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érvényesen a kórház kérdését az egyetemtől! 
Ideje volna végre, hogy a város a kórház kul-
turhivatását fe'ismerve, ne mint mostoha-
gyerekét kezelje, hanem régi mulasztásait 
pótolvr, mint azt a vá os közegészségügye meg-
követeli, fejlessze és nivón tartsa. 

Most ped'g röviden végezzünk még néhány 
hangulatkeltő adattal. „Az állam a rrult év 
november elseje éta nem járul hozzá a kórházi 
ápolási dijak fedezéséhez", mondják. Ezzel 
szembea a valóság az, hogy a népjóléti minisz-
ter gyógydile őleg fejében minden hónapban 
utalványoz hol kisebb, hol nagyobb összegei, 
igy november óta is. Az utóbbi négy hónapban 
közei százmilliót utalványozott. 

„Novembertől március elejéig, tehát négy hó-
m p alatt, a városnak 1200 milliójába került a 
kórház." Igaz ugyan, hogy a népjóléti minisz-
ter 1300 millióval tartozik a városnak hátralé-
kos gyógydijak fejében. Ugyanígy tartozik azon-
ban más városoknak is, hogy többet ne mond-
tunk, a fővárosi kórházaknak 68 milliárddal 
tirlozik az állam. Az annak idején rohamosan 
emelkedő drágaság az év elején megállapított 
ápolási dijakat túlhaladottakká tette. Egy-egy 
beteg napi ellá ása többe került, mint amennyi 
ápolási di] cimén megtérült. Koronánk stabili-
zációja folytán ez az ok elesik s igy remélhető, 
hogy az évről évre megállapítandó gyógydij a 
napi ellátási költségeket már ez évben is fedezni 

fogd. 
Utánajárásunkra a következő hiteles adatok 

birtokába |utottunk: 
Tényleges előlegezett kiadása a váróinak a 

kórházra a négy hónapra a következő volt : 
Élelmezés havonta kb. 70,000.000 280 
gyógyszer 90 
széo, fa 130 
orvosi, tisztviselői és tegédszemély-

zeti fizetés 136 
636 millió, 

amivel szemben a népjóléti miniszter 100 milliót 
utalt ki, a kórház pedig a befolyt gyógyköltsé-
gek fejébea 216 milliót fizetett be a városi 
pénztárnál. Tehát a város csak 320 milliót elő-
legezett az utóbbi négy hónap alatt, a Friss 
Hirek- ben jelzeit összegnek körülbelül egy-
negyedét. 

Az idei napi ápolási költség, melyet ugyan a 
néplóléti miniszter még nem hagyott jóvá, 
45 000 koronában van előirányozva, a tavalyi 
25.000 koronával szemben. Ezt a 45 000 koro-
nát véve alapul, az idei költségvetés 2*2 milliár-
dot tesz ki és nem 5 - 6 milliárdot. 

A tanács a kórház átadási ügyével egyébként 
nem is foglalkozott. Meggyőződésünk, ha a 
polgármester konkrét formában jönne tervével, 
az egész város társadalmát, kivétel nélkül, ismét 
szemben találná magával. 

(G. K.) 

A szegedi trafikosok a kereskedelmi minisztertől kérik 
a bélyegrendelet visszavonását. 

Küldöttség a pénzQgyigazgatónál és a kereskedelmi miniszternél . 
Szeged, március 5. (Saját tudósítónktól.) A 

Dohánykisárusok Országos Szövetségének szegedi 
csoportja tegnap este rendkívüli ülést tartott a 
Széchenyi-téren lévő Barna-féle trafikban. A rend-
kívüli ülés egyetlen tárgya az a postaigazgatósági 
intézkedés volt, amelynek alapján a szegedi posta-
főnökség a kistrafikosok túlnyomó többségétől 
megvonta a postai és kincstári értékjegyek árusí-
tási jogát. A trafikos jk, akiknek legnagyobb része 
hadirokkant és hadiözvegy, izgatott hangulatban 
tárgyalták sérelmüket, amely megtámadja egzisz-
tenciájukat. Több szenvedélyes hangú felszólalás 
után elhatározták, hogy küldöttségileg keresik fel 
dr. Kolb Árpád pénzügyigazgatót és közbejárását 
kérik a teljesen céltalan és indokolatlan rendelke-
zés visszavonatásához és küldöttségileg járulnak a 
kereskedelmi miniszter elé is, akitől szintén sérel-
mük orvoslását kívánják. 

Csütörtökön délelőtt a trafikosok küldöttsége fel 
is kereste a pénzügyigazgatót, aki előtt részletesen 
feltárták helyzetüket. Elmondották, hogy a posta-
igazgatóság rendelete — amely valami félreértés-
nek lehet csak a következménye — nem csupán 
őket sújtja nagy anyagi kárral, hanem rendkívül 
sérelmes a közönségre és közvetve jelentékeny 
kárt okoz a kincstárnak is. A közönségre azért 
sérelmes, mert a postai, vagy kincstárt érték-
jegyekhez csak nagy időveszteség árán juthatnak, 
amióta néhány kiveteles helyzetű kistrafikon kivül 
csak a postahivatalokban szerezhetik be. Meg-
történik, hogy egy kétezer koronás levélbélyegért 
hosszú ideig kell várnia annak, akinek van tü-
relme a várakozáshoz. A kincstár is károsodik az 
uj rendszer következtében, mert a bélyegárusitási 
jog megvonása óta észrevehetően csökkent a — 
trafikfogyasztás is. A bélyegvásárló dohányosok 
időt takarítanak meg, ha tratikáruért nem men-
nek a trafikba. Ezt annál is könnyebben meg-
tehetik, mert az utóbbi időben nagyon elterjedt a 
csempészett dohány árusítása. A megszállott or-
szágrészekből hozott csempészdohánnyal házalnak 

a csempészek. A legnagyobb kár természetesen 
a trafikosokat éri, amennyiben az értékjegyárusi-
tás megszüntetésével jövedelmüknek tekintélyes 
százalékát veszítik el és a bélyegárusitás meg 
szüntetése következtében csökkent más trafikáruk 
forgalma is. 

A pénzügyigazgató teljes mértékben elismerte a 
trafikosok panaszának indokoltságát és jogosultsá-
gát, megígérte, hogy mindent megtesz a sérelmes 
rendelkezés visszaszivatásáért, amit saját hatás-
körében megtehet. 

A szegedi trafikosok küldöttsége csütörtökön 
éjjel utazott fel Budapestre, a kereskedelmi mi-
niszterhez. 

Szegeden természetesen bizakodva várják a mi-
niszter intézkedését. 

A postafőnökség intézkedése nem csak a köz-
vetlenül érdekelt kistrafikosok körében keltett 
megütközést, hanem a kereskedelmi és ipari ér-
dekeltségek körében is. A kereskedelmi és ipar-
kamara és a kereskedők szövetsége is foglalko-
zott már a kérdéssel és értesülésünk szerint min-
den rendelkezésére álló eszközzel törekszik arra, 
hogy a lehetetlen bélyegrendeletet minél hama-
rabb helyezzék hatályon kivül az illetékesek. 

Beszéltünk ma egy belvárosi trafikossal, akit a 
háború száz százalékos rokkanttá tett. 

— Négy fronton harcoltam, elvesztettem az 
egyik karomat — mondotta többek között. — A 
traíikjogot azért adta az állam, hogy megéljek 
belőle, mert abból a rokkantjárulékból, amit ka-
pok, éhen kellene pusztulnom. Most megvonták az 
értékjegyárusitás jogát tőlem, arai majdnem egy-
értékü a trafikjog teljes megvonásával. Ma nem 
árultam többet százezer koronánál. Nem bánom, 
ha megvonják a trafikárusitás jogát is, de — a 
háborúban, az ország szolgálatában váltam nyo-
morékká — joggal reflektálhatok arra, hogy akkor 
biztosítson számomra az állam más megélhetési 
lehetőséget. 

Leirer ügyészségi fogházban. 
(Budapesti tudósítónk ielejonjelentése.) Tud-

valevő, hogy Leirer Lőrincet, a meggyilkolt Leirer 
Amália apját a gyilkosság gyanúja miatt letar-
tóztatták. Leirer tagad. Azt mondja, bogy ra-
jongva szerette gyermekeit, különösen Amáliát. 
Az ö eg ember 30 millió jutalmat tCzött ki a 
gyi kos megnevezőjének. 

Dr. Sándtr László volt főkapitány, iki mint 
ügyvéd vállalta L°irer Lőrinc védelmé', a kö 
ve'kezöket mondotta: 

— Leirer Lőrinc védelmét hozzátartozói ké-
relmére tegnap vállaltam el Engem — mon-
dotta Sándor László — kissé meglepett az a 
feltűnően önérzetes viselkedés, amelyet Leirer 
Lőrinc tanusitoit. Természetesen az ügy érde-
méről határozott véleményt én nem tudok adni, 
mert hiszen senki sem lát bele Ltirer Lőrinc 
lelkébe. Annyi lény, hogy Leirer ellen eddig 

még semmiféle komoly tárgyi bizonyítékot nem 
sikerült találni, azonban a p:rrendtanás ugy 
rendelkezik, I rgy egy bűnügyben alapos gyanú-
okok alapján is előzetes letartóztatásba lehet 
helyezni a gyanúsítottat. A rendőrség tehát 
perrendszerüen járt el, amikor Leirer Lőrinc 
letartóz alását foganatosította. 

Horváth Antal rendörtanácsos Leirer Lőrinc 
ügyére vonatkozólag a következőket mond tta: 

— Leirer Lőrinc ellen tényleg vannak súlyos 
gyanuokok. Nagyon súlyos gyanuoknak látszik 
az a körülmény, hagy feltűnően emlékezik 
anokra a decemberi napokra, ame yeknek semmi 
közük sincs a decemter 22-iki tragikus esemé-
nyekhez, aionban éppen december 22-ről nem 
sikerült neki tökéletes alibit igazolni. Ax alibit 
három-négy megbizhitó tanu vallomására tá-
masztja, akiktől előzőleg különböző szívessége-

ket kért, azonban kivétel nélkül mind decem-
ber 22 ének csak az esti óráira tudják az ali-
bijét bizonyítani A rendőrség véleménye sze-
rint azonban Leirer Amália meggyilkolása este 
6 órakor történt. Rendkívül fontos momentum 
azon újságkihordónak a vallomása, aki a 
Pester Lloyd esti kiadását dobta be a konyha-
ablakon. Ezt az újságot később nem a kony-
hában, hanem a szobában találták meg. A 
rendőrség tehát kétségtelenül azt látta, hogy 
valaki járt a szobában és ez a valaki vihette 
be az újságot a szobába. Igen fontos, hogy 
Leirer Lőrinc többször hangoztatta, hogy sú-
lyos vesebaja van, holott kétségtelen megálla-
pítást nyeri, hogy sohasem szenvedett vesebaj-
ban és jelenlegi egészségi állapota, mint öreg 
embernél, kifogástalan. Ezenkívül még sok 
apróba momentum merült fel, amelyek együt-
tesen súlyos gyanuokokat jelentenek. 

Leirer Lőrinc ma délután félkét órakor 
maga mellé kérette dr. Sándor László védő 
ügyvédjét, akivel közölte azon óhaját, hogy 
miután a rendőrség áltil lefolytatolt nyomozás 
csak terhelő adatokat szolgáltatott ellene, bár-
mennyi pénzbe kerüljön i«, járjon el Krecsányi 
volt detektivfőnöknél és magánúton kérje a 
nyomozás lefolytatását. 

Leirer Lőrincet a Markó-utcai kir. ügyészség 
fogházába dé!után három órakor szállították át, 
ugyanezen időben kérték át a főkapitányságról 
azon hatalmas aktacsomót is, amely Leirer 
ügyének nyomozása ügyében támadt és amelyet 
most a vizsgálóbíró fog áttanulmányozni. Ezen 
aktussal tula|donkép le is záródott a rendőr-
ségen a Leirer-flgy és Leirer Lőrinc további 
sorsa most már az ügyészségen fog eldőlni. A 
rendőrség csupán most mát annyiban foglal-
kozik az üggyel, hogy folytatólagosan még le-
vizsgálja mindazon nyomokat, amelyek még 
alkalmasak rgyes homályosabb pontok meg-
világítására, nogy a lehetőség szerint ezzel is 
köieiebb juttassák a büntetőhatóságot az igaz-
ság felderítésére. 
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— Tizenkét ambar ha l t meg az anhal t i 
robbanásná l . Haliéból jelentik: A veslfaliai 
anhalti robbantógyír igazgatósága közli, hogy 
a gyártelepen történt szerencsétlenség alkalmá-
val eddig összesen tizenkét ember halt meg. 
Ezenkivül valószínű, ho y az egyik súlyosan 
megsebesült munkásnő szin'én belehal sérülé-
seibe. Néhány ember súlyosan, kb. 20—25 
ember pedig kevésbé sulyo-an sérült meg. A 
szerencsétlenség okát eddig még nem lehe'ett 
megállapítani, mert az anyagvizsgáló házban, 
ahol a robbanás bekövetkezett, senki sem ma-
radt éleiben. 

J a RataolpkirM tö 
Pháraők idejébOl péntektől a Belvárosiban. 

|Szigorlatozók| 
disszertációinak 

nyomását a legszebb kivitelben 
és méltányos árban vállalja 

a Délmagyarország Hirlap-
és Nyomdavállalat R.-T. 
Petőfi Sándor-sugátut 1. Telefon 1 6 - 3 4 . 

Legszebb nöi harisnyák 
legnagyobb választékban 

Pollák Testvéreknél 
Széchenyi-tér 17. si2 Csekonics-utca 6. 

Kizárólag elsőrendű 

ANGOLSZÖVETEK 
nagy választékban kaphatók 

Pálity Lázá rná l 
Tisza Lajos-körut 46. 974 

Beregi Oszkár és Korda Mária 
nagy filmje a zsidők rabszolgaságának idejébOl a Belvárosiban, 


