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nyereségből a különböző leírások, adósságok, 
jutalmak levonása után fenmaradó 107.296 ko-
rona 15 fillért mint veszteségi tartalékalapom 
kezeljék, mert az 1919. évben előreláthatólag 
előálló nagyobb üzleti veszteségek fedezéséről 
már most gondoskodni kell. Javasolja, hogy a 
nyereségből a Dugonics-Társaságnak 20.000 
korona összegű alapítványt tegyenek közgazda-
sági célokat szolgáló irodalmi munkákra. Kér-
te végül, hogy jelentését tudomásul vegyék és 
a bemutatott számadás elfogadása után a fel-
mentvényt neki és munkatársainak megadják. 
A tanács a zárszámadást az illetékes fórum elé 
terjeszti a felmentvény megadása végett. 

— Nyilatkozat. A Proletár mai számában 
Gharpy 'tábornok ur levelének egv nem hite-
les .fordítása meggondolatlan és felelőtlen mó-
don napvilágot látott. Ezzel a közléssel szem-
ben utalnom ke',1 a vasárnapi lapokban meg-
jelent fordításra, mint amelyik Mentzer Ervin 
főhadnagy ur közreműködésével pon'tos szö-
vegelemezésen és hü reprodukción alapult. 
Különösen is meg kell cáfolnom a cikknek 
azt az állítását, mintha azt az időpontot, 
amelyben az antant csapatai kivonu nak, a 
levél nem a közeljövőben bekövetkezendőnek 
(.pro eh a in) jelezte volna. 

Ugyancsak A Proletár e számában „Al-
más v visszakapta a szín tárcát4 ' címmel a va-
lóságának lényegében meg nem felelő cikket 
tett közzé. 

A valótlan Ihirt s a valótlan értelmezést a 
munkásság! nyugalma érdekében kellő értéké-
re kell leszáll tanom. 

Szeged, 1919. április 22. 
Dettre János 

kormányzób iz tos . 

— Szerb dandárparancsnokság Temer-
várott . A temesvári délszláv sajtóiroda jelenti: 
A szerb hadügyminiszter rendelete értelmé-
ben Temesvárott katonai dandárparancsnok-
ságot állítottak fel. Ennek feladata lesz az ál-
landó pótkeret részére újoncozni, továbbá a 
néphadsereg egyes évfolyamainak, valamint a 
kocsiknak és az igavonó állatoknak összeírá-
sa. A kerületi, parancsnokság vezetőjévé Risz-
tics Dragutin eddigi nagybecskereki dandár-
parancsnokot nevezték ki, aki már meg is 
érkezett Temesvárra és átvette hivatala ve-
zetését. 

— Megölte az apját. Jaksó Péter 52 éves 
földmives a rókusii feketeföldek 31. szám alat-
ti házában napirenden voltak a perpatvarok. 
Húsvét első napján Jaksó Kálmán a .földmives 
15 éves fia nem jót vigyázott a rábízott lóra 
és elszabadult. Emiatt az apja megvert^. A fin 
védekezni próbált, mire az apja kést rántott 
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elő. A fiu oly szerencsétlenül hárította el a 
támadást, hogy a kés az apjának szivébe fú-
ródott. A földmives azonnal kiszenvedett, 
holttestet kedden délelőtt boncolták fel. A fiút 
az ügyészség fogházába szállították. 

— Megkezdik a közúti hid javítását . A 
tanács megbízta a mérnöki hivatalt, hogy te-
gyen záros határiidőn 'bellid javaslatot a köz-
úti hid rendbehozására. A mérnöki hivatal 
szerdán a tanács e'é terjeszti javaslatát, a 
melynek alapján a .hid szegecselés! és javítási 
munkálatait a napokban megkezdik. A hid ki-
javítása után Újszegedre is megindul a villa-
mos. 

— Száztizenöt vagon lisztet kap a város. 
Szász Ernő gyárigazgató értesítette a városi, 
hogy a Bánságban száztizenöt vagon lisztet 
kötött le Szeged részére. A nagymennyiségű 
liszt 1.200,000 koronába ikerül* Az összeg már 
együtt van és igy a szállítást május elején 
megkezdik. Az üzletét ihat héten belül le kell 
bonyolítani. A Hsztellátás terén tehát rövide-
sen megjavulnak a viszonyok. 

— Az Orvo.ok Szakszervezetének ma 
estére összehívott ülése elmarad. 

— Megnyílik a Somogyi-könyvtár. A 
Somogyi-könyvtár olvasóterme, amely a szén 
hiány és anyagrendezés miatt október vége 
óta zárva volt, szerdán megnyílik. A könyv-
tár délelőtt 10—l-ig és délután 4—7-ig lesz 
nyitva. 

— A város száz vagon f á j a . A szegedi 
hadbiztosság, mint ismeretes, száz vágom fát 
ajánlott fel a város részére, A fát Krassószö-
rény megyéből kelvett volna Szegedre szállíta-
ni. A szállítás azonban akadályokba ütközik, 
mert a városnak nincsen pénze a fa átvételé-
re. A polgármester a Bankegyesiilettel 'tár-
gyait ebben az ügyben, de eredménytelenül, a 
fakereskedők pedig, akik vállalkoztak a két-
száztiz ezer korona előteremtésére és a fa ki-
árusítására, azt a feltételt szabták, hogy a 
száz vagon fából negyven, illetőleg ihusz szá-
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zalékot a szabad forgalomnak engedjen át a 
város. A fakereskedők arra hivatkoztak, hogy 
rendszerint kevesebb fa érkezik a megállapí-
tott mennyiségnél, tehát iha a polgármestef-
az egész mennyiségre ad ki utalványt, 'káro-
sodás és zaklatás éri a kereskedőket. A pol-
gármester visszautasította a fakereskedők 
ajánatát. A napokban a Kereskedők Szövet-
ségének küldöttsége kereste fel a polgármes-
tert, aki azonban ragaszkodott álláspontjá-
hoz, mert nem akarja, hogy azok, akik netn 
bírnak összeköttetésekkel, ne .részesedhesse-
nek a város általi vásárölt fából. Mint érte-
sülünk, a Kereskedők Szövetségének faszak-
macsoporíja ugiy határozott, hogy nem áll el 
kikötésétől. Eszerint a polgármesternek uj 
tárgyalásokat kell kezdeni, hogv a száz va 
gou fának Szeged re szállítását lehet (ívé te-
gye oly feltételek alapján, amelyek megfelel-
nek a lakosság jogos érdekeinek. 

— Szakszervezeti ülések. Szerdán a ve-
gyészeti munkások és munkásnők az uj Mun-
kásotthonban (19. ajtó) gyűlést tartanak este 
6 órakor. Pártadóbefizetés naponként 5'—6-ig. 
— A cukrászok, csomagolok és kiszolgálók 
szakszervezeti ülést tartanak az uj Munkás-
otthonban este 7 órakor. — A szakszervezeti 
'bizottságok folytatólagos ülése este 6 órakor 
az uj Munkásotthonban. — Husipará munká-
sok bizalmli ülése délután 5 órakor az uj Mun-
kásotthonban. 

— Kétszázöt kanyaró-beteg. A kanyaró, 
mint minden tavasszal, az idén Is föllépett 
Szegeden a gyermekek között. A főorvosi hi-
vatalnál tett bejelentések szériát jelenleg 205 
kanyaró-%eteget ápolnak. A járvány nem öl-
tött nagy arányokat, mert a betegek száma 
a gyermekek létszámához viszonyítva nem 
mondható jelentékenynek. Az iskolák szüne-
telnek s ennélfogva a ragály gyors és vésze-' 
delmes terjedésétől nem kell tartani. A legin-
kább megnyugtató momentum az, hogy. a be-
tegség enyhe lefolyású. Eddig egyetlen halál-' 
eset sem fordult elő. 

— A szellemi munkások szakszervezete 
szerdán délután négy órakor az ügyvédi ka-
marában ülést tart, amelyre minden tag meg-, 
jelenése kívánatos. 

— Értekezlet. A Szegeden tartózkodó mű-
egyetemi hallgatók szerdán d. u. 4 órakor a 
Kass-kávéházban 'tartandó értekezleten saját 
érdekükben jelenjenek meg. 

— Elöntött házak.-A Bimbó-utca lakói kül-
döttségben panaszlkodnak a városházán, hogy 
a (legutóbbi eső után az utca minden házában 
magasra emelkedett a talajvíz. A mérnökség 
azt javasolta a tanácsnak, (hogy szivattyúz-
zák ki a vizet az elöntött házakból. A tanács 
ilyen ideiglenes megoldásra nem szavazza me;?, 

U E á l I á 
Magyar Tudományos Szinház. 

Telefon 8 7 2 . Telefon 872 . 

Szerdán 

április 23-dikán 

A Sphinx 
Elynor G l g n regényes játéka 5 részben. 

A főszerepben: Matyassowszky Ilona 

é s Lukács Pál. 

mm® 

Előadások fél 5. 6, é s fél 8 órakor. 

Korzó Mozi R.-T. 
Telefon: 

1 1 - 8 5 . 
Igazgató: 

VASS SÁNDOR. 
T e l e f o n : 

1 1 - 8 5 . 
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Szerdán és csütörtökön 

A szezon legnagyobb szenzációja. 
A dalbetétet minden e lőadáson 

O. HILBERT JANKA énekli 

* -, 

hattyúdal 
Szenzációs olasz dráma 4 felvonásban. 

mérsékelten felemelt helyárak. 

• • 

• 

Páholy ülés 5.— víg. adóval 5 50. Zsöllye 
4.— vig. adóval 4.40. I. hely 3.— vig. adó-
val 3.30. II. hely 2.40 vig. adóval 2.70. 

III. hely 1.50 vig. adóval 1.70. 

Előadások fél 5, 6 és fél 8 órakor, 

Gizella-tér. 185 Telefon 6 0 8 . 

Szerdán f. hó 23 án 

A titkok titka 
nagy bűnügyi dráma 4 felvonásban 

u n miiin 
kitűnő bohózat 1 felvonásban. 

Helyszíni felvételek. 

Előadások hétköznap d. u. V« 5. V< 6, V* 8 órakor. 


