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— Risztics dandárparancsnok szegedi 
t a r t ó z k o d á s a . Risztics szerb ezredes, nagy-
beoskeroki dandárparancsnok pénteken dél-
előtt látogatást tett dr. Soniog.i/i Szilveszter 
(polgármesternél. Később az ezredes a Szeged-
re érkezett Olejnyik kikindai szerb parancs-
nok és kíséretük a város fogatain megtekin-
tették Szegedet. Tiszteletükre délben az ujsze-
gedi vigadőlutti volt ebéd, a szerb internátus-
ba u uzsonna, e>sto pedig Qeorgevjcs, az ujsze-
gedi maeti Tanács va során látta őket ven-
dégeKÜl. ' 

— A Radikális párt január 19-én, 
vasárnap délután 5 órakor a Tisza-
szálló fűtött nagytermében gyűlést 
fart. Ez alkalommal Juhász G y u l a párt-
elnök ,,A kultura válsága és a radi-
kálizmus"cimmel tart előadást. Juhász 
Gyulán kivül még egy érdekes előadás 
lesz. Dr. Rubin László Budapestről a 
„Szabadgor .do laf" főmunkatársa, jeles 
pub l i c i s t a „magyar r a d i k a l i z m u s " cí-
men ad elő. 

— Mann J a k a b üdvözié e. Maiin Jakab 
tanárt, a Bábaképző intézet neves igazgatóját, 
az állami és törvényhatósági altisztok és szol-
gák or-z:igOs s/akszerveaete diszelnöknok vá-
lasztotta meg. A megválasztásról egy öttagú 
küldöttség értesítette Mann tanárt, akinek 
átnyujtoták a. szakszervezet értékes emléktár-
gyát. 

— Uj ve/etfik a vakok intézete élén. 
Lováén Józsefnek, a vakok intézete igazgató-
jának tudvalevőleg -el kellett távoznia az in-
tézettől a Munkástanács határozata folytán. 
Addig, anig ebben a kénb-ben a miniszter 
lönté » leérkezik, dr. Dettre J á n c # komnány-

hiziiis Molnár Bélát, az intézet tanárát bízta 
meg az intézet igazgatásával, imig az elmoz-
dított igazgató ihelyett Konc: József tanár 
tar t j a majd az előadásokat, 

— Ambrozovics Dezső meghalt. Buda-
i<strí':l telefonálja tudósítónk: Érzékeny vesz-
teség érté az iró világot. l>r. Ambrozovics I >e-
zsö. az ismert iró és miikritikus pénteken dél-
előtt hirtelen meghalt. Ambrozovics 55 évet 
élt. Mintegy 2 évtizeden át a Képzőművészeti 
Társulat t itkára volt.-

— A hírszolgálat megszervezése Ameri-
kával. Budapestről telefonáija tudósitófik . Több 
lap azt Ír ja , hogy Greel, tVilson elnök titkára 
több városba, többek között Budapestre is el-
látogat a helyzet tamilmányozása céljából. Ez 
a hir ebben a formában téves .mert Greel nem 
Wilson titkára, hanem az amerikai sajtóiroda 
vezetője, aki Prágából Béeshe, onnan Buda-
pestre, Zágrábba, Belgrádba és Bukarestbe 
utazik, még pedig azért, hogy az lEgyesiilt Al-
lainokkul való hírszolgálatot megszervezze. 

— Megszűnt a fehér kenyér. A polgár-
mester radikálisan, intézte el a fehérkenyér 
kérdését. Egyszerűen kiadott egv rendeletet 
és megtiltotta, liogv a i>ékek fehérkenyeret 
süssenek. Mondani se kell, hogv ezáltal sok 
lisztet megtakarítunk, de- azt se ke 1 mon-
dani. hogy ezzel az iigy' egyáltalán nincs el-
intézve. Altiig a, kávéházakban nyolcvan fillé-
res kngkVfot, egy korona busz filléres diós-
kiflit és egv koronás lekváros kiflit árusíta-
nak a tea mellé, addig hiába szüntetik még a 
fehérkenyeret, nem segítenek vele a liszth'á-
nyon. Összesen csak azt érte el tehát a polgár-
mester a tiltó rendelettel, hogy ezentúl egy 
korona Ints/, fii ért kell fizetnünk, ha egy-két 
falatot óhajtunk étkezni a teához, az eddigi 
húsz filléres fehérkenyér helyett. Ha a pol-
gármesternek valóban az a szándéka, liogv.a 
lisztpocsékojásnak gátat vessen, mindenek-
előtt a különféle drága kiflik sütését tiltsa be, 
ne pedig az olcsó fehérkenyérét. Elvégre, ha 
fehérkenyeret nem muszáj enni, — mint 
ahogy nem is muszái akkor miért hagyja 
.i polgármester a drága kifliféléket ráukkény-
szeritend. ' 

— Halálozás. Rosenzweig Miksát pénteken 
délután tömették nagy részvét mellett a Bá-
ni Jósika-utca 81. számú gyá»zházbéd. A 
gyászszertartáson a rokonság, jóbarátok és is-
merősök köréből sokan megjelentek. 

— Megint megálltak a villamosok. A múlt 
hónapban már jóidéig be kellett szüntetni a 
villamosforgalmat, mert a Közúti igazgatósá-
ga nem tudott szenet szerezni. Január elején 
valahogyan szerzett a társaság néhány vagon 
szenet, mire a kocsik, — bár korlátolt forga-
lommal — isirét megindultak. Sajnos, a di-
csősé® csak péntekig tartott. Pénteken már 
megint nem jöttek ki a'kocsik a telepről, mert 
elfogyott a * szén. Tekintettel arra a szomorú 
körülményre, hogy sr.én ddtgt&an m a or-
szágszerte kilátástalan a helyzet, sejteni se 
lehet, l i c iv a villamosköz ekeclés meddig fog 
szünetelni. 

— A Pepi T a n / c s országos kongst sszusa. 
A Papitanacs csütörtökön és pénteken orszá-
gos kongresszust tartott Budapesten. A kon-
gresszuson a Délvidéki Papi Tanács intéző-
bizottsága öt taggal képviseltette magát Vá-
ros'sy Qyu'a vezetésével,'A kongresszuson Jí7>-
rülbe'ii! ötszázan vettek részt az alsópapság 
köréből. Várossy Gyula radikális beszédet 
tartott és meggyőző érvekkel támogatott in-
dítványt terjesztett elő a<rrót, hogv a papi tjőt-

jenséget, mint egyházfegyelmi törvényt szünr 
tessék meg. Az indítványt több magasröptű 
felszólalás után egyhangúlag elfogadták. A 
határozatot közlik a püspöki karral és döntési 
végett a pápa elé juttatják. 

— Tisza és Lukacbich telefonja. Buda-
pestről telefonálja tudósítónk: Dr. Veres Mi-
hály, a távbeszélő ügyök kormánybiztosa a 
letűnt rendszer két nevezetes alakjának ügye 
ben határozott ma. Egy kérelmezőnek, igaz- • 
ságos indokolás álapján elrekvirálta a "tra-
gikus végű Tisza. István használatlanul ma-
radt telefonját. Hasonló sors fogja érni Luka-
chich volt tábornok telefonját is , .ha rövide-
sen nem igazulja, hogy a távbeszélőjére fel-
tétlenül szüksége van. 

— A Mérnök és Építésze tiylet pénteken 
délután előadást tartott. Előadó Clementis 
László volt, akinek fejtegetéseit érdeklődéssel 
hallgatók. 

Korzó loz i R.-T. 
TELEFOr, 

11 a Igazgató: 
VASS SÁNDOR. 

TELEFON: 
11-85. 
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Szombaton, vasárnap, 

Nagy cirkusz attrakció ! 

Szenzációs! izgalmas! 

Nagy cirkusz dráma 5 felvonásban. 

A szezon egyik leg-
izgalmasabb filmje. 

Előadások vasár- és- ünnepnapon f? 2, 3. 

fél 5, 6 és fél 8, köznapon fél 5, 6 és fél 8 óra 

— Uj kormányrendeleteit-. Legutóbb meg-
í lent, kormányrendelet szerint egy métermá-
zsa tengeriből 8 klg. tengermsirát ugy kell 'ki-
vonni. hogy egy iniéterimázsa csira legalább 
IS klg. olajat ttrtalmazzon. - A városi ható-
ságát értesítette a k< iw.keé. lumügyi mVt:i.«-
te'r, hogy a kereskedők névjegyzéke kísére-
tében közölni fogja a Szegeidet megillető gyu-
famenyiséget. Ha : polgárnő est errek val • •>••• 
lyik gyufaelánisitó ellen kifogása volna, az 
esetben a gyufaipari szövetség más megbíz-
ható kereskedőt biz meg az elárusitással. — A 
»•< rt -hizlaii.'•'ról is uj rendelet j e h n t meg. a 
melynek alapjárt a küzélelimez'isi iinitti.siz.ter 

a 'sertéseik teljes 'beérése. előtt is intézkedhet 
-azok felhasználás* iránt, egyben Mhatajmaz-
za az országos sértésforgalmi irodát, hogy a . 
-zerződ'-l en kikötött árakat 'ked vezőbb >n u'-
vényesithesse. . . 

— Kereskedők a f inság enyhítése ér-
dekében. Hetek óta mindjobban érezhe'ő 3 
fainség Szegeden. Ma már fa egyáltalán u 'in. 
kapható és emiatt a fakereskedők t kormány-
biztoJhoz fordultak, hogy a különböző he've-
ken levő fa.készletüik sürgős i.deszállitéi-'ábau 
legyen a segítségükre. Dr. Dettre János kor-
mánybiztos siiygős átiratot intézett az ál'btm-

kvasutak igazgatóiságákoz, amelyet arra kért. 
hogy az iizletvezetőségéknél intézkedjék a 
szükségei vagonok rendelkezésre hocsájtása. 
iránt. A szegedi fakereskedőknek nrintegy 
450 vagon fájuk van küHjnböző helyiken, a-

he lybő l 150 vagon Barátkán éa Csúcsán van, 
•amely községek imég nime enek megszállva. 
Ha a kormánybiztos kérésére az államvas-
utak igazgatósága haladék nélkül intézkedik 
a, vagonok irányában, az esetben remény van. 
arra. hogy a város a faiuseg enyhít;- r.; < y 
kis iához juthat. 

— Műtermeié t kérnek a művészek. A 
szegedi művészek mozgalmat 1 ••>. ' ményez-
tek, amelynek célja egy miivtsx.ti bizolbúg 
megalakítása. E l.izottság fe>gná a város mű-
vészeti ügyeit, szé| .'-/.eti fejlő Jé-ét irányítani. 
A megalakulandó bizottság egyik feladatai 
lenne a mii vészek részérei egy. >m ii vészt ; í p 
létesítése. A mii termes házak (a már eddig is 
előirányzott. t< rvezetiveii) állandó lakhelyű! is 
szolgálnának a művészeknek. Mind /.ek et-
alonban máról-holnapra nemi lőhet mégterem-
teni. A viszonyoknak konszolidálódni kell, 
hogy e tervek kivihetők legyenek. Műtermek-
re azonban igenis máról-hol napra van szük-
ség. Ha lakatosnak, vagy asztalosnak .műhely 
kéli, hogy dolgozhasson, egy művésznek szint-
úgy -műhelyre van szüksége. De amíg az előb-
binek megfelelő egy vüágos 'terem, addig a 
művészinek csakis < célra épített termet lehet 
dolgozó műhelynek használni. Most -egy ;pit-
kezési akció folyik. Rövidesen egy nsoiinó ház 
l'og fölépülni. Felhivjuk figyelmét az illetékes-
köröknek, hogy a felépiten<lő házakban festé-
szeti és szobrászati műtermek építését vegyék 
kombinációba. Ezzel meg lenne oldva a mos-
tani nagy műtermi mizéria, ami Szegeden le-
hetetlenné teszi a imiivészek ' olklogulását. 

— Meghosszabbították az egyszeri se-
gélyek kifizetésének határidejét. A hivata-
los lap közli. Jiogy a hadirokkantak, hadiöz-
vegyek és hadiárvák részére engedélyezett 
egyszeri segélyek kifizetésének határidejét a 
hadügyminiszter január végéig meghosszab-
bította. 

— Élet költözik Tóth Julcsa házába A 
belvárosi elátkozott házba, amelyet Bagoly-
várnak is elkeresztelt-a babonás nép: élet köl-
tözik. Eddig is volt ugyan élet 1 enne, mert 
az ódon kapu mögött, az udvari részen Tóth 
Julcsa élte le a maga különc életét, most azon 
ban az utcai részen levő üzlethelyiségek egyi-
kébe — minden babonák ellenére egy de-
rék lakatosmester ütötte, fel a keresete forrá-
sát. Relkviráltatott egy üzlethelyiséget, n-nd-
behozta a ház elhanyagolt elejét és most otb 
dolgozik. .A munka talán rendbeihozza a vá-
rosnak ezt a régi bizalmatlan külsejű házát 
iis és nem lehetetlen, hogy még Tóth Julcsa 
is felépítteti az ódon házat modem több eme-
letes palotává, ami illene a város egyik leg-
szebb pontjára. 


