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— Ez volt 'az elpusztult SzeríbLa megsze-
anétyesitője. 

űSttöl a- képtől már magam is elfordul-
tam. Mediiiyánszkynak ezt kellett volna meg-
festenie. 

Az Ilbar völgy© azonban nemcsak a nyo 
moduli lak, hanem a boldogok út ja iis. 

Számtalan megszabadult magyar fqgoly-
lya'l taMilikoitiam. Ezek is éhezitek sokat, de 
időnként az elvonuló csapattól mindig kap-
tak egy-egy fa la t kenyeret. Le irha/tat tan bol-
dogság sugárzott az arcukról. Az óriási fá-
radtságot némáin tűrték, mert a honvágy 
sarkalta szegényeket Szerettem volna .mind-
egyikkel szobaá-Uni. Fájdalom, nem volt idom. 
Aztán elgondoltam, hogy mórt is háborgas-
sam őket, akiknek gondolata otthon kalandoz 
és a lelkük teli boldogsággal. Minek hábor-
gassam út jukban. Hadd' siessenek icéljnlk 
felé. 

— M,ajd meigállitjia őket a hadbíróság. 
—• Hősök. E megállás a legfájdailm asabb 

rátok néava 

A francia szocialista kongresszus 
és a béke. 

Paris, december 28. A párisi szocialista 
•kongresszuson a Ternps szerint Sembat, Gu-
esde és Vandervelde balga miniszter is részt-
vett, Bracke képviselő azt kivánta, Ihogy vá-
lasszanak uj egyediili politikai pártvezért 
Jaurés helyébe. 

A fővitu a pártnak a háborúval szemben 
való állásfoglalására terjedt ki. Compére-
Morail képviselő a kérdést abból a nézőpont-
ból fejtegette, liogy a pártnak ép ugy, mint 
Jaurés és Viviani idején kötelessége legyen, 
hogy részt kérjen a nemzeti védelem mun-
kájában. A szónok a r ra utalt, íhogv a pártban 
két frakció van. Az egyik a békét a győzelem 
után kívánja s a másik, mely nem hiszi, hogv 
győzelmet lehetne elérni. Gompéré igy vé-
gezte: Önök, akik a békéről 'beszélnek, a .re-
aknációnak egyengetik útját . Önök >a legret-
tenetesebb csapást mérnék a' köztársaságra 
és a nemzeti 'védelemre. Küzdjenek inkább a 
szo c i ál i s if orradia lomért. 

A következő szónok a nemzeti védelem, 
jobb szervezését, parlamenti biztosoknak a 
hadsereghez való kiküldését és közjóléti bi-
zottságok alakítását kivánta. Bourderon azt 
a jogot reklamálja, hogy a német szociálde-
mokratákkal összejöveteleket tartsanak és 
utalt arra, hogy már a zimmervaldi konfe-
rencia előtt Renaudel és Longues képviselők 
találkoztak! Bernsteinnel és) Kautskyval. A 
szónok az összejövetelek okát aka r t a tudni, 
iilletően azt, hogy kik voltak a találkozás 
kezdői. A szónok azzal végezte, ihogy akár 
helyeslik álláspontját, akár nem, ő és bará-
tai folytatni fogják ezirányu munkájukat. 

A Petit Párisién szerint Compére-Morel 
a béke kérdését így formulázta. Ha a szö-

vetségeseik rendelkeznek mindazokkal ;a ka-
tonai, pénzügyi és gazdasági segitőforrások-
kal, amelyeikkel a nemzeti védelmet kedvező 
befejezéshez juttatják, akkor ne legyen szó 
békéről, vagy béketárgyalásról. Hanem ak-
kor nyomban békét kell kötni, vagy legalább 
is nem szabad bedugnunk fülünket a békehí-
rek elöl. (iM. T. I.) 

Majdnem ötven százalékkal 
olcsóbb lesz a petróleum. 
— A kereskedelmi és iparkamara távirati 

felterjesztése a miniszterhez. — 

(Saját tudósítónktól.) Szerdán délutánra 
dir. Somogyi 'Szilveszter polgármester érte-
kezletet hivott egybe, hogy a december hu-
szadikán megjelent ikormányrenddet értel-
mében a petróleum makszimális árát ki-
csinyben! árusításra megállapítsa. Eddig 
Szegeden 90—92 Mér volt egy liter petró-
leum ária. 

A ,polgármester, — a kereskedők meg-
hallgatása után — a petróleum árát liter en-
kint negyvenkilenc fillérben szabta meg. Kö-
rülbellül negyvenhét százalékkal! lész tehát 
olcsóbb a kisembereik világító anyaga: a pet-
róleum. A .maksziimált ár be nem tartását a 
hatóság szigorúan ellenőrzi. A miniszterel-
nöki rendelet a petróleum alapárát száz ki-
lónlkint 36 koronában fikszirozza, éhhez 
azonban költségeit és nyereségét hozzá szá-
míthatja a kereskedő, de •természetesen csak 
a maksziimált ár ha tárig. 

A nagykereskedők helybéli viszoutal-
. árusítóknak, — legalább egy teljes, hordó 
vételénél — mázsánkint 52-65 koronát szá-
mitlhatniak. Vidéki kiskereskedőknek — a 
vasútihoz való szállítás diját beleértve — 
— 53-65 koronáért kötelesek a nagybani áru-
sítóik a petróleum mázsáját szállítani. 

A közönségnek azonban a literenkinti 
árusítás a fontos, erre volt tekintettel; .a pol-
gármester is, amikor január másodikától 
kezdődőleg egy liter petróleum árát negy-
venkilenc fillérben szabta meg, ,mig kilog-
rarnja ötvenkilenc fillérbe fog kerülni. 

Az árak a fővárosban ímegáMiapitott ma-
ximális petróleum áraknál egy fillérrel ma-
gasabbak, de Budapesten a szállítási viszo-
nyok is kedvezőbbek. 

A petróleum ármaximálásának ügye ezzel 
nem záródott le. A kereskedtelmü és ipar-
kamara — mint megiruk — keddi ülésén fog-
lalkozott a dologgal és ebből kifolyólag szer-
dán távirati felterjesztést küldött a kereske-
delemügyi miniszterhez. A felterjesztés hi-
vatkozik arra, hogy a kereskedők ép a téli 
időszakra való tekintettel imár ellátták ma-
gukat petróleummal, amikor a rendelet 'meg-
jelent. A petróleum mázsáját még a belföldi 
piacon is hetven koronájával fizették meg, 
igy most jogosulatlanul éri őket nagy vesz-
teség. Ennek elhárítását kéri a kamara valia-
mi közbeeső intézkedéssel. 

HIREK 
0000 

A török Vörös Félhold képeslevelezö-
lapjait 20 fillérért árusltja az Országos Bi-
zottság, (Budapest, képviselőház.) 

— A pénzügyminiszter leirata valutánk 
javítása érdekében. Teleszky János pénzügy-
miniszter rendkívül érdekes leiratot intézett 
a szegedi 'Kereskedelmi és Iparkamarához. A 
leiratban jelzett intézkedés alkalmafiinak lát-
szik a r ra , hogy pénzünk értékét növelje a 
külföldi 'pénzzel szemben és megszűnt© • se 
azt a.z állapotot, hagy a korona a márkával 
és a leijel szemben értékben folyton csökken-
jen. A külföldi fizetési eszközökre irányuló 
kereslet kielógitúséuek megkönnyítése érdeké-
ben az érdekelt kormányzati ágazatokkal, 
valamint a es. kiír. ausztriai pénzügyminisz-
tériummal egyetértőiéig intézkedés történt az 
iránt, — i r ja a .miniszter — hogy mindazok, 
akik ezentúl kiviteli engedélyhez kötött áru-
kat (külföldire exportálnak, kötelesek lesznek 
a kivitelből eredő valutát az Osztrák-Magyar 
Banknak beszolgáltatni. Ez intézkedés 1916. 
január 1-én tóp életbe. lEzon időtől kezdve a 
kiviteli engedély megadása attól tétetik fög-
gővlá, vájjon a kiviteliből eredő külföldi valu-
tának az Osztrák-Magyar Bankba való be-
(3'zol.gáltatása biztosítva van-e. Ez az intéz-
kedés a gyakorlatban akként, nyer Végrehaj-
tást, hegy mindazok, akik kiviteli engedély-
ért 'folyamodnak, az Osztrák-Magyar Bairik 
írásbeli nyilatkozatával kötelesek igazolni, 
hogy a nevezett bankkal a külföldi valutának 
a kiviteli engedély elnyerése esetén a bankba 
leendő beszolgáltatására nézve inár megálla-
podtak. A ihamk nyilatkozata, amelyet a ibanlk 
fiélkintézetei is kiállí thatnak, .a kiviteli'enge-
délyre irányuló kérvényre, annak a m. kir. 
pénzügyminisztériumba való benyújtása előtt 
vezetendő reá. A feleknek azonban a kivéte-
les esetekben, amidőn kényszerítő okokból a 
külföldi valutát az Osztrák M a g y a r Bánkba 
be nem szolgéltutihatják, ezt a kiviteli enge-
délyre irányuló kórvényüikbsn tüzetesen iga-
zotaiok kell. A m. kir. pénzügy minisztérium 
fogja ily ősietekben az irányadó tényezők 
meghallgatása u tán lelbirálni, vájjon a kül-
földi ' valuta beszolgáltatásától valamely 
adott esetben el 'lehet-e tekinteni vagy sem. 
Ha olyan kisebb kiviteleikről van szó, latne-
lyeknek értéke 200 márkát vagy ennek más 
külföldi valutáiban vett egyenértékét, iü'eg 
nem haladják, valamint akkor, ha a kivittel 
az osztrák-magyar haderő által megszállott 
ellenséges területre irányul, ugy ezekben az 
esetekben a külföldi valuta• beszolgáltatásá-
nak kötelezettsége elesik. A külföldi fLzietlisi 
eszközök azon összege erejéig, .amelynek be-
folyása biztosítva vara, az Oe z trák M a g y a r 
Bank részéről külföldi követelések ós jegyek 
fognak kiszolgáltathatni, amennyiben ezek 
kimart atbatólag tényleges áruügyletből eredő 
kötelezettségek k,legye nlitt'sére szükségeltet-
nek. 

— Kitüntetés a halál után. Pár hónapja 
már, hogy Vajda. Erraő, a 46. gyalogezred 
volt tartalékos hadnagya, dr. Hósa Izsónak, 
Szeged város országgyűlési kéviselőj éinek 
unokája, az olasz harctérien, ellenséges golyó-
tól találva, elhunyt. Az i f j ú hős, aki a pol-
gári életben rokonszenves egyéniségével, min-
den szépre és jóra haj ló lelkületével ember-
társai becsülését érdemelte ki, a harcmezőn 
is egész emberinek bizonyult. Ismételten ki-
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családi meglepetések játékszerekben 
és h a s z n o s eszközökben, óriási 
választékban, meglepő o l c s ó áron 

Gál Testvérek 
Utódainál, Klauzál-tér. 


