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— Kinevezések. Ladányi t József, Faragó 
Péter, Erdélyi Sándor 5. honvéd gyalogezred-
ben tisztjelölteket hadnagyokká, Toronyi Tibor 
5. honvédgyalogezredbeli egészségügyi'zászlóst 
egészségügyi hadnaggyá nevezték ki. 

— Megalakult a Szegedi Székely Nem-
zeti Tanacs. Szombaton megalakult a Szegedi 
Székely Nemzeti Tanács és táviratilag jelentette 
be csatlakozását a budapesti Székely Nemzeti 
Tanácshoz, melyet a Magyarország területén 
fennálló székely nemzeti tanácsok központjának 
elismer. Az alakulási gyűlést szombaton dél-
után tartották, elnöknek Sándor Ignácot válasz-
tották meg, majd tiltakozásukat fejezték ki 
Magyarország területi integritásának megsértése, 
az erdélyi székely nemzetnek oláh impérium 
alá helyezése és Magyarországtól való elválasz-
ása ellen. Egyben sürgönyileg felhívták a buda-
pesti Székely Nemzeti Tanácsot, hogy a szé-

'kely nemzetgyűlést alkalmas helyre azonnal 
hivja össze. A Szegedi Székely Nemzeti Tanács 
Károlyi Mihály kormányelnökhöz intézett táv-
iratában lelkesen üdvözölte a magyar köztár-
saságot. 

— Januárban általános választások lesz-
nek Németországban. Berlinből jelentik, hogy 
Ebért birodalmi kancellár kijelentette, hogy 
januárban tartják meg Németországban az álta-
lános választójog alapján a választásokat. 

— Ruházati cikkek rekvirálása a katonák 
részére. Budapestről telefonálja tudósítónk : 
A (népkormány belátva annak a szükséges-
ségét, hogy a katonák megfelelő ruhával el-
jutassanak, erélyes .határozatot hozott a mi-
nisztertanácsban. Elhatározták, hogy a pol-
gári lakosságtól a mai viszonyok (között fö-
lös számiba vehető ruházati cikkeket kény-
szer utján a hazatérő katonák javára térítés 
nélkül átveszik. A ruhák beszolgáltatására 
vonatkozó rendelet legközelebb jelenik meg. 
Pontosan mvegfogja állapítani, hogy bizo-
nyos szánni ruha, cipő és fehérnemű után 
mennyit kell beszolgáltatni. Három ruhából 
egyet, hat ingből is egyet kell a katonáknak 
átadni, 

— Szegedi függetlenségi és 48-as Ká-
rolyi-párt elnöksége ezúton is felhívja a pol-
gárságot, ugy a férfiakat, mint a nőket, hogy 
a pártba való belépésüket haladéktalanul jelent-
sék be szóbelileg vagy írásban a párt főtitkárá-
nál, dr. Lugosi Döme ügyvédnél (Deák Ferenc-
utca 2.) hétköznaponkint 3—5 óráig, mert az 
elnöki tanács és az intéző bizottság megalakí-
tása folyamatban van és a végleges döntést el 
kell halasztani addig, ameddig a jelentkezések 
meg nem történtek. Aki Írásban jelenti be csat-
lakozását, közölje foglalkozását és pontos lak-
címét is. A párt elnöksége kéri, hogy a régi 
párt tagjai is jelentkezzenek a nyilvántartás 
végett. Akik önkéntes pártadóval óhajtják támo-
gatni a párt mozgalmait, azok adományaikat 
juttassák el a párt pénztárosához, Gál Miksa 
bankigazgatóhoz (Szegedi Bankegyesület r.-t. 
Bástya-utca 9.) 

— A nem tényleges tisztek szervezke-
dése. A Szegeden és vidékén tartózkodó nem 
tényleges tisztek november 15-én délelőtt 10 
órakor a Korzó-mozi téli helyiségében gyűlést 
tartottak és megalakították a „Szeged és vidéke 
nem tényleges tisztjeinek Bajtársi Szövetségét". 
Az előértekezlethez kiküldött bizottság bemu-
tatta és letárgyalta a szövetség alapszabályait, 
elfogadták a kormányhoz és a hadügyminisz-
terhez intézett memorandumokat, valamint a 
magyar társadalomhoz intézett felhívást. Meg-
választották a tisztikart. Elhatároztak, hogy 
állandó irodát tartanak fenn a tagok elhelye-
zésére és a munkaközvetítés céljaira. Az iroda 
működését már meg is kezdte. Az egyesület 
sikeres müködhetése céljából ajánlatos, hogy a 
tisztek Nekich Richárd egyesületi titkárnál 

Több lakásból, "If-
tárból álló sarokház , továbbá ablakzsaluk, spalet-
táblák. menyezet gerendák, kerítés oszlopok stb. 

eladók. Bővebbet: Téglagyár-utca 31. szám. 

Korzó Mozi R.-T. 
TELEFON: I. |ga zgafó: 
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Vasárnap 

Szenzációs magyar 
film! 

Júdás 
Szinmü 4 felvonásban. Irta: Siklósi Iván 

Rendezte: Kertész /Mihály. 

Főszereplők : 

Törzs Jenő Németh Juluska 

Krammer Leópold Kláry Lottó 

Gál Gyula Kemenes Lajos. 

Rendes helyárak. 

Előadások pénteken és szombaton 

5, fél 7 és fél 9, vasárnap 2, fél 4, 5, fél 7 

és fél 9 órakor. 

TEL EFUm 

11-85. 

Igazgató: 

VAS SÁNDOR 

TELEFONJ 

11-85. 

• • • 

Kedden 

P s y i a n d e r es ték 

S 
Nordisk dráma 3 felvonásban. 

Pesti Napl j filmriportja. 

» 

Előadások 5, fél 7 és fél 9 órakor 

Rendes helyárak. 

(Munkásbiztositó-pénztár, Tisza Lajos-körut 91.) 
jelentkezzenek. 

— Nem szerel le az amerikai fiotta. 
Az amerikai kongresszus elé a tengerészeti 
államtitkár három évre szóló flotta-tervezetet 
terjesztett, ami kizárja a flotta leszerelésének 
lehetőségét. 

— A vasutasoknak kifizetik a december 
havi részesedési jutalékot. Az államvasutak 
igazgatósága szombaton táviratilag elrendelte, 
hogy a Máv. alkalmazottai részére az 1917—1&. 
évre eső haszonrészesedési jutalék első negyede 
december 1-én a rendes illetményekkel együtt 
kifizettessék. A vasutasok jutalékát törzsfizetésük 
26 percentjében állapították meg. 

— A városi alkalmazottad a srociólk 
demokrata pártban. A városi alkalmazóba 
szociáldemokrata szakszervezete vasárnap dél-
előtt 11 órakor a Korzó-moziban alakuló-
ülést tart. 

— A magántisztviselők a szociáldemok-
rata pártban. A szegedi magántisztviselők 
egy radikális csoportja felhívást bocsátott ki a 
szegedi magántisztviselőkhöz. A felhívásban fel-
szólítják a tisztviselőket, hogy testületileg lépje-
nek be a szociáldemokrata pártba már azért is, 
mert a tisztviselők és a munkások érdeke azo-
nos. A felhívás ügyében a magántisztviselők 
vasárnapi közgyűlése fog dönteni. A Magán-
tisztviselők Egyesületének ezen a közgyűlésén 
módosítják az alapszabályokat és választják meg 
az uj tisztikart. 

— Országos szinészkongresszus Szege-
den. Országos szinészkongresszus lesz novem-
ber 20-án Szegeden. Az ország összes színtár-
sulatai képviseltetik magukat azon a nagygyűlé-
sen, amelyen a színészek szervezkedéséről, a 
Szinésztanács befolyásával a szinházvezetésé-
ben és a harctérről hazaérkezett szinészek el-
helyezéséről lesz szó. Az eszmét a szegedi 
szinészek vettetek fel először, akik a Szinész-
egyesületet megakarják buktatni, mert tűrhetet-
lennek tartják, hogy a szinészek egyesületében 
az igazgatók, tehát a munkaadók határozzanak, 
a szinészek ügyeiben. 

— A szegedi szociáldemokratapárt a 
nemzetgyűlésen. Az Országfs Nemzeti Tanács 
meghívása folytán Fürtös Sándor titkár kép-
viselte a szociáldemokrata pártét a szombati 
alkotmányozó nemzetgyűlésen, 

— Útban hazafelé a németek. Szombaton 
kétezer német katona vonult keresztül Szege-
den a legnagyobb rendben. A tisztek magán-
házakban vannak elhelyezve, a legénység pedig 
részben a trénkocsikon, részben a pályaudvaro-
kon töltötte az éjszakát. A németek vasárnap 
tovább utaznak Szegedről. 

— Barta Ágoston fogászati rendelését ismét 
megkezdte. Kigyó-utca i . sz. Telefon 11-64. 

— Kedves fogadtatás. Nagy fogadkozások* 
különféle miniszteri rendeletek, kamarai érte-
kezletek és más egyebek foglalkoztak az első-
rendű szocialista kérdéssel, hogy mint kell fo-
gadni a hazatérő katonákat. Egyértelmű volt a 
megállapodás az egész országban, hogy szere-
tettel, megértéssel és emberséggel, A kis- és 
középkereskedők támogatására külön akció 
indult meg. És mégis most a leszerelés első 
napján panaszos leveleket kapunk, amelyek 
arról szólnak, hogy a szegedi háziurak közül 
többen a hazaérkező kereskedőket igen kedve-
sen, házbéremeléssel, boltbéremeléssel fogad-
ják. Nem is valami szerénnyel, 30—50 percen-
tessel. Az egyik igen gazdag háziurról igy szól 
a panasz: A három évi keserves frontszolgá-
latomat, amely alatt az üzletem éppen csakhogy 
vegetált a nevem miatt, valóban nem lehet 
figyelmesebben és előzékenyebben honorálni, 
mint azzal, hogy még le sem tettem a háti-
zsákomat, jön az ajánlott levél és benne az 50 
percentes boltbéremelés. .Mit tehetek egyebet, 
megfizetem. Miért? Mert kénytelen vagyok vele, 
nem tehetCm ki magamat a mai áldatlan viszo-
nyok mellett egy költözködésnek, annálinkább 
nem, mert üres üzlethelyiség nincsen. Keserű-
ség fogja el az ember lelkét, látva ezt a nagy 
sietséget azok részéről, akik sem anyagilag, 
sem testileg nem szenvedtek a háború alatt. 
Tessék elhinni, hogy nem csoda, ha a haza-
térőket az osztálygyiilölet szállja meg . . . Elég 


