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SZOCIÁLDEMOKRATA POLITIKAI NAPILAP. 
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Beszámolók. 
Vásárnap ismét több helyen tar-

tottak beszámolót. Vasvárott a kul-
tuszminiszter tartott beszédet és a 
miniszterelnök is felszólalt. Sárváron i 
Huszár Károly ismertette a politikai 
helyzetet és tájékoztatta a választó- | 
kat Andrássy Gyula is. Ha ezeket a 
beszédeket — a Magyar Távirati 
Iroda hézagos, de bizonyára tömör 
— tudósításában elolvast-k, meg-
állapíthatjuk, hogy hiába keressük 
azt az utat, amelyen az országnak 
haladnia kell, hiába kutatjuk azt az 
alapot, amelyre ráhelyezkedni — 
évek mulasztásai után — rálépni 
kötelesség volna. Ezekben a beszé-
dekben, pedig „nagy emberek" tar-
tották, alig fedezhetünk fel valami 
magot, amelyből az ország jobb 
sorsa, szebb jövője kivirulhatna. 
Általános frázisok, sablonok elhasz-
nált, fakó és szakadozó fonalaiból 
sző ték össze beszédeiket a „nagy 
államférfiak", akik tengernyi mun-
kájukat megszakítva, időt szenteltek 
annak a feladatnak, hogy a válasz-
tókat az ország helyzetéről tájé-
koztassák. 

Egy-két megállapítás azonban ta-
nulságul szolgáihat ezekben a be-
szédekben. Tanulságul szolgálhatnak 
különösen abban a tekintetben, mint 
fogadják el lassan-lassan hivatalosan 
is azokat az igazságokat, amelyek-
nek hirdetését eddig mint „destruk-
ciót" igyekeztek megakadályozni. A 
kultuszminiszter például kijelenti, 
„lehetetlen, hogy egyes embereknek 
és csoportoknak szenvedélye irányítsa 
a közéletet" és megállapítja azt is, 
„hogy külföldön rossz hirünk van, 
nagyrészben felelőtlen és saját eszük 
szerint cselekvő emberek okai annak." 

Ezt az úgynevezett destruktív sajtó 
már régen hirdeti, de nem azért, 
hogy feltalálja a puskaport, hanem 
azért, hogy szüntessék meg ezeket 
az állapotokat. Nem elég tehát, ha 
már a kultuszminiszter is kezdi hir-
detni a „destruktív" igazságokat. Ha 
a kultuszminiszter is lehetetlennek 
tartja, hogy egyes embereknek és 
csoportoknak szenvedélye irányítsa 
a közéletet, szorítsa vissza a kor-
mány ezeket az embereket és cso-
portokat. Hiszen a kultuszminiszter 
— ha beszél róluk — bizonyára 
ismeri ezeket az embereket és cso-
portokat. A megállapítás tehát nem 
elég. De vájjon lehet-e számítani 
arra, hogy a kormány, ha felismerné 
is a bajok forrását, komolyan hozzá 
is látna az orvosláshoz? Aligha. 
Ugyanis a bajok forrásában meg 
kellene látnia azt a kormányzati 
rendszert, amely a dolgokat idáig 
juttatta. Ennek a kormányzati rend-
szernek pedig végrehajtója maga a 
kormány, amely önörnjagát csak 
nem szünteti meg! Ezért nem rin-
gathatjuk magunkat abban az illú-
zióban, hogy — amig a mai kor-
mányzati rendszer meg nem bukik — 

hozzáértő és erős kézzel nyúljanak 
a bajok gyökeréig. 

A miniszterelnöknek is voltak 
„destruktiv" megállapításai. Ezeket 
mondotta ugyanis: „A jogrend meg-
teremtésének utján sokat értünk el, 
de engedjék meg, hogy itt az or-
szág szine előtt mondhassam, hogy 
még nincs meg az országban az az 
egységes erő, egészséges közszellem, 
amelyre szükségünk van." A mi-
niszterelnök is megállapítja tehát, 
hogy itt hiányzik valami. Meg is 
mondja, hogy az „egységes erő és 
és egységes közszellem" hiányzik. De 
ő is elhallgatja, mit kellene tenni 
az egységes erő és egységes köz-
szellem megteremtésére, pedig évek 
óta hajtogatja szüntelenül a „des-
trukció", hogy mit kellene tenni 
és hogy miért hiányzik az országból 
az „egységes erő" és általában az, 
ami lehetővé teszi, hogy ebben az 
országban a termelés meginduljon. 

Pedig csodálatosképen a miniszter-
elnök is ráhibázott a dologra és 
igen kissé és tétován ráütött a szeg 
fejére, mondván: „Országunkban 
még ma is jelszavak után indulnak, 
néha-néha frázisok után. Rá kell 
mutatnom arra,- hogy a nemzet-
gyűlésen is gyakran másodrendű 
kérdésekkel foglalják el az időt. 
Itt van az ideje, hogy ez az állapot 
megszűnjék." 

Szórói-szóra aláírjuk a miniszter-
elnök ur megállapításait. Bizony, 
bizony, még ma is jelszavak után 

A vagyonváltság vitája. 
Gaál Gaszton bemutatkozott. — A nemzetgyűlés ülése. 

indulnak és másodrendű kérdések-
kel foglalják el az időt. De kérdjük: 
nem ezt teszi-e maga a kormány is 
és főként a miniszterelnök, akinek 
az elsőrendű kérdésekről és azok-
nak megoldásáról |— többször el-
árulta már — még helyes fogalmai 
sincsenek? Mi is azt mondjuk: itt 
van az ideje, hogy ez az állapot 
megszűnjék. De igazán kíváncsiak 
vagyunk arra, milyen állapotot akar 
megszüntetni a miniszterelnök és 
milyen kérdésekkel akarná foglal-
koztatni a numerus claususos és bot-
büntetéses nemzetgyűlést ? 

Jellemző Huszár Károlynak az a 
megállapítása is, hogy a „magyar 
politikában a legnagyobb bajt azok 
csinálták, akik miniszterek voltak és 
ma nem azok, vagy akik nem tud-
nak miniszterek lenni." Lehet, hogy 
ebben igaza van Huszárnak. De mi 
azt tartjuk: nemcsak azok csinálják 
a bajokat, akik miniszterek voltak 
és ma nem azok. Azöhban minden-
esetre őszinte vallomás a kurzus 
természetrajzáról és politikai erköl-
cséről, hogy a legnagyobb bajt azok 
csinálják, akik miniszterek voltak, 
tehát akiket a kurzus — és igy 
Huszár is — annak idején bizalmával 
megtiszteltek. 

Ez a mi rövid beszámolónk, a 
beszámolókról. Andrássyról a végén 
egészen megfeledkeztünk. Ő ugyanis 
még annyit sem mondott, hogy pár 
mondat idézet kitellett volna belőle. 

Budapest, aug. 16. A nemzet-
gyűlés mai ülését Gaál Gaszton 
elnök 11 órakor nyitotta meg. 

Napirend előtti székfoglalójában 
köszöne'ét és háláját fejezi, ki a 
nemzetgyűlésnek azért a megtisztel-
tetésért, amellyel a nemzetgyűlés az 
elnöki székbe juttatta. 

Az elnöki feladat fontosabb részét 
abban látja, hogy ugy a pártok 
felett, mint a nemzetgyűlés összes-
sége és a kormány között kapcsolatot 
keressen. 

Hogy a nemzet életét megment-
sük — mondja az elnök —, félre 
kell tennünk minden pártoskodást 
és meg kell tenni mindent a békés 
együttműködés lehetőségére. 

Ezután áttértek a vagyonváltság 
javaslatának tárgyalására. 

Balázs Viktor: A javaslatot el-
fogadja. 

Sándor Pál: A valuta ingadozása 
lehetetlenné teszi az ipar fejlődését. 
Igen nagy veszélyt jelent a valuta 
ingadozása a kereskedelemre is, ha 
ez tovább tart, iparunk belépusztul. 
Egy nagy veszély fenyeget bennün-
ket : a jóvátételi-bizottság. Mi nem 
adhatunk a jóvátételi-bizottságnak 
semmit sem. Remélem, hogy a nyu-
gati hatalmak be fogják látni szo-

morú helyzetünket s nem fognak ve-
lünk szemben eljárni oly szigorral 
mint Németországgal. Be fogják 
látni, hogy Magyarország bűnhődött 
a legjobban. 

Ezután az elnök 10 perc szünetet 
rendelt el. 

Szünet után Szijj Bálint szólt a 
javaslathoz. A javaslatot elfogadja. 

Szilágyi Lajos a javaslatot még 
általánosságban sem fogadja el, mert 
a pénzügyminiszter politikája iránt 
bizalmatlan, de nem azért bizalmat-
lan, mert nem váltotta be jóslásait, 
hanem mert nem tudja megbocsá-
tani azt, -hogy amikor programját 
előadta, ugy jelentette ki, mintha 
mindenféle tényezővel számolt volna, 
hogy programja sikeres eredménnyel, 
jár. Most néhány héttel ezelőtt az 
ántánt jóvátételi-bizottságára hivat-
kozva kijelentette, hogy az áthúzott 
mihdent, tehát most szükséges, hogy 
tánn ' < őt, nem látja a javaslat-
ban "nlő és arányos teher-
viselés eiooztását, nem taalálja fel 
a minden téren való progressziót, 
amelyben a szociális szempontnak 

1 kellene érvényesülnie. 

Kuna P. András a nagybirtokok 
nagyobb megadóztatását kívánja és 

Tanulj, tanits és győzni fogsz I 

az arányos teherviselést. A javasla-
tot elfogadja. 

A nemzetgyűlés holnapi ülésén 
folytatja az ingatlan vagyonváltság 
vitáját. Az ülés vége 3 órakor. 

R É S E N 
A VAGYONVÁLTSÁG vitájában 

Rupert Rezső is fölszólalt és érde-
kes beszédében tanulságosan emelte 
ki mai pénzügyi és gazdasági po-
litikánk alapvető hibáját és tévedé-
sét. Ha a világ mai bo'dogulásának 
titka az, hogy legyen gazdasági libe-
ralizmus, ám legyen, de nálunk el-
feledkeznek róla, hogy a gazdasági 
liberalizmus csak ugy ér valamit, 
ha politikai liberalizmus is járul 
hozzá. Már pedig, ami a politikai 
liberalizmust illeti, éppen Rupert 
Rezső liberális szellemű felszólalá-
sainak állandó visszhangja bizo-
nyítja, mennyire hiányzik ma ez a 
politikai liberalizmus Magyarorszá-
gon. De hiszen a kurzus éppen az 
ellenkező jelszóval jött és hogy mi-
lyen eredményesen, azt Hegedűs Ló-
ránt liberális pénzügyi politikájának 
csődje mutatja legjobban, akit „be-
szegődtettek" liberális miniszternek 
és minden módon rajta voltak, hogy 
ne tudja keresztülvinni azt, amire a 
nagy gyermekek optimizmusával vál-
lalkozott. 

A KURZUS KÜLPOLITIKÁJÁ-
NAK csődjéről szomorú távlatokat 
nyitó kritikát mondott Batthyány 
Tivadar, a függetlenségi és negy-
vennyolcas párt elnöke. A kurzus 
belpolitikája a legfőbb oka annak, 
hogy, amint a Bethlen-kormány esze, 
Hegedűs Lóránt kijelentette, egyetlen 
egy barátunk sincs ma a kerek vi-
lágon. A kurzus belpolitikája ugyanis 
nem simul a mai világ igényeihez, 
a civilizált világ felfogásához, sem 
szociális, sem demokratikus szelle-
műnek nem nevezhető. Hegedűs 
vallomása a kurzus külpolitikája tel-
jes csődjének beismerését jelenti — 
jegyzi meg Batthyány Tivadar, De 
hát ők, ugy látszik, egy-két csődtől 
nem ijednek meg és vezetik vigan 
a kurzust tovább. 

A DEBRECENI VILLAMOS-
VASÚTI alkalmazottak nagyon szo-
morú ellátásban részesültek. Hóna-
pok óta tárgyaltak béremelésről a 
társasággal, de hiába. Ekkor kapóra 
jött nekik Bernolák Nándor, a nép-
jólét minisztere, aki a Tisza-egyetem 
fölavató ünnepére Debrecenbe jött. 
A népjólét minisztere csak szivén 
viseli a szegény nép jólétét — gon-
dolták a debreceni villamosvasúti 
alkalmazottak és elmentek könyö-
rögni Bernolákhoz. A miniszter igért 
is fűt, fát, mindent, amit egy mi-
niszter csak Ígérhet, aki népjóléti és 
keresztényszociális és erre a nagy 



2 A M U N K A 1921 augusztus 17. 

biz'atásra a debreceni villamosvasúti 
alkalmazottak beléptek a keresztény-
szociális pártba. Beléptek, de az 
igéret szép szó maradt, semmit se 
kaptak, csupán nyomorúságuk növe-
kedett. Erre végié sztrájkbaléptek. 
Ez a fegyver ugyan nem fog tetszeni 
Bernoláknak, de talán ink bb fog 
használni és segiteni nekik, mint a 
népjóléti miniszter beszédének min-
dent igérő malasztja. 

A megszállott területek 
• kiürítése. 

Budapest, aug. 16. A reggeli la-
pokban az a hir jelent meg, hogy 
ma déli 1 órakor a szerb csapatok 
elhagyják Baja városát. Illetékes he-
lyen. most a köv tkező választ kap-

/ tuk kérdésünkre: 
A hírt fentartással kell fogadni. 

Mindaddig, amig az arra hivatott 
tényezők a kiürítés megkezdésének 
időpontját a kormánnyal hivatalosan 
nem kfzlik, a hírek nem felelnek 
meg a valóságnak. A felievés mel-
lett szól az az ellentmondás is, hogy 
a reggeli lapok a kiürítési határidő 
végpontját szeptember l-re teszik, 
holott az ántánt ha ározata értelmé-
ben a szerb csapatoknak legkésőbb 
e hó 27-én ki kell vonulni. 

Belvárosi Mozi 
Szerdán, csak egy'napig! 

New-York rejtelmei 
VI. befejező része, 7 felvonásban. 
Az előző részek összefoglalva szintén 
láthatók. Főszerepben: Pearl White. 

Csütörtökön, csak egy napig! 

A falu rassza-
Tóth Ede híres népszínműve 4 felvo-
násban, eredeti dalbetétekkel. A dal-
betéteket SuJár Gyula, a szegedi 
szinház volt tagja énekli. Azonkívül: 

A fejnélküli ember. 
Kitűnő vigjáték 3 felvonásban. 

Pénteken, csak egy napig | 
i t l é l e k i d o m á r 

I. és II. része-
Jókai örökbecsű regénye 10 felvonás-
ban. Főszereplők: Almássy Sári, Lukács 
Pál, Törzs Jenő, Szőreghy Gyula, Dé-

nes Oszkár. 

RENDES HELYÁRAK! 

Előadások kedete 5, 7 és 9 órakor. 

A Belvárosi Mozi 

e l ő a d á s a i t 

5, 7 és 9 órakor kezdi. 

Shvoy ezredes Tabódyról é& DettrérőL 
— A Tabódy—Dettre-pőr főtárgyalása. — Tizennyolcadik nap. — 

KULTURA . 

A szegedi színtársulat bizonytalanság-
ban levő tagjai hétfőn este a városi szín-
házban a saját javukra előadást tartottak. 
Az .Ártatlan Zsuzsi" zsúfolt ház előtt 
pergett le meleg és zajos sikerrel, amely-
ből Gáspár László pompás komikus 
alakításának (a szállodai pincért adta) 
még vastaps is jutott. Kell a szinház Sze-
gednek, igazán különös, hogy a szinház 
mégse kell egy igazgatónak se I 

A Belvárosi Mozi igazgatósága 
tisztelettel közli, hogy a mágváltozott 
időre való tekintettel előadásait a régi 
beosztásban 5, 7 és 9 órakor kezdi. 

Aranyat, brilliánsí, 
éksze.eket és régiségeket legma-
gasabb árért vásárolja Szegeden 

B&GH ANTAL Qtűfla KUN JENŐ 
Széchtnyi - fér 2. Telefon 133. 

A keddi főtárgyalást nyolcóra után 
nyitotta meg Förster tábornok, el-
nök, majd a főtárgyalás megnyitása 
után a bíróság megkezdte Shvoy 
Kálmán vezérkari ezredes kihallga-
tását. 

Tárgyalásvezető: Mikor került 
Tabódyval szolgálati viszonyba? 

Tanú: Soós tábornok intenció-
jára kerültem a körletparancsnok-
sághoz, ahova Tabódy is be volt 
osztva. Tabódyt 1918 óta állandóan 
szemelőtt tartották. Tabódy igen 
sokat dolgozott a rend érdekében. 

Elmondotta ezután, hogy a ka-
tonatanács állandóan befolyt a kato-
nai dolgokba. 

Tanú: A szociáldemokraták — foly-
tatta vallomását Shvoy — a körlet-
parancsnokságnál bizalmi férfinak 
választottak meg. Mondották, hogy 
Tabódy is reflektált erre a tiszt-
ségre. Én azonban meg vagyok róla 
győződve, hogy Tabódy is éppen 
ugy tudta, mint én, hogy ez mennyire 
kellemetlen feladat volt. 

— Tény az, hogy Szalay és Lencz 
hírlapírók cikkeket írtak, amelyeknek 
az volt a célja, hogy én miért nem 
megyek el és miért nem adom 
helyemet át másnak. 

— Február közepén újra bizalmi 
választás volt. Ekkor tiszttársaim és 
mások felhívták figyelmemet arra, 
hogy Tabódy erősen dolgozik azon, 
hogy ő kerüljön be a katona-
tanácsba. 

A katonatanács memoranduma. 

— A katonatanács volt az első, 
amely kérte a hadügyminisztertől, 
hogy a magyar Himnuszt, a tisz-
telgést és a nemzetiszínű zászlót 
vezessék be újra a katonaságnál. 
Ezt a memorandumot egy küldöttség 
vitte fel Böhmnek, aki pártfogolta 
ezt a kérelmet. Ez azután Pogányhoz 
került át, ki átolvasta a memoradumot, 
majd magából kikelve mondotta: 
„Ezt bizonyára a reakcionárius tiszti-
kar akarja". Ezután a reakcionáriusok 
felülvizsgálására leküldte Régner fő-
hadnagyot egy bizottsággal. 

A tár;.'ya ásvezető kérdéseire el-
mondja ezután", hogy Dettre Béia 
egy darabig a katonatanács elnöke 
volt. Kijelenti, hogy Dettre nem dol-
gozott azon, hogy a tisztek belépje-
nek a szociáldemokrata-pártba. Dettre 
novemberben egy beszélgetés köz-
ben felvetette, hogy egy politikai 
összekötő tisztre szükség volna. Ki-
jelentette ekkor Dettre, hogy ő ezt 
jó összeköttetései révén eltudná látni. 

A rendfokozatok eltávolítása. 

— A diktatúra napján A bt száza-
dost már rendfokozat nélkül láttam. 
Hangoztatta, hogy a rangjelzéseket 
mindenkinek le kell vennie, mert 
most nincs külömbség tiszt és köz-
katona között. Sokan voltak ezen a 
véleményen, de a tisztikar másik 
része nem vette le a rangjelzést. Ez 
indította Tabódyt arra, hogy kije-
lentse: „Egységesen kell eljárni eb-
ben a fekimetben és állomásparancs-
ban kell kiadni a rangjelzések eltá-
volítását célzó rendeletet." 

— Március 22-én Tabódy és a 
varosvezetősége megjelent a franciák 
előít. Dettre az ezután következő 
tiszti gyűlésen a következő kijelen-
tést használta: Üdvözlöm az urakat. 
Sajnos, még íendfokozaton nem szó-
líthatom önöket, de rákerül erte is 
nemsokára a sor. 

A tanú Zarecsnik elfogatásáról. 

Tárgyalásvezető: Ezredes ur mit 
tud Zarecsnik elfogatásáról ? 

Tanú: Zarecsnik, mint minden 

korfimunista és tisztellenes mozga-
lom vezetője, a tisztikar előít rend-
kívül ellenszenves volt. Schreier őr-
mestertől értesültem, hogy a fran-
ciák köröző-levelet adtak ki Wallisch, 
Czibula dr. és Zarecsnik ellen. A 
francia járőr másnap tényleg meg-
jelent a körletparanc-m tkság épüle-
tében, azonban nem találták meg Za-
recsniket. Zarecsnik szökni próbált, 
azonban Dettre utána szaladt a 
franciáknak, akik visszajöttek és el-
fogták. 

— Azon a tisítigyillésen, amelyet 
ebből az ügyből kifolyólag hívtak 
össze, a tisztek azon az állásponton 
voltak, hogy Tabódyval együtt tovább 
nem működhetnek, mert Tabódyn 
ekkor már meglátszott, hogy az ideg-
rendszere meg van tf nadva. Ezen 
az ülésen javasoltuk, hogy menjen 
szabadságra és helyette Szombathelyi 
alezredes vegye át a parancsnokságot. 

— Engem — mondotta — egy 
napon figyelmeztettek, hogy hagy'am 
el a körietparancsnokságt épületét, 
mert ellenkező esetben bajom lesz. 
Dettre ekkor nagyon bajtársiasan 
viselkedett; és vigasztált, hogy ezt 
nem kell annyira a lelkemre venni, 
mert meg fog változni az idő. 

— Egy alkalommal Tabódy pa-
naszkodott nekem, hogy a vörösök 
halálra ítélték, mert ellenük dolgozott. 
Fájí neki az is, hogy a tisztikar 
ellene van. 

Ezután a íárgyalásvezető intéz 
kérdéseket a tanuho?, majd az elnök 
szünetet rendelt e'. 

Szünet után folytatfák Shvoy ki-
hallgatását. 

Szükséges volt-e 
a Neuberger-különitményre? 

Elnök: Tud-e arról, hogy Neuber-
gert ki és miért hívta le? 

Tanú: Igen tudom. A szociál-
demokrata-párt tényleg egész komo-
lyan foglalkozóit ázzál, ho;;y a kom-
muniszukus mozgalmakat letörje és 
szükségét látták egy felfegyverzett 
és megbízható katonaságnak. Wallisch 
egy táviratot fogalmazott és e/t fel-
küldiék Budapesté. Hogy nagyobb 
nyomatékot adjanak kérésüknek, 
Szabó, a párt akkori elnöke repülő-
gépen felment a minisztériumba. 

Elnök: Nézete szerint szükség 
vo!t erre a különítményre? 

Tanú: Nem, mert nem csináltak 
semmit, sőt ezek voltak az elsők, 
akik csatlakoztak a kikiáltott prole-
tár diktatúrához. 

Tárgyalásvezető: Milyen volt ak-
kor a munkásszervezkedés? 

Tanú: Hogy milyen volt a szer-
vezkedés, azt nem tudom. 

Ügyész: Emlékszik-e, hogy a hu-
szárok meg akarták akadályozni, 
hogy Neubergerék bevonuljanak? 

Tanú : Igen, erre emlékszem. Egy 
szakasz huszár ment a Gizelia-téren 
keresztül. A kérdésemre elmondták, 
hogy a Neuberger-féle különítmény 
kivagonirozását akarják megakadá-
lyozni. 

Tárgyalásvezető: Történt-e össze-
ütközés a szocialisták és a kommu-
nisták közölt? 

Tanú: Igen. A Kossuth Lajos-
sugáruton levő kommunista-párt előtt. 
Az összeütközés egy ember halálá-
val végződött. 

Ügyész: Olvasta ön a Neuberge-
réket idehívó táviratot? 

Tanú: Igen, sőt nálam eredeti-
ben meg is van. 

Eisner dr.: Van-e tudomása arról, 
hogy Palásthy hadirokkant ? 

Tanú: Igen. A háborúban egyik 
szemét elvesztette. 

Eisner dr.: Igaz e, hogy Palásíhy 

harctért kerülő ember lett volna? 
Tanú: Nem. Palásthy jó katona 

volt. 
Tárgyalásvezető: Mit céloz a 

védő ur ezekkel a kérdésekkel? 
Eisner dr. kifejti, hogy Pottyondy 

ezredes vallomásában kijelentette, 
hogy Palásthy harctérkerülö, rend-
felforgató stb. katona volt. 

Tárgyalásvezető: Figyelmeztetem 
az ügyvéd urat, hogy csakis Dettre 
védelmét célzó kérdéseket tegyen fel. 

Eisner dr.: Van-e ezredes urnák 
olyan ténybizonyitéka, hogy Dettre 
kommunista érzelmű lett volna? 

Tanú: Konkrét bizonyítékom erre 
nincs. 

Eisner dr.: Dettre tisz'társáinak 
megadta a kellő tiszteletet? 

Tanú: Nekem mindig. Hogy má-
sokkal szemben megtagadta volna, 
arról nem tudok. 

A vádlottak észrevételei. 

Ezután Tabódy teszi meg észre-
véteeit a tanú vallomására, majd 
Dettre kérdéseket intéz a tanúhoz. 

Dettre: Ezredes ur tud arról, 
hogy én a tisztek érdekei ellen dol-
goztam volna? 

Tanú: Errői neríi tudok. 
Elnök: Mi a véleménye Tabódy 

szerepléséről általában ? 
Tanú: Az a véleményem, hogy 

az ezredes urnák az volt a szeren-
csétlensége, hogy a háború élején 
fogságba esett és ezáltal hátrány-
ban maradt a többi tiszttársai mö-
gött. A proletárdiktatúra kitörése 
előtt vállalt állásával pedig biztosí-
tani akarta megélhetését és ezért 
maradhatott a helyén. Ez okozta 
azt,, hogy kénytelen volt az árral 
úszni. 

Baránszky dr.: Kommunistának 
tartotta Tabódyt. 

Tanú: Azt hiszem, hogy vallo-
másom során eléggé kiemeltem 
Tabódy szerepét és je lemét. 

Még egy tanu. 

A tanu megesketése után Csonka 
Elemér dr. szegedi táblabírót hall-
gatta még ki a bíróság. Elmondotta, 
hogy Tabódyt mindig jó, becsületes, 
sőt túlzó magyar érzelműnek ismerte. 
Többször nyilatkozott előtte gúnyo-
san és kicsinylően a bolsevizmusról. 

A tanu megesketése után az elnök 
a tárgyalás folytatását szerda reggel 
8 órára tűzte ki. 

Az orosz éhínség. 
Berlin, aug. 15. A nemzetközi 

szakszervezeti szövetség Berlinben 
összeült értekezlete, amelyen Fran-
ciaország, Belgium, Hollandia, Svájc, 
Svédország, Dánia, Csehország, 
Jugoszlávia, Leitország, Luxemburg 
és Németország képviselői vesznek 
részt, elhatározta, hogy az oroszor-
szági éhínség leküzdésére egyes or-
szágokban már megindult gyűjtése-
ket központosítani fogják. A gyűj-
tés eredményét lehetőleg egészség-
ügyi segéiy nyújtására és élelmi-
szerek beszerzésére fogják felhasz-
nálni. Oroszországba haladéktalanul 
elküldik az első száliitmányt. A 
nemzetközi szakszervezeti szövetség 
a maga pénzéből egy millió márkát 
nyomban rendelkezésre bocsájt. 

V a r g a M i h á l y 
köté lgyarosná i Szegeden, 
mindennemű raffia, kender, kötél, zsineg, 
zsák, erős ponyva és hálók jutányos 
gyári áron kaphatók. Telefon 469. 

Aranyat, bril l iánst, 
• zQgf p é n z e k e t magas 
aron veszek. 70—120 kor-ig. 

D C U T S C t l I M ÍJ E ékszerész 
Széchenyi-tér 9. szém. Korzó Mozi ház. 
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H Í R E K 
— A közigazgatási bizottság 

ülése. A közigazgatási bizottság 
kedden! délután négy órakor tartotta 
meg Somogyi Szilveszter dr. polgár-
mester elnöklésével juiius havi ülé-
sét. Wolf Ferenc dr. tiszti főorvos 
jelenlése szerint a szegedi köz-
egészségügyi állapotok „némileg" 
rosszabbodtak, mert a vérhas-meg-
betegedések száma emelkedett. A 
többi megtegedések száma julius 
hónapba,! az állagot nem lépte iul. 
A juliusi népességi mozgalom ered-
ménye szerint a szaporulat 39, amig 
a műit hónapban csupán 9 volt. 
Ezután a tanfelügyelő bejelentette, 
hogy a közoktatási bizottság szep-
tember hó>r?p elsejétől fogva a város 
bel- és külterületén az analfabéták 
részére teljesen ingyenes tanfolya-
mot rendez. Kalmár Szilveszter dr. 
üeyész terjesztette e'ő végül jelen-
tését. A bizottság a jelentéseket tu-
domásul vette. 

— A Tiaza-pör. A keddi tárgya-
láson folytatták az orvosszakéríők és 
a tanuk kihallgatását. A tárgyalást 
szerdán folytatják. 

— Kik mennek és kik maradnak. 
Budapestről jelenük: Négy nyugatmagyar-
országi képviselő lemond küldetési jogá-
ról : Huber János Nezsider, Thomas 
Ferenc Némeíujvár, Scholtz Ödön Nagy-
marton és Fabel János Kismarton, négyen 
azonban megtartják mandátumukat: Kle-
belsberg Kunó gróf Sopron, Bleier Jakab 
Szentgotthárd, Nitsch Mátyás Zurány és 
Ambrózy Mihály gróf Felsőőr. 

— Jobb későn, mint soha. A szén-
elosztó kormánybiztosság értesítette a 
város közélelmezési hivatalát, hogy a 
törvényhatóság területén lakó gazdák 
számára husz vagon tatabányai cséplő-
szenei utalt ki. A megkésve kiutalt szenet 
a varos átveszi és az iskolák és köz-
üzemek téli szénszükségletének fedezé-
sére fordítja. 

— A gázgyári pör felebbviteli 
tárgyalása. A gázgyár megváltásá-
nak régóta húzódó pőrében a sze-
gedi törvényszék szeptember tizen-
negyedikére tűzte ki a felebbviteli 
tárgyalást. 

x Korondi cipőt hord min-
denki. Kapható Abonyi Mi-
hálynál, Kölcsey-u. 1. (Royai-
épület.) 

— Nem készülnek,el időre az egye-
temi munkálatok. Értesülésünk szerint 
az egyetemi munkálatok súlyos akadályba 
ütköztek, amely lehetetlenné teszi a meg-
állapított hatáiidőre való befejezésüket. 
A már hetekkel ezelőtt megrendelt villa-
mos felszereléseket ugyanis még a mai 
napig sem küldték el Budapestről és ez a 
körülmény különösen az állami gimnázium 
épületének az átalakítását akadályozza. 
Itt említjük meg, hogy Korb Flóris helyet-
tese, Dudás Kálmán építész, kedden dél-
előtt a polgármesterrel, főmérnökkel és 
Cziegler Arnold vállalkozóval együtt végig-
járta azokat az épületeket, amelyeket az 
egyetem idehelyezésével kapcsolatosan 
átalakítanak. A munkálatok előhaladásáról 
jelentést tesz Korb Flórisnak. 

— Göndör Ferencet inzahálták. Bécs-
ből jelentik: Tegnap délben Göndör Feren-
cet, a Bécsben megjelenő Ember szerkesz-
tőjét Schwimmer Sándor hirlapiró a Ring-
strassen, a Grand-Hotel szálló előtt, nyílt 
utcán megtámadta és arcul vágta. Az 
affér oka hir szerint az, hogy Schwim-
mer sértve érezte magát az Ember egyik 
cikke miatt 

— A pénztári elismervények bevál-
tása Budapestről jelentik: A nemzet-
gyűlés nemrég alkotta meg a 26. törvény-
cikket amely felhatalmazza a pénzügy-
minisztert arra, hogy a Korányi-féle kény-
szerkölcsönról szóló pénztárt elismervé-
nveket ezer korona erejéig beváltsa. A 
nénzügyminiszter a legkövelebbi .napok-
ban teszi közzé a törvény végrehajtási 
utasításait. Értesülésünk szerint a bevál-
tásra a pénzügyminiszter igen rövid ter-
minust állapított meg. Szeptember 1-től 
30-ig fogják csak toeválíani az utalvá-
nyokat. 

x Tört aranyat legmagasabb ár-
ban vásárol Iritz, Dugonics-tér 11. 

¿1 !afkásépi£ésl akcié 
iiisoffságkőxi kereszttűz alatt«. 

Lakbéremelést kívánnak a háztulajdonos bizottsági tagok. — Balogh 
szenzációs bejelentése. — Ujabb lakbéremelés várható. — Meghívók, ami-
ket nem küldtek el. — A pénzügyi és műszaki bizottságok értekezlete* 

tel. A házbérek szabad emelésének 
a jogál kell visszaállítani. 

Somogyi: Ez is csak vakargatás. 
A seb sokkal mélyebb. Az időt nem 
¡ehet visszacsinálni a békébe. 

Tonelli: A lakbéremelés mind-
inkább elrofhasztaná a magyar pénzt. 

Somogyi: A tisztviselők és mun-
kások nem birnák el a lakbéremelést. 
De ne tárgyaljuk itt a világpolitikát. 
A város kötelessége a lakásínségen 
enyhíteni. Az állam segítségét én 
sem tarlóm segítségnek.* Adja a 
város a költségek felét, a másik felét 
pedig az állam adja — ingyen. így 
felépi heijük a szükséges 200 vagy 
100 lakást. 

Egy háztulajdonos: Száz is elég, 
ugy sem lesz l?ész. 

Somogyi: Én meg vagyok győ-
ződve, hogyha ezt a javaslatot fo-
gadja el a bizottság, a magántőke 
is kedvet kap. 

Balogh: Egy felvilágosítással tar-
tozom. Ugy vagyok értesülve, v hogy 
akkor, amikor a vagyonváltságból 
törvény lesz, engedélyt adnak a 
lakbéremelésre, mert másképen a 
háztulajdonosok nem fizethetnek 

Egy bizottsági tag: A nagyobb 
adóból fizetheti az állam a tiszt-
viselők lakbérét. (Hát az ipari mun-
kásokét ki fizeti?) 

Somogyi: Ha a tisztviselők és a 
munkások lakbérkéidését megoldják, 
akkor lehet lakbéremelésről szó. 

Wagner: Csak minél többet kell 
az állam nyakára sózni, mert nem 
szegedi polgárok lakáskérdésének a 
megoldását célozza a lakásépítési 
akció. 

Tonelli: A legokosabban Jugo-
szlávia oldotta meg a lakáskérdést. 
Kimondották, hogy minden vállalat, 
minden gazdaság köteles alkalma-
zottai számára lakást épiteni. így 
niegoldoiták a kérdést. 

somogyi: Ezen az alapon nyolc 
hatalmas palota épül már Belgrádban. 

A bizottság általánosságban lak-
béremelést kiván. Azután pedig el-
fogadják a polgármester előterjesz-
tését, amely szerint a bizottság meg-
keresi a város tanácsát, hogy a pol-
gármester előterjesztése alapján tegyen 
a pénteki rendkívüli közgyűlésnek 
javaslatot. 

A bizottsági értekezleten a bizott-
sági tagokon kivül nem jelent meg 
senki, pedig a tanács a kérdés nagy-
fontosságára való tekintettel — mint 
ismeretes — kimondotta, hogy az 
értekezletre a szociáldemokraták és 
a keresztényszociálisok két-két meg-
bízottját, valamint a tisztviselők 
egyesületének a vezetőségét is meg-
hívják. A érdekképviselők távol-
ügyében kérdést intéztünk a polgár-
mesterhez, aki kijelentette, hogy a 
meghívók elküldettek. Másirányu ér-
deklődésünkre-' azután azt a fel-
világosítást kaptuk, hogy mindez-
ideig semmiféle meghívót nem kéz-
besítettek. 

Ez mindenesetre jellemzi a városi 
közigazgatást. A kérdés nagy fon-
tosságát hangoztatják, de azután ki-
próoált bürokratikus eszközök al-
kalmazásával tesznek róla, hogy a 
kérdés helyes elintézésébe a legin-
kább érdekelt munkások ne szól-
hassanak bele. 

A tanács — mint ismeretes — 
a háromszázmilliós kislakásépitési 
akció tárgyalása alkalmával elhatá-
rozta, hogy a kérdésben érdemlege-
sen csak a pénzügyi és műszaki 
bizottságok véleménye után határoz. 
Épen ezért kedd délután hat órára 
összehívták a két bizottságot. 

A polgármester megnyitotta az 
értekez'etet és ismertette az eddigi 
tárgyalások anyagát és a tervezge-
téseket. Elmondja a budapesti kon-
ferencia eredményét és a tervezett 
törvényjavaslat feltételeit, amelyeket 
a maga részéről súlyosaknak tart. 

Azután Balogh Károly felolvassa 
a polgármesterek budapesti konfe-
renciájának a határozatát, amely 
szerint a városok annyit adnak, 
mint az állam, a telek és közmiivek 
értékével együtt. A vagyonváltság-
nál ezt be kell számítani. Az állam 
szerezzen erre a célra olcsó amorti-
zációs kölcsönt. A lakbér megálla-
pításának és a házhelyek meghatá-
rozásának a joga a városé. 

Abban az esetben, ha az uj for-
galmiadó és a lakbér nem fedezi az 
amortizációt, a különbséget a kor-
mány fedezi. 

A minisztertanács kedden tárgyalta 
ezt a kérdést, de, hogy hozzájárult-e 
városok feltételeihez, arról még nem 
kapott Szeged értesítést. Balogh 
ezután bejelenti, hogy Szegeden van 
valami speciális betonépitési vállalat, 
amely 50 százalékkal olcsóbb, mint 
más. 

Berzenczey kijelenti, hogy legfel-
jebb a kőművesmunkák költségeinek 
megolcsóbbitásáiól lehet szó és így 
nem sok a megtakarítás. 

A polgármester fölöslegesnek tartja, 
hogy a részleteket most tárgyalják. 
Egyelőre csak elvi döntésről van 
szó. 

A főmérnök nem tartja helyesnek, 
hogy kétszáz négyszögöles házhelye-
ken építsenek, mert így rendkívül 
nagy területre van szükség és mi-
nél nagyobb az építkezés kiterjedése, 
annál több a közüzemek költsége. 
Nyolcvan—száz négyszögöles telket 
tartja helyesnek. 

A polgármester a szeszgyár telkét 
tartja lega'kalmasabbnak. Azokat a 
lakásokat, amelyek itt nem férnének 
el, a város különböző helyein épí-
tenék. A főmérnök még Újszegedet 
is kombinációba veszi. Az egyszo-
bás lakásokat a szeszgyár, a három-
szobásokat a Taschler-féle telkeken, j 
a többit pedig Újszegeden helyeznék 
el. Az a terv, hogy november végére 
felépüljön és ezért csak földszintes 
házakat építenének. 

Ezután az amortizáció fedezésére 
kijelölt alap fölött támadt vita. „A 
forgalmi adó — mondotta az egyik 
bizottsági tag - rendkívül sokat, 
talán kilencmilliót is jelent. A fő-
mérnök csak hárommilliót vesz szá-
mításba és ezt is elégnek tartja". 

Szijjártó Albert a dolog pénzügyi 
oldalát tekintve, nincsen megelé-
gedve. „Az államhatalom — mon-
dotta — az országos bajt ugy 
akarja orvosolni, mint amikor va-
laki a kiütéseit vakargatja. Minden 
ilyen foldozás alkalmat ad a további 
gazdasági romlásra. Addig, amig a 
lakások értékét a pénz értékéhez 
nem arányitják (szóval emelni kell a 
lakbért) általános épiikezés nem 
kezdődhetik meg. Az állam ugy 
nem segit, ha ötven milliót ad, de ! 

százötvenmilliós hozzájárulást köve-

magas. napi áron vesz 587 

Gyö öri Béla K'*uziMér 
2. szám. 

— Az állami főreáliskola I. osztályába 
beiratkozni óhajtó tanulók, felnőtt hozzá-
tartozójuk kíséretében folyó hó 24-én 
délelőtt 9 órakor jelenjenek meg az inté-
zet tanácstermében. (1. emelet.) Ez alka-
lommal átveszik a felvételi vizsgálathoz 
szükséges irányítást, átadják az elemi is-
kola elvégzéséről nyert értesiíőjüket s 
lefizetik a felvételi vizsgálatért jáió husz 
korona dijat. A reáliskóla igazgatósága. 

— Megnyílt Bugyi Mihály i éphiálli-
tása Bugyi Mihály Vasasszentpéter-utcai 
gépgyárában vasárnap délelőtt 10 órakor 
érdekes és nivós gépkiállítás nyílt meg. 
A kiállításra kerülő gépek és gépmodell^k 
mindegyikét a műhelyben dolgozó munká-
sok és tanulók készítették. Különösen a 
gépmodellek érdemelnek figyelmet, mert 
a gépek működését szemléltetően mutatják 
be. A kiállítást az érdeklődők szép szám-
mal látogatják. 

CIPŐÁRUHÁZ 
Kelemen-utca 12. ® • « 

¿eszá l l i fo f f á r a i , 

i i o készlet tart 
Kérjük kirakatainkat be-

vásárlás elölt megtekinteni. 

Goodyeár rámás, fehér 
félcipő, erős kivitel-
ben K 

Fehér, 21 cm. magas-
száru, legdivatosabb 
betétes cipő . . K 

Goodyeár rámás, női 
schewró magas 
fűzős cipő 35/38-ig K 

Goodyeár rámás, férfi 
cúgos cipő, erős ki-
vitelben, schewró 
vagy box . . K 

Goodyeár rámás, férfi 
schewró fűzős cipő 
francia formában K 

Postán rendelt áruknál, meg nem 

felelés esetén, az árut becserél-

jük, vagy a pénzt visszaadjuk. 

Tőzsde. 
Budapest, augusztus 16. 

Napoleon 1220-1240 
Font 1370-1390 
Dollár 367-377 
Fr. frank 29.50-30.50 
Márka 435-4.50 
Líra 10.00-16.40 
Osztr. kor. 36-37 

Zürich, augusztus 

Berlin 
Newyork 
Milano 
Zágráb 
Prága 

6.75 
5.91 

,25.87-5 
3.10 
7,— 

Zürich, augusztus 

Berlin 
Hollandia 
Newyork 
London 
Páris 
Milano 
Brüsszel 
Stockholm 
Krisztiánia 
Kopenhága 

6.65 
184,— 

591 
2167 
46 02 
25.80 

Rubel 0.57 5-0.58 
Lei 4.75-4.85 
Szokol 4.55-4.65 
Sv.frank 63 75 64.75 
Kor. dinár 8.45-8.55 
Fr. , 8.45-8.55 
L. márka 16 5-17 5 

16. (Nyitás.) 
Budapest 1.50 
Bécs 070 

Bukarest 7.30 
Osztrák bély. 0 58 
Varsó 0.27 

16. (Zárlat.) 
Madrid —.— 
Buenos-Aires 
Budapest 
Prága 
Zágráb 
Bécs 
Bukarest 
Osztrák bély. 
Varsó 

1.47-5 
6.90 
310 
0.70 
7.20 

- .58 
- .27 

Dinár , do l l ár , lei 
idegen pénzek beváltása, eladása. 

Pénztári óra egész nap. Károlyi-

utcai Bank- és Pénzváltó-üzlet. 
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Drágulás minden vonalon. 
A munkásság kétségbeejtő helyzefe. — Emelkedik a kenyér, a 
liszt és a hus ára. — Késik ai auguszfusi liszt kiutalása. — 
Hogyan történik a lisztkiosztás. — Idézetek szaklapokból. 

A munkásság életszínvonala, ami-
óta az olcsósági hullámot sikerült 
gazdasági manőverekkel bevezették, 
ismét lejebbszállt és — ami külön-
ben a mai szokások szerint termé-
szties — „az olcsósági hullám" ide-
jében munkáltatói részről megindult 
bérleszállitási akció a jelenlegi ro-
hamos drágulások ellenére sem for-
dult meg — a munkáltatók bér-
emelésről hallani sem akarnak. 

A drágulás okai. 

A drágulás oka nagyrészt a fene-
kestől felfordult gazdasági rendszer-
telenség. A pénzügyminiszter jel-
szavas fináncpolitikája nem hozta 
meg a kivánt eredményt, a pénz 
beigért értékemelkedése helyett tel-
jesen bizonytalan ingadozás követ-
kezett be és ezt a tőke ürügyül 
haszná'ja fel a termelőmunka meg-
kezdésének halogatására. A teljesü-
letlenül maradt pénzügyi remények 
miatt fejét vesztett pénzügyminiszter 
pedig megragadott minden eszközt, 
amellyel menteni szerette volna a 
menthetőt. Keresztülvitte, hogy a 
kormány engedélyt adjon a liszt-
kivitelre, a közszükségleti cikkekre 
olyan adókat rótt ki, amilyenre Jmég 
nem volt példa, segédkezet nyújtott 
az egyéb termények és állatok ki-
szállítására. A készlet ennek követ-
keztében az országban megcsappant, 
minden eladó külföldre gravitált, az 
országot közvetitő kereskedők, expor-
tőrök járták be, összevásároltak és 
elszállítottak minden élelmiszert. A 
kétségbeesetten várt eredmény, a 
korona javulása még igy sem kö-
vetkezett be, hanem ahelyett meg-
indult minden vonalon a drágulás. 
Ehhez járul még a munkanélküliség 
állandó növekedése, ami a munkás-
ság gazdasági helyzetét tűrhetetlenné 
teszi. 

A szegedi helyzet. 

Az országos nyomorúság talán 
éppen Szegeden érezteti legjobban a 
hatását, ahol általában minden mun-
kásérdekü kérdéssel közismert mos-
tohasággal bánnak az arra „illetéke-
sek". A város maga, mint szociális 
testület, az áremelésben felveszi a 
versenyt a ridegen számitó magán-
tőkével és a piaci árusokkal, vala-
mint a piacon áruló kisgazdákkal 
egyaránt. A házi kezelésben tartott 
közhasznú üzemekben valóságos 

kufárkodás 

folyik. Hiábavaló az árvizsgáló-bi-
zottság minden akciója, még a rend-
őrség segítségével sem tudja elérni, 
hogy a bodomi kertgazdaság termé-
nyeiért megfizethető árakat kérjenek. 
Állandóan azt hangoztatják, hogy 
a hatóság a napi piaci árakon alul 
árusitja a terményeket. Ez azonban 
nem minden esetben felel meg a 
valóságnak. A paradicsom kilóját 
például a hatóság tíz koronáért áru-
sitja, a piacon nyolc koronáért árul-
ják. Azoknak a terményeknek az 
ára, amelyeknél meg van a diffe-
rencia, lényegtelenül-kisebb, mint a 
piacon, ugy hogy teljesen ki van 
zárva az az álI"""^os cél, amit a 
tanács kitűzőt, °y a hatósági 
vállalkozások piac&^u^dlyozó missziót 
töltsenek be. 

A többi hatósági üzem ugyanugy 
működik, a kenyérgyár — mint már 
A Munka megirta — emelte az 
árakat a hatósági husszék szintén 
siet a magáncégek árai után. 

Az utóbbi időkben mutatkozó 

]isztáresés szintén abba maradt, 

sőt vissza fordult és a kisgazdák 
őszinte örömére ismét szépen emel-
kedik. A nullás liszt ára a kiskeres-
kedésekben már 26—27 korona, a 
kenyérliszt sok helyen eléri a tizen-
négyet. 

A húsárak — a marhahús kivé-
telével — szintén emelkedőben van-
nak. A zsir emelkedett a legjobban, 
már 170 koronát is elkérnek kiló-
jáért. A főzelék és zöldségfélének az 
ára megfizethetetlen. A gyümölcs-
érés legfőbb időszakában — amire 
szintén még nem volt példa — egyre-
másra drágul a gyümölcs is. Egy 
kiló férges, romlott almáért 8—10 
koronát, .a szilváért ugyanennyit 
fizettetnek a piaci zsarnokok. 

A munkásszaklapok 
a gazdasági helyzetről. 

A munkásság pedig és a fixjöve-
delemből élő hivatalnokok jelentékeny 
csoportja minden segitség nélkül 
tehetetlenül áll szemben ezekkel az 
állapotokkal. Abban az esetben, ha 
a kormány sürgősen nem orvosolja 
a bajokat — mert orvosolhatja —, a 
legnagyobb katasztrófa kövelkez-
hetik be. 

A fővárosi munkásszaklapok ha 
talmas cikkekben foglalkoznak ezzel 
a problémával. A Famunkások Szak-
lapja augusztus 15-iki számában a 
többek között igy ir: „Egy-két jelen-
téktelenebb cikk enyhe olcsóbbodá-
sával szemben a lakás, a kenyér, a 
liszt, a cukor annyira megdrágult, 
hogy a munkás ma drágábban és 
rosszabbul él, mint a háborús uzsora 
bármelyik korszakában. Rettenetes 
télnek és nyomorúságnak megyünk 
elébe. Fokozza a bajt, hogy 

a munkásság még mindig kor-
látozva van mozgási és véde-
kezési lehetőségében 

igy kényre-kegyre ki van szolgál-
tatva a munkáltatók rövidlátó önké-
nyének." „Természetesnek fogja min-
denki találni, hogy itt most nerj 
holmi foltozó munkára, hanem 

a bérek gyökeres és kielégitő 
rendezésére van szfikség 1" 

Az Épitőmunkás augusztus 15. 
számának „Munka és kenyér" cimü 
vezércikkében foglalkozik a három-
százmilliós kislakásépitési akcióval 
és megállapítja, hogy eredményét 
még mindig nem látjuk a nagydob-
ravert 300 milliónak. A végén bizo-
nyára lesz a 300 millió koronából 
egy nagy 

lakásépítési adminisztráció, 

egy sok pénzt felemésztő bürokrácia, 
de munkája csak a menekült tiszt-
viselőknek lesz, de nem az épitő-
munkásoknak.* „A munkásosztály 
nem tudja elviselni a drágaságot a 
munkabérek felemelése nélkül." A 
munkásság számára csak ez az egy 
mód kínálkozik. A kormány azonban 
segíthet a bajokon. Csináljon olyan 
gazdasági és pénzügyi politikát, 
amely valamennyire legalább stabi-
lizálja az értékeket és mert ennek 
egyetlen utja van, a termelő munka 
megindítása és mert a termelőmunka 
megindításának egyetlen föltétele van, 
a közszabadságok megteremtése, a 
jogrend helyreállítása, az igazi de-
mokrácia érvényrejuttatása, szakítson 
az eddigi politikájával, fékezze meg 
az agrárdemokraták túlságos étvá-
gyát, keresse a megértés útját 
a belpolitikában éppen ugy, mint a 
külpolitikában és akkor ebben az 
utolsó pillanatban talán megállíthatja 

a lejtőn ezt a szerencsétlen, ezt a 
pusztulásba rohanó országot. 

A nyomdászok lapja, a Typog-
raphia statisztikai számadásokkal 
kimutatja, hogy egy öttagú munkás-
család heti 

létminimuma 

a mai árak mellett 1639.06 korona. 
Ezzel szemben a munkások átlagos 
heti keresete öt-hatszáz korona. 

Ilyen aránytalan gazdásági álla-
potok között a munkásság helyzete 
tarthatatlan. Ha gyors segitség nem 
érkezik, a munkások előtt csak két 
ut áll, az éhenhalás vagy a kiván-
dorlás. A nyomor már úgyis meg-
fosztotta az országot a legértékesebb 
munkáskezektől, de ha a viszonyok 
igy fejlődnek tovább, nem marad 
ebben az országban munkaerő és 
nem épülhetnek fel a romok. 

Késik a lisztkiutalás. 

A szegedi helyzetet, lehet hogy 
csak rövid ideig tartó, de azért sú-
lyos körülmény teszi bonyolulttá. Az 
augusztus tizenötödikén esedékes 
lisztkontingens — az ellátatlanok 
számára — még mindig nem érke-
zett meg. A kérdés oka ismeretlen. 
A közélelmezési minisztérium hiva-
talos értesítése a kiutalt liszt mennyi-
ségéről már a közélelmezési hivatal-
ban van, de a kiutalás helyéiől még 
senkisem tud. A ellátatlanok közé 
felvett csoportok kénytelenek a 
szabadforgalomra bizni magukat. Ez 
pedig elbánik velük. 

A közéielmezési tanácsnok elő-
terjesztésére a tanács, mint ismeretes, 
ugy határozott, hogy az uj lisztet a 
kereskedők megkerülésével közvet-
lenül a hatóság oszrH ki a kenyér-
gyárból. Ez az inte/kedés szintén 
rövidlátásról tesz tanúságot, mert az 
egy helyen történő kiosztás feltét-
lenül az ácsorgásokat idézi fel ismét, 
azonkívül a kiosztás helyétől távo-
labh lakó embereknek rendkívül 
nagy időveszteséget jelent. Abban 
az esetben, ha — mint eleinte ter-
vezték — a tejcsarnokokból oszta-
nák ki a lisztet, a kérdés meg lenne 
oldva, de igy nincsen. 

SZAKMOZGALOM. 

Munkásotthon épitési-alap 11.730 

A Munkásotthon gondnokánál 

N É P S Z A V A 
kapható. 

A hírlapterjesztő munkások 
mozgalma. A hírlapterjesztő munká-
sok és a Szeged lapvállalat közt 
konfliktus támadt. A lapvállalat 
ugyanis — egy megállapodásra hi-
vatkozva — az árusításra kiadott 
lapoknak csak tiz százalékát haj-
landó visszavenni, a többi el nem 
adott lapot példányonként egy korona 
ötven fillérjével fizetteti meg az 
árusítókkal. A hírlapterjesztő munká-
sok szakszervezete ezt az eljárást 
igazságtalannak és jogtalannak tartja 
és emiatt a szakszervezet tagjai be-
szüntették a Szeged árusítását. A 
Szeged kiadóhivatala viszont a hír-
lapterjesztő munkások fellépését ugy 
tünteti fel, mintha a munkások a 
lapvállalattól jogtalan előnyöket akar-
nának kierőszakolni. Kijelenti ezért, 
hogy ennek az állapotnak véget akar 
vetni és „a sztrájkkal fenyegetőző 
rikkancsoknak a Szegedet terjesztés 
végett nem adja ki". A hírlapter-
jesztő munkások szakszervezete vasár-
napi gyűlésén foglalkozik a konflik-
tussal és értesülésünk szerint az ügy 
a szeptemberi országos küldöttköz-
gyűlés napirendjére is kerül. A hír-

lapterjesztő munkások szakszervezete 
egyébként nem zárkózik el a méltá-
nyos és igazságos megoldás elől, de 
visszautasítja azt a beállítást, mintha 
„jogtalan előnyöket" akarna szerezni. 
Nem leLet ugyanis »jogtalan előnyök" 
szerzésének minősíteni a munkások-
nak azt a védekezését, hogy jogos 
keresményüktől — az el nem adott 
lapok visszautasítása következtében 
— meg ne fosztassanak. 

Szerdai gyűlés. 

Vas- és fémmunkások taggyűlése este 
7 órakor a Munkásotthonban. 

Csütörtöki gyűlések. 

Építőmunkások vezetőségi ülése dél-
után fél 6 órakor a Munkásotthonban. 

Textilmunkások és munkásnők tag-
gyűlése délután 6 órakor a Munkás-
otjhonban. 

Vas- és fémmanhások vezetőségi ülése 
háromnegyed 7 órakor a Munkásotthonban. 

A r a n y a t , 
ezüstöt, pénzeket, brilliánsokat 
ismét a legmagasabb árban vesz 

Mülhoffer ékszerész 
Kárásc-u. 2. (Kék Csillaggal szemben.) 

Seho l oBcsóbb ! 
Kerékpárok, varrógépek, beszélő gépek, lemezek, 
gummik, karbidlámpák, zseblámpák nagy tömegben 
S Z T t r i T O S Á N D O R ípraktára és nagy 
javitó műhelye, Szeged, Kiss D.-palotu, Kiss-utca. 

KANSz ÉTTERMEI 
Bsrnáth József vszstésévsl 

'^SüSSK megnyíltak. 
Szeged legjobb és legolcsóbb konyhája. Ebéd- és 
vacsora-abonomák kedvezményes árban. Mindé» 

pénteken halestély turóscsuszával, 
vasárnap délelőtt sörzene, 

vasárnap este koncert-vacsora. 
Szolid és pontos kiszolgálás. Nyitott terrasz. 

D n U A n órás és ékszerész javitó mü-
D í t U U S helye és raktára. — Aranyat, 
ezüstöt magas napi áron veszek. Oroszlán-U. 

ezüstjét, régi arany és ezüst pénzeit, 
gyémánt és brilliáns ékszereit el ne 
adja, mielőtt nálam volt, mert ismét 
a legtöbbet fizetek értük. Hamis fo-
gakért is a legmagasabb árat fizetem. 

n a S C A M D C R B É G n» 
ékszerész, Kigyó- és Feketesas-utca sarok. 

EGNYILT 
Fried Igná tz urt szabóságai 

Készitek tisztviselő-szövetekből ele-
gáns öltönyöket 500 koronáért, ugy 
fordítást, mint minden javítást, vasa-
lást jutányos árért. FRIED IGNÁTZ, 
Margit-utca Sí. « . , smslst bal. 

Nyouatott s DílmigyS'orixftg hírlap- is nyomdtíálUktaál Petőfi-sugár ut 1. 


