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Szeged, 1919 VIII. évfolyam 127. szám. Szerda, junius 25. 

A német béke ügye. j Kereskedők és tisztviselők tanács-
kozása a drágaság enyhítéséről. A delegátusok aláirták a béke-

szerződést. 
Kormányválság Németországban. 

Szegedre az a hir érkezett, hogy a 
n é m e t b é k e d e l e g á t u s o k a l á -
i r t á k a b é k é t . Az idejövő francia 
lapok legutolsó számai 21-érői kelteződ-
tek s csak a németországi hangulatról 
számolnak be. A francia és angol újsá-
gok közlése szerint Németországban 
kormányválság van, S c h e i d e m a n n 
kormánya lemondott s uj kormány alakul, 
amely vállalja a béke aláírásának fele-
lősségét. A közlések a következők: 

Basel, jun. 20. Weimarból jelentik: A Seheide-
mann-kabinet lemondott, ügyeket azonban 
tovább vezeti, mig Ebért ^nöklete alatt uj kor-
mány alakul. Dacára a békedelegáció emlék-
iratához csatolt kiegészítő jegyzéknek, a kor-
mány fentartotta azt a véleményét, hogy a 
béke kivihetetlen és tűrhetetlen. (Le Malin 
jun. 21.) 

Zürich jun. 20. A Radio-ügynökség más ol-
dalról a következőket jelenti: Az uj kormány 
megalakításával Noske lesz megbízva. Scheide-
mann a béke aláírásának kérdésén bukott 
meg, mivel kijelentette, hogy a béke aláírását 
határozottan ellenzi. Arra lehet következtetni, 
hogy Noske magára vállalja a felelősséget azért, 
hogy a békejegyzék jelenlegi formájában elfo-
gadtatik. (Le Matin jun. 21.) Az elterjedt hírek-
kel szemben megállapítjuk, hogy Noske egyike 
a régi imperialista Németország oszlopainak. 

London, jun. 19. Weimarból jelenti a 
Daily Express tudósítója: Ugylátszik, hogy az 
Erzberger — Richthofen-kormány alakításá-
ról szóló hirek, amelyekről pár nappal ezelőtt 
még gúnyolódva beszéltek, jelenleg megvaló-
sulás előtt állanak. Richthofen báró régi nem-
zeti liberális párti, egyike az uj demokrata párt 
fővezér alakjainak. Ma reggel beszéltem Richt-
hofen báróval, amikor a kormány néhány tag-
jával folytatott félhivatalos tárgyalás után a 
nagyhercegi palotából távozott. Richthofen a 
helyzetet a következőképen jellemezte: 

— Az entente ultimátuma a lehető legszigo-
rúbb, az egyetlen dolog azonban, amit tehetünk 
az, hogy a békét aláírjuk. A blokádnak újbóli 
elrendelése néhány nap múlva a bolsevizmus 
feléledését és teljes káosz bekövetkezését vonná 
maga után. Ha aláírjuk a békét, ezzel időt 
nyerhetünk. Javunkra fog szolgálni az, hogy 

Németország élelmiszerekhez is fog jutni 
és jobb feltételeket kap. 

Erzberger és Richthofen a békejegyzék alá-
írása mellett foglalnak állást. (Le Matin jun. 21.) 

(Saját tudósítónktól.) A Szegedi Tisztviselők 
Otthonának vezetősége mozgalmat indított oly 
irányban, hogy a tisztviselők anyagi és erkölcsi 
érdekei a már-már állandó árdrágulásokkal 
szemben védelemre keljenek. E célból a közel 
ezer tagot számláló egyesület kilenc tagból 
álló szociális bizottságot küldött ki, hogy az 
árdrágítás ellen való küzdelmet szervezze. A 
szociális bizottság — minden politikai tenden-
cia kizárásával — működését nyomban meg-
kezdette. Adatokat gyűjtött arra vonatkozólag, 
hogy Szegedre az áruk mily úton-módon 
kerülnek, mily mennyiségben állanak rendel-
kezésre, egy és ugyanazon áruk hányféle 
áron árusittatnak, mily módon lesznek felhajtva 
a;: árak, mily nagyfokú a lánckereskedelem, 
kik űzik azt stb. Mikor az adatok a szociális 
bizottság rendelkezésére állottak, az árak vissza-
szorítására vonatkozó intézkedések, módozatok 
megbeszélésére Somogyi Szilveszter polgár-
metert, a Kereskedelmi és Iparkamara elnök-
ségét, a Szegedi Kereskedők Szövetségét, az 
Ipartestület elnökségét, valamint a köz- és 
magánalkalmazott egyesületeket közös értekez-
letre hívta meg. Az értekezlet e hónap 15-én 
volt az Otthon nagytermében. A meghívott 
egyesületek közül az Ipartestület nem volt 
képviselve. Ellenben a kereskedők szövetsége 
részéről Holtzer Tivadar elnök vezetése alatt 
megjelentek az összes szakmák képviselői, 
mig a Kereskedelmi és Iparkmara részéről 
Wimmer Fülöp elnök, dr. Tonelli Sándor titkár 
és dr. Landesberg Jenő másodtitkár jelentek 
meg. Résztvett az ülésen Somogyi Szilveszter 
polgármester is. 

Az ülést Hauser Rezső igazgató, mint az 
Ottiion szociális bizottságának elnöke nyitotta 
meg. Ismertette az összejövetel célját és azt a 
rettenetes helyzetet, amelyben a fikszfizetésü 
alkalmazottak jutottak a háború alatt és szen-
vednek jelenleg. Felkérte a megjelenteket, hogy 
tanácsaikkal tegyék lehetővé "a Tisztviselők 
Otthona által megindított akció sikerét. 

Somogyi Szilveszter polgármester vázolta ez-
után azokat a rendkívüli nehézségeket, amelyek 
a jelenleg illuzórius szabadkereskedelem kap-
csán fönt állanak és teljesen vigasztalannak 
látva a jövőt, a tisztviselők részére semmi biz-
tosat nem helyezett kilátásba. Ellenben tapasz-
talatai után itélve, előre is jelezte, hogy a tiszt-
viselőség fölkészülhet a 9—40 koronás liszt-
árakra és még igen sok-sok szenvedésre, nél-
külözésre. 

— Ezeken a nehézségeken a k e r e s k e d j 
leleményessége, folytatta — a polgármester — 
hogy ugy mondjam — könnyebb lelkiismerete 
a szabadkereskedelem révén mégis csak enyhít-
het, mert amit az erkölcsi testületek, maga a 
hatóság nem tehet meg, a kereskedő kifürkészve 
az árukat és ha kissé drágábban is, mégis csak 

megszerzi. Átérzi a tisztviselők nehéz helyzetét, 
de még egypár hónapi kitartást kér. 

A kereskedők szövetsége részéről Holtzer 
Tivadar kijelentette, hogy a kereskedők tudatá-
ban vannak annak, hogy a fikszfizetésü alkal-
mazottak mily rendkívüli nehézségekkel küzde-
nek. Ők a kereskedelmi alkalmazottak részére 
mindenkép igyekeztek is a megélhetést tűrhe-
tővé tenni és nem a szövetségen múlik, hogy 
az általános helyzeten segíteni nem bírnak. 
Rajtuk semmiféle életrevaló akció nem fog 
hajótörést szenvedni. 

Az elnök ezután fölkérte a megjelent keres-
kedőket, hogy észrevételeiket tegyék meg. 

Boda Bertalan erre hosszasabban vázolta 
azokat a nehézségeket, amelyek között a keres-
kedők ma az árukat beszerezni kénytelenek. 
Kitért a Szegeden dühöngő lánckereskedelemre 
is, amelynek sokszor a tisztességes kereskedők 
is kénytelenek részeseivé lenni, amikor semmi-
féle más uton az áruhoz nem tudnak hozzá-

| jutni. A lánckereskedelmet megbélyegezte és 
j kivédte a kereskedők könnyebb lelkiismeretét 

Somogyi Szilveszter polgármesterrel szemben, 
akí^Boaa beszéde előtt az ülésről eltávozott. 

Tonelli Sándor kamarai titkár vázolta azt a 
súlyos helyzetet, amelybe az ország ugy pénz-
ügyileg, mint gazdaságilag került. Az ipar, ke-
reskedelem, közgazdaság teljesen tönkre van 
téve és itt csak a politikai helyzet jobbrafor-
dultával változhatnak meg a viszonyok gyöke-
resebben. Ha az antant megszünteti a gazda-
sági blokádot, akkor az árak rohamosan fog-
nak csökkenni. Ő a maga részéről ezt az érte-
kezletet is olyan eredménytelennek véli, mint 
aminő a közelmúltban a munkanélküliség érde-
kében Szegeden megtartott ankét volt. 

Wimmer Fülöp a fikszfizetésü alkalmazottak 
helyzetét okvetlenül javítandónak véli. Emelni 
keli a fizetésüket, mivel a drágaság letörését 
nem helyi jellegű mozgalmak fogják eredmé-
nyezni. Ezt csupán az általános helyzet javulása 
eredményezheti. Azonban a tisztviselők moz-
galmában sok becsületes szándékot lát. 

A tisztviselők kiküldöttei kijelentették, hogy 
a fizetések emelése nem szolgálja azt a célt, 
amelyet ők elérni akarnak. 

Kulinyi József rámutatott arra, hogy vala-
hányszor a tisztviselők fizetésemelést/ háborús 
pótlékot, ruhasegélyt vagy családi pótlékemelést 
kaptak, az árak minden vonalon felszöktek. 
A tisztviselők éppen az ujabb árdrágításnak 
akarnak gátat vetni. Ez érdeke nemcsak a 
tisztviselőknek, a polgári középosztálynak és 
munkásságnak, hanem a kereskedőknek is. A 
tisztviselők előtt ismeretesek azok a manővriro-
zások, amelyek lépten-nyomon az árdrágításra 
vezetnek. És a szegedi piac lépést fart a ke-
reskedelmi és ipari cikkek árának emelkedé-
sével. A tisztviselők a háború alatt és most is 
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