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kiil. a proletárok kizsákmányolásából akar-
nak élni. azok nem mondanak le harc nélkül 
a mai kényelmes életükről. Az egész orosz-
országi bdtseviki mozgalom tiz hónap alatt 
nem kelült annyi vérbe, mint a Bruszilov-of-
fenziva első napja. 

Beszél arról, hogv nem egy magyar 
mozgalomról, de egy internacionális mozga-
lomról van szó. l i a bajba kerülnének a ma-
gyarországi bolsevikiek, rendelkezésünkre ált 
a milliós nrosz bofseviki hadsereg, amely 
már, nyájnál Bródy iréuiyában felénk. A m i 
jelszavunk egyszerű: - Éljen a prolát ár dik-
tatúra, le a kapitalizmussal! 

Rákosi frappáns hatású beszéde után a 
szociáldemokrata párt szónoka, Wallisch 
Kálmán beszélt, aki elsősorban is megköszön-
te Rákosinak a lelkes beszédét, majd azt 
hangoztatta, hegy az általa emiitett és kívánt 
pártszakadásra nincs szükség. Szerinte sem-
mi szükség arra. hogy a párt ketté szakad-
jon. mert mindannyian egyet akarnak. 
Azokat, akik most itt a szélső radikális állás-
pontot (képviselik, emlékezteti, hogv nem na-
gyon régen még kinevették a szocialisták kis 
táborát, amikor lelkesen agitáltak. Csak a 
forradalom után csatlakozott a tömeg a párt-
hoz", ez meg nem érett, ezt tanítani kell. A 
német szociáldemokrata párt dicséretes mun-
kát végzett és ma már 65 pártlapja van. Ö 
azt ajánlja, hogy a kommunisták ne csinál-
janak külön pártot, hanem maradjanak a szo-
ciáldemokrata pártban, inert céljukat ennek 
keretében is elérhetik. 

Wallisch szavait is tetszés kisérte. Rá-
kosi viszonválaszát szintén. Több felszólalás 
történt még Rákosi és Wallisch álláspontja 
mellett is. Az értekezleten elhatározták, hogy 
a kommunista párt szerdán délután 4 órakor 
fővárosi kiküldöttekkel a Tisza-szállóban meg-
tártja alakuló gyűlését. 
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S H A W B E R N A R D 

a kiváló iró legpompásabb'darabja 

Warrenné 
mestersége 

Szinmü 4 felvonásban. 

Lilly első kalandjai 
Vígjáték 2 felvonásban. 

Előadások köznapon fél 5. fél 7 és negyed 9 órakor 

vasárnap és ünnepnapokon 2. fél 4, 5, fél 7, és 

negyed 9 órakor. 

Körmendiné virágosboltja 
SZEGED, SZÉCHENYI-TÉR 15. SZ. 

f Főüzlet: Budapest, 

VI., Teréz-körut 37. sz. 

(Britannia-szál lő mellett.) 

TELEFON 11—78. M 

Alkalmas karácsonyi és újévi 

ajándékok nagy választékban. 

Óráját és ékszereit 
javíttassa elsőrangú óra- és ékszer-

üzletemben. S z o l i d á r a i t ! 
Órákban és ékszerekben nagy rakfár. 

v . v . F I S C H E R K. . /.*.-
Korzó-kávéház mellett. 

HÍREK 
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— A kormányb iz tos felhívása a hadirok-

kantak, hadiözvegyek- és árvák segélyezé-

sére. Dr. Dettre János kormánybiztos felhívás-

sal f owWt a város a tehetősebb polgáraihoz 

és a vállalatokhoz, hogy adományaikkal já-

rul janak hozzá a hadirokkantaik, hadiözve-

gyek és hadi árvák segélyezéséhez. A felhívás 

a következő: A hadirokkantak, özvegyek ás 

árvák segélyezésénél az állani és társadalom 

együttes, nagy áldozatkész támogatására 

van szükség. A hadigondozás gyökeres re-

formjának megvalósításáig a segélyre szorult 

hadigondozottak rendszeres ellátásának biz-

tosításáig a -mi hadigondozottjainak fölsegé-

lyezésénél különösen súlyos felelősség és kö-

telesség háraml ik a város minden tehetősebb 

polgárára. A szegedi hadigondozó népiroda 

1917. márciusaitól ez évi december 4-ig kiadott 

643 pár cipőt, 329 téli kabátot, 282 fiurulutt, 

340 leányrubát, 186 felöltőt mintegy 219.000 

korona, értékben. .Ezenkívül készpénzsegély-

ben kiadott 15.742 korona 57 fillért. Ez a te-

kintélyes segély jelentékeny része a katona-

nap jövedelmiéből és adakozásokból gyűlt ösz-

sze. A törvényihatósági hadigondozó bizott-

ság a legnagyobb elismeréssel állapította 

meg a város közönségének hazafias áldozat 

készségét, mégis a segélyezendők nagy számá-

ra és a rendelkezésre ál ló anyagi erők elégte-

lenségére való tekintettel további áldozatot 

kénytelen kérni. Ezért a törvényhatósági ha-

digondozó bizottság határozatából kifolyólag 

fölkérem a pénzintézetieket, ipari és kereske-

delmi vállalatok, egyesületek elnökségét, ve-

zetőségét. a város egész közönségét, főként a 

tehetősebb polgárokat, bogy kizárólag szege-

di hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiár-

vák segélyezésére szánt adományukat mielőbb 

jutiattassák hivatalomhoz, vagy a Hadigon-

dozó Xépirodához (Dugonics-tér 2. sz.) 

Korzó Mozi R.-T. 
Telefon: Igazgató: I Telefon: 

11-85. VASS SÁNDOR. || 11-85. 
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" Kedden 

Szenzációs sláger film! 

Amerikai nagy dráma 4 felvonásban. 

Főszerepben : 

Mára Kimbal Joung • • • 
• 

Előadások 5, fél 7 és fél 9 órakor. 

— A kecskeméti huszárok mozga lma 
Kecskemétről telefonálják, hogy az ott állo-
másozó 13-as számú Jász-Kun huszárezred le-
génysége hétfőn délutáni értekezletet tartott, 
amelyen elhatározták, hogy a régi szellemet 
képviselő összes tiszteket eltávolítják. A le-
génység bizalmi férfi a i ezt a határozatot kö-
zölték a tisztekkel, akik kijelentették, hogy 
eleget tesznek a legénység óhajának. ,A bi-
zalmi férfiak erre felkeresték Sándor István 
polgármestert, akinek szintén előadták pana-
szaikat. és kérésüket A városban időzött dr. 
Kégel .János kormánybiztos a legelső vonat-
tal Budapestre utazott egy tiszti küldöttség 
Kecskemétre való delegálása végett. A tisz-
ti küldöttség hétfőn Kecskemétre érkezett és 
azonnal megkezdték a legénységgel a tárgya-
lást, amely előreláthatólag kedvező eredmény-
nyel fog végződni. A városban teljes a nyu-
galom, rendzavarás sehol sem történt. 

— Élelmiszer csereakció a szerbekkel. 
M in t azt már jelentettük, dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester pénteken Temesvárra 
utazott, hogy az ottani szerb katonai parancs-
nokkal fontos élelmezési kérdésekben tárgya-
lásokat folytasson. A polgármester ruhaszö-
vetet. 'és nagyobb mennyiségű paprikát aján-
lott fel arra az esetre, lm a szerb parancsnok-
ság engedélyt ad arra, hogy sertéseket és tii-
zelőfát szállíthassunk .Szegedre, A szerb pa-
rancsnok* tudomásul vette a polgármester 
ajánlatát és közölte vele, liogy kérdést intéz 
ebben az ügyben a belgrádi főparancsnokság-
hoz. 

— A szociá ldemokrata párt szervezke-
dése. A Wagner-vendéglőben vasárnap láto-
gatott népgyűlést tartott a szociáldemokrata 
párt, amelynek képviseletében Wallisch Kál-
mán tartott előadást, ami után a pártszerve-
zet megalakult, A gyűlésen Gaál K á lmán is-
mertette a szociálista eszméket. Tápén Olej-
nyík József és Fischer János tartottak tar-
talmas beszédet a szociáldemokrata párt ne-
vében. Röszikén pedig Bucsezán Miklós és 
Herényi Árpád, in ig Alsóközponton ábrahám 
Mátyás és Varsandán László beszéde után 
alakították meg a pártszervezetet. 

— D r á g á b b lesz a gyógyszer. A hivatalos 
lap vasárnapi szánta kormányrendeletet kö-
zöl, aimtely szerint január 1-től kezdve igen 
sok gyógyszer ára ismét megdrágul. A drá-
gulást a külföldi behozatal nehézségeivel és 
a . termelési költségek aránytalan drágulásá-
val indokolja a rendelet. 

— Véget ért a Kereskedelmi Bank tiszt-
viselőinek sztrá jk ja . Budapestről telefonálja 

tudósítónk: A Kereskedelmi Bank felmondás-

ban levő tisztviselőinek ügyében megegyezés 

jött létre, amelynek értelmében az ideiglenes 

tisztviselőknek csak 1919. február Í5-töi 

kezdve lehet felmondani. Ez alatt az idő alatt 

folytatiák a tárgyalásokat és véglegesen sza-

bályozzák az ideiglenes tisztviselők ügyét. 

— A kereskedősegédek és magána lka l-

mazot tak munkané lkü l i segélye. A népkor-

mány egynéhány nappal ezelőtt kelt rendele-

tével ii munkanélküli .segélyre vonatkozó ren-

deletet kiterjesztette a kere.skedősegédekre és 

magántisztviselőkre. A rendelet értelmében 

az önhibájukon kivül munkanélküli kereske-

dősegédek és magántisztviselők azonban csak 

abban az esetben részeidt.betők munkanélküli 

segélyben, ha a hadsereg 'kötelékéből leszere-

lési igazolvánnyal elbocsáitattak, vagy leg-

alább egy évig mint keroskedősegédeik, illető-

leg mint magántisztviselők alkalmazásban 

voltak. A rendelet ötödik pontja szerint a 

kereskedő regédé kre és maga n-t i.szt vi selők re 

nézve a munkaközvetítéssel és segélyezéssel 

megbízott .szerv ..A Magánalkalmazottak 

KELEMEN JÓZSEF 
szállítási és fuvarozási vállalat 

Szeged, Károlyi-utca 3. sz. a. — Telefon 15—63. 
Bútorszállítást, fuvarozást helyben és vidékre 

legolcsóbb árban váltai. 


