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— Dr. Kelemen Béla — polgárőr. Dr. 
Kelemen Bélának Szeged én Csongrád várme-
gye főispáni állásától való íolmentése — mint 
már közöltük — pénteken jelenít meg a hivata-
los lapban. Dr. Relemen Béla már meg is 
vált .hivatalától ős szombaton .jelentkezett dr. 
Szktlay József főkapitánynál, a polgárőrség 
(parancsnokánál ^szolgálattételre. lA íőka.pjií-
tány természetesen elfogadta a volt főispán 
jelentkezését, aki nyomban letelte az esküt .és 
ennek alapján njenctes polgárőr! szolgálatot 
fog teljesíteni. 

— Nem szBnt meg a járvány bizottság, 
mert a spanyoljórvány sem szűnt meg. A 
iárványbizottság dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester elnöklésével szombaton este 
ülést tartott, amelyen a főorvosnak a pol-
gármesterrel tar tot t előzetes- megbeszélése 
alapján ki kellett volna mondani a járvány-
bizottság feloszlatását és a járványkónház 
megszüntetését. Ez a terv azonban a járvány 
bizottság ülésén megváltozott, mert konsta-
tálni kellett, bogy a spanyoljárvány — bár a 
városban erősen csökkent — még nem szűnt 
meg, sőt a tanyákon, még terjed. A járvány-
hiizottság tehát ugy határozott, hogv tovább-
ra ás működésben marad és az eddigi rend-
szabályokat is főn tartja. A tanyákon bel te-
rültei orvosok fognak segédkezni az ottani 
orvoskarnak. Az iskolák megnyitását még 
egy héttel, november 26-ig elhalasztották. A 
mozik naponta csak két előadást tarthatnak, 
vasárnapot kivéve. A kávéházaikat, vendég-
lőket szellőztetné ke i . A záróra kérdésével 
nem foglalkozott a bizottság, mert erről csak 
a kormány rendelkezhet. Egyelőre marad te-
hát a tiz órai záróra. A járványbizottság ülé-
sén. Bokor Adolf fölemlítette, hogy a házi-
szemeteit tíz-tizenkét napig sem hordják ki, 
ami fészke a járványoknak. Dr. Szalay József 
főkapitány megerősítette ezt ia kijelentést és 
a tűrhetetlen állapotot a köztisztasági hi'vatal 
vezetője, Markgraf Vilmos eréfyteleniségénefc 
tulajdonatol'ta, A polgármester erre kijelen-
tette, hogy holnap tnár elmozdítja Margra-
fot, csak jelöljön ki a főkapitány allikalma-
sabb embert. A bizottság tagjai abban is lát-
ják a baj okát, hogv nincs kocsis. Az orosz 
foglyok elmentek, a mi kocsisaink pedig har-
minc korona napszám mellett is otthagyják a 
várost. A polgármester és a főkapitány ki-
ielientefták. hogv hatóságilag fognak ikrireair 
díeini kocsisokat, akiket szuronyos őrökkel 
fognak őriztetni. Végül dr. Regdon Károly 
felszól adására megígérte a hatóság, hogy 
minden házra ráfesteti a házszámot, hogy 
az orvosoknak ne kelljen félóráig botorkálni, 
a mig rátaláln ak egy házra. 

— A tartalékos tisztek é s a ieszerelés. 
A szegedi helyőrség népfelkelő ós tartalékos 
tisztikara f. hó 9-én délután a Ivasisiszáltodá-
ban üi leszerelés folytán szükségessé vált 
anyagi k rdések megvitatása tárgyában érte-
kezletet tartott, tannaly a következő távirati ké-
rést intézte a magyar hadügyinrniszerhez: 

Megélhetéséért, jövendő anyagi és tár-
tadajlnli Itoldogulásáért és élhelyezkjedéseért 
aggódó és leszerelés előtt álló szegedi népfel-
kelő és tartalékos tisztikar sürgősen kér .meg-
nyugtató intézkedést végkielégítési és ruhá-
zati kérdések (elintézése tárgyában. Tisztek 
értekezlete. 

Az értekezleten jelen volt. tisztek ezúton 
is kérik a helyőrség népfelkelő és tartalékos 
tisztikarát, hogy ikari érdekeik megbeszélése 
ó» egy szövőkség niegalakitása céljából f. hó 
12-én d. e. 11 órakor a Korzó-mozi téli helyi-
st gében tel je© számban megjelenni szívesked-
jenek. 

- A Dugonics-Társaság üdvözli a Nem-
zeti Tanácsot. A Dugonics-Társaság szom-
baton délután .igen népes rendkívüli közgyű-
lést tartott dr. Szalay József elnöklete alatt, 

hogy Magyarország dicsőséges forradalmi 
átalakulását ünnepelje. Dr. Balassa Ármin 
alelnök indítványára egyhangúlag kimondta 
a közgyűlés, hogy a Nemzeti Tanácsot üdL 

vozffi s biztosítja arról, hogy nehéz föladatai-
ban odaadóan támogatja s szent fogadalmat 
tett, hogy ha valaha, ugy ezekben a nehéz 
időkben törhetetlen munkása s bátor harcosa 
lesz a magyar kultúrának. 

— Megalakult a szegedi oktatók kamarája 
A szegedi' nevelőmunkások szombaton dél-
élőtt nagygyűlést tartottak, hogy megalakít-
sák a szegedi oktatók kamaráját . Hosszabb 
vita után megválasztották a tisztikart. El-
nök dr. Lippay Qyörgy lett. A többi tisztségre 
a következőket választották. Alelnökök Zad-
ravecz István plébános és Nemecskay Istvárí, 
jegyzők Kengyel János és Csikós Ferenc, 
pénztáros Kaszó Aranka. A nagygyűlés el-
határozta, hogy az elnököt és Haaser Rezső 
Sándort delegálja a Nemzeti Tanácsba. 

— A Nemzeti Tanács és Munkástanács 
együttműködése. Szegeden tudvalevőleg száz 
tagiból álló munkástanács alakult, amely most 
két tagot fog delegálni a szegedi Nemzeti Ta-
nácsba. A Nemzeti Tanács viszont két .tagot 
delegál a munkástanácsba. I t temiitjük meg, 
hogy a Nemzeti Tanács egyik, Bekő nevű 
szociálisba tagja betegségére való tekintettel 
lemondott, helyette a szociálisták részéről dr . 
Holló Jenő a Nemzei Tanács tagja. 

— A közvilágítás megjavítása. Az utcák 
vntágítása a mai időkben elsőrendű közbiz-
tonsági érdek. A mostani gyatra közvilágítás 
azonban egyenesen veszélyezteti a közbizton-
ságot. A hatóság a többszöri sürgetésre vég-
re elhatározta, hogy megjavítja a közvilágí-
tást. A gázlámpák fölszerelését már meg-
kezdték és néhány nap múlva százharminc 
égővel több fogja világítani az utcákat. 

— Megalakult a vasúti leszámoló hivatal 
szociáldemokrata szakszervezete. A tár-
sadalmi osztályok közül a szellemi munkások 
látva, hogy a munkásság óriási e;reje a szer-
vezettségben van, öntudatra ébredtek. A sze-
gedi vasúti központi leszámoló hivatal alkal-
mazottai közül mintegy 180-ana®, főellenőrök, 
ellenőrök, hivatalnokok, kezelők és (kezelőnők, 
valamint a rendezők, a legnagyobb lelkesedés-
sel beléptek a szegedi szociáldemokrata pánt-
ba, ,Ezzel jelt adtak arra* bogy az ország szel-
lemi munkásai a kétkezi munkásokkal együt-
tesen szervezkedjenek a tőke ellen, mely ed-
dig kiuzsorazta munkaerejüket, de gyümöl-
esit nem ők élvezitek. A megalakulás előtt dr. 
Kormányos Benő szép beszédben világította 
meg a szocializmus fogalmát ós a szellemi 
munkásság helyzetét a múltban és leendő he-
lyét a jövőben. A megejtett választásnál el-
nök lett: Boros Iván, másodelnök Gábor Áron 
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• 

Előadások kezdete szombaton 5 és fél 9 órakor 
vasárnap 2, féi 4, 5, fél 7, és fél 9 órakor, jegyek 
előre válthatók szombaton d. u. 3 órától kezdve. 

jegyző Unyár Samu, nn ásod jegyző Gulis Ka 
roly, t i tkár Ábrahám Márton, .pénztáros Szo-
bolko. Dezső, ellenőrök Bakálovics József, Kor. 
mos Ozmán és Cseh Bál. Azután Olejnyik ít 
vasuiti munkások, Munkácsi és Fürtös pedig 
az összes munkásság nevében tartottak beszé-
det, melyek után elhatározták, liogy a szociá-
lis irodalom terjesztése és müvelése érdekében 
a»párt szellemi irányítását megkezdik. 

— Megalakult a szegedi diákok szabad-
szervezete. Szombaton délelőtt a Korzó-mozi-
ban mintegy százötven főnyi hallgatósággal 
nagygyűlést tartották a szegedi diákok, ame-
lyen megalakították a diákok szabadszerveze-
tét. A budapesti Diáktanács képviseletében 
Jakab Ödön vett részt a gyűlésen. A szabad-
szervezet programjában szerepel a diákuyo-
mor enyhítése érdekében diákimienzák, diák-
szálók létesítése, ezegénysoorsu diákoknak tan-
eszközükkel és ruhanemüekkel való ellátása, 
irodalmi színielőadások rendezése. Követelik 
a tantervnek a kor szelleméhez méltó radiká-
lis reformját , modern pyeflvdk tanítását, ia 
tendenciózus történelem helyett a természet-
tudományok intenzivebb tanítását. A szabad-
szerveze a tagok művelődésének előmozdítása 
céljából négy szemináriumot létesít és pedig 
irodalmi, filozófiai, művészettörténeti és ter-
mészettudományi szemináriumot. A gyűlés 
határozatát közlik a Diáktanáeesal és a diák-
ügyi kormánybiztossal!. 

— Nincs gyufa. Szegeden ismét a legna-
gyobb gyufanyomoruság van. Most már drá-
g a [pénzért sem, |ehet gyufáit kapnji, pedig 
epedve sóvárogjuk azt az időt, anílkor végre 
tisztességes áron is hozzájuthatunk. A bajon 
könnyen segíthetne a polgármester. Ugy hall-
juk, hogy a szegedi gyufagyárban nagy meny-
nyiségü gyufa van raktáron, A polgármes-
ternek jogában áll, nagyon jól tenné tehát, 
ha haladéktalanul lefoglalná ezt a mennyisé-
get és a városban kiársuittatná. 

— Uj orvos. A budapesti tudományegyetem 
orvosi fakultásán doktorrá avatták a szegedi 
születésű Berény iOligát, aki orvosi működé-
sét a legközelebbi időben' Szegeden: (kezdi meg. 

— A szegedi katonai rendőrség újjá-
szervezése. A Katonatanács egyik legutóbbi 
ülésén foglalkozott a szegedi katonai rendőr-
ség újjászervezésével. Elhatározták, hogy a 
katonai rendőrség létszámát négyszázra fog-
ják iföilétm^tni. íAz újjászervezés munká já t 
Csete József főhadnagy végzi, A katonai 
ífendőrök ugyanolyan fizetést fognak élvez-
ni, mint a nemzetőrök. ' 

— A csendőrség jogai és kötelességei 
fennáilanak. Több környékbeli községben, igy 
Dorozsmán is, az a téves hir van elterjedve, 
hogy a csendőrségnek a rend fentartása és 
helyreállítása .körül nincsenek jogai és köte-
lességei. Erre rácáfol a belügyminiszter kö-
vetkező legutóbbi távirata: „A magyar had-
ügyminiszter rendelete folytán a csendőrség 
eddigi kötelességei és jogai ma is fennáila-
nak, vagyis változatlanok". Itt emiitjük meg, 
hogy a csendőrség csatlakozott a Nemzeti 
Tanácshoz és hogy a rendfentartás 'körül or-
szágszerte nagy érdemei vannak. 

— Kérelem. A közeli és távolabbi helysé-
gekből hozzánk menekült intelligens közön-
ség nevében kérem polgártársaimat, hogy nél-
külözhető fehérnomüjökhől vásárlás utján 1)© 
nem szerezhető férfi, női ingeket és alsókat, 
gyermeíkingeket, zsebkendőket é» törülközőket 
a pillanatnyi szükség enyhítésére adományoz-
ni, esetleg kölcsönadni szíveskedjenek. Az ado-
mányokat kérem bérház I. cm. 5. aj tó alá kül-
deni. Biró Benő t. főmérnök. 

— Adományok. Varró Béla gyógyszerész Szi-
geti Gyurika halála alkalmából koszorumeg-
váltás ciánén 100 koronát küldött be hozzánk 
a vak (katonák javára. — Bloek Mórné 20 ko-
ronát adományozott nálunk a siket-némák ré-
szére. 

— Pályázat az elsöosztályu mérnöki állásra 
Ezen a eimeni szombati számunkban megje-
lent hirbe tévedés csúszott, amennyiben a pá-
lyázók egyike nem Sebestyén József imagán-
mérnök, hanem Sebestyén Endre, műépítész. 


