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Szavait, a jelenlevő nők hatalmasan meg is 
éljenezték, mire a vezetőség kivonult a te-
remből. A gyűlés ennek dacára, — most 
már rendben — folyt tovább és egyhangúlag 
elfogadták dr. Hollós Józsefnek azt a határo-
zati javaslatát, amely kimondja, hogy a Nők 
Nemzeti Tartácsának a megalakulására szük-
ség nincs és az erre irányuló mozgalmat el-
itéli. Végül Kis Etel munkásnő felszólította a 
hőket, hogy csatlakozzanak a szociáldemok-
rata párthoz, amely a hők teljes egyenjogú-
sításáért harcok 

— 17 taggal bővült a kereskedők tanácsa. 
A Kereskedők Tanácsa hétfőn délután öt óra-
kor rendkívüli ülést tartott. Az illésen Win-
ted át z Lipót vezetésével megjelent az a 17 
kereskedő, akiket a kiskereskedők vasárnapi 
nagygyűlése a tanácsba delegált. Bár a ke-
reskedők tanácsában eredetileg 10 ihely volt 
fenntartva a kiskereskedők és hadbavonultak 
részére, a tanács ugy határozott, hogv min-
den érdek képviselete szempontjából mind1 a 
17 tagot) befogadja. A tanács ilyetén kiegé-
szítése folytán, a tisztikar lemondott és a ki-
bővült tanács Bitó Márk korelnök vezetésével 
uj tisztikart választott. A választás eredmé-
nye a következő: Elnök: Bach Jenő, helyet-
tes elnök: Stauber Miksa, előadó főtitkár: 
Schweiger 'Miksa, jegyzők: Kardos Mihály 
és Tarján Illés, jogügyi előadó: dr. Landes-
berg Jenő, előadók: Bitó Márk. Geisler Jenő, 
Holczer Dániel, Kocsis Ferenc, Patzauer Sán-
dor és Wellisz Géza. Bach Jenő megköszön-
ve a bizalmat, üdvözölte a tanács uj tagjait. 
Hangsúlyozta, hogv a közös munkában nincs 
ellentét a tanács .tagjai között. Vázolta a ta-
nács eddigi működését, majd referált az ár-
leszállítási akció állásáról;. Az elnök jelenté-
seit a tanács minden tagja helyesléssel és 
megnyugvással vette tudomásul. Az ügyek 
gyorsabb elintézése 'Céljából Szász Ernő in-
dítványára elhatározta a tanács, hogy az 
egyes ügyeket a szakelőadók bevonásával a 
tisztikar tárgyalja le és csak ezután hozzák 
a plénum elé. 

— A Sz»bad Líceum republikáns ciklusán 
kedden a beteg Gál Miksa helyett' Juhász 
Gyula tart előadást „Az első magyar köztár-
saság" cimen. IAZ élőadás 6 órakor kezdődik 
a Tjárosháza közgyűlési -termében. Belépődíj 
nincs. 

— Uj törvények. A hivatalos iap vasárnapi 
száma közli a sajtószabadságról, a nép es-
küdtbiráskodásáróJ, a munkaügyi és népjóléti 
igazgatásról szóló uj törvényeket. Mind a 
bárom törvényt egész terjedelmükben ismer-
tettük már lapunkban. 

— SzervezFedhetnek-e a bírák. A radi-
kális párt szegedi vezetősége sz iránt inté-
zett kérdést az igazságiigyminiszterhez, hogy 
birák, ügyészek, bírósági segéd-hivatalnokok 
beléphetnek-e valamely politikai párt kötelé-
kébe. Az igazságügymirtisztertől a kérdésre 
hétfőn a következő válasz érkezett: 

A bíráknak. ügyészeknek és bírósági hi-
vatalnokoknak politikai pártokba tagul való 
beiéphetése tárgyában hozzám intézett táv-
iratára értesítem az elnökséget, hogy ebben 
a kérdésben az egyesülési és gyülekezési jog 
szabályozásáról alkotandó néptörvénv rendel-
kezései lesznek irányadók. 

— Rókuson is szervezkedtek a szociális-
ták. Vasárnap a Szücs-féle vendéglőben élén-
ken látogatott gyűlést tartott a szociálde-
mokrata párt. A megjelenteket Munkácsi Ist-
ván köszöntötte és ajánlotta, hogy Andráso-
vics Károlyt elnöknek, Szabó Antalt pedig 
jegyzőnek válasszák meg. A gyűlés az aján-
lást egyhangúlag elfogadta. A gyűlésen beszé-
det tartottak Wallisch Kálmán, aki előadó 
volt, majd Képér cipészmester, Herusch ta-
nár, Nemes Lajos és Sulyok János. Végül meg 
alakították a szociáldemokrata párt rókusi 
szervezetét és megválasztották a 20 tagból 
álló ideiglenes vezetőséget. 

— Az ál lami és közhivatali tisztviselők 
á l lásának biztosítása. A hivatalos lap vasár-
napi száma szerint a kormány elrendeli, hogy 
a háború folytán katonai szolgálatra történt 

bevonulásuk következtében állami (közhiva-
tali, közüzemi) alkalmazásukat elhagyni 

• kényszerült összes államhivatalnokok, állami 
és közüzemek, közhivatalok stb. tisztviselői, 
munkásai és egyéb alkalmazottai a leszerelés 
után, amennyiben erre igényt tartanak, 
döbbeni hivatásukba visszafogadtassanak és 
nekik ezen alkalmazásukban az előléptetési 
viszonyok figyelembe vételével legalább is 
olyan javadalmazásu állás biztosiltassék, 
mint amilyenben hadbavonulásuk előtt vol-
tak. 

— A szegedi ianitók gyűlése. A szegedi 
tanítók gyűlést tartottak szombaton este a 
Jerney'-féle házban. Az ülésen Donáth Miksa 
elnökölt, akinek megnyitó beszéde után Olej-
uyik József és Varsandán László, a szociál-
demokrata párt kiküldöttei beszéltek. Ezután 
a tanítók Ibatározatilag kimondották, hogy 
csatlakoznak a Városi Alkalmazottak Taná-
csához. Ezzel a gyűlés véget ért. • ' 

— A Szabad Egyetem első előadása a 
katonák részére. A Délmagyarország napok-
kal ezelőtt hirül adta, hogy a kerületi pa-
rancsnokság kezdeményezésere a Szabad 
Egyetem oktató előadósokat rendez a kato-
naságnak. A Szabad Egyetem kezdje meg az 
előadások sorozatát. Az első előadást hétfőn 
délután tartották meg, amelyen dr. Hollós 
József az alkoholnak a szervezetre való rom-
boló hatásáról tartott nagv érdekkel hallga-
tott eiöadást. 

— Jogügyi bizottsági ülés. A jogügyi bi-
zottság csütörtökön délután 4 órakor ülést 
tart dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
elnöklésévei. Az ülésen a. bérkocsi üzemet he-
lyettesítendő autóforgalmi szabályrendelet-
tervezetet fogják tárgyalni. 

— Szervezkedő gyűlést tartottak a rok-
kantak A háború szerencsétlenül járt hősei, a 

rokkantak vasárnap délután nagygyűlést tar-
tottak, amelyen érthetően követelték a ..kor-
mány gyors és megfelelő támogatását. A lá-
togatott nagygyűlést dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester nyitotta meg, majd dr. Deák 
Laijos, -a kormány és a szociáldemokrata párt 
budapesti Kiküldöttje beszélt, aki részletesen 
ismertette azokat a terveket, amelyek alap-
ján a kormány rendezni kívánja a rokkantak 
ügyét. Arra kérte a rokkantakat, liogy bizza-
nák a kormány legjobb indulatu törekvésében, 
majd beje'cntette, hogy pár nap múlva meg-
kezdi működését a rokkantügyi minisztérium, 
amely tc'tesiteni fogja a rokkantak iránt vak) 
kötelességét. Végül felhívta a megjelenteket, 
hogy lépjenek be a szociáldemokrata pártba, 
amely az ügy érdekében a minisztériummal 
állandó érintkezést tart fenn. A felszólalók 
közül többen a kormány programját kevés-
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nek tartották. Kívánták, hogv még karácsony 
előtt utalják ki a leszerelési járulékot és "ki -
fogásolták a hadi gondozó működését is. Dr. 
Pálfy József megnyugtatni igyekezett a fel-
szólalóikat és kijelentette, hogv a hadigondo-
zó vezetősége csak még egv hétig tartja meg-
a tisztségét és jövő vasárnap alakuló gyűlést 
tart, amelyen a végleges' tisztikart fogják 
megválasztani. 

— Eljegyzés. Bauer Ilus, a szegedi keres-
kedelmi és iparbank tisztviselőnője és László 
Tivadar, a szegedi szinház tagja, jegyesek. 

— A szegedi biztosítási tisztviselők cso-
portja szombatoh este rendkívül népes tag-
gyűlést tartott, melyen Herczey István elnök 
(Első Magyar) élénk szavakkal jelölte meg 
azt az irányt, amelyben a csoport működni 
akar. Hangsúlyozta, hogy osak tökéletes szer-
vezettséggel érhetik el érdekeik megvédését 
és ezért szervezetlen tisztviselőt a maguk kö-
rében nem tűrnek.' A szociáldemokrata párt. 
programjának rövid ismertetése után uj tisz-
tikart választottak, amely a következő: Her-
czeg István elnök, Székely Mór és Ke-miczí. 
Jul ianna alelnökök, Patzauer Aladár titkár, 
Herényi Nándor pénztárnok. Dobó Ignác és 
Fehér Gyula ellenőr, Darázs Margit és Do-
monkos Boriska jegyzők. A Magánalkalma-
zottak Szakszervezetteinek Országos Egyesü-
lése helyi Csoportjának választmánya Székely 
Mór alelnököt, Patzauer Abfflár titkárt, Do-
bó Ignácz 'és Fehér Gyula, ellenőrt és Pataki, 
Károlyt delegálták. Az öttagú agitációs bi-
zottság megválasztása után egyhangúlag ha-
tározati javaslatot fogadták el, hogy a tiszt-
viselők bizalmi férliai az intézetek igazgató-
ságában helyet, foglaljanak, a háború szolgá-
lati, évek kétszeresen számíttassanak és ezidő-
szerint á hivatalos órák - mindenütt reggel 8-
tól délután 2 óráig egyhuzamban tartassa-
nak. Ezt a javaslatot ugy a . szövetségnek, 
mint valamennyi csoportnak állásfoglalás vé-
gett elküldték. 

— A vasutasok értekezlete. Szombaton 
este a Munkásotthon helyiségében a szegedi! 
vasutasok több százan gyűlést tartottak. ,A. 
gyűlésen Gujzágó Gyula ellenőr_ ismertette a 
gyűlés célját. Pintér, a Magyar 'Vasutas ki-
küldöttje: a vasutasok szervezkedésének- szük-
ségességét hangoztatta és felhívta a jelenlevő-
ket, hogy lépjenek be a szociáldemokrata 
pártba. Utána Olejnyik József tartott tetsze-
tős beszédet a vasutasok felszabadulásáról és 
.szinted a szociáldemokrata pártba való • •belé-
pését sürgette a vasutasoknak. A gyűlésen el-
határozták, hogy 15-ére népgyűlést. hívnák' 
egybe, amelyein a vasutasok bejelentik a szo-
ciáldemokrata pártba való belépésüket. 

— Hangverseny. A Szeged-városi zene-
iskola a Bárányi János zongoraművész tanár 
vezetése alatt álló zongora főtanszak növen-
dő! keivel december 15-én, vasárnap délelőtt 
11 órakor a Korzó-mozi helyiségében zúngo-
ra-matinét rendez. Jegyek előre válthatók a1 

•Korzó-mozi pénztáránál a rendes hely ára-
kon. 

— A népek önrendelkezési joga a Kacs-
kában . A következőket irják nekünk: Bajmok 
bácsmegyei községnek körülbelül 11,000 la-
kosa van, amelynek fele magyar, egynegye-
de német és egynegyede bunyeváe nemzeti-
ségű. A m á t hó Tán ottan mégis akként ala-
kúit rneg a nemzeti, tanács, hogy mind a há-
rom nemzetiség egyforma számban volt ben-
ne iképvisellve. E nemzeti tanács és a vele egv-
időben felállított nemzetőrség elfojtotta a düió 
fosztogatást, pusztítást, megteremtette a ren-
det, gondoskodott a községi ellátatlanokról', a 
hazatérő katonákról és a legszélesebb irány-
ban fejtette ki jóléti intézkedéseit. Mégis egv 
pár lázító pánszláv felizgatta a község bu-
nyeváe ajkú lakosságát, szerb katonaságot 
kértek és amikor e katonaság megjelent a 
•községben, azok parancsnoka feloszlatta az 
eddig üdvösen működött nemzeti tanácsot és 
nemzetőrséget, tisztán szláv ajkuakból álló 
tanácsot alakítottak, a jegyzőt hivatalától meg 
fosztották és a község vezető magyarjait tu-
szul ejtették, akik közül a volt nemzeti tanács 


