sándor ügyvezető-
elnök, dr. Pálfy József igazgató-elnök, Iritz 
Imre hadirokkant helyettes-elnök. 

— Ellenőrzik a szegedi gyárakat és 
üzemeket. Csütörtökön Szegedre érkezett z 
szociáldemokrata propaganda bizottság tag-
jai , akik a szegedi gyárakat, műhelyeket és 
üzemeket fogják felülvizsgálni és ellenőrizni; 
A bizottság tagjai intézik el az elboosájtások, 
munkásfelvétclek ós panaszok ügyeit. 

— A nem szegedi katonák eltávolítása 
a városból. Újszeged szerb katonai parancs-
noka átiratot intézett dr. Somogyi Szilvesz-
ter polgármesterhez és intézkedést kórt árral 
vonatkozólag, hogy a harcterekről hazatérő, 
és nem szegedi illetőségű katonák a városból 
haladéktalanul eltávozzanak. Újszegeden az 
ilyen katonák az ottani katonai parancsnok-
ságnál kötelesek jelentkezni. 

Ü R A N I A 
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Péntektől—vasárnapig 
december 6-tól 8-ig 

A magya r k inematográf ia 

ujj a t t rakc ió ja : 

Aszerzetes 
Dráma 4 felvonásban. 

A főszerepben : 

Várkonyi Mihály. 

Az előadások: 5, fél 7 és negyed 9"órakor 

kezdődnek mert az előadások 10 óráig tartanak 


