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A Szeged és Vidéke sstrájkja. 
A Szeged és Vidéke ma megjelent szá-

ma magán viseli a 'szerkesztőség sztrájkjá-
nak bélyegét s a munkaszüntetéssej foglal-
kozó cikke 'provokálja, (hogy rá válaszoljunk. 
Azzal ugyanis, 'hogv mi volt a sztrájk oka, 
a főszerkesztő-tulajdonos, mint irja. nem 
tartja szükségesnek foglalkozni. Mi ellenben 
igen. Annál is inkább, mert ő a felelősséget 
elhárítja magáról és „mindenféle tendenció-
zus 'híresztelést visszautasít." A sztrájk oka 
ez: a háború negyedik évében a lap feielős 
szerkesztőjének, aki tiz évig dolgozott a lap-
nál. havi 310 korona a fizetése, a két munka-
társé, akik szintén régi újságírók, egyenként 
'havi 260 korona. 

A másik ok az a nemcsak rideg, de a 
fölmentettség helyzetével visszaélő sértő 
bánásmód, amelyben a laptulajdonos a hír-
lapírókat állandóan részesítette s amely vé-
gül már elviselhetetlenné fokozódott. Ennek 
következményeképpen egy összeszólaikozás 
miatt, a laptulajdonos fölmondott a szerkesz-
tőnők. Az a pénzbeli differencia, amellyel a 
laptulajdonosnak a kollektív szerződés értel-
mében újságírói fizetést kellene pótolnia, va-
lóban nem jelentékeny. A Szeged és Vidéke 
Ajánlkoztíso'k címen pályázatot hirdet felelős' 
szerkesztői és munkatársi állásokra. Hivatá-
sos újságírókat semmiesetre sem fog kapni. 
De azt sem hisszük, hogv mások vállalkoz-
nának a mai időben a sztrájktörő tisztesség-
telen, megvetésreméltó szerepére.-

A sztrájkba 7 álló hírlapírók. 
Budapestiről jelentik: A Budapesti Uj-

- ságirák Szabad Szervezete ma értekezletet 
tartett, amelyen a sztrájkoló szegedi újság-
írók mellett foglalt állást. 

— Kinevezés. A pénzügyminiszter dr. Seres 
Samu Csongrád vármegyei közigazgatási 
gyakornok, tiszteletbeli szolgabíró, kiskundo-
rozsrnai lakost a budapesti magyar királyi 
adófelügyelősághez a X. fizetési osztályba 
ideiglenes minőségű pénzügyi fogalmazóvá 
nevezte ki. 

— Vasutasok közgyűlése. Az országos 
vasutas szövetség szegedi kerületének vasár-
nap délután volt a rendes évi közgyűlése. A 
vasutasok Szeged-ftókus állomás munkás ét-
kezdéjében jöttek össze. A nagy terem telje-
sen megtelt az érdeklődő vasuatsokkal ,mi vei 
a kerületi t isztikara és választmánya újból 
választás alá került. Az ülést Kotányi 'Manó 
felügyelő, kerületi elnök nyitotta meg mél-
tatva a vasutasok önfeláldozó munkásságát, 
amely épen olyan értékes ma, mint a har-
coló katonák -szolgálata. Az 1914—17. évek-
ről szóló jelentést Kulinyi József t i tkár ol-
vasta fel, ismertetve a kerület munkásságát 
és a sZ'egény vasutasok segélyzeését a háború 
alatt.- A zárzámadás és a jövő évi költség-
vetés jóváhagyása után egy' sereg inditványt 
tárgyalt le a közgyűlés, amely mind a vas-
utasok anyagi és szociális érdekeit vannak 
hivatva szolgálni. Megválasztották a tiszti-
karba Kotányi Manó felügyelőt elnöknek, 
Bakonyi Ármin főellenőrt és Molnár József 
főkalauzt alelnöknek, Kulinyi József ellenőrt 
t i tkárnak, Kelemen Miklós hivatalnkoot jegy-
zőnek, Lantos Antal főellenőrt pénztárosnak. 
Horvát, Ferenc főellenőrt ellenőrnek. Válasz-
tottak bárom országos megbízottat, és har-
minc tagból álló választmányt ós a felügyelő 
bizottságot. A közgyűlés a szegedi vasutasok-
nak a háború alatt tanusitott higgadt és 
gomoly magattartásának megfelelően folyt 
le. Anyagi helyzetüknek sürgős és megnyug-
vást keltő orvoslására az országos központot 
keresték meg, hogy inditson újból erélyes ak-
ciót. 

— A miniszter jóváhagyta a város tégla-
gyárvásárlását. A város törvényhatósági köz-
gyűlése legutóbb tudvalevőleg elhatározta, 

hogy megveszi a városnak a Cserepes-sori 
Wolff Lipót-féle téglagyárat 200,000 koroná-
ért. A határozatot fölterjesztették a belügy-
miniszterhez jóváhagyás végett. A belügy-
miniszter leirata, amelyben a gyárvásárlást 
jóváhagyja, hétfőn már megérkezett a város-
hoz. A csütörtöki tanácsülés igv elhatározta 
a közgyűlés határozatának végrehajtását. 
Kedden megtörténik a gyárban á leltározás 
és a következő napok valamelyikén az átvé-
tel. 

— juhász Gyula előadása a feministáknál 
A városháza közgyűlési termében kedden 
este 7 órakor tart ja folytatólagos előadását 
Juhász Gyula, az országos nevű. kitűnő poé-
ta. Juhász, a Feministák Szegedi Egyesüle-
tének felkérésére mult szerdán kezdte meg 
nagyértékü tanulmányának előadását „Szo-
ciális eszmék a modern szépirodalomban" 
címmel. Most kedden a második rész követ-
kezik, amelynek során Ibsén, Shnw és Mol-
nár Ferenc drámáinak társadalmi jelentősé-
gét fogja elemezni. A mult heti szép siker 
után biztosra vehető, hogv ezúttal , is nagy-
számú és előkelő közönség fog érdeklődni 
Juhász értékes és tanulságos előadása iránt. 

— Makónak nem kellenek a püspöki 
ingatlanok. Makóról telefonálja tudósítónk: 
Makó váré? képviselő-testirete hétfőn dél-
elő": tartotta meg rendes havi közgyűlésé,, 
amelynek legfontosabb tárgy i a makói püs-
pök: 'r.gat anök megvételéne ; ügye volt A 
város1 'közgyűlés tudvalevőleg már régebben 
kimondta, hegv a csanádi pii-.pök makói in-
gatlanait a püspök által inegál'. »:>:.:• r í vétel-
árért megvásárolja. Dr. GlvHA le-- Ovu'a 
megyéspüspök ekkorra azonban már csak 
ugv volt hajlandó ingatlanait ? városnak át-
adni, ha a város a kiszabott és megajánlott 
vételár fölött még két száz-ékot tize: az in-
ga.LaiKKért. A képviselő-testület ezt a két 
százalékot legközelebbi közgyiiésér megta-
gadta, nr re a püspök értesítette a várost, 
hogy nem hajlandó az eladásról tovább tár-
gyalni a várossal. Ezt követőleg ötven vá-
rosi képviselő inditványt nyújtott be a kép-
viselő-tesiülelhez. hogv a város adja meg a 
követeit két százalékot is az ingatlanokért, 
miután arra a városnak városfejlesztés: 
szempontokból is óriási szüksége van. A kép-
viselőtestület hétfőn tárgyalta az inditványt. 
amelyet néhány szótöbbséggel elutasított. \ 
város tehát nem hajlandó tovább tárgyalni 
a püspökkel az ingatlan-vételről. Még né-
hány jelentéktelen ügy elintézése után a köz-
gyűlés véget ért. 

— Kisbirtokosok országos gyűlése. Bu-
dapestről jelentik: A Kisbirtokosok Országos 
Szövetsége vasárnap országos nagygyűlést 
tartott az, ipar csarnokban. A gyűlésen Sza-
bó István képviselő elnökölt. Sürgette a sé-
relmes rendeletek revízióját és a 'kisbirtoko-
sok védelmét. Mayer János határozati javas-
latot nyújtott be, amelyben • felkérik a kor-
mányt, hogy a havi fejadagot 30 kilogram-
ban állapi tsa meg, ezt a mennyiséget adja 
vissza a gazdáknak, a gabona maximális árát 
pedig az iparcikkek árával arányban, vagy 
a gabonaárak emelésével, vagv alacsonyan 
megszabott ipari termékekre vonatkozó árak-
kal állapítsa meg. A javaslatot elfogadták. 
Nóvák János a központok működését 'kifogá-
solta. Herczegh Sándor a földmives lakos-
ságnak ipari termékekkel és dohánnyal való 
ellátását követelte. Helyteleníti, hogv a há-
ború kitörésekor nem mondták ki az általá-
nos gazdasági kötelezettséget. 

— Május 15-ig be bei! szállítani a rek-
virált gabonanemüeket. A legutóbbi rekvi-
rálás alkalmával rekvirált gabona és- liszt-
mennviségeket sokan még mindig nem szál-
lították be. Miután a kihágási 1 eljárásnak 
azok ellen, akik kötelességüket nem teljesí-
tették, most már meg kell indulni, a polgár-
mesteri hivatal még egyszer fölhívja a kés-
lekedőket, hogv a rekvirált ' mennyiségeket 
május 15-ig okvetlen szállítsák be a megje-
lölt helyeikre. Ellenkező esetben a késlekedő-
ket a legszigorúbb büntetéssel sújtják. 

— Nyugdíjas tanitők háborús segélye. 
A hivatalos lap vasárnapi száma körrendele-
4et közöl a nyugdíjas tanítók, valamint az el-
halt tanítók özvegyeinek és árváinak 'háborús, 
segélyéről. Háborús segélyben részesülnek 
azok, akiknek az országos tanítói nyugdíj- és 
gyámalapból járó ellátás élvezetére való jo-
guk 1917. december 31-ig megnyílt és 1918. 
március havában még fönnállóit, vagv 1918. 
szeptember 30-áig megnyílik. A körrendelet 
a nyugdíj szerint állapítja meg a háborús -se-
gélyeket. Az árvák háborús segélye — tekin-
tet nélkül az árvagyámpénz összegére — 
egyenkint évi 240, azok részére, akik kizáró-
lag kegyelmi ellátást élveznek, évi 120 Ko-
rona. A rendelet részletesen intézkedik a há-
borús segély ki-utalványozásának körülmé-
nyeiről. 

— Egyetemet Szegednek. Balogh Lajos 
százados inditványt nyújtott be a májusi 
közgyűléshez az uj 'egyetemnek Szegeden mi-
előbb való fölállítása érdekében. Balogh La-
jos azt kéri, mondja ki a közgyűlés, hogy az 
egyetem mielőbb Szegeden való felállítását 
szükségesnek tar t ja . Válasszon, továbbá a * 
közgyűlés egy agilis bizottságot olyan köz-
gyűlési tágokból, „akik nem titulusra va-
dásznak, hanem a város érdekében hatható-
san cselekedni fognak.'' 

— A szalonnaellátés uj rendje. A köz-
élelmezési hivatal több esetben megállapítot-
ta, hogy egyesek, akik zsírral és szalonnával 
el vannak látva, bevásárlási könyvüket, köl-
csön adják olyanoknak, akik már saját köny-
vükre a szalonna illetményüket megkapták s 
az igy jogosulatlanul szerzett szalonnát kg.-
kint 25—<38 koronáért árusitják azöknak, akik 
azt a városból kicsempészik. (Ezeknek a 
visszaéléseknek a megakadályozása a nagy-
közönség érdekében kötelessége a közélelme-
zési hivatalnak, ezért a jövőben a városi köz-
élelmezési hivataltól csak azok kaphatnak 
szalonnát, akik a január—februári össze-
íráskor ellátatlanságukat bejelentették. A kö-
zönséget felhívja a közélelmezési hivatal, 
hogy zsírral való -ellátásuk jogosságának 
megállapítása végett bevásárlási könyvüket 
május 22-től kezdve a hivatalos órák alatt 
mutassák be Ortntay István osztályvezetőnél, 
aki a könyvükben a zsirlapot érvényesiti. 
Annak részére, aki a tavasszal nein jelentette 
be zsirszükségletét, a kerületi rendőrségtől 
kell igazolványt hoznia arról, hogy zsírral 
nem rendelkezik. A szalonnát a jövőben csak 
azok részére ad a hivatal, akiknek könyvében 
a zsirlap érvényesítve van. 

— indítvány a hatósági boltok előtt való 
ácsorgás megszöntetésere. Dr. Krausz József 
törvényhatósági bizottsági tag inditványt 
nynjtott be a májusi közgyűléshez a ható-
sági boltok előtt való ácsorgás megszünteté-
sére. Az indítvány a következő: 1. A termé-
nyek, különösen a zsir gyorsabb kiosztása 
céljából állítsanak föl több hatósági elárusító 
heyet. 2. A várakozók sorrendijének megálla-
pítása és a könnyebb áttekinthetőség céljából 
a várakozók közt osszanak ki sorszámokat 
és feltűnő helyen jelöljék meg táblákon, hogy 
mely időben milyen sorszámok kerűnek sorra. 
Az indítvány indokoláást dr. Krausz élőszó-
val óhaj t ja előterjeszteni. Az indítvánnyal a 
májusi közgyűlés foglalkozik. 

— Ünnepély az állami főgimnáziumban. 
A szegedi állami főgimnázium ifjúsága va-
sárnap délután kiválóan sikerült szavaló és 
hangversenyt rendezett, hősi halált halt ta-
nárok özvegyei és árvái javára. A szép ün-
nepélyt Móra Ferenc Pro lógj a vezette be, a 
mely glóriát von a hazáért hősi halált halt 
tanárok dicső emléke köré. A mindvégig ér-
dekes, változatos műsorból kiemelkedett az 
a rész, amely dr. Kárpáti Károly igazgató-
nak. a Dugonics Társaság rendes tagjának 
költészetével gyönyörködtette a nagyszámú 
előkelő közönséget. Ezek a költemények bá-
jos hangulatokat idéznek fel a múltból, a 
diákéletből. Az ünnepély szereplői: Klein 
József, Szlávik Károlv. Cscrzy István. Lisz-

% 


