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egyes rózsát külön-külön megcirógatna a szo-
morú, fehér villanásu szemével. Aztán elő-
veszi az erszényét és a fejével olyaténképen 
int, mint aki azt kérdezi, hogy mennyibe ke-
rül a koszorú. 

A kertészlegény kétszer tizet mutat a tiz 
ujjával. A néger fizet, gondol egyet, fölmar-
kol még egy csomó rózsát, öt koronát ad 
érte és a maga nyelvén valamit még mon-
dogat, azután a nyakába akasztja a koszorút, 
ölre fogja a rózsákat és elindul a villamos 
sinek mentén a város felé! Utána megyek, 
hisz olyan mindegy, hogy merre csavargok 
magam és csendes reggeleken. M e g y . . . megy 
a temető felé! Olyan szívesen követem a fe-
kete ember szelid, fehér lelkét, amely most a 
rózsák alatt bizonyára megszépült, megtisztult. 
Viszi, vezeti a szive, a magyar föld hantja 
alatt pihenő bajtársa sírjához. Sokan megfor-
dulnak utána. Olyan furcsa is az a sötét fej 
a sok harmatos rózsa fölé hajolva. És a ró-
zsák édes illattal csókolják a fekete embert, 
amikor az egyszerű sirra szórja őket. 

(kj.) 
— A kereskedelemügyi minisztér ium u j 

elhelyezése: A kereskedelemügyi miniszté-
rium hétfőtől, e hó 30-tól kezdődőleg az 
államvasutak üzletvezeiőségének épülelé-
ben (I. em.) működik. 

— A f ranc ia katonák ünnepsége. A né-
metekkel kötött békét ünnepelte szombaton 
este is a Szegedet megszálló francia katonaság. 
Az ünnepség ezúttal nagyobbszabásu volt. A 
tábla épületének ablakait, kertjét szines lampio-
nok díszítették. Ez az épület ugyanis a tér-
parancsnokság székhelye. Kivilágították a többi 
parancsnoksági épületet is. Szombat este is 
lovas és gyalogos katonák vonultak föl zene-
szóval, szines lampionokkal. A föl vonulásnak 
megint sok nézője akadt. 

— A toborzás határ idejének meghosz-
szabbi tása . A toborzás eddigi eredménye 
meglepő nagy számot mutat fel. Az egye? 
bizottságoknál oly nagy számú volt a jelent-
kezés, hogy a küldöttségek a legnagyobb 
erőfeszítés d a c á r a sem voltak képesek fel-
adatukat elvégezni. Ezért a központi loborzó-
bizoitság a kalonai ha tóságokkal egyetértve 
elhatározta, hogy a toborzás határidejét 
juiius 10-éig bezáró lag kitolja. Ez az elha-
tározás módot ad minden szegedi po lgár -
nak arra, hogy a l egvá l ságosabb pillana-
tokban köte lességét a haza iránt teljesítse. 
Semmi kétség, hogy ezen kötelesség alól 
magát senkisem fogja kivonni. A toborzás 
továbbra is délelőtt és délután, az eddig 
meghatározot t időben történik. 

— A szegénysorsu egyetemi hallgatók. 
Igen tiszteli Szerkesztő ur! Folyó hó 14-én 
a »Szegedi Főiskolai Hallgatók Egyesülete« 
a szegénysorsu főiskolai hallgatók segélye-
zése cél jából táncmulatságot rendezett, a 
jótékony cél határozott megjelölésével. A 
tiszta jövedelem elosztási módjának meg-
ha tá rozása cél jából az egyesület vezetősége 
27-én délután 6 ó rá ra gyűlésbe hivta a 
hallgatókat és ezen a gyűlésen a többség 
elhatározta, hogy a iiszia jövedelmet nem 
osztja ki a szegénysorsu hallgatók között, 
hanem felajánlja a kormánynak p ropaganda 
célokra. Ezt a határozatot a leginkább ér-
dekeltek, a szegénysorsuak és azonkívül a 
jótékonycélra ° adakozók megkérdezése 
nélkül hozták és ha valaki mégis a javas-
lat ellen szót mert emelni, azt egyszerűen 
végig sem hallgatva, távozni kényszeritették 

a teremből. Nem hisszük, hogy a kormány-
nak szüksége lenne arra a pár fillérre és 
azt sem hisszük, hogy e l fogadná ezt a 
pénzt, tudva azt, hogy jótékonycélra lett 
összekoldulva. Meri szerintünk azok hoz-
ták ezt a határozatot , akik nem voltak rá-
szorulva, tehát akiké nem voli és nem 
azok, akik jólékonycélra adták, sem pedig 
azok, akik lerongyolódva, tanulmányaik 
folytatásának reményétől megfosztva vol-
tak kénytelenek az utolsó eszközhöz, a 
kolduláshoz folyamodni. Kiváló tisztelettel: 
Több szegénysorsu egyetemi hallgató. 

— Az üzletek zárórája . A Kereskedők 
Szövetsége és az Alkalmazotti Szakszervezetek 
egyöntetüemegállapodása értelmében a rendőr-
főkapitányság az üzletek zárórája tárgyában 
rendeletet adott ki. Eszerint julius hó 1-töl 
kezdődőleg a nyílt árusítási üzletek reggel 7 
órától délután 6 óráig, a túlnyomóan élelmi-
szereket árusító üzletek reggel 7 órától délután 
6 óráig tarthatók nyitva. Az alkalmazottak 
részére biztosított ebédidő két óra. Vásáros 
vagy hetivásáros napokon az üzletek reggel 7 
órától 5 óráig, illetve a túlnyomóan élelmi-
szereket árusító üzletek egyfolytában tarthatók 
nyitva. Ez esetben azonban az alkalmazottak 
munkaideje ugy osztandó be, hogy az üzlet-
ben foglalkoztatott alkalmazottak mindenikének 
két órai ebédidő álljon rendelkezésére. 

— Az u j l isztárak. A polgármester rende-
letére a lisztkereskedők összeállították a sze-
gényebb néposztályhoz tartozó vevőik névsorát. 
A kereskedők már beküldték jelentéseiket a 
közélelmezési hivatalhoz. A jelentések szerint 
Szegeden huszonhétezer olyan vevő van, aki 
olcsóbb ellátásra szorul. Ezek kilónkint egy 
koronával olcsóbban kapják a lisztet. A sze-
gények számára ugyanis a polgármester 3'60, 
6 és 8'20 koronában állapította meg kilónkint 
a liszt árát. 'A tisztviselők és munkások az 
eddigi áron, a lakosság többi része nyolcvan 
fillérrel drágábban kapja a lisztet. Kívánatos 
volna, hogy a szegények olcsóbban jussanak 
a liszthez és hogy a szegényebb néposztályhoz 
sorozzák azt a harmincezer tisztviselőt is, akik 
most csak a régi áron szerezhetik be szükség-
letüket. Az uj árak egyébként a napokban 
életbelépnek. 

— A fehér bankjegyek száraz bélyeg-
zése. A pénzügyigazgatóság a pénzügyminisz-
ter rendeletére közhíré teszi, hogy azokat a 200 
és 25 koronásokat, amelyeket a múltkori le-
bélyegzésnél csupán gummibélyegzővel láttak 
el, be kell szolgáltatni újból a bélyegzéssel 
megbízott hivataloknál és pénzintézeteknél. E 
bankjegyeket ugyanis száraz bélyegzéssel is el 
kell látni. Akik le nem bélyegzett fehér bank-
jegyet hoznak forgalomba hat hónapig terjed-
hető elzárással és 20.000 koronáig gerjedhető 
pénzbüntetéssel sújtatnak. 

— Bejelentési kötelezettség. A kormány 
rendeletet adott ki, amellyel a bejelentés köte-
lezettségét a magyar állampolgárokra is kiter-
jeszti. Minden szállásadó vagy megbízottja 
köteles bejelenteni minden külföldi vagy bel-
földi egyént, aki nála bármily rövid időre 
megszáll. A bejelentési kötelezettség minden 
érkezésre és távozásra, a lak- és tartózkodási 
hely minden változtatására kiterjed. Be kell 
jelenteni azokat is, akik a kormányrendelet 
hatályba lépése előtt érkeztek, de a városban 
3 hónapnál rövidebb idő óta tartózkodnak. A 
bejelentéseket városokban a rendőrkapitánynál 
kell benyújtani. (Szegeden bizonyára a beje-
lentő-hivatalban.) 

— Kormányrendelet a saj tótermékek el-
lenőrzéséről. A Hivatalos Közlöny legutóbbi 
száma rendeletet közöl a sajtótermékek ellen-

őrzéséről. Eszerint felfüggeszti a kormány az 
1918. évi II. néptörvény hatályát és elrendeli, 
hogy minden sajtótermék sokszorosítás előtt, 
előzetes megvizsgálás céljából az illetékes 
kormánybiztos által megbízott hatósági közeg-
nek bemutalandó. Az előzetes jóváhagyás után 
minden sajtótermék szabadon terjeszthető. A 
belügyminiszter egyes belföldi sajtótermékek 
megjelenését és külföldi sajtótermékek terjesz-
tését eltilthatja. — E rendelet alapján a kor-
mány a szegedi lapok felett már gyakorolja is 
a cenzúrát.' 

— A dohánygyári munkások és mun-
kásnők junius 27-én gyűlést tartottak. A 
gyűlésen kimondották, hogy kilépnek a szoci-
alista szakszervezetből. 

— A S z e g e d v á r o a i f iu é s női f e l ső -
kereskedelmi iskolában az 1919/20. tanévre 
való felvételek julius 1, 2, 3 és 4 napjain tar-
tatnak meg az intézet Tisza Lajos-körut és 
Feketesas-utca sarkán lévő helyiségében. Az 
alsó osztályba felvétetnek a gimnázium, reál, 
felsőleányiskola, polgári leány- Jvagy fiúiskola 
IV. osztályát sikerrel végzett növendékek. Tan-
díj 250 korona s a felvételkor fizetendő 30 ko-
rona felvételi dij. Részletes felvilágosítással 
szolgál az intézet igazgatósága. 

— A lebélyegzett fehérpénz te l jes értékű. 
A kereskedelemügyi minisztérium 170-1919. 
számú versenytárgyalási hirdetményébe hiba 
csúszott be, mely a következőképen helyesbí-
tendő : „A legtöbbet igérő folyó hó 28-án 
délután 4 órakor tartozik a bélyegsorozatokat 
készpénzben és pedig fehér vagy kék pénzben 
azonnal kifizetni." A téves szövegű hirdetés-
sel kapcsolatban a közönség körében az a hir 
kiringett, hogy a . fehérhátu pénz nem 
teljes értékű fizető eszköz. Mint ille-
tékes helyről értesülünk, ez teljesen téves 
felfogás, a fehérhátu bankjegyet mindenki 
tartozik fizetési eszközül elfogadni, mert annak 
épp oly fizető ereje van, mint a kék bankje-
gyeknek. A hatóságok a legszigorúbban büntetik 
azokat, akik a fehér bankjegyet visszautasítják. 

— A szegedi Ítélőtábla szünet! tanácsának be-
ftsztifaa. A törvényszéki szünet julius 6-tól augusztus 
30-ig tart. A szüneti tanács beosztása a következő: 
Julius 6-tól augusztus 2-ig, elnök Mennyei Lászió Ítélő-
táblai elnök, birák dr. Orkonyi Ede, Tóth Aurél, Batta 
János, Skultéty István, dr. Gerhauser József, dr. Poll-
ner Kálnán. Augusztus 3-tól augusztus 30-ig, elnök 
Mennyei László Ítélőtáblai elnök, birák Batta János, 
Orosz Pál, dr. Polgár Ármin, dr. Kovács Rőkus, Molnár 
IstAán. A fegyelmi és felülvizsgálati tanács teendőit a 
szünidő tartama alatt a szüneti tanács teljesiti. 

— Fehérhátu bankjegyek átcseré-
lését jóérvényü (kék) bankjegyekre az 
ö s s z e s s z e g e d i p é n z i n t é z e t e k 
é s b a n k c é g e k a városi tanács hirdet-
ménye értelmében julius hó 3-ig elvál-
lalják. A közönség érdekében áll ezen 
időpont betartása. 

— Uj fo r rada lmat jelentenek a butor-
vásárló közönség körében Juhász József és 
Társai lakberendezési vállalatának meglepő 
ola'ső árai. Mintaterem Dugonics-tér 11. (Baross-
étterem helyén.) 

— Gyerekek 5 évestől könnyű külföldi 
módszerrel megtanulnak rövid időn belül 
franciául beszélni. Csoporttanitás. Jelentkezés 
d. e. 11—l-ig és d. u. 5—7 óráig. Halmos 
Gyuláné tanárnál, Szécsényi-tér 9. I. 5. 

— Uj és teljea telefonkönyv jelenik meg pár nap 
múlva V á r n a y L. könyvkereskedő kiadásában. Aki-
nek lakáscíme változott vagy az eddigi telefonkönyv 
szövegén javítást óhajt, közölje ezt a 81. számú tele-
fonon. 

Öngyújtók .: SS& tűzkövek 
ugy nagyban és kicsinyben kaphatók a 0\ED1 S P ^ ^ ü T E szivarkahüvely 
főraktárában Szeged, Jókai-utca 11. szám alatt. = = 2 Telefon 15-20. 


