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ugy Újszegeden is, külön nemzetiségnek szá-
mítják a szerbek a zsidókat, akik 28-an van-
nak. 

— Megkezdik a kislakások építését. 
A lakásépítő bizottság szombaton délelőtt ülést 
tartott, Somogyi Szilveszter polgármester elnök-
lésével. A gyűlésen elhatározták, hogy a város 
által tervbe vett kislakások építését a város 
Gyertyámos- és Mérey-utcai telkein a kora 
tavasszal ir|£gkezdik. Az építkezés terveit pályá-
zat utján szerzik be. Három nagyobb pályáza-
tot a város kitüntetésben részesít. Az építendő 
bérpalotákat a legmodernebb berendezésiieknek 
tervezik. Körülbelül 70—80 lakást fognak építeni 
és pedig 3, 2 és egy szobás lakásokat. A gyű-
lésen tárgyalták az ipari munkák kiadásának 
kérdését. Erre vonatkozólag ugy határoztak, 
hogy bevárják az Országos Lakásépítő Bizott-
ság budapesti kiküldöttjét, akinek a megérkezé-
sét a jövő hétre jelzik. 

— Csak február végéig osztják a hadi-
segélyt . Már jeleztük, hogy a hadügyminiszter 
csak február végéig fizeti a háborús hadisegé-
lyeket: Most érkezett le a hadügyminiszter le-
irata, melyben precizirozza a háborús segélyek 
megvonását és azt, hogy kiknek van joguk feb-
ruár után is felvenni a hadisegélyt. A hadügy-
miniszter rendelete szerint azok, akiknek hozzá-
tartozója egészségi okokból (betegség utókezelés) 
tartatott vissza a katonaságnál, valamint akiknek 
hozzátartozója még fogságban van, joga van 
tovább is a hadisegélyre. Mindezek azonban 
március végéig a hadisegély felvételére való 
jogaikat igazolni tartoznak, amely igazolás a 
birtokukba levő fizetési iveikre rávezettetik. A 
kiktől már is bevonták a fizetési iveket, azok 
vissza kapják. Az elesettek, eltűntek, meghaltak 
hozzátartozóinak az elesés napjától számított hat 
hónapra akkor is fizetendő a hadisegély, ha ez 
február végén tul esik. A tényleges katonák, a 
szolgálatra visszatartott, illetve behívott katonák 
hozzátartozóinak segélye megszűnik, miután ezek 
megfelelő zsoldban részesülnek. 

— Haverda Mária szabadlábon. Buda-
pestről telefonálja tudósítónk : A forradalmat 
követő napokban Berinkey akkori igazságügy-
miniszter kegyelmet adott 120 olyan rabnőnek, 
akik büntetésük nagyobb részét kitöltötték és 
jól viselték, magukat. Ezek között volt Haverda 
Mária is, aki november 10-én szabadult ki. 
Haverda Mária akkor Budapestre ment, ahol 
nyomban bejelentette a rendőrségen, hogy Bu-
dapesten akar letelepedni és kézimunka üzle-
tet nyit. 

— A városi zeneiskola f. hó 23-án vasár-
nap délután fél 4 órakor r e i i ^ í második 
iskolai hangversenyét a Tisza-szálló díszter-
mében. 

— A papirkészletek beje lentése . A hiva-
talos lap rendeletet közöl, a mely szerint a pa-
pirkészletek február 25-ig bejelentendők a 
Papirközpontnak. A bejelentés kötelezettsége alá 
eső készletek zár alá vétetnek. A zár alól kivé-
telt képeznek a rotációs újságpapírok és a papi-
rost feldolgozó üzemek 500 kilogramot, továbbá 
a kereskedők 250 kilogrammot meg nem haladó 
készletei. 

— Kigyulladt a dorozsmai motoros malom 
Szombaton délelőtt telefonon kértek segít-
séget a szomszédos Dorozsmáról a szegedi 
tűzoltóságtól. Mivel azt a választ kapták, hogy 
ehhez a polgármester beleegyezése szükséges, 
közvetlenül hozzá fordultak, ami persze némi 
időveszteséggel- járt. Pedig a segítségre, mint 

ROGEP mechan ika i 
műhelyemet saját vezetésem melleit üjból 
megkezdtem. Mindennemű Írógépek ja-
vítását és évi jókarban tartását jutányo-
sán elvállalom. Sikerült legjobb minőségű 
í rógép - sza l lagof beszereznem. 
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Dorozsmáról értesülünk, nagy és gyors szükség 
volt. Negyed tiz órakor kigyuladt a Gádorosi 
és társa (Czékus Ferencz)-féle nagy motoros 
malom, amelyet kevéssel a háború előtt épít-
tettek. A malom üzeme hosszú időn át szüne-
telt, mert tulajdonosai nem szerezhették meg a 
motor hajtásához szükséges olajat. Most nem-
rég kaptak nagyobb mennyiségű motorolajat s 
az üzemet pár napja megindították. A község-
ből igen sokan vittek be gabonát őrletni, ugy 
szintén a környékből is. A tüzet, mely a gép-
házat elpusztította, a szegedi tűzoltóság eloltotta. 
Gabonában nem történt kár. 

— Tisztújítás a Tisza Evezős Egyesület-
ben. A Szegedi Tisza Evezős Egyesület szom-
baton tartotta évi rendes közgyűlését. Az évi 
jelentés felolvasása és elfogadása után meg-
választották a tisztikart, amely a következő : • 
Elnök: Kass János, igazgató Csorba Gáspár, 
titkár dr. Schöffer Lajos, művezető Tóth Béla, 
pénztáros Popper Ferenc, ellenőr dr. Kiss Ist-
ván, gazda Várnay Dezső. 

— A munkás segélyek kifizetésének uj 
rendje. A köztársasági kormány tudvalevőleg 
azon ipari vállalatok munkásai számára, amelyek 
üzemüket nyersanyag vagy szén hiánya miatt 
szüneteltetni kénytelenek, segélyt ad, még pedig 
az elvesztett munkabérek 80 százaléka erejéig. 
E segély 25 százalékát a munkaadó, 75 száza-
lékát pedig az állam fedezi, illetőleg a munka-
adók által kifizetendő segélyösszeg háromnegyed 
részét megtéríti. A kereskedelmi miniszter most 
egy ujabb rendeletével a segély visszatérítések 
rendjét akként szabályozta, hogy a bérlajstro-
mokat iparhatósági láttamozás után az illetékes 
Kereskedelmi és iparkamarához kell beküldeni, 
mely a lajstromokat felülvizsgálja és hetenként 
közvetlenül a pénzügyminiszterhez terjeszti fel 
folyósítás céljából. 

— Kinevezés a pénzügyigazgatóságnál. 
A magyar népköztársaság elnöke, Körösi Lajos 
pénzügyi főtanácsost, Juhász Károly pénzügyi 
főtanácsost a Vl-ik fiz. osztályba, pénzügyi fő-
tanácsosokká, továbbá a pénztigyminister Rős-
ler Tamás Leó, Benedek Árpád és Csorba Gás-
pár pénzügyi titkárokat a Vll-ik fizetési osz-
tályba pénzügyi tanácsosokká, Kertay Viktor, 
dr. Kádár István, dr. Munka Tamás pénzügyi 
segédtitkárokat a VlII-ik fizetési osztályba 
pénzügyi titkárokká, dr. Szojka Kornél pénz-
ügyi fogalmazót a IX-ik fizetési osztályba pénz-
ügyi segédtitkárrá és dr. Sziits László állami 
végrehajtót a X-ik fizetési osztályba pénzügyi 
fogalmazóvá 1919. évi január hó 1-től kezdő-
dő hatálylyal kinevelte. 

— A szegedi borbélysegédek a borra 
való eltörlését kívánják. A borbélysegédek 
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ismét mozgalmat indítottak fizetésük megjavi-
ása iránt. Kívánják, hogy elsőosztályu üzletek-

üen hetenként kétszáz, másodosztályuakban 
százhetven, harmadosztályuakban százötven 
(orona fikfezfizetést kapjanak. Ezzel meg akar-
ák szüntetni a borravaló-rendszert, ami helyes 

és kívánatos. De már most nem alaptalanul 
ehet attól tartani, hogy a tulajdonosok nem 
0 vagy 20 fillérrel emelik majd a tarifát, 

vagyis annyival, amennyit a dijhoz számított 
Dorravaló tesz ki, hanem ennél jóval többel. 
Csakhogy, ha a szegedi mesterek is ugy jár-
nának el, mint budapesti kollégáik, akkor ezt 
reméljük, nálunk is az árvizsgálóbizottság eré-
"yes beavatkozását vonná maga után. A borbély-
segédek a teljes vasárnapi munkaszünetet is 
kívánják, de többségük olyan módosítást tart 
szükségesnek, hogy a szünet vasárnap déltől 
létfő délig tartson. 

— A hadviselt kereskedők és**iparosok 
adóhátraléka. Közölte már a kereskedők Ta-
nács, hogy a hadban volt kereskedők és iparo-
sok adómérséklést kérhetnek az esetben, ha üze-
müket bevonulásuk folytán beszüntették, vagy 
üzemük terjedelme bevonulásuk folytán lényege-
sen csökkent. A pénzügyminiszter ezt a könnyi-
ést körrendeletével még jobban kiterjesztette. 
E rendeletben ugyanis kimondja, hogy mindazon 
pereskedők és iparosok, kik katonai szolgálatot 
teljesítettek, a folyó adók pontos fizetésének 
kötelezettsége mellett, a terhükön 1918. évig 
nyilvántartott adóhátralékok fele részét 1919. 
junius, másik felét pedig 1919. december végéig 
tetszés szerinti részletben törleszthessék. A végre-
hajtási eljárás veliik szemben ez év junius vé-
céig szünetel, Ha a körülmények megokolják, 
hajlandó a pénzügyminiszter messzebbmenő 
fizetési halasztást is engedélyezni. A kérelmek 
a pénzügyigazgatóságnál nyújtandók be. 

— A szociáldemokrata párt gyűlései. A 
német háztartási munkásnők, gyermekkertész-
nők és bonneok vasárnap délután 4 órakor a 
Munkásotthonban ülést tartanak. — A textil-
munkások vasárnap reggel 8 órakor tartják a 
Korzó-moziban évi rendes közgyűlésüket. — 
A téglagyári munkások, szakmunkások és tég-
lavetők alakuló nagygyűlése vasárnap délelőtt 
10 órakor lesz a Munkásotthonban. A gyűlé-
sen a dorozsmai téglagyári munkások is részt-
vesznek. — A sütőmunkások a törvényszék 
esküdszéki termében vasárnap délután 3 óra-
kor tartanak gyűlést. — A kárpitosok összmü-
hely-értekezletét vasárnap délelőtt 10 órakor 
tartják meg a Kurucz-féle kávéházban. (Mun-
kásotthon épület.) — Az öreg népfölkeiők 
nagygyűlése délelőtt 10 órakor lesz a Kossuth-
Lajos-sugárut 13. szám alatt levő László-féle 
vendéglőben. A gyűlés tárgya : Állásfoglalás a 
hadügyminiszter legutóbbi leiratára. 

— Adomány. Buchwald Tivadar 20 korona 
szakértői diját a vak katonák részére juttatta. 

— A rendőri szakosztály vezető lége 
lemondott. A rendőri szakosztály legutóbb za-
jos ülésen elnökké választotta dr. Temesváry 
Géza h. főkapitányt. Mivel egy csoport ez ellen 
tiltakozását jelentette be a szociáldemokrata 
pártvezetőségnél, a vezetőség szombaton bi-
zalmas értekezletet tartott, amelyen elhatároz-
ták, hogy tisztségükről lemondanak. Temesváry 
Géza h. főkapitány kijelentette, hogy a rendőri 
szakosztály elnöki tisztségét semmi szin alatt 
sem fogja vállalni, még abban az esetben sem, 
ha az uj választások alkalmával újból meg is 
választanák. A városi rendőrség tagjai hétfőn 
délután 4 órakor a rókusi iskolában tartanak 
naggyülést, amelyen titkos szavazás utján meg-
ismétlik a rendőrszakosztály vezetőségének vá-
lasztását. 

— Fosztogató leszerelt katonák Algyön. 
A szegedi kerületi parancsnokságnál a hódme-
zővásárhelyi polgárok panaszt tettek, hogy 
a leszerelt algyői katonák egy töredéke a fegy-
verzetét megtartotta és a szomszédos községek-
lakosságát állandóan izgalomban tartotta. Az 
izgága vitézek csolnakon vendégszerepeltek a 
hódmezővásárhelyi határban és fegyveresen kö-
nyöradományokat gyűjtöttek, de fosztogattak, 
sőt rabollak is. Egy század gyalogságot, egy 
géppuskás osztagot és egy lovas szakaszt kül-
dött ki a szegedi kerületi parancsnokság Faragó 


