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Vasutasak .Szövetsége teljesen uj alapra fek-
tetve a -szociálista párt kebeléből azonnal ki-
nem válik, a 'Magyarországi Vasutasok Szö-
vetségéből kilépünk''. 

tA vasutasok fitöVeAségén-ek szegedi cso-
portja mintegy 300© tagot számlál. Körülije-
iül .1000 t ag ja még a forradalom előtt lépett 
•he a szociáldemokraták táborába, mig a többi 
szegedi vasaifás a forradalom alatt. Az or-
szágos szövetségnek több, mint százezer tagja 
van. A belyiesöport össz vezet őségé ez üggyel 
és egyéb fontos kérdéssel kapcsolatban ked 
d m délután négy úaakor az u j Munkásotthor-
ban összvézétöségi ülést tart , amelyen az 
össze® bizfl-lmá férfiak is részt vesznek. A sze-
gedi vasutasok állásfoglalásának eredménye 
elé érdeklődéssel tekintenek. 

— Az áramfogyasztás! rendelete t nem 
ta r t j ák be. A Délmagyarország hírül adta a 
városkormányzónak a/ áramfogyasztásra 
vonatkozó rendeletét, amelynek értelmében 
magánlakásokban csak egy lángot szabad 
használni, mig a vendéglőkben, és kávéhá-
zakban egyharmadával kell a világítást csök-
kenteni. iA rendőrség arra a tapasztalatra 
jutott, hogy a lakosság a rendeletet nem tart-
ja be, miért is ezentúl ugy a magánlakáso-
kat, mint a nyilvános helyiségekét szigorúan 
ellenőrzik és a rendelet ellen vétőket példás 
büntetésben fogják részesíteni, annyival in-
kább, mert a franciák visszaélés esetén a 
városnak szénnel való ellátását nem biztosít-
ják. 

— Tárgya lások kölfSldi nye r s snysg be-
vásár lásáról Somogyi Szilveszter polgármester 
ellátási ügyekről tá rgyal t hétfőn Dardel szá-
zadossal, az ellátási -ügyek intézőjével. A pol-
gármester a mnnkauélkilliség enyhítésére 
szükségednek t a r t aná konzorcium alakítását, 
külföldi nyersanyag bevásárlására. Dardel 
-százados megígérte ezirányu támogatását. A 
oolgár mester érdeklődésünkre kijelentette, 
hogy a konzorcium megalakítására vonatko-
zó tárgyalások mái- megindultak, de még sok 
akadályt kell leküzdeni. Reméli azonban, 
hogy a íárgyajlások eredménnyel fognak 
járni1. 

— A f ranc ia pa rancsnokság a szabad 
kereskedelemért . A francia parancsnokság a 
kereskedők szabad bevásárlási utazása érde-
kében azt az intézkedést tette., hogy a fran-
ciák igazolványával ellátott kereskedők in-
dulásáról ezentúl előre értesíti- az illetékes 
szerb hatóságokat. Ebben az ügyben Dardel 
százados hétfőn Szabadkán volt. ahol eljárt 
a bevásárlásra indult szegedi kereskedők dol-
gában is. 

— A munkanélkül iség ellen Hétfőn dél-
előtt Charpy tábornok és Betrix ezredes 
hosszabb megbeszélést folytatott a francia pa-
rancsnokságon Somogyi Szilveszter polgár-
mesterrel- a munkanélküliek foglalkoztatása 
ügyében. A francia parancsnokság, a legmesz-
szebbmcnőleg támogat minden olyan törek-
vést, amely a ntuflkanélkiUiség csökkentéséré 
szolgál és azt javasolta a polgármesternek, 
hogy addig is, amig nagyobb mennyiségű-
szenet bírnak kieszközölni a város részére, 
a munkanélkülieket Házi, ipar, tatarozás-i és 
egyéb munkák nyújtásával foglalkoztassák. 

— A Tisza á radása . Hétfőn 16 centi-
méterrel áradt a Tisza. A vízállás most 8.13 
tn. Vasárnap 11, szombaton 9 centiméter volt 
az áradás, amely tehát állandóan emelkedő 
tendenciát mutatott. Az 1895. évi nagy ára-
dáskor a viz legmagasabb állása 8.83 m. volt. 
Lehet, hogy ezt a magasságot az idén is el-
éri, -esetleg meghaladja a Tisza. A védtöltés 
azonban, amelyet Darányi földniivelési mi-
nisztersége- alatt erősítettek meg s -építettek 

úgyszólván egészen ujja, 10 méteres vízál-
lásnak is megfelel. Ilyen áradás azonban még 
sohasem volt, az 1879-iki árvízkor sem s bi-
zonyára nem is lesz. Az ár hirtelen is -leapad-
hat. de lefolyása körülbelül két hónapi időt 
szokott igénybe veiini. Igy, áprilist véve ki-
induló pontjául, junius- közepéig folyhat le. 
Veszedelem Szeged környékén sem fenyeget. 
A szokásos fölülvizsgá'atot hétfőn tartottak 
meg a városi mérnökség és a folyammérnök-
ség kiküldöttei s a körtöltésen semmi hibát sc 
találtak. Az algyői harmadik ármentesitő hi-
vatal egy mérnök kiküldését kérte Bokor Pál 

i h. polgármestertől, aki az ármentesítés fel-
j ügyeletével van megbízva. Kanizsay városi 

mérnököt fogják kiküldeni. Fontos volna, 
hogy a szivattyútelepek szénhiány miatt meg 
ne akadjanak. A csatornák rendes lefolyását 

fa Tiszába ugyanis akadályozza a magas víz-
állás. A folyó vize betódul a csatornába és 
ez a méiyeoben fekvő városrészekben a talaj-
víz fölszivárgását okozza. A csatornavizet 
ezért kell állandóan szivattyúzni. Az érre a 
célra szükséges szén remélhetően meg lesz. 

— A májusi vásár. Vasárnap kezdődött a 
májusi országos vásár. A megszállás és a 
szinte lehetetlen közlekedési viszonyok miatt 
a vásárra alig jöttek be a legközelebbi ta-
nyákról. A kirakó vásár kisebb hetipiaccá 
zsugorodott össze. A marhavásárra a beérke-
zett jelentés szerint felhajtottak: 151 marhát, 
695 lovat, 46 sertést és 20 juhot. Eladtak: 6 
marhát, 61 lovat, 22 sertést és 7 juho t Az 
eladásra került állatállomány ára a takar-
mányhiányhoz mérten drága. Vágómarháért 
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Kedden és szerdán 

A magyar filmgyártás nagy 
szenzációja 

A főszerepben 

Király Ernő és Andorffy Ida 

Leányvásár 
4 felvonásban. 

Főszereplők: 

Király Ernő Andorlfy Ida 
Vándory Gusztáv ftányoki Gizi 
Dr. Erdélyi Géza Szalkay Lajos 

Előadások szombaton fél 6 és fél 8 órakor 
vasárnap 3, fél 5, 6 és fél 8 óra. 

4—6000 koronát, lóért 2—5000 koronát, féléves 
sertésért 4—500 koronát, nyolc hetes malac 
párjáért 3—400 koronát kértek és adtak. 

— A szellemi munkások szakszervezete 
kedden .délután' 5 órakor az ügyvédi kamara 
nagytermében fontos ütést tart. 

— A Pénzintézeti Tisztviselők Országos 
Egyesülete szegedi csoportja folyó hó 6-án 
délután 4 órakor a Kereskedelmi és Iparka-
mara közgyűlési termében igen fontos ügy-
ben taggyűlést ta*t. 

— A tani tás a felsőipariskolában. Tisztelt 
szerkesztő ur! Szíveskedjék becses lapjában 
helyet adni ezen levélnek, amely 300 diáknak 
érzelmeit tolmácsolja. Tudvalevő ugyanis, 
hogy Szegeden a felsői-paa-iskola kivételével' 
az összes iskolákban kiadták a bizonyítványt. 
Az iskolákban -a taní tás további fentartását 
azzal indokolták, hogy az ipariskola tanter-
vét semmiféle államforma meg nem változ-
tatja. -Ez igaz és megmásithatatlan. De hi-
szen a többi iskolákban nem is azért adták ki 
a bizonyítványt, mert az iskolák tanterve 
lett -megváltoztatva, hanem igenis azért, hoary 
a szenvedő diákok az amúgy is szorongatott 
helyzetben lévő és az élelmiszerekben nagy 
hiányt szenvedő várost elhagyhassák és ezzel 
a maguk és a város helyzetén javítsanak. Ez 
irányban, amidőn minden vidéki tanuló a 
szünet beálltával hazatért, egynéhány szegedi 
felsőipariskolai tanulótól megkérdezték, hogy 
kívánják-e a tanulás továbbfolytatását, vagy 
pedig a, bizonyítvány kiadását. Nagyon ter-
mészetes, hogy ők nem kértek hizonvitvánvt, 
hiszen semmi okuk sincs arra, hogy br/orryit-
ványt kérjenek. De nézzünk a vidéki diákok 
körébe, kik visszajöttek és itt, a szó szoros 
értelmében lopják a ne.nöt, mert a. miih^v-
okta-tás anyag és szénhiány miatt nang. Cél-
szerű volna a mühelyok-tatást beszüntetni és 
o helyett is elméleti órákta tartani. .A kise-
gítő bejáró tanárok felszabadultak és igy el-
érhető az. hogy a tanulást, május T5-re vagy 
20-ára teljesen befejezzük és a vidéki diákok 
meg lennének mentve a drága kosztpénz fize-
tésétől. „Amit ma megtehetsz, ne halaszd 
holnanra". mondja a közmondás, erre pedig 
a. legégetőbb szükségünk most van. Végül ne 
feledkezzünk meg a tanulók azon 40 százalé-
káról. akik nem tudtak visszajönni a meg-
szállott területekről s kikre nézve a. mi előre-
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Kedden 
f. hó 6-án 

Pénz halalma 
Attrakciós ddektiv-sláger 4 felvonásban, 

A főszerepben Jusanne Grandais. 

Amerika lánya 
Vígjáték 1 felvonásban. 

Heíysaini felvételek. 

Előadások köznapokon d. u. fél 6 és fé! 8 
vasárnap d. u. fé) 2, s / i 3, V« 5, 9/4 6 és Va 8. 

árcfényező, mázoló és festő 
ipartelep SZEGED, Londoni-
kbrut (4, $z. Toliíon 527. 

Elvállalok e szakmába vágó mindennemű fa- és vas-
butorok, portálok, üzletberendezések és épületek fes-
tését, mázolását és zománcfényezését a legmodernebb 
é s a legjobb k iv i t e lben , a legmesszebbmenő felelősség 

„ mellett. 2T3 
A, mázoló munkákat csakis valódi tiszta lenolaj kencéből készült olajfestékkel készitem. 
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