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a város. Különben is a ráfizetések nem egyez-
tethetők össze a város pénzügyi érdekeivel, 
mert az ételek olcsó előállításával már olyan 
előnyhöz jutottak a résztvevők, amilyennel min-
denki meg lehet elégedve. Egy altruista (szö-
vetkezeti) vendéglő árainál is 50— 60 százalék-
kal olcsóbbak lesznek a városi polgári vendéglő 
árai. Ugy gondolom, hogy egy adag ételt, 
ebédet és vacsorát, megfelelő mennyiségű ke-
nyérrel 100 koronáért adhatunk havonkint. 
Ezek az ételek azonban ugy mennyiségre, mint 
minőségre nézve jobbra vannak tervezve min-
den ma prosperáló szegedi vendéglő ételeinek 
minőségénél és mennyiségénél. A vendéglő 
berendezését is elsőrendűre terveztük, hogy 
versenyezni tudjon a legelőkelőbb vendéglők-
kel is. 

Mindenki kapna naponkint ebédre 3 deci-
liter levest, 4 deciliter főzeléket és valamilyen 
hust, amely nyers állapotban 160 gramm 
sulyu, Vasárnap ehez még 250 gramm főtt 
tészta járna, vagy két darab sült tészta. A napi 
kenyéradag 20 dekagramm lenne. Vacsora vagy 
hus, vagy valamilyen húspótló étel lenne, igy 
például pirított borjumáj, savanyu tüdő, tojás, 
stb. Hústalan napokon leves, tojás, vagy pirí-
tott borjumáj, savanyu tüdő, tészta és hal sze-
repelne az étlapon. 

Véleményem szerint a polgári vendéglő 
éppen a legsúlyosabb helyzetbe került közép-
osztály helyzetén könnyítene, azért lenne szük-
ség mindenképpen nivós berendezésre, ízletes 
főzésre, figyelmes kiszolgálásra és nagy tiszta-
ságra. 

— Újból hangsúlyozni kívánom, hogy az 
első és legfontosabb föladat szakértő találása a 
vendéglő és konyha vezetéséhez és hogy a 
vendéglő a várost terhelő deficittel nem dol-
gozhat. A fönt jelzett számitások alapját a 
maximális árak képezték, de ha a vendéglőnek 
saját kertészete és saját sertései lennének, ezen-
kívül pedig a közélelmezési hivatal szerencsés 
kötéseket tudna csinálni élelmiszerekre és azt 
a beszerzési áron juttatná a polgári vendéglő-
höz, ezek az árak olcsóbbak is lehetnének. 
Nagy differencia ugyanis, hogy 20 fiiérbe ke-
rül-e egy fej káposzta, vagy egy koronába? 

A demokraták és a 
republikánusok az uj 

házszabályokért. 
Rótterdmi, március 8. Washingtontól 

jelentik a Reuter-ügynökségnek: A demo-

kraták és republikánusak közös bizottsága 

megegyezett abban, hogy javasolni fogja a 

szenátus házszabályainaik olyan módosítá-

sát, amely szerint minden tanácskozást a 

szavazatok kéth.anmadásail be lehet fejezni. 

Wilson és a délamerikai 
köztársaságok. 

Berin, .március 8. Egy angolbarát svájci 

távirati ^ügynökség jelenti New yorkhói: Wil-

son félikiéfite iá délamerikai köztársaságókat, 

bogy közöljék véleményükét a mexikói affér-

ral. A (.beérkezett válaszok áíMitóilag a felhá-

borodás 'hangján szóinak a németek manő-

veréről. Az ámerikai kormány legközelebb 

bizonyítékokat tesz közzé a német ügynö-

kök kubai és mexikói üzelmeiről. 

Washingtoni hivatalos körökben Bryan 

csatlakozását Wil'son politikájához a pacifis-

ták megváltozott magatartása jelének tekin-

tik../ J 

A gunytnasi nemet konzulátus épületébe 

betörték és (fontos iratokat 'elloptak. 

HIREK 
oooo 

Sok szürkeség után 

mosolyra derült lám. az ég is. Arca, amelyet 

betek óta eső és hófelhők éktelenitettek, 

üdés ós kéken kacagott bánattól borult 

szemeinkben és vidám napfény ' feszegette 

fásult sziveinket. 

— Tavasz! — mondtuk elmélázva, ki® 

szomorúsággal és álmélkodtunk és csodálko-

zó szemekkel 'néztük, az aranyos napfénytől 

szőke útra, — tavasz! 

Nieui hittünk szemeinknek, 7 azt hittük, 

az érzékeink űznek velünk csalóka játékot; 

ám azért bizsergő isziwel jártunk a korzó 

utjain és a vágy nyilalott át bénult tagjain, 

kon. 

Szelid öröm simogatott és enyhe meleg 

fűtötte fázva remegő sziveinket és oly jól 

esett, hogy végre ilyet is érezhettünk. 'Oly 

régen volt, mikor még örülni tudtunk ós 

mámorban ringatott bennünket az első ta-

vaszi nap! . . . i 

Most elérkezett, újra. 'Ezentúl már 

gyakrabban fogunk találkozni derűs és 

nyugodtan tiszta, egével, enyhe napjaival. 

.Elérkezett közénk, itt van és szomorú öröm-

mel fogadjuk. 

— Tavasz! — mondjuk ós nem ének-

lünk róla himnuszokat, mint régen és nem 

gondolunk a dalaira; a természet, az idők 

már nem tudnak lelkesíteni bennünket. Szo-

morúak vagyunk: a szemeink fénye élvek 

helyett sírástól fátyolozott. Jóformán már 

azt sem tudjuk, hogy miért a sok könny és 

gyászfátyolos szomorúság; a vérünk, a szi-

vünk beitatta magába a. „dolgok eredményét 

ós fél keresni az okokat, amelyek ugy meg-

változtatták az érzéseit. 

És várjuk a szép napokat és elgondol-

juk: lassan majd elérkezik a nyár is. A 

negyedik. /Mert már az éveket is onnan szá-

moljuk, a nagy dráma kezdetétől. Most eljön 

a negyedik is. És a szép tavaszi napon, a 

tavasz első szép napján vívódó kétségbeesés-

sel eszmélünk: úristen, micsoda világren-

gető véres dráma ez, amelyben süketen, va-

kon élünk, » mint egy szédítő, kápráztató 

káoszban, ha már az időt innen számol-

juk! . . . És sóhajtjuk: — Tavasz! . . . vér . . . 

Tavasz! 

— Időjárás. Változékony idő várható, 

többnyire csapadékkal és jelentékeny hö-

sülyedéssel. 

SÜRGÖNYPROGNÓZIS: Változékony, 

sok helyütt csapadék, hidegebbb. Déli hő-

mérséklet. -f 62 fok Celsius. 

— A küiügymiuííszter és-a főudvarmester 

iátogiatása Tiszánál. Budapestről telefonálja 

tudósítónk: Gróf Czernin Ottokár külügy-

miniszter csütörtökön látogatást tett Tisza 

minirsziterelenöknlél és vele hosszasan ta-

nácskozott. Ezután HdhenMie .első főudvar-

mester látogatta meg gróf Tisza Istvánt. A 

külügyminiszter és Hohenlohe este vissza-

utaztak Bécsbe. k — 

— A polgármester Budapesten. A belügy-
minisztérium csütörtökön táviratilag értesí-
tette Dr. Somogyi Szilveszter polgármestert, 
hogy a paprika-árának maximálása ügyében 
a belügyminisztériumban pénteken ankét lesz. 

Az ankéten a paprikakereskedők, feldolgo-
zók, termelők és paprikamolnárok egyesülete 
is képviselteti magát egy küldöttséggel. A 
küldöttséget Dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármester vezeti Budapestre. A küldöttség a 
polgármesterrel csütörtökön Budapestre uta-
zott. 

— Híreik koncentrációs kabinet alakulá-

sáról. Budapestről telefonálja tudósítónk: A 

király ma ^délután hosszabb kihallgatáson 

fogadta gróf Andrássy Gyulát. A kihallga-

tássá! kapcsolatban a munkapárti klubban 

felmerült egy koncentrációs kabinet esz-

méje, melyről egyébklént az ellenzéki kö-

rökben is már napok óta beszélnek. Gróf 

Tisza István miniszterelnököt is megkér-

dezték párthívei, hogy mi igaz a koncen-

trációs kabinet alakulása felől elterjedt hi-

relkrőt. A. minisztereinek azt felelte, hogy 

konkrét dolgot nem mondhat, de ő ,is híve 

a koncentrációs kabinet eszméjének. . 

— A szegedi katonai Gzem-k föimentet-
teinek fölülvizsgálása. A fölmentéseket fölül-
vizsgáló katonai bizottság csütörtökön foly-
tatta a fölülvizsgálatot a katonai felügyelet 
alatt álló szegedi gyárakban. A Czipő- és 
Csizmakészitő Szövetkezet műhelyében tar-
tott vizsgálatot csütörtökön folytatták, azon-
ban döntés még nem történt. A bizottság 
innen a Baek-malomba ment, ahol szintén 
tüzetes vizsgálatot tartott. A malomban 3 
tisztviselő volt fölmentve, akik közül kettőt 
behivtak. 26 fölmentett munkás közül pedig 
tiznek a bevonulását határozta el a bizott-
ság. A Back-malomban végzett vizsgálat reg-
geltől estig tartott. 

— Kitüntetések. A hivatalos lap legutóbbi 
száma közli a következő kitüntetéseket: A 
király elrendelte hogy az újólagos legfelsőbb 
dicsérő elismerés tudtul adassék Horvát Géza 
5. honvéd gyalogezredbeli főhadnagynak, és 
Palásti Rezső 5. honvéd gyalogezredbeli tar-
talékos főhadnagynak. A király dr. Egyedi 
Dávid tartalékos főorvost kiválő hadi érde-
mei elismeréseül a Vörös Kereszt hadiékit-
ményes II. osztályú díszjelvényével tüntette 
ki. A hadsereg főparancsnokság dr. Wieland 
Aladár szegedi százados hadbírónak az ellen-
ség előtt tanusitott vitéz magatartása és ki-
váló szolgálatáért dicsérő elismerését fejezte 
ki. — Farkas Antal 5. honvéd gyalogezred-
beli népfelkelő szakaszvezetőt a 2. osztályú 
ezüst vitézségi éremmel tüntették ki. Cser-
vinszky István 5. honvéd gyalogezredbeli 1.. 
osztályú számvivő altiszt az ellenség előtt 
teljesített különösen kötelességhü szolgála-
tainak elismeréseül a vitézségi érem szalag-
ján a koronás vas érdemkeresztet kapta. 

— A közigazgatási bizottság ülése. Sze-
ged közigazgatási bizottsága 13-án, kedden 
délután 3 órakor dr. Cicatricis Lajos főispán 
elnöklésével a városháza tanácstermében ülést 
tart. 

— Konrád főimentése és Arz kinevezése 
a hivatalos lapban. A hivatalos lap csütörtöki 
száma közli azokat a legfelsőbb kéziratokat, 
amelyekben a király báró Hötzendorfi Kon-
rád tábornagy, vezérkari főnököt állásától 
fölmenti és a vezérkar főnökévé Arz gya-
logsági tábornokot nevezi ki. 

— Psylander, a mozivászon hóditó lovagja, 
a romantikus és szentimentális mesék hőse, 
ábrándos szivü kisleányok titkos ideálja, a 
fény és holdvilágos erkély, a merengő és 
démonikus asszonyok főlényes mosolyú ural-
kodója meghalt. Meghalt, ugy olyan egysze-
rűen, ahogyan a legszürkébb, legjelentékte-
lenebb emberek meghalnak . és akinek nevét 
ezer szűz suttogta lázas önkívületében most 
ép olyan csöndes és mozdulatlan, mint ami-
lyenek a halottak általában. „Psylander 30 
éves korában meghalt" — igy, ilyen egy-
szerűen jelentette halálhírét a táviró, amely 
nem szakadt le erre a hirre sem; ó ! a tüv-
iródrótok külömb borzalmakhoz is hozzáed-
ződtek már. Csak a leányszivek dobbannak 
szomorúan a hir hallatára; Psylander nincs 


