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nek," vágyaknak az önmrórsóklésre, a további 
várakozásoknak még mind ig a lemondás ke-
serű könnyével való öntözése azonban egy 
pil lanatra sem szabad, hogy a magyar tisz-
viselői kart elosüggessze. Nem! Az összeség 
érdeke, a hatalmi erő érzete, a vállvetve küz-
dés, az ország jövendő életerejének, fcntartá-
sának világos tudata, a munka fokozása, a 
mely nélkül boldogabb jövő el se.ni képzelhe-
tő, a forradalom után előlegül nyújtott szo-
ciális törvények és intézkedések, amelyek már 
a magyar tisztviselői kart hamarjában is le-
vegőhöz, enyhültök!; megélhetési lehetőséghez 
juttatták, biztatóul szolgálhatnak arra. nézve, 
hogy a magyar tisztviselői kar megtalálta 
azt az utat, amelyen az összeség és az egye-
sek boldogulása érvényesülhet. 

Az uj, 'niég kialakulatlan helyzet közepett 
a tisztviselőkre- és azok türelmére, munkaked-

vére,'erkölcsi és fizikai elejére a köztársasági 
ál lamnak nagyobb szüksége van, mint volt 
a régi rendszernek a háború alatt. A tisztvi-
selők munkakedvének az országban jelentkező 
letargikus nnuikakedvtelensóg közt nem sza-
bad lohadnia, sőt serkentésül kell, hogy szol-
gáljon mindazok számára, ak ik . csüggednék, 
avagy helytelenül fogják fel az u j világrend-
nek a munkára és munkálkodásra vonatkozó 
tételeit. A henyéket, fonákul gondolkodókat a 
.dolgozó munkásság nnglett a tisztviselőknek 
kell fel rázni ok és irányitaniok. 

A -tisztviselők önérzetének, munká j uk 
tiszteletbentartásának, egyéni és összérdekeik 
biztosításának, tisztes, gondtalan inegélbetó-
séuck két pillére van: a munka és ősszétartás. 
A munkáva l a magyar népköztársaság, az 
összetartással a sa ját boldogulásukat biztosít-
ják a tisztviselők. 

R gyáripar válságos helyzete. 
Szegeden is több ezer gyári munkás marad munka nélkül. — 

<Saját tudósítónktól.) Á válság, melybe a 
széuhiáiiv juttatta a magyar gyáripart, a leg-
közelebbi hetekben, sőt napokban Szegeden is 
fogja éreztetni romboló, hatását. A legtöbb 
gyári tizemnek napokra, legföljebb egy-két 
hétre van még szene, azután az tizem meg-
áll és a márkások ezrei, a tisztviselők százai 
fognak munka nélkül állni, A munkások ter-
mészetesen kivétel1 nélkül megkapják a válla-
latoktól fizetésük 80 százalékát, amit az ál lam 
később meg fog téríteni a gyáraknak. Vala-
mennyi vállalat fizetni fogja tisztviselőit is. 
Ezzel oltárul' a gyáripar.válságos helyzetének 
a munkásokra nézve katasztrofális következ-
ménye. A tekintetben egyébként is nyugodtak 
lehetünk, hegy a népkormány alatt nem hagy-
ja majd az állani éhezni a munkások ezreit 
azért, mert a szénhiány miatt ».em dolgozhat-
nak. Mi történik azonban, ha az egész magyar 
ipari termelés hónapokon át tétlenségre lesz 
kárhoztatva? 

A legnagyobb szegedi vállalatok közül a 
Baek-mak.m eddig hat heten át szünetelt szén 
hiány miatt. A inalt héten megkezdték az ür-
est, de mindössze 5—6 napi őr leni valója van 
a maliimnak. Ha ezt a búzamennyiséget ki-
ürülték, ismét megdliurűk, mert nincs, több 
készlet nyersanyagban. A szén is kifógyóban 
van. A malom körülbelül 230 munkást és 20 
tisztviselőt foglalkoztat. 
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A Magyar Kender és Eenipar r.-t, a há-
ború előtt 7—800 munkást, foglalkoztatott, ez 
a szám a háború alatt felemelkedett 1300-ig. 
Most a szén silány minősége miatt a teljes 
.tizemét nem tarthatja fenn, ug.y, hogy a Írét 
három napján a telep egyik, kővetkező három 
napján a telep másik része van üzemben. A 
munkások létszáma most 700-on valamivel 
ah i fyan . A szén legföljebb január, 10-ig elég. 

A Szegedi Kcuderfcnógyár a háború alatt 
1200 munkást foglalkoztatott; most leszállt ez 
a létszám 800-ra. A szén legföljebb még két 
hitre -elég..Hetek óta korlátalt üzemet tarta-
nak fenn.'Üzembeszüutctés'esetén itt is, mint 
a másik kendergyárban, a 'munkások heti bé-
rének 80 százalékát kifizetik, a tisztviselők is 
kapni fogják fizetésüket. 

A villamos vasút, mint ismeretes, decem-
ber 9-tő' 33.-ig má r szünetelt széntóánv miatt. 
Most néhány napra való szénmennyisége van. 
Az alkalmazottak közül 80-at üzemszünetel-
tetés esetén vagy nem, vagy csak elvétve tud" 
nak foglalkoztatni, 50-nek körülbelül két hétig 
lesz még dolga a műhelyben, A fizetés 80 szá-
zalékát természetesen a villamos vasút is elő-
legezi. A tisztviselők is -kapják az üzemszünet 
alatt a fizetést, teljes fizetést kapnak azok az 
alkalmazottak, akiket a.vál lalat foglalkoztat-
ni tud. 

BSSSSilBBUSBSBiíBWSSiStSRB iíSlSggSSlgggggggtiggggggls-

Az uj eseh-szlovák demarkációs voriai. 
Budapest, december 24. Ma délelőtt Vyx 

alezredes, a Budapesten időző francia fegy-

verszüneti bizottság eiaök". hivatalosan tudo-

mására adta a kormánynak, hogy az antant-

föparanesneikság ia cséh-szlovák csapatok ré-
szére uj demarkációs vonalat állapított meg. 

Vyx alezredes a következő átiratot intézte 

Károlyi Mihály miniszterelnök, hadügymi-

niszterhez: 

Kegyelmes Uram! 

Vun szerencsém- N ugy méltóság ód-
nak tudomására hozni a december 3-iki 
közlésem kiegészítéseként a szövetségesek 
keleti hadseregének parancsnokló tábor-
nokától kapott utasítás szerint a cseh-
szlovák állam által követelt határokat, 
mint a szlovák föld történelmi határait, 
amelyek a következőképpen állapíttattak 
meg: 

1. Magyarország jelenlegi északi határa. 

2. Magyarország nyugati határa a Du-

náig. 

3. A Duna folyam es 'az Ipoly torkoló 
Iáig. 

4. Az Ipoly folyó Rimaszombatig.. E vá-

ros Szlovúkor szagé. 

5. Az egyenes vonal Rimaszombattól az 

fing folyó torkolatáig. t 

6. Az Ung folyása az Uzsok magúslotwg. 

A végleges határokat csak a békekonfe-

rencián a szövetségesei fogják egyetértőleg 

megállapítani. Kérem Nagyiméltóságodat, 

hogy mostantól kezdve a magyar csapatok 

a íj., 4.. 5. és 6. paragrafusokban .megállapított 

vonaltól délre vonassanak vissza. 

Fogadja Nagy méltóságod nagyrabecsülé-

sem ujabb megnyilvánulását. 

A magyar kormány a, jegyzéket átvette, 

de annak a cseh szlovák-állam történelmi ha-

tárára vonatkozó passzusát, m in t a históriai 

tényekkel nem egyezőt, nem akceptálja, ra-

gaszkodik a Hodzsa Milánná! a demarkációs 

vonalra nézve kötött megáll á l d á s h o z és a 

jegyzék-ben brutálisan ön kény ii eljárást, lát. 

Minden históriai alapot és a .jelenlegi álla-

potot is arcul verő képtelen dolognak tar t ja 

azt, hogy az olyan színmagyar városoknak, 

mint Pozsony, Komárom, Kassa megszailá-

sát nemzetiségi elv alapján követelhessék. A 

kormány tiltakozó jegyzékét az igazságügy-

miniszter készíti és rövidesen átnyújt ják. 

kötéláru Zsineg, 
sák, ponyva 

Hesser és Buchwald cégnél, (TiszaLajos-kórut, az 
uj ref. palotában) a legjutányosabban szerezhetők be. I 

Megszűnik a városi katonai 
ügyosztály. 

— Kereskedelmi, ipari és szociálpolitikai 

ügyosztályt szerveznek. — 

I>r. Dettre J ános kormánybiztos, aki 

már egy liét óta, beteg, most is á l landóan a, 

város ügyeivel foglalkozik és kedden olyan 

nagyjelentőségű átiratot intézett a polgár-

mesterhez, amely a közigazgatás ügymeneté-

beu igen jelentékeny változást van h ivatva 

előidézni. Abból az alkalomból, hogy a köz-

gyűlés dr, Tóth M ihá ly katonaügyi tanácsnok 

nyugdíjazását kimondotta, a kormánybiztos 

annak a véleményének ad kifejezést, hogy 

ez az ügyosztály teljesen jelen tőségnélküli 

marad a jövőben, mint maga a katona ügy, 

ellenben annál fontcsabb az ipar- és kereske-

delem, amelynek fejlesztése érdekében a vá-

ros már 1017-ben elhatározta, hogy külön ta-

nácsi ügyosztályt áll it fel. (Ennek miegvaiósá.-

tását most aktuálisnak lát ja a, kormánybiz-

tos. 

A nagyjelentőségű, minden dicséretre ós 

sürgős megvalósításra érdemes át irat egész 

terjedelmében a következő; 

Polgármester Ur! 

Kérőin, méltóztassék a következők tekin-
tetében a városi tanácshoz előterjesztést ten-
ni: 
t 

Az V. tanácsi ügyosztály vezetője nyug-
díjaztatván, a bekövetkező személyváltozás 
előtt, véleményem szerint az ügyosztály ha-
táskörének u j ,megállapítása eiódázhatatlanul 
szükségessé vált. 

Az V. ügyosztály hatáskörébe eddig a ka-
tonai. és építési ügyek tartoztak. A katonai 
ügyek polgári közigazgatási'intézésének azon 
ban régi jelentősége majdnem teljesen meg-
szűnt s a jövőben még inkább meg fog szűn-
ni, ugy, hogy ez ügyek intézésére a katonai 
tanácsnoki á l lás meghagyása inkább fényű-
zés volna, mint tényleges munkakör ellátásá-
ról való gondoskodás; az épitési ügyek pedig 
a remélhetőleg mihamarabb, mindenesetre 
azonban az építkezések újbóli megkezdése 
előtt megszervezendő műszaki tanácsnoki 
ügyosztály hatáskörébe fognak utaltatni. 

Igy a mostani V. tanácsi ügyosztály ér-
demleges hatáskör nélkül marad. 

Vannak azonban a város közigazgatásá-

nál elhanyagolhatatlan fontosságú ügyek, a 

melyeknek lényeges volta az uj á l l ami és tár-

sadalmi berendezkedésnél csak növekedni fog 

súlyban és jelentőségben és amelyek eddig 

vagy egyáltalában nem voltak beutalva a vá-

rosi tanács hatáskörébe, vagy pedig hiány-

zott az az egységes ügyintézési lehetőség, a 

melyik minden alkotásnak előfeltétele, 

Bfrjk az -ügyek egyrészt az ipari és kercs-
keÚélmi ügyek, amelyeknek el látására a tör-

vényhatósági közgyűlés 5461914. ltgy. szám 

alatt u j tanácsi ügyosztály felállítását ren-

delte el és szervezte meg és amely közgyűlé-

si határozatot a volt belügyminisztérium 

csupán egy ineidentálLs, személyi körülmé-

nyekre alapítót 1, indokból oldott fel, másreszt 

a szociálpolitikái ügyek (a munkásjóMti in-

• tézmények alkotása, lakáskérdés, közegészség-

ügy, közszolgáltatása vállalatok kommunizá 

lá.sia stb.), amelyek eddig vagy egyáltalában 

ném részesültek közigazgatási ellátásban, 

vagy pedig az egyes tanáesügyosztályok kö-

zött szétszórtan, alárendelt jelentőségű fel-
adatok nak tekintettek. 

Mielőtt a megüresedett- tanácsnoki áSlás 

betöltetnék, a tanácsnoki állás hatásköre len-

ne tehát megállapítandó, hogy ehhez képest 

oly egyénnel legyen az állás betölthető, aki a 

megállapítandó feladatok elvégzésére a leg-

több személyi és tárgyi biztosítékot fogja 

nyújtani. Eddig -az ideig pedig az 4". ügyosz-

tály alárendelt jelentőségűvé vált ügyeit a 

mai közigazgatás köretein belül hátrány nél-

kül lehet elvégezni. 

felkérem Polgármester Urat, szive.Aerl. 


