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jYíájus 1-én avatják |öl az uj jfaScásoíthont 
(Saját tudósítónktól.) A szegedi Munkás-

niikon.. rh-a nem is -díszes palotába, de tágas, 
kényelmes épületbe -költözött. A Berlini-kör-
úti volt honvédkaszá-rnyát engedte át a mun-
kásságnak a város. A tanács a nagy épületet 
kijavíttatta és némileg átalakíttatta. A tata-
rozási munkákat még nem fejezték be s kő-
mívesek, mázolok most is dolgoznak az uj 
Munkásotthon csinosításán. Az uj otthonban 
nem lesz már az a zavaró kényelmetlenség, a 
mi a régiben olyan erős akadálya volt a szak-
szervezeti életnek. Az uj Munkásotthon föld-
szinti és emeleti szobáiban elhelyezhetők a 
szakszervezetek irodái, azokban lehet tanács-
kozásokat tartani s megvan irá a mód, hagy 
egyszerre, egyidőben több szakszervezet is 
megtarthassa a maga értekezletét. Az a to-
longás, az a veszedelmes zsúfoltság, amely a 
régi Munkásotthonban napirenden volt, most 
már megszűnik. Bár a szegedi szocialista 
párt (tagjainak nagy számához képest az uj 
Munkásotthon sem elég tágas, mégis össse-
h a sonűi t h a tat l a n u'l különb,' mint a régi. Az 
egész, negyvenezernyi tagot számláló párt 
együttes gyűlést nem tarthatna az uj Mun-
kásotthon udvarán, de azért annak ma még 
rendezetlen térségén1 'ötríhatiezer emberi jól 
elfér. 

Az uj Munkásotthon kaszárnya jellegén 
nem lehetett változtatni. Rideg az az épület, 
az utcára meredő, egy frontban sorakozó ab-
lakaival s belül, az egymás mellett, széles fo-

lyosóra nyitó szobáival. De az átalakítás, 
már maga az uj festés, bútorozás barátságo-
sabb szint adott neki. A folyosók faláról el-
tűntek a célpontokat feltüntető mázolmányok, 
a szobákban a dísztelen katonaágyak helyé-
re tanácskozó asztalak, csinos Íróasztalok, 
szekrények kerülnek később, ha lesz miből, 
nagyobb könyvtárak, olvasó-szobákat is be-
rendeznek majd. 

Az épület beosztása egyszerű. Bejövet a 
kapubejárattól jobbra van a pártiroda, balra 
a gondnok lakása. A földszinten és az eme-
leten egymás mellett a szakszervezeti irodák, 
vagy tanácskozó-szobák. Ugy a földszinten, 
mint az emeleten van egy-egy nagyterem. 
Az emeleti, amelyet két terem egyesítéséből 
alakítottak, legnagyobb most a városban. Ez 
szerény ékesitésével valóban tetszetős. Szín-
padot is állítottak föl benne s miikedvelői elő-
adások, munkáshangversenyek tartására na-
gyon megfelel majd. 

A május 1-i proletárünnepen avatják föl 
az uj Munkásotthont. Az iinnep bizonyosan 
szép lesz, ha nem is hangos, táncos a vigas-
ságtól. Jelképezni fogja a reményi és csiig-
gedetlenséget, az erős hitet a proletárság és 
az egész emberiség jobb jövőjében. Bus ka-
szárnyából lesz még egyszer boldog Munkás-
otthon, ez a világ! 

Az uj Munkásotthon felavató ünnepe má-
jus 1-én reggel 9 órakor kezdődik. Gyüleke-
zés: reggel 8 órakor. 
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Románia engedményeket felt a Bánát kérdésben. 
* 

Zágráb, április 29. A Slobodna Rjecs párisi értesülése szerint jelentékeny 
engedményeket tett Szerbiának, ugy hogy ennek a területi konfliktusnak megegye-
zésen alapuló megoldása remélhető. 
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Válságos helyzet Német-Ausztriában. 
— Budapest és Bécs közt megszűnt a vasúti forgalom. — Bécsből 

kiutasították az idegeneket. — Az antant intelme. — 
Budapest, április 29. A Bécscsel való vas-

úti forgalom egy időre megszűnt. Budapest-
ről Német-Ausztriába nem indítanak több vo-
natot. A közlekedés beszüntetésének a nagy 
szénhiány a közvetlen oka. 

Bécs, április 29. Hivatalos közleményt 
adtak le ismét a Bécsben tartózkodó idegenek 
kiutasítása tárgyában. Az ujabb közlemény 
megállapítja, hogy -az -előző föl-szólitásnaík 
nem volt hatása, a bécsi szállókban és pen-
ziókban ezerszámra élnek a volt monarchia 
egyéb részeiből menekültek és pedig olyan föl 
tűnő módon, amely éles ellentétben áll a bé-
csi, lakosság ínségével. A súlyos élelmezési és 
lakásviszonyok kötelességévé teszik a hatósá-
goknak, hogy az idegenek ellen föllépjenek. 
Viagy ki fogják őket utasítani, vagy Pedig 

olyan módon fögják őket elhelyezni és élel-
mezni, amely nem súlyosbítja a. bécsi lakos-
ság helyzetét. A menekülteknek épített egy-
kori táborokra gondolnak, amelyekben a kor-
mány el fogja helyezni a mostani menekül-
teket. 

Bécs, április 29. iA temesvári délszláv saj-
tóiroda jeleinti: A bécsi .angol követ értesítet-
te a német-osztrák kormányt, hogy zavargá-
sok vagy nyugtalanságok kitörése eiSetére be-
szünteti az antant Német-Ausztria részére az 
élelmiszer szállításokat. 

Prága, április 29 A temesvári 'délszláv 
sajtóiroda jelenti: Foch marsall intervenciója 
folytán a, német csapatok visszavonultak a 
csehek mögé. 
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Football- és atlétikai versenyt rendez 
május 1-én a Szegedi Munkások Testedző 
Egyesülete és a Nyomdászok Test gyakorló 
Köre az SzTK lóversenytéri pályáján. A 2 
munkás sportegyletnek má jus 1-én ren dezen-
dő versenyei azt a célt fogják szolgálni, 
hogy a -munkásság minden rétegeit meg-
nyerjék propagandájuknak és hihető, hogy 
a proletárság e versenyek hatása alatt foko-

zottabb kedvvel fog hódolni a testet és szelle-
met egyaránt edző "sportoláshoz. A football 
félidejében a SzMlTE birkózó gárdája iskola 
birkózást fog bemutatni. 

E l a d ó Z S sarok ház 
kis kerttel a belvárosban, mely mindenféle üztetnek 
is alkalmas. A vevő 3 szobás lakást fürdőszobával 
együtt azonnal átvehet. Fizetési feltételek kedvez-

ményesek. Érdgklődni tnlajdonosnál: 
Szeged, Béke-utca 15 szám. 

Röszkei szegény földmivesek 
a francia parancsnokhoz 

járulnak. 
(Saját tudósítónktól.) A Délmagyarország 

keddi számában rövid hirt közölt, amely sze-
rint a lakosság egy része önhatalmúlag oszt-
ja föl -saját körében a módosabb gazdák ás a 
város földjét. Ezt a panaszt csakugyan meg-
tették többen a polgármesternél, de amint ki-
tűnt, alaptalanul. 

Tudvalevő, hogy ia koalíciós, a polgári és 
szociáldemokrata miniszterekből álló kor-
mány elrendelte a földosztást, illetőleg a nagy 
birtokok fölaprózását oly módon, hogy a lati-
fundiumokból csak 500 hold maradjon meg 
a hitbizományosoknak és más tulajdonosok-
nak, a többit (kisajátítja és a földnélküliek kö-
zött elparcellázza az állam. Károlyi Mihály 
lemondása után Szegeden gyakorlatilag is 
megkezdték a földosztást Röszke-telepen. (Mi-
vel nálunk a város az egyetlen nagybirtokos, 
a városi földekből osztottak szét fél-fél lánc 
földet szegény földmunkásoknak, akik hadból 
tértek haza, vagy hadiözvegyeknek. A földe-
ket az elosztó bizottság olyan gazdáktól vet-
te el, akiknek -saját földjük és ezenfelül bérelt 
városi földjük van. A földmunkások bevetet-
ték-, beültették a kis földet s most azt vissza 
vették tőlük Ök nem erőszakoskodtak a föld 
átvételénél, ellenben most kárba vész a sze-
gényemberek munkája és vetemények 

Kedden ezt küldöttség mondta el a pol-
gármesternek, akin-ek azt is elpanaszolták, 
hogy Papp -Menyhért -szuronyos rendőrökkel 
vitette el őket a munkából és naplopóknak 
szidalmazta őket. A polgármester megígérte, 
hogy rövidesen hozzáértő bizottságot fog ki-
küldeni Röszkére, hogy ott a hely-szinen te-
gyen igazságot s kérlelje a -módos gazdákat, 
hagyják meg a -szegényeket a fél lánc föld 
haszonéi vezetében. 

A küldöttség a francia parancsnoksághoz 
is elmegy s kérni fogja, hogy az ügyet mél-
tányosan, jóakarattal intézze el, mert földhöz 
ragadt szegény emberek megélhetéséről v-an SZÓ. ' I I / iSJ 

R Kereskedők Szövetsége 
a közélelmezési hivatal 
megszüntetése mellett. 
A Szegedi Kereskedők Szövetségének va-

sár-nap délelőtt Schweiger Miksa elnöklete 
alatt tartott nagytauáesi ülése az aktuális 
kereskedelmi és közgazdasági kívánalmak 
megvitatásával foglalkozott. Kapcsolatban a 
napilapokban megjelent közleményekkel, me-
lyek szerint Qgyes kereskedő főnökök a kol-
lektív szerződéseket -be nem tartják, a szö-
vetség azt a határozott álláspontot -foglalta 
el, hogy a kereskedőknek a -m-ai nehéz meg-
élhetési viszonyok között a legmesszebbmenő 
szociális szempontokat kell szem előtt tarta-
mok és a kollektív szerződések rendelkezései-
hez ragaszkodniok kell. 

Dr. Tonelli Sándor kamarai titkár be-
számolt belgrádi útjáról és értékes adatokat 
szolgáltatott -arról, hogy a megszállott ország 
részekkel való kereskedelmi forgalom ujra-
felvétele miként lesz legelőnyösebben eszkö-
zölhető. Dr. Kertész Béla ismertette a francia 
parancsnoksággal folytatott tárgyaláS ered-
ményét. -Részletesen beszámolt azokról az in-
tézkedésekről, amely-eket a francia parancs-
nokság a kereskedelmi forgalom megköny-
nyitése érdekében életbe léptetett. A szövetség 
előterjesztett kérelmére a kormányzó hozzá-
járult aboz, hogy ne csupán az élelmiszerek 

HM"* 1 1 • J érdekébe áll szivarkapapírokat, szivarkahlively£ket a 

Mindenkinek MÉDIspeciauteh^!enikusszivarkahüveiy,örak-
tárában vásárolni. 219 Szeged, Jókai-utca 11. szám. 

Telefon 1 5 - 2 0 . + + + + + + + Eladás ugy nagyban, valamint kicsinyben. 


