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Időutazás a Délmagyarországgal: 1917, a válságos esztendő (8. rész) 

Katasztrofális helyzetben a hátország 
Minden szempontból válságos év a 
17-es. A hátországban az ellátás ro-
mokban hever, a hadianyaggyártás már 
képtelen lépést tartani az igényekkel. 
Egyre többször fordul elő, hogy lőszer 
híján kézitusában kell visszaverni az 
olasz támadásokat. Dr. Kelemen Béla 
szegedi képviselő (akit július 28-án 
iktatnak be a főispáni székbe) már 
március 23-án békét követel a kép-
viselőházban. Szeptember l-jén a há-
ború ellenére Szegeden a Három a 
kislány előadásával megkezdődött a 
színházi szezon. Az ősz meghozza az 
orosz forradalmat, mely után az ország 
majd kiválik a háborúból, tehermen-
tesítve a központi hatalmakat. 

„Szeged gabonát vásárol az ellátatlan la-
kosság részére - Az Országos Közélel-
mezési Hivatal rendelete a városhoz -
Biztosították Szeged szénellátását - Ol-
csó uzsonna a kioszkokban" - szólnak a 
Délmagyarország címei szeptember 
l-jén, jól érzékeltetve az ellátás romlá-
sát a negyedik háborús esztendőben. 

Szalámit még a királynak se! 
„(Saját tudósítónktól.) Az Országos 

Közélelmezési Hivatal elnöke körrende-
letben értesítette Szeged hatóságát, hogy 
engedélyt ad a városnak arra, hogy az el-
látatlan lakosság részére a Haditermény 
részvénytársaságtól beszerezhessék ga-
bonaszükségletüket... A városok túlnyo-
mó többsége a gabona-beszerzési rende-
let alapján kivételes engedélyt kért arra, 
hogy a város lakosai lakóhelyükön kívül 
is vásárolhassanak házi szükségleteikre 
gabonát. A kérelmet általánosságban az-
zal indokolták, hogy városok területén 
az összlakosság ellátására szükséges ga-
bona nem áll rendelkezésre..." - írja a 
DM. És hogy mennyire kevés a gabona, 
érzékelteti a következő hír is: 

„A közélelmezési hivatalnak nagyon 
életrevaló ága kezdte meg néhány nap 
előtt működését a Stefánia-sétányon le-
vő kioszk helyiségében. Délután 5 órá-
tól este 7-ig korai vacsorát szolgáltatnak 

ki a közönségnek meglepően olcsó áron. 
A korai vacsora tejtermékekből áll, így 
aludttejből. Az aludttejet 2 - 3 deciliteres 
adagokban, 30-40 fillérért szolgáltatják 
ki. Kenyeret azonban csak kenyérjegy el-
lenébe lehet kapni." 

Az élelmiszerhiányhoz fűződik az év 
legaranyosabbb szegedi története a no-
vember 18-i DM-ből: „A király rendelé-
sét nem vette föl a szegedi posta - (Saját 
tudósítónktól) A király udvartartása a 
mult hetekben megrendelt a szegedi 
Pick-féle szalámigyárban egy külde-
mény szalámit, amelyet a gyár azonnal 
szállítani akart. A csomagot elkészítette 
annak rendje és módja szerint, a szállí-
tólevélben megjelölte a küldemény tar-
talmát, a frissen készült és izes szalámi, 
amelyet postán kivánt szállítani rendel-
tetési helyére. A cég nagy meglepetésére 
azonban a küldeményt nem vették fel a 
postán, mégpedig azzal az indoklással, 
hogy húsneműt külföldre nem szabad 
szállítani." Az olvasó megnyugtatására 
közöljük, a csomag később mégis elju-
tott őfelsége asztalára. 

Nem csak a hátország helyzete romlik 
napról-napra, a frontokon is rossz a 
helyzet. Őszre az Isonzó-hadseregcso-
port sok hadosztályának állománya a 
súlyos védelmi ütközetekben felére fo-
gyott. A hivatalos jelentés mégis opti-
mista. 

Acaporettói csoda 
„Jelentés az isonzói csatáról - Az olasz 

támadás tizennegyedik napja" - című 
anyagában a következőket írja a DM: 

„Sajtóhadiszállás, szeptember 1. A 
most dúló isonzói csata tizennegyedik 
napja is csapataink teljes sikerével vég-
ződött az arcvonal valamennyi szaka-
szán. Dacára annak az óriási véres vesz-
teségeknek, amelyet az olaszok ebben a 
harcban eddig szenvedtek, tegnap ismét 
friss erőkkel kezdtek elkeseredett roha-
mot állásaink ellen. Legnagyobb erőki-
fejtését tegnap is a San Gabriele hegye el-
len fordította, amelyet számtalan ro-
hammal igyekezett elfoglalni. A hősies 
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95 EV- 95 NAPBAN ELBESZELVE 
Májusban lesz 95 éve, hogy megjelent lapunk, a Délmagyarország első száma. Az évforduló alkalmából egy kis múltbeli kalandozásra hívjuk olva-
sóinkat. 95 lapszámon át szemelvényeket közlünk a 95 évfolyam fontos és érdekes írásaiból. És bár az ilyen válogatások szükségképpen esetlege-
sek, bízunk benne, hogy olvasóink örömüket lelik benne, és betekintést nyernek nemcsak az ország és Szeged közel egy évszázados történelmébe, 
hanem a Délmagyarország históriájába is. Kérjük, tartsanak velünk. 

Magyar katonák az olasz fronton a kavernában 

védők a megismételt, ember-ember elle-
ni harcban föléje kerekedtek az ellensé-
ges túlerőnek. E súlyos harcokban ismét 
részt vettek a monarchia valamennyi né-
péből való csapatok. Hősiességük, erköl-
csük és alapos kiképzéssel szerzett harc-

képességük mindenütt kiegyenlítette ja-
vunkra az ellenség számbeli fölényét." 

Mellesleg az optimizmusra volt is né-
mi ok, hiszen október végén került sor 
arra a nagy támadásra, amely a hadtörté-
nelembe caporettói csoda néven vonult 

be, s amely az utolsó nagy sikere volt a 
Monarchia csapatainak, melyek kijutot-
tak az olasz síkságra. Mindez azonban 
nem változtathatott az erőviszonyokon 
és az előre látható végkifejleten. 

Oroszország novembere 
„Oroszországban tovább folyik az elke-

seredett belső küzdelem - írja a DM szep-
tember 25-én. - A jelenlegi helyzet rövi-
den úgy áll, hogy az anarchisztikus törek-
vésekkel vádolt bolseviki szocialisták ma-
gukhoz ragadták a hatalmat a munkásta-
nácsban. Az erőviszonyok ilyetén megvál-
tozása miatt Cseidzónak és az elnökség-
nek le kellett mondani, aminek következ-
tében Kerenszki elvesztette maga alól a 
talajt a munkástanácsban és a vasárnapi 
új választásokra, elnökül a szélsőséges 
Trockit és Kananevet (Trockij és Kame-
nyev- Sz. I.) jelölték a bolsevikiek, akik a 
háború azonnali befejezését követehk.,, 

November 18-án pedig már azt jelenti 
a lap, hogy Leninék végleg megszerezték 
a hatalmat. 

(Folytatjuk) 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZÁVAY ISTVÁN 

A Magyar Művelődési Intézet (MMI) pályázatot hirdet 
Regionális Kulturális Iroda vezetői állásának betöltésére 
a hét területfejlesztési régióban. 
Feladata: a MMI szerződéses jogviszonya munkatársaként a települések, 
kistérségek és a megyék kulturális fejlesztő tevékenységének koordinálása. 
A megbízás feltételei: 

szakirányú közművelődési, v. könyvtári, v. múzeumi v. levéltári 
felsőfokú végzettség és szakmai tapasztalat. 
település , és területfejlesztési, számítógép alkalmazási ismeretek, 

- erkölcsi bizonyítvány, 
- az adott régióban bejelentett lakóhely 

A pályázat beadása: beérkezés: 2005. március 01.; cím: Magyar j 
Művelődési Intézet főigazgató (1011 Budapest, Corvin tér 8). 
A további információ: tel.: 06 1 201 50-53 ; www.tmni.lHi honlapon az j 
Aktuális rovatban 

Gazdasági szolgáltatást végző 
vállalkozás, 

ÉRTÉKESÍTŐT 
keres régióbeli 

területi kizárólagossággal. 

A várható éves 
jövedelem: 3-6 M Ft. 

E-mail: 
ertekesites@euro-monoy.hu 

Fax: 06-1-412-2301 

• Dégáz 

TARSASAGUNK FELVETETT HIRDET 

ÜZEMELTETÉSI 
MŰVEZETŐ 

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 

A munkavégzés helye: Szeged 

Munkaköri feladat: 
- a hálózat-karbantartó csoport munkájának irányítása 

A munkakör betöltésének feltételei: 
- szakirányú technikusi végzettség 
- szakirányú egyetemi/főiskolai végzettség, illetve vezetői 

gyakorlat előnyt je lent 
- középfokú végzettség esetén 3 év, felsőfokú végzettség 

esetén 2 év szakmai gyakorlat 
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeret 
- gépjármű-vezetői engedély 
- alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány 

Jelentkezéséi - fényképes önéletrajzát 
bizonyítványainak másolatával 

— 2005. február 18-ig tá l juk az alábbi címre: 

DÉGÁZ Rt. 
emberierőforrás-igazgatóság 

6724 Szeged, Pulz u. 44. 

A Nitrogénművek Rt. 

bérbe adja 
saválló acélból készült 

tartálykocsiját 
vegyi anyagok szállítására. 

A tartálykocsik térfogata 
16 900 liter/db. 

Érd.: 06-88/620-186-os | 
telefonszámon. 

A Coop Szeged Rt. 
szakképzett, 

gyakorlattal rendelkező 

árubevételezőt 
és 

pénztárost 
keres felvételre. 

A pályázatokat a társaság 
központjába 

(6721 Szeged, 
Szent István tér 16.) 
a hálózatirányításra 

kérjük leadni 
legkésőbb 

2 0 0 5 . február 17-ig. 
Telefon: 62/624-136, 

62/622-140 

Z(s )EPPELIN P R O G R A M A J A N L A T O K 
S z e g e d , F e k e t e sas u . 17. « T e l . : 6 2 / 4 2 6 - 0 8 4 

Mexikó: az t ék -ma ja körutazás 03. 18-, 10 nap. szálloda, reggeli 547 000 
Salzkammergut—Königsee 03. 12-; 03. 25-, 6 nap, szálloda, reggeli 42 000 
Firenze—Róma—Nápoly-Capri-sziget 
03.21-; 04.25-, 8 nap, szálloda, fp. 109 900 
R ó m a az örök város 03. 23-; 05.11-, 6 nap, mobilehome, 2x reg. 69 900 
Prága—Lednice—Karlovy Vary 03. 12-; 03. 25-, 4 nap, szálloda, reg. 36 000 
Hajóval a Garda- tó és Velence 
03. 24-; 05.12-, 5 nap, szálloda, reggeli 57 900 
Tavasz Skóciában 03.24-; 05. 12-, 5 nap, szálloda, télpanzió 209 000 
Benelux körutazás 03.25-; 05. 10-, 7 nap, szálloda, reggeli 98 900 
Velence—Ravenna—San Mar ino 03.26-; 06. 20-, 6 nap, szálloda, reg. 69 900 

COLAS Hnngaria 

Az M5 autópályát épító vállalatok egyike, 
a COLAS Hungária Kft., 

Szeged Baláütya székhellyel 

ASSZISZTENST 
keres. 

Elvárások: 
• tárgyalóképes angolnyelv-tudás, 

francia- vagy szlávnyelv-tudás előny, 
- megbízható MS Office-ísmeret, 
• pontosság, precíz munkavégzés, 
• önálló, ugyanakkor jól kommunikáló 

személyiség. 

Amit ajánlunk: 
• a munkaköri leiadatokkal, az egyént 

teljesítménnyel összhangban álló 
versenyképes bérezés és bónusz, 

• felelősségteljes munkakör, 
• fejlődési lehetőség multinacionális 

környezetben. 

A jelentkezésekek angol és magyar nyelvű 
szakmai önéletrajzzal. 

2005. február 25-ig a következő 
elérhetőségek valamelyikére várjuk: 
Földi Orsolya, COLAS Hungária Kft, 

6764 Balástya., Gerle u. 3/1, 
fax: 06-62/578-519, 

mobil: 06 30/683 1075, 
fotdi.orsolya@colashun.hu 

AKKUMULÁTORAKCIÓ!!! 
2 év garanciával, 

•agy választékban, 36 Ak-tól 225 Ab-ig 
bevezető áron!!!! 

JÁSZ A K K U 
44 Ah 
55 Ah 
74 Ah 
100 Ah 
150 Ah 

9 0 8 5 Ff 
10 950 Ft 
15205 Ft 
18 335 Ft 
24 215 Ft 

45 Ah 
55 Ah 
75 Ah 
100 Ah 
155 Ah 

6210 Ft 
7705 Ft 

10 235 Ft 
13 915 Ft 

19 320Ft 
Áraink bruttó eladási árak! Hétvégi telelonügyeletü! 

Mobil: 30/3-96-90-96 • 30/9-45-14-98 

( • e d i t k f t . 
Szeged, Hajnal u. 4-6. ~ 

M/fa*: 62/555-546 • 555-547 | 
Orosháza, Eszperantó u. 13. 

Tel/fax: 68/473-727 • Mobil: 20/92-444-92 

Leendő 1. osztályosok! 

TÁLTOS Iskola 
Szeged, Pósz J . u. 2. 

NYÍLT N A P : 
február 16., 17., 8-10 óra 

Utána iskolabemutató a 
beszélgetés. s 

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk! 

Érdeklődni: 459-563, 30/562-65-27 

BOLDOG ISKOLAÉVEKET! 
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A személyi hitelezés területén Nagy-Britanniában 
piacvezető Provident Financial Lengyelországban, 

Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon 
is dinamikusan fejlődik. 2001 májusában kezdtük 
meg működésünket Magyarországon. Jelenleg 
250 OOO ügyféllel rendelkezünk, 3BOO 
képviselő munkatársunk és 630 alkalmazottunk 
dolgozik 106 irodánkban. 

Cégünk bővülő csapatába a következő 

pozícióba keresünk határozott időre munkatársat: 
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CSOPORTVEZETO 
Szeged területére. 

Feladatok: 
Főállásban alkalmazott munkatársunk fő feladata egy olyan 
kis létszámú csoport irányitása, amely lakossági ügyfeleknek 
nyújt személyi kölcsönöket. Segítenie, támogatnia kell 
csapatát azért, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsák és a 
kijelölt üzleti célkitűzéseket elérjék, valamint hatékony 
úgyféllátogatásokon keresztül biztosítja a minőségi ügyfélkör 
fenntartását. 
Elvárások: 
• legalább középfokú végzettség, 
• gépjármű-vezetői engedély, 
• néhány éves tapasztalat kis létszámú 

csoport irányításában, 
• jó kommunikációs képesség. „. 
• megbízható, pontos, rugalmas munkavégzés, 
• problémamegoldó- és elemző készség, 
• belső motiváció és kezdeményezőkészség. 

JELENTKEZES: 
Kérjük, hogy fényképes önéletrajzát és motivációs 
levelét a pozíció és a város megjelölésével 2005 
február 18-ig küldje el postán (1054 Budapest, Bajcsy-
Zsilinszky út 4 2 - 4 6 ); faxon (06-1-354-2149) vagy 
e-mailen [hr.hungary@provident.co.uk]. 
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