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— A letartóztatott bolsevikiek Szegeden. 

Csütörtökre virradóra erős felügyelet mellett 
Szegedre hozták azt a tizenkét bolseviki ve-
zért. akiket Budapesten letartóztattak. A 11 
férfiből és egy nőből álló társaságot, amelyet 
külön vonaton hoztak Szegedre, francia ka-
tonák kisérték. A foglyokat bekísérték a vá-
rosba ,^ hol a Békeműtcai, fogházban- helyezték 
el-őket, a délelőtt folyamán pedig továbbítot-
ták a letartóztatottakat Újvidékre. 

— Értéktárgyakat loptak a Habsburg-
családtól. Bécsből jelentik: Egy régiségkeres-
kedő a rendőrségen feljelentést tett ismeret-
len tettes ellen, aki nála értékes antik tár-
gyakat akart eladni. A rendőrségen letétbe is 
helyezte a megvásárolt dolgokat. Csakhamar 
jelentkezett Hurka Manó Itécsi lakós. aki 
magáéinak vallotta, a rendőrség által őrizetbe 
vett antikvitásokat. Majd a rendőrség ház-
kutatást. tartott Hurka Manónál, ahol rend-
kívül értékes antikvitásokat találtak és meg-
állapította a rendőrség, hogy -ezek a Habs-
burg család egyik villájától valók. Ferenc 
József, (Erzsébet királyné és 'Már ia ' Valéria 
főhercegnő tulajdonából származó dolgokat, 
találtak. Többek között az 1807. évből eredő 
magyar koronázási serleget. Hurka -Manó azt 
állította, hogy egy ismeretlen egyéntől vette 
1000 koronáért. Ezeknek az antikvitásoknak 
az értéke meghaladja a 100.000 koronát. 

— Az uj Munkásotthon. A csütörtöki ta-
nácsülésen WalUsch Kálmán és Nemes Lajos. 
íi Munkástanács megbízottai arra Kérték a 
város tanácsát, hogv a nagykörúti fiókhon-véd 
laktanyát, amelyet a város átengedett a Mun-
kásotthon céljaira, alakittassa át. tataroztas-
sa ki, fertőt lenittesse és ezeknek a munkáik-
nak költségeit engedélyezze. Az átalakítás ab-
ban állana, hogv az emeleten egy közfa! és a 
uíeuvezet lebontásával egy 30 méter hosszú 
és 15 méter széles termet létesítenének. A 
tanács rejjesiti. a kérelmet, de viszont arra ké-
ri j Munkaotthon vezetőségét., hogv kis rész-
ietekben, lüosszuleiáratu kölcsön alakjában té-
rítsék vissza a .városnak a költséget, amihez 
ÍI megbízottak hozzájárultak. 

— Van sertés, de mégsincs. Jelentettük, 
hogv a legutóbbi közélelmezési bizottsági ülé-
sen ugy határoztak, hogy a Békéscsabán a 
város részére hizlalt sertések egv részét Sze-
gedre szállíttatják. I)r. Somogyi Szilveszter 
megbízta a városi gazdászt, aki mellé négy 
rendőrt, adott, hogv kétszáz sertést szállítson 
Szegedre. A gazdász csütörtökön visszaérke-
zett és .jelentette a polgármesternek, hogv a 
vállalkozó kilón kint 50 fillér többletet követel 
a sertésekért és a k-ikötött prémiumhoz is ra-
igiaszkodik. Jelentette azt is. hogv a sertéseket 
bevagonirozták. a vasút azonban megtagadta 
az elszállítást, mert nincs szállítási igazolvá-
nyuk. A polgármester most nemi tudja, hogy 
mit csináljon, mert a közélelmezési miniszter 
csak abban az esetben hajlandó a kétszáz ser-
tésre szállítási igazo ványt adni. ha száz da-
rabot közélelmezési célokra átenged a város. 
Ez tonmészetesen rendkívül sérelmes volna 
Szegedre, de a csabai vállalkozó se menne be-
le. inert ebben az eset-ben elesne a prémiumtól. 
A polgármester fezért ismételten felkértje a 
minisztert a szállítási i gaz okán \ kiadására. 

A Szabad Egyetem tegnapi előadásán 
Jnhiisz (iy.ula. a modern magyar drámáról 
beszélt, ismertette annak kiválóbb jelensé-
geit.. többek között Balázs liéla drámáit. Utá-
na Kekerdt Klek Wagner életéről és müveiről 
szólott. A pénteki előadó fírődff Mihály lesz. 

— Építőiparosok mozgalmar Az építő és 
kiegészítő iparosoknak »gég*di szövetsége I'. 
hó 12-én. vasárnap délelőU 9 órakor az ipar-
testületi épületben közgyűlést tart; a közgyii-
'és ftá'wya az alapszabályok megállapítása és 
bizott.sii.gtVk alakitíisa. \ szövetség vezetősége 
felkéri az összes építkezés terén foglalkozó 
iparosokat., hogy a .szövetség közgyűlésén sa-
ját érdekükben okvetlen .jelenjenek meg. 

— A csehek félnek a bolseviki mozga-

lomtól. A .Tevéi" szegedi fiókjának jelentik 

Budapestről: Csehország győzelmét félti a 

bolseviki -rnozga'ltnaktói. Titokban eg\ cseh 
tábornokot küldtek ki az oroszországi csehek 
hangulatának tanulmányozására. Csehország 
el vau szánva, hogy a bolseviki mozgalmakat 
miniden eszközzel elnyomja. A cseh tábornok 
meg. van bízva, hogv ha szükségesnek át ja. 
az oroszországi cseh hadifoglyokat Japán se-
gítségével is visszatartsa, addig, mig az euró-
pai helyzet ki nem "tisztul. 

— Szegeden érdeklő vonatok indulása 
és érkezése. A széninség miatt tudvalevőleg 
egy sereg vonat beszüntetett a -Máv. igazga-
tósága. A viszonyok nem javulnak, sót arra 
van kilátás, hogy ujabb vonatjáratokat is 
beszüntetnek. A Szegedről induló és érkező 
vonatok az alábbiak szerint, közlekednek: Bu-
dapestre indul délután •"> óra 15 perckor. Bu-
dapestről érkezik éjjel 1 óra 14 perckor. Ceg-
lédre indul délután 1 óra 03 perckor. Cegléd-
ről érkezik reggel 7 óra 32 perckor. Temes-
vár télé indul éjjel 2 óra 09 perckor. Temes-
vár felől érkezik délután 4 óra 52 perckor. 
Nagybecskerek felé indul éj jel 1 óra 55 perc-
kor. Nagybecskerek felől érkezik délután 4 
óra Ifi perckor. Szeged-Rókus Csaba felé in-
dul e.ste fi óra Ki perckor. Csaba felől érkezik 
reggel 8 óra 5Ü perckor. Mezőhegyesről indul 
reggel 7 óra 53 perckor. Aradról indul dél-
heu 12 órakor. Makóról indul délben 12 óra 
Ifi perckor. Aradról indul este 9 óra 31 p. .Ma-
kóról indul délután, ő óra. 36 p. íMezőhesryes-
re indul este 7 óra 25 p.., Aradra indul é j je l 
3 óía (Ifi p. Aradra indul délután 3 óra 17 p. 
Makóra indul :>ste S óra 19 p. Makóra indul 
délután 1 óra 33 p. 

— Letartóztatták egy hadikórház gazda-
sági főnökét. Budapestről telefonálja tudósí-
tónk; A Politikai Híradó jelenti: Toronykövi 
Béla főhadnagy, gazdászati tiszt, a Golgotá-
im hadikórház gazdasági főnöke elten külön-
böző visszaélések miatt feljelentés érkezett a 
hadügynTiniiszter-iumba. A hadügyminiszté-
rium a feljelentésben foglalt súlyos vádak 

tán az ügyben azonnal hadhirói vizsgá-
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Előadások vasár- és ünnepnapon fél 2, 3. 
fél 5, 6 és fél 8. köznapon fél 5, 6 és fél 8 óra, 

latot rendelt el. amelynek eredményéhez ké-
pest a katonai ügyészség Toronykövi főhad-
nagyot • letartóztatta. 

— .Tolvaj bankszolga. Bécsből jelentik; 
Richárd Niesner, a \Y;«ner Institui mv;j < i-
vából egy másik irntézet által-átutalt 20.00Ó ko-
ronát felvett hónapokkal ezelőtt, a postataka-
rékpénztártól. Ott tévedésből 200.000 kor.ná-
fizettek ki a bankszc-Igának, aki 180.00(1 -,->n-
náf megtartott magának, 20.000 kánonát pe-
dig beszolgáltatott a banknak. Azután k i t e t t 
a bank szolgálatából és a 18(1.000 koronával' 
megszökött. Később rá-jötrek a tévedésre, rel-
iefem és t tettek a bankszolga étlen. A t j vaj 
banksztílgát körözik. 

— Ingyenes munkaközvetítés. A szegedi 
hatósági munkaközvetitö'ne (Templom \ 
telefon 973.) foglalkozást .ki re.s: 2HSl féri? e-, 
nő. Foglalkozást ikaphat: 250 térti és nő. Ipa- • 
rí niunkáhozvetítés. Fogla kozást keres: MI 
áes, «> asztalos, 12 gépész. 214 g y p i munkás. 
115 lakatos, 20 siitő. 23 női szabó. 133 szállo-
dai és vendéglői alkalmazott, 05 szobai' stő, 
1300 földmunkás, továbbá bádogosok, cukrá-
szok, kárpitosok, kerékgyártók, nyomdászuk, 
villanyszerelők és egyéb. Foglalkozást, .kap-
hatnak: cipészek, faesztergályosok, lakatosok,, 
férfi szabók és bányám umká.-ok. Kereskedelmi, 
munkakózrethtés. Foglalkozást keres: 110 
irodai es üzleti alkalmazott. M< :<'mazd<m\()i 
m unkaköz cet ités. d^oglalkozást keres: 330 

mezőgazdasági alkalmazott. Háztartási muu-
ka köz vetítés. Foglalkozást kaphat: 51 ház-
tartásbeli alkalmazott. Ta.noncközvetitrs; 2b 
tanonc fizetéssel és teljes -'Hatással alkalma-
zást kaphat az összes ipari szakmákból. Al-
kalmazást keres: 4 .tanonc. 

— Sztrájkolnak a bécsi postaalkalmazottak 

Bécsből jelentik: Péntek reggeltől délután 4 
óráig a telefon és távírda szünetelni fog. Az 
alkalmazottak azért fognak sztrájkolni, liogy 
régebben beterjesztett követeléseik .teljcsité-
sére kényszerítsék a kormányt. 

— A postai csomagszállítás korlátozása. 
A hivatalos lap szerdai száma szerint ti'l n 
búzát, rozsot, árpát, tengeri és rizslisztet, va-
lamint mindennemű szalonnát, hájat, zsirt és 
sertéshúst-, borjúhúst, marhahúst és kenyeret 
tartalmazó csomagoknak Magyarország terü-
letén kivii fekvő helyekre való postai szállítá-
sa. A hamis tartalomuyilvótiitással feladón 
esőmagokat elk<>bt>zzáik. 

— A Tevéi híradásai. A „Tevéi" híradá-
saival ezután gyakran fog találkozni a sze-
gedi közönség. A Tc.vélnek az a töroitvésse, 
hogy az egész világgal megtalálja az összi 
köttetési, ami már is kikerült. 

— Dr. Salgó Gyuia és dr. Salgó Béla 
ügyvédi- irodájnkat. .Szegedon báró .h'.-sika-
utea 25. .szám a lati megnyitották. 

— Dr. Schrötter Henrik orvos rendeléseit 
megkezdte. Rendel d. e. S 10-ig. d. u. 2 -4 itr. 
Boldogasszony-stigárait .10. sz. emelet. 
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* Összetört szívek. Ezt a páratlanul érté-
kes variété drámát (télitektől vasárnapig 
vetítik az Urániában. A főszerepet a nagy 
szerű lengyel müvésziuő. l'ola N-'gri uJukitjs . 
A remikviil izgalmas film a legnagyobb ér-
deklődést. fogja kelteni. Kv.en eb-adásokhoz, 
számozott jegyek ülőre adatnak ki. 

Óráját és ékszereit 
javíttassa elsőrangú óra- és ékszer-

üzletemben. S z o l i d á r a k ! 
Ó r á k b a n és ékszerekben nagy rak tér . 
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