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5zegedi cipésziparosok panasza a közélelmezési üzem 
cipő-osztálya ellen. 

— A kamara elismerése Balogh Károlynak. — 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi kereske-
delmi ás iparkamara kedden délután Weiner 
Miksa alelnök elnöklésével teljes ülést tartott, 
amelynek első pontja a formális jelentések 
után a tőkefölemeléseket korlátozó kormány-
rendelet volt. A kamara elhatározta, hogy 
ez ügyben felterjesztést intéz a kereskede-
Idmügyi és pénzügyminiszterekhez ás rá mu-
tat arra, hogv az az általános öröm, amelyet 
e rendelet megjelenése a magyar közgazda-
sági életre féltékeny osztrák körökben kell-
tett, legjobban bizonyítja annak elhibázott 
voltát. Éppen azért azt óhajtja a kamara, 
hogy a rendelet a pénzintézeteknél ne ter-
jedjen tüll1 a legszükségesebb korlátozásokon, 
az ipart illetőleg pedig teljesen hatályon ki-
vül helyeztessék. A kormánynak a háborús 
áruuzsora létöréscre indított akcióiját és a 
központokat ellenőrző állami hivatal fölállítá-
sát örcmimeli vette tudomásul a kamara, mert 
mindkettőben ezirányu régebbi előterjeszté-
seinek megvalósulátsát látja. Sajnálattal áfla-
pitotta azonban meg a teljes ülés, hogy egy-
részt a háborús árdrágítást megakadályozni 
h'ivatott rendeletek csak az in»r és kereske-
delem ellen irányulnak, mig jnásrészt pedig 
a közipontokat ellenőrző, hivatalnak a hatás-
köre ndm terjed ki az agrárius központokra. 
A kamara az /egyenlő elbánás elvének al-
kalmazását 'fkivánja az egész vonalon. 

A kereskedelmi miniszter hosszú lejára-
tú 4 százalékos kölcsönök nyújtásává: kíván-
ja lehetővé tenni a háboriiból visszatérő kis-
iparosoknak és kiskereskedőknek, hogy üze-
müket újra megkezdhessék. E célra 4 mi-
hiiszter 80—90 milliót kíván a pénzintézeti 
központnak rendelkezésére bocsájtani, amily 
la kölcsönöket a helyi véleményező bizottsá-
guk meghallgatása alapián a kötelékébe tar-
tozó intézetek utján fogja folyósítani. A mi-
hiiszter felhívása alapján a kamara megtette 
a szükséges intézkedéseket a helyi bizottsá-
gok megszervezésére és az akció előkészíté-
sére. 

Ezután dr. Tonelli Sándor titkár a külön-
böző közellátási hivatalok ellen .a ' kamará-
hoz érkezett panaszokat és a kamara által 
foganatosított intézkedéseket ismertette. Leg-
súlyosabb ezek között Szabadka városiak az 
az eljárása, hogv a kereskedőket a fönnálló 
miniszteri rendelete ellenére a hatóságilag ki-
utalt cikkek elosztásából teljesen kizárja, 
hogy a közellátási üzem más oldalion szen-
vedett veszteségeit e réven kiegyenlítse. 
Minthogy a szabadkai kereskedelmi egyesü-
letnek és a kamarának ez ügyben tett lépései 
nem vezettek eredményre, a teljes ülés az 
esetet bejelentette a kereskedelmi és közélel-
mezési miniszternek. Nagyobb vita fejlődött 
ké a szegedi közélelmezési üzem cipő iizeme 
ellen emelt panaszok ügyében, amelyeknek 
tisztázása érdekében a kamara vizsgálat meg-
indítását kérte. 

E tárgynál Schüffer Márton beltag a 
cipőiparosok nevében megismételte azt a pa-
naszt, hogy a közélelmezési üzem a cipő-
iparosoktól elvonja az anyagot és mig 400— 
500 kisiparos hónapokon keresztül csak 1200 
pár cipőre váló anyagot kap, addig a hivatal 
cipőüzemé vagonszámra kapja az anyagot 
és ezt az önálló iparosokkal oiyformán akar ja 
elkészíttetni, hogy őket mwikások módjára 
alkalmazza. Előadja a cipőipar bajait és kéri, 

hogy a kamara tegyen lépéseket, hogy a 
Szegedre érkező anyag jegyek kibocsátása 
ellenében és megfelelő ellenőrzés mellett az 
iparosoknak bocsáttassák rendelkezésére. 

Sohaffer Mártonnak Bulogh Károly ta-
nácsnok, kamarai levelezőtag válaszolt. Elő-
adta, hogy ő a cipőüzemet 1917. tavaszán 
Menning Mihállyal, a szegedi cipőszövetke-
zet vezetőjével történt megbeszélés után lé-
tesítette. A cipőüzem vezetéséért mindenben 
vállalja a felelősséget és annak vezetője csak 
az 5 utasításai szerint működik. Ami az elő-
adott konkrét panaszt illeti, előadja, hogv a 
cipőüzem, áltál a heiliybeü cipőiparosok b e -
vonásával málr elkészített és1 még e(<é« • 
tetni kívánt cipőmennyiség a szegedi kontin-
gensén felüli bőrből készült, amelyet a ke-
reskedelemügyi miniszter bőr és textilügyi 
meghatalmazottja. Moly miniszteri tanácsos 
az országos közellátás számára adott ki Sze-
geden vaffiö elkészíttetése céljából. E mennyi-
ségről tehát a 'közélelmezési hivatal elszámol-
ni tartozik és azt magánfeleknek kiadni nem 
lehet, 

Sohaffer Márton kijelenti, hogy neki nem 
vádaskodás volt a célja, hanem csak tisztáz-

-ni kívánta a dolgot és efő akarta adni az ipa-
rosok panaszát, akik azt látják, hogv nincs 
anyag és nincs munka. Megismétli azt a kí-
vánságát. hogy a kamara járjon el! megfelelő 
munkaalkalom biztosítása érdekében. Dr. 
Tonelli .Sándor föllvjiíágositási hozzá|zólása 
után Bokor Adolf indítványt tett, hogy a ka-
mara fejezze ki elismerését a közélelmezési 
hivatal /vezetőjének azért, hogy a szegedi 
ciipőiparosoknak a kontingensen felüli mun-
kát, a közönségnek pedig cipőt biztosított. 
Weiner Miksa alelnök a teljes illés egyhangú 
hozzájárulásával1 mondta (ki a határozatot, a 
mély szerint a kamara a közélelmezési hiva-
tallal egyetértőleg rajta lesz, hogy az iparo-
sok megfelélő munkadíj megállapítása mel-
lett munkához jussanak. 
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HETI MŰSOR: 
Szerda „Charlotfe kisasszony" történelmi szinmü. 
Csütörtök Premierbérlet B. 2. sz. „Heidelbergi diákélet" 

szinmü. 
Péntek Premierbérlet A. 2. sz. „Heidelbergi diákélet" 

szinmü. 
Szombat d. u. „Mágnás Miska" operett. 
Szombat este „Heidelbergi diákélet" szinmü. 
Vasárnap d. u. „Falurossza", népszínmű. 
Vasárnap este „Heidelbergi diákelet" szinmü. 

* Elhagyta a társulatot a hősnő is. Alig 
rault egy hónapja, hogy a társulat megkezdte 
az uj szezont, az újonnan szerződtetett tagok 
közül már a negyedik színésznő távozott el 
a társulat kötelékéből. A sort Sólyom Janka, 
a láncos szubrett nyitotta meg, aki be 'sem 
mutatkozott, majd a táncosnő távozott el, a 
kit Kerényi Hjermin énekesnő követett, vége-
zetül padig a hősnő, Regös Mária hagyta el 
a társulatot. 

* A Hunyadi László Debrecenben. Erkel 
Ferenc nemzeti operája, a Hunyadi László ke-
rült szinre Debrecenben október 6-án és: az 
opera előadása keretében mutatkozott be 
Vass Manci, a zeneakadémia végzett növen-
déke. 

* Kreesányi Ignác és Janovícs Jenő* 
Mindakettén igazgatói voltak a szegedi szín-
háznak és Kreesányi Ignác már nem szín-
igazgató, mig Junovics Jenő a kolozsvári 
színháznak ,a direktora, aki a kolozsvári szin-
iigyi bizottságot felkérte, hogy a kultuszmi-
niszternek tegyen javaslatot, hogy Kreesányi 
Ignácot nevezze ki a kolozsvári nemzeti szin-
ház örökös tagjának. Ennek az örökös tag-
ságnak az anyagi kötelezettségeit is vállalja 
és igy csak a kinevezés van hátra, hogv Kre-
esányi Ignácnak az erkölcsi eredményen ki-
vül anyagiakban is legyen része. 

* Opera előadások a vidéken. A vidéki 
színházak közül e héten a kolozsvári színház-
ban a Lakme, az aradi színházban a Rigojel-
to opera keriil előadásra. 
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Szerdán és csütörtökön 
október 9-én és 10-én. 
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l ellDPDil 5 
Detektivtörténet 4 részben. 

A legötletesebb detekfivfilm. :• 

Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor. Vasárnap d. u. 
2 órai kezdettel. Jegyek előreválthatok d. u. 

3 órától, vasárnap d. u. fél 2-től kezdve. 

Szerdán és csütörtökön október 9 és 10-én. 

imádkozik a király 
A rnéregkeverőnő bűnügyi 

dráma. 

Ö felsége hozzájárulásával és elismerésével készült 
nagy filmdráma 4 felvonásban. 

A festő álma humoros 
vigjáték. 

Az erős Willy 
Előadások d. u. 2., 7a4., 5., 7 és 9 órakor. 
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