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B É L M A G Y A E Ü R S Z A G Szeged, 19.18. november 22. 

kon a várossal szemben — nem tudnak vá-
sárolni marhákat. Ez annál nagyobb baj — 
mondották — mert nyolcvan husiparos érke-
zett haza Szegedre a harctérről, akik most ál-
lás nélkül vannak. A busiparosck elhatároz-
ták, hogy a város tanácsához fordulnak az-
zal a kérelemmel, hogy tegye lehetővé a lius-
i párosoknak a marha vásárlást. (Ezzel szemben 
igérik, bogy a marhahúst olcsóbban fogják 
árusítani a hatósági hm mérés folyó árainál. 
Végül kimondotta az értekezlet, hogy a sze-
gedi husi párosok be fognak lépni a Károlyi-
pártba. A lmsiparosok határozatához a mi 
megjegyzésünk elsősorban az, hogy a hatóság 
nak- mindenekelőtt a lakosság szociális érde-
keit kell megvédeni. Biztosítékokat kell tehát 
szerezni arra nézve, hogy a husiparosolk való-
ban clcsóbbaii fogják árusítani a huát, inert 
a háború keserves esztendeinek tapasztalatai 
alapján igazán nem tudjuk sajnálni a lms-
iparosokat. Egyáltalán nem szabad az össz-
lakosság rovására semmiféle engedményt ten 
ni, még ha ezidőszerint nyolcvan husiparos 
állás nélkül is van. A fő szempont az, bogy a 
szegény nép végié olcsó liushoz jusson. .Ha 
tehát a husi párosok olcsón fogják árusítani a 
linst, teljesítse a tanács a kérelmüket, külön-
ben semmiesetre. Egyébként is prélyes iiitéz-
kedésetket sürgetünk s drágaság ellen, amely 
minden vonalon még •mindig fojtogat ben-
nünket. A vendé ölökben, kávéházakban ugyan 
azok az árak, sőt egyik-másik helyen még 
tűrhetetlenebbek, mint azelőtt. Az egyik sze-
gedi kávéházban például egy kis adagi ne-
gyedkilónál kevesebb szőlő négy korona. Az 
árvizsgáló bizottságnak, a hatóságnak, min-
den jogosult tényezőnek ösSsz© kell fogni az 
árak letörésére. A vendéglősök, kávésok — és 
a lmsiparosok is — most már igazán lemond-
hatnának a boklóg háborús haszonról és lia 
maguktól nem teszik, kényszeríteni kell őket. 

— A ruhaadó. A ruhaadó-rendelet, amelyet 
a kormány azért tervez, hogy a harctérről ha-
zaékező katonákat el tudja látni ruhanemüek 
kel, sok-tekintetben vált iki erős és jogos kri-
tikát. Helytelenítik, liogy azokat, akik a há-
ború alatt katonai szolgálatot teljesítet-
tek, nem mentesítik a beszolgáltatás kötele-
zettsége alól. Van is ebben valami igazság. 
Aki négy és fél évig katonáskodott, az már 
nagyon sokat, eleget adott a köznek. A keres-
kedő kénytelen volt üzletét, az iparos üzemét, 
az ügyvéd irodáját bezárni. Ezeknek legalább 
hónapokra lesz szükségük, hogy isinél annyit 
kereshessenek, amennyiből meg tudnak élni. 
A most leszerelt katonák között van nagyon 
„sok, akinek — a hálóingekkel együtt — akad 
tizenkét ingje, de attól, akik elő! az előrehala-
dás, az érvényesülés, a gyarapodás minden 
utja el volt zárva, négy és fél éven át, nem 
helyes dolog most abból elvenni, ami a háború 
előtti időből azért maradt még neki. mért 
nem használhatta. De ez aztán az egyetlen do-
log is, amit érintetlenül hagyott meg számára 
a háború. Azok közül, akik a háború alatt ka-
tonai szolgálatot teljesítettek, csak azokat 
szabadna ruha és cipő beszolgáltatására kö-
telezni, akiknek vagyonuk van. Mentesíteni 
kellene azonkívül a hőszolgáltatási kötelezett-
ség alól a munkások és tisztviselők egy ré-
szét. Jó l vigyázzunk, bálóinggel együtt, ti-
zenkét inge a legtöbb tisztviselőnek is van. 
Ezt a létszámot azonban csak lelketölő gond-
dal, homályos világítás mellett végzett folto-
zással tudták fentartani. Ezekre az emberek-
re, akiken a háborús nyomorúság átszenve-
dése után .minden drágasági pótlék és fizetés-
emelés hatása csak évek múlva fog majd je-
lentkezni, nagy és nyomasztó teher 1—2 ing-
nek a beszolgáltatása is. Helyes, nagyon he-

lyes, ha a 'kormány gyorsan és a legrövidebb 
uton alkarja cipőhöz, ruhához és fehérnemű-
höz juttatni a leszerelő katonákat. De azoktól 
tessék a cipőt is, a ruhát is behajtani, akik-
nek számára ez nem egy terhes adó. Vannak 
sokan, akik anélkül tudnak odaadni cipőt és 
ruhát, liogy megéreznék. Most nem hiányzik 
nekik és később be tudják szerezni, mert van 
pénzük. Szóval: progresszivitást, kérünk. E 
mellett van a vászonnak, bőrnek és szövetnek 
központja, tessék ezektől elvenni készleteik 
egy részét és a pénzt, amit állítólag közcélokra 
halmoztak fel. 

— Enyhfii a széninség. Budapestről tele-

fonálja tudósítónk: A szénhiány, ugy lát-

SZi'K, enyhülőben van. Dr. Kanti Zsigmond 

népjóléti miniszter erre vonatkozólag egy új-

ságíró előtt a következőket mondotta: 

— A fenyegető széninség most már re-

mélhetőleg enyhülni fog. Szerdán este már 

olyan jelentések érkeztek a kormányhoz, a 

melyek arra engednek következtetni, bogy 

rövidesen nagyobb mennyiségű szén érkezik 

az országba. Csehországon keresztül már 

tegnap kaptunk szenet. A tárgyalások, ame-

lyeket a szén átengedése iránt folytattunk, 

eredménnyel jártak. Németországgal is siker-

re! tárgyaltunk a szénszállítás dolgában és 

már érkeztek is német ázcnszállitmányók. 

— Az uj választójogi törvényjavaslat a 
minisztertanács előtt. Budapestről telefonálja 
tudósítónk: Batthyány Tivadar bclügyminisz 
ter már elkészült az uj választójogi törvény-
javaslattal és a minisztertanács elé terjeszti a 
nemzetgyűlési, a törvényhatósági és községi 
választójogról szóló törvényjavaslatot. 

— Hétfőn megnyílik a tőzscei szabad-
forgalom. Budapestről telefonálja tudósítónk: 
Tőzsdei körökben az a hir terjedt el, hogy hét-
főn meg akarják nyitni a tőzsde.szabad for-
galmát. 

— A szegedi nevelőmunkások kamarája 
A szegedi nevelőmunkások kamarájának el-
nökévé tudvalevőleg dr. Lippay Györgyöt vá-
lasztották meg, aki ez állásáról lemondott, 
A lemondás következtében csütörtökön ujabb 
gyűlést tartottak a nevelőmunkások, amelyen 
a tanácskozást Nemecskay István alelnök ve-
zette. A nevelőmunkások az első izben köve-
tett rendszertől eltérőleg most nem elnöksé-
gét, hanem kilenc tagú tanácsot választottak, 
amely legközelebb tartandó ülésén tagjai so-
rából ügyvezető elnököt választ, A tanács tag-
jai lettek: Bödőnó Trinx Paula, Bródy Mi-
hály, Gurgulics Antal, Hauser Rezső Sándor, 
Kontraszty Dezső, Nemecskay István, Székely 
Gáborné, Szi gyártó Albert és Zadravecz Ist-
ván. 

— Kinevezések. A hivatalos lap csütörtöki 
száma szerint dr. Bakay Lóránt, Engels man-n 
Andor, Huhu Péter. Papp József 5. honvéd 
gyalogezredbeli hadnagyokat, dr. Szekerke 
Lajos, dr. Szél Valentin, Czékus Frigyes 4o. 
gyalogezredbeli hadnagyokat főhadnagyokká 
nevezték ki. 

— Változás a katonarendörségen. Juhász 

Zsigmond testőralezredest, a szegedi katonai 

rendőrség vezetőjét saját kérelmére nyugdí-

jazták és helyébe Vogel Tibor alezredest ne-

vezték ki. Helyettese Sthreiner Ferenc szá-

zados. a törzsszázad parancsnokságát pedig 

Cseresnyés Andor százados vette át. A de-

fekiivosztály parancsnoka továbbra is dr. 

Csete József főhadnagy marad. 

— Gyermekmenhely! kinevezések. A bel-
ügy miniszter Kibling Lajos ,és özv. Teszár 
Vimosnó szegedi állami gyermekmnihelyi na-
pidijasokat gyennekmén helvi kezelővé, illet-
ve kezelőnővé nevezte ki. 

— Nyugalomba helyezik a teljes nyug-

diju tisztviselőket. Budapestről telefonálja 

tudósítónk: A minisztertanács szerdai ülésén 

elhatározták, hegy a fiatalabb állami tisztvi-

selők előléptetése céljából mindazokat az ál-

lami! tisztviselőket, akik a teljes nyugdíjra 

már igényt szereztek, sürgősen nyugatomba 

helyezik. Kivéve azokat, akiknek megtartásá-

ra föltétien szükség van. 

— A Szegedi Újságírók Egyesületéből. 
Pásztor József szerkesztő a következő leve-
let intézte a Szegedi Újságírók Egyesületé-
hez: Minthogy a mai napon a Délmagyaror-
szág társtulajdonosa lettem, kötelességemnek 
tartom, hogy az egyesületnél elfoglalt elnöki 
tisztségemről haladéktalanul lemondjak. Há-
lásan köszönöm a kartársak megtisztelő és 
ismételten megnyilatkozó bizalmát. Kivá'á 
tisztelettel: Pásztor József. 

— A közszolgaiati alkalmazottak segélye. 
Megírtuk, hogy a szerdai minisztertanács el-
határozta, hogy a közszolgálati alkalmazot-
taknak rendkívüli segélyt engedélyez. Amint 
értesülünk, a segélyt azonnal folyósítani keJl,. 
•de nem részesülnek -benne az állam rendőrségi, 
határrendőrségi és csendőrségi, valamint az 
ál lam vasúti alkalmazottak, akik részben je-
lentékeny illetmény javításban, részben rend-
kívüli segélyben is részesültek. A rendkívüli 
segélynek összege minden szóba jöhető alkal-
mazottnál állásra és fizetésre való tekintet nél 
kül í>00 korona, az erdőőröknél 300 korona, a 
természetbeni élelmezésben részesülő alkalma-
zottaknál, továbbá az ut ka páráknál é-s a 6 
"hónapnál rövidebb idő óta alkalmazásban ál-
lóknál pedig 200 korona. 

— Változás a menetrendben. A szegedi 
állomásfőnökség értesítése szerint péntektől 
kezdve a Temesvár felé reggel öt órakor in-
duló vonat négy órakor indul. Nagybecskerék 
re naponkint csak egy vonat, még pedig dél-
előtt 11.504kior indul. Arad felé a közlekedés 
nem változott. 

— Hazajöttek a tüzérek. A 46-osok és a 

honvédek után végre a szegedi első lovastü-
zérezred törzsének egy része is megérkezett. 
Csütörtökön este hét órakor érkeztek Szeged-
áüoiuásra, ahol nagy tömeg lelkes ovációk-
kal fogadta a hazatérőiket. Este kilenc órakor 
a tüzérek egy második transzportja is meg-
érkezett. A tüzérek az olasz -harctérről Kör-
mendig gyalog jöttek. Ott bevagonirozták 
őket. A tüzérek a legpéldásabb rendben és fe-
gyelemben tették meg a hosszú utat. 

— Iskolai értesítések. A szegedi városi 
felsőkereskedelmi iskolákban a tanítás no-
vember 25-én, hétfőn reggel 9 órakor kezdődik. 
Az igazgatóséig. — Varga Borbála elemi is-
kolájában a tanítás november 25-én reggel 
9 órakor újból megkeződdik. 

— Végrehajtó utasítás a ruharendeiethez 

Budapestről telefonálja tudósítónk: Mint ér-

tesülünk. a ruharendelet végrehajtó utasítá-

sában a hadügyminiszter ugy intézkedett, 

hogy az első átadásnál a négy. vagy öt ru-

hával rendelkezőknek nem keli semmit be-

szolgáltatniok, csak a hat ás enné! több ru-

hával rendelkezőknek. A négy és öt rutíával 

rendelkezőknek csak akkor kel! majd ruhát 

•beszeigáltatni, ha a beszolgáltatott ruhák nem 

lesznek elegendőik a sazatérő katonák föl-

ruházására. Ugyancsak ez az elv érvényesül 

a fehérnemük és a cipők beszolgáltatásánál. 

— A Szegedi Újságírók Szs> hadszervezete 
péntek délután 3 órakor a Kass-szálló külön-
termében rendkívüli ülést tart. 

' — A Szabad Egyetem. A Szabad Egyetem 
első félévi ciklusán dr, Tonetli Sándor Ma-
gyar kultúrtörténet cime:n (i órás előadás so-
rozatot hirdetett. Első előadását pénteken 
tartja 7—8-ig a. Szabad Egyetem reáliskola' 
helyiségében. 6—-7-ig dr. Thierring Oszka'" 
tart előadást a technikai tudományok köréből. 

— A kamarai teljes ülés elhalasztása 
Minthogy a város rendkívüli közgyűlése pén-
teken délután négy órára lett öls&zehiva, 8 

kamara elnöksége ez iton értesiti a tagokat, 
liogy a szintén péntek délután négy órára ki-
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Óráját és ékszerei! 
javiltassa elsőrangú óra- és éh szer* 

üzletemben. S z o ! i d á ra k i 
Órákban és ékszerekben nagy raktár. 

-/.V. F I S C H E R K. .".•.*,-
Korzó-kávéház mellett. 


