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— Leszállítják a lisztadagot é s a lakásokban is rekvirálnak. Azt hittük, hogy ettől a
vekszatúrától megszabadulunk a háború után;
de sajnos, egy ne fenyegetőbb a liszthiány, a
minek okait nagyon is jól ismerjük mindnyájan. Szeged lakosságának hetven vagon lisztre volna szüksége havoukint. A közélelmezési
miniszter ezzel szemben kijelentette a Budapesten járt k-omniúiiybizt snak, hogv csak huszonöt vagonra való készletet utalhat ki a
városnak. Kérdés, hogv két hónap mttlva >enynyit is kaphatunk-e. Nincs tehát más mód a
teljes -inség elkerülésére, mint a Itavonkin-t.i és ;
személyenkénti lisztadagok leszállítása. Ez az

adag húrom kilő lesz. A háztartásokban,
a
melyekben a régi fejkvóta szerűit
nagyobb
lisztkészlet is összegyűlhetett, minden valószínűség szer hu rekvirálni fognak.
—• Szegeden is rekviralhatók a nagy
lakások. Garbai Sándor a lakásügyek kormánybiztosa pénteken távirati rend-eletet küldött
dr. Dettre J á n o s kormánybiztoshoz, mely a
lakásínség értelmében Szegeden minden
bérbeadóim!;
mkár háztulajdonos, akár bérlő
megszűnik
a régi rendeletben
biztosított,
azon joga. hogy az üresedéstől
számított
1f
napig ö adhatta
bérbe a hérhelyiségé't
és ezt
;i lakáshi vataluíik egyszerűen
bejelentette,
ennek -helyéi." lépett az, hog> minden
bérbeadó kötetes a bérlet megszűnésétől
számított
három nap alatt az üresedés tényét
bejelenteni ai lakáshi ralidnak
és a bérlöt a
lakáshieatal jelöli ki s csal; e kijelölt költözhet be. A1
másik fontos u j rendelkezé- az, hogy üzlethelyiséget, esetleg raktárt stb. is rekvirálhat
a
láká-bivatal szükség esetére. Ezenkívül
korlátozhatja
az olyan lakásokat, amelyek a jelenlegi liérJök indokolt szükségleteit meghaladják. iLaikás\ áltoztatástcsak fontos okliól en
gei| meg a hivatal'. A akásigazolványok megszerzési kötelezettségé vonatkozik ugy :i polgári, mint katonai személyekre egyaránt s
minden lieköltözködőre tekintet uélkiil arra.
hogy fő, vagy albérlőként, azután üres lakásba, bútorozott szobákba vagy lakásba történik a be költözködés. A lakiáshi vatal elnöke
minden egyes bérlőt, aki a lakáshivatal engedélye liléikül, tehát lakás igazolvány nélkül
költözik be valamely lakásba, onnan
karhatalom mai tárolitja
et és szükség esetén karhatalom igény (levételével adja át a bérltelyiséget a lakás-hivatal állal kijelölt liérlőuek és
kihágási 1 járást i.s minden esetben megindítja.
— Két uj iskola épül. Már jórégen tervbe
vette a város, hogy a Kolozsvári-téren és Újszegeden uj iskolákat építtet. A tervek évek
óta a minisztériumiban
hevernek, anélkül,
hogy döntés törtónt volna. A hatóság most
elhatározta, hogy a jóváhagyást, megsürgeti,
hogy az iskolák által munkaalkalomhoz juttas-ti az építőiparosokat.
— Indítvány a c s a t o r n á z á s r a Dr. Sőrcghy
Mátyás indítványt nyújtott be a közgyűléshez. hogy a város csatornázásának munkálatait. sürgősen kezdjék meg. Ezt
Berzenczey
Domokos főmérnök is kívánatosnak tartja,
inert a pince vizeket másként nem lehet megszüntetni. De szükségéinek mondja -a főmérnök, hogy csutornaszakadásokat és eldugulásokat is helyrehozzák. Dr. Sőreghy indítványával a közgyűlés nem foglalkozhatik, uiert
a kormánybiztos nem hívja össze; de a máimeglevő. Nagykörútion liejoli \esatomaro;n<|szer kijavitását a kormánybiztos i.s elrendeliheti.
értesiti
a tisztelt
megrendelőit és a n. é. közönséget,
szabóüzletét újból megnyitotta.

— A szociáldemokrata párt nagy áruüzlet létesítését tervezi. Az elmúlt hónapokban üzlet nyílt meg a Valéria-téren, amely
arra lenne hivatva, hogy a munkásság élelmi szer-szükségletét kielégítsék. A forradalom
ideje óta azonban az üzlet nem felei meg hivatásának, mert a vásárlók száma hihetetlen módon nnegszaiiorolott, A szegedi szociáldemokrata párt vezetőségében ezért megérlelődött a gondolat, hogy szövetkéz
alapon
egy nagyarányú áruiizletct kellene
tesiteni. amely nemcsak a munkásságot, de általában a szociáldemokrata párt tagjait i- -Hlátná a szükséges élelmi cikkekkel. A páH vezetőségnek az a törekvése, hogy a létesitei:dő
szövetkezet (kapcsolatba jöjjön a
budapesti
fogyasztási szövetkezettel, ainelynek az országban 150 üzlete van. Az üzlet- a terv szerint
a fűszer- és gyarmatárukon kivül az összes
élelmiszereket, fehér- és ruhanemüeket, cip'>
ket és más árukat árusítana. Rövidesen eldől, Ibogy a két millió korona
alaptőkévei
alakuló szövetkezet létrejöhet-e.
— A lábbeli á r u z s o r á j a . A cipő és mindenféle lábbeli árát még mindig túlhajtják,
drágitják meg nem félemlíthető
uzsorások.
Ezért a szegedi ipartestület bőripa., i s/akosz
tálya Szántó Mihály cipészmester «lnöklete
alatt a Kölcsey-utca 1- -z. épületben panaszbizottságot alakított, ahol a, közönség szóval,
vagy Írásban bejelentheti
a oipödrágitás
miatt fölmerült panaszait.
— Rend van Óbecsén. Óbecséről több
család Szegedre menekült a forradalom el'ső
naiijaihan, mikor egyes községekben a viszszatért katonák fosztogatni, rabolni kezdtek.
Obecsén csak néhány gazdag milier szenvedte
meg a zendülést, de sokan ijedtségből is elmenekültek. Most, imint onnan Szegedre jött
utasoktól értesülünk, a rend már helyreállt.
A várost ujabban nemcsak szerb, hanem fran
cia csapatok is megszállták, melyeik szigorúan őrködnek a rendre és a közbizWfnságra.
A közélelmezés és a jegyrendszer megszűnt.
A gabonát épp oly szabadon árusítják, mini
békeidőben. Szabad a zsemlye- és kiflisiités
is. Egy zsemlye 1(1 fillér. Az árak általáliarí
•leszálltak. A menekült családok lassanként
visszaszáll ingóznak.

Értesítem

tisztelt vevőimet és
üzletfeleimet,
hogy
üzletemet Röch-palota méllé Tisza Lajoskörut 54. szánt alá helyeztem át. Továbbra is
Pártfogásukat kérve vagyok. Tisztelettel:
Boroska
Sándor
mészáros- és hentes,
Telefon 9—26.
Telefon 9—26.

U R A M M
Magyar

Telefon 8 7 2 .

Tudományos

Színház.

Telefon

872

Szombaton és
vasárnap
január 11-én 12-én

POLA NEGRI
a világhírű lengyel müvésző felléptével

Összetört szivek
Varietédráma 5 felvonásban.

hogy

Tisza Lajos-körut 54. szám a (Dugonics-tér
sarok.) Segédek és tanoncok felvétetnek.

Előadások köznapokon : fél 5, 6 és fel 8 órakor
Vasárnap és ünnepnapokon fél 2, 3, fél, 5. 6 és
fél 8 órakor.

J.

— Utászmatiné. Az Utászmatiné
január
12-én lesz a Korzó-moziban. .legyek a Korzóimozi pénztáránál kaphatók.
— Megkezdődtek a kihallgatások a burg o n y a d a r a ü g y b e n . Budapestről telefonálja tudósitónk: Pénteken reggel 9 órakor megkezdődött^ a burgonyadara botrány szerep m;,ük
kihallgatása. A kihallgatásokat
SzcntkiMyi
Béla főkapitány-helyettes jelenlétében D<>"' >
rend őr taiuk sos folytatja. Marich
Jenő
niszteri tanácsos, a Közélelmezési li -.'.a 1
veit elnöki osztályvezetője azzal ^édek jM,
hogy a 3.900,000 k o r nát Wnidi se lignit ok
adta át. A miniszter — mondotta • a pétsrő
nyugtát nem adott. Miklós Jenő, az Orsz, ,
•Burgonyaközpont igazgatója azt
va!'^'
hogv ő a pénzt Mari-chnak adta át kőteiSMkint. olvasatlanul.
— Építőiparosok m o z g a l m a Az épitó és
kiegészítő iparosoknak szegedi szövets, x<
hó 12-én, vasárnap délelőtt í) órakor az
testületi {'•piiletben közgyűlést tart; a közgyűlés tárgya az alapszabályok nicgállapi.tá>'!
bizottságok alakítása. A szövetség v-ezei -séffel kéri az összes építkezés terén l'oglalk >•/<
.
iparosokat, hogy a szövetség közgyűlésén
ját érdekükben okvetlen jelenjenek uireg
— A Tűz legújabb száma változatos tartalommal megjelent.
—
Adomány. Balling
Mátyás kereskedő
(< '«aba-u. 57.) 1IH1 koronát adományozol: •• •
lünk a szociáldemokrata. jiárt agitációs j.',injára.
— Dr. Schrötter Henrik orvos rendeléseit
'megkezdte. Rendel d. e. R—'10-ig, d. u. 2 ••
!
l?oldog;-ssziinv-sngárut 10. sz. emelet.
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* A vörös l o b o g ó . Szombattól—keddig
mutatja he a Korzó-mozi a legnagyobb (filmszenzációt a mozi létesítése óta. Második heh
iinegy Budapesten a Royal Apollóban a „Vörös j.ibogó" és ina nemcsak egész Budapest,
hanem az cg-i •<•/, ország erről a Ilimről beszéd.
A világhírű Norrlisk filmgyár e
legújabb
mononu ntális
remeke a
világforradalom
megrázó drámáját eleveníti meg hallati-iiunl
tökéletesen az irodalom. művészet és fi lm technika minden eddig ismert eszközeinek a felhasználásával. Ez. a grandiózus film nemcsak
témájában jelent rendkívüli.-.éget. es fölötte
érdekes tartalmat, de feldolgozásában is. Erről i mozgó fényképről csakis az extázis'
hangján .lehet beszélni. A négy hosszú ''elvonásra tagolt (ilmdarah, az emlieriség millióinak jövendő boldogulását célzó .politika mellett. tör lándzsát. A Ii! iii cselekménye: beumt a t j a a szélsőséges eleinek túlzott
követeléseinek borzasztó eredményeit: a pusztulást, a
niunikátlanságot is. A „Vörös lobogó" ;t leghathatósabb eszközökkel, biztos
szolgálatot
te>z a nemes --zoeiál demokratikus tanok elterjedésének. Ezt a filmet hetekig, hónapokig
kelene játszani az egész országban, sőt- a/,
egész világon is, hogy tanítson, meggyőzzön
a feldúlt idegzetű emberek között, akik a cél
talán
oktalan és utópisztikus --sziiuék többnyire öntudatlan és lázító hirdetői. A darab
főszerepét Gnnnár Tolniis, a lilm-zLiié.-z.i i< ez.
egyik legkedveltebbje és
legtelietségesbbje
játsy.a, .Soha még ily nagy. klasszikusan tökéletes. eredeti és meglepő .iérteku nc.m voll
ez
a dám művész, mint ez alkalommal. A
„Vörös lobogó" szombaton, vasárnap, hétfőn
es kedden lesz műsoron a
Korzó-moziban.
Ezen előadásokra a jiénztár tel >foninegreudeléseket neon fogadhat el.
* A vasketrec egyik legizgalmasabb és
legkitűnőbb detektív történet, mélynek főszerepét -Mogens -Enger alakítja, kerül bemutatásra szoniliatüin és vasárnap a Vas—moziban.

Alt Gizella

i Isörendü

nöi divafterme

;

Széchenyi-tér 7. II. 24. Raktáron kosztüm, köpeny.j
utcai és vizit-ruhákra anyagok, amit utolsó divat
szerint jutányosán készítek.

