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hatalon! ;; »meneti képviselője kell hogy legyen 
Ebben a "ársaaalomkösii, léhát ¿eijjEn paMtit»-
me®tes testfcletben a legmagasabb hivatalok, 
az ¿liánnak, az ipariak és kc;eskedelnaiek a 
me!#gazdaség?ák fejei fc&lafanak helyet és 
egyetlen dolguk az ¡egyen, hogy a győztes 
nagyhaíálmákkal való egyetértésiben a nemzet-
gyűlésig az ország igazgatásét~ "végezaSk. A 
nemzetgyűlést pedig haladéktalanul ki kell tíiznie, 
hogy végre alkotmányos, tárgyalóképes, elismert 
kormányunk legyen.,., í 
| ?A koraSöz nyarat szénveleg is az örök meleg 
káprázatába ejt bennünket. Pedig belül már 
didergünk s fogainkat eláre vacogtatják a 
fagyos szélek, amelyek még a Természet hatal-
mas tömlőjébe vannak zárva. Gondolják meg 
pártpolitikusok, pártok és úgynevezett minisz-
terek: a nemzetgyűlési választás ma nem poli- j 
tikai hadjárat, nem kortesfegyverek silány próba- | 
téte lesz, A nemzetgyűlés szenet, fát és élelmet ! 
jelent. Mindenek fölött pedig békét, békét, bé- ! 
két. Nemzetgyűlés nélkül állandó szállást nyer 
?tt a zűrzavar, az odyaiból föl-föltörekedő bri-
gantizmus. minden gonosz embert szenvedély, 
mert ha nincs nemzetgyűlés, akkor nincs te-
kintélyes kormány, nincs fegyelem, nincs rend, 
nincs" munka, nincs becsületünk,, tehát éhezni 
ég fázni fogunk. Aki ezt akarja, az csak sza-
ladgáljon politikai klubokba, törtessen hiu kis 
cimék és zagyva állások után. Aki magyar vol-
tára még ad valamit, kerülje a politikai kut-
rnérgezöket, a társadalmi rendbontókat, az 
osztályharc fanatikusait, a felekezeti elfogult-
ság üzletes kihasználóit és követelje azt a .meg-
oldást, amely szenet, élelmet és gyors békét 
szerez ennek az átokverte, drága hazának. 

Para l -bu f fe t 
Szeged, Széchenyi-tér 5. sz.g 

I 
Vasutasok alakuló-

gyűlése a városházán. 
(Saját tudósítónktól.) Szegedi vasutasok 

újból alakuló-gyűlést tartottak Ezúttal a város-
háza közgyűlési termében. Most ne a Magyar 
Szentkorona Országainak Vasutas Szövetségebe, 
nern is a Magyarországi Vasutasok Szövetsé-
gébe, hanem a Magyar Vasutasok Nemzeti 
Szövetségébe tömörülték. Ez az uj Szövetség 
a legújabban megalakult Magyarországi köz-
Üzolgálat-i alkalmazottak nemzeti szövetségének 
egy önálló csoportja. 

A gyűlést Lábass felügyelő nyitotta meg egy-
néhány üdvözlő szóval és átadta a szót Kopasz 
Lajos'ellenőrnek, aki azt igyekezett megma-
gyarázni, hogy miért kell ezt az; ujabb* politi-
kával egyáltalában nem foglalkozó csoportot 
¡megalakítani. Szerinte azért, mert a, Szent-
korona Országainak Vasutas Szövetsége nenv 
képviselte a vasutsak érdekeit. A Vasutas 
Szövetség pedig egyenesen a szociáldemokrata-
pártba vitte be a vasutasokat. 

Utána egy pesti szónok, Qábor Andor fejte-
gette, hosszasan ugyanazt, amit előtte szóló is 
kifejtett. Közben egy verset is elszavalt. Be-
szédét azzal fejezte be, hogy ezt az uj szerve-
zetet semmiféle politikai 'irányzat nem fogia 
befolyásolni és a poklok " kaptii sem fogják 
megdönteni. 

Mire az elnök feftnondotta, hogy a vasutasok 
szegedi csoportja megalakult. Azután megvá-
lasztották az ideiglenes tisztikart és a vasuta-
sok egy szervezetiéi gazdagabban lelkesülten 
hazamwjtek. 

A f r a n c i a v é r o s k o r m á n y z ó 

sajtóirodájából. 
Bírságok. 

A városkormányzó-tábornok f. hó 1-én kelt 
.elhatározásával a következő pénzbírságokat rótta 
ki az alább felsorolt személyekre a kiviteli ti-
lalom megszegéséért: 

Fiala Lajos (Budapest) 50 kor, Hadrafba Béla 
(Szeged) 500 kor., özv. Rózsa Istvánné (Sze-
ged) 1Ö0Ó kor,, Frank Dezső (Kiskunfélegyháza) 
100 kor,, Vélkey László (Nagykőrös) 50 kor., 
Tenczberger Ferenc (Újvidék) 50 kor,, Mojzes 
József (Szeged) 40 korona. 

nők burgonyája előjegyezzen^, Erre a mun-
kásnők pimaszra mentek az i g á d é h o z , «ki-
nek elmondották, hogy az ó tudomásuk szerint 
csak az igazgatónak vaa joga az élelmiszerek 
kiosztását megadni, vagy megtagadni. Az igaz-
gató, aki sem a szociáldemokrata, sem a' ke-
resziényszoc.ialista-pártba nem tartozik, ebben 
igazat adott nekik. 

Női kalapokban 
uj formák, bársony, veullor és 
fiíz. Alakítások legújabb íorraá-
ban készülnek. Szőrmében min-
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R O D E I M R É M É 
HORVÁTH MIHÁLY-UTCA 7. SZÁM. 

Saeesd, Í9Í9 október 3. _ -2 ~ . 

Ha a dohánygyárban 
élelmiszert osztanak 

Legutóbb pénteken, szeptember 27-én Zámbó 
Béla dohánygyári igazgató megbízásából Kéri 
Júlia muukásnő kihirdette a munkásnők között, 
hogy a gyárbeliek részére egy vagon krumpli 
érkezett, aki akar belőle, az jelentkezzék. Majd 
Kéri Júlia iveket köröztetett, amelyekre a jelent-
kezők a neveiket irták föl, természetesen mind-
két pártbeliek, szociáldemokraták és keresztény-
szocialisták. Mert a gyár munkásnőnek egy-
része keresztényszocialista, többsége szociálde-
mokrata. 

Ezalatt Nagy György tisztviselő a maga iro-
dájába hívott olyan munkásnőket, akiket a 
maga pártjából, a keresztényszocialista-pártból 
ismert s az ő számukra fát, lencsét, lisztet, 
zsírt, rizskását utalványozott. Megtudták ezt a 
szociáldemokraták s közülük Ágoston Ilona, 
Német Józsefné és Hödör Ágostonné szintén 
fölmentek Nagy Qyörgy irodájába. Kijelentet-
ték, hogy ők is keresztények, őnekik is szük-
ségük volna fára és lisztre, kenyérlisztre is, 
nullásra is, állítson ki hát az ő számukra is 
utalványt a tiszt ur. 

A tiszt megírta az utalványt s arra a kér-
désre, hogy hol kaphatják meg a fát és a 
lisztet, azt felelte: „a pártban", persze 'a ke-
resztényszocialista-pártban, A munkásnők, akik 
kijelentetfék, hogy ők csak a szociáldemokrata-
pártot ismerik, természetesen elestek a cikkek 
beszerzésétől. Ez a munkásnők között — akár 
jogosan, akár jogtalanul — elégedetlenséget 
keltett. 

Fokozódott az elégedetlenség, amikor Scul-
téty János tisztviselő, akinek tudomására jutott 
a? eset, dühösen a krumplira eiőjegyző mun-
kásnők közé sietett és kiragadta Kéri Júlia, 
Nyári Istvánné, Karom Sándorué és Virág 
Imréné kezeiből az előjegyzési iveket s jgy 
megakarta akadályózni aztT Rogy a munkás-
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MAGY. TÜD. 
v SZÍNHÁZ. 

TELEFON 872. — 

Pénteken, szombaton és vasárnap, 
ok tóber hó 3., 4. és 5-én. 

H legszenzációsabb erkölcsdráma! 

Dráma 6 {elvonásban. Margarethe Böhme yiläghitü 
regénye nyomán rendezte: RICHARD OSWALD. 

fi főszerepéi HRNfl JÍQRENH jáísza. 

Előadások 5, 7 és »/« 9 órakor. 
Vasárnap Vj 4, 5, 7 és «/, 9 órakor. 

feőkofát avattak 
a tisztviselők* 

(Saját tudósítónktól.) A Szegedi Tisztviselők 
Otthona Kertgazdasági Szövetkezetének tele-
pesei csütörtökön délelőtt kedves, derűs ün-
nepség keretében nevezték ki a főkofai tiszt-
ségre özvegy Bányai Antalnét, a szegedi 
üzletvezetőség kezelőnőjét. A Kertgazdasági 
Szövetkezet ugyanis a közös gazdaságán az 
idei áldásos esztendőben oly nagymennyiségű 
kerti veteményt termelt, hogy amellett, hogy 
a tagjait bőségesen elláthatta, a szegedi piacra 
is igen sok árut juttathatott. A Szövetkezet 
elárusítói tisztjét szívességből Bányainé vállalta 
ás hetipiaoról hetipiacra körülbarrikádozta 
magát az üzletvezetőségelőtti ártézikut mellett 
a különféle kerti termesztvényekkel: káposz-
tával, karalábbal, hagymával, répával stb.-vel 
és ugyancsak olcsó árakon adogatta el azokat. 
Az olcsó árak természetesen erősen éreztették 
a hatásukat a piac eme részén és bizony 
Bányainé nem valami nagy népszerűségnek 
örvendett és örvend a kofák körében. 

A tisztviselők és a telepesek annál őszintébb 
szeretetíeí veszik kőrüi a szerény, kedves 
urinőt, mert önzetlen ügybmgalmával egyik 
úttörője ? tisztviselők kertvárosa és gazdasága 
megteremtésének^ Ezt a fáradozását honorálták 
most a tisztviselők. Az ünnepségből ki volt 
"zárva minden nagyképűség. Mintegy száz 
főből álló tisztviselő — csupa részvényes — jött 
össze.Bányainé hivatalában, ahol Hauser Rezső 
Sándor, az Otthon elnöke, mint a kertgazda-
ág igazgatója, humoros beszéd mellett átadta 

liányainónak a kővetkező szövegű diszohmányt: 
„Mi, alulírottak, kik erre hivatva vagyunk, 

adjuk tudtára mindeneknek, akiket illet, hogy. 
özvegy Bányai Antalné urnő „Feőkofai" tiszt-
ségre képesítetnek -és érdemesnek találtatván,."a 
mi kedves Feőkofánknak ezennel kinevezzük, 
meghatalmazván egyúttal nevezettet, hogy ezen 
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kitűnő minőségű 2 - e s és 3-as 
mu s U v a r k a h D t f s l j ; érkezfefl a 

JHEDt SPEOUOTE szivarkahüvely főraktárába Szeged, Jókai-utca 11. sz. (Telefon 15-20.)' 
és azok, amig a készlet tart, korlátlan mennyiségben kaphatók a legolcsóbb napiárak mellett: Úgyszintén valódi fekete Club, 

Abadic és Samum szivarkapapirok is. 219 
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