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Szerkesztőség:
SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM.
A szerkesztőség telefonja : 305.

Szeged, 1919
Franchet D'Esperay
szegedi tartózkodása.
— Tisztelgések és ünnepségek. —
(Saját tudósítónktól.) Franchet D'Esperay tábornok, a francia déli hadsereg
parancsnoka és katonái a németekkel
való béke megkötését ünnepelték, Szegeden. Szerdán este kürtök, harsonák
rivalgása, dobok dübörgése mellett végigjárták a várost örvendező katonák,
akik ugrándozva, táncolva dalolták a
trombiták diadalmas hangjára a győzelem dalát. A lampionok fénye örvendező
nevető arcokra világított a francia katonák fantasztikus menetében. Hogyisne
örülnének, hogyne vigadnának! A büszke
Franciaország fényes, rettentő elégtételt
szerzett Szedánért.
A francia katonaság ünnepségei a
szerda estivel nem fejeződtek be. Csütörtökön délelőtt a repülőtéren díszszemle volt. A francia, a marokkói, a
néger lovas és gyalogos katonák fölvonulása ismét színes, mozgalmas, fesíői
kép volt. Franchet D'Esperay tábornok
előtt elvonultak a csapatok, majd a főbb
utvonalakon harsány zeneszóval tértek
vissza a városba. Az utca naiv tetszését
most is a marokkói lovasok vivták ki
érdekes viseletükkel, pompás lovaikkal.
Szemle után tisztelgéseket fogadott
Franchet D'Esperay
generális.
Gróf
K á r o l y i Gyula, a Szegeden székelő
magyar kormány elnöke, ötnegyed óráig
időzött a tábornoknál.
A város nevében dr. Somogyi Szilveszter polgármester üdvözölte a francia
parancsnokot. A tábornok udvariasan
érdeklődött a város viszonyai felől. A
polgármester elpanaszolta, hogy milyen
nehéz most a lakosság _ ellátása és a
közigazgatás helyzete. Érdeklődött a tábornok, hogy miből fedezik most a város
kiadásait. Dr. Somogyi Szilveszter elmondotta, hogy bizonyos javadalmak és
fogyasztási adók növeléséből, mert a
bérföldek jövedelmei és az egyenes adók
nem a kellő mértékben folynak be.
apró kisegítő eszközökhöz kell folyamodni,
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Kiadóhivatal:
SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM.
A kiadóhivatal telefonja : 305.

VIII. évfolyam 129. szám.
Szerdán a sztrájk miatt letartóztatott
munkások női családtagjainak küldöttsége
arra kéri , adja vissza hozzátartozóik szabadságát. A parancsnok a
azt vála-

Péntek, junius 27.
szolta, hogy a letartóztatott munkások
ügyét az illetékes francia katonai hatóságok igazságosan és mindenkinek teljes
megelégedésére fogják elintézni. A munkásnők megvigasztalódva távoztak.
Franchet D'Esperay tábornok csütörtökön délután 6 órakor Charpie tábornok kíséretében meglátogatta a kultúrpalotát.

^/Virágzik a lánckereskedés.
— Aru- és értéktőzsde a Belvárosiban. —
(Saját tudósítónktól.) Soha, még a háború
elején sem, áruhalmozás, árdrágítás, lánckereskedés nem harapódzott el ugy, mint most minálunk, Szegeden, amióta itt újra szabaddá
vált a kereskedelem.
Nagyon sok szakmabeli tisztességes üzletbe
hiába nyit be az ember, hogy ott a szükséges
cikket megvásárolja. Ruhakelmét, fehérneműt,
bőrárut, vagy egyáltalán nem, vagy csak igen
szűkös választékban adhatnak a szövet-, fehérnemű- vagy bőrkereskedésben. De mindent beszerezhet az, akinek telik rá pénze, illegitim
kereskedőktől, zugügynököktől. Persze ismerni
kell az árubörzéket, beszerzési forrásokat. Az
összes források, sajnos, ismeretlenek előttünk;
de van egy érdekes bevásárlási hely, amelyet
általában ismernek a szegediek, ahol nyíltan
folytatják a lánckereskedést, inkább nagyban,
mint kicsinyben.
A szegedi nem hivatalos, de mindig élénk
börze: a Belvárosi-kávéház. Ez áru/őzsde, ahol
szappanra, zsirra, vászonra, régi, háború előt/
készített posztóra, fehérneműre, kávéra, cukorra,
trafik-cigarettára, szivarra kötnek
üzleteket.
Egyúttal értéktőzsde is, ahol fehérhátu bankjegyeket mindig be lehet váltani kékhátura, a
10—20 percent haszon megfizetése árán.
Érdemes egyszer betekinteni a Belvárosiba.
A nap bármelyik szakában áll a börze/A kerek
asztalok mellett, sűrű füstben ülnek a felek: a
vevők és az eladók. Előttük minták: cérnagombolyagok, szövet- és vászondarabok. Az
üzletkötésekben hivatásos kereskedők is résztvesznek, mert sok árut éppenséggel nem lehet
máshonnan beszerezni, mint a kávéházbeli ügynökök utján. De bízvást elmondhatjuk, hogy
manapság sokkal több olyan illegitim, zugkereskedő foglalkozik a legkülönbözőbb áruk
eladásával és beszerzésével, akiknek cége sehol,
soha hivatalosan bejegyezve nem volt, mint
valaha. Állástalan emberek, akiknek fogalmuk
nincs a szappan minőségéről, az izzadásig dicsérik a szappanárujuk kitűnő, fölülmulhatatlan
tulajdonságait a Belvárosiban. De amióta
posztóval, gyufával, sifonnal, zsírral, csokoládé-

val, rizskásával, egyszóval mindennel kereskednek, azóta ők mindenhez is értenek.
A Belvárosi-kávéház hasznos
szolgálatot
tesz annyiban, hogy közismert hely. Ha valaki
árut akar beszerezni, tudja legalább, hogy
hová forduljon. Pótolja a börzét, az is igaz.
De ennek a börzének nincsenek semmiféle
szabályai. Ezen a tőzsdén egyik kézből a másikba megy át az isten tudja honnan előkerült,
honnan fölhajszolt, vagy mikorról gyűjtött, félretett áru. Minden kéz hozzáadja a portéka
árához a maga hasznocskáját. S ez a hasznocska mindig számos percentecskét jelent.
Mire a gyertyát, az élesztőt, a cérnát megveszi
a fogyasztó, elképpedhet az árán. De a
fogyasztó rendszerint nem a zugkereskedőtől,
hanem valami szatócstól, vagy akár nagyobb
kereskedőtől veszi már, aki kénytelen volt a
zugügynökhöz fordulni árubeszerzésért, aki
viszont a börzén vette a portékát, a jó ég
tudná, hányadik kézből.
Nemcsak éppen a
Belvárosi-kávéházban
folyik a lánckereskedelem. Annak összes helyeit és alkalmait .^fürkészni lehetetlenség
volna. S mi azt hisszük, hogy a lánckereskedelmet nem szüntethetik meg a legszigorúbb
megtorló intézkedések sem. Ezt eléggé bebizonyította a háborús büntető rendelkezések hatálytalansága. A lánckereskedelmet véleményünk
szerint csak a tisztességes kereskedők tehetik
csúffá. Egyik eszközük erre a szindikátusok
alakítása, ha azoknak tagjai együttesen szerzik
be az árut és szigorú kötelezettséggel betartják
a méltányos, olcsó árakat. A másik eszközük
az, hogy ők maguk tartsák szemmel az illegi—
tem kereskedőket. Azoktól semmiféle árut ne
vásároljanak, azokat bojkottálják.
Mi egyébként a jelen viszonyok között nem
vagyunk hivei a szabad kereskedelemnek. A
liszten kivül a cukrot s más elsőrendű élelmiszert továbbra is a közélelmezési hivatalnak
kellene kiosztania. Hiszen a tömérdek szegény
ember maholnap már kenyeret sem ehetik,
mert nem fizetheti meg a magas lisztárakat. A
cukor izét már a középmódú polgár is kezdi
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elfelejteni. Hiszen ma 50—70 korona egy kiló
fehércukor.
A lánckereskedés garázdaságainak, ismételjük, elsősorban a tisztességes kereskedelem
vethetne gátat.

800.000 szivart osztanak ki
a héten.
Ankét a csempészet

megakadályozására.

(Saját tudósítónktól.)
Szörnyű meglepetés
ért tegnap. Valaki, — sehogysem akarta magát
elárulni — a telefonhoz hivatott és minden
bevezetés nélkül azt kérdezte tőlem, tudom-e
miért kerül Szegeden 9 - 60 koronába a nullás
liszt. Megvallom, nem tudtam válaszolni. A
titokzatos kérdező, miután látta, milyen jól
vagyok informálva, tovább kérdezett. Azt szerette volna tudni, mi van a szivarokkal. Mikor
kezdik meg az eladást, vetnek-e ki rá városi
illetéket, elviszik-e vidékre mind a lánckereskedők, vagy Szegeden is marad néhány darab
és igy tovább.
Hogy az ismeretlen telefonozó kíváncsiságát
kielégítsem, utánajártam azoknak a dolgoknak,
amiket tudni kivánt. A választ szerkesztői
üzenet helyett itt közlöm.
Mindenekelőtt megállapítom, hogy a város
havi 32.000 koronát fizet rá a lisztre a jelenlegi árak mellett abban az esetben, ha megfelelő mennyiségű frankot bir beszerezni. Ha ez
nem sikerül, ugy 50.000 koronával többe kerül
havonta a városnak a liszt. Megkérdeztem a
polgármestert, mennyit keresnek a viszontelárusitók, összeget nem tudott mondani, de
megnyugtatott, hogy ez a haszon minimális.
A szivar-ügyben több helyen érdeklődtem.
Megtudtam, hogy az a 800.000 szivar, amely a
közeli napokban kiárusításra kerül, természetesen erősen felemelt áron, husz százalék
városi illetékkel sujtatik.
Illetékes helyen a titokzatos telefonozó által
feltett arra a kérdésre, nem volna-e célszerű
a szivart jegyre árusítani és igy megakadályozni
azt, hogy egy-egy fogyasztó ne vásárolhasson
össze spekulációra nagyobb mennyiséget, tagadó
választ kaptam. Nem fizeti ki magát,
—
mondták — többe kerülne a kezelés, mint
amennyit a haszon kitesz.(
Megkérdeztem, miként akarják megakadályozni a szivar kicsempészését. Azt válaszolták,
hogy a legközelebbi szivarosztás alatt állandóan őrizni, illetve figyelni fogják a trafikokat
és ha valaki
gyanús, azt
letartóztatják.
Csütörtökön délelőtt ankétet is tartottak a
szivarkiosztási visszaélések elkerülésének megbeszélése céljából. Az értekezleten a pénzügyigazgatóság, a város képviselője és a rendőrség
vezetője jelent meg.
Már azért sincs akadálya annak, hogy még
a héten megkezdjék a szivar kiárusítását, mert
éppen ma érk-zett meg a pénzügyminiszter
leirata, melyben megadja az engedélyt a kiárusításra. A városi pótilleték-ügye is rendben
van, a francia parancsnokság nem emelt kifogást a 20 százalék hozzászámitása ellen.

Szeged, 1919. junius 27.

Kisiparosok 132,000 korona
visszatérítést követelnek a cipő
szövetkezettől.
— B e a d v á n y a polgármesterhez.
(Saját tudósítónktól.) A Délmagyarország már
foglalkozott a Cipőszövetkezet bőrbevásárlási
ügyével. Megírtuk akkor, hogy a szövetkezet
arra vállalkozott, hogy Zágrábban 60 métermázsa bőrt vásárol a kereskedők és kisiparosok
részére. A szövetkezet azonban nem Zágrábban
vásárolta a bőrt, hanem azt a mennyiséget osztotta szét a kereskedők és kisiparosok közt,
amelyet a katonai kincstártól kapott még a
háború idején feldolgozásra. A Cipőszövetkezet,
azon a citnen, hogy a szállítási költségek a
bőrt megdrágították, a makszimális áron és a
piaci áron felül adta el a bőrt a kereskedőknek
és kisiparosoknak. Ebben az ügyben csütörtökön hét kisiparos jelent meg dr. Somogyi
Szilveszter polgármesternél, akinek az alábbi
beadványt adták á t :
Nagyságos
Polgármester

urnák

Szeged.
A szegedi bőrfeldolgozó kisiparosok 1919.
junius 11-iki gyűlésének határozata alapján
az összesség nevében kérik, hogy a Szegeden 1919. május 14-iki kezdettel részükre
kiosztott anyagot, amelynek a sérelme bennünket nagyon is bánt és kérjük a polgármestert, indítson vizsgálatot azok ellen, akik
bennünket és a hatóság első tisztjét f é l r e v e z e t t é k . Mi, hazatért kisiparosok nagyon-nagyon nem érdemeljük meg, mint
Szeged város fiai és a közjó fentartói,
hogy polgármesterünk beleegyezésével és
félrevezetésével bennünket kiraboljanak.
Egyszersmind kérjük, mint Szeged első
tisztviselőjét a kereskedelmi miniszter 28.643/
1918. VI. számú rendeletének betartását,

A színigazgató a helyárak 50
százalékos felemelését kéri(Saját tudósítónktól.) A napokban adta hírül
a Délmagyarország, hogy a városi tanács a
jövő évi junius 30-tól kezdődőleg a színház
bérletét felmondta Almássy Endre színigazgatónak, aki csütörtökön megjelent a tanácsülésen
és a már többszörösen felemelt színházi helyárak 50 százalékkal való felemelését kérte.
Hivatkozott személyi és dologi kiadásokra, a
villanyárak, a zenekar megdrágulására, a színjátszók gázsiemelési törekvéseire és mindenre,
ami a tanács szivét meglágyíthatja és a fel^
emelésre vonatkozó boldogító igent kimondattatja.
A közönség előtt ismeretes, hogy a Délmagyarország nem szokott senkinek se a zsebébe nézni és nem sajnálja senkitől sem a
tisztes munka tisztes hasznát. De az ellen
mindig tiltakozott, ha ok nélkül a közönség
zsebére pályáztak, ha bárki részéről a pénzéhség bármi formában jelentkezett. A színházi
helyáremelésre nincsen semmi ok, se szükség.
A társulat konzorcionális alapon szépen, a
megélhetésre alkalmas módon keresett
és ugy
tudjuk, hogy a mostani társulatból a jövő esz-

mert az összes bőrfajták forgalombahozatalát korlátozó rendelkezések kiegészítése
szigorúan tiltja a nevezett kiosztott anyagok
árdrágítását. Ennek a rendeletnek 11. §-a
megadja a polgármester urnák azokat a
jogokat, hogy a fogyasztó érdekeltségen és
a kisiparon sérelem ne essék. Nagyon kérjük a polgármester urat és ezzel várjuk ennek az ügynek a tiztázását.
Az ipari érdekeltség képviselőjét az illetékes Kereskedelmi és Iparkamarával egyetértőleg polgármester ur ennek a szabálytalanságnak tisztázására hivja meg.
Maradunk kiváló tisztelői jóakarattal:
Ambrus Mihály, Maros-utca 1.
Csóti Zsigmond, Zárda-utca 14.
Csóti Zsigmond, a beadvány egyik aláírója
csütörtökön délután magjelent szerkesztőségünkben és előadta, hogy a bőr a Cipőszövetkezetnek 14 korona 80 fillérbe került. Ezt a
bőrt a kereskedőknek 35—50 koronáért adták
el, akik viszont vegyesen 85 koronáért árusították a kisiparosoknak. Csóti számítása szerint
a Cipőszövetkezet ily módon 132 ezer koronával többet szedett be a bőrökért, mint amennyi
megillette volna. A kisiparosok most ezt az
összeget visszaakarják kapni és a hadirokkantak javára akarják fordítani.
A polgármester a kisiparosoknak felháborodva jelentette ki, hogy az ember már nem
tudja mit csináljon, ha már a bemutatott
számláknak sem lehet hinni. Megígérte, hogy
haladéktalanul megvizsgálja az ügyet. Ezt
azonban már akkor meg kellett volna tenni,
amikor a Délmagyarország a Cipőszövetkezet
bőreladási dolgával első izben foglalkozott.

tendőre szerződtetett tagok meglennének . elégedve, ha annyi fiksz gázsit kapnának az igazgatótól, mint amennyi összeg jutott osztalékul
a konzorciumtól.
A tanács tagjai közül dr. Gaál Endre sietteti elvben megszavazni az 50 százalékos
helyáremelést. Kérjük a tanácsnok urat, a szegedi szinügy legfőbb őrét, tudakolja meg a
tagoktól, különösen « karszemélyzet tagjaitól,
hogy kapnak-e, vagy felkinált-e az igazgató
nekik olyan összeget, mint aminőben ebben a
színházi esztendőben részük volt.
Ideje lenne már, ha a tanács a szinház művészi nivojának állandó megvédése mellett a
közönség anyagi érdekeire is tekintettel lenne
és gátat emelne az oknélküli és folytonos helyáremelési törekvéseknek, mert az mégsem engedhető meg, hogy az igazgató a közönség rovására ujabbnál-ujabb anyagi haszonhoz jusson.
Véleményünk egyébként: a színházat bérbeadni.
Minél előbb.
Almássy egyébként 50 százalékos helyáremelés mellett hajlandónak nyilatkozott a tiszta
bevétel 30 százalékát adni a városnak. A színigazgatót fölhívták, hogy írásban adja be kérelmét s az üggyel szombaton foglalkozik majd
a tanács.
Almássy Endre bejelentette még, hogy a szinház tetőzete megrongálódott s a legutóbbi eső-
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Szeged, 1919. junius 27.
^éskor a beözönlő viz nagy károkat okozott a
diszletfestö-teremben. Kéri a tetőzet kijavítását,
Kéri továbbá, hogy a szinházi szünet egész
ideje alatt szombaton, vasárnap és ünnepnaponként két-két előadást tarthasson. A tanács
ezeket a kérelmeket teljesiti.

Mire felébredtem.
— Riport. —

(Saját tudósítónktól.) Jelentette & Délmagyarország, hogy a városi tanács egy önfeledt pillanatában felemelte a kévéházi és vendéglői
terraszok járdahasználati diját. Hirt adtunk
arról is, hogy a kávésok megfeíebbezték a határozatot. A felebbezésben elpanaszolták mostoha sorsukat, megrázóan ecsetelték mérhetetlen szenvedéseiket és rámutattak azokra a
nehézségekre, amelyekkel a multi-milliomosság
jár. A tanács tagjai a beadvány tárgyalásakor
hangos zokogásra fakadtak, különösen a referens vette szivére az ügyet, akit hordágyon
kellett lakására szállítani, olyan szívdobogást
kapott attól a feltevéstől, hogy a kávésok a
használati dij felemelése miatt az idén négy
korona ötvennel kevesebbet fognak keresni.
A Délmagyarország
munkatársa, akit a kávésok által felhozott érvek valósággal levettek
a lábáról, felkereste ebben a fontos ügyben
Kávés urat, akivel a következő beszélgetést
folytatta:
— Kérdéseimet, amelyeket Kávés urnák feltettem, a könnyebb megértés céljából nem
nyomatom dőlt betűkkel:
— Méltóztassék nyilatkozni, — könyörögtem
— arról a támadásról, amely Önöket a tanács
részéről érte.
Kávés ur felemelkedett a selyempárnákról és
emelkedett hangon emelte fel a szavát a tanács
árfelemelő határozata ellen:
r— Nem nyilatkozom, — mondta — csak
annyit jelentek ki, hogy a határozat koldusbotra
juttatja az összes kávésokat és vendéglősöket.
Hogy szavainak súlyt adjon, hatalmas platinával burkolt és apró brilliánsokkal ékesitett
koldusbotot emelt le a fogasról.
— Az utóbbi időben, — mondtam — többször tapasztaltam, hogy a terraszt, bár vendégek ülnek kint — alig világítják. Ez valószínűleg azért van, mert a jelenlegi árak mellett nem telik Önöknek világításra?
— Eltalálta, — válaszolta a Kávés ur —
csak még azt az indokot is felemlitem, hogy
a veszett kutyák miatt is mérsékelni kell a
terraszvilágitást.
— A veszett kutyák miatt? — kérdeztem a
csodálkozástól majdnem megveszve.
— Persze, hogy azok miatt.
— Hogy-hogy?
— Hát mi, dacára annak, hogy vendégeink
ellátása a tönk szélére juttat bennünket, mégis
vigyázunk a testi épségükre. Sötétben szolgáljuk
ki őket esténkint a terraszon, nehogy, ha egy
veszett kutya arra járna, észrevegye, hogy emberek ülnek ott és megharapja őket.
Most már kérdést sem kellett feltennem, ugy
megindult a beszélő masinája. Elmondta, hogy
a terraszra ráfizetnek, mert sok vendég bliccel,
a kanalakat, csészéket ellopják, stb.
Éppen amikor ezt a keservét panaszolta, lépett be a szobába a főpincér és igy szólt:
— Azt persze nem mondta, hogy ez nem az
ő káruk, hanem a főpincéré.
De minek is mondta volna, hiszen úgyis
tudtam. Gúnyosan mosolyogni kezdtem, mire
dühbe jött, felkapta a koldusbotot és mire álmomból felébredtem, megdagadtak az ütéstől
ugy a kávéházi, mint a vendéglői árak.
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h&sználf é k s z e r e k e t ,
arany és ezüst régiségeket igen M A G A S
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magyarázták, hogy a lebélyegzett fehérpénzek
érvényessége julius 3-tól megszűnik. A fölfogás
téves. Amig az összes beszolgáltatandó
27.000 idegen Szegeden. Köztudomásu, hogy
lebélyegzett
fehérpénzek kicserélése meg nem
Szegedre állandóan özönlenek a menekültek. A
történt,
addig
azokat kötelező fizetési eszközül
mult év utolsó hónapjaiban kezdődött el ez a
el
kell
fogadni
julius 3-án tul is. Ez az időlavinaszerű bevándorlás. A menekültek túlnyomópont
csak
a
pénzjegyek beszolgáltatásának
részben hivatalnokok és hozzátartozóik, akiket
határnapja.
a megszálló csapatok
kergettek el
— Kiszabadult t ú s z o k . A budapesti szovjetotthonukból. Szeged város közönsége meleg
emberbarátsággal karolta föl a menekültek ér- kormány rendeletére sok esetben túszokat vittek
dekeit. Ingyen lakást, kedvezményes ellátást el egyes vidéki városokból. A svájci Vöröskenyújtottak a sokszor mindenükből kifosztott reszt megbízottjának, Henry de Heiningernek
földönfutóknak, akik pénzbeli segélyezésben is közbenjárására a tanácskormány most a túszorészesültek addig, amig a fővárossal való köz- kat
vetlen összeköttetés folytán a kormánytól kiutalt szabadonbocsájtotta.
segélyek pontosan megérkeztek. A mindjobban
— Élelmiszerek szivarért. Wolf Miksa
szigorított határzárlatok következtében Buda- vállalkozó a tanácsnak bejelentette, hogy Temespesttel is megszakad az összeköttetés. A me- várott szerb hatósági emberekkel lépett érintnekültek száma pedig napról-napra emelkedik. kezésbe, akik hajlandóknak nyilatkoztak élelmiTiz naponként átlag háromszázötven-négyszáz szereket, lisztet, zsirt szállítani a városnak
menekült érkezik. Szegeden most összesen szivarárukért. A tanács fölhatalmazta Wolfot a
huszonhétezer a menekültek száma. A mostani további tárgyalásokra, de kikötötte, hogy előre
kilátástalan élelmezési viszonyok között fölös- nem fizet, csakis az áru átadásakor. Pontos árleges hangsúlyozni, hogy huszonhétezer főnyi ajánlat vételével is megbízták Wolf Miksát.
szaporodás mit jelent a város közélelmezésénél.
— Emléktábla-leleplezés. A Szegedi TornaÉppen ezért nem utolsórendü gazdasági érdek, Egyesület hősi halottainak emlékére Gergely
hogy a fölösleges, nem idevaló elemektől — Sándor, a kiváló szobrászművész monumende csak ezektől — valami uton megszabadul- tális hatású emléktáblát készített, amelyet
junk.
pünkösd vasárnap lepleztek le a kultúrpalota
— A munkanélküliség ellen. A Magyar- kupolacsarnokában. Díszes ünneplő közönség
országi Építőmunkások Szövetségének helyi jelent meg ez alkalomból és dr. Forbát Leó
csoportja ismét beadványban panaszolja a ta- mély érzéstől áthatott beszéd kíséretében adta
nácsnak a veszedelmes mértékű munkanélküli- át Gergely müvét a nyilvánosságnak.
séget. Arra kéri a tanácsot, hogy radikális in— A fainség enyhítése. A tanács elrendelte a
tézkedésekkel tegyen valamit a keresettelenség dorozsmai uti ákácfasor kivágatását és elárusitását. A
csökkentésére. A tanács azt válaszolja, hogy befolyó pénzt az útalap javára fordítják.
jóakaratáról többször tett tanúságot, de sem a
— Végre. A liszt ára három koronáról, kipolgármesteri feihivás, sem az értekezletek nem lenc koronára emelkedett. Cukrot csak a zugindították meg a vállalkozást, részint az anyag- árusoknál találni, kilogramjáért 45—90 koronát
hiány, részint a drágaság miatt. Azt is mondja kérnek. Ilyen körülmények között a szegéválaszában a tanács, hogy a házak kötelező nyebb néposztály a legteljesebb nélkülözések
javíttatását sem rendelheti el, mert indokolása előtt áll. Somogyi Szilveszter polgármester ugy
szerint a háztulajdonosok nyolcvan százaléka akar ezen a helyzeten segíteni, hogy a város
csekély jövedelmet huz a ház bérekből s mert lakosságát három kategóriába soroztatja, hogy
a házigazdák elestek a háborús konjunktúrától. az egyes csoportokba osztottak — vagyoni viVigasztalásul rámutat a tanács arra, hogy 51 szonyaiknak megfelelő méltányos árak mellett
építkezést indítottak meg magánvállalkozók. — szerezhessék be a szokásos fejadagokat a közA tanács gyakran mond nagyon jókat.
élelmezési hivatal utján. Az első egészséges
Vasutasok és postások katonai szolgá- idea, ami valamit segítene a keresetükre kárlata. Dr. Varjassy Lajos kereskedelemügyi hoztatott kisegzisztenciák rettenetes helyzetén.
miniszter az alája tartozó hivatalok tisztviselői- De aztán minél előbb legyen belőle valami.
nek megnyugtatására rendeletet bocsájt ki,
— Vizsgálat a gáz-üzemzavar ügyében.
amelyben a vasutasok és postások aggályait Ismeretes, hogy az általános sztrájk idején nem
most már teljesen megszünteti. Egyes állami volt gáz. Megállapították, hogy az üzemzavar
hivatalok ugyanis a toborzással kapcsolatban oka az, hogy a gázvezetéket t'eleöntötték vizzel.
nem voltak tisztában azzal, hogy bevonulásuk Három napig tartott, amig kiszivattyúzták a
után milyen marad jogviszonyuk az állammal vizet és ismét használni lehetett a gázt. A
szemben. Nem csupán a momentán anyagi rendőrség kinyomozta az üzemzavar tetteseit
kérdések, hanem az előléptetések és egyéb Hingli Gyula, Tóth István, KÖSS Miklós gázkedvezmények elvesztésének a réme is vissza- gyári szerelők és Szűcs Mihály lakatos szemétartotta az állami alkalmazottakat attól, hogy a lyében. A tetteseket dr. Schön Károly rendőrmagyar nemzeti hadseregbe belépjenek. Var- kapitány hallgatta ki. Előadták, hogy szomjassy miniszter most fölhívja a posta, vasút s baton délután a közkórházban a szükséges
minden más alája tartozó hivatal alkalmazot- eszközökkel összeforrasztották a gázcsövet és a
tait, hogy amennyiben nélkülözhetők, jelentkez- vízvezetéket és igy idézték elő az üzemzavart.
zenek a magyar nemzeti hadsereg szolgálatába, A szerelőket át fogják adni a francia katonai
illetményeik továbbra is folyósittatnak s elő- parancsnokságnak.
menetelükben sem fognak hátrányt szenvedni.
— Feihivás. Az összes Szegeden tartózkodó
— A villamos alkalmazottai munkába tartalékos, népfölkelő, szolgálatonkivüli viszonyálltak. Az egy hétig tartott általános sztrájk beli és volt háború tartamára kinevezett orvohétfőn véget ért, csak a villamos alkalmazottai sok kötelesek junius hó 30-án d. e. 9—12-ig
nem álltak munkába, elvi okok miatt. A tár- nyilvántartás végett a magyar katonai kerületi
gyalás a villamos igazgatósága és a munká- parancsnokság egészségügyi főnökségénél jesok között már hétfőn megindult és szerdán lentkezni. Szombathelyi alezredes, kerületi pabefejezést is nyert, még pedig a kívánatos rancsnok.
eredménnyel, mert a villamos-társaság az
— Letartóztattak négy pótrendőrt. A
összes alkalmazott munkásait visszafogadta, tavaszi betörések tetteseit, mint a Délmagyarakik csütörtök reggel munkába álltak.
ország megírta, a napokban elfogták és le— A fehérhátu bankjegyek kötelező for- tartóztatták. A betörők vallomása alapján a
galma. A városi tanács minapi h/rdetménye, rendőrség négy pótrendőrt, névszerinti Kari
amelyben a lakosságot fölszólítja a szegedi Ödönt, Fazekas Józsefet, Szabó Jánost és
magyar kormány által lebélyegzett 200 és 25 Kovács Imrét csütörtökön szintén letartóztatta,
koronás bankjegyeknek kicserélés végett való mert kiderült róluk, hogy a 46-os laktanya
beszolgáltatására, félreértésre adott okot. A le- kasszáját, amelyet a betörők a rókusi temetőbélyegzett bankjegyeket ugyanis a hirdetmény ben helyeztek el, feltörték és mintegy 20.000
szerint julius 3-ig be kell szolgáltatni a pénz- koronát kivettek belőle és az összeget egymás
intézeteknek, amelyek a Bécsben beszerzendő között szétosztották. A pótrendőröknél tartott
kékhátu bankjegyeket fognak adni értük. A ta- házkutatás alkalmával csak Kari Ödönnél, akit
nács kiakarja küszöbölni a szegedi forgalom- részegség miatt nemrégen bocsájtottak el a
ból a fehérhátu pénzeket. Ezt sokan ugy rendőrség szolgálatából, nem találtak pénzt,
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mig három pótrendőrnél rábukkantak az ellopott és eldugott pénzre.
— Vámok. A városi jövedelmek fokozásaira
bizonyos cikkek után félszázalék behozatali és
5 százalék kiviteli vámot fog szedni a város,
vigyázattal a fogyasztás és egyes iparágak
érdekeire. A tarifát ezután fogják megállapítani.
— A r e n d ő r ö k f i z e t é s é t január elsejétől fogva a
köztársasági kormány akként rendezte, hogy megkapják az állami rendőrök fizetésének 80—90 százalékát.
De a rendezés után is megmaradtak városi alkalmazottaknak. Közben a városi alkalmazottak 300 korona
segélyt és 100—150 százalékos háborús pótlékot kaptak. A rendőröket ebből a kedvezményből kihagyták)
mintha nem lennének városi alkalmazottak. Most arra
kérték ezért a tanácsot, hogy nekik is adja meg a kedvezményeket. A háborús pótlékot megatjják nekik, a
300 korona segélyt azonban nem, azzal a megokolással,
hogy a rendőrök az úgynevezett karhatalmi pótlékban
részesülnek.

— Fehérhátu bankjegyek átcserélését jóérvényü (kék) bankjegyekre az
összes szegedi
pénzintézetek
é s b a n k c é g e k a városi tanács hirdetménye értelmében julius hó 3-ig elvállalják. A közönség érdekében áll ezen
időpont betartása.
— Elszegényedett iparosok é s kereskedők s e g é lyezése. A Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot hirdetett a L i c h t e n b e r g Mór és felesége
néhai L e w i n s z k y Mária által Szeged városánál letett alapítvány 1918. és 1919. évi kamatainak elnyerésére.
Az alapítványi segélyt valláskülönbségre való tekintet
nélkül oly szegedi illetőségű, vagyontalan kereskedő
vagy iparos kaphatja, aki önhibáján kivül szegényedett
el. A kiskorú gyermekekkel megáldott folyamodók
elsőbbséggel birnak a gyermektelenek fölött. A folyamodások a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamarához
nyújtandók be julius 5-ig.

K 0 R Z 0 - M 0 Z I RT.
Igazgató: VASS SÁNDOR,
•f Telefonszám: 11—85. +

Péntek, szombat,

vasárnap:

Szeged, 1919. junius 27.

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET

ÜRANIA

MAGY. TUD.
v SZÍNHÁZ.

TELEFON 872.

Pénteken, szombaton, vasárnap:
A Sfar világsláger sorozatának
nagyszabású alkotása:

Aphrodité
müvészdráma 6 (elvonásban. Irta: PAKOTS
JÓZSEF. - Rendezte: DEÉSY ALFRÉD.

A

főszerepekben

Góth

An«í,

Kornay

Richárd, Hollay Camilla, Peterdi Klára
ŐB Túrán Guszt&v.

élő

haló
izgalmas társadalmi dráma
=
4 felvonásban.
=

A főszerepeket

MARTA NOVELLY
és

WERNER KRAUS
játszák.

re n d u!
244

Szántó Sándor

régi ösmert cég, főraktára kizárólag Kiss D.palota (Kiss-u) Szeged.
130/919.

Versenytárgyalási
hirdetmény.
A kereskedelemügyi minisztérium 150.000 korona
értékű „Magyar Nemzeti Kormány, Szeged 1919." felirattal átnyomott bélyegsorozatot egy tételben elad.
Felhivatnak mindazok, akik e bélyegsorozatokat megvenni óhajtják, hogy ajánlataikat folyó hó 28-án délelőtt 11 óráig a kereskedelemügyi minisztérium elnöki
osztályába zárt borítékban adják be. A legtöbbet igérő
folyó hó 28-án délután 4 órakor tartozik a bélyegsorozatokat készpénzben és kékpénzben azonnal kifizetni,
Bánatpénzül az ajánlattal együtt 100.000 korona
lefizetendő.
Szeged, 1919. évi junius hó 26-án.
Kereskedelemügyi minisztérium.

„Ferravin"chinavasbor.
Vérszegények, gyengélkedők, lábbadozók gyógyszere.
Főraktár: a M e g v á l t ó g y ó g y s z e r t á r S z a g e d ,
Kállay-lltca
Kapható minden gyógyszeitarban
helyben és vidéken- Ara a kis palackoknak K 12. ,
nagy palackoknak 16-—. „Ferravin" névre ügyeljünkElismerten legjobb hatású a valódi

Előadások 17, '/„ 19, 20, vasárnap 15 (3), 17 (5),
V, 19 (»/> 7) és 20 (8) órakor.

MOZI

Erdei Ibolya crém

226

Az Uránia m ű s o r a . Péntektől vasárnapig:
Aphrodité, müvészdráma 6 fölvonásban. A főszerepekben Góth Anna, Kornay Richárd,
Hollay Camilla, Peterdi Klára és Tusán Gusztáv.
Aphroditét, a Star-filmgyár világsláger
sorozatának gyönyörű alkotását tűzte ki az
Uránia péntektől vasárnapig műsorára. Ez a
nagyszabású film a magyarfilmtechnika diadala.
A felvételek festői látványosságok és a szereplők művészi játéka minden várakozást
felülmúl. Jegyek péntek délután két órától
mindhárom napra előre válthatók.

Szeged város gazdászati hivatalátó 1.
15.164/1919. tan. szám.

Épületanyageladási hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a fogadalmi templom körüli
épületek lebontásából kikerült épületanyagok, u. m.:
fedélszerkezeti fa, fürészelt csapos gerenda, csapos
menyezetgerenda, fedélléc, tégla, .téglatörmelék, márgás
agyagkő, cementlapok, kétszárnyú kocsibejáró kapu,
tölgyfapalló lépcsőfok, ablakdeszkák, különböző tömött
és üvegajtó, vasajtó, vasgerenda, vasúti sin, kálvhák.
üvegek stb. f. hó 28-án,d. e. 7 órai kezdettel, nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet ígérőnek azonnali
készpénzfizetés mellett el fognak adatni.
Gyülekezés a helyszínen.
Szeged, 1919 junius hó 23-án.

Bózsó,

fERENCZy L9LLV

gazd. számtiszt.

női divatterme fo'tS™
trr o í r m r í l f
U i e g l i y i l l ,

hol e szakmabeli munkák elvállaltatnak.
2 si

S z e g e d város gazdászati hivatalától.

Gép aratási hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a város tulajdonát képező
aiatógépek aratásra kiadatnak.
Jelentkezéseket a városi gazdasági hivatal fogad,
hol a bérieltételek is megtudhatók.
Szeged, 1919. junius hó 26-án.

Bózsó,

VArkonyi J e n ő ,
g a z d . intéző.

g. számtiszt.

Óráját és ékszereit
javillassa elsőrangú ó r a - é s , é k s z e r üzletemben. Szolid árak! Ó r á k b a n
é s é k s z e r e k b e n nagy raktár.
154

GNVILT

á
8 K.

Egyedül kapható a M E Q V Á L T Ó gyógyszertárban Szeged, Káilay Albert-utca.

PÁSZTOR JÓZSEF

FIS CHER K.
Előadások pénteken és szombaton 7 és */* 9
órakor, vasárnap 5, x/« 7 és '/ s 9 órakor.
A »/. 9 órai előadások a nyári helyiségben
tartatnak.

K e r é k p á r ,
v a r r ó g é p , beszélőgép,
gummik és alkatrészek.
Javitó mühelvem első-

HETI MŰSOR:

Péntek: Iglót diákok, dalosjáték.
Szombat: Matá ny A n t a l búcsúja: Mágnás Miska,
operett.
Vasárnap délután: Majd a vica, énekes vigjáték.
Vasárnap este: S o l y m o s s y S á n d o r búcsúja: Csárdáskirályné, operett.
Hétfő: B á n y a i Irén és Z ö l d i V i l m a búcsúja: Az
ördög, vigjáték.
Kedd (utolsó előadás): II. Rákóczi Ferenc f o g s á g a ,
történelmi szinmü.

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:

A?

Sehol olcsóbban!

Várkonyi Jenő,
gazd. intéző.

Rövidáru üzletemet
Telefon
11-79.

Feketesas-utca 17. szám (Auslándci
órás mellé) helyeztem át.
190
Tisztelettel: B O C K E R F E R E N C .

Batisztok, costüm
és kabátbélés olcsón
kaphatók

Pollák Testvéreknél
Szeged,
Csekonics-u. 6.
Telefon Ö - 5 4 .

Széchenyi-tér 17.
156

Telefon 855.

Lacza Kozma röfös és divatáruháza választékos raktárral S z e g e d , Tisza Lajos-körut és
Püspök-tér sarkán (Ottovay v a s k e r e s k e d é s épületében.)
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