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özeged; lift®. január S. 

meg. hogy ne 'egyen kénytelen 1200 munká-
sát elbocsájtami, miután a gyárban már az 
utolsó lapát szenet is berakták a kazánba. 
Ezerkétszáz embernél körülbelül 2500 család. 
t förtartás rfól volt szó. Kötelességemnk 
• •reztem, hogv két vagon szenet átadlak a 
? >:-..Urfo"6gyárnak. Behogv ezek a szegény 
emberek meg legvenek fosztva a kenverük öl. 

— A gázgyár a várossal szemben szer-
ződő fél, amely két hónapra tartozik magát 
ellátni szénnel. Mindazáltal a város már 30 
vagon szenet adott neki. Nincsen olvan nap, 
hogv két-három intézkedést ne tennék, hogy 
a gázgvár szénszükségletét lehetőleg bizto-
sítsam. Valósággal injekciókkal tartom ben-
ne a lelket annak ellenére, hogy a gyár pörö 
ke-t indít a város ellen. Ezeket az intézkedé-
seket nem jogi kötelezettségből teszeim, nem 
Is a gázgyár kedvéért* hanem erklöcsi köte-

lességből, hogy a közönség el legyen látva. 
•A légszeszgyárnak naponkint négv vagon-
szénre van szüksége s ez a két vagon éppen 
fél napig lett volna elegendő. Most i árinál* 
20-ig el van látva a gyár. Hosszú 'táviratban 
fordultam Vázsottyi Jenő széndiktátorhoz, a 
ki a magvar államvasutaktól két vason sze-
net utalt ki. A napokban megint érkezett egy 
vagon szén. A Ferráriánál 10 vagon szemet 
födöztünk föl, amelyet a szénközpont enge-
delmével lefoglaltunk a gázgvár részére. 

A nyilatkoztából örömmel lehet megál-
lapítani, hogy január 20-ig el van látva a 
légszeszgyár. A közönség joggal várja el, 
hogy ugy a hatóság, mint Pongrácz Albert 
igazgató mindent elkövessenek, hogy teljes 
fennakadás ezután se álljon be a vállalat 
üzemében. 

VMIHtl 

Szegedi munkások demonstráltak 
az élelmiszerhiány miatt, 

A polgármester válasza a munkásoknak. —-
(Safat tndiMtönktól.) Ismeretesek a kor. 

Hiánynak azok !az intézkeldésci amelyek a 
fis2tt- fejkvótájának leszállítását célozzák. A 
mai viszonyok közötT ez "természetesen igen 
súlyosan érinti különösen a- munkásosztályt, 
aiiíefynek—nrórden-má^-hrérivábanrá-kem-é r 
,főhh (ÁpIáilAka, imttrt ly-KilB/ha "voli. Az intéz-
kedések igy szerte az országban nagy ellen-
szenvet váltottak ki különösen a munkás-
tömegekből. amelyeik hangos kífalezéit is 
adnak ennek az ellenszenvüknek mindenhol 

Szegeden vasárnap délelőtt a szegedi 
szervezett muk ás okból álló mintegy 1500 ta-
gú munkásküldöttség kereste föl. dr. Somogyi 
Szilveszter polgármestert ÁÖMkám Mátyás 
elnök vezetésével!. A hatalmas demitáció 
színültig megtöltötte a közgyűlési terem 
minden zugát; a karzatok és folyosók is zsú-
folásig megteltek. Hómunkások nevébenJCfss 
Sá nd orrázóíaitfel. TráiYgsűIyöHar hogv ha 
— most. larniköT a legszükségesebb éle'mi-
cikkek. mint a zsir, burgonya, bab. hus, mind 
hiányzanak, — még a lisztadagokat is leszál-
lítják. ez egyértelmű a munkások egészségé-
nek. életerejének és <mun ka tel jesi tő-képes sé-
gének megtámadásával. Szólott ezután ar-
rói, hogv más fontos cikkeknek is mennyire 
sz ük i-ben vagyunk. Nnincs petróleum, tej, mi 
szintén a munkásságot sújtja legjobban. Ezen 
kivül értesültek arról, hogy Budapesten tpm 
szállítják le a munkások lisztadagiát Egyál-
talán a í-idek rovására Budapest, mindenből 
részesülj Kérte a polgármestert, vesse közbe 
magát~5s akadályozza meg. hogv a munká-
sok lisztadagját leszállítsák és eszközöljön ki 
a munkásság részére nagyobb mennyiségű 
petróleumot, tűzifát és cukrot. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
kimerítően, hosszan válaszolt, a munkások-
nak: 

— Mély részvéttel szemlélem azt a sok 
megpróbáltatást. — mondta — amelyet a 
háború, mint mindnyájunkra, a szervezeti 
munkásokra is rárótt. .Ami tehetségemben áll, 
a szenvedések enyhítésére, én mindent meg-
teszek. nem kiméivé időm, egészségem. Ter-
mészetes. hogv a dolgok mai áfásáról én 
nem tehetek. Miután az eddigi rekvirálá ok 
során olvan kevés gabona gyűlt össze, hogy 
a miniszter indíttatva érezte magát, hogy 
egyes városoknak eddig kiutalt lisztmennyi-
ségét leszállítsa és a mi városunknak az ed-
digi 70 vagon liszt helyett csak havi ötven 
vagon lisztet utaljon ki, én nem tehetek mást. 
mint hogv szintén leszállítom — arányosan 
—• a fejkvótát. Én többször kérelmeztem a 
miniszternél szóban és Írásban az eddigi fej-
adagok főn tartását, de hiába. Kötelességem 

azonban kijelenteni, hogv a tavaly érvényben 
volt fejkvótát mindenki megkapja most is, 
a mai viszonyok között is. Természetes, ha 
a kormány fölemeli a város lisztkcimipeten-
ciálát, mi is nyomban föl fogjuk emelni a fej-
adagokat. 

— Az tény azonban, hogv Budapesttel 
mind'g kivételt tesz a kormány. És bár a fő-
város nehéz helyzetét el ket! ismerni a köz-
éle mezés terén, nem tartom igazságosnak, 
hogv a fővárosnak mindent adnak, amíg mi 
semmit sem kapunk. 

— Burgonyából például sok sürgetés 
után küldtek ugyan megfelelő .mennyiséget, 
de tény. hogv egy ideig nélkülöznünk kellett 
ezt a nagyon fontos élelmicikket. Tény laz is, 
hogy szállítási nehézségek következtében a 
burgonya csak későn, a faev beállta után 
érkezett és egy része megfagyott. De hiszen 
ma az a helyzet, hogy ezeken segíteni nem 
lehet. 

— Petróleumból minimális mennyi'éget 
kapunk csak, holott több, sokkal több kelle-
ne, mint kellett az eddigi időkben. A világítás 
erős korlátozása következtében ugvanis olya-
nok is rászorultak a petroleumvilágitásra. a 
kik eddig gázzal világítottak. Mégis, inkább 
kevesebb petro'eumot küldenek, mint többet. 
Még nem történt meg,..hogy egészben leszál-
lították volná a kiutalt petroleumkontirgenst 
És minden sürgetés, fáradozás, -utánjárás hiá-
bavaló: nincs. Kell a hadseregnek és egyéb, 
fontosabb célokra, mint ami!ven a közönség 
ellátása. 

— A tüzelőanyag-rákul, igv a fával szin-
tén szállítási nehézségek vannak. Megtörtént, 
hogv már Szeged részére útban levő Ját is-
meretlen helyen kihánytak a vonatból, mert 
a vagonok még a közönség fadlátásánál is 
fontosabb célokra kellettek az államnak. 
Ilyen körülmények között pedig minden 
marka meddő marad. Mint eddig, rajta lesz 
ezután is, hogv minél több tüzelőanyag jöjjön 
a városba és hogv a város minden polgára, 
igv a munkásság is szükség szerint el legyen 
látva fával 

Beszédét a polgármester azzal az Ígé-
rettel fejezte be, hogv -még ilyen mostoha vi-
szonyok között is mindent el fog követni a 
polgárságnak és munkásságnak ellátására. 
Kérte, hogv a munkásság is viselje türelem-
mel az á lda tán sorsot, mely bizonyára sok-
kal szebb, jobb jövő. hoz. Ne csaljuk meg 
azokat. — mondotta — r-'c'k már életű1 et is 
odaadták értünk, abban a hitben, hegy mi 
kitartunk a végső győzelemig! 

Az impozáns küldöttség fél egy után tá-
vozott a városházáró. 

Németország elismerte a 
finn köztársaságot. 

Berlin, január 7. A Wolff-iigvnöks.ég 
jelenti: Minthogy az orosz kormány kije-
lentette, hogy kész Finnország függetlensé-
géi azonnal elismerni, amint a finnek erre 
vonatkozó javaslatát megkapja, minthogy 
továbbá a finn kormány ez irányban már 
megtette Pétervárott a szükséges lépése-
ket, melyek kedvező fogadtatásra találtak, 
a császár e hó 4-ikén megbízta a kancellárt, 
hogy a finn kormánynak Berlinben időző 
képviselői: Hjeld áila-mtanácsos, Elhrich ta-
nár és Sario igazgató előtt a német biro-
dalc m nevében jelentse ki a ánn köztársa-
sá geüsmerését. Hertüng kancellár ma von 
dern Busche aláilamtitkár jelenlétében fo-
gadta a finn meghatalmazottakat és kinyi-
latkoztatta előttük, hogy Németország elis-
meri a finn köztársaságot. 

Ujabb 20.000 tonna. 
Berlin, január 7. A Wolff-ügynökség 

jelenti: Búvár-hajóink merészsége révén a 
legerősebb ellenhatás dacára ismét 22.000 
brutiotonna hajóteret sülyesztettünk e l — 
Három nagy gőzös a La Manche-csatorná-
ban torpedóknak esett áldozatul A hajók 
egyike mélyen megrakott, kelet felé haladó 
nagy tartálygőzös volt. Negyven perc alatt 
siiiyetlí el. A többi elpusztított hajó kcfzött 
volt a 3146 tonnás Poivarth nevű felfegy-
verzett gőzös. 

A tengerészet! vezérkar fönöke. 

K É Z I M U N K A Ü Z L E T E 

Tisza Lajos-körut 48. sz. 
Dus raktár előr-jzclt kézi-
munkákban, Hímző munkát 

elvállalok a legszebb 
kivitelben. 

Van szerencsém b. tudomására adni ugv a 
helybeli, mint a vidéki nagyrabecsült érdekelt 
feleknek, szíveskedjék teljes bizalommal hozzám 
fordulni bármiféle üzletek lebonyolítása végett, 
melyet pontosan és leggyorsabban lebonyolítok 
ugy az eladónak, mint a vevőnek és pedig 
a következőket: Házakat, telket, üzleteket 
vendéglőt, szállodát, kávéházat, kisebb-nagyobb 
birtokot, úgyszintén házasság-köz vetítést va'~ 
áskülönbség nélkül, a legnagyobb titoktartás 
mellett. Vidékieknek válaszbélyeg beküldéséve 
azonnal válaszolok. 

Tisztelettel K Ő V G S l BélS, 
Margit-u. 28. I. 10. Inrtern g—fenr eoGlbTl3á 

I s k o l a h e g e d ü k b e n , valamint az ösz-
szes hangszerekben és alka ti őszekben 

Babós Sándor ^ T e q T S 6 

iskola nfea - 8. Szolid árak, 


