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ságáról njár nem lehet ujat mondani. A ható- ' Eddig már százmillió korona értékű került
ságoknak energikusan kellene ezt a kérdést is, Berlinben eladásra, még pedig Am,erika részére.
mint még sok másikat, elintézni. De éppen Ez a bélyegiizlet nemcsak az Ábrp'hám-korolyan szigorúság szükséges a fuvarosokkal máhynak vált javára, hanem mindazoknak, akik
szemben is, akik már most szinte mesébe való lánc utján résztvévpi- voltak a kiadós, már
árakat kérnek egy-egy fuvarért.
eddig
is
r-?ázmi!liós bélyegkereskedésnek,
— Az eltűnt petróleum. A város hatósága amelynek legndgyoBb híszna nem az üres
tudvalevően elrendelte a petróleumkészletek be- állampénztárba, hanem a láncosok feneketlen
jelentését. Két kereskedő összesen negyvenöt zsebébe került'.
liter petróleumot jelentett be. Több bejelentés
— Halálozás. Adler Gyula sörraktáros 44
nem érkezett a hatósághoz. Most már az a éves korában elhunyt. Az ismert szegedi polgár
kérdés, hogy hová lett, hová tűnt el Szegeden a harctéren szerzett I etegségnek esett áldozatul.
a nemrégen szétosztásra került 40 és fél
— Városi tanitc b és tanárok illetményeivagon petróleum. A hatóság kutatást fog elrendelni, mivel nyilvánvaló, hogy Szegeden je- nek rerrdezese. A városi iskolákban alkalmazott tanítók és tanárok most, hogy a
jentős készleteket rejtettek el.
városi tisztviselők fízetésénék rendezéséről
— Szegedi tanulók a miniszternél. Az van szó, szintén fizetéseik javítását kérik.
állami felsőkereskedelmi iskola középső- és Ezek a tanítók és tanárok csak részben kapfelsőosztáíyu tanulóinak küldöttsége Budapestre ják díjazásukat a váróstól, fizetésük nagydbb
utatzott. Memorandumot nyújtanak át a minisz- részét az állam adja. Dr. Gaál Endre .tanácsternek, akit arra kérnek, hogy a négyéves tan- nok azt a választ adta nekik, hogy' előbb
folyamra vonatkozó miniszteri rendeletet a felső- meg kell várni, mi lesz a tanács határozata
és középsőosztályu tanulókra vonatkozólag ha- a rendes státusba tartozó tisztviselők fizetése
tályon kivül helyezze. A memorandum tartalmát felől. A tanács döntése még bizonytalan.
már részletesen ismertette a Délmagyarország. Nemcsak arról van ugyanis szó, hogy a
— Stéhlit Szegedre hozták a szerbek. tanács vállalja a nagyobb fizetések kiutalásáStéhli Istvánt, a proletárdiktatúra egyik szegedi nak felelősségét, közgyűlési határozat és
végrehajtó-bizottsági tagját és feleségét kedden kormányhatósági jóváhagyás hijján, hanem
délelőtt egy magyar és egy szerb katona meg- arról is, hogy amennyiben a végleges korbilincselve a városházára kisérte. Stéhliéket mány nem hagyná jóvá a fizetésrendezést, a
Nagykikindán fogták el a szerbek és onnan már kiutalt illetményeket a tisztviselőknek
hozták Szegedre. Stéhlit a rendőrfőnök elé ve- vissza kellene térifeniők. Az elsietés tehát
zették, aki rövid kihallgatás uián feleségével esetleg a tisztviselőkre is káros lehetne.
együtt a rendőrségi fogházba kísértette. Stéhli' Türelemmel kell tehát megvárni a körülaz októberi forradalom után jutott szerephez. tekintő határozatot. S csak azután, ha a renEleinte élesen támadta a kommunistákat, aki- des státusba tartozók fizetését már rendezték,
ket a forradalom vívmányai és a szociá'demok- kerülhet a sor a városi tanítók és tanárok
rata-párt politikai hatalma szempontjából veszé- városi illetményeinek rendezésére.
lyeseknek tartott. Később azonban mindinkább
— Erősödjünk. Ezen a címen az iskolai és
balfelé fordult és Kun Béláék uralomrájiitása
iskolánkivüli ifjúság testi, szellemi és erkölcsi
után tagja lett a forradalmi végrehajtó bizottneveléséről rövidesen könyv jelenik meg Bodó
ságnak, majd a direktórium tagjaival ő is megJánqs százados tollából. A hazafias célú válszökött Szegedről. A városból való távozása
lalkozás fel akarja hivni minden lelkes magyar
után Felsőtanyán és Szatymazon tartózkodott.
figyelmét arra, hogy az uj Magyarország kifejStéhli már hosszabb ideje élt feleségével Nagylesztésének egyik alapífeltétele az ifjúság intenkikindán. Letartóztatásakor ötven koronát találzív felkarolása testi, szellemi és erkölcsi nevetak nála. A rendőrfőnök előtt ártatlannak vallés szempontjából. Csak akkor leszünk erőlotta magát és azt mondotta, hogy őt a vörösök
sek, ha ifjuságunk testileg és lelkileg erős.
letartóztatták. Dr. Papp Menyhért rendőrkapimert nemzetünk ereje ifjúságunkban van 1 A
tány Stéhlit kiviszi Felsőtanyára és S/.atymazra,
tanulmány részletesen foglalkozik az ifjúság
hogy ott folytassa ellene a nyomozást.
iskolai és iskolánkivüli nevelésének a jelen vi— M é r t bocsájtották el Mucsi S á n d o r t . szonyokra alapított gyakorlati megoldásának
k ' A humanizmus jelszavát naponta hallani a kor- módozataival. Támpontokat szolgáltat ahhoz,
mányelnöktől és annak támogatóitól. Ezzel hogy állami, tanügyi és társadalmi uton mily
szemben egy rettenetes tél küszöbén, mikor a módon kell az ország egész ifjúságának nevemunkanélküliek száma így is oly nagy, hogy lését megvalósítani, hogy az eredményében az
az egész józanul gondolkodó társadalom bor- egyén, a társadalom és a nemzet kulturális és gazzongva gondol az^ előttünk álló télre, akkor dcsági gyarapodását előmozdítsa. A mü tartalma:
szaporítják a munkanélküliek ugy is nagy szá- Bevezetés. Az ifjúság testi nevelésének feltételei.
mát. Ugyanis a szegedi Magyar Állami Péhz- Az iskolánkivüli ifjúság testi nevelésének jelenügyigazgatóság bölcs intézkedése folytán Mucsi tősége. Ifjúsági egyesületek szervezése. A testSándor pénzügyőri vigyázót minden ök, min- nevelés és egyéb oktatások tananyaga. Az ifjúden vizsgálat és végkielégítés nélkül szolgálat- ság testi nevelésének nemzeti jelentősége. A
ból elbocsájtották, sót mi több, minden okirat könyv a szerző kiadásában jelenik meg, ára
4 korona.
nélkül, hogy azt se legyén képes igazolni, hogy
az eddigi idejét hol töltötte Mucsi Sándor.
— Drágító a drágítás ellen. Árvay Ferenc
— Százmilliós üzlet a szegedi kormány kihágási bíróhoz panasszal ment Szűcs Szilbélyegeiből.
Az Ábrahám-kormány, hogy veszter. Maros-utca 1,1. szám alatti lakos. Fölpénzhez jusson, a szegedi posta bélyegkészle- jelentést tett egy faárusitó ellen drágítás címén,
tét „Magyar Köztársaság" felírással átnyomat- mert neki 2000 koronáért akart eladni egy öl
tatta és piacra dobatta. Oíiet lett a szegedi fát. A följelentő neve és lakásának száma hirkormány bélyegeiből, melyek kikerültek Német- telenében emléket idézeítt föl a kihágási bíróországba, ahol mesés áron árusítják a „Ma- ban. Szűcs Szilveszter hirdetést tett közzé vagyar Népköztársaság" címet viselő bélyegeket. lamelyik lapban és olyan árukat kínált eladásra,

amelyeket ma csak lánekereskedők halmozhatnak föl árdrágítás Céljából. Detektívek mentek
ki a Maros-utcai házba s ott megtudták, hój. j
Szűcs nagyobb me nyiségü mákot két zsák
dohányt, három öl fát s egyéb ilyen, ma nagyon értékes holmit kinál eladásba. S ime,
most Szűcs Szilveszter panaszkodik valaki ellen
drágítás miatt! A kihágási biró a vádló Szűcs
ellen is meg fogja indítani az eljárást.
— ¿Jószágokat hizlal a város. A város gazdasági telepet létesit, aihely mintegy 220.000
korona költségbe kerül. A telepen a tervezet
szerint 40 darab jószágot fognak hizlalni, amelyeket a hatósági mészárszékben árusítanak ki.
A hizlalás, mondják, jelentékeny hasznot fog
hozni a városnak. De hozzon valami olcsóbbodást a húsárakban is.
— Csendőrök és legények v . r e s összetűzése. Megírtuk kedden, hogy Szentmihályteleken vasárnap egyik korcsmában mulató
legények összeszurkálták Máté Ferenc pótcsendőrt. Mára kiderült, hogy a jelentés tévedésen alapult, meit a kórházba szállított pótcsendőrt egy tápéi korcsmában
szurkálták
össze, ahol egy mulató társaság megtámadta.
Máté ma is eszméletlenül fekszik a kórházban,
kihallgatni még nem lehetett. Az elmenekült
tetteseket nyomozza a rendőrség. Vasárnap
azonban Szentmihályteleken is véres összetűzés
volt a csendőrök és a legények között —
innen eredhetett a jelentés tévedése. Itt a községi vendéglőben mulatott a fiatalság. A vasárnapi
mulatság, mely csendesen indult, kezdett veszedelmessé fajulni és az arra haladó csendőrőrjárat figyelmét is felkeltette. A csendőrök bemenlek a vendéglőbe és csendesebb vigadozásra szólították'fel a legényeket. Szóváltás
támadt és a mulatozók kiszorították a csendőröket, akik a töltés felé tartottak. A berúgott
legények utánuk nyomultak és fenyegetően
utjukat állták. Majd egy Nagy Vince nevü leszerelt katona eléjük ugrott és rájuk kiáltott, hogy
lőjjenek, ő nem fél, mert katona volt. A fenyegető
helyzetben az egyik rendőr elsütötte fegyverét,
mire a legények elmenekültek. A csendőrök
jelentésé alapján tegnap a rendőrség letartóztatta Nagy Vincét, akit a cíendőrgolyó
karján megsebesített, továbbá Bagi Antal,
Nagf Miklós és Ábrahám István szentmihályteleki lakosokat, akik a többieket tüzelték,
hogy verjék agyon a csendőröket. A letartóztatottakat különben az a bűn is terheli,
hogy egyik társukat, Szabó Imrét félholtra
verték, mert nem akart résztvenhi a csendőrök bántalmazásában.
— Tolvaj ¡' cigányzenész. Klimkó Stefán
cigányzenész kilenc hónappal ezelőtt egy katonát akart kizsebelni. Rajtavesztett. A törvényszék most ítélkezett fölötte. Á vádtanács határozata alapján egy évi börtönre és 605 korona
megtérítésére Ítélték, tekintettel arra, hogy
már kilencszer állott lopás miatt a törvényszék
előtt. A vizsgálati fogságban eltöltött időt a
büntetésébe beszámították.
— Angol kosztüm különlegességek elismert
kiváló jó Ízléssel készülnek Berényiné Gréner
Róza utóda Somogyi-utcai műtermében, hol
ahhoz megfelelő kelmék raktáron tartatnak.
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