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— A múltkori közgyűlésen, mondja a katona-
bluzos. kimondiák, hogy nem hajtják végre a 
paprikarendeletet addig, amig a miniszter úrhoz 
küldött bizottság vissza nern tér Budapestről. 
Ezért álltak ellen a szentmihálytelekiek. 

( t i ányars s e b e s ü l t e k ? ) 
— Azt nem ugv mondták azon a gyűlésen, 

mondja a polgármester, Gerle ügyvéd ur is 
megmagyaiázta, hogy a rendeletet addig végre 
kell hajtani, amig a kormány máskép nem 

• intézkedik. De maguk ellenálltak. Szembeszálltak 
a rendőrséggel. Tizenegyen megsebesültek, mi-
kor a rendőrség lőtt. Isten csodája, hogy "százan 
nem maradtak ott 1 S ezt mind az izgatóknak 
köszönhetik. 

— Mink nem tudjuk, hogy kik az izgatók, 
mondja a katonabluzos, mert nem is szabad 
gyűlést tartani. De nemcsak tizenegyen sebe-
sültek meg, sokkal többenl 

— Én a vátosbói mentem haza, semmit se 
tudtam, mégis összevertek, mondja egy idősebb 
emb'.r. 

Most az asszonyok mind egyszerre panaszolják 
ismét, hogy kineK milyen hozzátartozóját verték 
meg. 

mondja egyik az újságok nyelvén. 

(Mit m o n d P o t t y o n d y ? ) 
— Majd mindjárt megtudjuk, hogy is volt 

hát, mondja a polgármester. 
Erre letelefonált a rendörségre, ahonnan fel-

jött Pottyondy rendőrbiztos, aki elmondja, hogy 
a szentmihálytelekiek készültek az ellenállásra. 

A küldöttség tagjai egyszerre kiabálják, hogy 
nem ugy volt. 

— Hát miért harangoztak ? — kérdi Poityondy. 
— Halottnak harangoztak, mondják többen. 
— Nem lélekharang volt az, feleli Pottyondy. j 

Maguk készültek, asóval, kapával jöttek a 
rendőröknek 1 

Erre ismét valamennyien tiltakoznak. 
A katonabluzos beszel megint: 
— Igaz, hogy harangoztak, de ezek közül 

egy se volt ott, mikor a rendőrség jött. Egészen 
ártatlanokat vertek agyba-föbe a házaknál is 1 

— Hát az lehet, hogy egyes rendőrök tui-
mentek a határon, mondja a polgármester, de 
ezt nem lehet csodálni, ha maguk földühösitik j 
őket, ahelyett, hogy engedelmeskednének I 

— Néhány lovasrendőr kivételével a többi 
mind tuiment a megengedett határon, mondja 
a katonabluzos. 

Pottyondy kijelentette, hogy mielőtt a kar-
hatalom fegyvert használt volna, előbb felszólí-
tották a népet, hogy oszoljon szét, de sokan ott-
maradtak. 

( h l e tar tóz tatot tak . ) 
Most egy értelmes beszédű, jobb öltözékü 

asszony beszél: 
— Azt nem mondtuk még el, amiért ide-

jöttünk. Arra kérjük a Polgármester urat, engedje j 
szabadon azokat, akiket ártatlanul lezárták. 
Huszonhárom emberünket csukták ie. 

— Ez m<>st rnár nem tartozik énrám, felelte 
a polgármester, hanem dr, Szalay kerületi fő-
kapitány úrra. Azt hiszem, hogy ő azokat, akik 
nem bűnösek az izgatásban, szabadon fogja 
bocsájtani. 

(A rendőrség köz lése . ) 
A szentmihályteleki véres eseményről a rend-

őrség a' következő információt adta : 
— Szentmihályteleken napok óta azzal izgat-

ták egyesek a nepet a paprikarendelet ellen, 
hogy a kormány a kereskedők érdekében he-
lyezte zár alá a paprikatermést. A nép felült 
ennek a rosszhiszemű híresztelésnek és amikor 
csütörtökön Salvo Hugó, a Paprikaközpont 
tisztviselője a kirendeltség egy másik emberé-
vel a Szántó-malomban megjelent, hogy a 
paprikakészletet felvegye, a malomban tartóz-

kodó gazdák Salvot durván bántalmazták és 
megskadáijozUik hivatalos leendőinek végzésé-
ben. Azt mondották, hogy a háború alatti 
paprikazárlat -msr úgyis eleget megkárosította a 
népet, nem enged k magukat továbbra is zak-
latni. 

A kirendeltség vezetői erre bejöttek Szegedre 
és a polgármestertói karhatalmat kértek. A pol-
gármester intézkedésére Tirfs Béla őrnagy 
Bózsó Antal kapitányt küldte ki két rendőrrel 
Szentmihálytelekre, azzal az utasítással, magya-
rázzák meg a i épnek, hogy sem jogtalanság, 
sem kár nem éri őket és hogy a kirendeltség 
emberei nem önhatalmúlag, hanem a miniszter 
rendeletére járnak el. 

A nép azonban ekkor már összecsődült a 
Száníó-maiom .előtt, Bózsó kapitányt meg a két 
rendőrt inzultálta, a később odaérkező Pein 
Kuzman rendörtiszthelyettest pedig kővel meg-
dobálta. Mivel a rendőrök nem szállhattak 
szembe a tömeg erejével, a városból erősítést 
kértek. Pénteken reggel Pottyondy kapitány 
vezetésével ötven rendőrből áiló erősítés érke-
zett Szentmihálytelekre. Pottyondy kapitány már 
Útközben értesült arról, hogy Szentmihályteleken 
nagyon tüzes a hangulat, hogy a nép a haran-
got is félreveretette és hogy nagytömegben 
összecsődült a Szántó-malom előtt. 

Amikor Pottyor.dy kapitány Szentmihálytelekre 
ért, a Sz* Vféle iskola, továbbá a Hajdu-
korcsma és a . Szánió-malom előtt nagytöme-
gek várták. Pérf.: k, asszonyok és lányok bo-
tokkal, vasvillákkal és ásókkal felkészülve óriási 
zajt csaptak, nem engedték szóhoz jutni a 
hatósági kiküldöttet, a karhatalmat a legdurvább 
szidalmakkal illették és amidőn Pottyondy ka-
pitányba legnagyobb zajban szétoszlásra hivta 
fel a tömeget, fenyegetően viselkedett. Pottyondy 
kapitány erre sortüzet vezényelt. A tömeg még 
ekkor sem oszlott szét. Erre a karhatalom végső 
eszközhöz folyamodott: szuronyrohamot intézett 
a tömeg ellen. Ez már eredménnyel járt. A 
tömeg ijedten szétoszlott. A harcban l l ember 
sebesült meg. 

A rendőrség megindította a nyomozást. Azo-
kat, akik a tömeget ellenállásra izgatták, Pottyondy 
kapitány őrizetbe vette. Eddig 23 embert tar-
tóztattak le és pedig: Börcsök Józsefet, Kovács 
Jánost, Szántó Józsefet, Battancs Antalt, Csa-
mangó Andrást, Bálint Andrást, Lőrincz Imrét, 
ifjú Virág Sándort, Ördög Andrást, Virág Imrét, 
Csamangó Istvánt, Simon Ferencet, ifjú Börcsök 
Illést, Ács Sánta Józsefet, Sánta Miklóst, Berta 
Ferencet, Nyáry Mihályt, Börcsök Erzsébetet, 
Csamangó Andrásnét, Rózsa Mihálynét, özv. 
Savanyu Imrénét, Ördög Rózáit, Palotás Istvánt 
es Horváth Antalt. 

A rendőrségen egész délután folytak a ki-
hallgatások. Közben a szentmihálytelekiek a 
francia városkormányzóságra is küldöttségbe 
mentek s a letartóztatottak szabadonbocsájtását 
kérték. Minthogy a nép jóhiszeműsége nyil-
vánvaló, a kívánságot bizonyára teljesíteni fogja 
dr. Szalay kerületi főkapitány. 
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! Magyar, német 
és francia könv-

j vek. Kölcsöndij 
havonta 5 kor. 

i Zrinyi-u. 2. sz. 
Telefon 12—8o. 

Friss libasülté!:, máj, 
töpörtö, kocsonya és különféle ozson-
nők á l l a n d ó a n kapható a legfinomabb 
cukorkák, füstölt húsok, meleg tormás virst-
lik és garantált friss teavaj által jól ösmert 
GUTTMANN R E N É E falatozójában 
T e l e f o n - s z á m 12—43. 20 > Ke lemen-utca 7. sz . 

Megszervezik a nép-
jóléti ügyosztályt. 

(Saját tudósítónktól) Dr. Vasek Ernő kor-
mánybiztos-főispán szombaton "átküldötte a 
polgármesterhez a népjóléti ügyosztály felállí-
tására vonatkozó tervezetet. A tervezet szerint 
a népjóléti ügyosztály hatáskörébe volna át-
utalandó : 

1 .-Munkaügy. A munkásszervezetek, mun-
kások, ipari és kereskedelmi alkalmazottak 
anyagi és erkölcsi önsegélyezését szolgáló 
egyesületek, munkásbiztositás betegség, halál 
és munkanélküliség eseteire, munkaközvetítés, 
iparoktatás, iparostanonc-otthonok. 

2. Szegényügy. Közsegélyezés, dologház, sze-
gényház, segélyalapitványok, zálogházügy. 

3. Népélelmezésügy. Fogyasztási szövetkeze-
tek, napközi otthon, népkonyhák, kenyérgyár, 
fütő- és világitóanyag. 

4. Közegészségügy. Kórház, anya- és gyer-
mekvédelem, hadirokkantak, árvák, népfürdők, 
köztisztaság. 

5. Ingyenes jogvédelem. Tanácsadó vagyon-
talanok számára, hatósági útbaigazító. 

6. Lakásügy. Kislakások, munkástelepek, 
népszálló, szükséglakások, lakásközvetitő, lakás-
hivatal, békéltetés lakásügyekben. 

7. Cselédügy. Közvetítés, nyilvántartás, békél-
tetés, cselédotthonok. 

8. Szociálstatisztika. A népjóléti ügyosztály 
körébe utalt ügyek egy részét eddig a rendőr-
ség végezte. Miután ezeket az ügyeket a rend-
őrség államosítása után a városnak kell ellátnia 
saját szerveivel, az állam által át nem vett 
rendőrszemélyzet egy részét esetleg a népjóléti 
ügyosztály keretében lehetne foglalkoztatni. 

A népjóléti ügyosztály élére olyan tanácsno-
kot akarnak állítani, aki semmiféle irányban 
magát nem exponálta s akinek személye ga-
rancia volna arra, hogy elfogultság és részre-
hajlás nélkül fogja elintézni az eléje kerülő 
ügyeket. Az ügyosztály vezetőjéül Retek Lipót 
tanácsnokot emlegetik. 

A tervezetre, amely a Bárczy István polgár-
mestersége alatt megszervezett fővárosi népjó-
léti ügyosztály beosztását vette alapul, még 
visszatérünk. Ezúttal annyit kivánunk meg-
jegyezni, hogy a népjóléti ügyosztály felállítá-
sát régóta sürgetik már a város szociálisan 
gondolkodó elemei, a hatóságok azonban ez-
ideig nem igen hederítettek a külső kezdemé-
nyezésre. Csak örülni tudunk tehát annak, 
hogy most a főispán vette kezébe a kezdemé-
nyezést, mely bizonyára meghozza a kívánt 
ereoményt és a népjóléti ügyosztályt végre 
mégis megszervezik. A népjóléti ügyosztálynak 
tartalmat és értéket nem a körébe utalt ügyek' 
száma és minősége ad. Mindig lehet körébe 
utalni, vagy köréből kivonni bizonyos ügyeket, 
amint azt a gyakorlati élet megkívánja. A nép-
jóléti ügyosztálynak csak a vezető szive, meg-
értése, pártatlansága, tárgyilagossága és tudása 
adhat tartalmat és értéke csak akkor lesz, ha 
az ügyeket szeretetteljes buzgalomtól áthatott 
szociális szellemben intézik. Épen ezért a 
legnagyobb figyelmet elsősorban a vezető sze-
mélyére és nem az osztályba utalandó ügyekre 
kell fordítani. 

A románok k i h á g á s a i Szo lnokon é s 
T o k a j o n . 

Budapest, nov. 29. Megbízható helyről szer-
zett értesülés szerint a románok kivonulásuk 
alkalmával Szolnokon és Tokajon nagyobb ki-
hágásokra ragadtatták magukat. Hir seerint 
Tokajt többek között ágyúból is lőtték. Az eset 
megvizsgálására a frandai katonai misszió gróf 
Troixmond kapitány vezetése alatt bizottságot 
küldött ki, amely Szolnokra utazott. 

Angol kosztümökéi és frarcia ruhákat 
terme 322» Kárász-'.i. 6 a. S^MSSS."^ WIGNER GYULA női divat-


