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December közepén megnyílnak a népkonyhák. 
— Ingyen ebédet kapnak a szegények — 

(Saját tudósítónktól.) Most hogv a harc- j 
terekről hazatóduló katonák leszerelnek Ós i 
vissza akarnak térni régi foglalkozásaikhoz, | 
meg a közelgő tél miatt kétszeresen indokolt, 
hogy a városi népkonyhák mielőbb meg-
nyissák kapuikat a rászorulók előtt. Minden 
esztendőben, minden télen rohamosan emel-
kedik'a munkanélküliek száma rrrég a hörmú-
íis időkben is, (hát még most, amikor tízez-
rével érkeznek haza a különböző frontokról 
a katonák, akiknek legnagyobb része nem 
igen fog hamarosan munkaalkalmat találni. 
A munkaalkalom hiánya, meg a szigorú téli 
időjárás a jelenlegi körülmények között két-
szeresen indokolttá tesz? a népkonyhák mi-
előbbi megnyitását. 

iMár a fegyverszünet megkötésekor, a 
mikor tudtuk, hogy valóságos népvándorlás 
fog megindulni, gondoskodni kellett volna 
arról, hogy a népkonyhákban mielőbb hozzá-
kezdjenek az ingyenebédek kiszolgáltatásá-
hoz. Ájíptáiag gondolt is erre a hatóság, de 
a tervet mindeddig nem lelhetett végrehajtani, 
mert hiányzott ac tömegélelmezés egyik leg-
fontosabb cikke: a burgonya. Igaz ugyan, 
hogy a hatóság által megrendelt burgonya 
még mindig nincs itt, sőt a mostani közleke-
dési viszonyok között nem is lehet arra szá-
mítani, hogy hamarosan megérkezik, mégis 
elhatározta a polgármester, hogy december 
közepe táján megnyittatja a népkonyhákat. 

Állandó népkonyhája csak egy van Sze-
gednek, a városi szegényházban, ahol azon-
ban 'a rászorulók sajnos csak korlátolt szám-
ban vehetik igénybe az ingyen étkezést. A 
szegényházi népkonyha télen-nyáron nyitva 
van. Vezetője Tc\th Ferenc gondnok, aki nagy 
buzgalommal látja el a szűkös mennyiségben 
rendelkezésére bocsátott élelmicikkekből a 
népkonyha állandó vendégeit. A szegényházi 
népkonyhának ugyan's meg vannak az állan-
dó koszíosaii, ellentétben az -ideiglenes, úgy-
nevezett időszaki népkonyhákkal, ahol a 'ven-
dégek úgyszólván napról-napra 'változnak. 

December közepén két ujabb népkonyha 
fog megnyílni Szegeden. Az egyik Vásárhe-
lyi-sugárut 31. szám alatt a felsővárosiak ré-
szére, a másik a rófcusiak részére a Csongrá-
di-sugáruti népiskolában. A rászoruló alsó-
városiak és belvárosiak a szegényház nép-
konyháját vehetik igénybe. Az étkezés telje-
sen. ingyenes, egy tál étéből áll, rendszerint 
főzelék kenyérrel, hetenkiní egyszer Íras-
sál. 

Azok az igazolt szegények, akik a nép-
konyhát igénybe, akarják venni, december el-
seje után Tóth Ferenc gondnoknál (Városi 
bérház, 1. emelet) jelentkezhetnek, ahol meg-
kapják egy hónapra szóló étkezési jegyeiket, 
amelyek alapján teljesen ingyen étkezhetnek 
a kerületükhöz tartozó népkonyhákban. 
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Beszélgetés Bédg-Schwlmme^ Rózánál. 

Bédy-Schwimmer Róza asszony, Ma-
gyarország svájci követe egy újságírónak 
ezekét mondotta: 

— Legelsősorban is az égetően sürgős 
szénkérdést igyekeztem mcgo'dani. Felhasz-
náltam a személyes ismeretségem nyújtotta 
lehetőségeket, hog.v az antantnál intézkedése-
ket érjek el szenünk szállítására nézve. Az 
eredmény az, hogv kilátásba helyezték, hogv 
Magyarország ia legrövidebb időn belül öge-
net. kap. Hoover amerikai élelmezési biztos, 
aki szombaton Londonba érkezett, nemsoká-
ra Magyarországba és Ausztriába uíjnzilc. 
hogy a két országot élelmiszerrel és1 szénnel 
lássa el. 

— Másodil feladatom volt, hogy mér-
tékadó, he yen megértessem, mennyire szük-
séges a béketárgyalások megkezdésének sür-
getése. Azt az értesülést kaptam, htky <ol bé-

Sándot* herceg Budapestre j ö n ? 

Zagreb, november 28. Karagyorgyevies 

Sándor herceg a jugoszláv birodalom régen-

se Zagrebbő! Budapestre szándékozik utaz-

ni. 

A münchen i munkás-

katonafanács. 

es 

München, november 28. A Korresppn-
denz Mcfímann (centi: München munkás, 
katona és paraszttanácsának végrehajtó-bi-
zottsága a következő táviratot küldte a ber-
lini munkás és katonatanácsnak: 

A müncheni munkás, katona és .paraszt-
fanács végrehajtó-bizottsága a német .köz-
társaságok képviselői konferenciájának tár-
gyalásaiból fölháborodva állapítja meg azt a 
hallatlan tényt), hogy az eddigi rendszer 
kompromittált képviselői Erzberger, Sotí, 
Dávid és Seidemmm rnég most is nagy be-
folyást gyakorolnak, főként a külső politi-
kára. Követeljük ezeknek az ellenforradalmi 
elemeknek rögtöni eltávolítását. Fölszólítjuk 
Berlin munkás és katonatanácsát, hogy min-
den eszközzel buktassák meg azt a kormányt, 
amely a jövőben is döntő állásokba 'helyezne 
ilyen személyeket. 
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kekűnferencia január elsején kezdődik. Mint-
hogy a mi fegyverszünetünk december 4-én 
lejár, a meghosszabbítás kérdését is el kell 
intéznünk. 

Arra a kérdésemre, hogy eddigi megbe-
széléseiből milyen impressziót szerzett a kül-
földnek Magyarország iránt táplált érzel-
meire nézve. Bódy-Sehwimnier asszony így 
leiéit: 

— (Nem kívánok azokról a politikai ta-
nácskozásokról beszélni, amelyekben részt 
vettem, 

de azt már most nyomatékosan meg kell 
állapítanom, hogy 'c/z antcint egyáltalá-
ban nem rokdnszenvez a csehek. Szer-
bek és románok mostani garázdálkodá-
sával és ezek a népek teljesen saját fe-
lelősségükre cselekszenek. 

Az angol munkáspá r t bé" e-

programja . 

Bécs, november 28. Mint Rotterdambői 
táviratozzák, az angol munkáspárt választási 
programot tesz közzé, amelyben nemzetközi, 
együttes alapon kötött békét követel. A párt 
amellett foglal állást, hogy a titkos diplomá-
ciát szüntessék meg, valamint azt is ellen-
zik, hogv a béketárgyalások megkötése után 
gazdasági háborút folytassanak. A munkás-' 
párt tiltakozik a reakció ellenében minden be-
avatkozás ellen és ezen az alapon követeili 
az Oroszországba küldött antantcsapatok ha-
ladéktalan! hazarendelését. 

Lefoglalták a német excsászár 

irattárát. 

Berlin, november 28. Berlinben két va-
gon levelet, aktát és okmányt fogtak dl, -ame-
lyek a császár kastélyából eredtek és ame-
lyeket épen biztonságba akartak helyezni. 
Ezek az okmányok eddig a császári ház irat-
tárában voltak. Az okmányokat át fogják 
vizsgálni és azt remélik, hogy 'belőlük ponto-
sam meg tehet majd ítélni a császár politiká-
ját. Már eddig is nagv és fontos anyagot ta-
láltok. 

HÁGA: A Morningpost pétervári leve-
lezője, akit augusztus havában letartóztattak 
és két hónapig tartottak fogságban a Péter-
Pál erődben, kiszabadulása után Stockholm-
ba utazott. Onnan azt táviratozta lapjának, 
hogy a Miklós excár meggyilkolásáról szóló 
hir nem igaz., A leghatároziottabban állítja, 
hogy az excár életben van. 

ZAGREB: Az Adria tengerhajózási tár-
saság Remény nevü gőzöse Cattarőből Fiu-
me felé haladva, a nyílt tengeren kigyulladt. 
A hajón mintegy kétezerhatszáz katonát 'hoz-
tak vissza Albániából, akik közüli több mint 
kétszázan életüket vesztették. Az áldozatok 
nagy része magyar. 

BÉCS: KölnM! táviratozzák: A KöMsche 
Zeitungnak azt jelenti berlini levelezője ille-
tékes helyről nyert értesülés alapján, hogy a' 
legközelebb Angliának és) Franciaországnak 
képviselői a fegyverszüneti kérdés megbeszé-
lésére Berlinbe érkeznek. 

KiFV: A londoni (lapok jdlentése szerint 
tegnap egy antant hajóraj érkezett Odesz-
száfca. 

BUDAPEST: A Politikai Híradó jelenti: 
A hadügyminiszter rendeletet készített, a 
mely szerint ezentúl a tényleges tiszteknek 
és havidíjasoknak megengedi, hogv .magán-
üzletekké; foglalkozzanak. 

AMSTERDAM: A német kormány érinj-
kezlésbe lépett Vilmos császárral, • akit Né-
metország nehéz helyzetére való hivatkozás-
sal. felkértek arra. hogy lemondását formá-
lisan is adja be, Vilmos) császár állítólag meg-
írta lemondó tevelét. 

A németek felelősségre vonják j 

a háború okozóit. 

Berlin, november 28. Liebkneehtók szó-
csöve, a Rote Falíme a következőket irja: Kö-
veteljük a forradalmi törvényszék haladékta-
lan összehívását, hogy felelősségre vonhas-
suk azokat a bűnösöket, a;kik felelősek a há-
ború kitörésében; elsősorban, a. két Hjohen-
zollemt és Bcthmann Holhveg volt kancel-
lárt. Hohenzollern Vilmost, föl kell szólítani 
a visszatérésre és törvényszók elé kell állí-
tani. 

Az angoJ kormány a pog romok 

ellen. 

Rotterdam, november 28. Az angol kor-
mány Mvata'ios közleményt adott ki. amely-
ben .a legélesebben elitöli a lengyelországi 
pogromokait A kormány erélyes rendszabá-
lyokkal fogja megakadályozni a pogromokat 
és az izgatókat, valamint a tetteseket meg 

büntettetni. 

Az uj cseh-szlovák követ. 

Budapest, november 28. Dr. Stodoln 
Emil, a c^ch-szlovák köztársaság eddigi bu-
dapesti kepviséllője hosszabb tartózkodásra 
Prágába utazott, ahol a békekcmgress'zust elő-
készítő bizottság tagjává nevezték ki. Utód-
ja dr. Hodzsa Milán, lett. 

A Szegedi Kereskedők Tanácsának 

határozata alapján raktárunkon 

lévő kész női ruhák, kostiimök, 

blúzok, kalapok köpenyek, szőrme áruk 

még a készlet tart 

leszállított árban 
árusitattnak el. 

Xap gyula és Jársa 
női divat áruháza Szeged, 


