
4 DÉCLMAQYAE0RSZÁ<3 Szeged', 1019. május M. 

Az építkezés problémái. 
Mióta/- Szegedet minden oldalról elzár-

ták és az áruforgalom a vasúti közlekedés 
szünetelése miatt majdnem teljesen megál-
lott, az építőipar teljesen szünetel. A legszük-
ségesebb épitő anyagot, imész, cement, ho-
mok, gipsz, kő, kavics, stb. a megszállott te-
rületekről szerezték be vállalkozó épitőmes-
tereinik és építőanyaggal foglalkozó keres-
kedőink. Ezeket az anvago-ka't túlnyomó rész-
beni Bihar, Arad, Krassószörény megyékből 
és Erdély bány>vidéjkeiiröl hozattuk. M:\s: 
azonban ezeknek az anyagoknak idehozatula 
teljesen 'ehetetlenné vált. 

Ezer meg ezer munkáskéz kaphatna fog 
Ialkozást és tisztességes megélhetést, ha ia 
szükséges építőanyag rendelkezésünkre álla-
na. Az építőmester száz meg száz munkásnak 
adhatna munkát, ha építkezni lehetne. Mun-
kát kapna a kőműves, ács, asztalos, lakatos, 
kőfaragó, szobafestő, mázoló, kézinapszá-
mos és más számtalan iparos. Ha a szüksé-
ges építőanyag szállítható lenne, megszűnnék 
a mostani nagy lakáshiány és nem keí'ene 
egy kis szoba vagy raktárhelyiség kibérlése 
vagy megszerzése véget't napokat a lakáshi-
yatalban eltölteni. 

Miután .pedig az építkezés megkezdése 
életbevágóan fontos, városaink tényezőinek és 
vezetőségének minden utat és módot fel kell 
kuta'tniok, hogy szükséges nyersanyagokat 

a z o nn a! el i n d i tb a ssák. 
Igaz, hogy a nagy szénhiány miatt a 

téglagyártás, szünetel, téglagyártó telepeink 
azonban fával is égethetnék a téglát, ugy, 
mint azelőtt, de a tüzelőfa is el van zárvn 
tőlünk. A város vezetőségének gondoskodni 
kellene a Pankotárt megvett és tudtunkkal 
is fizetett 2500 vagon tűzifának lehozatalá-
röl, jutna ebből a téglakiégdtésre és egyébb 
ipartelepekre. 

A-z égetett téglát azotíban ma már pó-
tolni, is lehet. Ugyanis készül ma már az ugv-
nevezett betonblokkő, vagy üreges betonkő. 
Ezek az építőkövek cement, liomök, szénsa-
lak keverékből készülnek. Egyik cementgyá-
runkban is gyártják már ezt a kiválóa- ió 
építkezési .anyagnak bizonyult cementbl'<kkö-
vet. A blp'kikő, \ agy üveges betonkő leírását 
itt szükségesnek tartjuk a laikusok előtt is 
megvilágítani. 

Az .építőipariban a betonnak, mint építő-
anyagnak föiü'mnlhatatlan jó 'tulajdonsá-
gairól a szakkörök már. régen meggyőződtek. 
A gyakori bő változásnak kitett falakat levegő 
réteggel szigetelték. Üreges falazatot azon-
ban csak ott .használnak, ahol egyenletes hő-
mérsékletű, hőtől, és fagytól- mentes térre van 
szükség. Égetett téglából ilyen üreges fala-
zat előállítása nagy fáradtsággal jár és sok-
ba kerül, ellenben a bíokkő, va«v üreges b 
to'nkő már szerkesztésénél fogva ürege, i s 
ennek folytán a. hőváltozásoklkai és nedves-
séggel szemben nagy szigetelő képessége 
szakkörök előtt el van ismerve. 

A betonkő tehát a téglahiányt van hivat-
va pótolni, sőt előnye az égetett téglánál 
szembetűnő. Egv darab üreges betonkő 1.2-
13 darab téglát helyettesit, tehát sokkal rö-
videbb idő alatt építhető, mint a normál tég-
lából, aránylag olcsóbb más épitő anyagnál, 
mert a beépítésnél nagy munkaidő takarítha-
tó meg és a vakolat felhasználása minimum-
ra redukál!6dik, szilárdsága pedig jóVnl felül-
múlja az égetett téglát. 

Ennek az építőanyagnak készítéséhez "is 
azonban nyersanyag kell. A napokiban kül-
dött ki a város -szén be szerzésre egv bizott-
ságot a román kormányhoz. Bizony ez alka-
•lomml kikiildhetett volna egy szakértő em-
bert, aki az építőanyag beszerzését és szál-
lítását elintézhette volna. Kezdjünk tehát most 
már-gyorsan, a munkához. Városunknak min-
den. áldozatot meg,ké l hozni, hogy az épít-
kezés meginduljon és a szükséges anyag be-
szerezhető legyen, /(. A. 
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— Állandóan apad a Tisza. Kedden reg 
gel bét órakor 8.30 méter volt a Tisza vízál-
lása, kilenc órakor 8.29, tizenegykor 8.28, 
egy óraikor 8.27, délután öt órakor ugyan-
ilyen magas volt a viz. 

— Igazgatósági ülés a DMKE-ben. Ked-
den délután igazgatósági ülés volt a D>MK|E-
bem. Arz ülésen, amelyen Tóth József elnökölt, 
családi pótlékot szavaztak meg az egyesület 
alkalmazottainak, azután elhatározták, liogy 
azokat a bútorokat, amelyeiket annak idején 
a budapesti központ megszüntetésekor szál-
lítottak ide, nyilvános érverésen értékesítik. 
Még egy pontja volt a tárgysorozatnak az 
elmaradhatatlan é* erőszakolt iGallovich-ügy. 
Ezúttal arról volt szó, hogy a decemberi köz-
gyűlés határozata értelmében Qallovaehnak 
el kellett volna foglalni állását. (Miután ez 
mindeddig nem történt meg, unost elhatároz-
ták, hogy a vasúti forgalom helyreállítása 
után felszólítják Gallovichot, hogy állását 
záros határidőn belül foglalja el, különben 
beszüntetik illetményeinek kifizetését. 

— A méregdrága gvufa. A napokban meg-
írtuk, hogy a gyufa kivándorol Szegedről. 
Nem azért, mert nem jól1 érzi magát ebben 
a tüzelő nélkül szűkölködő városban, hanem 
azért, mert másfelé is gyufainség van és igen 
jó árat fizetnek érte. Most Szegeden is drá-
ga a gyufa. Mérge ugyan nincsen sok, de 
azért méregdrága. Harminc és ötven fillére-
kért vesztegetik a gyufát'. Pedig a fadobozok-
ban nem száz szál, hanem csak 70 szál gyúj-
tó van, a papirdobozokban pláne 48. Pont 48. 
Szóval egy fillérbe kerül egv szál gyufa, sőt 
többe, mivel a gyufaszálak között sok a tö-
rött. fejetlen és a fejes sem gyullad meg 
rnind. 

— Vidéki kereskedők vásárolnak Sze-
geden. A hirre, hogy Szegedre nagyobb tneny-
nyiségü gyarmat és teksztüáru érkezett, a 
környékbeli kereskedők közül igen sokan be-
rándultak Szegedre. Érthető is ez, hiszen az 
áruhiány mindenütt erősen érezhető. A sze-
gedi közönség azonban épen elég ideig nél-
külözött s ezért az illetékes köröknek meg 
kel^né akadályozni, bogy az árukat idegen 
kereskedők a városból kihurcolják akkor, a 
mikor az itteni lakosság a saját szükségleté-
nek fedezésére sem kapott elég árufedezetet, 

— Házasság. Valihora István és Kothy 
Erzsike házasságot kötöttek. (Minden külön 
értesítés, helyett.) 

— A szegedi képző- és iparművészek 
kiállítása nyitva délelőtt 10-től l-ig és délután 
3 tói 6-ig. 

fCoriő iozi R.-T. 
TELEFON: 

1 1 - 8 5 , 
Igazgató; 

VASS SÁNDOÍÍ. 
TELEFON ; 

11-85. 

Szerdán és csütörtökön 

Repriz 
J ó k a i M ó r világhírű regénye a filmen 

I!. rész 4 felvonásban. 
Rendezte Korda Sándor. 

Főszereplők : 
Beregi Oszkár Lenkeffy Ica 
Szöreghy Gyula Bes'ky Lili 
Mafcay Margit Rajnai íiábor. 

Előadások hétköznap 5, fél 7 és 8 órakor 
vasárnap 3, fél 5, 6 és 8 óra. 

— Kevés gyümölcs lesz. Május 20-a van 
és a meleg napsugár (még mindig késik. Hű-
vös az idő, mintha csak .március közepén len-
nénk. Az égbolton nehéz felbők úsznak, az 
emberek szinte dideregnek. A tavaszi, külö-
nösen az áprilisban elvetett kapás növények 
alig ütögetik Iki fejüket a földből. A kukori-
cának még három levele sincs kint, bab. bor-
só, burgonya alig, bogy kibújtak a hideg 
földből. A gyümölcsfák, bár gyönyörű, dus 
termést ígértek, sorra tönkremennek a hideg 
időjárás alatt. Cseresznye, megy, alma, kör-
te, barack mind sorra leperegnek, a 'dus ter-
méskilátásokból alig marad valami remény. 
Pedig még Orbán napja bátra van. Még 
fagy is lehet. 

— Husárusitás a hatósági bódéban. A 
hatósági bódéban kedden sertéshúst árusítot-
tak kilónkint 25 (koronáért. A mészárszékeik-
ben — bár ritkán — szintén árusítanak ser-
téshúst, kilónk int 28 koronáért. A város te-
hát 3 koronával olcsóbban adja a húst. Ez 
rendjén volna, ha 25 koronáért valóban egy 
kiló húst lehetne kapni. Azonban a hatásági 
bódéban a húshoz sokkal több myomtatékot 
adnak, mint a mészárszékekben és ínég sok-
kal többet annál, auuit a hatóság megállapi-
tott. A városi hus tehát tulajdonképen drá-
gább. Nem tekintve azt, hogy a húsárak Sze-
geden aránytalanul emelkednek és hogy 
egyes szükségleti cikkek árai még mindig 
magasabbra szöknek, a városi hatóságnak 
nem volna szabad megszegni azt a tilalmat, 
amit másokkal szemben felállított. Amit a 
(mészárosoknak nem enged meg a hatóság, 
nem tűrheti meg a városi husbódéban 'sem. A 
lakosság — ha nagyritkán hozzájut — hust 
akar kapni a drága és keservss. pénzéért, 
nem pedig fe.iet, lábat, fogat és csontot. 

— Felhívás! A kerületi pártszervezetek ve-
zetőségei í'ollyó hó 2-5-án. pénteken este 6 
órakor fontos ügyben értekezletet tartanak a 
Munkásotthonban!. .Minden vézeftőségi tag 
pontosan jelenjen meg. 

— Halálozás. Rózsa Nándor nyug. szegedi 
községi bíró f. hó '20-án (meghalt. Temetése 
21 én szerdán délután 4 órakor Igsz a "Kos-
suth Lajos-sugárut. 33. számú lakásáról. 

— Hét vagon só érkezik. Egv szegedi 
kereskedő bét vagon sót kötött le 3.50 koro-
náért kilóját, a marosillyei bányából. Tekin-
tettel arra, hogy a só ára nálunk jelentéke-
nyen olcsóbban van megszabva, a kereskedő 
bejelentette a polgármesternek, hogy abban 
az esetben, ha az elá fiúsításnál tisztességes 
polgári hasznot számithat a vételárhoz, el-
hozatja a hét vagon sót. A polgármester a 
sóínségre való tekintettel tudomásul vetie a 
bejelentést, 

— Az összes utcai elárusítóknál kapható 
négy 'koronáért a Szeged a forradalomban ci-
imü most megjelent szenzációs könyv. A for-
radalomnak ezt a hézagpótló okmánytárát 
mindenkinek el kell tenni emlékül. 

— Szociálfsta gyűlések. Szerdán este 6 
órakor az alsóvárosi pártszervezet a tűzifa 
beszerzést ügyében értekezletet tart a Pá'íi-
utcai Kopp-vendéglőben. Pontos megjelenési 
kér a vezetőség. 

— A tanítók szakszervezete folyó hó 21-én 
s z e r d á n d é l u t á n 5 órakor a z u j (Munkásott-
hon-bán taggyűlést tart, 

— Sebők Mihály vaskereskedő (Valéria-
tér) tudtul adja tisztelt vevőkörétiek, hogy 
minden fsju sodrony- és zsindeíyszeg 
nagyobb mennyiségbei érkezett. 

Fehér zománc bútorok legjobban 
és legolcsóbban beszerezhetők 
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Széchenyi-tér 7. (Csongrádi palota.) 
Üzleti telefon 439. Gyári telefon 1344 


