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építési terv kivitelének. Legfőképp azért, mert 
a tervezett kórházat fényűzőnek tar t ja . .Most 
a körülmények is a r ra kényszerítenek Em-
ilünket, hogy takarékosa-k legyünk. Egysze-
rűbb ii.i kórház is megfelelhet a követelmé-
nyeknek. 

(Ezután az orvosinspekeióról beszélt, Csak 
éjjel kellene a magán-orvosoknak "elváltva 
— jegynek, vagy kettőnek — inspekeiós szol-
gálatot teljesítenie este 8-tól reggel 8-ig. lue-
széit még ezután a köztisztaságról, a közélel-
mezésről, majd az árvaház és szegényház ~e-
•form járói. Mindkettőt ki. kell bővíteni. Az 
árvaházat illetően össze kell kötni az árv.t-
házi rendszert a családi rendszerrel. 

A népegészségi Intézmények csoportjába 
sorolja a lakásügyet. Mumkásházak, kertvá-
ros, higiénikus tömeglakások építését ajánlja. 

A tuberkulózis elleni küzdelemről szólv'a. 

beszél a dispensair röl. Szükségesek a célra: 
a strandfürdő, szünidei gyermektelepek, sza-
bad levegőn tanító iskolák, továbbá: tuberko-
lótikus betegek számára kórház-pavillon. 

Az alkoholizmus elleni küzdelem hatásos; 
eszközét lát ja a riisrensaire keretében, 

A nemi betegségek elleni védekezés csak 
ugy lehet hatásos, ha kétoldalú a megelőzés. 

.A nemibetegek gyógyítása, a gyógyítás in-
gyenessé tétele, a fölvilágositás lehet csak 
cél rávezető. 

Végül kifejtette, hogy a viszonyok ki-
kényszeritik majd egy egész.külön kormány-
zati ág szervezését, <amely csak a. szociális 
egészségüggyel foglalkozik. 

Az érdekes előadást nagy figyelemmel 
hallgatták. Az előadás fölött legközelebb vita 
indul meg. 

R közalkalmazottak Röck Iván eltávolítását kívánják 
igazgató-főmérnöki állásából. 

(Saját tudósítónktól.) Régi visszaéléseket 
hallgatva kellett tűrni a régi rendszer alatt. 
Most kiáltanak a sérelmek, amelyeket e g y k o r 
•nem volt szabad fölpanaszolni, fíeök Iván 
mérnökről a szegedi ármentesitő társulat 
minden alkalmazottá tudta, hogy igazgató-
főmérnöki állása összeférhetetlen egyéb állá-
saival, de főképpen azzal, hogy ő és családja 
nagybirtokos az ármentesitő társulat horgos-
martonosi öblözetében és igy erősen érdekelt 
fél ott, ahol hivatalánál fogva függetlennek, 
érdektelennek kellene mutatkoznia. 

A közalkalmazottak március 27-én gyű-
lést tartottak s ezen foglalkoztak Reök Iván 
állásaival. Elhatározták, hogy beadványt in-
téznek Somogyi Szilveszter polgármesterhez, 
amelyben ismertetik Reök Iván hivatali ösz-
szeférhetetlenségeit. s követelik igazgató-
főmérnöki állásából való azonnali eltávolitá 
>sát. A beadvány a következő: 

A magyarországi közalkalmazottak or-
szágos szövetsége szegedi, csoportjának veze-
tősége f. évi március hó 27-én tartott üléséből 
kifolyólag tisztelettel megkeressük elvtársat, 
mint vízügyi hatóságot, hogy Jíeök Iván mér-
nököt, nyugdíjazott állami műszaki tanácsost, 
a szegedi ármentesitő társulatnál elfoglalt 
igazgatófőmérnöki állásának önként való 
haladéktalan elhagyására fölszólítani, a tár-
sulat választmányát pedig fölhívni sziwsked-
jék, hogy az igazgatómérnöki állásnak a tör-
vényes intézkedéseknek megfelelően 'nyilvá-
nos pályázat ut ján leendő betöltéséről gon-
doskodjék. 

A szegedi ármetesitő társulat igazgarő-
főménnöki állását annak 1913. április havá-
ban elhalálozás folytán beállott megüresedé-
sekor a törvényben előirt nyilvános pályázat 
•mellőzésével az akkori polgármester, mint 
társulati elnök, önkényesen és a vonatkozó 
törvények egyenes megsértésével Reök Iván 
mérnökkel töltötte be. 

Már pedig e'^en állásnak Reök Iván által 
való betöltése törvénybe ütközik, mert: 

1. Reök Iván, aki 30 évi állami szolgálat 
után képviselővé történt megválasztásakor 
önként ment nyugdíjba, mint nyugdíjazott 
állami műszaki tanácsos nyugdíjjogosultság-
gal egybekötött társulati igazgatóiőmérnöki 
állást .semmiféle körülmények között sem 
töltheti be. 

2. Az a körülmény, hogy Reök Iván mint 
országgyűlési képviselő, állami ellenőrzés és 
állami fennhatóság alatt álló ármentesitő 
társulatnál 1913. évi április óta vezető állást 
'ölt l>e, az országgyűlési képviselőkről szóló 
összeférhetetlenségi törvénybe ütközött. 

3. Beók Iván a vezetése alatt álló ármen-
tesitő társulat horgos-martonosi öblözetben 
1200 katasztrális hold tulajdonosa-, ugyan-
ezen öblözetben Reök Irán legközelebbi ro-
konsága. szintén tekintélyes birtoknak a tu-
lajdonosa: ez a körülmény pedig etikai Szem-
pontból esik a legsúlyosabb elbírálás alá 
azért, mert a társulati vezetőnek, mint egyik 
öblözeti nagybirtokosnak nem nyúj that ja a 
teljes erkölcsi függetlenséget és érintetlensé-
get akkor, amidőn az ő öblözetében végrehaj-
tott társulati munkálatok és beruházások a 
többi öblözetek érdekeltségének anyagi meg-
terhel tetését vonják maguk után. 

4. Végül szociális szempontból megenged-
hetetlen az, hogy egy nagybirtokos állami 
nyugdijat, országgyűlési képviselői fizetést és 
a társuUittól 24.000 korona évi jövedelmet él-
vezzeu akkor, amidőn a, hadból visszatért mér-
nökök százai állás 'és kenyér nélkül a legna-
gyobb nélkülözések közepette vyomorogmd. 

Mindezek alapján tisztelettel kérjük Pol-
gármester elvtársat, mint vízügyi hatóságot, 
hogy Reök Iván mérnököt az ármentesitő 
társulatnál viselt igazgatófőmérnöki állásá-
nak haladékUdnul önként való elhagyására 
sürgősen felhiimi és felszólítani szíveskedjék, 
megjegyezvén, hogy amennyiben Reök Iván 
«rre hajlandónak mem mutatkoznék, a köz-
alkalmazottak országos szövetségének helyi 
csoportja radikálisabb eszközöket lesz kény-
telen igénybe venni. 

Társulati elnöki fizetés: a. társulati elnöki 
állás tiszteletbeli állás, azzal tehát fizetés nem 
jár, .ennek dacára a szegedi ármentesitő tár-
sulat ezidei elnöke, aki a városnak különben 
fizetett alkalmazottja, 24.0(10 korona évi fize-
tést kap; minthogy pedig ezen körülmény a 
szocializmus „munka nélküli jövedelem" el-
vébe ütközik, kérjük Polgármester elvtársat 
szíveskedjék a társulat % választmányánál 
odahatni, hogy ezan tiszteletbeli állás díjazá-
sát szi'mtesse be, 

, Társulati választmány rekonstruálása: 
a vízjogi törvény rendelkezéseinek megfele-
lően a társulati választmány a közgyűlés ál-
tal az érdekeltek sorából választandó; ennek 
dacára a társulat ez idei választmányában a 
város alkalmazottai közül három tag, ezen-
kívül még egy nyugdíjazott állami alkalma-
zott is helyet foglal teljes érdekeltség nélkül. 
Erre való tekintettel megkeressük Polgár-
mester elvtársat, szíveskednék oly irányban 
intézkedni, hogy a társulat választmányába 
a. közgyűlés részéről még megbízatás eseté-
ben is lehetőleg társulati érdekeltek küldes-
senek be. 

Tisztelettel bejelentjük egyúttal, hogy 
ezen beadványunk mikért való elintézésének 
megáll apít hatása céljából a közalkalmazottak 
helyi csoportja az ármentesitő társulat folyó 
évi április hó 4-re kitűzött választmányi ülé-
sére és közgyűlésére megbízottait ki lógja 
küldeni. 

A közalkalmazottak országos 
szövetsége szegedi csoportjai 

Fölhívás. 
f Az uj ságüzemeket és nyomdákat szocia-

" lizáló bizottság felszólítja az összes nyomda-
tulajdonosokat és. papirkereskedőket, vala-
mint azokat, akiknek papirkészleteik vannak, 
hogy készleteikről — bárhol legyenek is a w k 
beraktározva a bizalmiférfi közbejöttével 
pontos leltárt készítsenek és azt 48 órán be-
lül juttassák el az üzemi központ papirkeze-
lőiéhez Weimann Antalhoz (Teleki-utca 15.) 
A bejelentés helyességeért' a leltár aláírói fe-
lelősek. A bizottság ellenőrizni fogja a bejelen-
tések valódiságát és azok ellen, akik helyte-
len adatokat jelentenek be és készleteiket 
egészben vagy részben el akarják titkolni, a 
forradalmi törvényszék megindítja az eljá-
rást. 

A páncélszekrények 
felnyitása. 

/ — Végrehaj tási utasí tás a Forradalmi 
f Ko Kormányzótanács XIII. 

letéhez. 
számú rende-

1. A pénzintézeteknél, lévő bérelt pán-
célrekeszek (safe) felnyitása 1919. évi már-
cius hó 31-ik napján veszi kezdetét; ebből a 
célból a pénzintézeteknél délelőtt 8 12 és dél-
után 3—7 óráig k e l l hivatalos órát tartani. 

2. §. A pénzintézeti tisztviselők országos 
egyesülete a felnyitást teljesítő bizottságba a 
maga részéről megbízottait a Budapesti Girö 
és 'Pénztáregylet tisztviselői sarából küldi ki. 

3. A XII I . szánni rendelet szerint kül-
földnek a korábbi vámkülföldön kivül Hor-
vát-Szlavonországok, Fiume s az azelőtt a 
birodalmi tanácsban képviselt o -^ágok 
(Ausztria) területét kell tekinteni. 

4. A felnyitás időpontjáról a v k e s :bér-
lőt a legcélszerűbben a kulcsok átvételéről 
szóló elismervényben leh e t értesíteni: a pénz-
intézet az értesítésben a bérlő r&swre tűzzön 
ki nap, óra és perc szerint meghatározott 
határidőt azzal, hogy abban az esetben, ha 
a bérlő a. kitűzött időpontom tul öt peronét 

; tovább késik, távolmaradása a felnyitást nem 
gátolja. 

o. Belföldi pénzintézet részéről kiállí-
tott betétkönyveket a jelenlévő felnek kíván-
ságára ki kell szolgáltatni, ellenkező esetijén 
pedig a bérlő letétjébe helyezni; külföldi 
pénzintézettől kiállított betétkönyveket min-
den esetben a fél letétjébe kell helyezni. Kül-
földi értékpapírok a fél letétjébe helyezen-
dők. 

Az OsztrákiMagyar Bank 'ál tal kibocsá-
tott és más pénztárjegyek szintén a bérlő le-
tétjébe helyezenrlők és értéküket beváltás után 
folyószámlán javára kell írni. 

6". <§. Belföldi ezüst, érméket névértékben 
kell a bérlő javára írni; ezeket a darabokat 
az intézet további rendelkezéséig forgalomba; 
nem hozhatja. 

7. Aranyérméket és külföldi pénzneme-
ket a megállapított árfolyamjegyzék szerint 
kell jóvá írni; az árfolyamjegyzéket folyó hó 
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