
Szeged, 1918. december 5. iMiLMÍA G Y AiROlüsZÁG 
•"" " " ,, • 1 " "•»—""••"••"l"' '•" * — !•»• ,1 ' , - !!• jii.lillTliHMTflirî i II lll",'"L 

A kereskedők pénteken léptetik életbe 
a leszállított árakat 

— Csütörtökön vég egesen megál lapodnak a módozatokban. — 

(Saját tudósítónktól.) , A Dél magyar or-
szág szerdai számában részletesen Ismertet-
tük a Munkástanácsnak a szegedi kereske-
dőkhöz intézett ultimátumát, amelyben eré-
lyesen felszólítják a kereskedőket, bogy bá-
rom nap alatt szállítsák le a közhasználati 
cikkek árát, mert különben a Munkástanács 
neon vállal felelősséget a történendőkért, A 
Munkástanács azt is tudatta a kereskedők-
kel, bogy a bárom nap letelte után a Mun-
kástanács-megbízottai meg fognak jelenni az 
üzletekbe® és amennyiben az árak leszállítá-
sa ezideig meg nem. történik) saját' belátásuk 
szerint fogják az áruk árát redukálni. A 
Munkástanács ultimátumszerű határozatá-
val, — mint azt már jelentettük — a (Keres-
kedők Tanácsa kedden este foglalkozott és 
ugy határozott, bogy felkéri ,a Munkástaná-
csot, küldjön ki egy bizottságot, amely a ke-
reskedők tanácsával együttesen fogja az ösz-
szes cikkek árait megállapítani. 

Szerdán délelőtt dr. Delire János kor-
mánybiztos ugy nyilatkozott, Ihogy a belső 
béke megóvása érdekében feltétlen szükség 
van az árleszállitásl akció mielőbbi keresztül-
vitelére. A Munkástanács kívánságát az ár-
leszállítás iránt jogosnak tartja a kormány-
biztos, aki véli, bogy az olcsó áron vásárolt 
áruknak olcsó áron való eladása nem vág a 
kereskedők exisztenciájaha, azok pedig, akik 
magas konjunhtura mellett fokozottabb kon-
junktúra reményében vásároltak össze áru-
kat, tnPgérderulik, bogy ne keressenek az üz-
leten. 

A Délmagyarország munkatársa kérdést 
intézeti ebben az ügyben Wallisch Kálmán-

j hoz, a szociáldemokrata-párt titkárához, aki 
j a következő felvilágosítást adta: 

— Vannak olyan áruk, amelyekből ötven, 
százalékot is akarnak engedni a kereskedők, 
de még mindig nem fixirozták. hogy melyek 
ezek az árucikkek. H a az árakból tisztességes 
uton engednek ötven százalékot, akkor ezzel 
a munkásság természetesen megelégszik. A 
Munkástanács és . a Kereskedők Tanácsa 
meggyőződést fog szerezni arról, bogy a ren-
des beszerzési árból történik-e az engedmény, 
azonkívül megfogja állapítani, bogy melyek 
azok az árucikkek, amelyeket még békeáron 
szereztek be a kereskedők, mert nem tűrhető 
az, hogy azért az áruért, amit ötven koronáért 
vásároltak, most ezerötszáz koronát kérjenek. 
A kereskedőknek azt ajánlhatjuk, bogy a leg-
becsületesebben hajtsák -végre az árleszállí-
tást, mert a munkásság rendkívüli módon el 
van héseredve és nagy izgalomban várja a 
döntést. 

Bach Jenő, a Kereskedők Tanácsának el-
nöke igy nyilatkozott ebben a kérdésben: 

— Mindent megteszünk, amit a Munkás-
tanács óhajt és a legteljesebb mértékben ho-
noráljuk a kívánságaikat, sőt ha lehet, még 
többet teszünk a közönség érdekében, mint a 
mennyire kötelezni akarnak bennünket. Az 
egyes árucikkek árainak a megállapítása 
nem könnyű munka, hiszen ezer és ezerféle 
cikk van és ha /becsületesen akarjuk az árre-
dukciót keresztülvinni, ugy az időbe kerül. 
Véglegesen a csütörtöki tanácsülésen fogunk 
határozni és a redukált árak talán már pén-
teken életbe lépnek. 
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8. Gázt főzésre csakis magánháztartá-
sokban szabad használni, még pedig reggeli. 

7-től S-ig, déli fél 12-től fél 3-ig és este 7-től 
8-ig. Egy havi fogyasztás a novemberben el-
fogyasztott gáz hetven százaiékát nem ha-
ladhatja meg. Ha az illető novemberben nem 
használt gázt, vagy túlságosan sokat hasz-
nált, a gázgyári szakértő fogja az elfogyaszt-
ható gázmennyiséget megállapítani. 

9. Fürdőszobákban a gázmetegitőhet 
cs,ak minden hétfőn szabad igénybe venni, do 
még igy sem lehet az egész hónapban erre 
-i célra elfogyasztott gáz több, mint tiz köb-
méter. 

10. Orvosi rendelőkben, gyógyszertárak-
ban, kórházakban, gyógyászati célokra gázt 
korlátlanul lehet felhasználni. 

11. Azok a paprikám almák, amelyek vil-
lanymotor-hajtásra vatinak berendezve, nem 
kaphatnák áramot. 
i 12, Nyomdaváüaiatok gázt és villanyi 

továbbra is korlátozás nélkül kapnak. 
13. Egyéb motorok, amelyek villamos! 

hajtóerőre vannak berendezve, délelőtt 8-tól 
délután 2-ig tarthatók üzemben. 

A zárórára vonatkozólag a következő 
korlátozások lesznek: 

1. Az élelmiszer kereskedések reggel ó-lót 
este 7-ig nyitva tarthatók, de mkuleá más 
üzlet csak reggel fél 8-tól délután 4ríg lehet 

. nyitva. Az üzletek legfeljebb egy villany vagv 
egy gázlámpát égethetnek, de ennek az erős-
ségét is gázgyári szakértő fogja megállapi-
"tani. 

2. Nyilvános étkezőhelyek, kávéházak, 
cukrászdák, stb,, este iiz áfakor '(Wtoznak 
bezárni. A színház és mozgófényképszinházak 
előadásai, felolvasások, hangversenyek, stb. 
szintén tiz órakor kell, bogy véget érjenek, 

3. Magánhivatalok délután 3 óra után 
már nem világithatók. 

Temesváry még a büntetőrendelkezése-
ket is megtoldja azzal, hogy a rendelet ellen 
vétőktől a gáz- és villanyvilágítás megvonását 
rendeli el. 

Némei-Auszfria 1ui!iiqyi 

politikája. 

Bécs, december 4. Ma teljes ülést tartott 
a német-asztrák nemzetgyűlés. Bauer Ottó 
külügyi államtitkár hosszabb beszédet mon-
dott. A kormány nevében kifejtetté német-
osztrák népköztársaság külügyi politikájá-
nak irányelveit, amely o & Wilsónboz intézett 
jegyzékben vannak lefektetve s hangsúlyoz-
ta, bogy azoknak megvalósítása a lehetetlen-
séggel határos a cseh-szlovák ós jugoszbír 
kormányők magatartása miatt. Igy például 
minden ígéret ellenére a oseb-szláv kormány ' 
eddig még egy vagon .szénszállítmányt sem 
engedett be Német-Ausztriába és olyan ellen-
ségesen viselkedik, bogy a teljesen zárt né-
met területre is betörnek a ösah-szláv csapa-
tok. A német-osztrák kormány javaslatot tett 
hogy a szomszéd nemzetekkel á békekonfe-
rencia össze üléséig is békésen együtt élhes-
sen s evégből döntőbíróságot ajánlott. Beszé-
de további során élesen elitélte a volt hadse-
repfőparancsnokságot, amely könnyelműen/ 
aláirta az olaszokkal a fegyver szünetet, még 
mielőtt bebizonyosodott volna, liogy- az olasz 
hadvezetőség hogyan értelmezi a megállapo-
dást s igy történhetett, liogy a mi katonáink 
százezrével kerültek az utolsó pillanatban, 
mikor már letették a fegyvert, olaszok hadi-
fogságába. A nemzetgyűlés tagjai felhábo-
rodva kiáltották: A hadserogföpaninesnokság 
gonosztevő banda! 

Vilmos excsászár és a német 

fr nörökös. 

Bécs, december 4. Berlini távirat szerint 
a /Reuter-ügynökség arról értesül, Ihogy a 
londoni konferenciának egyhangúan az a. fel-
fogása, hogy Hollandiától a legélesebben kell 
követelni Vilmos%exosászár és a volt trónörö-
kös kiszolgáltatását, mint akik súlyosan vé-
tettek a nemzetközi jog ellen. . 

B záróra, a gáz- és villanyfogyasziás ujabb korlátozása 

/ 
a szénhiány miatt. 

— Szegeden megszigorítják az országos rendelkezést. — 

(Saját tudósítónktól.) Vázsonyi Jenő ál- J dákat csak reggel hét órától délután 3 óráig 
Jamtitkár, a szénügyek kormánybiztosa szer- | szabad nyitvatartani, kivételt képeznek a 

dán rendeletet bocsátott ki a tüzelőanyagok-
kal való takarékoskodás ügyében. Ebben a 
rendeletben szigorú korlátozásokat léptet 
életbe, igy például általános tiz órai zárórát 
rendel el, azonkívül tetemesen redukálja a 
gáz- és villanyíogyasztást, sőt még az irodák-
hivatalos idejét is megszabja. 

Az államtitkár rendelete szerdán jelent 
meg, ugyanakkor, amikor dr. Temesváry 
Géza h. főkapitány egy tervezetet dolgozott 
ki a szegedi gáz- és villanyíogyasztás csök-
kentésére. A h. főkapitány tervezete egyes 
pontjaiban sokkal szigorúbb, mint a kibocsá-
tói: generális rendelkezés, ez azonban nem 
akadálya annak, hogy dr. Temesváry ne ezt 
a rendelkezést léptesse életbe már azért sem, 
mert a helyi hatóságoknak joguk van az ál-
lamtitkár rendeletének egyes pontjait meg-
szigorítani. Az országos rendelkezés már 
életbe lépett, a helyi, szigorúbb rendelet azon-
ban csak szombaton fog megjelenni, mert a 
két rendelkezést pontről-pontra összehason-
lítják és Szegeden a helyi viszonyokhoz mér-
ten fogják megállapítani. 

A szerdán megjelent országos rendelet-
ről a következőket jelenti budapesti tudósí-
tónk : 

A rendelet szerint a villamos és gázmo-
torok további intézkedésig üzemen kivül he-
lyezendők, használatban maradhatnak azon-
ban a kis üzemek motorai. Nyilt árusítási 
üzletek boltjait reggel 6 óra előtt kinyitni és 
délután 4 órán tul, szombaton pedig esti 7 
órán tul nyitvatartani nem szabad. Azokat a 
nyilt üzleteket pedig, amelyekben élelmi és 
egyedárussági cikkeket, -vagy fűtőanyagokat 
árusítanak, reggel 5 óra előtt kinyitni és esti 
18 órán tul nyitvatartani nem szabad. Az iro-

közhivatalok, a napilapok és a szállítmányozó 
vállalatok irodái. A nyilvános étkező helye-
ket, a szórakozóhelyeket esti tiz órán tul nem 
szabad nyitvatartani. E rendelkezés nem vo-
natkozik a vasúti vendéglőkre. Egy-egy he-
lyiség megvilágítására csak egy gázlángot, 
vagy legfeljebb 80 wattos izzólámpát szabad 
használni. A nyilvános fürdők zárva tartan-
dók. Aki jelen rendelettel szembehelyezke-
dik, hat hónapig terjedhető elzárással és két-
ezer koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntethető. 

Dr. Temesváry Géza tervezete a követ-
kező : 

1. A magánháztartásokban, ott, ahol 
csak gáz van bevezetve, tekintet nélkül a la-
kóhelyiségek számára, egy Auer-égős gáz-
láng égethető. 

2. Reklám- és kirakatvilágitás tilos., 
3. Az üzletekben csak egy gázláng, vagy 

egy villanylámpa égethető. 
4. Szállodák, vendéglők, kávéházak, cuk-

rászdák, a színház, a mozgó/fénykép-szin/há-
zak, rnu'atóhelyek, hangversenytermek stb. 
világításának mértékét gázgyári szakértő 
fogja megállapítani. A szakértő a lámpák 
számát és fényerejét jegyzékbe foglalva min-
den helyiségben kifüggeszti. 

5. Olyan magánlakásokban, ahol villany-
világítás van, két-három szobából állónál leg-
feljebb két szoba, háromnál több szobából álló 
lakásban egyszerre legfeljebb három szoba 
világitható, ugy, hogy csak annyi áramot 
szabad elfogyasztani, amennyi egy 60 watt 
áramíogyasztásu égőnek felei meg. 

6. Ahol gáz- és villanyvilágítás van, csak 
villanyt szabad használni. 

7. Gázzal fűteni nem szabad. 


