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Hogy akarják orvosolni 
a cipö-mixériákat. 

(Kitját tudósítónktól.) A cipőközpont és az 
érdekelt bőrszakmák között — mint Buda-
pestről jelenti tudósi tőnk, — kiélesedett harc 
aoiyik a körül, hogy a cipőközpont hivatott-e 
a bőrszakmában levő anarchisztikus állapo-
tokat megszüntetni. A cipőközpont legújab-
ban arra határozta el magát, hogy hatáskörét 
kiterjeszti a bőrelosztásra is, szabályozza 
azon kivül mind a rendelt cipők, mind pedig 
a javítás árát is. Ilyen értelemben rövid idő 
alatt három beadványt intézett a kereskede-
lemügyi miniszterhez s emiatt a cipészek és 
a kereskedők egyrésze éles támadást intézett 
a cipőközpont ellen. .Legutóbb a kereskede-
lemügyi miniszterhez intézett beadványuk-
ban a cipőközpontot különféle visszaélésekkel 
vádolták meg. Ebben az ügyben a minap ér-
tekezletet tartottak a kereskedeimügyi mi-
nisztériumban Emmich miniszteri tanácsos 
ügyosztályán és itt sikerült az éles ellentéte-
ket, legalább látszólag elsimitani. 

A cipészek és az elégedetlen kereskedők 
ezek után is folytatják a harcot a cipőkpz-
pont, ellen. A kereskedők különösen azt szerel-
nék keresztülvinni, ha a kereskedelemügyi 
minisztérium a cipőkészletekre vonatkozó sta-
tisztikai felvételek elrendelését visszavonná, 
A cipészek különösen a cipő/egyek behozata-
lának tervéé helytel e-nitik, amit legfőbb érvül 
hoznak fel a cipőközpont elieu. A kereskede-
lemügyi minisztériumban báró Lers Vilmos 
államtitkár azzal akar végei, vetni a cipőipar 
és kereskedelem terén duió áldatlan állapo-
toknak, hogy legközelebb ankétot hív egybe, 
•melyen napirendre tűzik az összes függő kér-
dések oh és ugyanesitk iít döntenek a cipője-
gyek dolgában is. László Pál nyugalmazott 
miniszteri tanáosos, a Cipőközpont elnöke, a 
vitás kérdésekről a következőket mondotta: 

— A Cipőközpont álláspontja az, hogy 
végül rpáikólisan rendet kell teremteni a ci-
pőip.trban és kereskedelemben. Erre a szerep-
re vállalkoztunk , és ezt keresztül is fogjuk 
vinni, szemben minden támadással és leki-
csinyléssel. Hogy nem illetéktelenül avatko-
zunk a dolgokba, arra legjobb bizonyítékul 
szolgálnak a mai züllött állapotok, melyek, 
végeredményben a közönség kárára vannak. 
Befolyást akarunk gyakorolni a jövőben a 
bőreiosztásra, a rendelt áruk és a javítások 
áraira. 

— A cipő jegy terve a Cipőközpontból in-
dult ki és a kivitel részleteiben különböző .vé-
lemények vannak. Szerintem legcélszerűbb 
volna, ha mi a cipőkészleteket egyenesen a 
városokba utalnánk ki és az elosztást őzek 
végeznék. Az a részletterv is felmerült, hogy 
minden luxus cipő vételénél kötelezni kell a 
vevőt, hogy egy pár ócska eipőt szolgáltas-
son be csereiképpen. Egyébként azt akarjuk, 
hogy egy-egy vevő egy pár cipőnél többet 
egy évben ne vásárolhasson. Megjegyzem, 
hogy Németországban az állapotok még sok-
kal rosszabbak, mint nálunk, külföldi cipő-
behozatalunk csaknem teljesen m e g s z ű n j 
Ami cipő érkezik Ausztriából és különösen 
Oéhországből, abban sincs köszönet, Kívána-

tos lenne, ha « tervezett tanácskozást a kercs-
kedel emügy i mi n 'm. t erium ba n m ih a m a ra-bb 
megtartanák, hogy kibővített hatáskörrel hoz-
záfoghatnánk a viszonyok megjavításához. 

— A király visszaérkezett Bécsbe. Bécsből 
jelentik: őfelsége, a király kedden reggel Bu-
dapestről visszaérkezett Bécsbe. 

— A házi ezred érdekében. Mióta Gyula-
fehérvárra helyezték a 46-os ezredet, azóta 
egyre azt kívánja a város közönsége, hogy a 
háziezredet helyezzék vissza Szegedre. Ebben 
az irányban már a télen megindult egy akció, 
ami derék 46-osaink és a közönség nagy saj-
nálatára nem vezetett, eredményre. Ám sej* 
a város hatósága,"sem a közönség nem tudott 
belenyugodni ebbe a visszás állapotba és újra 
meg újra arra törekszik, hogy a háziezred is-
mét Szegeden találjon elhelyezést, ahol a 
Mars-téri kaszárnya majdnem üresen áll és 
befogadásra várja a szegedi és szeged-vidéki 
ifjakból sorozott ezred legénységét. Arról ér-
tesültünk, hogy a város főispánja: dr. Kele-
men Béla, a II. kerület országgyűlési képvi-
selője: dr. Kószó István és dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester ujabb akciót kívánnak 
kezdeményezni a 46-osok hazahozatala érde-
kében és illetékes, helyen mindent elkövetnek, 
hogy a város közönségének jogos és indokolt 
kívánsága ezúttal valóra váljon. Tudomásunk 
szerint dr. Kelemen Béla főispán csütörtökön 
utazik fel Budapestre, ahol az illetékes ténye-
zőket felkéri arra, hogy a háziezred visszahe-
lyezése iránt a hadügyminiszternél interve-
niáljanak. Nagy öröm érné a város polgársá-
gát, ha az ujabb akció sikerre vezetne és ha 
háziezredünk derék katonái mielőbb vissza-
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térnén »k Szegedre. Arról is vau értesülésünk, 
hogy a Szegeden időző ezredek tisztikara 
szeptember nyolcadikán tervezi a 46-osok öz-
vegyei és árvái javára megtartandó nagy-
szabású népünnepély rendezését, aminek fé-
nyes sikere nem szenved kétséget és előre-
látható. 

— Katasztrofális földrengés . Budapestről 
telefonálja tudósitónk: A szeizmográf!kus ké5 

szülékek 1400 kilóméter távolságban katasz-
trófáiig földrengést jeleznek. A földrengés 
főfészke, vagy Kisázsia, vagy pedig igen va-
lószínűleg Délolaszország. 

— Népünnepélyek. Vasárnap és hétfőn a 
szegedi árkászzászlóalj szépen sikerült nép-
ünnepélyt rendezett Újszegeden. Az ünnepély 
nagy sikerét bizonyltja, hogy 25.006 belépői* 
jegy kelt el. Bizonyos, liogy a két nap jöve-
delméből tekintélyes összeg jut a szolgálni 
kivánt áldásos célra. A rendezőség bőséges öt-
letekkel dolgozott azon, hogy minden ember 
megtalálja azt a szórakozást, amit keresett «t 
igy leróliassa a maga adóját. A népiinnepé-. 
pélyeken szokásos sátorok tömve voltak mind 
a két napon. A eldobált konfetti súlya több 
mázsára rag. A vajas és sóskifli, amelyekét 
igy, jótékonysági ünnepélyeken még lehet 
kapni, darabon kint sokszor 1 koronáért, mind 
elfogytak. Az ünnepély két napján hideg buf-
fével fölszerelt motorcsolnakok közlekedtek a 
Tiszán. — Szent István napján még egy nép-
ünnepély volt: a szegedi honvédek átrándul-
tak Szatymazra, ahol szép sikerrel megismé-
telték a szegedi honvédnapot. 

— Uj német hadlkölcsön. Berlinből jelen-
tik: A hetedik német hadikölcsön szeptember 
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a Nordisk-gyár legszebb produktuma! 

A főszerepben RITA SACHETTŐ. 

A méltóságos kalandornő 
bünügyi dráma 4 felvonásban. 

Az amerikai nagynéni 
vígjáték 3 felvonásban. 

A 9 órai előadás a Korzó mozi nyári helyiségében 
lesz megtartva. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. 
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