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az agyonlövet-ése és a vidékről beérkezett 
jelentések után, amelyek az éhínség miatti 
zavargásokról adtak hirt, a kormány zavar-
ba jutott és szabad kezet engedett a katona-
ságnak a cselekvésre. IEz csapatokat vont 
össze és megszigoritotta az -ostromállapotot 
Berliniben." 

Most már maga a francia miniszterelnök 
is időszerűnek találja, -hogy egy interjú ál-
tal terjesztesse, hogy a szövetségeseik bizto-
san tudják, begy a németek segélyforrásai 
apad-óhan vannak. lA -Németországból érkező 
ihirek olyanok, mint -a. szalmaszálak, amelyek 
mutatják, honnan fuj a szél Német-ország-
ból éis Ausztriából. Franciaország a-d-dig fog 
harcolni, mig az elfoglalt területek — El-
szásjz-Lotaringta bele-értésével — Ifellszaba.-
dultak és a -német militarizmus szét v-an 
zúzva, -

lA lyoni szikratávíró -november 15-én 
egy utazót szerepeltet, aki maga is átélt egy 
lázadást -Berlinben, amelynek mintegy -200 
sebes-ültje és halottja volt. Ugyanez a meg-
bízható hírforrás arról is tu-d, li-ogy a -német 
népfelikelők a lengyel városokban fellázad-
tak, „mert a- harctéren lévők családjainak a 
hadi segélyét igéret ellenére nem emelték 
föl. -A lázadók legnagyobb részét agyon-
lőtték." 

'Az antantnak -ehhez -a -kitűnő hirszolgá-
latáh-o-z fölösleges minden kommentár. Ugy-
látszik egy ós -ugyanazon hazugsággal az 
-antant-közönség obyszer-nél többször is be-
csapható. Mert ugyanezen hazugságok sze-
rint valamennyi németnek, osztráknak ''és 
•nia-gyarnak már egy évvel azelőtt kellett 
volna éheinhalni-a. 
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A török Vörös Félhold képeslevelezíh 
lapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bi 
zottság, (Budapest, képviselőház.) 

Elengedik a hadbavonnltak 
adóhátralékát. 

(-Saját tudósítónktól.) Köztudomású, 
hogy a pénzügyi kormány ,a hadbavonultak 
egyenes állami adóinak és köizségi adótarto-
zásának végrehajtás utján -való behajtását 
-eltiltotta és -ezzel az adóvégrehajtásra vonat-
kozó hatósági intézkedéseket a h-ábo-ru vé-
géig, illetve az adóhátralék-őseik k-ato-nai szol-
gálatának tartamáig" felfüggesztette. 

M-ost a kormány javaslatot terjeszt a 
törvényhozás elé, mely szerint a fronton 
szolgálatot teljesített, elesett, eltűnt, vagy 
hadifogságba jutott egyének állami adóhát-
raléka 1915. december 31-ig töröltessék. 

Szeged városa sem fog elmaradni a bő-
sök -és hozzátartozóik támogatásában -akkor, 
amikor a kormány ilyen szép, hazafias és 
-nagy szociális -érzékre valló akcióval mu-
tatja meg -azt az utat, amelyet minden tör-
vényhatóságnak követnie kell. 

'A -kormányt az az -eléggé nem értékel-
hető szociális és hazafias -gondolat vezeti, 
hogy azok, akik az érettünk vívott harcban 
elestek, megsebesültek vagy kiáltották a -há-
ború minden -borzalmait, már vérükkel le-
rótták a -közzel szemben -minden tartozásu-
kat. -Gyilkos irónia volna, -hogy mikor -a bő-
sök hazajönnek, hogy a -munkára, a -családi 
és társaid-almi életre újra heren-cfezk e d jenek, 
jönn-e az állam vagy a ivá-ros és adóhátralék 
-fejében elárverezné -házukat, vagy egyéb in-
gatlan és ingó vagyonukat. 

Nem lesz tehát a hősök családjainál lici-
táleió. I 

— Élelmezés! ügyek a tanács előtt. 
A ,város tanácsa csütörtöki Ülésén' -több élel-
mezési ügyet tárgyalt. Ajánlatok érkeztek 
ugyanis a városihoz különböző élelmi cikkek 
szállitásár-a, amelyeket -azonban a tanács-
nagy-részben nem talált jeMoga-d-hatómak. Egy 
stockholmi cég besózott sertéshúst fcilónki-nt 
3 márka 60 pfennigért -és sonkát hanoim és fél 
márkáért 'ajánlt. A tanács annyira tehetetlen-
nek találta az -ajánlatot, hogy ne-mi -i:s- tárgyalt 
róla. — tioffmarin Andor orosházai- intéző 
5—600 darab hiz-ot-t -libát ajánlott feli ,a város-
nak megvételre. Hajlandó -a libáikat élve Sze-
gedre 'szállítani, itt levágatni, megtisztitta-tni 
s levágott sulykon- ikillónkint 5 koronáért ad-
ni. A tanács szerint ez nem túlságosan -olcsó 
ár s fölötte áll a sz-egedi (maximális árn-ak. A 
város nem vásárolja im-eg a libákat, azonban 
a-z- ajánlatra felhívja a ilibakeresked-ők figyel-
mét. — Melcnce község elöljárósága arról 
értesítette 'a várost, h-ogy miután la közság-
ben -lelhet búzát vásárolni, az -ottani 'henger-
-mialiom a Hadite-rmény-utján képes--a minden-
kori maximális ár mellett hetenkint négy 
v-aggon- 'lisztet szállítani Szegedire. A tanács 
(az ajánlatra azt válaszolja, hogy 'Szeged 
lisztszü-kségletérő! írnár más ütőn gondosko-
dott. — A haditermlény Részvénytársaság 
arról értesítette -a 'tanácsot, -hogy -négy vtag-
'go.n zabot kés-z a város rendelkezésére bocsá-
tani. A polgármester már régebben' kilenc 
vaggon zabot kért la Hadite-rmény Részvény-
társaságtól, a tanács most lépéseket tesz az 
iránt, hogy a hiányzó öt vaggon za-b is meg-
érkezzék. — Mezőhegyesen pénteken- 4000 
nyúl, 1000 -fácánfcaka-s és tyúk, továbbá 800 
—1000 da-rab fogoly kerül- ár-verésre. A ta-
nács távirati utón ajánliat-ot tett, h-o-gy a nyu-
lak -darabját 3, a fácánokét 2, a foglyokét 
pedig 1 k-oronáért (megvásárolja-. 

— Munkás-ház építési akció Szegeden. 
A mindenre -kiterjedő gön-dcssá-gu „Feleba-
ráti Szeretet-Szövetség", erős tudatában an-
nak, ho-gy mily sokféle, nagyfontosságú tár-
sadalmi bár-dós nyer részint -megoldást ré-
szint 'helyzet-jobbítást az által, ha a nép 
szagény rétegeiből kikerülő -munkások nem 
a betegségek ezernyi fajtáját terjesztő Ínsé-
ges ódukban, ha-nem -egészséges, tiszta, jó 
levegőjű és kellő világitá-su lakásokban lak-
nak: — -a felmerülő akadályok -elől ne-m -hát-
rálva, kezébe vette az -ország számos részé-
ben oly nagy sikerrel bevált munkáslakások 
építésiéinek, illetve az- ennek uiegvalósithatá-
sáh-o-z sziükségies -közvetítő, előmozdító sze-
repnek nagy feladatait. Annál is inkább 
tehette ezt, mert hasonló sz-ociális téren a 
Szövetség -már tis-ztel-etre méltó -eredményre 
i-s hivatkozhatik: a.z agilis főtitkára, Szamas-
syné Tóth Margit által oly szerencsés kéz-
zel létre hozott és vezetett Kertbérlő-társa-
ság működése révén. (Hogy ,a Szövetség cz-en 
muuk-áishá-z-akciójának a jövendő előhala-
dá-ía és majdan -sikere -minél teljesebb mér-
tékben -biztosítható legyen: e -végből nagy 
értekezlet tartását határozta el, m-ely most 
vasárnap, 28-án -délelőtt 11 óraikor fog végbe-
menni a városháza közgyűlési termében. 
Dr. Cicatricis Lajos, városunk -körültekintő 
főispánja lelkes iliive ennek a mozgalomnak 
s amint halljuk, ezen az, értekezleten ő maga 
is fel ifog szólalni a-z ügy érdiekében, nem-
különben dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mester is. -Az értekezleten a. Felebaráti Sze-

Figyelje jól meg, 
hogy mikor jön 

A múmia titka 

retet Szövetség fáradhatatlan (buzgósága 
vezetője, Reök Ivánná fog elnökölni. A moz-
galom kétségtelen f-o-ntosságára való tekin-
tettel iki-vánatos, -hogy -ezen az értekezleten 
minél nagy-obb számmal vegyen részt, váro-
sunk érdeklődő közönsége is. 

— A Feministák Szegedi Egyesülete va 
sárnap délután a városháza közgyűlési ter-
mében előadást rendez. Dr. Bosnyák Zoltán 
miniszteri tanáe&oa ,,'A hadiárvák közvódel-
-m-9 Magyarországon" cim-mel értékezik; 
Szirmay Oszkárné pedig „Az anyavédelem 
háborúban és békében" -címmel tart érdek-
lő dé-sre méltó előadást. 

— A hadisegély kifizetésének uj ren dje 
A hadisegély -fizetések alkalmával előfordult 
olyan ese-t, hogy illetéktelein emberek vették 
fel a. másnak járó -segélyt. !Az ilyen vissza-
élések mlegaka-d-á-lyozása icélj-ából a városi 
adóhivatal vez-etőisége f-elhivja mindazokat, 
akik Ihadisegély-hen -részesülnek, illetve an-
nak felvételére 'feljogosítva vannak, (szülők, 
feleségek é-s hivatalosan kirendelt gyámok!), 
hegy tisztán látható, puha papiroson készült 
arcképeiket a. vár-osi adóhivatalnál néhány 
nap alatt adják t-e. A beadást személyesen 
intézzék s erre a célra megfelel az ugy .neve-
zett „enyveshát" kép is. 'A képeket a-z adó-
hivatal beleragasztja a köny-veoskébe, a se-
gélyben ré'szesül'ck sajátke®üle>g aláírják s 
igy majd n-e-m fordulhat -elő a-z az eset, hogy 
valaki másnak a segélyét vegye fel. lAkik 
arcképüket idejében nemi adják be, ások a 
következő december hónapban 'n.em kapják 
ki járandó segélyüket. Minthogy ez az in-
tézkedés csakis a hadisegélyben .részesülők 
érdekeit szolgálja,.remélhető, hogy mindenki 
szívesen eleget tesz neki. 

Lázasan várja mindenki 

múmia titka 
detektivdrámát. 

— Ötvenegy milliót jegyeztek Torontál-
ban a hadikölcsönre. Nagybecskerekről jelen-
tik: Most állították össze a harmadik hadi-
kölcsönre törtéint jegyzések eredményét To-
rontál várm-egyében . Ez -az eredmény ige-n 
Örvendetes, mert majdnem kétszerese a má-
sodik hadiköilcísöuiiek. iA harmadik magyar 
hadikölcsönre -ugyanis Tor-ontál vármegyében 
51 millió 295.350 koronát jegyeztek, -ami 24 
millió 00-2.300 koronával több, mint a máso-
dik hadikölosön. IEZ a szép eredmény, amely-
nek elérésében buzgón közreműködtek köz-
igazgatási hatóságaink, méltá-n dicséri To-
ron tál vármegye lakosságának nemcsak haza-
fias áldozatkészségét, -de okosságát is. 

— Hírlapírók drágaság] pótléka. A vidéki 
'hirlapirók anyagi érdekei fölött való köte-
les gondoskodás arra indította a Vidéki Hir-
lapirók Országcs Szövetségét, hogy a vidéki 
lapkiadókat — tekintettel az elviselhetetlen 
•nagy -drágaságra —- a hirlapirók fizetésének 
arányos felemelésére kérje fel. A méltányos 
kérelmet (előreláthatólag a. legnagyobb jó-
akarattal fogják teljesíteni a vidéki lapok 
kiadói. 

— Tej helyett tejpótlék. A szegedi sütő-
mesterek -csütörtökön beadványt intéztek dr. 
Szalag -József főkapitányhoz, amelyben fel-
hív jaík a főkapitány figyelmét arra, h-ogy a 
péksüteményekhez nem kell feltétlenül te-
héntejet használni, ha-nem kivonatokkal is 
pótolható. Bécsben éis- Budapesten már igy 
járnak el a pékek. A szegedi pékek is kísér-
leteztek tieijkiivonattal -és azt tapasztalták, 
hogy a tej pótlék jobb a tejnél, csakhogy drá-
gább. Mindamellett hajlandók pótlékot hasz-
nálni tej helyett, csak arra kérik a főkapi-
tányt, hegy ne a tejes pék-sütemé-nyek ké-
szítését tiltsa el, hanem a teliéntej haszná-
latát. A kérdést ebben a formájában aligha-
nieim teljesiti a -főkapitány ur. Valahogy utá-
na a tejes sütemények árának felemelését 
ne kérjék a pékek, mert — mint mondják — 
a tejkivonat drágább a tejnél. 


