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Amikor nyomdát vesz 
a város. 

'Saját tudósítónktól.) Nagyon régi vágya 
csl város hatóságának egy városi nyomda fel-
állítása, még néhai Lázár Györgytől örököl-
te ezt a tervet a mostani polgármester. Mint-
egy két hete értesültünk arról, hogv a városi 
nyomda ügye olyannyira esedékessé vált, 
hogy már meg is vették. Hivatalosan ugvan 
nem közöltek az ügyről semmit, de egyik 
•szegedi lap tudni vélte, hogv Hódmezővásár-
helyen találta meg a város azt a nyomdát, 
amelyet oly régóta keresett és azt a régi 
tulajdonostól: Nemes Ármintól 40.000 koro-
náért meg is vette, illetőleg a vételt 10.000 

'korona előleg lefizetésével perfektuálta. 
Szó nélkül tudomásul vettük ezt az ese-

ményt, egyáltalán nem óhajtva az ellen szót 
-emelni, mivel nem az a fontos, hogv milyen 
üzletet kezd a tanács, hanem az, hogy abból 
a városnak haszna lesz-e. Még azt sem ki-
fogásoltuk, hogv titokban, a közgyűlés meg-
kerülésével bonyolíthatták le ezt az üzletet. 
Ott ugyanis, ahol gyors elhatározással, a 
kedvező alkatom kihasználásával kell -csele-
kedni, esetleg nem lehet várni a legközelebbi 
•közgyűlésig. Az ügy tehát teljesen rendben 
lett volna, 

pénteki tanácsülés azonban váratlan 
meglepetéssel szolgált a uyomdaalapitás 
ügyében. Balogh Károly közélelmezési ta-
nácsnok bejelentette, hogy — miután a tanács 
az ö hatáskörébe utalta a városi nyomdát — 
ő két nyomdai szakértő kíséretében átutazott 
Hódmezővásárhelyre a nyomda átvételére. 
Ott azt tapasztalta, hogy a várost becsap-
ták. A nyomda nemcsak, hogy a felét sem 
éri -a vételárnak, de a váro.sra nézve teljesen 
hasznavehetetlen. És ennek illusztrálásakép-
pen felolvasta a szakértők terjedelmes jelen-
tését. Kommentár helyett mi is ebből idéz-
zük az alábbi lényegesebb részeket: 

— A nyomdahelyiségben találtunk min-
denekelőtt egy Siegl-féle 60X86 cm. ráma-
belvilágu gyorssajtót. A gép körülbelül 50— 
60 éves lehet, miután a Siegl-gyár már vagy 
4 évtized óta nem létezik. Igen primitív, 
gyenge és elhasznált gép. (Az egyik amerikai 
taposógép Österreicher és Márkus-féle gyárt 
smány, uj korában sem v°lt jó; lehet 10 éves, 
bcsapágyai kopottak, elnyűtt, rozoga. Találtunk 
a nyomdában 8 nagy szekrény betűt, ame-
lyekből 6 szekrény garmond antikva. 1 petit 
.antikva (30 kiló) és 1 ciceró antikva. Ezek a 
szöveg-betűk. Ezek együttes súlya optimisz-
tikus becslés szerint 200 kilogram. Hogv ez 
milyen kevés, annak illusztrálására legyen 
-zabad megemlítenünk, hogy például a városi 
költségelőirányzat vagy zárszámadás elfcé-
szitéséhez körülbelül 300 kiló petit antikvára 
van szükség. Túlzottan bő becslés mellett a 

j iáboru előtt belekerülhetett volna egv ilyen 
•nyomda teljesen uj modern gépekkel, betűk-
kel és felszereléssel 13.020 koronába. Abban 
az állapotban azonban, amelyben ma van, 
legalább 50 százalékát vesztette értékének és 
normális, viszonyok között nem ér többet 
6510 koronánál. Ha azonban a háborús ár-
emelkedést is számításba vesszük, akkor 
szerintünk a háború előtti árak háromszoro-
s i g kell vennünk és igv megér a nyomda 
19.530 koronát annak, aki használni tudja. 
A város nem használhatja, mivel a gép ki-
csiny ahoz, hogy a leggyakrabban szükséges-
nyomtatványokat elkészíthessék rajta. Meg-
vétel esetén azonban körülbelül 5900 korona 
költsége lenne még a városnak a nyomda 
rendbehozására, a gépek kijavíttatására, le-
szerelésére, szállítására és csomagolására. 
Üzembehelyezés előtt a városnak egy papir-
vágó-. perforáló- és tűzőgépet, valamint egy 
tömöntődét kellene vásárolnia, mivel ezek 
nélkül egyáltalán nem dolgozhatna. Ezek 7000 
koronába kerülnének. 

A szakértők jelentése érthetően meg-
top te a tanácsot, mert ennek adatai mennyi-
ség és méretek tekintetében teljesen elütöt-
tek az eladó irásős ajánlatától. Kétségtélen, 

hogy tudatosan félrevezették a tanácsot, a 
mely készpénznek vette az ajánlat szövegét. 
Buócz Károly városi mérnök ugyan odaát 
volt, a város megbizálásábói a nyomdát szak-
szempontból megbírálni, de ő lehet kitűnő 
mérnök, a nyomdához azonban, ugy látszik, 
kevesebbet ért, mint ama bizonyos hajdú a 
harangöntéshez. 

Csak természetes ezek után, hogv a ta-
nács elállt az üzlettől és erélyes felszólítás, 
megy Nemesnek, hogy a 10.000 koronát 3 
napon belül küldje vissza, mer t különben 
az ügyészségnek adja út az ügyet a város, 
hogv pénzét visszakapja. 
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— Gróf Zichy János Bécsbén. A közok-
tatásügyi miniszter, mint Bécsből jelentik, 
péntek délelőtt odaérkezett és a (Magyar Ház-
ba® -szállt meg, 

— Szterényit üdvözölte Szeged. A város 
tanácsa pénteki ülésén elhatározta, hogy iSzte-
rényi József kereskedelmi minisztert üdvözli 
abból az alkalomból, hogy a király, a romá-
niai béke körül kifejtett eredményes tevékeny-
sége elismeréseid, bárói méltóságra emelte. A 
tanácsülésen elhatározták ínég, hogy üdvöz-
ülik Szinger Koméit a piaristák rendfőnökévé 
történt megválasztása alkalmából és hogy 
részvétiratot (intéznek néhai Lé-vau Józsefi 
családjához. 

— Kitüntetések. Gombos Pál, Fischer Fe-
renc és Lasanc Imre tizedeseiket az 5. honvéd: 
gyalogezredben az ellenség előtt tanúsított 
vitéz magatartásuk elismeréseül a bronz vi-
tézségi éremmel újólag, Pádár János, Gori 
Antal, Olasz István népfölkelőket az 5. bon-
véd gyalogezredben a bronz vitézségi érem-
mel tüntették ki. 

— A piaristák uj házfőnökei. A piaristák 
szerdán ós csütörtökön tartották Budapesten 
rendi gyűlésüket. Prelogy Józsefet, a szege-
di városi főgimnázium kitűnő igazgatóját a 
szegedi piaristák házfőnökévé választották. A-
Szegedrőt elszármazott, piarista tanárok kö-
zül .Jászai .Rezső kormány-segéd és budapesti 
házfőnök lett, mig Czimmrrmann ÍPáT íkis-
szebeni. Both Ferenc temesvári és Sc.handl 
Miklós váci házfőnök /lett. 

— A hadikőlcsönjegyzések eredménye 
Szegeden. A VIII. hadikölcsönre julius 11-én 
a jegyzések lezárulták. A jegyzések eredmé-
nye a szegedi bankokban a következő: Szeged-
Csongrádi Takarékpénztár 9,250.000, Általá-
nos Hitelbank 4,100.000, Kereskedelmi és 
Iparbanik 3,200.000, Neu Ernő bankháza 2 mil-
lió 200.000, Bankegyesüilet 1.400.000, Népbank 
500.000, lAlsótanyai népbank 175.000. A főis-
páni hivatalban 500.0000 koronát jegyeztek. 
A jegyzéseket tudvalevően julius 24-éig meg-
hosszabbították. Valószínű tehát, hogy a jegy-
zések végösszege jelentékenyen nagyobb lesz. 

— A közmunkatanács uj elnöke. Buda-
pestről jelentik: Polónyi Géza, a közmunka-
tanács elnöke pénteken délelőtt Wekerle iSán-

A 8 - i k hadikölcsön 

eredeti feltételeken je-
gyezhető a hivatalos 
aláiró helyen: 

bank- és váltó-
üzletében 

S z é c h e n y i - t é r , a Városházzal szemben. 

dor miniszterelnök előtt letette a hivatalos 
esküt. 

Budaijestről jelentik, hogy a közmunkata-
aácsbóil többen kilépni szándékoznak,.mégpedig 
azért, mert annak elnöke Polónyi Géza lett. 
Az első, aki elhagyja a. közmunkatanácsot, 
Vázsonyi .Vilmos lesz, aki a főváros törvény-
hatóságát képviseli a tanácsban. H í r e jár , 
hogy Vázsonyi nyíltam megindokolja kilépé-
sét. Arról is szó van, hogy a tanács ügyveze-
tő alelnöke, Garancsi Mihály is ot thagyja ál-
lását. 

—• Szeged liszteliátása az elmúlt termés-
év utolsó hónapjában. Bokor Pál helyettes-
polgármester szerdán ugy intézkedett, hogy a. 
rendes csütörtöki tanácsülés péntekre halasz-
tassék, ő maga pedig a gyorsvonattal Buda-
pestre utazott. Péntek reggelre ismét itthon 
volt a polgármester és mint a tanácsülésem 
kiderült, igen fontos ügyben járt a főváros-
ban. A hatóság sürgetésére ugyanis közölte 
a közélelmezési minisztérium, hogy julius 
15-től augusztus 15-ig terjedő időre mem 
utalnak ki lisztet a vros lakosságának. A pol-
gármester utazása nem volt eredménytelen, 
mert hosszas és kölcsönös kapacitálás utáni 
hajlandónak nyilatkozott a minisztérium az 
eddigi lisztkvóta háromnegyed részét — ki-
utalni és pedig 10 naponként, tehát három 
részletben. Takarékos beosztással most m á r 
talán isikerülni fog a fejkvótát eredeti havi 
6 kilós megállapításában meghagyni, az azon-
ban ki van zárva, hogy valaki bármilyen cí-
men is pótadagot kaphasson. 

— Ötmilliós alapítvány árváknak és 
vakoknak. Aradról jelentik: Fischer Eliz 
nyolcvankilenc éves matróna a. napodéban ké-
szítette el végrendeletét. E szerint vagyoná-
nak legnagyobb -részét, ötmillió koronát jóté-
konycólra hagyja. Négy és fél millió koro-
nát, egy leányárvaház, félmillió koronát -egy 
szemkórház alapítására hagy a végrendelei-
Fischer Eliz ügyvédje ma terjesztette be -
városhoz és a zsidó hitközséghez az -alapin. 
oklevelet. A -leányárvaházat ugyanis a zsii ó 
hitközség /kezelésére és vezetésére bízza a 
végrendelet. 

— Az ötkoronás kávéházi szalámi. A 
VJti\jmgyar.ország pénteki számában megaV-
tuk, hogy az egyik szegedi kávéházban 5 ko-
ronát kérnek egy adag szalámiért, amelyben 
6 papirvékonyságu szelet van. -Ezzé! kapcso-
latban felhívtuk a főikapitányt a kávéházi 
árak makszimálására. /Most örvendetesen 
megállapíthatjuk, hogy célunkat részben m á r 
el is értük. Az ötkoronás szalámiból péntekre 
már négykoronás lett, az adagok pedig meg-
nagyobbodtak. Valószínű, hogy a szalámira a 
kávés még igy sem fizet rá, amit természe-
tesen nem is kivánu-nk, mert senkitől sem iri-
gyeljük a jogos üzleti hasznot. A jó példát, 
amelyet, -az egyik kávéház mutatott , /követ-
niük kellene a többi kávésnak és vendéglő-
söknek is, nehogy .a-hatósági beavatkozást ki-
kényszerítsék. 

— Hősi halál, A vidéki sajtónak, melynek 
annyi jeles, izzó ambíciója fiatal tehetsége 
cserélte fel négy év előtt, tollát a karddal, gyá-
sza vau. A Piavénái, annyi ifin magyar 
élet kihamvad-ása sötét folyójánát hősi halált 
halt Fekete Tivadar honvéd hadapród őrmes-
ter. a vidéki újságíró gárda egyik legfiata-
labb és -legtehetségesebb harcosa.. Szegedről 
került 1913-ban Nagyváradra, ahol színes 
Írásaival, uj-ságirói éleslátásával, alkotni vá-
gyó agilitásával -meghódította a tehetségét ér-
tékelő közönséget és kar tá r sa i t is. A 23 éves 
Fekete Tivadar jövőjébe® fiizött. reményeiket 
megsemmisítette egy ostoba olasz gránát, a 
mely Cette-Casinónál szivén találta. Roham-
százada külön sírba temette. 

'— A kozépitészeti tanács uj tagja, Wekerle 
Sándor belügyminiszter dr. Balassa. Ármint 
a kozépitészeti tanács tagjává nevezte ki. 

— A közalkalmazottak naturáléi. Papp 
Elek pénzügyminiszteri államtitkár — mint 
Budapestiről jelentik < értekezletre b/vta. 
meg az Állami Tisztviselők Országos iEgyo-_ 
sületét, valamint a kötelékébe tartotó szak-' 


