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Szeged, 1919. április 17.

A tápéi rétet nem nyitják meg.

tozójuk után. A 'kormánybiztos és a polgár- eljárni és a kiutalásoknak a felsőbb hatóságok
mester
ezeknek a szánandó embereiknek si- igazolása alapján kell történniük.
1A város birtokában tevő „tápéi Tétet" -rég
Május elsején a közalkalmazottak illetralmas
helyzetét
is lefestették de Lohiil táboridőktől fogva tudvalevően Tápé község lakói
ményeit
valószínűleg ki lehet majd fizetni,
bérlik s a község lakóinak jqrésze ennek a nok előtt, akit arra kértek, hogy segítsen a úgyszintén a nyugdíjasok .úruiákait is. Jelenleg, mint dr. Sajtos Sarnu pénz ügy igazgató
földnek megmiivie'lésébőli él. A bérlőknek meg szerencsét leneken.
A tábornok ,a következő módon a d j a meg kijelentette, az állampénztár korlátolt mennyikellene kezdeniök a tavaszi munkákat, de erre
ségű pénz fölött rendelkezik, ugy, hogv az
nincs módjaik a határzár miatt. A polgármes- az orvoslást:
Azok a vidékiek, akik Szegeden
rekedtek utalványokat csak részben tudja kifizetni. Épp
ter kérte a tábornokot, (hogy nyisság meg a
ezért legközelebb értekezlet lesz illetékes téés Dorozsma—Budapest
felé akarnak elutaz- nyezők bevonásává 1 , amelyen megbeszélik,
tápéi1 rétet, -ai bérlőknek.
ni, szombaton, 19-én reggeí 8 órakor a Ró- hogy az állampénztár részére szükséges pénzA tábornok kijeién tette, hogy sajnálatákas-állomás mellett lévő dorozsmai
átjárónál készletről miként gondoskodjanak.
ra ez .a 'kérelem nem Mjesithető.
A tisztviselőknek nincs okuk aggodalom(a villamosvasút
gépházával szemben)
egy
Pénzbeszerzés Budapestről.
csoportban gyűljenek össze. Onnan átengedik ra. Megnyugtathatja őket a z Is, hogy dr.
Déttre koüimányiíiztos de I.ol.il francia táElmondották a tábornoknak, hogy a női őket a dorozsmai vasúti állomáshoz.
bornokkal folytatott szerdai tanácskozása soAzok a Szegeden maradt
vidékiek,*akik rán a város pénzügyi helyzetéről is tett előszabóniiumkásak hetvenezer korona segélyt
Sándorfalva,
Vásárhely,
Csaba
vagy Makó terjesztésit s azt az ígéretet kapta, hogv Aravárnáik Budapestről s engedélyt kértek arra,
don keresztül érintkezésbe léphet a magyar
hogy a pénzt elhozhassák a (fővárosiból. Kér- felé akarnak utazni, szombaton reggel 8 óra- kormánnyal a tisztviselők fizetésére
szükséges
ték továbbá, hogy kivételes és fdrítos esetek- kor Algyő északi határán gyülekeznek s on- pénz beszerzése végett.
ifen, ha például a köztisztviselők
fizetéséről nan mehetnek majcl tovább.
A künn rekedt
szegedieket
szombdton
lenne szó, Budapestről máskor is elhozhassák
reggel 8 órakor a francia előőrsök a kettős haa Szegedet illető pénzt.
lárnál át fogják engedni.
Vágyaimnak és terveimnek — melyeket
A tábornok azt (válaszolta, hogy a női
Ez az intézkedés bizonyára sok család- I a nyilvánosság előtt a közöl1 múltban elmonszabámunkásiok esetében és méltánylást érnak fog enyh h e t e t szerezni. A kérdés csak dottam, — egyik beteljesülését látom, mikor
demlő más esetekben is egy városi megbízott
az, hogj' a vidéken lévő szegedieket mi'yen egy kis lelkes csapat Szegeden müvésziiskolát
Igazolvánnyal ellátva Áradna utazhatik. onnan
léteit.
móidon lehet az engedményről értesíteni.
Egy művészeti, szabad iskolát, mely nem
telefon utján érintkezésbe 'léphet Budapesttel,
A de Lobi; tábornokká! való tárgy állás kö- . a mult: satilónjain épül, nem csontos, kiszáradt
kérve a pénznek Aradra küldését. A Budazd! két óra hosszat tartott.
akadémiai tanárokkal az, élén, hanem fiatal,
pestről leküldött' összeget a szegedi városi
lelkes emberekkel, akik a most születő uj remegbízott Aradon átveszi és elhozza -Szenaissau'ce harcosainak érzik magukat.
gedire.
Két alapvető pontra támaszkodom,
EJösz(3,r az uj intézet nagv kulturális jeA határzár miatt künn rekedtek
tentőségére, mely egy több mint 100,000 lakosú város életére fontos 'befe.vassal 3esz,
utazása.
másodszor, most. a mikor nagysokára kereszKőztudomásu, Ihiotgy ia határzár .mfilatit
<Saját tudósítónktól.)
Szeged gazdasági tül Viszik a már rég szükséges decentralizáláigen sok szegedi emfaer maradt künn a meg életében magy zavarokat okoz az a körülmény, sát a főváros kulturéletének, elsősorban Szemely'
nem szállott területen s viszont sok vidéki hogy a 'bankokban és a .közpénztárakban ke- ged 'a délvidék legjelentősebb, városa,
amúgy
is
e
r
r
e
legmká'bb
predesztinálva
van,
vés
a
pénz.
A
kereső,
vállalkozó
magánosokrekedt -benm ia városban. Ezek a sajnálatranál a papírospénznek az a bősége, amelyet « — jöjjön számításba.
méltó em benek, akik családjaiktól szakadtak
háború teremtett meg, nem nagyon'csökkent.
A délvidék, melynek minden szála itt fut
dl s akik közüli sok pénzzel sincs kellően el- A tankokból igen sokan vettek ki pénzt még össze, most elzárva az anyatővárostcl csak
Oátva, szerdán 1 iis csoportosan ácsorogtak a vá- akkor, mielőtt a pénzintézetek szoeia izálását Szegedre támaszkodhat; később mi:g keli,
rosházán. Síró asszonyok, kétségbeesett csa- elrendeltek. Most igen sok ismert nagyvállal- hogy Szeged körül összpontosuljon.
A jó hírnevet szerzett városi zenede .beleládapák kértek segítséget. Némelyek azért •ri- kozó hirdeti már, hogy mivel pénzét niem
tartja magánál, vidéki intézeteknél Devő tőkéje
mánkodtak, hogy legalább szállást adjanak fölött nem rendelkezik 's a szegedi battkokbM kapcsolódna egy nagyobb méretű müvészisnekik,, másdk azt kérték, hogy engedjék Mi, sem szerezhet pénzt: ennélfogva nem tud fi- kolába, mely a fővárostól független művészi
és kultiiréletet teremtene, mint a nagy nenaisha már másképp nem lehet, őkiet is a kény- zetni. Üzemiek, vállalatok megakadhatnak a sanee idejében Fi repce. Veted a. Róma si'Jb.,
szerüséigibőli idegentben tartózkodói hozzátajr- bankokban uralkodó pénzhiány miatt, bár van- . vagv napjainkban München, Weirpar, Düsselnak esetek, amikor ürügyül használják föl dorf stb.
.
.j
egyesek ezt a pénzhiányt fizetések -megtagaEmlékszünk, hogy annak idején a királyidnániairodi'.lrni forradalomnak egyik legjel- dására. Hiszen előfordul, hogv vagyonos emváró
Szeged 1.000,000 koronát szavazott meg
lemzőbb megnyilatkozása, amelynek történe- berek 10—15 koronás számlák kiegyenlítését
máról-holnapra
elvesző ostoba Cifraságokra.
tében a Hauptmianin Tafeácsokj ít, iti iG-orkij utasítják
a. bankokra való Hivatkozással. Dc
(Éjjeli menedéke ©s a Tolsztoj Élő halottja is amely vállalatoknál nagy Összegeket kell fo- Bocsássuk ezt meg; de követeljük a kultúra
szerepel. A tömeg ,a hőse ennek a .drámának, lyós,itani, ott korrekt fizető készség is zavarba nevében, hogy áldásosán kamatozó, aránytanui kisebb összeget bocsásson a megalakuló
és a háborgó tenger, amelyben a nagy halak jöhet a fcankviszonyok .miatt.
iskola céljaira, hogv az uj. a szép .Magyarormegeszik a kis halaikat és amely elnyeli a
A pénzhiányon .a város további városi szág részére lelkes fiatalságot, a szépet kedrozoga bárkákat, ameTiyeket a
szivtelenül
önző .kalmárérdek .a hullámaira biz. Az élet pénzkibccsájlásával próbál segíteni. Az uj öt- velő és annak szükségét érző embereket ne\
mélységes és
erős vágya
sikolt ki eb- ven koronások már megjelentek és bizonyo- veljünk.
Nem engedjük, hogv ezt a messzenyuló
ből a darabból, az egyetlen és mindennél drá- san éppen olyan nagy lesz a kelendőségük,
gább élete és ez a megrázó sikoltás túlhar- mint az elsőkibocsájtásu városi pénzeké volt. tervet, közbevetésekkel elodázzák — m á s
A pénzszükséglet a köztisztviselőket is íorltosább dolgok ©lőtt állunk. Pontosabb és a
sogja a vihart, tiitzengi az elemeket. A Remény .twnn csupán, dráma, és ueni csaík költe- gondolkodóba ejtette. Mivel Szeged el van jövőre nézve jelentősebb tény nem lehet, mint
mény, több annál, őszinte, bátor, bposüiletes, zárva Budapesttől, az a kérdés mer iá föl, a kultúra.
hatalmas emberi tett, az írója nem csupán hogy az áilíamti tisztviselők és alkaimazortaK
Csak a mult és a társadalom a bűnös,
tapsokai akart, és elismerést, fle meghallga- honnan fogják megkapni a fizetésüket, ha az hogv' a szellemi és testi munkások előtt most
tást. de öntudatra ébredést, visszhangot,
a állampénztár Szegeden kimerül.
megnyíló kuilturViág, nekik üres. hogy e delelkekből és tettet, amely a. földi
igazságtaDr. Dettre János kor.mányzób'ztos utasí- rék és tanulni akaró munkás a Beethoven konlanság helyébe u j világot épit ,a munkának, totta a pénzügyiigazgatcságot. hogy a közaí
certen elalszik., hogv inkább a Csárdáskirályaz .életnek, >aa igazságnak!
kíi iitazóttak fizetését a pótlekokkal' együtt az né, mint Shakespeare tetszik, hogy a képek
esedékesség napján utalja ki az összes tár- és szobrok előtt értelmetlenül megy tovább.
cák terhére. A kormányzóbiztos rendelete-zeEz a nagy feladat vár reánk, hogv a z
nint a kiutalásoknál a kellő óvatossággal kell életbe induló fiatalságot más szellemben ne1

Müvésziskola Szegeden.

A kormányzóbiztos
a kormánytól kérhet pénzt
a tisztviselők fizetésére.

Húsvéti illatszerek kaphatók
a Segesváry

drogériában

Kárász-utca.

