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HÍREK
Nagyatádi Szabó István Szegeden.
A nagyatádi Szabó István pártjához
iü maradt szegedi kisgazdák kivánsá• ára az Országos
kisgazdapárt régi
fezére vasárnapra
kilátásba helyezte
Szegedre jövetelét és itt egy nagygyűlés
artását. A gyűlés előkészítésére pénteen délben Szegedre érkeztek Karácsony
jyula és dr. Barna Szabó -József köz)onti párttitkárok, akik a pártvezér érezését bejelentették és a városi hatósá;oknál, valamint a francia városkormányióságnál a gyűlés megtartására az engedélyt kikérik. Vasárnap délben Szegedre érkezik nagyatádi Szabó István
tagyobb kísérettel,
amelynek tagjai:
Kerekes Mihály, Esküdt
Lajos, dr. K.
Vagy Sándor, dr. Kovács I. István, topábbá Mayer János és Eerczeg Sándor
/olt kisgazdapárti országgyűlési képviseők. Fogadásukra bizonyára nagyszámban jelennek meg a kisgazdák, földnivesek. Nagyatádi Szabó István neve
n é g nem vesztette el varázsát, noha egy
:somó röpiratban árasztották viselőjét,
\z elveihez tántoríthatatlanul ragaszkodó
usgazda politikust, válogatott rágalmakkal. A kisgazdák gyűlését vasárnap déllután 3 órakor a Korzó-moziban
tartják
neg.
— F e h é r papíron. Október elején
megírtuk már, hogy vállalatunk részére
.íagymennyiségü lappapir van útban és
:
gy rövidesen — persze azután állandóan — fehér papíron jelenhetünk meg.
\ szállítás, sajnos, sokkal
hosszabb
deig tart, mint gondoltuk és helyzetünket az is megnehezíti, hogy a Budapesttel és Béccsel való közlekedés nagyon
nehéz. Lappapirunk még mindig nem
érkezett meg, de szerezni tudtunk Szegeden meglehetős mennyiségű fogalmi
papirt és már szombattól kezdve azon
jelenünk meg. A papír, mint látható, a
lapnagyságnál valamivel kisebb, de a
rendes lappapirnál jóval finomabb és
drágább. Kiadóhivatalunk azonban most
Sem záikozott el a rendesnél jóval nagyobb áldozatkészségtől, hogy a közönség minden igényét ki tudja elégíteni. A
most beszerzett.mennyiség hihetőleg fedezi szükségletünket addig, mig lappajirunk megérkezik. A példányonkinti árat
ennek ellenére sem emeljük fel, hogy az
előállítási költség ismét tetemesen megdrágult. Csak a vasárnapi számlára lesz
példányonkint 6 0 fillér.
— A s z e g e d i e l s ő g y a l o g e z r e d üdv ö z l e t e S z e g e d v á r o s á h o z . A szegedi
első gyalogezred alábbi táviratot intézte
dr. Somogyi Szilveszter polgármesterhez:
>. — A mai napon a volt Csongrádcsanádi 46. gyalogezred, amely a Dunántul katonai szempontból ketté lett
osztva, újból egyesült a parancsnokságom
alatt a „szegedi I. gyalogezredben." Ez-

,

redem tisztikara és legénysége lelkesen
üdvözli ez alkalommal Szeged város
hazafias közönségét. Az ezred' minden
katonájának hazafias szeretettől áthatott
önfeláldozó tevékenysége a jövőben is
hazánk megmentésének
szolgálatában
Szeged városának büszkesége lesz.
Diendorfer,

alezredes.

Az üdvözlő táviratot a pénteki tanácsülésen olvasta fel a polgármester.
— Gróf Serényi Béla halála. Gróf Serényi
Béla volt kereskedelemügyi, majd földmivelési
miniszter Budapesten, a Pajor-féle szanatóriumban 53 éves korában meghalt. Az Esterházy-, majd a Wekerle-kormánynak volt
tagja. Nemrég bélbaj támadta meg s operációt
végeztek rajta. A műtét után állapota roszszabbra fordult és szerdán meghalt.
— Japán ratifikálja a békét. Rotterdamból jelentik : A Nieuwe Rotterdamsche Courantnak jelentik Londonból, hogy a Japán államtanács jóváhagyta a békeszerződést. A szerző-
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Szombaton

és vasárnap, október hó
18. és 19-én.

(Kftzdelem a bányáért )
IV., V. és VI. rész 6 felvonásban.

IV. RESZ.

A borzalmas nászéjszalga
V. RÉSZ.

A bánya megtámadása
VI. RÉSZ.
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Előadások a hétköznapokon 5, 7 és

9, vasárnap 2 7» 4, 5, 7 és 9 órakor,

Vasárnap lélntí 2 órakor is lesz elöaiás!

dést most előterjesztik a császárnak ratifikálás
végett. (M. T. I.)
— fiusiparosok küldöttsége a főispánnál.
Dr. Dobay Gyula főispánnál pénteken a husiparosok jártak küldöttségben és azt panaszolták, hogy egyes hatósági személyek, talán a
rendelet félreértéséből, megnehezítik a hus és
zsir behozatalát. Esetet is emiitettek, elmondva,
hogy az alsótanyai rendőrkapitány elkoboztatott egyes mészárosoktól olyon hust és zsirt,
amit a városba akartak behozni, azon a cimen,
hogy az élelmiszerek csempészett áruk. A fő.spán kijelentette, hogy a hatóság a behozatalt mindenképpen elő akarja mozdítani s az
áruk, élelmiszerek kicsempészését kívánja megakadályozni. A panaszt ehhez képest orvosolni
fogja. Erre a küldöttség megnyugodva távozott.
— A mezőgazdasági termelés biztosítása.
Rubinek Gyula földmivelésügyi miniszter a
mezőgazdasági termelés folytonosságának
biztosítása végett az ország valamennyi
alispánjának és polgármesterének körlevelet
küldött, amelyben lelkükre köti, hogy lehetőleg teljes erővel arra törekedjenek, hogy
minden tatpalattnyi föld megmüveltessék.
Különösen felhívja az illetékes tényezők figyelmét arra, hogy a jelenlegi nehéz viszonyok
között, előfordulhatnak olyan esetek, hogy az
egyes gazdaságok ígaerő hijján legjobb akaratuk mellett sem tudják megművelni földjeiket, ilyen esetekben gondoskodni kell
arról, hogy a felszerelés hijján meg nem
művelhető földeket feles müvelésbe, vagy
bérbe adják. A miniszter hangsúlyozza, hogy
a gazdasági élet újra való megalapozásának
idejében parancsoló szóval és erélyes kézzel
sorompóba kell állítani mindenkit és mindent
az országot egyedül megmenthető gazdasági
munkák felvétele érdekében, mert biztosítani
kell a nemzet megélhetését.
— Változások a Máv. üzletvezetőségében.
Hegyeshalmy Lajos kereskedelemügyi miniszter
Kelethy Dénest az államvasutak elnökigazgatójául névezíe ki. Dr. Gerlóczy Gyula elnökhelyettes, hir szerint, a pénzügyminisztérumba
nyer beosztást és helyét a pénzügyi főosztálynál Szalay igazgatóhelyettes fogja betölteni.
Szűcs Endre minisztert tanácsos a Máv. vizsgáló-bizottságának miniszteri biztosa lesz.
— Bezárják az iskolákat. Az idő egészen
hidegre fordult. Csípős szél vágtat végig a
város utcáin és hihetetlen gyorsasággal kerültek elő a melegebb ruhák és felöltők. A
lakások, hivatalok, iskolák áthült falai kőzöt)
barátságtalan a temperatura és a gyermekek
fázósan kékülve keresnék az enyhe menhelyet. Az iskolákban így a legbizonytalanabb
kedély mellett megy a tanítás. Az órák alatt
dideregnek a tanulók, a tízperces szünet
sem segít rajtuk. A tanárok éppen ugy fáznak,
mint a diákok és így a vezető tanférfiak a
fölött tárgyalnak, hogy mikor szüntessék be
ilyen körülmények kőzött a taitlást. Arra
semmi kilátás sincs, hogy a tüzelőanyaghiányon hamarosan segíteni lehetne. Ezért
valószínűleg a közel jövőben, talán november
1-én beszüntetik az előadásokat. De lehet —
ha a hideg fokozódik, — hogy előbb is.
— Stéhlit Szatymazon szembesitik a
polgársággal. A Délmagyarország pár nap
előtt megirta, hogy Stéhli Istvánt, aki a
proletárdiktatúra alatt szerepet játszott, Nagykikindán a szerbek letartóztatták, majd Szegedre kisérték, ahol a rendőrségnek átadták.
A rendőrségen Stéhlit előzetesen már kihallgatták, de majd csak Szatymazon, a polgársággal való szembesítés aikalmával állapítják
meg fölötte, hogy elkővetett-e és mily irányban követett el visszaélést, mint Szatymaz
diktátora. Szembesítés céljából péntek dél-
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