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7\ Munkástanács a szegedi helyszerzők visszaélései ellen 
— A rendőrség megindította a vizsgálatot. — 

(Saját tudósít ónktól.) Nincs -még két he-
cc, hogv a Szegedi Pincér Egyesület vezető-
sége felkereste dr. Tcmesváry Géza h. főka-
>ilányt, akitől azt kérték, liogy tiltsa el az 
összes szegedi hely szerzőket a kávéházi-, 
vendéglői- és szállodai alkalmazottak kőzve.i-
öésétoi. A pincéregyesületnek ugyanis ipar-
••engedélye van kávéházi-, vendéglői- és szá> 
odai alkalmazottak közvetítésére és azt sze-
lelték voina elérni, hogv a helyszerzők, akik 
•<e ca számtalan panasz merült fel, ne tudják 
az áliástaian pincéreket és egyéb alkalmazot-
takat kizsákmányolni. A pincéregyesület ve-
zetői azt is hangoztatták, hogv a helyszev 
zöknek nincsen iparjoguk az ilyenfajta alkai-
ni a zo 11 a k kőz ve ti té sé re. 

A főkapitány beidézte a szegedi helv 
szerzőket, akik felmutatták iparengedélyei-
ket. A főkapitány tudatta ezt az egylet veze-
.óivel, akikkel azt is közölte, hogy az iDar 
örvény értelmében iparjogától senkit bírói 

uéiettel, vagv közigazgatási határozattal meg 
fosztani nem lehet, csak abban az esetoen, 
•ía a közrendre és közerkölcsre veszélyesnek 
látszik a működése. Éppen ezért felszólította 
ÍZ egylet vezetőit, liogy konkrét adatokat bo-
csássanak a rendelkezésére, olyanokat, ame-
lyekből •kétségtelenül megállapítható, hogv a 
szegedi heiyszerzők működése törvénybe lt-
t zó. 

A pincéregylet vezetői érintkezésbe lép-
tek a Munkástanáccsal, amelynek az utasi 
'ása alaű.ián adatokat szereztek be a heiy-
szerzők elleti és ezeket az adatokat pénteken 
kíe'őtt a helyettes főkapitány rendelkezésére 

• csátották. Á főkapitánynál járt küldöttséget 
A aiasch Kálmán, a szociáldemokrata párt 

• Mára vezette, aki felkérte a főkapitányt, 
űogy a. felsorolt vádakat tegye vizsgálat ár-
nyává és amennyiben azok a valóságnak meg-
jeleinek, járjon eí kérlelhetetlen szigorral a 
heiyszerzők ellen. 

Konkrét adatokat adtak át dr. Temes-

várynak, akt hamarosan meghallgatja az ér-
dekelteket, azután, — amennyiben a -vádak 
beigazolást nyernek — megfosztja őket ipar-
joguktól is a kihágási eljárást is megindítja 
ellenük. 

Szegeden az egyesületi intézményen kí-
vül még három helyszerző van. Bors Mihály. 
Ruii József és WUliger József, ak'k ellett a 
többek között az a vád van, hogy az ötven 
filterben megállapított közvetítési dijak he-
lyeit a legtöbbszer Ötven koronát szednek. 
Ezenkívül a kauciót is leteszik a pincérek he-
lyett, ha az illető a törvényesnél jóval maga-
sabb kamat fizetésére hajlandó magát köte-
lezni. Azt is panaszolják az alkalmazottak, 
hogy a helyszerzők, csakhogy a közvetítési 
dijat megkaparitsák, tudatosan olyan helyek-
re szerződtetik őket, ahonnan egy-két' mtp 
után meneküfriiök. vagy ü legjobb esetben tá-
voztüok kell. Az ilyen füstbe ment állások köz-
vetítési diját nem téritik vissza, hanem „le-
dolgozzák", ami ugv történik, hogv az áldo-
zatot még egy-két olyan helyre küldik, ahol 
meg nem maradhat és ha az alkalmazott ez 
ellen tiltakozik, rárivalínak, hogv nem lehet 
mindenkinek miniszterelnöki állást szerezni, a 
pénzt pedig megtartják. A lefizetett dij aztán 
természetesen elveszett. Az is előfordul, hogy 
a helyszerző, aki az alkalmazottat álláshoz 
juttatta és a közvetítési dijat felvette, néhány 
nap múlva felkeresi a munkaadót és rábírja, 
hogy az atkalmdzottat bocsássat el, mert ő 
-egy kitűnő erőt tud helyette. Ez az eset néha 
hetenkint ismétlődik, agy, hogy a helyszerző 
egy-egy betöltendő álláson olykor szinte he-
tenkint megkeresi a közvetítési dijat. 

* 

Ilyen és ehhez hasonló vádak vannak a 
főkapitány kezei között a szegedit heiyszer-
zők ellen, akiknek a berkeiben most erélyes 
tisztogatást rendez a rendőrség. 

Tamás Rezső. 

HÍREK 
ooo 

- /December i közgyűlés, Szeged város 
törvényhatósági bizottsága szerdán tartja dr. 
•tettre János kormánybiztos elnöklésével de-
cember havi rendes közgyűlését. 

-y Közigazgatási bizottsági ülés. A köz-
gazgatási bizottság hétfőn délután négv óra-

IvOT tartja december- havi ülését. A közgyű-
lést előkészítő tanácsülést kedden délelőtt 

irtják meg. 
— A szegedi Székely Nemzeti Tanács 

•Auoksége tudatja, (hogy rendes gyűléseit min-
den szombaton délután 4 órakor az állami fő-
-úliskolában fogja megtartani. 

— Felhívás a kereskedőkhöz. A Munkás-
'MJiács és Kereskedőtanács közös bizottságai 
AfMvják a kereskedődet, hogy áruikon a. 
már leszáLlitott árat félre nem ismerhető mó-
don tüntessék fel. Kérik továbbá a vásárlókö-
önséget, hogy minden bevásárlásról írásos 
jegyzéket kérjenek a kereskedőtől, amely 
esetleges reklamációbál bizonyítékul szolgál-
jon. A panaszokat nemcsak a szakbizottságok 
ÍUoyd-helyiség), (hanem -a szociáldemokrata 
párt titkársága is felveszi és elintézi. Termé-
szetes, hogy nemcsak a fogyasztók, hanem a 
kereskedők eseiüegps panaszai is igazságos 
elintézést nyernek. 

— Szenet kap a város. Már napok óta 
működik Szegeden a szénrekviráló bizottság, 
amely hamarosan felkutatott hatvan vagon 
szenet a magánháztartásokban, aminek köz-
szükségleti célokra váló rekvirlására a szén-
Központ engedélyét kérte a polgármester. Vá-
zsonyi Jenő, a szénügyek kormánybiztosa 
csak tíz vagon szén rekvirálását engedte meg, 
de egyben kiutalt harmincnégy és fél vagon 

szenet a város részére és intézkedett az azon-
nali leszállítás iránt. 

— Halálozás. Pénteken délután temették el 
a zsidó temető cinterméből özv. Friedmann 
Vilmosné, Wíihehn Rozáliát, aki hosszas be-
tegség után 7.3 éves korában elhunyt. A jóté-
konyságáról ismert matrónát kiterjedt ro-
konságán kiviil fia: Faragó Lajos, a szegedi 
kenderfonógyár igazgatója gyászolja. 

— Víszonteiárusitók csak délelőtt 10 óra 
után vásárolhatnak a piacon. Dr. Temesváry 
Géza h. főkapitány a következő előterjesztést 
intézte dr. Dettre János kormánybiztosihoz: A 
tanyáról bejövő termelők áruit a visz-onteí-
árusitók (kofák és kereskedők), mielőtt rnég 
a fogyasztó közönség hozzájuthatna, elkap-
kodják és megdrágított áron adják el. A 
szabályrendelet nem ad -módot arra, hogy ezt 
megakadályozzam, ennélfogva kérem, hogy 
kormánybiztosi jogkörénél fogva elrendelni 
méltóztassék, hogv* a viszonteiárusitók a 
szárnyasokat, vadat, sertéseket, tojást, tejet, 
babot, burgonyát stb. csakis délelőtt 10 óra 
után vásárolhassanak a termelőktől A kor-
mányb'ztos a főkapitány előterjesztésének 
megfelelő rendeletet adott ki, amely már 
szombaton életbelép. 

— Késik az ál lami tisztviselők gyorsse-
gélye Kaptuk és adjuk a következő levelet. 
Igen tisztelt Szerkesztő l e! Az állami tiszt-
viselők és alkalmazottak részére még novem-
ber hó 20-án a pénzügyminiszter ur 600 ko-
rona egyszeri gyorssegélyt utalt ki, illetve 
annak kifizetését elrendelte. Ezt a legkevésbé 
gyorsnak mondható segélyt már minden más 
állaimi tisztviselő és alkalmazott rég megkap-
ta, csak a szegény igazságügyi tisztviselők 
és alkalmazottak — sajnos — még nem kap-
ták meg. És tapasztalva a múltból, amikor a 
ruhabeszerzés, beszerzési előleg stb. cimen ki-

utalt összegeket, más hivatalok már reges ré-
gen felvették, az igazságügyi tisztviselők és 
alkalmazottak többszöri sürgetés és utánaí-
szaladgáiás után is csak hónapok múlva kap-
ták kézhez. Ez igen sajnálatos és elkeserítő 
körülmény, ami csakis a rossz rendszer és a 
hivatott hivatal lelketlen önző mulasztásából 
szármázik. Azért legfőbb ideje ezen mielőbb 
segíteni a már több ízben kért minden ítélő-
tábla területén felállítandó külön számvevő-
ség felállításával. Tisztelettel Kolozsvóry 
Gyula, járás bírósági tisztviselő- és társai. E 
tevéihez mi csak azt a megjegyzést fűzzük, 
hogy tudomásunk szerint a gyorssegélyt a 
tanügyi alkalmazottak sem kapták még meg. 
Föltétlenül szükségesnek tartjuk, Ihogy az uj 
rendszer — a népkormány intencióinak meg-
felelően — az adminisztráció elevenségében 
és gyors segítségében is érvényesüljön. 

— Lesz cukor karácsonyra. A cukorfel-
dolgozó iparosok körében nagy aggodalmat 
keltett két héttel ezelőtt a Cukorközpontnak 
az a kijelentése, hogy a cukortermelés aneg 
esappanása következtében nem lesz többé ab-
ban a helyzetben, hogy iparosok részére cuk-
rot adjon ki. A kereskedelmi és iparkamara 
a Cukorközpontnak ezzel az intézkedésével 
szemben eljárt a pénzügyminisztériumban és 
sikerült keresztülvinni, hogy a cnkorfeldol-
gozó iparosok még karácsony előtt nagyobb 
mennyiségű cukrot kapnak, hogy üzemüket, 
folytatni tudják. Azok a szegedi és csongrád-
megyei kereskedők, akik az ipari cukor el-
osztásával imcg vannak bizva. már a cukor 
kiutalására vonatkozó értesítést meg is kap-
ták. A cukor néhány nap múlva már inog is 
fog érkezni. A kereskedelmi és iparkamara 
azonban ezuten figyelmezteti a cukorfel dolgozó 
iparosokat, hogy a most kiutalandó készlet-
tel nagyon takarékosan bánjanak, mert a cu-
kortermelés igen nagy mértékben megcsap-
pant és ujabb kiutalásra egyhamar aligha le-
het számítani. 
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igazgató: 

VAS SÁNDOR 
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Szombaton és vasárnap 

fi százon legnagyobb slágera 

Óriási szenzáció 

fi szégyenfolt 
(Ser gelbe Schein) 

Orosz drámai történd 4 felvonásban. 

Főszereplők : 

Pola Negri és Harry Liedtke. 

Rendes helyárak. 

Előadások pénteken és szombaton 

5, fél 7 és fél 9, vasárnap 2, fél 4, 

5, fél 7 és fél 9 órakor. 


