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A szegedi ipar 
szomorú tengődése. 

— Tanúskodnak a számok és tények. — 

(Saját tudósítónktól.) Okos és minden-
képen értékas új í tást honosított meg az idén 
Somogyi Szilveszter dr. főkapitány. Részle-
tes és külön-külön jelentést adott ki a rend-
őrség egyes ügyosztályainak működéséről. A 
jelentésnek az iparra vonatkozó része tart-
hat számot nagy érdeklődésre, mert tanul-
ságos ós szomorú adatok vonulnak föl ben-
ne arról, hogy mennyire visszafejlődött a 
szegedi ipar az elmúlt évben. Emlékeztetőül, 
de azért is, mert ezeket az adatokat nem le-
bet elégszer fölvonultatni és mert kitűnő ke-
retül szolgálnak ahoz, .amit ebben a cikkben 
készülünk elmondani, .ideiktatjuk újból ezt 
a gyászos számsort. 

Négy kivételével minden gyár felére 
vagy még annál is kisebbre leszállította az 
üzemét, több gyárvállalat pedig megszűnt. 
Százötvennégygyei kevesebb iparos van, 
mint amennyi a mu.lt évben volt. Gyáralapi-
tás egyáltalán nem történt. Az iparigazolvá-
nyok és iparengedélyek száma csökkent. Az 
útlevélre vonatkozólag ás kedvezőtlen az 
iparhatásáig statisztikája.. Ötíszáizjhatviinkét 
útlevelet adtak a múlt évben, kétszázzal töb-
bet, mint 1911-ben. A mailt évben csak .az asz-
talosok sztrájkoltak, ez azonban nem volt je-
lentősebb esemény. Bulgáriába és Romániá-
ba négyszáz útlevelet bocsátott ki az ipar-
hatáság. Ennek ,az a magyarázata, hogy 
Bulgáriában megakadtak az építkezések, 
mert a munkásokat a. háború miatt behívták 
katonának. A bolgár kormány az építkezések 
folytatására külföldi államokból, különösen 
Magyarországból toborzott munkásokat. A 
szegedi munkások javarésze már visszatért, 
mert a mostoha viszonyokkal nem tudtak 
megküzdeni. Amerikába szóló útlevelet öt-
vennyolcan kértek. Érdekes, hogy javarész-
ben nők kivánkoztak az újvilágba . . . 

Tessék most már ebbe a kenetbe beleil-
leszteni azt az irást, amely egyik jónevii és 
nagyobb mühelylyel dolgozó asztalos iparos-
tól érkezett hozzánk és amely szól a követ-
kezőkép : 

Tisztelt Szerkesztő ur! Én szerény és 
dolgos, nagy családos iparosamber vagyok, 
asztalos a mesterségem. Nem szoktam írni, 
de gondoltam, ezt a levelet imégis elküldöm 
a Szerkesztő urnák, hogy tegye ki a lapjába. 
Hátha segít a bajunkon. Munkánk semmi 
sincs. Én ma a gépészemet is elküldöm, az 
a néhány ember, alki még ált a műhelyem-
ben, javarészt raktárra dolgozik. Tessék el-
képzelni, ilyenkor már a tavaszi építkezé-
sekhez kellene lenni az asztalosimunlkának és 
semmi sincs. Minek mondjam, vagy ismé-
teljem, hogy milyen rossz idők járnak el-
sősorban ránk iparosakra. És ekkor mi tör-
ténik Szegeden? Három épitlkezíós folyik 
most összesen. Bartos Mór épiti a szerb in-
ternátust, Ligeti Béla a Csongrádi házát és 
Müller Miksa a felső ipariskolát. És tudja 
Szerkesztő ur, mi történt ennél a három va-
lamire érdemes építkezésnél? Mindhárom 
építkezéshez Hódmezővásárhelyről rendel-
ték ,meg a vállalkozók az asztalosmunkát. 
Miért? Hát Szegeden nem tudnák szállíta-
ni? Nincs elég asztalos, aki nyomorog? Hát 
a szegedi vállalkozóknak Hódmezővásár-
helyre kell elvinni a pénzüket. Köszönöm a 
Szerkesztő urnák, ha írásom közreteszi és 
maradtam kiváló tisztelője. (Aláírás.) 

Föltétlenül fontos: szegedi vállalkozók 
szegedi építkezésekhez szegedi asztalosoktól 
szerezzék be az asztalos-munkát. Teljesen fö-
lösleges bővebben fejtegetni ennek a gazda-
sági jelentőségét. A válságos idők még in-

kább kötelességgé teszik ezt. ia sovinizmust. 
Viszont bizonyára annak is financiális okai 
vannak, hogy nem igy történik. De gazdasá-
gi dolgokban ennél a pontnál tul kell menni 
és a megoldásnak olyan módját keresni és 
megtalálni, mellyel legalább ,a szegedi ke-
resletet lehet megmenteni a szegedi kínálat-
nak. 

H Í R E K 

Szegedi kalendárium. 
IDŐJÁRÁS: A meteoroló-
giai intézet jelentése sze-
rint nyugat felől höemel-
kedéssel és többnyire ha-
vazással változékony idő 
várható. — Sürgönyprog-
nózis: Változékony, eny-

hébb, nyugaton sok helyütt csapadék, Déli 
hőmérséklet — 6Á C volt. 

A VÁROSHÁZÁN: délelőtt 10—l-ig fo-
gaa a polgármester, a főkapitány pedig 
11—l-ig. 

A KÖZKÓRHÁZBAN: A beteg látoga-
tási idő délután 1-3-ig tart. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Este 8 órakor 
„Faun", vígjáték. 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 6 órától 
kezdve „Gróf Monté Cristó." Dumas világ-
hírű regénye nyomán három részben. 

VASS-MOZI, délután hat órától 
kezdve „Pali 8 esete." Nyolc kacagtató bo-
hózat. 

ÁROLLÓ-MOZGÓ: Délután hattól este 
fél 11-ig „A becsületért". Társadahpi dráma 
2 felvonásban. 

A horgosi rendőrbiztos. 
(Saját tudósítónktól.) Horgoson ha össze-

jön két magyar, az föltétlenül a háborúval 
kezdi és a horgosi rendőrbiztossal végzi. 
Vagy fordítva. Őnekik a szelíd és nyáron kü-
lönösen szép tájon talán a rendőrbiztos1 esete 
•még nagyobb szenzáció, mint ;a háború. Na 
persze, mert Körmendi Antal — igy hívják 
a rendőrbiztost — útnak eresztették. Körmen-
di ugyanis visszaélt a hivatalos hatalmával 
és jogtalanul anyagi ügyeket bonyolított le, 
állítólag ugy, hogy néki ieg-yen mindaz 
hasznos. Végre leleplezték a kis biztost, a 
következő esettel: 

Mácsai József szabadkai bazárosnak a 
horgosi piactéren fölállított bódéját valaki 
megdézsmálta. A bazáros zajt csapott, mert 
azt remélte, hogy a tettest igy elcsípi. Re-
mélte, hogy a rendőrség is segítségére lesz. 
De nem igy történt. Egyszerűen a bazárost, 
vitték be ,a rendőrségre, ahol egy rosszul vi-
lágított zugban állítólag két korona erejéig 
megzsarolták. A bazáros a rendőr ruhájá t és 
jelvényét megfigyelte, de az arcát nem lát-
hatta, mer t a basáskodó rendőr az .arcát nem 
fordította feléje. 

Másnap reggel a bazáros panaszt te t t 
Bíró Pál községi másodbirónál, aki azonnal 
megindította az eljárást. A diszkrét nyomo-
zást épen Körmendi Antal vezette, aki Bu-
dai Péter rendőrre hárí tot ta a gyanút. Bu-
dai ártatlanságának tudatában most m á r a 
sa já t és rendőrtársai reputációjának érdeké-
ben minden követ megmozgatott, hogy ia ti-
tokzatos esetről lerántsa a leplet. Elhívták a 
bazárost is és őt is bevonták a titkos nyomo-
zásba, melynek váratlan eredménye lett. Ki-

derült, hogy a tettes nem más, mint a vá-
doló Körmendi. El is bocsátották állásából. 

Ez egy konkrét eset, de Körmendit több 
ebez hasonlóval is vádolják. Hogy mi igaz, 
mi nem, azt ina még nem tudják. Annyi 
tény, hogy Horgoson most minden bűnt ké-
szek Körmendire áthárítani. 

Gyárfás Géza. járási főszolgabíró külön-
ben az esetre vonatkozólag a következőket 
mondotta: 

— Van tudomásom az esetről. Körmen-
dit már el is bocsátották állásából. Nemso-
kára. átteszem az iratokat a szegedi királyi 
ügyészséghez. 

— Rajner főherceg temetése. Bécsből 
jelentik: Ma délután négy órakor temették e! 
Rajner királyi herceget. A temetésen részt 
vett a Habsburg-ház minden tagja, Ferenc 
Ferdinánd trónörökös vezetével. A monar-
chia diplomáciai kara, az osztrák képviselő-
ház és Bécs város vezető tagjai szintén meg-
jelentek, a magyar kormányt Lukács László 
miniszterelnök képviselte. József királyi her-
ceg betegeskedése miatt nem utazhatott el 
Bécsbe Rajner főherceg temetésére. 

— A daloskör jubileumi ünnepe. A 
szegedi daloskör kedden ünnepli negyven-
éves jubileumát. A műsoron Kőnig Péter kar-
mester vezetésével Mihálovich Ödön, Hubay 
Jenő és Sztojanovits Jenő dalai szerepelnek. 
A hangverseny után Urbán Lajos zenekará-
nak közreműködésével tánc lesz. A jubileu-
mi ünnep iránt imáris igen nagy az érdeklő-
dés és a rendezőség mindent elkövet a siker 
énkedében. 

— Mi az a cseléd-bejelentés ? Nagy 
dolog, főként nehéz mesterség az .a cselédbe-
jelentés Szegedien. Ha Valakihez elszegődik 
egy .szakácsnő, iákkor a házigazda vagy úrnő 
nagyot néz, mikor a szakácsnő azt mondja : 

— Most pedig megyeik bejelentem! 
És cl is megy, kora reggel. S az nap nem 

főz ebédet. Csak vacsorára érkezik meg. És 
azt mondja a szerény kérdezősködésre: 

— Oda voltam a városházán, bejelenteni. 
Hanem holnap is fölmegyek, ma nem sike-
rült. 

És másnap is fölmegy. Esetleg harmad-
nap is. Mert — ismételjük — nagy dolog az 
a bejelentés, az nem megy ám csak ugy. 
Most tessék elképzelni: egyikmásik szoibaöi-
ca minden hónapban .kétszer cserél gazdát, 
a rendkívüli cseréket nem is számítva. Mái' 
most minden alkalommal kijelent meg beje-
lent. Aránylag bánom nlapig tar t egy igazi 
bejelentés keresztülvitele. Amig a rendőrsé-
gen ide megy meg odasiet, amig megakar-
ják vizsgálni s amiig végre megvizsgálják, 
amig írásokat kikap, amig vár, amig ós a 
többi, ha npróra-Űiegyire leaikarjuk írni, azt 
hisszük, három napig tartana, akárcsak a 
bejelentés. Most pedig megjegyezzük, hogy 
igen nagy a föliháborodás e mizériák miatt . 
Gazdasszonyok különösen panaszkodnak ós 
azt mondják, szégyene jSzieged városnak, 
hogy nincs bejelentő hivatala. Tényleg, szé-
gyennek is szégyen ás igazán mindent öl 
köllene .már követni, hogy végre fölállítsák 
a szegedi bejelentő hivatalt. 

— Bezárták a fiumei torpedógyárat. 
A fiumei Whitehcad torpedógyárat bizonyta-
lan időre bezárták és a munkásokat mind el-
bocsátották. Az elbocsátás előzményei a kö-
vetkezők: Tegnap délután Dtírksz főmér-
nök bement a torpedóosztályba szokott el-
lenőrző körútját elvégezni. Rászólt egy mun-
kásra, hogy figyelmesebben végezze a dol-
gát, mert több alkatrészt elrontott. A mun-
kás visszafelelt, mire a mérnök megfenye-
gette, hogy ha felesel és nem engedelmeske-
dik, azonnal el fogják bocsátani. A mun'ká-


