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A röszkeiek ei akarnak
szakadni Szegedtől.

j Nehezen gviiíik a pénz
a középitkezésekre.

— Elkergették a rendőröket. —

U j a b b fölhívás a vagyonosokhoz,
két városi munkésház. —

(Ktt.híl ludósilónkUil.)
ÍRösZke és Szent miliálytelek tudvalevően Szeged óriási tej-Lilel
boy, tartozunk, .nolui már egivy. I'a vakká nőt •
ni i 111
ahogy falivakká
sűrűsödhetnek
m a i d Alsó- és IVlsőközpont. A röszkeí és
szenTmihúh telki falujszorii telepek nem önálló
községek; de már a
békeidőben is
voltak
olyan e s i i d ' s törekvések, amelyek szeri,ut a
két telepet a közigazgatásban
önállósítani
kellene. lv/,< ket a nélia fölvetődött szándékokat. fej11' .en terveztetéseket
komolyaknak
seoik i-setn gondolhatta. A röszkeiek és a szent xailb'ál.vtelkkk hetivásárkor
bejöttek, mint
lejönnek ma is a várorba. hogy itt adójúikat befizissék, ii.ir>es, bajos hivíítalos iigyeíkeít elintézzék. bevásároljanak,
mintán
a
piacra behozolt terményeiket eladták.
jVIo-1 aztán a széthúzásoknak kedvező szomorú helyzetét fölhasználva, a 1« t telep szóvivői hangosan i's kifejezést adtak annak a
véleménynek, hogy a várostól el kell szakadni, mert az id^tartozás esak teherrel jár.
A legfőbb ok azonban a földkérdés.
Azt
a k a r j á k ugyanis a k-t tnriyaitéleip lakosságának vezetői, hogy a lelopok köriili föltleket
w.akitisák ki a város földbirtokából s azoktól
bérletet, vag.v örökföldet csak olyan ember
btrblisson. aki a telep lakosságához tartozik.
ÍYíképp Z röszkeiek kívánjál^ az elszakadást
h már lwwzá i* fogtak a megvalósításhoz
kicsiben. '.Azt az ^gy-két rendőrt ugyanis, a
ki odakünn van. elkergették.
Elfelejtik a röszkeiek. hogy nékik á város egyéb területén is vannak földjeik 8
bog> a \ároshoz való
szoros
összetartás
gazdaságilag rájuk is igen előnyös, eltekintve attól, hogy n földbirtokra vonatkozó tervir
k> nem egykönnyen lehetne megvalósítani.
Röszke és Szentmihálytelok lalkosai köy.i*i azok. akikne.lv öt holdon aluli földjük
van. épp ugy megkapják majd az olcsó földet, mint mások, akiknek arra igényük van.
Egyébként 'közülök i,s számosan jelentkeztek
már az összeírásnál, amely Potijiondti.
Sas*
>'*: Lengnél
tanyai rendőrkapitányoknál folyik. Az egész Felsőt anyán eddig ötlO a je'ent>kezők száma.

Mackensen internáíása.
Budapest,
január S. (A
Délmagyarország
tudósítójától.)
Ma az a hir terjedt cl. l»og\
iMackensen tábornagyot gróf Cltt.'tek mi futta,ki
kastélyába internáltdk. \ franciák süni drótsövénnyel vették körül, rí Kastélyt és francia
ségek tartiák távoi a kíváncsiakat.

Bolseviki agitátorok Bécsben.
Bécs, jamuár 8. (A Délmagyarország
tudósítójától.)
A napokban 20 bo seviki agitátor
érkezett ide, hogy az oroszországi és német
mimtára propaigamdát kezdjenek. A rendőrség
ki akarta őket utasítani. Ettől a
rendszabály-

tól azonban a szociáldemokraták ellenzése Ifeö
vetkeztében kénytelenek voltak elállni.

20'", engedmény
árukból.

Javítások

olcsón

készítettnek

a Balog-féle kárpitos-üzletben

Telefon 1203.

Kossuth l.ajos-sugárut 6.

A

(Sajtit tadúsitéjiiklál.)
Szerdán
délutánt
három lírakor a Nemzeti, Ipar és M i m k á s
Panái-sok képv i-selőiiwk
bevonásával iiiés
volt a szegedi kereskedelmi és iparkamara
bau IIimmer
ÍMVlöp elnöklete alatt. Az ülése.n
az építőiparés
iparfejlesztő
szindikátus
ügyeivel foglalkoztak. Az elnök az eddig
történteket ismertette. A négy testület
nebán> nappal ez,előtt abban állapodott meg.
b o g y szakítva
a kiinj öra.dománv gyűjtések
remiszerérvei, öt millió korona
alaptőkével
eg> liázépitő részvénytársaságot alapit, hogy
ez az épi'kezések minél sürgősebb megkezdése révén alamizsna, helyett, nvunkiát és liszte-si;«es keresetet biztosítson az
iparosságnak és rouukásságiiak. A testületek abban a
rétin nyben voltak, hogy a város tehetősebb
polgárai, felismerve a eél fontosságát, lehetővé teszik ennek a- társaságnak a megalapitását. Az eddigi
rész vény aláírás
másfél
millió koronát, eredményezett, ami
tekintél y e s összeg ugyan és reményt
nyújt arra,
hog> az egész lök-e is össze fog gyűlni, bár
nem felel meg Szeged anyagi erejének és a
eél fontosságának, föpen azért
szükséges
azoknak a módozatoknak a megbeszélése, a
melyekkel a tőke összegyűjtését
bizto-ítatti

l>r. Eisner

.Manó, Biedl

E r n ő a kei..s/.tülvitel
vaslatokat.

Kamin < • > .ász

módozataira

tett -i,

ja-

Az ülésen egyhangúlag elfogadták azt az
inditványf, amely szerint ismételten i < energikusan kell
fölszólítani a vagyonosokat,
hogy anyagi erejükhöz mérten
járuljanak
hozzá a rész\ 'nytársaság
megalakításához.
Egyúttal tizenkét tagból álló bizottságot küldenek ki. amelynek, feladata
lesz, hogy az,
egyes vagyonok íneghecsillése után vessék ki
mindenkire hzt a járulékot.
amelyekből a
részvénytársaság megalakulása léh-etövé válik. A bizottság csütörtökön már meg is 'kezdi működését.

A városi tanács, a Álunk,ástanác-s kérelmére még decemberben elhatároztu. !.og> két
ínuinkásbáz épit«>sét mielőbb megkezdi. :•!• elyeklen 250 kislakás lenne. H'alliscli
Kálmán. a Munkástanács elnöke szerdán d.''elölt.
Bokor Pál helyettes polgármesternél érdeklődött az építkezés ügye
iránt.
Megtudta,
hogy még mindig
folynak az elől
"'tés
munkálatai, vagyis hogy az egyik hí'
• l
a másikba vándorolnak az építkezési ügy aktái. A helyettes polgármesteri Walliscb a r r a
kérte, hogy a tanács késedelem nélkül rendkívüli közgyűlést hívjon össze, amely intézkedjék az építkezés haladéktalan megkezdése
iránt. Bokor helyettes polgármester közölte,
hogy a csütörtöki tanácsülés, n javaslatot terjeszt elő. amely szerint az .'ipitkew-> aszt-i <«slehet.
—. - - I és lakatos-munkáit már most a d j a ki a. mérnokség iy> .iparosoknak. A',(janiúír 32-íki köz
IJafiiier ikrsztá\
Jtózsa iMMiály Ihozzá-' gyűlésen pedig az építkezés megkezdése tö>zólása iikán Becse)) K á r o l y előadta, hogy a; rött határoznak,
Nemzeti Tanácsot az anarkia megelőzésének
i
a gomb.lata vézet'te, amikor a Kamarát,, mini
Szerződés biztosítja Romániának
arra leginkább hivatott, közgazdasági intéz méiiyt felkértei, hogy munkaalkalmak tervma 2 6 vármegyét?
teséról gondoskodjék. A kamara a UázépitőHada/test. január 8. (A
Déhnagyarorszdg
résavény társaság kezdemíinyezésével az aktudósítójától.)
A brassói román nemzeti taciót. nagyon helyes mederbe terelte, mert igy
nács vasárnap népgyűlést rende-ze*t.v\/ cgvi-k
nagyon sok munkáskéznek kenyeret
nyújt,
a polgárságtól pedig nem adományt, hanem
szónok a népgyii'ésen a/.i a kijelentést térte,
eg.\ -zeni tőkebefektetést kíván. Igaz. hogy
hogA legilletékesebb he'vjn
fetliata'mia^ták
ma a házépítés nehéz us drága, de nem szaannak a közlésire, hegv a keietmagya.-'M'szág.i
bad elfelejteni, .hogy harminc éve is körül26 vármegye irányában táplált román ígvrvek
belül ha-onló viszonyok nralkodíaiv
Szege
jogosságát az antant már 1916 augusztusában
den s az akkor Vpiilt házak időközben a na- elismerte. A szerződésről sikeriift kideniteni,
gyon szélien jövedelmező, ért >kcs objektumok
liog\ az fenná I és 1916 augusztus 17-én Buközé emelkednek. A Nemzeti Tanács nevében
kairestben köttetett. A bukaresti volt cs. és
a'zon reményének ad kifejezést <-s
elvárja,
kir. hírszerző iroda mee is szerezte a szerhogy ezze'l az akcióval 8'ie-inlxn mindenki telződés máso at ít és beküldte
bé:si hadiigyjesíti kötelességéi.
nrniszternek és a nvtgvar heiiig\ urt'iszternek. 191 s. évi szeptember > '.ban Láncing ame
Udlliscli
K á l m á n nyomatékosan
mutarlikai á-lamtitká' siirgönyileg
közölte
a iasi i
tott rá arra. hogy a tőkéseknek a jelenlegi
i'éhez viszonyok között
anyagi
erejükhöz
nn rt'eu 'minden lehetőt e! kell követni a mindje, bau fenyegető luunkauélkiilis<-g enyhiUséri Kijelenti, ln»gy a Miin.ká^tanác.s már a
lefjnat/yobb
tiiniiticlleiiséfji/e!
nézi. ami
a:
építkezések
édlüótacjos
megindifósa
kiirid
történi/:. A v á r o s megígérte, hog> megkezdi
a munkáslakásak épité.sót, de az ügyről csak
aktát vesznek fel, amely egyik ügyosztályból
a mátokba vándorol, anélkül, hogy
valami
komoly dolog történnék. Nagytőkések, hogy
kivonják magukat a Házéni tő-rész vény társaságban való részvételtől, építkezést ígérnek,
de nem jutnak tul a t^rvezgetéseai. H a ezek
után *>z az akció is meghiúsul, nem lehet
csodálni, hu elfogj a munkásság és a Miunkástanács türelme, amelyei csak ígéretekkel
lehetett eddig is .féken tartani. K é r i a jelenlévőket, hogy könnyítsék meg a
szocialista
párt vezetőségnek munkáját azzal, hogy
a
gyors cselekvés terére lépve, az építkezés
megkezdését l e h e t ő v é tegyék.

amerikai követül, liogv a szerződéshez
járul.

A szerződés 5 pontból ál' és

hozzá-

rés~'etesen'

leírja Románia ni halárát a kérdéses 26 vár-

megye befoglalásával.
A szerződé.- jel.'.ifeg is
a beliígyminisz-teniirm
rendőri
osztálvábait
van őrizet alatt.

Körmendiné virágosboltja
SZF.OEO, SZÉCHENVI-TÉR 15. S 2 .
F ő ü z l e t : Budapest,
VI., Teréz-körut

37. sz.

(Britannia-szálló mellett.)
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A Délmagyarornzág telefoni &
Kiadóhivatal
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Szivarkahüvdyek, képeslevelezőlapok, levélpapírok
Á legjobb minőségben, a l e g n a g y o b b választékban és a legolcsóbb leszállított
2*
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Specialité"
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higiénikus
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szám.

szivarkahüvely főraktárában
• • •
Telefon 1 5 — 2 0 . sz.

árak mel ett

kaphatók

Viszontelárusitók részére a
legolcsóbb bevásárlás,

torrás

