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Tanácskozás a hadinépiroda felállításáról.

(Saját. hiéiaijónktúl,)
Szombaton délután
GENF: A Caillaux-ügyben Olaszország- /tartották jneg a városháza bizottsági tettükéban felfedezett okmányok ma megérkeztek ben a tanáosokzást 'a Szegeden felállítandó
parisba. Bouchardon vizsgálóbíró átvette az hadi népiroda ügyében. iA tanácskozáson
megjelentek báró SMdáÍk4rás»thy Béla koriratokat. Ezzel egyidejűleg megtörtént Brimánybiztoson kívül a /szegedi nőegyesületek
and volt miniszterelnök kihallgatása is. ,
vezetői és nagyon sokan a köz- és társadalmi
1
GENF: A Havas-ügynökség jelenti: élet vezetői közül.
Caillaux védői a miniszterelnökhöz levelet
intéztek, amelyben tiltakoztak ellene, hogy
a lapok nyilvánosságra holzzák Caillaux
renzei szekrényének tartalmát. A védők kijelentik, hogy a kazettában foglalt iratok
tartalmát eltorzítva közölték. Caillaux kijelentette, a legrövidebb időn belül magyarázatot ad a saját és neje pénzének eredetéről.
BERLIN: A Földközi-tenger keleti részében buvárhajóink ismét 4 gőzöst és egy
vitorláshajót süiyesztettek el ktreken 25000
regiszter tonna tartalommal.
STOCKHOLM: A Reuter-ügynökség
jelenti: A Daily Mail jelenti TieíatinbÖl 16-iki
kelettel: Vladivosztokban és Cárbitiban a
íávirö a bolsevikiek kezében van. Több hajó
készen áll, hogy a japánokat, ha a helyzet
azt követelné, biztonságba helyezze.
BERLIN: Á Germania kijelenti, hogy a
mi német részről megtörténhet a Bécsben
megnyilvánult élelmezési nehézségek megszüntetésére, az bzitosan meg fog történni.
STOCKHOLM: 'A Havas-ügynökség
képviselője a következőképpen irja le a
Lenin elleni merényletet: Lenin tegnap egy
ülésről tartott ha'zafelé a smolni intézetbe.
Társaságában volt Platen Frigyes svájci
szocialista, aki annakidején lehetővé tette,
hegy Lenin Németországon át visszameheieít Oroszországba. Az uton egy ismeretlen
nyolc revolverlövést tett Lenin autójára. Az
e'sö lövésnél Platen megragadta Lenint és
a kocsi hátsó részébe tolta vissza. Több
golyó eltalálta az automobilt és egyik golyó
könnyebben súrolta Platen kezét. A soffőr
a lövésekre -a legnagyobb sebességgel tovább hajtott, minek következtében a lövések nem találtak.
STOCKHOLM: A Havas-ügynökség
a következő jelentést adta ki áz olasz nagykövetségen történt incidensről: Az elmúlt
éjszaka egy körülbelül 30 felfegyverzett katonából álló csoport benyomult az olasz
nagykövetség épületébe és megkezdte a
pincék fosztogatását, miután a szolgák ellenállását Ieküzdte. A nagykövetség nyomban
a hadügyi népbiztosokhoz fordult telefonon,
amely egy népbiztos vezetésével a vörös
gárda egy osztagát nyomban kiküldte a
fosztogatók ellen. Rövid harc után a vörös
gárda elűzte a fosztogatókat, akik közül húszat lefegyvereztek és letartóztattak.

Szálloda,

kávéházzal, helyben,
szépen
berendezve

családi okok miatt azonnal eladó. Bővebb
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urakból álliíják ifasze, akik Ikőzretfiijködésükot legalább egy évre felajánlják. ÍA- 'tiszteletbeli tagok Ugy állitandók össze, hogy közöttük wrvosdk, ügyvedfík, & földmivelésv
ipari, kereiskedeliui és oktatási szakok tk'óp-i
viselve legyenek.
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Olyan napokon, amikor előreláthaitőan
tömegesen keresik fel a kérelmezőik az irodát,
•annyi tiszteletbeli alkalmazottnak kell jelenDr. 'Sfamégyi Szilveszter polgármester eL lenni. hogy a kérelmezők ügye hosszabb vánökölt. Az értekezlet célja —. .mondta a pol- rakozás nélkül elintézhető legyen. Aki egy
gármester —. bogy a hadigondozás szempont- huzamban legalább S évig támogatja önzetlen 'munkájával a hadigondozást, 'számot
jáiból figyelembe jöhető minden tevékenysétarthat működésének legfelsőbb helyen való
get összefoglaló ^szervezettel ismerkedjünk elismerésére. Az olyan hadigondozóval szemmeg, amelynek létesítése küszöbön van és be n azonban, aki a vállak kötelezettségének"
ezért felkéri Ibárő Széfétkftáé»zthíj (Béla kor- eleget, Vésni tesz, a népiroda az árvaszéknél
márvHizfost. hogy Ismertesse a jelenlevőkkel keres orvosiáéit. Az iroda mindenkinek kiváa hadigondozás jövőbeni programját, a m i n t jtál nélkül rendelkezésére áll, még az esetben
[is, ha nem hadigondozottról van szó. Ilyen
azt. é r r e illetékes helyen /tervbe vették.
(Báró SzéiifkWásgtfly Béla megköszöni I r e t t e n az igazgartó a kérelmezőt, ahhoz az
első sorban a polgármester szívélyes üdvöz- egyesülethez títaáitja, amelyiknek ügykörét)*
letét. Először van — úgymond —• Szegeden, az eset tartozik.
de amit hadigondozás terén itt tapasztalt, az
Az iroda mérlegeli a hozzáfordulók sekellemessé leszi kötelességének teljesítését. gélyiránti fkéreln óf és amennyiben
sürgős
MegállarrÜ'tja, bogy itt racionális és alapos Segítségre Vau szükség, az igazgatónak jomunka folyt a hatóságok, mint a társadalom ga boni áll 30 koronáig utalványozni.
részéről. íízegeden a hadigondozás ügyét, nem
A' hadfi jótékony célra szánt Összegeit
csak rendelkezések szerint, de sziVvel és lé- ezen'tul kizárólag a hadi gondozónak jutnák.
lekkel végezték, ahogyan annak lenni kell. A P á l f y dr e tekint étiben olyan határozatot
hadigondozást a kormány a jövőben is a vá- óhajtana, hogy az egyesületeik szolgáltassák
rosi hatóság ckr.a és a társadalomra a k a r j a l e az erre & célra a hozzájuk befolyó összebízni, 'de az egyöntetűség szempontjából &z geket.
irányítást és ellenőrzést magának 'tartja
Tkin-ettí (Sándor alkalomszerűnek 'tártja
fenn. IB célból a nagyobb centrumokban nép- az eddig szétforgácsolt erők és összegeik konirodák szer verteinek, amelyek a kormány- centrálását, Az egyesületek a jövőben essflc
biztos; u t j á n állandó összeköttetésben állanak gyűjtésre szorítkozzanak, "de pénzsegélyt ne
az országos központtal Ügy van. .kontem- aÖjiataa&. hanem a pétrtt a hadigondozónak
plálva-, bogy a népiroda állami 'hivatal lesz. adják át.
fizetésiek tísztvísekiveL aki a rendelkezéseket
'S4>téagyí 'Szilveszter kijelenti, hogy mivégrehajtja. 'Ez azonban magában Véve ko- után gytijíteni cfiak a polgármesteri engerántsem elég. Keű valami, ami a száraz iro- déllyel lehet, a jövőben csak olyan gyűjtésre
dai működésnek ézánet és lelket ad. A társa- ad engedélyi, amelynél kötelezik magukat a;
dalom megmutatta, bogy tud és akar is ilyen gyűjtők a pénrt a hadi gondozónak átadni.
irányú tevékenységet kifejteni. Ezeket áz
Fülöp megjegyzi, hogy az egyeerőket kell az állámá munka mellé szegődsületéi ük uem hadigondozásra alapultak és
tetni, mert csak ugy remélhető, hogy az árigy természetes. hogy más irányú gyüjtésűik
vák, özvegyek és rokkantak ügye. egyénenés 'tevékenységük kórlátozaitl,an marad.
kérit eredményesen és megnyugtató módon
Dr. 'Pálfy József bejelenti, hogy az á r intéz tessék. Nemcsak ideig-óráig fennálló
vaszékn-dk
(mintegy 50 ezer koronányi á r u j a
szervezet létesifé«ér;l van szó. hanem! uvaradandó alkotásról, amely akkor is fennáll, a van és 10 ezer korona 'készpénze Van a hadimikor a Iradíárvák és rokkantak ügye meg- árvák részére. Ezeket már a népiroda u t j á n
oldottnak lesz tekinthető. Fenn kell maradna fogják kirtóztatni.
Véardctv Ferenc bejelenti, bogy 'a Szegea népirodának, mint a mindenkori segélyre
den
létező hadbavonuftak családját segélyező
szorulók tanácsadójának és segítőjének.
(bizottságnak
is van mintegy 35—30 ezer koGRencfkiVüI sók dolog vár a népárodárra a
békekötés után. Akik a harctérről visszaér- rouájta, amely szerinte most m á r szintén «
keznek, esetleg egészen más 'világnézeteket néipirodán'ak lesz átadva.
Ezután Ptttfy
József a szegedi Voröshoznak magukkal, mint amilyen a mi társaHáneszt
Egyesület,
Rmok Iván né a Felebadalmi •felfogásunk. A népdroda dolga lesz
r
á
t
i
Szeretet.
Szövetség,
P o h á r LászTóné a
ezekét visszazökkenteni a mi társadalmi felKatolikus
Nővédő
Egyesület.
Baltzar
Jáfogású rfkfca. Azt akarjuk, hogy boldogság
költözzék a háboru után kunyhókba éfi palo- kiabné a Zsidó (Nőegylet, dr. TuHesányt Itntákba egyaránt és a népnek ne csak á szoro- réué a feministák, VáfnHétyi József a kas a n vett megélhetése legyen meg, de meg- tolikus papság, Tvrcgjánéyi Imre. a gyermekmenhely, a Stefánia-Szövetség és GyermekelégedéttVégeit is teremtsünk részére.
A kormánybiztos szavai után dr. Pálfy tanulmányi társaság, .TáticiMy (Gyula a szeJózsef árvaszéki elnök ismertette a népiroda, gedi tanítótestület és Lovács József a vakok
szabályzatát, amelynek lényege a következőr intézete üdvében jelentik be odaadó és buzgó
Minden vármegye székhelyén és minden támogatásukat ia népárodáuak.
JWüo/ Maudné azt kívánja, hogy a katotörvényhatósági városban a törvenykatósági 1
hadigondozó bizottság, mellé hadigondozó na/napok 'eddig fel nem használt több százné/párodat "kell szerVezni. A népiroda részére ezernyi jövedelmét is adják át a hadigonhelyiséget és felszerelést a törvényhatóság 1 dozó népiredánáik, mivel a közönség ezt felad és gondoskodik fűtésről és világításról. AJ használásra adta és nem azért, hogv- tartahadigondozó népiroda élén az igazgató úTLJ lékba tegyék.
Ezután Füzessy Márton szólalt föl és
Ennek az állásnak a betöltésére nézve Szent-,
ke'reszthy báró már meg i s állapodott, Fü J kérte a jóakaratú támogatást. Az ő 'tudása —
:á$sy iMáriónnal „' a szegedi Árpád-Otthon mondotta — korántsem elegendő a nagy felnyugalmazott igazgatójával, akinek isméié: adatok teljesítésére, de ba támogatásban réjszceiális felfogása, puritán jelleme és vas- éZesül, "hiszi, hogy sikerrel működhetik. ü g y
szorgalma biztosítja, az iroda eredményes ísegélvjen az Isten —• feiezte be —hogy igaz
m u n k á j á t . Az iroda teendőit az igazgatón szívvel fogom végezni d' 'ómat.
kívül tiszteletbeli a l k a l m a z o t t a i
végzikEzután a polgármester ? népes értekez•Ezeket az .öakéat jelentkező 'hölgyekből és, letét Ibeirékesztette.

