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— „Move" hir. Folyó hó 29-én, csütörtökön, 
a „Move" női csoportja a „Move" irodában 
(Kálvária-utca 10) délután 5 órakor gyűlést 
tart, amelyre ezúton hivja mep tagjait. Tekin-
tettel a megbeszélendő tárgy (a .Move" rész-
vétele a rendőrnapon) nemes voltára, elvárja 
tagjaitól, hogy nagyszámban fognak meg-
jelenni. -4 „Afnve" női csoport elnöksége. 

— Intézkedések a védtöltés éa a vadvizek 
• ügyében. A földmivelésügyl miniszter leiratot 

intézett a városhoz, amelyben az áradások ellen 
a védtöllések kellő biztosítása iránt intézke-
dik. A fenyegető tavaszi áradásokra való tekin-
tettel felszólítja a miniszter a város hatóságát, 
hogy szükség esetén minden munkaképes em-
bert bocsásson az ármenlesitő-társulat rendel-
kezésére, hogy a védtöllési munkálatok akadály- | 
talanul végeztethessenek. A munkálatok alól 
senki sem vonhatja ki magat, mert elleneset- ; 
ben 2 hónapi elzárással és 600 korona pénz- j 
birsággil büntetik meg. Itt emiitjük meg, hogy 
a polgármt^ster szerdán föliratot intézett a föld-
mivelésügyl miniszterhez a szegedi vadvizek 
ügyében és kéri, hogy a roppant károkat okozó 
vadvizek levezetési munkájának intézésére kor-
mánybiztost küldjön ki. 

— Az Erzberger némeL^tííiniszter elleni 
merénylet. Berlinből jelennie: Erzberger mi-
niszter ál apofa a mai nap folyamán az 8. Uhr 
Abendblatt értesülése szerint lényegesen rosz-
szabbodott. A miniszter lázmentes, de nagy az 
altalános gyöngesége. Érverése 140, mint az 
Abend jelenti, a gyöngeség következtében Erz-
berger iha elájult. Könnyű természetű láz lépett 
fel. A* orvosok véleménye szerint a sebesült 
nagy kíméletre szorul s elkaimasint sokidőbe 
telik, mig Erzberger egészsége helyreáll. 

— Olcsóbb lesz az élesztő. Megirtuk, hogy 
a Központi Tejcsarnok is fog ezentúl élesztőt 
árusítani. A tejcsarnok az első nagyobb szál-
lítmányt már megkapta Budapestről Erről 
jelentést tett a polgármesternek 8 közölte, 
hogy az élesztő ára nagyban 26, kicsinyoen 
36 korona lesz. Egy deka élesztő tehát az 
•ddigi 1 korona 60 fillér stb. árakkal szem-
ben 36 fillér lesz. A tejcsarnok naponta kap 
Budapestről élesztőt. 

— Aki bort mért a nemzeti gyász alatt. 
Árvay Ferenc kihágást biró szerdán délelőtt 
300 korona pénzbirsággal sújtotta Fekete 
György Kálvária-utca 15 szám alatti korcs-
márost, mert a nemzeti gyász alatt a szesz-
ualom ellenére bort mért ki. Enyhítő körül-
ményül tudta be a kihágási biró a korcsmáros 
büntetlen előéletét és hogy a bort családtag-
jainak szolgáltatta ki. 

— Halálozás. Szécsén Ilonka fájdalomtól 
megtörten tudatja, hogy forrón szeretett édes-
apja, Szécsén Jakab mészárosmester élete 69-ik 
évéí'en rövid idő elölt elhunyt édesanyját kö-
vette a halálba. Temetése f. hó 29-én, csütörtö-
kön délután 3 órakor lesz az izr. temető 
szertartásterméböl. 

— Elitéilék a muzeum tolvajait. Barna 
Ferenc, ifj Tandari József és Szabó Imre a 
mult év áprilisában betörtek a Kultúrpalotába 
és a muzeumból sok régi, értékes pénzt, j 
érmeket loptak el. A rendőrség hamarosan ! 

elfogta őket és egy egész sereg betörés 
elkövetését ismerték be, amelyek alapján a 
törvényszék Barna Ferencet 3, iíj. Tandari 
Józs fet 2, Szabó Imrét 1 évi fegyházbünte-
tés-el sújtotta. A Kúria most tárgyalta a három 
jómadár ügyét és helybenhagyta a tőrvény-
szék ítéletét. 

— S/amuelly László kivégzése. Budapest-
ről jelentik: A Margit-köruti fogház udvarán 
szerdán délelőtt végezte ki Bali Mihály hóhér 
Szamuelly Lászlót és két társát. Először iier-
golácz Kárnlyt, azután S*ab>i Józsefet és vénül 
Szamuely Lászlót akasztotta fel a hóhér. 

- Letartóztatták a szegedi terro csapat 
vezérét. A Magyar Kurír j*!.;n!i: A kecskeméti 
rendőrség letartóztatta pávai Vajna István 21 
éves vo't vörös katonát, iki a sz gedi terror-
csapat pt ncsnoka volt. Szeged megszállása 
után Ke:. * -inéira menekült, ahol egyike volt a 
legvér 'i.^.'őbb terroristáknak. Rá»-tveft a Szent-
király! eii«f;ht;adalom leverésében is. Rendőr-
ség a k...J'38'á* után az ügyéf.ségnek fogja 
átadni, * .o. gyilkosságért és izgatásért fogják 
felelőssé t-r ni. 

— Merénylet a Simplen-ezpreaaz ellen. 
Budapestről jelentik: A Simplon-expressz, 
Bukarestből érkező u ások jelentik, hogy a 
vonat jugoszláv területen tetemes késéssel 
időzött és csak kerülő uton mehetett tovább, 
mert egy bizonyos ponton a vasútvonal szét 
volt rombolva, Jugoszláviában az expressz-
vonat ellen tervezett merényletről beszélnek. 
A B 'grád telől érkezett vonatban a szerb 
trónörökös is bent volt. 

— Burgonya érkezik. A város részére a 
közélelmezési miniszter 60 vagon burgonyát 
utalt ki, amelyből a fentálló szállítási nehéz-
ségek miatt eddig csak 27 vagonnal érkezett 
meg. A jövö hét folyamán ujabb 10 vagon 
burgonya fog érkezni Budapestről. 

— A Novara elsüly.edt. Berlinből jelentik : 
A Vossische Zeitung szerint a Corriere della 
Sera azt jelenti, hogy a Novara volt osztrák-
magyar páncélos cirkáló, amely a háború 
alatt számos cirkálóutat tett meg, az olasz 
partvidéken, a Brindisi kikötőben elsfllyedt. 
A hajó elpusztulásának okáról eddig nincs 
semmi hir. 

— Aki ]ó tea-rumot, valódi szerémi szil-
vóriumot, kisüsti törkölyt, borseprő pálinkát | 
és egyéb finom szeszesitalokat akar beszerezni, 
az forduljon Kossuth Lajos-sugárut 4. sz. a. 
szeszüzletbe, hol üveges és kimért árukkal a 
legjutányosabb árak mellett lesz kiszolgálva. 
Kossuth Lajos-sugárut 4. szám alatti utcai 
szeszüzlet: Schorr Ottó pálinkafőzde, szesz-
finom itó, bor, sör és denaturált szesz nagy-
kereskedése. 

— Letartóztatott szélhámos. A rendőrség 
szerdán letartóztatott egy Dusinszki Lászlót, aki 
D. Darányi László álnév alatt több szélhámos-
ságot követett el a városban. Dusinszki, báró 
Biedermann Rezső uradalmi intézőjének adta ki 
magát és ezen a cimen számos szegedi keres-
kedőtől, többek között a Czinner és Társa cég-
től, továbbá Keresztesi hentestől nagyobb elő-
leget csalt ki élelmiszerszállításokra. Dusinszki 
felhasználta dr. Tóth Árpád miniszteri titkár 
névjegyét mesterkedéseinél. Keresztesi mészá-
ros felismerte, amint szerdán előkelően sétált a 
korzón egy nő társaságában, rögtön szólt egy 
rendőrnek és bevitette a szélhámost barátnőjé-
vel együtt a rendőrségre. A detektívek most 
állítják össze a monoklis csaló bünlajstromát. 

— Mindennemű finom likőröket, úgymint: 
Tripple-Sec, Koantro, Bened'ctiner, Kőrasso, 
Marascino, Sartrens, Császárkörte, Vanilia, 
Meggylelke, Alpesi keserD, Köményes AUasch 
és egyéb szeszárukat, legjutányosabban Kossuth. 
Lajos-sugárut 4. sz. alatti utcai szeszüzletben 
szerezhet be. Schorr Ottó pálinkafőzde, szesz-
finomitó, bor, sör és denaturált szesz nagy-
kereskedése. 

— Nemzeti Boy-vá!Iatat kisebb fuvarozást 
eszközöl. Lazarowitz H. Lázár Tisza Lajos-
körut 31. Telefon 8—82. 

Szeged, 1920 január 143. 

K Ö Z G A Z D A S Á G 

P á l i t y Lázár 
uri s zabósága 

Szeged, Tisza Lajos-körut 46. sz. 

A tőzsdetanács ülése. 
— Az értéktőzsde hivatalos for guruinak kiterjesztése. — 

Budapest, január 27. M. T. I. jelenti: A tőzsde-
tanács kedden Végh Károly elnöklésével ülést 
tartott s kimondatta, hogy az ertéktózsde hiva-
talos forgalmát jmuár 29-től kezdve a tőzsde 
hivatalos árjegyző lapjában felvett pénznemekre 
és külföldi váltókra is kiterjeszti. 

Kimondotta továbbá a t*nács, hogy a tőzsdét 
további intézkedésétől eltérően január 31-ike 
helyett január 30-ikán tartja zárva. A tőzsdei 
forgalom, tehát január 18-ikán szerdán és jan. 
30-ikán, pénteken szünetei, január 29-ikén és 
31-ikén eller.ben a tőzsde ríyitva lesz. Végül 
elhatározta, hogy február havaban minden szer-
dán és szombaton a tőzsde zárva marad. 

x Devizák. Zürich, január 27. Berlin 
5.50, Bécs 1.60, Prága 5.50, Németal-
föld 209, Washington 5.95, London 19.50f-
Páris 42.75, Milánó 27, Brüsszel 42, Kopen-
hága 91. Stockholm- 110. Krisztiánja 101, 
Buenos-Ayres 238, Korona bankjegy bélyegzett 
és nem bélyegzett 2.—, Madrid 101. — Berlin, 
január 27. Németalföld 4196—4202, Dínia 
1698.50—701.50, Svédország 1998—2003, Nor-
végia 1848-1852, Svájc 1796—1802 Spanyol-
ország 1848—1852, régi Bécs 3097 és fél— 
3192 és fél, lebélyegzett Bécs 28.97 és fél— 
29.02 és fél, Praga 95 15—95.35, Budapest 
31.97 és fél—32.02 és fél. 

ÉRTESÍTEM nagyérdemű páciensei-
met, hogy fogászati működésemet, 
amelyet anyaghiány miatt kénytelen 

voltam szüneteltetni, újból megkezdtem. 

B A R T A Á G O S T O N 
rOOMOTERME 305 

KIGYÓ-UTCA 1. o TELEFON 13-64. 

M O Z I 
Uránia műsora. 

Csülöríökön: A koldusok klubja, gro-
teszk filmjáték 4 felvonásban. A fO^zerepjen 
Alwin Neuss és Vér és arany, amerikai történet 
4 felvonásban. 

Péntektől—vasárnapig: Festett világ, dráma 
a müvészéletből 5 felvonásban. A főszerepben 
Fern Andra. 

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET 
HETI MŰSOR j 

Csütörtök, elöször: A fekete lovas, szinmü. Premier- 1 

bérlet A. 28. 
P«sntek: A fekete lovas, szi.riU. Premierbérlet B. 28. 
Szombat: A fekete lovas, s>-'..mü. Bérletazunet. 
Va.^árnap délután: Bohémélet, opera. 
Vasárnap es»e: A fekc'e lovas, szinmü Bérletszünet 
Hétfő délután: Erdészleány, operett. 
Hétfő este: János vitéz, daljáték. Bénetszünet. 

Felelős szerkesztő és ltir<lőtulajdoaos: 
PÁSZTOR JÓZSEF 

Felhívás. 
A Szegedi Lloyd-Társulat közhírré teszi, hogy 

a Magyar Kereskedelmi minisztérium által jóvá-
hagyott alapszabályai értelmében áru- és érték-
tőzsde felállítását határozta el, amely a társulat 
helyiségeiben folyó évi február 3-án kezdi meg 
működését. 

Az üzletek közvetítésével a társulat által ki-
nevezett ügynökök vannak feljogosítva. Tőzsde-
idő délelőtt fél 11 és 12 óra kőzött. 

Felhívjuk Szeged város es vidékének keres-
kedő közönségéi, hogy a legális kereskedelem 
előmozdítására és fejlesztésére Ant ezen intéz-
ményt minél gyakrabban igénybe vegye és tá-
mogassa. 

A csarnok látogatására a L'oyd-Társulat tag-
jain kivül a csarnokbizottság által kiállított 
csarnoktagsági és látogatási jegvekkel ellátott 
egyének vannak jogosítva. Lsai.lukt -ság évi 
dija 80 korona, egyszeri látogí ásra ,- zóló iga-
zolvány dija 6 korona. 

Szeged, 1920. január 27. ^ 

2974 Hz elnökség. 

piüs- és bársonukaháfok gőzölése, 
szőrmék, boák, muífok tisztítása Ü'ffiSt 

J " 0 2 5 3 0 d F helmetestg és vegyttszmá Ipartétepén 
Kazinezy-u. 14. Fióküzletek: Gizella-tér 3. és Mikszát Kálmán u. (Valér* i-tér éa pairika-

piac sarok) Telefon 10—75. íw 

Mm) i 


