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kocsisok lovainak. A közgyűlés Pásztor in-
dítványát egyhangúlag elfogadta. 

Dr. Hollós József indítványáról, hogy 
egy utcát Semmelweisz nevéről nevezzenek 
el, a legközelebbi közgyűlésnek tesz érdem-
leges javaslatot a tanács. 

A köriratok elintézése után Bokor Pái is-
mertette a vegyvizsgáló állomás államosítá-
sára nézve a kormánnyal létesített ismeretes 
megállapodást. A közgyűlés a tanácsi javas-
latot elfogadta. 

Még néhány jelientiéiGeienebb ügy elin-
tézése után az elnöklő főispán a közgyűlés 
folytatását csütörtökön délután négy órára 
halasztotta. 

A szegedi tisztviselők és a 
tisztviselőkonyhák felállítása 

Tisztelt szerkesztő ur! Talán nem le-
szek .szerénytelen akkor, amikor az összes 
szegedli, tisztviselők nevében hálás köszönetet 
mondok önnek azért, hogy a közgyűlés előtt 
indítványt tett a tisztviselő-konyhák felállí-
tása érdekében. A közgyűlés, sajnos,' igen 
kevés alkalommal foglal állást és áll akcióba 
a szegedi '.tisztviselők érdekében, aikik — 
mint tudjuk — igen jelentős számmal — kö-
zel hatezren — élnek e város falai között. 
Hogy most szerkesztő ur indítványát a vá-
ros tanácsa és a közgyűlés is magáévá tet-
te, azon nem csodálkozunk, hiszen a tanács 
tagjai is tisztviselők, akik éppen ugy keik 
hogy érezzék az élet rettenetes súlyát, mint 
imi, akik a tanácson kivül állunk. 

Kcztudomásu ma már a tisztviselői nyo-
mor és kacagni 'lehetett eddig minden nagy-
hangú segitő-akción, amelyek igen alkalma-
sak lehettek .a kifelé valíó szemfényvesztésre, 
de alkalmatlanok a nyomor enyhítésére. Nem 
kell messze menni. Elég rámutatni arra a 
rettenetes anomáliára, amit a kormánv vé-
gez a tisztviselőkkel szemben akkor, amikor 
minden közszükségleti cikk árát 400—1000 
percenttel makszimálja. a háború előtti árak 
fölött, mig tisztviselőinek háborús pótlékát 
50—100 percentben állapítja meg. Ehhez nem 
kell kommentár, ez megvilágítja, hogv mint 
vannak kielégítve és ellátva a j közalkalma-
zottak. 

Igenis sürgetjük mi is a tisztviselői kony-
hák fölállítását, mivel a létünk függ áttól. 
hogy végre igazán segítsenek rajtunk. Nem 
•bírunk és nem tudunk megélni. A mostani 
árak mellett a hónap közepén már nincsen 
betevő falatra való pénzünk. Az állam natu-
ralékkal való ellátása pedig tervben igen szé-
pen fest, de a kivitelben eddig semmi egye-
bet nem idézett föl, mint a miostoha elbánás j 
fokozottabb érzését. Várjuk a tisztviselőkony-
hák sürgős fölállítását, mert jön a tél, mely-
től szinte az őrülettel határos félelemmel' 
rettegünk. Az éléskamráink üresek, mert nin-
csen pénzünk, hogv a napi szükségleten fe-
lül előre vásárolhassunk valamit akkor, ami-
kor a mindennapira sem telik. Honnan ve-
gyünk tüzelíöfát, szenet és miből. Ha ve-
szünk és a takaréktűzhely alá gyujtunk. ak-
kor nem tüzelhetünk a lakószobában. Tehát 
vagv a konyhában huzódunk meg a csalá-
dunkkal. vagy nem főzhetünk. És ki bírja a 
zsirel'átás nehézségeit végig küzdeni? Hol 
szerzünk elegendő fűszert és minden egye-
bet, ami naponta a konyhára kel'li? Megváltás 
lenne rúnk nézve, ha a tisztviselői léonvhák 
mielőbb felállíttatnának Szegeden. Ezt talán 

az itt föltártak után fölösleges is tovább bi-
zonyítani. 

Kérjük továbbra is szerkesztő ur támo-
gatását a tisztviselők szociális és humanitá-
rius mozgalmaira vonatkozólag. Több álla-
mi tisztviselő nevében: Peregi József. 

A butorárak makszimálása. 
— Megjelent a rendelet. — 

Sok huzajvona és alaposan fölemelke-
dett árak után végre megjelent a butorárak-
ra vonatkozó rendelet. Ez nem az a rende-
let, amelyet a közönség várt, ez inkább egyes 
nagyobb cégek ármegállapításának tekinthe-
tő, vagy ha a vásárolni óhajtó ugy akarja, 
hivatalos árajánlat. Vékony kis gát a butor-
uzsora ellen, de elegendő arra, hogy a ren-
deletből is megállapítható legyen, hogy bi-
zony ma a legnagyobb fényűzések egyike 
bútort vásárolni, mert ármegállapítással is 
nagyon drága a bútor. Ezzel a rendelettel a 
szegény néposztályon nem sokat segitettek. 
A rendelet az árakat igy szabályozza: 

A kálószoba-berendezés áll tükör, üveg-
és márványlap hozzáadása nélkül két darab 
kétajtós szekrényből, két ágyból, két éjjeli-
szekrényből és egy toietteből vagy egy mos-
dóból. A tömör bükkfahálószoba eísöosztályu 
kivitelben félfényezve, diszvasaiással az elő-
állítónál 1850 korona, a nagykereskedőnél 
2125 korona és a kiskereskedőnél 2440 ko-
rona. Ugyanez gőzölt, bükkfából, matt ki-
vitelben 1700—1955, illetve a kiskereskedő-
nél 2250 korona. Ugyanez matt kivitelben 
beeresztés és diszvasalás nélkül 1300—1560, 
illetve 1625 korona. A tömör bükkfahálószo-
ba eísöosztályu fényezéssel 2600, 3000, illet-
ve 3450 korona. A többi büjkkfahálószoba 
kiskereskedői ára 3050, 2250, 3480 és 3000 
korona. 

A tömör tölgyfahálószoba kiskereskedői 
árai a következők: 2960, 2650. 2000, 3900, 
3560 és 2650 korona. Megállapítja a rende-
let az egyes tárgyak tájékoztató árát is, 
még pedig egy darab szekrény árát a teljes 
berendezés árának 25 százalékában, egy da-
rab árát a berendezés árának 12.5 százaléká-
ban, egy toilette vagy mosdó árát a beren-
dezés 12.5 és egy darab éjjeli szekrény árát 
a berendezés 6.25 százalékában. 

Az ebédlőbutorberendezés áll tükörüveg 
és márványlap hozzáadásával egy darab nagy 
ebédlősjzekrényből, egy1 darab pohárszékbői 
és egy darab ebédlőasztalból. A tömör bükk-
faebédlő elsőosztályíu kivitelben félfényezve 
diszvasaiással az előállítónál 2500 korona, a 
nagykereskedőnél 2825 korona, a kiskeres-
kedőnél pedig 3250 korona. Ugyanez eísö-
osztályu fényezéssel 3100, 3565, illetve 4100 
korona. Ugyanez eísöosztályu kivitelben 2900, 
3335, illetve 3835 korona. Ugyanez csiszol-
va, eísöosztályu fényezéssel 3500, 4025, illet-
ve 4630 korona. Az egyes berendezési árak 
tájékoztató ára: az ebédlőszekrényé a teljes 
berendezés 55, a pohárszéké a berendezés 30 
és az ebédlőasztalé a berendezés árának 15 
százaléka. 

A rendelet .második része megállapítja 
husz magyarországi bútorgyárban a háló-
szoba és az ebédlő árát a föntebbi keretek 
között. Megállapítja még a rende'et, hogv a 
csomagolás költségeiért a fogyasztónak leg-
feljebb hat százalékot lehet fölszámítani és 
tükörért, üvegért, márványlapért és diszva-
salásért a beszerzési ár 10 százalékát. Köz-

vetlenül a gyárból, illetve a nagykereskedő-
től a fogyasztó részére irányiTott áruért" az 
előállító a megállapított nagykereskedői 
árat, a nagykereskedő pedig a megállapított 
kiskereskedői árat számithatja. A rendelet-
ben föl nem sorolt butortipusok tájékoztató 
árát az árvizsgálóbizottság eseten kint kére-
lemre majd hivatalból állapítja meg. 

A rendelet ma már életbe' iépett. 

A moszkvai főkonzul tiltakozása 
német alattvalók letartóztatása 

miatt, 
Berlin, szeptember 25. A moszkvai né-

met főkonzul tiltakozást jelentett be a nép-
biztosok tanácsánál, mert sok német birodal-
mi alattvalót az orosz hatóságok letartóztat-
tak anélkül, hogy a letartóztatásnak komoly 
oka lett volna és dacára a többszörös kér-
dezősködésnek, az illetékes hatóságok a le-
tartóztatás oka felől csak a legritkább ese-
tekben adtak választ. Az ukrán kormány is 
tiltakozást jelentett be a szovjet-kormánynál 
ukrán alattvalók letartóztatása miatt. 

A szocialisták a kancellár 
beszédéről 

Berlin, szeptember 25. A berlini lapok 
részletesen foglalkoznak a főbizottság teg-
napi ülésén történtekkel. Különösen figyelem-
reméltó a szociáldemokrata párt orgánumá-
nak, a Vorwaertsnek alábbi fejtegetése; 

— Hogy milyen kevéssé lehet sró a szo-
ciáldemokrata pártnak a mai kormányba va-
ló belépéséről, ezt a főbizottság tegnapi ülé-
sén elhangzott nyilatkozatom világosan mu-
tatják. Ha ugyanis pártunm a mostani kor-
mányba lépne be, akikor valóban nem lehet-
ne szó életképes alakulatról. A kancellár be-
széde nagyon tompa érdeklődéssel, még ke-
vesebb tetszéssel találkozott, ez azután hall-
gatásba ment át, sőt a baloldali pártokból 
ellentmondásokat váltott ki Beszédének kü-
lönösen az a része von nagyon impoiirikus, 
amelyben. Belgiummal és a háború íölidézé-
st-nek okaival foglalkozott. 

Nagy földrengés a görög 
szigeteken. 

Chiasso, szeptember 25. Heves földren-
gés volt Páros. Naxos és Sira szigetén, sok 
száz halott van és ezernyi sebesült. Igen sok 
ház dült össze és a lakosokat a romok temet-
ték el. 

Berlin, szeptember 25. Olasz lapok je-
lentik, hogy a görög szigeteken erős föld-
rengés volt, amely különösen Mi'lk (Moloc) 
szigetén hatott pusztitólag. E szigeten 300 a 
halottak és 2000 a sebesültek száma. Csak-
nem az összes nagyobb épületek összeomlot-
tak. 

I A n i i n ^ í m va§y fluorssró-
J U y y O ö S H S T U l á n g kerestetik. 

Cim a kiadóhivatalban. 

Szegeden kizárólag kapható; 
Fonyó Soma 
világítási vállalatánál 

Telefon 165. szám. 


