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magyar cigarettadohánv 25 gram 90 fillér. 

Szivar: Regálitász 72 fillér, Trabukkó 66 fii-

'tér, Britarmika 60 fillér. Kuba 34 fillér, Vir-

ginia 18 fillér. Portorikó 24 íil'ér. Cigarillusz 

16 fillér. Cigaretta: Nílus 26 fillér. Sziámba' 

18 fillér. Mernfisz 18 fillér. Mírjam 14 fillér. 

Király 12 ..fillér. Hölgy 12 fillér, Hercegovina 

12 fillér. Duna 6 fillér. Dráma (> fi'lér. Specia-
litás: Szivar; Koronasz 4 korona. Regalia Fa-

vorit* i korona 22 fillér. Operase Eszpeciar 

1 korom 22 fillér, Regália 1 korona 2 fillér. 

Regáua Média 76 fillér. Havanna Vi'-gima 72 

fillér, Brevosz 72 fi lér. Szennoritász 36 fillér. 

Cigaretta: Koronás® 58 fii'iér. Szfínk.sz 48 fil-

lér, Amner'sz 32 íillér.Clubek 30 fillér, Kedivé 

20 fillér, Tlreba 20 fi lér. Princes szász 24 fil-

lér. Dantes 20 fi'lér. íbisz 20 fillér. Moerisz 

20 #lér . P:i iáf iy: Szultán 70 korona. F imu ; 

török 57 ,korom 50 fillér, Kir 30 korcna, Pur-

/íesáu 27 korona, Hercegovinái 24 korona. 

Pipadohány: Szentandássv, Muskotály. Fau-

di, Verpe'éíi és Rétháti 4 korom 50 fi'lér. 

— íngy tnes munkaközvet í tés . A szegcdi 

hatósági .írni nka közvetítőnél (Templom-

tér 8. szú ni. I. emelet) foglalkozást 

kaphat: 364 férfi és nő. Foglal-

kozást keres: 229 férfi és nő. ipari muhkakS-z-
rctUés. Foglalkozást kaphatnak: bányászok, 

niérlegkészitők. órások, kazánfűtők, kocsi-

gyártók, kádárok, kcfekötők, fodrászok, f'ét-fi-

és női szabók, cipészek, szűcsök, útépítő föld-

munkások, napszám;-ok. kocsisok és udvaro-

sok. Foglalkozási keresnek: vas és féniogz-

tersrályosok, bádogosok, lakatosok, kovácsok, 

gépkezelők, villany-zerelők. téglaégetők asz-

talosok. keztyiisök, molnárok, cukrászok, kő-

művesek. ácsok, szobafestők, nyomdászok. 

Kcrcskrítctmi mmkakösrttités. Foglalkozóst 

keresnek: irodai tisztviselők.•könyvelők, gép-

írók. levelezők, gyakornokok, továbbá, üzleti 

alkalmazottak az összes kereskedelmi szak-

mában. Mezőgazdasági munkaközvctMés. Fog 

lalkozást keresnek: kertészek, ispánok és gaz-

datisztek. 

— A szociá ldemokrata párt szabadsájr-

ünnepe. A munkásdalárda közreműködésével 

vasárnap délelőtt 11 órakor a Korzó-moziban 

szabadság-ünnopet rendez a szociáldemokrata 

párt. Mára Ferenc pa.rtia a megnyitó beszé-

det. Zöldi Vilma és Mai téri yi László oe-Hg 

szavalni fognak. JnJuisz Gvu'n, a kiváló kö tő . 

a liéUnagynrors/ag •munkatársa, forradalmi 

'm'tenu n veiből egv csokorra .va'0-t cl vas föl. 

Belenődd a vigalmi adóval egviitt egv koro-

na, Fe'iilfizcféseket a propaganda-alap javára 

köszönettel fogad a szocb\!r!e«u>kra;n párt. 

— Tisztek és katonai tisztviselők nösfi-

lése. A hivatalos lap szombati száma közli a 

ntagyar minisztertanács rendeletét, amely 

szerint a magyar hadsereg és a magyar csend 

őrség kötelékébe tartozó lisztek é- tisztvise-

lők ezentúl katonai hatósági engedély nélkül 

köthetnék házasságot és a Nősül és i Szabály-

zat szerint, megkívánt házassági óvadék bizto-

sítósa, többé nem követelhető. A már biztosí-

tott. házassági óvadékok a házasfelek kérel-

mére fel fognak oldatni. Az ez i ránt i egy ko-

ronás bélyeggel ellátott kérelmek aí a jánlat i 

okmány másolata csatolása mellett a magyar 

ha dügy mj11 i szterhez i ntézen dök. 

ra- A Szabad Egyetem legutóbbi előadásán 

dr. Tonelli Sándor a. középkori városokról, a 

lovagi életről és a művészetekről beszélt. Utá-

na Ifervsch Art-h ur az egyen és váltóáramot 

tárgyalta s- a volt. ampere é- watt, meghatá-

rozását. és összefüggését ismertette. Az ün-

nepekre való tekintettel a következő előadás 

1919. január 8-án lesz. 

% 

w- a gyógyszertárak éjjeli inspekciója. 

A háború második évében dr. Wolff Ferenc 
tiszti főorvos, tekintettel! arra. hogv a gyógy-
szertárak . segédszemélyzete legnagyobbrészt 
•hadbavonult, a kéthetenkmt változó éjjeli in-
spekció-rendszert léptette életbe. Minden két 
hétben más-más gyógyszertár volt köteles 
ügyeletet tartani és egész éjjel kiszolgálni a 
közönséget. Ezen a/ ál'apoton a főorvos vál-
toztatni akart és mert ugv gondolta, hogv a 

áboru megszűrésével a segédszemélyzet is 
'kiegészíthető, elakarta rendelni a mindennapi 
éjjeli inspekciót. A gyógyszerészek emiatt 
szombat délelőtt Leinzinger Gyula vezetésé-
vel küldöttségileg kérték ie a tiszti főorvosi 
a régi rend meghagyására azzal az indokolás-
sal. hogv még .mindig nem voltak képesek 
megfelelő segédszemélyzetről gerdo-kodni. A 
fő.-rvos méltányolta a gyógyszerészek kérai-
irtit és ugv intézkedett, hegy a kéthetes éjjeli 
inspekció egyelőre továbbra is megmaradjon. 

— A szocsnldemokratapárt köz leményei . 
A szegcdi szociáldemokrata párt vasárnap 
délután három órakor a (Arányi-fele vendég-
lőben a kerületi pártszervezet-• megalakítása 
< "iából népgyűlést tart. -- A sülőmuukémk 
vasárnap délután négy órakor a Munkásott-
honban taggyűlést tartanok. - A cipészek ós 
csizmadiák hétfőn, este hét órakor fontos 
ügy'><•'« ertekezletet tortának a Munkásott-
honban. A bognárok, .kerékgyártók és ta-
lyic-kak-'S/.itő munkások hétfőn este' hat óra-
kor a Alimikáfiottihonban, a f'amunkáe-csoport 
befizetési helyiségében fontos ügyben ülést, 
tart. 
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Hétfőn, kedden és szerdán 

Szenzációs nagy sláger 1 

Rejtelmes filmtörténet 4 felvonásban. 

vígjáték .2 felvonásban. 

Előadások 5, fél 7 és fél 9 órakor. 

Kedden karácsony estéjén csak 5 és 

fél 7 órakor lesz előadás. 

— A Munkás tanács e lkobozza a rejtett 
árukat. A Délmagyarország révén került nyil-
vánosságra. hogv a Munkástanács és Keres-
kedő Tanács vegyes bizottsága, amely a ke-
reskedők árleszáliitási akcióját ellenőrizte. 
Lusztig Ernő Tisza Lajos-kÖruti kereskedő 
raktárában, a lakásán és apósa üzletében há-
ború előtti elrejtett árukat talált. Ezeket az 
árukár a Munkástanács most elkobozta és el-
határozta. hogy az összes árucikkeket hábáru 
előtti ínon a szegényebb -néposztály tagjai kö-
zött kiáRisíttatiu. Ez a ka'Oirnnial a Munkás-
tanács .felszí'! i-ina a -kereskedőket, hogy ne 
rejtsenek el árut; mert a Munkástanács meg-
bízottai felkutatják azt és az ilyen árukat 
nemcsak elkobozzák, hanem .az árurejtegető 
kereskedőket a nyilvánosság előtt meg is bé-
lyegzi k. 

• — Halálozás. Súlyos csapás érte Borosnyay 

Károlyt, a szegedi á l lami főgimnázium taná-

rát. Felesége, született Gyertyánffy Adrienné 

hosszas szenvedés után meghalt. Az elhunyt 

a szegedi fe'söblAeányiskola tanárnője voit 

másfél évtizeden keresztül'. Temetése vasár-

nap délután 2 órakor '-esz a Zerge-utca 19. 
! szómra gyászházból. KpMmmn J ános köz-

tiszteletben álló rég: szegcdi polgár, voit :k"'Z-

törvényhatésá-gi tag 81 éves korában elhunyt. 

Temetése vasárnap cíTarán 3 órakor iesz a 

Fodor-utca 5. számú gvászházbók 

— Megszegték az a lkohol t i la lmat Egész 

sereg szigorú ítéletet hirdetett ki. szombaton 

délelőtt Jrray Ferenc kihágási biró olyan 

vendéglősök ellen, akik nem tartották tulfon-

tosrak annak a rendeletnek a betartását, a 

melyet azért hoztak, hogy a magánvagyon! 

annyira, amennyire meg lehess® védeni. Igy 

tiz náiri cfeáráátfu és száz korona pénzbünte-
tésre itélte Arvay Ráró dános NzillórNsugár-

ut i kojcsmár<;.-1, 200 korona fő- és 100 korona, 
ne lléhbihiietésri Paffon F eremmé Kossuth 

Lajos raigáru ti vendéglőst, nyolc napi elzá-
rásra és 150 korona pénzbüntetésre Leboríts 
Ib-i'tahuiné Uknla-uteni vendéglőst a szesz-

tilalom megszegése miatt. Elítélte a kihágási 

biró (tettért Kamimét, a Berlin-kávéház tu-

lajdonosát. 300 korona fő- és 200 korona mel-
lékbüntetésre, Stíáner Sámáné Iskola utcai 

kereskedőt pedig 200 korona fő- és 100 korona 

mellékbüntetésre az u j zárórarenekdot meg-

szegése miatt. Ezeknek az it él eteknek a 

kapcsán nem lesz érdektelen azt sitin tudo-

másai] venni, hogy a szegedi v< ndéglősök és 

kávé-sok kiildöit.-; ge szombaton dé'ben tiszte-I-

gort dr. Somogyi K/ih s/ler poigárniestejj-

nél. akit arra kértek, hogy engedje meg 

Szilveszter éjjel a korlátban szeszkiuiévést- és 

állíttassa vissza a régi . rendet, amely s*/print 

étikez.'. sckhipz szabad legyen három, deci: bort, 

j vagy egy pohár sört kiszolgáltatni'. A pol 

! gármester meghallgatta a. küldöttséget, ame-

lyet arra kért, hogy dr. Dettre J á n m kór-

mányhiztcs előtt í-smetéljék meg kérésüket. 

Tekintettel arra, hogy a kormány biztos meg 

mindig •gyengélkedik, ez-eddig nem .történhe-

tett meg. És ez helyes is. mert szinte lehetet-

lennek tartjuk, hogy a kormányt hites a ki-

vánt cngedé'yt megadia és ezáltal á lka imat 

nyújtson a garázda elemeknek a dorbéao 

lásra. 

A nemzetörök karácsonyára 
száz és a Szegedi Kender• 

k o ron á íj a d om é n yozot t. 

A városi <árvaház december 

a racsoti,v fa-

— Adomány. 

Il'imnn r Fülöp 

fonógyár ötszáz 

— Meghívó. 

24-é.ü délután 4 órakor tartja 

ünneiiéíyé.l. 

TEHNBEKCi BESZÉLOöEPEI 

a leg jobbak! 

BUDAPESTÉI , Bákőcii-ut 60,, saját palota. 
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Kitűnő hangú, szép munka K 

Hangverseny hegedű, mesés 

jóhangu . . . . . . 

Vonót . K . 8 . Si 12. 

. 3 0 . 

K 6 0 . 

14 15. 

Heii dele i né! a pénz el 6 re beküldendő. 
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