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1>ELM AOY AKOBSKAfl Szeged, 1919. január üO. '' 

•kar menni. az engedelmességet megtagadta 
•x ő éjnek idején nem meJtet föl a lövöldöző csa-
patokhoz a feimkru, tEz az akta .1918. okt, 2.V 
éről kelteződik és a liőhenoeg bátorságáról ta-
nusloodik. A harmadik akta legjobban érde-
kel bennünket, szegedieket, meri a V I I . had-
testről van beiuxe szó. Ez Boroevic,s tábor-
nok >!lent*'-s»» t914. december 29 érői keltezve. 
Azt mondj a cl benne Jloroevics, hogy József 
főherceg (jépfi'.gy vertiizzd akadályozta meg a 
csajxitotx hátrédéisát. tPWlig ezután közvetlenül 
ezt mondja Boroevies; A hadtest véleményem 
szerint oieui csapatai ímegbizlmtatlansáifa 
miait, hanem kimerültsége m i a t t mondta föl 
• szolgátatot. József apánk maga azt. jelenti, 
liogy n tüzelés sem akadályozta Jiivg a hát-
rálást: H katonák teljes kimerültségükben ön-
gyilkosságot követték el. 

— Az I. kerületi szociáldemokrata párt 
gyűlése. Élénken látogatott gyűlést tartott szer-
dán délután .Széchényi^ ér 2. szám alatti eme-
leti párthelyiséigében az I. kerületi szociálde-
mokrata párt. Illusztris bizonysága volt ez 
annak, hogy a munkások párt ja Szegedi város 
első kerületében is epodménnyel hódított térti. 
Dr. Kállai Kin-il pártelnök nyitotta meg az I. 
kerületi púrtgyülést és a politikai helyzetet 
ismertottei Rámutatott arra . liogy ezen a dél-
utánon ugyanaz történik Szegeden, ami a i 
egész ors-zágban: egyrészt a bolseviki szer-
vezkedés. másrészt a függetlenségi párt eJhe-
lyezkixlése mellett a szocdáldemŐkrata párt 
nydh-gyenieseu halad kitűzött céljai felé. Ma-
liin*: Egyed) t itkár ismertette H pártszerve-
w t eddigi működését é* a jövőben megoldásra 
táró feladatait. A politikai kérdésekhez és? a 
napirenden lévő szervezkedési inditványok-
tiir/ Evdits He.nlián. Kiss István. Zsolnai/ Tst-
•án. Popper Mjártk, Cer Lipót, lh>lin Ferenc és 
mások szóltaik hozzá. ÍOnVklődésl keltett a 
felszólalók közt Kertész 'Sándornak it belvá-
#ow önálló Iparosai nevében tett az a Ite.ieleri-
tése, hogy íi jövőtxn az önálló iparosok is te-
vékeny részt kivánnak vonni a jxirt működé-
sében. t 

— A kenyér ára . A szegedi sütőipari mun-
kások a |MÍkini"*»terH'kliel szemben béremelési 
követeléssel léptek tol. A munkások mostani 
betibéreik tetemes ifölorcx'dését. kívánják. A 
flaunkaa<tuk erre kiddöttséggel keresték föl a 
jmlgá rm«s*tert és megkérdezték tőle, hogy ha 
Tiokik a jniulkaibéreket emelniük kell, megma-
rad-e n kenyér mai maximális ára. A pol-
gármester a munkásokkal való egyezségre 
utalta a sütőmester eket. Szerdául délután a 
mesterek értekezletet tartottak, amelyből hét 
tagot küldöttek ki a mnraíkásak hét. megbí-
zottjával csütörtökön nuegtartamlló közös ér-
tekezletre. Kze.u a közös ülésen fog eldőlni, 
hogy aneunyi lesz a sütőnvu oltások fölemelt 
hetita-ro és hogy ahhoz képc-st váltakozik-e a 
kenyér maximális ára. Az a hir, mintha a 
nütói párosok a kenyérsütésért tennészetbeu, 
tüzelőfa vaJ való költséget akarnának, tévedé-
sen alapul, Szeretnők. ha az a hir is valót-
lannak bizonyulna, hogy a kenyér megdrá-
gul. 

— A szegedi rendőrség nincs megelé-
g e d v e a fizetésemeléssel A szegedi rend-
őrség tiszti és legénységi állománya a lég-
iitől Vhi fizetésrendezésscl nincs megelégedve. 
Korvinunk orvoslása, végett elhatározták. 
hog\ memorandummal fontodnak a. Iielügy-
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miniszt<'.rh«z. Á íneanarantliumot szerdán rlél-
után dr. Szakáll József, dr. üreyer Józsiit" 
kapitányolkból, Dónáth OTSiksa fogalniazóból, 
Vecsernyés István detektív csoport vezetőből-

és Csordás György tiszthelyettesből álló (kül-
döttség Budapestre vitte, hogy azt csütörtö-
kön a belügyminiszternek; á tnyúj t ja . A rend-
őrségnek az a,-kívánsága, hogy köi-iilbelül 
egy .státusba kerüljön a. budapesti áilamrenid-
ői'séggel. Kivánják. hogy a főkapitány ne a 
VJ L. ihaawHiu a W . tizetéai osztályban legyen. 
Szükségesnek tart ják bárom wímlőrtánácsosi 
állás szervezését, a VII . fizetési osztály íkeiv-
tében.. Bemlőrtanácsosi rangban volna a bien-
iigy i, a kihágási és a közigazgatási osztály 
veatítője. A kapitányuk szánna a V I I I . fizeté-
si os/,tályl-an öt. volna, ezek közül kettő, szin-
tén jogi doktorátussal, a tanyán teljesítene 
szolgálatot.. Alsó- és Felső tanyát három-há-
rom kerületre osztanák, a kerületeknek egy-
egy renclőrörsparancsnok volna a vezetője. A 
fogalmazók a IX. fizetési osztályba jutnának, 
hasonlóan az első osztályú rendőrfelügye!rvk, 
akik a mostani ivn<lörliszlek (remlőrbizto-
sok) -sorából kerülnének lvL A reinidörlegény-
•s;giKik a VI I I . fizetési osztályban levő renid-
őrparancanok volna a parancsnoka, aki köz-
vetlenül a főkapitánynak lenne alárendelve. 
A tervezet nagyon helyesen, a tiendtírlegéuy-
seg s/ánuit j s lényegesen akarja tmielui. A 
rendes létszám 1̂ 0 ember, pótrendőriSkkel 
ide-iglem-sum kiegészítve ,100 főnyi Baenkivül 
van 15--20 lovasrendőn-. A memorandumban 
.'150 főnyi rendes gyalogos rendőrlegénységet 
kérnek, a lovasrendőrök száanát százkettői-e 
akarják fölemelni. A mndőrök évi fizetése át-
lag hatezer korona volna. Iroda-tiszti állások 
szervezését is kívánják a rendőrségen. A de-
tektiv-tiestület gyökeres átszervezését is óhajt-
ják. A detektívek számát tizenötről ötvenre 
akar ják fölemelni felosztva két csoportra; 
élükön egy-egy csoportvezetővel. A polgári 
biztosok élén egy detektiv-főnak állana. 

— IA mozgalomnak, ha sikerre vezetne, 
nemcsak az lenne az üdvös eredhnéuye, hogy 
a. rendői"ségi emberek jobb fizetést kapnának, 
hanem az is, iliogy végre Szegeden legalább 
megközelítőleg elég rendőr lenne. 

— Árleszállítás i akciót indit a Nemzeti 
T a n á c s . Az ország összes Nemzeti Tanácsai-
hoz körlevelet küldött az Országos Propagan-
da Bizottság, amely azt kérte, hogy a még 
mindig horribilis árak letörése érdekében 
egységes akció induljon. szerint. hívják 
meg az össizes érdekelteket közös értekezletre, 
amelyen állapítsák meg a. különféle fogyasz-
tási cikkek árait, a legszigorúbb rendszabá-
lyok alkalmazása mellett, ügyeljenek fel a 
megállapított árak bet {irtására, 

— Egyesületet alakítottak a háztulaj-
donosok. Hírt adtunk arról, hogy a háztulaj-
donosok vasárnap délutáni ülésén határozati 
javaslatot fogadtak el arra vonatkozólag, 
hogv a háztulajdonos és a lakó köztií szabad 
egyezkedés ismét visszaállittassék. Ugyanek-
kor azt is e határozták, hogy érdekeik meg-
védésére egyesületet alakítanak. Ebből a cél-
ból intézőbizottságot küldtek ki, amely szer-
dán délután tartotta ülését. Az ülésen, ame-
lyen Szántó János elnökölt, elhatározták, 
hogy a vasárnapi ülésen elfogadott határozati 
javaslatot memorandum formájában a napok-
ban átnyújtják dr. Dettre János kormánybiz-
tosnak, akit felkérnek, liogv illetékes helyen 
támogassa kérelmüket. Ezután ISuloali Lajos 
emelkedett szólásra. Szokott kapkodó modo-
rában jelentette ki. hogy „az egyesület tömö-

rülni akar" . Ez után a bevezetés után aztán?-
mondott mindent, ami eszébe rtitott. Pedig -ne-
ki furcsa dolgok szoktak az eszébe ki-tni. El-
mondta, hogy az egyesület politikailag se le-
het hulla, kell, hogv tagokat delegáljon a tör-
vényhatósági bizottságba (?), azután egy iv 
papirosról nemzetgazdasági tételeket olva-
sott fel. beszélt az időjárásról, a természet 
szépségeiről, a tökekamatról, mondott egy cso 
mó izét, kijelentette, hogy az ember öncélú 
fén.v. csak azt nem magyarázta ineg, honnani 
veszi a bátorságot még mindig uniformist vi-
selni. Hiába kiabáltak háztulajdonos kollégái, 
hiába hangoztatták, hogv nem kíváncsiak er-
re. rendíthetetlenül folytatta monddóká.iáí és 
felkérte a jelenlevőket, hogv az ember ne te-
gye rabszolgává embertársát. Ezt egyhangú-
lag megígérték. 

Most folytatom. mondta Balogh. 
— Ne tessék, — kérlelte az elnök. 

—Hát akkor, kérem, lemondok mindenről, 
és itt hagyom az egészet. Vagy eldobom, 
vagy felolvasom. 

l^obja el! — kiáltottak rá. de Balogh 
ncin zavartatta magát és kijelentette, hogv az 
egyesületnek határozott politikai céljának 
kell lenni. Persze senki se hallgatott rá, ha-
nem mintha ott se lett volna, szép csendeset? 
megcsinálták az alapszabályokat. 

— Elbúcsúztatták a francia állomáspa-
rancsnokot. L' Faiore főhadnagy, a franciák 
sziegedi államásparanosnoka, két hónapi sza-
kadságüt kapott, A főhadnagy kedden, a ké-
ső esti órákban utazott el: Szegedről [Elutazá-
sa előtt a Szeged-áUamá-son közvetlen és m.e-
leg búcsúztatásban volt vésze. Az intim jel-
legű ünnepséget a Iflmniusz vezette b<% ame-
lyet. a. francia katonáik állva hallgattak végig. 
Majd Vermes Ödön állomásfőnök keresetlen 
szavakban kivánt boldog hazatérést Faio-
re főhadnagynak, aki válawában kijelentette, 
hogy a .magyarokat sok jó tulajdonságuk 
miatt megszeretU>. A Vöröskereszt állomás 
hölgyei megbízásából Sarol ta nővér egy szál 
piros rózsát, nyújtott á t a ilohad nagymak. Hofí 
mann ödön a magyar állomásparancsnoksájr 
nevében köszöntötte a. távozó főhadnagyát é> 
a .meghitt ünnepség a Marseillaise hangja, 
mellett ért véget. \ 

— A szegedi vas és fémmunkások bér-
mozgalma. A szegedi vas és fémipari szak-
mában dolgozó munkások is elhatározták, 
hogy munkaadóikkal kollektív szerződést 
kötnek, iEz ügyben szerdán délelőtt Kulcsár, 
bndaix'sti kiküldött jelenlétében tárgyaláso-
kat folytattak az önálló vasipari űző gyártu-
lajdonosokkal, délután pedig ama vállalatok, 
tuljdonosaival. akik vállalatuk keretébm vas 
és fémipari munkásokat, is foglalkoztatnak. 
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