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helyet adni s a helyiségek kdjelelölési jogát 
Szremácz János főkapitányra és Korda Ist-
ván tanácsnokra bizza. Kiköti azonban a ta-
nács, hogy kívánatra a helyiségeket azonnal 
köteles lesz a pénzügyigazgatúság ikiíiriteni 
ás a városnak bármikor rendelkezésére bo-
csátani. 

Ezeket a feltételeket a pénzügyigazgató-
ság visSzautaisitotta, kijelentvén, hogy törvé-
nyes jogának gyakorlásában magát korlá-
tolhatni nem engedi. A városi tanács erre a 
kijelentésre merev álláspontját feladta s a 
jó viszony ta két hatóság közt legalább lát-
szólag helyre állt. 

(o. t. s.) 

HÍREK 
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Az én betegem. 
Köröttéin zsong, zsibong az élet. 
U j rügy fakad, u j fény derül: 
8 fáradt fe jem kezemre haj tom. 
Reá sötét bu nehezül. 
U j ösztönök erőre kapnak, 
U j áramlatok elragadnak, 
a r'ögben u j élet ,terem; — 
B tebenned már is pusztulás van, 
A< legtündöklőbb ifjúságban, 
(Szépséges beteg- .gyermekem. 

A szivem vére hull miat tad, 
Hogy ra j tad nem segíthetek; 
lEellá'zad bennem minden érzés. 
• Káromlom gyöngeségemet. 
Eltednek ki sem nyilt virágja, 
S a kór gyökét lassan k i rág ja , 
A kórt mért el nem űzhetem?!... 
•Vele szörny ii birokra kelnék. 
Mert neked élni, élni kell még, 
Szépséges beteg- gyermekem. 

A végzet kifürkészhetetlen-, 
. A véges ész nem éri föl, 
£De átkozott legyen ezerszer, 
Ha ártat lan szivet megöl. 
Öl) sors, ha már a zord enyészet 
Kegyetlen pusztításra késztet, 
iHia a r ra vagy már -kénytelen. 
-Hogy Tombolnod kell minden áron, 
(Hát nincs más semmi a világon. 
(Vak éppen az én gyermekem?! 

A szivem vére hull miattad, 
8 bár volna vérem óceán, 
Oh jaj , az sem segitene ra j tad. 
Te boldogtalan jó leány. 
Mindent, mindent megtennék érted, 
Talán mégis csak hozzád férhet 
Jólét, boldogság-, szerelem, 
M-it elrabolt tőled az élet, 
Én mindent odaadnék néked, 
(Szépséges beteg gyermekem. 

KÖrlXs .Mihály. 

A küzünséghez. 
.A háború három, és fél ' éve alatti 

minden saiikwégleti cikk ára .legalább többi 
Mtáa százalékkal emelkedett. Az általéno-s úi'-i 
drágnliáaisal tartották a versenyt ,a lap elöállii 
fásához szükségi^s anyagok és javiíaui kellett-
és kell ahég terűnészetesen. ,a szellemi és -fizikai 
munkás helyzetén Is. Ezzel széniben -a. Dcinw-
f/jor ország a háború kitöltése óta .mindössze 
évi négy ko-ronával emelte föl, előfizetési di-
ját, de még ezzel iaz áremeléssel együtt i-s csak' 
aJinyiba került, amennyit a hozzá hasonló 
wagy, sőt kisebb lapokért, -már .a (béke idején 
is kellett fizet,u.i, Ez a mi adminisztrációnk 
háborús mérlege. 

Meg 'fogja érteni teliál olvasóink nagy és-
bizonysaid még folyton gyarapodó tábora, ha 
m reánk nehezedő egyre nagyobb teherrel 
ez amiben kénytelenek vagyunk a lap előfize-
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t-és-i árát évi 8 koronáival (fölemelni. Állandó 
harcban -az árdnáigitási tendenciák ellen ós a-
közönségért, elv-einiket tetteinkkel i-s igazolni-
kiván-tuk, ezért van-, hogy kiadásainknak i-s 
'lviiv álltuk, ezéitt , van, hogy kiadásaink-
nak c'sak í.(agyon csekélyke részét háritoi-
tuik át olviaisóinkrja. Hisszük, hogy ez .az /eljá-
rásunk általános méltánylásra fog találni. 
Pi.attaloai 49 fiatalos erővel, rövid idő alatt -a 
népszerűség és elterjedtség 1-eudülot.eis pályá-
ját futottuk meg. Azt, .amiért mellénk állt és 
táímog.atott a közönség, ha ,lehet, anég fokozot-
tabban fo-gja a jövőben megtalálni hasábjain-
kon: ,a fiiggeíieu újságíró bátor -munkáját, a 
gyors és hiteles hirsEolgáltatá|st. 

A DélmagyoÁorsmu előfizetési ára 1918. 
január 1-től: 

Egés-z évre 80 korona. 
Hélévre 18 korona. 
Negyedévre 9 Ikorona. 
Egy hóra 3 korona. 

— Január 15-ig biztosítva van a gázgyár 
üzeme. Pongrácz Albert légszeszgyári igazgató 
bejelentette szombaton a polgármesternek, 
hogy annyi gázszénnel rendelkezik a -leg-
újabban érkezett küldeményekkel -együtt; 
hogy a gázszoil-gáltatás január 15-ig a mai 
korlátozott mértékben -bizt-ositva van. . Ha 
thá-t ez alatt a két hét alatt a bőkezüon meg-
ígért szénből érkezik, nem éri háborús igaz-
gatásunkat az a szégyenteljes kudarc, hogy 
az ország második városában be kéllien 
szüntetni a gázgyártást . 

— Magyar miniszterek Bécsben. Buda-
pfalról jelentik: Dr. Wekerle Sándor minisz-
terelnök szombaton, délelőtt 'dr. Kanig Tiva-
dar miniszteri tanácsossal Bécsbe utazott. 
.Szombaton este Bécsbe utazott gróf Serényi 
•Béla kereskedelemügyi és 'Mezőssp Béla föld-
mivelésügyi miniszter is. A miniszterelnök 

-Szeged, 1917. december 30. 

I kihallgatáson jelenik írneg a -királynál, aki-
| ne-k-folyó ügyekről tesz jelentést. A két mi-

niszter gazdasági kérdésekről fog tárgyalni 
Bécsben. 

— Az utolsó Bourbon holttestét Bécsbe 
szállították. Bécsből jelentik: A déli vasútra 
megérkezett az olasz frontról egy hatalmas 
-koporsóban az Utolsó francia király holttes-
te, amelyet iaz éjszaka .az d-öblini „szent csa-
lád'' templomba szállítottak. Holnap fogják 
beszeu/telni a relikviát, amely szertartásnál 
valószínűleg Zita királyné is meg fog jelen-
ni, hogy részt vegyen az utolsó Bourbon 
végti-szteségén. ' 

— Gróf Hadik a királynál. Budapestről 
jelenítik: Hir. szerint gróf Hadik János köz-
élelmezési miniszter a' -napokban a király 
tartózkodási, helyére utazik és audiencián je-
lenik ímeg őfelségénél. 

— Január közepén újból összeül a dele-
gáció. Bécsből jelentik: A delegációk január 
12-iike körül u.ihől összeülnek és folytatják 
tanácskozásaikat. Előbb az albizottságok 
tárgyalnak, aztán á plénum Itarti ülést. Re-
mélik, hogy gróf Czfanin 1 külügyminiszter 
január közepén abban- a W v z e t b e n lesz, 
hogy >a bresztlitovszki tárgyalások eredmé-
nyéről beszámolhat a delegációnak. 

— Báró Burián Budapesten. Budapestről 
jelentik: Báró Burmán István közös pénzügy-
miniszter pénteken este Budapestre érkezett. 
/Szombaton délelőtt a közös pénzügyminisz-
ter -a miniszterelnöki palotában fölkereste dr. 
!i gkerle iSándor miniszterelnököt, akivel 
hosszasan, tanácskozott. 

— Beöthy Pál fölgyógyult. Budapestről 
jelentik: Beöthy Pál , a képviselőház volt el-
i.ö'ke, teljesen fölépült súlyos betegségéből. 
Beöthy, aikit betegsége hosszabb ideig visz-
szatartott -a politikai élettől, legközelebb reszt 
vesz a képviselőház ülésein. 
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Igazgató: UASS SÁNDOR. Telefon 1 1 - 8 5 . 
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Vasárnap. 

Főnixfiíin. á legnagyobb magyar sláger! 

dráma 4 felvonásban. 

Irta: Vajda László; Rendezte : Kertész Mihály. 

A főszerepeket játszák: 

Csorfos Gyula és Lenkeffy Ica. 
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Előadások pénteken és szombaton 5, 7, és 9, 
vasárnap 2 fé! 4, 5, 7 és 9 órakor. 

Dn hl ér ik* Páholy, 2.—, Zsölye 1.50, I. hely 1.20 K., 
• GöipŰiÜ. 11. hely 1.—, K. Ili. hely —.70 fill., 
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