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R 5panyoi betegség' $zegeden . 
— E d d i g f s á r e s n fecfeg v a n . — 

(Saját tuddsitónMól.) A spanyol betegség 
Európát járó utján elérkezett a napokban 
Szegedre is. I t t is olyan körülmények között 
lépett fel, mint Budapesten vagy Bécsben, itt 
is ugyanazok a.„szimptomái és ide is — min-
den jel szerint — katona hurcolta be. 

A mult héten érkezett haza a harctérről 
a líéke-ptcn 2/b alatt lakó özvegy Schnitzer-
nének -egyik íia, aki mint gazdászati. -hadnagy 
leljesit szolgálatot a harctéren. A fiatal tiszt-
tel együtt jött- a tiszti szolgája is, aki öt nap 
előtt a spanyol betegséghez teljesen azonos 
tünetek között megbetegedett. A bajt más-
nap megkapta Selmitzevné is, majd Etelka 
nevű leánya. Az úriasszony Mariska nevű 
leánya és a nála vendégségben tartózkodó két 
kis unokája mentesek maradtak a könnyű le-
folyású betegségtől, azonban orvosi rende-

dr. Van Zoltán József, dr. Vas Ignác fia ke-
zeli, aki a következőket mondta munkatár-
sunknak: 

— Végleges diagnózist nem mondhatok, de 
bizonyos, hogy eddig soha nem tapasztalt be-
tegséggel állunk szemben. A betegség tünetei 
szakathmok és mindenben megegyeznek azok-
kal a tünetekkel, amelyeket az uj — spanyol 
- r járványról tudunk. A betegség itt is tel-
jesen enyhe lefolyású. Az egyik beteg telje-
sen felgyógyult már, a .másik kettő i.s job-
ban van. 

Budupesről jelentik: A spanyol járvány 
(Budapesten sziinőben van, azonban a főváros 
környékén tömegesen lépett fel. Igy legutóbb 
(50 munkás megbetegedését jelentették. (Remé-
lik, hogy a betegségnek könnyebb lefolyása 
•lesz 

Jetre elkülönítették őket, A három beteget j 
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R butoruzsora Szegeden. 
— T s z e s e p k o r o n á b a k e r ü l e g g e g y s z o b á s l a k á s b e r e n d e z é s e . — 

honival járó uzisoraárak. az elkésett kormány 
intézkedések ezen a téren is rettenetesen 
kezdik éreztetni. á hatásukat és most -már 
szinte kapkodásszámba, fejetlenségnek minő-
síthető rendelkezéseknek tűnnek fel azok a 
félig-meddig megszorításra törekvő intézke-
dések, amelyek hosszú vajúdások -után nap-
világot kezdenek látni. Mert a bútorkereske-
delemben is burjánzik a lánckereskedelem, 
még az ócska butoroik terén is és aratnak az 
ócskások, bútorkereskedőik busásan. 

A kormány Játja és tudja ezt az áldatlan 
helyzetet. A házasságkötéseik lehetetlenségén 

• segíteni i-s szeretne, az erre, irányuló törek-
vései azonban szárnytailanok. erőtlenek. Éllő-
szőr ugyanis a házasulandó.katonákon akar 
segíteni. Érre nézve megtörténtek az első lé-
pések. A köz érdekében állítólag erélyesebb 
intézkedések is1 fognak tétetni. Értekezlet is 
volt máir -Budapesten, amelyen- az érdekelt 
butorgyá-rosok szintén résztvettek. Az érte-
kezlet elhatározta, hogv az önköltségi árak 
alapján megállapítják a különböző tipusu -bú-
torok árait; elsősorban a nonmálbutorét, a 
melynek vevői a munkás és szegényebb kö-
zéposztályból kerülnek ki. De megállapítják 
a többi típus* legmagasabb árát is. Az érte-
kezlet -kimondotta, hagy a közélelmezési hi-
vatalok segítségévei erélyesen fog iái irtani a 
tisztességes keresikedélemibe beékelődött lánc 
kereskedőket és r-azziaszerüen -felkutatják a 
rejtett készleteket. Az összes típusok árait a 
bizottság állapítja meg és az összes árakat 
hivatalosan fogja rávezetni az egyes bútor-
darabokra, hogy a közönség ilyen módon is 
védekezhessék az árdrágítókkal szemben. 

•Ezek a célszerűnek látszó rendszabályok 
Szegeden is bevezetendők lennének, mert 
ami a fővárosban nagyban megy. ugyanaz, 
bár kisebb .mérvben. Szegeden is. megvan. 
Lehetővé kell minden áron tenni azt, hogy 
uj családok alapittassa-nak. ez a legdrágább 
és mindenek fölött valló érdeke ennek a- véré-
től erején felül lecsapolt országnak. Lakást, 
otthont, kenyeret kell- nyújtani a szegényebb 
és középosztálynak, mert az áruuzsoráslök 
csak tönkretenni, de megmenteni nem tudják 
az országot. Ellenben az országot meg keh 
menteni tőlük. 

(Saját tudósítónktól.) Nézegettük az anya-
könyvi hivatal házassági hirdetéseit, azután 
a iegiUtöbbi házasságkötéslék statisztikai ada-
tait és rájöttünk, hogv a nősülési kedv, az 
esküvők száma alaposan megcsappant. Nem 
igen van kedvük az embereknek fészket-
rafcníi, egyéb ökolk miatt részben azért, mert 
nincsen fészek, lakás, részben -azért, inert 
-olyan hatalmas kiadásokkaljár -egy háztartás 
berendezése, hogy azt a középosztályhoz tar-
tozók fedezni teljesen képtéienék. És ez a 
képtelenség nemesük Szegeden uralja a hely-
zetet, hanem az egész országban. 

Utánajártunk, hogv egy szerény konyha 
felszerelése mennyibe kerül Szegeden. A kis 
láboson kezdtük. Kék, zománcozott láboson, 
amelynek, hideglelős, háborús szine és zo-
mánca volt. 16 koronát kértek érte. Egy na-
gyabbért, 5—6 literesért 30 koronát. Egy 
fakanálért 1 koronát. Egy kannáért 32 koro-
nát, egy tányérért 4 koronát és egy bádog-
fedőért 3 koronát, egy bádog takaréktűzhely -
ért 250 koronát, egy csontnyelü késért 7- ko-
ronát és egy konyhaszekrényért puhafából 
700 koronát. Ezekből az árakból megáiitapit-

• hatja mindenki, hogy egy teljes konyhaberen-
dezés ma szerény igények mellett körülbelül 
2500—3000 koronába kerüli. Elképzelhető 
ezekután, hogy étvágyat Ika-ptunk egy sze-
rény háztartás berendezési költségeinek ki-
fürkészésehez. Miután a konyhát nem sike-
rült beszereznünk, egy szerény szoba bútor-
zatának összeszedésére vállalkoztunk, Egy 
puhafa asztalért, ameliyért boldog időben 30 
koronát kértek, most 360 koronát kellett vol-
na fizetnünk. Két mázolt szekrényért 1800 
koronát. Két ágyért betétekkel 2-0.00 koronát. 
Hat székért 850 koronát. Ez összesen 5010 
korona. A csupasz és a legnélkülözlhetlenebb 
bútordarabok. Hol van még a többi keMőség. 
Ágynemű, abrosz, függöny, a stafiirungba 
valló fehérnemű stb.. amelyeik ma megfizet-
hetten értékeket képviselnek. Ezek a legmini-
málisabb számítási alap mellett, ujabb E>—15 
ezer koronára rúgnak. Tehá t egy egyszoba, 
konyhából' álló lakás berendezése Szegedien 
a legegyszerűbb bútorzat mellett tízezer ko-
ronába kerül. 

Most már egy olyan lakás berendezése, 
amely békeidőben tízezer koronát tett ki, .te-
hát egy háromszobás lakásé, 40—50 ezer 
koronát emészt feli -Lehetséges-e, áíllhat-e 
módjában ma egv — mondjuk tisztviselő-
nek — a leánygyermekét 'férjhezadni, bn tor-
za ttai ellátni, vagy merjen-e egy fiatalember 
családalapitásra- gondolni akkor, amikor az 
egész évi jövedelme 5—6000 korona. A ihá-

jíincs többé psimihiány. 
Rongyos és használhatatlan kerékpár* 
külső gummiját vigye felújítás vegett 

FTÎ IS'V F H F varrógép kerékpár és 
* I s L S l ^ , gramofon raktárába. 

Szeged , Kiss-utca Keleti-palota. 

Szeged a királyi családról 
1 elterjedt hazug hirek ellen. 

— Távirat a kabinetirodához. — 

(Saját tudósitóiüitól.) -A képviselőház 
tegnapi ülésén foglalkozott Huszár V - roiy 
interpellációja oly.tán azokkal a hazug és ten-
denciózus híresztelésekkel, amelyek —.a* ki-
rálvi -családról, különösen a királynéról szól-
va — hetek óta -járják az országot. Wekerle 
Sándor miniszterelnöknek hangban és tarta-
lomban egyaránt méltó válaszát egyhangú 
helyesléssel vette tudomásul-, a. Ház. A nyil-
vánvalóan ellenséges forrásból származó és-
tendenciózus hiresztelésekkel szemben — u-gy 
Játszik -rr az ország .törvényhatóságai is ál-
lást foglalták.. Szeged tanácsa csütörtökön 
dr. Kelemen Béla -főispán elnöklésével tar-
tott ülésén foglalkozott ez üggyel és a hozott 
határozatból kifolyólag a főispán a -követke-
ző táviratot küldte a kabinetirodához: 

Császári és Királyi Kabinetiroda 
Wien. 

Szeged város tanácsa mai napon elnök-
letem alatt tartott ülésében eiőterjesztésern 
folytán foglalkozott a királvné őfelségét és 
családjának tagjait érintő gálád hiresztelé-
sekkel és az egész lakosság közhangulatának 
adva kifejezést mélységes felháborodással 
itélte el a négy év óta tartó embertelen hábo-
rúnak ezen ujabb demoralizáló irányát, mely 
rágalmával még a királyné f-enkölt személyét 
sem kíméli és az ellenséges hadviselő álla-
mok céljainak szolgálatában minden tekin-
tély -LerombolásáváI és minden erkölcsi köte-
lék meg-lazulásával iparkodik a jogrendet 
felforgatni és belső zavarokat előidézni:. Sze-
ged város polgársága nem engedi szárnya-
szegetté tenni nz uralkadóházzai való egybe-
forrottságunk érzését, a Piave mellett végső 
önfeláldozással -küzdő hős 46-i-k gyalogezred-
ben fiainak bizalmát t i az itthon szűkölkö-
dés közepette élő lakosságnak munkakedvéi 
és nyugalmát. A város közönsége visszauta-
sítja ezeket a gonosz törekvéseket és ugy H 
császári királyi Fensége és a Felséges Király 
asszony iránt törhetlen hüségérzetét és 
őszinte hódolatát és alattvalói benső szere-
tetét juttatja kifejezésre. 

Bízunk Isten segélyében, hogy áldozat-
kész hazaszeretetünkkel védelmi harcunkban 
mind-végig rendíthetetlenül megálljuk helyün-
ket és vágyódva tekintünk koronás királyunk 
magasztos fejedelmi céljainak megvalósítása 
elé, jf |gy nemes szivének sugalatát követve 
heflyimllitani törekszik az európai népek -kö-
zött a. békés együttélés korszakát, amelyben 
a dinasztiához jó és balsot sban hűséges ma-
gyar nemzet megerősödött állami életében 
az ő politikai, gazdasági és erkölcsi életének 
megújhodásában a felséges uralkodópár ve-
zérlete alatt élvezze az általános népjólétet, 
a mostani megpróbáltatásoknak, erőfeszíté-
seknek, szenvedéseiknek és áldozatoknak bő-
ségesen kiérdemelt jutalmát. 

Dr. Kelemen Béla 
főispán. 
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Szécheny i - t ér , a Városházzal szemben. 


