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Csak két hónapra van 
biztosítva a város ellátása, 
— A földreform és a városi bérletek. — 

Négy választó kerülete lesz Szegednek. — 

(Sajtit tudósítónktól.) Hétfőtol szerda'es-
tig •Buuapesten időzött dr. Delire János kor-
máuy biztos és dr. Somogyi Szilveszte,- polgár 
mester s városi ügyeikben jártak el a kormány 
mái. Tár^yakak elsősorban Nagy Ferenc köz-
tlelimezJíi miniszterre! s azt kérték tőle. hogv 
emelje fel a városnak kiutalt Hsztmeimv.séget. ! 
t z a kontingens összesen ötven vagon két 
hónapra. A miniszter megígérte, hogv a? egy 
hónapra eső huszonöt) vagon járulékot fölt-
emeli. de továbbra, mitrt két hónapra nem 
biztositluuja a város 'riszttel való ellátását, 
merr az, országos készlet is kevés. Más élel-
miszeri . k is szűkében van az ország, amióta 
nagv részért ellenség tartja megszállva s mi-
óra a nagykiterjedésű, szerbektől, románoktól 
csehektől megszállt részekből szünetel a be-
hozatal. 

A földreform kérdésének mostam kor-
iTiánytárgyalása alkalmából líuza Barna föld-
mivelési miniszternél is e járt a kormánybiz-
tos s a polgármester. Kérték a minisztert, 
hogy a ref int megvalósításában vegye tekin-
íetbe Szeged különleges helyzetét. A város 
ugyanis a maga hetvenezer holdas birtokát 
kicsiny. 1 10 holdas parcellákban, móltá-
ny is áron adia bérbe. Huszonöt holdas bér ete 
csax 22, ötvtín holdas bérleté csupán 2.^ család 
fiak van. A miniszter megígérte, hogy ezt ho-
norálni fogja a reform keresztülvitelében, a 
melynek célja különben is az, hogy min^l több 
iöldoiunkást juttasson kisbirtokhoz, vagy! 
órökbcrletltez. 

(iuéil 0\ uto államtitkár, akinél1 szintén el-
jártak. kijelentette. liogv érdeklődéssel figyeli 
Szeged gazdálkodási rendszerét s ezt a terve-
zett reform, ha nem is teljes -mértékben. de 
lényegében érintciieniil hagyja. Meg kell azern-
batt szüntetni a-t gazdálkodási anarkiát. 
auiclv most uralkodik. Ma minden tanyai 
bérlő annyit tennie! s főként azt 'termeli, a 
mennyit és .amit akar. Ennek az anarklának 
megszüntetésére ellenőrző szervét létesítenek, 
mely á városnak befolyást biztosit maid a 
termelés intézésére, amint ez a szociális szel-
lemnek megfelel. Ezt az elvet egyébként ép-
pen y kormánybiztos kívánta érvényesíteni 
egy indítványában, amelyet harmadfé'éve 
nyújtott be a város közgyűléséhez. 

A beingyiraini sz ter iumban a liáborus vá-
rosi adóztatás közgviiOisti határozatainak a jó-
váhagyását sürgették meg. Axközlekedési adó 
kivetéséhez a pémzügymlniiszW nnúr hozzá-
járult, de még a kereskedelemügyi é» beLiígy-
min szter jóváhagyása szükséges. 

A közelgő választások miatt a kormány-
biztos érdeklődött a be 1 iigv'tr.ítniszteniumban 
kerületi beosztásról. 

— Szegeden, mondotta, négy kerület lesz, 
inig a többi városban csak 3—X Budapesten 
33. Ha sok lesz Szegeden a szavazók száma, 
akkor öt-hat képviselője is 'lehet * városnak, 
mert a választási tervezet szerint a kisebb-
ségnek is lesz képviselete. 

Végül a kormánybiztos eMnondta. hogy 
Juhász Nagy Sándor közoktatásügyi állam-
titkár a jövő héten, 18-án Szegedre jön. hogy 
résztvegyen az itteni Károlyi-párt gyűlésén. 

Müasztalos műhelyemet 
Bástva-utca 19. Kulturpalü ivat szemben megnyitot-
tam Mindennemű munkát vállalón Kés7 konyha-
kredencek kaphatók. Houttiann Endre , müasztalos. 

J^azog a kisteleki 
jíemzeli tanács. 

(Kisteleken is működik Nemzeti Tanács 
és működésével a zomszéd község magyar 
lakossága nagyon meg lehet elégedve. Mert 
a Nemzeti T a n á c s híven védi nemcsak az ab--
lakokat, de hiveri áll a község minden érdeke 
mellett. A szegediekre is komolyan megne-
heztelt Kistelek Nemzeti Tanácsa, mert ngy 
vélte, hogy mi sem respektáltuk kellőképpen 
0 falujuknak egy részleges gazdasági 'rde 
két. 

'FelsőtaWaiak a (közeli Kistelekre elvi-
szik őrletni a linizá,inkát. De az ottani malom-
tulajdonosoknak i- fogyatékán van a kősze-
nük és nem szegedi k is igénybeves/.ik a 
munkájukat, arra kérték a szegedi városi 
Tanácsot, liogy a város hulladékfájából őket 
is részivitse. még periig kedvezményesen. Ar-
iejtésen kívül akartak a malmok iához jut-
ni, amelynek öléért 105 koronát ajánlottak. 
A Ti in ácsot azonban köti a szabály rendelet. 
A fát csak árlejtésen szabad eladni a többet 
ígérőnek. Már pedig a kisteleki malmosok 
többet igérní és főképp adni sem voltak haj-
landók. Ügyüket magáévá tette a Nemzeti 
Tanácsuk. Átiratban jelentette a szegedi Ta-
nácsnak. hogy mivel a. kedvezményt n kis-
teleki malomtulaj;Ionoflo.kna,k meg nem ad-
ták. a szegedieknek tilos eztán Kisteleken őr-
letni. A városi tanács kérésre fogta a dolgot 
s hivatkozott a szabályrendeletre, a humaniz-
musra és -r- mire lehet, ugyan még mostaná-
ban hivatkozni? — a mai idők szociális szel-
lemére. lErrb a kisteleki Xemzeti Tanáé.* kö-
v iMezőképpen vála szol: 

..Szened réiros tanácsának. 
Ne foglalkozzék Szeged város tanácsa 

azzal, hogy a kisteleki Xemzeti Tanács intéz-
kedése (humánus-e. vagy sem, ne foglalkoz-
zék azzal, hogy a fenti Xemzeti Tanác.s a mai 
forradalm i korszak iszellemét ál érzi-e, va gy 
seui. Bizza csak ezeket a. ijenies érzéseket az 
illető Nemzeti Tanácsra! 

El kell azöriban ismernünk, hogy a. 
kisteleki 'Xemzeti Tanács téresen hozta, a 
malom- illet re őrlési ii Miben a határozatot." 

M a g y a r T u d o m á n y o s S z u i b á z . 

Teleion 872. Telelőn 872. 

Pénteken szombaton és vasárnap 

január 10-én 11-én i2-é« 

POLA NEGRI 
a világhírű lengyel müvésző felléptével: 

• • 

Összetört szivek 
Varietédráma 5 felvonásban. 

Előadások köznapokon: fél 5, 6 és 4él 8 órakor 
Vasárhap és ünnepnapokon fél 2, 3, fél 5, 6 és 

fél 8 órakor. 

Szeged, 1ÍH9. január W. 

Nos hát nem is egészen téresen, csak 
buzgóim, fölöttébb buzgóam a. kisteleki érdo-
kért. ami még dicséretet is érdemel. A téves 
határozatot ugy hozták helyre, lvofcy mofet 
mindenki szegedi, aki. a búzáját Ki-teleké a, 
akar ja őrletni, métermázsánkint <10 kiló fát 
tartozik a malomba vinni. lEzzel a dolog 
rendben is van már. 

MÜV ESZE T 
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MŰSOR: 
Péntek: Arra László királ}/, először. Prciniér-

bérllet B ) 16. 
Szombat délután: Leány vásár, operett. 
Szombat -este: Arra. László király, szomorú-

J á t é k . PremiérlM-rlet A) Ki. 
Vasárnap délután: Slantbul rózásja, operett. 
Vasárnap este: Árva László király, szomorú-

játék. 
Hétfő: .Area László király, szomorúját é . 
Kedd: Arra László király, .szomorújáték. 

idénybérlet, páros '5(>. 
S z í n i a : Cigám/priniás. operetl. Premierbér-

let A) 17. 
Csütörtök: Váljunk el. vígjáték. 1 lényltérlet, 

páratlan 37. 
Péntek: Hejehuja. báró. operett. Idény bérlőt, 

páros 38. 
Szombatidéin tán: Vasgyáros, szinmü. 
Szombat este: Cigányprímás, operett. •Pre-

mierbérlet B) 17. 
Vasárnap délután: Aranyember, színmű. 
Vasárnap este: Tul a nagy K rí rá non, dalos -

j á ték. Bérlet sz ü 11 el. 

* A színház ismét helyáremelést kér. 
A szintársulat, élén az igazgatóval, ismét 
helyáremelésért folyamodott a lauáe.shoz. A 
he.lyáreinelós-t január 20-tól kezdődffleg ké-
relmezik, még pedig a munkabéreik rohamos 
emelkedésére ivaló hiv^kozással. A szín/tár-
sulat lM'adványáhain arra is hivatkozik, hogy* 
az inspekeiós dijak négyezerről harmincezer 
koronára emelkedtek, a zenekar dija is tete-
mesen megdrágult és míg egy rendőr 10 ko-
ronát kap előadásonként az inspekcióért. ad-
dig egy szintársulati tag .naponként, noha 
.sokszor .két ölőadátshan is részt vesz. alig kap-
hat- többet 12 d5 koronánál. Ezek a helyár-
einelési kérés argurneutnnvai, amelyekhez 
nem kívánunk hozzászólni, csa.k arra kér jük 
a színigazgatót, és társulatált, hogy a jöven-
dőre tervezett helyáremeh'-si -kérési is moet 
intéztessék el jelenlegi kérésükkel együtt, ne-
hogy nagyon rövid idő múlva újra kelljen 
helyár emelési kéréssel előállniok. 

* Árva László Herceg Ferenc szinművé-
nek előadása, tekintettel a sziámii (bosszú 
voltára, pontban ti órakor kezdődik. Az igaz-
gatóság ez uton is kéri a közönséget, hogy 
helyeiket <i óvára foglalják cl. nehogy a da-
rab csendes és figyelmet lekötő szép jelene-
tei a később érkezők által zavartassanak. 
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