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josné, Varak Józsefniá, Hicher Aranka és 
Tóth Rózsi. 

A müvészestély lezajlása után a közön-
ség a színház melletti Fiume-szálloda emeleti 
helyiségeibe vonult át. ahol a fényes nagy-
terem parkettje várta a táncraéhes fiatalsá-
got, a szomszédos termek fehérasztalai pe-
dig azokat, akik az éj félutanig húzódó mű-
vészi produkciókba beleéheztek. A zárórát 
a szeretetreméltó Kiss László főszolgabíró 
erre az éjszakára felfüggesztette. Csakhamar 
megtelt minden talpalattnyi hely. A vacsora 
végeztével dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mester a következő kis beszédet mondotta £ 

— Bennünket Szeged szabad 'királyi vá-
ros küldött ide, hogy meglátogassuk a 46. 
pótzászlóaljat, hogv megjelenjünk az ő ün-
nepélyükön és hogy szinről-szinre lássuk a 
várost, élvezzük a vendégszeretetet, amelyről 
a íőbiró ur megnyitó beszédében is szíves 
volt bennünket .biztosítani. Elhoztuk Szeged 
hálás köszönetét a szíves vendégszeretetért, 
azét a városét, amelynek fiai most ebben a 
városban találtak otthont és akiknek minden 
lépését aggódó gonddal figyeljük. Üdvözlöm 
a mi háziezredünket uj otthonukban és ho-
zom övéknek és Szeged város közönségének 
minden szeretetét nekik, a m i hős fiainknak. 
Ha példát akarunk a jövőben mutatni vitéz-
ségről, batot ságról, nem kell ijmmár többé 
visszamennünk a régmúlt időkbe, mert ra-
gyogó példái a hős, a királyt tisztelő, karát 
szerető katonák a mi fiaink, akikről József 
főherceg is mindig a legnagyobb eiismerés-
set nyilatkozik. 

— Olyan nagy időket élünk ma, hogy 
közvetlen közelből át sem tekinthetjük ezt. 
Idő keil hozzá, hogy mélységeibe betekint-
hessünk. A katona csak egyetlen ponton áll, 
nem láthatja az egész harcteret, de azt az 
egy pontot védi élete árán is. Nekünk is az a 
kötelességünk, hogv ennek a rettenetes há-
borúnak mérhetetlen pusztítását és bánatát 
annyira enyhítsük, amennyire átlátjuk. Ez a 
kötelesség annál szebb, ha a baj társ segíti a 
bajtársat. 

— Teljes lelkesedéssel emelem poharam 
a zászlóalj parancsnoka, tisztikara, altisztje 
és minden tagja egészségére, segítse zászló-
jukat teljes győzelem. r í 

Blosche alezredes pótzászlóalj parancs-
nok a következőket felelte: 

— Az özvegyek és árvák nevében fel-
kérem a polgármester urat, hogv tolmácsol-
j a köszönetünket Szeged város közönségé-
nek, a 46-osok nevében pedig kérem, adja á t 
üdvözletünket. Ha jól érezzük is magunkat 
'Békéscsabán, mindig vágyunk vissza Sze-
gedre. ; • m s É U j j i l 

Még Kiss László főszolgabíró mondott 
meleg hangú pohárköszöntőt Szegedre. 

Az Unió akciót indít a semlegesek 
ellen 

Washington, szeptember 23. Az Egyesült-
Államok abból a célból, hogy az egész civili-
zált világot egyesítsék a bolsevikiek uralma 
által teremtett oroszországi terrorizmus el-
len, utasitatták szövetséges és semleges álla-
mokban levő követeiket, tudakozódjanak, 
hogy a kormányok, amelyeknél akreditálva 
varának, hajlandók-e az azonnali eljárás cél-
jából összefogni, hogy a rémtettek elkövetői-
vel szemben kifejezzék azon utálatot, amellyel 
vakmerőségüket, a civiUzált világ szemléli. 
(M. T. 1. 

Ujabb interpelláció és két 
indítvány a szerdai köz-

gyűlésre. 
(Saját tudósítónktól.) A szerdai közgyű-

lésnek amúgy is gazdag tárgysorozatát 
ujabb interpellációk és indítványok gazdagít-
ják. Ezekkel együtt az interpellációk száma 
kettőre, az indítványok száma nyolcra emel-
kedett. A tanács; kedden délelőtt ujabb elő-
készítő ülést tart a sok indítvány és inter-
pelláció előkészítésére. Az ujabban beérke-
zet; interpelláció és indítványok íjt-: követ-
keznek : 

Dr. Fajka Lajos a következő interpellá-
ciót intézte a polgármesterhez a városi fel-
sőkereskedelmi iskola ismeretes ügyében: 

Nagyságos Polgármester Ur! A helyi és 
az országos sajtóból a külfölddel együtt bi-
zonyára Nagyságod is értesült már arról, 
hogy a városi felsőkereskedelmi iskolában 
Kappel Gyula tanár az idegen nyelvünk elsa-
játítása végett a velünk szövetséges török 
nemzet által bizalommal küldött Esreff Be-
kiere, 22 éves katonaviselt idegen állampol-
gárt, az egész osztály előtt erkölcsi oktatás-
ként durván arcul ütötte, majd midőn, neve-
zett a magasabb oktatás ezen módjá t szó 
nélkül eltűrni nem volt hajlandó, reá ugyan-
ott fényes nappal revolvert fogott. Abban a 
véleményben lévén, hogv egy tanár tanuló-
ját semmi 'körülmények között meg nem üt-
heti, érvényben levő büntető törvényeink vi-
lágos és határozott tilalma szerint, annál ke-
vésbbé foghat arra revolvert, — továbbá azon 
véleményen lévén, hogy Nagyságod ezt az 
országos botrányt, ezt a' magyar tanügyet a 
külföld előtt a legsötétebb színben feltüntető 
ripőkséget el nem tűrheti, kérem, méltóztas-
sék jelen beadványomat Szeged szab. kir. 
város legközelebbi törvényhatósági közgyű-
lése elé terjeszteni, ahol is tisztelettel kérdem 
Nagyságodat, mint a városunk által létesített 
és fentartott felsőkereskedelmi iskola igaz-
gató tanácsának elnökét, hajlandó-e ezen 
•magát Kappel Gyulának nevező, de semmi 
esetre sem a tanszékbe való egyént az eset-
nek minden további közelebbi vizsgálata1 nél-
kül állásából azonnal elmozdítani? 

Az interpelláció nem egészen parlamen-
táris hangon íródott meg. Az ügy most már 
a közgyűlés fórumát is megjár ja , sajnos, e 
túlságosan izgatott hangú interpelláció ré-
vén. 

Dr. Tonelli Sándor két indítvánnyal sze-
repel a szerdai közgyűlés napirendjén. Első 
indítványa a felsőipariskola épületének sza-
baddá tételét célozza. Indítványában utal ar-
ra, hogy az idén az állami felsőipariskola al-
só osztályára való fölvételre 239 szabály-
szerű előképzettséggé] biró tanuló jelentke-
zett, akik közül mindössze csak 162 tanuló 
volt a mai helyzetre való tekintettel fölve-
hető. Minden iskola fölszabadítása nagyon 
fontos érdek, különösen fontos azonban az 
ipari intézetek fölszabadítása, az iparfej'esz-
t s szempontjából. Az általános helyzet is 
kedvező ma már az iskola fölszabadítására. 
Indítványozza ezek alapján, hogy a közgyű-
lés utsitsa a városi tanácsot az állami felső-
ipariskola hely.iségén/ek kiürüléséire irányuló 
.epések megtételére. 

Tonelli második indítványa a tanoncis-
kolái tanítók óradijának emelését célozza. 
Megírtuk már, hogy a szegedi kereskedő és 
ipari tanonciskolái tanitók szervezkedtek jo-
gos anyagi érdekeik megóvása céljából. El-

határozták, hogy addig nem fogják megkez-
deni a tanítást, mig a mai viszonyoknak meg 
felelőleg föl nem (emelik óradijiika;. Mind-
ezekre való tekintettel Tonelli azr indítvá-
nyozza, mondja ki a közgyűlés, hogy a ' s ze -
gedi ipari és kereskedelmi tanonciskola? ta-
nítók óradiját 200 koronára főiemen és an-
nak szeptember elsejétől leendő kifizetésére 
utasítja a város tanácsát. A fölernelr óradijak 
az uj iskolaév költségvetésében is fedezetet 
találnak. 

Burián békejegyzéke megfelel a 
bolgár nép törekvéseinek 

— Bolgár válasz a jbékejegyzékre. — 
. Szófia, szeptember 23. A Bolgár Távirati 

ügynökség jelenti; A bolgár kormánynak az 
osztrák-magyar békejegyzékre küldött vá-
laszjegyzéke igy hangzik: 

A kir. kormány élénk megeügnjéssel fo-
gadta a szeptember 14-iki jegyzéket, melyben 
Excellenciád valamennyi hadviselő államot 
közvetlen eszmecserére szólította föl, ame-
lyen megvitatnák a módozatokat, hogyan le-
hetne a háborúnak véget vetni és a mai bor-
zalmakba belekerült népek között az egyet-
értést ismét helyreállítani. Ez a kezdemé-
nyezés épp ugy megfelel a bolgár nép törek-
véseinek, mint kormánya felfogásának. Éppen 
ezért sietek Nagyméltóságod tudomására 
hozni, hogy Bulgária kész megbízottakat kül-
deni, hogv érintkezésbe lépjenek a hadviselő 
államokkal, amennyiben pedig lehetőség kí-
nálkozik reá, formális tárgyalásokba bocsát-
kozzanak. Bulgária annál inkább hajlandó 
résztvenni azokban a diplomáciai lépések-
ben, amelyeknek célja a népeket olyan kö-
zeledéshez segíteni, mely a béke létrehozá-
sára alkalmas volna, mert hiszen ebben a há-
borúban csak olyan igényeket támaszt, me-
lyeknek alapelvei végeredményben általános 
helyesléssel találkoztak, Hiven az igazságos-
ság és szabadság demokratikus ideáljaihoz, 
melyekhez mindkét újjászületésünk hagyo-
mányai, alkotmányunk szelleme és közéle-
tünk összes segélyforrásai kötnek, mi sem 
lakott provinciák idegen néptörzseinek meg-
hódítására, sem szomszédaink fölött előjo-
gokra nem törekszünk. Hadicéljaink egyedül 

i és kizáróan biztonságunk megerősitésében és 
| népünk egységének az etnográfiái határok 
| közt való megvalósításában állanak, melyet 

a történelem jelölt ki számunkra és amelyet 
a nagyhatalmak elhatározásának megfelelő 
akták a múltban ismételten szentesitettek. 

És amikor mi népünknek ilyen módon 
formulázott igényeit képviseljük, annak tu-
datában vagyunk, hogy nem csupán a tar tós 
rendnek Európa keleti részén való megte-
remtésén fáradozunk; hanem loyálist támoga-
tást nyujtunk a nemzetlek szövetségének meg 
alapításához, amely után a civilizált népek 
hangja egyre követelőbben kiált. Ebben a 
gondolatmenetben azt hisszük, ki kell emel-
nünk az Egyesült-Államok elnökének azt az 
ismert fölfogását, hogv a Balkán-államok 
között fölmer HU konfliktusokat a nemzetisé-
gek jogabak megfelelően kell rendezni. Mint-
hogy az antant-államok Wilson elnök esz-
méjé t nyilvánosan ismételten helyeselték, 
Bulgáriának minden oka megvan arra a kö-
vetkeztetésre, hogy e hatalmak kormányai 
semmi alapvető 'kifogást nem fognak errfel-
ni Bulgária igényeivel szemben. Amidőn te-
hát mi is osztozunk Nagymé 11óságo dnak ab-
ban a meggyőződésében, hogy a hadviselő 
államok között lehetséges a közeledés, kife-

NAGY BUTORÁRUHÁZ, 
Régi elismert kárpitos üzletemet és mühelgemet kibővítve egg nagg bútoráruházzal, 
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