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Szerkesztő ur kérem, 
én egy békés családapa vagyok, akit két ser-
dülő leánnyal áldott és egy fiúval vert meg 
a kiszámíthatatlan sors. Figyelemmel szok-
tam kisérni az eseményeket és mondhatom, 
nagyon örvendek, amikor a hatóság olyan 
intézkedéseket léptet éleibe, amelyek a köz-
erkölcs javát szolgálják. Ritkán nyílik ugyan 
alkalmam ebben az irányban jókedvemnek 
kifejezést adni, de mégis például a nyáron, 
amikor egészségügyi razziákat, rendezett a 
'rendőrség a Szegeden tartózkodó kétes er-
kölcsű hölgyek összefogdosása céljából, meg-
nyugodott. aggódó családapai szivem. (Na-
gyon helyes, gondoltam magamban csak ezen 
az nton előre és a siker nem maradhat el. 
Volt Is rend egy pár hónapig, este tiz óra 
után nem is lehetett ilyen pillangókat röp-
ködni látni a .korzó ivlámpái körül, sőt most 
is csak nagyon keveset lehet, amit a rendőr-
rég erélyes 'intézkedésén kivül inkább a hű-
vös időjárásnak tudok be. 

Nem is azokkal a hölgyekkel van most 
baj, akik elfelejtették előzőleg megkérdezni 
a rendőrségét, hogy szabad-e szeretniük, ha-
nem azokkal, akiknek elvitázhatatlan joguk 
van a szex-elemire. Ezek a hölgyek, akiket a 
de teli ti veknek is respektálniuk kell, a jogta-
lanul szerető hölgyek konkiinrenciáját meg-
unva, botrányos viselkedést tanúsítanak az 
utcán. 

P á r nap előtt egy színésznőt, inzultáltak, 
aki este kilenc óra után merészelt egy sür-
gönyt feladni a postán, tegnap meg egy kis 
varróleányt, aki a munkából sietett haza, ül-
döztek keresztül-kasul az utcákon, mert ve-
szedelmes konkurreust sejtettek benne. 

11 át ez kérem, nem mehet igy tovább, 
rendelje be a rendőrség ezeket a hölgyeket 
és közölje velük, liogy .Szegeden nem lehet a 
szerelmet monopolizálni. Elvégre mégis csak 
furcsa, hogy ne m e h e s s e k ,este a leányaimmal 
a korzóra sétálni, anélkül hogy ez a két leány 
ne legyen kénytelen trágárságokat hallgatni. 

— Szombaton elnapolják a képviselő-
házat. Budapestről teletunaija tudósítónk: Az el-
lenzék tárgyalásokat íolytatott a kormánnyal 
a képviselőház elnapolására vonatkozólag. 
Hir szerint ujabb megállapodás történt, a 
melynek értelmében szombaton elnapolják a 
képviselőházat. , i 

— Andrássy bécsi utjának eredménye. 
Budapestről jelentik: Gróf Andrássy Gyula tud-
valevőleg tanácskozásokat folytatott az osztrák 
politikai körök vezető tagjaival, akiket arra 
igyekezett rábírni, hogy a delegáció összehívása-
ara foglaljanak állást. Jól informált helyről nyert 
értesülés szerint a Reíchsrath pártjai közül az 
egész iengyel klub, a német pártok és a ke-
resztényszociálista párt nagy része, valamint az 
Urakháza számottevő politikusai Andrássyv3' 
egy véleményen vannak és szükségesnek tart-
ják, hogy a világháborúban Ausztria politikai 
fórumai is megnyilatkozzanak. 

— 18,000 koronával kevesebb bevétel. A 
javadalmi bizottság szerdán délután négy 
órakor Balogh Károly pénzügyi tanácsos el-
nöklése alatt ülést tartolt. Az ülésen az elnök 
bejelentésére tudomásul vette a bizottság, 

hogy ez év augusztusában 18.000 koronával 
kevesebb volt a különféle javadalmi ágaza-
tokból a város jövedelme, mint volt július-
ban. Ezután a rendes havi .folyó ügyeiket in-
tézte cl a bizottság. 

— Sötétség a városban. Szerdán éjjel 
tizenegy órakor kellemetlen meglepetés érte 
a közönséget. A mozikban, a kávéházakban, 
•és azokban a lakásokban, amelyekben vil-
lanyvilágítást használnak, egyszerre sötétség 
lett. Az első pillanatban azt hitte mindenki, 
liogy valahol rövidzárlat történt és az okoz-
za a világítás lokális zavarát. Mikor azonban 
negyed óra ,m<ulva sem gyúlt ki újra a vil-
lany, (csakhamar kiderült, ihogy az egész vá-
rosban kialudtak a villanylámpák és a baj 
oka nagyobb üzemzavar lehet. Egy teljes 
óráig tartott a sötétség és éjfélkor gyúltak ki 
újból a villanykörték, de nem mindenhol, ha-
nem csak azokon a helyeken, amelyek vilá-
gítása az első fázisú áramkörbe van .kapcsol-
va. A villanytelepen többször érdeklődtünk a 
haj oka iráni, de pozitív .felvilágosítással nem 
tudtak szolgálni, mivel komplikált zavarok-
kal álltak szemben. Részben egyes kábelek 
elégtek, részben pedig a xxyilt vezetékeknél 
történt szakadás. Két és negyed óra múlva, 
reggel negyedkettőre hozták rendbe a máso-
dik fázisú áramkört is és ekkorra gyúltak ki 
ismét mindenütt a lámpák. Az éjjeli üzemek-
nél természetesen nagy zavart és fennaka-
dást okozott az áram megszűnése; különö-
sen kellemetlenül mutatkozott ennek hatása a 
nyomdákban, ahol a gépeket villamos áram 
hajtja. 

— Kitüntetések. Őfelsege Berényi István 
12-es honvédszázadosnak, aki előzőleg Sze-

geden szolgált, az ellenséggel szemben tanú-
sított kiválóan bátor magatartása elismeré-
sein a vaskoronarend III. osztályát adomá-
nyozta. — A király Holzinger Antal és Si»-
ka Ferenc az ellenség előtt elesett szakaszve-
zetőknek és Vigh György 5-i.k honvéd gya-
logezredben ői'vezt tőnek a 2. osztályú ezüst 
vitézségi érmet adományozta. 

— Szegedi főhadnagy a petrozsényi har-
cokról. Mint ismeretes, a vezérkar szeptember 
20-án kiadott jelentésében közölte Petrozsény 
visszafoglalását. A város visszalvóditása a 
lilán lefolyt, döntő harcoknak volt az ered-
ménye, amelyekről Berezeg István szegedi 
tartalékos főhadnagy az alábbi érdekes soro-
kat irja nekünk: 

— 16-án arattunk az oláokon döntő győ-
zelmet. Az ezredünk valóban fcigrisi munkát 
végzett, mely fölött még a németek is dicsé-
retüket fejezték ki. Négy* agyút, rengeteg 
fegyvert és had'inyagot zsákmányoltunk. 
Örömmel tudatom, hogy az ezrednek épen a 
szegediekből levő zászlóalja küzdőit a leggyö-
nyörűbben, Egymaga 3 ágyút zsákmányolt. 
Gyenge utóvédharccal már-már Petrözso-
nyen is tul vagyunk. Amikor a városon át-
vonultunk, az otthon rekedt kevésszámú ma-
gyarság virággal árasztott el bennünket. Nin-
csen egyebünk — rebegték boldogan, könnyes 
szemmel. Holnap már bizonyára a határon 
tul lesz az oláh. Hisz fut a nyomorult, mert 
nagyon kikapott, rengeteg a vesztesége. 

— Az egykoronás bankjegyek. Bécsi je-
lentés szerint az Osztrák-magyar bank veze-
tősége végre komolyan foglalkozik az egyko-
ronás bankjegy fk kibocsátásának tervével. 
Az ottani pénzügyi körök véleménye szerint, 
3—4 hónapig még elfognak tartani anxig az 
uj bankjegyek forgalomba kerülnek. Ennyi 
időre van szükség, amig a jegybank konzer-
vatív vezetőségében egy elhatározott terv a 
megvalósulás stádiumáig eljut. Vasból ké-
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