Szerkesztőség:
SZEGED, KARASZ-UTCA 9 .

szAm.

A szerkesztőség telefonja: 305.

SZEGED, KARASZ-UTCA 9. S Z A n . ;
A kiadóhivatal telefonja: 305.

Péntek, j a n u á r 2 4 .

VIII. évfolyam, 19. szám.

Szeged, 1919.
A z ivási szokások

Kiadóhivatal:

ELŐFIZETÉSI Á R A :
egész évre 72 — K.
negyedévre 18.— K.
félévre . . 36.— K.
egy hónapu 6 . — K.
E g y e s szám ára 24 fillér.

alkonya.

Irta: Hollós József.
Ma fo.g a szegedi Nép tanács afölött határozni, maradjanak-e a korcsimák zárva továbbra is, s most már talán, végérvényesen.
avagy úlljm vissza a regi rend. 'Mert, hogy
az úgynevezett két deci törvényes elismerése
az, italmérés korlátlan — bár (leplezett — szabadságát jelenti, az mindönki előtt kétségtelen. A vé'etlen ugv akarta, hegy a Ncptanács mindjárt az első akta elintézésénél afölött is fo'g dönteni. vájjon csakugyan a Nép
képviselete-e, avagy csak az „ódon vad várm e g y e h á z a " más alakú kiadása. Ha csakugyan néptanács, ugy egyöntetűen kell állást
foglalnia a korcsmárosok kérésének visszautasítása s a z el'enőrzés szigorúbbá tétele
mellett.
Az alkoholiiparnak és
kereskedelemnek
pusztulni 'kell! Itt nincs megalkuvás. Ha elfogadjuk a forradalom vívmányaként, liogy
kii/mélletlen harc indul m e g a nyomor, a bűntény, az elfajulások, a tüdővész, a vénbaj ellen, ugy e kittnél ellenséget sokszorosan át 'kell
hárítanunk mind e nyomorúságok legfőbb o'kozója ellen. A szociális állam felé törekszünk,
a nepáliam felé, melynek fejlődése és boldogulása attól függ, mennyire
egészséges,
mennyire munkaképes, mennyire
tökéletes
szellemi és (erkölcsi képességű egyének alkotják azt az államot, azt a tánsadallmat. Az alkohol ezeket az alaptényezőket
állandóan
pusztítja, veszélyezteti.
Azt elhiszem, hogy a korcsmárosok és
vendéglősök, a sörfőzök és páliinkagyárosok,
a szőlősgazdák és borkereskedők nem nézik
ölibetett kezekkel az ő jövedelemforrásuk betapasztását. ö k most szervezkednek és kérvényeznek, azután deputációznaik, végül majd
fenyegetnek és terrorizálnak. Eleddig nem
volt szükség ezekre a radikális módszerekre.
Edidig nagyon jól bevált a közvélemény meghamisítása: a sajtó lepénzelésie, az orvosok
megvesztegetése vagy félrevezetése, a
törvényhozás megtévesztése által. Eddig jól bevált az ivási kényszer és csábítás ezerféle
módszere. Jól bevált a nemzetgazdasági elv
hangoztatása és „a rászedett és megcsalt
milliók" gondolkodás nélkül elfogadták „nemzet"-nek a tizpzer vagy húszezer alkohöltőkés érdekét. Most m á s világ kezdődik, más
módszerek szükségesek. íme egy kezdemén y ezé s : a (szegedi .korcsmárosok „szervezkedtek" gazdasági érdekeik megvédésére és
egyöntetűen tbölkfrxte'k •— talán a L o v á s z w
pártba? Oh nem! Beléptek a szociáldemokrata pártba. Csakhogy a népnek a pártja, az
öntudatos munkások pártja undorral visszautasította őket — gondolod n y á j a s olvasó.
Nem, nem ez történt! E s hogy nem ez történt és hogy a korcsmárosok bizahniférfiai a
Munkástanácsba is (helyet kaptak, sőt a Munkástanács az ő kérvényüket pártolólag terjesztette a kormánybiztos elé: ez a szomorú
tény legjobban mutatja, liogy az aikoholtévhitek mennyire megtévesztik és befolyásolják tmég azokat a férfiakat, azokat a testületeket is, akiknek é s amelyeknek jóhiszeműségében igazán nern kétteíikedililetünk. Pedilg
ha van tőke, amely csak kár>hoza,tot é s nyomorúságot, bünt és betegséget terjeszt, ugy
a z alkoholtőke az. „Az a lk oh olérd ekeitek —

mondja fíange — ia legnagyobb
gonosztevők. Ok azeik, akik az egész népet rendszeresen csábitjáik, kiszipolyozzák, megmérgezik
és tönkreteszik gyermekestől é s unokástól."
•Nem, én mern kételkedem übitíam1, ihogy
a szegedi Néptanács hivatása magaslatára fog
emelkedni s nem fogják megtéveszteni sem
a korcsmárosok, sem a bortermelők és sörgyárosok, még kevésbbé az ivók érvei. A fölei
nem arra való, ihogv azon mérget termeljenek s az emberek százezrei', akik eddig az
alkcholiparban ^és kereskedelemben egész életükben csak azon szorgoskodtak, hegy ezt az

emberirtót előállítsák é s szétosszák, m a j d
produktív és a társadalomra hasznos munkát végezhetnek. Es az az egymilliárd korona, amelyet Magyarország lakossága évente
kiad] szeszes italokra, ezután az egészségügyre, kultúrára, emberibb lakásra fog jutni.
A fejilődés é s újjászületés -legnagyszerűbb kilátását nyitja meg az alkoholtilalom (amelyet
persze szigorúan végre is kell hajtani) é s bizony mondom azoknak a progresszív pártoknak, amelyeknek képviselői m a ebben' dönteni fognak: minden progresszív törekvés kezdete az ivási szokások megszüntetése.

Forradalmi mozgalom
az angol flottában.
- Matróztanácsok alakultak. - A hadseregben nyíltan
űzik a forradalmi propagandát. A hatalmas angol flotta fedélzetén
is
lángot vetett a forradalmi tüz. Az admirálitás.
hogy elejét vegye az anarchiának, hozzájárult a matróztanácsok megalakításához. Az
angol vezetés, ugy látszik, előrelátóbb és
igyekszik kezében tartani az események irányítását. A hírek szerint a hadseregben rohamosan terjed a forradalmi mozgalom. Lám,
talán hamarább beteljesedik, mint gondoltuk,
hogy a forradajom nem ismer határokat. Magyarország sorsáról még nem tanácskozott a
békekonferencia, amely szombaton tartja első
nyilvános együttes ülését a népszövetségről1.
Talán, miire Magyarország dolgára kerül a

sor, teljesen megérlelődik a helyzet.
London, január 23. Az angol flotta körében a mozgalom olyan arányokat öltött, hogy
maga az admiralitás
is amellett van, hogy a
matrózok
matróztanácsokat
alakítsanak,
hogy
ez által a dolgoknak
rosszabb irányú
fejlődcsét megakadályozza.
A legénység bizottságai
Londonba utaiztak, hogy az admiralitás elé
terjesszék a legénység k í v á n s á g a i t A viszonyok a flotta körében még nem fejlődtek anyínyima forradalmi irányban, mint a
hadseregben, ahol a forradalmi
propagandát
nyíltan
űzik.

Szombaton /lyiivános ülést tart a békekonferencia.

Az antant kiküldöttei tárgyalni fognak
Páris, jaimiár 23. (Havas.)
Hivatalosan
jelentik: A nagyhatalmaik képviselői kedden
befejezték
az oroszországi
helyzet
megvitatását. Végül Wilson javaslatai általános helyeslésre táláltakj. A nagyhatalomnak 1—il
polgári és katonai képviselőből álló bizottsága el> fog utazni a Konstantinápoly közelében
levő Herczeg-szigetre és ott fogadni fogja annak a négy különböző kormánynak követeit, a
anelyek ezidő szerint Oroszországban
uralmon vannak. iE delegátusok meghallgatása
után a bizottság jelentést fog tenni a konferenciának ós ez fog végső fokon dönteni, Hasonló módon fogják megoldani a lengyel problémát is, ugyanezen bizottságnak Danzigba
vah> kiküldése utján. Szombaton
nyilvános
együttes ülés lesz, amelyen a népek szövetségének kérdése kerül tárgyalásra. Végül külön bizottságot alakítsanak a (népszövetség
kérdésének alapos tanulmányozására. Ugyain
ezen az ülésen alakítanak bizottságot a kártérítések kérdésének vizsgálatára. E z a bizottság fogjia megállapitan L a Németország á l t a l
okozott kár összegét, továbbá azt az összeget,
amelyet kártalanításért fognak követelni, valamint a fizetés módozatait is.

Oroszország megbizottaival.

ülést tartott, amelyen az oroszországi intervenció kérdésével foglalkoztak. A kérdést
több oldalról megvilágítva, arra az elhatározásra jutottak, hogy tisztelik az orosz népnek ama jogát, hogy belső ügyeit önmaga intézze, nem avatkoznak bele belső ügyeibe,
azmbm
móddt kivátindk nyújtani az drOsz
ríép összességének arra, hdgy Oroszországban a rendet helyreállítsd.
Bécs, január 23. (A Délmagarország
tudósítójától.)
Genfből táviratozzák a Neue
Freic
Pressének:
IAH antaintkonferenciának különböző bizottságai már elkészültek
a
megalakítandó népszövetség
szabályozásáról
szóló tervezettel és azokat Wilson a knl tűi-emberiség
niagna charta-jának nevezte. Wilson tervezetén kívül m i s tervezet is készül. Amglia,
Olaszország és J a p á n fentartják imaguikiiak
a jogot, ihogy megfelelő pótinditványokika 1 éli
hassanak elő.

Páris, január 23. (Havas.) A szövetségközi legfőbb haditanács tegnap délelőtt ülést
tartott, amelyen részt vett Wilson elnök, valamint Matasui és Machino japán delegátus
is. A konferencia a-lengyel kérdésiben foglalt
állást, amelyre vonatkozólag Foch tábornagy
Páris, január 23. (Havas.) A szövetség- | véleményét hallgatták meg. Foch tábornagy
közi konferencia tegnap délután 2 és fél órás I teljes határozottsággal foglalt állást, hogy -
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haladéktalanul missziót küldjenek Lengyelor- a Földközi-tenger keleti részére. Az emlékszágba 1—1 polgári és katonai személyből. iratot Vertizelosz elnök irta alá és a konferenA két delegátus Amerikát, Franciaországot, cián résztvevő hatalmak valamennyi deleOlaszországot é s Angliát fogja képviselni. Azgátusához intéztek.
után a miniszterek folytatták az oroszországi
Bern, január 23. A londoni Natiöv. hoszállapotok vizsgálatát. Wilson elnök javasla- szabb cikket közöl a cseh-szlovák kormány
tot terjesztett elő, amelyről a délutáni ülésen
terveiről. A lap kikel a prágai kormány tertanácskoztak.
vei eLlen és kifejti, hogy szó sem lehet tartós
Páris, január 23. (Havas.) Hivatalosan békéről, h a a .békekonferencia szentesíti azt
jelentik: A szövetségközi konferencia ma dél- az igazságtalanságot, amelyeket a cseh-szlovák kormány imperialista törekvéseivel előelőtt ülést tart a külügyminisztériumban. A
készít. A lap azt a reményét fejezi iki, hogy az
tanácskozáson Foch tábornagy és Fox angol
angol tudósok, akik a volt osztrák-magyar
tengernagy is részt vett. Diaz olasz főparancsmonarchia nemzetiségi viszonyait
ismerik,
nok délelőtt érkezett Párisba.
kormány
Páris, január 23. A békekonferencia görög oda fognak hatni, ihogy az angol
mindent el fog követni az igazságos
megoldás
delegációja, a konferencia főtitkára emlékAz osztráklnnagyar problémát a
iratot adott át, m e l y különösen Görögország • érdekében.
nemzetiségi elv alapján (teljes objektivitással
területi igényeiről szól. Epirus északi részére,
Thráciára, Kisázsiára, Konstantinápolyra és I kell .megoldani.

A külügyminisztérium vezetése.
Budapest„ január 23. (A Délmagyar ország
tudósítójától.) A Politikai Hiradó jelenti: A
magyar népköztársaság ideiglenes elnöke
megibizta dr. Harrer Ferenc ideiglenes követ
é s meghatalmazott minisztert a külügyminisztérium vezetésével.

LEGÚJABB.
MÜNCHEiN: Eisner Kurt bajor miniszterelnök választási agitáció céljából Svájcba
akart utazni, d^ a szövetségesek,
amelyekS v á j c o t megszállva tartják, megtagadták az
engedélyt Eisner Kurtnak S v á j c b a való utazására.
B E R L I N : Essen ben a Spartacusok Liebknecht és Luxemburg Róza meggyilkolásáért
bosszút esküdtek a berlini kormányra. Az *
szándékuk, liogy a Ruhr-vidék egész munkásságát felfegyverzik és fegyveresen lépjen
fel a rend helyreállítására odaküldött katonákkal szemben. A nemzetgyűlés összeillésének napján k i a k a r j á k kényszeríteni az általános sztrájkot, hogy Németország gazdasági életét megbénítsák és ihogy a nemzetgyűlés
egy t a g j á t se vihessék vonaton Berlinbe, vagy
Weimarba. A National News arról ad hirt,
hogy az antantnak az a szándéka, ihogy a német császárt és a Hohenzollern dinasztia minden tagját Algírba szállítsák, ahol az idegen
légió felügyelet alatt fognak állani.

fi románok folytatják visszavonulásukat
— Kissebes! visszafoglaltuk. - Csapataink
Bánffyhunyad előtt állanak. -

Kissebes,
január 23. A visszavonuló
román reguláris
csapatok
ma kivonultak
Kissebesről.
A mi agyar csapatok harc
nélkül

A függetlenségi párt egysége.
Budapest,
január 23. (A
Délmagyarország tudósítójától.)
A Károlyi-párt két frakciója között ni lóg mindig folynak a bizalmas
megbeszélések a párt egységének megmentéséről. Miniden azon múlik, sikerül-e a szemben
álló feleknek megegyezniük a hadsereg és a
területi integritás [kérdésében. H a a megegyerés létrejön, akkor az eddigi tervek szerint
feloszlatják a végrehajtó bizottságot, amelynek helyébe J5 tagu direktórium
lép. A r r a törokszKinok, hogy a párt ingadozásait és kilen(féseit megszüntessék, a pártot
visszavezessék
a régi ösvényre és azt kívánják, hogy a párt
vezetését és szellemi irányítását a régi tagok
•vegyék kezükbe.

A német gyarmatok a
népszövetségé.
Bécs, j a n u á r 23. Washingtoni
jelentés
szeriint elhatározták, hogy Wilsonnak
Európából való távozása után Taft volt köztársasági elnököt küldik a l>éketárgyalásra. T a f t
nemrég beszédet mondott a népek szövetségéiről. T a f t ekkor kijelentette, hogy a német
gyarmatokat nem Angliának, hamem a népek szövetségének kell átadni.

Ezer milliós deficit
Német-Ausztriában.
Bécs, január 23. (A Délmagyaror szág tudósítójától.)
Az osztrák
pénzügyminiszter
kijelentette egy újságírónak, hogy az állam
súlyos pénzügyi helyzetben vam. Német-Auszt r i a approximaitiv költségvetése 1000
millió
deficitet mutat fel. holott az ez évi bevétel
maximuma .r>00 mi'Hió. A következő néhány
hónapiam azon kell lennünk, bopry átvergődjünk a borzasztó nehézségeken.

Manue! „nem utasítja vissza"
a koronát.
Genf, január 23. Mannel király, miután
Londont elhagyta, több barátja előtt kijelentette, hogy ő ugyan nem szeretné, ha miatta
vérontás történnék, hogy azonban az ország
nagy többsége őt hivni fogja, hogy a polgárság összes rétegeinek jogait óvja meg, akkor a portugál katonaság által támogatva, az
antant rokonszenvére számítva.
elfoglalja
helyét. A legutóbbi lissaboni hírek, amelyek
a köztársasági kormánytól erednek, arról biztosítanak. hogv a köztársaságellenes mozgalom a fővárosban nem fejlődik.

| megszállották
a helységet. lElőcsapataink köi vieltik a visszavonuló román csapatokat és
m á r Bánffyhunyad
közeiébon
vannak.

A cseh-szlovák állam
határa.
Pozsony, január 23. (A Délmagyarország
tudósítójától.)
Hodzsa Milán egy újságíró
előtt kijelentette, hogy a párisi kormány á
magyar kormányt egy jegyzékben fígyélmeztdíte, hogy az uj cseh-szlávák állam
hátira
nem a Diuia lesz, hanem még égy sávot ts
liapiiíik Móson-megye területéből.

Az Irorsiági helyzet.
Genf, január 23. Az olasz lapok londoni
jelentése szerint, ott nagy a feszültség az írországi események miatt. A sinfeinek minden intézkedést megtettek, hogy a dublini
nemzetgyűlés lefolyása zavartalan 'legyen. A
tárgyalásokat kelta és angol nyelven folytatják. A napirenden az ir függetlenség kikiáltása és a köztársasági államforma van, továbbá egy fölhívás a világ összes nemzeteihez, az uj ir kamara fcázszabátya, a köztársaság elnökének és a békekonferenciára küldendő delegátusoknak megválasztása.
Az angol alsóház részére megválasztott
74 sinfein képviselő közül 34 angol börtönökben ül, 3 pedig' Amerikába menekült és ez
utóbbiak közül egyik az ir köztársaság követének nevezi magát. A gyűlés az ir képviselők azonnali szabadonbocsátást fogja követelni, köztük a sinfeinek vezérének. Valerannak
is, akit valószínűleg az ir köztársaság első
elnökévé választanak meg. A megválasztandó
köztársasági kormány első határozatainak
egyike lesz, hog£ az angol kormánytól öszszes csapatoknak Írországból való visszavoruisát követelik.
Az angol kormánynak a mozgalommal
szemben való magatartásával egybehangzóan
hallatszik, hogv a kormány várakozó állásponton marad mindaddig, amíg a sinfeinek
megelégszenek azzal, hogy csak beszéljenek.
Haldane Írország részére kinevezett ni alkirály tegnapelőtt Dubl'itrba érkezett és első hivatalos ténykedése volt, hogy a 'gyülekezési
szabadságot korlátozó intézkedéseket hatá1 Jvon króvüil helyezte. Haldena több izbeti tár| gyalt a sinfeinek vezéreivel és ugy hiszik,
| hogv Lloyd George nevében meg fogja kisél relni. hogv a sinfeinekkel egyezséget hozzotí
1 létre.

B É C S : A Bécsben időző délszláv delegációnak sikerült megszerezni Péter király címereit és rendjeleit, melyeket annak idején
az osztrák közigazgatási hatóság, mint zsákmányt Bécsbe szállított. A dinereket és rendjeleket Belgrádba szállítják, ahol a réger.snek
adják azokat.
L A I B A C H : Zágrábban m a a városi tanács közhírré t e t t e , h o g y mindazok, akik n«nt
délszláv állampolgárok, tartoznak elhagyni a
fővárost. A lakáshivatal az egész délszláv áll a m r a kiiterjesztette ezt a határozatot, mert
az élelmezési és lakásviszonyok igisn súlyosak.
A Papirközpontban az újságírók lesznek
többségben. A Déli Hirlap r. t. ismert ügyében valóságos harc van kitörőben az újságírók és ? lapkiadók között. A lapkiadók ugyanis az uj tulajdonosok mellé áfottak és a Déli
Hirlap munkatársaira a Papirközpcnt utján
akarnak pressziót gyakorolni. A kiadók most
a legenergikusabban akarnak fellépni az újságírók szabadszervezete ellen és azzal
a
tervvel foglalkoznak, hogv munkatársaikat
felszólítják, hogy lépjenek ki a szabadszervezetből. ellenesetben felmcvidandk nekik. Ebbe az ügyben most beleszól a kormány is.
amennyiben m a félhivatalosan a következő
kommünikét adta ki:
Azokkal
az
állítólagos
törekvésekkel'
szemben, amelyek egyes laptulajdonosok részéről abban az irányban nyilvánultak meg.
hogy az újságírókat szervezkedési
szabadságukban gátolják, a Politikai Hiradó fel van
hatalmazva annak közlésére, hogv a konmánv
a szervezkedési jog szabadságát mindenkinek biztosítani kívánja. Önmagától értetődik,
hogy ezt a szabadságot az újságíróktól sem
lehet elivonni, ezért a kormdriy dz újságírók
politikai és gazdasági szArvezkeáésének jdgát
mindenkivel szemben és minden módim meg
fogja védelmezni.

Budapest, január 23. (A Délmagyar ország
tudósítójától.) Holnap rendelet fog megjelenni. amely szerint a Papirközpont igazgatóságában a lapkiadókon kívül az újságírók és
lapkiadó tisztviselők is képviselethez jutnak,
még pedig olyan számarányban, hogy a kiadókat majorizálni fogják.

Sae-ged, 1910. j a n u á r 24.

ULLALAÜ YAKUJtW.Att

CJj intézőbizottságot választott
a szegedi tisztviselők beszerzési csoportja,
— A Szociáldemokrata Párt listája győzött. —
(Sajót tudósítónktól.) A szegedi köztisztviselők beszerzési csoportjának intézőbizottsága. mint ismeretes, lemondott. A lemondás
fő oka az volt, hogy a régi vezetőséget a beszerzési csoport tagjai részéről vádak érték,
amelyekkel a Délmugyarország
több ízben
foglalkozott. A tagok nagy része leginkább
azt hibáztatta, ihogv a beszerzési csoport részére érkezett élelmi- és szükségleti cikkeket
igazságtalanul osztják szét a tagok között,
vagyiis a tagok többsége semmit, vagy igen
keveset kap az elosztásnál, a bententes kisebbség pedig aránytalanul, •••• a többség rovására — részesüli a szükségleti cikkekből.
Panaszolták a tagok azt is. hogv egyes cikkek kiutalásáról idejében nem értesülték és
általában n e m voltak megelégedve azzal az
antiszociális rendszerrel, amelyei a beszerzési csoport ügyeit tellátták. Ezek a vádak
nagy általánosságban vetődtek tel. bár egyes
tagok állítása szerint határozott ténvek is
vannak, melyek bizonyítják é s jogossá teszik
a beszerzési csoport többségének bizalmatlanságát.
Az intézőbizottság lemondása után dr.
Dettre János főispán-kormánybiztos néhány
nappal ezelőtt közgyűlést hívott egybe, hogy
az uj intézőbizottságot megválasszák. A közgyűlésen egy hivatalos listát terjesztettek elő,
amelyen nagyjában a régi intézőbizottság tagjai szerepeltek. Ezen a listán — noha az intézőbizottság alapszabályszerűen megál'apltott száma 40—57 név volt. A közgyűlés tagjai közül számosan
ellenezték a szavazás
megejtését azzal, ltogy nagyon sok hivatal
nem kalX^li előzetes értesítési. Ez ugv történt, hogy egyes ihivatalíőnökök nem közölték a tisztviselőkkel a dolgok állását, hanem
maiink jeleidek meg a közgyűlésen az egész
hivatal vagy testület képvisek'lébeiK Ebből kővetkezőik természetesen, hogv az a ista, amelyet a közgyűlés elé terjesztettek, váratlanul
é r t e a közgyűlés tagjainak nagy részét. Az
etílenpárt pedig
szervezkedés nélkül — a
maga jelöltjeire nem szavazhatott volna egységesen. ha a szavazást nyomban megtartják.

Az elnök bejelentését a tagok élénk ellen tmo ndássa 1 ioga d ták.
— Azonnal össze kell számolni a szavazatokat és ki kell hirdetni az eredményt!
— Nem várunk! — kiáltották többen.
Az elnök hivatkozott arra, hogv neki az
az utasítása a közgyűléstől, hogy igy járjon
el. A szervezett tagok azonban nem tágítottak. Követlelték a szavazás Eredményének kihirdetését. körülfogták az elnököt, aki tiltakozott a bizalmatlanság ellen. Végre is engedett. m i r e a szavazatszedő-bizottság
számos tag kíséretében — az egyik bizottsági terembe vonuílt, hogv a szavazatokat
összeszámolja. Ez kissé hosszadalmas munka
volt. mert néhány listán különböző jelöltek
összevisszaságban
szerepeltek. Pontos statisztikát valóban csak néhány nap múlva lehet készíteni a szavazás eredményéről. Azt
azonban hamarosan meg lehetett állapi tani.
hogy a szavazás a Közálkaliinazottak Országos Szövetsége szegedi csoportjának és a
városi szervezett alkalmazottaknak, vagyis u
szotiáidéin*dcVa'ía párt listája győzött.
A

3
szervezett
közalkalmazottakkal
szemben
mindössze 2.1 listát adtak le.
A szavazás eredménye egyébként a következő volt: Leadtak összesen 272 szavazatot. Ebből a szervezett
közalkalmazottak
listáján szavaztak 249-en. 132 lista változatlanul keresztülment, 117 csekély nnódositáss a l Az elnök ennek folytán kihirdette, hogy
az intézőbizottság tagjaivá a
következőket
választották meg:
Ádámfy János,
Mecsér
József. Bottka Károly, dr. Hubuv László, dr.
Csiky Jenő, Kis.s Ferenc, Weith Alajos,. Borasnvai K f t o l y . Bródi Mihály, Hauser R. Sándor. Tórhné F a r k a s Vilma. Csi'llag Lászlö,
Jánossy Lajos. Ábrahám András, Bukur K.
Drogom! r, Nyilasi Irén. Jani Mihály. dr. Kádár István. Péthő Ferenc. Nagy (lyula, Vass
Károly, Klementisz Lászlö, Froifeíd Ferenc,
Kasztner Zoltán, Pongrácz Sándor, B'hari Jenő, Sütő Károly. Vörös András. Fenyő Lajos,
Gracza János, Skultéty Sándor. Tóth Ferenc,
Koncz Kde, J ó j á r t Béla, Teleki László. Kluasik István. Tóbiás Mihály, Tóth Gyula. Mikes Gyula és Láng István.
A szavazás pontos statisztikáját a bizottság rövidesen megállapítja és a közgyűlésnek
jelentést tesz a szavazás eredményéről. Az
uj intézőbizottság a napokban alakuló iilést
tart és sürgősen hozzá'át a beszerzési csoport
ügyeinek szociális alapokon nyugvó intézéséhez.

1500 munkanélküli tüntetése a pesti Jíirlap ellen.

— Lerombolták a kiadóhivatalt. — A pénztárból elraboltak 1 3 0 0 0
koronát. — A nyomdából a szervezett munkások kiverték a tüntetőket.
— Kun Béla buzdító beszéde a tömeghez — A lapkiadók küldöttsége
a miniszterelnöknél. —
Budapest.
j a n u á r 23. (A
Délmayyarorszáy tudósítójától.)
Ma délben kevéssel 12 óra
előtt, mintegy 1500 Főnyi tömeg gyűlt üs^/.e a
Pesti Hírlap Vilmos császár-uti palotája előtt.
Ez a csoport először hangosan tüntetett a
Pesti Hírlap ellen, majd körete repültek a lap
föld szív ti k iadóhi t ti táti helyi ség< • int 'k k i rak a t
ablakaiba.
Az üvegtáblák egymásután csörömpölve hullottak be, erre mintegy jeladásr a benyomtátok
a tüntetők a kiadóhivatal
föld
szinti helyiségeibe,
ahol néhány másodpere
alatt rettenetes
rombolást
vittek
véghez.
A Pesti Hírlap ma reggel megjelent .számában a. munkanélküliekről irt vezércikket.
A cikk tendenciája miatt keletkezett, a tüntetés, de hogy honnan, kinek a kezdeményezésére indult ,meg a tömeg, nem tudják. Az
azonban bizonyos, hogy délben 12 órakor ott
állt. a tömeg a. szerkesztőség előtt. A rombolás
megkezdéseikor Stilfriedné.
a pénztárosnő az
utolsó pillanatban megmentette
a
pénzlárszek
rényben lévő pénz nagy részét, de az apró
pénzt, mintegy 13.000 koronát nem tudta biztonságba helyezni, ezt elrabolták,
azután mindent összezúztál:,
összetörtek
és
szétrombol
lak.
A kiadóhivatal
Írásait, könyveit
darabokra
tépték és kidobták
az
utcára.
Hasonlóan
járlak
el a Légrády
Testvérek kiadó cég raktárával
is.
A tömeg a rombolástól vérszemet kai* tt.
Miután a kiadóhivatali helyiséget szétrombolták, benyomultak
a. nyomdába, ahová a sze
mélyzet menekült. Itt azonban
tt
nyomdai
munkások
ellentállására
találtak.

A Közalkalmazottak Országos Szövetségének szegedri csoportja, amely tudvalevően
a szociáldemokrata pártszervezethez tartozik, a közgyűlést megelőzően néhánv nappal
megalakult, valamint a városi alkalmazottak
szakszervezete is. A szociáldemokrata tagok
tehát követelték a választás elhalasztását,
hogy határozhassanak állásfoglalásukról. Dr.
Dettre János főispán-kormánybiztos
méltányolva a közgyűlés sok tagjának kívánságát,
a választást elhalasztotta és a szavazás megejtéséuek napját január 23-ára tűzte ki. A
szavazatszedő-bizottság elnökévé Rösler T a anás pénzügyi titkárt, tagijaivá Jánossy L a j o s posta- és távirdatísztet és Gracza János
városi tisztviselőt választotta
meg a közgyűlés.
A választást a közgyűlés határozata értelmében csütörtökön délután tartották meg
a városháza közgyii'ésí termében. A kormánybiztos távollétében Rösler Tamás, a szavazatszedő-bizottság elnöke rendelte el a választás megkezdésiét. A tagok nagy része
ugyan távolmaradt a választástól, de a közgyűlési termet igy i.s megtöltötték a szavaA nyomdászok
valósággal
kiverték
zók. A beszerzési csoport összes tagjai —
onnan a In'tohikodó zavargókat,
agg
háromezren — nem is fértek volna be ti tehogy a rombolók
hanyatthomlok
merembe. A szavazás rendben folyt le, de ménekültek.
gis némi izgalom szántott végig a szavazókE k k o r megérkezett a rendőrség és az álközt. inert a csütörtöki választás volt az első
lamrendőrség karhatalmi osztagának
gyorerőpróbája a szervezett közalkalmazottaknak. san kirendelt különítménye teherautókon. A
Hat órakor befejezték a szavazást, de az el- kaithatalmi kirendeltségek hamarosan megnök — régebbi megállapodásra való hivatkotisztították a. szerkesztőség előtti térségeit- és
zással
a szavazás eredményét nem hira környéket és kordont vontak a Pesti
Hírlap
dette ki. Azt mondotta az elnök, hogv a szapalotája
körül.
vazatokat a bizottság maid néhány najj múlA tüntetők a Pesti Hírlaptól a Vörös Újva összeszámolja és az eredményr a lapok
ság Vise&riáidi-utoai szerkesztősége elé vonulutján hozza a tagok tudomására.
tak. Itt az erkélyről Kun Béla és Vágó Béla

vezérek tartottak beszédet. A kommunista vezérek felszólították a tömeget, hogy
február
1-én ne fizessenek
házbért,
ha pedig ezért
bántódásuk Lenne, akkor fegyverrel
szerezzenek- érvényt akaratuknak.
Két autón rendőrök
és népőrök egy gépfegyverrel a Vörös Ú j s á g
szerkesztősége elé siettek, ahol azonban u
tüntetők már oszlani kezdtek. A rendőrök parancsnoka felszólította a tömeget, hogy viselkedjenek nyugodtan.
A budapesti napilapok szindikátusa, a r a kor a. tüntetésről értesült, azonnal összeült.
(Ezen az ülésen a fővárosi lapok kiadói elhatározták, hogy nyomban
küldöttségileg
forrnék .jogorvoslást
a kormánytól
a
sajtószabadság megsértése
miatt.
,l</<ii ItéVa előad 1 i,
h o g y a tömeg fellépése flagránsul sérti a sajtószabadságot és veszélyezteti a magántuly.jdon biztonságát. Kérte a
miníszterelnöú'it,
hogy sürgősen 'intézkedjék, hogy hasonló esetek elő ne fordulhassanak. Beriiikeg
miniszter elnök •vábiszábam kijelentette, hogy a Pesti Hírlap ellen rendezett mai tiinlctteljen n'Vmcsak a sajtószabadság év egyéni tulajdon ni2g
sértését i.s látja, hanem az ilyen esetek alkalmasak lehetnek: arra. hog/i tt: állom
hatolom
iránti tnzlmal vrszétyerJesse.
Megig ; rte, hogy
minisztertanács v'é viszi az ügyet és mindm
körülmények
közölt gondoskodni
fog
jogarros/ásról.
budapesti napilapok szindik Húsa megelégedéssel vette tudomásul a mini'.zterelnök válaszát. A lapkiadók holnap délelőtt ujabb értekezletet tartanak ez ügybm.
1

Fegyelmezett hadsereg lesz.
Pelállitják a hat. hadosztályt. Budapest, január 2.-5. <A Déimugyarof'szág
tudósítójától.) A hadügyminisztériumban már
megkezdődött a hadsereg megszervezése. Dr.
Pete Márton hadügvi á'lamtitkár kijelentette,
hogy a fegyverszüneti szerződésben megálilapitott hadsereget most már sürgősen felállítják. A fegyelmet a hadseregben teljesen helyreállítják. Ugy tervezik. hog\ hat nagyabb
városban 1 1 hadosztáivt állítanak tel gyalogsággal, lovassággal, tüzérséggel és a megfelelő .műszaki csapatokkal.

JífcLM A G V A B O R S Z A G

Wilson Magyarországnak és a
oda Fiumét.

Szegőd, 1919. j a n u á r 21.

délszlávoknak ítéli

Ugrón Gábor jelentése az erdélyi
helyzetről.

Budapest, január 23. <A Délniagyarország
tudósítójától.)
Ma délelőtt Berinkey miniszPáris, január 23. Ma jutott nyilvánosság- lyesli az ojaszaknak Fiume kikötélrc Dám Oszterei
uöktiél.
járt
Ugrón Gábor volt belügymitott igényét, mert Wilson Fiumét, a szláv és
ira Párisbun egv nyilatkozat, amclvct állítóniszter.
aki
erdélyi
ügyekben tett .te'entést a
a
magyar
hátsó
teriilet
teágerre
vezető
nalag Wilson tett Fiume hovacsa tolása 'kérdéminiszterelnöknél. Ugrón (iábor a minisztergyon szükséges írtjának tekinti.
sében. A nyilatkozat szerint Wilsdn vem heeÉiöktől való távozása után a következőket
•mondotta egy újságírónak:
Trockij a finnek fogságába került ?
Udvar helymegyében 33. Háromszékben 44 tisztviselőt hurcoltak el a románok.
— Estlandból kiűzték a bolsevikieke'. —
Szilágyinegyében az alispánt és 7 tisztviseWiener Tagblatt-nak:
Stockholmi
jelentés lőt. akik megtagadták az eskü letételét, letarBécs. január 23. (A Déjnutgyardrszág tutóztattak. börtönbe hurcoltak és hadi törvén yszerint
egy
szociáldemokrata
újság
az est
dósítójától.) Rigából jelentik: Estlandnt a finn
kormány köréből
azt az értesülést kapta, széik elé állítottak. Ez ügyben tettem jelenönkéntesek teljesen meghódították a bolseviki csapotoktól. Hungeriburg és Narva a fin- l r g v Trockij Sinovjevhez táviratot intézett, a tést a miniszterelnök urnák, aki megígérte,
nek kezébe került. Narvaban a győztesek sok- mely szerint a bolsevikiek valószínűleg kény- hegv Vyx alezredessel azonnal tudatni fogia
telenek lesznek Pétervárt hdre nélkül felüdíti. a m a g y a r kormány tiltakozását. A ina reghadianyagot zsákmányoltak és hir
szerint
magát Troekiit is elfogták, aki személyeseit Trockiii közölte ínég a táviratban, liogy a bol- gelű lapokban megjelent az a hir, hogv a roseviki csapatok északon nagy vereséget szen- mánok kivonulnak Kolozsvárról és visszavoirányította a sz vjct-csapatokat.
Az utóbbi
nulnak a demarkációs vonalra. A mi értesühir természetesen még megerősítésre szorul. vedtek. Egész hadseregük A pártolt az ellenség táborába tábornokukkal együtt. Csütör- lésünk ezzel a híradással szemben egészen et
liécs, január 23. (A Délmagyarország tir
tök óta Pétervárott 60.000 munkás sztrájkol. lenlctes.
'dósitójától.) Berlinből táviratozzák a Neues

Ostromállapot Oroszországban.
Uérs. j a n u á r 23. A Neues flicncr
Journal
Jelenti Koixmhágából: Kgész Oroszországba.n
.kibír'! tt.'k az ostromállapotot.. -Péter vár én
Moszkva körül serényen folynak az erődítési
munkálatok.
Stockholm,
január 23. Lenin
proklaniá-

ciót intézett az orosz munkásokhoz, amelyben
fiíHiivja őket, hogy feszítsék ,meg e.nejiiket a
további ellenállásra, csak igy lehet az angol
i's francia 'kapitalistákkal megismertetni az
orosz munkásság I á torságát és erejét.

Bródy Sándor: A nap lovagja

360
8'—

Francia és román csapatok
Kievben.

A cseh-sziovák állam pénzügyi
függetlensége.

Artúr Handsbeger: Morál

Bécs, ianuár 23. A Times jelenti: Kicvbői
táviratozzák, hogy az ukrán kormány hivatalos hadüzenetet küldött az orosz szovjet kor
m á m nak. A szovjet kormány kiadta az utasítást csapatainak, hogv a hadüzenet dacára
is tartózkodjanak a megállapított demarkációs vonal átlépésétől. Kievbe francia és román csapatok vonulták be.

Piálta, január 23. A cseh-szlovák köztár
>aság elhatározta, hogy Bécstől
Budapesttől )»'tnzügyileg a lehető leggyorsabban különválik. A cseh-szlovák kormány álláspontjáról
egy csuli-szlovák vezéregyéniség azt a fel.ilágositást adta. hogy Csehország nem h f j lainló belesodródni Német-Ausztria
pénzügyi
összeomlásába,
amelynek
néhétny hét
mal.ro
el kell
következnie.

Várnay Zseni: Anya sziv

3-—

Földi Mihály: Sötétség

9 —

Nemzetközi szocialista kengreszszus Bernben.

Gábor Andor: Hét pillangó

Sztratégiai védelem
Németországgal szemben.
München, január 23. A Bajerische Ta
geszeitimg-mik jelentik közvetett uton Pá*isiból: Foch tábornok a nála megjelent amerikai ós angol újságíróknak többek között ezeket mondotta:
Kell. liogy stratégiai okokból a Rajna
legyen a határ Németország és Franciaország között. \ német demokrácia még sokkal fiatalabb és felületesebb, semhogy garanciát tudna arra nézve nyújtani, hegy a német
tnép néhány év múlva nem ál' boszut mostani
vereségeért.

Kopenhóga,
január 2-t. Az északi államok
.szocialistái készülődnek a berni (nemzetközi
szocialista kongresszusra. A szoeiálista v/,erek már legközelebb elutaznak
Bernbe. A
kongresszuson
vátószinüleg
állást
foglal > 7,;
M agyarország
szégyenteljes
szél <ta raboló na
ellen is. Ezt több skandináv szocialista ve/'-r
hangoztatta.

Mik&áth: Az amerikai menyecske 9"—
Meyrünk: Walpurgis éj

8-—

Pierre Lotti: Izlandi halászok

5"—

Rákosi Viktor: Palozsnaky Tamás 6"—

Bécs. január 23. (A Dél maggarorszóg
ludéisft'ijiHlófi) /Lipcisébc/
jelen tik a yZeit-nak:
A független szocialisták február 2-án rendkívüli pártgyiilést tartanak, amelyen nagyfon
tosságu határozatokat hoznak. A független
-zocialisták hir szerint meg fogják kiséirel i
a többségi szocialistákkal
való egyesülésük 't.

Óráját és ékszereit
j a v í t t a s s a elsőrangú ó r a -

üzletemben. S z o l i d

Órákban és

%\v.
154

ékszerekben

és

levelei egy fiatal leányhoz

F I S C H E W K.

Korzó-kávéház

mellett.

8-—

Farkas Pál: Franczia forradalom 15-—
Hölgyek naptára 1919.

18 —

Szomory: Matuska
Idegen

szavak

6'—
szótára

legújabb

kiadás.
Német szépirodalmi könyvek
nagy választékban.
Kaphatók:

l l á n n a i i

vdrndy

I

s_.

könyvkeres-

késében

SZEGED, Kárász-utca 9. sz.

MAGYAR ~ NEMET
gyorsírást tanfolyamot nyitok. Jelentkezni lehet délben 12-től fél 2-ig,
Báró Jósika-u. 14. II emelet 6. 459

ékszerraktár.

3'50

Benda Jenő: Uszítók

árak:

nagy

1320

Esztendő: Kossuth Lajos kiadatlan

A német szocialista pártok
egyesülése.

Tirol integritása.
Bécs, ianuár 23. A tiroli tartománygyiik's vezetőemberei megjelentek Cooliágc tárnánál, az amerikai tanulmányi bizottság vezetőjénél, ihogy őt német Déltirol nemzetiségi
náránál, az amerikai tanulmányi bizottság vedöttség fölkérte Coolidget. hogy személyes
beutazás révén győződjék meg a rendelkezésére bccsáijtott adatok valódiságáról és ezeket azután juttassa el mérvadó helyekre, különösen pedig Wilsonhoz. Az összes tiroJiak
azt követelik, hegy német Déltirol tovább is
maradjon még Tirol alkatrészének, mert ennek az országrésznek elszakítása örökidőkre
német irrendentát
támaszthatna'.
C:v;)lidge
tanár több kérdést intézett a küldöttséghez,
amivel elárulta, hogy a tiroli kérdés nagymértékben érdekli.

Mariay Ödön: A Rákóczi harang 9*—

A

DéhnKKyarorsíág
Kiadóhivatal

telefonjai

Szerkeszt Aftéff

Szivarkahüvelyek, képeslevelezőlapok, levélpapírok
a legjobb minőségben, a legnagyobb választékban és

a legolcsóbb leszállított árak mellett

a „Médi Specialité" higiénikus szivarkaltüveiy főraktárában
Szeged, Jókai utca II. szám.
2.9
Telefon 15—20. sz.

kaphatók

Viszontelárusitók részére a

legolcsóbb bevásárlás, torrás.

S

ged, 1919. j a n u á r 34.
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Az ínséges Szeged.
— minden készlet fogytán van. — A husmizéria. — A Munkástanács
lefoglalja a tüzelőfa fölöslegeket. —
(Saját
tudósítónktól J ftlelrn iszerkószletiink, fötőanyagimk kevés. Hogy az ország
egyel* területein se 1 " rózsásak a viszonyok,
az bizonyos. Szegeden, .mint. tudjak, a legfontosabb élelniicikkből, a lisztből annyi készletikiiK van, hogy hozzászámítva a közélelmezési minisztertől még válható mennyiséget beérjük vele márciusig. Burgonya
nincs .már a
•városi közélelmezési hivatalban. A 'tanyákon
még van, de az nehezein jut mostanában a város' fogyasztókhoz. Száraz főzelék: bab, borsr't "ge.ii kevé>. úgyszólván semmi.
J cukorból, mint Fodor J e n ő tanácsnok,
n ároRi közélelmezési hivatal vezetője mon*lo J 1a. most még csak kevesen kapták meg a
márciusig
szóló készletüket. .Hogy azutáni kapus k-e cukrot, az kérdés.
•Zsírt illetően, jó reménnyel
a jöröre. el
v: <yu.nk látva. Ezer darab sertése érkezett
,i.f..g a városnak Békéscsabáról. A jószágok
!>O-70 kilósak; hizlalásukhoz van kukorim,
'L-;./. hogy ami már csakugyan megvan, az
•BeevéS. De Békéscsabáról 28. Budapestről 12
--vagon tengerit vár még a város. Zsir tehát
TF HÍ vélhetőleg le SÍZ, lva imwt nincs is.
Fogyatékán van a hus és a ,mészárosok
•meni győznek eleget panaszkodni, hogy élő•mvarbát nem bírnak beszereani. Van olyan, a
k i azt állit ja. hogy már négy
nap mulya
m M lesz marhahús.
Hódmezővásárhelyről,
Orosházáról, a környékbeli, falvakból, mint
iíí .v'iH.d,ják, lehetetlenség marhát vásárolni. Y á ; helyen a legutóbbi vásáron több szegedi'
•i-.-'száros vett marhát, de azoknak harniad< , s/.f't cl rekvirálta * .Munkástanács és űzetett
t rtnk élősúlyban kilómként ;ibámm fcorohját
.. üilott az a szegedi mészárosnak kilónként öt
korona, ötven liHérjélie került. De nemcsak
•Vásárhelyen, hanem mindenütt megnehezítik
i, fi,us Szegedre hozatalát Orosházáról sem
vásároGibatnak be a mi mészárosaink, pedig
üli. egy nagykereskedőnek megengedték, hegy
aragy rakományokra való élöanaiiliát szállitii Budapestre. A mészárosok azt állítják,
hogy a hatóságnak tennie ke'l valamit, mert
- HÍ ülőmben rövidesen bus nélkül marad a város
ík. kosság a. A hatósági mészárszékben, ha csak
•valami Változás nem. történik, hétfőtől
kezdet már nem is
árusítanak.
Fiiszer és gyarmatáru
kevés van
mar
szegedi üzletekben. A kilátások a közel jöe
vtTre nem igen bizitatóak ebben a tekintetben
isem. A szegedi nagykereskedők és ügynökségek kapnak u i y a n ajánlatokat
külföldről,
főleg Hamibnrpból, de a. szállítási nehézségek
-f a velük járó n llandó kockázat miatt az ajáuilatok el foga db i tartanok. A fűszer és gyarmat
árukból hamar isan kifogy a város.
Tüzelőanyi. g dolgában valamivel javult, a
helyzet Boblel francia ezredes közbenjárásái g harminc vagon fát kapott a
Bankegyesület
a lakosság között való kiárusításra. A francia parancsnok humánus beavatkozására a.
szegedi katonaság is kapott nagyobb készletet Ez a famennyiség.az inség enyhítésére —
a jövő héten
- a. legjobbkor érkezik. Nem
tudjuk, ragasz! odni fog-e a tanács a Makkoserdő kiiintásáh< z. h a a szükség köv e telően lép
föl, erre is sor kerül, a lakosság már i r t j a is
az erdőt, most azonban ngy vagyunk, hogy a
szegény emberi ken az erdő kiirtása azért nem
segítene elég gyorsan és radikálisan, mert.
őket terhelné a kivágás, a fölapró/ás és a beszállítás költse ye. am.i pedig elviselhetetlenül
nagy. A Munk istanács a f a i n s é g megszünteté
se céljából, fölhívás* tett. közzé, melyben arra
szólítja föl a áros lakosait, hogy fölösleges
faikészletüket j "lessék be. Nevezetesen mindazok. akiknek két ölnél nagyobb készletük
vam. a többlet t az illetékes kerületi rendőrlaktanyában
nuár 30-ig tartoznak bejelente
ni. A tűzifát a Munkástanács maximális áron
átveszi és a sz ikötködők közit szétosztja. Akinek fölöslege Vítt.cs azt eltitkolja, attól a tűzif á t a ' iMunlkiás anúes elkobozza.
Fölhívja a

Munkástanács mindazokat, akik fakészJetről
tudnak, hogy jelentsék be ezt a közélelmezési
hivatal eukorosztályánál Kiss Istvánnál, vagy
az ott működő ellenőrző bizottságnál, ahol
minden reggel 8 órakor veszik föl a. bejelentéseket. Hasonlképen ott jelentkezzenek azok
is, akik a főik utalásban részt akarnak venni.
Ezeket a Munkástanács igazolvánnyal látja
el.
Tüzelőszenet
hamarosan a ü g h a kap nagyobb mennyiségben a város. .Boblet ezredes
előzékenységétől legalább a gázgyár j u t rövidesen negyvenkét vagon szénhez a lupényi és
petrozsényi bányákból. Ez legalább a világítást biztosítja egy hónapra.

Nincs többé drabantőrség,
parlamentiőrség és várőrség.
Budapest, január 33. (A Délmagyarország
tudósítójától.) Böhm Vilmos hadügyminiszter
tegnap feloszlatta a drabant testőrséget, a
parlamenti őrséget és a várőrséget. Ezeknek
az őrségeknek a lészáma 120 ember. A három
•JStiílct bizalmiférfiai felkeresték Böhm Vilmos hadügyminisztert, aki közölte velük, hogv
a múltban vállalt szolgálataik^miatt nem bízik hűségükben és ezért nem is reflektált további szolgálataikra. Ha azonban be akarják
bizonyítani hüségiiket az, uj államforma iránt,
akkor menjenek el Tatabányára és védjék
meg az ottáni szénbányákat a csehek ellen.
Gróf Ambrózy Oyula koronaőr ma érintkezésbe lépett Berinkey Dénes miniszterelnökkel. aki megnyugtatta őt és az őrség biza'mdférfiait az őrség tagjainak jövőjére nézve. A
koronaőrség őrei a nemzeti palota őrségi
szolgálatait fogják ellátni.
•g

Korzó Mozi R.-T.
TELEFON: j l
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Pénteken, szombaton és vasárnap

A szezon
::

legnagyobb

szenzációja!

::

MANJA
Nagy dráma 5 felvonásban.

A főszerepben:

Pola Negri.

Utolsó szavunk
a késedelmeskedőkhöz.
MintQgy két hét előtt a Nemzeti Tanács,
a Munkástanács és a Kereskedelmi és Iparkamara felszólítást intéztek Szegjed váras polgáraihoz, amelyben szemeik elé tárva a munkanélkiiliségbem é s az ebből következő uéfkülözésekben rejlő veszedelmeket, arra kértük azokat, akiknek vagyonuk van, vagv akik
a háború alatt aránytalanul nagv vagyonhoz
jutottak, henrv abból támogassák azt a törekvést, amely az építkezések ímegindáthatása
céljából egv- részvénytársaság alapítását tűzte ki feladatául.
Sajnálattal állapítjuk <mieg, hogv felhívásunk süket fülejt re talált azok 'legnagyobb részénéi, akikhez, sziaVainikat intéztük 'ós m i után az idő sürget, a munkanélküliség és a
nyomor egyre fokozódik, kénytelenek
vagyunk felhagyni az eddfigi medtdö kísérletezés sol. de meg türelmiünk is fogytán van és
ezért utoljára most még néhány szót akarunk csak intézni azokhoz, akiket illet, hogy
figyelmeztessük őket azokra a következményekre. amelyeket eljárásukkal felidéznek Mii
e vagyunk szánva a legmesszebbmenő retorzióra azokkal .szemben, akik eddig alattomosan bujkálva kihúzták magukat emberi é s
társadalmi kötelességük teljesítése alól és figyelmeztetjük őket, liogy a legkíméletlenebb
eszközökkel .foaj.uk őket külön-külön kitanítani arra. amit saját benső meggyőződésükből
nem tudnak és aminek a (következményeit elhinni nem akarják.
Figyelmeztetjük őkiet, hogv rendelkezésünkre állanak az eszközök, hogy a végsőkig
üldözzük őket, hogy életüket megkeserítsük;
hogy cselekvési és mozgása
szabadságukat
meggátoljuk és minden eszközt alkalmasnak
tartunk arra. hogv kény szentsük őket 'rejtekükből előbújni. A társadalom leghitványabb
parazitáinak tartjuk tikét, akik nemcsak
a
munkásság 'ellenségei, (hanem saját társadalmi
osztályuknak is, inert ezekkel akarják megfizettetni azokat a költségeket, amiket az ő
vagyonuk és hitvány életük megemészt.
Három napi haladékot adunk mindenkinek, hosry jegyezzen a Házépítő R.-T. részvényeibői és aki ezen időn belül nem tesz
elegét kötelességének: ám lássa fösvénysége
következményeit.
Ebben az ügyben ez az utolsó szavunk.
Ezután már csak cselekedni fogunk. Azt azonban (mondhatjuk, hogv ami ezután következik. az borzasztóbb lesz a fizetésnél is.
A Munkástmács.

Ötszáz ember mondta M
Ruszkakrajna elszakadását.
Budapest, január 23. (A Délmagyarország
tudósít óját ól.) A Politikai Híradó jelenti; A
buszt! nemzetgyűlésről,
amelyen
tudvalevően Ruszkakrajna elszakadását
mondották
ki, dr. Stepán Ágoston ruszkakrainai
kotmányzó ina a következő j e l e n é s t küldte: A
hazai russzinck e lió 21-én tervezett nemzetgyűlést
elhalasztották.. Brascujko
Miliály
iigyvéd a magyarországi ukrajnisták vezére
összehívott egy ülést, amelyen 500 főből á'lló
és többnyire Husztró és környékéről összegyűlt tömeg vett részt. A komoly telem teljesen hiányzott. A gyűlés elnökéül Brascalkót választották. A russzin párt óriási többsége a gyűlésen egyáltalán nem képviseltette magát. A határoza'ról értesítést küldtek a
párisi konferenciának.

A németek erős akcióba kezdtek
keleten.

Előadások vasár- és ünnepnapon fél 2, 3 .
fél 5, 6 és fél 8, köznapon fél 5, 6 és fél 8 óra

fi.

—' lündeitburg vezeti a hadműveleteket. -Berlin, január 23. A német csapatok Hindenburg főparancsnoksága alatt keleten nagv
eréllyel lépnek föl. A lengyelek ennek következtében az egész vonalon beszüntették előnyomulásukat Braunschneig ellen. Rombergtői 10 kilométernyire megálltak. A németek
erős nyomásáé az egész véialdti érzik.
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— A T ű z estéje. Roppant érdeklődés m e g — Kinevezések a szegedi kataszteri hivatalnál. A hivatalos lap csütörtöki száma sze- lett tartotta inog a Tűz ötödik estéjét tegnap
000
I r i n t a pénzügyminiszter Szécsi Antal és Vass a városházán. Juhász Oyula az első m a g y a r
I K á r o l y kataszteri mérnököket főmérnökükké , köztársaság
miniszterelnökének.
Szemere
Az idegenek.
I a V3II. fizetési osztályba, Katabusz
Gyula Bertalannak enrékét újította föl kegyelete®
(Saját tudósítónktól.)
A! csütörtöki tanács- I mérnök segédet kataszteri mérnökké a X . fize- megnyitójában,
Babnik tanár érdekes előülésem (ir. Gaál Endre tanácsnok szigora rend I tési (osztályba a szegedi 10. számú felmérési adást tartott a röntgen-sugarakról. Zsirkay
szabályok alkalrruizását kérte az idegenek l>e- I felügyelőségnél kinevezte.
János a nők nélküli hadifogságról
beszélt
özönlésének megakiadályoaásá r a és azt $s aján
pompás humorral. A közönség minden szá— Tízmillió korona értékű árucikket kaloita. iliogy a tanár beérkezett, ítüakó idegenemot hálás tetszéssel honorált..
punk Ausztriából. Budapestről telefonálja tuket is ki kellene utasítani. A polgármester
— Utazási igazolványok kiadása. A renddósítónk: A magyar és német-osztrák korerre azt, válaszolta, hogy Szegeden nincsen
túlságosam sok idegen, de jiiár iet-tek ellenük
mány már több izbeu megállapodott, hogy őrkapitányság közli: A Torontál-megyébe
utazók a rendőrség által adott arcképes : gamtézkedóeeket. Így péktóul töl»l>eket kizártak
bizonyos ipari cikkeket átenged MagyarorzoJványokat
a francia csapatok
főparancsa kö/^!elniezé*ből s ezzel kényszerítik őket a szágnak megfelelő mennyiségű élelmiszer elváros elhagyáséra. Másik e»2lköz ellenük a lenében, melyet főleg B é c s számára szállíta- nokságánál kötetesek lebélyegeztetni és azután Újszegeden, a szerb parancsnoknál l á t lakhatási engedély megvonása, a kila kot tatás. nának, Magyar részről meg is indult a szállítamoztatni. Amennyiben ugyanezen igazolA nnuukauélküli segély miatt kleözönlött műn
tás. azonban Ausztria az igért cikkekét nem
vánnyal
vissza is akarnak térni, ezt az ujkáilan idegonekkel szemben a .szakszervezetek
küldte el, ugv. hogv magvar részről megszünszegedi
szerb
parancsnoknál külön kelti kérni.
utján fognak föllépni.
tették a további élelmiszerszállítást. A németSzabadka
és
Zent
a felé utazók a rendőrség
osztrák
kormány
erre
ujabb
tárgyalásokat
kez
Az idegenek ki üldözésével szemben a
által kiadott igazolványt a Horgoson levő
dett, amelyek most — mint halljuk — eredDélniagyarország
már akkor, mikor budamentivel végződtek. A magyar kormány kö- szerb parancsnokságnál kötelesek láttamozpesti példára a terv először felvetődött, a legtatni.
telezettséget vállalt, hogy a még el nem szálnagyobb óvatosságot ajánlotta. A Szegedre
lított
élelmiszermenuyiségieket
a
legrövidebb
települök között sok olyan szerencsét lem van,
— A Néptanács első ülése. A közgyűlés
időn beliil Ausztriának elszállítja, ha német-' helyét betöltő Nép tanács pénteken
akiknek a. megszállott •területről* ellenséges
délután,
környezetiből. zen d űlőktől kellett menekül- osztrák kormány ugyanazon időn belül Manégy óraikor t a r t j a első ülését a városháza
gyarországba szállítja a kikötött iparcikkeket. tanácstermében. A Néplanáes ülésének tárgyMii«"«k. Ezek közül nálunk ^-zároosam már -tiszte Nségt1-. keresetre ín találtak. Miért, kellene Éziek között e pillanatban a legnagyobb Je- sorozatán több fontos, a város érdekeit közelaz ilyeneket ridegen elűzni? Hová menjenek?
lentőséget a textiláruknak kell
tulajdonítaről érintő ügy szereped. Ilyen a város jövedelTalán vissza a r r a a rájuk nézve félelmetes
nunk. Ausztria 2150 méter szövetet ad a iamének fok (mására vonatkozó javaslat. A Nép*
helyre, ahonnan idejöttek? Vagy menjenek a lenleginél olcsóbb árban, ti mennyiségen kivii'
tanács végrehajtja a. vigalmi szabályrendeletnlTsulolt Budapestre, idiol már igazán nem
Ausztria szállítani köteles a már kikötött, de
tei és tárgyalja azt. a java-latot, hogy a .színtalálnak megélhetést. ,FTát ha szegedieket ért
még nem szállított szövetmennyiségieket ts.
házi jegyek után is öt percent vigalmi adót
volna. valami szerencsétlenség, ha. ellenséges
továbbá a megrendelt és részben kifizetett, szedjenek.
Megszálló csapatok, vagy zendülők innen kerde még el nem szállított kész férfi és női rtr
— A dorozsmaiak Szeged ellen. A szomgettek vOlna ki polgárokat és más város aztán
házejti cikkckit és sZövntt árukat, amelyekszédos Dorozsmait -niüködő nemzeti tanácsnem tűrné meg őket a falai között, v á j j o n mit
nek értéke körülbelül lű millió korona.
tudvalevőleg ltom engedett Szegedre szállítaszólnának ahhoz a szegediek?
— D r á g á b b lett a kávé. Közöltük, hogy ni élelmiszereket. Emiatt dr. Dettre
János,
Az élclmiszenkészleteink, a tüzelőnk, saju szegcdi kávésok azzal a kérelemmel fordul- kormánybiztos panasszal fOrdultN Csongrádnos. olyan rohamosan fogynak, hogy Ínségtak az árvizsgáló-bizottsághoz. hogy -emelje
panasz
től tarthatunk. H/z bizonyos mértékig okos 1 föl a kávé. csokoládé és egyéb kávéházi ita- megye kormánybiztosához, aki a
önzést paraiucsol nekünk is. mint parancsolt lok árát. Azt is közöltük, hogv a bizottság ügyében azonnal intézkedett, még pediig ugv.
liogy a község elöljáróságát anyagilag tette
Budapestnek. Idegenek beözöulését meg kell
nem is bocsátkozott tárgyalásba a kérelem
felelőssé az élelimiszcrszáliitásak megakadágátolnunk, az ide csak segélyért jövő munfölött, hanem azzal az indokolással, hogv a
lyozásából kifolyólag.
kátlanokat, a [tassziózaii érkező hölgyikéket
kávéházi irányárak
országosan vaunak szaszép szerével el Ikell tá volitan unk. I>e azért
— A háromdecik korul. A Néptanáes pénbályozva. a kére'Jlmet elutasította. A kávésok
ítz önzésben is emberségeseknek és iméltányoteken t a r t j a első üléséi Ezen az ülésen a töbtudomásul vették az elutasítást, de két nap
«oknaik kell mutatkoznunk. Ne zárjnnk ki a
bek közt az alkoholtilalom megszüntetéséről,
•múlva felkeresték dr. Somogyi
Szilveszter
kw/delnw,zésiböl, lakásból közénk települt, tisz
illetve'arról is szó lesz, hogy étkezéshez .szapolgármestert és ár feleme lést kértek tőle. A
tes családokat, amelyek talán valamikor még
bad legyen háronn deci szeszesitalt kiszolgálpolgármester
meghallgatta
a
kávésok
kérését
hu.sznára is lehetnek a városnak, tEzért. a ható
tatni. A vendéglősök kérelmére fog a, Néptasúgnak ismételten is gondosságot, figyelmet, és miután konstatálta, hogy a tej ára időköznáes ebben a kérdésijén határozni, bizonyára,
ben
négy
koronára
szökkent,
engedett
a
kéóvatosságot ajánlunk az idegenekkel szemben
elntasit.ólag, mert egyáltalán niiucs sziikségrrésnek és a kávé áfát 1.10, a csokoládé árát
való -eljárásra.
arra, hogy ezentúl még több részeg eniljer tán.
pedig 3 koronában állapította meg. Azóta,
forogjon az utcákon, mint az abszolút alkokét nap óta — ennyibe kerül a reggeli kávé
— Minisztertanács. Budapestről telefonálja és a csokoládé. Eddig rendben volna az ügy,
holtilalom alatt. Ifa akadtak emberek, a k i k
módját tudták ejteni, hogy a tilalmi időbeni
tudósítónk: Csütörtökön délután 4 órakor imicsak azt nem értjük, hogv nem volt a polberúgjanak, mennyivel könnyebb lesz az ennisztertanács voft,«amelyien státusz rendezési
gármesternek tudomása arról, hogv a kávégedélyezett
hárotn deciktől- megrészegedni.
kérdésekkel foglalkoztak. Szóba került Szabó
soknak ezt a kérését az árvizsgálö-bizottság
Vannak, akik azt .hozzák fel érvül a három
István miniszter hatásköre is. Ezután közélel- egyszer j n á r elutasította.
decik engedélyezése mellett, ihogy aki akar,
mezési kérdésekről tanácskoztak a kormány
úgyis talál módot, a beragásra. fiát ez igy is
tagjai, maid a miniszterelnöki sajtóiroda főH l
A
A
van. De az is bizonyos, hogy ezt a törekvést
nöki állásának betöltéséről: tárgyalt a miniszTelefon
Telefon
hatóságilag uem iszabad előmozdítani.
tertanács.
W f V
v^
807.
808.
Gellért Oszkár — sajtófőnök. Budapestrőt
— Ingyenes munkaközvetítés. A szegedi
mózi.
wwww
telefonálja tudósitónk: A minisztertanács Gelhatósági mmtukuközvítitőméi (Templom-tér 8.
krt Oszkár hirlapirót az Újságírók Szabadtelelőn 973.) foglalkozást kaphat: 332 férfi és
P é n t e k t ő l — v a s á r n a p i g j a n u á r 24-től 26-ig :
szervezete végrehajtóbizottságának tagját a
nő, ebből JH vidékre. Ipari
tnnnleaközectités.
miniszterelnökség sajtóosztályának főnökévé
Foglalkozást
kaphat:
2
asztalos,
1 botrbély, 1.4
CSERMELY GYULA
nevezte ki.
cipész, 2 cukrász, 1 facsarté rgáJy«s„ 1 kelme:: szenzációs regénye: ::
— Kinevezések. A hivatalos lap közlése
festő, 1 kosárfonó, 1 lakatos, I mészáros, 1K
szerint a magyar hadügyminiszter
Keserít
férfiszabó, 1 szűcs. Foglalkozást
keresnek:
lm ne. Konez András. Krétcr üyiíla,
Krsztekaácsok, aranyművesek, asztalosok, l(á<tugi>sOk,
nits János, Matdteim Miksa, Mersán József, I
borbélyok, cukrászok, fényképészek, g<"pliikaMiiher Jenő, Nagy Crvula. Neuhzor
József
tosok, gépeszek, fűtők, hentesek, ikárpitasuk,
Nikala Mihály, dr. Pap Lajos, dr. Patsku J á n o s
kályhások, kéményseprők, koíísigyártók, kovánépfölkelő tisztjelölteket népfölkelő alhadnacsok. kötni ii vesék, könyvkötőik, lakatosok, mégyokká nevezte ki.
szárosok. molnárok, nyomdászok, órások, .süDráma 5 felvonásban.
tök, lerti- és női szabók, szobafestők, vas- ét ,
— A vallás- és közoktatásügyi igazgatás
Rendezte: B a l o g h B é l a .
lém esztergályosok és villanyszerelők.
Keres
különválasztása. A hivatalos lap csütörtöki
száma közli az lí)1.í). évi V. néptörvényt, a
kedd m i Munkaközvetítés,
Foglalkozást
kapA főszerepekben:
melynek értelmében a vallásügyi; és közoktahat: I irodai tisztviselő. VogUdkozmt
keres.
tásügyi igazgatás egymástól
elkídönittetik.
Andorffy Ida,
fflattyasovszky
Ilona,
.">!» irodai 'tisztviselő és iliLG üzleti alkalmazott.
A törvény szerint önálló vallásügyi és önálló
Háztartási,
munkák•iizretilés.
Foglalkozást
Kürlhy György, Inke Rezső.
közoktatásügyi minisztériumot ál'litanak fel.
kaphat:
119 háztartási alkalmazott.
Foglalko
A hivatalos lap közli, hogy az elnök közoktazétxl keres: 37 háztartási alkalmazott. Foglaltásügyi miniszterré dr. Kunfi
Zsigmondot,
kozást kaphatnak:
napszámosok, szolgák é>
Kezdete: fél 5, 6, fél 8
vallásügyi miniszterré <lr. Vass J á n o s t ne- I
kocsisok. Kihelyezést
kaphat:
.37 tanom* helyvasárnap 2, fél 4, negyed 6 és 7 órakor.
•w/te ki.
ben és vidéken.

VASS
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Szegőd, 1919. január 24.
— A szegedi katonai szemle. Egyik helyilapban az a hir jelent meg, hogy a szegedi
kelyőrség fölött 25-én, szombaton Soós vezérőrnagy szemlét tart s epre a Károlyi-pártot meghívta. A térparancsnokság annak közlésére kért föl bennünket, hogv a hir téves,
mert pártokat nem hiivtak meg a szemlére,
fcanem csupán a kormánybiztost.

SZÍNHÁZ
művészet
0000

1/ÜSOR:

— Lopják a Makkos-erdő fáit. A Csong- Péntek: Jmck.

rádi-sngáruti vámőr csütörtökön délután teleíanan jelentette dr. Temesváry
Géza h. főkapitánynak, hogy a iMakk őserdőből kocsiszámra szállítják a fát a várasba. Több százan
rannak az erdőben, akik fürésszel és baltával
ellátva a fák kid öntésén dolgoznak. A kidöntött fákat aztán kocsikra r a k j á k és hazaszállítják. A főkapitány intézkedésére három
rendőr ment k i a vámhoz, hogy a falopást
megakadályozza, ami azonban — tekintettel
a fatolvajok túlerejére — nem sikerült. Az
•set tudomására jutott dr. Somogyi
Szilveszt e r polgármesternek is. aki nyomban intézkedett, liogy ezentúl nagyobb őrség legyen a
idiakkos-erdőinél és hogy a fákat, miután a
városi tanács ilyen határozatot már hozott,
mielőbb eladják, ment csak ilyen módon lehet megakadályozni, hogy a város a fájáért
Talami ellenértéket kapjon. J ó lesz tehát, ha
a hatósági intézkedéssel sietnek. A fa nagyon
kell és ez idő szerint nem lehet máshol kapni,
osak a Makkos-rdőben.
— Aradon tizenegykor lesz z á r ó r a . A
miegszállás óta Aradon is esti 9 óra' a nyilvános helyek: kávéházak, vendéglők és színház
záróórája. Mariin francia őrnagy, a megszáííó csapatok parancsnoka most átiratot intézett a z aradi rendőrséghez, atnelvben köz;\
hogv nem látja semmi akadályát a záróóra tizenegyig való kitolásának, Aradon teljes a
rend és ezért fölhívja a rendőrséget az ilyer?
értelmű intézkedés megtételére.
— Megjelent a z Igazság legújabb száma
Kapható mindenütt.
— Katonaorvosok uj elnevezése. A hadügyminiszter a katonaorvosok eddigi e l n e v o
eését megszüntette és elrendelte, hogy az orvosok ugyanazt az elnevezést kapják, mint
hason rangosztályu
csapattisztei*,
„orvos"
szó hozzátételével. Így főorvos helyett főhadnagy orvos. Az egészségügyi tisztek és zászlósok eddigi elnevezése (megmarad. A rendelet k i b o c s á t á s á r a valószínűleg az adott
okot, hogv a'volt cs. és kir. hadseregben az
orvosok rangban a csapattisztek után következtek.
— P a r a s z t s z o k n y a —• gobelinből. Debrecenből jelentik: Ismeretes, hogy gróf Andrássy Gyula tiszadobi kastélyát a csőcselék kifosztotta. A kirendelt karhatalmi erő parancs
uoka, Budlay őrnagy visszatért Debrecenbe s
a következőket mondotta egy újságírónak:
— Könnyezve láttuk a barbár rombolást,
amellyel a kastélyt feldúlták. Több mint 59
szoba pazar berendezését tették tönkre. A vadaskert. állatait összefogták, agyonverték, a
ttó hattyúit (megfőj!tották. A lovagtere mii xsn
(Andrássy őseinek képét összevagdalták, a Rákóczi-korabeli bútorokat feltüzelték. Azt a gobelint, amelyet az öreg Andrássy Gyula, mint
külügyminiszter vásárolt Páriisban
250.000
frankért, összevagdalták s az asszonyok szoknyákat varrtak belőle.
E g y eredeti Von Dyck kép rámáját egy
paraszt asszonynál találtuk meg.
— Hol a kép? — kérdeztem.
— Ugy is ócska volt, bedobtam a Tiszába,
a rámába meg m a j d tükröt vágatok — mondt a egykedvűen az asszony.
A második emeleten, abban a szobában,
ahol Károlyi Mihályné töltötte gyermekéveit,
mindent összetörtek. A kastély tele van márványszobrok törmelékei vei, velencei üvegek
szilánkjaival. Andrássy Gyula kijelentette,
hogy többé nem rendezi be a kastélyt és Tiszadobra nem teszi be a lábát. Az egész faluban házkutatásokat .tartottunk és igen sok
•olyan tárgyat találtunk, amely a kastélyból
való.
— A T ű z legújabb száma érdekes tartalommal megjelent.
. .
.
-
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tolvajkomédia. Idéabérlet, pá-

r o s 49.

Szombat délután: CsáTééskirSyné,
operett.
Szombat este: Bohémélet,
opera. Pr*mi«rbérlet, A. IS.
Vasárnap délután: Pacsirta,
operett.
Vasárnap este bérletszünetben:
Cigáiti/priaiás, operett.
* Filharmonikus hangverseny. A mult
évben, a nagy átalakulás, a forradalom napj a i előtt, zenészek és zenebarátok összeálltak,
hogy (megalakítsák a Szegedi zenekedvelők
egyesületét. A z alakulás mellett és ellen beszédek hangzottak el, amelyek részben azt
igyekeztek bebizonyítani, hogy a kérdés nem
időszerű, m a j d aninak a kívánságnak adtak
hangot, hogy a hivatásos zenészek munkára
tömörüljenek és a munkakörbe mindazokat
vonják be, akik a zenének nem kizárólag professzionátus művelői és igy egyesülve, mutassák meg, mit tudnak produkálni és hogy a
tel jesitményük elegendő-e arra, hogy itt a magasabb zenei válfajnak híveket tudjanak szerezni és azokat , m eg i s tartani. Csöndben, min
den dobszó nélkül megkezdődött a toborzás, a
szervezkedés, m a j d a munka, a serény, komoly munka, amelynek példás, sőt nagyszerű
eredményét tapasztalhatta, egyben élvezhette
az a közönség, amely a Filharmonikus-társaság első és bemutatkozó hangversenyére a Tisza-szálló ikoneert-termében m a délután összesereglett. A teremben nem maradt üres hely,
a m i amellett bizonyít, hogy a komoly zenének
van i t t közönsége. És a jórészt zenekedvelőkből alakult társaság, amelyet egy-két hivatásos zenész ós az 5. anagyar hadsereg zenekarának néhány t a g j a egészített ki, előadásával
azt igazolta, hogy a zenének elegendő számban vannak itt nem hivatásos, de hivatott
művelői, akik komoly munkával nagy eredmények elérésére képesek. Négy hét lelkes és
amibiciozus munkáját élvezte a közönség a
FiLharmouiikusHtársaság előadásában, amelyben nemcsak a készültség mutatkozott, hanem
a fegyelmezettség, a zenei érzék és a készségnek az a jelentős kiválósága, ami a sikernek
biztositéka és együk tényezője. A műsoron
Haydn „Szimfoniá"-ja (ddur). König Péter
„Magyar suite"-je, Mozart „Le petits riens"-je
szerepelt. Mindegyiknek kihozták a tartalmát, visszaadták a karakterét és híven tol-
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Péntektől —
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vasárnapig
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január 24-től

26-íg:

EMÍLIA

legujabtí filmszereplése:

Alexandre Bisson árámaja 5 felvonásban.

Rendezte:

Dr.

Janovics

Jenő.

Előadások köznapokon fél 5, 6 és fél 8, ünnepnapokon : fél 2, 3, fél 5, 6 és fél 8 órakor.

«nácsolták a hangulatát. A nagyszerű munkát
a legszebb'reményekre jogosító, gazdag eredménnyel végezték ós megérdemelték a mindem
tétel után felzúgó tapsokat, amik nem az udrariasság, hanem a művészet (nyomán keletkezni szokott tapsok voltak. Kőnig Péter Mag y a r suíit-je után lelkes tapsok szólították a
pódiumra a kiváló szerzőt. Minden dicséret é*
elismerés j á r ki Fichtner Sándornak, aki a b*
tanítás ós a vezénylés szokatlan eredményű
munkáját bravúrosan végezte. A fáradhatatlan karmesternek koszorúval hódolt a Filharmonikus-társaság, a. közönség pedig (háláa M
elismerő tapsokkal a szerzett élvezetért
A
nagysikerű hangversenyt érdemes volna megismételni.
.
<
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HETI M Ű S O R :
URÁNIA MŰSORA:
Péntektől vasirnapig „A névtelen asszony" Alexaadre
Bisson drámája 5 felvonásban. Rendezte : dr. Janovits Jenő. A főszerepben Márkus Emília.

VASS-MOZI MŰSORA:
Pénitektől vasárnapig Csermely Gyula regénye „A vörös
kérdőjel" dráma 5 felv. Rendezte Balogh Béla. A
főszerepben Andorffy Ida, Mattyasovsky Ilona
Kürthy György és Inke Rezső.

* A vörös kérdőjel. Minden alkalmat
miegragad a Vasai-mozi igazgatósága, hogy
a közönség megelégedését áldozatok á r á n in
megnyerje. IEZ alkalomból is megszerezte péntektől vasárnapig Csermely
Gyulának, a fiatal írógárda értékes t a g j á n a k nagy szenzációt
keltett izgalmas regényét, melyet a kitűnő
Astoria-gyár dolgozott fel és melynek kitűnő
rendezője és művészgárdája pompás produkcióvá emelték ezt a filmet.
* Márkus Emiiia, a legkitűnőbb szerepében, A névtelen asszonyban
mutatkozik be
péntektől vasárnapig az Urániában. Alexander Bissonnak, a kiváló francia drámairónak
ezt a leghíresebb darabját felesleges a közönségnek dicsérni, csak annyit akarunk megjegyezni, hogy Márkus (Emíliának szenzációs
alakítása emlékezeites fog sokáig maradni.

KÖZGAZDASÁG
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T ő z s d e . Budapestről telefonálja tudósítónk:
A tőzsdén m a ellanyhult az irányzat A spekuláció m i n d j á r t az üzSeit .megindnláKuKorr
realizálni kezdte felszaporodott hausse-posjcióit, ami erősen ellanyliitottia az árnivót. Később se szűnt meg a lanyhaság, mert. a kontreinin akcióba lépett. Magyar hitel 923—902,
Osztrák hitel 646-^634, Agrár 714—711, Fabank 785—761, Forgalmi 416—419. Hazai 1ÍW
—176, Jelzálog 500—481 Leszámítoló
bank
636—626, Magyar bank 716—710, Altalános
takarék 965—725, Conoordia 670—660, Gizella
585—590. Viktória 1300, Általános kőszén 1900
—1920, Beocsini 1215-1225. Salgó 980—992.
Urikány 855—1836, GR ima 945—933, Ganz 2850
—2890, Schlick 400—397, Adria 1620—1560, At
lantika 1170—.1180, Államvasút 930—915, Levante 960—975, Danicza 1030—1040, Országos
/atemnelő 890—700, Klotild 504—506, Nasici
3090—1000.
Sándorfalván parcelláznak. A nyomasztó
gazdasági helyzet a sándorfaivai nagybirtokon is éreztetni kezdi hatását. A nagyobb ivarcellákat bérlők egyre-másra mondják fel a
bérleteket, aminek következtében őrgróf Pallavicini György hazaérkezett és maga vette
kezébe az ügyek intézését. A gróf kihirdette,
hogy a földeket kis parcellákban bérbeadj a.
Egyelőre 9000 hoki parcellázása van tervbevéve. A sándorfaivai föWmivelők között
a
gróf 1800 holdat parcelláztat.
Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:
PÁSZTOR JÓZSEF.
••••••••••••••••••••••••••••••••a
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Hazátérö katonáknak é s hozzátartozóiknak
a raktáron lévő asztalos é s kárpitos

Szegted, 1019. j a i n i á r 24.

bútorokból
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engedmény.

20°|o

m Mindennemű bútor é s

épület munkákat üzletberendezést legszolidabb áron vállaltatnak, mindennemű asztalos é s kárpitos javítások
olcsón
2

készülnek

Kenderesinéi

Fizessen elő a

DÉLMAGYARORSZÁGRA

Feketesas-utca 16* (Keleti Palota.) Teleion 8 — 3 6 .
munkatermek Oroszlán-utca 21. szám (Bárd-ház.)

Jffandel kocsigyár Szeged.

Bé tTU* 51 ™

Állandóan készítek mindennemű hajtó-, gyümölcsszálHtó és g a z d a s á g i kocsikat. Vállalok mindenféle
kocsik javítását, fényezését és lovak patkolását. Raktár különböző parasztkocsikból.
•

Minden nap a kora, reggeli
órákban házhoz h o r d j á k . . ,
Előfizetési ára egyhónapra 6 korona

felerauliiáral Budapest és Szeged tozill

Szeged város tanácsától.

Megfelelő számú jelentkező

Versenytárgyalási hirdetmény.
i

A Szeged-Rókus .vasúti állomás előtti tó város
felöli részén 350 fm. hosszban emelt deszkakerítésnek
továbbá II. a város belterületén felállított hirdetési oszlopok s 30 drb. hirdetési táblának 1919. évi január
hó 1-tól 1923. évi dec. hó végéig terjedő 5 évre hirdetési célokra leendő bérbeadása iránt
folyó évi január hó 2 t - i k napján délelőtt 10 órakor
az 1. tan. ügyosztályban (Városi bérház) I. emelet tanácsi jóváhagyás fentartása mellett zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni.
A szabályszerű és az I. alatti rókusi tó kerítésre
a megajánlott évi bérösszeg egynegyed részének megfelelő összegű bánatpénzzel, a II. alatti hirdetési oszlopok és táblákra pedig 300 kor. bánatpénzzel ellátandó s mindegyik vállalatra külön-külön kiállított zárt
ajánlati levelek az át lejtés napjának délelőtti 10 óráig
a tanácsi iktató hivatalba Városháza, földszint nyújtandó be.
Elkésve érkezett, kellő bánatpénzzel el nem látott
szabálytalan avagy utóajánlatok figyelembe nem vehetők.
A vonatkozó vállalati feitételek a fenti ügyosztályban a hivatalos órák alatt betekinthetők.
Szeged város tanácsának 1919. jan. 14-én t. ü.
1197/919. tan. szám.

Dr. Somogyi Szilveszter,
2—2

polgármester.

kézimunka üzlete
Tisza Lajos-körut 4 8 . sz.
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Dus raktár előrajzolt kézimunkákban. Selyem hímzések olcsó árban elvállaltatnak.

MOSBlamehtien naoq uálaszléfi.

ésetén in-

+ + + +

dúlás hetenkint kétszer áruval és áruért.

Berzsenyi-u. 1-B. v . v Telefon 11—80.

azzal, hogy áraink a legolcsóbbak. De hogy a portékánk a l e g t ö b b e t ér, arról mindenkinek
módjában van meggyőződni. Fölösleges ugyanis bizonyítani, hogy az a portéka éri a legtöbbet
amelyik alegjobban felel meg a célnak. Tegyen egy kísérletet és akkor meg fog győződni arról,
hogy a legolcsóbb, most feltétle nül biztosítja az eredményt, a „Délmagyarország" hirdetése.
] @ @ s ® ® ® @ @ 0 ® ® ® ® ® ® ®

Hirdetmény.

j3aria

A magyar népköztársaság pénzügyministeriuma az
igazságügyi és föídmivelésügyi ministeriummal egyetértőleg a földbirtokok megosztásának végrehajtásával
magán földmérők mellett mtiködödő segéderők kiképzésére
földmérői altiszt képző-tanfolyamot rendez.
Ezen taufolyam hallgatására jelentkezhetnek olyan
egyének, kik a tüzérségnél utászoknál, árkászoknál vagy
katonai építészeti parancsnokságnál az előirt altiszti kiképző szaktanfolyamot sikeresen elvégezték és legalább
szakaszvezetői rangot viseltek, vagy akik alsőbb szakipariskolát, mezőgazdasági iskolát vagy 4 középiskolát
végeztek.
Az elemi számtanból, irás és rajzbót felvételi vizsgát keM tenni.
A tanfolyam elvégzői havi fix fizetéssel és a végzett munka után holdrészletekénti jutalékkal alkalmazjatnak a parcellázással megbízott földmérők mellett a
több évig tartó földbirtok megosztási munkálatokná', s
ezután az országszerte tömegesen elvégzendő tagosításoknál mint „Földmérési allisztek."
A tanfolyam február hó 1-én kezdődik és 2 hónapra
van tervezve.
Jelentkezni lehet f. hó 31-ig szegedi 10. felmérési
felügyelőségnél (Pénzügyi palota II. em. 3 ajtó) naponkint délelőtt 8—2 óráig az okmányok felmutatása
mellett.
Szeged, 1919. január hó 23-án.
283/1919. szám,

Legjobb hajfestő az

Szeged város közélelmezési hivatala.

órszágosan elismert Leinzinger féle. Ára 4 korona.
Kapható Leinzinger Gyula gyógyszertárában Szeged
153
Széchenyi-tér.

célja, hogy a hirdető céget a legszélesebb
rétegek előtt megismertesse a cikkekre, melyek
az illető cégnél kaphatók, felhívja a vásárlók
figyelmét. Ezt csak akkor érheti el, ha olyan
sajtóorgánumban hirdet, mely népszeril, sok
ezer példányban jelenik meg s melyet igy
sok-sok ezer ember olvas. Ha tehát azt akarja, hogy hirdetése eredményes legyen, forduljon a Délmagyarország kiadóhivatalához.
(Kárász-u. 9 , I. em. Telefon 305) A Délmagyarországban közzétett hirdetés biztosítja
az eredményt. Minden kereskedő önmagának
tartozik azzal, hogy a Délmagyarországban
hirdessen.
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em dicsekszünk

10. felmérési felügyelőség,

jtóinöen hirdetésnek

Jelentkezéseket elfogad: Fabritzky István
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Dr. Somogyi Szilveszter,
3—4

polgármester.

Nyomatott,, Várnayk L., könyvnyomdájában,

13—64-. -

épületasztalos műhely!

Készítek
280

1.
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Bútor-

mindenféle

munkát és

bútort,

épúlet-

üzletberendezést.

DOBÓ ANDRÁS asztalos, T a k a r é k t á r - u . 2. udvar

Batisztok, cosztüm
s és kabátbélés :
olcsón kaphatók

Felhívás.
Felhívom a város termelő közönségét, hogy mindazon termelők, cséplőgéptuiajdonosok, arató és cséplőrészesek, akiknek az 1918. évi gabonaterméséből a
gabonaátvevő bizottságok feleslegeket állapítottak meg,
hogy a még be nem szállított feleslegeiket 1919. február 15-ig okvetlenül a közeli raktárakba szállítsák be.
Az alsótanyaiak Alsóközpontra. Kalmár-féle, a felsőtanyaiak Felsőközpontra. Benkő-féle, a városi feketefőldek, valamint Röszke és Szt-Mihálytelekről, külsőbelső Baktó és a város egész belterületéről a Magyar
Általános Hitelbank Makai utca 2. sz. a. raktárába
mint az átvételekkel hatóságilag megbízott raktárakba
szállítsák és a mostani maximális árak lefizetése ellenében adják át,
Azok ellen, kik a felhívásnak eleget nem tesznek,
ami a nyilvántartásokból névszerint ki lesz mutatva,
mert készleteiket a közellátás elől elvonják, az ujabb
intézkedések szerint a Munkástanács közbenjöltével a
legszigorúbb módon fognak megbirságóltatni.
Szeged, 1919. január hó 18.
492/1919. k. é. szám.
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Csekonlcs-u. 6.
Teleion 8 5 4 .

Széchenyi-tér 17.
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Telefon 8 5 5 .

Müasztalos műhelyemet
Bástya-utca 19. Kultúrpalotával szemben megnyitottam. Mindennemű munkát vállalóin. Kész konyhakredencek kaphatók. Heumann Endre, müasztalos.

Kárász-utca 9 . ,

