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vi 9 kilóra való fölemelését kérte dr. Somogyi 
Szilveszter polgármestertől, mert amennyiben 
azt nem kapnák meg, kénytelenek lennének a 
munkát beszüntetni. A polgármester Ismer-
tette a lisztrendeletet, amelytől ő el nem tér-
bet, de a munkások kívánságát táviratilag 
ínég a nap folyamán eljutatta a füdmüvelési 
és közélelmezési miniszterekhez. 

— A Pusztaszeri Árpád Egyesület köz-
gyűlése. A Pusztaszeri Árpád Egyesület szom-
baton közgyűlést tartott. Bemutatták a köz-
gyűlésnek a zárszámadást, amit egyhangúlag 
elfogadtak. Ezután fölolvasták az igazgató-
tanács ismeretes határozatát, amely szerint 
— tekintettel a háborúra — nem mennek ki 
Pusztaszerre, csak megkoszoruzák az Árpád-
emléket. A közgyűlés egyhangúlag hozzájá-
rult az igazgatótanács előterjesztéséhez. 

— A védők napidijának felemelése. Bu-
dapesti tudósítónk telefonálja: A hivatalos 
lap holnapi száma közfi az igazságügyimi-
niszter rendeletét a királyi ítélőtábla és Kúria 
előtt működő védők napidijának felemelése 
tárgyában. A rendelet szerint nem lelhet a 
védők napidija 20 koronánál kevesebb és 50 
koronánál több. 

— A szegedi szabómunkésnfik öérmoz-
galrna. A szegedi szabómunkások, mint jelen-
tettük, bártervezetet adtak át a mesterek-
nek, amelyben fizetésüknek fölemelését kér-_ 
ték. A férfimunkások eddig 5—12 korona 
napibért kaptak, míg a munkásnők fizetése 
havi 40—150 korona volt. A férífimunkások 
u.i bér tervezetét elfogadták a mesterek és 
megadják az elsőrendű munkásnak a 15 ko-
rona, a másodrendűnek a 13 korona napi-
béri. Az elsőrendű segédmunkás 10, a má-
sodrendű 8 korona fizetést kaD. Pénteken 
este a szabómunkások és szabómunkásnők 
a Munkásotthonban értekezletet tartottak, a 
melyen bejelentették, hogy a mesterek a 
munkásnők kérelmét visszautasították. E 
miatt a munkásnők elhatározták, ihogy — 
szrt'ijkba lépnek jogos követeléseik érvénye-
sítésére. 

iMost berobogott a vonat. Vince összeszo-
ruló szívvel látta, hogy borul össze, egymás 
nyakába a két szerelmes. 

— Igen! — motyogta és előrántotta revol-
verét. Célzott egy kis ideig, — a férfi háttal 
állt nek i . . . őt pedig kevesen láthatták, tehát 
volt ideje. 

— Igen! — mondta még egyszer és a cső 
nyílegyenesen szegeződött a háttal álló férfi 
szivének. 

Ica, mintha csak megérezte volna a ve-
szélyt, föltekintett. Vincére nézett megbabo-
názva, elrémülve. Szemeiből csak ugy visított 
az ijedelem. 

— Vince! . . . Vince! . . . 
A hangja elcsuklott, — odaugrott rogya-

dozó lábakkal a púposhoz. Az csak állt és 
tartotta a revolvert megmerevedetten, moz-
dulatlanul. 

Az föleszmélt. Keze lehanyatlott a revol-
verrel és hosszan bámult Icára, aki reszkető 
lábakkal állott előtte. 

— Ne haragudjon, Ica — motyogta bo-
csánatkérő hangon és szemébe buggyant egy 
könnycsepp. Fátyolos szemekkel még látta, 
hogy pár ember, aki körülötte áll. csodálkozó 
szemekkel nézi, aztán hirtelen befordította re-
volvere csövét a saját mellének. Most megvo-
naglott az ujja görcsösen és nyomában dörre-
nést hallott és valami.szelid nyilalást érzett 
a szivében. 

— Vége a komédiának! — suttogta még 
pózolva, de őszintébb érzésekkel. És belezu-
hant esetlenül a vastag alföldi porba. 

És kiszökent a vére pirosan, elevenül. 

— Jótékonyság. 
A szombati szegedi lapok hozták a kirt, 

hogy az árkászok két napig tartó népünne-
pélye kereken ötvenötezer koronát jövedel-
mezett. Fölösleges lenne ebből az alkalom-
ból újból leszögezni, hogy a szegedi közön-
ség mindig a legnagyobb áldozatkészséggel 
igyekszik eleget tenni jótékonysági kötelest 
ségeinek. A dolognak ezzel a részével nem 
is érdemes foglalkozni. Azonban van egy 
rósz, amely mellett nem lehet szótlanul el-
haladni. 

Az örvendetes eredmény után követ-
kezik az elszámolás. És ez az összefoglalás 
szinte döbbenetes erővel hat, A rendezés 
költségei a kimutatás szerint kereken hu-
szonkétezer koronára rúgnak. Az ötvenezer 
koronás bevételből marad tehát a iótékony-
eélra harmincháromezer korona; az egész 
bevételnek mintegy kétharmadrésze. A töb-
bit elrendezték, ami annál meglepőbb, mert 
hiszen az árkászok éppúgy, mint most az 
utászok és előbb a honvédek, katonákkal vé-
geztették el a munkák nagyobbik felét, S ha 
jól emlékezünk, a bonvédnap rendezési költ-
ségei alig érték el az ötezer koronát. 

Amiket itt föntebb elmondtunk, tények, 
ha szomorú tények is. És csak azoknak az; 

álláspontját igazolják, akik már régen — 
hangos szóval — a jótékonysági mozgalmak 
megszervezését követelik. Végtére is tény-
leg kénytelen állapot, hogy akár hozzá-
nem értés miatt, akár gondatlanságból, akár 
nagyúri nemtörődömség, következtében rósz 
szul gazdálkodjanak a közönség filléreiből 
egybegyűlt ezrekkel, amelyeket egész bizto-

san nem azért adott oda senki, hogy minél 
monumentálisabb arányú dolgokat produ-
káljanak, hanem hogy minél több könny 
száradjon föl, minél több szenvedés érjen 
véget és nyomorúság szűnjék meg a jóté-
konyság áldásából. Akik jótékonysági ün-
nepélyek rendezésére vállalkoznak, azoknak 
nem szabad ezt egy pillanatra sem szem 
elől téveszteni. 

(s. i.) 
— Tüzoltó-est a Korzó-moziban. Szep-

tember 9-én, vasárnap este 8 órai kezdettel és 
igazán nivós műsorral müvészestélyt rendez 
a Korzó-mozi a tűzoltók javára. Az estély 
iránt már is nagy az érdeklődés. Előjegyzése-
ket elfogad a Korzó-mozi nappali pénztára. 

— Ismét lehet majd délután kávézni. 
Budapesti tudósítónk telefonálja: Dr. Nagy 
Ferenc, a közélelmezési hivatal alelnöke A 
Nap munkatársának adott interjújában ki-
jelentette, hogy a délutáni kávézás korláto-
zását, amely.szerint most csak 3 óráig lehet 
kávét kapni, valószínűleg meg fogják szün-
tetni, mert ugy látszik, hogy a tilalomnak 
semmi értelme sincs. 

— Elitélt szabadkai malomtulajdonosok. 
iSzabadkáról jelentik: A Haditermény rész-
vénytársaság zombori kirendeltségének meg-
bízottai a szabadkai malmokban rövid idővel 
ezelőtt vizsgálatot tartottak és három malom-
ban visszaéléseket fedeztek föl. Krausz Gábor 
és Herzberger József malomtula.idonosoknál 
ugyanis azt tapasztalták, hogy lejárt tanú-
sítványok ellenében is elfogadtak őrlésre bú-
zát, az őrlési arányt nem tartották be, a meg-
engedettnél nagyobb vámot szedtek és a jegy-
zékeket rosszul vezették. Ezenkívül nagyobb 
mennyiségű búzát is találtak náluk mint 
amennyinek szabad lett volna lenni. Pollák 

m> ORZO MOZI 
Igazgató: VASS SÁNDOR. Telefon 11-85. 

Évadzáró előadások. 
X v 

Szeptember 3-tól 14-ig zárva. 
Vasárnap 

Doritt Weixler és Waldemár Psylander 
egy műsorban 

A házasság árnyéka 
dráma 3 felv. a főszerepben Waldemár Psylander. 

Doritt lnmpol 
vígjáték 2 felvonásban a főszerepben Dóriit Weixler. 

A 9 ó r a i e l ő a d á s a Korzó mozi nyári h e l y i s é g é b e n 
l e sz megtartva . 

Előadások szombaton 5, 7 és 9, 
vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. 
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