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HÍREK 
oooo 

Á török Vörös Félhold képesleveíező* 
lapjait 20 fillérért árusít ja az Országos Bi-
zottság, (Budapest, képviselőház.) 

J l z (Asszonysorsok címlapjára. 

CV. Júliának.] 

A vászon széles. A háttér borús. 
Még összefolynak itt-ott u szirtek. 
Itt sok a vörÖS, ott elfolyt a tus. 
A kéz még tapogat: merref mmekfi 

Még elmosódott egynehány alak. 
Még disszonánsak egyes vonalak. 

S a sziv még sem hiszi egészen, 
Hogy az Élet ily csóktalan, rideg. 
Hogy ne jutna hely aranynak a képen, 
Hogy nincsenek, csak összetört szivek. 

•Sokszor kiugrik még a rajz, a váz. 
A csontember még sokat hahóiáz. 

Sötét színfoltokat rak még a kéz. 
Súlyos az Élet, még, és könnyű a: Halál. 
S a szem izzó BöckUn-szinekre néz ... 
Kis vihar kell csak s minden pleinairr-a vál... 

Pártos Zoltán. 

— A szegedi házak adómentessége. Rész-
etesen ismertette a Délmagyarország a-nm-ak 

a nézeteltérésnek okait, amely a szegedi há-
zak adómentessége tekintetében a pénzügy-
minisztérium és a hatóság között támadt. A 
hatóság ugyanis a törvényre Való hivatko-
zássá! nagyon helyesen azt vitatja, hogy Sze-
ged annyira fejlődő és épülő város, hogy uj 
házait a törvényben biztosított leghosszabb 
idejű adómentesség illeti meg. A pénzügymi-
nisztérium ezzel szemben ismerni kívánja a 
város épitíési programját. Az ügyet hétfőn 
egy bizottság kezdi tárgyalni, amelynek Hett 
István pénzügy miniszteri osztálytanácsos, dr. 
Sajtos Samu pénzügy ' igazgató-helyettes, 
Koczor János városi tanácsos és Tóth Mihály 
•főmérnök a tagjai. 

— Közélelmezési ankét Szegeden. Dr. 
Szalay Józsöf főkapitány hétfőn: délután négy 
órára összehívta az élelmezési bizottságot. 
Hétfőn Szegedre érkeznek Arad. Temesvár 
•ás (Nagyvárad városok kiküldöttei is, akikkel 
együttesen fog tárgyalni a közélelmezési bi-
zottság a miniszterelnök, legutóbb kibocsáj-
í ':í közélelmezési rendeletének •végrehajtá-
sáról. • 

— A hadifoglyok helyzete Oroszország-
ban. Ezer meg ezer szülő, testvér és gyermek 
olvassa remegő aggódással azokat -a híreket, 
amelyek arról ,nyújtanak némi tájékozódást, 
hogy milyen a sorsuk orosz •hadilfogsá.g'ba 
került véreinknek. Bizonyára sok családban 
ébreszti a legédesebb reményeket az a sür-
göny, amelyet dr. Reiner Mór, ügyvéd kapott 
a. ÍPrzemysl eleste alkalmából orosz hadifog-
ságba kerül t fiától. Reiner Endre kadettot 
a turkesztáni Clioi sehcut-he vitték .az oroszok 
és ma német nyelven a következő sürgöny 
érkezett tőle: 

Átmenetileg fogkezelés végett itt vagyok 
Samcrkandban. Jól érzem magam. 

Ez a sürgöny elég biztatóan hangzik. 
Olt nem lehet rossz dolguk a hadifoglyok-
nak, aliel fog-kezelés /céljából tartózkodási 
helyükről más helységbe utazhatnak. 

Gondoskodjon mindenki 
idejében jegyéről 

eimsi detektivdrámához. 

— Megindult a Lánchídon a közlekedés. 
Szombat rejfgel nyele órakor adták át a res-
taurált Lánchidat ismét a közforgalomnak. A 
székesfőváros képviseletében dr. Bárczy Ist-
ván polgármester jelent meg, úgyszintén ott 
voltak a főváros -vezetői közül számosan. 
Most már csak az a kérdés, hogy miikor te-
szik lehetővé annak a budai polgárnak, akit 
hivatása napközben a főváros negyedik kerü-
letéihez köt, hogy dolga végeztével baksis 
fizetése nékiil hazamehessen 'Krisztina-k-ŐMiti 
lakására. 

— Olcsó nyulat tehet vásárolni. A hatóság 
eddig' 1 korona. 50 fillérért árusította a nyúl 
kilóját a városi árukódéban. Mivel a vadá-
szok most olcsóbban adják a nyulat, a ható-
ság is leszállította a nyul árát kilónként 
1 korona 20 fillérre. 

— Elzárásra ítélt élelmiszerdrágitók. Két 
tanyai gazda került .szombaton a kih-ágálsii bí-
róság ©lé. Császár Imre átok-hóz-ai gazdálko-
dó a miaksz-imális á-ro-n felül adott el- babo-t. 
Széli Mihály -szegedi g-azdia pedig árpát adott 
•el a maximálisnál nagyobb árban. 'A -kihá.g-ási 
bir-ó három-háromnapi el zúzásra és ötven-öt-
ven korona pénzbüntetésre ítélte az árdrágí-
tókat. 

— Haragszik a német császár. A németek 
uralkodója tudvalevőleg ideje egyrészót ka-
tonái között a táborban tölti. Egy alkalom-
mal a. lövés-ziárokbain meglátott egy gyönyö-
rűen fejlett, hatalmas katonát s megszólí-
totta: 

— Honnét való vagy fiam? 
— Hannoverből, felség. 
— Van-e feleséged? 
— Igenis felség, van. 
— Hát -gyermeked? 
— E g y fiain van. 
A császár összeráncolta a homlokát és 

baragasa-n szól t : 
— Csodálom, hogy ilyen erős ifértfi nem 

képes jo-bban szaporita-ni a németség számát. 
— Bacsómat, (felséges uram, — mondta a 

katona mentegetőzve, — de még csak három 
hónapos házas vagyok, 

— Szavazhatnak-e a katonák a törvény-
hatósági tagválasztásokon? Többen fordul-
tait hozzánk ezzel a -kérdéssel, .ámely 'sze-
rintünk vitán -fel-ifi áll. A polgármesteri vá-
lasztáson a -közgyűlés bevonult tagjai közül 
i-s többen gyakorolták szavazati jogukat é-s 
a hivatalos jelöltek között is két -katona van: 
-az -egyik dr. Hollós József főorvos, a másik 
dr. Tonelli Sándor, kaim-arai titkár. Ha a ha-
diszolgálatra bevonultak jelölteik i-s tehetnek, 
hogyne szavazhatnának. Tehát : szavazhat 
mindenki, aki a szavazók .névjegyzékében 
tenne v-an. tekintet nélkül arra, hogy teljesít-e 
katonai szolgálatot vagy sem. 

— Nyugdijbizottsági tagok választása. 
A my-ugdijbizotteá.g kiegészítésre szorul. A 
közgyűlés -lítrasitasa szerint a tanács három 
tiag választására kitűzte a batáridőt decem-
ber 8-ikára és a következőkben állapította 
meg a választási e l járás rendjét: A válasz-
tás szavazati lapokkal titkosan történik. Vá-
lasztásra és megválasztásra jogosultak azok, 
akik mint a városi -nyngdijaíap részesei a 
könywivőeég -által erre n célra összeállított 
névjegyzékbe föl vannak véve. A szavazás 
a, polgármesteri Iiiviatalb-au a hivatalos órák 
ideje alatt történik, olyképpen, hogy a sza-
vazásra jogosítottak szavazati lapjukat -a 
polgármester által kirendelt tisztviselő je-
lenlétében az ott elkészített, szekrénybe he-
lyezik. Mind a báróim megválasztandó tagra 
egy szavazólappal kell szavazni, a három 
névnél többet tartalmazó lapokon csak -a bá-
róm első névre eső szavazat érvényes. A sza-
vazók a. névjegyzékben föl jegyzendők. A 

szavazatok összeszámolása, nyilvánosan tör-
ténik. Az ezúttal megválasztott tagok meg-
bízása 1916. év december hó végéig tart. 

— Előadás a hadiárvák közvédelméről 
és az anyavédelemről. A háboruv 1 kapcso-
latban fölmerült -problémáik egyike, a hadi-
árvák: jövendőjének a biztosítása, a társada-
lom nagyfokú ikötelességtudatán ak -érzetét 
váltotta tó. A társadalom élénk érdeklődéssel 
viseltetik © kérdés iránt és figyelme a kor-
mány felé fordul, ahonnan a felelősségteljes 
(kő'telesiségmegoldáisániak a kezdemény ezé tét, 
a kivitelre vonatkozó irányítási és. segítséget 
•reméli. Az ügy megvilágítására sz-olgál dr. 
Bosnyák Zoltán miniszteri tanácso-s, vasár-
nap délután 4 órakor a városháza közgyűlési 
termében, „A hadiárvák köz-védelme Magyar-
or-szágen" címen megtartandó előad&a. Bos-
nyák Zoltán, akire a hadiánválk védelmiére 
szolgáló törvényi avas 1 a tok elkészítését bíz-
ták, a leghivatottabb a tervbe vett megoldási 
.módozatokkal -a közönséget megismertetni. 
•Ugyanakkor Szirmay Oszlkárné, a buda-pestl 
Feministák Egyesülete -anya- é-s gyermekvé-
delmi bizottságainak széles látókörű, nagy-
tudásu eln-ckasiszonya, „Az anyavédelem , a 
'háborúban és békéiben" -kérdését fejtegeti. — 
Előadása ki-váló szolgálatc-t fog tenni ama 
nagyarányú mozgateminaik, amely fS-zégeden 
a hatóság vezetése alatt, a csecsemő-halan-
dóság elleni küzdelmet vett-e -fel. .Az előadások 
iránt ugy gyermekvédelmi körökben, mint a 
nagyközönség részéről igen ma-gv érdaklőd-3s 
nyilvánul. Az egyesület vezetős-ége ez uton 
is meghívja az egyesület tagjait és az érdek-
lődőket. Az előadásra belépődíj nincsen, 

— A Felebaráii Szeretet Szövetség vasár-
n a p délu tán 3 órakor a Jerney-iliázban elő-
készitő-értek-ezletet t a r t a munká-sházak ér-
dekében. 

— Hétfőn megnyílik a városi gőzfürdő. 
A városi mérnökség közli, hegy hétfőn meg-
nyílik a városi gőzfürdő. Minlílhogy a beosz-
tás a régi marad, hétfőn a nők használhat-
ják. 

— A Szegedi Leányegyiet hálás köszö-
netet mond az itt -felsorolt (adakozóiknak az 
egyesület jótékony céljaira küldött .adomá-
nyaikért: dr. Kállai Emiiné 10, Benedek -Pá! 
4, Grünbaum I-gnác 10, Rosen-f-eld -Nándor 4 
koro-n-a, Grü-ner Géza 'burgonya, Heiimiann 
Sánd-oirné burgonya, Bokor János-né bab, Réti 
Ado-lfné burgonya, cuko-r, só, bab és. liszt, Be-
ne-dikt Miksáné liszt, Glücíksthal Lajosné 10 
korona. 

— Alkalmazottakat keresnek az adóhi-
vatalhoz. U abb bevonulások következtében 
a városi adóhivatal kevés számú személyzete 
még jobban megfogyatkozik. -A hiányzó 
munkaerőt .azonban pótolni kell -s ez okból 
az adóhivatal vezetősége .azokra a rokkant 
katonákra, vagy a katonai szolgálatból elbo-
csájto-tt egyénekre gondol, kik rokkant álla-
potukban is alkalmarak irodai -szolgálatra. 
Olyan nyugdíjas egyének, vagy volt v-gi 
jegyzők is nyerbetnek alkalmazást, akiknek 
van közi.gazigíatási .gyakorlatuk, vagy mű-
ködtek már adóhivatalnál. 

— Nem lesz drágább a dohány. Buda-
pesti híradás -nyomán közöltük, hogy a pénz-
ügyi kormány január elsejétől kezdve föl-
emeli a cigaretta és szivar árát negyven 
.százalékkal, s ezt az intézkedésit a -papír, az 
anyag és -a munkaerő dnágtulásával okoltak 
mag. Illetéke® (helyről nyert információ z<c-
r in t a Iliinek semmi alapja- sincs és sem a 
szivarok, sem a cigaretták megdrágít á át 
nem tervezik. 

— Tanul junk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 

FROMMER, BROWNING, 19 4. modehi steyer pisztolyok 

Sebők Mihálynál Szeged, Valéria tér kaphatók. 
nsgi»iiiainiiiaiiiibuii»»iiin»in<i!ii>si-»si"<!!<''^> 

(voit Konr. ü) ttófca-
uíca 6 . sz . , Szeed -
pályaudvarral szemben 
Gyönyörűen átalakítva 

tiszta szobák 2 k o r o n á t ó l kezdve. — K á v é h á z 
egész éjjel n y i t v a . 


