
1813. oktőfcer 14. DELMAQYARORSZAO 
dosaöbau lássák el. A bizottság ezt tudomá-
sul vette. 

Ezután még néhány tételt tárgyalt le a 
bizottság, majd az elnök az illést berekesz-
tette és folytatását holnap délután négy órá-
ra halasztotta. 

'H i R E K. 

S z e g e d i k a l e n d á r i u m . 

AZ IDŐJÁRÁS: A meteo-
rológiai intézet jelentése 
szerint: Lényegtelen hő-
változás várható, elvétve 
csapadékkal. Sürgönyprog 
nózis: Hűvös, elvétve csa-
padék. — Déli hőmérséklet 

8.6 Celzius volt. 
A VÁROSHÁZÁN valamennyi hivatal 

ban délelőtt 8 órától 2 óráig ren hivatal. A 
polgármester betegsége miatt nem fogad; a 
főkapitány 11—1 áráig fogad. 

Á TÖRVÉNYSZÉKEN, táblán, a máv. 
üzlet vezetőségnél és a kerületi munkásbizto-
sitó-pénztárnál délelőtt S—2 óráig van hiva-
tal. 

A KÖZKÖRHÁZBAN: A betcglátogutá 
si idő délután 1—3 óráig tart. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Este 8 árakor 
Buksi, operett. 

URÁNIA SZINHÁZ: Délután 5 órától 
kezdve este lí óráig: Bizánc, tragédia 3 fel-
vonásban 

VÁSS MOZI: Délután 5 órától kezdve 
este 77 óráig Vakmerő ugrás. Cbw-bóy drá-
ma 2 fel vonásban. 

EDISON MOZGÓ: Délután 5 órától este 
11 óráig: Az elveszett szerelem. Társadalmi 
dráma 3 felvonásban. 

KORZÓ MOZI: Az előadások kezdete 
délután 5 órától este 11 óráig: Ki a gyilkos? 
Dráma 3 felvonásban. 

— A Margitsziget játékbankja. Két 
ellenzéki 'lap politikai szenzációra iszámitc 
hangon és formáiban 'hozza nyilvánosságra a 
•margitszigeti játékbank ügyét. Erre vonat-
kozóan illetékes helyről nyert fölhatalmazás 
alapján jelenthetjük, hogy Tisza István gróf 
miniszterelnök pár héttel Lukács László le-
mondása ellőtt véletlenül értesülvén arról, 
hogy a margitszigeti kaszinóban hazárdjáték 
van tervbevéve, azonnal a legnyomatékosab-
ban fölkérte a volt miniszterelnököt, hogy ezt 
ne engeáelmezze; midőn pedig a váratlanul 
közbejött miniszterválság folytán Lukács 
László utódjává kineveztetett, nyomban ki 
jelentette, hogy a kormány a játékot enge-
delmezni nem fogja. Az az áfitás, mintha 
Tisza István gróf az egész ügy részleteit kor-
mányrajutása előtt ismerte, vagy azokra vo-
natkozóan bármikor bármi kötelezettséget 
vállalt volt, az első szótól az utolsóig valót-
lanság. 

— Kitüntetett szegedi tisrtak. A hiva-
talos lap holnapi száma közli, hogy Rózsa 
Gábor és SzuMnyi Lajos, szegedi III. bon-
véd gyalogezreöbeli főhadnagyokat és Bau-
er Zsigmond főhadlbiztost buzgó szolgálataik 
elismeréséül a király okiratilag megdicsérte. 

— Mii Tiszára hagyta vagyonát. Deb-
recenből jelentik: Eddig azt tartották, hogy 
Tisza István gróf miniszterelnöknek csak az 
urak között vannak hivei és rajongói. Erre a 
fölfogásra alaposan rácáfol Szilágyi Qábor 
jómódú érmihályfalvai gazdálkodó, aki Tisza 
István gróf iránt való rajongásában elhatá-
rozta, hogy a családját kizárja az örökségből 

s főörökösévé a miniszterelnököt, továbbá 
Héderváry Károly grőfdt és a nemzeti mun-
kapártot teszi meg. Szilágyi Qábor ez elha-
tározását tett követte. A minap fölment a mi-
hályfalvai községi elöljáróságra, ahol előad-
ta, hogy végrendelkezni akar. Mikor azt kér-
dezték az egyszerű polgártól, hogy miért 
hagyja vagyonát Tisza grófra és a munka-
pártra, ezt .felelte: 

— Világéletemben hatvanhetes ember 
voltam. Tisza Istvánért rajongtam, ezért meg 
akarok emlékezni róla holtam után is. 

Szilágyi a munkapárt megalakulásakor 
is sokat áldozott politikai célokra. A család a 
végrendellkázést nem fogadta szivesen, de 
reméli, hogy az örökösökkel majd ki fog 
egyezni barátságosan. 

— Tisztviselők téli programja. A 
Biztosítási Tisztviselők Országos Szövetsé-

ge" helyi csoportjának ügyvezető-bizottsága 
Hoffer Jenő elnöklete alatt látogatott érte-
kezletet tartott, melyen a helyi csoport, téli 
programja került megvitatás alá. Az ügy-
vezető-bizottság lelkesedéssel kívánja a kar-
társak érdekeit szolgálni és elhatározta, hogy 
az egyesülés eszmeijének intenzivebb ápolá-
sa céljától a tél folyamán több összejövetelt 
rendez, melyeken a tisztviselőtársak érdekei-
nek megvitásán kivül szak-szempontból ta-
nulságos előadásokat tart. Ilyen előadások 
tartására már is bírja néhány kiváló szak-
emberünk igéretét. Az első összejövetel októ-
ber 25-én esti félkilenc órakor fog a magán 
tisztviselők egyesületének helyiségéiben meg 
tartatni, mely alkalommal az Országos Szö 
vétség központi kiküldöttje az egyesülés cél-
jait és a Szövetség programját fogja szak-
szerűen ismertetni. Az ügy/vezetőség ezúton 
is kéri az összes tagtársak megjelenését, de 
szívesen látja a nem tagokat, valamint a 
más szakmabeli tisztviselő-társakat is. 

— Vózsonyi kontra Sánuor Pál. Vá-
zsonyi Vilmos a legutóbbi fővárosi közgyű-
lésen összeveszett régi barátjával és a nem 
kevésbé ismert nevű budapesti polgárral 
Sándor Pállal. Vázsonyi még szombaton este 
nyilatkozatot irt az egyik fővárosi lapban, 
amelyre vonatkozólag most Sándor Pál a 
következőkben felel: 

— Vázsonyi Vilmos azt mondja, bogy 
azért foglaltam ellene állást, mert ő akadá-
lyozta meg az általam 830 koronáért föl-
ajánlott közúti részvények megvételét. Vá-
zsonyi nem mond igazat. Én sohasem kínál-
tam a fővárosnak részvényt sem 830 koro-
náért, sem más áron. Vázsonyitól magától 
tudtam meg régebben legnagyobb meglepeté-
semre, liogy ő tárgyalt tudtomon kívül köz-
úti részvények megvétele dolgában. Nem is 
lett volna érdekemben, hogy igazgatóságom 
bizalmát fölcseréljem a Vázsonyi szeszélye 
és hiúsága által ez idő szerint teljesen befo-
lyásolt városi adminisztráció uralmával. Én 
különben sohasem kértem semmit sem a ma-
gam, sem a vállalatotm részére a fővárostól 
és igy Vázsonyinak nem volt és nem is lesz 
alkalma arra, hogy a főváros érdekeit velem 
szemben megvédje. Egyébként megszoktuk 
már, hogy Vázsonyi előszerettel nyul a gya-
núsítás és a megfélemlítés fegyvereihez és 
tudjuk, hogy e "téren már sikerei is voltak. 
De nálam, biztosítom, célt tévesztett: engem 
sem meggyainusiitaniij, sem megfélemlíteni 
nem tud. Megyek a m.a.gam utján ós ha szem 
ibe kerülünk, ennek az őt fékezhetetlen hatal-
mi vágya és határtalan hiúsága lesz az oka. 

— A görög király beszéde a katonákhoz. 
Szalonikiból jelentik: Konstantin király ma 
szemlét tartott a Marsmezőn a csapatok fö- . 
lőtt. Ez alkalommal a király a következő ] 
proklamációt olvasta föl: 

— Tisztek, altisztek és katonák! Egy óv j 
tanult el azóta, mióta fegyverbe szólítottalak i 
benneteket Görögország jogainak és bectó- , 
letének védelmére. Ez év alatt ti rövid idő 
alatt a görög állam határai t olyan mérték-
ben terjesztették ki, amely 'minden reményt 
fölülmúlt és föláldoztatok a haza oltárán 

KORZÓ 
MOZI 

Igazgató: VAS SÁNDOR. 

Telefonszám: 11-85. 

Kedden, október 14 én 

a „Pafhé" gyár 

világszenzációja 

Dráma 3 felvonásban. 

Vígjáték. 

Dráma. 

Valamint a teljesen 

uj 2 órás műsor. 

e 

Pénztárnyitás délelőtt 11 órakor 

a „KORZÓ" MOZI helyiségében. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor 
vasárnap d. m. 2-től éjjel 12 óráig. 

Helyárak: Páholyülés k 1.20, 
—^ZZZZZZA^ZZ zsölye K 1.—, l-sö 
hely 80 fillér, ll-ik hely 60 fillér, 
Ill ik hely 30 fillér. Kedvez-
ményes jegyfüzetek a pénztárnál 

kaphatók. 
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