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Amerre tart az elfáradt sereg, 

Nem dob pereg, de hulló levelek. 

A harc az nrutló, ám a csend örök 

A föld alatt és csillagok fölött. 

Ó jöjjetek, fehér ikondővcl int 

A régi otthon, a hús ós szelid. 

S .mint rémes álmot ébredő gyerek, 

A -szívetőkből kitöröljetek: 

Négy év pakolt. Mindent feledni kell. 

Az ember többé ilyet nem mivel! 

K umímt a,z ágyú s boldog ég alatt 

Lesz újra hivő falusi harang. 

A szurony okból ásó és kapa. 

Öreg bakákból édes jó apa. 

Halál árkából, nnejy könnyel tele, 

Arany kalászolk szőke tengere. 

Ölő acélból irö, tiszta toll, 

Örök életről, mely himnusz! dalol. 

A vén bakkancs nem a halálba tart, 

De a szabadság szent útjára .majd. 

A hátizsákkal dohjátok le mincl, 

A szolgaság és szégyen terlieít. 

S dalos reménnyel ugy induljatok 

A szebb jövőbe, drága magyarok! 

Juhász Gyula. 

— Nem távozik a főkapitány. Szerdán 
délben városszerte elterjedt a hir, hogy dr. 
iSzulny József főkapitány sürgős szabadsá-
got. kért a polgármestertől, aki nyomban tel-
jesítette a. kérelmet, Egyesek azt ]* tudni vél-
ték. hogy a főkapitány nem foglalja el többé 
hivatalát, A városházán nagy volt az izga-
lom, mert a tisztviselők ugy értesülték, hogy 
a, főkapitány megtiltotta a rendőrtiszteknek 
és a kmdőrlegénysógiiek, hogy a keddi nagy-
gyűlés határozatának eleget téve;, belépjenek 
a szociáldemokrata pártba. 

iHire ment annak is, hogy a főkapitány 
nem képes a rábízott feladatot, a polgárőrséf 
szervezését ellátni, mint .bizonyítékot hozták 
fél a polgárőrség csődjét, amiről a Détma-
gya-rország szerdai számában adtunk hírt. 
.Sokan a főkapitánynak tnlajdonitották azt 
is, hogy a. szivattyútelepet őrizetlenül hagy-
ta és, hogy sem a vízmüveket, sem a hidakat 
nem őrizteti. A rendőrtisztviselők az ellen 
panaszkodtak hogy a főkapitány még most is 
mindent aktákkal akar elintéztetni ahelyett, 
hogy közbiztonsági szolgálatra osztaná he 
őket, ahol prakszisuk révén nagyobb segitsé-
gére lehetnének a város közönségének. A fő-
kapitány kukása igy kiváltott néhány súlyos 
vádat, amelyek valódiságáról haladéktalanul 
ás alaposan meggyőződést kell szerezni. A 
rendőrségen különhen is nagy az elkeseredés 
a főkapitány ellen. ugy. hogy a város érdéké-
hen feltétlenül sürgős vizsgálat lefolytatása 
szinte elkerülhetetlen. 

'A Déltaugirarország imunkatársa nyilat*-
kozatot kért a főkapitánytól a róla forgalom-
ban levő hirek re vonatkozólag. A főkapitány 
a következőket mondotta: 

Nem kérteim szabadságot a polgármes-
ter úrtól, de nem is (kérhettem most, amikor 
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ennyire fontos ügyek elintézése, vár reám. 
Ami a rendőrségnek a szociáldeanakrata 
pártba való belépését illeti, az a felfogásom, 
hogy a rendőrségnek pártatlannak kell 
lenini, már pedig ha belépnek valamelyik 
pártba, akkor ennek a pártnak természetesen 
párthüséggel tartoznak. .Közöltem ezt Donát h 
fogalmazóval, majd a polgármester úrral, 
együtt, a Nemzeti Tanács véleményét, kértük 
ki. A Nemzeti tanács véleménye az volt, hogy 
(mindenki abba a pártba léphet be, ahová akar 
Ezt tudomásul vettem, aztán Donát fogalma-
zót, Vecsernyés detektívet és Gál őrsparancs-
nokot .magamhoz kérettem és közöltem velük 
a Nemzeti Tanács határozatait. Ennyi tör-
téna. A polgármester ur különben szolidáris 
velem. 

Mint az a nyilatkozatiról is megállapít-
ható, a főkapitány csak a polgármester és a 
Nemzeti Tanács határozata után adtai bele-
egyezését abba, hogy a rendőrség alkalma-
zottjai elveiket (követhessék és szabadon hatá-
rozhassanak afölött, airni a írnai időkben min-
denkinek szuverén joga. A magunk részéről 
nem lielytelenithetjük eléggé a főkapitány 
állásfoglalását, amit egyáltalán nem ment az 
a körülmény, hogy később beleegyezését adta. 

— Minisztertanács. Budapestről telefonálja 

tudósítónk: A Pwütikai Híradó jelenti: A mi-

niszterelnökségi palotában szerdán délután 

hat órakor Károlyi Mihály elnöklésével mi-

njiszterfcanáes: voljt amelyen a Jkor.mánynak 

Budapesten időző valamennyi tagja megje-

lent. 

— Háromezer munkást keres a ható-
sági munkaközvetítő. Munkások, férfiak és 
nők, akik vidéken hajlandók munkát vállalni 
(cukorgyárban és bányavállalatnál), azonnal 
jelentkezenek a szegedi hatósági munkaközve-
títőben. (Templom-tér 8., I. emelet). A napibér 
a jelenlegi viszonyoknak megfelelő. Az utazási 
költség a munkaadót terheli. 

— Felhívás. Mindazokat az értelmiségi fog-
lalkozású (szellemi munkás) egyéneket, akik a 
szociálista tanokat vallják és tömörülni kíván-
nak, felhívjuk, hogy november 17-én délelőtt 
11 órára a Munkásotthon helyiségében (So-
mogyi-utca 20., Feketeház) jelenjenek meg. 
Az egybehívok. 

— Újságírók közgyűlése. A Szegedi Újság-
írók Egyesülete vasárnap délután 3 órakor a 
Kass különtermében rendkívüli közgyűlést tart. 
Tárgy: uj kollektív szerződés. 

— Házasság. Özv. Rosenfeld Lipótné fia, 
Pogány Sándor a Haditermény rt. tisztviselője 
Schwartz Ilonkával, Schwartz Mihály temesvári 
terménykereskedő leányával házasságot kötött. 
(Minden külön értesítés helyett.) 

— Mindenki elláthatja magát liszttel. 
Nagy Ferenc közélelmezési miniszter értesítette 
a Nemzeti Tanácsot, hogy a változott viszo-
nyokra való tekintettel február l-ig mindenki 
elláthatja magát a fejadag szerint a neki járó 
lisztmennyiséggel. 

— A vendégiők zárórája. Polgármesteri 
rendeletre a vendéglők üzeme korlátozást nem 
szenved; zárórájuk továbbra is esti 10 óra. 
Természetesen italt nem mérhetnek ki. 

— Rokkantak, hadiözvegyek és hadi-
árvák szövetsége. Budapestről jelentik: A 
magyarországi rokkantak, hadiözvegyek és hadi-
árvák november í7-én délután 2 órakor a régi 
országházban (Főherceg Sándor-utca) nagy-
gyűlést tartanak, amelyen jogos érdekeik kivi-
vására országos szövetséget alakítanak. Min-
dennemű felvilágosítással szolgál a rokkantak 
tanácsának szervező bizottsága (Falk Miksa-
utca 9. I. 44.) 

— A városi alkalmazottak a szociék 
demokrata pártban. A városi alkalmazottak 
küldöttsége kedden délután megjelent a szociái-
demokratapárt helyiségében és Fürtös Sándor 

párttitkárnak bejelentette a városi alkalmazottak-
nak pártba való belépését. Fürtös Sándor a párt 
mindenkori támogatásáról biztosította a küldött-
séget és kijelentette, hogy a párt nagy öröm-
mel fogadja kebelébe a város alkalmazottait. 

— Gyűlések. A szegedi térti- és katona-
szabó munkások csütörtök este 7 órakor a 
Munkásotthonban gyűlést tartanak. Ugyanezen 
a napon, ugyanitt a pincérek és pincérnők is 
gyűlésre jönnek össze este 10 órakor. 

— Felrobbantották a szivattyútelep egyik 
csatornáját. Könnyen kiszámíthatatlan szeren-
csétlenség történhetett volna szerdán délelőtt 
az alsószivattyutelepen, ahol a szennyvízcsatorna 
egyik aknája, amely deszkával volt födve, fel-
robbant. A vizsgálat során megállapítást nyert, 
hogy valaki egy kézigránátot helyezett az 
aknába. A tettes minden akadály nélkül müT 

ködhetett, hiszen a szivattyútelepet egyáltalán 
nem őrzik. A robbanás következtében ember-
életben nem esett kár, csak néhány ablak tört 
össze a szomszédos házakban. 

- Fölemelték a szállodai szobaárakat. 
Az árvizsgáló bizottság szerdán délelőtt Fodor 
Jenő tanácsnok einöklésével ülést tartott. A 
bizottság elsősorban a szálló tulajdonosok kérel-
mével foglalkozott és a szobaárakat egy koro-
nával, a fütésdijakat pedig két koronával fel-
emelte, A temetésdijak makszimálását is tervbe 
a bizottság, ezért a temetkezési vállalatoktól 
költségvetést kér, hogy a költségvetés szerint 
állapíthassa meg az árakat. 

— Halálozás. Özvegy Zsótér Andorné, szü-
letett Vékes Franciska életének 91 évében meg-
halt. A köztiszteletben álló matrőnát pénteken 
délután 3 órakor temetik a Kossuth-uíca 7. sz. 
gyászházból. — Gravátz Ferenc hódmezővásár-
helyi hírlapírót súlyos csapás érte. Felesége 
Ónodi Szűcs Mariska 31 éves korában Hód-
mezővásárhelyen meghalt. A fiatal nemeslelkü 
asszony halálának Ilire az egész városban mély 
részvétet keltett. Ma délután temetik el Hód-
mezővásárhelyen. 

— A tartalékos tisztek kívánságai, A 
Szeged és környékbeli tiisztek ba jtársi szövet-
sége, amely kedden délelőtt tartotta a Korzó 
mozi téli helyiségében alakuló ülését a fkö-
vetlkező felhívást bocsátotta ki: Népfelkelő és 
tartalékos tisztek! Most, amikor az egyenru-
hát a polgári öltözettel cserélhetnék föl, nem 
tehetjük, mert — nincs! Most, amikor polgá-
ri foglalkozásunkhoz térhetnénk vissza, ha-
marosan nincsen kilátásunk alkalmazásra! 
Mcütjjv apaikor aj ífélbelhagyott íanralanányo^, 
kat folytatni 'kellene, neun lehet, .mert nincs 
miből! Tétlenül nem várhatunk: Élni és dol-
gozni akarunk! Szervezkedjünk! Hogy jogos 
kívánságainkat a katonasággal szentben ér-
vényre juttathassuk ós elhelyezkedésünket a 
társadalomiban ibi.ztosilthassuík. A szervezke-
désnél mindenlkire szükség van s a. szervezett-
ség minden egyesnek javára lesz. Jelentsé-
tek be azonnal neveteket, foglalkozást okát, 
vagy hogy miivel szeretnétek foglalkozni az-
zal a kötelező Ígérettel, hogy a szervezetet 
•minden oyőtölklsől támogatni fogjátok. Jelent-
kezni: lehet dr. Nelcich Richárd Miunlkásbizto-
sitó Pénztár Igazgató hivatalos helyiségében, 
Tisza Lajos-komit 91, Alalkuló népgyülésünik 
v hó 15-én, i>énteken délelőtt 10 óraikor lesz a 
Korzósinozi helyiségében. Tartsátok vala-
mennyiem erkölcsi kötelességtekn ek azon meg-
jelenni! A szövetség november 15-én három 
tagu (küldöttséget meneszt a kormányhoz és 
a ba,( lügyim iniszterhez, 

— A Károlyi-párt felhívása. A független-
ségi és 48-as Károlyi-párt ezúton hivja fel 
Szeged város polgárait, hogy mindazok, akik 
20-ik életévöket betöltötték, irni és olvasni 
tudnak, nemre való tekintet nélkül jelentkezze-
nek párttagoknak a párt főtitkáránál dr. Lúgost 
Döme ügyvédnél (Deák Ferenc-utca 2.) hét-
köznaponkiní d. u. 3—5 óráig. Egyben a Ká-
rolyi-párt elnöksége felhívja a jelentkezőket, 
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