SZEGED
— Mi lesz a t é l e n ? Budapestről jelenti tudósítónk, hogy a korona értékének leromlásával és az
idegen valuták, de különösen a
szokol drágulásával párhuzamosan
hihetetlenül drágulnak az ipari készítmények, amit csak fokoznak az
iparban már szinte állandósuló bérmozgalmak. Ujabb lökést adott a
fölfelé törekvő irányzatnak az uj
lakbérrendelet, amely a műhelyek,
gyárak és üzlethelyiségek árának
emelését az eddigi bér húszszorosáig
engedi meg. Hogy ez a drágulási
folyamat hol fog megállni, az ma
ír T beláthatatlan, de hogy a fixfiz«~éses alkalmazott, tisztviselő és
munkás nem tud vele megbirkózni,
az kétségtelen, mert akkora fizetések
el sem képzelhetők, amelytkből a
napi élet kellékein fölül a legfontosabb téli ruházati cikkek beszerezhetők lennének. A ruhaszövet —
amit csaknem teljesen külföldről
szerzünk be — ma már ítlag 3000
korona méterenként, egy férfiing
2200—2500 korona, egy férfigallér
150 korona, egy pár közönséges
fétfi harisnya 250 korona és igy
tovább; de talán legnagyobb az
áremelkedés a lábbeli árakban, amelyek rövid néhány hét alatt mintegy
100 százalékkal emelkedtek. Budapesten ma egy pár úgynevezett
strapa férficipő 3800—4000 korona,
ugyanez barna bőrből 5000—5200,
magasszáru elegáns női cipő 7000—
8000 korona és női fél lakcipő
4000 korona. A szakmabeliek állítása szerint ezekben az árakban
még nem jut kifejezésre a lakásrendelet okozta drágulás, mert az
csak augusztus elsején válik esedékessé és a kereskedők nem merik
az árakat egyszerre annyira emelni,
amennyi szerintük indokolt lenne.
Ez és a korona esetleges további
sülyedése valószínűvé teszi, hogy a
cipőárak őszre még vagy 50 százalékkal emelkedni fognak és megközelítik a bécsi árakat.
— O r v o s i h i r . Dr. Bach lm—
belgyógyász a berlini I. be gyógyászati klinikán és a berlini városi
,Am Úrban" kórházban kifejtett több
évi működés után Szegedre visszatért és rendelését Széchenyi-tér 9.
(Korzó Mozi-ház) I. emelet, megkezdte. Telefon 14—45.
— H a j l é k t a l a n lesz a városi
menhely. Az egye'em sok városi
intézménnyel együtt a városi menhelyet
ts kiszorította Rigó-utcai
épületéből. A menhelyet ekkor a
Derma-barakokba helyezték s azóta
itt hajtják feiüket pihenőre a vátos
hajléktalan oreg°i. Most az a veszély
fenyeget, hogy a menhely a szabad
ég a»á kerül. A Derjna-barakok
ugyanis annyira rosszak, hogy a
menekültügyi hivatal intervenciójára
az egész oaraktábort valószínűleg
már a közeljövőben lebontják. A
város most .kutat" helyiségek után
a menhely számára.
— A Magántisztviselők és
Kereskedelmi
Alkalmazottak
E g y e s ü l e t é n e k szegedi csoportjai
folyó hó 23-án, vasárnap délelőtt
fél 11 órakor a iemplom-íéri régi
gimnázium épületében lévő helyiségükben nyilvános gyűlést tartanak.
Tekintettel a fizetésjavitással kapcsolatos tárgysorozat fontosságára,
kérjük az összes magántisztviselők
és kereskedelmi alkalmazottak pontos megjelenését.
A vezetőség.

Posztókereskedők,
vidéki magyarszabók
és uriszabök figyelmébe I
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intett,

Legmagasabb áron vesz
bril iáns, gyémánt, arany- és ezüst-tárgyakat,
régi arany- és ezüst-pénzeket, hamis fogakat.

Strandot
építenek a munkások a Sárgán.
A fürdő tengerparti mintára készül, negyedmilliós befekAugusztus elsején lesz a megnyitás.
tetéssel.
A szegedi fürdőélet néhány napi
s ünét után ismét föllendült, sőt
nemcsak föllendült, hanem mindjárt
érdekes újdonsággal is szolgál a város közönségének. Uj strand épül
Szegeden, helyesebben Tápén, mert
ahol az uj fürdőhely készül, az már
Tápé területén fekszik. Mikor a szerb
megszállás alatt a S egedi Parkfürdő
R.-t. egy esztendeig szünete'tette
üzemét, a város fürdőző közönségének kedvenc fürdőhelyévé, strandjává lett az úgynevezett „Sárga", ez
a sárgás homoku partrészlet a Maros torkolatával szemben, a kotrótelepen alul. Újszeged fölszabadulása után ismét elhanyagolták ezt a
strandolásra föltétlenül alkalmas, söt
kellemes helyet, főleg azért, mert
messze esik a város belterületéről.
A munkásság azonban nem válogatós és már az elmúlt nyáron kulturát teremtett a tápéi sivatagon,
igaz, hogy kezdetlegeset a megfelelő
anyagi javak hiánya miatt. Kis fürdőház állotí még a „Sárgán" tavaly,
amely nem is örvendett a kellő látogatásnak. Az idén a Szegedi Munkás Testedző Egyesület elhatározta
a munkás-sirand fokozottabb kiépítését. A terv megvalósításához elsősorban az Országos Testnevelési
Tanács százezer koronás adománya
segítette a munkásokat, akik a szociáldemokrata párt révén még egy
nagyobb kölcsönhöz jutottak, ugy hogy
250.000
korona
befektetéssel

már meg is kezdték az uj strandfürdő fölépítését.
A fürdő mintáját a tengeri fürdőkéről veszik, ugy hogy nem a viz
fölött épitik a fürdőtestet, hanem
a parton épül egy husz méter liosszu
és tiz méter széles fürdőház, elreteszelt kabinokkal. A vet kő/és után a
ruhaneműt a fürdőházban fölállított
ruhatárban kell elhelyezni, ahol teljes garanciát vállalnak a tárgyak
megőrzéséért. Ezzel egyrészt a fürdőtolvajok ellen védekeznek, másrészt
a nagyobt befogadóképességet kívánják biztosítani. Az öltözködéshez
természetesen ismét kabint kapnak
a vendégek. A fürdőház szétszedhető
lesz s a rossz idő beáltával el is
bontják s elraktározzák.
Az uj strandfürdő hamarosan elkészül és megnyitását
augusztus
elsejére tervezik. A fürdő diját minimális összegben állapítják meg,
ugy hogy a vállalat minden más
fürdővel konkurálhat. Kedvezményes
jegyet csak a SzMTE tagjai részére
adnak ki.
Az uj strand alapításának főként
azért van jelentősége, mert a rendszeres tiszai életet egésztn Tápéig
hosszabbítja me/j s nagyban hozzájárul a forgalom élénkítéséhez. A
fürdőt a Gyermekbarát Egyesület
nyaraltatási akciójának is rendelkezésére bocsátják, ugy hogy 200
gyermek jut ezen az uton egészséges
nyári élethez.

— Az újságírók és a drágaság. ványt intéztek az árvizsgáló bizottKaptuk a következő meghívót: A sághoz, amelyben a délelőtti vigalmi
Magyarországi Újságírók Egyesülete adómentes káve é s j e a árának 13
Budapesten 1922 julius hó 30-án koronáról 15 koronára való föleme(vasárnap) délután 3 órakor az lését kérték. Az árvizsgáló bizottság
egyesület helyiségében (Rákóczi-ut elnöke albizottságnak adta ki a kér10.) rendkívüli közgyűlést tart. Tárgy: dést. Az albizottság megállapította,
A drágaság és az újságírók fizetése. hogy a kávésok kérelme indokolt,
A közgyűlésen a szegedi újságírók mert igy is csak 7 százalék lenne
a hasznuk a kávén és 12 százalék
is képviseltetik magukat.
a
leán. Azonban mivel ilyen magas
— Veszedelmesen apad a Balaárak
még Budapesten sincsenek, az
ton. Annyira veszedelmesen, hogy
hivatalos értekezletet hívtak össze iratokat véleményezés végett föllerebben az ügyben. Az apadas oka, jesziik az országos központhoz.
hogy a Sió-csatornába, amelyet most
— Egyezség készül a fővárosi
szabályoznak, igen sok vizet vezet- borbélysztrájk ügyében.
Budanek le. Erről a vízpazarlásról esett pestről jelenlik: A sztrájkoló borfőleg szó az ankéton, mert attól fél- bélysegédek és a munkaadók közt
nek, hogy végre még majd vízhiány állandóan folynak az egyezkedő tárlesz a Balatonban. A tulsok víznek gyalások. Remélik, hogy hétfőre az
a Sióba való lebocsátása ellen szó- egyezség létre|ön. A segédek közül
laltak föl s végül abban állapodtak sokan már munkába álltak.
meg, hogy a kormányhoz fordulnak
— Seller Mihály és Fia szabóa Sió-szabályozás gyors befejezé- '
;
üzletét
Kállay Albert-utca (Hid-utca)
seért.
— A délelőtti kávé ára. A ká- 1. szám alatt nyitotta meg. Szövetek
1037
vésok — mint ismeretes — bead- nagy választékban.

— Előzetes letartóztatásba helyezte a rendőrség az alsóvárosi
gyilkos bflntársát. A szegedi államrendőrség részéről dr. Petkov
Lajos rendőrkapitány
szombaton
egész napon át folytatta Kóbor János gyilkossága ügyében a nyomozást. Még szombaton virradó éjjel
szembesítették a gyilkossal szeretőjét Ernszt Mártonnét, aki a szembesítésnél is kijelentette, hogy mit sem
tudott a gyilkosságról. Ezzel szemben a rendőrség olyan adatoknak
jutott a birtokába, amelyek szerint
Kóbor közölte Ernsztnéval, hogy
megöli a feleségét, sót a tett elkövetése után azt bc is jelentette neki
és az elrabolt pénzt is együtt költötték el. Ezért a rendőrség Ernsztnét még péntek éjjel előzetes letartóztatásba helyezte. Szombaton a
rendőrség befejezte a tanuk kihallgatását és hétfőn reggel mind a kéí
letartóztatottat átkísérik az ügyészségre.

— Brilliáns, arany éa ezüst
tárgyakat, pénzeket LEGMAGASABB áron megvételre keres
MÜLHOFFER ékszerész, Kárász-utca 2.
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— Diákazfnészek S z c g e á c a . A hét
folyamán két diákimpresszáríó érkezett
Szegedre, hogy előkészítse az augusztus
elejére tervezett nagyszabású ünnepségeket,
amelyeket a Magyar Diáknyomoi
Enyhítő Akció rendez. A kuluszminiszter
által megbizott színigazgató vezetésével
már május óta folynak a próbák tiudapestei, a művészi hajlamú diákok közül
válogatott színészgárda több színdarabot,
kabarészámot tanult be és most útnak indulnak, hogy tudásukat az egész diákság
javára értékesítsék. Az akció Szegeden
két előadást rendez augusztus első felében. Az egyik, amelyet a Városi Színházban tartanának, a Heidelbergi diákétet et
szerepelletné műsorán; a inásik táncmulatsággal egybekötött k&övé lenne, amit
jó idő esetén az U)SZC£-JOÍ vigadóban tartatának meg. Az akció titkára jelenleg
Szegeden tartózkodik és az előadások érdekében tárgyalásokat folytat az illetékesekkel. A vakációjukat föláldozó diákok
önzetlen fáradozása megérdemel mindea
erkölcsi és anyagi támogatást.

— Lépfene. A főorvosi hivatal
összeállította julius eiső felének
egészségügyi statisztikáját, amely
szerint bárányhimiöben 2, vörhenyben 5, toncsoló toroklobban 3, kanyaróban 1, hasihagymázban 5, vérhasban 2, orbáncban 3, fültömirigylobban 3 és antraxban {pokolvar, lépfene) 3 megbetegedés történt.
Ez a veszé/'y??. betegség nagyon
ritka, nem igen fr 'ul elő ezen a
vidéken és ha
dal, akkor rendszerint olyanok kapják meg, akik
lépfenében beteg, vagv elhullott állatokkal kerülnek érintkezésbe. Ez a
három szegedi megbetegedés összefüggésben van valósdnűleg a kereseti járás legelőin fölmerült lépfene
járvánnyal. A három közül ugyanis
egy gulyás, egy pedig kapás. A harmadik szűcsmester, aki valószínűleg
az elhullott állatok bőrét dolgozta föl.
z A h o r g á s z a t kézikönyve hasznos tudnivalókat ad, nélkülözhetetlen útmutatásokat tartalmaz. Kapható
az összes könyvkereskedésekben és
a kiadó Délmagycrorszdg Hit lap- és
Nyomdavállalatnál.
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Nagy raktári Palmerston,
Prásident, Loden, Struxok,
Fustián, Atlaszok. Kordbársony, szines és fekete posztókban. Dm választék a legújabb divatkelmékben I na*

