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Harc a hadisegélyért. 
(Saját tudósítónktól.) iSeb'geden körül-

belül itizeml&gyiezer család részesül hadi.se-

-gélytoein. TerimészeteS tóhát, Ihogy ilyein nagy 

tömeg közit cil.ya.niok is akadnak, akik az ál-

lam által nyiultoitít seigéllyial visszaélnek. A 

fővárosban nap-nap uitán 'delriilnek ki Ikülön-

bözö machinációk, számtalan ihatíisegóLyest 

büntették meg már hamis adatok bemondása 

miatt. Szeigieidéfa néhány hónap óta nyomoz 

a rendőrség a hadi segélyek körül tapasztalt 

visszaélések ügyében. Részben maguk a ha-

d(segélyezéssel ímegbizott városi tisztviselők 

jönnek rá arra, Ihogy egyik-másik hadiöz-

vegy jogtalanul szedte a segélyt, vagy >va-

ióílan adatokat mondott be, .részint .pedig 

névtelen följelentésekben' hívják fel a rend-

őrség figyelmét a fiadi segély-csalókra. 

Dr. Dreyer József rendőrkapitány a na-

pokban is több hadfeeglélyes asszonyt hallga-

tott ki. Az egyikről kiderült, ihogy nem hites 

felesége a haJbavo-nultnak, mégis mint tör-
vényes feleség jelentkezett és félévig húzta 

a segélyt. Egy másik asszony három gyere-

ket mondott be. Erről a vizsgálat során ki-

derült, hogy egyetlen gyereke sincs. Egy 

felsővárosi asszony más helyett szedte a se-
gélyt, egy asztalos .feleségéről kiderült, hogy 

Szegeden és Szatymazon tartott lakást és 

két helyen kapta a hadisegélyt. 
Dr. Dreyer az összeíró tisztviselőket, is 

kihallgatta, akiknek vallomását a gyanúsí-

tott vallomásával együtt az ügyészségihez 

teszi át indítványtétel végett. 

Az összeírással mcgbizott tisztviselőket 

és rendőri közegeket a ravaszabb asszonyok 

már az összeírásnál félrevezették. Megtud-

ták, hogy mikor lesz a hadisegéíyösszeirás,-

akkorra kölcsönkértek a 'szomszédból né-

hány gyereket és mint a sajátjukat vétették 

fel a ifísztába. 

A névtelen feljelentések tömegesen ér-

keznek a badisegéiy hivatalba, .ahol Tóth 
Ferenc detektív minden egyes fölödéntést 

megvizsgál. Az egyik asszony feljelenti, a 

másikat, mert, — szerinte — jogtalanul több 

.segélyt kap ő. a másik asszony közli, höigy 

X.-né munkába jár és naponta öt koronát 

keres, mégis 'szedi a segélyt, a harmadik 

Y-né erkölcsi magaviseletéről míond' névte-

len levélben súlyos kritikát és igy tovább. 

Az egyik névtelen' följelentésben' például Z.-

nét azzal vádolta meg egy ismeretlen hara-

gosa, hogy a hadisegélyből szeretőket tart. 

Tóth detektív utána nézett az ügynek s meg-

állapította, hogy Z.-né naponkint hatvankét, 
fillér hadisegélyt „élvez". 

A hadisegélyes asszonyok körében va-= 

lósággal du! a névtelen tevéiirás. Alig múlik 

el nap, hogy 30—40 névtelen följelentés ne 

érkezzék a )hadisegély4hivat-alba. Dacára 

annak, hogy a feljelentések nagyrésze bo'szu 

müve, a >hadisegély- hivatalban mégis min-

den egyes feljelentést megvizsgálnak és ha 

kiderül, ihogy a névtelen levélíró igazat irt, 

az illető asszonytól azonnal megvonják a se-

gélyt és az eljárást is megindítják ellene. 

•gassaaeaaBaxa 

Ipari kiállítás Szegeden. 

(Sajá tudósítónktól.) A (Felebaráti Szere-

tet (Szövetségi eddigi működési körét ujabb 

akciók megindításéval gazdagít ja. Ezek 'közt 

elsősorban az egyesület iparpártolási moz-

galmáról1 számolunk be, amelynek az a cél-

ja, hogy a múltban eredménytelennek bizo-

nyult hazai iparpártoiási törekvésekkel szem-

Len megteremts© amnak a lehetőségét, hogy 

a (közönség a megfelelő magyar ipari -cikkek-

hez könnyen és olcsón hozzájuthasson. A 

egyesületnek az a terve, ho'gy a. (közvetlen 

beszerzési helyékről rendelt magyar árukból 

kiállítást rendez, hogy a hazai ipari termé-

keket megkedveltesse. Aztán pedig üzletet 

nyit, aihol kizárólag magyar — főképen házi-

ipari — cikkeket fognak árusítani. Prog-

ramjába vette még az egyesület- egy gyer-

mekdélután rendiezését is, amelynek tiszta 

jövedelmét a (Hadiözvegyek; és árvák szegedi. 

Otthona jvára fordítják. Az egyesület egyéb 

szociális ós társadalmi akciói: a munkás-

kertek, nuunkásházaki, az anya- és cselesemő-

védelem is'inereteselk. A pénteken délután 

Reó'/r Ivánná elnöklétével tartott választmá-

nyi ülésen a csoportvezetőik jelentést tettek 

az a'kicióki eredményéről. A jelentésekből ki-

tűnt, hogy a niunkás'kertek; intézménye he 

vált és 'fejlőd-ést mutat. ellenben a inunkás-

liázak felépítése érdekében indított akció 

odid'i'g nemi íjárt sikerrel. 

A választmányi ülésről -az alábbi részle-

tes tudósít ásban- számolunk be: 

Reök Iváhné elnök üdvözli a választmá-

nyi tagokat és a gyűlést megnyitja. 

Nőnap Dezsőé 'beszámol a! hazai iparpár-

toiási mozgalomban kifejtett tevékenységé-

ről. Jelenti, hogy iMalina Gyulán© közremű-

ködésével mintegy hetven magyar céghez 

körlevelet Intézett és a kiállítás céljaira- min-

tákat kért. Többen már eleget tettek a fel-

szólításnak. Zsölnay -Vilmos pée-si -gyáros 

•díszedényeiket küld, Győriből -csipkéket, Tö-

rökibeeséről Ibinizósekiet, iMáramaroskól és 

Mezőkövesdről szőtteseket ajánlottak fél. A 

beérkezett mintákat néhányan megtekintet-

tek é-s a hímzésekből mér vettek is. iNónayné 

azt hiszi, ho-gy pár .napon belül megérkeznek 

az összes minták -ós ezért javasolja, hogy a 

kiállítást május közepe táján nyissák meg 

ünnepélyesen. A szegedi ipari kiállításra föl 

kéli hivni a -szomszédos községek és a váro-

sok figyelmét is. A kiállítás "sikeréből meg 

lelliet majd állapítani, hogy Szegeden 'prospe-

rálhatna-e egy oly állandó üzlet, amely csu-

pán hazai ipari árucikkek lelárusitásával fog-

lalkoznék. A maga részéről szükségesnek 

tartja — az Izabella-szövetkezet mintájára — 

ily üzlet megnyitását, már esa'k azért is, 

mert ily módón a magyar háziipari termé-

kek biztos elhelyezést találnának és állandó 

vásárló-közönségre tennének szert. A választ-

mány a javaslatokhoz hozzájárul és az elő-

adónak ledd-igi munkásságáért köszönetet 

szavaz. 

lEzutáni Szamosi Györgyné olva-sía fel je-

lentését ai iKertibériő Társaság müköd'éísléről, 

A munkáiskertek szükségességét bizonyítja, 

hogy -a bérlők száma a tavalyi 500-ról 1431-ro 

emelkedett. A tavalyi 671 parcellával szem-

ben pedig 1651 parcellát sikerült a tagok ré-

szélte biztostani. A vásárhelyi vasúton tul t207, 

Felsővároson 1141, lAisóvárceon 116, Csere-

pessoron 73, Újszegeden 99 és a belvárosi te-

mető mellett 15 -parcellát osztottak 'ki. A bér-

lők felerészben iparosok, kendergyári, lég-

szeszgyári, dohánygyári munkások és mun-

kásnők, -die a kis -tisztviselők, dijnoikok, -ír-

nokok és nyugdíjasok: is jelentős százalékban 

szerepelnek. A íKe-rttoérlő Társaságnak a bér-

összegekből és belépési dijakból 7910 K 25 f. 

jövedelme volt, amelyből a mun'káskerték 

számára adott 45 hold! teljes (bérösszegét, 

3223 koronát, -a. városi pénztáriba befizették. 

A fő-titkár jelentését a választmány nagy 

tetszéssel ifoga-dta. Dr. Pálfy József árva-

széki elnök indítványára a választmány az 

agilis főtitkárnak köszönetet szavazott é.s 

igazgatóvá történt, kinevezése alkalmából 

üdvözölte. i 

V-égiil a. választmány a gyermekdélután 

műsorát a következőképen állapította meg: 

1. Megnyitó, előadja a szegedi honvédzene-

k-ar. 2. Beköszöntő, irta -Varga (Borbálái, sza-

valja Hantos Irma színművésznő. 3. 'Ének, 

előadja -a városi főgimnázium énekkara. 4. 

Szinmü. Irta iBöra.y Józsefné. 5. -Szi-njátélkl 

Irta Varga Borbála. 6. Tánccsoport. Bemu-

tatja iB-ödőnló Triniksz Paula táuciskelája. 7. 

Színdarab. Irta (Boray Józsefivé. 8. (Eleven 

mesekönyv, nagy látványosság. 

A gyermekdélutánt máijus 18-án és 19-én 

rendezik a szinházban és a tiszta jövedelmet 

a Hadiözvegyek és árvák szegedi Otthona 

javára fc-rditják. ( 

•••••BaaaaaaaaaaaHaaaaaaaaaaaaaaaHaaaaaaaaaaaaaaaai 

A párisi konferencia megnyitása. 

Zürich, április 28. A Sehw-eizcri'sdiie Te-

legrapili-ein-Mórma'tiOin párisi táv.irlalía isz-emiiit 

a gazdaságii konfeffeiticiá't, amely írnia .a 'Lu-

xemburg-palotában összeül, az elnöklő Poin-
caré hetezabb beszéddel nyito-tta még, -aimiöly 

a tan ácskoz ás M ent őségét vázolta. Az au -

tapihatalmak mind. klílnyiselve v-olltak; Ma-
cieria volt kiilLVgym-inlszitc-r vezetésiével .egy 

pcp'Jügál küldöttség is fmegjelianf. A megnyitó 

ülés utáni a külügyi hivatalban villásreggeli 

vciLt, este pedig ünnepi tankot, amelyen. 

Briand nagy politikai beszédet mondott. — 
O-r-o-szország kép viseltet étednek módja vala-
melyes nehezetelést árai el, mivel licgy -már 

maga a 'képviselő-személyiségiek kiválasztá-

sa a tanácskozá-s tisztára formális jellegét 

látszik mutatni. 

Jegyezzen hadikölcsönt 
a főispáni hivatalban* (Városháza, I. emelet ajtó 18. sz.) 


