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Ez alapvető követeléseket kiegészíti a mun-
kásbiztositási intézmény szervezésére vonat-
kozó több reformjavaslat. Az igazgatóság ja-
vaslatait az országos ankéten fogják tár-
gyalni. 

— Szegediek a Polgárliga szervezőgyü-
lésén. A Polgárliga, melyet a magyar városok 

országos kongresszusa fog megalkotni, a kon-

gresszus egyetemes ülést fölvető napon, május 

19-én fog megalakulni Budapesten, a vigadó 

nagytermében. Dr. Bárczy István, Budapest 

polgármestere felkérte dr. Somogyi Szilveszter 

polgármestert, liogy a szegedi társulatok, tes-

tületek és társadalmi intézmények sorában in-

dítson mozgalmat, hogy minél többen csatla-

kozzanak a Polgárligához és ihogy Szeged 

polgársága minél nagyobb számban jelenjen 

meg a Polgárliga szervező gyűlésén. A polgár-

mester ezért kedden délre értekezletet hivott 

egybe. Az értekezleten az ügyvédi kamara 

nevében dr. Végman Ferenc, a Lloyd részéről 

Oblátli Lipót, az ipartestület részéről Pálfy 

Dániel és Bózsó János, a Kereskedők Egyesü-

lete részéről Valibóra István jelentek meg és 

résztvettek az ülésen dr. Balassa Ármin, Ba-

logh Károly, dr. Becsey Károly, Pásztor Jó-

zsef ts Tasóhler Endre. A polgármester ismer-

tei h> a Polgárliga programját, melyet a Dél-

magyarország néhány nappal ezelőtt közölt. 

Tascbler Endre főjegyző a programnak azt a 

pontját kifogásolta, mely kívánja az országos 

politikában a nép uralmát, a tör vényihzásban 

és a közélet minden terén. Véleménye szerint 

ez már politika, ami szétrobbantja egéssj 

szervezkedést. Oblátli Lipót az adótörvények^ 

ről szólt, melyek a városi polgárság megnyo-

moritására irányulnak. Attól nem kell félni. 

I hogy ez a pont a kormány ellen szól. Ha a 

I szervezkedés sikerül, a polgárság ügye győz. 

Dr. Balassa Ármin a legnagyobb helyesléssel 

járni a programhoz, de várakozó álláspontot, 

kell elfoglalni, hogy a szervezők miként tud-

ják a konkrét célokat megjelölni. Dr. Becsey 

Károly szerint a program országos politikai 

párt nélkül nent valósitható meg. A progva> 

ruot egyébként elfogadja. Végül a polgármes-

ter fölkérte az egyesületeket, hogy május 12-ig 

jelentsék be, kiket szándékoznak a szervező 

gyűlésen való részvétellel megbízni s hogy in-

dítsanak mozgalmat a Polgárliga érdekében. 

Talpalunk és sarkalunk férficipőt 6, női 5, 
gyerm. 4 K.-ért. Hungária Cipőgyár Kárász-u. 14. 

— Ivánka Imre biinpöre a Kúrián. Buda-
pestről jelentik: Kedden kezdte meg a Kúria 
Ivánka Imre volt országgyűlési képviselő és 
társai büniigyéneik tárgyalását. Ivánkát <n 
társait tudvalevőleg a hadviselés érdekei el-
len elkövetett bűntettel vádolják. A tárgyalás 
négy-öt napig tart. 

— Leesett a villamosról. Sánta Sándor 
nópfölíkelő vasárnap délelőtt villamoson igye-
kezett a városba s az első perronon háttal a» 
ajtónak támaszkodva állt. Az egyik Széche-
nyi-téri fordulónál kipattant az -ajtó. Sánta 
kiesett a kocsiból és a fejét oly szerencsétle-
nül vágta be a gyalogjáró szélébe, hogy agy-
rázkódást szenvedett. Beszállítót ták a kór-
házba, hol hétfőn meghalt. 

— Fölmentették a vívómester-bárót. A 
szegedi törvényszék kedden hozott ítéletet 
báró Chappon Samu budapesti születésű, sze-
gedi vívómester csalási bűnügyében. A tár-
gyaláson Pókay Elek táblabiró elnökölt. A 
vádhatságot dr. Dettre Pál ügyész képviselte. 
Védő dr. Kószó István volt. Az ügyészség 
egyrendbeli csalás bűntettével és egyrend-
beli csalás vétségével vádolta a bárót. A 
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Szerdán és csütörtökön 

Franeeska Bartini 
a világhírű tragikával a főszerepben: 

Nagy dráma 5 felvonásban. 

Előadások 5, fél 7 és fél 9 órakor. 
Vasárnap délután 2, fél 4, 5, fél 7 és fél 9 órakor. 
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vád szerint a bárónak szemviz szabadalma 
volt, a találmány szabadalma 1912. március-
18 -án kezdődött, A szabadalom azonban egy 
év multán megszűnt, de ennek ellenére 
Chappon 1914 április 5-én fölkereste Mala-
gnrszki János szegedi kereskedőt, akitől a 
szabadalmi okirat felmutatásával a vád sze-
rint hatszáz, majd később még háromszáz ko-
ronát csalt ki a találmány reklamirozásának 
célj aira, A vádirat másik pontja szerint báró-
Chappon 1914. év őszén fölmutatott Mala-
gnrszkinak egy sürgönyt, amely szerint nő-
vére, Chappon Ella bárónő Nagyváradon 
meghalt, akitől vagyont örökölt. Száz koronát' 
kórt Malagurszkitó] útiköltségre, hogy a ha-
gyatóki ügyet rendezhesse. A nagyváradi já-
rásbíróság értesítése szerint a bárónő halálá-
val kapcsolatosan nem volt folyamatban ha. 
gyatéki eljárás. Báró Chappon a tárgyalá-
son jóhiszeműséggel védekezett, Malagnrszki, 
Gerő Mór pénzügynök és a báró feleségének 
kihallgatása után a bíróság báró Chappon 
Samut a vád alól fölmentette. A biróság az 
Ítélet indokolásában kimondotta, hogy a vád-
lott eljárásában nem lehetett fondorlatot 
megállapítani, Malagurszki pedig köteles iiz* 
leti óvatosságát elmulasztotta. \7. ügyész a» 
itélet ellen főlebbezóst jelentett be. 

— Leszállított árban: Női és leány 
felöltők, szövet és selyem ruhakabátok, 
vízhatlan (impregnált) szövet, selyem és 
gummi köpenyegek. kosztömök, aljak, blú-
zok, alsók stb. készen és mérték szerint 
Reményiné Feldmann Sár i női divat-
háza és divatszalonja, Szeged, a főposta mellett, 

— Franeeska Bertinl a legkiválóbb olasz 

tragi.ka lép fel szerdán és csütörtökön a 

Korzó-mozi műsora keretében az Ivánne ci-

mü 5 felvonásos filmdrámában. A csodálatos 

művésznő ragyogtatni fogja nagyskáláju te-

hetségének minden árnyalatát ebben a tehet-

ségének hatalmas méreteihez szabott kettős 

szerepben: egy romantikus szerelmi történet-

keretében egy grófnőt és Ivennét a rabló-

leányt fogja játszani. A drámának izgatóan 

érdekes volta, a kitűnő művésznő ragyogó 

játéka, a rendezés pazar.sága és a fotografálás 

nagyszerűségei nagy sikert biztosítanak a 

Korzó-mozi szerdai és csütörtöki műsorának. 

— ÖRA és ÉKSZER javításokat gyorsam, 

pontosan és olcsón készit F I S C H E R K. 

Korzó kávéház mellett. — Telefon: 1538. 

— Álarcos szerelem rendkívül finom és 
művészi értékű társadalmi szinmü lesz szer-
dán és csütörtökön az Uránia slágerja. A 
főszerepben Hedda Vernon, a bájos mozi-
primadonna és Erich Ka iser Titz pompás ala-
kítást produkálnák. 

Tanu l junk idegen nyelveket a Városi 
nyelviskolában. Telefon 14—11. 

üe í ls r Ármin l l S S U * 
Szeged, Szpchengi-tér 8. Telefon 363. 

irógépszalag-szénpapir (carbon) és haszna1 

írógépek á l landóan raktáron. Vidéki rendejé 
sek aznap intéztetnek el. Telefonhívásra azon-

nal jövök. 
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