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get. Követeléseik fizetésekre, szociális cs kari 
érdekekre vonatkoznak. A pénzintézetek veze-
tői a tisztviselők bizalmi férfiaival tiibl> Íz-
ben tanácsként ük ezekben a kéltlésekben. A 
tisztviselők ji többek közt azt követelték, hogy 
c^ak olyan tisztviselőt alkalmazhassanak a 
bankok, aki tag,ia a szakszervezetnek és hogy 
az elbocsátásoknál kérjék ki a bizalmi férfiak 
véleményét. lErro a. két pontra vonatkozólag 
azt a választ adták a pénzintézetek vezetői, 
hogy szeretnék, lia a tisztviselők ezekben a 
kérdésekben bevárnák a budapesti pénzinté-
zetit* döntését, amelynek már előre alávetik 
magukat. A fizetésekre nézve peidig azt a vá-
laszt adtáik, hogy pénteken délután négy 
óráig határoznak és a döntésit közölni fogják. 
— A pénzintézeti tisztviselők csütörtök dél 
után öt órakor illést tartottak, amelyen ellia-
tároziták, hogy amennyiben a pénzintézetek 
csütörtök e.stig nem teljesiitik összes követelé-
seiket, jKMiteken már n 'in állanak munkába. 
Ezt a határozatot közöltök a pénzintézetek 
vezetőivel, akik ebből kifolyéilag megbeszélés-
re jöttek i>>sze »*. elhatároztál?, hogy p Titekéu 
jnár ii'iii is nyitják ki a bankokat. 

— A város szabadon rendelkezhetik 
gabonakészlete fölöt'. A közélelmezési mú 

niszter értesítette a várost, hogv a területén 
levő hu/a és rozskészletek fölött a polgármes-
ternek teljes rendelkezési jogot biztosit. A mi-
niszter szabad kezet enged a polgármester-
nek az eljárási mód megválasztásában is. a 
ineix szenint a készleteket összegyűjthesse. 
Ez a rendelkezés azonban csak a magántulaj-
donban levő készletekre vonatkozik, mert a 
malmok készlete fölött a kormány magának 
tartja fönn a rendelkezési jogot. Ez a rendelet 
legalább is kétségessé teszi a polgármester-
nek azt a legutóbbi számunkban közölt ren-
delkezését, amellyel a Bach-malom liszt- és 
gabonakészletét lefoglaltatta. 

— A Munkástanács tagjai átvették a 
közele;mezesi hivatalt. A Munkástanács ha-
tározatához képest csütörtökön reggel a 1111111-

"•kiksolc eMoglállták •helyüket a közélelmezési 
hivatalban, amelyet a jövőben ők fognak el-
lenőrizni <s irányítani. A munkásokat dr. 
Somon.i/i Szilveszter polgárim ster vezette be 
a. hivatalba és 'mutatta be őket az «wes osz-
tályok vezetőinek. A Munkástanács tagjait 
a következőképp osztották be az egyes osztá-
lyoki a: IbiftMin Máiiyá-t az elnöki, Ki»s 
Istvánt a cukor és élelmiszerek, Fischer Já-
nost a ]M'tróleiun, gyertya » > z.sirszoda. Varga 
Jánost a li>zt, tej és korpa. Bucserán Miklóst 
podig a cipó és -latisziikai osztályba. 

—- Vizsgálat a burgonyadara szállítása 
ügyében. Budapestről telefonálja tudósítónk: 

A burgonyaxözpont burgonyaárra szállítása 
ügyében a minisztertanács felhatalmazása 
alapján már megindult a bűnvádi eljárás, a 

melynek tisztázni kell, hova tűntek el a kész-
letek. 

— A záróra u jabb korlátozása. Budapest-
ről telefonálja tudósiitóuk: Véizsonyi J enő ál-
lamtitkár, a szén ügyek kormánybiztosa ja-
nuár .'Vától kezdve a zárórát esti !) órában ál-
lapította meg. Az erre vonatkozó rendelet a 
hivatalos lap p nteki számában fog megje-
lenni. 

— Címadományozás. A hivatalos lap va-
sárnapi száma szerint Htiícr (Jéza adóhiva-
tali íőeNcnörnek aiz adóhivatali főpénztárnoki 
cimet adományozta a pénzügyminiszter. 

— Az antant gazdasági bizottsága Bu-
dapestre érkezik Bétsből jelent ik . Dr. Taylor 
amerikai gazdasági felügyelő vezetésévei bi-
zottság erkezett lléesiMi, h'»gy a gazdasági, fő-
leg éleim* vési viszonyokat az antant megbi-
zá.sáliól Iamilmáuyozza. \ bizottság, amelyben 
resztet s/nek Taylor inunkaitár-sai, az angol, 
francia <s olasz kormány megbízottaibé>l áll 
és e bet folyamán liiuda(imtm éukezík, hogy 
Magyarország gazdasági viszonyaival meg-
ismerkedjék. főleg tw*lig. hogy iíagi/ai ország 
mik szénnel való ellátásáról tájékozódjék. Az 
antant gazdasági szakértői több napig fognak 
Hmbu>«steu tartózkodni. 

Irodalmi este a városházán. A Tűz 
második irodalmi estéiére is zsúfolásig meg-
telt a városháza nagyterme. A közönség mind-
végig feszült érdeklődéssel hallgatta a gaz-
dag műsort, amelynek során Zsirkav János 
a földi értékekről tartott előadást. Juhász 
Gyula Gárdonyit, az elfelejtett lírikust mél-
tatta. mig Bányai Irén Gárdonyi verseiből ol-
vasott föl egv csokorra valót. A kommuniz-
mus kérdésével kapcsolatban Juhász Gyula 
Petőfit mutatta be tii világításban, Szalay Já-
nos és dr. Czibula Antal pedig ugyanezt a 
problémát vi ágitották meg különböző szem-
pont; kból. Terescsényi György Petőfi prófé-
tai verseiből olvasott föl húromat mély hatás-
sal. 

— Újévi tisztelgés Kószó Istvánnál. A 
volt l'iiggtlenségi és 48-as párt alsó- és felső-
városi, valamint rókaisi köreinek tagja i nagy 
számban jelenitek meg újév napján dr. Kószó 
Istvánnál, a város II. kerülete volt ország-
gyűlési képviselőjénél, akit a régi szokáshoz 
hiven üdvözöltek íz esztendő kezdetén, egy-
ben kifejezték a volt képviselő és pártelnök 
iránt való tűrhetőt len nzaimukat és ragasz-
kodásukat. Dr. Klószó megköszönte a párt-
tagok megemlékezését és biztosította, őket, 
hogy ezután is egyuton halad velük. 

— Utászr.ap Szegeden. A szegedi utászok 

január 5-én délelőtt II órakor a Korzó-mozi-
ban miivásárral egybekötött matinét rendez. 
\ matinén Móra Ferenc érdekes ós értékes 
felolvasással, az Ocshay-pár énekszámokkal, 
Wallisch Kálmán prológgal és Zólyom Ist-
ván felolvasással szerepei. Az utásznap jöve-
delmét a Szegeden felállítandó katonaárvaház 
alapja javára fordítják. Jegyek a Korzó-mo-
zi jegypénztárában kaphatók. 

— Házasság. Dr. Steiner Emil, volt szegedi 
ítélőtáblai tanácsjegyző Miiller Piroskával, 
Müller József nagykikitidai polgármester leá-
nyával házasságot kötött. 
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Korzó Mozi R.-T. 
Telefon: 

11-85. 
Igazgató: 

VASS SÁNDOR. 

Telefon: 

11-85. 

Pénteken, szombaton és vasárnap 

egy démon szerelmi regénye 4 felv. 

A főszerepben 

Wanda Treumannaf. 

Előadások pénteken és szombaton 

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

— TanBgyi berendelés A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter Kollhiui Alajos nM-
mező vásárhelyi állami polgári iskolai •>„• . 
gátéit, a szeged tanfelügyelöseghez szolg < át-
tételre berendelte. 

— Adomány. Kulinyi Józsefné Szilveszteí 
é jszakáján 120 koronát gyűjtött a vak ,t.o~ 
náknak. iAz összeget a Détniagj/arország < -
kesztősége ut ján illetékes helyre juttatta 

— A fűtési felögyelőnő. Egyik közhivatalban 
fölfogadott a főnök c g j helybeli menyeinket, 
hogy illő fizetésért a kályhákat i s a t"iiix'-s; 
v -gye gondjaiba. Ezt a kötelességét az ass,.viy 
lia nem is hűtlenül, de 'egyenletesen lankadó 
buzgalommal • teljesítette. Buzgóságának 
egyenletes csökkenése vegi'rl is ndaveze y;tt; 
hogy fűtetlen >zobában kellett dolgozaicifeí a. 
hivatalnoknöknek. Szelid szemrehányásban 
részesült ezért az asszony, de a/t is méltatílan 
ko'dva utasította vissza. Mikor megkérdeztek 
tőle, hogy miért nem fűtött be, azt felölte, 
hogy az neki mim is kötelessége. 

Én fűtési fi'liU.Djelcnö vagyok, mon-
dotta az asszony, én nem tartozom befütoriij 
csak arra vigyázok, hogv a kályhák meg a 
fűtés rendben legyen. Tüzet gyújtani, gyújt-
sanak a nagyságák! 

.Amint látható, a szegedi menyecske ném 
szociális /.avarban vau. mint manapság egyé'n 
ként számosai'. 

— A hadisegély Hirdetmények hívják föl 
a figyelmet arra, hogy a hadiwgél,vcsek mikor 
é.s hol jelentkezzenek a segélyért. A hadise-
gélyt meg csak januárban februárban fo-
lyásit ják. 

— Leszállítják a pótrendőrök napidíját,, 
A Városi Alkalmazottak Szakszervezetének 
küldöttsége j á r t esüiförtük délelőtt dr. Tcmes-> 
vár)) Géza 'helyettes főkapitánynál, akit arra. 
kértek, hogy ne t szakszervezet megkerülésé-
vel határozzanak a városi alkalmazottak ügyei 
ben. Kifogásolták, hogy a 25 korona napidíj-
jal felvett ix'itrendőröknek január eb -tó 
kezdvi csak lí> koronát akar a -'áras ti ni. 
A helyettes főkapitány közölte a küldői 'seg-
gel. hogy a bejelentéseket tudomásul . szí 
ugyan, de köri a küldöttségeit, hogy isim teljék 
meg kérelmüket a polgárinestérnek, aki egye-
dül hivatott ezeklw-n a kérdésekben határozni. 

— A városi tisztviselők a kommunisták 
ellen. Csütörtök délután három órakor a Városi 
Alkalmazottak Szakszervezete a .Korzó-mo-
ziban gyűlést tartott. A gyűlést Fenyő La jos 
nyitotta meg és ismertette az összejöveteli 
célját. Utána Donáth Miksa ismertette a k< m-
munista mozgalmat és ismertette a szociál-
demokrata párt álláspontját. Tiltakozott min-
den olyan törekvés ellen, amely a szociál-
demokrata párt egységét megbontani törek-
szik. Kifejtette, hogv a városi tisztviselők .:safc 
a szociáldemokrata párt keretén beiül helyez-
kedhetnek el. Végül megmagyarázta a különb-
séget a kommunista és a szociáldemokrata 
elvek között. Angyal Gyula budapesti kikül-
dött az orosz bolseviki mozgalmakat ismer-
tette és felhívta a gyűlés figyelmét arra. hoj jv 
nálunk mindig csak az orosz bolsevizmus ió-
oldalát hozzák szóba, annak árnyoldaláról 
azonban nagybölcsen hallgatnak. Felszólította 
a városi alkalmazottakat. hog\ maradianak 
meg a szociáldemokrata pártban, annál is in-
kább. mert. ha a szocialisták többségben lesz-
nek. úgyis megalakítják a szocialista köztár-
saságot. Nemes La jos az utolsó kél hét ese-
ményeit foglalta össze és megemlékezett a 
szerdai eseményekről is. Ismertette az oko-
kat. amelyek 'ehetetlenné tették a kommu-
nista párt megalakítását., A városi tisztvise-
lője igyüllése végül egyhangúlag elfogadta Do-
nátit Miksa határozati javaslatát, amellyel bi-
zalmat szavaztak a szociáldemokrata pártnak 
és elitéltek minden kettészakadási törekvést. 

— Azokat a t. előfizetőket, akik még nem 
kapták m e g a Dclmagyavovszán csinos s ér-
dekes n a p t á r á t , ké r jük , jelentsék ezt be k i -
adóh iva t a lunknak , hogy a n a p t á r t ha ladék-
ta lanul elküldhessük m i n d e n előfizetőnk ré-
szére. 


