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— A kormánybiztos a korteskedés ellen. 

Dr. Dettre János kormánybiztos átiratot in-
tézett dr. Somogyi Szilveszter polgármester-
hez, akit felkért, hasson oda. hogv a tiszt-
viselők a megüresedett állásokra kiirt pályá-
zatokkal kapcsolatosan ne korteskedjenek. 
Közölte a kormánybiztos azt is, hegy azo-
kat a pályázó tisztviselőket, akik ennek elle-
nére is korteskednének, a jelöléseknél mel-
lőzni fogja. Ettől függetlenül fegyelmi eljá-
rást is indítanak a korteskedő tisztviselő el-
len. A régi rendszernek legtöbb bűne a 'kor-
teskedéssel összeterelt osztályparlamentból 
indult ki. A kormánybiztosnak a korteskedés 
ellen kiadott intézkedése a demokráciát és a 
közélet tisztaságát szolgálja. Az uj korszak-
ban az érdemé, a jellemé, a munkáé és tehet-
ségé mindenütt az elsőség, korteskedésre nin-
csen szükség. 

— Munkásokat keresnek Szerbiába a 
háborúban megrongált váspályák helyre-
állítására. A munkások, akiket a magyar had-
ügyminisztérium toboroz három havi' időtar-
tamra, teljes élelmezést és napi íO korona 
munkabért kapnak, a három hónap letelte 
után még külön 500 korona jutalmat, A mun-
kások biztonságáért az ántánt áll jót, -munká-
jukban magyar tisztek felügyelete alatt álla-
nak, akik azonban mindenben a munkások 
által önmaguk közül választott bizalmi fér-
fiak testületével kötelesek eljárni. Soha ma-
gyar munkásnak még ilyen kiadós munkaal-
kalom nem kínálkozott s aki erye a munkára 
vállalkozik, egyúttal hazafias szolgálatot is 
tesz a magyai- népköztársaságnak. A vasúti 
vonalak helyreállítását ugyanis Szerbia a 
fegyverszüneti szerződés értőimében követeli 
tőlünik s az országot fájdalmas zaklatásoktól 
csak ezzel a nagyszerűen díjazott önkéntes 
ujánlkozilpsal lehet megmenteni. Jelentkezni 
a Berlini-körúti uj honvédigktanyéiban kell, 
a kapubejáré) jobb oldalán, a szerbiai mun-
káskülönitmény parancsnokságánál, amely 
kívánatra előleget is ad. Nemcsak szakmun-
kások jelentkezését fogadják el, hanem min-
den munkásét, aki elég testi erőt érez magá-
ban. Ki mint! előbb jelentkezik, annál na-
gyobb szolgálatot tesz a házéinál;, amellett, 
hogy a saját érdekét is biztosítja. Megva-
gyunk róla győződve, hogy 'Szeged munka-
bíró népe mint mindig, most is becsületére 
válik városának. A Szegedi Nemzeti Tanács. 

— A kereskedők válasza a Munkása 
tanács ult imátumára. A kereskedők tanácsa 
kedden este ülést tartott, amelyen . behatóan, 
foglalkozott a munkástanács ultimátumsze-
rű határozatával. Beható tanácskozás után a 
következő határozati javaslatot fogadták el: 
A kereskedők tanácsa megállapítja, hogy a 
munkástanács erélyes hangú felhívására 
szükség nem volt. Nem volt szükség azért, 
íuert'a szegedi kereskedők összesége a saját 
spontán elhatározásából már megindította az 
áraik leszállítására irányuló akciót. Egyedül 
a kelbéke és a közrend megóvásának legma-
gasabb szempontjából vezéreltetve a kereske-
dők tanácsa, amely :tz árak tetemes leszállí-
tásának szükségességét a forradalom kitöré-
se óta előrelátóan hangoztatta, most, a 12-ik 
órában a helyzethez illő komolysággal arra 
hívja fel a kereskedőket, hogy a munkásta-
nács ultimátumszerű üzenetének tegyenek 
eleget. A kereskedők tanácsának egyébként 
módjában állott konstatálni, hogy a kereske-
dők több szakmája hétfőn, már a munkásta-
nács ultimátuma előtt egyes cikkekre nézve , 
a kivánt mértéken alul jóval mérsékeltebb 
árakat állapított meg, amely adatok a mun-
kástanács rendelkezésére állanak, Mivel az 
egyes árucikkeknél az árleszállítás mértéke 
általános megnyugvást keltő módon és vég-, 
leg ily hirtelen nem szabályozható, a keres-
kedők tanácsa felkéri a munkástanácsot, 
hogy miután törekvéseik az árak leszállítá-
sára egyöntetűek, a három nap letelte után 
bizottságot küldjön ki, amely azután a ke-
reskedők tanácsával együttesen ós permanen-
sen működnek az összes cikkek árainak meg- t 
állapításában. A kereskedők tanácsa kivána- j 

tusnak tartja, hogy az árak csökkentésének 
elérésére minden tényező, termelő, munkás, 
kereskedő és iparos egyformán tegye meg kö-
telességét, mert csak igy lehet mindenkit ki-
elégítő eredményt elérni. 

p— A szegedi esküdtbíróság elnöke. A 
szegedi Ítélőtábla elnöke az 1919. év tartaniá-
ra az esküdtbíróság elnökéül Pókai (Elek Íté-
lőtáblai birói címmel és jelleggel felruházott 
szegedi törvényszéki hirót, helyetteséül pe-
dig Hevesy (Kálmán Ítélőtáblai birói címmel 
és jelleggel felruházott szegedi törvényszéki 
birót jelölte ki. 

— Francia ujságirók Budapesten. Buda-
pestről telefonálja tudósítónk: Tegnap este a 
l>éesi vonattal ú jra két francia hirlapiró ér-
kezett Budapestre: Paul de Bochet, a Petit. 
Párisién •munkatársa és Róbert Lauchez. a 
Párisi Illustration rajzoló művésze. 

— A szerbek Nagykikindán. Nagykikin-
dáról irják nekünk: Mintegy két hete már, 
liogy itt vannak a szerbek, akiknek parancs-
noka Risztics J . Dragutin ezredes, gyalogos 
dandárparancsnak. Bevonulása napján a vá-
rosháza erkélyéről tüzes beszédet tartott a 
közönséghez, uaajd dr. Puhák, Száva ügyvéd 
a szerb nemzeti tanács nevében üdvözölte az 
ezrede• t és a tisztikart. Másnap — a Délma-
gyai'országban közölt — rendeletet adott ki, 
amelyét a lakosság igyekszik respektálni. A 
közrendre ők vigyáznak. (Egynéhány helyen 
betörések voltak, de a betörőket elfogták és 
statáriáüsan elitélik. iA város közigazgatását 
az ezredes a. szerb nemzeti tanácsnak adta át, 
E (felügyeletet dr. Jáksies Zsarkó helybeli 
ügyvéd látja eb A város polgármestere to-
vábbra is Majinszky Lukács maradt. Dr. 
Kungl Károly főkapitányt és dr. Pelkov La-
jos alkapitányt ideiglenesen felmentették ál-
lásától, helyükre dr. .Jankovies Zsarkó ügy-
véd és Petárov iMilos került, A napokban je-
lent meg egy tér parancsnoksági rendelet, a 
mely megtiltja a behívott öt legfiatalabb ko-
rosztálynak a bevonulást és engedély nélküli 
elutazását. A kávéházi záróra 9 órában van 
megállapítva a balkáni időszámítás sze-
rint. (I) .) 

— Halálozás. Maiina Gyula, a Felsőtorontáli 
Ár mentesítő Társulat nyugalmazott főmérnö-
ke, miiszaki tanácsos, életének 65 ik évében 
hétfőn sjfanyolbeteg&égben meghalt. Az öreg 
urat, aki Szeged közéletében és társadalmi 
mozgalmaiban jelentős szerepet vitt, a dr. 
iMácliánszky, dr. Boros, dr. Vedres és Jezer-
nitzky családok gyászolják. Szerdán délután 
2 órakor temetik a Bástya-utca 5. számú 
gyászházból és a felsővárosi Dugonics-teme-
tőben levő családi sírhelyen helyezik örök 
nyugalomra. Az engesztelő szentmise áldo-
zatéi szerdán délelőtt fél tizenegy áfakor mu-
tatják he a belvárosi templomban. 

— Tanügyi áthelyezés. A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter Mayámé Wachtel 
Adél szegedi állami 1< ányközépiskolai rendes 
tanítónőt a lőcsei állami leányközépiskolához 
áthelyezte. 

— A tartalékos tisztek végkielégítése. 
Popják György tartalékos főhadnagy kedden 
délelőtt a következő indítványt nyújtotta be 
a nem tényleges tisztek bajtársi szövetségé-
ihez: A különböző híresztelésekkel szemben, 
hogy a hadból visszatért tisztek milyen vég-

kielégítést kapnak, az a konkrétum van, hogy 
az állam 3 hónapi fizetésünket adja, semmi, 
egyébben nem részesülünk. Be kell azonban 
látnunk, hogy ha az állam minden egyes tisz-
tet olyan végkielégítésben részesítene, mint 
azt cseh mintára kértük (12—18.000 korona), 
ez olyan megterhelése volna az államnak, a 
mit talán nem is bírna teljesíteni. Hogy azon-
ban, azok a visszatért tisztek, akik arra rá-
szorulnak, mégis hathatósabb támogatásban 
részesüljenek, indítványozom a következőt: 
Jár jon el a szövetség elnöksége a város ható-
ságánál, hogy a város osszon ki azok részére, 
akik azt igényelik, házhelyeket a város köny-
nyer hozzáférhető pontjain vagy környékén, 
ott villarendszerben építtessen föl 3—4—5 
szobás házakat és kamatmentes kölcsönnel te-
gye lehetővé, hogy mindenki ,— ismétlem, a 
kinek arra szüksége van és aki igényli — 50 
év alatt, fizethesse le ugy a teiek, mint az épít 
let árát. Ezáltal enyhítve lenne ,a nagy la-
kásszükségen, segítve lenne a leszerelt tiszte-
ken és a város egy.szép városrészhez jutna, 
a leszerelő katonáknak pociig munkaalkal-
mat is biztositana. Indítványozom, hogy a 
bajtársi szövetség ennek az indítványnak 
megbeszélésére ülést hívjon Össze, ahol tájé-
kozódna aziránt, hogy körülbelül hány telek 
átengedéséről és ház építéséről lenne szó. A 
tervezetet még a tél folyamán elsőrendű épí-
tésszel készítesse el a ..város, nehogy valami 
egyenruhás és stílustalan magtárak szüles-
senek meg az akcióból —- és ugy intézkedje-
nek, hogy egy .év uralva már mindenki be-
költözhessen saját házába. Az indítvánnyal 
a szöv etség vezetősége egyik legközelebbi ifié 
són fog foglalkozni. 

— A szerbek elmozdították az újvidéki 
korm 'nybiztost. Budapestről jelentik : Baloghy 

Ernő, Bácsbc drog vármegye főispánja Buda-
pestre érkezett, hpgv jelentést tegyen az új-
vidéki eseményekről. Az újvidéki nemzet-
gyűlés kimondta a szerbeklakta területnek 
elszakadását és elmozdította adásától Ba-
h gjiy kc'rmdríybittosrlQispánt. 

— Az egész országban megszűnik a 
villamosforgalom. A Délmagyar ország buda-
pesti tudósítója beszélgetést folytatott Vd-
zsonyi Jenővel, a szénügvek kormánybizto-
sával a szénellátásról, A kormánybiztos kije-
lentette, hogv a közelebbi időben a villamos-
vasúttársaságoktól <az összes szcn's'záiílimdé-
nyokat megvonják és további intézkedésig 
szénutaiványokat a villamostársaságok részé-
re nem adnak. A kormánybiztos szerint a 

"rendelkezésre álló kevés szénkészletből az 
elsősorban fontos és a. közgazdasági élet fen-
tartására feltétlenül szükséges üzemeket kell 
ellátni. A villamosforgalom tehát a szénhiany 
miatt rövid időn belül az egész országban 
szünetelni fog. 

— A háborúból visszatért cipészek az 
árak leszorításáért. A harctérről hazatért 
eipészi párosok küldöttségileg tisztelegtek 
kedden délelőtt Rákos Árpád vezetése alatt 
dr. Dettre János kormánybiztosnál. akinek 
memorandumot, nyújtottak át. A memoran-
dumban felsorolják azokat az eszközöket, a 
melyekkél a horribilis cipőárakat lelehet tör-
ni. Ehhez kérik a kormánybiztos támogatá-
sát, majd igy folytatják: Biztosítjuk kor-
mánybiztos urat arról, hogy az általunk ki-
tűzött cél felé a mai kor szellőmétől áthatva 
fogunk haladni és a szegedi piacon forga-
lomba hozandó cipők, papucsok, csizmák, ló-
szerszám és nyergesáruk árait a lehető leg-
minimálisabbra: fogjuk redukálni olyképpen, 
hogy a megszervezett kisiparosságra nézve 
kötelező helyi árszabályozó s a közönség ré-
szére panasztbizottságot szervezünk. A mai 
szervezkedő értekezlet elhatározta, hogy még 
a hét folyamán monstre küldöttséggel járul 
a magyar kereskedelemügyi és a magyar 
hadügyminiszter elé, hogy a meglevő Hír-
anyagokból megfelelő mennyiséget utaljon ki, 
hogy a munkát mielőbb megkezdhessük. 
A kormánybiztos a küldöttséget*'biztosította 
támogatásáról. A küldöttség ezután Balogh 
Károlyt, a közélelmezési hivatal vezetőjét in-


