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Kiskereskedők gyűlése. 

A szegedi kiskereskedők a Hági külön 
">.rmében gyűlést tartottak vasárnap. A gyű-
lést Soós Lajos nyitotta meg és üdvözölte a 
megjelenteket, utána Tarján Illés számolt be 
a kiskereskedők ismert akciójáról a kereske-
dők tanácsánál, aminek eredménye tudvale-
vően az volt, hogv a kiskereskedők is kelillő 
számban és szákmák szerint 'képviseletet kap-
tak a kereskedők tanácsában. 

Wiríiernitz Lipót az árleszállítással fog-
lalkozva kijelenti, hogv az erősen sújtja a kis-
kereskedőt. miután a nagykereskedő idejeko-
rán busás áron túladott portékáján, de vi-
szont a szegény néposztályon nem segit, mert 
a" gazdagok vásárolnak össze mindent. Or-
szágos mozgalmat kiván indítani a vagyon-
iímkott kereskedők rehabilitálása érdekében, 
hogy azok a régi adósságoktól mentesítve 
megélhetést biztosíthassanak maguknak. Fon-
tos és nehéz pontja a kiskereskedők talpra-
állitáSának az árubeszerzés, annál'is inkább, 
mert akárhány háborúból visszatért kereske-
dőnek pénze sincs áru vásárlásához. Kelemen 
Márton azt kívánja, hogv a kereskedők ta-
nácsa az iránt tegyen lépéseket, hogv a ka-
tonakereskedők, akik kénytelenek voltak üz-
leteiket bezárni, vagv akiknek üzletét elrek-
virálták. megfelelő, 3 évig fel nem mondható 
üzlethelyiséget kapjanak, békebeli árak mel-
lett. Erre a célra rekviráhatni kívánja a há-
ború alatt keletkezett almaüzleteket és ama 
meggazdagodott •kereskedők helyiségeit, akik 
áruikat tömegesen adták el, meggazdagodtak 
ós üzleteiket bezárva, várják a fejleménye-
ket. Végül megválasztották azokat, akikkel 
szakmák szerint akarják érdekeiket képvi-
seltetni a kereskedők tanácsában. 

A kiskereskedők vasárnapi gyűlésén fel-
Szólalt Schweiger Miksa is, aki a Délma-
gyarország vasárnapi számának egyik cikké-
re. reflektált. Állítólag azt is mondta, hogy 
a .cikk egyetlen sora sem helytálló. A cikkben 
következtetések vannak, a cikk rávi'lágit bi-
zonyos helyi eseményekre, melyek ugv kö-
vették nyomon a forradalmat, mint árnyék a 
tényt. Nem vártuk,. hogv 'ép az örüljön so-
rainknak, akinek tekintélyes része van ab-
ban, hogy a fényt nálunk tuihamar követte 
tuínagv árnyék. Sietünk mindjárt kijelenteni: 
újságírói 'eikiismieretüTik m m engedi, hogy 
forradalmi érdek cimén továbbra is meghagy-
juk a salyus conductus zavartalan élvezeté-
ben a közéleti badarságok és szamárságok 
elkövetőit, továbbá azokat, akiket nyilván-
valóan stréberség vezet. Személyeskedni per-
sze nem fogunk, ettől továbbra is visszatart 
bennünket mesterségünk szeretete, a közön-
ség tisztelete, a helyesen felismert közérdek 
mcgbecsii'ése. A kérdéses iigvben elmondtuk 
véleményünket. Vitát a vádlottal nem kez-
dünk. A mi szivünk megértő és visszaélést 
akarnánk elkövetni aa 50 százalékos árle-
szállítással. ha sajnálnánk tőle egy kis ha-
ragot. 

Hirdetők figyelmébe. 
A fűtési és világítási rendelet, 

valamint a munkása inkka l kötött 

egyezmény folytán n y o m d á n k 

üzeme reggel fél 8 órától dé lután 

fél 2 órá ig tart. Felkérjük tehát a 

közönséget , hogy a hirdetéseiket 

délelőtt 11 cráig szíveskedjenek 

ieadni, mert a későbben hozott 

hirdetéseiket csak egy nappa l 

késő sb jelentethetjük meg. 

— Négy u j városatya. A legnagyobb csend-
ben, minden különösebb érdeklődés hijján 
folytak le vasárnap a törvényhatósági bizott-
sági tag választás ok. A leadott szavazatok 
száma élénken bizonyítja, hogy a választók 
nem tartották fontosnak ezeket a választá-
sokat, amelyek előreláthatólag csak a decem-
beri 'közgyűlésre érvényesek. A belvárosban, 
felsővároson és Rókuson voltak városatya 
választások. A Belvárosban Balázs (Zoltánt, 
a kereskedelmi és iparbank vezérigazgatóját 
74, Bródy Mihály tanárt 64 szavazattal vá-
lasztották meg. Felsővároson Csikós Ferenc 
tanitó 24, dr. Szakács József ügyvéd 12 sza-
vazatot kapott. Rókuson fölényesen győzött 
Börcsök Mihály, aki 184 szavazatot kapott 
Almássy Endre 54 és Beller János 7 szavaza-
tával szemben. 

— A szegedi vonatok menetrendje. A 
korlátozott vonatforgalommal kapcsolatban 
közöljük a Szegedet érintő vonatok indulási 
és érkezési idejét: Budapestre indul Szeged-
ről délután 5 óra Lő perckor és éjjel 1 óra 
40 perckor. Budapestről érkezik délután 2 óra 
24 perekor és éjjel 1 óra 09 perckor. Ceglédre 
indul 1 óra 03 perekor délután. Ceglédről ér-
kezik 7 óra 32 perckor reggel. Nagybecske-
rekre indul minden páros napon délután 1 
óra. 55 perikor, Nagybecskerékről érkezik 
minden páros napon délután 4 óra 26 pere. 
Aradra indul (motor) délután 3 óra 17 perc-
kor és személyvonat reggel 3 óra 06 perckor. 
Aradról érkezik személyvonat este 9 óra 31 
perckor és délben 12 órakor. Mezőhegyesre 
indul este 7 óra 25 perckor, Mezőhegyesről ér-
kezik reggel 7 óra 53 perckor. Makóra induJ 
reggel 8 óra 19 perckor és délután 1 óra 33 
perckor. Makóról érkezik déllven 12 óra 18 
perckor ós délután 5 óra 36 perekor. Szeged-
Ból; usról Szabadkára indul este 6 óra 53 perc-
kor, Szabadkáról érkezik reggel 7 óra 25 perc-
kor. Békéscsaba felé indul este 7 órakor, Bé-
késcsabáról érkezik reggel 7 óra 26 perckor. 
Zenta felé indul este 7 óra 23 perckor és Zen-
tárói érkezik reggel 8 óra 14 perckor. 

Korzó Mozi R.-T. 
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Kedden 

Nagy sláger műsor! 

A 
• • 

Szerelmi történet 4 felvonásban. 

A F Ő S Z E R E P B E N : 

aria Widai. 

vígjáték 2 felvonásba. 

Előadások 5, féi 7 és fél 9 órakor. 

— Megszűnt a villamosforgalom a szén-
hiány miatt. Ami előrelátható volt, vasárnap 

délben bekövetkezett: a közúti villamos be-
szüntette a forgalmat a szénhiánv miatt. Az 
utóbb: napokban már csak korlátolt (számban 
jártak a kocsik, vasárnap azonban már a 
mérsékelt forgalmat sem lehetett fentartani. 
Azt, hogy mikor kezdik meg újra az üzemet, 
még csak sejten' sem lehet, a közel jövőben 
azonban nincs té'átás rá. Nemcsak Szege-
den szűnt meg a viilamosíorgalom, hanem 
Nagyváradon és Debrecenben is. A villamos-
forgalom beszüntetésének az országos szén-
hiánv az oka. Rosenfeld Nándor, a szegedi 
villamos igazgatója beadványt intézett a 
Nemzeti Tanácshoz és dr. Somogyi Szilvesz-
ter polgármesterhez és kérte intervenciójukat 
abban az irányban, hogy a villamost az orszá-
gos széne'ösztóbizottság legalább a legszük-
ségesebb mennyiségben szénnel ellássa. Mint 
értesülünk, a legközelebbi napokban még több 
helyen megszűnik a villamosforgalom az or-
szágban. 

— Egy francia tiszt meghalt Budapesten 

Budapestről telefonáüja tudósítónk: Nordman 
Roquette adjutáns, aki a megszálló tiszti ala-
kulattal jött Budapestre, spanyoljárványban 
megbetegedett és a helyőrségi kórházban meg 
halt. Az e hunytat, aki a polgári életben nagy-
kereskedő volt. tegnap helyezték örök nyu-
galomra a Farkasréti zsidó temetőben. 

— A tejfogyasztás korlátozása. Dr. So-
mogyi Szilveszter polgármester rendeletet 
adott ki, amelyben a tejhiányra való tekintet-
lel eltiltja a kávéházi ós cukrászdái tejeskávé 
és mindennemű tejjel készített ételek kiszol-
gáltatását délután 3 órától este 8 óráig. A 
rendelet, amelynek életbeléptetésére az adott 
okot, Ihogy a vasúti zavarok és a szerb meg-
szállás miatt napról-napra kevesebb tejet 
hoznak a városba, ugy.hogy még n betegeknek 
és a csecsemőknek is alig jut, kedden lép 
életbe. 

— A magyar lapok sorsa. Budapestről 

telefonálja tudósítónk: Dr. Ágai Béla, a Ma-
gyar Újságkiadók Országos Szövetségének 
elnöke azzal a felhívással fordul a vidék min-
den újságkiadójához, hogv mindazokat a ké-
relmeket és akadályokat, amelyek lapjaik 
megelenését megnehezítik, vagv lehetetlenné 
teszik, jelentsék be haladéktalanul a szövet-, 
súgnék, amely mindent elkövet, hogy a mai 
nehéz viszonyok közt küzdő magyar lapokon 
segítsen annál inkább, mert ez irányban a 
kormány részéről a legnagyobb jóindulattal 
•találkozik. 

— Netn alakul meg a Nők Nemzeti Ta-
nácsa "A"'szegeili' nSF'egy Teszé, Re'ók ívánné 
Vezetése' alatt vasárnap cé'után négy órakor 
a városháza közgyűlési termében gyűlést tar-
tott, amelyen a Magyar Nők Nemzeti Taná-
csát akarták mega.a&itani. Ebből az alkalom-
ból zsúfolásig megtöltötték a termet az ér-
deklődök. Reöck ívánné hivatkozott a törté-
nelem kivá'ó nőalakjaira, azután annak a né-
zetének adott téfejezést, hogy a nőknek nem 
szabad politizálni Utána Majes Mariska, nu 
után kifejtette véleményét a Nők Nemzet: 
Tanácsáról, ieik-e: te Móra Ferencet, hu .' -
szólaljon fel. Móra Kijelentette, hogy nem 
tartja helyesnek a nők független szervezke-
dését, szerinte az az igazságos, ha minden 
n i a'.ihoz a púrToz csatlakozik, amelyikhez 
a szive húzza. Wallisch Kálmán, a szociál-
demokrata párt titkára felszólította a szer-
vezkedő nőket, hogy valljanak szint, mert 
csak igv lesz értelmé a szervezkedésüknek. 
Almássy Endre beszéde után dr. Hollós Jó-
zsef kifejtette, hogy a nők külön szervezke-
dése reakciós. Hollós beszédét több izben 
megszakították a közbeszólások. Le a reak-
ciósokkal! Nem kell női kaszinó! és ehhez 
hasonló kiáltások hangzottak el Hollós beszé-
de közben. Vásárhelyi Júlia arisztokratikus 
egyesülésnek nevezte ezt a szervezkedést. 
Olejnyik József óriási zajban arra hivta fel a 
nőket, hogv ahhoz a politikai párthoz csat-
lakozzanak, amelyik a legjobban megvédi az 
érdekeiket. Óriási tetszés fogadta Olejnvik 


