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.toii. A lúagtiizön tartva először lassan for- I Az áruló lányuk ott várták ruháival bélelt 
aratták s ha már pattogott, eltartva a tűztől | szakajtó kosarukkal. A forró gesztenyét bele-

. űgyesaai feldobták a serpenyő taralmút, s | öntötték s a lány gyors ütemlben kimúlta: 
megint felfogták, mig lassanként levált a héj- j — Ki vösz jó meleg gesztenyét!! 
Bak jó része. i Banda Miska. 

5zabőipari osztályt létasit a közélelmezési hivatal. 
— 150 korona lesz 

(Saját _ tuddsiMrtktól.) Aí ttezllvisettÖkjet 
az élelmiszer-idrágaságam kivül ' legjobban a 
ruházati cilckök horribilis áremelkedése sújt-
ja. Az utóbbi években .aligha juthatott tiszt-
viselő abba a kellemes' helyzetbe,., hogy u j ru-
hát csináltasson magának. Amig lehetett a 
tisztviselők a régi ruhákat hordozták, alakít-
tatták, ki és befordíthatták, most már azon-
ban oly régóta tart a háború, ihogy minden-
ből kikoptak. A közélelmezési hivatal 'épen 
azért, 'hogy a tisztviselők súlyos helyzetén 
•'amennyire Jeliét segítsen, most azzal a he-
lyes tervvel foglalkozik, hogy a bőripari osz-
tályával kapcsolatosan, szabóipari osztályt is 
létesítsen. E r re vonatkozólag az előmunkála-
tok már folyamatban vannak. 

Rákos Árpád, a bőripari osztály vezető-
je most tért vissza budapesti útjáról, ahol a 
Népruházati Bizottságnál tette meg a szüksé-
ges lépéseket, hogy Szegedre nagymennyisé-
gű szövetet, vagy ruhát utaljanak 'ki. A Nép-
mbázati .Bizottságnál :a kérést jóaikaratulag 
fogadták azzal, hogy Szeged kisegziszteniciái-

c-sy öltözet ruha. 
nafk és tisztviselőinek szükségletét számiba, 
veszik ós január közepén ki fogják utalni a 
megfelelő mennyiségben a ruházati cikkeket. 
A közélelmezési hivatalnál már a r ra vonat-
kozólag is eszközöltek számítást, hogy körül-
belül mennyiben kerülne a tisztviselőik ré-
szére egy öltözet ruha. A számítások ered-
ményéhez képest a mai árak ellenére is a köz-
élelmezési hivatal szsibóipari osztálya 150 ko-
ronáért adim egy öltözet ruhát . 

A bőripari osztály egyre sikeresebb te-
vékenységet fejt ki. Rákos ígéretet kapott, 
hogy január elején ujabb 2000 pár cipőre való 
anyagot utalnak ki Szeged részére. Ebből az 
anyUgból egypár mérték .után készített cipő 
75 koronáiba fog kerülni. 500 gyermekcipőt is 
kiutal a központ, amelyeket 30 koronájával, 
fognak árusítani. A Népruházati Bizottság 
a r ra vonatkozólag is ígéretet tett, Ihogy ha-
marosan Leszállít 1500 pár cipő talpalásához 
szükséges anyagot is. Ebből a tisztviselők ci-
pőjét fogják talpalni és sarkalni nyolc koro-
náért. i , 

f ogoly tiszief( baijkja Tur/^esz fánbcm. 
(A magyar f iuk leleményességét, a tö-

rekvést, ho.gy lehetőleg komoly munkával, 
töltsék idejüket, bizonyítják az alábbi sorok, 
melyeket Osehból, orosz hadifogságból irt. 

Szegedi fiu az igazgató. — 
Bárdos Ignác tartalékos hadnagy, civilben 
a Szegedi Kereskedelmi és Iparhahk főköny-
vei fííje: 

— M|I is igy fogunk szállani felfelé a 
végtelenségig, 'megfoghatatlan erőtől, szédü-
letes vágyaktól űzve. 

Az asszony -elkomolyodott és hangja fá-
tyolos lett: 

— Én mindent megértek, de látni szeret-
nék már. Kibontakozni a .misztikumokból és 
szemébe nézni a való életnek. 

— Igen, — mondta a .férfi. Ezt gyakran 
megéreztem nálad. Te az életem néha még 
m o s t is ugy tekinted, mint egy finom selymet 
művészi azsurozással, Azt is. csak akkor látod 
tisztán, ha átnézhetsz ra j ta . De most óriási 
perspektívákhoz kell szoknod. Világok kapuit 
döngetjük meg és milliók sorsába nyulunk 
bele. A kis hangyabogilyákat felülről nézzük, 
mert aki köztük van, csak magát l á tha t j a 
bennük. É!s ez a nyit ja, hogy a mi sorsunkat 
tisztáin mi soha nem fogjuk kivenni... 

Az asszonyi a "telhetetlenség érzésére fog-
ta el és sírni kezdett, szivébe markolt a gyász, 
hogy ő hinni nem tud, pedig neki hinni kel-
lene. És Ágoston a könnyekben a parancsszót 
látta, hogy meginduljon és gyorsan győze-
delmeskedjen. 

* , 1 

Elindult másnap Ágoston bizalommal és 
erővel tele. Robogó vonatok száguldását az ő 
akarata t iz szeresre tomelte. Hegyek és tengerek, 
városok és birodalmak rettenetes méreteit 
tiszta és átható, izzó pillantása kis f igurák-
nak fogt a össze. Kul tú rák és népek történelme, 
milliók létének izmos szálai könnyű rekleksz-
ként .rándultak kezétől, de azt soha meg nőm 
tudta, hogy a szerelem, amelyért felküzdötte 
magát, egy szolid csókben lángolt el, meg a 
józaukedás lélekölő óráiban. 

—i 'Megírtam már, hogy 'ajánlatomra 
,mi fogoly tisztek egy kÍ3 bankot létesítettünk, 
melynek igazgatója lettem. Alaptőkénk 500 
rubel, 50 darab részvénnyel á 10 rubel. Kü-
lönböző bankügyletekkel foglalkozunk, főleg 
azonban, hitelt nyujtunlk a hitelképes baj tár-
saknak, de Van áruosztályunk is, stb. Nagyon 
szépen dolgozunk, a tiszta ' haszon, — mely-
nek persze igen kevésnek szabad lennie, — jó-
tékonycélra megy, különösen magyar ba-
káinkat támogatjuk. ; 

ÍMk tartottuk második közgyűlésünket, 
miután alapszabályaink értelmében negyed-
évenként kell 'mérleget készítenünk és köz-
gyűlést összehívnunk. A negyedévenkénti 
tiszta hasznunk minden alkalommal körülbe-
lül 40 rubel volt, inni 500 rubel alaptőkénél 
elég szép eredmény. Osztalékot egyenlőre nem, 
fizetünk, hanem tartalékalapot, létesítettünk, 
mely m á r 60 rubelre rug. 

Hogy közben kedélyes esetek is előfor-
dulnak, mutat ják a további sorok: 

A mai közgyűlésen, midőn az igazgató-
ság nevében az évi jelentést és mérleget azzal 
a javaslattal terjesztettem elő, hogy ne fizes-
sünk most sem osztalékot, hanem növeljük a 
tartalékalapot további 30 rubellal, egyik rész-
vényesünk felállt s vidám tónusban oszta-
lék kiutalványozását indítványozta. Az igaz-
gatóság nevében én megmaradtam az eredeti 
ajánlatnál, mire szavazásra került a sor. A 
közgyűlés egyhangúlag ia jni javaslatunk 
mellett döntött oly módon, hogy- az eHenin-
ditványt tevő részvényesünk is mellettünk 

szavazott, ami óriási kacagást idézett elő. 
Azután egyik baj társam a részvényesek ne-
vében köszönetét fejezte ki az igazgatóság-
nak a bankügyek szakszerű és eredményes 
vezetéseért és ezzel a nagyon élénk ülés vé-
get ért, i 

OCOO 

A köEönségliex. 
A háború bárom és fél áve alatt 

minden szükségleti cikk ára .legalább több-t 
száz száaallákkal emelkedett. Az általános ár* 
drágulással tartották a versenyt ,a lap előállté 
tásóhoz szükséges anyagok és javitani kellett 
és kell irhég természetesan ,a szellemi ás fizikai 
munkás helyzetén is. Ezzel .szamlben a- Délmg-. 
gAtiMrszág a háború kitörése óta .mindössza 
évi négy koronával emelte föl előfizetési di-
ját, idé még ezzel iaz áremeléssel együtt is csak? 
annyiba került, laimenmyit a hozzá h a s o n l ó i 
n&gy, .sőt kisebb lapokért már a (béke idején 
is kellett fizetni. Ez a mi adminisztrációnk 
háborús mérlege. 

IMeg fogja érteni tehát olvasóink nagy iéa 
bizonyára még folyton gyarapodó tábora, ha 
a (reáuík nehezedő egyre nagyobb teherrel 
szamlben kénytelenek vagyunk a lap előfize-
tési árát évi 8 koronával [fölemelni. Állandó 
harcban az árdrágitási tendenciák ellen ós a 
közönségért, elveinket tetteinkkel ás igazolni 
kívántuk, ezért van, hogy kiadásainknak is 
kívántuk, ezéxtt , van, hogy (kiadásaink-
nak cíak i lágyon csefkÓlyke részét háritat-
tuk át olvadóink Pa. Hisszük, hogy ez az el já-
rásunk általános méltánylásra fog találni. 
Fia Halcin éjg fiatalos erővel rövid idő alat t ?» 
népszerűség és elterjedtség lendületas pályá-
já t futottuk meg. Azt, amiért mellénk állt és 
támogatott a közönség, ha ,lehet, még fokozot-
tabban fogja a jövőben megtalálni hasábjain-
kon: .a független újságíró bátor munkáját, a 
gyors és hiteles hírszolgáltatást. 

A Délmagyaiország előfizetési ára 1918. 
január 1-től: 

Egész évre 36 korona, 
ítéiévre 18 korona. 
Negyedévre 9 korona. 
Egy hóna 3 korona. 

— A feministák üdvözlete a királyhoz. 
A Feministák Szegedi Egyesülete a választó-
jogi reform benyújtása alkalmából távirati-
lag üdvözölte Károly királyt, dr. Wekerle 
Sándor miniszterelnököt és a képviselőház 
elnökségét. 

— Kitüntetés. A király Kollár Sándo. 46. 
gyalogezredbeli századosnak az ellenséggel 
iszemben tanusitott vitéz és eredményes ma-
igatartásóért a vaskoronrend 3. osztályát a 
(hadiékitménnyel és a kardokkal dijmentesen 
{adományozta. 

— Az áu&mvasutiak u j a b b rendkívül i 
segélye. Meglepetésszerűen, minden beharan-
gozás nélkül az államvasut'ak giazgatósága 
a szombaton megjelent hivatalos lap híradá-
sa szerint az összes államvasuti alkalmazot-
takat ujabb rendkívüli segélyben részesítet-
te. Az „A" táblázatbeli tisztviselők kivétel-
nélkül 300 koronát, a „B" táblázatbeli, egyéb 
alkalmazottak 1—14. és 16. osoportjia 250, a 
többi alkalmazottak és napibéresek 200 koro-
nát kaptak. A férfi munkások 200, a női 
munkáosk 100 koronát. Ezenkívül a tisztvi-
selők, úgyszintén minden egyéb alkalmazott 
a még 16 évet be nem töltött és ellátás alatt 
álló, keresetnélküli gyermekek után 50, illet-
ve 30 és 20 korona pótlékban részesültek. Az 
•ujabb rendkívüli segélyt, az egyes főnöksé-
gek még karácsony előtt tar toznak kifizetni. 
'Mint értesülünk a szegedi üzletvezetőségnél 


