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a jelenlegi rnakszimális árak miatt nem tud-
nak vásárolni, az árusításra ráfizetnének. A 
vidékiek ellenben minden árcu összevásárol-
ják a sertéseket, amelyeket elszállítanak Sze-
gedről. Végül 30 százalékos áremelést kértek. 
A polgármester a kérés teljesitését lehetet-
lennek mondta, kijelentette azonban, hogy a 
közélelmezési tanács meghallgatása után eset-
leg nem fog elzárkózni olyan emeléstől, amely 
ben némi méltányosság van a — közönséggel 
szemben is. 

— Közélelmezési értekezlet. Dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester a közélelmezési ta-
nácsot péntek déli 12 órára ülésre hivta ösz-
sze, has, zsír, fa, koksz és szénárak megálla-
pítása ügyében. 

— Megnyílik a városi gőzfürdő fölemelt 
Arakkal. Öt hónapi szünet után végre a tanács 
csütörtöki ülésén szó esett a városi gőzfürdő 
megnyitásáról. Bokor Pál helyettes-polgár-
mester jelentette, hogy a városi gőzfürdőt 
október elsejével meg lehetne nyitni. A széu-
szükséglet egyelőre tiz vaggon szénnel ugyan 
is biztosítva van és késeibb ujabb szénmeny-
nyiség érkezik. A tanács a megnyitáshoz hoz-
zá is járult, de tervbe vette a. fürdőárak eme-
lését is, miután az üzemköltség, a munkaerő 
és egyéb szükségletek drágulásán kiviil persze 
a szén is megdrágult, ismét. A díjemelések 
ügyében a közgyűlés fog dönteni. 

— A szeptemberi közgyűlés. Szeged tör-
vén ybatósági bizottsága e hó 19-én délután 
4 órakor tar t ja meg szeptemberi közgyűlését 
dr. Kelemen Béla főispán elnöklésével. 

— A szegedi szsbómunkások sztrájkja. 
A következő sorokat kaptuk: A Délmagyar-
ország-bau a szabók sztrájkjáról közlemény 
jelent meg, engedje meg a szerkesztőség, 
hogy kartársaim megbízásából arra reflektál-
va, ak övetkezőket hozom b. lapjuk utján a 
közönség szíves tudomására. F. hó 11-én dél-
után 5 órára, az ipartestület ruházati szak-
osztályának t. elnökétől meghívót kaptunk a 
tárgy megnevezése nélkül. Ott megjelenve és 
várva a meghívottak gyülekezését. 6 óra táj-
iban adta tudtunkra a t. elnök, hogy a szabó-
munkások bérmozgalmat indítottak: bemu-
tatta egyben a munkások jegyzékben össze-
állított 'bérigényeit, mely az eddigieknek 
80—100% többletei jelenti. Én t. kartársaim 
egyhangú megbízásából, a munkásságnak he-
lyesen megindított bérmozgalmát, melyet nem 
ugy mint a muítiban, sztrájkkal kezdtek, 
hangsúlyozván, hogy a szabómesterek orszá-
gos szövetségének, (melynek mi nagyrészt 
tagjai vagyunk) intenciói szerint is munkása-
ink megélhetését biztosítani kívánjuk, tőlünk 
telhetőleg legmesszebbenőleg támogatjuk, 
elvileg jogosnak találjuk a bérmozgalmat és 
úgyszólván ott a munkásság kiküldött bizott-
ságának fogadalmat tettünk igényeik tőlünk 
telhető kielégítésére, csupán azt kértük, hogy 
sztrájkot ne kezdjenek, mi a lehető legrövi-
debb idő alatt Budapestről, mely a vidéki 
nagy városoknak, az országnak i ránytűje és 
hasonló nagy vidéki városokból információ-
kat kérve, fogjuk közölni bérigényeikre való 
elhatározásunkat. Ez azonban tekintve a mai 
viszonyokat még- sürgönyözés mellett is na* 
pokat vesz igénybe. Ezeii minden tekintetben 
métányos kérésünkre és annak sokszori hang-
súlyozására, hogy mi barátságos tárgyalá-
sokkal, kölcsönös megértéssel mindent el aka-
runk követni, hogy a szakadást elkerülhes-
sük, f. bó 12 én reggel azzal válaszoltak, hogy 
a sztrájkot kimondták, bennünket arról érte-
sítettek, hogy ama kérésünket, hogy más vá-
rosokból iuformácókat szerezzünk és magunk 
között és velük tárgyalásokat és megbeszélé-
seket folytathassunk, el nem fogadják. Ennek 
dacára mi a. megkezdett sztrájk abbankagyá-
sára azt a jószáudéku, becsületes ajanlatot 
tettük, hogy kezdjék meg a munkát, mi kö-
telezzük magunkat, a Budapesten folyamat-
ban levő bérmozgalómnak befejezésével meg-
állapítandó Il-od osztályú munkabéreket f. 
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hó 18-ig visszamenőleg i® egy fillérig megtérí-
teni. Ezen ajánlatunkat, melyre hasonló mél-
tánylást vártunk, azzal a rideg értesítéssel 
utasították vissza, hogy csak az általuk be-
nyújtott munkabérek teljes elfogadása mel-
lett hajlandók velünk tárgyalni. Minket a 
bérmozgalom váratlanul talált, az internált 
munkások meséjét mi csak a közleményekből 
ismerjük, a tiszta és megdönthetetlen tényál-
lás ez, melynek szíves közlését az iparosok 
iránt mindenkor tanúsított jóakaratának re-
ményében kérem. Kiváló tisztelettel Schiú.:rcz 
Manó, a szabómesterek orsz. szövetsége, sze-
gedi csoportjának elnöke, 

— Istentisztetet kezdete a z insgógáfeau. 
Péntek és' vasárnap délután félhétkor, hét-
főn délután hat órakor, hétfőn és kedden dél-
előtt félnyolckor. A régi zsinagógában: Hét-
főn és kedden délelőtt 7 órakor, vasárnap reg-
gel félih at kor. 

— A kassal dohánygyári sztrájk véget étt. 
Kassáról jelentik: A kassai dohánygyári 
sztrájk ügyében az igazgatóság a gyárépület 
faláu felhívást függesztett ki, amelyben kö-
zölte a munkásokkal, hogy aki csütörtök reg-
gelig nem áll munkába, azt kizárják a gyár-
ból. A munkások nagy része erre aláirta az 
igazgatóság feltételeit, A kassai dohánygyár-
ban igy kél heti sztrájk után a munka újra 
megkezdődött. 

— Az újvidéki selyemtryár hol ánva Új-
vidékről jelentik: Az újvidéki selyemgyár igaz 
gatójárój az Újvidéki Hírlap leleplezéseket 
közölt, amely elképzelhetetlenül rettenetes 
képét nyújtot ta a gyárban uralkodó állapo-
tokról. Stein, főfelügyelő a leleplezések után 
vizsgálatot indított és meghagyta, a gyár-
ban alkalmazott árvalányokkal emberségesen 
bánjanak és azok közül a vizsgálat befejezé-
séig senkit elbocsátani nem szabad. Dr. BoTcz 
Ádám igazgatónak nem használt a főfel-
ügyelő intelme, távozása után nyomban meg-
kezdte brutalitását és dühét két elcsigázott 
lánykán töltötte ki. Amikor a selyemgyár 
beteges árvái látták, hogy a vizsgálat után 
se fordult jobbra a sorsuk, szökésre szánták 
el magukat. Huszonötén, — csupa 12—14 éves 
árva, — elhatározták, hogy vasárnap éjjel 
megszöknek. A kis leányok türelmetlenül 
várták, mig besötétedik. Este negyed 9 óra-
kor az időt elérkezettnek látták, hogy meg-
szökjenek. A hálóterem az első emeleten van 
és igy a szökés csak az ablakon át történhe-
tett. Ágy teritőket, lepedőket összekötöttek és 
azon bocsájtkoztak !e Sándor Anna és Takács 
Maris árvalányok, Sándor Anna szökése még 
simán ment, de Takács Maris szökése közben 
az ágyteritőkből és lepedőkből készített hág-
csó elszakadt, anélkül azonban, hogy Takács 
Marisnak baja történt volna. Már az ablak-
párkányon állott a harmadik menekül: Pin-
tér Boris árvalány, aki kétségbeesetten látta, 
hogy elszakadt a. hágcsó és elkeseredettségé-
ben leugrott az emeletről és aléltan esett ösz-
sze. A többi menekülni akaró erre elállott a 
szökéstől. A lármára előkerült Fischer Mar-
git felügyelőnő és a szakácsnő és az otthonba 
vitték a járni nem tudó lányt. Lefektették és 
nyombanj i két menekült üldözésére indultak. 
A pályaudvaron sikerült Sándor Annát el-
fogni. de Takács Marisnak nyoma veszett. 
Hétfőn délután megjelent a gyárban Zan-
baner Ágoston rendőrkapitány és kihallgatta 
a beteg és a menekülésben megakadályozott 
másik lánykát. Mindketten azt vallották, 
hogy Bolcz Ádám folyton ütötte, verte őket 
és emiatt akartak menekülni. 

— A kuruzsló a Korzó-moziban. A háború 
alatt fellendült magyar filmgyártás legkivá-
lóbb produkciójával, A kuruzsló-val ny i t j a 
meg kapuit a Korzó-mozi pénteken, az 
u j szezón elején. Földes Imre nagyhatású 
színmüve, mely a társadalom félszegségeiibe 
belevilágító témájával annak idején a szín-
padon óriási hatást keltelt, a mozivászonra 
való feldolgozással még jobban hatalmába 
fogja keríteni a közönséget. Az orvos tragédi-
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ája, akinek csak nagy tudása van. de a diplo-
mája hiányzik, aki képesités nélkül ezreket 
ment meg a haláltól és akit a leleplezés után 
mindenki cserben hagy. méltán a legnagyobb 
érdeklődést keltheti, különösen ilyen elsőran-
gú előadásban. Csortos .Gyula művészete ural-
ja a négy felvonásos színmüvet és megjósol-
hatjuk, őszinte csodálatot fog kiváltani. Je-
gyek a Korzó-mozi pénztáránál kaphatók. 
Helyárak: Páholyülés 2. zsölye 1.50. I. hely 
1.20. II. hely 1 K. III . hely 70 fillér. 

— Felhívás. A szegedi m. kir. 5 honvéd 
gyalogezred és az 5. ti ép föl kelő gyalogezred 
háLoruh&n elesett és elhalt bőseinek özvegyei 
és árvái a szegedi m. kir. 5. honvéd pótzászló-
aljnál létesített hősök özvegyei és árvái se-
gélyalapjából segélyezhetni fognak. Felhívjuk 
ennélfogva mindazokat, akik fenti eimeu se-
gélyre jogosultak és arra reá vannak utalva, 
hogy összes igazoló okmányaikat is magukkal 
bozva az 5, bonvéd pótzászlóalj tudakozó iro-
dájában (tiszti pavillon T. cm. 42. szám1) leg-
későh f. évi szeptember bó 20-ig jelentkezze-
nek. Akik a személyes megjelenésben akadá-
lyozva vannak, igényüket pósta utján is beje-
lenthetik, mely esetben azonban az elesett, il-
letve elhalt bősnek személyi adatait és folya-
modónak lakóimét pontosan meg kell jelölni. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 
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PÉNTEK: Először* Lavotta szerelme. Dal-
játék. 

— Lavotta szerehn?. A szinházi iroda je-
lenti: A színház első énekes ujdor-ága ma-
gyar klasszikus zene, Lavotta Jánosé, Barna 
Izsó alkalmazta színpadra, a magáéból alig 
valamit adott hozzá. A darab meséje száz 
évnél nagycilib idő romantikáját, sok szelíd 
egyszerűségét tár ja elénk; hol mosolyra, kész-
tet,' hol' bánatos akkordokat üt meg. de min-
denképen fehér történet. X társulat legjobb 
erői viszik diadalra Lavotta szerelmét, a be-
tanítást Kerncr Jenő karmester végezte. Ö 
vezényli a zenekart is. 
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Felelős szerkesztő: Pásztor József. 
Kiadótiflajdonas: Várnay L. 

TEA-EXTRACT 
Citromos. Cukorral, vagy anélkül. 
Rumarómás. Cukorral, vagy anélkül. 

Reggelire, umoimépi mbiiö. Hiuálúan lilén. 
Legkisebb szállítható mennyiség 1 kilogramm. 
Szétküldés naponta postacsomagokban utánvéttel, 

vagy a pénz előleges beküldése mellett. 

HUNNIA K e r e s k e d e l m i R. T. 
B u d a p e s t , Ker té sz -u tca 2 7 . 

Telefon 1 4 8 - 6 1 . 
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1 S z a l á m i : 
• 

gj Ajánlunk szára?, belsőség és lisztmentes I 
g marhahús-szalámit klg.-ként 12 K.-ért J 

>1 ii ii u l 
2 szalámit, disznóhús, marhahús 

é s szalonnával vegyesei 17 K.-ért * 
H Prima disznóhus-szalamlt á Iá 
» Krakauer 18 K-ért m 

HUNNIA K e r e s k e d e l m i R. T. 
B u d a p e s t , Ker té sz -u tca 27. 

£ Telefon 148-61. 


