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A közélelmezési miniszter 

a közeliátásról. 

Budapest, december 17. Nagy Ferenc 
közélelmezési' miniszter az éleimiszerkérdés-
ről a következőket mondotta egv újságírónak: 

— A fővárosnak és környékének liszttel 
vak) ellátása hónapokra biztosítva van. A na-
pokban tárgyaltam a még meg nem szállott 
vármegyékkel. A tárgyalások során arra tőre. 
kedtem, hogy minden termelő vármegye ön-
maga gondoskodjék e!látásáról. E célból fel-
hatalmaztam az alispánokat a rekvirálásra és 
feljogosítottam őket arra. hogy a vámmal-
mokban tároló vámgabona felett is rendelkez-
zenek. Meg kellett ezt tenni azért, mert a 
mai nehéz időkben a központi adminisztráció 
igen sok nehézséggel' jár. A közérdek áltat 
szabott kereteken belül szabad mozgást keli 
engedni a vidéki hatóságoknak. A Délvidéken 
maradt készleteink gondtalan, sőt bőséges 
megélhetést nyújtottak volna, de ma nem tu-
(hink hőzzáféftkőzni ezekhez a készletekhez. 

A munkakerülőket összeírják. 

Budapest, december 17. Búza Barna fölcí-
íravelésü'gyi: miniszter rendeletet adott ki a 
munkakerülők összeírása végett. A rendelet 
szerint helységentkint munkástanácsot kell 
alakítani. Ezek a munkástanácsok irják össze 
azokat, akik elfogadható ok nélkül: nem akar-

• nak munkát vállalni. A munkakerülőket ki-
zárják azok sorából, akik a földbirtokreform 
megvalósítása során földet kapnak. 

Svájc nem lür monarchisfa 

összeesküvést. 

Zürich, december 17. A svájci kormány 

figyelmeztette a Svájcban időző magyar és 

osztrák arisztokratákat, hogy abban áz eset-

ben, ha monarcbista és egyéb politikai tevé-

kenységükkel fel nem hagynak, rövid időn 

belül vagy feii/crsitják, vagy Internálják 
őket. 

Korzó Mozi R.-T. 
Telefon: Igazgató: I Telefon: 

11-85. VASS SÁNDOR. 11-85. 

Szerdán és csütörtökörj 

Nagy detektív sláger ! 

SZENZÁCIÓS ! IZGALMAS ! 

Rotterdam-
Amsterdam 
Nagy detektív történet 4 felvonásban. 

A s z e z o n egyik legnagyobb 

detektiv slágera. 

Előadások 5, fél 7 és fél 9 órakor. 

HÍREK 
000 

e- Minisztertanács. Budapestről telefonálja 

tudósi .ónk: A kormány kedden este hét óra-

kor Kdrolyi Mihály elnöklésével miniszterta-

nácsot tartott. 

— Bi ró Lajos lemond. Budapestről lete-

lefonálja tudósítónk: Biró Lajos külügyi ál-

lamtitkár napok óta spanyolbetegségben fek-

szik. Értesülésünk szerint a külügyi államtit-

kár többé nem tér vissza hivatalába, hanem 

lemond. Biró lemondását azzal hozzák kap-

csolatba, hogv a külügyminisztérium szerve-

zése nagyon lassan halad előre és a külpoli-

tikai orientálódás sikerében alig lehet bizni, a 

külügyi ál lamtitkár tehát nem akarja magát 

esetleges kudarcnak kitenni. 

— A szerdai közgyűlés ügyei a tanács 

előtt. A városi tqnács keddi, közgyűlést elő-

készítő illésén a gyengélkedő kormánybiztos 

helyett dr. Somogyi Szilveszter polgármester 

elnökölt. Az illésen azokkal az ügyekkel fog-

lalkozott a tanács, amelyek a szerdai közgyű-

lés elé kerülnek. Mindenekelőtt az indítvá-

nyok kerültek sorra. Balogh Lajos indítvá-

nyát, amelyben sürgős vizsgálat elrendelését 

kéri a hid.szegecselési ügyben, valamint dr. 

Kormányos Benőnek azt a maradi felfogást 

képviselő és a régi rendszerbe illő indítvá-

nyát, hogy állapiteák meg, hogy ebben az 

ügyben kik informálták a sajtót és ezeket 

büntessék meg, a tanács azzal a javaslattal 

terjeszti a közgyűlés elé, hogy adják ki ezt a 

két indítványt a tanácsnak azzal, hogy azok-

ról a legközelebbi közgyűlésen részletes jelen-

tést tegyen. — Balogh Lajos másik indítvá-

nyában a tanyák és a szegedi piac között gép-

koesijáratok beállítását sürgeti. Ezt az indít-

ványt azzal terjeszti a tanács a közgyűlés elé, 

liogy térjen fölötte napirendre. ,— Kiss Gyu-

la törvényhatósági bizottsági tag az 1910. óta 

vásárolt ingatlanok összeirá-sára tett java-la-

tot, A tanács utasítást kér a közgyűléstől az 

indítvány megfelelő előkészítésére. —. A Sze-

geden legközelebb meginduló francia nyelvű 

hetilap részvényeiből ötezer korona értékű ér-

dekeltség vállalását javasolja a tanács a. köz-

gyűlésnek., — A spanyoljárvány leküzdésére 

nagyobb kiadása volt a városnak, ennek a fe-

dezetére a rendkívüli alap kijelölését kéri a 

tanács a közgyűléstől. - Bejelenti a tanács a 

közgyűlésnek, hogy munkaalkalom nyújtása 

céljából a fogadalmi templom közötti haszna-

vehetetlen épületeket lebontatta. Kéri ennek 

tudomásul vételét. — A városi zeneiskolában 

egy ujabb zenetanári állás szervezésére kér 

engedélyt a tanács a közgyűléstől. A had-

ból visszatért iparosok segélyezésére 25.000, a 

hadból hazajött ügyvédek segélyezésére pedig 

15.000 korona segély folyósítása iránt tesz a 

tanács .javaslatot a közgyűlésnek. Betöltés-

re kerül a szerdai közgyűlésen 11 városi állás. 

Az igazolóválasztmányban 5, a kijelölővá-

laisztmányban 3, a középitészeti tanácsban 1, 

a közigazgatási bizottságban 5 és az árvaszé-

ki tanácsban 12 tagsági hely betöltését java-

solja a tanács. 

— A tanácsüléseken részívesz a mun-

kásság. Hétfőn a szociáldemokrata párt kül-

döttsége, amikor megjelent dr. Dettre János 

kormánybiztosnál, a küldöttség vezetője, 

Wallisch Ká lmán , a Munkástanács elnöke 

azt a kérést terjesztette a kormánybiztos elé. 

hogy tegye lehetővé, hogy a munkásság kép-

KELEMEN JÓZSEF 
szátlitási és fuvarozási vállalat 

Szeged, Károlyi-utca 3. sz. a. — Telefon 15 -63. 
Bútorszállítást, fuvarozást helyben és vidékre 

legolcsóbb árban vállal. 

Hajhullás, hajkorpa 
vorsan elmúlik a Leinzinger-féle „Cliina hajszesz' 
Ital. Ára K 3.— Kapható Leinzinger Gyula gyógy-

szertárában Szeged, Szécbenyi-tér. 

viselői a tanács ülésein résztvehessenek. A 
kormánybiztos megnyugtatta a küldöttségei 
és elmondta, hogy már ebben a kérdésben elő-
zőleg kérdést intézett a kormányhoz, de még 
eddig válasz nem érkezett. Kijelentette a kor-
mánybiztos, hogy Balthány Tivadar volt bel-
ügyminiszternek szándéka volt országosan 
feloszlatni a városi képviselőtestületeket és a 
közgyűlés jogkörét a városi tanácsokra kí-
vánta ruházni. Azt is tervezte a volt belügy-
miniszter, hogy a városi tanácsokat kiegészí-
ti a progresszív pártok annyi kiküldöttjével, 
ahány a városi tanácsnokok száma. Dr. Dett-
re János még azt is kijelentette, hogy semmi 
•akadálya sincs annak, hogy a munkások ki-
küldöttei a tanács ülésén, hozzászólási és sza-
vazati jog nélkül, jelen lehessenek. Dr. So-
mogyi Szilveszter polgármester kívánatosnak 
tartja, hogy a munkások delegáltjai a tanács-
üléseken részt vegyenek ós már a csütörtöki 
tanácsülésen a Munkástanács három tagja 

ellenőrzés céljából jelen is lesz a tár-
gyalásokon. 

y/— A város gazdaság i üzemvezetőt al-
ka lmaz . A polgármesternek Skultéty Sándor 
főszámvevő bejelentette, liogy széleskörű 
munkakörét, aminek elvégzését a nagy mun-
kaanyag miatt képtelen már elvégezni, vál-
toztassa meg és vagy a főszámvevő, vagy a 
város gazdasági üzemeinek vezető állása alól 
mentse fel. A keddi tanácsülésen a, főszám-
vevő kérelmével foglalkozott a tanács, amely 
ugy határozott, hogy mintán a főszámvevő 
munkássága a főszám vevői teendők ellátásá-
ban nem nélkülözhető, ajánlani fogja a köz-
gyűlésnek. hogy a város szakképzett gazda-
sági üzemvezetőt alkalmazzon. A gazdasági 
üzemvezető ügykörébe tartozik ma jd a bo-
domi rét i k oriyh a kertészet, a baromfi telep és 
sok más létező ós létesítendő városi gazdasági 
üzem vezetése. 

-- Balogh Károly szabadságot kér. Ba 
logh Károly, a város volt pénzügyi tanácso-
sa és a közélelmezési hivatal volt vezetője, a 
kinek a polgármester a saját hatáskörében 6 
heti szabadságot engedélyezett, kedden bead-
ványt intézett a polgármesterhez ás megron-
gált egészségi állapotára való hivatkozással 
több havi szabadságot kért. A kérelem fölött 
a közgyűlés fog határozni és egyáltalán nem 
kétséges, hogy teljesitik azt annál is inkább, 
mert Balogh úgysem térhet többé vissza a 
hivatalába. 

— Teljes alkoholtilalom Szegeden. A 
Nemzeti Tanács felterjesztésére Nagy Vince 

belügyminiszter elrendelte az abszolút alko-

holtilalmat. A rendelet szerdán életbe lép, 

szerdától kezdve tehát az eddig engedélye-

zett három deci bort, vagy pohár sört sem 

szabad, még étkezés mellé sem kiszolgáltatni. 

Kivánt'siak vagyunk, váj jon ezután is annyi 

részeg ember fog éjszakánkint. különösen Al-

sóvároson diilöngőzni, min t eddig, amig bá-

rom deci bort szabad volt kimérni. -Kíván-

csiak vagyunk erre különösen azért, mert 

nem tinijük elhinni, liogy a Fehér Ló közked-

velt Annus nénijének most több oka legyen 

a rendeletet betartani, m in t ezelőtt Volt. Eze-

lőtt ugyanis egyáltalán nem respektálta az 

alkoholtilalmat, amelyet különben a Tisza-

parii kocsmák és egyéb éjjeli mulatóhelyek 

sem szoktak teljesíteni. Nem tudjuk annak 

az okát elképzelni, hogy a rendőrség miért 

nem fogja szigorúbban ezeket a kiméréseket, 

amelyek ugy látszik arra pályáznak, 

hogy a szigoráról közismert, helyettes főka-

pitány lezárassa üzleteiket. Mert erőszakos-

ságuknak előbb-utóbb ez lesz a következmé-

nye. 

— Rendeljenek el népszám'álást. Dr. 
Lippay Lajos törvényhatósági bizottsági tag 

a következő indítványt adta be a decemberi 

közgyűlésihez: Intézzen a város föliratot a 

kormányhoz rendkívüli népszámlálás elrende-

lése érdekében. Ind í tványát azzal indokolja, 

hogy legyen leltárunk a megmaradt életállo-

mányról és arról, hányan vannak az igény-

jogosultak. A kényszermunkáltatás kérdésé-

nél is fontosak a várható adatok, ne legyen 


