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Egy főhadnagy lelőtt egy 
medikust. 

Halá los k imenetelű inc idens egy buda-

pesti po lgár i i sko lában . — 

Budapestről telefonálja tudósítónk: A 
iVessetlényi-uteai polgári iskolában pénteken 
este 6 órakor magánvizsgálat folyt Kmetthy 
István igazgató vezetésével. iA- hal lgatók so-
trában volt Gábor Hugó medikus, aki & vizs-
gálatot közbeszólásokkal zavarta. Az igazga-
tó először rendreutasította, később kiutasítot-
ta. a teremből. A fiatalember kiment a folyo-
sóra, majd egy zászlós barát ját küldte ibe a 
terembe, aki kihívta az igazgatót. A medikus 
©s az igazgató közt heves szóváltás támadt, 
aaialatt a zászlós, aki. értesült arról, liogy a 
barát ja volt az, aki a vizsgálaton modorta-
kinul viselkedett, nem akart többé a dologról 
tudn i és eltávozott. 

'Az igazgató visszament, a terembe. Gá-
bor megvárta a folyosón, arnig Kmetty a 
vizsgálatot, befejezte, majd amikor az igaz-
gató ki jött a teremből, Gábor elébe lépett ós 
kijelentette, Ihogy minden áron elégtételt, akar 
szerezni 'magának, A jelenet alatt hozzá lé-
ipett Kmetty Káro ly mérnök-főhadnagy, az 
igazgató fivére, aki a medikust , erélyesen 
trémdroutasitotfa. Szó szót követett, Kmetty 
[Károly erősebb kifejezéseket kezdett hasz-
ná ln i , mire a medikus arculütötte. A követ-
kező pil lanatban a főihadnagy revolvert rán-
tott elő és rálőtt a medikusra, aki összeesett. 
A medikus végső erejének megfeszítésével 
ibevonszolla magát a tanterembe, ahol igy 
szólt: 

— Megöllek! 

A vizsgálóbizottság Íróasztala előtt ösz-
szeesett és néhány pere múlva meghalt, 

Értesítették a rendőrséget és a mentőket, 
ma j d az iskola kapuját bezárták. 

A lövés zajára nagy. tömeg gyűlt egybe 
és a mikor meghallotta, hogy egy főhadnagy 
egy civilt agyonlőtt, fenyegető magatartást 
kezdett tanúsítani . A kaput betörted; és osak 
nagy nehezen menekült meg a főhadnagy a 
moglincselés elől. A ifőhadnagyot a rendőr-
ségre kisérték, ahol az ügy tisztázásáig őri-
zetbe vették. 

Hamis hír Károlyi öngyi lkossági 
kisérlefé ől , 

Budapest, december 6. A Politikai hír-

adó jelenti: A Neues Wiener Journál mai 

száma Károlyi Mihály állítólagos öngyilkos-

sági kísérletéről ad hírt. Az egész hirből és u 

hozzáfűzött kommentárból egy árva szó sem 

igaz. Ép igy teljesen valótlan ugyanannak a 

lapnak „ A magyar kormány lemondásának 

lehetősége" cím alatt megjelent kombináció-

ja. A magyar kormány tudatában van fele-

lősségének, amely éppeni azt követeli tőle, 

ihogy helyén maradjon és legjobb tudása sze-

rint intézze az ország ügyeit. 

Schi l ler Frigyes 
víiághirü költeménye a filmen 

A harang 

Óráját és ékszereit 
javíttassa elsőrangú éra- és ékszer-

l i z l e t e m b e n . S z o l i d á r a k : 

Oirákbáro és ékszerekben nagg raktál*. 

-.v.\ F I S C H E H K. .\v.-
Korzö-kávéház mellett. 

HIREK 
000 

Fe lh ívás 

azokhoz , ak iknek elsősorkan érdeke 

a belső rend fömar t ása . 

A szegedi Nemzeti Tanács a forradalom 
első napjaiban agitációs gárdát szervezett ar-
ra a célra, hogv a hazaérkező katonák a vas-
úti állomásokon és kaszárnyákban a katoná-
kat fölvilágosítsák az uj rend lényegéről és 
mindenkit nyugalomra intsenek. 

Miután az agitációban vaió részvételre 
ismételt hírlapi felkérés ellenére sem jelent-
kezett a polgári osztály egyetlen tagja sem, 
az agitációs gárdát kizárólag a helybeli szo-
ciáldemokrata párt szervezett munkást-agjai-
ből kellett összeállítanunk. Az ő szolgálat-
készségükön. fáradhatatlanságuknak és .a tö-
meggel váló bánni tudásuknak köszönhető el-
sősorban, 'hogy Szegeden az uj rendnek jo-
gaiba lépését anarchisztikus tünetek nem ki-
sérték. 

A helyzet még ma sem olyan, hogy az 
agitációs gárda működését aggodalom nélkül 
beszüntethetnénk. Az Országos Nemzeti Ta-
nács egyik legutóbbi rendelete kimondottan 
is kötelességükké teszi, hogv a minden szél-
sőségtől tartózkodó, igazi demokratikus esz-
méket a tömegek közt, elsősorban a 'kaszár-
nyákban pr o p agái j uk. 

Mivel azonban azok, akik erre az eléggé 
meg nem becsülhető agitátorkodásra vállal-
koztak, mind szervezett munkások, kötele-
zettségüknek -csak ugv tehetnek eleget, ha a 
köztársaság szolgálatában töltött napokra, el-
vesztett munkabérüknek megfelelő kárpótlást 
kapnak, mivel pedig a sok felől igénybevett 
(Nemzeti Tanács nincs olyan anyagi helyzet-
ben. hogy a munkásoknak ezt a jogos kár-
pótlást megadhatná: 

ez utón fordulunk a város tehetősebb 
polgáraihoz azzal a kérelemmel, hogy 
a Nemzeti Tanács propaganda-alap-
ját adományaikkal támogatni ne kés- ' 
lekedjenek. Áz összegek a cél meg-
jelölésével a város főpénztárába kül-
dendők. 

A rend föntartásának biztosítása, aminek 
alapföltétele a tömeg lelkének szép szóval 
való megnyugtatása, közérdek; de legelsősor-
ban azoknak az érdeke, ak k a tömegszenve-
délyek kirobbanásával legtöbbet veszíthetné-
nek. Józan belátásukra biztosan számítunk. 

A Szegedi Nemzeti Tanács. 

— Minisztertanács. Budapestről telefonálja 

tudósítónk: A kormány tagja i pénteken dél-
u tán hat órakor Károlyi Mihá ly elnöklésével 
minisztertanácsot tartottak. 

— Ko-mánybiztosi k inevezések. Buda-
pestről telefonálja tudósítónk: A pénteki mi-
nisztertanácson Jócsák Ká lmán t Csongrád-
megye kormánybiztosává nevezték ki. Torna 
Miklós nyugalmazott alispánt Szolnok -Do-
bok a megye, dr. Kemény Gábor g imnáziumi 
tanárt Tordaaranyo-megye, ĉ *. Makray Mi-
hály nagybánya i polgármestert iSzatmárme-
gye, Kossaczky László munkásbiztositó igaz-
gatót Sza tmár város, dr. Bartos János volt 
országgyűlési képviselőt Bars vármegye te-
rületére nevezték ki kormányibiztosnak. 

— Kinevezések. A hivatalos lap pénteki 

száma szerint a magyar hadügyminiszter 

Joachitn József, Süli József és Nagv János 

A 

K iadóh iva ta l 

Szerkesztőség 

telefonj,m 
81 

305. 

Körmendiné virágosboltja 
SZEGED, SZÉCHENYI-TÉR 15. SZ. 

Főüzlet: Budapest, 

VI., Teréz-körut 37. sz. 
(Britannía-száUó meUett.) 

TELEFON U-78. TELEFON 11—78, 

5. honvédgyalogezred be!i hadnagyokat fő-
hadnagyok-ki Győrössy Imre 5. honvédgya-
logezredbeli egészségügyi zászlóst egészség-
ügyi hadnaggyá nevezte ki. 

— U j ál latorvos. A földmivelésügyi minisz-

ter Bihari Jenő karán^ebesi állami állatorvost 

a Szegeden elhalálozás folytán megüresedett 

egyik állatorvosi állásra kinevezte. 

— U j menetrend az arad-csanádi vona lon . 

December 10-től az arad-csanádi vonalon a 

következő vonat, illetve motorjáratok lesz-

nek: Aradig a 32-es számú személyvonat in-

dul éjjel 3.0(6 órakor, Mezőhegyesről Szegedre 

érkezik 7.53 órakor. Aradról a 31-es számú 

motor érkezik déli 12 órakor. Makóról Sze-
gedre a 31-es szánni másodrész motorvonat 

érkezik délután 12.16 órakor. Szegedről indul 

Makóig az 56IK. szánm motoros délután 1.23 

órakor. Aradig a 34-es motorvonat délután 

3.17 órakor, Makóról érkezik az 53 K. számú 

motoros délután 5.36 órakor, Aradról a 33. 

sz, sz.-vouat. este 9.31 órakor, Mezőhegyesre 
indul a 22. számú motorvonat este 7.25 óra-

kor, Mákóra pedig az 50/K. ,számn motoros 

este 8.19 órakor. A vonatok Arad és Makó 

között a középeurópai, Makó és Szeged közt 

pedig a keleteurópai időszámítás szerint köz-

lekednek. Ezzel a menetrenddel Szeged és* 

Arad közt a személyforgalom három uj mo-
torjárattal javult. 

— A Károlyi-párt a rókusi kerületben. 

A Károlyi-párt vezetősége Becsey Károly 

pártelnökkel: áz élén, csütörtökön este meg-

jelent a (rókusi polgárok értekezletén a Mó-

dos-vendéglőben. Becsey elnököt a polgárok 

lelkes tüntetése mellett meleg szavakkal üd-

vözölte.a gyűlés elnöke, dr. Kormányos Benő.. 

Becsey válaszában összetartásra, szervezke-

désre hivta fel a polgárokat s bemutatta Al-

mássy Endre ügyvezető-elnököt, mint a párt 

hivatalos jelöltjét a 8-iki választásra. Elmond-

ta, ihogy ugy az országos Károlyi-pártnak, 

élén flock Jánossal, mint a szegedi vezetőség-

nek az a kérésük és kívánságuk, hogy a párt 

vezérférfiait válasszák meg erre a rövid időre 

s ezzel is bizonyítsák be a párt erejét, össze-

tartását s a polgárok párfhüségét. Dr. Papp 

Róbert, _ Körmén dy Mátyás, Beller Sándor, 

Lőrik Árpád, Bcrcsök Antal és mások után 

Almássy Endre tartott nagyhatású beszédet. 

A pártfegyelem parancsából veszi fel a zász-

lót, — mondta — s a rókusi polgárság ki-

tüntető bizalmát munkássága legszebb jutal-

mául fogadja. Fejtegette a párt célját. Be-

széde nagy hatást tett a választókra, aklk 

lelkosen csatlakoztak a párt hivatalos jelölt-

jéhez, 

— Dav 'd E m o és "Tartóé Kurt pöre 

legfőbb törvényszék Dávid Emo és Franké 
Kur t pőrét. Dávidot tudvalevőleg* az első bí-

róság kötéláltali halálra, Franké Kur to t 15 

évi súlyos börtönre ítélte. 

— A szegedi Rad iká is Pá r t m u n k a -

programja . A pártszervezkeaés feladatain tul, 

amelyeket sikeresen szolgál a pártvezetőség 

agiíálása, a szegedi Polgári Radikális Párt 

azon is fáradozik, hogv a pártprogram elő-

ismeretekei, sőt szakképzettséget is megkö-

vetelő részét a párt szegedi tagjai és az ér-

deklődő nagyközönség részére részletesen ki-

dolgozza és megfelelően terjessze. Igv elha-

tározta az elnökség, hogy a magyarországi 

földkérdést, illetve a megvalósítás előtt álló 

föidbirtokreform kérdését szakszerű előadás-

ban tárgyaítatja és az országos pártnak e 

programipártban állók részletes álláspontját is 

kifejteti, hogy elősegítse a szegedi és Szeged 

vidéki földérdekeltség teljes tájékozódását és 

állásfoglalását. Az elnökség megbizta dr. Sze-
kerke Lajos ügyvéd, h. árvaszéki ülnököt, a 

párt titkárát a földbirtokreform kérdéseinek 

sürgős feldolgozásával és már a jövő héten a 

legszélesebb nyilvánosság mellett tárgyaltat-

ni fogja dr. Szekerke előadása kapcsán. Dr. 

Dettre János kormánvblltos-főispán meg-

igérte, hogv a földbirtokreform tervezett tár-

gyalásában részt vesz és álláspontját ki fogja 

fejteni. Hasonló módon fogja a párt a mun-
kanélküliség, illetve a munkától való tömeg-


