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tanfolyamokat szervezzenek. A régebbi taní-
tók szakszervezete által megkezdőit ügyeket 
a jogfolytonosság: szempontjából átvette. In-
tézkedett továbbá a végnehaj'tóbizottság a 
kommunista exponensek méltó megbünteté-
séről. 

— A jogakadémiai tanfolyam. A szegedi 
főiskolai hallgatók már régebb idő óta sür-
getik, hogy módjuk tegyen az itthon való ta-
nulásra, miivel az egyetemektől el vannak zár-
\'d~Majabács Kálmán; és Gaszner Qyula egye-
temi hallgatók csütörtökön ismételten fölke-
resték ebben az ügyiben dr. Gaál Endre kul-
turtanácsnokot ,s megsürgették a jogakadé-
miai tanfolyam fölállítását. 6000 korona se-
gély kellene erre a várostól, amelynek enge-
délyezéseért már átírtak a kormányzóbiztos*-
hoz, továbbá megfelelő 'helyiség, két-három 
tanterem, amelyeket 'a Bohn-féle internátus 
engedhetne át. Kolozsváriról! 4—5 egyetemi 
tanárt hívnak meg és eziránt az ottani 'rek-
torhoz fog átírni .a tanács. A tanárok óradí-
jait a tandija'kból és a városi segélyből fedez-
nék. Az akadémiai tanfolyam tervét Temes-
váí'Ott is publikálták mér s remélhető, hogv 
a.Délvidékről is jönnek majd: hallgatók. 

— Még mindig érád a Tisza. Csütörtökön 
ismét emelkedett a Tisza. Szerdán este 8.61, 
csütörtökön reggel 8.69, délben pedig 8.71 imé-
ter volt a vízmagasság. Az áradás állítólag 
ezzel a magassággal elérte a maximumot és 
most már apadni fog. Ezt azonban csak ak-
kor lehet majd határozottan megállapítani, 
ha a felső vizek állásáról megbízható érdesí-
tés érkezik Szegedre. Az, hogy az utóbbi na-
pokban alig néhány centimétert áradt a Ti-
sza, onua.ii van, hogy az algyő-mártélyi vonal 
alsó szakaszán levő cirjáki gátat szerdára, 
virradóra eddig ismeretlen tetteseik átvágták. 
A viz emiatt nagy szélességben átszakította a 
töltést és legnagyobb része itt folyt le. 

— Az Acsev. felvette a forgalmat Sze-
geddel. Az Arad Csanádi Egyesült Vasutak 
igazgatósága, mint köztudomásu, január óta 
Szeged és Makó között is beszüntette a tar-
jaimat. Most, miután a megszállott, területe-
ken. a vonatok forgalmát ugy a franciák, 
mint a szerbek szabaddá tették, Szeged és 
Arad között is megindult a személyforgalom.' 
Csütörtökön délben 12 órakor jött be az első 
motoros vonat Szeged állomásra. Araóról 
1'eg.gel nyolc órakor indult el. Szegedről a ré-
gi menetrend szerint délután három órakor 
indul Arad félé a motoros. 

— Ismét megalakult a 46-ik gyalogezred 
A volt 46. közös gyalogezred, amely, mint is-
meretes), az ötödik honvéd gyalogezredbe ol-
vadt be, ismét megalakult. Az uj ezred a 
.Csongrád-Csanádi 46. gyalogezred nevét vi-
seli. Az ezredet kedden vette á t Dindo'rfer al-
ezredes, ezredparancsnok, aki régi kipróbált 
Törzstisztje a 46. gyalogezrednek. Az ezred 
tisztikarát kizárólag a régi ezred tiszti állo-
mányából alakították meg. 

— Napi két vagon szén helyett háromat 
kap a varos. A francia parancsnokság eddig 
a városi közüzemek részére két vagon szenet 
utaltatott ki nap out a. ,Ez a szénmennyiség 
azonban nem bizonyult elegendőnek. A rend-
kívüli szükségletek fedezésére Charpy tábor-

Szeged területének parancsnoka ugy in-
tézkedett, hogy ezentúl három vagon szenet 
kapjon a város. Betrix ezredes erre vonatko-
zólag a következő rendeletet adta k i : 

A 76. hadosztály és Szeged területének 
lábornok parancsnoka elrendeli három vagon 
szénnek a .kiutalását. Két vagon helyett (ö&z-
szesen 30 tonna szén). A tábornok parancs-
nak ezen rendelkezéséről .a magyar országi 
francia csapatok főhad vezet őségének jelen-
tést tett, hivatkozván a városi közüzemek 

feltétlen szükségleteire. Betrix ezredes, ván-os-
kormányzó. 

— A szegedi festőművészek műteremnek 
kérték a tanácstól a városi korcsölyázó-pavif-
lon átengedését. Mivel most ezt a paviIlont 
francia katonák használják, a tanács a kérel-
met nem teljesítheti. A szegedi képzőmiivé-
szek egy tárlat megtartásához 1000 korona 
segélyt kértek a várostól. A segélyt megkap-
ják. 

— Megkezdik a téglagyártást. Dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester csütörtök délutánra 
értekezletre hivta egybe a téglagyárosokat, 
akiket felszólított arra, hogy tegyek meg a 
szükséges előkészületeket a téglagyárt3s; meg 
kezdéséhez. A polgármester bejelentette, hogy 
e hó végére már lesz szén és meg lehet kez-
deni a téglagyártást. A vályogveréshez azon-
ban már most hozzá kell látni, hogy ezzel is 
csökkenjen a munkanélküliség. 

— Műegyetemi hallgatók vasútépítési 
tanfolyama. A Szegeden időző műegyetemi 
hallgatók részére a főreál iskolában vasút-
építési tanfolyamot rendeznek. Azok a mű-
egyetemi hallgatók tehát., akik a tanfolyamon 
részt vesznek, pénteken délelőtt 10 órakor je-
lenjenek meg a főreáliskolában. 

— A városi könyvtár igazgatósága arra 
kérte a tanácsot, hogy a könyvtárban a kézi 
lapokért 5 fillér, a kölcsönkérő nyomtatvá-
nyokért 10 fillér dijat szedhessen, továbbá, 
hogy a kikölcsönzött könyvekért a könyv ér-
tékének kétszeresét deponálják és a haszná-
lat után hetenként egy korona dijat szedhes-
senek. A könyvek kötése, karbantartása irgya-
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Pénteken, szombaton és vasárnap 

A szezon szenzációja 

Schubert hallhatatlan dalmüve 4 felvonásban. 

Az ének betétet minden előadáson 

OCSKAY KORNÉL 
fogja énekelni. 
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Előadások fél 5 , 6 és fél 8 órakor, 
vasárnap 3 fél 5 , 6 és fél 8 órakor 

nis olyan nagy költséget okoz. amit nem bír 
el a könyvtár jövedelme. A tanács módosí-
tásokkal teljesíti a kérést. Nem tartja, kívána-
tosnak a használati díj szedését, de a kézila-
pok árát 10, a kölcsönkérő nyomtatványokét 
20 fillérben állapítja meg. 

— Az a p á c á k fizetés javítást kérnek. Az 
alsóvárosi zárda tanító apácái a várostól ed-
dig személyenként havi 15 korona díjazást 
kaptak. Most arra kérték a tanácsot, hogy 
ezt a csekély honoráriumot havi 60 koronára 
emeljék. A kérteimet teljesitik. 

— Nyersanyag az iparosoknak. A keres-
kedelmi és iparkamara tudvalevőleg azzal a 
kérelemmel fordult- a vároahoz, hogy azokat 
a. nyersanyagokat, amelyek. $ a'égJl katonai 
kincstár tulajdonát; képezték, engedje át az 
ipari vállalatoknak. Csütörtökön foglalkozott 
a kérelemmel a városi tanács, amely ugy ha-
tározott, hogy a, készleteket előbb leltárosatat-
ja, azután pedig megállapítja, hogy milyen 
mennyiség ebből a városé. Csak amikor ea 
megtörtént, fog a tanács véglegesen dönteni 
a kérelem fölött. 

— A lakáshivatai ismét működik. Csü-
törtökön újra megkezdte 'működését a lakás-
hivatal, amely elsőnek Tari Béla, Boldogasz-
szony-sugárut 38. szám alatt levő háztulaj-
donosnak ügyét tárgyalta. A tulajdonosi a 
házában levő kis lakások bérét 120—140 koro-
nával kívánta emelni. A lakáshivatai elutasí-
totta a háztulajdonos keresetét és az érvény-
ben levő házbért állapította meg továbbra is.. 
A másik tárgyalás Fehér Gizella zongora-
művésznő és Pigniczki Qyula kovácsjwester 
ügye körül történt. A zongoraművésznő any-
ja házában levő udvari helyiséget Pigniczki 
egy kovácsműhely részére kívánta rekvirál-
tatni. A tulajdonos azzal érvelt, hegy a leá-
nya nem lenne képes tanulmányait folytatni, 
sem a házban zongoraórákat adni, ha ott a 
kovácsmühelyben reggeltől' estig dolgozva, 
kalapálnának. lEbben az ügyben szakbizottsá-
got küldött ki a lakáshivatai, amelybein részt 
veit Köriig (Péter is, akinek szakvéleménye 
alapján Pigniczkit keresetével elutasították. 

— Az Orvosok Szakszervezete ma délután 
6 órakor a Munkásbiztositó pénztár helyisé-
gében közgyűlést tart, 

— A Szegeden ta r tózkodó menekült óvó-
nők, tanítók és tanárok kéretnek (szombat d. 
u. 3 órakor a Tevéi i rodájába^ (Széchenyi-
tér 6. I. em.) való megjelenésre. 

— A város átveszi a háztar tás i munkás* 
nők otthonát. A munkástanács határozata 
folytán a háztartáisi munkásnők vezetősége a 
közelmúltban a munkanélküli háztartási al-
kalmazottak számára otthont alapított, ame-
lyet 15 ágyra rendeztek be munkanélküli al-
kalmazottaik éjjeli szállására'. A szociáüsta-
párt előlegezte a költségeket. A párt kérd-
mére a város tanácsa azt a határozatot hoz-
ta, hogy ha az otthon a szociális követelmé-
nyeknek megfelel, azt átveszi és a fönntartás 
költségeit is viseli, ellenkező esetben az ed-
dig fölmerült költségeket megtéríti, de az ott-
hont feloszlatja. A tanács ugy határozott, 
hogy az otthont átveszi. : 

— A szesz miatt. Árvay Ferenc rendőr-
fogalmazó, kihágási bitró 130 korona pénzbün-
tetésre ítélte Sárkány Ferencet, aki a tanyá-
ról bort hozott be és azt kisebb mennyiség-
ben árusította. — Makiári Sándor többet 
ivott a kelleténél és ebben az állapotában ut-
cai botrányt csinált. A kihágási ibdró három 
napi elzárásra és száz korona pénzbüntetésre 
ítélte, , - . .; ) 

— A kocsi és autóforgalom kor lá tozása 
a közúti hidon. A városi tanács nemrég hozta 
azt a határozatát, hogy az erősen megrongált 
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hogy a legjobb szivarkahüvelyek, levélpapírok és legszebb 
képes levelezőlapok csakis a MÉDl SPÉCI ALITE hygienikus 
szivarkahüvely főraktárában Szeged, Jókai-utca 11. sz. alatt 
kaphatók. Telefon 15—20. Dadás ugy nagyban, valamint kicsinyben* 
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