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felelősségére történt, megadták rá az utólagos
engedélyt. Az üzletvezetőség a nehéz helyzetben nem intézkedhetett, mert a sztrájk irányitója a vasutas szövetség. Ez pedig csak délután öt órára akart válaszolni a franciák követelésére, mert erre az időre várta, hogy a szerbek
teljesitik a délvidéki sztrájkolók kívánságát.
Viszont a francia tisztek nem akartak várni és
avval fenyegetőztek, hogy letartóztatják Vermes
állomásfőnököt. A huzavona alatt megérkezett a
vasutasszövetség válasza, amely szerint a kényszerhelyzetnek engedve, vissza kell indítani a
vonatot Újszegedre. A vonat ezután, hosszas
várakozás multán elindult. A franciák azt is
kívánták, hogy a Szegeden fönnakadt 2430
román hadifoglyot is szállítsa át a szerb megszállási területre a vasutas személyzet. Hiába
érveltek azzal, hogy mindössze öt tonna szene
van az állomásnak s hogy a vasutasokat bántalmazhatják a szerbek, a franciák ragaszkodtak követelésükhöz s azt mondották, hogy a
románok elszállítása neknük is érdekünk, mert
élelmezésük nagy teher a városra. Végre a románok is elindultak hajnalban egy amerikai
misszió mozdonyának a segítségével.
— A Károlyi-patt értekezlete. A Károlyipárt vezetősége szerdán este dr. Becsey Károly
elnöklése alatt értekezletet tartott. Az ülésen
elhatározták, hogy a párt a jövőben több agitációs gyűlést rendez. Az első agitációs napot
március 2-án tartják meg. Ezen a napon négy
különböző kerületben fognak programm ismertető előadásokat tartani. Az egyes kerületekbe
a következő párttagokat küldték ki: Az első
kerületben a Kossuth Lajos-sugárut 13. szám
alatti László-féle
vendéglőben megtartandó
gyűlésre dr. Pap Róbertet, dr.
Temesváry
Lajost, Clement Antalt és Békeffy
Lázárt, a
Petőfi Sándor-sugáruton levő VI. kerületi polgári körben tartandó gyűlésre dr.
Söreghy
Mátyást, Nagy Gyulát, Tarján Illést, Winternitz
Lipótot és Soós Lajost, a VII. kerületben az
alsóvárosi népkör helyiségében tartandó agitációs gyűlésre Almássy Endrét, Tóth Gyulát, dr.
Tóth Imrét, dr. Polgár Pétert és Vajas Józsefet,
a Boldogasszony-sugáruti Nyári-féle vendéglőben pedig dr. Kószó István, Reök Iván, Prelogg
József, dr. Bokor Pál és Lugosi Döme fognak
beszédet tartani. Dr. Becsey Károly indítványára
elhatározták még, hogy a március 15-iki nemzeti ünnepet méltó megünneplése céljából érintkezésbe lépnek a másik két forradalmi párt
elnökségével.

— Tisztviselők bérmozgalma a Kender-

fonógyárban. A Délmagyarország
e hó 26-iki
számában „A kenderfonógyári tisztviselők bérmozgalma" cimen bizonyára helytelen forrásból
származó hir jelent meg. Alulírott bizalmi tes-
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tület ennélfogva a tényekhez hiven annak kijelentésére szorítkozik, hogy a tisztviselők fizetésrendezésével kapcsolatban benyújtott memorandumra e hó 26-án reggelig választ nem
kapott és igy a visszautasításra vonatkozó közlemény önmagától megdől. A Szegedi Kenderfonógyár r. t. tisztviselőinek bizalmi testülete.
Ehhez a helyreigazításhoz mindössze annyi
hozzátenni valónk van, hogy a Délmagyarországban sugalmazott hir, se helyes, se helytelen
forrásból, nem jelenhet meg. Attól, hogy a bizalmi testület 26-án reggelig memorandumára
nem kapta meg a választ, ami értesülésünk
még nagyon igaz lehet.

—

A

szociáldemokrata-párt

agitációs

gyűlései. Budapesti kiküldött érkezését várta
szerdára a szegedi szociáldemokrata-párt. A
kiküldött azonban nem érkezett meg és helyette Wallisch Kálmán párttitkár és dr. Kállai
Emil tartottak előadásokat a városháza közgyűlési termében. Előbbi a „Proletárdiktatúra és
szocializmus," utóbbi „Az ellenforradalom és a
politikai helyzet" cimen tartott érdekes, nagy
tetszéssel hallgatott előadást. — Az első kerületi szociáldemokrata-párt szerdán délután tartott pártgyiilésén dr. Kállai Emil elnök az ellenforradalmi törekvések leszereléséről és a
köztársaság védelméről szóló uj törvényről beszélt nagy hatással. Utána Mályusz Egyed
„Az uj korszak szociálpolitikájáról" tartott tetszéssel hallgatott fölolvasást. Dr. Bródy Mihály
érdekes fölszólalása után megválasztották a kerületi pártszervezet bizalmi férfiait.

— Elutaztak

a

svájci

vöröskeresztes

megbízottak. Három tagu
bizottság élén
majdnem két napig tartózkodott Cuno
Hofer,
a svájci Vöröskereszt Egyesület kiküldöttje Szegeden. Az itteni viszonyokat tanulmányozták a
kiküldöttek, akik a hadifoglyok kicserélése
ügyében járják m o s t f Magyarországot. Érdélyben és Délmagyarország megszállott területein
szomorú tapasztalatokat szereztek a svájciak
ugy a szerbek, mint a románok rémes kegyetlenségeiről. Cuno Hofer kijelentette, hogy az
antant és semleges lapokban közzéteszi a szerb
és román visszaéléseket, amiknek tapasztalata
megbotránkozást keltett benne és ismertetni
fogja az elkeserítő magyarországi állapotokat,
amiket a szerbek és románok kegyetlenségei
idéztek elő.

— Elfogták a bécsi

rablógyilkost. Bécs-

ből jelentik: Metzl gyilkosait kézrekeritették. A
gyilkosokat Schafferhaus
Károlyt és
Kolmár
Alfrédet szerdán délután szállították Bécsbe.
Kihallgatták őket. Eleinte tagadni próbáltak,
de Schafferhaus bevallotta, hogy ő követte el
egyedül a tettet. Metzlt azzal csalta magához,
hogy értékes régiségeket fog neki mutatni és
ezzel az ürüggyel levezette egy pincehelyiségbe, ahol revolverrel agyonlőtte és 5000 koronáját és aranyóráját elvette. Azután Kolmár
segítségével egy böröndbe dugták a holttestet

vert két ka-

— A borbélyok uj tarifája. Most, hogy a
borbélysegédek sztrájkja lezajlott, a mesterek
azzal a kérelemmel fordultak az árvizsgáló bizottsághoz, engedélyezze a következő felemelt
árakat: borotválás 1.50, fésüléssel 2.—, hajvágás géppel 3.—, gyermek hajvágás 3.—, mindennapos bérlet 45.—, minden másodnapos
bérlet 25 korona. Az árvizsgáló bizottság, a
mely szerdán délután ülést tartott, ugy határozott, hogy csütörtökön délután 4 órakor a segédek és mesterek megbizottaival előzetes megbeszélést tart és csak azután fog dönteni az
áremelés kérdésében. A keddi ülésen a vendéglősök áremelés iránti kérelme is szerepelt.
Azt kérték, - • nem először és sajnos, nem
utoljára — emelje fel a bizottság az ételek
árát. A bizottság a kérelmet minden külön indokolás nélkül levette a napirendről. A bizottság a jövő havi étlapárakat sem tartotta szükségesnek megállapítani, mert megakarja várni
a központi árvizsgáló bizottság rendeletét az
egységes menürendszer életbeléptetéséről.
— Szakszervezeti gyűlések. Csütörtökön
a légszeszgyári munkások este 6 órakor a
Fuchs : féle vendéglőben gyári értekezletet tartanak. Építési művezetők és az építőiparban foglalkoztatott rajzolók este 6 órakor az I. kerületi
párthelyiségben (Széchenyi-tér 2. I. em.) tartanak értekezletet. Délután 6 órakor a husipari
munkások
a
Munkásotthon
nagytermében
gyűléseznek. Délután 5 órakor a sütőmunkások
választott bírósága és a festőmunkások ugyancsak a Munkásotthonban üléseznek. A munkanélküli famunkások délelőtt 11 órakor tartanak
gyűlést a Munkásotthonban.
— A hadiárváknak. Winternitz Márton és
Pavkovils Rezső szakértői napidíjaikat, 24 koronát beküldték hozzánk a hadiárvák javára.
— Felhívás. Akik a vidéki Munkástanácsok
szegedi kongreszusán megjelenő tagok részére
lakást tudnak vagy felajánlanak, jelentkezzenek
a szociáldemokrata párt titkári hivatalában.
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GIZELLA-TÉR.
—?
Csütörtökön

február 27-én :

Az o l a s z kinematográfia
tökéletes remekmüve :

Mihály.
Bánhidy Ilona,
Várkonyi Mihály.

v

Csütörtökön f. hó 27-én.

Szenzációs!

Szenzációs!

Ne mulassza el megnézni!
Kalandor történet 4 részben.

A főszerepekben:

B o r o s s Endre,
Lux M a r g i t ,

~

Izgalmas tengeri dráma 3 részben.

Filmre irta és rendezte:

Kertész

Telefonszám 608.

M, h a l ó r é m

Szerelmi játék 4 felvonásban.

magyar

— Két pótrendőrt véresre

tona. Két ittas katona kedden behatolt a közkórházba és ott mindenáron be akart menni' a
venerikus betegek osztályán ápolt két nőhöz.
A kórház-igazgató rendőröket hivatott, akik a
katonákat bekísérték a Marstéri kaszárnyába.
A katonák kívánságára egy mellékkapun mentek be. Alig léptek az udvarra, a katonák
nekiestek a pótrendőröknek és puskatussal
kezdték verni őket. Közben az egyik fegyver
elsült és az egyik, Csányi nevü pótrendőrt az
alsókarján érte a golyó. Madarász, a másik
rendőr, elmenekült. Csányit tovább is bántalmazták, végül Iványi inspekciós tiszt szabadította ki. Most mindkét pótrendőr betegen fekszik a lakásán.

Szinház.

Csütörtök, péntek, szombat és vasárnap
február 27-én, 28-án március 1-én és 2-án

A

és a Dunába dobták. Kolmár csak a holttest
eltüntetésében segített, a gyilkosságban nem
volt része.

Technikailag és művészileg

Ö vagy senki

c s o d á s alkotás.

vígjáték 3 felvonásban.

Kezdele: fél 5, 6, fél 8
vasárnap 2, fél 4, negyed 6 és 7 órakor.

Előadások: hétköznap d. u. fél 5. 6, és fél 8órakor.
Vasárnap d. u. fél 2, 3, fél 5, 6 és fél 8 órakor.

filmgyártás diadala.

Előadások köznapokon: fél 5, 6 és fél 8 órakor
Vasárnap és ünnepnapokon fél 2, 3, fél 5. 6 és
fél 8 órakor.

