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kár. aki a fogalimazói karnak azt a kérelmét
terjesztette elő. liogv ne kényszerítsék őket
arra.
hogy politikai tüntetéseken, vaigy gyű000
léseken résztvegyenek, mert így könnyen az
— Magántanári kinevezés. A budapesti a gyainai merülhet fel ellenük, hogv az Ítélettu<íományogy*ntem orvosi kara, a saewedi szü- hozatalnál befolyásolva vannak. Dölle Nándor
letésű dr. ötvös HÖrvim orvost klinikai magán- kérte, hogy Wolf indátványát mindenkire tert a n á r r á kinevezte.
jesszék ki, mert nem mindenki feltétleftíjkhlve
a szociáldemokrata pártnak. Végül Dorúith
— Pénzintézeti tisztviselők sztrájkja BuMiksa
a szociáldemokrata párt megbízottja
dapestről
teletxmálja tudósítónk: A
Wiener
szólalt
tel, .aki a szervezkedés szükségesséBank vérein és Angol-osztrák
ba nk budapesti
géről szólott és kifejtette, liogy mi volt az
íntéKeteJinek .tisztviselői imozg^ahnat indítotoka annak, hogy ez cdd:l;g nem történhetett
tak anyagi helyzetűik javitása végett és az
meg.Több felszólalás után az e'nök az illést
igazgatósággal megindított tárgyalások ered•berekesztette.
ménnyel' biztattak. Ma azomlmn olyan fordu— Megkezdte működését a szegedi t é r latot vett a mozga lom, hogy a tiszt viselők
parancsnokság. A szegedi magyar térparancsmindkét intézetnél beszüntették
a munkái.
A
nénztárterniekot, be is zárták, csak a sürgős nokság szerdán megkezdte működését. A térőrnagy áll.
kifizetéstik teljesítése végett, volt nyitva 1 órá- parancsnok stig éléin l'ottyondy
r a a pénztár. A tisztviselők bizalmi terfkii
— Felemelték a Máv. alkalmazottak csaegész délelőtt tárgyaltaik az igazgatósággal,
ládi pótlékát. Budapestről jelentik: Kormányde még eddig nincs megegyezés. Mindkét in- körökkel folytatott hosszas tárgyalások után,
tézet tisztviselői követelik ugyanazokat, a drá- a Magyarországi Vasutasok Szövetsége közgasági pótlékokat, amelyeket a Kereskedelmi benjárásával. szerdán megjelent a Máv. hivabánik és Hitelbank engedélyezett tisztviselői- talos lapjában a rendelet, amely szerint
a
nek. Ebben az ügyben az összes pénzűntézetek Máv, mindem alkalmazottja — épen ugy, mint
érteke/Jetet tartanak egyöntetű eljárás megál
a közalkalmazottak havi 300 korona s e - ,
iapritása végett. ÍKgy másik sztrájk fv^lig ké- gélybem részesül. A haivisegőlyt a kormány'
szii.lölM'ii van. Az összes pénzintézeti
szolgáik máröi/us végéig engedélyezte. A családi pótszombat délig adtak időt a. pénzintézetek igaz lékot 100 .percenttel felemeli a rendeltet, ugv-.
gatóságajinak az általuk (támasztott követeié- hogy az ezerxtti!! az alkalmazottak felesége
nek teljet,itésé 1-e. H3a követeléseiket liem telje- után is-.iár. A thavisegélyt január hóra azonnal
sitik, ők is sztrájkodnak.
ki kell utailiványoznii az i letékes Inhata'loknak,

Szeged, 1919. jaasuár fla
tesen végezte kötelességét. A fegyelmi; v i z s gálatot, amelyet dr. Wolf Ferenc városi iiszri
főorvos ellenőriz,
mint értesülünk, ké
lét
alatt befejezik.
— A tüdőbetegek díspensairje. Dr. Wolf
Ferenc tiszti főorvos fölkarolta dr. Hollós J ó zsef kórházi főorvos régi. lelkese léssel propagált tervét: a tüdőbetegek dispensair-iét.
fiz az intézet artia van hivatva, hogy az oda
bejáró tüdőbajos k a t á l a n d ó . ingyenes1 orvosi
felügyelet alatt tartsa s őket gondozza. Dr.
Wolf négy ilyen tüdtíbeteg-gondozót
akart
fö.ál ittatni a város különböző helyein s e r r e
volna i.s rtiár százezer .korona költség. A Munkásbiztositó most ezzel szemben a maga hatáskörében kívánja az intézményt megszervezni s ehhez évi huszonötezer korona hozzájárulást kér a várostól. A vitás ügyben a Néptauáes feg dönteni.
— E l ő a d á s a Szegedi J o g á s z e g y l e t b e n u .
A iszegedi Jogá|sv.',gy!ct,l»en osiitörtökön délután gyakorlati jogi előadás lesz. Rlőadó dr.
Dettre. PáJ államügyész, aki a büntetií jogaikotásnak és joga lkaim a zástunk a hálnnn alatt
történt változásáról fog beszélni.

— Megérkezett ezer sertés. A közélelmezési bizottság szerdán Séliután dr. Somogyi
Szilvesz/tier elnöklése alatti illést tartott, amelyem Fodor Jenő tanácsos a közélelmezési hivatal folyó ügyeiről referált, .majd a polgármester jelentette, hogy a Békéscsabán hizslaíi
sertések b ő ezer darab már megérkezett Szegedre. A sertés l i koronába került. 3 korona
'prétniiuimma'1.
A sertések részére megérke— A leszerelt nem tényleges tiszt-baj- mig február és március hóra a rendes illetzett
három
voigoti
kukorica, 35 vagon ixjdig
t á r s a k h o z ! A francia megszálló csapatok pa- mények keretében lesz folyósítva. A vasutaútban
van.
Ezután
a
polgármester felkérte
.
jwmesnokságáiiak felhívása folytán a legko- sok szövetsége erősen do gozik azon. hogy a
Máv. személyzete márciusra a fizetésrende- isajfcó jelenilevö képviselőit, hog\ az egyik délmolyabban kérjük az összes leszwrelt liajtárutáni lap Hová esz a zsíir? cimiü hírére vosatkat, hogy egyenruhák viseltese esetén a *zéstt megkapja.
natkozólag
közöljék a myi'ltv ánossággaÜ, hogv
rangjelzéseket eltávolítsák ÓH [xdgári kalapot
— Kinevezések. A hivatalos lap szerdai a küzvágőhidoin. a Sertésíorga^mi Iroda is váhordjanak, niivel a fenti parancsnokság
a szánna szerint, a magyar
hadügyminiszter gat sertéseket, amelyeket aztán a fővárosba
nem tényleges szolgálatban állóknak a tényFarkas
Antal, Fekete Nagy Ignác,
Gárdonyi •száliütatunk. Csak a belsőségek és hetenkiiTir
leges lisztektől való feltétlen megkülönbözte- (Ornber) Jíezső, (!ort»er
Tápot, Gartsik
Nagy 3 0 0 darab félisertés marad Szegeden, zsilr
tést köveiteJi. Ellenkező esetben ugy
saját
Sallay József, Gesztesi tGergen) Péter József, vagy szalonna azonban nem. Igy történik azszemélyüket, mint. a leszerelt tisztek testüleHellni (Hauser)
Jenő, Henezel
Mátyás, tfe
tán. hogy hus van; de /Ar ugyanakkor nem
tének hírnevét a megszálló csapatok részéről
rcssg Károly. Jahoda
Ferenc, dr.
Kálmán kapható. E z most már, sajnos,, megszűntük,
a legnagyobb kedlemetlenségniek és meghurcoÁkos, dr. Kálmán
Oszkár, Katona
Andor
lásnak teszik ki. il'lzen kérelmünket minden népfölkelő tisztjelölteket mépfölkelő alhadna- mert a Sertésforgalmi által 'ekötött sertések
e'fogytak.
egyes, tehát .szövetségünkhöz még esetleg nem
gyokká nevezte ki az 5. honvéd gyalogezred
csatlakozott tagtársainkhoz is intézzük, hang
— Csak szegediek kaphassanak munkanépfölkelő parancsnoksága nyilvántartásában
súlyozva, hogy szövetségünk ezen kérelem
nélküli segélyt. Elterjedt a hir a városban,
figyelmen kivül hagyását iKijtársiutlaiuságnak
— A Néptanács. A közgyűlés ügyeit ezután hogv a rendőrség azokat, akik 1917-ben nemt
é s szövetségi hűséggel össze nem -egyezteth«tartózkodtak Sz<'gt'deu. ki fogja utasi-tami
tudvalevően a Néptanács ío»ja intézni, amely
tmiek tekinti. Bajtársi üdvözlettel:
Magyar pénteken tartja első ülését. A kormánybiztos
K/trdést intéztünk ebben az ügyben dr. Sotisztek és torábbszntgál/'i
altisztek
országos a z eredetileg tizenkét tagnnak tervezett Népmogyi Szi.heszíer polgárnieslerliez, aki kijeszövetsége
szegedi
csoport.
lentette, hogy erről szó sim-s. igaz azoaltan,
tanácsot tizenöt tagúvá t'ogiia kiegésziteni. Háhogy a hatásig fel fogja szólítani a. szoeiálrom szakember is helyet foglal majd bentne:
— A pénzügyi tisztviselők beléptek a Berzenczey
de.mokirata
pártot és felkéri, hogy a munka
Domokos főmérnök, dr. Wolf
nélküli segélyeket ne foilyósitsák másoknak,
szociáldemokrata pártba. Szerdán délután Ferenc tiszti főorvos és Seultéty Sándor főcsak szegedli illetősí'giieknek, mert cs-ak ilyet"
négy óraikor a városháza közgyűlési termé- számvevő.
módon lehet e.lke'idni a inunkauiélküliek beben összejöttek a szegedi pénzügyi risztvise— A közönség figyelmébe 1 Az utóbbi na- özönlését Szegedre. Tekintettel arra, hogy ;>;
iők, hogy megalakítsák a helyi csoportot és
pokban több ízben történtek visszaélések a városnak 'alig egy-két. hónapra e.lc.gundö élet(afölött határozzanak, hogv belépiemek-e a
Munkástanács és a szociáldemokrata párt vemiiszí'rkészlete van, «»z az invázió a küzeHátá*
szociáldemokrata pártba.
Az illést
Szántó
zetőségének nevében; arra lel mora hatalmaszempontjából is sérehnes. mert ebeket ebből
'János nyitotta meg. aki elmondta, hogv ez a
zott egyének rekviráltak a .piacokon, üzleteka szűkös kószJeitbőJ kell ellátni. A javíistat
tviílés van hivatva az Országos Közalkalmaben s ezáltal a közönséget egyné-szt megkáxosi- szerimt minden munkanélküli illetőségi helyén
zottak helyi szervezetének pénzügyi csoporttattak, másrészt indokolatlanul
zaklatásokkapná ineg a -j'gélyt.
j á t megalakítani. Január 4-én már volt ugyan
nak tették ki. A ,Munkástanács és a szociáldeebben a tárgyban ülés. de akkor nem hoztak
mokrata párt vezetősége e'zuton is figyelmez— M a g y a r o r s z á g h a d i a d ó s s á g a 33 milhatározatot afölött, liogy a s/ervezet ragjai
teti a közönséget, hogy lakás, közélelmezési és
liárd. Bécsből jelentik: A német-oszlrák pénzkivétel nélkül csatlak ózzanak-e a szociáldeegyéb ügyekben csak oly egyének járhatnak
ügyi államhivaital egy bizottsága elkésziteiHmokrata párthoz. Ezt tisztázni keli,
mone l illetve rekvirálhatnak, akik a
közélelmezéjelentését a vcfilt. motui.rehia két áUamiána'
dotta. - mert aki tagija a szervezetnek, ausi. hieutaltól
erre a célra megfelelő igazol- kötelezettségemül. Ili szerint, a két állam 1918.
r á k íetoérlenü.1 be kelll lépni. Az elnök megvánnyal vaunak ellátva. A
Munkástanács.
október 31-éig terjedő kötelezettségébül Ausznyitója urán Gyólay István ismertette
az
triát M.0Í) miHiárd. 'Magyarországol öüf> rai'í
— é)r Kőhegyi nyugdíjba a k a r meani.
fcgyosiilés elözméuyett. M/titán az elittök az
liárd illeti. Kbből Ausztriában a ha<,iadássá'illést, felfüggesztette és a bi/á'miiférfiaik taAnnak ideién megírtuk, hogy a Munkástanács
gakra 61.955, Magya-rországon 33.09 milliárd
nácskozása utált a következő vezetőségi l a vádjai alapján dr. Dettre János kormánybiz.int.
igok. megválasztását javasolták a gyűlésnek:
tos elrendelte dr. Kőhegyi L a j o s kórházi fő— Félmillió koronás csalás. Budapestről
tilinök: dr. Kádár István, ale'nök: Vass Ká- orvos ellen a fegyelmi vizsgálatot. A vizsgátelefonálja
tudósítónk:
A
főkapitányságra
roly. titkár: Gyólav István, iegvzö: Rátz Istlatot már javában folytatják és most dr. Kőpár napon belül 5 feljelentés érkezett Haepf
ván. pénztárnok: Petihő Ferenc, ellenőrök; hegyi Lajos kérvényt intézett a kormánybizner István, a iMlagyar általános takarékpénzLandmann Rezső és Menckom Aurél. A gyű- toshoz. .a.me'yben nyugdíjaztatását kéri. Hitár volt pénztárosai ellen, aki a fel jelentések
lés egyhatt)|uJatg magáévá tette a hizalmitér- vatkozik öregségére, s meggyengült muhkaszerint néhány ihónapon tielül fél aniiMió korofiaik javaslatát. A választás után az eltnök fel- fcnejére és elmondja, hogv már régebben fognát meghaladó összeget esalt k i több cégt*V
vetette a kérdést, hogv hatflandó-e mindenki lalkozott a nyugdíjaztatás gondolatával, de a
azzal, hogy -burgonyát fog nekik szállítani. M i
fentartás nélkül belépni a szociáldemokrata- háború idején kötelességének tartotta, hogy
pártba, vagy fmtartják-e politikai szabadsá- a helyéit maradjon. Az ellene folytatott vizs- Ián Hermaiui tatai hivatalnoktól 20.000, Hind
ler Pál aussigi kereskedőtől 125.000. a. bécsi.
gukat. A gyűlés nagy többsége a szociáldegálatról is megemlékezik a megvádolt orvos,
mokrata pártba való belépés m e l l é j nyilat- aki azt állottja, hogy nyugodt a lelkiismerete, Ontxopa-tól Ű00.(K)0, SchoOier Izidor zágrábi
cégtől pedig 250.000 koranát csalt ki előlegké-kozott. Felszólalt Wolf Isttván pénzügyi tit- mert 30 éves közszolgálati pályáiá:r becsüle-

