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A szegedi helyőrség
ebédakcfója az ínségesek részére
(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi helyőrség esztendők óta aktiv részt vesz
abban a társadalmi küzdelemben, amelynek
célja a téli ínség enyhitése. A tiszti- és altisztikar, valamint a legénység minden esztendőben felajánl ja erre az emberbaráti célra illetményének bizonyos százalékát, amelyből a
helyőrség élelmezési hivatala beszerzi a szükséges élelmiszereket és azokat Ízletes és tápláló
ebédekké dolgoztatja fel, hogy a ráutalt inséesek között kioszthassa. Ezek a katonai ebéek lényegesen jobbak, mint a népkonyhákban
kiosztásra kerülő inségebédek és így érthető,
ha az ínségesek között valóságos verseny keletkezik a katonai konyhára való beosztáséit.
A helyőrség a mostani szezonban is bekapcsolódik a nyomorenyhitő akcióba. N a g y s z o m b a t h y Miksa altábornagy, a szegedi
yegyesdandár parancsnoka a következő levelet
intézte a polgármesterhez:
„Van szerencsém értesíteni Polgármester
Urat, hogy Szeged helyőrségi tisztikara és altisztikara. valamint legénysége az eddigi szokáshoz hiven és az általános Ínségre való tekintettel, az elkövetkező téli hónapok alalt (november 15-fől március 10-i« hezáróln«) a vá-
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ros nyomorenyhitő akciójába bekapcsolódni
óhajt oly módon, hogy a rászorultak tömegéből 55 főt (elsősorban hadirokkantak, hadviseltek, hadiárvák és özvegyek) naponta ingyen
ebéddel látja el. Az élelmicikkek körülbelül 20
százalékos emelkedése, sajnos, nem engedi meg,
hogy a mult évihez hasonlóan 80 főt lássunk el.
A kétfogásból és kenyérből álló ebéd a szegedi 5. sz. élelmezési raktárban (dr. Boros József-ucca 5.) kerül kiszolgáltatásra.
Felkérem Polgármester urat, hogy a fenti
kategóriába tartozó, arra tényleg rászorultak
közül 55 főt kijelölni és azok neveit és lakását,
valamint az ingyenebédakcióban részesülő családtagok számát (ezekkel együtt összesen 55
fő) velem mielőbb közölni szíveskedjék. Egyben kérem az érdekelteket megfelelő polgármesteri igazolvánnyal ellátni és utasítani,
hogy november 15-én délelőtt 11 óra 30 perckor dr. Boros József-ucca 5. szám alatti élelmezési raktárnál az ebéd átvétele végett megfelelő edényekkel megjelenjenek. Az eddig hozzám intézett kérelmeket, amelyekben a helyőrségi ebédeltetési akcióba való beosztást kérik,
hatásköri szíves elnézés végett mellékelem.
Nagyszombafhv Miksa."

Belvárosi Mozi
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Végre megkezdik a Valéria-tér
rendezésének előkészítését
Pénteken értekezletei tartanak a városházán - 33 ezer pengős terv fedett árusitótülkék építésére
(A Délmagyarország
munkatársától)
A piacon áruló husi párosok már régóta sürgetik a
Valéria-tér rendezését, amit sürget a közönségde az egészségügyi hatóság is- A Valéria téren
ugyanis lehetetlen állapotok uralkodnak•
A faragatlan terméskövekkel burkolt tér egyáltalában nem alkalmas kényes élelmiszerek árusítására- De a Valéria-tér rendezését Szeged legfontosabb árucikkének, a paprikának
az érdeke
követeli a legjobban- A paprikafüzéreket ugyanis a földről árusítják, a kényes terményt szabadon pusztítja ¡tt az időjárás- Ha Jsik az
eső. akkor a. felgyülemlő tócsákban hasznavehetetlenné ázik a portéka.
Most - - ha a jelek nem csalnak — végre sor
kerül a térrendezés előkészítésének
megkezdésére• A szegedi kereskedelmi és iparkamara,
amely a legintenzívebben sürgette a kérdés
megoldását, nemrég tervezetet dolgozott ki- A
tervezet lényege az. hogy a város építtessen
ötven összefüggő
árusitófiilkét
a térnek a
Tisza
Lajos-körut
felé
eső oldalábaAzt a területet, amelyet a körben építendő bódék zárnak majd körül., üvegtetővel
látnák el.
igy fedett és zárt árusítóhelye lenne a paprikának- A bódékat a város a p'acon áruló husiparosoknak adná bérbe, tehát megszűrnie r.z
eddigi lehetetlen rendszer is- A bódék cementpadozatot kapnának és minden egyes bódéban
vízcsap- lefolyó és jégszekrény is lenne- Egyegy bódé területét négy-hat négyzetméterre
tervezikA Valéria-tér rendezési tervét a mérnöki hi
vatal is elkészítette- A terv ugy készült, hogy
a tér alkalmas legyen piaci célokra- Hosszában aszfaltos ut osztaná két egyenlő részre a
teret és ezen a két térrészen helyezkedhetnének
el a piaci árusokA polgármester pénteken délre hívta egybe
azt a bizottságot, amely ezt a kérdést fogja letárgyalni- Az értekezletre meghívót kaptak a

(A Délmagyarország
munkatársától)
A tifusz
megbetegedések száma ismét emelkedett• Tegnapelőtt három ujabb megbetegedést jelentettek
be. tegnap pedig — kilenc tifuszos esetről tettek
jelentést a tiszti főorvosi hivatalban- A bejelentéseket a következő helyekről tették:
2 Alsóvárosról.
2 Rókusiról.
1 Felsővárosról.
5 vidékrőlAz összes eddig bejelentett tífuszesetek száma: 364- A bejelentésekből arra lehet követkéz
tetni. hogy a tifuszos esetek száma ismét emelkedik, különösen a külvárosrészekben terjed a
fertőző betegség-

Köztársasápi vezérek
a görög király kormányában?
Athén. november 7- Görögország készül fogadni György királyt, akii előreláthatólag november 24-én fog visszatérni Athénbe- Politikai
körökben kormányváltozásról beszélnek és
hjre jár. hogy Strait György, a király meghitt embere, aki visszatért Londonból, titokban
tárgyal a feloszlatott köztársasági párt egykori vezetőivel és más ellenzéki vezérekkel
hogy koalíciós kormányt lehessen alakítaniSzó van arról, hogy az uj kormány élére Zat
mis, a köztársaság volt elnöke fog lépni
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kereskedelmi és iparkamara, az ipartestület,
az iparhatóság, az előljárósági ügyosztály, a
husi páros ok, a paprikatermelők és kikészitők.
valamint a többi piaci árusok képviselői- A
terveket a pénteki megbeszélésen dr- Katona
István tanácsnok fogja ismertetni ós közölni
fogja a bizottsággal, hogy a kamara tervének
megvalósítása körülbelül 33 000 pengőbe kerülne. A számitások szerint ez a befektetendő
összeg négy év alatt amortizálódna
abból a
többletjövedelemből, amelyhez a terv megvalósítása esetén jutna a város a bódék és a fedett
papdkapiac használatáért szedett bérekből- A
bódékért és a fedett paprikapiac helyeiért kétségtelenül nagyobb összegeket szedhetnének,
mint amennyit jelenleg egyszerű piaoi helypénz
címén szednek-

A szigetvári petíció
Budapest> november 7- A szigetvári petíció
tárgyalását csütörtökön folytatta a közigazgatási bíróság Majzik-tanácsaBudinszky
László terjesztette elő az ellenpeti dót. Részletes adatokat sorolt fel arra vonatkozólag, hogy
a kerület községeiben 2—50 pengőig terjedő
összegeket ajánlottak fel a választóknak, ha
Biedermann Imrére szavaznak- Zádor községben 3—4 pengőt Ígértek a szavazóknak, itt
azonban botrány tört ki. mert a választás után
csak 2 pengőt adtak- Az eljenpetició szerint
Szulok községben egy ..pesti zsidó kinézésű
fiatalember" házalt Biedermann érdekében és
penzeket igért- Ebben a községben többséget
kapott Biedermann- Tótujfalun 300 pengőt igér
tt'k egy választónak, ha átmegy Biedermann
táborába- Drávafokon és Drávagárdonyban
szintén pénzt igérte-k és osztogattakA tárgyalást 27-én folytatják-

Kölcsey Sándor elismerése Vás&ry
Istvánnak
Debrecen> november 7- Ma délben iktatták be
hivatalába Kölcsey Sándort, Debreoen uj polgármesterét. A közgyűlési terem
zsúfolásig
megtelt, a padsorokban az egyházi, világi és
katonai hatóságok képviselőin kívül teljes számban megjelent a debreceni egyetem tanári kara
és a törvényhatósági bizottság valamennyi
tagjaTizenkét óraikor nyitotta meg Vay László báró főispán a rendkívüli közgyűlést- Küldöttséget indítottak Kölcsey polgármesterért- A díszmagyarba öltözött polgármester letette hivatali
esküjét- Vay főispán üdvözölte az uj polgár
mestert— Debrecen közönsége a polgármesteri tekintélyt akarta helyreállítani. amikor Kölcsey
Sándort meghívta a polgármesteri székbe —
mondotta- Remélem, hogy az uj polgármester
működése felfelé ívelő korszakot fog jelenteni
Debrecen életébenKölcsey polgármester a kormány segítségét
kérte az autonómia munkájához— Nagy dísz Debrecen polgármesterének
lenni — mondotta — de egyúttal nehéz feladatok sorát is jelenti. Elismeréssel kell adóznom elődeimnek, elsősorban közvetlen előáömnek. Vásáry Istvánnak, aki nagy tehetsége és
képzettsége legjavát szentelte a város fejlesztésére•
.
„ ,
— A hagyományokat meg kell őrizni- A város ügyeitől távol kell tartani a napi politika
befolyását• A politika változó. a város ügveit
pártatlanul kell intézni- A törvényhatóság öszszetétele természetszerűen pártküzdelmek eredménye- de itt bent a közgyűlési teremben a
közérdek lelkiismeretes szolgálatára van szükség- A küzdelmek után a kiegyenüitődés- a béke
korszakának kell eljönnie Debreoen közéletében. „
A törvényhatóság nevében Szentpéten Kun
Béla egyetemi tanár üdvözölte Kölcsey SánKorzó Mozi
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