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— A Néptanács újjáalakítása és jövő 
heti ö lése . A Néptanácsot, amelyet a meg-
szüntetett közgyűlés helyett dr. Deítre János 
kormánybiztos ideiglenesen kinevezett, már a 
legközelebbi napokban újjáalakítja a kormány-
biztos, még pedig a riéptanácsok megszerve-
zéséről kiadott néptörvény értelmében. Ebben 
az ügyben szerdán délben értekezlet volt a 
kormánybiztosnál. Az értekezleten a szociálde-
mokrata-, a Károlyi- és a radikális-párt veze-
tői jelentek meg és hosszabb tanácskozást 
folytattak. Az uj tagok személyére vonatkozólag 
még nem történt megállapodás. Az újjászerve-
zett Néptanács a jövő héten tartja meg máso-
dik ülését. Tárgyalni fogja a villamosvasút meg-
váltásának ügyét, annak a részletes ajánlatnak 
alapján, amelynek benyújtására a villamosvasút 
igazgatósága felhívást kapott. Második jelentős 
tárgya az ülésnek a gázgyárnak ai egységár 
emelésére vonatkozó kérelme. Valószínű, hogy 
az egységárak miatt keletkezett pörben egyez-
ség létesül a gázgyár és a város között. A 
Néptanács több bizottság tagjait togja meg-
választani. 

— A koksz árát felemelték, a szén árát 
fe lemel ik . Az árvizsgáló bizottság szerdán dél-
lután Csonka Ferenc elnöklése alatt ülést tar-
tott, amelyen többek közt felemelték a koksz 
árát 21'50 koronáról 30 koronára. Tárgyalta 
a bizottság Vértes Miksának, a szénbizottság 
előadójanak a szénárának felemelése iránti ké-
relmét, amelyet véleményezés céljából áttettek 
a faármegállapitó bizottsághoz. A temetkezési 
árakat még mindig nem állapíthatta meg a 
bizottság, mert a szegedi temetkezési vállal-
kozók, akiktől az árakra vonatkozólag felvilá-
gosítást kértek, hiányos adatokat bocsátottak a / 
bizottság rendelkezésére. Az árakat tehát a 
hiányzó adatok beszerzése után fogják meg-
állapítani. A gyarmatáruk árának a felemelése 
kapcsán elhatározta a bizottság, hogy átiratot 
intéz dr. Somogyi Szilveszter polgármesterhez, 
akit felkér, hogy közölje a Munkástanáccsal, 
hogy ilyen szakkérdésekben előzőleg kérje ki 
az árvizsgáló bizottság véleményét. A gyarmat-
áruk árát ugyanis a Munkástanács a panasz-
bizottság javaslatára felemelte anélkül, hogy az 
árvizsgáló bizottság véleményét kikérte volna. 
Ezt a bizottság sérelmesnek találta és ezért for-
dult a polgármester utján a Munkástanácshoz. 
A Hági-, Európa- és Bohn-féle vendéglők tu-
lulajdonosai azt kérték, sorozzák őket is az 
első osztályba. A bizottság teljesítette a kérel-
met, ami különben is csak pünkösdi királyság^ 
mert a napokban már úgyis eltiltja az Orszá-
gos Központi Árvizsgáló Bizottság az étlap 
szerinti étkezést és országosan a menürendszert 
lépteti életbe. 

— Rendelje el a Tanács a szükséges 
épGletjavitásokat. Winkler Imre mérnök a 
következő beadványt intézte a városi tanács-
hoz : Közvetlen tapasztalatból tudom, hogy 
Szegeden ugy a kiskörúton belül, mint azon 
kivül, több oly épület van, amely épités-rendőri 
szempontból kifogás alá esik és sürgős javí-
tásra szorul. Ezen javítások főleg munkaerőt és 
csak jelentéktelen anyagot igényelnek. Indítvá-
nyommal a jelenlegi munkahiányon óhajtok se-
gíteni. Indítványozom, hogy a tek. Tanács uta-
sítsa a mérnöki hivatalt, hogy az a hozzáértő 
közegei által egyenkint az lösszes szegedi há-
zakat vizsgáltassa meg és rendelje el a sürgő-
sen szükséges és a közbiztonságot veszélyeztető 
összes javításokat. 

— A szerbek vasutigazgatnak. Temesvár-
ról jelentik, hogy a bánáti vasutak szerb pa-
rancsnoksága mindegyre megszorítja a vasutak 
forgalmát. Ujabban elrendelte, hogy a temesvár-
szegedi és nagybecskerek—szegedi valamint 
a temesvár—aradi vonalakon közlekedő sze-
mélyvonatok mozdonyai fordítás és szerelés 
végett bemehetnek Szegedre, illetve Aradra. 
Ezenkivül minden személyvonat hétfőn és csü-
törtökön Szegedre, vasárnap és szerdán Aradra 
átmehet minden átszállás nélkül. E vonatok 
azonban Szegeden és Aradon tul nem mehetnek. 
A vonatok visszaérkezése alkalmával a vasúti 
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személyzetet szigorú katonai átvizsgálás alá 
vetik és abban az esetben, ha a személyzetnél 
valami tiltott irást, röpiratot avagy 200 koro-
nánál nagyobb összeget találnak, rögtönitélő 
hadbíróság elé állítják. 

— Megindult a páris-bukaresti expressz. 
Párisból jelentik: Kedden este 7 óra 20 perc-
kor indult el az első expresszvonat Bukarest-
be. A vonat hetenként kétszer közlekedik Bu-
dapesten át. Az útirány Rárís—Berlin- Zürich, 
Innsburck-, Bécs—Budapest - Brassó—Bukarest 

Aradról jelentik: Vasárap elindult az első 
express Bukarestből. Egyelőre csupán hivata-
los személyek használhatják a vonatot, amelyre 
a biztonság kedvéért gépfegyvert szereltek fel 
és francia katonák teljesítenek rajta szolgálatot. 
A vonat étkező és három hálókocsiból áll. 18 
hely Romániáé, 18 hely Magyarországé és 
Ausztriáé és 18 hely Svájcé. Az ut 4 napig tart. 
Az első vonat vasárnap érkezett Orsovára, on-
nan Temesváron, Szegeden, Zágráb, Fiúmén át 
folytatta útját Páris felé. A vonaton utazott gróf 
St. Aulaire Franciaország bukaresti követe, aki 
hír szerint Berthelot tábornok írásos jelentését 
viszi Párisba, amelyben a tábornok kéri, hogy 
az antant szállja meg a még meg nem szállott 
románlakta területeket, mert itt súlyos összeüt-
közésektől lehet tartani a magyar és román 
lakosság között. 

— A be ügyminiszter dönt az alkohol-
ti lalom ügyében. Megírtuk, hogy a korlátolt 
alkoholtilalom 14 napos próbaideje február 10-
én lejárt. Dr. Temesváry Géza h. főkapitány, — 
mint azt megírtuk — a próbaidő lejárta után 
jelentést tett a kormánybiztosnak arról, hány 
esetben történt feljelentés a tilalom áthágói el-
len és kérte a kormánybiztost, hogy az abszo- • 
lutt alkoholtilalmat léptesse életbe. Dr Delire 
János kormánybiztos a főkapitány jelentését 
felterjesztette a belügyminiszterhez és döntést 
kért az alkoholtilalom ügyében. Kétségtelen, 
hogy a belügyminiszter helyet ad a főkapitány 
előterjesztésének és hamarosan elrendeli az ab-
szolutt alkoholtilalmat, 

— A s z e g e d i mi l l iomos Dudapes t i l a k á -
sa . A budapesti 8 Orai Újság i r j a : Bástyái 
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Holtzer Aladár szegedi milliomos kereskedőnek 
Budapesten a Zoltán-utca 8. számú házban 
kényelmes lakás állott lezárva használatlanul. 
A mai lakásmizéria idején szokatlan eset tudo-
mására jutott a Lakáshivatalnak, mely nyomo-
zókat küldött ki az ügyben. Ezek megállapítot-
ták, hogy Holtzernek Szegeden saját háza és 
nyolc szobás lakása van, azonkívül Budapes-
ten, ha itt tartózkodik, apósának Géza-utcai, 
ugyancsak nyolc szobás lakásában lakik. A 
vizsgálat arra is kiterjedt, hogy miképpen ju-
tott Holtzer a Zoltán-utcai lakáshoz, melyet a 
mult év novemberében lakásigazolvány alapján 
foglalt el. A vizsgálat sorári kiderült, hogy eb-
ben az ügyben visszaélés történt a Lakéshiva-
talban, a régi rendszer alatt, mert az ügy aktái 
egyáltalában nem voltak iktatva és azon nem 
szerepel a referens aláírása sem. Garbai Sán-
dor lakásügyi kormánybiztos ennek alapján 
elrendelte Holtzer Zoltán-utcai lakásának igény-
bevételét dr. Veres Mihály posta- és távírda 
kormánybiztos számára. Holtzer a jogerős vég-
zésnek nem akart engedelmeskedni, mire a 
Lakáshivafal karhatalommal távolitotta el a 
lakásból. Egyben áttették az ügy iratait az ide-
geneket ellenőrző hivatalhoz. 

— Menekült közigazgatási ts'sztvistlők 
gyű lé se . A menekült tisztviselőkkel közlik-
Az összes menekült közigazgatási alkalmazot-
takot felkérjük, hogy saját érdekükben folyó hó 
15-én délután 4 órakor a Tisza-szálló éttermé-
ben okvetlenül és pontosan megjelenni szíves-
kedjenek. Mindenkit felkérünk, hogy közigaz-
gatási menekült ismerősét ezen felhívásra figyel-
meztetni szíveskedjék. 

— Segítenek az aprópénzhiányon. 
Budapestről telefonálja tudósítónk: A körmöc-
bányai pénzverő berendezésének és készleté-
nek nagy része Budapesten van. A pénzügy-
minisztériumban most arról tanácskoznak, hogy 
hol állítsák fel a pénzverőt. Egyelőre azt ter-
vezik, hogy vaspánzeket vernek. 20, 10 és 2 fillé-
reseket, mert a mindinkább növekvő aprópénz-
hiány folytán ez a legsürgősebb. Később az-
után természetesen köztársasági aranyakat is 
fognak veretni. 

— Az I. kerületi szociáldemokrata pírt 
ölése . A szokott élénk érdeklődés mellett tar-
totta meg az I. ker. szociáldemokrata párt keddi 
ülését. Kállai Emil dr. elnök/ megnyitójában 
a politikai helyzet ismertetése kapcsán foglal-
kozott az ellenforradalmi törekvésekkel, külö-
nösen kiemelte ezzel szemben a szociáldemok-
rata párt bebizonyult egységét. Gerő Lipót 
előadásában a szocializmus történeti fejlődését 
ismertette. Elénk vita folyt az utcai bizalmi 
férfi rendszer bevezetésének szüksége fölött, 
melyben Donáth Miksa, Ligeti Jenő és Ber-
mann Lajos vettek részt. 
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