
DÉLMiAGYAKOHSZÁÍG (Hzeged, 1918. március l f . 
— Kitüntetések. Gyurits Svetkó 5. honvéd-

gyalogezredbeli honvédet és Nagy Lajos nép-
,felkelőt az ellenséggel szemben tanúsított vi-
téz magatartásuk elismerésein a bronz vitéz-
ségi éremmel tüntették ki. 

— A közigazgatási bizottság ülése. Sze-
ged közigazgatási bizottsága szombaton dél-
után dr. JÖelemm Béla főispán elnök lésével' 
ülést tartott, amelyen szokásos havi jelentése-
ket terjesztették elő a szakelőadók. Legfonto-
sabb a jelentések között ffaur Kornél műsza-
ki tanácsosé, amelyet külön cikkben ismerte-
tünk. tDr. Wolf f f Ferenc főorvos jelentése sze-
rint a közegészségügyi, viszoyok februárban 
'eléggé kedvezőek voltak. A népességi mozga-
lom eredménye a következő volt: Élve született 
az anyakönyvi hivatalnak jelentése szerint 
<55 fiu, 54 lány, összesen 109 gyermek, január-
ban a (születések száma 170 volt. Meghalt feb-
ruárban 84 fiu, 90 leány, összesen 176, a mult 
hónapban- (201. A népességi szaporulat, minusz 
67, januárban minusz 31. A városi közkór-
tházba 242 (beteget vettek föl, ebből gyógyultan 
távozott 117 ember, javult 82, visszamaradt 
288 beteg. Jánosig Gyula kir. tanfelügyelő je-
lentette, hogy különösen a tanyai iskolák a 
háborúban évről-évre gyöngülnek, nem a. taní-
tók, de a nehéz háborús viszonyúk miatt. Je-
lentette -még a tanfelügyelő, hogy a kultusz-
miniszter két rendeletet intézett-hozzá az uj-
•szegedi kendergyár munkástelepén létesíten-
dő két tanerejü állami iskola- és napközi ott-
honnal kapcsolatos állami óvoda, továbbá a 
belvárosban felállítandó négy tanerős állami 
'elemi iskola ügyében. Á (kultuszminiszter a 
tanfelügyelő javaslatainak elfogadása mellett 
ezekre vonatkozólag elrendelte a tárgyalása-
ikat. A két u j intézmény valószínűen mar szep-
temberben megkezdheti működését Harsányt 
Elemér kir. főügyészhelyettes jelentése sze-
rint a fogházban letartóztatva volt jogerősen 
élitélt 53 férfi, tó nő, felebbezés alatt 14 férfi, 
11 nő, vizsgálati fogságban 135 férfi, 30 nő, 

í összesen. 202 férfi, 98 nő. A rabok februárban 
j a kincstár részére 165 korona 55 fillért keres-

tek. Dr. Pálfy József árvaszéki elnök az árva 
szék és közgyám ügymenetéről tett jelentést 
Tőrös Sándor kir. tanácsos, pénzügyigazgató 
jelenti, liogy februárban egyenes adóban 87.581 
korona 91 fillér csökkenés mutatkozott, mig a 
jövedelem-, vagyon- és kadinyereségadóban 
a befizetési eredmény 7490 koronával volt 
kedvezőbb. Tárgyváltozás címén egyenes adó-
ban 21.738 koronát törültek. 

— Cserzy Mihály Hódmezővásárhelye* 
Hodmezővásárhelyen az Ipartestület és Ipar-
egyesület közös helyiségében rendezett .pompá-
san. sikerült ünnepséget a függetlenségi pár t 
március lő-ike alkalmából. A műsoron a ki-
váló helyi szereplők mellett felolvasással sze-
repelt Csérzy Mihály, a Délmagyffywszág or-
szágos nevű munkatársa, öserzy egyik remek-
be készült novelláját olvasta fel. A1 közönség 
meleg- és lelkes szeretettel ünnepelte O e r z y t 
A megnyitó beszédet K m Béla országgyűlési 
képviselő mondta. 

—- Ujabb ruhasegély a tisztviselőknek. 
Bufjapctihal közlik, hogy a legutóbbi minisz-
tertanács ismét foglalkozott az állami tisztvi-
selők és vasutasok ruhasegélyezésének kérdé-
sével. Tekintette] a változott körülményekre, 
a segélyt jóval magasabb összegben állapítot-
ták meg, mint a múltban utalvánozottei Hir 
szerint a tisztviselők 1200, illetve 1000 és a 
családtagok 200 és 100 korona segélyt kapnak. 
A végleges döntés a vasárnapi mlnisztertaná-
eisoa fog megtörténni és a kiutalványozási 

munkálatok húsvétig befejezést kell, liogy 
nyerjenek, 

— Szt rá jk a vüiattiesnál. A szegedi közúti 
vaspálya részvénytársaság" alkalmazottai szóm 
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haton reggel .Sztrájkbaléptek. A villamos al-
kalmazottainak a háború óta — mint ezt, Ro-
smfiétd Nándor, a vjSiamosfvasluti igazgatója 
közli velünk — .150 százalékkal emelkedett •*, 
fizetése. Jelenleg egy 17 éves kocsivezető az el-
ső három hónapi időben 135 korona havi fizu 
tést kap. Aj rendes fizetése egy kocsivezető -
nek 195 korona és a: túlórák; az ellenőrök havi 
fizetése 220 korona, mig a villamoskalauzok, 
akiknek naponkint átlag 10 korona mellék jö-
vedelmük van a borravalókból, fizetése h a 
vonkint 150-4160 korona. Az alkalmazottak 
most a fölemelt, fizetés ötven százalékos eme-
lését követelték'ós hetenkint két szabadnapot. 
A társaság havi harminc korona fizetésjavi-
tást ajánlott meg az alkalmazottaknak, akik 
azonban ezt nem fogadták el. Dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester, akit békéltetésre 
kértek föl a munkások, fölajánlotta, hogy — 
amennyiben a társaság hajlandó tovább fe 
szedni a két filléres pótdijakat a jegyek után 
a szegény alap javára, ebből a város 80 száza-
lékot átenged az alkalmazottak fizetésének ja-
vítására, Ezt az ajánlatot azonban sem a tár -
saság, sem az alkalmazottak nem fogadták 
el. A délután folyamán szintén nem tudtak 
megegyezni az alkalmazottak a társasággal, 
ameyl a r ra az álláspontra helyezkedett, hogy 
a fölajánlott havi 30 koronánál többet nem fi-
zethet a munkásoknak, miután az eddigi tari-
f a mellett már igy is évi 400.000 koronára rugó 
háborús többkiadásra nincs fedezet. A .munká-
sok követelésének teljesítése ujabb évi 120.001 
korona többkiadást jelentene. Ha a villamos-
vasút alkalmazottai vasárnap munkába néni 
állnak, a társaság beszünteti a munkát, illetv* 
megteszi a szüksége® intézkedéseket az alkal-
mazottak kizárására, 

— Szegedi nők sportköre. A Szegedi Sport-
klub, mint a Felebaráti Szeretet Szövetség 
egyik csoportja folytatja működését, amelybe 
beolvadt s amelynek vagyonáról elszámolt. A 
csoport vezetői: dr. Regdon Károlyné úrhölgy 
és dr. Gmteitqa Sándor törzsorvos. Az újsze-
ged i tónniszpályákat (megszereztük a város-
tól e tájékozódni szeretnénk az érdeklődők szá-
nna felől; a költségekre való tekintettel. Csalá-
dok vagy egyesületek részére is adunk ki 
groundökat. (A- klub urinők részére szervezve 
a svéd tornakurzust és megnyitja külön cse-
pothan a kis gyermekek részére is (fiu-leány 
5—,12 évesig). Értesítjük a már beirakozott 25 
hölgyet, hogy az időjárásra való tekintettel 
esak húsvét utáni szerdán, április 3-án délután 
5 óraikor t a r t j a a szaktanárnő az első órát. 
Mindennemű felvilágosításért kérjük dr. Reg 
don Károlyné úrhölgyhöz fordulni (Jókai-n. 
6.), telefonon is (240), valamint pénteki napon 
délután 6 órakor a (Szegedi Kaszinóban (V5-
rösmarty-u.) ülésező klubtagokhoz, 

— Előadás a Szegedi Társadalomtudo-
mányt Társaságban. Dr. Máchánszky László 
kórházi rendelő orvos vasárnap délelőtt 1.1 
órakor ta r t ja meg a városháza közgyűlési ter-
mében nagyérdekii nyilvános előadását Sze-
ged váfos közégóezségngyéről. Az előadáshoz 
'mindenki hozzászólhat. 

— A 49—51 éves népfőikelők szabadsá-
golása. Jelentettük már, hogy a király a kö-
zelebbi időben el fogja rendelni a 4ÍL-451 éves 
népfölkelők szabadságolását. A király erről! 
szóló rendelete, amelyet műt' ismertetett r. 
Délmífig>faiqrarszág, a hivatalos lap szombat r 
számában megjeleni. - A KMügy-Hadügg 
jelenti: A bárom legidősebb (születési évfolyam 
Szabadságolását elrendelő legfelsőbb elhatáro-
zás kiveszi az intézkedés hatálya alól a nyug-
állományú és szolgáíatonkivüli viszonybeli ha-
vidíjasokat. A népfölkelő tisztekre (tisztvise-
lőkre) azonban vonatkozik a rendelkezés, ugy-


