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ipariskolai tanár reícrá'ása alapján szerián 
este foglalkozott a soíiövök és a tanfoiyam-
ha 'ga tók között íoMeraU vitás kérdéssel és 
a Munkástanács ugy határozott, hogy sem a 
soffötök szakszervezéje, sem más szakszer-
vezet önkcnyiileg nem járhat el ily ügyekben. 
A Munkástanács felfogása szerint mindenki 
szabadon választhatja meg azt a munkanemet, 
amelyet elsajátítani1akar és igy természetes, 
hogy a szakszervezetek nem zárhatják el 
senki elől sem annak a lehetőségét, hogy a 
megfelelő képesítés megszerzése esetén 'bárki 
bármely pályán kereshesse 'boldogulását. 

A sofförtanifolyam hallgatói tehát, tanul-
mányaik gyakorlati részét is el fogják sajá-
títhatni 'és a képesítést is megszerezhetik 
majd. 
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— De Lobil tábornok efutaíoit. De Lobil 
francia tábornok, a magyarországi francia 
csapatok parancsnoka, aki szerdán reggel 
Szeged ne érkezett, hagy a város vezetősége 
által előterjesztett fontos ügyekben döntsön, 
csütörtökön reggel hét órakor különvonaton 
elhagyta Szegedet. 

— Szen és fa. A városnak szénnel való 
ellátása ügyében a francia parancsnokság 
tárgyal t a kormany zóbi zt ossal. 'Megállapítot-
ták, hogy a legfontosabb üzemek ellátására 
havonként kétszázhúsz vagon szén kellene. ® 
mennyiség helyett naponként csak két vagon 
érkezik, airni havonként csak hatvan vagon-
r a rágna. Pedig magának a gázgyárnak és 
válla.ny telep nek két és fél vagon szénre volna 
szüksége naponként. V francia parancsnok-
ság .fölhatalmazásával ezért -Pongrác* A-lben 
gázgyári igazgató és Vértes Miksa, a szén-
elosztó bizottság elnöke húsvét után Nagy-
szebenbe utaznak, hogy az erdélyi román 
kormány széneolsztó bizottságával tárgyalja-
nak. Nagyszebenből Petrozsénybe és Lupény-
ba is elmennek s ott., ha lehetséges lesz, a 
szénszállításra megállapodást kötnek. Schwei 
ger Mftksa saénkereskedő Pécsett fog a szén-
szállítás .lehetősége felől érdeklődni. Tűzifára 
is szüksége volna a városnak. A francia had-
biztosság száz vagon fát 1;in,ált eladásra, va-
gonon.!; 'nt 2100 koronáért. A város ezt az üz-
letet, sajnos, nem kötheti most meg, állítólag 
azért sem, mert még kevesebb pénzösszeggel 
sem rendelkezhetik ezidőszerint. 

— A szesztilalom en^hisése. Jelentettük, 
hogy a szegedi vendéglősök ós kávésok kül-
döttsége szerdán felkereste Betrix ezredest, a 
város kormányzóját, akit a r r a kértek, hogy 
engedélyezze a záróra meghosszabbítását ós 
ad ja beleegyezését ahhoz, hogy az étkező 
vendégeknek három deci bort kiszolgálhassa-
nak. Az ezredes csütörtök délutánra rendel-
te magához a küldöttséget, hogy a választ 
megadja. A küldöttség csütörtökön ismét meg 
jelent ezredesnél, aki közölte velük, hogy 
a -záróra meghosszabbítása ügyében később 
fog dönteni, a három deci bor .kiszolgáltatá-
sa ellen azonban mancs kifogása. A három de-
ci bort természetesen csak az étkező vendé-
gek kaphatják. Kérte r. .küldöttség azt is, 
hogy .i^i^iféJyew-'. hogy a teához rumot, ad-
j,a; ;Sk. Az ezred- . H*V-» azt válaszöliía, hogy a 
döntést ebben a •kérdésbe.! á .polgármesterre 
bízza. , 

— A közúti hidat rövid időre eteárték 
s újból megnyitottak. A közúti hidat csütör-
tökön reggel háromnegyed hét órakor az új-
szeged! szerb őrség váratlanul elzárta. Nem-
sokára ijedt csődület támadt a hifi lábánál 
A hid elzárásáról értesítették Charpy tábor-
nokot, aki maga is Újszegeden lakik. A tá-
bornok intézkedésére a hidat ismét megnyi-
tották é.s a forgalom újból szabaddá vált. 

— & magántanulóknak is kiadják az 
érettségi bizonyítványt. A kulturbizottság 
csütörtökön délután állást tartott, amelyen pe-
dagógiai kérdésiekkel foglalkoztak. Elhatároz-
ta a 'bizottság az érettségi bizonyítványt — 
az utolsó osztály bizonyítványa alapján — a 
magántanulóknajk is ki kall adni. A diákokat 
a tanév végéig foglalkoztatni akarják. A hasz-
nos munkáltatás programját nagyobb bizott-
ság fogja megál-apitam. A leányokat varrni 
•tanítják, a fiukat gyorsírásra és más prakti-
kus dctilgiokra. A bizottság szerdán délután 5 
óraikor a városháza tanácstermében ül össze, 
hogy a. szünidei foglalkoztatás részletes pror 
grattiját megá 11 apitsa. 

— Egy miiiió külön munkabé r havon ta , 
'A város a rendes imunkalétszámon felül je-
lenleg kilencszáz munkást foglalkoztat, akik 
az utakat javítják, a kisebb utcákat rendezik 
és a megrongálódott középületeket tataroz-
zák. ÍEnnek a kilencszáz munkásnak a napi-
bére körülbelül negyvenezer koronát tesz ki. 
Ezt az összeget, ami havonta több mint egy 
millió korona, a munkanélküliség enyhítésé-
re szánta a hatóság, amely a mai viszonyok 
között — nagyon helyesen — nyilvánvalóan 
ezzel a céllal foglalkoztatja a munkásokat. 

— A franciáknak nem kell fizetni a 
viliamoson. Betrix ezredes elrendelte, hogy a 
francia katonák viteldíj nélkül Utazzanak a 
'viiilámoson,. A rendelet ér telimében Dettre 
János kormányzóbiztos elvtárs átiratot inté-
zett Somogyi Szilveszter pulgánmester elv-
társhoz, amelyben felhívta, -hogy ebben, az 
ügyben intézkedjék. A tanács csütörtöki ülé-
sén tudomásul vette az átiratot. Csütörtökön 
délelőtt a villamos vasút üzemi választmá-
nya -fölkereste a kormányzóbiziost és előadta, 
hogy az intézkedés érzékenyem sújtja a válHat-
'a to t A kormányziópzitos megígérte, hogy in-
terveniálni fog Betriix ezredesnél. 

— Házasság. Németh Kató és Mann Jenő 
folyó hó 16-án házasságot kötöttek. 
V— A Szegedi Újságírók Szakszervezete 
pénteken délután 4 órakor a Tisza-szálló ét-
termében. ülést tart. 

— Tápé csatlakozni aka r Szegedmegyé-
Stez. Csütörtökön déielőtt Tápé község elöljá-
róságának küldöttsége megjelent a városhá-
zán a kormányzóbiztosnál és kérte, hogy a 
tervezett Szegedmegyéhez Tápét is csatolják. 
Az uj megye megalakítását tudvalevően az 
tenné szükségessé, hegy a szomszédos közsé-
gek, elszakítva Budapesttől, közigazgatásban, 
pénzügyek tekintetében erősebben vannak 
Szegedre utalva. (A kormányzóbiztos kijelen-
tette a küldöttségnek, hogy legközelebb tár-
gyalni fogják az u j megye megalakításának 
ügyét. 

— Felhivás. A magyarországi közalkalma-
zottak szövetségének pénzügyi szakszervezete, 
illetve annak tagja i felhívatnak, hogy hátra-
lékos tagsági dijaikat Qriffaton Miihály elv-
társ pénztárnoknál (pénzügyigazgatóság) ha-
ladéktalanul. fizessék be. 

— Képzőművészek a kormányzóbiztosná!. 
A szellemi munkások szakszervezetiének kép-
zőmig észeri csoportja elhatározta, hogy má-
jus 15-én képzőművészeti kiállítást rendez a 
Kultúrpalotában és szabad iskolát nyit a sze-

gedi tábla nagytermében. Csütörtökön délelőtt 
a képzőművészek küldöttsége miegjisSent Dett-
re János kormányzóbiztos elvtársnál, akit ar-
ra kértek, hogy a város ezer korona segély-
lyel támogassa a kiállítást. A küldöttség arra 
is kérte a kormányzóibiztost, hogv a szegedi 
képzőművészek is — mint a budapestiek — 
hatszáz korona segélyt kapjanak. Bejelentet-
ték a képzőművészek azt is, hogy Szegeden 
lehetetlen festéket és festővásznat beszerezni 
és ezért előterjesztették azt a kérelmüket is, 
hogy a konmmyzóbiztos eszközölje ki a fran-
c a parancsnokságnál hogy a megszállt te-
rületekről vagy azokon keresztül, láthassák el 
magukat a szükséges snvagrkká . Végű! a 
kormányzóbiztost a r ra kérte a küldöttség, 
liOETv vállalja el a szellemi munkások szak-
szervezetének elnökségét. A kormányzóbiz-
tos megígérte, hogy mindenben támogatni 
fogja a képzőművészek törekvéseit, de "kérte* 
hogy kívánságaikat írásban is terjesszék: elő. 
Az elnökséget azonban, miután amugv .is nagy 
.az elfoglaltsága, nem vállalhatja a kormány-
zóbiztos. 

— Két bevásárlási könyv, amelyeket tu-
lajdonosaik elveszítettek, átvehető a Délma-
gyarország kiadóhivatalában. Az egyik özv. 
Sziveri Jáncsné, a másik Szakály -István ne-
vére van 'kiállítva. 

— U.j?a megnyílik 50 mészárszék. A sze-
gedi mészárosok küldöttsége jár t osiitörtököo 
dr. Somogyi Szilveszter polgármester elvtárs-
nál, aki t arra kértek, hogy a hatósági mé-
szárszéket szüntesse be a. város, miután a for-
galom felszabadulása által mintegy ötven 
mészárszék kezdi meg ismét üzemét. Elpa-
naszolták a mészárosok azt is, hogy dacára 
annak, hogy a francia parancsnokság meg-
szüntette a határ-zárlatot, a szerbek mégis 
akadályozzák az utazást; és igy vágómarhát 
nem képesek beszerezni. A polgármester nneg-
igérte, hogy az utóbbi ügyben eljár a f ran-
cia parancsnokságnál, ia hatósági mészárszék 
megszüntetése ügyélen azonban nem nyilat-
kozott határozottan, mrt az a vélrnénye, hogy 
arra szükség van. A közönség elsőrendű ér-
deke. hogy a polgármester ezt a véleményét 
továbbra Is fenntartsa. 

— Anyagot kérnek s kisiparosok, A fran-
ciák néhány hét előtt több százezer korona 
•értékű 'hadianyagot foglaltak le a repülőté-
ren. A lefoglalt anyagok nagyrészére a sze-
gedi asztalosoknak, lakatosoknak és bádogo-
saknak az anyaghiány miatt égető szüksége 
volna. Fogy megkaphassák, küldöttséget ve-
zettek Boblet ezredeshez, a -francia helyőrség 
parancsnokához és felkérték, hogy az üzemük-
folytatásához feltétlenül szükséges anyagokat 
adassa ki részükre. A.z ezredes kijelentette, 
hogy a kérelem teljesítésének szerinte nincs 
akadálya, választ azonban c-ak pár .nap múl-
va adhat. .Bizonyos, hogy a. kisiparos elvtár-
sak kérelmének eleget tesznek a franciák. 
^ — A városi te jcsarnok nem szüntet te 
be Szemét. Az a hir terjedt el, hogy a városi 
tejcsarnok beszüntette az, üzemét, mert Újsze-
geden nem tud tejet, beszerezni. IEZ a hir té-
ves. Ha nehéz is iá tej beszerzés, azért még 
fönnáll az üzem. Csütörtökön 3 5 0 liter t e j e t 
vásároltak a tejcsarnok részére. 

— Megalakul a munkások fogyasztási 
szövetkezete. A Munkások Fogyasztási Szö-
vetkezetének szervező bizottsága ülést tartott, 
amelyen elhatározták, hogy április 27-ére 
alakuló közgyűlést hívnak össze. A szövetke-
zeti. üzletet minél előbb megabarják nyitni. 
Tekintettől arra, hogy a részvények túlnyo-
mó része le van jegy* zve- A megalakulásnak 
akadálya nincs. A közgyűlés előkészítésére és 
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