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A határozati javallatot az értekezlet ma-

gáévá tette egyhangúlag.
000

Az A. Sb. 0. E. szegedi csoportja
ben ím arad a szocialista pártban.
(Ságét tudósítón klói) A
A. Sz. 0. E.
szegedi csoportja szerdán este összvezetőségi
ülést tartott, amelyen elhatározták, hogy a
szervezet bentmarad a szocialista
pártban.
Foglalkozott még az értekezlet a pénzintézeti
tisztviselők ismeretes mozgalmával is. Mindkét ügyben az összvezetőségi. ülés a következő határozatot liozta:
Az Alkalmazotti Szakszervezetek Országol Egyesülése szegedi csoportja szerdán tartott összbizalmi és összvezetőségi ülésén foglalkozott a pénzintézeti tisztviselők egy részének ismert állásfoglalásával és erre vonatkozólag egyhangúlag a következő
határozatot
hozta:
j
M:
Az A. Sz. 0. E. az abban résztvevő kereskedelmi alkalmazottak és magántisztviselők a legnagyobb felháborodással veszik tudomásul néhány rendbontóna-lc azon munkáját, hogy most, amikor a dolgozó munkásság
nak, alkalmazottaknak és tisztviselőknek min
den körülmények között csak szolidáris érdekei lehetnek, sőt ezekkel szembe helyezkedve eSTéni érdekeket akarnak szolgálni.
A gyűlés ezen, az egység- megbontására
irányuló törekvést a leghatározottabban
elítéli, azt visszautasítja és egyben azokat tagjai sorából ki fogja zárni.
Az A. Sz. 0. iE,, valamint a szegedi szakszervezeti tanács a Pénzintézeti Tisztviselők
Országos Egyesülése szegedi csoportja vezetőségének lemondását nem veszi tudomásul
* utasítja, hogy a pénzintézeti tisztviselők érdekeit az A. Sz. 0. E. keretein belül ez a vezetőség továbbra is képviselje. Egyúttal kimondja azt k , hogy mindazon
pénzintézeti
tisztviselőkkel, a k i t ezen vezetőséget továbbra i« támogatják, továbbra is szolidáris.
Az A. Sz. O. E. összvf-zetősége és összbizalmi testülete egyúttal kimondja, hogy továbbra is tántoríthatatlanul kitart programja mellett
és a szervezett
munkássággal
együtt fogja a szociálistapárt
programját
megvalósítani.
Az A. Sz. 0. E. egyúttal liatározatilag kimondja azt, hogy legelsősorban kizárólagosan
alkalmazotti érdekekért küzd és ezeket az érdekeiket csakis a szervezett
munkássággal
egyetemben t u d j a megvalósítani. Ebből kifolyólag mindenki, aki az alkalmazotti egység
megbontására törekszik, az alkalmazotti érdekek árulójának minősiti.
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Telefonszám 6 0 8 .

Csütörtökön, pénteken
f. hó 8 és 9-én

kitűnő detektív sláger dráma 3 felvonásban.

Az artista szerelme

— A szegedi tisztikar újból felesküdött.

Szerdán délelőtt a 46-os kaszárnyában összegyűltek a szegedi aktív tisztek, hogy u j esküt tegyenek. Nagy számban volt képviselve
minden fegyvernem és több tartalékos tiszt is
résztvett az esküitételen. A katonatisztek előtt
felolvasták az eskümintát, ami után megtörtént az ünnepélyes eskütétel, a hazára, köztársaságra, népszabadságra és a bolsevizmus
ellen. Amikor véget ért az eskütétel, a. tisztek bizalmas természetű megbeszélést tartottak, végül pedig a kaszárnyából a legteljesebb rendben elvonultak.
— Lakásrészek nem rekvirálható!* Betrix
városkormányzó az alábbi rendeletet adta ki:
Azon levelet, amelyet dr. Dettre János kormánybiztoshoz intéztem a lakáshivatal működése tárgyában, akként kell értelmezni,
hogy a lakbéremelésre és íallmondásra vonatkozó és március 22. előtt érvényben volt szabályok tovább is változatlanul maradnak érvényben. Lakáskérdésekbén általában a március 22-e előtti jogáliapot szerint kell eljárni
azzal a különbséggé: mégis, hogy legyes lakrészek nem rekvirálhatok el. Fönnmarad továbbra is fönti levelem azon rendelkezése, a
me'y szerint a lakáshivatal minden intézkedése és határozata ellen előterjesztésnek van
'helye. Betrix ezredes, városkormányzó.
— internálások Temesvárott. Temesvárról
jelentik, hogy dr. Jakobi Kálmán volt főispánt
szombaton délután a megejtett házkutatás
után letartóztatták és elvitték Szemendriáiba.
Szemendriába szállították Roth Ottót is.
— Bocsánatot kerek azoktól, kiket e szerény és csekély sorokkal tán megzavarok és
megbántok, de oly fájdalom ért m a nemcsak
engem, hanem minden müveit magyar embert, mely feljogosít ugy érzem, lu.gy „• pár
jsort leírjam. A „Pro'letárbaü - pár sor adta
lüirül, hogy Juhász Gyulái a tanítók inzultálták. Hát talán nem tuclják, hogy ki ő? Merheti-e magát több joggal magyarnak hirdetn i valaki, mint ő? Hiszen ő volt a magyar
kultúra tanár harcosa a végvárakon, Szakoicán és Léván, és ő mérhettem
szenvedések
árán vallhatja magát magyarnak. A Juhász
Gyula szeméből kisugárzó csodás fény erős
reményünk és az ő művészete a szebb magyar jövő biztos záloga. Mert országok düilíefcf" kormány formák omolnak, de a művészet és erkölcs örök és e két örök tényező révén örök Juhász Gyula. Igen, most már le; Írhatom, hogy Juhász a legnagyobb élő magyar iirikus és az őt ért fájdalom az egész
magyar kultura fájdalma. Juhász pedig megvigasztalódhat. Ö már a mi sziveinkben él és
él tovább örökre, mikor már hol lesznek támadói . . ,
Nagy falusi Jenő.
— Rizses pulykaaprólék 6 k o r o n a . Véletlenül a kezünkbe került a szabadkai „'Arany
Bárány" étlapja, amelynek árait kuriózumképpen itt közöljük: Adag pulyka 9.—, borjú
vesés 7.50, borjú frikando 7.50, sertés kana-j
8.—, sertés comb 8.—, szalonás sült 8.—, bárány sült 7.—•, Stefánia tekercs 8.—, .rizses
pulyka aprólék 6.—, n a t ú r szelet 7.50, pirított
borjú máj 5.—, sertés pörkölt 6.—, borjú pörkölt 6.—, marhagulyás 5.50, ponty rántva 7.—,
ecetes hal 7.—, tészta, v©gyes torta 2.40, sajt
2 korona 50 fillér.
— Az újságírók szakszervezete csütörtökön délután három órakor a Tiszában ülést
tart-.
— Százezer koronás betörés. Kedden
éjszaka betörők jártak Csányi Sándor Korona

artrsfa dráma 3 részben, izgalmas részletekkel

Vászon áruf( !
Menyasszonyi

Előadások köznapokon d. u. 6 és fél 8
vasárnap d. u. fél 2, 3, y* 5, 6 és Vs 8.

koszorúk,

fátyolok

geignernél, Jókai-utca 7,
25011.

utca 26. szám alatti raktárában,
(ahonnan
százezer korona értékű ágyneműt és fehérneműt. loptak el. Az ellopott holmi egy része dr.
Faragó Jenő óbeesei ügyvédé és Steingr József oroszlámosi kereskedőé, akiknek Csányi
szívességből engedte meg, hogy holmijukat
a raktárban elhelyezzék. (Mind a két károsult
régebben hely e zte el holmiját Csányinál, még
akkor, amikor tartózkodási helyükről möiieküliniök kellett. A rendőrség nyomoz a tettesek után.
— Megjelent Domokos László nagyérdekü
könyve: Szeged a háború után. Kapható minden könyvkereskedésben. Ára 8 korona.
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MŰSOR:
Csütörtök: A bor, falusi történet. Bérletszünet
(A május 1 re váltott jegyek érvényesek).
Péntek: A bor, falusi történet. Premier bérlet A) 36.
Szombat: A bor, falusi történet. Premier bérlet B) 36.
Vasárnap délután: Médi, (a Három a kislány
folytatása) operett.
Vasárnap este: A bor, falusi történet. Bérletszünet.

* A színházi iroda jelentése. Gárdonyi

modern népdrámája, A bor csütörtöktől négy
estén át fogja gyönyörködtetni a közönséget.
Baraes Imre szerepét a társulat kiváló baritonistája, Halmos Gyula adja, akinek egyik
gparádésabb alakítása lesz ez a
remekül
megformált magyar parasztkarakter. Kertész
Endre Qöre Gábor pompás humorát szólalt a t j a meg az ő egyéni művészetével, a többi
jelentősebb szerepben
Miatáuy, Solymosy,
Szilágyi, Déry Rózsi, Étsy. Bányai és mások
java erejükkel igyekeznek u j sikerre, vinni A
bort, amely Gárdonyi lelkében Szögedé" született meg. A .darab előtt konfeiransz ismerteti a költőt.
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HETI MOSOR:
URÁNIA MŰSORA:

Szerdán és csütörtökön: „Sphinx" filmregény 5 részben, a főszerepben Matyasovszki Hona és Lukács
Pál.
Péntektől-vasárnapig „Harrison és Barrison" filmbohózat 4 felvvonásban a főszerepben: Gyárfás
Dezső, Rátkay Márton és Somogyi Nusi.

* Értesítés. A m a i n a p t ó l k e z d ő d ő leg a K o r z ó - m o z i b a n az e l ő a d á s o k
d. u. 5, f é l 7 é s 8 ó r a k o r k e z d ő d n e k ,
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Szombaton délután fél 5 órakor

barátságos labdarugó mérkőzéses a

Szegedi Torna Egyesület
és a

Szegedi Testgyakorlók Köre
első csapatai között.
Előzőleg 3 ó r a k o r a két klub i f j . c s a p a t a i
j á t s z a n a k . Mérsékelt helyárak.
A Szegedi TE—SzTK csütörtökre hirdetett. mérkőzése a változatlanul kedvezőtlen
időjárásra tekintettel szombat délután fél 5
órára marad el.
Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos!
PÁSZTOR JÓZSEF.

