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éftmov immortalis. 
— Bern/nett Gould. — 

Hol a szerelmesek, kik hajdanán 
Finom gúnnyal gnaaghak a Halálba, 
És irtózatra, kitúr,a mit sem advix, 
Gőggel megálltak végső Jj«j szmánf !... 
Erős lelkük lesülyedt néma Csöndbe, 
Hol megtud minden, minden szerelem 
S bus szellemárny jár elhagyott helyen, 
Hol semmi fény nincs s fú a szél zörögvef.'.'.. 

Nem... Kik szivükben tiszta lánggal égnek: 
Övék a béke s nincsen szenvedés;... 
Trisztán s Izolda bűnös lakban élnek 
A messze, boldog sziget rejtekén — 
És egyik ormán Isten szent hegyének; 
Örök Dante dalol szerelmesének... 

ZSOLDOS BENŐ. 

Áprilisban megnyílik a városi 
polgári vendéglő. 

(•Saját tudósítónktól.) A városi polgári 
vendéglő ügye szombaton vegre döntő fordu-
lauiioz jutott. A (közélelmezési tanács ugyanis 
amelynek egyik mult heti ülésén vetette föl 
az eszmét Szász Ernő gyárigazgató, elhatá-
rozta, hogy a vendéglőt április elsején már 
üzembe is helyezi. A nagyfontosságú hataro 
zatat hízonyára élénk örömmel fogja üdvö-
zölni mindenki; a közélelmezési tanács ezzel 
a gyors intézkedésével bebizonyította életre-
valóságát és szükségesen hasznos voltát. A 
megfelelő eszközök nem hiányoznak a köz-
élelmezési hivatal kezéből, hogy .a polgári 
vendéglőből mindenképpen hasznos és kivá-
lóan nagyjelentőségű szociális intézményit ló-
tositoen. 

Nagyon fontos és a polgári vendéglő to-
vábbi somára nézve döntő jelentőséggel bír 
az a körülmény, hogy a közélelmezési tanács 
egyhangúlag magáévá tette azt az elvet, ame-
lyet a Délmagyarország elejétől fogva han-
goztatott: a polgári vendéglőnek olyannak 
kell lenni, hogy oda bárki is, minden szégyen-
kezés nélkül bemehessen. 

A közélelmezési hivatal értesülésünk sze-
rint 15—20.000 koronát akar a vendéglő be-
rendezésére fordítani. Egy ebéd és vacsora 
ára két korona lesz és ezért mindenki tisztes-
séges ur't ellátású kap. 

A város polgári vendéglője egyelőre a 
Stefániái kioszkban nyilik meg. A szükség-
hez képest később több ugyanilyen vendéglőt 
állíttat föl a közélelmezési hivatal a város 
különböző pontjain. Akik a város április else-
jén megnyíló polgári vendéglőjében való ét-
kezésre igényt tartanak, már most jelentkez-
hetnek a városi közólellíiezési hivatalban. 

— Jeszenszky áüamthikánn etgtoailt. Buda-
pestről telefonálja tudósitónik: Jeszenszky 
Sándor belügyi államtitkár szombaton este 
flélhétkor Vas-utcai lakásán meghalt. 

Jeszenszky Sándor 1852-ben született 
Losoncon. Életpályájáénak kiemelkedő ré-
sze az, amikor mint királyi főügyész a ko-
lozsvári nemzetiségi sajtópöröikben hazafias 
védőbeszédeket mondott. Legutóbb a mi-

niszterelnökségnél volt államtitkár. Két év 
óta szenvedett vesebajban, amihez tüdő-
gyulladás járult. A Korányi-klinikára akar-
ták száiitajni, de már nem lehetett. Délbea 
aggóniába esett és este félhétre kiszenve-
dett. 
— Khuen-Hédetrváry kitüntetése. Buda-
pestről jelenti tudósitónik: A király Kbuen-
Héderváry Károly grófhoz kéziratot inté-
zett, amelyben a württcimbergi, badeni és 
hesseni udvarokban a notifikálásnál végzett 
érdemeiért a legfelsőbb elismerését fe-
jezi ki. , 

— Az érviz emléke. Március 12-én, hétfőn 
lesz 38 esztendeje, hogy az árviz Szegedet el-
bontotta. Az évfordulót;, mint minden évben, 
ugy iaz idén is megiinnepli Szeged, amelynek 
köz törvényhatósági bizottsági közgyűlése fo-
gadalmi ünnepévé avatta ezt a napot. Vasár-
nap éjfélkor megszólalnak a harangok az ár-
viz emlékezetére. Hétfőn az iskolákban szü-
netet tartanak, az összes vallás felekezetek 
templomaiban pedig ünnepi istentisztelet 
lesz. 

— Személyi hir. Dr. Cicatrícis Lajos főispán 
hétfőn éjjel Szegedre érkezik, Kedden elnö-
kölni fog a közigazgatási bizottság ülésén, 
szerdán pedig a közgyűlésen, A főispán csü-
törtökön utazik el Szegedről, 

— B a r o h a z a i S a m u u^ m u n k a k ö r e . A 
Magyar Távirati Iroda jelenti: Minden had-
viselő állam a hadianyagok és eszközök ész-
szerű felhasználására uj szervezetet létesitdlt, 
amelyre eddig nem gondoltak, A fegyver-
biró férfiak célszerű, felhasználása nem ke-
vésbé fontos feladat. A népfelkelésről szóló 
törvény kiterjesztése következtében, amely 
az egész tartalék felhasználásét rendelte el, 
minden arra alkalmas állampolgár tartozik 
fegyveres vagy hadisegédszol gálát ot végezni 
s előállott az <a kötelesség, hogy a fiatalabb 
és életerősebb f'értfteuyag az ellenséggel száll-
jon szembe, mig a korosabb és kevésbé alkal-
mas férfiak a hadtápvenmakon s a hadszintéi 
mögöübes országrészeben végezzenek becses és 
nélkülözhetetlen szol gálát ókat; intézkedések 
történtek ar ra is, hogy a mezőgazdaság és az 
ipar, főleg a hadiipar munkájának ellátá-
sára megfelelő embererő álljon rendelkezésre 
és sok egyéb hasonló feladat olyan szóles 
munkakört létesített, amelyet csak egységes 
szervezettel és egységes vezetéssel lehet el-
látni. Mint értesülünk, a magyar királyi hon-
védelmi minisztérium élén legutóbb bekövet-
kezett "változás ennek az uj, szervezetnek fel-
építésével függ össze. Báró Hazai Samu vezér-
ezredest az uralkodó az összes pótlások fel-
használására szolgáló intézmény vezetőjévé 
nevezte ki. Az uj intézmény munkakörébe 
fog tartozni a katonaa.ryag és a lóanyag ki-
egészítése, 

— A katonai üzemek fölmentetteinek 
főlülvizsgalása. A katonai üzemek fölrtíentet-
toiinek fölül vizsgálását végző bizottság pén-
teken és szombaton folytatta munkáját. A 
Szegedi K e n d e r fonógyáriján másfél napos 
vizsgálat után szoinibatou félbeszakították a 
vizsgálatot. A jövő hét folyamán itt folytatja 
a bizottság munkáját. Szombaton befejezték 
a vizsgálatot a Cipő- és Csizmakészitő Szö-
vetkezet. műhelyében; 26 fölmentett munkás 
közül 15 embert vonultait be a bizottság. A 
bevomdtatottak közül 7 március végén, a 
töbib pedig április lő-én tartozik bevonulni, 

— Vadász Lipót betegsége. Budapestről 
telefonálja tudósitónik: Vadász Lipót igaz-
ságügyi államtitkár néhány nap óta betegen 
fekszik Hungária-szállóbeli lakásán. 

—• A lapok megjelenésének és terjedel-
mének korlatozása A hivatalos lap szombati 
száma rendeletet közöl az újságpapír fel-
ihasználásának korlátozásáról. A rendelet 
szerint a szombatról vasárnapra virradó éj-
jel 12 órától a hétfőről keddre virradó éjjeli 
12 óráig terjedő időben az újságpapír fel-
használásával nyomtatott időszaki lapok 
közül azok, amelyek 1917 február havában 
naponta egyszer jelentek meg, csak egy, — 
azok a lapok pedig, amelyek 1917 február 
havában naponta kétszer jelentek meg. csak 
két kiadást adhatnak. Vasárnap délelőtti 
9 órától hétfő délelőtti 9 óráig azonban uj-
ságpapir felhasználásával nyomtatott idő-
szaki lap egyáltalában nem jelenhetik meg, 
kivéve azokat a lapokat, amelyek az 1917. 
évi február havában ihetenkint csak egyszer 
és pedig hétfőn jelentek meg; ezek hétfőn u 
szokott órában ezentúl is megjelenhetnek. 
További intézkedésig újságpapír felhaszná-
lásával nyomtatott időszaki lapok nem je-
lenhetnek meg más órában, mint amelyben 
az 1917 évi február hó folyamán rendszerint 
megjelentek. A rendelet érvényességének 
ideje alatt újságpapír felhasználásával nyom-
tatott uj időszaki lap nem jelenhetik meg-
Újságpapír felhasználásával nyomtatott idő-
szrki lapból külön vagy rendki'vüli kiadást 
csupán, a miniszterelnöknek az Újságpapír 
Kczpor; meghallgatásával adott engedélye 
alapján szabad kiadni. A rendelet az évi elő-
fizetési ár arányában korlátozza a napi-
lapok terjedelmét. A lap előfizetési árának 
a rendelet életbeléptetése után történt meg-
változatása az előzőleg megállapított ol-
dal terjedelmet nem érinti. A rendelet már-
cius 11-én lép életbe. 

— Taborszky ezredes meghalt. Gyula-
fehérvárról jelentik; Taborszky Benő, a sze-
gedi 46. gyiajogezred pótzászlóalj parancsnoka 
pénteken reggel szívszélhűdés ben meghalt. 
Amikor a kaszárnya irodájába lépett, össze-
rogyott és mire az orvosok segítségére siet-
tek, halott volt. Az ezredes halála a tisztikar 
és -a legénység körében mély részvétet kel-
tett. Az elhunyt ezredest Bécsben temetik. Az 
uj zászlóalj paranesnk Pöttyondy őrnagy lesz, 

— Román nemzetiségű hazaárulók. Bu-
dapestről telefonálja tudósitónik: Illetékes 
helyről közlik, hogy Magyarország erdélyi 
részeiben a román betöréssel kapcsolatban 
elkövetett bűncselekmények miatt ezernél 
több terhelt* van előzetes letartóztatásban. 
E vármegyékbe kiküldött királyi ügyészek 
hatszáznál több egyén vagyonára indítvá-
nyozták a hazaárulók vagyoni felelősségé-
ről szóló 1915 évi XVIII. tc. első szakaszá-
ban emiitett zárlatot. . A nyomozás kezdő 
stádiumában levő ügyek számáról ma pon-
tos adatok még nem közölhetőik. 

— Kitüntetés. Márer Bélát, a cs. és kir. 
9. számú dragonyos lovasezred zászlósát, aki 
már kétszer megkapta a nagy ezüst vitézségi 
érmet, azonkívül >a bronzéremnek is a tulaj-
donosa, vitézségéért ujabban hadosztálypa-
rancsnoki elismerésben részesittatett és had-
naggyá léptették elő. 

— Egy horvát képviselő halála, Dr. S«ar-
tyevits Milán országgyűlési képviselő, a 
Síartyevits-párt vezetője, szombaton meg-
halt. 

— Kereskedők és iparosuk is kaphatnak 
bevonuiási halasztást. A honvédelmi minisz-
ter a törvény hatóságokhoz u j rendeletet in-
tézett, amely szerint nemcsak gazdák, hanem 
kereskedők és iparosok is kaphatnak — köz-
érdekű okokból — 6—10 heti bevonulási ha-


