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A munkástanács három napos 
ultimátuma a kereskedőkhoz. 

— Az árak azonnali tetemes leszállítását követelik. — 

(Saját tudósítónktól) Amióta Szegeden 
az árleszállitási akció megindult, nap-nap 
után folytak a tárgyalások aziránt, milyen 
módon lehetne az árredukciót keresztülvinni. 
Néhány nap előtt a szegedi kereskedők tar-
tottak iilést ebben az ügyben és ugy határoz-
tak, hogy szakmánkint három tagu bizott-
ságokat küldenek ki az árleszállítás mérvé-
tiek a megállapítása céljából. Ez az ülés is 
inegtvoit, de mindeddig konkrét határozat nem 
történt, miért is a munkástanács hétfői ülésén 
foglalkozott az ügygvel és ugy határozott, 
hogy három napos ultimátumot intéz a sze-
gedi kereskedőkhöz azzal a kérelemmel, hogy 
az árakat legalább ötven százalékkal szállít-
sák le. Ezenkívül azt is elhatározták, hogv az 

I egyes üzletekben megállapítják, melyek azok 
az áruk, amelyeket inig békebeli áron sze-
reztek be a kereskedők. Ezeknek az áruknak 
a békebeli áron való forgaiombabozatalára az-
után kényszeríteni fogják a kereskedőket. 

Elhatározta még a Munkástanács azt is, 
hogy az egyik szegedi nagyvállalat és együk 
bank vezérigazgatóját küldöttségileg a legeré-
lyesebben kérik fel arra, hogy ne akadályoz-
zák tisztviselőik szabad szervezkedését, mint 
az ennél a két intézetnél legutóbb is előfor-
dult. 

Szú volt' a tanácsban a Szegedi Mun-
kásbiztositó Pénztár igazgatójának, dr. Ne-
kieh Richárdnak a dolgairól is. aki legutóbb 
több pénztári hivatalnokot felmondás nélkül 
elbocsátott. Egvéb súlyos sérelmeket is fel-
hoztak az igazgató ellen, akinek azonnali el-
távolítását követeli a Munkástanács. 

Ezekben az íigvckben a Munkástanács a 

következő határozatokat hozta: 

Több izben fölhívták már a Munkásta-
nács figyelmét arra. hogy a szegedi keres-
kedők a változott viszonyok ellenére sem 
akarnak az árakból becsületes engedménye-
ket tenni. Hiába várt a munkásság türelem-
mel a kereskedelmi tanács akciójának sike-
rére. hasztalanul várta a közélelmezési bi-
zottság fölhívásának eredményét, a kereske-
dők továbbra is uzsoraárakkal dolgoznak, sőt 

az utóbbi napokban az árakat ismét drágí-

tották. 
A Munkástanács ezért izzó Imigülattmi 

adja üidöinásul a szegedi kereskedőknek, 
hdgy abban az esetben. ha 3 rtapon belül tíz 
összes cikkek árait tetemesen, legalább 50 
százalékkal le nem szállítják, ükkdr a mun-
kásság a legerősebb eszközökhöz fog nyúlni. 

A Munkástanács meg fogja találni a mód-
ját rövidesen annak is, hogy a termelők kap-
zsiságának veget vessen és a piaci árakat is 
szabályozza, de a kereskedőkkel nem kísér-
letezik tovább. 

A Munkástanácsnak, mint politikai ellen-
őrző szervnek, tudomására jutott, hogv egy 
szegedi nagy vállalatnak és egv tekintélyes 
banknak a vezérigazgatói az alkalmazottakat 
és tisztviselőket terrorisztikus módon meg 
akarják gároliíf, szabad mözgásukban és szer-
vezkedésükben. Ezért a Munkástanács elhatá-
rozta, hogy képviseletében kiküldi Olejnik 
Józsefet, Wallisch Kálmánt és Herczeg Ist-
vánt, hogy az illetőknek a Munkástanács meg 
bízásából hozzák tudomására, hogv amennyi-
ben hasonló eset még egyszer előfordulna, 

a munkásság tíltávolit ja a bank, illetőleg 
a vállalat éléről a terrorizáló vezértigaz-
gatót. 

Harmadik erélyes elhatározását a Mun-
kástanács a Szegedi Munkásbiztositó Pénz-
tár igazgatójával, dr. Nekich Richárddal 
szemben hozta. Hetek óta elkeseredett pana 
szok érkeztek már a Munkástanácshoz amiatt, 
hogy a pénztár orvosai a megbetegedett mun-
kásokkal szemben indolensen járnak el és a 
rendszeren változtatni, atnig Nekich áll, az 
intézet élén, nem lehet. Most hozzájárult eh-
hez még egy ujabb sérelem, amely a pénztár 
tisztviselőit érte. Az igazgató antiszociális 
kérlelhetetlenséggel több hivatalnokot felmoti-
dás nélkül ellwcsájtőtt. A Munkástanács ezért 

elhatározta, hogy 
Nekich Richárdnak, a. Munkásbiztositó 
Pénztár igazdatójának azonrkÜi eltávo-
lítását követeli. 

A c s e h e k Nyílra elolt. 
_ A román megszállás. — 

Budapest, december 3. A PeSter Lloyd 
jól informálj helyről közli: A románok Oyer-
gyótölgyes egész kerületét megszállták. , A 
csapatok az igénybevett előíogatokért nem 
fizettek a lakosságnak. Az ott állomásozó 3. 
román ezred egyik szakaszának a parancs-
noka a gyergyótölgyesi főszolgabíróhoz a kö-
vetkező táviratot intézte: 

Szíves tudomására hozom, hogy a 

jövőben a Megy dr Országból értkezelt uta-

sításokat és rendelkezéseket ne közölje 

az itteni községi elöljáróságokkal. Min-

detl rándéckezést román nyelven kell 

Szövegezni és cSak a román nemzeti ta-

nácstól származhatnak. 
Dmgomir Ilija főhadnagy, 
a gyergyótölgyesi kerület 

parancsnoka. 

A kormánybiztos a fegyverszüneti szer-
ződésre való hivatkozással tiltakozást jelen-
tett be a dandárparancsnokságnál ez ellen a 
távirat ellen és kérte, hogy utasítsák a pa-
rancsnokot a rendelet visszavonására. 

Kolozsvárról jelentik: Egy újságíró ma 
telefonon beszélt a marosvásárhelyi román 
csapatok parancsnokával, egy ezredessel, aki 
kijelentette, hogy holnap egy magasrangu 

tiszt érkezik Marosvásárhelyre és átveszi' az 
Erdélyt megszálló román csapatok főparancs-
nokságát. A továbbiakra nézve a főparancs-
nok adja ki majd az utasításokat. Egyben ki-
jelentette az ezredes, hogy hajlandó a ko-
lozsvári nemzeti tanács küldöttségét Maros-
vásárhelyen fggadni. A küldöttség holnap 
megy automobilon a román ezredeshez. 

A román járőrök, mint Maros'udasról je-
lentik, átlépték a Maros folyót és megszál-
lották Királyfalva és Nyárádfő községeket. 

A kolozsvári nemzeti tanács jelentést tett 
Bartha Albert hadügyminiszternek a maros-
vásárhelyi megszállás részleteiről és meg-
kérdezte. hogy a románok tulhaladhatnak-e 
a demarkációnális területen. A hadügymi-
niszter kijelentette, hogy e tárgyban meg-
beszélést folytatott a Budapesten tartózkodó 
francia csapatok parancsnokával, aki kijelen-
tette, hogv a románoknak nincs joguk a de-
markácicnális vonalat átlépni. Mindezzel 
szemben a gyulafehérvári nemzetgyűlésről 
visszaérkezők mint befejezett tényről beszél-
tek Kolozsvár megszállásáról. 

Nyitráról jelentik: A csehek Nyitra felé 

közelednek. Minden óráiban várják megérke-

zésüket. A' Nyitra vidékén álló magyar csa-

patok teljesen felkészülten várják a csehe-

ket. 

Garami Magyarország 
gazdasági helyzetéről. 

Budaitest, december 3. A holland Neuve 

de Bureau Budapesten időző levelezője jelen 

gazdasági helyzetünkről beszélgetést folyta-

tott Garami kereskedelmi miniszterrel, aki 

szerint a helyzet pillanatnyilag a lehető leg-

sötétebb és még súlyosaik lehet a szénbeho-

zatal megszüntetése folytán, ami az élelmi-

szer szállítások megszakítására fog vezetni. A 

mi szénbányáink Petrozsényban vannak, a 

hol a románok fenyegetnek. Pécsett pedig a 

szerb megszálló csapatok a fegyverszüneti 

szerződés dacára lefoglalták a kibányászott 

szenét. Igen sok szenet kellene kapnunk Né-

met- és Csehországból, de mindkét országgal 

nehézségeink vannak. Ezidőszerint a napi 

Ezerhétszáz vagon helyett nem egészen tizen-

hét vagon érkezik. Érthetetlen, mit akarnak 

a csehek a német szén visszatartásával, mert 

hihetetlen, hogy e politikailag érett nép ezt 

csupán gonoszságból tenné. Hiszen tudniok 

kell, hogy a szénhiány a beálló kemény tél 

idején mindenesetre anarchiára vezet, kivált 

a mai politikai helyzetben. A másik nehéz-

ség, hogy a szerbek nem tartják be a fegy-

verszüneti megállapodásokat. Lefoglalják 

Délmagyar országon az élélmlszerkékzletekel 

és a hiányt szenvedő országrészeknek nem 

lehet élelmet" szállítani. 

Wilson a tengeri hatalmak 
egyesüléséről. 

i 
Becs. december 3. Berlini távirat szerint 

a Daily Telegraph Wasingtonból értesül, hogy 

Wilsonnak az a terve, miszerint a nemzet-

közi tengeri hatalmak egyesüljenek a nem-

zetközi tengeri rendőrség elve alapján. 

A német ko mány tiltakozása. 

Berlin, december 3. A Wolft'-ügynöksóg 

jelenti: A német kormány a svájci kormány 

közvetítésével a következő tiltakozást jelentet-

te be az antant berlini képviselőinek: 

A szines csapatok már néhány napi 

pfalzi tartózkodásuk alatt is számos nőn erő-

szakot követtek el és más bűncselekmények 

vannak a rovásukra. A német kormány a leg-

élesebben tiltakozik az ellen, hogy az antant 

német területeket szines csapatokkal szálljon 

• meg. Az antant Németország Rajna-bal parti 

területét nem mint liódito szállja meg, ha-

nem a fegyverszüneti szerződés alapján. Né-

met területeknek szines csapatok által való 

megszállása kigunyolása a fehér faj érzelmei-

nek, oly érzelmeknek, amelyeket az ellenség-

nek is tisztelni kell. 

Dala ffláihé Prágában. 

Prága, december 3. A nemzetgyűlés mai 

gyűlésén megjelent Dula Máté, a tótok veze-

tője is, akit a magyarok néhány héttel ez-

előtt elfogtak és mostanában szabadon bo-

csátottak. Dula, akit megjelenéskor viharos 

ovációban részesítettek, letette az esküt. 

Hindenhurgof le akarják 
tartóztatni. 

Drezda, december 3. A lipcsei munkás-

és katonatanács egyhangúlag elhatározta, 

hogy felhívja a német kormányt, hogy Hin-

denburgdt tartóztassa le. 


