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A fej nélküli párt.
Moliérei komikum van abban a fejvesztett
kapkodásban, ahogy a magái kereszténynek és
szociálisnak elnevező párt a saját fejéhez
¡ vagdossa vádjait. Ezt a pártot kétségtelenül
piesswein kanonok alapította. Giesswein kétségtelenül mindig jó keresztényszociális volt.
És most mi történt? A pártja Szegeden is
kiközösíti őt. Ugy irnak és beszélnek róla,
mint valami.. . mint v a l a m i . . . iios igen,
mint valami árulóról. Mert mit akar ez a
Giesswein? Hűséget az elvhez, ragaszkodást a
programhoz, egyszóval becsületes, nyilt politikát.
lallatlan — mondják erre tegnapi hivei (akik
egnapelőtt még egészen más konjunktura szerint igazodtak) hallatlan, ez a Giessvein okvetetlenkedik, ez a pap azt akarja, amit hirdet,
ez a kanonok férfiasan ki akar tartani a zászló
mellett 1 Erre ők fogják a zászló rúdját és ellene
emelik a rendületlen, a hűséges zászlótartónak.
Persze, hogyan is lehet olyan naiv ez a
Giesswein, él valamiért, amiből ők csak megélni akartak! Moliérei komikum van ebben a
kurta, furcsa elbánásban, amellyel kitessékelik
Giessweint onnan, ahova ő akarta betessékelni
¡Íj őket 1 Valóban, Giesswein Sándor lehet jó pap,
derék férfi, becsületes pacifista, valódi keresztény és szociális gondolkozású, de az embereit,
ugy látszik, nem ismerte. Most már ezen is
tul van, múltán. ejőke]ö j_degen lett a pártban^
amelyet ő alapított, amelyben őlartötta a lelket,
|f de amely most kijelenti, hogy nem a zászló a
fontos, amelyet harcba visznek^ hanem csak a
nyele~ amellyel ütni lehet, azt is és elsősorban
azt, aki a zászlót diadalra akarta vinni mindig.
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— A békéltető-bizottság újból megkezdte
mUködését. A békéltető-bizottság, amely a
munkaadók és alkalmazottak közötti tárgyalások folyama alatt nem működött, a tábornok-városkormányzó ujabb rendelete értelmében pénteken ismét megkezdte működését. Az
első tárgyaláson, amelyen Csillag László
járásbiró elnökölt, a munkaadók részéről Vajda
Ernő, Boda Bertalan és Reitzer Lipót, a munkavállalók részéről pedig Schnabel Mór, Berényi
Árpád és Fiala Jenő vettek részt a bizottságban. Elsőnek Prugitzer Antal pincér ügyét
tárgyalták, aki Gottwald Adolf vendéglőst perelte be a felmondási időre járó illetményekért.
A bizottság kötelezte a vendéglőst a kereseti
összeg egyrészének megfizetésére. A tárgyalásra
kitűzött másik ügyben birói egyezség jött létre.
— Hódmezővásárhely a román impérium
alatt. A Délmagyarország irta meg először,
hogy Hódmezővásárhelyen a románok kihirdették az impériumot, azzal a megokolással, hogy
a Tiszáig megszállt terület a románoké. A román impérium kihirdetése óta — amint azt
vásárhelyi tudósítónk jelenti — nagyon megváltozott az élet Hódmezővásárhelyen. A város
román kormánybiztosa, Vojna őrnagy a legszigorúbb határzárlatot léptette életbe. Hódmezővásárhelyről semmilyen irányban nem adnak ki
utazási igazolványt, még a szomszédos Orosházára sem. A kereskedelmi élet ennek következte ben magától értetődően teljesen megbénult.
Nincsen semmi behozatal. A tűzifa ára is felszölött, mert a románok kereskednek vele. A
városi tisztviselők fizetését Debrecenből utalják
ki. Általában minden olyan ügyet, amelyet
eddig
központilag
Budapestről
intéztek,
most Debrecenből intéznek el. Szén hiányában
a villanyvilágítás szünetel. Leg-

utóbb a vásárhelyi lapok a nagyszebeni kormányzótanácstól kértek ujságpapirost, arra' való
hivatkozással, hogy a román impérium alatt
levő Nagyvárad szintén Nagyszebenből kapja
az ujságpapirost. A kormányzótanács azonban
elutasitotta a kérelmet és nem utalt ki ujságpapirost. Ebből azt következtetik a vásárhelyiek,
hogy a románok csak ideiglenesen fogják gyakorolni az impériumot Hódmezővásárhelyen.
— Angliából és Franciaországból hazajönnek a hadifoglyok. Pénteken delelőtt utazott keresztül Szegeden Schweiszgut Pál, az
egykori 6-ik honvédgyalogezred hadnagya, aki
röviddel a német-francia front összeomlása
előtt került fogságba. Fogságának legnagyobb
részét Fontenableu városában töltötte. Egész
idő alatt szabadon járhatott a városban és
mindig jó bánásmódban részesült. A franciák
általában emberségesen bántak a magyarokkal.
A hadnagy szerint az összes franciaországi és
angliai hadifoglyaink útban vannak hazafelé.
Miniszteri intézkedésre valamennyi fogolytábort
kiürítették és a foglyokat hazafelé küldték. Az
első transzport már útnak indult. Azokat a foglyokat, akiket Franciaországból Angliába szállítottak, szintén hazabocsátják.
— Az Osztrák-Magyar Bank u j vezetője.
Az Osztrák-Magyar Bank közelebbi közgyűlésén uj vezetőt kell a bank élére állítani. Az Osztrák-Magyar Bank uj vezetőjének jelölésénél azt a kérdést is vizsgálni
kell, hogy kormányzó vagy alkormányzó
álljon-e a bank élén. Az előbbi esetben
nem csupán a nemzeti államokkal, hanem
Magyarországgal is megállapodásra kell
jutni, míg abban az esetben, ha osztrák
alkormányzót neveznek ki, csupán a nemzeti államokkal kell megállapodásra jutni.
A kezdő lépéseket mind a két esetben
az osztrák pénzügyi hivatalnak kell megtennie. Hogy a szabadalom
lejárásáig
hálralevő időre kormányzót nevezzenek-e
ki, vagy alkormányzóra bizzák-e a bank
vezetését, eddig még nem haiározták el.
— Egy hétre való liszttel rendelkezik a
város. A városnak mindössze egy hétre való
lisztkészlete van. Ha rövidesen nem kapunk
lisztet, kenyérinség részese lesz a város polgársága. A szükségnek ebben a fenyegető időszakában a Nemzetközi Élelmezési Bizottság
tudvalevőleg elrendelte a városban levő élelmiszerek összeírását, amikor is megállapítást
nyert, hogy a malmokban, lisztkereskedőknél
és pékeknél mindössze 16 vagonra való liszt
van, amelyből két nap alatt 3 vagon elfogyott
és ma mindössze 8 napra elegendő lisztkészlettel rendelkezik a város. A bizottság rendeletére a hus, zsír és fakészletet is összeírták
és a kereskedőket utasították, hogy a forgalmukról hetenként kimutatást kell készíteni és
azt a bizottsághoz be kell terjeszteni. Tudvalevő, hogy a kormány Jugoszláviából nagyobb
mennyiségű lisztet vásárolt, amely már Szegedre
érkezett A polgármester arra kéri a közélelmezési minisztert, hogy a készletből hagyjon itt
annyit, amennyi a városnak egy-két heti ellátására szükséges.
— A szegedi munkásság határozata a
közellátásróh A szegedi szociáldemokrata-párt
központi és kerületi vezetősége határozati javaslatot fogadott el, amelyben bizalmatlanságát
fejezi ki a Friedrich-kormány ellen és akciót
kezd a tömegnyomor enyhítésére. A párt a pol-
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amelyet anyaghiány miatt kénytelen
voltam szüneteltetni, ujbói megkezdtem,
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gárság és a szociáldemokraták között fönnálló
éles ellentéteket a kormánynak és a kormányzati rendszernek tulajdonítja, mely a lánckereskedelem megszüntetésére, a nyomor enyhítésére
vagy nem tud, vagy nem akar semmit sem
tenni. Bizalmatlansággal viseltetik a párt a kormány iránt és mindazon tényezőkkel szemben,
amelyek Szegeden a kormány exponensei. A
szegedi hatóság mindezideig a közellátásra szorulók érdekében semmi komoly intézkedést még
nem tett. A szegedi szociáldemokrata-párt központi és kerületi vezetősége kivánja, hogy a
Szegeden lévő életszükségleti cikkek fölkutattassanak és hogy a készletek megállapítása
után a hatóság gondoskodjék azoknak igazságos
elosztásáról,
hogy az életszükségleti
cikkek elosztásánál páriatlan ellenőrzés biztosítsa az igazságot. A csempészés megakadályozására az egyedüli célravezető eszköznek azt
látja, ha a vámhoz ellenőrző közegeket állítanak. A szegedi szociáldemokrata-párt központi
és kerületi vezetősége a határozati javaslatban
fölsorolt intézkedéseket a tömegnyomor enyhítésére múlhatatlanul szükségesnek tartja és kimondja, hogy a határozati javaslatot a központi pártvezetőség a francia városkormányzóság és a szegedi hatóság elé terjeszti.

— Eljegyzés. Szőke Esztikét eljegyezte
Krizmanits Károly.
— Működik a munkás-szeminárium. Megírta a Délmagyarország, hogy a szegedi
szociáldemokrata- párt munkás-szemináriumot létesit, hogy tagjainak tudását fejlessze. A szeminárium pénteken nyílt meg.
Egyelőre négy tantárgyat tanítanak a szemináriumban : történelmet, retorikát, szociológiát és művészettörténetet. A szeminárium
hetenkint négy órából áll. Mohos Ágoston
szociológiát, Juhász Gyula művészettörténetet, Bródy Mihály történelmet, Deák Dezső
pedig retorikát fog előadni. A szeminárium
december végéig tart.
— Kofaküldöttség a polgármesternél.
Nagy ribillió volt tegnap a gyümölcspiacon. A
közélelmezési rendőrség emberei kényszeritették
a kofákat, hogy készleteiket maximális áron
árusítsák ki. A kofák nem tudtak, vagy nem
akartak tudni arról, hogy az árvizsgáló-bizottság erre a hónapra olcsóbban állapította meg
az árakat és természetesen méltatlankodással
vették tudomásul, hogy árujokat „a beszerzési
áron alul" kell elárusítani. Amikor már az
utolsó almát is elárusították, a kofák felmentek
a polgármesterhez és elpanaszolták sérelmeiket. Azt kérték, hogy engedjék el az árak kiírását, ők úgyse tudnak írni, hogy ne állapítsák

meg az árakat tulhosszu időre és egyes
gyümölcsnemeket ne maximáljanak. A polgármester megígérte a kofáknak, hogy az árvizsgálóbizottság legközelebb összeül és a kofák meghallgatása után fogja a maximális árakat megállapítani. A kofák persze megnyugvással fogadták a polgármester válaszát, amelynek
következménye bizonyára ujabb áremelés lesz.
— Gyilkosság Alsótanyán. Szerdán este
9 órakor gyilkosság történt Alsótanyán. Szélpál Benjámin Zákány-kapitányság 348. szám
alatti lakos a kerítés mellett közvetlen közelből agyonlőtte Bakos Gábor 22 éves dorozsmai
illetőségű legényt. A gyilkosság színhelyén
megjelent a kerületi kapitány és dr. Ács tiszti
orvos, aki azonban már csak a beállott halált
konstatálhatta. A hullát az alsóközponti hullaházba szállították. A gyilkosságról Sass Lajos
rendőrkapitány tett jelentést. A nyomozati
iratok még nem érkeztek meg s igy a rendőrfőkapitányság a gyilkosságra vonatkozóan
semmiféle részletesebb felvilágosítással szolgálni nem tud. Az ügyészség intézkedett a
hulla felboncolása iránt, a tettest pedig valószínűleg még a pénteki nap folyamán Szegedre kisérik.
— Csempész hajókalauz. Bukosza Mihály,
a Dunagőzhajózási Társaság kalauza 53 kilogram zsírt vett Szegeden továbbeladásra. A
hajós megkérte az eladót, hogy szerezzen neki
a zsírra vámbárcát, amelynek alapján tranzitoengedélyt kaphasson. Az eladó, akit egyébként
Bukosza nem ismer, szerzett is egy vámbárcát
amely három kiló zsírra, 200 korona érté u e
szólt. Bukosza ezt kijavította 53 kilós1"3"!
zsirra és 11200 korona értékre. Árvay Ferenc
kih.ágási bíró egy hónapi elzárásra és r J 0 korona pénzbüntetésre ítélte ezért a hajc^alauzt.
— Utcai fák árverése. A nagy tüzifahiányra tekintettel tudvalevőleg elhat£ o z t a a
tanács, hogy az utcai fákat csoportéiként
árverés utján eladja. A tanács annál nyűgük
tabb lelkiismerettel szánhatta rá magát erre
a lépésre, mert ha nem árverezteti el az
utcai fákat, azokat minden bizonnyal egyenként kivágta volna a tűzifára szoruló szegény
nép. Hétfőn, november 10-én kerülnek árverés
alá a nagykörút fái a Kossuth Lajos-sugáruttól a Petőfi Sándor-sugárutig terjedő vonalon.
A venni szándékozóknak hétfőn reggel 7
órakor kell gyülekezniük a dohánygyár előtt.
— Az u j burgonyarendelet. Az 1919. évi
burgonyatermésből — mint a közélelmezési
miniszternek a földmivelési miniszterrel egyetértően kiadott rendelete, amely a hivatalos lap
mai számában jelent meg, megállapítja —
háziszükséglet
cimén a termelő a nehéz testi munkát végző felnőtt családtagjai számára személyenkint évi 200 kg.-ot,
egyéb ellátandók részére személyenkint évi 130
kg.-ot tarthat vissza. Vetőmagra katasztrális
holdankint 9 métermázsát lehet visszatartani
a burgonyából, amelyet takarmányozás céljára
»elhasználni tilos. Egyébként a burgonya vásárlási igazolványhoz van kötve, minden háztartásnak van egy vásárlási igazolványa. A fejadagokat a törvényhatóság első tisztviselője
állapítja meg saját törvényhatósága területén
és az tiznaponkint és személyenkint 3 kg.-nál
több nem lehet.
— Twist Olivér. (Bemutató a Korzó-moziban.) Igazi irodalmi esemény színhelye volt
tegnap a Korzó-mozi helyisége. Dickens
legbájosabb regényét láttuk viszont gyönyörű filmfeldolgozásban. A nagyszerű angol humorista egyik legjellegzetesebb munkája, egy gazdag származású, de szegény140 széles kosztüm-kelme mtrje 98 K
140
„ tegeth.
„
„ 160 „
Blous selymek métere . . .
48 „
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