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á fölösleges katonabarakkokat alkalmas, iires 
telkekre áfépitsék és a hadból visszatért, üz-
lethelyiséggel nem remle kező kereskedők ré-
szére megfelelően berendezzék. Többek hoz-
zászólása után a tanács a javaslatot az elnök-
ségnek részletes javaslat előkészítése ce iából 
visszaadta. Dr. Lundesberg Jenő eiőaűó in-
dítványára kimondotta a Kereskedők I aná-
csa, hogy az élelmiszer és virágkereskedők 
üzleti zárórájára vonatkozó sérelmes rendel-
kezések megváltoztatása tárgyában feliratot 
intéz a kereskedelmi miniszterhez. Elhatá-
rozta a tanács, hogy a vasbizottság sérelmes 
intézkedései tárgyában Vágó kormánybiztos-
hoz feliratot intéz. Az elnökség javaslatára ki-
mondta a tanács, hogy küldöttséggel járul a 
kormánybiztos-főispán elé s kérni fogja, hogy 
a törvényhatóságot pótló néptanácsba az össz-
kereskedelmct képviselő kereskedők tanácsá-
nak is adjon helyet. 

Itt emiitjük meg, hogy a ..csütörtöki ra-
nácsü'ésen fölmerült az a kérdés, hosrv mi-
lyen lesz a néptanács működése, hogy rendes 
tárgysorozat szerint tárgyal-e majd, vezet-e 
jegyzőkönyvet s hogv interpellációkat, indít-
ványokat terjeszthet-e elő. Dr. Dettre János 
kormánybiztos, akihez felvilágosításért for-
dultunk. kijelentette, hogv a Néptanács for-
ma szerint is helyettesíteni fogja a közgyű-
lést. 

— Gyárak és vállalatok kérelme. Azoknak 
a gyáraknak és vállalatoknak vezetői, ame-
lyek a megszállott területeken vannak és a 
.szegedi kereskedelmi ós iparkamara körzet -
be tartoznak, az elmúlt napokban értekezle-
tet tartottak. Az értekéz létből kifolyólag ar-
ra kérték a .-kamarát, hogy i megszálló csa-
patok parancsnokságaival lépjeft érintkezésbe 
a miatt, hogy engedjék m g n.'kik külföldi-e 
szóló útlevél nélkül is, hogy ipartelepeikre, 
vagy bérföldjeikre utazhassanak. 

— Félholtra vertek egy főszolgabírót és 
községi jegyzőt. Csütörtökön délelőtt azt a birt 
közölte 'valaki a kormánybiztosi hivatalban, 
hogy Ambrőczfaiván megplték á községi jegy-
zőt és . az egyik csanádmegyei főszolgabírót. 
Érdeklődtünk az ügy iránt és azt az értesí-
tést szereztük, hogv iiyen formában a hir 
nem felel meg a valóságnak. Földeák, esanád-
megyei községben történt az eset. Czuppán 
Samu községi jegyzőt és Urbanek Kálnnán 
főszolgabírót a községházán megtámadta egy 
izgatóktól fö'bujtatcrtt tömeg. Azzal vádolták 
őket, hogv visszaéléseket követtek el a hadi-
segélyezések körű'. A föüzgult tömeg a két 
tisztviselőt félholtra verte. Különösen a fő-
szolgabíró állapota veszedelmes. A makói köz-
kórházba szál itják. 

— Megalakult a Belvárosi Mozi R. T . 
Csütörtök délután öt órakor tartották a Bel-
városi Mozi R. T. alapitói a Tisza-szállóban 
alakuló közgyűlésüket. A közgyűlést Abonyi 
Mihály, a létesítendő vállalat ügyvezető 
igazgatója nyitotta meg, aki bejelentette, 
hogy az egymillió kétszázezer korona alaptö 
két lí>'2-en lejegyezték, a törvényszabta in-
tézkedések és előírások megtörténtek, ugy, 

hogy a megalakulásnak mi sean áll útjában. 
Vázolta az igazgató a létesítendő mozi hely-
zetét, amely — miután a legmodernebbül és 
legfényesebben berendezett lesz, még talán a 
fővárosiakat beleértve is — föltétlenül magá-
val fogja hozni, hogy Szeged első szórakozó 
helye legyen. A megjelentek egyhangúlag 
tudomásul vették a bejelentéseket, elfogad-
ták a Szivessy Tibor budapesti műépítész ál-
tal készített szép kivitelű terveket, azután az 
igazgatóságot és a felügyelő bizottságot vá-
lasztották meg. Igazgatósági tagok lettek: 
Juranovics Gyula, Kamp János, dr. Jurano-
vics Ferenenó, Maróthy Ferenc, Réti Adolf, 
Pollák Nándor, Pollák Endre, Vass András, 
Kőrös Albert, Pető Ernő, Vértes Adolf, 
Ernst Sándor, Lippai Imre, Wolf Miksa, Sán 
dor Ferenc, Schermann Kálmán. Abonyi 
Mihály ügyvezető igazgató, dr. Pálfi í^oltán 
ügyész. A felügyelő bizottság tagjaiul meg-
választatta'k: dr. Fülöp Zisignnond, Bozsó 
János, Pozsgay Károly. Greszner József, 
Mell is Lajos, Kovács Sándor, Lippai Nagy 
Antal, Horváth Ignác, Molnár Ármin. 

— A szegedi gazdasági faszerszómgyár. 
Jó ideje már, hogy az Ottovay és Winkler 
cég azzal az ajánlattal fordult a városhoz, 
hogy egy Szegeden létesítendő gazdasági ta-
szerszámgyár cé'jaira engedje át a Bánom-
kertsor és a Tisza által határolt területet, a 
mely 20 katasztrális liold és 996 négyszögöl. 
A területért holdankint 15(10 koronát aján-
lottak és husz évi adómentességet kértek. A 
gyár alapítására félmillió korona befektetést 
fordítana a cég és a telepen mintegy nyolcvan 
munkáscsaládot foglalkoztatna. Az ajánlattal 
csütörtöki ülésén foglalkozott a város taná-
csa, amelynek a dolog nem nagyon lelhet sih-
gős. Ezt értjük is, hiszen a jövőnk ragyogóan 
bontakozik ki és iparunk ugv láts-z;K — 
versenyen iö ül erős lesz. A cég ajánlatára a 
tanács egyébként azt válaszolta^ hogv azon a 
területen magánosok 3200 koronát fizettek. \ 
terület bírói uton megállapított értéke holdan-
kint 2400 -kojona, vagyis a cég olcsó ajánlat-
tal fordu t a városhoz. Megállapítást nyert, 
hogy a gyár céljaira sokkal kisebb terület is 
elegendő. Adómentességet csak abban az 
esetben hajlandó adni' a tanács, ha a cé? olv 
cikkeket gyárt, amelyeket külföldről kel'ene 
behozni. A céget más terület keresésére hívja 
fel a tanács azzal, hoev ebben a terüleíkere-
sésben a városi mérnökség a cég seg'ségére 
áll. 

— Halálozás. Rosenzweig Miksa életének 
45 évében hosszas szenvedés után szerdán el-
hunyt. Pénteken délután 3 órakor temetik a 
Báró Jósika-utca 31. számi u gyászházból. 

— Cementet k s p a város. Az itteni niun-

kahiányon nagyot lenditene, ha a város meg-
kezdené az építkezéseket. Az erre- vonatkozó 
törekvés nem is hiányzik és ezt tudják is az 
illetékes lielyen, ezt bizonyítja az az örvende-
tes liir, hogy Garbai Sándor kormánybiztos 

j egy zárt vonat cementet utalt ki Szeged ré-
I szére. Az építkezéshez 3 és fél millió téglával, 
| amely még nincs mind kiégetve, rendelke-

Rosenzweig fóiksáné szül. Klinger Lina a saját és gyermekei 
Pista, Feri és Rőzsika nevében mély fájdalommal tudatja, hogy szeretett férje 
illetve édes apjuk 

Rosenzweig Miksa 
f, hó 15-én életének 45. évében, boldog házasságának 16-ik évében husszu súlyos 
betegség után elHtinyt. 

Temetése pénteken f. hó 17-én délután 3 órakor lesz a Báró Jósika-utca 
31. szájnu gyászházból. 

Szeged, 1919. január hó 15-én 
Rosenzweig József és neje szülei, Klinger Mór apósa, Schwartz Kálmánné szül. Rosenzweig 
Giza nővére, Schwartz Kálmán, Türk Salamon, Klinger Ignácz, Klinger Gábor sógorai, Türk Sa-
lamonná, sz. Klinger Adél, Klingerlgnácné, sz.Morgenstern Berta, Klinger Gabriella sógornői-
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zik a város, ezenkívül a magánépitkezések 
céljaira vizi uton érkezni fog tégla. Homok 
nincs elegendő, de inarosj homok kapható. 

— A Szabad Egyetem tegnapi előadásán 
Eckerdt Elek a modern zeneszerzőket ismer-
tette. Pénteki előadók dr. Tonelli Sándor és 
fíródy Mihály. 

— A Bankegyesület fát szerzett. A Bank-

egyesület Részvénytársaság igazgatósága ét-
tesitette dr. Defare János kormánybiztost, 
hogy a napokban néhány vagon fát fog kapui. 
Ezt a polgári vendéglőknek, a pékeknek és a 
szegényebb néposztályuak fogja kiosztani. A 
bejelentéshez a kormánybiztos természetesen 
hozzájárult. 

— Az Igazság legújabb száma szenzációs 
tartalommal pénteken jelenik meg. 

— Véletlenül agyonlőtte az unokanénjét. 
Látogatóba ment szerdán Bárkányi József 5. 
honvéd Szatymazra özvegy Száraz Mátyásaié-
hoz, a nagynénjéhez. Beszélgetés közben elő-
vette a szolgálati revolverét és mutogatni 
kezdte, majd tréfából ráfogta Száraz Anná-
ra, az unokanénijére. A revolver elsült és a 
golyó a lány mellébe fúródott. A lány a szen-
vedett sérülésibe nyomban meghalt. Holttes-
tét a. felsőközponti hullaházba szállították. 
Bárkányit Potyondy Miklós rendőrkapitány 
őrizetbe vette, csütörtökön pedig Szegedre 
szállíttatta. Pénteken katonai bizottság megy 
ki a helyszínére. A boncolást is akkor fog-
ják megejteni. , 
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MŰSOR: 
Péntek: Hejehuja báró, operett. Idénybórlet, 

páros 38. 
Szombat délután: Vasgyáros, színmű. 
Szombat este: Cigányprímás, operett. Pre-

mierbérlet B) 17. 
Vasárnap délután: Aranyember, szinmii. 
Vasárnap este: Tul a nagy Krivánon, dalos-

játék. Bérletsziinet. 

* Hétfőn Árva László király. Hétfőn ke-
rül színre hatodszor Arra László király szo-
morújáték páratlan bérleMwn. Jegyek inától 
kezdve előre válthatók. 

Gizella-tér. ^ Telefon 608. 

Pénteken 17-én 

Közkívánatra 

Harang 
Dráma 4 felvonásban. Schiller Frigyes 

örökbecsű költeménye filmen. 
Rendezte: Franz Hoffer 

Jtarry erélyes aKar lenni 
Vígjáték 2 felvonásban. 

Előadások fél 5, 6 és fél 8 órakor. 

Modern vegyfiszf itó 
201 és ruhafestő intézet. 

KLEKKER JANKA, Feketesas-u. 17. 


