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Állani és város.
A munkások közvetítésének állami szer
veréséről tartott szegedi értekezlet értékes
és tanulságos adatokkal szolgál az állam
és a városok mai áldatlan viszonyáról," a
városfejlesztés közismert vidéki recipéjéről.
Az előadó ur vázolta az állami munkaközvetítés gazdasági áldásait, tömérdek hasznát és előnyét, amelyekből 3 kivándorlás
csökkentése, 3 leszerelés után
következő
idők bizonytalanságainak enyhítése emelkedik ki. Ha sikerül a munkaközvetítést a főcél mellett e két utóbbi, közvetett cé! szolgálatába is állítani, sokszorosan megéri a
pénzt, amily kerül, az - államnak Mi sem
természetesebb tehát, minthogy az állam a
költségeket a városokkal fizetteti. Az eljárás unalomig ismert furcsaságán nem eny
hit, hogy a kiadásokhoz kegyeskedik hozzájárulni -az állam, amelynek vezetői nem
szütmek meg a városokkal szemben a legliibásabb •>
, legkárosabb financiális és kulturális politikát folytatni.
A minisztériumokban, az ország pótolhatatlan kárára, még ma sem tudják, mitévők legyenek a városokkal. Ennek közismert okai vannak. A kórokok megszüntetése nélkül képtelenség a bait gyökeresen
orvosolni, addig is azonban, mig ez megtörténik. a városokon múlik, hogv a betegséget ne hagyják végleg elmérgesedni. Ne
vegyenek részt semmi olyan árlejtésen, a
melyet azért rendeznek, hogy egy-egy intézményt — legtöbbször minden egyébre való
tekintet nélkül — annak a városnak juttassanak. amelyik a legtöbbet igéri érte. Van
néhány vidéki város, amely sugározza az
erőt és ma még egyszerű, nagy intézményekben szegény falai között a gyors és
egészséges fejlődés hatalmas lendületének
nyílik tág tér. Ezek közé soroljuk — talán
elfogultság nélkül — első sorb.tn Szegedet.
Szó sem férhet ahhoz, hogv a teljesen magvar. amellett nagy vagyonú város fellendítése nemzeti érdek. Megkaptuk a harmadik
vagy : negyedik egyetemet? Miért nem?
Mert nincs protekciónk. Gondolt arra akármelyik kormány, hogy Budapest mai fejlettsége mellett hozzá kellene látni egy-két
nagy városnak a vidéki városok sorából való
kiemeléséhez? Rendezik a pénzügyi viszonyainkat? Adnak és engednek uj jövedelmeket. vagy pedig elzárnak tőlük, imiközben
az igények nem hogy csökkennének, hanem
nőnek?
Ilyen okok miatt van. hogv az ember
csak elkeseredni vagy nevetni tud. mikor
olyan szép 11,i tervről hall, mint a munkásszálló. Ah, szociális intézmények! Ha mi
már ott tartanánk, hogy munkásszállót is
építhetnénk!
Talán állami
támogatással
menni fog a dolog. Mi adjuk a telket, az
építési és berendezési költségeket, vállaljuk
a fenntartás összes terheit, viszont az állam
szedni fogja a bevételeket. Egészen bizonyos, hogy ilyen feltételek mellett megépíthetjíik a második Eitfel-tornvot is — állami
támogatással.
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Asquith nagy beszédet mondott
a háborús célokról.
Néhány p a p óta különösen a német \
sajtó k ü r t ö l d világgá azokat a híreket, a
t n d y e k Anglia engedékenységéről és békehajlandóságáról szótanaik. E híresztelések
kapcsán mindenki érdeklődéssel várta Anglia megnyilatkozását a revidiáit háborús
célokra
vonatkozólag, annál is inkább,
mert a központi hatalmaknak a pápa békejavaslatára adott jegyzéke ezt afe u j és
fontos megnyilatkozást nagyon is aktuálissá tette. A hivatalos helyről érkező visszhang helyett Asquithnek, a megbukott angol mmisztere-ffiüknek egy ujabb háborús
rikácsolása kerül nyilvánosságra, melybeit
a volt miniszterelnök a régi és^ undorító
frázistömegek egész komplekszumával szövi be azokat a békefeltételeket, amelyeket
ő még hivatalos állásában fundált ki és

annyiszor haugo'ziíatoii és amelyeknek nem
csekély részük van abban, hogy a háború
még a mai napon is tart.
Asquith ugy latszik ezzel a beszédével azt akarta demonstrálni, hogy k ö v e t kezetes maradt önmagához és mostt is
ugyanazok a feltételei, mint premier korában voltak, amikor ezek miatt bukott me.„
de sajnos csak olyan mértéikiben, hogy
még most is módjában áll száját újból kinyitni ós a gonosz igéket mások vérétől
áztatott, immár mind meddőbbé váló t a l a j t
ha e'hirtcni. Ez a nyilatkozat (íermészetesen sem az antantnak, sem Angliának rfcm.
képviseli már hivatalos állá,sportját, de
minden esetre jellemző a helyzetre, hogy
a kormány-nyilatkozatot
ilyen ujabb és
gyalázatos uszítás- vezeti be,

LONDON, szeptember 27. A hadi célok
ügyében Leewdbeu tartott ülésen Alsquitb
voíi mfaiiszterelnöK nagy beszédet mondciÉt,
Kijelentette, Hogy olyan békéért harcolnak, amely a világnak megér minden áldozatot kivéve azt, amely nélkül a bóké értéktelen lenne és nem volna tartós. A békét
nem a mindennapi ellenségeskedések besziiníetéséécl és az azokat követő tárgyalásokból l e t e t megtalálni, mert igy ki volna téve egész sor esetlegességeknek és ezután a balgák bibliája jönné tétre. Még kevésbé vártra íjuk a békét olyan szerződések tői, amelyeket egyszerűen rákényszerítenek a legyőzöttek re. Ilyerv volt a porosz francia béke 187!-ben.

zett egyensúlya, hanem mfiudaketüouek egy
nemzetközi rendszerrel való pótlása, melyben a nagy és kis államok egyformán védhetik függetlenségüket. Minit magától értetődő dolgot teszem fel az ellenségről,
hegy Franciaország é s Olaszország megszállott részeit kiüríti.

Németország válasza dxszzadt a homályosságtól —- mondta AsquEh — és a
k e n e i i e i f e általánosságodttól. Kérdem van-e
a jegyzékben valamilyen utalás arra, hogy
Németország tartózkodni fog az 1871-lki
bűncselekmény megisméttóststöl és hogy
gyakorlatiing lépéseket fog-e tenni, amelyek egyedül nyithatnák meg az állandó
béke útját. Hajlandó-e visszaadni Németország, arait akkor a franűiáktól eJvrét.
Hajlandó-e visszaadni Belgiumnak
teljes
katonai, politikai i k gazdasági íüggeííenségét íentartások és felté-elek nélkül olyan
kártérítéssel, amilyennek lenni kell olyan
esetijén, amikor egy országot e]pusz!iHo';tak.

— Bármerre fordulunk Közép- és Kelet-Európában, olyan terület? elhatárolásokat látunk, amelyek teljesen mesterséges
eredetűek é s a háború fészkel voltak és
azok ma is. Mikit például
Olaszország
igazságos éis régóta esedékes Igényei, Románia Igényei és a hősiles Szerbia, ameüynefk nemcsak rég? otthonát kell visszaadni,
hanem althoz is; teret kell ,adni, h o g y nemzeíi életének igényeit kiterjessze. Itt van
Lengyelország, amelyre vonatkozó véleményünkön aláírjuk WÜson nemek szavait.
Nem szabad megfeledkezni Görqjgországiról é s a déiszlávokról sem. E veszedelmes
számlákat teljesen és véglegesen ki kell
egyeiilMenJ.

— Egyszer ,s mindenkorra ki kell irtanunk felfogásunkból azt a tévedést, hogy
ha békét akarunk, háborúra kell készülnünk. Az írtékor számára a verőfényes Rio
meg fog jönni, én azonban attól tartók,
hogy írd, sőt a legfiatalabbak is közülünk,
csak a távolból fogjuk meglátni ennek a
bokfogságnak a súgta'-"*!! A fegy verkezés
korlátozása, a 'döntő bírói • •
'
el
fogadása
nemzetközi
viszályok
természetes
— Mi a porosz mötariziuuu ellen h a r colunk. Háborúnk célja nem státus quo megoldásai é s a támadó és becsvágytól
helyreállítása, nem Is a hatalmak ugynejve kezdett háborúnak az ostobaságok bíródat-
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%
mába való utasítása mérföld iélzö kövek
lesznek ezen az u t o a
Szavait így végezte be Asqiith;
— Majd ha a vihar elvonul é s az é g
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Isroét kilderü!, akkor a áUgokaí egészen uj
és igazabb világításban _ fogjuk látni, addig
azonban tartsuk szárazon a p u s k a p o r t

Az orosz külügyminiszter lemond.
PÉTERVAR, szeptember 27. A P é ter vári Távirati Ügynökség
megbízható forrásból a kővetkezőkről értesül: Terese senko külügyminiszter közölte a főhadiszállásról visszatért Kerenszkivel, hegy a kormány munkájának
feltételeit nem tartja normálisoknak.

1

A jelenlegi nemzetköz helyzetre való
tekintettel azonban leheteti ennek tartjjjn, hogy állását utódja kinevezése előtt
elhagyja. Terescsenko hozzáfűzte még,
hogy egyáltalán nem maradhat meg a
kabinetben, hacsak nem teremtenek
szabad ? és szilárd nemzeti hiatafaat.

Az angolok f l a n d r i a i n
ismét kudarccal
BERLIN, szeptember 27. A nagy főhadiszállás jelenti: Rupprecht trónörökös
hadcsoportja: A flandriai csata te&nW kora
reggeltől késő estéiig szakadatlanul tombolt ©s kisebb harcokban reggelig
folyatódott. A harcokban kipróbált 4. hadsereg
Ismét dacolt az angolok rohaméval; valamennyi orsxágrészbeM német csapatnak
része van a nap sikerébeY, amely még kevesebb íerüleínyereséget libzott az ellens é g W k , mint a szeptember 29-fka. Hallatlan; erejű pergőt űz v e z e t t e be a támadásokat. V®3ósá®0is por- éls fiistial mögött
tört az angol gyalogsfág számos páncélos
kocsitól kísérve Langemarck és Vollebecke
között élőre.
A Laiigömarcik mindkét oldalán több
ízben rohamozó ellenséget tüzünkbel és
kq-eilfinrebnii míiudlg visszavertük. A St.
Julién tői n y u g a t r a elterülő vidéktől a Me-.
nin-ypsrní országútiig sikerült az aAioteiknak e g y kilométer mélységig védőzónánkba behatolni, amelyben azután naphosszat
elkeseredett váltakozó eredményű harcok
zajlottak le. Az efienffég a tüzérségi tömeg
hatásnak áthelyezgetésével Igyekezett tartalékaink előrevonását és harcba vetését
meggátolni. Eziadünk acélos akaratereje a.
tüz erején át utat tört magának; az ellen-

Feléledf a füzelés a keleti
fronton.
B U D A P E S T , szeptember 27. (Közli a
miniszterelnöki sajtóosztály.) Keleti harctér: Radutzíól keletre elterülő vidéken az
ellenséges tüzérségi tüz időnkint feléledt.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE,
BERLIN, szeptember 27. A nagy fő*
szállás jelenti:
Dünaburgnál, a Naroc-tő
melíeitt, Lucktól délnyugatra, valamint a
kárpáti arcvonal egyes részein, a román
síkságon és a Duna alsó folyásánál feléledt
a tüzelés.
LUDENDORFF, első föszállásinester.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Járőreink az olaszok arcvonala mögé kerültek.
BUDAPEST, szeptember 27. (Közli a
miniszter él nők i sajt óos z f ál y.)
Bor oe v i cs
hadseregcsopofftjánál repülőink és védőtIi/: élésünk 3 ellenséges repülőgépet leszedlek. A XíMfate-teriiletén hegymászó- jár-

a g y

e r ő f e s z í t é s e

v é g z ő d ö t t

ségeí friss rohamban, több helyen vissza*
vetettük. Különö®sr) ntakíacsul folyt a kiiz*
delem a Sonneibeckelöl nyugat felé vzét*
ágazó 'országutakon és este GhetÜuvrft körül; a falu bártokunikban van. Tovább dél*
re a bom%iés—yperni csatornáig az a f g o lotk ismételt rohannád eredménytelenül ' és
súlyos veszteségükkel összeomlottak. Azt
eKensiég eddig nem újította meg támadásait; legalább 12 angol hadosztályt vetettek a harcvonalba. Védekezésünk Szilárdságát nem rendítették meg. A flaadrtáT
arnvcsial többi szakaszain és az Artcfeban
a tűztevékenység estak átififönet'Bajg fokozódott.
Ostcadének szeptember 25-éröl 26-ára
virradó éjjelt történt lövetSésU épületkárokon kilviM a lakosság köréből i,s szedett
áldozatokat; 14 belga meghalt, 25 súlyosan megsebesült.
A német trónörökös hadcsoportjaS
Sctesowstöl északnyugatra, a Ohemiu d«s
Dames középső szakaszain ós a Maas kea
ieti partján a tüzérség harci t e v é k e n y s é g e
élénk maradt. Csak helyi előtéri harcokra
került a sor. Tegnap 17 ellenséges repülőgépet lőttünk le.
LUDENDORFF, efort főszállásmester,
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály 1
Őreink az ellenség arcvonala mögé kerültek. Angol kötélpálya-állomást s z é t r o b b a n ,
toltak. Több raktárt elpusztítottak és veszteség nélkül foglyokkal tértek vissza.
A VEZÉRKAR FÖNÖKE,

Délkeleten a helyzet
változatlan.
BUDAPEST, szeptember 27. (Közli a
miniszteréipöki sajtóosztály.) A délkelet?
harctérien a helyzet változatlan.
A VEZÉRKAR F Ö N Ö K E

Az orosz sajtó elutasítja a központi
hatalmak jegyzékét.
Stockholm,
szeptember 26. A Novoje
Vremja a központi hatalmak
válaszának
gőgös hangját az orosz forradalom következményének tartja. A Novai.i Sízn megrojja Vilmos császár
összeférhetetlen természetét és azt írja, hogv az orosz forradalmi demokráciának most ultimátumot kellene intéznie a német munkás oszt ahhoz, A
Djelo Naroda némileg engesztelékenyebbnek
tartja ; német vá'ms/jegyzéket az eddigi
nyilatkozatoknál, inig Kerenszki lapja, a

Volja Narcdna az angol szövetségesre való
hivatkozással a harc folytatására tüzel. —
•Ugyanígy a Birsevija Vjedomoszti. amely
szerint a németek válaszára az antantnak
csak egy vászonválasza van: a háború folytatása a németek
megtöréséig.

Az angolok uj offenzívára
készülnek
Berlin, szeptember 27. A Lokalanzeiger
értesülése szerint a Hollandiában élő belgák
közt ihire jár, hogy az angol főparancsnoikság még a tél beállta előtt ki akarja aknázni az Yperntől keletre elért sikert. Ezért a
belga seregnek még a tél előtt
offenzívába
kell lépnie, hogy a belgáknak bebizonyítsák,
milyen áldozatokra kész Angina a 'németek
által megszállott belga terület 'felszabadítása
végett. Az utóbbi két héten szakadatlanul
uj angol csapatokat szállítottak at a La
Manche-csatornán Franciaországba. A folyamatban levő 'harcokban az angolok nagy
veszteségre számítanak és a gyalogság számára jóval nehezebb és véresebb feladatot
tűztek ki. mint a z előbbi csatákban.

Piemontban kihirdették
az osfromállappfof.
Genf, szeptember 27. A Journal de Qe~
néve-nek jelentik, hogy Piemontban
kihir
dették az ostromállapotot.
Piemontban erősen érvényesül Giolitti híveinek, a szocialtátáknak és a katolikusoknak befolyása. Lázárit, a szocialista párt titkárát ezért tartóztatták le, mert sztrájkot szervezett, hogy
azzal kényszerese a kormányt a tél beállta
előtt a békekötésre.

ÜLECiUJ a is el
BASEL: A Daily News határozottsággal állítja, hogy Lloyd George vezető politikusok előtt telt nyilatkozata szerint tóielőbbi békét kfván a jog és igazságosság
alapján,
PEKING (Reuter-jelentés): Á sara-téglái! a g fontos Ling-Ling helyőrsége, a deli
Huniamban a kormánytól- függetlennek jelenft'-etlfe ki magát és a forradalmárok urai
lettek Humán tartománynak, amelynek kormámyzójáu!1 egy tábornokot neveztek ki,
K! anginából csapatok indultak Hun abba,
hogy csajblaikőzzanaík a forradalmárokhoz.
LONDON: A Tbenise torkolatát tegnap ismét megtámadták ellenséges repülőgépek. Egy repülőgépnek sikerült London
felé e'lhaftolni. A ledobott bombáktól húszan meghaltak és megsebesültek. A többi
helyeken leesett bombáktól heten meghaltak és huszonötén megsebesültek.
PÉTERVAR: A munkástanács
közpoaiití bizottsága 119 Szóval 101 ellenében
kimondotta, hegy koalllcós kormány alakulását kívánja a kadetek kizárásával.
GENF: Párisi lapok jelentik, hogy az
Oroszországban uralkodó tehetetlenség következtében Anglia, Franciaország, Amerika és Japán Oroszország pénzügyét, hadseregét, élelmezését és vasu'tait gyámkodás alá veszi. Anglia a pénzügyek, F r a n ciaország a katonai műveletek, Amerika é's
Japán pedig jt vasutak bevitele téréin fognak ujitásokt tenni.
a
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Fin két a munkaközvetítés államosításáról,
(Saját tudósitónktiál.) A munkaközvetítés államosítása ügyében csütörtökön délután fontos értekezletet tartottak a városházán, amelyen előadóként dr. Andor Endre
miniszter tanácsos szerepelt, aki jelenleg a
munka-köz vetítés államosítását szervezi az
országban. Az ülésen dr. Somogyi Szilveszter polgármester elnökölt. Andor Endre azzal kezdte beszédét, hogy kötelessége elsősorban gróf Serényi Béla köszönetét tolmácsolni Szegednek, amiért m á r eddig is élénken foglalkozott a munkaközvetítéssel. Előadását négy részre fogja osztani. Egyik les2
a törvény, második az intézmény költségeinek, harmadik az ebben az ügyben kiadott rendelet isimertetése és végül a negyedik a szervek létesítése.
Az 1916-ban készített munkaközvetítés';
törvény nem gondoskodik a mezőgazdasági
munkaközvetítésről. Igaz, erre is van törvény, intézkedés. De ugy gondolja, hogy
nem lesz nehéz rábírni a földművelési, minisztert arra, hogy ezt Is bekapcsolják az
állami közvetítésbe. Addig is mint külön
szervvel foglalkozhatnak ezzel a munkaközvetítők. Erre már van rendelkezés is. Közli,
hogy ő maga határozottan emellett van.
Nagyon fontos ez a bekapcsolás már azért
is, mert a mezőgazdaság nem ad egész évben ,munkát, csak pár illóig és igv a mezőgazdasági munkások nagyrésze az év tekintélyes részében más munkákat végez. Sőt
bekapcsolni kivánja a kisebb képzettségű
lateaner-osztályt is. Ezután ismerteti a törvényt s közli, ihogy az állaim készpénzbeli
támogatást nyújt azoknak a városoknak, a
melyek saját területükön tűi szervezik a
munkaközvetítést, amelynek saját területére
való fölállítására egyébként förvénv köteixii
a városokat. Azt az összeget, amibe
a szegedi munkaközveíjtn
íönt adása
évenkint kerül, mintegy 12.000 koronára taksálja. Az állam ehhez imakszirnutn 3000 korona támogatást adhat, de támogatja a szervezetet a szükséges •nyomtatványokkal, a
telefonnal, a portómentes levelezéssel, és
végül kedvezményeket biztosított a vasutakon az igazolvánnyal fölszerelt és munkaközvetítő által elhelyezett munkások részere. Ez a kedvezmény közel ötven százalékos.
Azzal a kérdéssel, ihogy vájjon érdemes-e ezért a városnak áldozatokat hozni,
rá kell térnie előadása második
részére.
Rámutat a közvetlen haszonra, mely a városokra hárul azzal, ihogy ,a munkásokat
munkába 'helyezik és a munkaközvetítést az
egész kamarai körzetre kiterjesztik. Magyarországon ,a munkások száma körülbelül
egy millió és ötszázötvenötezer, ebből ,ipari
munkás 900.000. A szegedi k a m a r a területére 63.700 ember jut. Az 1910 évi népszámlálás alkalmával a magyarországi munkások közül 80.000 ember munkanélkül volt,
tehát minden tizenkettedik munkás, fis végül 30.000-nél több azoknak a száma, akik
három hónapnál tovább voltak munka nélkül. A szegedi kamara körzetére eső munkáscsoport ennek a számnak (huszadrészét
leszi. Tehát a szegedi kamara
területén
ugyanekkor 3500 ember volt munkanélkül
és 1500 három hónapon tul. Ha egy munkásnak csak 2400 koronára értékeljük évi
kereseté, az 1500 munkás három hónapi
iiminkátlansága kerek 900.000 koronával károsította az általános közgazdaságot. Most
már beszéljünk csak Szegedről. A szegedi
ipari munkásság negyede a kamara körzetére eső niunkáscsoportriak.
Munkanélkül
volt tehát ugyanebben az időben Szegeden
350 munkás, ami a város közgazdaságára
225.000 korona kárt jelent egy negyedévben.
Nem mondja, hogy az állami munkaközvetítő műiden egyes munkást elhelvez, és igy
ezután nem lesznek munkanélküli munká-

sok. Bizonyos azonban, ezt külföldi példák
•igazolják, hogy a szervezett munkaközvetítés utján a munkanélküliek egynegyed részét
munkához juttatja. Szeged közgazdaságának tehát a szervezetf munkaközvetítés utján munkanélküliségből származó veszteségéből évenkint 50—60.000 korona megtérül,
fis ezzel a közbiztonság is nver és a közsegélyezés is csappan. Biztosítja az állami
munkaközvetítő azt is, hogv a magyarországi munkás Magyarországon fog elhelyezést nyerni, ami viszont hathatós ellenszere
lesz a kivándorlásnak is. A leszerelésnél
meg éppen nagyjelentőségű lesz a munkaközvetítés, amely egyszerre bekapcsolja az
ország munkapiachálózatába a frontok hazatérő munkásait. Beszél ezután az adminisztrációról, amelyet a legegyszerűbben
igyekeznek megoldani. A kimutatást például,
amely szakonkint közli a keresetet és kínálatot minden munkaágban, falragaszokon az
utcákon is kifüggesztik, /hogy a munkások
és munkaadók a lehető legkönnyebben értesülhessenek a munkapiac állása felől. Ezen
kivül a tanoncközvetitésnek Is értékes alapot ad a munkaközvetítő.
Előadása harmadik részében a rendeletet ismerteti Andor. Végül vázolja azokat a
módozatokat,
amelyek biztosítják, hogy
minden ügy menete ia gyakorlati élet szerint fog igazodni. Kell egy munkaközvetítő
választmány, amelyben foglalkozási ágak
szerint képviselve legyenek n munkások és
a munkaadók. Ezenkívül szakbizottságokat
is létesítenek, amelyek szintén az ellenőrzés munkáját végezhetik. Előadását azzal
zárja, hogy hu az uj intézvméuv vezető'" Is
olyan ügybuzgalommal végzik dolgaikat,
mint ő maga, lehetetlen, hogv az intézmény
nagyra ne nőjjön. Kéri az érdekelteket és a
megjelenteket egyáltalán, hogy szóljanak
hozzá a kérdéshez szivük szerint
ő .készséggel hajlandó felvilágosításokat adni és
megnyugtatni azokat, akiknek esetleg kételyei vannak.
Dr. Szalay József részletesen ismerteti
a szegedi munkaközvetítő hivatal keletkezésének történetét. Utal az eredményekre. Három év alatt több mint tízezer munkást helyeztek el. A munkaközvetítési törvény most
minden módot megad arra, hogv az'Intézmény mentől nagyobb szociális haszonnal
működhessék. A szegedi munkaközvetítő
hivatal foglalkozhat az ipari munkaközvetítés mellett a kereskedelmi alkalmazottak,
cselédek, tanoncok, magánalkalmazottak és
esetleg a mezőgazdasági munkások munkaközvetítésével Is. A rokkant munkások közvetítését szintén fölvehet!, programmjába.
Mindezt egy hivatal meg tudja csinálni. Keli
•hozzá egy főnök és a megfelelő személyzet,
de kell ezenfelül helyiségről is gondoskodni.
A mai helyiséget ugyanis csak az Iparkamara szívességéből veszi igénybe a szegedi
munkaközvetítő de ez imost már kicsi lesz.
Ezért ajánlja, hogy az ipartestület helyiségében helyezzék el ideiglenesen a munkaközvetítő-hivatalt. Ez a (helyiség megfelelő lesz.
Kell ezenfelül egy
iparos-szállóról
is gondoskodni, amelyet itt szintén meg lehet csinálni. Azt hiszi, hogy a költségek nem
fogják fölemészteni az egész 12.000 koronát, amit erre dr. Andor megjelölt. Eddig
évenkint 6000 koronába került a munkaközvetítés. De ha 12.000 koronába kerülne is,
ezután és csak 12.000 embert helyezne el a
közvetítő egy évben, egy munkás elhelyezése csak egy koronába kerülne, ami nagyon kevés, ha meggondoljuk azt az előnyt,
amit a munkás munkaba-állitása jelent. Kéri,
járuljon hozzá az értekezlet, hogv a munkaközvetítő már októberben megkezdhesse
működéséi az uj helyiségben.

Aczél Géza nem 6lia.it dr. Andor előadásához hozzászólni, amelv. igazán kimerítő volt. Az intézmény előreláthatólag szépen be fog válni. lia mégis lennének zökkeuések, ugy bizik abban, hogv Andor kiváló
képességeivel azonnal orvosolni fogja ezeket. Ugy kell a dolgot megcsinálni, hogy ne
csak a kamara területére tartozó községek
tartozzanak a szegedi közveti tőhöz, hanem
azok is, amelyeket természetes fekvésük,
összeköttetésük Szegedhez csatol és amelyek egyébként Is minden téren Szegedre
gravitálnak.
Pálfy Dániel a szegedi kézmüiparosok
nevében hálás köszönetet nyilvánít a polgármesternek, a főkapitánynak és a szegedi
munkaközvetítő hivatal vezetőiének azért a
szép é s eredményteljes munkáért, amelyet
eddig produkáltak a munkaközvetítés terén.
Kijelenti az ipartestület nevében, hogy —
ha rossz anyagi viszonyai következtében az
ipartestület most nem is adhatta díjmentesen a helyiségeket a munkaközvetítőnek, a
legmélányosabb lesz vele szemben. Megnyugvással üdvözli az ui hivatalt.
Szabó Gyula: Az előadó előadásában
gondosan kerülte azt a szót, hogv kerületi
munkaközvetítő. Így tehát csak helyi munkaközvetítők szervezéséről van sző. Nem
tudja elképzelni, hogy ,a szegedi munkaközvetítő megfelelő helyi szervezet nélkül ki
tudná terjeszteni a körzetét például Újvidékre. ,
Fürtös Sándor hosszan támadja a letűnt kormányzati rendszert. Még ezzel az
intézménnyel szemben is .bizalmatlan volt a
munkásság, annyira meg volt győződve az
előbbi kormány munkásgyülöletérői. Ez pedig még annak a kezéből jön. nyilván azzal
a célzattal, hogy a szakszervezetek kezéből
kivegye a munkaközvetítést. Most. dr. Andor előadása..után kezd csak
bizalommal
lenni iránta. De szükségesnek tartia a munkaközvetítés mellett megszervezni a munkát
is. Fontos, hogy a munkaközvetítő vezetője
a munkásság soraiból kerüljön ki és ne bifickrata legyen. Az ipartestület helyisége
nem megfelelő. Sokba fog kerülni a rendbehozatala. Fontos ezenkívül, hogv miképpen
viselkedjék sztrájk esetén a munkaközvetítő.
A 12.000 koronából nem lehet .megcsinálni
a munkaközvetítést. Kassa 30.000 koronát
szavazott meg erre a célra.
Sculteti Lajos kérdi, nem óhajtják.e a
munkaközvetítés keretébe belevinni a pincéreket, akik ugyan nincsenek iparképesitéshez kötve, de akikkel a
fíincérügynökök
Szegeden annyit keresnek, hogv egy-egynek a keresete minimálisan 30—33.000 korona évenkint.
Bokor Adolf azt hangsúlyozza, hogy a
vezetőktől függ az egész intézmény sorsa.
O maga azonban teljes mértékben meg van
nyugtatva, tudva azt, hogy a központi vezető dr. Andor Endre, akivel a munkásbiztositó utján tiz évig működött együtt. Tudja,
Ihogy a munka igy a legjobb kezekbe került,
ígéri, hogy a munkásbiztositó pénztár a legteljesebb mértékben fogja támogatni az állami munkásközvetítést.
Szász Ernő csa'k a főkapitány szavaira
reflektál. Fölveti a gondolatot, nem volna-e
helyes mindjárt egy nagyszabású munkásszálló építésének gondolatával foglalkozni?
Dr. Andor Endre kimerítően válaszol a
felszólalásokra. A rendelet tényleg megállapítja, hogy mely községek tartoznak
egy-egy munkásközcefitő körzetéhez. De
ebhez nem fog ragaszkodni. Hangsúlyozza,
hogy ő az éle" szerint kivánia vezetni a/
ügyeket. . A rendelet megállapítja, hogy a
községek jegyző; tartoznak a helvi murikásközvetítés ügyei, intézni, a városok pedig
külön kis hivatalt kötelesek fölállítani. Ez
természetesen csak magvetés még. de ebből
ki fog fejlődni, hogy a kamara'" városok
munkaközvetítői körzeti közvetítők lesznek.
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Ennek teljes kiépítése egyik legfőbb gondja.
•Fürtös politikai fejtegetéseire állásánál fogva nem válaszol; de megnyugtatásul közit,
hogy az az ember, aki a közvetiíő'-törvényt
megcsinálta és kifőrszsírozta, egyik legnagyobb bive a munkásoknak:
Varga Gyula
államtitkár. Természetes, hogv maga s
ellene van annak, bogy a közvetítők vezetői
bürokraták legyenek.
Fontosnak
tartja,
Ihogy az érdekelteknek
föltétlen bizalmát
é h e z z e a közvetítő vezetője. A sztrájkra
vonatkozólag a végrehajtási utasítás intézkedik. A munkaközvetítőnél
föltétlenül meg
kell mondám a murthúra jelentkezőnek,
ka

Á&

valahol sztrájk van-. A többi már a szervezetek dolga kell, hogy legyen. A munkaközv e f t ő semmi állást nem foglal el a sztrájk
ügyében. Teljesen semleges marad. Köszöni
a bizalomnak szentélye iránt történt nyilvánítását, ez még inkább munkára fogja serkenteni. A népszálló eszméiét melegen üdvözli, de ha építeni kell. akkor a háborúban
nem lehet szó róla.
Weiner Miksa az iparkamara nevében
•üdvözölte a megjelent dr. Andort és köszönetet mondott az ügybuzgalomért és a
pontos beszámolóért, amivel az ülés véget
ért.

Jf légszeszgyár tízmillióért eladó a várostjak
~~ A város sjántatot fesz ismét a megváltásra, —
(Saját tudósitónktól)
A szegedi
légszeszgyár budapesti tulajdonosai a következő beadványt intézték a városhoz:
—- A légszesz és villamosáram egységárának fölemelése tárgyában 1917 augusztus
8-iki előterjesztésünkre hozott végzésre fölhívás folytán a következő választ terjesztjük elő:
!. Ami a végzés azon részét illeti, hogy
egységárfölemelési kérésünket a tek. Tanács
ftam teljesiti, illetve az egységár fölemeléséhez nom járul hozzá, e tekintetben, mivel
a kérdés elbírálása iránt a szegedi kir. törvényszék előtt amúgy is keresetet indítottunk és a pör folyamatban van,
egyszerűen
bejelentjük,
hogy a z egységárak fölemelésére irányuló kérelmünket
1917 augusztus
1-től kezdve a bejelentett árak erejéig, fölemeljük és jogunk megállapítását a független bíróság döntésére bízzuk.
lí. A tek, Tanács határozatában nyilvánított azon óhajára, hogy szegedi telepünk
üzemét a város megváltsa és azonnal birtokba vegye,
azt kell válaszolnunk, hogy érvényben levő szerződésünk
értelmében a
városnak sem oka, sem joga nincs ezidő szerint az üzem megváltására,
tehát erről
szó sem lehet. Igy legíölebb szegedi üzemünk 'és telepünk megvéieléröl,
illetve eladásáról beszélhetnénk, illetve a tek. Tanács
nyilatkozatát vételi ajánlatnak kell tekintenünk.
A város vételi ajánlatának elbírálásánál pedig két szempontot kell figyelembe
vennünk és pedig elsősorban azt. hogy szegedi telepünknek, az annak átlagát és fölszerelését alkotó eszközök értőkét
véve
figyelembe, mi volna a jelenlegi értéke, minő
értéket ruháznánk át és miibe kerülne a városnak, ha egyáltalán lehetséges volna egy
ilyen telep fölállítása és iizernbeíhelyezése
m a ; számításba véve a használat által beállott értékcsökkenést is; második szempont, hogy minő intenció vezeti a várost a
vételnél. A vételárat, a jelenlegi leltári értéket, a minimumra redukálva, tíz millió koronában határozzuk meg és kijelentjük, ihogy
hajlandók vagyunk szegedi légszeszgyárunkat és villany telepünket egész üzemével 1917
évi december 3l~én Szeged városának
azon.
naU készfizetés
mellett eladni;
az a napon
te!eprjnkön 'teendő nyers é s készáru-készletek beszerzési, illetve előállítási
áron
lezsnek átndaridók
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A tek. Tanács szegedi telepünket az
eddigi egységárak mellett is jövedelmezőnek, az egységárak fölemelését megengedhetetlennek állítja. Mi föltesszük, hegy a
város, amely a fogyasztó közönség érdekébea az egységáremeléseket társaságunknak
nem akarta engedélyezni, a közönség ebbeli
érdekét akkor is meg fogja óvni. ha telesei, k már a város birtokában lesznek és
pedig legalább a 40 évi engedménvi időből
még hátralevő évek leteltéig.
V.ívmnyiben
• zoiiban a város akár a légszesz, akár a
vüiunyárarn, vagy mindkettő
fogyasztási
egységárait bármilyen irányban mégis füi, mdué, ugy köteles a város a szerződéses
negyven évből meg hátralevő időn át a mutatkozó bevételi többlet feléi nekünk évenkint megfizetni.
Ezekben voltunk bátrak a lek. Tanács
kívánságára vételi ajánlatára válaszunkat
megadni, szem előtt tartva- Szeged város
•közönségének érdekét azon időre, amely
szerződésünkből még. hatra volna.
Végül kijelentjük, hogy ezen
eladási
föltételeket hajlandók vagyunk 1917. december 3 H g főntartarh, h a addig Szeged város minden törvényes formák betartása mellett a vételi szerződést jogérvényesen velünk
megkötni akarja és tudja. Amennyiben azonban ezen vételi szerződés
1917 december
31-ig létre nem jönne, ugy jelen ajánlatunkösszes részeiben hatályát veszti.
Kétségtelen, hogy a beadványban több
kitűnő ötlet van, amelyeken iól lehet mulatni. A legjobb valamennyi között, hogy a tulajdonosok most, néhány évvel n megváltási
'dö bekövetkezte előtt csekély tiz milliót
kérnek a vállalatért, amely annvira .jó mégsem lesz hogy ezt a pénzt megérje. Ép azért
nem meglepő, amikor a tanács nem siet ezt
az 'üzletet megkötni, hanem fölajánlja, hogy
a légszeszgyárat a szerződéses teltételek
mellett már most megváltja, hogy a tulajdonosakat a további ráfizetés kellemetlenségeitől megóvja.
Egyszer használt 700
literes boroshordók eladók. Lendaczky kádármesternél, Kálvártautca 60 szám.
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POLITIKAI TüREKT

— Budapesti tudósítónk telefonjelentése. —
(Álhírek a választójogi reformról.) A
Politikai Hiradó jelenti: ldőközöukéint különböző lapokban híreik jelentnek meg a
választójogi törvényjavaslatról é s részleteiről.
Nyomatékosam kijeSeratjii'k, hogy
ezek a. közlések nem hitelesek.
(Elhalasztott minisztertanács.) Csütörtök délutánra minisztertanács volt egybehív a. amelyet azonban, mint a Magyar
Tudósító jelenti, péntek délutánra halasztottak.
(Ellenőrzik a központokat.) A kereskedelmi és közélelmezési miniszterek között megegyezési jött félre a központok
ellenőrzéséire vonatkozóikg é s már fegkö"xeiebb m e g fog jelenni az a tkormálnyrekdelet, amely ezt a nagyfontosságú intézkedést gyökeresen szabályozza.

Antant-szocialisták háborúellenes
összeesküvése.
Berlin,
szeptember 27. Kopenhágából
jelentik: A Novoje Vremía szerint az orosz,
olasz, angol és francia túlzó szocialisták
nagyszabású akcióban állapodtak meg. Azt
tervezik, hogy a népek szenvedélyének felkeltésével, a háborús szabotázsra való felszólítással, az élelmiszerek szállításának
és
elosztásának megakadályozásával
és minden
más eszközzel akadályozjtí fogják a bábom
továbbfolytatását.
Az oroszországi maximalista propaganda erősbödése — irja a Novoje Vremja — ezzel a mozgalommal van
összefüggésben, valamint a felső-olaszországi lázongás is. Minden valószínűség szerint
nemsokára Angliában és Franciaországban
ís hasonló események fognak lejátszódni.

Tengeri harc a flandriai
partoknál.
IA Magyar. Távirati
Irodá-nak
jelentik
Berlwből:
Torpedónaszád ja luk szeptember
24-én este tüzórharoot folytattak a flandriai
parton ellenséges rombolókkal és repülőgépekkel. A harc folyamán egy ellenséges repülőgépet lelőttünk és a személyzetét, bét angol tisztet foglyul ejtettük. Torpedónaszádjainkat nem érte veszteség.
A tengerészeti vázérkar főnöke

Erzberger meg van elégedve
a német válaszjegyzékkel.
A Kölnische Zeitung jelenti: Erzberger.
képviselő, a centrumpárt vezére, Uhnbhn egy
nagy népgyűlésen beszédet mondott, melyben
a pápa jegyzékére adott választ a tartós békéhez vezető harmadik
nagy lépésnek nevezte. A német kormányt e válaszért hála,
köszönet és támogatás illeti. Erzberger ezután
foglalkozott azokkal a módokkal, amelyek a
belső béke megszilárdítására vezethetnek.

Szsged, lói?.
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R Szegedi Gazdasági Egyesület ügye.
— Az egyesület nyilatkozata. —
Tekintetes '.SsserWztőség! Az Est c. lapnak a Szegedi Gazdasági Egyesület ellen irányuló közleményét a Szegedi Napló és .Friss
Hírek átvették azonban a cikkre vonatkozólag beküldött nyilatkozatunkat nena, közölték, illetve arról csak hézagos tudósítást hoztak. Ez okból — bár a Szerkesztőség az alaptalan vádakat nem közölte, mégis közérdekből felkérjük, hogy alábbi közleményünknek
helyt adni szíveskedjék.
. ÍAz ÍJfefc e. lap szepi 20-iki szánjában ,<Milyen szénát sóztak a nagyváradi katonai raktárra" eirnü közleményében a Mentes-féle
tárgyalásról közöl tudósítást, melyben a Szegedi Gazdasági Egyesületet su-lyos vádakkal
illeti. Ezen a gazdasági Egyesületre vonatkozó részében szórói-szóra valótlan közlések,
ha az ügy nem ismeréséből származtak, a közreadók és terjesztők által haladéktalanul hely
reigazitandók, a valódi tényállás közlésével;
h a pedig a megiróját tendencia vezette, akkor
annak megírása a Legnagyobb lelkiismeret lanség volt, mit egy erkölcsi testület ellen elkövetni lehet. Ez ügyben a valódi tényállás
a következő:
1911. évben a földinivelésiigyi kormány
lehetővé akarta tenni, hogy a termelők ne
többrendbeli közvetítők utján, hanem közvetlenül szállíthassák a szénát, szalmát és zabot
a hadseregnek s ezért felhívta a gazdasági
egyesületeket és gazdaszövetkezeteket, hogy
vállalkozzanak hadseregszál lilásra s igy tagjaiknak termeivényét közvetlenül szállítsák.
A Szegedi Gazdasági Egyesület ily módon
vállalkozott 1913 szeptember havában a nagyváradi helyőrségi csapatok széna, szalma és
zab szükségleteinek ellátására. Az egyesületet
egyedül és kizárólag az a cél vezette, hogy
tagjainak termeivényét jobb áron közvetítők
nélkül elhelyezhesse s éppen ezért
nem is reflektált semmiféle
szállítási
nyereségre,
(ki nem is vállahatta az ily szállítások kockázatát, mert. előtte volt több gazdasági egyesület példája, kik hasonló szállításokon vagyonukat vesztették.
Alikor az egyesület a nagyváradi szállítást elnyerte, Kárász József egyesületi tag
vállalkozott e szálli1 ások lebonyolítására és
a kockázat elviselésére. A Kárász-cég régi,
jóhitelii szállító cég volt, addig semmiféle leifogás alá nem esett s igy nz egyesület a legmesszebbmenő gondosság mellett is teljes bizalommal bízhatta reá a szállítások lebonyolítását. K á r á s z Józseffel az egyesület a következő szerződést kötötte: Kárász József tartozik a nagyváradi szállítási ügyletet legkifogástalanabbul vezetni. Az egyesület havonkint megállapítja a széna, szalma és zabárakat
s Kárász tartozik a tagok termeivényét ez á r a
kon a tagoktól átvenni s azokat préselve stb.
feldolgozva a csapatoknak kiszolgáltatni szintén megállapított áron. Csakis tagoktól és a
•Biharvármegyei Gazdasági Egyesület
tagjaitól vehet át terményt, vagy olyan gazdáktól, kik tagul belépnek. Az egyesület szállítási haszonra nem reflektál s azért az árakat ugy állapítja meg, hogy a gazdák minél
többet kaphassanak. Hogy az egyesület adminisztrációs költségeket fedezze, tartozik
Kárász József métermázsánkiut 50 fillért az
adminisztrációs költségek fedezésére fordítani. Ha ezen felül mégis haszon mutatkoznék, abból Kárász József és személyzete a teljesített munka arányában díjazásban részesül.
:E szerződés alapján folytatta. Kárász
mint bevásárló a nagyváradi, elég sziik üzlet•körli szállítást. Az egyesület a fentiek szerint
havonkint megállapította az árakat, lapban
közzétette s szigorúan ellenőrizte, hogy t a g j a i
ez árakat megkapják a hogy termeivényüket
haladéktalanul átvegyék. Ezenkívül kavonki^t tudakozódott az e g y e s ü l t a haibiztos-

ságBál, hogy a szállítás rendben "folyik-e lé
s hogy a szállított áru kifogástalan-e. Minden alkalommal megnyugtató választ kaptunk. Mikor a háború kitört, a hadsereg szükséglete fokozódott, a tagoknak pedig felesleges termel vényük nem igen volt, de szállítani
büntetőjogi sankcio mellett kellett, Kárász
felhatalmazást kapott, hogy szénát másoktól
is vásároljon, sőt most utóbb a hadbiztosság
maga jelölt ki területeket, honnan a széna
beszerzendő.
1915-ben a Szegedi Gazdasági Egyesület
arról értesült, hogy Kárász József gyanús
szállítási üzelmeket követ eh Bár ezek az
egyesület szállításával vonatkozásban nem
voltak, mégis az egyesület tőle a. megbízást
azonnal megvonta, az, üzemből kitette. Egyúttal intézkedett, hogy a szerződés adta lehetőségek szerint a szállítási üzletet beszüntesse. Ez meg is történt.
Forgács Dezsőt, ki a visszaéléseket elkövette, az egyesület nem is ismeri, az Kárásznak valami alkalmazottja lehetett.
Azokról az iizelmekről, melyeket Kárász
és Forgács elkövettek, az egyesületnek semmi
tudomása nem volt és most is csak annyi van
amennyit a hírlapokból megtudtunk. Ez üzelmek az egyesületet nem érinthetik, mert azok
ezen vádlottaknak saját üzleteik voltak w soha egy fillér a Szegedi Gazdasági Egyesület
pénztárába sem ezekből sem semminemű más
szállítású üzletekből, — a fent emiitett adminisztrációs 50 filléreken felül — sem ki, sem
be nem folyt. Az egyesület a fent említett
széna, szalma és zabszállitáson kivül semmi
néven nevezendő szállítási üzlettel sem közvetve sem közvetlenül nem foglalkozott és
csak azokat a funkciókat végzi, melyeket a
földmivelésügyi kormány hatáskörébe utalt.
Természetesen nem szállított sem teát, sem
zsákot stb. a nagyváradi élelmezési raktárnak.
i •
i
Sem Kárász, sem Forgács soha nem foglaltak helyt az egyesület tiszti karában, annál kevésbé volt Kárász az egyesület titkára,
mit a cikkíró, ugy látszik azért ír, hogy igy a
Mcnkes, Kárász és társai által elkövetett bűncselekményeket vonatkzásba hozhassa az egye
sülét tel. Meiikas és társai bizonyára sok bűncselekményt követtek el, de hogy lehet, ezeket
vonatkozásba hozni a Szegedi Gazdasági
Egyesület működésével minden vizsgálat és
betekintés nélkül csak azért, mert Kárász a
Ez. G. E.-nek is volt bevásárlója é,s talán ennek nevével vissza is élt.
Mikor Kárászt és társait üzelmeikért letartóztatták, az egyesület maga, j á r t el a katonai hatóságoknál is, hogy a vádlottak nem
cselekményeket vonatkozásba hozhasa az egye
sülét nevében. A katonai hatóságok is megvizsgálták akkor ez ügyet s Kárász és társainak cselekményeit semmiféle vonatkozásban
nem találták az egyesület ügyeivel. És azóta
lefolyt a Kárász és társai ügyében a polgári
bünper, majd a katonai vizsgálat. Eoha egy
hatóságnak sem jutott ezek közül eszébe a Sz.
G. E.-et még csak megidézni sem. mert hisz
maguk a vádlottak is elismerték, hogy az ő
ténykedésük teljesen független volt, a G. E.
ügyeitől. Lehet/ és mi hisszük is, hogy a vádlottak a G. E. irodájából tulajdonítottak el
levélpapírt vagy űrlapot s ezeket privát levelezéseiknél felhasználták. De a vizsgáló hatóságok mind e mai napig még ilyen visszaélések megtörténtéről sem értesítették egyesületünket s igy nem is tudhattunk az után
járni. Pedig tudomásunk szerint a vizsgálat
a legerélyesebb és legkíméletlenebb kezekben
volt. s a bűnösök ri is vették méltó büntetésüket. Ha a G. E. csak egyetlen tagjának a
legcsekélyebb része lett volna e visszaélésekben, bizonyára a vizsgálatot az ellen is lefolytatták volua s nem várják, hogy az est
tudósítója fedezz? fel azt a vég tárgyaláson.

I
A Sji. G. E. működése minden vonalon önBélien, közérdekű, teljesen alt misztikus. Végzi a reá rótt nehéz feladatokat, seykitől semmiért díjazást nem fogad eh még olyanókat
sem, melyek más gazdasági egyesületek jövedelmi forrását képezik. A vagyontalan
egyesület ezt csak ugy teheti, hogy tisztikara
legnagyobb részben díjazás nélkül, közérdekből szolgálja. És különösen a háború kezdete
óta az egyesület kérlelhet lenül üldözi a közélelmezés és a hadsereg'szállitás körül elkövetett visszaéléseket. És az idők jele. hogy éppen neki kell ilyen „cikkeket és tudósításokat"
elszenvedni. Talán éppen ezért! Ámbár liisz
nemcsak velünk történik meg ez, hanem nagyobbakba 1 is, hisz éppen most támadják egye
dűli felettes hatóságunkat, a földmivelésügyi
minisztert a háborús trösztök, mert el akarja
tiporni a darázsfészkeket.
Az Est cikkével szemben a fentiek igazolására ugy „Az Esf'-nek, mint a T. Szerkesztőségnek, valamint a közérdekből érdeklődő összeseknek ezennel rendelkezésére, bocsátjuk ugy ah ábóru alatti, mint az az előtti
összes számadásainkat, okiratainkat és teljes
ügymenetünket. K é r j ü k azokat a legkérlelhetknebb vizsgálat alá venni. Csak azután
azt kérjük," hogy az eredményről a közt értev iten 1 szíveskedjenek.
Mert hogy az Estben ily cikk megjelenhet, azt meg lehet magyarázni. De kevésbé
lehet annak szegedi közzétételét megérteni.
A szegedi lapok ismerik az egyesület közel
félszázados mükölését, ismerik tisztikarát és
mindenkor hozzáférhető irodáját. Csuk párperces utnjárásra s az akták betekintéséit'
leit. volna szükség, hogy ily cikk Szegeden
ne jelenjen meg.
E n n y i t kötelességünk volt előadni. A többi a bíróság dolga.
Tisztelettel: Szegedi Gazdasági Egyesület
nevében Bokor P á l , li. polgármester, elnök,
•Dr. Gerle Imre, titkár.
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lesznek, ha arcbőrük, keblük,
nyakuk és kezeik finomítására,
felfrissítésére és szépítésére
állandóan
a legtökéletesebb
bőrápoló szert: a
valódi
D I A N A
a l a b a s t r o m - p u d e r t
használják. Egy kísérlet meggyőzi
e szer csodába illő hatásáról.
Mindenüti k a p h a t ó !

Főelárusitóhely:

Diana Kereskedelmi Rt.
Budapest, V., Nádor-utca 6. s z á m .

Heller Ö d ö n n é szül. Steiner
Cecília f. hó 25-én Budapesten
elhunyt. Halottunkat í. hó 28-án
délután 3 órakor a szegedi izr.
temető cinterméből fogjuk örök
nyugalomra helyezni.
A gyászoló család.
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Szeged,' 1917. szeptember 28.'

HÍREK

b a k a hivei, de a megkegyelmezett urak a
cseh nép lelkét olyan módon, mérgezték
ocoo
m e g , hogy kevés, kivétellel a hazaárulási
— Időjárás. Változóan felhős és túlnyovágy áthatotta az egész népet. A csehek
móan száóp* idő várható némi hősül yea fronton lázongtak, ugy, hogy hézagt-k
déssel.
támadtak az arcvoinaluukon és ennélfogva
a német ; sőt cseh anyák fiainak ezerszám*
PROGNÓZIS: Semmi
rag,,
kevés
ra kellett elvérezniük, hogy á hézagokat
csapadék, enyhe. Déli hőmérsékleti 21.2
kitöltsék. J.Áilandó nagy zaj a csehek közt.)
fok Cehius.
— Zajos jelenetek a R e i c h s r a t b a n . Bécs- Vájjon, a csehek mindent tehetnék a viláből jelen tóik: A Re i eh sirat csütörtöki ülésén gon? A cseh pirna Szkod ás és arcátlanság
Wolff képviselő beszélt az amnesztia-ren- •annyira m : ehet, hogy itt is teljesen felfordeletről, miközben zajos jelienetek játszód- gatják a paíjlairiientörizmust. Majd a B u r y vall-esetről beszél é s kijelenti, hogy a nétak le. Elmondja, hogy miniden egyes olyan
.
metek' nem hajlandók együttülni elitéit
helyen, ahol szóihoz juttatott, négy héttel
i
az amnespAi a-re/ndelet Ikibocsájtása előtt, hazaárulókkal.
óv® intette a hivatalos köröket, hogy az.
— Hantos Elemér uj hatásköre. A kereskedelemügyi miniszter dr. Hantos Elemér álamnesztia-rendelet napvilágra kerüljön. Ha
lamtitkárt a magyar királyi postatakaréke g y gyermekgyilkos nő, v a g y egy olyan
pénztári tanács elnökévé nevezte ki,
•amiber tnegkegyiélméziéáéiről lett vrthía szó,
— Előléptetés. Nagel János 7. utászszázadaki az éhségtől kényszerítve kenyeret lo-i boli hadnagyot főhadnaggyá léptették elő.
potlt, ő lett volna az első, aki a büntetés el— Egyházi kinevezések és áthelyezésekDr. fílattfelder Gyula megyéspüspök
kineengedése. mellett foglal állását. (Zaj a csevezte
lelkésszé
TE
éber
Péter
Szeged-rókusi
sehek oldalán.) Wolff dühösen kiáltja:
gédlelkészt Temeskuta'sra, TE éber 'Alfonz
- Csend legyein, ha én beszélek!
szentmártoni káplánt Szépujfalúra és Pálfy
Az elnök figyelmezteti Wolffot, hogy
János nagybseskereki segédlelkészt Kiibekcsak neiki van joga a képviselőket rendre- házára. Áthelyezte a következő segédlelkészekei: László Jánost
.SzegediAlsoközpontró!
utasítani. Erre felugrik Teufel képviselő és
S
z
ege
d
-R
ók
u
s
r
a,
Hafner
Rezsőt Németszentdühösen kiáltja:
péterről Szentmártoüra, Cseh Cyprán tábori
— ítt a szólásszabadság
ugyanúgy
lelkészt Kistelekre, Babos Károly szegedi hitmegillet bennünket, mint a cseh haziaáru-, oktatót Nagybecskerekre, Kardos Lajost Kistelekről a szegedi hitoktatói állásra. Az njlókat és himpelléreket!
misésok
közül Kilczer Márton NémetszentAz elnök iTeufelt rendreutasítja. Majd
pétei'en és Pártos József Szeged AlsóközponWolff folytatja beszédét. Kijelenti, h o g y
ton lett káplán. Bezdán József makói plébán e m lenne kifogása, ha azoknak kegyel- | nost a makó.i espdresi kerületbe. Kelemen
mezitek volna meg, akik a cseh jogállam- \ András kunágotai plébánost a felsőcsanádi é«
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Telefon 11-85.

Pénteken, szombaton és vasárnap

a szezon első Psylander filmje.

A főszerepben Waldemár Psylander.
A legszenzációsabb film, amelyet Psylander
alakiíott.
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— Halálozás. Heller Ödönné szeptember
25-ikén, Budapesten elhunyt. Az úriasszony
holttestét Szegedre hozzálk és 28-án délután 3 ó r a t o r temetik el a zsidó temető
cin termiéből.
1
'
,
\
— Az osztrák képviselők nagyobb befolyást követelnek a Reichsrathnak. Bécsből
jelentik: Dr, Hellinger osztrák képviselő felszólítást- intézett a képviselőház elnökéhez,
figyelmeztesse a kormányt, hogy a békére
vonatkozó és egyéb fontos ügyek .megvitatásánál és elintézésénél a jövőben az osztrák
képviselőház megbízottait is hallgassák meg.

— Pénteken kezdik meg a tanúkihallgatásokat a Meinx-pörben. A temesvári hadosztálybiróság pénteken folytatja a
Meinxpör tárgyalását. A tárgyalás Meinx Walter
kihallgatásával délelőtt féltizenegykor kezdődik.

egy Pierott története 4 felvonásban.

m>

— A negyvenhatosok visszahelyezése,
iDr. Somogyi Szilveszter polgármester csütörtökön a honvédelmi minisztériumból telefonon értesítést kapott, hogy a honvédelmi
miniszter melegen pártfogolja a visszahelyezés ügyét a .hadügyminisztériumnál.

— Negyven vaggon szén. A város részletes
kimutatást terjesztett föl a szénközponthoz ar
ról, hogy a szegedi közüzemek részére mennyi
szénre van szükség, összesen nyolcvan vaggon szenet kért a város, a szénközpont azonban csütörtökön értesítette a várost, hogy
csak negyven vaggon szenet küld. A közfogyasztásra kiutalandó szén mennyiség dolgában még nem történt döntés.

élet
komédiása

Előadások pénteken és szombaton 6, fél 8 és 9,
vasárnap 2, tél 4, 5, 7 é s 9 órakor.

— Tizenhét román pap beiratkozott a
jogi fakultásra. Kolozsvárról jelentik: Rendkívüli eseménye van az egyetemi félév kezdetének, amely mindenképen
gondolkodóba
e j tibeti az illetékes köröket épp ugy, mint Erdély egész magyarságát. Arról van ugyanis
szó, hogy a ,iogi fakultásra az idén tizenhét
román görögkeleti pap iratkozott be rendes
hallgatónak. Román körökben a feltűnő jelenségre nézve azt a felvilágosítást adták,
hogy semmi esetre sem nemzetiségi tendenciák vezették a román papokat erre a lépésre, hanem pusztán gazdasági okok késztették őket arra, hogy egy egészen u j karrier
felé tegyék meg az első lépéseket. Apponyi
tudvalevően megvonta a román papoktól az
államsegélyt, és az anyagilag ezáltal sújtott
román papság egy része ott készül hagyni a
papságot ós egy uj életpályának vág neki.

— Az Arad-hegyaljai bortermés. Aradró
jelentik: (A szüret még nem kezdődött meg,
de máris igen élénk érdeklődés mutatkozik az
Arad-hegyaljai bortermés iránt. A mustban
máris történtek eladások. A parasztmust 430—
440 koronába kerül hektoliterenként. Azok a
termelők, akiknek megfelelő mennyiségű bordójuk van, amelybe a mustot szüretelhetik,
még magasabb árat kérnek érte és ezek ötszáz koronán alul nem adják el a mustot.

RORZO MOZI
Igazgató: VASS SÁNDOR.

Wagner Nándor alsóeleméri plébánost a becsei kerületbe esperessé nevezte ki a megyéspüspök.
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— A berzászkal erdőégések, Temesvárról
jelentik: Az utóbbi időben nagy erdőégések
voltak Éerzászka mellett. Az oltási munkálatok körül kivált a 7. sz. utászzászlóalj, a
43. gy. e. és a 7. sz. honvédgyalogezred pótszázadai Hintek ki. Az éjjel-nappal tartó mun
kában Siegert Wilibáid főhadnagy, Horváth
Rezső zászlós, Luncz Géza és Kamzs>'iy Nagy
I m r e hadnagyok, valamint Weber Róbert főhadnagyok tüntették ki magukat, akiknek
ezért Hess Rudolf, gyalogsági tábornok, temesvári katonai parancsnok, dicsérő elismerését fejezte ki.

DÉLMAGYARORSZÁG

|z#IM>d, 1*17. szeptember 28,
— A termelők résztveszpek az országos
paprika-értekezleten. A paprikaforgalom szabályozása ügyében történt intézkedésekről
részletesen beszámolt már a
Délmagyarország
és megemlékezett arról a mozgalomról ís,
amelyet a termelők és érdekeltek a paprikaforgalom szabaddá tétele ügyében indítottak.
Az Országos Közélelmezési Hivatal most a"
paprika-ügyben a következőket közli: -Egyes
fővárosi és vidéki lapok azt a hírt közölték,
hogy az Országos Közélelmezési Hivatalt vezető miniszter a paprika-forgalom ujabb szabályozása tárgyában értekezletet hívott öszsze, amelyre a termelők nem nyertek volna
meghívást. Ez a hir téves, mert ilyen értekezlet még nem hivatott össze. Az Országos
Közélelmezési Hivatal foglalkozik a Páprikafcrgalom ujabb rendezésének kérdésével és
ebben az -ügyiben a közel jövőben az érdekelteket össze fogja hivni megbeszélésre és pedig elsősorban, figyelemmel a paprikatermelés nagy nemzetgazlasági jelentőségére, a termelők meghívása semmi esetre sem. fog elmaradni. Ez már azért sem történhetik meg,
mert maguk a termelők kérték a paprikaforgalom ujabb szabályozását, a termelés érdekeinek biztosítása végett.
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leggondosabban foltozzák meg és javítsák ki,
ha pedig erre nem alkalmasok, a pamutközponthoz szolgáltassák be.

— Szabó József temetése. Szabó József-

nek, az öreg rendőrtisztnek holttestét beszállították Felsőtanyáról Szegedre a közkórházira. Temetése csütörtökön délután folyt le
nagy részvét mellett. A rendőrség a koporsóra koszorút helyezett.
— Országos Népruházati Bizottság. Gróf
Serényi Béla kereskedelemügyi miniszter Az
Est munkatársa előtt nyilatkozott a ruha- és
cipőellátás kérdéséről. A miniszter kijelentette, hogy elsősorban a munkások és tisztviselők ruha- és cipőellátásáról kiván gondoskodni. A ruhaellátás intézésére a kormány
Országos Népruházati Bizottságot álit fel. A
bizottság feladata lesz a készletek számontartása, beszerzése és igazságos elosztása.
Szükség esetén az ócska ruhákat és lábbelieket
zár alá veszik és kijavítva forgalomba hozzák. Javaslatokat fog tenni a bizottság a ruha
vásárlásának és eladásának szabályozására
nézve is.
— Magyar név, Puliczer Dezső, a Beregicég üzletvezetője nevét belügyminiszteri engedéllyel Pál ra változtatta.
— A hadisegélyek fölemelése. Budapestről
jelentik: Á pénzügyminisztériumban
seré
nyen dolgoznak a hadísegély felemelésére vonatkozó intézkedéseken. Ezek az intézkedések
legközelebb minisztertanács elé kerülnek,
amely azután dönteni fog arról, hogy a hadbsegélyek ügyét hogyan óhajtja rendezni. A
pénz ügy mini szUerimnba n
megáll a pitottákj
hogy a hadisegélyek olyan mértékű felemelése, mint Ausztriában, lehetetlen, mert a hadisegélyek összege akkor 3.2 milliárd korona
lenne, vagyis annyi, amennyi Magyarország
egész évi költségvetése volt az 19.16—17.
költségvetési évben. Azoknak a hadi segély ét
azonban, akik csakis a segélyre vannak rászorulva, jelentékenyen fel fogják emelni,

— Takarékosság a fehérnetnüekkel. A

belügyminiszter rendeletben a fehéruemühiá n y r a való tekintettel a legnagyobb takarékosságra szólítja fül a törvényhatóságok utján a kórházak és egyéb intézetek vezetőit. A
takarékos g a z d á l k o d j t e téren különösen
három irányban tartja megvalósitaüdónak a
rendelet. Elsősorban figyelmezteti a fohéroemüek óvatos és szakszerű mosására. Elrendeli, hogy a fehérnemű használatát szüntessék be ott, ahol nem forog fönn eme nézve
föltétlen szükség. Például abrosz helyett viaszkos vásznat kell használni, az asztalok leteritését egészen mellőzni lehet, mert az asztalok mindennapi lemosással is tisztán i: irt-
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— Másfélévi börtön katonaszabaditásért.

Temesvárról jelentik: Hochfelder
Emil a.
niult évben vezetője volt az örményesi faipari
részvénytársaságnak, amelynek Karüneebesen van a főtelepe. A román betöréskor a fatelep sok felmentett munkását behívták katonai szolgálatra, két hónap múlva azonban a
faipari részvénytársaság kérésére hazabocsátásukat határozták el. Sztojkescn Szavuué felkereste iHochfeldert és arra kérte, hogy eszközölje ki a férje hazabocsátását. -Hochfelder
tudta azt, hogy Sztojkescn Szavnt hazaengedik, mégis azt mondotta, hogy ezer koronáért
kieszközli a hazabocsátását. Sztpjkeszcüné kifizette az összeget. Lvngu Deuieternétől szintén 1000 koronát kért. Hodlifelder, de pénz helyett váltót fogadott el az asszonytól. Amikor Szavú és Lungu visszakerültek. Hochfelder vis'zaélései kiderültek. A karánsebesi törvényszék Hoehfolderf másfél évi
börtönre,
1501) korora pénzbüntetésre és öt évi hivatalvesztésre Ítélte. A temesvári Ítélőtábla csütörtökön tárgyalta ezt az ügyet és az Ítéletet
helybenhagyta.
— Két évi börtön egy tábornok szakácsnőjének. Nagyváradról jelentik; Koczka Jánosné,
33 éves szakácsnő egy évvel ezelőtt igen tekintélyes és keresett személyiség volt Gyulán.
A szakácsnőnek sikerült elhitetni az emberekkel, hogy főzési tudománya révén összeköttetésben van a legfelső katonai körükkel
is. Azt mondotta, hogy egy tábornoknak a
szakácsnéia. 'Az emberek, akik a katonaság
alól ki akartak szabadulni, hozzáfordultak.
Kijelentette, hogy egy kiszabadítás 1200 kiróná ba, egy segédszolgáliatra való beosztás
600 koronába kerül. A hiszékeny emberek természetesen hiába várták ügyük elintézését.
Végre a szélhámos asszonyt följelentették. A
nagyváradi ítélőtábla büntető tanácsa csütörtökön tárgyalta ezt a bűnügyet és helybenhagyva a •gyulai törvényszék ítéletét. Koczka
Jánosáét két évi börtönre ítélte.
— Holeva Anna gyilkosa még mindig
nem került kézre. Budapestről jelentik: Holeva
Anna gyilkosa még mindig nem került kézre. Csúcsai Lászlót a budapesti ügyészség;
fogházába szállították. Kraemer
Bernátot
pedig, aki katona, pénteken a ha dbirósághoz
viszik át. Flseher Józsefet szerdán kihallgatták és n rabkórházba vitték.
— T ü z . A rendőrségi sajtóiroda ielenti:
Osütörtöknö reggel felüt ómkor TVr Jánosné
Vásárhelyi sugárúton levő gőzmalma ismeretlen okból ikigyuladt. A tűzoltóság eloltotta
a tüzet, csak a malom gerendázata égett el.
A kár mintegy ezer kiróna.
— Psylander, a nemre'g elhunyt világhírű
fii ni színész, mikor utolsó szerepét játszotta a
felvevőgép előtt, mintha megérezte volna
hogy művészetének és hírének hattyúdalát
zengi. Olyat produkált, mint még soha. Éle
tének erejét, film játszó művészetének iniu
den klasszicitását belevitte játékába és pá
nappal később már a halál martaléka lett.
Az élet komédiája a címe ennek a grandiózus
mestrvmiinek, egy cjown tragédiája négy felvonásban. Ez a legbravurosabb produkciója
ufor- é s
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U/mklcr Sándoj*^Szg£gd.
H M l í i Hálmán-n. 6. Telelőn 15-86.
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M.ÜSOR:
P É N T E K : Varsói citadella. Szinnui. páros,
kétharmados.
SZOMBAT: Traviata. Opera, liáromharmados.
V A S Á R N A P I). U.: Dollár papa. A nénz komédiája.
Az ördög. Tiz év előtt adták elő nálunk
először Molnár Ferenc vígjátékát: Az ördögöt. Akkor is megtelt a nézőtér és ma is, a felelevenítésre. Akkor is tapsoltak é- ma is,
csakhogy akkor a premiere láza fogta el a
közönséget, amely kontaktusban volt az ivóval, megértette a törekvéseit és értékelni tudta a színpadi mii tartalmát, irányát. Akkor
a publikum ismerte az írót, a mai közönség
nagyrésze csak a nevét tudja. Akkor a közönség élvezte nz iró sziporkázó szellemét, ötleteit; el-elne -elyndoff az aforizmáin, a mai
szinházi publikum tekintélyes része talán nem
tudja, hgy mi is az az aforizma. A premiere idején az író is. a színjátszók is megírtésse! találkoztak, ma hangos volt a nézőtér,
mulatságra kész és tapsolásra hajlandó. Aknor a színjátszókat hagyták beszélni, ma a
nézőtéren folyt a tere-fevo. A többek között
a következő párbeszéd:
é - Dráma ez a darab, vagy színmű ?
— Vígjáték.
— Vígjáték? De hát hol a vígság benne?
Az erdőtől nem látták meg a fát. Nem nngv
eset. de megesett. Az előadást nem zavarta
semmi, de a közönség magatartásában alig
veit valami abból, ami animálja a szin iát.szói
hangulatot. Zökkenő nélkül haladt a játék, a
dikciók is folyamatosak voltak, de részleteiben nagyon prelegáló. Almássy Endre volt. a
címszereplő, (lömön Vilma személyesítette
Jolánt és László Tivadar Jánost. Ujad nem
mondhatunk az ábrázolásokról, mert ezúttal
is azt mutatták, amit ezelőtti ábrázolásukban
szemléltettek, ü l szereplők: Vaj*
Ilonka
(Fizu), Gróf Eszti, Selyem (Czinka) és Kertész Endre (László) voltak. Kertész ezúttal is
egyszerű, őszinte volt hangban, mozdulatban.
Ugy látszik, ez a színész nem kívánkozik ki
a darab keretéből. Gróf Eszti csupa ideges
mozgékonyság és bizonytalanság. És fuvolázó
a hangja, meg rezestetős. Nem kell a Kendy
Borcsa ösztönös alakítására visszaemlékezni,
a Selyem Czinka figurájában, hogy a Gróf
Esztié ne tessék. Vajda Ilonát naivának akarja megtenni a művezetés, noha nem az. De
ezt is tudja, megcsinálja jól. mert - - ugy látszik, — egészséges a kedélye és nem kimért
határig terjed a színjátszói képes-ége. Talán
ráeszmélnek erre a színháznál is és olyan feladatok elé állítják, ahol kifejtheti, megmutathatja a képességeit. Nekünk m m sietős,
ha a színháznak nem az . . .
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Felelős ,szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótúkiidosios: Várnay L.
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Szeged «z. kir. város közélelmezési hivatala.

Hirdetmény.
Értesítem a város közönségét, hogy az országos
közélelmezési hivatal Elnökének 67123/1917. sz. rendelete értelmében minden ellátatlan személy liszt járaudóságál í. évi okt. l-től kezdödőleg havi nyoicz kiló
és 40 dekagrammban állapítottam meg.
Ezen mennyiséget minden elárusító pék vagy kereskedő kiszolgáltatni tartozik, tehát annak hiánytalan
leadását minden ellátásra jogosult személy megkövetelheti.
A magasabb liszt ellátásra jogosult nehéz ipari
munkásoknak a korábbi hirdetményemben megállapított
fölemelt lisztadagját a hirdetményem nem érinti.
Végül figyelmeztetem a lakosságot, hogy a 8-40
kilogrammos lisztadagot ideiglenesen addig tudjuk csak
kiadni, mig a rendelkezésünkre bocsájíotí kontingensből ez fedezhető lesz.
Ezért a legszigorúbb takarékosságot ajánlom a
közönség figyelmébe, tehát minden polgár saját érdekében cselekszik, ha a mostani nagyobb adagokból
félre tesz, tartalékot gyűjt, hogy a később bekövetkezhető szűkebb időkben magának jobb ellátást biztosítson.
Szeged, 1917. szeptember 26-án,
Ad: 529911917. ké. szám.
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Van szerencsém b. tudomására adni ugy a
helybeli, mint a vidéki nagyrabecsült érdekelt
feleknek, szíveskedjék teljes bizalommal hozzám
fordulni bármiféle üzletek lebonyolítása végett,
melyet pontosan és leggyorsabban lebonyolítok
ugy a i eladónak, mint a vevőnek é s pedig
a következőket: Házakat, telket, üzleteket,
vendéglőt, szállodát, kávéházat, kisebb-nagyobb
birtokot, úgyszintén házasság-közvetítést valláskülönbség nélkül, a legnagyobb titoktartás
mellett. Vidékieknek válaszbélyeg beküldésével
azonnal válaszolok.
Tisztelettel
Margit-u. 28. I. 10.
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• Mindazon búzát, rozsot és paprikát
i őrlető feleinket, kik e hó 24-ig ter| menyeiket leadták, kérjük, hogy azoi kat készen elvitetni szíveskedjenek,
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