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Ellenforradalmi nyomtatványokat terjesztenek 5zsgeden. 
— A Munkástanács eljár a rendbontók ellen. — 

'Saját tudósít ónktól.) Titokzatos eredetii. 
A fefe.keze-ti.ts nemzetiségi izgatás legdurvább 
formáját tartalmazó, a szociáldemokrata pár-
tot és a zsidóságot .súlyosan sértő gyalázko-
dó pamílettek kerültek pénteken a szociálde-
mokrata párt vezetőségének a kezébe. A pisz-
kolódó szennyiratokat állító, ag karácsony el-
ső és másodnapján a szegedi templomok előtt 
osztogatták. 

A pártvezetőség mindenekelőtt megálla-
pította a nyomdai impresszum alapján, hogv 
a nyomtatványok Varga József „Petőfi"-
nyomdájábán készültek. Amikor Vargához ez-
iránt kérdést intéztek, kijelentette, hogv a 
pamJlettek nem nála késztetek. Ha Vargának 
igaza van, valószínű, hogy a nyomtatványok 
Budapesten készülteik és a terjesztők ugy 
szállították ide azokat, nehogy a nyomda ré-
vén a szerzőket ki lehessen kutatni. 

A pamílettben a többek között ilyen ki-
tétclek^vannak: . .' . . 

Le a sztúnulkömivesekkel! 
Le a forradalmi szociéitdenuJiráeiával! 

A füzet ezzel végződik: 

Előre a király, az Isten is a haza ne-
ve ben! 

A lehető legpiszkolódóbb hangon szól a 
röpirat a zsidókról, akiket ,,jakhec"-eknek 

nevez és a szocialistákról, akiket ,.jakab"-ok-
n-ak csúfol. A szennyes irás hemzseg a nem-
zetiségek ellen uszitó kitételektől és azt a be-
nyomást teszi az emberre, mintha az egész 
röpirat csak azért készült volna, hogv a bei-
békét megbontsa és egy esetleges ellenforra-
dalmi akciónak tápot adjon. 

A Délmágyurország munkatársa kérdést 
intézett Eiirtös Sándorhoz, a szociáldemokra-
ta párt titkárához, aki megerősítette értesü-
léseinket és közölte velünk, hogy "a Munkás-
tanács a legerélyesebben nyomozza a nyom-
tatvány szerzőit és terjesztőit, akik ellen a 
legsúlyosabb eszközökkel fognak eljárni. 

Mint értesülünk, a párt vezetősége a 
rendőrség segítségét is igénybe vette ebben 
a rendkívül fontos ügyben, amelynek kiderí-
tése nemcsak általános nemzeti érdek, de 
rendkívül fontos érdeke Szeged város közön-
ségének is. ameiv felháborodással utasít visz-
sza minden olyan törekvést, amely akár a 
fennálló társadalmi rend. akár a forradalom 
vívmányainak megdöntésére irányuk Éppen 
ezért meg vagyunk róla győződve, hogv maga 
a közönség fog ebben az esetben a szociál-
demokrata párt nemes munkájában segéd-
kezni, hogy az ilyen sötét alakok mielőbb el-
vehessek méltó büntetésüket. 

A munkanélküliség 
megszüntetése. 

— Indítvány a januári közgyűlés elé. — 

(Saját tudósítónktól.) A munkanélküliség 
megszüntetése egyik legfontosabb hivatása a 
kormányzatnak. Minden dolgozni akaró' em-
bernek munkaalkalmat kell adni és biztosíta-
ni azt, hogv munkája után tisztességesen meg-
élhessen. A demokratikus társadalmi rendnek 
a munkán kelj fölépülnie. A leszerelés után; 
sok munkás kéz szabadult föl. ezeket semmi-
esetre sem szabad dologtalanul hagyni. Ez a 
cél vezette Szabó Gyula törvényhatósági ta-
got. amidőn a polgármesterhez indítványt 
nyújtott be a munkanélküliség megszüntetése 
tárgyában. Az indítványozó szerint 4—5 mil-
lió korona értékű városi építkezéseket keli 
megkezdeni a tavasszal, nemcsak a munka-
nélküliség enyhítésére, hanem szociális alko-
tások létesítésére. 

Az indítvány, amely alkalmasint a januári 

közgyűlésen kerül tárgyalásra, a következő: 

1. Határozzunk el 4—5 millió korona 

költség körüli és már a kora tavasszal kivi-

telre kerülő városi építkezést, főként lakás-

szaporítási célzatból. Építsen a város elsősor-

ban munkáslakásokat, de néhány városi tel-

ken emeljünk tömeges kislakásokat magába 

foglaló 3 traktusos épületeket is. E munkál-

tatásokra vegyünk föl kölcsönt s arra való 

tekintettel, hogy az államot az általános po-

litikai helyzet szanálására Irányzott gondjai-

ban támogatjuk és a munkanélküliek segélye-

zésében áldozatainkkal megtakarításokat idé-

zünk elő, kérjünk valamelyes móden illő kár-
pótlást azonfelül is. hogy a. munkáslakások 

építésénél igénybevesszük a kilátásba helye-

zett állatni támogatást. 

2. Mindez azonban'nem elégséges a mun-

kanélküliség felien való eredményes küzde-

lemre, mert számitásom szerint a mai érték-

viszonyok között legalább 10—12 millió ko-

rona értékű épitkezésre volna szükség, hogy 

ennek érezhető hatása is legyen. Emellett 

3— 10 évi városi adómentességet is kellene 
biztosi'taní i lyenformán: 

a) Azoknak, akik a tavaszon olyan uj ház 
építtetésére vállalkoznak, amelyben legalább 

4—5 lakás keletkezik, ingyen telket adna a 
város és 5 évi városi adómentességet, 

b) azoknak, akik saját telkükön hajlan-
dók még a tavasszal jelentős építkezést esz-
közölni, 10 évi adómentességet biztositana a 

.város és az építkezéshez szükséges tégla-
mennyiség egynegyedét ingyen bocsátaná 
rendelkezésére a föntebb emiitett ócska tég-
lákból, 

c) azoknak, akik az épületeiket lakássza-
pöritás érdekében átalakítani, vagy bővíteni 
kötelezik magukat, részleges adókedvezmény-
ben és az adott esetek fontosságához mért 
tégiasegélyben részesítené a város. 

3. Előmozdíthatná a város különösen a 
tatarozási és lakásátalakitási munkálatok 
szaporítását azáltal is. ha közbenjárna a most 
érvényben levő szigorú lakásügyi háborús sza-
bályok enyhítése érdekében és gondoskodnék 
az olcsó épitőanyagbeszerzésről. 

4. Fontos volna elrendelni a Rókus-álJo-
más közelében levő buvártó feltöltését is az-
zal a számítással, hogy a nyerendő területe-
ket házhelyeknek felosztva, még a mostani 
konjunkturális viszonyok között adnánk el. 

5. Szintén a munkaalkalmak szaporítása 
érdekében, de főként egészségügyi elodázhat-
lanul szükségességből el kellene rendelni a 
külvárotsi nyitott csatminák kitisztítását és 
rendbehozatalát is. 

Az indítványozó szerint az építkezéssel 
összefüggő sokféle iparág baján ily módokon 
eredményesen segíthetnénk. 

rint a közvetlen hadikiadásokat minuen nem-
zet saját maga fogja viselni. Elismeri, hogv 
Németország köteles jóvátenni a Belgiumban 
és Franciaországban okozott károkat. A né-
pek szövetségéről az: mondotta Érzberger. 
hogv az antantnak is érdekében áll. hogv * 
szövetségnek Németország is tagja legyen. 

Hír a volt német császár 
meggyilkolásáról. 

Bécs, december 28. (Havas.) Párisi ; -
pok eddig meg nem erősített hírt közölnek 
líohenzötlern Vilmos völt német császár meg 
gyilkoláséiról. A bécsi német nagykövet» igei; 
közölté, hogy a volt német császár meg.;yil-| 
kolásáról eddig semmi hirt nem kapott. A kö-
vetségen kijelentették, hogy ha az ex-est 9 1 
meggyilkolásáról szóló hir igaz volna, ac|. 
a nagykövetség arról hivatalos utón feltétle-
nül értesítést kapott volna. 

z,e Tanácskozás a hadügyminisz,eri 
tárca betöltéséről. 

Budapest, december 28. Károlyi Mii iamt 
miniszterelnök Beck Lajosnak, az Osztrák-
Magyar Bank kormánybiztosának fölajánlo-
tta a hadügyminiszteri tárcát. Beck Lajos ar-
ra kérte a miniszterelnököt, hogy ő a jelen-
legi állásában szeretne megmaradni és nem 
óhajtja vállalni a hadügyminiszteri tárcát. A' 
miniszterelnök most Vass János közélelme-
zési államtitkárral tárgyal a hadtigvminiszteri 
tárca 'betöltéséről. 

Budapest, december 28. A Nap értesülése 
s p i n t valószínűleg nem Vass János lesz a 
hadügyminiszter, ha/nem Fernbach Káról a 
kinek jelöltségét a szocialisták is szó 
látnák. 
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Érzberger a népszövetségről 

és a kártérítésről. 

Bécs. december 28. Berlinből táviratoz-

zák: Érzberger államtitkár tegnap előadást 

tartott a népszövetségről és a kártérítésről. 

Remény van rá, — m o n d o t t a - hogy Né-

metország és a szövetségesek között oiy ér-

telmű megállapodás jöjjön létre, amely szt 

000 / 

— Az előfizetési ár, Jelentettük már r 

den, hogy a Dél magyar ország előfizet isi „ra 

január 1-től havi 6 korona., egy péidánvsz in-

ára 24 fillér lesz. Erre az áremelésre régéi ••( 

keltett volna magunkat határozni, d 1 ; 

mibb érdekeink súlyos sérelmével ü d v n 

huztukdral'asztottuk. Abban bíztunk, mgy az 

árak eszeveszett emelkedése egysy.ei; an'-g-s 

csak meg fog á l ln i ós nagy elégtételünk tv 

lesz, ha elmondhatjuk, hogy közötisegünken ; 

nemcsak jól, hanem példátlanul olcsón is 

szolgáltuk ki. Ez az elhatározásaim'-: nagy ál-
dozatokat igényelt, tőlünk. •Miért, n< mondjuk 

meg őszintén ? Hiszen könnyen j • gá&aprt 

hat ja mindenki, aki az egyszeregy* r. tudja A 

lap előállításához szükséges anyagok ára l g 

alább nyolc-tízszerese a békebelinek, ezaet 

szemben a Délmagyarország előfizetési, ara 

csak most emelkedett évi 24 koronáról 72 <>• 

romára.. A legolcsóbb lap voltunk a békób i i , 

még mind ig az vagyunk ma is. Nincs ují-ág 

a vidéken, amely olcsóbb tenne. Temesvár. 

Nagyvárad, Arad és a többi nagy váras saj-

tója sókkal drágább, mint a Déhnagyaror 
szág. 'Ellenben sokkal kisebb és jelentéivel©-íj 

nebb lapok is m á r jokleje jóval drágábbak 

A ipaipir ára esak nemrég emelkedett isomi. 

ismeretesek azok a szociális kötelességek, a 

melyek a m unkáskérdés terén szívesen meg 

hozott áldozatokat követelnek tőlünk, nem 

zárkózhatunk el- természetesen az újságírók 

helyzetének lényeges javítása elől sem. Büsz 

kén valljuk, hogy olvasóink tábora magsuk 

szorozódott, mert ebben látjuk egyetlen iga/e 

látát annak, hogy jól dolgoztunk. Közismert 

hogy nem sajnáltuk az áldozatokat, amikor 

arról volt szó. hogy nagy ós mindenkit érdek 

Karácsonyi és újévi képeslap-különlegességek, 
a „Méd i S p e c i a l i t é " higiénikus szivarka-
hüvely főraktárában Szeged, Jókai-utca 11. 
Telefon 15—20. Eladás ugy nagyban, valamint kicsinyben. 

nem különben egyszerű és disz-

l e v é l p a p í r o k 
legolcsóbb árak mellett kaphatók 


