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Szombaton megnyilű 
a% ősxi gyiimötcskiátiitás 
(A Dél ma gyár ország munkatársától.) Szom-

baton délben nvilt meg a Tiszanezálló termei-
ben az őszi gyümölcskiállitás. A megnyitó 
ünnepélyen résztvett a kormány képviseleté-
ben dr. vitéz Imecs György főispán, a földmű-
velésügyi miniszter képviseletében dr. Antalffy 
István miniszteri tanácsos, a kertészeti ügy-
osztály képviseletében Horn János kertészeti 
főfelügyelő, a város képviseletében Rmkey Li-
pót kulturtanácsnok. 

A megnyitó beszédet dr. vitéz Shvoy Kál-
mán nv. altábornagy, országgyűlési képviselő, 
a Szegedvidéki Gyümölcstermelők Egyesületé-
nek elnöke nyitotta meg. Méltatta azt az ered-
ményt,, amelyet a gyümölcstermelők elértek és 
amelynek ékesen szóló bizonvitéka az idei ki-
állítás. 

— Aki figyelemmel kisérte kiállításainkat 
— mondotta — és összehasonlítja a mostani 
kiállítás anyagát, az előző években rendezett 
kiállítások anyagával, látnia kell. hogyha ed-
dig voltak is egves kiállítók, akiknek gyümöl-
cse minőség és szépség tekintetében messze ki-

emelkedett az átlagból, addig most magasra 
emelkedett az egész színvonal. Szegednek 
utol kell érnie a kecskeméti és a nagykőrösi 
gyümölcskultúrát, minden adottsága meg van 
hozzá. Az eredményes munkához azonban 
szükség van helyes irányításra és a termelők 
összefogápára. Megemlékezett a Szegedi Gaz-
dasági Egyesületről, amely felismerte a gyü-
mölcstermelés fontosságát, végül köszönetet 

mondott a termelőknek, akik átérezték hiva-
tásuk fontosságát ós munkájukkal igyekeztek 
megvalósítani a kezdeményezők elgondolásait. 

A megnyitás vendégei ezután megtekintet-
ték a kiállítás gazdag anyagál. A gyönyörű 
gyümölcsök pompás látványt nyújtanak, szép-
ségüket kiemeli a termek kertészeti disze és a 
gruppok közepére helyezett, művészi szobrok, 
Tápai Antal alkotásai. 

A kiállítás megtekintése után Szevessy Jó-
zsef szőlészeti felügyelő elnökletével megala-
kult a bírálóbizottság. A döntés valószínűleg 
csak napok múlva történik meg. 
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Evi 40 fillér engedmény 
AI tront&arcosoK, padiroKKantaK és hadi-
özvegye k gázgyári Kedvezménye a Közgyű-

lési határozattól a gyakorlatig 

(A Délmagyarország munkatársától.) Azon 
az emlékezetes közgyűlésen, amely elhatározta, 
hogy pillanatnyi előnyök megszerzéséért ujabb 
harmincöt évre elzálogosítja a gáz- és villanv-
szolgáltatás jogát, akadtak szószólói a hadi-
rokkantak, a hadiözvegyek és a frontharcosok 
érdekeinek is. Több felszólalás eredményekép-
pen a közgyűlés gondoskodni kivánt ezeknek a 
méltánylandó érdekeknek a biztosításáról és a 
gázgyárral kötendő pótszerződés paragrafusai 
közé iktatta azt a szakaszt is, amely bizonyos 
kedvezményeket jelent a háború áldozatai, a 
rokkantak és az özvegyek, valamint a háború 
résztvevői, a frontharcosok számára. Mivel a 
pótszerződést jóváhagyta a kormányhatóság, 
ez a paragrafus is jogerőre emelkedett. A szer-
ződés értelmében a hatóságilag igazolt hadi-
rokkantaknak és a hadiözvegyeknek 

Bt százalék engedmény jár ugy a 

gáz, mint a villanyegységárakból, 

azoknak az igazolt frontharcosoknak pedig, 
akiknek névsorát a város hatósága minden év-
ben december 15-ig köteles közölni a gázgyár 
igazgatóságával, a kedvezménye egy százalék. 

őszintén szólva, nagyon vérszegény ez a ked-
vezmény, fillérekből, vagy tizedfillérekről van 
szó. Azt dokumentálja, hogy a társadalom 
méltányolni kívánja a háborús áldozatokat és 
szolgálatokat. 

Erről a kérdésről a gázgyári koncesszió-
meghosszabbítást megszavazó közgyűlés óta 
nem esett szó a nyilvánosság előtt. A közönség 
nem gondolt rá, talán meg is feledkezett róla. 
Az utóbbi hetekben több oldalról is fölhívták 
a Délmagyarország figyelmét arra. hogy érde-
mes lenne utánanézni ennek a dolognak, meg-
állapítani. hogyan érvényesül a gyakorlatban 
a közgyűlés tiszteletreméltó akarata. 

Utánajártunk tehát és megállapítottuk a kö-
vetkezőket: 

A város polgármesteri hivatala minden év 
december tizenötödikéig pontosan közli a gáz-
gyár igazgatóságával azoknak a frontharcosok-
nak a névsorát, akik — tagjai a szegedi front-
harcos szövetségnek. Ez a névsor mintegy két-
ezer nevet tartalmaz. Amikor érdeklődtünk a 
gázgyárban, megtudtuk, hogy az egv százalé-
kos kedvezmény értékét minden évben cgy-
összegben utalja ki a gázgyár pénztára a front-
harcos szövetségnek. Ez az összeg pedig két-
száz pengő körül váltakozik. Könnyű kiszámí-
tani, hogy ebből a visszatérülő kétszáz pengő-
ből egy-egy frontharcosra, illetve szövetségi 
tagra nem több és nem kevesebb, mint 

10, azaz tiz fillér 

esik, ami azt jelenti, hogy kétezer szegedi 
frontharcos évi villany- és gázfogyasztásának 
értéke nem több és nem kevesebb, mint ennek 
a 10 fillérnek a százszorosa, — a kedvezmény 
1 százalék —, vagyis —, tiz pengő. Ha 
ezt tizenkét részre osztjuk szét, megtud ¡uk. 
hogy a szegedi frontharcosok kereken fölfelé 
kikerekítve 84 fillért, körülbelül másfél kilo-
watt áramot, vagy körülbelül két köbméter vi-
lágitógázt fogyasztanak. 

Megtudtuk hogy a gázgyár a kétszáz pengő-
ket azért fizeti ki a frontharcos szövetségnek, 
mert a szövetség tagjai a kedvezményre szóló 
jogukat átruházták a szövetségre, amely ezt az 
összeget is a legszegényebb frontharcosok ka-
rácsonyi segélyezésére forditja 

Megtudtuk ázt is, hogy Szegeden , 

nem kétezer a hatóságilag igazolt 
frontharcosok száma, hanem közel 
jár, vagy talán meg is haladja az 

ötezret. 

(Még ez a szám is tulkicsinek látszik a világ-
háború tizenkétezer szegedi hősi halottjának 
szomorú árnyékában.) Ha elfogadjuk, hogy öt-
ezer frontharcos él ma még Szegeden és ennek 
alap ián végezzük el az osztási müveleteket, ki-
derül, hogy egy-egy frontharcosra négy pengő 
átlagos évi gáz- és villanyfogyasztás jut. Azért, 
cs"ak ennyi, mert a kétszáz pengőt kell ötezer 
felé osztani, a polgármesteri hivatal ugyanis 
csak a frontharcos szövetség tagnévsorát közli 
a gázgyárral, de nem közli azoknak a hatósá-
gilag igazolt frontharcosoknak a névsorát, akik 
nem tagjai a frontharcos szövetségnek. Pedig 
hát a szerződés idevonatkozó szakasza sehol 
sem mondja azt, hogy az egy százalékos ked-
vezményre csak a frontharcos szövetség tagjai-
nak van joguk, a szerződés csupán igazolt 
frontharcosokról beszél. 

Ezek a teljesen hiteles számadatok és ezek 
a keserű izü körülmények kell. hogy foglalkoz-
tassák kissé az illetékes hatóságokat, mert hi-
szen a város egész közönségének akarata nyi-
latkozott meg a szerződés frontharcos szaka-
szában. 

Hasonlóképpen állhat a helyzet 

a hadiözvegyek és a hadirokkantak 

öt százalékos egységárkedvezményével is. Azt 

Férfi munkaköpeny: 
Colombus fehér kőper P 5.— 
Herkules fehér drapp és kék kőper . . P 5.50 
Cézár fehér drapp és kék kőper . . . P 6.50 
Apolló fehér drapp és kék köper . . P 7.50 
Crádli fefaér köper P 7.50 
Turul febér drapp, zöld és kék kőper P 9.— 
Amerika mákos szürke ruha anyag . P 6.50 
Covercoát oérnázott drapp, szürke . . P 11.— 
Fenti áraik 3—6-ig értendők extra méretnél 1.— 
felár, a női és műtő köpenynél P —.50 felár. 

Unió könyvecskére is. 

Hentes és 
m é s z á r o s 

Rábát 

Colombus kőper P 4.50 

Herkules kőper P 5.— 

Cézár kőper P 5.50 

Pincér 

kabát 

Colombus köper 
P 3.80 

Turul kőper P 7 -

Herkules kőper 
P 4.50 

Cézár kőper 

Női és férfi 
munkaköpeny 

N'árcis fekete cloth 5. — 
Pipacs fekete cloth 

. . . P 5.50 
Orgona fekete cloth 

. . . P 6.50 
B. G. legjobb minőségű 

cloth P 8.— 
Fenti árak 3—6 ig ér-
tendők, extra méret-

P 5.— nél P 1.— telár. 

munMa:zunt)on(i es nadrag 
Herkules drapp és kék kőper 
Cézár drapp és kék köper 
Appoló drapp és kék kőper 
Turul drapp, szriirke, zöld 

és kék kőper 
Covercoát drapp és szürke 
Amerika mákos szürke ruha 

anyag 
Fenti árak 3—6-ig értendők extra mé 
rétnél 1— felár. Külön zubbony, va/n 
nadrág az öltöny felébe kerül. 
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P 13 50 
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