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Szeged, 1919. február hó

imperiumot a franciák a fegyverszüneti szerződés értelmében nem ismerik el és a kormánybiztosságok vezető személyiségeit szombat éjjel francia védőfedezet mellett Aradra vitték és
melléjük két francia védőtisztet állítottak. Egyben Farret tábornok a Konstantinápolyban székelő Franchet tábornokhoz a vitás kérdést felterjesztette. Dr. Róth Ottó és Jakoby Kálmán
kormánybiztosok és személyzetük egyelőre Aradon maradtak.

Eszék, február 24. Pécsett
általános sztrájk tört ki.

tegnap

jffegalakult a szegedi
kereskedők szövetsége.
Vasárnap volt az alakuló

gyűlés.

(Saját tudósítónktól.) Vasárnap alakult meg
a kereskedelmi és iparkamara helyiségében a
szegedi kereskedők szövetsége, amely arra van
hivatva, hogy a kereskedők szövetségének ügyeit
intézze. A gyűlést Ottovay Károly elnök nyitotta meg. Üdvözölte a kereskedelmi és iparkamara, az alkalmazotti szakszervezetek, az iparosok és a sajtó képviselőit. A szövetség programmját fejtette ki ezután Schweiger Miksa
titkár.
— A kereskedő osztály — mondotta — el
van határozva arra, hogy a forradalom által
kivívott jogokat minden erejével megvédelmezi.
Osztályának érdekeit meg fogja védeni, de
sohasem fog más osztályok rovására előnyöket
követelni. Az abnormális drágasági viszonyok
következtében abnormálisan magas bérek és a
rövidre szabott munkaidő kereskedelmünk és
iparunk versenyképességét veszélyezteti . . . A
vámok eltörlését kivánja a szövetség, a kereskedők képviseltetését a néptanácsban, nemzetgyűlésben. Küzd a kereskedői tisztességért.
Utána Wimmer Fülöp beszélt. Két célja
legyen — mondotta — a szövetségnek, minden támadás visszautasítása s az összes kereskedők érdekeinek védelme.
Weiner Miksa a Lloyd-Társulat támogatását ajánlotta föl a szövetségnek. Ezután Herczeg
István, Boáa Bertalan, dr. Landesberg
Jenő,
Winternitz Lipót beszélt. A legutóbb a hadból
hazatért kereskedők és kereskedők özvegyei
érdekeinek istápolását ajánlotta a szövetség figyelmébe. Dr. Kertész Béla az alapszabályokat
ismertette. A szövetség célja: egyetlen egyesületbe tömöríteni kis-, közép- és nagykereskedőt. Követelni fogják mindenekelőtt a központok és a bankok áruüzletének megszüntetését, az árdrágítás! kihágásoknak a rendőr-bíróságtól a biróság hatáskörébe való átutalását. A
szövetség szervezete a következő lesz: a szövetség szakosztályokra oszlik és igy külön
egyesületi életet fog élni. A szakosztályok fölött
áll a nagytanács, amely a szövetség közgyűlésének tartozik felelősséggel. Egyhangúlag elfogadták ezután az alapszabályokat, ami után
Stauber Miksa vette át a nagygyűlés vezetését.
Vatihora István javaslatára egyhangúlag
megválasztották a szövetség elnökéül Ottovay
Károlyt, ügyvezető elnökéül Schweiger Miksát és
ügyésznek dr. Kertész Bélát. Ezután névszerint
titkos szavazással megválasztották a tisztikart,
amely igy alakult:
Ügyvezető elnökhelyettes Vadász Aurél.
Alelnökök Holtzer Tivadar, Patzauer Sándor, ifj.
Aigner József, Scheinberger Antal, Stauber
Miksa, Valihora István. Főtitkár Pick Jenő. Titkárok Landesberg Jenő, Boda Bertalan. Pénztárnok Kroó Adolf. Ellenőr Kocsis Ferenc.
Jegyzők Landesberg Sándor, Szauer M. János,
Tarján Illés. Háznagy Vértes Miksa.
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Politikai tanácskozás az elnöknél.
Budapest, február 24. (A Délmagyarország
tudósitójától.) A köztársaság elnökénél ma este
politikai tanácskozás folyt, amelyen részt vettek
Berinkey Dénes miniszterelnök, Nagy
Vince
belügyminiszter, Kunfi és Garami Peidl, Sándor,
miniszterek. Később megjelent dr. Dietz Károly
főkapitány is. Az értekezlet után a belügyminiszter intézkedett, hogy a mult heti toloncházi
eseményekkel kapcsolatos vizsgálatokat sürgősen fejezzék be, hogy ennek eredményéhez
képest el lehessen járni.

HÍREK
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— A kormánybiztos

Szentesen és Cson-

grádon. Dr. Dettre János kormánybiztos vasárnap délelőtt a szentesi megyeházán szabadelőadást tartott a forradalmi költészetről. Szentesről Csongrádra utazott, ahol tanácskozást folytatott Jócsár Kálmán csongrádmegyei kormánybiztossal Szeged élelmezési ügyeiről. A tárgyalás eredménye az, hogy még ezen a héten
harminc szarvasmarhát szállítanak Szegedre.

— Állami segítség vidéki városoknak uj lakások építésére. A hi-

vatalos lap vasárnapi száma nagyfontosságú rendeletet közöl a vidéki városok
lakásínségének, valamint az ipari munkátlanságnak megszüntetésére, vagy legalább csökkentésére. A minisztertanács
— a kereskedelemügyi miniszter rendelete szerint —' hozzájárult ahhoz, hogy
nj lakások
építésére a miniszter kerek
számban 58 millió korona
előirányzat
nélküli kiadást számolhasson el tárcája
terhére. Egyelőre Arad, Debrecen, Győr,
Kassa, Kecskemét, Kolozsvár, Komárom,

Korzó Mozi R.-T.
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Kedden :

A Nordisk-gyár

Losonc, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Pozsony, Szabadka, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok és Temesvár szükségleteire
volt tekintettel a miniszter, de a segélyezés más városokra is kiterjeszthető.
Ha a városok telket adnak az építkezésekhez és a közmüveket, valamint az
épitési költség kétharmad részét, akkor
az állam adja a tervet és a költség
egyharmad részét. A pénzügyminiszter
a városok által igényelt kölcsön legelőnyösebb feltételek melletti megszerzésére
a szükséges intézkedéseket megteszi, A
végrehajtásával az Országos Lakásügyi
Tanács (Budapest, I. Döbrentei-tér 4.)
bízatott meg.
—

Szabadonbocsátották

a

burgonya-

daraügy vádlottait. Budapestről
telefonálja
tudósítónk : A budapesti büntető törvényszék
vádtanácsa hétfőn délután Kiss táblabíró elnöklésével elrendelte Marich Jenő, Miklós Jenő és
László Ernő igazgatók szabadonbocsátását. A
vádtanács határozatában megállapította, ez az
ügy Windischgrátz herceg személyének bevonása nélkül előbbre nem vihető és be nem fejezhető. Marich, Miklós és László a kora délutáni órákban elhagyták az ügyészség fogházát.

— Szellemi

munkások

szervezkedése.

Vasárnap délelőtt az I. kerületi szociáldemokrata
párt helyiségében értekezletet tartottak a szociáldemokrata szellemi munkások, hogy szakszervezetük megalakításáról tanácskozzanak. Az
értekezletet dr. Kállai Emil elnök nyitotta meg.
A párt vezetősége nevében üdvözelte a megjelenteket és SZÍVÓS beszédben mutatott rá a
szervezkedés szükségességére.
Dr.
Csibula
Antal indítványára elhatározta az értekezlet, hogy
március 4-én délután négy órakor ülést, tart,
hogy a szellemi munkások szakszervezetét megalakítsa.

— A fehérnemű tisztitási dijainak meg-

állapítása. A hivatalos lap vasárnapi száma
közli az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság elnökének rendeletét a fehérnemű tisztítás
dijairól. A rendelet a már tulsujba hajtott áremeléseket kivánja megszüntetni. A férfi fehérnemüek tisztításának makszimális árai ezek:
ing, gallér és kézelő nélkül, 1*60, ing kézelővel 1-90, ing, galléral és kézelővel, 2 4 0 , íngvasalás (tisztítás nélkül) 1 4 0 korona, gallér,
egyszerű és dupla 40, kézelő párja 80 fill.,
alsónadrág 1 korona.

— A Szegedi Újságírók Szabadszervezete

szenzációja!

GUNNAR TOLNES
::
a főszerepben:
::

kedden délután félhárom órakor a főkapitányi
hivatal helyiségében ülést tart. A fontos tárgyra
való tekintettel minden ujságiró pontos megjelenését kérik.,
— Az ingatlanügyletek. Az 1918. november 1-je előtt kötött ingatlanügyletekről terjedelmes rendeletet közöl a hivatalos lap vasár-

Óráját és ékszerei!

javíttassa elsőrangú óra- és ékszer*
üzletemben. S z o l i d á r a k !
Órákban és

Vígjáték 4 felvonásban.
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ékszerekben
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nagy

K.

raktár.
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Korzó-kávéház mellett.
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az Urániába.
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Előadások fél 5, 6 és fél 8 órakor,
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