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HIREK 
000 

Hazajönnek! 

A messze, őszi olasz földön állt, 

J>e érezte, hogy Tavasz szive dobban, 

És érezite, mint soha-soha jobban', 

Hogy vértarajt ver Pest alatt a hulláim 

>S hogy itul ia hegyen, harcokon és hullán, 

Sülyedni (kezd a bűnös, vén ladik. 

•Sóhajtott nólra a sisak alatt 

A megcsalt, csapzott, szomorú csapat; 

Szemközt Milano proletárjai, 

Nápoly s tán Róma nyomorultjai. 

Heveritek holtan, öklétől ütöttem 

Áim felrémlett, hogy: „jaj! ártatlant öltem!" 

És felrémlett a sisakok alatt 

A tavalyi szláv hibor-pirkadat. 

Hogy hátranézett, látta az otthon felől 

A hálványisitent, épp amint ledől. 

Meglátta, hogy az ujjongó, szabad 

Földeik felett egy u j (korszak hasad. 

S a sisakok aliat't 

Szemükről végre leesett a. hályog. 

•Földet rengetve hazaindultak 

A felébresztett, a szent hadosztályok. 
Tabéríj Géza. 

— Biró Lajos külügyi ál lamtitkár. Buda-

pestről telefonálja tudósítónk: A pénteki mi-

nisztertanács Biró Lajost külügyi államtit-

kárrá nevezte ki. 

— A köztársaság nemzeti ünnepei. Bu-
dapestről telefonálja tudósítónk: A Magyar 
Nemzeti Tanács kimondotta, hogy október har-
mincegyedikének, a forradalom győzelmének 
napját és november tizenhatodikát, a köztársa-
ság kihirdetésének napját nemzeti ünneppé 
avatják. A király és a királyné születési és név-
napjának megünneplését megszüntetik. 

— Miniszterelnökségi államtitkár. Buda-

pestről telefonálja tudósítónk: A miniszter-

tanács Nagy Vince országgyűlési képviselőt 

miniszterelnökségi államtitkárrá nevlezte ki., 

— A főrendiház nem oszlik fel. Buda-
pestről jelentik, hogy báró Wlassich Gyula, a 
főrendiház elnöke kijelentette, hogy téves az 
a hir, mintha a főrendiház a szombati ülésén 
feloszlását elhatározná. Az a valóság, hogy 
amig az uj képviselőház össze nem ül, addig 
tanácskozásait csak felfüggeszti. 

— A bácsi élelmiszerhiány. Bécsből je-

lentik: Számos vendéglőben és szállodában, 

köztük a Grand Hotelben is élelmiszer hiány 

miatt beszüntetek a vendégek kiszolgálását. 

Szombaton a gáz és villany korlátozásáról 

szóló rendelet lép életbe. 

— Szeged polgársága munkaszünettel 
ünnepli a köztársaság proklamáíását. A 
szombati alkotmányozó nemzetgyűlés idejét, 
amikor a nemzeti akarat egységes megnyilvá-
nulásaként a köztársaságot proklamálják, méltó 
módon ünnepli meg a szegedi munkásság. Dél-
előtt 11-től 12-ig a szegedi szervezett munká-
sok beszüntetik a munkát, fél 12-kor pedig a 
Korzó-mozi téli helyiségében népgyűlést tarta-
nak. A Délmagyarország pénteki számában fel-
hívtuk a figyelmet arra, hogy a nagy nemzet-
gyűlés ideje alatt munkaszünettel ünneplik a 
fővárosi munkások Magyarország függetlensé-
gét és újjászületését és rámutattunk arra, hogy 
a munkások elhatározásához az egész polgár-
ságnak kötelessége csatlakozni. Bizonyos, hogy 
Szeged város polgársága, — hivatalnokok, ke-
reskedők stb. — szintén részt kér az ünnep-
lésből és spontán követni fogja a szervezett 
munkásság példáját. — A Városi Alkalmazottak 
Tanácsa pénteken este ülést tartott, amelyen 
elhatározták, hogy szombaton délelőtt 11 órától 
liivatalszünetet tartanak, hogy a munkássággal 
együtt ünnepeljék a köztársaság megalakulását. 

— A diákcsapat és a légszeszgyár. A 
légszeszgyár a hét elején válságos helyzetbe 
jutott. Munkásai, kik nagyobb részt katonák 
voltak, elhagyták és e miatt a vállalat az üzem-
beszüntetés veszedelme előtt állott. Az egész 
közönséget fenyegető bajban a műszaki diák-
csapat sietett a vállalat segítségére. A kis lelkes 
gárda megalakulása után ugyanis felajánlotta 
szolgálatait a Nemzeti Tanácsnak, amelynek 
elnöke dr. Becsey Károly, Pongrácz igazgató 
kérése folytán hamarosan tudott is nekik fog-
lalkozást adni. Még pedig nehéz és komoly 
foglalkozást, mert például éjjel és nappal a 
kokszot kellett lapátolni a forró kazánokból. A 
légszeszgyár péntekre munkásokat kapott és igy 
a diákcsapatot feloldotta szolgálatai alól. Már 
most arról tudunk, hogy a légszeszgyár köszö-
netet mondott ez ügyben a Nemzeti Tanács-
nak. Föltételezzük, hogy nem feledkezett 
meg a légszeszgyár arról sem, hogy a 
diákcsapatnak is tartozik — legalább is köszö-
nettel. Ali a nyilvánosság háláját tolmácsoljuk 
e lelkes, fiatal gárdának, mely e héten nagy 
bajtól mentette meg a várost. Jól esett őket 
látni kemény és komoly munkában ma, amikor 
— különösen Szegeden — annyian tülekednek, 
nem komoly munkával, hanem két könyökkel. 

— Nyugdíjba megy a főkapitsny. Dr. 
Szalay József főkapitány, tekintettel az utóbbi 
időkben keletkezett nézeteltérésre, amely közte 
és a rendőrségi alkalmazottak között támadt, 
pénteken délelőtt beadta nyugdíjaztatása iránti 
kérvényét a polgármesterhez. A főkapitány 
megrokkant egészségi állapotára való hivatko-
zással kéri nyugdíjaztatását és éppen ezért dr. 
Wolf Ferenc tiszti főorvostól bizonyítványt kért 
arról, hogy teljesen ki van merülve. A főorvos 
még nem vizsgálta meg a főkapitányt, mert 
csak a polgármester utasítására adhat bizonyít-
ványt a főkapitány egészségi állapotáról. A 
nyugdíjaztatás iránti kérelemmel a decemberi 
közgyűlés fog foglalkozni. A közgyűlés dönté-
séig szabadságra megy a főkapitány és ez idő 
alatt dr. Temesváry Géza fogja helyettesíteni. 

— A Nemzeti Tanács műszaki bizottsága 

szombaton délután négy órakor ülést tart a 

Kaszinó mérnöki szobájában. Utána a Mér-

nök- és Építész-Egylet tartja ugyanott vá-

asztmányi ülését. 

-- Kinevezések. A hivatalos lap pénteki 
száma szerint Hoffmann András, dr. Bodnár 
Géza, dr. Dobay Gyula, Elek Lajos, Juranovics 
Gyula 5. honvédgyalogezreabeli főhadnagyok 
századosokká, dr. Vedres Andor, Patzauer 
Aladár, Róna Ernő, Neusohr József, Rubin 
Imre, Weisz Simon Márton, Szeles János, Fa-
ragó Antal, Vér János 5. honvéd gyalogezred-
ben hadnagyok főhadnagyokká, Hoffmann Dezső 
3. honvéd huszárezredben főhadnagy századossá, 
Liszkai Pál és Belánszki Demkó Pál 3. honvéd 
huszárezredben hadnagyok főhadnagyokká ne-
veztettek ki. 

— A Szegedi Kereskedők Tanácsának 
alakuló ülése. Péntek délután tartotta alakuló 
ülését a szegedi kereskedők 24 tagu tanácsa. 
Elnökké egyhangúlag Bach Jenőt, jegyzővé 
Kardos Mihályt, előadókká Patzauer Sándort, 
Holtzer Dánielt és Wellisz Gézát választották 
meg. A Nemzeti Tanácsba 3 tagot delegáltak. 
Elhatározta a Kereskedők Tanácsa, hogy állandó 
permanenciában marad, tagjai naponta délután 
2 és 3 óra kfjzött összejönnek a Lloyd-Társu-

lat helyiségében és a szükséghez képest formá-
lis üléseket tartanak. Legközelebbi ülésükön a 

hadból hazatérő kereskedők és kereskedelmi 
alkalmazottak ügyével és a központok feloszla-
tásának kérdésével fognak foglalkozni. 

— Tengerészek! Szeged város környéké-
nek közbiztonsága és a független uj Magyar-
ország megvédelmezésére jelentkezzünk a nem-
zetőrséghez, hol együttes beosztásban tömörül-
jünk. Ezért Szeged és környékének tengerész-
katonái kedden, f. hó 19-én délelőtt 8 órától 
kezdve jelentkezzenek a régi honvédlaktanyában 
Uray Zoltán százados urnái. A nemzetőrség 
ezen tengerész-csoportjának öltözete tábori gyai 
logsági ruházat és felszerelés a tengerészsapka 
megtartásával. Az 5. pótzászlóaljtól lévő ten-
gerészek. 

— A kisbirtokok szaporítása. A hivatalos 
lap pénteki számú kormányelnöki rendeletet 
közöl, amely szerint a népkormány lehető rövid 
idő alatt és lehető teljes mértékben földhöz 
kivánja juttatni a népet. A rendelet szerint egy-
száz kataszteri holdnál nem nagyobb ingatlan 
szabadon csak olyannak idegeníthető el, aki a 
községi elöljáróság (városi polgármester) bizo-
nyítványával igazolja, hogy már eddig is föld-
miveléssel vagy gazdálkodással foglalkozott. Ha 
ez a kellék a tulajdonjog bejegyzése iránt be-
adott kérvényhez mellékelt bizonyítvánnyal iga-
zolva van és a tulajdonjog bejegyzéséhez szük-
séges minden egyéb kellék is megvan, a telek-
könyvi hatóság a tulajdonjogot a szerző fél ja-
vára bejegyzi. Ha pedig az említett kellék nincs 
igazolva, a telekkönyvi hatóság a tulajdonjog 
bejegyzése iránt előterjesztett kérelmet elutasítja. 
Az egyszáz kataszteri holdat meghaladó, de öt-
száz kataszteri holdnál nem nagyobb ingatlanok 
előbb a főldmivelésügyi miniszternek felaján-
landók. A rendelet intézkedik az ötszáz hold-
nál nagyobb birtokok elidegenitése és feldara-
bolása ügyében is. A főldmivelésügyi minisz-
ter által megszerzett ingatlanból mindenekelőtt 
azoknak a hadiszolgálatban állott személyeknek 
kell földet juttatni, akik a közrend fentartására 
hivatott intézményeknél hiven szolgálnak, vagy 
a közrend fentartásában egyébként buzgón 
közreműködnek, azután pedig a hadirokkantak-
nak s általában a hadiszolgálatban állott sze-
mélyeknek s köztük elsősorban a többgyerme-
kes családapáknak. Aki a rendelet életbelépése 
után vagyonrongálásban, fosztogatásban vagy a 
közrend megbontásában bűnösnek találtatnék, 
azt ilyen módon földhöz juttatni nem szabad. 

— Lippay György lemondott a nevelő-
munkasok kamarájanak elnöki állasáról. Dr. 
Lippay György, a Nevelőmunkások Szegedi 
Kamarájának elnöke Nemecskay István alelnök-
höz intézett levelében lemondott erről az állá-
sáról. Levelében a többek között ezeket írja: 

— Mivel azonban magányom csöndjében 
mindent kellően megfontolva ugy látom, hogy 
eredményes munkámhoz szükségem volna min-
den egyes nevelőmunkás odaadó és egyöntetű 
támogatására, már pedig ezt számomra a sza-
vazásnál elért relatív szótöbbség kétséget ki-
zárólag nem biztosítja, másrészt pedig latra 
vetve a politikai szempontot is, amely 
ma részemre szintén tapintatot parancsol, 
Ipcsak nem akarnám a Nevelőmunkások Kama-
ráját áldatlan viszályoknak és a munkát meg-
hiúsító állandó széthúzások tanyájává tenni, 
pedig ennek még a gondolatától is irtózom és 
elkerülését a mielőbbi békés konszolidáció 
kedvéért minden jóérzésű polgár elsőrendű 

Hiúra iBomasQlúoapir 
•

nagy mennyiségben eladó 

a kiadóhivatalban. 

HáPász-uíia 15. 
Az összes hangszerek és 

b e s z é l ő g é p e k l e g n agyobb 

A raktára. Javitások szaksze-

I f i rtien és gyorsan készülnek. 
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