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számoló hivatal ig.a*ígatóbiaotlságáuak a/ el-
nöke. Az einüfC néhány nap mwlva tém leg ma-
gához kérette Budapestire Villaxot, akvei kö-
zölte. hogy az előterjesztett ügyet me< fog.ia 
vizsgáltatni. Ki is küldte dr. Hesslein Józsefet, 
a központi vasúti szervezet megbízottját. Dr. 
hesslein összehívta a leszámoló hivatal Dizal-
rtii tanácsát és ott Vázsonyi Jenő Máv. elnök 
nevében és megbízásúból azt javasolta, hogv 
Ható, Leitner és Tolnai eltávolításának a kér-
dését egyelőre kapcsolják k i mert ezeket a 
tisztviselőket hamarosan úgyis nyugdíjazzák. 
Ezt a propuziciót a bizalmi testület magáévá 
tette, úgyszintén hozzájárultak természetesen 
ahhoz is, hogy Jenő A és Zehntbauer ellen 
vizsgálatot indítsanak, 

(Folyik a vizsgáiul.) 
A vizsgálat meg ejtése céljából a Magyar 

Vasutasok Szövetségének az elnöksége dr.' 
Urbanovich Arisztid Máv. titkárit a Máv. 
igazgatósága dr. Ferenczy Alajos felügyelőt, 
a Máv. pénzügyi főosztálya pedig Búza Jó-
zsef Máv. föellenőrt delegálta. A viz-ígá.at >t 
január 2-án kezdték meg. 

A vizsgáió bizottság a leszámoló hivatal 
közgyűlési termében rendes hivatalos órákat 
tart és részletesen kihallgatja ugv a panaszos 
tisztviselőket, mint a megvádolt két főhivatal-
nokot. 

A jegyzőkönyvek egyre szaporodnak. Má-
dig nem találtak ugyan olyan csde<\ményt-
kvt. amelyek feltétlenül beleütköznek a szol-
gálati szabályzatba, de számtalan eset került 
napfényre, amelyek mind azt bizonyítják, 
hegy Zehntbauer és Jenöfi ízléstelen durva-
sággal, íriko'leg'álisan és rosszindulatú! bán-
iak a tisztviselőkkel, akiket nemcsak hogv le-
törtek, de a porig aláztak. Zehntbauerröl pél-
dául kiderült, hogv egv ízben a hivatal egyik 
öreg alkalmazottját meg akarta pofozn.. 
Ugyancsak Zehntbauer rovására került az a 
cselekménye is, hogy leányát, aki alig pár 
hónapig, mint ideiglenes alkalmazott dolgo-
zott a hivatalban, kinevezésre terjesztette fül. 
holott érdemes tisztviselők a legtöbb esetben 
évekig hiába várták a jól megérdemelt kineve-
zést. Nem Zehntbaueren múlott, hogv a ki-
nevezés meghiúsult. Az egyik kezelőnő meg 
tudta ezt az idősebb ideiglenes alkalmazottak 
-.ilen tervezett merényletet és üerlóczyt név-
telen Levélben értesítette a készülő manőver-
ről. Az elnök erre nem tehetett mást, mint 
a kinevezést megtagadni. 

Jenőti Sándorról, — ha lehetséges, — 
még elszomorítóbb igazságtalanságok derül-
tek ki. Oránkint váltakozó egyéni szeszélye 
szerint bánt az alárendelt liivatalnokokkal. 
kedvenceit, — besúgóit, — könnyen elvégez-
hető és jól honorált különmunkával látta e) és 
mindenképpen azon /igyekezett, hogy a hi-
vatalnokok amúgy is keserves helyzetét még 
jobban elmérgesitse. Egv régebbi bűnét is tcí-
rójják neki. Apró-cseprő ügy, mindössze any-
nyi, hogy szentkutd tanyájáról ingyen szállít-
tatta a tejet a fővárosba, meg Szegedre. Eb-
ben az ügyben már tartottak egv ízben vizs-
gálatot, de az eredményt gondosan eltitkol-
ták. Az sem lehetetlen, hogy felmentették. 
Régebben nem létezett lehetetlenség a ieszá-
rnoló hivatalban. 

Dacára annak, hogy a bizalma testület 
Vtllax Béla hivatalfőnök ellen mindeddig nem 
foglalt állásit, több mint bizonyos, hogy erre 
is hamarosan rákerül a sor. A hivatalfönök 
ugyanis, amikor régi bűnei már-már feledés-
be mentek, gyorsan kinevezte egv rokonéit 
osztályvezető-helyettesnek. A bizalmi testület 
ekkor memorandumot nyújtott át. amelyben 
azt a kívánságukat fejezték ki, hogy a vezető-
állásokba való kinevezéseknél a testület véle-

ményét is kérjék ki. Egyben, a bizalmi testület 
megbízásából Esztergályos elnök a rokont 
visszahelyezte régi állásába. 

Amióta a vizsgálat tart. ugy mondják 'a 
tisztviselők, megjavultak valamelyest az ál-
lapotok a leszámolóban. A legtöbb osztályve-
zetőnek ez ugyan még mindig rosszui esik és 
nehezen veti le az évtizedeken keresztül vi-
selt pléhálarcot, ez azonban a kisebbik bai. 
Nagyobb ba.i az. hogv Vtllax Béla miatt ujabb 
vizsgáló-bizottság kiküldését kell kérni. Es ez 
időbe kerül. 

Tamás Rezső. 

Hat kiló lesz a liszt fejkvótája. 
— A közélelmezési bizottság ölése. — 

(Saját tudósítónktól.) A liszttel való ellá-
tás jelentős ügyét ma délután tárgyalta a köz-
élelmezési bizottság. Sokan foglalnak helyet 
ebben a bizottságban s majd mindenki fel-
szólalt. Meg is állapodtak abban, hogv a vá-
ros meglévő készletét miképpen osszák szét 
a iakoskág részére, hogv két hónapig elege.i-
dő legyen. Abban azonban nem jutottak ki-
elégítő határozatra, hogy- több készletei, amely 
hosszabb időre is távol tartsa az Ínséget, hon-
nan és hogyan szerezzen be a város. Igaz, 
hogy ezek nagyon nehéz kérdések s aligha 
találkoznának a bizottságon kívül is olyan 
okos emberek, akik megnyugtatóan felelhet-
nének meg rájuk. Az elnöklő polgármester 
a legnagyobb készséggel járult ahhoz, hogy 
a kérdéseket a Kereskedők Tanácsa a inasa 
körében is meghányja-yesse. Hátha maid ott 
rátalálnak a bö.csek kövese, ami helyes útra 
terel. A lisztnek havonkénti és fejenkénti kvó-
táját nem szállították le három kilóra, mim 
híre járt. Ettől u rémtől egyelőre, a két kö-
vetkező hónapra, megszabadultunk. A magán-
lakásokban sem kell egyelőre lisztet rekvirál-
ni. Két hónapig megkapjuk a közélelmezési 
minisztertől a havi, 25—25 vagon járulékot. 
Szegednek is vannak készletei. Hogy aztán 
mi lesz, azt senki sem iáthatia előre. A fej-
kvótát addig hat kilóban, a nehéz testi mun-
kát teljesítők számára hét kilóban állapítot-
ták meg. Ezt megelőzően a cukorral való el-
látás kérdését tárgyalták. Végűt a Békéscsa-
bán, hizlalt sertések hazaszállításáról vitat-
koztak, mert a hizlaló részvénytársaság meg 
akarja zsarolni a várost. 

Az ülést délután 5 órakor nyitotta meg 
dr. Somogyi Szilveszter polgármester. 

Dr. Ferenczy Béla, a közélelmezési hiva-
tal elncike előterjesztette, hogy a város ré-
sziére tiz vagon cukor érkezett. A bizottság-
nak az elosztás sorrendjét kell megállapíta-
nia. A városi lakosságnak egy tekintélyes ré-
sze, a tanyai lakosság pedig egyáltalában 
nem kapta még meg a három hónapra eső 
járandóságát. A gyógyszertáraiknak' csak egv 
hónapra osztották, ki a oukorjutalékukat. Fon-
tosnak tartja, hogy a kávéházak is megkap-
ják a kvótát, továbbá a vendéglők és a bor-
mérők is. 

— A bormérők i s? — kérdezték többen. 
Dr. Ferenczy megnyugtatta őket, hogy 

csak kis mennyiségről van szó. 
Somogyi Szilveszter, dr.: Elsősorban 

azoknak kell megkapniuk a teljes, három havi 
fejkvótát* az 50, illetve 20 dekát, akik még 
eddig nem jutottak hozzá, tehát a kiosztástól 
elmaradt városiaknak és a tanyaiaknak. Az-
után következzenek a közintézmények és vé-
gül a hávéházak és vendéglők. Az összes 
szükséglet nyolc vagon, két vagon tartalékul 
maradhatna. A kvóta esetleg szükségessé vá-
ló leszállításának mértékét egy bizottság álla-
pítsa meg. 

A bizottság ehhez hozzájárul. 
Dr. Ferenczy Béla : A közélelmezési mi-

niszter a városnak rendelkezésére bocsátja 
azokat a buza- és rozskészéteket, amelyeket 
a Haditermény még el nem szállított. Kér-
dezi a Haditermény jelenvolt képviselőjétől, 
hogy mennyi lehet ez a készlet. 

Seelenfreuná Albert, a H. T . szegedi ki-
rendeltségének vezetőjének adataiból kitűnik, 
hogy a Haditerménytől el nem szállított kész-
let kevés; leginkább vámmalmokban volt tá-
rolva, de a környéki nemzeti tanácsok a köz-
élelmezési miniszter tilalma ellenére lefoglal-
ták és el hordatták. 

Dr. Ferenczy Béla: Számításai szerint 
a közélelmezési minisztertől várható készle-
tekkel együtt 100 vagon gabona áll a város 
rendelkezésére. Az a kérdés már most, hogy 
mennyi időre akarják ezt a lakosság számára 
felosztani, két, vagy három hónapra-e s hogv 
e szerint a fejkvótát hogyan kell megállapí-
tani. 

Többek felszólalása után a fejkvótát sze-
mélyenként és havonként 6 kilóban, nehéz 

stimunkával foglalkozók számára 7 kilóban 
állapítja meg a bizottság. A k'-szlet igy két 
hónapra, március végéig lesz elég. 

Ezután arról tárgyalt hosszadalmasan a 
bizottság, hogy honnan és miképpen szerezzen 
készleteket a város. Számos terv merült föl. 
Ezek közül elfogadták azt. hogy Horgos köz-
séggel tárgyalni fognak, adja el a városnak 
fölösleges készletét. Más tervben nem álla-
podtak meg, de a polgármester hozzájárult 
ahhoz, hogy a Kereskedők Tanácsa a maga 
körében is foglalkozzék a kérdésiéi. 

Bitó Márk bejelentette ezután, hogy a 
Kereskedők Tanácsának sikerült tízezer ki-
logram pórkávét szereznie és kérte, enged-
tessék meg, hogv tekintettel a beszerzés ne-
hézségeire, a pótkávé kilóját 18 fillérrel a 
maximális áron felül adhassák el a fogyasz-
tóknak, inert a készlethez olcsóbban nem le-
hetett hozzájutni. Így egy kiló pótkávé körül-
belül 4 korona 50 fillér lesz. 

A bizottság ehhez hozzájárulását adta. 
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester 

bejelentette, hogy 200 sertés érkezett a váron 
számára. (Erre a jelentésre nem tört ki ugyan 
lelkes éljenzés, de örvendetes tény.) Még 1000, 
hatvan kiiós sertése van a városnak Békés-
csabán. A hazaszállításukat igen súlyos fel-
tételekhez köti a hizlaló részvénytársaság. Az 
uralkodó zavarokra hivatkozik. 

Csabán nincsenek is zavarok, mond-
ja egy közbeszóló. 

Dr. Somogyi Szilveszter: A részvénytár-
saság szerint vannak. Ezért a szerződés elle-
nére 11 korona 40 fillér helyett 12 korona 
premiumot követelnek kilónként s még ezen-
felül darabonként 450 koronát. Ehhez járul 
nának még a szállítási költségek. 

Szóval egy sertés is sok pénzébe kerülne 
a városnak, de azért többen azt kívánták, hogv 
a jeleri viszonyok közt fogadjuk el a föltéte-
leket. 

A bizottság ezzel szemben kimondotta, 
hogy ragaszkodik a szerződéshez s ezen az 
alapon próbál egyezkedni a részvénytársaság-
gal. mielőtt más eszközökhöz folyamodnék, 
bár volt, aki mindjárt hatalmi föllépést kí-
vánt, 

Óráját és ékszersít 
j a v í t t a s s a elsőrangú ó r a - é s é h s z e r -

é i z i e t e m b e n . S z o l i d á r a k ! 
Orakhan és ékszerekben nagy raktár. 

. . . v . f a S C H E ti K . . \ v . -
K o r z ó - k á v é h á z mellei t . 
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