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őrizet alá vételt a minisztertanács rendeli el és 
szünteti meg. A rendőr felügyelet alá helyezés 
vagy az őrizet alá vétel folytan esetleg szen-
vedett vagyoni hátrányért térítés nem jár. A 
rendőri felügyelet alá helyezett vagy őrizet alá 
vett oly egyének eltartásáról, akik magukat 
saját erejükből nem tudják ellátni, az állam 
gondoskodik. A rendőri felügyelet alá helyezé-
sének és az őrizet alá vételnek szabályait a 
belügyminiszter az igazságügyminiszterrel egyetr 
értőleg rendelettel állapítja meg. 

A tflrvényt rendelet egészíti ki, amely a 
rendőri felügyelet alá vett személyekkel szem-
ben követendő eljárást szabályozza. Az őrizet 
alá vett egyén mozgási szabadságának olyan 
korlátozásai, hogy az illető a részére lakóhelyül 
kijelölt épületet egyáltalán nem hagyhatja el, 
csakis a belügyminiszter rendelheti el 

— A k e n d e r f o n ó g y á r i t i sz tv i se lők b é r -
m o z g a l m a . A kendergyári tisztviselők bérmoz-
galmat indítottak. A memorandumban, amelyet 
az igazgatóság elé terjesztettek, minden egyes 
tisztviselő számára külön fel van tüntetve az a 
fizetésemelés, amelyet követelnek. Értesülésünk 
szerint a fizetésemelések összege átlagban 30 
százalék körül forog. A kenderfonógyár igaz-
gatósága kedden adta meg a választ a memo-
randumra. E, szerint a fizetésemelési követe-
léseket visszautasítja, mert a kenderfonógyár-
ban ma is sokkal jobban vannak fizetve a 
tisztviselők, mint azoknál a vállalkozóknál, 
amelyeknél legutóbb folyt le bérmozgalom. A 
Kenderfonógyár válaszában felajánlja ennek 
bizonyítását. 

— B o r z a l m a s r a b l ő g y i l k o s s á g . Budapest-
ről telefonálja tudósítónk : A Népszínház-utca 
28. számú kétemeletes bérház egyik első eme-
leti lakásán a hálószobában kedden délelőtt 
10 órakor baltaütésekkel agyonverték Basch 
Lajosné, született Fürst Etel magánzónőtt egy 
kávéügynök és fuvarvállalkozó 56 éves felesé-
gét. A gyilkos állati brutálitással végzett áldo-
zatával, aki percek alatt kiszenvedett. 10 óra 
után pár perccél véi beborult arccal, éktelen 
jajgatással rohant ki a ház folyosójára Kovács 
Magdolna, az asszony 38 éves cselédje. Arcá-
ról, kezérői patakzott a vér, kezén harapás 
nyomai látszottak. A rendőrségről, amelyet 
azonnal értesítettek az esetről, megérkezett 
Sárközy detektivfőnök-helyettes vezetésével a 
Kooachevich-Tálas csoport emberei, akik azon-
nal hozzáfogtak a helyszíni szemle megejtésé-
hez és a nyomozáshoz, amely már az első fél-
óra után szenzációs adatokkal szolgált. A la-
kással éppen szemben, a Népszinház-utca túl-
só oldalán van a Magyar Agrár és Járadék-
bank egy fiókja, amelyben Baschéknak 70,000 
koronás betétjük volt elhelyezve. A cselédlány 
kedden reggel kezében az egyik könyvvel az-
zal jött a fiókba, hogy 20,000 koronát akar 
kivenni asszonya számára. A hivatalnokok gya-
nút fogtak, azt felelték, hogy jöjjön maga az 
asszony. Nem jöhet, mert betegen fekszik, 
volt a válasz. A bankfiók erre visszatartotta a 
könyvet azzal, hogy majd a fiók két tisztvise-
lője viszi át a pénzt. Kovács Magdolna erre 
méltatlankodva távozott. Két tisztviselő, dr. 
Halasi Gyula pénztárnok és Janovszky hivatal-
nok 'elindult a szemközt levő lakásba, hogy 
személyesen kérdezzék meg Baschnét szándéka 
felől. Alighogy átértek, megdöbbenéssel hal-
lották hirét a közben percek alatt megtörtént 
merényletnek. Minthogy a ház kapuját az első 
percekben bezárták, onnan a gyilkos ki nem 
menekülhetett. A detektívek átkutatták a házat 
a pincétől a padlásig, de a gyilkosnak nyomát 
sem találták. Közben hazaérkezett Baschné ne-
velt fia, Fürst Jenő őrmester, aki rajongással 
szerette szüleit és ugy a baltában, mint a 
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konyhakésben a maguk tulajdonát ismerte fel. 
Rögtön a lányt gyanúsították, aki ellen a ter- ; 
helő körülmények egész sora szólt. Ez adatok j 
alapján a rendőrség őrizetbe vette Kovács 
Magdolnát. 

— Szegedi hadviselt fakereskedők egv 
telepengedély megadása ellen. Beck Jenő 
fakereskedés céljaira telepengedélyt kért az 
iparhatóságtól. A kérelemmel foglalkozott a Fa-
szakma Hadviseltjeinek Országos szövetsége 
szegedi választmánya és elhatározta, hogy az 
iparhatóságtól közérdekből a beadvány elutasí-
tását fogja kérni. A hadból visszatért fakeres-
kedők ugyanis részint az árubeszerzés nehéz-
ségei, részint az üzlettelenség miatt faüzleteiket 
Szegeden mindeddig megnyitni nem tudták. 
Mihelyt azonban a viszonyok javulnak, a fa-
szakma hadviseltjei — akik között sok a mun-
kanélküli — faüzletet szándékoznak nyitni. Sé-
relmesnek- és szociális érdekekbe ütközőnek 
tartják tehát a fakereskedők, hogy mások el-
vonják előlük a megélhetési lehetőséget. A fa-
kereskedők tudomása szerint Beck Jenő közve-
títő kereskedelemmel foglalkozott és vagyonnal 
rendelkezik. Nem méltányos tehát, hogy ő te-
lepengedélyhez jusson akkor, amikor a faszak-
ma hadviseltjei nem tudnak megélni. A fake-
reskedők beadványa az iparhatóság előtt van 
és az fog dönteni az ügyben. 

— A vi l lamvi lági tás közel egy óra hosszáig 
szünetelt kedden este a városban. Kávéházak-
ban, vendéglőkben az ilyen, mind gyakrabban 
előforduló esetekre az elővigyázatosságból elő-
készített gyertyákat, petróleumlámpákat szedték 
most is elő. A gázgyár a villamvilágitás árát 
éppen most akarja négyszeresen fölemeltetni. 
Az áremelés kellemetességét még növeli, hogy 
a villamvilágitás egyre sűrűbben s egyre hosz-
szabb időre mondja föl a szolgálatot. A gáz-
gyár ilyen módon ajánlja be magát a fogyasz-
tók gráciájába. 

— A Népköztársaság katonai jelvényei. 
A hivatalos lap keddi száma közli az 1919. 
évi XIX. néptörvényt a Magyar Népköztársaság 
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• Szerdán és csütörtökön 

Pola Negri és Harry Liedtke 
a főszerepben : 

Dráma attrakció 4 felvonásban. 

• 

Előadások fél 5, 6 és fél 8 órakor, 

katonai jelvényeinek büntetőjogi védelméről. E 
szerint felhatalmaztatik a hadügyminiszter, hogy 
a tényleges szolgálatban álló katonai egyének 
részére jelvényt rendszeresíthessen. Ilyen jel-
vényt kizárólag a hadügyminiszter rendelhet 
meg, a jelvények sokszorosításáról és a jelvé-
nyek viselésére kötelezetteknek jelvénnyel való 
ellátásáról csakis a hadügyminiszter gondos-
kodhatik. Aki a hadügyminiszter megrendelése 
nélkül ilyen felvényt készít, vagy a megrendelt 
mennyiségen felül előállít, forgalomba hoz, 
vagy a jelvényt jogtalanul viseli, vétség miatt 
egy évig terjedhető fogházzal és kétezer koro-
náig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

— A z I. k e r ü l e t i szociáldemokrata párt 
ülése . Az I. kerületi szociáldemokrata-párt ma 
délután 5 órakor Széchenyi-tér 2. szám alatti 
helyiségében pártgyülést tart. A gyűlés tárgy-
sorozatának egyik pontja Mályusz Egyed titkár 
előadása szociálpolitikai eredmények címen. 

—•> íme az ember. Kedden délben történt 
az Aradi-utcában. Varga Borbáia iskolájából 
jókedvű, piros képű apróságok futottak ki. 
Három francia katonával ép akkor haladt 
végig az Aradi-utcán egy kocsi. A gyerekek 
utána, a kocsikázástól és a rosszalkodástól, 
három órai tanulás után, tudvalevőleg nem ide-
genkednek a kicsikék. Az egyik francia katona, 
egy lenge nagybajuszu, marcona képű, meg-
állította a kocsit és négyet a gyermekek közül 
felrakott rá. A népes fogat erre megindult, a 
gyalog maradt gyermeksereg lelkendezve ki-
sérte "egy darabig a kocsit, amelyen boldogan 
kocsizott négy apróság. A marcona képű francia 
katona beszédbe elegyedett a kicsinyekkel, látni 
lehetett, hogy azt akarja megtudni tőlük, hogy 
ki merre lakik. Közben arcának erős vonásai 
elsimultak, szemei gyönyörködve vizsgálgatták 
a gyerekeket. íme az ember, az apa, aki min-
denütt, ahol kulturember él, egyforma. A volt 
és a mai ellenségnél ép ugy, mint nálunk. Vad 
és mesterkélten táplált ösztönök akárhogy 
uszítják egymás ellen az embereket. 

— A vi l lamos vasú t megvál tása , Kaptuk 
a következő sorokat: A villamos vasút ajánla-
tot tett a városnak, amely szerint a város vagy 
megváltja a vállalatot, vagy tarifaemelést enge-
délyez. Eddig ez rendben lenne. Nincs azon-
ban rendben az a terv és erről beszélni kell, 
mely szerint a város egy magáncéggel társulva 
vegye át a vállalatot. Ezt a tervet tudvalevőleg a 
villamos vasút ügyésze, dr. Weisz Gyula vetette 
föl. De tiltakozni kell ellene a legerélyesebben. A 
város nem azért veszi át a villamos vasutat, hogy 
ráfizessen, hanem azért, hogy keressen és hogy 
minél jobb közlekedési eszközünk legyen. Azért, 
hogy a haszonban osztozkodjék, nincs szükség 
társra. Ráfizetni valója pedig a városnak nincs, 
még társas minőségben se. Minek hát ide a társ ? 
Az a bizonyos mese a beszerzések olcsóságá-
ról, amit a társ tudna biztosítani, szóba se 
jöhet. Ha nem egy év múlva, három év múlva 
megindul a termelés. Akkor majd nem kell 
„protekció" a beszerzésekhez. Azzal szemben a 
város bizonyára előnyös szerződést lenne kény-
telen biztosítani az u j vállalkozó cégnek, | ami-
ből esetleg az a haszna származhatnék, "hogy 
20—30 év múlva újból megváltaná a villamost, 
esetleg jóval drágábban, mint most. Ne komé-
diázzunk tehát. 

— A Szegedi Újságírók Szabadszerva-
zete kedden délután fél 3 órakor ülést tartott 
a városházán. A bizalmi férfiak bejelentették, 
hogy az uj kollektív szerződést valamennyi 
szegedi szerkesztőségben végrehajtották. Tölgyes 
Gyula bizalmi férfi lemondását sajnálattal tu-
domásul vették és helyébe Szalai Jánost válasz-
tották meg. A szabadszervezet jegyzője Balassa 
József lett. 

— A központok fölszereléseinek lefog-
lalása. A forradalom beszüntetett több háborús 
gazdasági központot. Most fölszereléseik lefog-
lalásáról közöl rendeletet a hivatalos lap. A 
rendelet első része igy szól : Az összes háborús 
gazdasági szervek (központok, bizottságok, 
irodák stb.) irodaberendezési tárgyai (bútorok, 
írógépek, irófelszerelések, papirkészletek, tele-
fonok stb.) közcélokra ezennel lefoglaltatnak 
azzal a joghatálylyal, hogy irodaberendezési 
tárgyaikat az említett szervek (központok, bi 


