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Olcsó élelmiszer a szegény 
— Az Iparos és Munká s 

(Saját tudósítónktól.) Az ipartestület ke-
belébein alakult Iparos Tanács csütörtökön 
este Ihat órakor a harctérről hazaérkező kis-
iparosok és munkások munkával való ellátása 
ügyében ülést tartott. Az ülésen az. Iparos 
Tanács meghívására a Munkás Tanács há-
rom kiküldöttje. Ábrahám Máityás, Olejnyík 
József és Berényi Árpád is megjelent. 

Az ülésen rendkiviil fontos kérdések Ke-
rültek szóba. így Szász Ernő indítványára 
elhatározták, hogy oda fognak hatná, hogy 
a hazaérkező katonák közül azok, akik rá 
vannak utalva, — a joblmóduak rovására, — 
minden élelmicikket olcsóbban kapjanak. Ki-
mondta az együttes tanács azt is. hogy a 
háború előtt megkezdett építkezések és egyéb 
ipari munkák azonnali megkezdésére kéri íöl 
a várost, továbbá, hogy mindent elkövet a 
szegedi repülőgépmiihelyUen beraktam zott 
két vagon bádog és a többi ott tatái ha tó ipar-
cikk megszerzésére a kisiparosok részéi-e. 
Yégiil az utászok tulajdonát képező és Új-
szegeden fölhalmozott épületfáknak az iparo-
sok részére való átengedése ügyében hatá-
rozta el a tanács interveniálását a szegedi 
hadbiztosságnál, esetleg a hadügyminiszter-
nél. 

Az ülés lefolyása a következő volt: 

Pálfy Dániel elnök megnyitja az ülést, 
üdvözli a Munkás Tanács megjelent tagjait. 
KÖrmendy Mátyás előadja, hogy a Munkás 
Tanács tagjait azért kérték föl a közreműkö-
désre, hogv bizonyos dolgokban együttesen 
járjanak el és hogy azokat a módozat, kat 
megállapítsák, amelyek révén a munkanélküli 
iparosok részére munkaalkalmat lehessen ta-
lálni. 

Olejnyík József közti, hogy a Munkás 
Tanács már foglalkozott azzal a kérdéssel, 
hogy a frontról hazatérő munkásokat el tud-
ják látni. 

Ábrahám Mátyás: Az építkezések foly-
tatásához kell mielőbb hozzáfogni, mert így 
a többi iparágak is munkához jutnak. 

Körmendy Mátyás ugy véli,'hogy a vá-
rosnak erkölcsi kötelessége a hazatérő mun-
kásokat munkával ellátni. A vásárcsarnok, a 
zenede, stb. építkezésiét és a katonák által 
megrongált iskolák helyreállítását meglehet 
kezdeni. Ha a királylátogatás költségeire. — 
mondotta Körmendy, — meg tudtak szavazni 
egy milliót, szavazzanak meg most egy mil-
liót egy olyan munkás beszerzési csoport lé-
tesítésére, amely a legszükségesebb élelrni-
cikkekke! alacsony áron látná el a rászoru-
lókat. Még akkor is meg kell ezt csinálni, ha 
ráfizet a város, mert ezáltal a megélhetési vi-
szonyok kedvezőbbek lennének, aminek vi-
szont az a természetes következménye, hogy 
a munkabérek esnek. 

Olejnyík József:' Falragaszok utján már 
legközelebb fölhívjuk a kereskedőket az árak 
leszállítására. A Nemzeti Tanács kiküldöttei 
megfognak jelenni az üzletekben Ós revidi-
áini fogják a számláikat, hogv megállapítsák, 
jogosak-e a magas árak. A városnál is el-
fogunk járni, hogy a lius és egyéb élelmiszer 
árát leszállítsák, ami által a létminimum is 
csökken. Mindezekben a kérdésekben beje-
lenteni a Munkás Tanács támogatását 

Ábrahám Mátyás az együttműködés ér-
dekében kéri, küldjön az iparos Tanács három 
tegu bizottságot a Munkás Tanácsba, mire az 
Iparos Tanács Körmendy Mátyást, Magyar 
Józsefet és Jároly Gézát delegálja. 

Körmendy Mátyás folytatja bejelentését. 
Közli, hogy a Kaufmann Testvérek szegedi 
takereskedő cég a szegedi katonai építési 
osztálytól mintegy száz 'köbméter aszta'.os-
arut és fürészelt épületfát vásárolt, amit az 
Iparos Tanács megbizettainak a kívánságá-
ra a forradalom után leszerelt kisiparosok 
részére minden haszon nélkül átengedett. A 
teriács ezt köszönettel tudomásul vette azzal, 
hogy tudomásuk szerint több szegedi cég vá-

eknek, drága a gazdagoknak. 
Tanács együttes ülése. — 

sá.rolt ilyen épü'etanyagokat. Elhatározták, 
hogy ezeket is fölkérik az anyagok átenge-
désére. 

Körmendy Mátyás: Á repülőgépmüheiy 
részére két vagon bádog érkezett. Ötven bá-
dogos iparos áll Szegeden bádog nélkül, jó 
volna, ha legalább az egyik vagont ezek ré-
szére föloldanák. 

üiiicksmann Bertalan ugv tudja, hogy a 
repülőgépmüheiy parancsnoka készségesen 
kiadja az árut. ha erre utasítást kap. 

Ábrahám Mátyás indítványozza, kérjék 
föl a kormányt az Újszegeden beraktározott 
és az utászok tulajdonát képező faanyag át-
engedésére. Kiss Géza a Nemzeti Tanacs ut-
ján szeretne ezzel a kérdéssel foglalkozni. 

Pálfy Dániel javaslatára elhatározta a 
tanács, hogy a város által való olcsó élelmi-
szer ellátás kérdését leveszi a napirendről. 

Szász Ernő javasolja, hogv az együttes 
tanács forduljon a városi tanácsihoz és kérje, 
hogy a város a rászoruló hazatérők részére 
külön áron szolgáltassa ki az élehriicikkeket. 
Amennyivel ezek olcsóbban kapnák az élelmi-
szereket, annyival drágább fenne a jobbmő-
duak részére. 

Fejős Ferenc, Marozsán József és Par-
tos Lipót hozzászólása után Pálfy Dániel ki-
mondja a határozatot, amely szerint Szász 
Ernő indítványának a keresztülvitelére a 
Nemzeti Tanács utján a városi tanácsot ké-
rik föl. 

Elhatározta a tanács azt is, hogy az 
építkezések haladéktalan fölvétele ügyében a 
Nemzeti Tanácsnál lépéseket tesznek, vala-
mint azt is, hogy az ipartestület elnöksége 
próbálja a repülőmiihelyben levő két vagon 
bádogot és az Újszegeden beraktározott 
épületfa-ányagot, ha lehet a hadibiztosság, ha 
ez nem sikerülne, ugy a hadügyminiszter ut-
ján a kisiparosok részére megszerezni. 

Ezután Körmendy Mátyás bejelentette, 
hogy a husiparosokat sérelem érte, ameny-
nyiben egyes lapok azt közölték, hogv az 
Iparos Tanács megbízottai a hatósági mé-
szárszék megszüntetését követelték, csak 
azért, nehogy a húsárak lej eb b szálljanak. Ez 
ellen tiltakozik, mert nem akartak egyebe', 
mint hogy a város által potom áron össze-
vásárolt mai kákát osszák oi a 'Kismarosok 
között. 

Fejős Ferenc hangsúlyozza, hogy a ha-
tósági mészárszék megszüntetéséről csak 
olyan értelemben volt szó. hogv olcsó mar-
hából az iparosok is tudnának olcsó husi ki-
mérni. nemcsak a hatósági szék. 

Ábrahám Mátyás közli, hogy neki a fő-
számvevő kijelentette, hogy sajnálja a ittis-
iparosekat az őket ért sajtótámadásért. 

Többek 'hozzászólása után végre is ugy 
döntettek, hogy; a Délmagyarország jelen-
levő 'képviselőjét fölkérték annak a közlésére, 
hogy nem a husiparosok, hanem az iparos 
Tanács megbízottai jártak a főszámvevőnél 
és. csak azért, hogy a husiparosokat olcsó 
marhához és igy a fogyasztókat olcsó hús-
hoz juttassák. 

Az ülés nyolc órakor ért véget. 

Monarch i kus gyű lés Z á g r á b b a n 

Bécs, november 21. Laibachból jelentik: 

Zágrábban tegnap monarchikus . gyűlés vdit. 

Ezen a gyűlésen a délszláv nemzeti tanács 

egyik tagja Angielinovits kijelentette, hogy a 

zágrábi nemzeti tanács a monarchikus ál-

lamforma mellett fog dönteni. 

Zavargások Nyi í ramegyében 

Nyitna, november 21. A megye egyik 

községében. Románon zavargások voltak, a 

melyeknek bombákkal vetettek véget. Több 

ember megsebesült. 

HÍREK 
000 

Szeged nem tényleges tisztjeihez!. 
A -Nemzeti Tanács, felhívott bennünket, 

hogy városunk védelmére egy tiszti gárdát 
szervezzünk. 

Szövetségünk csak pár napos múltra te-
kinthet, vissza s máris alkalma, lesz megmu-
tatni, hogy ha küzd is egyéni érdekeinkért, — 
a. közérdek megóvásáért, családi tüzhelyüük 
meg védelmézeséért minden áldozatra képes! 

A jelen válságos pillanataiban a mi szö-
vetségünknek kell a sziklaszilárd alapot a vá-
ros "védelmi rendszerében képeznie! 

Senki sem hiányozhat közülünk, aki vala-
mit tart a bajtársi öntudatra, aki vár vala-
mit sz öv e tség ü nk t ől! 

Jöjjetek el mindnyájan f. hó 22-én, pén-
teken délután 6 órakor a városháza közgyű-
lési termébe, ahol a védelmi szervezet alaki -
tá sát niegl eszél j lik. 

A Szeged és vidéke nem tényleges tiszt-
jeinek bajtársi szövetsége. 

— Dettre János — kormánybiztos. A 

hivatalos lap csütörtöki száma közli, hogy a . 

kormány a szegedi főispáni teendők ellátásá-

val megbízott kormánybiztossá dr. llettre Já.-

nost kinevezte. Dettre fiatal ember, mindössze 

33 éves. Hét-nyolc éve állhat a város szolgá-

latában, mint tiszti ügyész. A közgyűlésen 

nem hallatta szavát, a politikái mozgalmak-

ban ellenben, különösen a legutóbbi képviselő-

választás óta élénk részt vett. Nem mostaná-

ban fedezte fel magában a radikális vénát, 

mint nagyon sokan, tollal és szóval mindig 

annak az iránynak diadaláért harcolt, amely-

nek most hivatalosan is szolgálatába szegő-

dik. A főispáni teendők a város és az ország 

szempontjából mindig annyit érnek, ahogy el-

végzik őket. Normális időkben azt se érezzük 

nagyon, ha rosszul vagy ha nem végzik. Vi-

szont lehet ezt az állást' nagyon értékessé is 

tenni. A háború alatt a legtöbb- vidéki főis-

pán — egy-két tiszteletreméltó kivételtől, köz-

érdekű szolgálattól és alkotástól eltekintve — 

szolgabiráskodott. A liáboru legundoritóbb 

emléked közé fog tartozni, amíg ez a nemze-

dék ki nem hal, hogy mint feküdt rá az állam-

hatalom — közérdekű okok nélkül is — a pol-

gári társadalom civilruhában maradi részére. 

Ezt a száj befogást, persze nem bevallottan, a 

főispánok is végezték. Ma, amikor kétszer 

annyit kellene dolgozni minden embernek, 

mint amennyit elbír, természetesen az idealiz-

musig túlhevített becsületességgel és önzet-

lenséggel, a kormany biztosokra is nehéz és 

nagy feladat vár, csak meg kell látni és meg 

kell csinálni. Bizonyos, hogy Dettre nemes 

idealizmn-sal fog e nagy munkához, amelyre 

képességei predesztinálják. Mi a kor szavát 

és a. saját kötelességeit megértő ember önzet-

lenségével. és készségével leszünk fegyvertár-

sát, hogy támogassuk a magunk szerény ere-

jével is hivatása betöltésénél. Bízunk benne, 

hogy a szerelet, amellyel fogadják, igazolni 

fogja. 

— A szegedi husiparosok értekezlete. 

A szegedi husiparosok csütörtökön délután az 
Európa-szálló termében értekezletet tartottak 
Porai Pál elnöklésével. Az ér'tekezl: len a hus-
iparosok szociális helyzetevei foglalkoztak és 
ők magnk közt természetemn egyhangúan 
megállapították, hogy a város részéről sére-
lem éri őket azáltal, hogy a városi hatósági 
husmerés számára vásárolja i's-ze a marhá-
kat. A hatósági hüsiinészárszék miatt tehát 
a husiparosok üzeme megáll, mert a vásáro-


