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fontos állásra a város már is .inogtelelő szak-

emberre talált és alkalmazott Várkonyi Je-

nő személyében, aki gróf Chotek verwceL ura-

dalmának volt a tiszttartója mindaddig, m ig 

a ,sz<rbek bevonulása folytán menekülni nőin 

volt kénytelen. iA gazdasági üzem vezetőjé-

nek helyisége a régi guzdászati hivatal lesz. 

Az üzemvezető .mellé osztották be Bózsó Já-

nosi, a. száuivavőség eddigi tiszJviseiőjél, ak i t 

az adminisztráció végzésével és a. pénzkeze-

lés tel'Viiőrzéai'w) bíztak meg. A gazdasági 

Ü3W-1U hatáskörébe utalták a bodounirétl kony-

b;;'.erl'hvzet. a tápéiréti, a baktói gazdaság, a 

fehértói és holttiszai halászat intézését és 

rnimlazokat az ügyeket, amelyek a véres gaz-

dálimdásríjnak ügykörébp tartozik. ,A régi 

gaidásss, Völyyessy János, elhagyja, a gazdá-

sz'iti hivatalt. Egyelőre két heti .szabadságot 

kapott, amelynek letelt© után 1a számvevőség-

hez osztják be, Bózsó János megüresedett he-

lyér A közélelmezési üzem -megszűnése után 

Balázs vegédgazdász a gazdasági üzem ve-

zetője mellé lesz beosztva. 

— Az u j ságárusok szakszervezetet ala-

kítottak. A szegedi ujságártisitók, népszerű 

néven a rikkancsok, héttőn a •Munkásotthon 

buti összejöttek, hogv iiregbeszéljék anyagi 

hüklogtilásuk 'ehetőségeit. A rikkancsok egy-

idejűleg alakuló gyűlést is tartottak, amelyen 

Wallisch Kálmán üdvözölte a megalakult 

szakszervezet tagjait, majd rámutatott js'eii-

légi helyzetükre, amelynek orvns'ását a szo-' 

e'úldcnickrata párt kötelékében való szervez 

ke-déssel ér'iet'k eh Nagy. tetszéssel fogadták 

Wall isch beszédét, nini után a tisztikart 'meg-

választották. Trezuiosek Ferenc lesz az elnök, 

aki hangot adott azoknak a kívánságoknak, a 

melyeket a lapok kiadóival szemben kívánnak 

énéuypsiteni . A gyűlés az előterjesztéseket 

elfogadta és határozatikig kimondott:":, hogy 

csak az tehet Szegeden újságárus, aki a Sze-

gedi Ujságárusok Szakszervezetének a tagja. 

- A d r ága fa. Szendréy J. cement munkás, 

aöMnt szombaton délután a rondőnrógeu tett 

följelentésében előadta, uegyodöl fát vásárolt 

délelőtt a 1 lauíkeg ycsálét fatelepén. A fa le-

uutovo pontosan 487 kiló volt. Buchivaíd Adol-

fot megbízta Szeudrey, hogy a. fát aprózza, 

fel és fuvarozza haza, A felaprózús után 

azonban esak 340 kiló fiit kapott Szendrey,. 

ak i emiatt jelentette föl Bueliwaldot. Ezzel 

az ügy,gyei kapcsolatban a Bankiegyesület ré-

széről a következőket, közlik velünk: Több tá-

madás érte a céget, a m i a t t , hogy a telepről 

cl szállított fe nem volt rendesen kimérve, sőt 

előfordult, bogy tekintélyes mennyiség hi-

ányzott belőle. Minthogy ki volt adva, a szi-

gor u parancs, hogy az ölezé&nél és a mérleg-

re] nagyon vigyázni 'kell, a fatelepen nyo-

mozni és ni.égttgyein i kezdtek. Szertdreyiiek 

a fát. tanuk jelenlétében, köztük volt a város 

ro.eghizott.ja K mérték le. Buehwahl, ak i a 

fát átvette, mégis lényegesen kevesebbel szál-

lított. Az aprőzás után a fát lemérték a vá-

rosi mérlegen. A fatelepen még azt I - elő-

adják, liogy Szeudrey elsőrendű hasábját ka-

pott, amelyet, kicseréltek. Ilyen manipulá-

ciókká] magyarázza a Bankügy asiilet, hogy 

a telepükről elszállított fa, •amelyet ott pon-

tosan kimérnek, megcsonkítva kerül a vevő-

höz. 

— Hollóst megloptak vasútbiztosító örök, 
l'y ciumi h írünkre a következő helyreígazi-

Ifist kap tuk : F. h ó 22-ik lapjukban ..dr. Hol-

lóst, meglopta ugy vasutbiztoxitóőr*' c.imü oik 

kiikre. a ,-ajtótörvény idevonatkozó rendelke-

zései alapján kérem a legközelebb megjelenő 

számiakban: ;|oi< n helyreigazító sorok leközlé-

- !.. Tcljesi-ii valótlan cikkük azon állítása, 

hogy a lopást vasiutbiztositó nemzető!' követ-

te volna el. De módjában sem tett v<i!na, mi-

ié.in kerületi parancs érteimében a /motozáso-

kat. az -"> magyar gyalogezred katonái vége-

ik. A tényállás .a következő: (F. hó 20-án a 

Pest-óéh induló vonatot az 5. gyalog ezred 

íl-ik százada által állított 5 emberből álló 

cí-'g l i /sgá l tn át. Eaen alkalommal egy 

b'egdo nevii karóim és egy tizede-, ak i az őr-

reg uarapcsuuka voh, követte el n lopást Mi-, 
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dön ezen lopásról dr. HloUós az állomáson 

szolgálatot teljesitő hadnagyomnak, Kovács 

Ágpádnak jelentést tett, ez azonnal megindí-

totta a nyomozást,, a letteseket kinyomozva, 

azokat letartóztatta, akik jelen pillanatban, 

még mindég a rendőrség főglyai és hózzálá-

tótt az elrablott holmik visszaszerzéséhez. Ez 

résziben sikerült is, amennyiben a bőrönd 

megkerült és a benne Volt tárgyak nagy ré-

sze egy topolya,sori mulatóhely bel/tágjának 

bőröndjéből szedettek össze, Szükségeknek lá-

tom ezen helyreigazító sorok közlését, mert 

épp ugy, alio&y ez. ideig legénységem étlen 

szolgálat tekintetében semmi kifogás nem 

esett, ezt, a ná lunk uralkodó fegyelem követ-

keztében a. jövőre is bizto&rtottnak látom. 

Dobos Jenő főhadnagy, a: szegedi vasúti /moz-

gó nemzetőrség parancsnoka. 

— A nyugdí jasok és nyugbéresek iliet-

ményeinek felemelése. A köztársasági kor-

mány karácsonyra kiadott egv olyan rende-

letet, amely országszerte a legnagyobb örö-

mei, és megnyugvást fogja kelteni. A rendelet 

a hivatalos lap keddi számában je'ent meg 

é- a polgári á l lami nyugdíjasok, uyugbére-

sek, valamint «z ezek özvegyei és árváit meg-

illető ellátások összegeit ineli fel, 'illetve ál-

lapítja meg ujból. A. kormány lismeri a ren-

deletben, hogy a nyugdíjasok'.n mai uehéz 

megélhetési viszonyok közölt nélkülöztek. 

\z illetmények megüliapitásánül tehát a i'eg-

hu.mánusa.bb cél vezetett. A rendelet a lakbér-

nyugdíj újbóli megállapitásúiól is intézkedik. 

— Az igazság kedden szenzációs tartalom-
mal megjelent. Ára 60 fillér. 

— A Magána lka lmazo t tak Szakszerveze-
teinek Országos Egvesülése szegedi csoporttá 
december 26-án dél után 5 órakor az egyesü-
lői. összes helyiségeiben (Yár ii. 7. sz. 1 em.) 
szórakoztató -Loadélutánt - rendez. -A tea dél-
utánra vendégeket is szivesén lá.t az egyesü-
let. A belépőjegy -ára 3 korona 50 {illír Eb 
lien a tea ára is beunfoglal e.li}-. 

A Szegedi Munkás tanács hátánvmtához 
képest a Médi Specialite hygenikus szivarka-
hüveíy főraktárában Szeged, Jókai-ti. 11. sz. a 
legfinomabb minőségű szíva: ka hüvelyek, a 
legszebb karácsonyi és újévi képes levelező-
lapok, nemkülönben egyszerű és diszlevélpapí-
rok, gyermekek részére társasjátékok leszállított 
árak mellett kaphatók. 

— Dr . Schulz Károly ügyvéd inal íját Szö-

gödén, Vár-utca 7. sz. a. (a főpostava? szem 

ben) megnyitotta. 

• Dr . Székely Ferenc ügyvéd irodáját 
Kárász-utca 14. szám alatt (Corso-kávcliáz 
épületében) megnyitotta. Telefon 130. 

— Ékszerek, dísztárgyak leszállított árban 
Kun Jenő ékszerésznél Széchenyi tér 2. 

Szeged, 1918. december 25. 
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Alkalmas karácsonyi és újévi 

ajándékok nagy váíasrtékban. 

Apró 

í i l l frigyes uri szabó 
katonaság-
tól vissza 

térve működését njra megkezdte, üzlet 
helyiség hiánya miatt lakásán Kor-

mányos u. I I . sz alatt. 

a üéböagy&roithfcág íeiefoíijai 

ICiatlóhivtfial Hl 

S*cfkcg2tö8és SOS 

történetek. 
— Régi idők emlékei. -

A szatymítzi műkedvelők színjátszó tár-

sa,-ága nagyon büszke volt A bor előadásá-

nak anyagi és erkölcsi sikerére. Büszkeségü-

ket növelte az a körülmény, hogy Újházi (Ede, 

aki Göre szeméi y esi tő j eként vett részt az 

előadási au, mindegyik szereplőnek nagy el-

ismeréssel gratulált, különösen -pedig Tasch-
ler Józsefnek, ak i m in t Baraes Imre valóság-

gal remekelt. A közönségnek is roppant tet-

szett az előadás, nemkülönben a sajtó birá-

Ióinak is, csak Csikós' József ugratta a mű-

kedvelőket és leginkább Taschler Józsefet, a 

kit ugyancsak felbőszített a tréfátlak szánt 

meg jegyzésével. 

- Műkedvelőktől nem lehet, nem szabad 

többet várni, mint amennyit nyújtottak — 

évődött Csikós József. Fis aki többre taksálja 

az előadást, mint amennyi a tényleges mű-

kedvelői értéke, az vagy bolonditja a szerep-

lőket, vagy nem ért hozzá. 

Taschler József nyelt egy nagyot, meg-

ióbázta a jobb kezét, de nem válaszolt, ha-

nem látszott rajta, hogy a kritika, megfeküd-

te a gyomrát és hogy nem fog soká adós ma-

radni. a felelettel. Az alkalom váratott ma-

gám , de nem hosszú ideig. Amikor a műked-

velők előadták a Nézd meg az anyját. 
,,Szlampi", az öreg bobéin azt, kérte, hogy 

miut némaszereplő részt, vehessen az előadás-

ban. 

A fő férfi szerepet Taschler József ját-

szót la. aki a, második felvonásban, m i n t há-

zigazda. ismerőseit látja vendégül a házánál . 

A vendégek átvonultak a színen és külön-

jött. ...Sziampi'', fekete lüszter kabátban és 

pepita nadrágban. Megáll í t ja Taschler és a 

szerep szövegén kivül a következő szavak;J 

intézte hozzá: 

Isten hozott ,Sziampi! Szép, bogy te 

is eljöttél. A társaság má r együtt vau a ve-

randán és pohárszó mellett diskurálgat. Ve-

gyül j közéjük és üríts egy pár pohárt, de vi-

gyázz és csak módjával, nehogy ugy járj , 

ariint Csikós Jóslta, aki szörnyen elázott sze-

li y és meginti nem tudja, hogy mit beszel. . 

Az öreg -Hiradónaik volt a felelős szer-

kesztője Lipcsey Ádám, amikor megházaso-

dott. Kán iku la i időben volt a lagzi, amely 

nek megtörténte után pár nappal, hazahozta 

i f j ú és bájos feleségét. A fiatal párt az állo-

máson várták a szerkesztőség tagjai. A hat-

órás gyorssal érkeztek meg és a szerkesztőnél 

Cserő Ede üdvözölte formást szívbéli beszéd-

del és átnyújtotta a m lake i ó bokrétáját. A 

mig az üdvözlés tartott, a szerkesztőség egyik 

tag jáná l érdeklődött Lipcsey Ádám Oroszor-

szág s a. kapcsolt, részek pénzügyi, válságáról. 

Ma jd megindult a menet a szerkesztőségbe. 

A fiatal pár frakkemi, a szerkesztőség tagjai 

lóvasuton. Hét óra után. alszol cd tek a szer-

kesztősig tagjai. Ketten közülök a Stefániára 

igyekeztek, ahol találkozójuk volt Koczor Já-

noséi? ka], ítMknél1 a. boldog kosztosok iz.es 

falatjait élvezté-k. Nagy séta, következett a 

Stefánián és séta közben Koczor vidám anek-

dotákat adott elő. Félkilenckor a menet meg-

indult haza. Amin t a Horvátií iMiMly-utea 

sarkára értek, Koczor megpil lantja, hogy 

egy férfi és egy nő kikönyököl a ' szalonjuk 

ablakán. Sőt — uram bocsáss! — még csó-

kolóznak is. 

— Ennek a fele se tréfa - mond ja Ko-

czor. Az én lakásomon má r csak m i csókoló-

zunk. ugy-e anyinkom? Ahogy János ur igy 

monologizálf, a 3. szám alá ért a társaság, a 

hol Koczorék laktak. 

— Nem bánom én, ha reggelig is csóko-

lóznak, de siessenek és ül jünk asztalhoz, mert 

A dám meg én meghalunk éhen, — szólalt 

meg h kiköuyöklö bájos nő, a Lipcsey fele-

sége, 

ftjiíé'lutánig tartott a vacsora, amelyhez 

a pezsgőt a kosztotoknak kelleti a Kass-tól 

megszerezni — hitelbe. 


