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Felsőtanyáról jelenlettek nagyobbszámu meg-
betegedést és 2 halálesetet, de félő, hogy a 
tanyavilágban még jobban fog terjedni a jár-
vány. Az ujszegedi községi orvos bejelentette, 
hogy a napokban ott is volt 6 spanyol-gyanus 
megbetegedés, de halálozás nem fordult tlö. 

— Házilpar-felQgyelóségl székhely Sze-
geden. A földmivelésügyi minisztérium mult év 
december végén rendelettel hivta fel a törvény-
hatóságokat a -háziipar fellendítése és fejlesz-
tése tárgyában. E rendelet értelmében Magyar-
ország területén háziipar-felügyelöségek szer-
veztetnek, amelyeknek kötelessége lesz a 
körzetükben eddig is kultivált háziiparnak 
fokozott mértékben való propagálása. A polgár-
mester felterjesztést intézett Budapestre a föld-
mivelésügyi minisztériumhoz, amelyben kérte, 
hogy tekintettel a Szegeden uralkodó nagy-
mérvű munkanélküliségre, a városra nézve 
nagyon előnyös volna, ha egyik körzet szék-
helyévé a minisztérium Szegedet jelölné ki. 

— A Katolikua Nővédó közművelődési 
délutánja. Január 12-én, a Tisza-szálló nagy-
termében kivánta a Szegedi Katolikus Nővédő-
Egyesület megtartani „Napközi Otthon "-a javára 
tervezett közművelődési délutánját, amelyet 
azonban a járvány miatt egyelőre el kell halasz-
tania. A jegyek érvényben maradnak és az 
egyesület közölni fogja a közművelődési dél-
után időpontját. 

— A Szegedi Kereskedők Szövetsége bőr-
kereskedő szakoaztályának elnöksége felkéri 
tagjait, hogy szerdán délután 5 órakoi a Keres-
kedelmi és Iparkamarában egy igen fontos 
ügy letárgyalása céljából okvetlenül jelen-
jenek meg. 

— Babits Vilma gyáaza. A szegedi szín-
ház koloratur-énekesnöjét, Babits Vilmát súlyos 
csapás érte. Édesanyja halt meg Budapesten a 
spanyoljárványban. A gyászhírt éppen akkor 
közölték telefonon Almássy színigazgatóval, 
amikor Babits Vilma a szombati szinházi hang-
versenyen énekelt. A művésznő vasárnap teher-
vonaton utazott Budapestre, hogy a temetésen 
jelen lehessen. 

— Küldöttség a főispánnál a Munkás-
otthon ügyében. A Délmagyarország már 
megírta, hogy a tanács egy határozatot hozott, 
amelynek értelmében a szociáldemokrata-párt 
az eddig általa bérben birt Bcrlini-köruti ka-
szárnyát 14 nap alatt köteles a katonaságnak 
visszaadni. Ez ellen a pártvezetőség a belügy-
miniszterhez '"'folyamodást adott be. Felebbe-
zésükben a töobek között hivatkoztak Friedrich 
Istvánnak miniszterelnöksége idejében kiadott 
egyik rendelkezésére, amely kimondja, hogy évi 
6000 koronán felüli bérviszonynál a felmondási 
idő legkevesebb 6 hónap lehet. Mivel ők évi 
14.000 koronát fizettek eddig a városnak, leg-
rosszabb esetben csak hat hónap után 14 nap 
alatt adhatják ál a Munkásotthont. A tanács 
által megszabott 14 napi határidő azonban ma 
letelt s a belügyminisztériumtól fclfolyamodá-
sukra válasz ezideig nem érkezett. Olejnyik 
József vezetésével kedden küldöttség kereste föl 
dr. Vasek Ernő kormánybiztost s azt kérte 
hogy felfolyamodásuk elintézéséig megmarad-
hassanak a Munkásotthonban. A főispán kijelen-
tette, hogy ügyüket mivel nem ismeri, ezért 
tanulmány tárgyává teszi és tőle telhetőleg min-
Jent el fog követni, hogy a munMsokat sérelem 
íe érje. 

— A kolozsvári román hadbíróság ismét 
lalálra ítélt hét magyar tUnet Kolozsvárról 
elentik, hogy az ottani hadbíróság Gaál Zoltán 
•adnagyot és Gampe hadapródjeloltet kémkedés 
níatt halálra ítélte. Mindketten fíilebbe/.tek 

flranuaf, ezüstöt, 
brilliánsokat, 

pénzeket, P nega és Schaffhauseni 
órákat legmagasabb árban vesz 

BOKOR IZSÓ ékszerész 
Kelemen ntca 7. Telefon fö-07. 

— Hatvan magyar tuaz. A Nemzeti Újság 
jelenti: Fölháboritó, népjogellenes eljárásról 
számol be egy szegedi jelentés, amely szerint 
a szerb hatóságok a Bánátból 60 előkelőséget 1 

választottak ki és túszokként Belgrádba vitték 1 

őket. Hivatalosan kijelentették, hogy ezt a 60 
embert agyonlövik, ha Párisban ugy döntenek, 
hogy a Bánát és Bácska Magyarországhoz 
csatoltassék viss<.d, vagy pedig a népszavazás 
esetén a lakosság magyarbarát irányban nyilat-
koznék meg. 

— Filmek és színdarabok cenmrá ja . Mint 
egy budapesti lap értesül, a belügyminiszté-
riumban törvényjavaslat készül a filmek felül-
vizsgálásáról Nemcsak a mozidarabok cenzú-
rájáról lesz szó, de a belügyminisztériumnak 
a jövőben is joga lesz színpadi müveket be-
tiltani, ha azok tartalmát a közmorálba üt-
közőnek találja. 

— Az egyetem ügye a tanácsban. Dr. 
Gaál Endre tanácsnok bejelentette a tanács-
nak, hogy a kultuszminiszter újólag megsür-
gette a városnál a Szegeden járt egyetemi 
bizottság által kiválasztott épületek tervrajzát 
és ezek álalakitásáról szí ló költségtervezetet-
Eszerint a leszámoló hivatal, Ítélőtábla, az ál-
lami gimnázium és az állami kereskedelmi iskola 
Átalakításáról és átadásáról lenne szó. A 
tanács a tervrajzok elkészítésére utasitotta a 
mérnöki hivatalt Építkezési költségekre pedig 
egy millió koronát szavazott meg. 

— Ujabb 23 vagon cukor érkezett. Min-
den ujabb cukorszállitmány étkezése örömet 
okoz a közönségnek, amelynek az öröme azon-
ban nem lehet teljes, mert a cukor ára nem-
hogy csökkene, de emelkedik. A kedden érke-
zett 25 vagon cukor ára kilónként ismét 100 
korona, pedig most nem is kocka-, hanem 
kristálycukor érkezett. Ennek 20 százalékát a 
pénzügyminiszter igénybevette a köztiszt-
viselők részére, akik a méltányosság szerint a 
cukor kilóját 25 koronáért kapják. Sok cukorra 
lanne még szükség, de kivánatos lenne az is, 
hogy a cukor ára csökkenjen, mert a közönség 
nem bírja a 100 koronás árakat megfizetni. 

= = Kiss D.-palota = 
Tóth Péterrel szemben. 

Valódi Houbigant D'Orsay, Gueldy, 

Arys, Cotty 

p a r f ü m ö k 
eredeti üvegekben és kimérve. — 

Houbigant 

p o u d e r e k 
minden illatban. 

f o g k r é m e k 
„Gibbs" toilette és borotva 

szappanok 
Valódi kölni vizek eredeti üvegekben 
és kimérve. O de Houbigant toilette 
vizek. Az összes arc, köröm és kéz-

ápoló szerek. r 4 

— Közélelmezési zónák. A hivatalos lap 
közli, hogy a magyar kormány a közélelmezés 
biztosit n a érdekében élelmezési zónát állit 
fel, amely Magyarország határán, illetőleg a 
demarkációs vonal mentén átlag 40 km. mély 
sávban húzódik. E zónának fontosabb határ-
pontjai a következő vasúti állomások: Tokod 
(a Duna mentén), Tinnye, G d, Galguta, Kis-
terennye, Mátranovár, Moson, Mezőkeresztes, 
Mezőnyárád, Füzeshony, Erdőtelep, Jászkisér, 
Uj zász, Cegléd, Kecskemét, Kistelek, Kiskun-
halas, Tolnamőzs, Ujdombovár, Kaposvár, 
Somogyszob, Nagykanizsa, Csödómér, Strém, 
Csém, Kőszeg és Pinkafő. Az élelmezési 
védelmi zóna területéről az ország belterüle-
tére szállítási igazolvány alá eső cikkek csakis 
szabályszerű szállítási igazolványokkal szállít-
hatók Magyarország határain tul fekvő, úgy-
szintén az országnak jelenleg idegen meg-
szállás alatt levő terüleleirő! a védelmi zóna 
területére a vámhivatalokon, illetve a vám-
kirendeltségeken áthozhatók a vámköteles 
élelmiszerek. 

— Postaforgalom Csehországgal. A posta-
és táviró-igazgatóság közli, hogy Csehország-
ban és Magyarországnak a csehek áltai meg-
szállott részében közönséges és ajánlott leve-
leket lezártan is, valamint levelezőlapukat 
akadálytalanul kézbesítheti. Ugyanez vonatko-
zik az onnan érkező küldeményekre is. (M T. I.) 

— Az interurbán-telefonáláahoz I ásbeli 
engedely kell. A távbeszélővonalak üzemben 
tartásához szükséges anyagok a magyar postá-
nak oly korlátozott mértékben állanak rendel-
kezésére, hogy a távbeszélőforgalom korláto-
zása a forgalom biztosítása érdekében szükségessé 
vált. Folyó hó 16-ától kezdve csak azok vehet-
nek részt a telefonforgalomban, akiknek erre 
külön engedélyük lesz. Az engedélyt 1 koronás 
okmánybelyeggel ellátott kérvényben kell kérni. 
A kérvények a szegedi állami rendőrfőkapitány-
hoz intézendők. 

— A halottat el kell vinni a halottkémhez. 
Török Margitnak, egy nagyon szegény, betegen 
fekvő asszonynak meghalt a hathónapos kis-
lánya. Sajgó Sándorné, akinél Török Margit 
albérletben lakik, a halálozást bejelentette a 
kerületi orvosnak. A tiszti orvos azt felelte neki, 
hogy a Rigó-utca 26. szám, ahol a haláleset 
történt, nagyon messzire van, ő oda nem megy 
ki, mert sok a dolga, hanem vigyék el hozzá 
a halottat. Igy is történt. A gyermek holttestét 
a nagyanyja vitte az orvoshoz. Sajgóné pana-
szolta el az esetet a szerkesztőségünkben s azt 
kérdezte, rendjén van-e ez? Mi viszont az 
illető orVos úrtól kérdezzük, vájjon rendjén 
van-e a dolog. Tudomásunk szerint nem a 
halottat szokás a halottkémhez cipelni, hanem 
a halottvizsgáló orvosnak kötelessége a halouas-
házhoz elfáradni. A halottnak nem okvetlenül 
a jól fűtött orvosi rendelőszobában kell ren-
delni. 

— Elöadáa a devalvációról és a vagyonadó-
ról. A Kereskedők Szövetsége hétfőn este köz-
gazdasági ismertető ülést tartott, amelynek ke-
retében dr. Kertész Béla, a szövetség titkára ér-
tékes és tartalmas előadást tartott a devalváció-
ról és a vagyonadóról. Előadásában rámutatott 
azokra az okokra, amelyek valutánk katasztro-
fális elértéktelenedését és az államházlartás 
csődjét előidézték és történelmi visszapillantást 
vetett a mai gazdasági és társadalmi helyzethez 
hasonló állapotokra. A devalváció önmagában 
nem eredményezheti a gazdasági rend helyre-
állását. Csak az egészséges, mérsékelt devalvá-
ció és az igazságos, minden vagyonra kiterjedő 
progresszív vagyonadó kombinációja az, mely 
valutánk megjavítása utján gazdasági helyzetünk 
megjavulására fog vezetni. A békeszerződés 
tervezete pénzUgyi vonatkozású rendelkezései-
nek ismertetése után ama meggyőződésének 
adott kifejezést, hogy az ország gazdasági hely-
zete csak n.igy vagyonleadás utján állitható 
helyre és a kereskedőtársadalom kész erre a 
nagy nemzeti áldozatra. 

— Egyetlen hely, ahol meglepő olcsón és 
jól vásárolhat bútort: a Deutsch Lajos Dugonics-
butoráruházában, Dugonics-tér 11., Forbáth-
palota-


