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fontos intézkedéseket akart életbeléptetni. A
panesovai hajójáratokkal kedvezőbb forgalmi összeköttetést akartak létesíteni, amellyel
együtt járt volna nemcsak a (demarkációs vonalon aluli vonalrészek, hanem, a temesvári,
szegedi ós egyéb vonalak
meuetreadjónek
megváltoztatása is. A szerbek most ezt a tervet hírtelen elejtették. Intézkedéseiket általában. a nyugtalanság jellemzi az utóbbi napokban. Mintha inogna alattuk a magyar talaj.
Itt általában nagy bizakodással néznek az
antant) által Magyarország sorsára vonatkozó intézkedések elé.

— A román atrocitások a miniszterta
nácsban. Budapestről telefonálja tudósítónk
1A minisztei-taaáes csütörtöki ülésén foglalkozott a megszállt országrészek helyzetével is,
főleg pedig a románok által megszállt területeken történt események kel. A minisztertanács elhatározta, hogy közvetlenül informálja
a francia bizottságot a magyar íépköztársaság kívánságai félőt és megíbizta
BeHnkey
miniszterelnököt, Szende (Pál és fíuza Barna
— Az egyetearí tanács
küldöttsége
minisztereket, hogy keressék fel a bizottság Károlyinál. Budapestről telefonálja tudósítónk:
vezetőit és különösen a román megszállással Az egyetemi tanács küldöttsége pénteken délkapcsolatos ügyekről tárgyaljanak. A minisz- előtt megjelent Károlyi • Mihály elnöknél,
terek már tanácskoztak a franciákkal a ro- majd Berinkey miniszterelnöknél, hogy
átmán atrocitásokról.
nyújtsák az egyetemi tanács memorandumát.
— Károlyi Mihályné — a Vöröskereszt A küldöttség vezetője Moravcsik Emil rektor
főfelügyelője. Budapestről telefonálja tudósi- volt, aki ismertette az egyetemi tanács hatá•Wmk: A kormány Káróim Mihálynét a Ma- rozatát és kérte az elnököt, hogy ne lásson az
gyar Vöröskereszt féjgyesület főfelügyeletével egyetemi tanács állásfoglalásában mást, mint
bizta meg.
az egyetem autonómiájának kötelességszerű
— Tábornokok és ezredesek nyugállo- megvédését. Károlyi elnök válaszában kifejmányba helyezése. Budapestről telefonálja tette, hogy bár méltányolja az egyetemi tar
tudósítónk: A Politikai Jffiradó jelenti: Mi- nács elhatározását, érdemben nem nyilaik oznisztertanácsi határozat alapján azokat a tá- hatik, mert a 'döntés a miniszterek és a mibornokokat, ezredeseket, és hasonló rangú ka- nisztertanács kezében van. Annyit azonban
tonai egyéneket, akiknek ez év február 8-ával mondhat, hogy mint miniszter el ök is helye35 évi szolgálatuk lesz. március elsején nyug- selte, hogy az egyetemre uj erők vouljanak
be, akik az u j idők szellemét, hirdessék az
állományba fogják helyezni.
ifjúságnak. Azt az óhajtását fejezi ki, hogy
— A közúti hidon szigorúbb lett az áru- az egyetemi tanács működését békésen hozza
v i z s g á l a t . A szerbek pénteken a közúti hidon összhangban a kormány intencióival. Figyelvaló áruforgalomra vonatkozó szigorú "intéz- meztet az elnök arra, hogy a forradalom Okkedéseket léptettek életbe A kocsikat >ís járó- tóber 31-én nem é;, véget. Berinkey
mikelőiket megvizsgálják ég különösen az élelmi- niszterelnök kijelentette, hogv — h a az ügy
szereket, világító anyagokat >bb. kobozzák el békés és megnyugtató elintézése nem sikerül
az újszeged! hídfőnél. A forgalom egyébként
•kormánybiztost- neveznek ki az egyetem
továbbra is esti 9 óráig van megengedve.
élére.
— - A szerbek kivonulása. Versecről jelentik:
— Betiltották a kolozsvári színház előAv, itteni bánáti vasutak szerb parancsnok- adásait. Budapestről telefonálja tudósítónk:
sága a vasutforgalom
szempont iából igen Dr. Paipp Viktor kolozsvári román rendőrfőkapitány bizonytalan időre betiltotta a kolozsvári nemzeti színház előadásait. A magyarok körében a rornán közigazgatásnak ez
az ujabb visszaélése nagy felháborodást keltett.
— Elhunyt német költő. Berlinből jelentik:
TELEFON
TELEFON: [f
igazgat6;
Lindán Pál híres német drámairól és költő
11-85.
11-85,
[I VASS SÁNDOR.
meghalt.
— Tejet a gyermekeknek! Boblet francia
•••
zredes' már számos tanújelét, adta emberséges jóindulatának. Éppen ez bátorította arra
Szombaton és v a s á r n a p
a Szegedi Orvosegyesületet, hogy gyermekek,
aggok ós betegek érdekében támogatósát kérJÓKAI M Ó R
je. Elhatározta az egyesület legutóbbi ülésén,
világhírű regénye a filmen :
hogy a tejbeszerzés megkönnyítését
kéri a
francia ezredestől, nevezetesen azt, hogy járjon közbe az ujszegedi szerb parancsnokságnál a tejbehozatal megkönnyítése iránt. Csak
annyi tejmennyiség szállítását engedjék meg
a szerbek, amennyi a városi kisgyermekeknek, aggoknak és betegeknek szükséges. Dr.
Boros József, dr. Hollós József és dr. Mészáros
Károly kérvényt vittek az ezredeshez,
Filmre átírták : Vajda László.
Rendezte: K o r d a S á n d o r .
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kinek távollétében azt a segédtisztjén «k aid«
ták át. Az orvosok a. kérvény kedvező elintézését remélik.
— ötven vagon fa. Kiss Ferenc főerdőtanácsos beadványt intézett a városhoz,
a
melyben azt közli a polgármesterrel, hogy a
város kezelésében levő csöngőiéi emdőbol tüzelőfát lehetne szerezni a lakosság számára-. A-a
erdő 240 katasztrális holdon terül el, ebből 8(1
—Í40 íhold fáját lehetne kivágni, >mi 50 vagonra, való, vagy 300 öl tüzelőfát; jelent. A
szállítás nem kerülne sokba-. A főerdőtanácao®
javaslatát bizonyára elfogadják.
— A szegedi kereskedők tanácsa csütörtökön este Stauber Miksa- alelnök elnöklet*alatt teljes ülést tartott. Elnök jelentette,
hogy a varrógépkereskedőik átiratban kérik a
karbid árának 15 koronában való maximálását. A tanács az ügyet az áxmegál lapító (bizottságnak adja ki
véleményezés
végít-fc.
Schweiger Miksa főtitkár részletesen referált a megalakítandó kereskedők szövetségének előarrankálatairól. Jelenti,, hogy a kereskedők egyesülete
vasárnapra összehívott
rendkívüli közgyűlésén fog -a -belépésről végéivényes határozatot hozni. Felolvassa az általa kSszitett -s a tanács nevében Szeged összeskereskedőihez intézendő felhívást, mely a szövetség programjának főbb pontjait
tartalmazza. A kereskedők tanácsa teljes egészében elfogadta a, felhívás szövegét. A belépési
nyilatkozatokat egy szakma szerint összehívandó bizottságnak fogja kiosztani, iiely -a
taggyüjtéseket eszközli. Jelenti, hogy az alapsaabályícrvezet is nagyjában elkészült s azt k
legközelebbi ülésen fogja beterjeszteni.
Az
alakuló nagygyűlés 8—10 napon belül fog
megtartatni, A kereskedők tanácsa erélyesea
megsürgeti a városi tanácsnál a hadból viszszatért -kereskedők részére felépítendő üzlethelyiségek köztérhasználati' engedélyének -kiadását. A kereskedők közül eddig 54-en kértek helyiséget.
— Szociáldemokrata gyűlések. A vas- és
fémmunkások a Munkásotthon nagy termé. ben szombaton délután 6 órakor fontos ügyben összbizalmi ülést tartanak. — Sz-.nub.iton
este 7 órakor a malommunkások t art inak
ülést a Munkásotthonban.
A nő inunk ások
szombaton- délután 3 órakor a Munkásotthon
nagytermében rendes évi közgyűlésüket tartják. — A festőmunkásök vasárnap délelőtt 9
óraikor rendes évi közgyűlésüket tartják a városiháza közgyűlési termében. — A sütőmunkások vasárnap délután 2 órakor ülést tartanak a Munkásotthon
nagytermében. - A
földmunkások, és kisgazdák vasárnap délután
2 óraikor rendes évi közgyűlést tartanak a
városháza közgyűlési termében. — Vasárnap
délelőtt 9 órakor a vas- és fémmunkások a,
Korzó-moziban értekezletet tartanak, amelyen beszámolnak a munkaadókkal folytatott
tárgyalások eredményéről. — A S z é p György
utca és Tiszapart, Nagykörút és kiskörnt körzetében lakó Népszava előfizetők nzombat este 6 órakor a Csuka-utcai Wagner-vendéglőben jelenjenek meg.

Özv. Gottlieb ignáené született Neumann ILeonóra mély
lommal tudatja, ugy a maga, mint gyermekei és rokonai nevében,

hogy

fájdaszeretett

férje

Gottlieb Ignác
67 éves korában, 3 8 évi boldog házasság után elhunyt. A megboldogult hűlt
tetemeit vasárnap délelőtt 10 órakor a szt. István-tér 6 sz, a. gyászházbői kísérjük
örök nyugalomra az izraelita temetőbe.

Előadások

vasár- és ünnepnapon fél 2, 3.

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

Gyászolják: Gyermekei Gottlieb József és neje HalászFlóri*, Gottlieb Sándor,
Gottlieb Miska, Gottlieb Endre, Gottlieb László, Gottlieb Irén, Gottlieb
Juliska, Gottlieb Ilonka, Gottlieb Margit. Unokája: Gottlieb Klárika
é s kiterjedt rokonsága.
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