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R szegedi piacon ismét dühöng az árdrágítás, 
— M e g k e l i szervezni a p iac i őrséget. — 

(Saját tudósít ónktól) Hírül adtuk, hogy 
Szegeden u j makszimális árakat állapítanak 
meg a közfogyasztási és élelmi cikkekre. A 
hír városszerte nagy érdeklődést váltott ki és 
most a közönség vár ja az uj árakat. Nem az 
árdrágítást .Nem. Ezzel a kellemetlen bizott-
sági müvelettel már jólakott. Egyébbel nem. 
Azaz, hogy egyébbel is. A lánckereskedelem-
mel, az áruuzsorával és azzal a tehetetlen-
séggel, amellyel eddig a makszimális árak 
betartását, illetve be nem tartását ellenőriz-
ték. A közönség tehát joggal vár ja az u j ár-
makszimáló bizottságtól először az árak lehe-
tő leszorítását, másodszor az árak betartásá-
nak a legszigorubb ellenőrzését, harmadszor 
a piaci bizottságok szervezését, negyedszer 
az árdrágítók legszigorubb megbüntetését, 
történjék az akár az eladó, akár a vevő részé-
ről, egyben ezeknek a nyilvánosság előtt való 
kipellengérezését. A bizottság figyelme az itt. 
ajánlott pontokon kivül egyéb, az árdrágítás 
megakadályozására szolgáló tevékenységet is 
felölelhet. 

Kérlelhetlen szigorral kell eljárni az árak 
redukálása körül mindenhol, ahol igazságos, 
mert tűrhetetlenül veszedelmes helyzet az, 
amely ma a szegedi piacon uralkodik. Eladó 
és vevő vetélkednek azon, hogy mint kérje-
nek és adjanak minél magasabb árakat. A 
gyomor és pénz kérdése a béke és a rend .szem-
pontjából minden időben fontos, sőt a leg-
fontosabb szerepet játszotta. Most különösen 
fontos szerepe van, mert az elértéktelenedett 
papírpénzek töméntelen elszaporodásának el-
sősorban az élelmiszerek és a közszükségleti 
cikkek szinte lehetetlen árai voltak az oko-
zói. Papirospénzzel pedig nem lehet jólakni. 
Az állam nyomdája hiába ontja a papiros-
pénzeket, ha az élelmicikkek és közszükség-
leti cikkek árai egyre csak emelkednek. Hiá-
ba minden fizetés és béremelés, minden pénz 
kevés ugy a munkásság, mint a köztisztvise-
lők kielégítésére, mert az ámuzsora jobban 
dühöng, mint a háború legkritikusabb ide-
jén dühöngött. Bele kel! nyúlni erős kézzel 
az áruuasorások műveleteibe és vissza kell 
szorítani, le kell törni minden további kísér-
letet, amely oda rányul, hogy a. szegedi piac 
árai felforditói legyenek a megélhetés lehe-
tőségeinek. 

A piaci őrség megszervezésének szüksé-

gességét .nem először sürgeti a Délmagyar-
ország. Éneikül pedig nem lesz a .szegedi pia-
con rend. Az őrségbe be kellene vonni azokat 
a társadalmi érdekeltségeket, akiket a meg-
élhetés gondjai a legelsősorban sújtanak. A 
munkásságot, a városi köztisztviselőket, pos-
tásokat, vasutasokat. És pedig ugy, hogy na-
ponként húsz-harminc ilyen piaci őrség, bi-
zottság járná, vizsgálná keresztül a piacot, és 
ellenőrizné a bizottság által megállapított 
árak legszigorubb betartását. Nem kivihetet-
len dolog ez. Sőt. Szükséges, komoly ügy, a 
melyre hisszük, hogy tömegesen fognak vál-
lalkozni megértő, higgadt gondolkodású, igaz-
ságos és erélyesem közbelépő munkások és 
polgárok. 

Szegeden ugyanis a környékből és a sza-
badabb közlekedés behozatali lehetősége mel-
lett a Bácskából, Bánátból szállított élelmi-
cikkek mennyisége ma már annyi, hogy a 
••áros élelmezése körül .nyomasztó nehézsé-
gekről nem lehet szólani, Ellenben az árak 
annál nyomasztóbbak. Nem tudjuk megérte-
ni, hogy a bánáti részen 40—50 fillérért be-
szerzett tojásért miért kell Szegeden 90—100 
fillért kérni, valamint azt sem, hogy miért 
keli a Törökkanizsáról érkezett, avagy az Al-
g j őről, Kereszt-úrról behozott tejet 5—6 ko-
ronáért árusítani akkor, amikor a törökka-
nizsai tejet a gazdaság 2 koronáért adja 
szerződéses alapon és ebben a tej,árban már 
bent foglaltatik 5 kilométer kocsifnvar, az ál-
lomásról Szegedig a vasutszállitási költség és 
a szegedi állomásról a városba való fuvaro-
zás költsége is. Rejtély előttünk az is, hogy 
miért kell a Szabadkán 40 koronáért árusí-
tott vajat Szegeden 100—120 koronáért árusí-
tani. Az a példa pedig a helyzet legegészség-
telenebb voltát bizonyítja, hogy a kofák a be-
érkező tanyai árusoktól a 60 koronáért vásá-
rolt pár csirkéért a következő percben a ve-
vőtől 90 koronát kérneek. Számtalan példát so 
roihatnánk még föl, azonban a közönség előtt 
ezek a szomorú és rettenetesem elkeserítő té-
nyek annyira ismeretesek, hogy fölösleges 
•többet felhozni. Ezeket is csak azért hoztuk 
fel, hogy az illetékes körök lássák he végre, 
hogy a város lakosságának a megélhetése a 
nyugalom szempontjából is ott kezdődik, hogy 
a piacon rendet kell teremteni. Minden áron. 
És nem lceztyüs kézzel. 
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* — A kormányzóbiztos szabadságon. Dr. 
Dettre János kormányzóbiztos a város kor-
mányzója előtt többször kifejezte távozási 
szándékát. Minthogy ez irányban szombaton 

H'vi s/.ktt kérelme is visszautasításra ta-
lált, hétfőn megkezdi a De Lobit tábornok 
által pihenőre adott három heti szabadságát. 

— Betrix ezredes a polgármesternél . 
Betrix ezredes városkormányzó szombaton 
délben rövid .ideig tar tó megbeszélést folyta-
tott Somogyi Szilveszter polgármesterrel. A 
polgár,mester az ezredes jelen-lé1 ében intézte 
el a kérvényezők és munkanélküliek ügyes-
bajos dolgait. A városkorrnányző tárgyal t 
Tabódy Zsolttal, a népőrség parancsnokával 
is. 

—- A városkorm n y i ó rendelet. I. (A 
francia sajtóirodából.) I. Felhívom a lakosság 
figyelmét arra, hogy csupán az én aláírá-
sommal vagy a frartctia rendőrbiztosság fő-
nöke által aláirt igazolványok vagy útlevelek 
érvényesek. A francia rendőrbiztosság főnö-
ke, Gertoux főhadnagy. A hamis útlevél tu-
lajdonosát letartóztatják és a francia rendőr 
biztosságra vezetjük, a hamis útleveleket pe-
dig rögtön megsemmisítjük. Betrix ezredes. 

városkormányzó. II. Betrix ezredes, város-
kormányzó a városi rendőrség, a csendőrség 
és határendőrség működési körének megha-
tározása tárgyában ma a következő átiratot 
intézte dr. Somogyi polgár-mesterhez: A vá-
rosi. rendőrség egészen a polgármester ren-
delkezésére áll. A katonai csapatok, a csend-
őrség és a határrendőrség Tabódy ezredes 
rendelkezése alatt maradnak, f ia a városi 
rendőrségnek a helyőrség csapatait kellene 
pillanatnyilag támogatni, dr. Dettre kormány-
biztos fogja kiadni a rendelkezést a polgár-
mesternek, hogy a városi rendőrséget bo-
csássa Tabódy ezredes rendelkezésére. A 
polgármester és Tabódy ezredes előzőleg 
egyezzenek meg a tervezett együttműködés 
részleteire nézve. Betrix ezredes, -városkor-
mányzó. III. A terület tábornok-parancsnoka 
elrendeli,, hogy a helyőrségbe'i magyar tisz-
tek és rendfokozatnak a régi jelvényeiket lel-
vegyék: nemzeti színű sapkarózsa, paszo-
mány és csillag. Az egyenlő rangban lévő ma-

:-yar és francia tisztek közül az előbbiek tar-
toznak a francia tiszteket előre üdvözölni. A 
kit nemz; t nem egyenrangú tisztjei tartoz-
nak üdvözölni egymást, természetesen az 
alacsonya>b rangú köszöntve a magasabb 

rangút. Ugyanez vonatkozik a francia tisz-
tekre is magyar tisztekkel szemben. A vé-
delemmel megbízott ezredes-parancsnok meg 
fogja beszélni a magyar helyőrség ezredes-
parancsnokával a francia és magyar kato-
nák kioktatását, azon céSból, hogy valameny-
nyien ismerjék a rangjelzéseket és hogy az 
előirt tisztelgésnek elegei tehessenek. Betrix 
ezredes, városkormányzó. 

— Uj vonatforgalom lép é 'etba. Illetékes 
helyről vett értesülés szerint május 10-e kö-
rül u j vonatforgalom fog életbelépni .a Sza-
badka—Szeged—(Orsova vonal viszonylatá-
ban. lEzirányhan a tárgyalások mcst folynak. 
Az eredmény valószínűleg az lesz., hogy a 
Szegedről Temesvárra délután 2 óra 57 perc-
kor induló és Szegedre délelőtt 11 órakor ér-
kező személyvonatok* helyett u j személyvo-
natot helyeznek forgalomba. Az u j vonat Sze-
gedről délután 5 óra SÍ perckor fog indulni 
Temesvár felé és Szegedre délután 6 óra 27 
perckor fog érkezni Orsova felől. E vonat Sze-
ged és Orsova közölt fog közlekedni. Ugyan-
ezen időtől kezdve Szeged-Rókus—Szabadka 
között reggel 8 óra 30 perckor induló,.és Sze-
ged-Róknsra délután 5 óra 12 perckor érkező 
személyvonatot helyeznek fogalomba. 
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Vasárnap 

Szenzációs fllmujdonság 

fiz aranyhálló 
dráma 5 felvonázban, a főszerepben 

fóia fóay. 

Előadások köznapokon fél 5, 6 és 8, ünnepna-
pokon : xh 2, 3, 7a 5, 6 és V* 8 órakor. 

Telefon 
808. 

Telefon 
807. 

Vasárnap május 4-dikén 

dráma 4 felvonásban és a 

abbi leánya 
életkép 2 részben. 

Előadások kezdete szombaton 5 és 7 órakor. 
Vasárnap 2, fél 4, V-t 6 és negyed 8 órakor. 


