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Zsigmond, aki 22 évi® Tölt a társulat titkára, 
lemondott állásáról; A Lloyd közgyűlése 
ugyanis elhatározta, hogy fennállásának 59 
éves jubileuma alkalmából megíratja a tár-
sulat alakulásának, fejlődésének és működé-
sének történetét. A munka megírásával To-
nelli Sándort, a kereskedelmi és iparkamara 
ti tkárát bízták meg, ami Vermes érzékeny-
ségét sértette és ezért mondott le állásáról. 
Mint értesülünk azonban, később Vermest is 
felkérték, hogy a mii megírásában közremű-
ködjék, de Vermes még nem döntött, hogy 
korábbi elhatározását fentartja-e. 

— A Délmagyarország rendkívüli kiadása 
Csütörtökön este*.,hat órakor érkezett meg 
Szegedre, a „Délmagyarország" szerkesz-
tőségébe az első hir arról, hogy az orosz 
kormány fegyverszünet- és általános béke-
javaslatát kormányainkhoz juttatta és gróf 
Haeatling birodalmi kancellárnak erre 
adott ( örvendetes válaszáról. Nyomban. 
rendkivüM kiadással siettünk beszámolni a 
közönségnek a világháborúnak e legfonto-
sabb eseményéről, amely falán már a vé-
res öldöklés befejtVjését is jelenti. Rend-
kívüli kiadásunknak, amely elsőnek jelen-
tette Szegeden a világtörténelmi jelentő-
ségű ' eseményt, a közönség nagy lelkese-
déssel fogadta. Az első ezer példányokat 
•pillanatok alatt szétkapkodták és a .nyom-
dagépeknek szinte lehetetlen volt kielégí-
teni ,a kivételes méretekben megnyilvánuló 
érdeklődést. A rikkancsok perceik (ajatt 
üres kézzel tértek vissza ós amidőn az 
ujabb példányokkal megjelentek az utcá-
kon,, a közönség Valóságos ostrom alá fog-
ta őket. Szerkesztőségünk telefonja is egy-
re csengett és neon győztük válaszokkal a 
rohamos érdeklődést. A Dél magyar ország 
rendkívüli ,kiadásai között a csütörtök esti-
nek volt a leign:agydbb sikere, amely az 
első békehírről számolt be a közönségnek. 

— Kizárólag tisztviselőknek. Igen tisztel 
Szerkesztő ur! A szegedi közélelmezési hiva-
tal vasárnap és hétfőn reggel 7—9 óráig ki-
zárólag tisztviselők számára fog árusítani 
zsírnak való friss szalonnát. Ennek a szalon-
nának az ára 12 korona. Ezzel szemben Buda-
pesten friss, nyers, olvasztani való szalonna 
kilónként 9.40 koronáért kapható. A két ár 
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között — -amint látni méltóztatik — lényeges 
különbség van. Most kérdem én: miért drá-
gább jóval az olvasztani való, friss szalonna 
Szegeden, mint Budapesten! Drágább Szege-
den a sertés? Ha részletezni akarnám mind-
azokat a jelenségeket, amelyeket Szegeden 
nap-nap után keservesen kell tapasztalnunk, 
nagyon hosszura nyúlnék ez a levelem. Ehe-
lyett — egyelőre -— annak megállapítására 
szorítkozom, h-ogy egyszer a mi türelmünk-
nek is vége szakad. Mindennél tűrhetetlenebb 
hogy Szegeden, ebben a nagy tisztviselő-vá-
rosban mennyire nincsenek tekintettel az 
éhező és nyomorgó tisztviselőkre. A szalonna 
ára Szegeden semmi esetre sem lehet drágább, 
mint Budapesten. Vasárnapig van idő a meg-
gondolásra és a cselekvésre. Szállítsa le a ha-
tóság az árakat — kizárólag a tisztviselők-
nek. Tisztelettel H. K. tisztviselő. 

— A gázfogyasztás korlátozása. A gáz-
fogyasztást legutóbb tudvalevőleg ugy kor-
látozták, hogy a magánosok egyáltalán nem 
használhatnak légszeszt. Mondani se kell ta-
tán, hogy ez a szigorú intézkedés, amelyet 
közismerten sulyok körülmények tettek szük-
ségessé, első során azokat a kisegzisztenciá-
kat sa j t ja , amelyek takarékkossági okdk 
miatt rendezkedtek be gázfűtésre és főzésre. 
De hiába, a rend-rend és a rendnek különö-
sen a háborúban kellene mintaszerűnek lenni, 
így történt, hogy hozzánk érkezett panaszok 
Szerint a légszeszgyár emberei nem minden 
lakásban jártak el egyforma szigorral, sőt 
vannak olyan lakások is, amelyekben meg-
hagyták ugy a gázfűtést, mint a főzést. Ter-
mészetes, hogy ez képtelenség, kivételes el-
bánást adni vagy elfogadni itt senkinek sincs 
joga. A hozzánk érkezett panaszokról infor-
máltuk Pongrácz Albert, légszeszgyári igaz-
gatót, aki a következőket mondta: 

— Lehet, hogy előfordultak visszaélések. 
Erről azonban mi nem tehetünk. Természe-
tesen mindenütt emberek dolgoznak s meg-
történhetett, hogy valahol tényleg visszaélé-
seket követtek el. Azonban ngy ezeket, mint 
azokat, akik önhatalmúlag újra kinyitották 
az órákat — mert ilyenek is vannak — el fog-
ja érni a bűnhődés. December 22-én újra föl-
irjuk a gázórák állását s ahol fogyasztást 
tapasztalunk, — több fogyasztást egy láng 
égetésénél — megindítjuk a kihágási eljárást. 
A gázgyár senkivel szemben nem tett kivé-
teleket s nem is hajlandó tenni. 

— Szegedi magántiszf viselők nagygyűlése 
A Szegedi Magántisztviselők Egyesülete de-
cember 2-án az egyesület helyiségében (Vár-
utca 7.) délután fél 4 órakor nagygyűlést 
tart. E gyűlésen részi vesz az Országos Szö-
vetség kép'viseletében dr. Krentzer Lipót el-
nök és Szikra Sándor titkár, akik vezetői 
mindazon mozgalmaknak, amelyek a magán-
tisztviselők helyzeténdkj javítására irányul-
nak. A bábom folyamán az Országos Szövet-
ség erős kézzel vezeti és i rányí t ja a magán-
tisztviselők ügyét s a szervezettség hatalmá-
val anyagiakban is jelentős eredményeket 
ért el. A háború utáni elhelyezkedés munka-
programja lesz egyik fontos tárgya a nagy-
gyűlésnek, amelyen bizonyára részt vesz a 
magántisztviselők összessége. 

— Ügyvédek afférja Vázsonyl miatt. 
Budapestről jelentik: Dr. Payer Imre és dr. 
Szabó István ügyvédek között augusztusban, 
mint ismeretes, incidens történt Vázsonyi ak-
kori igazságügy miniszter politikai szereplése, 
miatt. Dr. Szabó a vita hevében botjával in-
zultálta dr. Payevt, régi barát ját és iskolatár-
sát. Az üggyel csütörtökön foglalkozott a bu-
dapesti járásbíróság. A tárgyaláson dr. Payer 
a biró felszólítására kijelentette, hogy Vá-
zsonyit nem akarta sérteni, mire dr. Szabó 
bocsánatot kért Payertél az inzultusért. Erre 
a bíróság az eljárást beszüntette. 

— ö t vagon szenet kapott a gázgyár. A 
légszeszgyár tudvalevőleg — hiszen egész 
város szomorúan tapasztalja az intézkedést — 
a szénliiány miatt erősen redukálta üzemét. 
Most öt vagon szén érkezett a gázgyár részé-
re, de ezzel a mennyiséggel az életbeléptetett 
szigorú világítási renden nem változta ihat-
ri aki 

— A Szegedi Szabad Iskola behatásainak 
ma és szombaton van utolsó napja (d.n. 5—ő-ig) 
a városi kereskedelmi iskolában. Az iskola 
iránt városszerte igen nagy érdeklődés nyil-
vánult meg, ami az iskola pompásan össze-
állított programjának és jól megválasztott 
előadóinak köszönhető. A legújabb magyar 
irodalmat dr. Dettre János fogja ismertetni. 
Dr. Lindensehmidt Mihály az újkor legki-
válóbb szellemének, Goethének irodalmi mun-
kásságát fogja előadni. A francia lira fejlő-
dését a XIX. század folyamán dr. Vág Sán-
dor fogja bemutatni. Móra Ferenc őskori kul-
túrák, Sebestyén Károly: Művészeti stílusok, 
Soós Aladár: Szociológia, Herusch Artúr : El-
mélkedések a mathematika és fizika alapel-
veiről és dr. Hollós József főorvos: Termé-
szettudományi világnézet eimea fogják elő-
adásaikat megtartani. Az előadások december 
3-án, hétfőn kezdődnek és február végéig tar-
tanak, minden héten háromszor: hétfőn, szer-
dán és pénteken 5—(7-ig a városi felső keres-
kedelmi- iskolában. Az összes előadások tan-
dija 75, egy előadássorozaté 20 korona. 

— Negyvenhat vagon gabona eltűnt 
Szegedről. A gabouarekvirálások, amelyek 
•mostanában folynak az egész országban, 
most sem járnak teljesen kielégítő eredmény-
nyel, mint nem jártak a múltban sem scha. 
Ez alól a szabály alól Szeged sem kivétet, 
sőt. Valósznü, hogy nagyon eré.ves rend-
szabályokra lesz majd szükség a .második 
rekvirálásnál, amit minden bizonnyal el fog-
nak rendelni, ha az eredményt megismerik. 
A gabonarekvirálás ugyanis, a ni el vet most 
befejeztek Szeged területén. - - mintegy 60 
vagon gabonát eredményezett. 46 vagonnal 
kevesebbet, mint a cséplési eredmények sze-
rint eredményezni kellett volna. A rekvirált 
gabona nagyrészét már be is szállították a 
Haditermény Részvénytársaságnak. A rek-
virálás eredményéről szóló jelentést legkö-
zelebb fölterjeszti a város hatósága a köz-
élelmezési miniszterhez. 

— Rendőri brutalitas a budapesti telefon-
központoan. Budapestről jelentik: A budapesti 
telefonközpontban szerdán sztrájkba léptek a 
telefon kezelőnők, mert anyagi helyzetük javí-
tására vonatkozó kérelmüket elutasították, A 
telefonközpont vezetősége rendőri beavatko-
zást kért a sztrájkolók ellen. Klár osztályve-
zető polgári és egyenruhás rendőrökkel be-
rontott a telefonközpont épületébe, ahol a 
rendőrök hallatlan brutalitást vittek végbe. 
Ütötték, pofozták és rugdosták a nőket, akik 
közül mintegy harmincan megsebesültek, Az. 
egyik telefon kezelő nőt egy rendőr hasba-rtigki. 
A szerencsétlen nő összeesett és abortált. Egy 
másik kezelőnőnek a hashártyája megrepedt. 
A felháborító brutalitás után a hálóterem va-
lamennyi ágyún sebesültek feküdleK. Az elő-
hívott mentők ápolás alá vették a rendőri in-
zultus áldozatait. 

— A Meinx-pör. CríUöi tökön folytatták a 
tárgyalást a Meinx-pörben. A tárgyaláson 
megjelent a beteg dr. llomanov védő is, Meinx 
védője, aki tiltakozott az ellen, hogy a bíró-
ság védelem nélkül folytassa a tárgyalást. 
Kérte, hogy a tárgyalás folytatását halasszák 
el két hétre. Dr. Dohány Gyula ügyész elle-
nezte a védő kérelmének teljesítését. A bűn-
vádi pörrendtartás a védő előkészületlensége 
esetén a főtárgyalúst előkészítő pörszakbftá 
megengedi az elnapolást, de a 318. szakasz 
már taxatíve körülírja, hogy a folyamatban 
levő főtárgyalúst még kivételes esetekben 
sem szabad elnapolni. E szakasz szerint a tár-
gyalás el nem napolható. A hadbíróság hasz-
szas tanácskozás utón újra el is readelta a 
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