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Az eltűnt 
negyven és fél vagon petróleum. 

(Saját tudósítónktól.) Ismeretes, hogy a 
polgármester el akarja rendelni a városban 
levő petróleumkészletek bejelentését, még 
pedig, mint hirük.ugy, hogy ne csak a ke-
reskedők, hanem a magánháztartások is 
kötelezve legyenek a bejelentésre. Megjósolni, 
hogy milyen eredménnyel fog járni ez az 
intézkedés, legalább is kockázatos. Sok pet-
róleumot nem várunk tőle, hacsak a rendelet 
végrehajtásában nem olyan erélyt fognak 
tanúsítani, aminőt mi például az első árdrágí-
tás, lánckereskedő és áruelrejtés leleplezése 
óta sürgetünk. Bizonyos ugyanis, — ezt nem-
csak mi, hanem szakértők is mondják — 
hogy Szegeden sok petróleumnak kell lenni. 
Elő kell tehát csalni, és kényszeríteni. Nézzük 
meg, hogy érdemes-e és hogy megfelelő 
hatósági intézkedésekkel érhetni-e el valami 
eredményt ? 

A petróleumszindikátus részére 48 és fél 
vagon petróleum érkezett Szegedre. A petró-
leumnak á nagykereskedők között való szétosz-
tására a Séhwarci E, és fiai cég nyeri megbí-
zást. A cég 40 és fél vagon petróleumot Szege-
den helyezett el, nyolc vagonnal pedig szerb 
területre szállított. Szegeden maradt-e ez a 40 
és fél vagon petróleum? Ezt kell mindenekelőtt 
megállapítani. Szakértők majd egyhangú véle-
ménye szerint ugyanis ez a mennyiség födözi 
Szeged egész évi szükségletét. Ha tehát a nagy-
kereskedők nem szállították el vidékre a petró-
leumot, amit föltételezni sem merünk, akkor a 
kiskereskedőknél kell még lenni nagyobb menyi-
ségéknek vagy háztartások, amelyeknek villanyuk 
is és befektetésre való pénzük is vlri, olyan 
tételekben vásárolhatták a petróleumot, hogy 
már most sincs petróleum azok számára, akik-
nek sem a villannyal világított lakás, sem a 
pénz előnyeiből nem jutott. Nyilvánvaló, hogy 
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ez megint igazságtalan helyzetet teremt. Annak 
bizonyítására, hogy a 40 és fél vagon petróleum 
födözi Szeged egész évi szükségletét, a követ-
kezőkre hivatkozunk. 

Kardos György szerint ölvén vagon petró-
leum akkor is elég egész évre, ha a környék 
nyitva van. Kell még a városban petróleumnak 
lenni. Hoffmann János annyira becsüli az egész 
évi szükségletet, amennyi Szegedre érkezetL.Pfil 
Dezső, a Beregi-cég üzletvezetője szerint is az 
egész évi szükségletet födözi a Szegedre be-
hozott menyiség. Schiffcr Antal szerint nagyon 
sok petróleum ment ki a városból. Nem tudja 
elhinni, hogy a behozott mennyiség elfogyott 
volna. A Szász Emil-cég szerint a petróleumot 
valaki összevásárolhatta" 

Az bizonyos, hogy mintegy 25 helyen akar-, 
turtk venni csekély egy-két liter petróleumot és 
mindenhol azt a stereotip válaszát kaptuk: 
nincs, elfogyott. Valahol pedig, a legtöbb 
kereskedő véleménye szerint is, kell lennú 
Ezeket a véleményeket azért hoztuk nyilvános-
ságra, hogy erélyes cselekedetre serkentsük a 
hatóságot. Úgyis elkésett. A pdtróleumot 
ugyanis nem most kellene biztosítani a közön-
ség számára, hanem akkor kellett vplna, ami-
kor Szegedre érkezett. Most persze nehé? lesz 
jól megcsinálni, amit akkor emulasztottak. De 
ha már megint így jártunk, tanul-e végre a 
hatóság? 

és ékszereit 
javíttassa elsőrangú óra- és ékszer-
üzletemben. Szóh'd árak! Órákban 
és ékszerekben nagy ráktár. 154 

FlSCliER K. 

Szűcs-divatáru üzletemet s műhelyemet 
Kérem t. vevőimet, hogy az őszi é s téli évszakra Parisból régi összeköttetésünk folytán most megérkezett 
diszes áruinkat tekintse meg. Átalakításokat legújabb divat . * , , : „ . . . „ . ' 
szerint vállalunk s javításokat méltányos árban készítünk. 3 ÜZV. JANOSIK JHÍIOSNE, Klgl/Ó-U 2. 

A külföld esemény ei 
— Wilson állapota. — 

A Magyar Távirati Iroda washingtoni jelen-
tése szerint Wilson állapota lassan javul. A 
beteg már azt kérte orvosaitól, hogy az állam-
ügyek vezetésében részt vehessen. A kor-
mányzótanács elhatározta, hogy az elnök he-
lyettesítésének kérdését nem tekinti egyelőre 
sürgősnek. ; j ' 

Az angol bányák nacionalizálása. 
London. A Daily Mail jelenti: A szakszer-

vezetek állandó bizottságának legutóbb meg-
tartott ütésén mindenekelőtt ama küldöttség 
eljárásának részleteit állapították- meg, amely 
ajánlani fogja a kormánynak, a szénbányák 
nacionalizálására vonatkozó glasgowi határozat 
elfogadását. Ha a kormány a javaslatot eluta-
sítja, akkor külön kongresszus ül össze, hogy 
megvitassa azokat az eszközöket, amelyekkel 
a kormányt engedékenységre lehet bírni. 
(M. T. 

Anglia pénzügyi mérlege. 
Amsterdamból írják: A Times most közli a 

március 31-én zárult pénzügyi év mérlegét. 
Ezek szerint Nagy-Britannia összbevétele 
891.763.500 font sterling volt. A kiadások ez-
zel szemben 2,529,301.300 fontra ragtak, me-

lyekből két milliárd hadicélokra esik. Az ural-
kodó civillistája a kimutatásban 11,750.000 
fonttal szerepei. 

Japán kölcsön Koksaknak. 
Frankfurt. A Frankfurter Zeitung arról, érte-

sül, hogy a japán kormány Kolcsak tábornok 
számára két millió jen kölcsönt engedélyezett. 

Csehországba tilos lebélyegzet len 
koronát bevinni, 

Páris. A prágai kereskedelmi kamara ma 
közhírré tette, hogy Cseh-Szlovákia területére 
tilos osztrák és magyar koronákat bevinni. 

Uj háború ellen. 
BéCs. A milánói Avanti cikksorozatot kezdett 

az uj háború ellen. Óva inti az államférfiakat, 
hogy országaikat kalandvállalatokba sodorjak, 
mert a népek nem lesznek kaphatók uj 
háborúra. 

Ö s z i és téli d i v a t 
Kosztümök, szőrmekabáiok, utazó és es-
télyi ruhák legolcsóbban beszerezhetők 

Z s o l n a y n á l 
Széchenyi-tér 9. sz. (Korzó-mozi ház.) 
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HÍREK 
Plakettkiáll itás a muzeumban. 

A kisplasztika egyik műfaja a plakett, amely-
ben leginkább érvényesül a goethei mondás 
igaza: korlátozásban mutatkozik a mester. Itt 
valóban a legkisebb felületen a legnagyobb 
egyszerűséggel kell kifejezni a mondanivalót a 
vonalak formanyelvén, amely korok és népek 
szerint változik. A városi muzeum és a szegedi 
éremkedvelők vasárnap megnyílt plakettkiállitása 
tanulságosan és érdekesen szemlélteti a művészi 
piakeit fejlődését ^reneszánsztól egészen a fu-
turizmusig, Pisaneliötól, az olasz mestertől 
Gergely Sándorig, a legmodernebb magyar 
plasztika képviselőjéig. Gazdag és változatos 
kiállítás ez, dr. Lugosi Döme avatott kezétől 
elrendezve. Nemcsak művészi, de történeti ta-
nulságokkal is szolgál, valóságos miniatűr 
kulturhistória zsuffolódi-k Össze négy szekrény-
ben, a muzeum és az áldozatkész szegedi 
amatőrök jóvoltából. Különösen Dávid Sándor» 
gyűjteménye dus és becses, ez az egyszerű 
vendéglős szinte bámulatos rajongással gytíjti 
a szép és ritka dolgokat, képeket, rajzokat, 
plakettekét. A mi a szegedi művészek jelent-
kezését illeti e kiállításon, Heks Nándor, Pász-
tor János, Szentgyörgyi István és Gergely Sán-
dor egy egész kis, de nagyon értékes kollek-
cióval van képviselve a kiállításon, amelynek 
néhány reneszánsz és francia plaketten kivü.1 
Beck Ö Fülöp és Fémes Beck Vilmos reprezen-
tatív müvei adnak még kiváló jelentőséget. A 
kiállításhoz gondos, pontos katalógus készült 
Dávid Sándor költségén. Belépődíj 3 korona a 
muzeum javára. Gyalu. 

— A tízmilliós kölcsönt nem fizeti 
v i s sza a Friedrich-kormány. Dr. Dobay 
Gyula főispán és dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester visszaérkeztek Budapestről, 
ahol városi ügyekben a kormány tagjai-
val tárgyaltak. A megbeszélések egyik 
célja az volt, hogy a kormányt ismételten 
megkérjék annak a tíz milliónak vissza-
fizetésére, amelyet a szegedi közönség 
kék bankjegyekre becserélt pénzének 
visszatartott negyedrészéből a bankok 
kölcsönöztek az Ábrahám-kormánynak a 
város kezessége mellett. A főispán éá a 
polgármester erről az ügyről Friedrich 
István miniszterelnökkel és báró Korányi 
pénzügyminiszterrel tárgyalt. A miniszter-
rek azt a választ adták, hogy a kormány-
nak nem áll módjában, hogy az Ábra-
hám-kabinet vállalta kötelezettségének 
eleget tegyen. Nem tekintheti magát 
ugyanis végleges kormánynak. A polgár-
mester arra kérte ezután a pénzügymi-
nisztert, hogy legalább az Ábrahám 
Dezső kormányának közvetlenül a város-
tól kölcsön adott pénzt fizesse vissza. A 
min szter szerint egyelőre ez is lehetetlen. 
Hogy már most ki adja vissza a közön-
ség pénzét, amire nem lehet határtalan 
terminusig várni, azt persze bajos volna 
megmondani. 

— A nemzeti hadsereg bevonult Székes-
fehérvárra. A román katonai főparancsnokság 
közhírré tette, hogy a román csapatok kidritik 
a Dunától nyugatra eső területeket és a rend 
további fentartása céljából átadják a Dunántúl 
eddig általuk megszállt terüieteit a magyar 
nemzeti hadsereg csapatainak. A kivonuló 
román csapatokat nyomon követték a magyar 
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