Szeged, 1917. február354.1
A hatóságinak ez az eljárása azonkívül,
hogy indokolatlanul kedvez egyes cégieknek
és igy sérelmes a kereskedelem többi részére
nézve, nem helyes ia fogyasztóknak könnyebb
ellátása szempontjából sem. A törekvéseknek
odb kell irányulni, hogy a fogyasztó minél
könnyebben jusson Ihozzá az áruihoz, ne okozzon a beszerzés neki sok időveszteséget, ami
pedig csak ugy lehetséges, ha a szövetkezetek mellett a megbízható kereskedelemiek
minél nagyobb irésze bizatik meg az áruk
szótosztásával. (Ennélfogva felhívom, intézkedjék aziránt, Ihogy a, legteljesebb hatósági
ellenőrzés .mellett, jaaniire .pedig -ezirányban
kiadott rendeleteim intézkedéseinek szemmel tartásával a legmesszebbmenőkig meg
van adva a mód, az illetékes hatóságok a
cukor és egyéb hatóságilag kezelt cikkek
elosztásával , a kereskedelem minél szélesebb
rétegeit bízzák -meg és mindaddig, mig különösebb ínyomiós ok nincsen, -az említett
cikk, de egyéb hatóságilag kezelt cikk forgalomba hozatalától a .békés idők megszokott
.kereskedelmét ne .rekesszék ki. Természetszerűleg viszont, minden olyan esetben, -amidőn valamely kereskedő részéről visszaélés
történik, éljen a hatóság vele szemben a részemről adott felhatalmazás -alapján a legszigorúbb eljárással, vonja el tőle az áru kiáirusitását és amennyiben csak -a legkisebb
ok is meg van, indítsa meg az illető ellen a
kihágási eljárást is.
— Időjárás.
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hatósági felülvizsgálása. Az a bizottság, amelyet a honvédelmi miniszter intézkedése sze
rin-t b-aditestiparancsnoksági körzetek szerint
alaki tana k meg és amely a -felmentések érdemi vizsgálatába bocsajt-kozik, Szegeden március 6-án kezdi meg működését.
— Hadiflottánk u j parancsnokai. Bécsből
jelentik: Az ellhunyt Ham Antal vezért engernagy utódául ,a flottaparanosnok&ágfhan Nic
goyan altengerinagyot- nevezte ki a király, a
hadügyminisztérium tengerészeti osztályának
főnöke pedig — amely állást szintén Haus
vezert-emgernagy töltötte be — -most Kailei
altengernagy, az osztály eddigi főnökhelyet
tese lett.
— Hivatalszünet. A városházán, mint méla
búval állapitották meg azok, akik hétfőn délelőtt tizenegy óra után mentek fe lodia, a farsang három napjára való tekintettel tizenegy
órától hivatal szünet volt. iA mai időkben ez
ellen is lehetne kifogást tenni, határozottan
téves -azonban az a felfogás, hogy csak a
tisztviselőket kell értesíteni arról, hogy hi
vatalszünet lesz és -nOm ia .közönséget is.
— A szénügyi bizottság. Február 16-án,
pénteken jelent meg Balogh Károly tanácsosinak rendelete arról, hogy -a város területén levő összes tűzifa-, szén- és koksz-menynyeségeket a közfogyasztás céljaira lefoglalja
A -rendelet kiterjed a város területére vasuit-cn, hajón, vagy tengelyen ezután érkező
mennyiségekre is. Ugyancsak pénteken jelent
meg dr. Somogyi Szilveszter polgármester
rendelete a szén, koksz c-s Ifa makszimális
áráról. A kereskedők különösen Balogh Károly rendeletét tartják sérelmesnek. Azt
-mondják ugyanié, hogy érkezik például -az
egyik állomásra — fsegedi terület — tiz
vaggon szén. Ebből a mennyiségből azonban
csak négy vaggonnal .maradhat Szegeden,
mert a többit Szegeden át szálitják Makóra,
alhova megrendelték, ahova a kereskedő kö-

tetett ki. iA bizottság üléseit, a járás,bíróság
26. számú tárgyalási termében tartja. Bérlök és háziurak közt fölmerült vitás kérdésekre vom-atkozó szóbeli panaszok szerda és
szotnb\ali napokán
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ugyanott, kívánatra .a legközelebbi békéltető
bizottsági ülésen tárgyaltainak. A bizottság
•a bizonyítékok előterjesztése után végérvényesen dönt, tehát határozata ellen további
fökbhezós nincsen és ítélete a teljesítési határidőn tul föltétlenül végrehajtható.
— A kórházi élelmezés. A város a mult
év márciusában tudvalevőkig olyan értelmű
szerződést kötött Halmos Ottóval, a közkorIbáz addigi élei mezőjével, hogy -a kórházi
élelmezés körüli teendőket .a házikezelésben
is végezni fogja ós ezért havi 500 korona
fizetést, lakást vagy_ fizetésének megfelelő
lakibért kap, egy év .multán pedig vagy szabályreindeletileg véglegesitik, mint kórházi
élelmiezői tisztet, vagy pedig 5000 korona
kártérítést fizet a város. M i u t á n a kikötött,
egy évi batáridő közelesen -letelik, a tanács
hétfői ülésén elhatározta, hogy tárgyalásokat kezd a szerződés m-egujitására vonatkozólag, most m á r 10.000 koronás kártérítés
kikötésével.
— A pamutáruk átvételi á r á n a k megállapítása. Hogy a hadseregnek különböző pamutárukban yaló -szükséglete fedezhető legyen, a kormány tudvalevőleg elrendelte,
hogy a textilkereskedők a birtokukban levő
pamutárukat 'az e céliból létesített Pamutközpontnak megvételre' felajánlják. ' A vidéki textilkeresk-edőkre nézve
sérelmes,
-hogy ezek az alapárak rendkívül alacsonyan vannak megállapítva, ugy hogy áruik
átengedésénél
20—25 százalékig
terjedő
veszteségeket
is szenvednek.
A 'szegedi
kereskedelmi és iparkamara szükségesnek
látta, hogy a helyzetet egész terjedelmében .feltárja a kereskedelemügyi miniszter
előtt és az egész textilszakimia érdekében
az alapárak felemelését kiérje. iA szegedi
kamara kezdeményezésének támogatására
kérte -fel az összes -magyar kamarákat.

szállitani, mert a Szénközpont oda
utalta ki. iBalogh Károly íre-ndel-ete azonban
— Három helyet kap az ellenzék az
ezeket -a mennyiségeket iis lefoglalja. 'Mi törösszeférhetetlenségi bizottság uan. Buda- ténik itt? iA kereskedők értekezleten akarpestről telefonálja tudósitónk: Gróf
Tisza ták a dolgot megbeszélni és hogy megbeszéIstván miniszterelnök közölte -az ellenzékkel, lésüknek valami konkrét eredménye is le— A tápéi jegyző ellen b fejezték a
ihogy ,há.ro;m bizottsági tagságot ajánlanak gyen, .meghívták arra Balogh Károlyt is, fegyelmi vizsgálatot. Dr. Nagy Sándor, alaki készségesen ígérte meg megjelenését. Az ispán, mint jelentett ük, Bonyhai Sándor tájfel számára az összeférhetetlens'égt bizdítértekezlet idejét hétfő délután fél 3 órában péi jegyzőt állásától felfüggesztette és ellene
ságban. E g y hely felen le g is üresedésben állapitották mag. Jóval a kitűzött- idő -előtt
fegyelmi vizsgálatot rendelt el. A fegyelmi
vau, gróf Bethlen
Miklós és Ko&tyál
Gyula megjelent -mindenki, a kereskedők, a keres- vizsgálaton a legterhelőbb adatoknak jöttek
pedig a JHáz hozzájárulásával lemond a tag- kedelmi és iparkamara képviselője, -a válla- nyomára. Megállapította a vizsgálat, hogy
ságiról. Az ellenzék vezérei este a képviselő- latok igazgatói. (Az értekezletet azonban nem -Bonyhai már a háború -eleje óta fölvette és
lehetett .megtartani, mert Balogh Kfeoly nem szolgáltatta be azokat az összegeket,
házban tanácskozásra ültek össze és a minem jött el. -Igy történt, hogy a széniügyi bi- amelyeket a Tápén 1914. év óta elhelyezett
niszterelnök ajánlatát elfogadták. ;Az ellen- zottság is a nélkül oszlott szét, hogy eredkatonaság .a házak és istállók igénybevételézék részéről .a három tagsági helyed CseA- ményes munkát végezhetett volna,
ért .szállás-díjak fejében a lakosság részére
mc{k Ernővel, Vázsanyi
-Vii.lmo.ssal lés őrgróf
fizetett. A vizsgálat adatai szerint Bonyhai
— Felülvizsgálják a rekvirálást. Hétfőn
Pal(avicini Györgygyei töltik be. Fölmerült délután 6 órakor Szegedre érkezett Ipolyi több tápéi gyékény,közvetítő "kereskedővel
,az fi terv is, 'hogy az. összeférhetetlenségi Keller Gyula, a földművelésügyi minisztéri- kartellbe lépett -a munkadíjakra és gyékényárakra ós ezzel ia tápéi népet megkárosíügyekben iaz ellenzék vállalja a vádló szere- u m nagyváradi kirendeltségének vezetője, totta. Az alispán intézkedett, hogy a tápéiak
pét. Erről a kérdésről még ,nem döntöttek. aki most a rekvirálások eredményének fölül- a közvetítők kikerülésével értékesítsék tervizsgálásáv-al v-an -megbízva. Ipolyi Keller
ményeiket.
— A horvát bán Bécsben. Bécsből jelenGyula Szegeden is fölülvizsgálja a rekviráláítik: Báró Skerlec I v á n horvát bán vasárnap
— A vadvizek. A tanács hétfői ülésén
sok eredményeit.
Bécsbe érkezett és az Erzh-erzog Karl-fogaBokor P á l helyettespolgármester jelentette,
Megalakult
a
házi
urak
és
a
lakásdóban szállott meg. A horvát hám a. hadügybogy a iNádastó vizének lefolyását elsejétől
minisztériumban volt, majd a Hofburgba bérlők békéltető bizottsága. A házi urak és
kezdve
-a Hármas Algyői Társulat ugy fogament, künn járt Schönbrunmban is és láto- lakók közti vitás .kérdések elintézését .a legn-atasitotta,
hogy megnyitott -egy töltést amiutóbb megjelent kormányrendelet tudvalevőgatásit tett -a .Magyar Házban.
nek
következtében
a iNádastó vize .27 centileg
járásbíróság mellé rendelt bizott— Lipót bajor herceg kitüntetése. A himétert
apadit,
ságra bizza. iA háziurak és -lakásbérlőknek ezt
vatalos lap vasánnapi száma közli, hogy a
— Letartóztatott tolvaj katona. A renda békéltető bizottságát a- szegedi kir. járáskirály Lipót bajor királyi hercegnek, bajor
'bíróságnál a város tanácsa által átküldött, őrségi sajtóiroda közli: Khán Sándor U-ilk
királyi és porosz .királyi vezér-tábornagynak
háztulajdonosok és bérlők névsorából ta járás- Ihonvédgyalogezredbeli katona Ungváron a
a katonai egéáúhégügy körül >a háborúban
bíróság vezetője inegalakiitotta, A bizottság katonai kincstáir kárára 27.000 koronás loszerzett kiváló érdemei el ismeréséül a Vöelnöke Somlyódy István ítélőtáblai biró, he- pást .követett el és megszökött. Az ungvári
rös Kereszt érdemicsillagát a hadiékitménylyettese -dlr. Ivánkovitf Árpád járásbiró. A rendőrség táviratilag értesitette a szegedi
nyel dij mentesen adományozta.
háziurak csoportjából a bizottság tagja dr. rendőrséget, hogy a tolvaj katona Róbert
— A felmentések felülvizsgálása. A leg- Kászó István ügyvéd,, ia (házt/ailaj-donosok Ede -néven Szegeden tartózkodik. A szegedi
utóbb megjelent miniszteri rendelet intézke- egyesületének .elnöke; -a bérlők névsorából rendőrség a .távirat alapján megindította a
déseinek megfelelően Szegeden .most folyik a pedig Bokor Pál ihelyettesspolgármester. A nyomozást és sikerült Kibont egyik szállodában megtalálni, ahol Hébert Edle néven tarkatonai felmentéseknek az ismert módon való bizottság jegyzőjeül Korpássy Elemér jelölhőmérséklet
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