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— Debreceni mozgalom a püspöki gató, örhalmy Károlyné ellenőr, Rósa 00^
— Az epiruszi fölkelés. Valónából j e l e n t i k : *
1
székhelyért.
Debrecenből jelentik : Miklóssy dr. ügyész, — továbbá dr. Arany Károly .
Spiromiliosz, az epiruszi fölkelés vezére elIstván püspök a görög katholikus püspökség Balogh Józsefné, ösiiik Mária, Kiss Mórné,
fogatta a husz legtekintélyesebb albán elő- rezidenciáját —• .mint ismeretes — csak ideig- Polgár Lászlóné, Székely iGéborné, Rohr L"
kelőséget és agyánlövetéssel fenyegette őket, lenesen helyezte Debrecenbe. A püspök Deb- kabné, Bokor Adollf és Kovács János felha az albán lakosság ellenszegül a mozga- recent találta az egyházmegye megszervezé- ügyelő bizottsági tagok. Elnök megnyitván
lomnak. Zografosz nagyon sok helységben sére a legmegfelelőbb központnak, s mint- az ülést, főtitkár bemutatta a közgyük
jegyzőkönyvet, melynek minden, határozatakitüzette az uj köztársaság zászlóját. A moz- hogy, szervezés és a végleges székhely püs- végre van hajtva. Az igazgató tanácsot n»eg;
pöki palotájának megépítése hosszabb időt
galomban része van nagyon sok görög tiszt- vasa igénybe, három évre szabta az ideigle- bizta a 'felügyelő bizottság az iskola gyakori
nek is. — Durazzóból jelentik: A legutolsó nes debreceni székhely idejét Miklóssy püs- látogatásával, a tapasztalatok alapján 'tejhirek szerint szombaton várják a király meg- pök. A bombamerénylet a végleges székhely nek .szervezve a jövő évi tanfolyamok. A*0
igazgató örömmel jelentette, hogy a mőip
érkezését. A város tele van küldöttségekkel megállapítása körűi megindult tárgyalások iskolát oly sok növendék látogatja, bogi
közepén csapott ie. Miiikllóssy püspök szavaaz ország minden részéből, valamint idege- zásra hívta fel .egyházmegyéje papságát a több tanulót vissza kellett utasítom. A fe1'
genekkel. Nagy előkészületeket tesznek a versengő városok, Debrecen,, Nyíregyháza, ügyelő bizottság ezután, a segélyek Jciutailásá'
0
városnak a bevonulás napján való kivilágí- Nagykároly és H a j dudorog között s mint- ról, ,10 varrógép és 2 mühirazőgéip, Ikérelf®tls"
hogy a papság lia.ngu.lata Debrecent
tolta zéséről, az alapszabályok revideáilásáról
tására.
előtérbe, a püspök a város
közgyűlésének a számadások átvizsgásáról döntött.
— Kavarodás az újságcikk miatt. Máramegnyilatkozását várta. Most a merénylet,
murosszigetről jelentik: Nagy izgalmat oko- után kétszeres erővel hangoztatják Debre— A börze halottja. Budapestről jelen;
zott a város közönségének körében a Má- cenben, hogy a magyar görög katholikus tik: Ma reggel félkilenckor a Rudas-tűrd0
rátnarosi Független Újság-nak a debreceni püspökség végleges rezidenciájának Debreegyik kahinjá,ha.n agyonlőtte magát egy
merényletről szóló vasárnapi vezércikke, a cen adjon helyet. Józsa Vince nyugalmazott
fi.
A zsebében talált írásokból megálliapitotiál
mely Hálátlan náció cimmel rendkívül heve- tanár, városi bizottsági tag ivet köröz a törzágrábi
sen támadja a románságot és az egész ma- vényhatósági bizottság tagjai között, amely bogy az öngyilkos Schlesinger Illés
gyarországi oláh nemzkiségi pártot vádolta azt az indítványt tartalmazza, hogy ajánl- fakereskedő. ötszázhatvan korona ké»zpé0zt
a merénylet értelmi szerzőségével.
A cikk jon fel Debrecen a szülészeti klinika szom- találtak nála, azonkívül ©gy levelet, annöb"
igy végződik:
szédságában fekvő nagy telekiből megfelelő ben kéri, hogy ebből .az összegből, temessék0''
A magyar nemzet, a becsületes állom- helyet, a püspöki épületeknek. A felhívás hiíöntartó magyar nép megbotránkozásán a k vatkozik a görög katholikus püspökség nem- a Kontinemtál-szállóban levő lakásán pe<W2
akarunk ,kifejezést 'adói, amikor a magyar zeti missziójára s a szörnyű bombamerénylet az egyiik bőr táskában egy hatezer korort
kenyéren élősködő becstelen gaztettét el- tanúságából azt a következtetést vonj a Üe, betéti könyv található, ezt juttassák el a
itéljük. .Kenyerüket a magyar föld térni, hogy Debreceninek egyenesem kötelessége a ládjálioz. öngyilkossága okául azt mondj"
védelmükről a gavalléros magyar állam falai között megtartani a püspöki székhelyt. utolsó levelében, hogy a tőzsdén egész rag.')0'
gondoskodik és ők báláképen a, magyar ál- A fölhívást imár eddig is számosan aláírták.
nát elvesztette.
lam reprezentánsait 'gyilkolják,
illetve
gyilkoltatják hallómra. Hálátlan náció, ál— A nőipar-egyesiilet ülese. A nőipar
— Leégett egy hires templom. Bérlik
latul s horda! Verje meg a gaztett megér- ós háziipar egylet felügyelő bizottsága tegbői
táviratozzák,
hogy goszlári jelentés sí?
tőit és elkövetőit a magyarok Istene!
nap délután ülést tartott inz iparkamara, heA máramarosi intelligens románság kö- lyiségében, — melyen jelien voltak: Orkonyi rint a wildemani temiplom, Németország Rí'
rében mély fölháborodást keltett ez a cikk Edémé és Rósa Izsó dr. elnökök, Veszíts La- régibb templomainak egyike, tökéletesen
és elhatározták, hogy a cikkíró ellen akciót josné és Szarvady Lajos társelnökök, Szmol- égett. Igen sok történelmi becsű tárgy 3
indítanak. Kovács János dr. ügyvéd, a ro- lény Nándor .főtitkár, Klément Antal és lángok martaléka lett.
mán nemzetiségi párt tagja, ajánlott tevéiben Tarján Oszkár titkárok, Telieky László igazprovokáltatta a lap felelős szerkesztőjét, Ko— Élelmezés repülőgépről. Párisii
vács Ákos földbirtokost, a máramarosszijelentik: Eiffel mérnök repülőgépet szentért
geti függetlenségi és 48-as párt elnökét. A
tett, melynek elsősorban az a föladata, h^;
máramarosszigeti román intelligencia több
lehetővé tegye körülzárt városok és erö»K
előkelő tagja által irt följelentést nyújt be az
gek
élelmezéséi. A .gép súlya hétszázötven t '
ügyészséghez, amelyben osztályellenes izgalogram és hatszáz kiilogram .terhet vihet
tással vádolja a lapot és a cikkírót, aki különben nem irta alá a nevét. Hangoztatni
gával, ugy, hogy egy ilyen géppel napotdtf
fogják a beadványban, hogy a cikk durva és
ezer ember számára lehet eleséget szállítn"'
erős hangja megzavarja az eddigi 'békés máMAGYAR TUD. SZÍNHÁZ.
Ha egy-egy gép naponkint többször megtó
ramarosi nemzetiségi együttélést.
dúlhat, akkor .szükség esetén Parist
otJ
TELEFON 872.
— Hangverseny a tűzoltók javéra.
ilyen repülőgéppel lehetne
élelmezni.
Szeged előkelő közönségének műkedvelői szé— Közművelődési egyesület a l a k u l j
pen sikerülit hangversenyt rendeztek ma este
Alsótanyán. Az alsótanyai lakosság közéit11
a Korzónmoziban a .tűzoltók javóra. A díszes
Szerdán és csütörtökön
lődése mellett alakult meg vasárnap, 111
közönség, mely zsúfolásig megtöltötte a nécius 1-én Alsóközpou'ton a „Szegedi-al^té
zőteret, igaz elvezettel balgatta. Szántóné La.nyai közművelődési Egyesület". Ez az ^
egyesület a tanyavilágban, mely nem P°l ,ti
dányi Mariska szép énekét, kii nagy hatással
kai vagy mezőgazdasági
célzattal alak)1',
adta elő „Hunyadi László" operája és ,/Erhanem a gazdaifjuság társadalmi ál-toló
zsébet" nagy á r i á j á t .Erkel 'Ferenc Gounod
•műveltségének fokozását tűzte ki célul
,
„Romeo és Júlia" operájának keriingőját. A
u j egyesület alapszabályszerü h i v a t á s t,
defektiv-fílm
sorozat
zongora .kíséretet Zucker Simon zenetanár
gazdaif jókat az i®koüa rután. tauitauí
I. része
érzésre, a hazafias és közcélok iránti .te^tólátta el művészi hozzáértéssel. Lelkesen tapdésre -tanitani. Az a lelkesedés, mellyé! 9 rY
solta :a .közönség Darabos Lajos .hódmezőványai gazdlaifjuság ez egyesületet nie? 3 ''^sárhelyi bariton-énekest, k i szépen x és köztóttá, biztató jel a jövőre nézve, hogy
vetlenül adott elő .két mű dalt, egy nagyon
nyavilég is érzi a kuhfcurátlLs művelődés
^
szép kurucdalt ós néhány népdalt. Nagy haségessógét, hogy más szép cél is von « A a
tással énekelte Simiktl Elemér,né Mailiart
gou* nemcsak a földet túrni, földet 67>?ZA'
s a korcsmákban hajuhozni. E 'tanya! e l
„Remete cseug©tyüjé"Hnek nagy áriáját, a
turegyesület közgyűlését Bálfy Ferenc
melyben igen szépem.' érvényesült miaigy iskonők
délután 2 órakor .nyitotta -meg.
Három részben.
lázottságról tanúskodó szép hangja, a közönra közel 300 gazdaifju jött össze a
ség zajos tapsaira elénekelte .még
Hervé
lésre, kik ,már előzőleg beléptek tagul a® ^
„Lila" cimü keringőjót is. Darabos és Simlkó
kullandó egyesületbe. Az fcjlinök ill^'k05 J f
A főszerepben
vakkal üdvözölte a .megjelenteket a a f$J
Elemérné énekszámaihoz Meák Gyula igaifjussig nevében köszönetet mondott M f j
zán finom mesteri kíséretet adott zongoráin.
Pétre, Gerle Imre dr. ós iKéri L a j o s i ' $
Nagyon tetszettek a közönségnek a Szegődi
az egyesület ala,ki*tásának f á r a d s á g é
Polgári 'Dalárda, énekszámai is,
amilyeket
káját ily sikerrel elvégezték. IE kózí/,^'
nagy hozzáértéssel vezényelt König Péter zeelőadójául Gerle Imrét, a jegyzőkönyv, fl
tésére és hitelesitiósére Simkó Elemért
nedei igazgató. A Korzóanozi is kitett mari Lajost, ikérte ,fel. Ezután az a l a k u l f(j.'
l
gáért, igen szép képeket adott Jc a műsoron.
Előadások hétköznapokon /»6 órától.
gyűlés elfogadta az alapszoléilyokat,
Szóval a jótékony cél támogatásúm össze-,
Vasárnap d. u. 2 órától folytatólag.
kiáltással kimondta a megalakulást
gyűlt közönségnek igazán élvezetes estébon
csak közfelkiáltással megválasztotta 9
volt része.
, >' uJkart. a követ.ktpzőiképen: Elnök Dobó
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