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főhadnagy, egy hadnagy és egy őnmester el-
len, akik a/, utóbbi /napokban mint propagau-
dabizoitság miniszteri levelek birtokában fel-
nzólitották és sorrajár ták a budapesti nagy 
bankoka* és köz/társa-ági propaganda céljai-
ra másfél millió koronát gyűjtöttek. A bizott-
ság ezzel az összeggel katonai és polgári 
egyéneket, kiván megfizetni, hogy az ország-
bari agitáljanak. A jelentkező, agitátoroknak 
kisebb-na/gyob Összegeket utaltak ki. azonban 
a felvett .pénzeknél magasabb összegű nyugtát 
Írat tak alá velük. íEgy főhadnagy is jelent-
kezett. hogy leutazzék a vidékre agitálni. 
Számára százezer koronát, utaltak ki. A nyűg 
tá t alá is irta, de esak hatvanezer koronát 
kapott. A főkapitányságon Szentkirályi Béla 
főkapitány-helyettes folytatta le a vizsgálatot 
A propaganda-bizottság helyiségébein házkuta 
táflt tartottak és készpénzben egy millió két-
ezerötszáznyolcvau koronát foglaltak te. Hu-
szonkétezer (koronáról nyugtákat találtak. A 
propagan daébizotftság tagja i t csütörtökön 
délben átkísérték a honvéd hadosztályhiró-
ság fogházába. 

— A gázfogyasztás korlátozása. Vázsonyi 
Jenő iszénikiormánybizjtoe a hivatalos lap csü-
törtöki számában rendeletet adatt ki, amely 
szerint gáztűzhelyek, resók és gázsütők csak-
is reggel 7 órától 8-ig. délben fél 12 órától fái 
3-ig és esite 7 órától 9-ig használhatók. Gáz-
világítás céljára magánlakásokban belyisé-
genkint esak egy lángot szabad használni. 
Egy és ugyanazon helyiségben (.magánlaká-
sok, üzletek, vendéglők, kávéházak, mulatók, 
szállodák, klubok stb.) gáz- és villanyvilágí-
tást egyidejűleg használni tilos. .Magánlaká-
sokban gázfürdőkályhák és antógáj zeneik 
csak hétfői napon használhatók. Egynél több 
gázfütő kályhát az üzletekben vagy lakások-
ban hasznábii nem szabad. A rendelet no-
vember 7-én lépett életbe. 

— Kitüntetések. Kóródi János és • Bárdos 
Sz. János (népfölkelő őrvezetőknek az 5. hon-
véd gyalogezredben az ellenség előtt tanúsí-
tott vitéz magatartásuk elismeréséül a 2. 
osztályú ezüst vitézségi érmet adományozta 
a ki ráíl y. 

— A Máv mérnökszövetségének szegedi 
kerülete. Ezen sorsdöntő órákban, midőn 
mindenütt az osztályöntudat előretörését lát-
juk, a magyar áttamvasuti mérnökszö vétség 
szegedi feeratetén/ek választott, bizottsága szin-
tén nem maradt tétlenül és csütörtöki érte-
kezletén távirat i lag fejezte ki örömteljes, lel-
kes üdvözletét a. budapesti vezetőségnek azon 
alkalomtól, hogy a szindrkátushoz csatlako-
zott és a .mérnöki érdekek képviseletét kérte. 
A /szegedi vasúti mérnöki kar, mely a szabad 
gondolatra, rakott rabbi/tincs korszakában, 

kényura kezek alatt, is, a. .hivatásszerű alkotás 
jegyében türelmesen dolgozott, már ezen nagy 
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DELM AGYAKORSZÁG 

időket megelőzőleg április 5-én tömörült erős 
szervezetté azok ellen, kik törvénnyé tették, 
hogy rabszolgasorsban kell maradni a ma-
gyarnak. elmaradottá és koldussá kell alacso-
nyítani a magyar dolgozó társadalmat. A sze-
gedi és .szeged-kerületi vasúti mérnökök bi-
zottsága mai határozatával dokumentálja, 
hogy az időik rohanó kerekével a társadalom 
ezen szerve is lépést tart , a fővárosi vezető-
séggel állandó érintkezésben von és. sorsa 
bölcs intézésére — imiikónt ez ma mindenki-
nek (kötelességé — józan fejjel, alapos munká-
val dolgozik. 

— Eskü az uj Magyarországra. Szerdán 
délben tizenkét órakor a városháza közgyű-
lési termében az összes közigazgatási alkal-
mazottak tetették az esküt a független Ma-
gyarországra. 

— Hódmezővásárhelyen az árvák pénzé-
ből fedezik ideiglenesen a nemzetőrség 
költségeit A hódmezővásárhelyi Nemzeti Ta-
nács megkereste a városi tanácsot, hogv a 
nemzetőrség zsoldjának fedezésére utaljon ki 
a város pénztárából háromszázezer koronát. 
(Ez a rendelkezés kissé kínosan érintette a ta-
nácsot. egyrészt, mert ,a nemzetőrség zsoldját 
a kormány fizeti, másrészt meri. ennyi pénz 
itam áll rendjeilkezésére a házipénztárnak. 
Nem volt tehát mást tenni, (mint az árvapénz-
tárból m árváik ipqnzóből kiutalni a három-
százezer koronát. A város a; mai napon a pénzt 
á t is utalta a Nemzeti Tanácsnak. D. A. 

— Szabad az élelmicikkek szállítása. A 
hivatalos lap csütörtöki száma a közélelmezé-
si miniszter rendeletét közül, amely szerint 
fölhatalmazás alapján a tehéntejből és juhtej-
ből készült termékeknek, az élő és leölt barom-
finak, baromfihúsnak és zsírnak, valamint, 'az 
ezekhői készült élelmiszereknek élő vagy le-
lőtt (leölt) vadnak ós mindennemű vadhúsnak 
méznek és méhviasznak, baromfi tojásnak, a 
már eddig is szállítási igazolványhoz kötött, 
zöldség-, főzelék- és gyümölcsféléknek, ideért-
ve a diót és dióbelet is, valamint az ezekből 
•bármiként készített (szárított, savanyított, be-
liőzött vagy egyébként előáliitott ós bármiként 
csomagolt, konzervnek, gyüntólosizníek vas-
úton, hajón és gépkocsin) való szállításéhoz e 
rondetet .megjelenésétől kezdve szállítási iga-
zolvány irieun sziilkiséges, kivéve, ha a szállí-
tás Fiúméba, vagy olyan, vasúti állomásra 
történ i k. amelyen Hiorvát -"Szlavón országba, 
Ausztriába, vagy áltatában az ország hatá-
r án kivül fekvő vonalakra átmenet történik. 

— Rendelet a munkásotthonok létesíté-
séről. Linder Béla hadügyminiszter körrendele-
tet intézett /Magyarország valamieninyi polgá-
ri és katonai hatóságainak a leszerelés foly-
tán a harctérről hazakerülő, valamint a mö-
göttes országban az üzeinesökkentések folytán 
i!els/>a|badij/:ó muhkajerők foglalkoztatására 
nézve. A magyar hadügyminiszter szerint, 
minden körülmények között elejét (keli venni 
annak, hogy a munkások ezrei akárcsak (na-
pokig is tétlenül, foglalkozás nélkül, illetve 
ikereset, nélkül bolyongjanak az országham. 
Különösen fontos az a. harctérről vísiszaözönlő 
.mnmiktásságra nézve, akiknek érthető depri-
mált lelkiállapotát, mely a vereség, fárasztó 
visszavonulás, a mögöttes ország részit e való 
viszontagságos visszajutás, a kellő élelem és 
jó ruházat hiánya stb. folytán keletkezett — 
a végső elikéséredésig fokozná az, ha hazatér-
ve, itthon nem találnák meg azt a. gondosko-
dást, amelyet, éveken át tartó szenvedéseik 
után az állaimtól jogosan elvárhatnak. Mun-
kásotthonokat kell tehát, azonnal léteisitemi 
az ország minden részében, melyek a harctér-

ről visszaérkező munkásságot, de nemcsak 
ezeket, hanem a megszüntetett üzemekből el-
bocsátottakat is felvegyék ós mindaddig el-
lássák. amig részükre valahol munkaálkaílam 
kínálkozik. Elvül szolgál, hogy a anunkás-
otthomokli/a csak olyanok vehetők fel, akik az 
illetékes póttesteikhói már jelentkeztek, vagy 
az üzemekből történt elbocsátásukat igazol-
ják. Ilyen munkásotthonok létesítendők: 1. 
Az eddigi honvéd ós eddigi közös hadsereg-
beli nwimkásgyüjtő kereteknél a szakmunká-
sok számára. 2. A bányamunkások számára 
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a bányamunkás kereteknél. 3. Minden őr- és-
segédszolgálatos pót,százaidnál/, továbbá 4. mim 
dén póttestnél a mesterség nélküli munkáisok 
(napszámosok számára, A rendelet részletesen 
intézkedik a munkásotthonok törzsszemélyze-
téről, az elhelyezésekről, élelemről és ruházat-
ról, a műnk ások foglalkoztatásáról, a. ununk a-
közvetitésTŐl1, a házirendről. 

— Uj rend a főpostán. A fütő és világító 
anyagokkal való takarékossági1 szempontból 
péntektől kezdve u j rend lesz a szegedi főpos-
tán. Este fi órától kezdve ugyanis reggeli 8 
óráig- a táv-inatokat a postaépület 11- emele-
tén veszik fel és 'esti 9 órától kezdve reggeli 
7 óráig a posta kapuja zárva marad. Alkik a 
postaépületbe be akarnak jutni, azoknak a 
Széchenyi-téri kapun csengetniük kell. 

— A mai kor szellemének megfelelően . . . 
A rendőrség Szerdai napiparancsában, ame-
lyet dr. \Szalay József főkapitány irt. alá, a 
következő sorokat olvastuk: „A mai kor szel-
lemiének megfelelően felsőbb rendeletre a cím-
zések elmaradnak, pl. méltóságos főispán ur 
helyett főispán ur, nagyságos polgármester 
ur helyet t polgármester n.r, tekintetes főkapi-
tány ur helyett főkapitány ur ei.nuzés, illető-
leg megszólítás használandó írásban é.s élő-
szóval is, ugy (hivatalos, mint társadalmi 
érintkezésben. 

-- Istentisztelet a zsinagógában. A pénteki 
veesernye félötkor kezdődik. í rásmagyarázat 
szombat délelőtt. 

— A Károlyi-párt és a radikális-párt 
szervezkedése. A radikális-párt, mely a mult 
héten alakult meg, felhívást- (bocsátott ki, a 
melyben a következőket mondja: 

Aiz Országos Polgári (Radikális Párt , a 
/mely hossza éveken keresztül a haladó gon-
dolkodású magyar középosztály igazságait 
.megalkuvás nélkül hirdette, ma cselekvő és 
jelentékeny részt vesz az u j Magyarország 
fölépítésében. Asz Országos Polgári 'Radikális 
P á r t évtizedes programja ima kormánypro/-
gram, nemzeti .program, jövendő megmara-
dásunk ós haladásunk életkérdése. Ennek a 
programnak megvailósitására hiviuk becsüle-
tes zászlónk ailá Szeged város minden dolgozó ós 
gondolkodó emberét, hogy őszintén szint 
vaOlva és hitet téve az u j Magyarország mel-
lett, az Országos Polgári Radikális P á r t igaz 
ságait a, közeli végleges diadalra segítse. A 
mi pártunk miud/on személyes és osztályérde-
ken, minden politikai, nemzetiségi és feleke-
zeti előítéleten tul az egész (magyarság boi-
dogulátsának biztos ú t já t (mutatja és egyen-
geti. Minden progresszív gondolkodású em-
ber jöjjön és dolgozzon velünk a szebb, jobb 
és igazabb jövő érdekében! 

A Károlyi-párt vasárnap délután 4 óra-
kor t a r t j a alakuló nagygyűlését a Tisza-szálló 
nagytermében. A kibocsátott felhívás a többi 
között ezeket mondja: 

TJ R A ' N I A 
Telefon: 872. 

Pénteken, november 8-án 

Hűség eskü 
dráma 4 felvonásban. 

A főszerepben a bájos Lía Mara és 
Erich Kaiser Titz. 

Ejt megelőzi: 
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Előadások d. u. 5, és 8 órakor. Jegyek előre-
válthatok d. u. 3 órától, kezdve. 


