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Dr. Fajka Lajost felmentették. 
(Saját tudósítónktól) Dr. Fik* Lajos 

pőrében szombaton hirdették ki a nagy 
érdeklődéssel várt ítéletet. A délelőtti 
tárgyalás lényegtelen tanúvallomásokkal 
telt el. Délután félnégykor dr. Hubai 
László kir. ügyész kezdte meg vád-
beszédét. Vádat emel dr. Fajka ellen 
nsttíj/- és tulajdonelleni izgatás cimén és 
megbftntetését kéri. 

Utána dr. Reiniger Jakab védőbeszé-
dében az inkriminált kifejezésekről sorra 
kimutatja, bogy azok nem alkalmasak 
az izgatásra és a legtöbbjük a tanúval-
lomások során nem is igazolódott be. 
Valaki lehetett kommunista, anélkül, hogy 
fybit követett volna el. De dr. Fajkát a 
legtöbb tanu nem tartotta kommunistá-
nak. Azt hirdette csupán, amit a mai 
kormányzat is alapelvéül vall: vagyis a 
földreform szükségét. Az enyhítő körül-

mények figyelembevétele mellett kéri a 
vádlott felmentését. 

Ezután a vádlott dr. Fmjka Lajos mon-
dotta el beszédét. Kifejti, hogy minden-
kor a közérdekért küzdött és csak azért 
vállalt szerepet a forradalom után, mivel 
fékezni akarta a tömegek garázdálkodá-
sát és a rendfelforgató irányzattal min-
denkor a legbátrabban szembeszállt. 

A biróság 6 órakor ítélethozatalra 
vonult vissza. Az Ítéletet 7 órakor hir-
dette ki Markovid táblabíró, az ötös 
tanács elnöke. A biróság az izgatás 
vádját nem litta beigazoltnak és ezért 

a vádlott dr. Fajka Lajost 
f ö l m e n t e t t e a vád alól. 

Dr. Fajkát azonnal szabadlábra he-
lyezték. 

A 

b A A 

Kedden kezdődnek a lakáshivatal tárgyalásai 
a fölemelt lakbérek ügyében. 

— Május 30-ig kell beadni a panaszokat. — Igen sok a panaszos. — 

(Saját tudósítónktól.) A tulmagas lakbéreme-
lések nagy megütközést keltenek s a lakások 
ét üzlethelyiségek bérlői tömegesen jelentkez-
tek panaszaikkal a lakáshivatalban. A pana-
szosok ugy a négyszobánál nagyobb lakások, 
mint a kislakások bérlőiből, valamint kereske-
•ókból, iparosokból kerülnek ki, akiknek helyi-
ségeit túlzott mértékben emelték föl. A kislakások 
bérét az 1Q17. noven.ber elsejt lakbérhez 
viszonyítottan 35 százalékkal lehet felemelni. 
Mivel a szegedi házigazdák a francia parancs-
nokság engedélyével az 1WI7. évi lakbért 25 
százalékkal emelték s azt a francia lakbérren-
éelet érvénytelenné válása után sem szállították 
le, még csak 10 százalékos lakbéremeléshez 
van joguk, a 10 százalékot természetesen szin-
tén az 1917 november elsejei lakbér atán 
számítva. De némelyek megtették azt, hogy 
at a tiz percentet a már 25 százalékkal amelt 
lakbér után számították. Ez nyilvánvaló vissza-
élés. Ebbe egyetlen lakó se egyezzék bele. 

A nagylakások, üzleti helyiségek bérének 
emeléséről már szinte legendtk vannak forga-
lomban. Előfordulnak tízszeres, sőt ennél is 
nagyobb béremelések, mint a Tisza-szálló 
elete bizonyítja, amelynek negyvenkétezer ko-
ronás bérét félmillióra emelték. 

Dr. Simki Elemér, a lakáshivatal vezetője 
munkatársunk kérdésére elmondotta, hogy a 
penaszokat a túlzott, Igazságtalan lakbéreme-
lések ellen május 15-étől számított 15 napon 
belül kell beadni a lakáshivatalba. A később 
érkezőket nem veszik figyelembe. A lakáshi va-
uinak mind a három tanácsa ezekkel a pana-
ttokkal fog foglalkozni. Dr. Simkó Elemér 
osgi szerdán és szombaton a hosszabb szer-
ződéses viszonyban lévő bérlők panaszait 
intézi. 

A Kereskedők Szövetségének elnöksége, mint 
már közöltök, 16-án, vasárnap délelőtt 10 
6rakor értekezletet tart a lakbéremelések ügyé-
ben. Értesülésünk szerint a Szövetség azzal a 
kérdéssel foglalkozik, hogy a lakbérrendelettel 
vsló szembehelyezkedés nélkül nem lehetne-e 
tageden is megállapítani bizonyos maximumot, 
•meddig a háttulajdonosok az üzlethelyiségek, 
irodák, műhelyek bérének emelésében fon-

közérdek sérelme nélkül emelhetnek. 
Budapesten állítólag már is ' kialakult az a 
fyskorlat, bogy a legnagyobb, a legmesszebb-

i ü l iánsokat, használt ékszereket, 
•'•"Y és ezüst régiségekéi ige.i maga* árban meg-
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menő béremelés ugy a nagylakások, mint az 
üzlethelyiségek bérének emelésében a száz 
százalékos. 

Legfontosabbak persze a lakáshivatal Ítéletei 
lesznek. -4 tárgyalások kedden kezdődnek. A 
panaszosok már is tömegével érkeznek. 

\ zöldség és gyümölcs 
nagy áresése várható. 

— Bő termés, nehéz kivitel. — 

(Saját tudósítónktól.) A zöldség- és főzelék-
félék, valamint a gyümölcs jelentékeny áresését 
jelentik a nagykereskedelem köréből. Sajnos, 
a kicsinyben való vételnél még egyelőre nem 

I igen tapasztalja a fogyasztóközönség az árcsök-
kenést. Ennek oka nyilvánvaló. A nagykereske-
delem a maga árszabásaiban a jövővel is 
számol, tehát most beleveszi számitasaiba a 
még lábon álló véleményeket, a mé«í érö 
gyümölcsöt. Minthogy a termés, meg pedig a 
már nem távoli termés, bőségesnek Ígérkezik, 
a'nagykereskedő olcsóbb árakat számit. 

De hozzájárul az olcsóbbodáshoz egy sajná-
latos körülmény is. Ez a kivitel nagy nehéz-
sége A nagykereskedőnek, ha exportálni akar, 
tömérdek akadállyal kell megbirkóznia. A kül-
földtől szinte légmentesen vagyunk elzárva. 
Aztán, ha valakinek megnyílik is a zárt kapu, 
az tömérdek utánjárásba, költségbe kerül. Végül 
fontos akadály, hogy a vasúton nehézkes a 
szállítás, mert különösen a román rablás óta, 
nagy a vagonhiány. Ez még a belföldön is 
nagy akadálya a kereskedelemnek. Nein utolsó 
hátráltatója lesz a kivitelnek és a szállításnak 
a csomagolási eszközök és anyagok (faládák, 
kosarak, papir, szaluit) hiánya. 

Eddig rengeteg mennyiségben exportáltunk 
gyümölcs- és főzelékfélékét Ausztriába, Német-
országba, azonkívül az erdélyi részekbe, Bras-
sóba, Kolozsvárra, a Felvidékre, amely fog'yaszió-
helyek most mind számításon kívül esnek, ugy, 
hogy a saját termésünkre fogyasztókul csupán 
a közvetlen környék és a főváros jön tekintetbe. 
A kinálat tehát sokszorosan megh dadja a saját 
szükségletünket, még gyöngébb termés esetén 
is, ugy, hogy az idei iermés figyelembevételé-
vel a mai árakhoz képest sokszoros áresés 
várható. Budapestről mflris nagy áreséseket je-
lentenek. A kicsinyben való veklnél ez fökg 
azért nem érezhető, mert hiszen a beérjek 
ideje még nincs itt. De nemsokára itt lesz s 
akkor a legmakacsabb kofák sem tarthatnak ki 
a magas árakkal. 

A Petőfi- és Kisfaludy-
Társaság és az Akadémia 

tagjai Szegeden. 
— Irodalmi ünnep pünkösd napján. — 

A szegedi sajtó már hetekkel ezelőtt kö-
zölte, hogy a Petőfi-Társaság, a magyar 
irredentizmus szolgálatában, legközelebb Sze-
geden felolvasó ülést rendez. A Petőli-Társa-
ság, mint a Délmagyarország értesül, pünkösd 
első napján rendezi a legteljesebb érdeklő-
déssel várt felolvasó-ülését, de nem egyedül, 
hanem amire még nem volt példa, a Kisfaludy-
Társasággal és az Akadémiával együtt, ame-
lyek szintén magukévá tették a Petőfi-Társaság 
nagyszerű és lelkes eazméjét. 

A három országos irodalmi társaság ki-
küldöttei ez alkalommal a Dugonics-Társaság 
bevonásával megalakítják a Fáklyatartók 
szövetségét, amely már a elmében hordja a 
szövetség nemzeti irányát és magasztos 
törekvéseit. 

Pünkösd ünnepe kétszeresen sátoros ünnepe 
lesz ezúttal Szegednek, amelynek polgársága 
teljes érdeklődéssel várja a legelőkelőbb 
három magyar irodain.! társaság kiküldöttei-
nek érkezését, azoknak irodalmi szereplését 
és nagyhorderejű zászlóbontását a Fáklya-
tartók szövetségének megalakulásában. A 
fényes irodalmi ünnepség matinéval kezdődik, 
amit a színházban rendeznek. Az fldvözlő-
és megnyitó beszédet dr. Szalay József kerületi 
főkapitány, a Dugonics-Társaság elnöke 
tartja, majd Pékár Gynla kultuszállamtitkár, 
a Petőfi-Társaság elnöke tart szabad előadást, 
dr. Vojnovits Géza a Fáklyatartók avató-
beszédét mtfndja el, dr. Prohászka' Ottokár 
székesfehérvári püspök „Erkölcs és irodalom" 
cim alatt tart szabad előadást, Angyal Dávid 
történelmi tanulmányát olvassa föl, Kozma 
Andor, Sajó Sándor, Szávay Gyula egy-egy 
versüket olvassák fel, /ászai Mari Petőfi 
verseit szavalja és néhánv számmal szere élni 
fog a Dugonics-Társaság is. Az illusztris 
vendégek vasárnap délután a kultúrpalotát 
tekintik meg és este díszelőadás lesz a szín-
házban, amely alkalommal Pékár Gyula egy-
felvonásosát: A magyar-t és Herczeg Ferenc 
Az árva korona cimü színjátékát adják elő 
/ászai Mari, Bajor Gizi, Cs. Aczél Ilona, 
Paulay Erzsi és Pethes Itnre, a Nemzeti Szin-
ház tagjai, még pedig Ivánfi Jenő, a Nemzeti 
Szinház tagjának és rendezőjének rendezésé-
ben. A szegedi színtársulat a János vitéz 
misodik felvjnását adja elő és a Szintén 
leérkező fakib ödön költeményét Almássy 
Endre, Sas Edéét pedig Étsy Emilia fogja 
szavalni. 

A fényesnek Ígérkező irodalmi ünnepélyt, 
amelynek jelent sége országos jellegű lesz, 
érthető érdeklődéssel várja a scegedi közön-
ség, amely az érkező kiválóságokat hozzájak 
méltó ünneplésben kivánja részesíteni. Az 
irodalmi ünnepély teljes és részletes műsorát 
legközelebb közöljük. 
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Vasnrnoi), május 1b án. 

A szenzációk szenzációja! 

U l HMiráljiá bluiiai.' 
Regényes történet 5 folytatásban. Harmadik rész. 

Te senylQtás a halálba, 

Eloadá-ok d u 5. 7 és 9 órakor 
Va'árnap ?. •/. 4. 5, 7 és 9 ór.ik-.r 

Aranyat,brillianst.ekszertket, platinát 
minden mennyiségben legmagasabb áror v tárolok 
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M e g j e l e n t * KERTÉSZ m e j j V I C I I I könyvtár uj p 
I kölcsön-
pót Jegy-

zéke Magyar, német és francia köny-
vek. Az ö-szes* könyvújdonságok olvas-
hatók. 7000 kő et kö.<yv. -*-»-


