
Szeged, I918r december 20. DÉLMA G YABORSZAf l 3 

R Kereskedő Tanács is részt akar venni a közélelmezési 
hivatal vezetésében. 

— A Munkástanács kiküldöttéivé! egyenjogú hatáskört kérnek 

a kereskedők. — 

(Saját tudósítónktól.) A Kereskedő Ta-
nács Ottovay Károly etnöklésével; csütörtökön 
délután teljes ülést tartott. A tanács a hábo-
rúból visszatérő kereskedelmi alkalmazpttak 
és főnökök közötti vitás kérdések elintézésére 
békéitető bizottságot alakított, amelynek el-
nöke Holczer Dániel lett. 'Ebbe a bizottságba 
a 'kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete 
hárem tagot küld. ki, A fogyasztóközön,ség 
és a kereskedők panaszainak felülvizsgálásá-
ra panaszbizottságot alakítottak Geiszler Je-
nő elnök'ésével, amely bizottság naponta dél-
után 5—7 óráig veszi fel a panaszokat, mind-
két részről a Lloyd 'helyiségében. 

A hadból: visszatért kereskedelmi alkal-
mazottak azzal a kérelemmel fordultak a ta-
nácshoz, hogv rendeztessen részükre szabad-
előadásokat a kereskedelmi ismeretek köré-
ből. A kérdés előkészítésére a tanács bizott-
ságot küldött ki Waliisz Géza elnöklésével. 
A hadból visszatért kereskedők azzal a pa-
nasszal fordultak a tanácshoz, hogy áruhiány 
miatt üzleteiket nem képesek -toytatni. En-
nek a fontos ügynek elintézésére fíitó Márk 
elnöklésével bizottságot küldtek ki, amely, 
amint a forgalom a külfölddel megindul, áru-
kat szerez be a hadból visszatért kereskedők 
közt való szétosztásra. Ugyancsak a hadból 
visszatért kereskedők kérték, -hogy a háború 
alatt már esetleg kiadott üzlethelyiségeiket I 

visszakapják, vagv más megfelelő helyiség-
hez jussanak. A tanács kiküldött egy heiyi-
ségbeszerző bizottságot Patzauer Sándor ci-
nckiésével. A bizottság érintkezésbe fog lépni 
a lakáshivatal elnökével; sürgős intézkedés 
megtétele végett. 

A közélelmezési hivatalban a kereskedő 
tanács szintén képviseltetni óhajtja magát, 
ezért megbízta Ottovay Károly elnököt, ép-
jen, érintkezésbe a polgármesterre!, hogv « 
Munkástanács kiküldötteivel a kereskedő ta-
nács kiküldöttel egyenjogú hatáskört kapja 
nak. A nagykereskedők azzal a kérelemmel: 
fordultak a tanácshoz, járuljon) hozzá, hogy a 
környékbeli községekbe (Kistelek, Dorozsma, 
stb.) továbbra'is elláthassák a kiskereskedő-
ket. A tanács kiküldte az árubeszerzési bizott-
ságot, amely meg fogja vizsgálni, hogv mi-
lyen cikkekre mondható ki a kiviteli engedély. 
A döntés el'en a tanácshoz lehet felebbezni. 
A tanács a bizottságot utasította, hogy- csak 
olyan cikkekre javasolja a kivitelt, amelyek-
ben a város bővelkedik, a közszükségleti cik-
keket lehetőleg ne engedje kivinni. 

Panasz érkezett több kereskedőtől az ár-
megállapító bytöttság ellen. A tanács felhívja 
a kereskedőket, hogy panaszaikat Írásban, a 
panaszbizottság elé terjesszék, amely indo-
kolt esetekben, a tanács utján átteszi.a pana-
szokat az árvizsgáló bizottsághoz. 

A kormány választójogi te vezetei 

Budapest, december 19. A kormány két-
féle választójogi tervezettel foglalkozik. Az 
első szerint proporcionális választást rendez, 
másodszor a régi kerületi beosztás alapján 
tartják meg a választásokat. A nemzetgyű-
lésre négyszáz képviselőt választanak, -Bu-
dapest- harminc képviselőt választ, a többi 
kerületet harminchét körzetre osztják u-gy, 
hogy minden körzet választói tiz-tiz képvise-
lőre szavaznak. A választások lefolytatására 
választási biztosokat kell kiküldeni. A vá-
lasztásoknak mindenütt lajstromok szerint 
kell történni. Minden választó kap majd egy 
nyomtatott lajstromot, amelyen fel lesznek 
tüntetve az összes pártok jelöltjei. A válasz-
tók -a listán egy kereszttel jelölik meg azt a 
pártot, amelyre szavaznak. A választás .min-
denütt községenkinti -és titkos lesz.. 

Némef-Ausziria Nyugatmagyar-

ország ellen. 

Budapest, december 19. Jól értesült, hely-
ről jelentik, hogy Német-Ausztriából ismétel-
ten megkísérelték, hogy fegyvereket csem-
pésszenek át a határon Nyugatmagyai'o.rszág-
ba, anég pedig azzal a szándékkal, bogy alka-
lomadtán ellenünk fegyveresen lépjenek fel. 
A lajtaujfalui és nagymartoni kudarc után a 
magyar kormány a német-osztrák kormány-
nál tiltakozott az ilyen kísérlet megismétlő-
dése ellen és egyúttal a szükséges elő vigyá-
zat i intézkedésekét megtette. 

Angol u jság iró a magyarság 

hangulatáról . 

Budapest, december 19. A Dai ly News 
ma ideérkezett száma tudósítójától cikket kö-
zöl a magyarok helyzetéről. A oikk egyes ré-
szeiben igy hangzik: 

iHa valaki tüzetesebben megismeri a ma-
gyar viszonyokat, megérti a magyarok mél-
tatlankodását-, amiért az antanthatalmakban 
nincs készség arra, hogy elfelejtse a multat 
és barátságos érzülettel közeledjenek az u j 
köztársaság felé. Az uj irányzat kétségtelenül 
demokratikus, őszinte. Gyűlölik a háborút. 

A politikai ós társadalmi életben Anglia be-
folyása igen nagy és feltétlen csodálattal te-
kintenek Angol országra. Erdélyt a románok-
nak adják. (Erdély el vesztésének a félelmétől 
a magyarok nem tudnak megszabadulni. 
Készségesen elismerik, hogy ott nagy tömeg 
románság él, de azt (erősítgetik, hogy a kér-
déses terület ezer év óta jogos része a ma-
gyar királyságnak. Festői öltözékii magyar 
parasztok, akik Erdélyből jöttek, csaknem 
minden nap megjelennek a miniszterelnöksé-
gen, hogy hűségükről tanúságot tegyenek ós 
tiltakozzanak .még csak a gondolata ellen is, 
hogy Magyarországtól elszakítsák őket. 

Mióta elhagytam Svájcot, árja a tudósí-
tó, ellenséges nép közt első -ízben találtam 
itt Budapesten a háború katasztrofális vége 
felett érzett megaláztatás mély fájdalmát. A 
békekonferencia fogja eldönteni a magyarok 
sorsát, de aki szomorúságukat szemléli, nehe-
zen tagadhatja meg' rokonszenvét ettől a 
büszke 'néptől. 

Bolsevik! tüntetés Budapesten. 

Budapest, december 19. M a délelőtt bolse-
viki irányú mozgalom nyilvánult meg a fő-
város utcáin. Tizenegy óra tájban a képvise-
lőház előtt pár száz főnyi utcai tömeg és mun-
kásesapat verődött össze, amely többnyire 
foglalkozás nélküli munkásokból állott, akik-
hez Nánásj György kommunista tendenciájú 
beszédet intézett, amelyben azonnali kielégítő 
munkát követeit a foglalkozás nélküli mun-
kások részére. A tüntetők ezután lassan a Vi-
segrádi-iutea 13. számú ház elé vonultak, pi-
ros zászlókat, lengettek ós éltették a szocia-
lista köztársaságot. A Visegrádi-utcában van 
a Vörös Újság cimü kommunista lap szer-
kesztősége, azért a tömeg itt helyezkedett e l 
A lap szerkesztőségének ablakából két kom-
munista agitátor ós egy horvát-szerb kikül-
dött beszédet, intézett a, tömeghez. A beszéd 
tartalma az volt, hogy a proletár munkásság 
nem lehet elégedett a -mai állam-formával és 
a köztársaságnak eddig kivívott eredményei-
vel. ök tovább mennek és kommunista köz-
társaságot követelnek, amelyben minden pol-
gár egyenlő vagyoni és munkaviszonylatban 
élhessen. 

Nyugdíjazták a főkapitányt 
és a katonaügyi tanácsost. 

A— Véget ért a decemberi közgyűlés. — 

(Saját tudósítónktól.) A lehető leglany-
hább érdeklődés mellett folyt l-e csütörtököt! 
a decemberi közgyűlés -második — utolsó -> 
napja. A tárgyalás menete mindvégig ivar-
talan volt, a.gv. hogy alig tartott az egész 
tárgysorozat lereíerálása egy óra hosszat. 

Csütörtök az egyhangú határozatok 
napja volt. Egyhangú határozattal nyugdíjaz-
ta a közgyűlés dr. Szala.v József főkapitányt 
és dr. Tóth Mihály katonaügyi tanácsosi. 
Egyhangúlag engedélyezték a, városi helye; 
tes tanítók és a közkórházi ápoló személyzet 
150 százalékos háborús pótlékát és egyhan-
gúlag határozták el' a becsüst állások rend-
szeresítését is. 

A közgyűlés második napján is dr. So-
mogyi Szilveszter elnökölt a betegsége miatt 
akadályozott dr. Dettre János -kormánybiztos 
helyett. 

A közgyűlés ©folyásáról a következő tu-
dósításunk számol be: 

Dr. Sömogyi Szilveszter polgármester 
megnyitja az ülést. Taschler Endre főjegyző 
a közgyűlés első napjáról felvett jegyzö-
könyvet -ismerteti, amelyet a törvényhatósági' 
bizottság észrevétel nélkül, tudomásul; vesz. 

Az év folyamán a költségvetésben né; 
mely téténél hitel többletet kellett igénybe 
venni. A már túllépett és ezentúl szükséges 
hitel, mintegy 500,000 koronát tesz ki. Ennek 
jóváhagyását kéri a tanács. Megtörténik. 

Taschler Endre főjegyző a tanács nevében 
teíhatahnpást -kér arra, hogv a spanyoljár-
vány leküzdése körül felmerült költségeket 
a rendkívüli alapból' fedezhesse a tanács. A 
közgyűlés az engedélyt megadja. 

A közúti vasúti társaság megíölebbezte a 
legutóbbi közgyűlési határozatot, amely sür-
gős intézkedéseket léptetett életbe ellene. Ar-
ra hivatkozik a társaság, hogv a határozat 
nem emelkedett jogerőre és így az intézke-
déseket fel' kellett volna függeszteni, illetve 
nem lett volna szabad azokat végrehajtant. 
A tanács a íöíebbezés elutasítását javasolja-. 
A közgyűlés iigy határdz. 

A polgármester átírt a tanácshoz és kö-
zölte,, hogv az adóhivatali becsüsök panasza 
a'apjárti rendszeres fizetés megadását kéri 
részükre. A tanács ezt azzal hozza be a köz-
gyűlésbe, hogy a szervezeti' szabályzat meg-
felelő .módosítása után, miután ennek 
semmi akadálya nincs — 19 rendszeresíteti 
hecsüdi állás szervezíóssék. Ezzel: a tanácsi 
javaslattal teljesen azonos Pásztor József in-
dítványa, amely igv elesik. A közgyűlés Bach 
Jenő felszólalása titán magáévá teszi a ta-
nács javaslatát. 

A javadalmi hivatali alkalmazottak há-
borús segélyének a 80 százalékát a kincstár 
fedezi, husz százalék erejéig azonban a vá-
rosnak kell hozzájárulni. Erre kér felhatalma-
zást a tanács, a fogyasztási illeték-bevételeik 
terhére. A közgyűlés megadja. 

A 'közgyűlés a városa közélelmezési üzent 
uj vezetőjének, Ferenczy Bélának -utalványo-
zási- jogot adott, -ujabb két millió korona fo-
lyószámlahitelt engedélyezett a köZéfelmézési 
hivatal vezetőjének a rendelkezésére a- Sze-
ged-Csongrádiban, az ujszegedi járványkor-
házba dr. Beczner Imre orvost alkalmazta, 
úgyszintén városi alkalmazást adott Sebes-
tyén József mérnöknek. 

Sebestyén Endre -mérnök 4 és-fél. évig ka • 
tona volt. A város minden értesítés medö-
zésével beszüntette illetményei kiutalását. Se-
bestyén most erre az időre járó fizetéséi, az 
összes -illetményekkel együtt kiutalni kéri. A 
közgyűlés a tanács javaslatára elrendelte u 
visszatartott illetmények, -mintegy 18,000 ko-
rona. kifizetését. 

Dr. Szalay József nyugdíjazás iránti kér-
vényét Taschler Endre referálta. A tiszt; fő-
orvos a kérvényező ideggyön geségére való te-
kintettel 3 havi szabadság engedélyezésé; 


