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H a r c a Szegedi 
Munkásbiztosító Pénztárban, j 

(Saját tudósitónktól.) A szegedi Munkás-
biztositó Pénztárnál április 27-én lesznek az 
uj választások. A választásokra már napok 
óta nagyban folyik a készülődés ugy a mun-
kaadók, mint a munkások részéről. A mun-
kásbiztcpitó 'szervezeténél fogva a munka-
adók és a biztosítottak (munkások) több cso-
portra oszlanak. Ezek a csoportok tagsági 
számuk arányában sz óla nak bele a válasz-
tásokba. Legérdekesebb a dologban, hogy 
egyes csoportok nemcsak saját kiküldöttjeik 
megválasztása körül harcolnak, hanem még 
befolyást akarnak gyakorolni más csoportok 
választására is. Ezért a helyzet még ma kiis-
merhetetlen. Legvalószínűbb azonban az, 
hogy a mai vezetőség marad meg, ha nem 
is teljesen, de qfsak igen kis változtatás-
sal. 

Huszonhatodikán lesz a pénztári köz-
gyűlés. Ezt megelőzőleg az összes tagok 
megválasztják a közgyűlési tagokat. A köz-
gyűlési tagok számszerint százötvenen van-
nak; száz rendes tag és ötven póttag. A köz-
gyűlési tagokat az egyes, csoportok saját ke-
belükből választják meg. Az ipari csoport, 
mivel tagjai többségben vannak, a legtöbb 
közgyűlési tagot ad: 39 rendes és 19 pótta-
got. A gyári csoport tagjainak arányában 
35 rendes és 18 póttagot választ; a kereske-
delmi csoport 26 rendes és 13 póttagot. A 
megválasztott közgyűlési tagok azután meg-
választják az igazgatósági tagokat; a biz-
tosított tagok a tiz munkás-igazgató-tagot, 
a munkaadók a tiz munkaadó igazgatő-ta-
got. Az igazgatóság azután együttesen vá-
lasztja meg az elnökséget és a felügyelő bi-
zottságot. A jelenlegi elnök: Pálfy Dániel, a 
munkaadók részéről alelnök: Bokor Adolf, a 
munkások részéről Martini Vencel. A fel-
ügyelő bizottság elnöke Fischer Jenő. 

Tegnapelőtt a gyárosok, kereskedők és 
iparosok csoportja együttes értekezletet tar-
tott. Az értekezleten a választásokat akar-
ták megbeszéfhi; azonban ez együttesen nem 
sikerült. Az iparosok ugyanis személyi har-
cot indítottak Bokor Adolf alelnök ellen, akit 
a kereskedők, a gyári csoport támogatásával 
választottak meg és újból meg akarnak vá-
lasztani. Ezen az értekezleten olyan erős küz-
delem indult meg, hogy végre is az iparosok 
eltávoztak és ma délután külön értekezletre 
gyűltek össze az ipartestület nagytermében. 
A kereskedők és gyárosok arra a jogos és 
indokolt álláspontra helyezkedtek, hogy az 
iparosok bár több taggal birnak, mégis ők 
előnyösebb gazdasági helyzetüknél fogva és 
összetartásuk által anyagilag sokkal erőseb-
ben támogatják a munkáspénztárt, tehát sa-
ját kebelükből azt választanak meg, akit 
akarnak és terrorizálni nem hagyják magu-
kat. Az iparosok azonban semmifléekép sem 
birnak belenyugodni abba, hogy a kereske-
dők és gyárosok jelöltjét egyik igen fontos 
állás betöltésére ismét megválasszák és ezért 
mai külön értekezletükön kimondották, hogy 

Bokor Adolf megválasztását nem támogat-
ják. 

A szociáldemokrata párt is tartott már 
értekezletet a választások ügyében. A szer-
vezett munkásság ezen az értekezleten nagy 
agitációt fejtett ki, hogy minél több szerve-
zett munkást válasszanak be a közgyűlési 
tagok sorába. A szervezett munkásság a 
mostani vezetőséggel nincs megelégedve és 
arra törekszik, hogy a szervezetlen munkás-
ság fölé kerekedjen és ezáltal mindazokhoz 
a jogokhoz jusson a munkáspénztárnál, a 
mely jogokat a munkaadók és szervezetlen 
munkások most együttesen élveznek. A szer-
vezett munkásság ugyanis ezen jogokból ed-
dig teljesen ki volt zárva, mert a szervezet-
lenekkel egyezkedni nem akart, már pedig 
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30 mi 
kap Nikita király. 

119 ezer halott! 
(Saját tudósitónktól.) Bécsből jelen-

ti tudósitónk: A nemzetközi helyzet dol-
gában a külügyminisztériumban ma a kö-
vetkező fölvilágositásokat adták: 

— A csataldzsai vonalon napokon 
keresztül teljes volt a nyugalom1, melyet 
most egy Bulgária és Törökország között 
megkötött fegyverszünet váltott föl. Az er-
re vonatkozó megegyezés szóbeli s ápri-
lis huszonharmadikáig érvényes. Abban a 
reményben kötötték meg, hogy addig meg 
lesz kötve a béke. Ha azonban április hu-
szonharmadikáig a béke nem jönne létre, 
meg fogják hosszabbítani a fegyverszüne-
tet. Bulgária szövetségeseire való tekintet-
tel, nem köthetett Írásban lekötött, nyilt 
fegyverszünetet, minthogy nem akarta 
azokat kényszerhelyzetbe hozni. A szerb 
csapatoknak Szkutari alól való elszállítása 
nyomban kezdetét veszi, mihelyt az erre 
a célra az adriai kikötőkbe rendelt szálli-
tóhajók megérkeznek. Szerbiának ugyanis 
nincs módjában csapatait szárazföldi uton 
visszavonni az ostromlott területről. Lon-
donban ma végre konkrét javaslat történt 
Montenegró kártalanítására vonatkozólag. 
Megállapodás történt, hogy Montenegrót 
kölcsön alakjában kiutalandó nagyobb 
szubvenciókkal kártalanítják. A javaslat 
egyelőre általános jellegű s még az érde-
kelt kormányok beleegyezésére van szük-
ség, hogy megvalósulhasson. 

Illetékes helyen azt állítják, hogy az 
összeg, mellyel Montenegrót kártalanítani 
fogják, harminc millió korona lesz. Ezt az 
összeget a meghódított terület müvelhető-
vé tételére és a Szkutari-tó szabályozásá-
ra kapja Nikita országa. Azt remélik, hogy 
ezzel az összeggel, mely Montenegró ne-

azok többségben lévén, saját tagjaikat vá-
lasztották be. 

A Szegedi Magántisztviselők Egyesüle-
te is tartott már értekezletet Wimmer Fü-
löp elnöklete alatt. Az értekezlet teljes meg-
elégedését fejezte ki a mostani vezetőségnek 
és elhatározta, hogy a választásoknál arra 
fog törekedni, hogy a jelenlegi vezetőséget 
válasszák meg ismét, mivel a szegedi mun-
káspénztár a lehetőség szerint a legjobban 
teljesiti kötelességét, nagy segélyt ad és még 
sem zárul számadása sohase deficittel, amí 
az ország többi vidéki intézeteinél gyakran 
előfordul. Dacára a munkásbiztositó-törvény 
kezdetlegességének, Szegeden mégis a mun-
káspénztár a tagjait a legméltányosabb és a 
legjobb bánásmódban részesiti. 

gyedmilliónyi lakosságához arányítva, 
rendkivül nagy, nyugodalmasabb állapoto-
kat sikerül teremteni a fekete hegyek or-
szágában. 

A berlini Voss. Ztg. jelenti Szófiából: 
Egészen biztos, hogy a békét a legrövidebb 
idő alatt megkötik. A szövetségesek előre-
láthatólag még holnap elküldik válaszukat 
a hatalmak jegyzékére. A válasz a hatal-
mak föltételeit elfogadja. 

Szófiából jelentik: Ma közlik hivata-
losan a szövetségesek eddigi veszteségeit. 
E szerint Montenegró a balkáni háborúban 
6000, Görögország 11,000, Szerbia 
22,000, Bulgária 80,000 embert vesztett. 
A sebesültek nincsenek benne ebben a ki-
mutatásban. 

A mai napon még ezek a jelentések 
érkeztek: 

Fél Nikita. 
Cettinje, április 18. A király az idegen 

diplomatáknak kijelentette, hogy a monteneg-
rói hadsereg folytatni fogja Szkutari ostro-
mát. Itt azt hiszik, hogy a király ki akarja 
erőszakolni az idegen hajók tengerészlegény-
ségének partraszállását, hogy az európai ak-
ciónak eme nyomása alatt a város ostromát 
megszüntethesse. A királynak szüksége van 
erre az eszközre, hogy Montenegró lakossá-
gát, amelynek diplomáciai akciók és flotta-
tüntetés iránt semmi érzéke sincsen, meg-
győzze arról, hogy Európa kényszeritette a 
királyt Szkutari ostromának föladására. 

Blokád alatt. 
Mosztár, április 18. Hir szerint a gackói, 

bileki és a trebinjei kerületi elöljáróságokat 
fölszólították, intézlkqd jék haladéktalan ujj, 
hogy a határrendőrség szigorúbban járjon el 
Montenegró ellen és különösen azt akadá-
lyozza meg, hogy a blokád tartama alatt 
Herczegovinábál szállítsanak élelmiszert 
Montenegróba. 

Partraszállnak a csapatok. 
Bécs, április 18. Mint a Reichspost jelen-

ti: Diplomáciai körökben azt hiszik, hagy 
kombinált nemzetközi csapatoknak Monte-
negróban való partraszállása elvben el van 
határozva. Mivel a montenegróiak eddig nem 

Telefon 515. 

sok pénzt takaríthatnak meg, ha szükségletüket e l ső kézből 
szerzik be. Erre alkalmat nyújt a most alakult 

„Egyesüli p a s z t a t e s o k jJnUrraktára," 
(Szeged, Tisza Lajos-körut 19., Kertész-féle péküzlettel szemben), 
ahol kizárólag helybeli, elsőrendű asztalosmesterek ké 
szitményei , mindenféle kivitelben, részletfizetésre is kaphatók. 


