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— A hercegprímás a királynál. Bécsből 
táviratozzák: Pénteken délelőtt Csernoch .Já-
nos bíboros Jiercegiprimást a király hosszas 
naagánkiii a 11 ga táson fogadta. 

— Berlini újságíró magyarországi útjáról. 
Dr. Marquard A., a német léghajóegyesület 
igazgatója, aki július második félében a né-
met újságírókkal bejárta Magyarországot és 
Szegeden is megfordult, lapunk belső mun-
katársához, Striegl P . Józsefihez intézett le-
velében egyebek közt igy emlékezik meg ma-
gyarországi útjáról: 

— iSzóp magyarországi utam még most 
is a legszebb és legnagyszerűbb emlékekkel 
tölt el. A gyönyörű ország, a nagyszerű gaz-
dasági élet, vezetőink szeretetreméltósága és 
az a teljességgel összehasonlíthatatlan ven-
dégszeretet, mindannyiunknak állandóan 
meg fog maradni az emlékezetében. Téhát a 
remélhető mielőbbi viszontlátásig a legszíve-
sebb és legbarátságosabb üdvözlettel a te 
Dr. Marquardod. 

— Eredeti Tizian-kép egy magyar mű-
gyűjtő tulajdonában. Budapestről jelenti tu-
dósítónk: Csak most jutott nyilvánosságra, 
hogy Nemeis Marcell, királyt tanácsos,, mű-
gyűjtő birtokában egy eredeti Tizian-kép 
van, amely 3 méter széles és 2 méter ma-
gas. Nemes a ké'pet évekkel ezelőtt vásá-
rolta Brüsszelben. Berlinből és a semleges 
államokból máris számos műértő jelent meg 
Nemesnél, hogy a képet megtekintsék. A 
festményt legközelebb a Szépművészeti Mu-
zeumban állítják ki. , , 

— Ünneplés. Mentiing Mihályt, Az Első 
Szegedi Cipő-, Csizma- és Papucs termelő 
Szövetkezet igazgatóját tudvalevőleg a koro-
nás arany érdemkereszttel tüntette ki a ki-
rály a hadikölesöuök sikere érdekében kifej-
tett buzgó tevékenységéért. A kitüntetést 
iMienningnek vasárnap délelőtt 10 óraikor adja 

Íj a cirkusz! 
át a szövetkezet helyiségében Seidl Ambrus, 
az Országos Központi Hitelszövetkezet alel-
nöke. Délben bankett lesz a Kass-ban a kitün-
tetett tiszteletére. 

— A német kőzélelmezés. Berlinből jelen-
tik: A birodalmi gyűlés nagybizottsága pén-
teken kezdte meg az élelmezési kérdések 
tárgyalását. . Elfogadták a centrumipárt in-
dítványát. hogy készíttessék statisztika az 
élelmezési hivatalban és a hadivállalatoknál 
alkalmazottak számáról, fizetéséről és egyéb 
jövedelmeiről. Balocki, az élelmezési hiva-
tal elnöke behatóan nyilatkozott az élelme-
zési kérdésekről és bejelentette, hogy az 
összes élelmiszereket felölelő gazdasági ter-
vezetet dolgozlak ki, amelyet rövidesen elő-
terjesztenek. A megszállott területeket egy-
séges gazdasági terv alapján fogják meg-
művelni. Ova intett a túlzott optimizmustól, 
nevezetesen a gabonatermés túlbecslésétől, 
másrészt azonban kijelentette, hogy az ada-
gölás szigorú keresztülvitele átsegit majd 
minden nehézségen. < i 

— Az angyalföldi gyermekgyilkosság. 
Budapestről jelenti tudósítónk: Az angyal-
földi kéjgyiilkosság dolgában a rendőrség 
nagy apparátussal folytatja a nyomozást. 
Dr. Nagy Károly detektivfőnök vezetésével 
a detektivek igen nagy munkát fejtenek ki, 
hogy az ügy minden részletére világossá-
got derítsenek;. Mint megirtuk, a gyanú 
Mészáros Sándorra irányult, akii egy Dal-
nok-utcai pincében főzte a szappant ,és ön-
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Az arany sorozat 

— II-ik filmje. — 

A legcsodásabb defektivdráma! 
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A K I R Á L Y T I G R I S , 
Amerikai detektivdráma 5 felvonásban. 

Az idei szezon e lső detektív 
— szenzációja. — 
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A vasárnap 2 órai előadáson diák- és gyermek-jegyek 
is adatnak ki. 

nan igen gyanús körülmények között tűnt 
el. A detektívek tegnap egész nap és egész 
éjjel hajszolták, de munkájukat rendkívül 
megnehezítette az, hogy sok Mészáros Van, 
akire körülbelül ráillik az adott személyle-
írás. Késő éjszaka sikerült megállapítani, 
liogy a gyilkossággal vádolt férfi nem Mé-
száros Sándor, hanem Mészáros István, aki 
hosszabb ideje Kőbányán a Füzér-utoai ide-
iglenes kaszárnyában katonai szolgálatot 
teljesít. Éjjel 12 .órakor előállították a fő-
kapitányságra és konstatálták, hogy a sze-
mélyleirása körülbelül megegyezik a gyil-
kosról adott személyleirással. Mészáros 
István az éjszakát a főkapitányságon töl-
tötte, ahol péntek délelőtt hallgatták ki. — 
Mészáros Istvánt a detektivek több más 
hasonló külsejü férfi közé állították a detek 
íivfőnök előszobájában és fölvonultatták 
előttük a kisleányokat, akiik Mészárosban 
valamennyien fölismerték a „cukros bácsit". 
Mészárost ezután visszakísérték cellájába. 
Részletesen nem hallgatták .ki, mert még 
több bizonyítékot keresnek ellene. 

— A hazautazó menekültek ellátása. Je-
lentettük, hogy a belügyminiszter az erdélyi 
menekültek visszatelepítése ügyében rendele-
tet intézett a város hatóságához. Most egy 
iij rendelet érkezett, amelyben a minisztei 
arra szólítja fel a város hatóságát, liogy a 
(Szegeden átutazó menekültek ellátása iránt 
tegye meg a szükséges előkészületeket. Az 
állomásoknál állandó inspekció tartását is 
elrendelte a miniszter. lA polgármester a mi-
niszter rendelete alapján a VörofikKereszt 
Egyesülethez átiratot intézett és kérte, ren-
dezze'be az egyesület a Szeged-állomáson levő 
üditőállomást ugy, hogy onnan az átutazó 
menekültek élelmezése ellátható legyen. Az 
üditő állomás a nőket és gyermekeket látná 
el, mig a férfiakról azok az ügyeletes uraik 
gondoskodnának, akiknek a szervezését a 
polgármester kérésére Bokor Adolf vállalta 
el. A rókusi állomáson működő hölgyinspek-
ció szervezését dr. Orkonyi Ede kúriai bíró 
intézi. A város hatósága már gondoskodott 
élelmiszerekről, a menekültek részére. 

— Előléptetés. Klucsik Ferenc 5. honvéd-
gyalogezreübeli, a 306. gyalogezredhez beosz-
tott ihadapródjelöltet zászlóssá léptették elő. 

— Budapesten nem kapcsolnak be uj 
távbeszélő-állomást. A keteskedelemügyi mi-
niszter rendeletére a. Iháboru következtében 
beállott elháríthatatlan akadályok miatt a 
budapesti itávbetezélő hálózatban a 'magán-
előfizetők részére kért u j távbeszélő állomá-
sok bekapcsolását további intézkedésig meg-
szüntették. _;JJA< 

— Pénteken reggel 71 erdélyi menekült 
/jelentkezett ia (városházán. Valamennyien 
szegény, íöldönífutóvá vált székelyek!, akik 
élelmet és szállást kértek maguknak, gyerme-
keiknek és állataiknak. ,A belügymiuiszter 
Legutóibb nagyon helyesen ugy intézkedett, 
hogy a menekülteket, akik már is megindul-
lak hazaifelé, ideiglenesen vissza kell tartani 
abban a városban, amelyikbe érkeznek. A 
visszautazás egyszerre és egyöntetűen törté-
nik majd meg, ez az ország és a menekültek 
érdeke. A derék székelyek alázatos szerény-
séggel instanciáztak a szerény ellátásért. Meg-
történt azonban a szegedi városházán, hogy 
Ponciustól Pilátushoz és igy tovább utasítot-
ták őket, a menekültek ügyeit hivatalból in-
téző urak közül — „mert nem volt rá meg-
hatalmazás" — egyik sem akart az ujounan 
érkezett 71 menekültről és állataikról gondos-
kodni. Végre a főispáni hivatalba kénysze-
redtek be a székelyek, Borbola István főiS' 


