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Az ínséges Szeged. 
— minden készlet fogytán van. — A husmizéria. — A Munkástanács 

lefoglalja a tüzelőfa fölöslegeket. — 

(Saját tudósítónktól J ftlelrn iszerkószle-
tiink, fötőanyagimk kevés. Hogy az ország 
egyel* területein se1" rózsásak a viszonyok, 
az bizonyos. Szegeden, .mint. tudjak, a legfon-
tosabb élelniicikkből, a lisztből annyi készle-
tikiiK van, hogy hozzászámítva a közélelmezé-
si minisztertől még válható mennyiséget be-
érjük vele márciusig. Burgonya nincs .már a 
•városi közélelmezési hivatalban. A 'tanyákon 
még van, de az nehezein jut mostanában a vá-
ros' fogyasztókhoz. Száraz főzelék: bab, bor-
sr't "ge.ii kevé>. úgyszólván semmi. 

J cukorból, mint Fodor J e n ő tanácsnok, 
n ároRi közélelmezési hivatal vezetője mon-
*loJ1a. most még csak kevesen kapták meg a 
márciusig szóló készletüket. .Hogy azutáni ka-
pus k-e cukrot, az kérdés. 

•Zsírt illetően, jó reménnyel a jöröre. el 
v: <yu.nk látva. Ezer darab sertése érkezett 

,i.f..g a városnak Békéscsabáról. A jószágok 
!>O-70 kilósak; hizlalásukhoz van kukorim, 
'L-;./. hogy ami már csakugyan megvan, az 

•BeevéS. De Békéscsabáról 28. Budapestről 12 
--vagon tengerit vár még a város. Zsir tehát 
TF HÍ vélhetőleg le SÍZ, lva imwt nincs is. 

Fogyatékán van a hus és a ,mészárosok 
•meni győznek eleget panaszkodni, hogy élő-
•mvarbát nem bírnak beszereani. Van olyan, a 
k i azt állit ja. hogy már négy nap mulya 
m M lesz marhahús. Hódmezővásárhelyről, 
Orosházáról, a környékbeli, falvakból, mint 
iíí .v'iH.d,ják, lehetetlenség marhát vásárolni. Yá-

; helyen a legutóbbi vásáron több szegedi' 
•i-.-'száros vett marhát, de azoknak harniad-
< , s/.f't cl rekvirálta * .Munkástanács és űzetett 
t rtnk élősúlyban kilómként ;ibámm fcorohját 
.. üilott az a szegedi mészárosnak kilónként öt 
korona, ötven liHérjélie került. De nemcsak 
•Vásárhelyen, hanem mindenütt megnehezítik 
i, fi,us Szegedre hozatalát Orosházáról sem 
vásároGibatnak be a mi mészárosaink, pedig 
üli. egy nagykereskedőnek megengedték, hegy 
aragy rakományokra való élöanaiiliát szállit-

ii Budapestre. A mészárosok azt állítják, 
hogy a hatóságnak tennie ke'l valamit, mert 

- HÍ ülőmben rövidesen bus nélkül marad a város 
ík. kosság a. A hatósági mészárszékben, ha csak 
•valami Változás nem. történik, hétfőtől kezd-
et már nem is árusítanak. 

Fiiszer és gyarmatáru kevés van mar 
e szegedi üzletekben. A kilátások a közel jö-
vtTre nem igen bizitatóak ebben a tekintetben 
isem. A szegedi nagykereskedők és ügynöksé-
gek kapnak uiyan ajánlatokat külföldről, 
főleg Hamibnrpból, de a. szállítási nehézségek 

-f a velük járó n llandó kockázat miatt az ajáu-
ilatok el foga db i tartanok. A fűszer és gyarmat 
árukból hamar isan kifogy a város. 

Tüzelőanyi. g dolgában valamivel javult, a 
helyzet Boblel francia ezredes közbenjárásá-
i g harminc vagon fát kapott a Bankegyesület 
a lakosság között való kiárusításra. A fran-
cia parancsnok humánus beavatkozására a. 
szegedi katonaság is kapott nagyobb készle-
tet Ez a famennyiség.az inség enyhítésére — 
a jövő héten - a. legjobbkor érkezik. Nem 
tudjuk, ragasz! odni fog-e a tanács a Makkos-
erdő kiiintásáh< z. ha a szükség követelően lép 
föl, erre is sor kerül, a lakosság már ir t ja is 
az erdőt, most azonban ngy vagyunk, hogy a 
szegény emberi ken az erdő kiirtása azért nem 
segítene elég gyorsan és radikálisan, mert. 
őket terhelné a kivágás, a fölapró/ás és a be-
szállítás költse ye. am.i pedig elviselhetetlenül 
nagy. A Munk istanács a f a i n s é g megszünteté 
se céljából, fölhívás* tett. közzé, melyben arra 
szólítja föl a áros lakosait, hogy fölösleges 
faikészletüket j "lessék be. Nevezetesen mind-
azok. akiknek két ölnél nagyobb készletük 
vam. a többlet t az illetékes kerületi rendőr-
laktanyában nuár 30-ig tartoznak bejelente 
ni. A tűzifát a Munkástanács maximális áron 
átveszi és a sz ikötködők közit szétosztja. Aki-
nek fölöslege Vítt.cs azt eltitkolja, attól a tűzi-
fá t a ' iMunlkiás anúes elkobozza. Fölhívja a 

Munkástanács mindazokat, akik fakészJetről 
tudnak, hogy jelentsék be ezt a közélelmezési 
hivatal eukorosztályánál Kiss Istvánnál, vagy 
az ott működő ellenőrző bizottságnál, ahol 
minden reggel 8 órakor veszik föl a. bejelen-
téseket. Hasonlképen ott jelentkezzenek azok 
is, akik a főik utalásban részt akarnak venni. 
Ezeket a Munkástanács igazolvánnyal lát ja 
el. 

Tüzelőszenet hamarosan aügha kap na-
gyobb mennyiségben a város. .Boblet ezredes 
előzékenységétől legalább a gázgyár ju t rövi-
desen negyvenkét vagon szénhez a lupényi és 
petrozsényi bányákból. Ez legalább a világí-
tást biztosítja egy hónapra. 

Nincs többé drabantőrség, 
parlamentiőrség és várőrség. 

Budapest, január 33. (A Délmagyarország 
tudósítójától.) Böhm Vilmos hadügyminiszter 
tegnap feloszlatta a drabant testőrséget, a 
parlamenti őrséget és a várőrséget. Ezeknek 
az őrségeknek a lészáma 120 ember. A három 
•JStiílct bizalmiférfiai felkeresték Böhm Vil-
mos hadügyminisztert, aki közölte velük, hogv 
a múltban vállalt szolgálataik^miatt nem bí-
zik hűségükben és ezért nem is reflektált to-
vábbi szolgálataikra. Ha azonban be akarják 
bizonyítani hüségiiket az, uj államforma iránt, 
akkor menjenek el Tatabányára és védjék 
meg az ottáni szénbányákat a csehek ellen. 
Gróf Ambrózy Oyula koronaőr ma érintke-
zésbe lépett Berinkey Dénes miniszterelnök-
kel. aki megnyugtatta őt és az őrség biza'md-
férfiait az őrség tagjainak jövőjére nézve. A 
koronaőrség őrei a nemzeti palota őrségi 
szolgálatait fogják ellátni. 

Korzó Mozi R.-T. 
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Pénteken, szombaton és vasárnap 

A szezon legnagyobb 
:: szenzációja! :: 

MANJA 
Nagy dráma 5 felvonásban. 

A főszerepben: 

Pola Negri. 

Előadások vasár- és ünnepnapon fél 2, 3 . 
fél 5, 6 és fél 8, köznapon fél 5, 6 és fél 8 óra 

fi. 

Utolsó szavunk 
a késedelmeskedőkhöz. 

MintQgy két hét előtt a Nemzeti Tanács, 
a Munkástanács és a Kereskedelmi és Ipar-
kamara felszólítást intéztek Szegjed váras pol-
gáraihoz, amelyben szemeik elé tárva a mun-
kanélkiiliségbem és az ebből következő uéf-
külözésekben rejlő veszedelmeket, arra kér-
tük azokat, akiknek vagyonuk van, vagv akik 
a háború alatt aránytalanul nagv vagyonhoz 
jutottak, henrv abból támogassák azt a törek-
vést, amely az építkezések ímegindáthatása 
céljából egv- részvénytársaság alapítását tűz-
te ki feladatául. 

Sajnálattal állapítjuk <mieg, hogv felhívá-
sunk süket fülejt re talált azok 'legnagyobb ré-
szénéi, akikhez, sziaVainikat intéztük 'ós mi-
után az idő sürget, a munkanélküliség és a 
nyomor egyre fokozódik, kénytelenek va-
gyunk felhagyni az eddfigi medtdö kísérlete-
zés sol. de meg türelmiünk is fogytán van és 
ezért utoljára most még néhány szót aka-
runk csak intézni azokhoz, akiket illet, hogy 
figyelmeztessük őket azokra a következmé-
nyekre. amelyeket eljárásukkal felidéznek Mii 
e vagyunk szánva a legmesszebbmenő retor-
zióra azokkal .szemben, akik eddig alatto-
mosan bujkálva kihúzták magukat emberi és 
társadalmi kötelességük teljesítése alól és fi-
gyelmeztetjük őket, liogy a legkíméletlenebb 
eszközökkel .foaj.uk őket külön-külön kitaníta-
ni arra. amit saját benső meggyőződésükből 
nem tudnak és aminek a (következményeit el-
hinni nem akarják. 

Figyelmeztetjük őkiet, hogv rendelkezé-
sünkre állanak az eszközök, hogy a végsőkig 
üldözzük őket, hogy életüket megkeserítsük; 
hogy cselekvési és mozgása szabadságukat 
meggátoljuk és minden eszközt alkalmasnak 
tartunk arra. hogv kény szentsük őket 'rejte-
kükből előbújni. A társadalom leghitványabb 
parazitáinak tartjuk tikét, akik nemcsak a 
munkásság 'ellenségei, (hanem saját társadalmi 
osztályuknak is, inert ezekkel akarják meg-
fizettetni azokat a költségeket, amiket az ő 
vagyonuk és hitvány életük megemészt. 

Három napi haladékot adunk mindenki-
nek, hosry jegyezzen a Házépítő R.-T. rész-
vényeibői és aki ezen időn belül nem tesz 
elegét kötelességének: ám lássa fösvénysége 
következményeit. 

Ebben az ügyben ez az utolsó szavunk. 
Ezután már csak cselekedni fogunk. Azt azon-
ban (mondhatjuk, hogv ami ezután követke-
zik. az borzasztóbb lesz a fizetésnél is. 

A Munkástmács. 

Ötszáz ember mondta M 
Ruszkakrajna elszakadását. 

Budapest, január 23. (A Délmagyarország 
tudósít óját ól.) A Politikai Híradó jelenti; A 
buszt! nemzetgyűlésről, amelyen tudvale-
vően Ruszkakrajna elszakadását mondották 
ki, dr. Stepán Ágoston ruszkakrainai kot-
mányzó ina a következő je lenést küldte: A 
hazai russzinck e lió 21-én tervezett nemzet-
gyűlést elhalasztották.. Brascujko Miliály 
iigyvéd a magyarországi ukrajnisták vezére 
összehívott egy ülést, amelyen 500 főből á'lló 
és többnyire Husztró és környékéről össze-
gyűlt tömeg vett részt. A komoly telem tel-
jesen hiányzott. A gyűlés elnökéül Brascal-
kót választották. A russzin párt óriási több-
sége a gyűlésen egyáltalán nem képviseltet-
te magát. A határoza'ról értesítést küldtek a 
párisi konferenciának. 

A németek erős akcióba kezdtek 
keleten. 

—' lündeitburg vezeti a hadműveleteket. --
Berlin, január 23. A német csapatok Hin-

denburg főparancsnoksága alatt keleten nagv 
eréllyel lépnek föl. A lengyelek ennek követ-
keztében az egész vonalon beszüntették elő-
nyomulásukat Braunschneig ellen. Romberg-
tői 10 kilométernyire megálltak. A németek 
erős nyomásáé az egész véialdti érzik. 


