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— Franchet D'Esperey tábornok Sze 
gedre érkezik. Franchet D'Esperey francia 
tábornok Temesvárról Szegedre érkezik. Bet 
rix ezredes pénteken különvonaton Temes-
várra utazott, liogy a tábornokot Szegődre 
kisérje. Franchet D'Esperey, aki Odesszából 
Románián át a napokban érkezett Temesvár-
ra, kizárólag katonai okokból jön Szegedre. 
A tábornok ú t j a tehát nincs összefüggésben 
Smuts angol tábornok politikai küldetésével. 
A tábornok szemlét tart a Szegeden elhelye-
zett francia csapatok fölött és vasárnap vagy 
hétfőn alkalmasint már távozik a városból. 
A francia parancsnokság a tábornok fogadá-
sára megtette a szükséges intézkedéseket, 

— Gyors munka a munkaügyi bíróságon. 
Ismeretes, hogy az igazságügyi népbiztos az 
összes bíróságok működését a további intéz-
kedésekig felfüggesztette. Jelenleg csak a for-
radalmi törvényszékek működnek és a lakás-
hivatal. Április 6-ikán jelien,t meg Rónai Zol-
tán igazságügyi népbiztos rendelkezése, mely 
a munkaügyi 'bíróságokat újból életre keltet-
te. [Közismert a rendelet ama. része, hogy 
ezentúl a szakbírón kiviil mindkét ülnök a 
munkaváUalatok sorából kerül ki. Paraszkay, 
a szegedi járásbíróság vezetője most helyes 
intézkedéssel Csillag László járásinkén kívül, 
aki eddig egyedül láttáiéi a munkaügyi bíró-
ság .elé utalt rendkívül sok ügyet, Kiss Sa-
mu és Ivánkovics Árpád járásit,írókat is ki-
nevezte a munkaügyi bíróság elnökeivé. lEz-
zel a céltudatos rendelkezéssel elvárható az-
után, hogy a munkaügyi bíróságok elé ut,alt-
ügyek az igazságügyi népbiztos intenciójá-
nak megfelelően két héten bel ül letárgy altat-
nak, mig .a régi rendszer szerint erre hóna-
pókra volt szükség. Természetesen megköny-
nyiti az eljárás gyorsaságát az is, hogy ez 
ügyekben felebbvitelnek nem ligsz helye. 

— Megkezdik a munkáslakások építését . 
Megírtuk már, hogy legközelebb megindulnak 
Szegeden az építkezések. A legsürgősebb fel-
adat ,a imunkáislakások építése, hogy a prole-
tár családokat megfelelő lakásokban lehessen 
elhelyezni. A munkáslakások építésének váz-
lattervét, amelyet. Ligeti Béla, Tóbiás László, 
Ottovay és Winklgr és Müller József vállal-
kozók készítettek, ,a polgármester elvtárs meg 
bízásából Stahl József városi épitőmester föl-
vitte .Budapestre Reiner Károlyhoz, az orszá-
gos lakásügyek megbízottjához. Reiner a ter-
veket áttanulmányozta és kisebb természetű 
javítások eszközlésére utasította a vállalko-
zókat. A vállalkozók az utasítások értelmé-
ben átdolgozták a terveket. Stahl épitőmester 
az át javított terveket a jövő bét folyamán is-
mét bemutatja Budapesten a, lakásügyek meg 
bízottjának. Stahl visszaérkezése után hozzá-
fognak á tervek részletes kidolgozásához, de 
az alapozási munkálatokat nyomban megkez-
dik. A munkáslakásokat a Kálvária-tér háta 
mögött levő területen építteti a város. A ha 
ta 'mas telpet a Kálvária-utca, a Dorozsmai-
sor és a Rigó-utca határolják. A tervezel sze-
rint a munkáslakásokat befogadó házakon kí-
vül a munkásfürdő és mosdó, a népszálló, a 
csecsemőotthon és az ovoda számára összesen 
kilencven épületet építenek részben földszin-
tes, részbén kétemeletes házakból. Az épít-
kezéshez szükséges anyagok jó része már is 
rendelkezésre áll, a tanácskormány pedig, 
mihelyt a szállítás lehetséges lesz, gondos-
kodni fog a szükséges anyagok szálílitáááról 
és a költségek folyósításáról. Az építkezése-
ket előreláthatóan már májusban megkez-
dik. 

— Élelmiszereket vásárol a város. Jelen-
tette már a Délmagyarország, hogy a fran-
cia parancsnokság javí tani akar Szeged köz-
élelmezésén. Ebben a tárgyban napok óta ta-
nácskozások folynak. Pénteken délelőtt Dau-
det százados, a francia hadbiztosság előadója 
megjelent, dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mester elvtársnál és Fodor Jenő közélelme-
zési tanácsnokkal együtt tárgyalt a város 

élelmezéséről. A tanácskozás során abban ál-
lapodtak meg, hogy Fodor elvtárs néhány nap 
múlva Belgrádba utazik, hogy ott öt ós fél 
millió koronát lebélyegeztessen. Ezen az ösz 
szegen — a franciák támogatásával — zsírt, 
húst, lisztet, hüvelyeseket és más élelmisze-
rekét fog vásárolni a város a Délvidéken. A 
bevásárlásokhoz szükséges összeget, miután a 
városnak pénze nincs, azoknak a kereskedők-
nek kell befizetniük a városi pénztárba, akik 
a bevásárolandó élelmicikkekből árusításra, 
részesedni fognak. A pénzt hétfőn kell befi-
zetni az eddigi! fogyasztás arányában két hó-
napra a városi pénztárba. A szállításokat a 
franciák eszközlik. Az, élelmiszerek elosztását 
a közélelmezési hivatal fogja intéznií a fran-
ciák ellenőrzése .mellett. 

— Nem bízzák kereskedőkre a bánáti 
bevásárlásokat. A Délmagyarország megírta, 
hogy a franciák a szegedi lakosság élelem-
mel való ellátása végett lehetővé akar ják ten-
ni számunkra a szabad vásárlást a Bánátban. 
A hírre a közélelmezési hivatal vezetőjét, Fo-
dor Jenő tanácsnokot igen sok kereskedő és 
közvetítő kereste fel, hogy szolgálatait, fel-
ajánlja. A megbízhatók közül 8—10 kereske 
dőt egy bizottsági tárgyaláson való megje-
lenésre fel is bivott a tanácsnok. A bevásár-
lók ügyét csütörtökön tárgyalták a közélel-
mezési hivatalban. Az ülésen részt vett' So-
mogyi Szilveszter polgármester, Fodor Jenő 
tanácsnok és Rákosi Margit közélelmezési bi-
zottsági tagon kívül nyolc szegedi, nagyke-
reskedő. A kereskedők a. tárgyalások során 
kijelentették, hogy a megszállt területeken 
csak a maksziimális árakon felül lehet besze-
rezni. Lisztet 6—!8 koronáért, cukrot 20—24 
koronáért, búzát 220—1250 koronáért stb. A 
bevásárlásokra 30 millió korona előleget kér-
tek és a szokásos nagykereskedői haszon el-
lenében az árukat a kiskereskedőknek adták 
volna át. A- közélelmezési bizottság azonban 
az értekezleten hozott határozatokat nem fo-
gadta el. A bizottságnak ugyanis az a véle-
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ménye, hogy ,a kereskedők csak a busás ha-
szon reményében ajánlották t'el szolgálatai-
kat a városnak, amit. azonban igénybe venni 
nem szabad. Hja egyszer a franciák megadják 
rá a módot, bogy élelmiszert be lehet hozni, 
akkor a közélelmezési bizottságnak módjában 
lesz az á ruka t közvetlenül beszerezni és amel-
lett, hogy megment a városnak néhány mil-
liónyi közvetítő hasznot, méltányosabb árban 
fogja a lakosság rendelkezésére bocsátani az 
élelmiszereket. A polgár,mester ,a munkásság 
érvelt figyelembe vette és ugy intézkedett, 
hogy a közéletmezés továbbvitele más megot-
dást nyerjen, mint a kereskedők bekapcsolá-
s á f K , i) 
v ^ * Az iskolákból eltávolítják a szentké-

peket és a királyképeket. Budapestről irják: 
A főváros közoktatási bizottsága utasította 
az iskolákat, hogy a, királyokat és hivatali 
elöljárókat ábrázoló, továbbá a vallásos tár-
gyú és célzatú, az iskolákban kifüggesztett 
képeket, és az ott felállított i lyenfajta szob-
rokat azonnal raktárba kell helyezni. Közös 
gyűjtő helyre való szállításukról később tör-
ténik rendelkezés. Csak azok képeit lássa test-
ve vagy kifaragva az ifjúság, akik az embe-
riséget előbbre vitték, akiknek agya a prole-
társágért izzott és szive ,az elnyomottakért 
dobogott. A közoktatási bizotság különben 
megfelelőképpen gondoskodni fog az iskolák 
díszítéséről. 

— Az életbiztosítások érvényben maradnak 
A pénzügyi népbiztosság közli, hogy a For-
radalmi Kormányzótanács minden kisva-
gyont, mely munkakeresményből keletkezett, 
kiméi. Az a nyugtalanság tehát, mely külö-
nösen a munkások körében az életbiztosítá-
sok érvényessége dolgában keletkeztek, telje-
sen alaptalan. Az életbiztosítási dijak további 
befizetésével a munkás baj esetén a biztosított 
összeg kifizetésére feltétlenül számíthat. 

— Az antant Vöröskereszt egyleteinek 
kongresszusa. Cannesben e héten nyitották 
meg az antant Vöröskereszt -egyleteinek nem-
zetközi kongresszusát. Tulajdönképe" a leg-
kitűnőbb orvosok kongresszusa ez, melyen 
a betegségek ellen indított harcról van szó. A 
kidolgozott program végrehajtásával a Vö-
röskéreszt-egyesülieteket bízzák meg. A kon-
gresszust Darison, az amerikai Vöröskeszt 
elnöke hívta össze, elnökének Rovx francia 
professzort választották meg. A bizottság el-
ső — nem nyilvános — ülésén a francia, tudó-
sok kijelentették, hogy a, kongresszuson való 
részvételük nem jelenti azt, hogy hajlandók 
az „ellenséges" tudósokkal együttműködni. A 
kongresszus egyik legfontosabb tárgya: a ne-
mi betegségek ellen való előzetes védekezés. 
A népek szövetsége mellett meg akarják csi-
nálni az emberi egészség ligáját is. 

— A közönséget álvizvezeteki szerelők 
zsarolják. A Délmagyarország hirül adía a 
polgármesternek azt a tervét, hogy a munká-
sok foglalkoztatása céljából az összes meg-
rongálódott vízvezetékeket kijavíttatják. Ez a 
terv számos munkanélküli szerelőt és szere-
lőnek. beállt munkanélküliit arra az ethaiá-

Dr. Holló Samuné szül. Gliick Gizella és 
Ehrendfeld Bernátné szül. Gliick Jenny mély 
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jó nagyanjuk 

özvc Hotlánder Józsefné 
szül. Herczel Betty 

folyó hó 11-én reggel áldásos életének 88-ik 
évében Újszegeden végelgyengülésben elhunyt. 

Drága halottunk hült tetemét folyó hó 13-án 
reggel fél 9 órakor fcogjuk a zsidó temető 
cinterméből örök nyugalomra helyezni. 

Szeged, 1919. évi április hó. 
Béke legyen porai fe le t t ! 
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Ehrenfeld Márta, Lici és Imre dédunokái. 


