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leg újból kérhesse a belügyminisztertől. A ke-
reskedelmi és közmunkaügyi minisztertől és az 
Országos Munkástanácstól. 

A kórház szervezetével 
a tanácsnak három javaslata f ü g g ' ö s s z e . Az 
egyik három uj kórházi fiókosztály létesítése, 
aza^N három főorvosi állás rendszeresítésére 
vonatkozik. A kormánybiztos ugyanis kórházi 
vizsgálata alkalmával megállapította a három 
külön osztály fölállításának szükségét s átirat-
ban kért javaslatot a tanácstól. Dr. Erdélyi Jenő, 
dr. Machanszky László és dr. Kovács József 

-állásainak rendszeresítésére. A tanács azt java-
solja, hogy főorvosi cimmel a három orvos 
fiókosztályokat vezessen, rendszeres javadalma-
zással. — A másik javaslat a kórházi ápolási 
dijakra vonatkozik. A belügyminiszter nem en-
gedte meg a kórházi ápolási dijak fölemelését 
8 K 45 fillérre, hanem csak 7 K 50 fillérre. A„ 
tanács a magasabb ápolási dijat újból kérni 
akarja. — Végül a kórházi ápolószemélyzet 
egyszeri háborús segélyének kiutalására is ja-
vaslatot tesz a tanács. 

A kapupénzre 
vonatkozó rendelkezését a „közrendi szabály-
rendeletnek" olyan módon kívánja megváltoz-
tatni a tanács javaslata, hogy éjfél előtt minden 
külön kapunyitásért, (de nem személyenkint) 20 
fillért, éjfél után 30 fillért fizessen a házmes-
ternek a házba térő, vagy elmenő. Amelyik la-
kónak kapukulcs^ van, az a kapupénz megvál-
tásáért — családostul — öt koronát fizessen 
havonként. 

A szegedi kereskedők tanácsa, 
tekintettel az üres üzlethelyiségek teljes hiányára,' 
ideiglenes árucsarnokot akar épittetní. Erre a 
várostól terület átengedését kéri a Dugonics-
téren.' A tanács azt javasolja a Néptanácsnak, 
hogy teljesítse a területátengedésre vonatkozó 
kérelmet, de ne a Dugonics-téren, ahol az áru-
csarnok a villamosközlekedésnek volna aka-
dálya, hanem a Rudolf-téren, vagy az Iskola-
utcában a zeneiskola telkén. Négy évre adjon 
területhasználati engedélyt; de ha ez a zene-
iskolai telekre vonatkoznék, s az iskola építését 
hamarább is meg lehetne kezdeni, akkor az 
engedély már az épités megkezdése előtt ér-
vényét veszítse. Albérlők csak a tanács bele-
egyezésével használhassák az árucsarnokot 

A vizdijak fölemelése. 
szükségessé vált az üzemköltségek megnöveke-
dése, a nagyobb személyi kiadások és a szén 
drágasága miatt. A tanács javaslata szerint az 
egyszobás lakások lakóinak minimális dijat kell 
fizetniök, a szobák számának növekedésével 
progresszive emelkednek a dijak. A tanács tari-
fáira a légszeszegységárak után jó lesz nagyon 
vigyázni. 

Jfonfa/an uj szegediek gyűlése. 
(Saját tudósítónktól.) A lakóhelyüktől erő-

szakkal elszakított ujszegediek csütörtökön este 
hat órakor népes értekezletre gyűltek össze a 
városháza közgyűlési termében. Györffy Lajos 
hivta őket össze, hogy megtárgyalják kegyetlen 
sorsukat és valahogyan segítsenek kétségbeejtő 
helyzetükön. Több százan jöttek el megbeszélni 
a dolgot, ujszegediek, férfiak, nők, azonkívül 
ujszegedi földbérlők és villatulajdonosok. Isme-
retes. hogy memorandumot akartak intézni a 
belügyminiszterhez és hogy más tervek is fel-
merültek, igy a francia köztársaság elnökéhez 
és a párisi békekonferenciához küldendő me-
morandum terve is. 

A csütörtök esti népes gyűlésen a fölszó-
lalók mind megegyeztek abban, hogy égetően 
sürgős a dolog, de az egyik a nagybecskereki 
szerb főparancsnoksághoz akart fordulni, a 
másik a magyar külügyminiszterhez. Végre is 
dr. Turchányi Imre főorvos élénk helyeslés 
kíséretében kifejtette, hogy az ujszegedi zárlat 
megszüntetése érdekében ahhoz kell fordulni, 
aki legközelebb van és akinek hatáskörébe első-
sorban tartozik ez az ügy. mert még igy se 
leltet eléggé gyors elintézést remélni. Erre el-
határozták, hogy több tagu bizottságot küldenek 

, ki, ameiv legelőször a szegedi kormánybiztost 

és polgármestert keresi meg, akiktől kellő útba-
igazítással ellátva egyenesen a nagybecskereki, 
illetőleg törökkanizsai és temesvári szerb ható-
sághoz folyamodnak az ujszegedi zárlat köl-
csönös megszüntetését kérve. 

Nemecskay István igazgató tanitó indítvá-
nyára kimondották, hogy e bizottságot, amely-
nek elnökévé dr. Turchányi Imrét, az ujszegedi 
állami gyermekmenhely igazgató főorvosát és 
Nemecskay Istvánt választották, teljhatalommal 
ruházza föl a további teendők és eredményte-
lenség esetén a további lépések megtételére. 

Ezek után a hontalanná tett ujszegediek 
szomorú, de bizakodó hangulatu gyűlését be-
zárták. Egy szegény, öreg asszony magyarázta 
kimenőben, hogy itt lesz a tavaszi munka ideje 
és nem lehet a földhöz hozzájutni. Egy másik 
a francia elnököt emlegette, aki messze van, de 
akihez mégis el kellene juttatni az instanciát. 
Ugy beszélt arról a messze, idegen elnökről, 
mint nem is olyan régen a királyról beszéltek 
szomorú rab véreink. Az is olyan messze, 
idegen volt éppen . . . 

000 

— A felekezeti béke elíen izgató káplán. 
A pénteki tanácsülésen tárgyalták a plébániák 
káplántartási ügyét. Szóba került Karácsonyi 
Guidó káplán neve. A kormánybiztos kijelen-
tette, hogy a püspöktől fogja kérni Karácsonyi 
elhelyezését, mert a káplán a leghevesebben 
izgat a felekezeti béke ellen. 

— Megkezdték a földosztást. Bu-
dapestről telefonálja tudósitónk: Csütör-
tökön megkezdték a földbirtokreformról 
szóló néptörvény végrehajtását. Az ün-
nepélyes földosztás vasárnap lesz Káro-
lyi Mihály köztársasági elnök kompolti 
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Pénteken, szombaton és vasárnap 

A Nordisk-gyár 
film szenzációja 

Mara Wieth és Carió Wieth 
a lösze re p ben 

Dráma 4 felvonásban. 
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Előadások vasár- és ünnepnapon fél 2, 3. 
fél 5, 6 és fél 8, köznapon fél 5, 6 és fél 8 óra 

birtokán. Ennél a nagyszabású parcellá-
zási aktusnál jelen lesz a köztársaság 
elnöke, valamint a kormány több tagja 
is. Csütörtökön Kefepesen a volt koro-
nauradalom birtokát osztják fel. A kere-
pesi kisgazdák 3 hold földet kapnak. 
Még ezen a héten megkezdik munkáju-
kat a Fehér- és Hevesmegyébe kiküldött 
bizottságok. A fehérmegyei földosztás 
legfőképen azért volt sürgős, mert az 
egész vármegyének mindössze ^ s z á z a -
lék kisbirtokosa van, a többi nagy lati-
fundium. Ezeknek legnagyobb része 
még nincs bevezetve. A jövő héten Bé-
kés-, Hajdú- és Borsód vármegyékben 
kezdik meg a földosztó bizottságok a 
munkát. 

— ítélet Fluck DÍZSŐ és Fél egyházi 
ügyében. Fluck Dezsőnek, a Folyammérnökség 
vezetőjének és Féiegyházy Pál főmérnöknek 
kihágási ügyében, amelyről a Délmagyar ország 
annak idején részletes tudósítást közölt, csütör-
tökön délután hozta meg az ítéletet dr. Árvay 
Ferenc rendőrbiró. Fluck Dezsőt szesztilalom 
áthágása miatt 15 napi elzárásra, átváltoztat-
ható 300 korona fő, 200 korona mellékpénz-
büntetésre, Féiegyházy Pál főmérnököt pedig 
tizrendbeli kihágás miatt összesen 3000 korona 
fő és 200 korona mellékpénzbüntetésre ítélte, 
amely behajthatatlanság esetén tízszer tizenöt 
napi elzárásra változtatható. Fluck Dezső azért 
követte el a kihágást, mert a szesztilalmi ren-
delet ellenére közvetlenül a fogyasztóknak adott 
el bort, állítása szerint ugyan mindenkor csak 
50 liternél nagyobb mennyiségben, ami azon-
ban a rendőrbiró szerint mégis áthágása a szesz-
tilalmi rendeletnek. De tanuk igazolják, hogy 
kicsinyben is mért ki bort. Féiegyházy Pál két 
esetben búzának jogosulatlan vásárlása, búzá-
nak engedély nélküli felörletése, búzának, to-
vábbá lisztnek igazolvány nélküli szállítása, bu-
zafölöslegének be nem jelentése, búzakészlet 
tartása (amellett, hogy hatósági ellátásban ré-
szesült), kukoricának igazolvány nélküli vásár-
lása, igazolvány nélküli szállítása és bormérés 
által követte el a tizrendbeli kihágást. Enyhítő 
körülménynek vette a rendőrbiró mindkettőnek 
feddhetlen előéletét, Fluck Dezső aggkorát, sú-
lyosbító körülménynek Félegyházynál ^a vétség 
halmozását és azt, hogy hivatali működése 
közben alantasait használta föl a vétségek elkö-
vetésére. A lefoglalt készleteket elkobozzák, a 
rokkant katonák segélyalapja javára kiárusítják. 
A rendőrbiró a polgármestert megkeresi, hogy 
a lefoglatt 200 kg. búzát, 12 mázsa kukoricát 
és 181 kg. Pfeiffer-féle lisztet hatóságilag ve-
gye igénybe. 

— Lakodalom Gajgonyán. A városban nagy 
inség van. Kevés pénzű családoknak hónap-
számra alig jut hus az asztalára. Egész kis va-
gyont fizetnek egy borjúért, nagy pénzért is 
alig kapni a^ró jószágot, sőt a főzelékféle is 
szinte drága emlék már csak a piacon. De bi-
zony vannak még tanyai gazdák, akik úsznak 
a bőségben. Barna Mihály gajgonyai kapitány-
ságban tanyai gazdánál lakodalom volt, amely 
hétfőn, kedden, szerdán tartott. Négyszáz meg-
hívott vendég vett benne részt. Harminckét 
birkát, két borjut, tömérdek apró jószágot fo-
gyasztottak el a lakzin, amelyen bőségesen folyt 
a bor. Előbb a lányos háznál mulattak a ven-
dégek, Barna Mihály vendégszerető házánál, 
aztán a vőlegény tanyáján, majd ismét a meny-
asszony szüleinél. Hencidától Boncidáig folyt a 
lé, ahogy a mesébe mondják. A gajgonyai jó-
létet egész szívből irigyeljük. 

— Hust és zsírt szállítanak Magyaror-
szágból a cseheknek. Budapestről telefonálja 
tudósitónk: Néhány nap előtt 15 vagonból álló 
vonat érkezett a Délvidékről Budapestre csehek-
nek szánt hússal és zsírral. A kormány nem 
akarta továbbengedni a vonatot. Hosszas tár-
gyalások indultak meg a kormány és a fegy-
verszüneti bizottság közt. A tárgyalások annak 
hangoztatásával végződtek, hogy ez az utolsó 
szállítmány, amelyet Prágába kiengednek. 
Csütörtökön reggel a Ferencvárosi pályaudvaron 


