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Towabbi változások a város 
közigazgatásának vezetésében. 

(Saját tudósítónktól.) A városházán za-
v a r t a l a n u l folyik a munka, de fontosabb 
ügy-eket nem lehet elintézni az átmenet alatt, 
amig Wallisch Kálmán, az uj kormánybiztos 
és Czibula Antal, az uj polgármester állásai-
k a t el nem foglalják. Az átmenet egyidei-g 
még tartani fog akkor is, ha már a városi 
közigazgatás uj vezetői helyeiken lesznek. 
Nem mintha majd most is cl kellene varm a 
kormánybiztos-főispán installációjára, ame-
lyet népe§ közgyűlésen szoktak megtartani 
az eddig való polgári világban (utána dísz-
ebéddel). A diszmagyaros, vagy disz-fekete-
ruhás beiktatás elmarad. Wallisch a Népta-
nács ülésén ingja bejelenteni kormánybizto-
si kineveztetését. Prograrnmbeszéd t'1 mon-
dására — ha ugyan ez szükséges - találhat 
alkalmat valamelyik népgyűlésen is. Dr. Czi-
bula ellenben a vasárnapi szociáldemokrata 
népgyűlésen bejelentette, hogy várospolitikai 
programmját alkalomadtán részletesen fogja 
kifejteni. 

Abból a rövid vázlatból azonban, amely-
ben terveinek lényegét elmondotta, tudjuk 
már, hogy mit akar és céljait az egész közön-
ség helyeselheti. 

Az átmenet nem a beiktatási cécók miat t 
fog eltartani egyideig, hanem azért, mert az-
zal, hogy a szociáldemokrata párt veszi ke-
zébe a "város vezetését, szükségszerűen vál-
tozásoknak kéli tieállafoiok, amelyek r>em 
történhetnek meg hirtelenében. Értesüléseink 
szerint a szociáldemokrata pár t körében ugy 
tar t ják, hogv a rendszerváltozásnak szemé-
lyi akadályai is vannak még. A tanácsbán 
ezért további uj alakulások is várhatók. A 
tanács idősebb tagjainak helyére a szegedi 
szociáldemokrata párt másokat akar állítani, 
lehetőleg a maga hivei közül. 

Kivánja a párt , mint ismeretes, dr. Gaál 
Endre távozását. Gaál már be is adta sza-
badságolás iránti kérvényét. Ezenkívül Bokor 
Pál h. polgármester egv hónap múlva tölti 
be városi tisztviselőségének harmincötödik 
évét és a teljes nyugdíj" igényének jogosult-
ságával távozhatik helyéről. 

Lesznek egyéb változások is. Ellenben a ta-
nács két legfiatalabb, progresszív gondolko-
zású tagja, dr. Szekerke La jos és d r . Polgár 
Péter megmaradnak állásaikban. Szaktudá-
suk ismeretes. Az előbbi a szociáldemokrata 
pórt szemináriumában előadásókat is tart a 
pá/rtvezeitőség fölMeréséife s csak 'hivatalfő-

nöki minőségénél fogva nem (lépett be eddig 
a pártba. Azt hisszük, ugyanez a körülmény 
tar to t ta vissza dr. Polgárt is a pár tba való 
belépéstől. Dr. Szekerkét egyébként már a 
helyettes polgármesteri állásra is -kombinál-
ják. 

Beszélnek s budapesti 'lapok is közöltek 
m á r híreket arról, hogy ki lesz dr. Gaál End-
r e utóda. Juhász Gyulának, a kiváló költőnek, 
a Délmagyar ország munkatársának nevét is 
emlegetik. Róla tudjuk, hogy az állást nem 
vállalja. Móra Ferenc főszerkesztő nevét is 
kombinációba hozták, de róla' sem hisszük, 
hogy a kulturszenátori állásra pályáznék. 

Meg kell itt jegyeznünk, hogy csak Bo-
kor Pál h. polgármester távozhatik teljes 
nyugdijával. Már pedig embereket egysze-
rűen kitenni állásukból, ütjindem kárpótáMb 
nélkül, olyan emberteleuség volna, ami, véle-
ményünk szerint a szociáldemokrácia szel-
lemével össze nem egyeztethető. Dr. Somo-
gyi Szilveszter polgármesternek például mind 
•össze 7000 korona nyugdíjra van igénye. Ma 
a munkások, alkalmazottak létminimuma 
átlagban havi ezer korona. Meg nem érdemelt 

büntetés volna tehát a polgármesterre, ha 
neki, aki családos ember, ínég a létminimu-
mot sem biztosítanák. Ugyanez áll bármely 
fedhetetlen, de pártpolitikai, vagy más, fon-

tos tekintetből elbocsájtott tisztviselőre. Ér-
tesüléisünlk. szerint a szegedi szociáldemok-
rata párt, amely ki is fejezte a polgármester 

( előtt, hogv személye ellen nincs kifogása s 
! hogy működését más téren szívesen, látja, 

azzal akar ja kárpótolni dr. Somogyi Szil-
veszter polgármestert, hogv táblai tanácsel-
nökségre. vagy m á s magasabb bírói állásra 
való kinevezését fogja kérni a kormánytól . 

A nagybankok a legközelebbi napokra 
várják a vagyonadórendeietet. 

— A fővárosi bankok teljesitik a vidéki pénzintézetek rendelkezéseit. 
— Schober Béla, a Pénzintézeti Központ, és Walder Qyu<a, a Pesti 

Hazai E l s ő Takarékpénztá vezérigazgatójának n y i l a t k o z a t a . — 

A hivatalos lap vasárnapi száma közölte 
a kormány rendeletét az értékek feletti ren-
delkezés időleges korlátozásáról. A rendelet 
élteimében további intézkedésig tilos az érté-
Kék elhelyezésére szolgáló bérelt páncé 'eke-
t e k e t (sage) kinyitni, azokba bármit behe-
lyezni vagy azokból bármit kivenni. A bár-
mely cégnél elhelyezett értékpapír tele a csak 
az esetben szabad rendelkezni, ha az érték-
papír ellenértéke folyószámlán a léi, javára 
iratik. Betéti üzlettel foglalkozó cégeknél be-
téti könyvekre elhelyezett betétekről, te Kin te t 
nélkül a betét összegére, további rendelkezé-
sig összesen- legfeljebb ezer koronáig szabad 
rendelkezni. Folyószámlára elhelyezett ösz-
szegek felett a iolyószámlatulajdonas további 
intézkedésig csak annyiban rendelkezhet!*, 
amennyiben a felveendő összegre az öt ter-
helő adók . vagy más közterhek 'kiegyenlíté-
sére, sa já t és hozzátartozói é le t femartása cél-
jára, alkalmazottai fizetésének vagy munka-
bérének, üzemi vagy üzleti helyiségei bérének, 
mezőgazdasági , ipari v a w kereskedelmi vál-
lalatának vagy üzemének folytathatásához 
szükséges kiadásainak kiegyenlítésére, 1919. 
évi március 15-ét megelőzőleg származó szer-
ződési kötelezettségből eredő, esedékessé vált 
tartozásáriak kiegyeiílitésiére múlhatatlanul 
szüksége van é s a-felvett, összegét tényleg az 
illető célra is fordí t ja . A nagv horderejű ren-
delet tárgyában felkerestük Schober Bélát, a 
Pénzintézeti Központ vezérigazgatóját , aki a 
következő nyilatkozatot tette a rendelet in-
tencióiról és a pénzintézetek által követendő 
el járásról : 

— A rendelet kiadását a német-osztrák 
korrnánv intézkedései tették szükségessé. A 
német-osztrák vagyonzá-rlat ha tása alatt és a 
mai általános idegesség mellett nálunk köny-
nyen runök következhettek volna be, amelyek 
a legnagyobb zavarokat idézhetnék elő. Ezek-
nek veszi elejét a rendelet, mely egyelőre 
csak biztonsági intézkedés. A pénzintézetek 
szempontjából a rendeletnek a safekre. meg-
őrzési letétekre és a könyvbetétekre vonatko-
zó intézkedése egészen tiszta helyzetet te-
remt . Más a helyzet a folyószámlára .elhelye-
zett pénzeiknél. Itt ugyanis a rendelet méltá-
nyolja azokat az érdekeket, amelyek a keres-
kedelmi forgalom zavartalan fenntartásához 
fűződnek s megengedi, hogv a rendeletben 
felsorolt célokra a folyószámiatulajdonos a 
kellő igazolás mellett az összeg korlátozása 
nélkül rendelkezhessék íolyószárrilakövetelése 
fölött. Az adófizetés szükségét adókönyvecs-
fcével kell igazolni. A létfenntartásihoz szük-
séges összegek mértékét a pénzintézet a leg-
több esetben maga is meg tudja ítélni. Válla-
latok, cégek bérfizetéseihez szükségeit össze-
gek nagysága is könnyen igazolható. Az 1919. 
március 15-ikét megelőzőleg származó tarto-
zások, amelyekre a rendelet értelmében szin-
tén eszközölhetők kifizetések, szerződésekkel 

. v iu iucs usatv az íenet, nog 
a takarékbetétek fölötti rendelkezési jog ner 
egyenlő a folyószámlakövetelések feletti ren 

| igazolhatók, de -ezeket a kifizetéseket csakis 
I a pénzintézet eszközölheti, még pedig a jogo-
| sult hitelező javára történő átutalás vagy át-

írás utján. 
A vezető pénzintézetek álláspontjának 

megismerése érdekében felkerestük Walder 
Gyulát, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár 
vezérigazgatóját, aki kérdésünkre a következő 
választ ad ta : 

— Arra a kérdésre, nogv a vezető fő-
városi pénzügyi körökben minő megítélés alá 
esik a rendelet, csak azt felelhetem, hogv a 
rendelet megjelenését a bécsi vagyonadó-tör-
vény meglepetésszerű közlése után egészen 
természetesnek tart juk azon szoros kapcsolat-
nál fogva, amely Budapest és Bécs között 
fennáll és amely nálunk is gyors intézkedést 
tett szükségessé. A rendeletet egyébként nem 
tekintjük egyébnek, mint a legközelebbi idő-
ben megjelenendő vagyonadó-rendelet előhír-
nökének. A vagyonadó-rendelet, értesüléseink 
szerint, előreláthatólag már a legközelebbi 
napokra várható. A zárlat tehát csak átme-
neti intézkedés s ezzel magyarázható az a 
drákói szigor is, mely intézkedéseiben kife-
jezésre jut, bár ezek sérelmesnek nem tekint-
hetők. Egyedül sérelmes csak az lehet, hogy 

nem 
ren-

delkezési joggal. Ennek következtében elkép-
zelhető. hogy különösen a kisiparos, aki ta-
karékbetétjéből eszközli kifizetéseit, a hét vé-
gén szokásos kötelezettségeinek nem tud maid 
eleget tenni. De nem méltányos az sem, hogy 
akinek esetleg minden vagvona takarékbetét-
ben van elhelyezve s ebből fedezi folvó kiadá-
sait, amelyek az 1000 koronában megállapí-
tott kivehető maximumot 'könnyen' túlhalad-
hatják, nem -tudja még háztartási kiadásait 
sem fedezni. Ennek a sérelemnek az orvos-
lása, valamint m á s kisebb jelentőségű pontok 
módosítása érdekében a fővárosi pénzintéze-
tek a pénzügyminiszterhez fordultak és min-
den reményünk megvan- a r ra , hogy a pénz-
ügyminiszter ezeket előzékenyen teljesíteni 
fogja. A tőzsdei forgalmat .illetőleg a pénz-
ügyminiszternek az az intenciója, hogy a 
tőzsdei forgalom folytonossága meg ne za-
vartassak és szabadsága csupán azzal a kor-
látozással tartüssék fenn, hogy vagyonelvonás 
létre ne jöhessen. Ha tehát valaki értékpapí-
rokat vásárol, ugy módjában van ezek ellen-
értékét kifizettetni, feltéve, hogv a kifizetendő 
összeget helyettesítő értékpapírokat helyez 
letétbe. Vagy fordítva, ha valaki ér tékpapír t 
elad, ugy ezen értékpapírok a vevőnek szál-
líthatók. természetesen azonban csak azon 
feltétel alatt, hogyha az eladott értékpapírok 
pénzbeli ellenértéke a pénzintézethez befo-
lyik. 

A rendelet szószerinti értelmezése kizár-
ná azt, hogv a íolyószámlaköveteíésekre meg . 
állapított kivételek azon értékpapír-betétekre 

Wilson 
Szeged, Jókai-utca 11. szám. 

pOllfJ3 ! Mindenki szivarkahüvelyeket kizárólag 

a MÉDI SPÉCI ALITE szivarkahüveiy főraktárába vásároljon 2l9 
Telefon 15—20. 
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