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f\ közélelmezési bizottság kimondta a városi fatelep 
megszüntetését, 

szociálde-
a közéi el -
ellenőrző 

í\SajáJ tudósttónktól.) A közélelmezési 
bizottság pénteken délután négy érakor dr. 
f t nagyi Szilveszter polgármester elnöklése 

.'M illést tartott. Az ülésen Ferenczy Béla, 
ii közélelmezési hivatal vezetője bejelentette, 

\ legutóbb tiz vagon cukrot utaltak .ki a 
cváros részére a mezőhegyesi cukorgyárból. A 
cukrot fegyveres Őrség fogja Szegedre kísér-
ni:, Vagonoktól már történt gondoskodás, 
ug; . líogy a cukor a jövő hét végén biztosan 
e , .'érkezik Szegedre. A cukorból mindenek-
-í«íl< azokat elégítik ki. akik a legutóbbi ki-

- •ásnál kimaradtak, azuitán a gyógyszertá-
ra: . szükségletét fedezik és esetleg a kávésok-
éi • is juttatnak annyit, amennyi iparuk 
' 'utasához feltétlenül szükséges. 

Bcjelenitetto az előadó, hogy a 
• krata párt bizalmi férfi a i, akik 

ii.tozé-0 liivatalban teljesítenek 
- gálatot, ezért személyenként havi 750 ko-
" "a -fizetésben részesülnek. A bizottság ezt 

•nnásul vette. 
Közölte Ferenczy a bizottsággal, hogy a 

. vosnak •mintegy 180.000 korona értékű ci-
pó, bakancs és szandál raktára van. Javasol-
j a hogy ennek a kiárusításával bízzanak 
.. t g egy szakemi >ert. 

Ábrahám Mátyás bejelenti, hogy a szó-
ié 'demokrata párt nagyszabású fogyasztási 
> • vet ke/etet feg létesíteni, ennek cípőosztá-
lya is lesz. Azt gondolja, hogy a cipők ki-
li.rasitását ezzel össze lehetne kapcsolni. A bi-
zottság ugy határozott, hogy a cipőket a 
közélelmezési hivatal árusitla-sa ki Nemes 
és Ábrahám bizalmi férfiak ellenőrzése mel-
'.W :'t. 

Bemutatta Ferenczy a közélelmezési hi-
vatal alkalmazottainak a névsorát, amelvhől 
II,,derül, hogy van olyan hivatalnak is. aki 
.140 korona fizetést kap. A 'bizottság elhatá-
rozta. hogy felkéri a közélelmezési hivatal-
hoz beosztott bizalmi férfiakat a fizetési l ista 
átvizsgálására. 

Ferenczy referádája után dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester közölte a bizottság-
gal,' hogy az ülésre meghívta Koráé* Sán-
dort, a sertésüzem vezetőjét és Gál Miksát, 

a városi fatelep vezetőjét. Ezután bejelentet-
te a polgármester, hogy legközelebb kétszáz 
darab sertés érkezik Békéscsabáról közélelme-
zési célokra. Ezeket azonnal, levágják és ki-
mérik. (Ezenkívül, miután félő, hogy a fran-
ciák Békéscsabát megszállják, jó volna az 
ott hizlalt 1(500 sertésből 600 darabot Kőbá-
nyára szállítani, ezer darabot pedig Szegedre 
hozni és itt tovább hizlalni. A békéscsabai 
hizlalda megbízottja csütörtökön járt a pol-
gárul esteméi, akinek kimutatta, hogy altban 
az esetben, ha a sertéseket itt hizlalják, az 
lényegesen töbl e kerül. A polgármester haj-
landónak mutatkozott a költségtöbblet felé-
nek átvállalására. Cinnek az a jánlatnak az 
elfogadására a megbízottnak oiem volt felha-
talmazása. A költségtöbblet fele mintegy 
50.000 koronát tesz ki, ezt azonban a zsirellá-
tás biztosítása céljából feltétlenül fedezni 
kell. 

A bizottságnak is ez volt a véleménye már 
azért is, nehogy a hus árát emelni Ikelljen. 

A sertéshizlalás kérdésének a megvitatá-
sa után a hatósági faüzemet ismertette a pol-
gármester, aki közölte a bizottsággal, hogy 
Gál Miksa, a hatósági -faüzem vezetője bead-
ványt intézett hozzá és azt az ajánlatot tet-
te, hogy szüntesse meg a bizottság a faüze-
>met. A -|M)lgármester a niaga részéről ugyan-

ezt a jánl ja , miután a közélelmezési üzem 
miniden osztályát, amelynek megszüntetése 
elé különösebb akadályok nem gördülnek, 
úgyis meg fogják szüntetni. 

Gál Miksa felszólalása után elhatározta 
a bizottság, hogy a faiizemet megszünteti és 
a leszámolást Scultéfy Sándor városi főszám-
vevő közbejöttével megejteti. Az fizletév de-
cember 3/1-én zárulna. A város által kifizetett 
előlegeket a B:ink"gye,sülét visszafizetné, 
ngy, hogy a várost a faüzem. megszüntetésé-
vel semmi károsodás nem érheti. 

Végül bejelentette a polgármester, hogv a 
városi téglagyár vezetőjével egy ujabb éves 
szerződést óhajt kötni, még pedig 25%-os 
haszonrészesedés alapján, fik*z fizetés nélkül. 

A bizottság ehhez is hozzájárult, mire az 
ülés véget ért. 

A hadügyminiszter a hadsereg fegyelmének 
visszaállításáról. 

— A tisztikar országos gyűlése. — 

Budapest, január 3. (A Délmagyar ország 
tudósítójától.) A katonák bizalmiférfi testü-

leteinek, valamint a hadsereg u j fegyelmének 
az egész országra való egységes megalkotása, 
illetőleg alkalmazása céljából a hadügymi-
nisztérium mára az ország összes csapaltes-
teiből, katonai intézeteiből és hatóságaitól, 
egy törzstisztet, segédtisztet, két-két száza-
dost, egy-egy főhadnagyot és egy-egy hadna-
gyot rendelt be. Ezek a '(tisztek ma •délelőtt 
kilenc órakor gviiltek össze a régi képviselő-
ház ülésterniélien, ahol gróf Festetich Sán-
dor hadügyminiszter üdvözölte őket. 

A miniszter ezután beszédet, mondott. 
H ingsulyozza. hogy azért gyűltek össze e 
nagyfontosságú tanácskozásra, mert meg 
keli állapítani azokat a vezérelveket, amelyek 
szerint az uj hadsereget meg kell szervezni. 
Av uj hadsereget sürgősen tel kell állítani, 
mert cz fogja eldönteni a békekonferencián 
Magyarország sorsát. Az a'ítant figjjfSme fe-» 
lén'k fordul és a lieketárgyaláson csak akkor 
Jesz kedvező hangulat irányunkban, ha látják, 
hogy az a j átalakulásokon ugy mentünk ke-
re.sxftrtil, h o g y újrai teljesen talpraállottunk. 

A hadseregnek, amely az ország talpköve. A 
ki azt képzeli, hogy a régi rendet vissza le-
het állítani, mélyen csalódik. Az ilyen ember 
nem tud beleilleszkedni a mostani helyzetbe 
és kell. hogv ennek konzekvenciáit levonja, A 
tisztikar nem akar ja a régi rezsimet vissza-
állítani. A tisztikar az uj rendszer hvve. A 
hadseregre föltétlenül szükség van a forrada-
lom vívmányainak védelmére, dia azokat va-
lamely oldalról támadás és veszély fenyege-
ti. A tisztikar nem marad egyedül, a magyar 
néppel fog együtt dolgozni a fegyelem meg 
alkotásán. 

A .minisztert ibeszéde után lelkesen meg-
éljenezték. Utáua Pogány József, a katona-
tanácsok kormánybiztosa tartott beszédet, a 
melyben hangsúlyozta, hogy a hadsereg fel-
állítására feltétlenül szükség van és a had-
seregnek egyetlen éltető és fentartó eleme 
a fegyelem, amelyet helyre kell állítani. A 
minisztert és Pogány kormánybiztost lelke-
sen ünnepelték. 

Ezután Sipos Gyula ezredes részletesen is-
mertette a katonai tanácsok bizalmi rendsze-
rét. és a katonatanácsok megalkotását elren-

•(elő ha d ügyi min isz t er i rendeletet. majd 
pont ró]-pontra ismertette a katonai, esküdt-
székek megalkotásától kiadott rendeleteikét. 
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—• A francia megszállás Szegeden. Fran-
cia katonát sokat lehet már látni az utcákon. 
Világoskék eg*yenr,uhában, félrecsapott puha 
sapkában csoportosan járnak. Piacon, üzle-
tekben vásárolnak és barátkoznak olyanok-
kal. akik értenek a nyelvükön. Kávéházban 
is megfordulnak B láttunk békésen •együtt 
billiárdozó magyar és francia katonákat. Na-
gyon tisztességtudóan viselkednek a közkato-
nák s ez a városban nagyon megnyugtató le-
nyomást tett. Boblet ezredes parancsnak 
szombaton délelőtt .11 órakor látogatást tett 
Somogyi Szil vessze r dr. polgármesternél, 
hogy vele a megszállásra vonatkozó fonton 
ügyeket megbeszélje. (Ennek a látogatásnak 
pénteken kellett volna megtörténnie s az ez-
redes udvariasan közölte a polgármesterrel, 
hogy elfoglaltsága miatt csak holnap keres-
heti föl. A megszálól csapat egyébként még 
neon érkezett aneg teljes számban s még há-
rom transzport jön. Eddig uégyszáz francia 
katona van Szegeden és tizenegy tiszt. A 
franciáik a fegyverei; beszolgáltatását szigo-
rúan megkövetelik. Igazolvánnyal sem .sza-
bad senkiinek sem fegyvert hordania. Aki 
most adja be a lőfegyvert, az a városi ható-
ságtól később visszakapja, de a franciák el 
fogják kobozni a puskát vagy revolvert attól,, 
aki azokat magánál tar t ja . A megszálló csa-
pat parancsnoka a tisztelgést i- megköveteli a 
magyar katonáktól. 

— A pénzintézeti tisztviselők sztrájkja. 
Pénteken reggel, mint a Délniagyarország kö-
zölte, sztrájkba léptek a szegedi bankok tiszt-
viselői, összesen százhatvanan, mert husz-
huszonöt százalékos fizetésemelés iránt való 
kérésüket a bankok nem akarták teljesíteni. A 
legtekintélyesebb szegedi pénzintézetben, a 
Szeged-Csongrádi Takarékpénztárban a tiszt-
viselők szerint ötven-hatvanezer korona évi 
többköltséget okozna a követelés teljesítése, 
holott a bank tiszta nyeresége ez évben egy 
millió korona volt. Az ötven-hatvanezer korona 
költség negyvenkilenc tisztviselő közt oszlanék 
meg. Az egyes bankok szerint különbözőek a 
követelések, mert vannak pénzintézetek, ame-
lyek igen csekély fizetést adtak eddig a tiszt-
viselőknek. Pénteken, délelőtt a bankigazgatók 
fölkeresték dr. Dettre János kormánybiztost s 
az ő közbelépését kérték ki az ügy sima elin-
tézésére, mert a tisztviselők túlzottaknak mon-
dott követeléseit nem akarták teljesíteni. Dettre 
János dr. kormánybiztos tanácskozott a tiszt-
viselők bizalmiférfiaival is, akik a fizetéseme-
lésen kivül azt is kívánják, hogy banktisztviselő 
csak szakszervezeti tag lehessen s a föl mondás 
is csak bizalmiférfiak" megkérdezésével történ-
hessék. Délután folytatták a tanácskozást, az 
intézetek vezetőségeinek és a tisztviselők meg-
bizottainak álláspontjai közeledtek és remélni 
lehet, hogy a tisztviselők kívánságai teljesülnek, 
amivel a sztrájk talán már szombaton véget ér. 

— Kinevezés. A hadügyminiszter dr. Hollós 
fózsef főorvost kinevezte a szegedi kerületi pa-
rancsnokság területére kerületi higiénikusnak. 

— A közélelmezési üzem ellenőrzése. 
A Munkástanács öt tagot küldött ki a városi 
közélelmezés ellenőrzésére. A kiküldöttek azt 
fogják ellenőrizni, hogy egyrészről a közönség 
igazságosan megkapja a magáét s a hivatal 
vezetése körül ne kövessenek el hibákat, más-
részről azonban azt is, hogy a közönség köré-
ből se kövessenek el visszaéléseket. Mert is-
meretes, hogy voltak olyanok s vannak is ta-
lán, akik ugyanazon család részére több be-
vásárlási könyv alapján a megengedettnél több 
lisztet, cipő és szövetjegyet s egyebet vásárol-
nak, vagy akik több családtagot mondanak be 
a valóságnál. Épp ezért, akinek ugyanazon 
család részére egynél több könyve van. az 
január 10-ig jelentse be ezt önként. A jelent-


