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eszme szerint kapjanik egy külön városi.* Ha
a tervet megvalósítanák. Szeged város „egy
amerikaiul elintézett magas népsorsu véres
lenne", — mondja a városépítészeti tervező.
Ennek első feltétele azonban, hogy megszüntessék az
adóhivatalt...
A különös terveket tarka mosollyal fogadták
a torony alatt. Legjobban azon mosolyogtak,
hogy a polgármester Taschler Endre életnagyságú szobrát kenyérbélből gondolja elkészíttetni.
A legjobb időben . . .

Paral-buffet
Szeged, Széchenyi-tér 5. sz.?

A kolozsvári egyetem!
tanács Szegeden.
—

Közintézmények

látogatása.

—

(Saját tudósítónktól.) A kolozsvári egyetemi
tanács tagjai két nap óta Szeged utcáit járják,
hogy meggyőződést szerezzenek arról, megfelelő
hety volna-e Szeged a kolozsvári egyetem idehelyéréséhez. Kolozsvár elvesztését kellett megérni. hogv az ország második városának kilátása nyilhassék arra, hogy szülöttjeinek idehaza
biztosítsa a magasabb képzettségek megszerzését. Szeged jcgosan kéri az egyetemet, de mégis
bizonytalan a kolozsvári egyetem idehHyezése.
Székesfehérvár, Szombathely és Pécs is harcol
az egyetemért és bizony megtörténhet, hogy a
konkurencia ismét legyőzi Szegedet.
Az egvetemi tanács kedden délelőtt a városházán folytatott tanácskozás után a muzeumot
látogatta meg. A Somogyi-könyvtár különösen
megnyerte a tanárok tetszését, az orvosi és jogi
könvvtárt azonban nagyon hiányosnak találták,
ugy. hogv azok feltétlen kiegészítésre szorulnak.
Dr. Gadt Endre tanácsnok megjegyezte a bizottságnak. hogv Kolozsvárnak is van bizonyára
százezer kötetes könyvtára, mire dr. Schneller
Károlv rektor megnvugtstta a tanácsnokot azzal,
hogv Kolozsvárnak bizony négyszázezer kötetes
könyvtára van.
A közművelődési palotából az állami főreálIskolába mentek, maid az állami gimnáziumot,
az állami felsőkereskedelmit, a városi gimnáziumot és a városi kereskedelmi iskolát látogatták meg. Dr. Tóth Lajos államtitkár az
Iskolákra vonatkozólag ugy nyilatkozott, hogy
a városi iskolák szebbek, mint az államiak.
A konvikfusok közül a DMKE konviktusában tartottak szemlét.
Megtekintették ezután az Ítélőtábla épületét,
amelyet legalkalmasabbnak tartanak az egyetem
elhelyezésére. Utána a leszámoló-hivatalt tekintették mee s ezzel befejeződtek kedddé!utáni
látogatásaik. Fste végignézték a Troubadour
előadását Színház után a Kaszinóba mentek,
ahoi az egvetemi diákokkal tartottak ismerkedési estélyt. Az egyetemi hallgatók között
minden szakos képviselve volt.
Szerdán déwlőft folytatta az egyetemi tanács
a közintézmények megtekintését és pedig az
állami
felsöipariskolát, a közkórházat,
a
gyermekkórházat, bábaképezdét. a szemkórházat,
az összes laktanyákat és végül az államfogházat látogatta meg.
Délután öt órakor a városháza közgyűlési
termében jöttek össze ismét, ahol értekeztek

szeeedi tapasztalataikról.
,
Dr. Tóth Laios államtitkár kijelentette, hogv
jogos reménvekkel vár'.tatja Szeged az egyetemet, mert Budapesten három egyetem ugy
sem maradhat'
A kolozsvári egyetem tanácsa csütörtökön
reggel utazik vissza Budapestre.

Briliánsokat,
használt ékszereket,
»rany és ezüst r é g i s é g e k e t igen
ÁRBAN megvételre keresünk.
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T E L E F O N , TAVIKAT.
A soproniak

Magyarország

mellett.

Sopron, január 14. (M. T. I.) Sopron város
német és magyar lakossága a legutóbbi
napokban lelkesen tOntetett Magyarországhoz
való törhetetlen hűségének és r a g a s z t á s á nak jeléül. Az slkalmst erre a Terűletvédő
Liga, a Nyugatmagyarországi Liga és a közszolgálati alkalmazottak nemzeti szövetsége
soproni csoportjsinsk
megalakítása
adta.
Pénteken délelőtt Budapestről az egyes szővetségek kiküldöttei érkeztek Sopronba. Szombaton s városházán nagygyűlés volt, amelyen
egyhangú lelkesedéssel a következő hstározati I
javaslatot fogadták el:
. S o p r o n város és vármegye mai napon !
egybegyűlt közönsége a Magyarország területi
épségét védő liga helyi körét megalakultnak
mondja ki. Ebből az alkalomból egyhangú
határozattal kijelenti, hogy ennek a magyar
löldnek a haza testéből való erőszakos elszakítása ellen egy sziwel-iélekkel tiltakozik.
Ez a (öld Magyarország, Isten és ember előtt
senki másnsk nincs hozzá joga. Kimondha
tatlan erkölcsi szenvedés és teljes anyagi
pusztulás vár e föld lakóira, ha a magyar
állammal való évezredes kapcsolattól elszakítanák Törhetetlen ragaszkodásunkról a mai
aapon vallomást teszünk és fogsdjuk, hogy
a magyar államhoz minden körülmények közt
hivek maradunk és minden gondolatunk,
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— ttuszár miniszter eloik
frwoismán.
Huszár Károly miniszterelnök, a csongrádi
kerület képviselőjelöltje vasárnap reggel különvonaton érkezik Dorozsmára. A miniszterelnök
fogadására «iár is nagyban készülnek a dorozsmaiak. A pályaudvaron lovasbandériummal
fogadják, majd a miniszterelnök a göböli
templomhoz hajtat, ahol résztvesz az istentiszteleten, utána jpedig elmondja programbeszédét. Göbölön a miniszterelnök választóival fogja ebédjét elkölteni Göbölről a progambeszéd után visszat r Huszár Károly
Dorozsmára, ahol a község főterén fog nyilatkozni az országos politikáról. A népgyűlés
után a miniszterelnök vonata elindul Budapest
felé, a kisteleki állomáson azonban megáll,
hogy a miniszterelnök néhány szót intézhessen
a kisteleki választóihoz. Felsőközponton vasárnap szintén népgyűlés lesz, amelyen dr.
Vasek Ernő kormánybiztos-főispán és Boldog
Gyuláné központf kiküldött fogják ismertetni
a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának
programját.
— A szociáldemokraták küldöttsége a
f ő k a p i t á n y n á l . Dr. Bottka Dezső főkapitány
szerdán délután magához kéiette a szociáldemokrata-párt küldöttségét, hogy a rendfentartás érdekében a munkásság nyugodt magatartását biztosítsa. A főkapitány figyelmeztette
a munkásságot, hogy kerüljenek minden izgató
jellegű szónoklatot, mert most minden szóval
gyújtani lehet. A haza rendkivül szomorú helyzete sokszorozott figyelmet igényel s reméli. '
hogy a munkásság megmarad e fegyelem j
korlátain belül. Lehetőleg kerüljék a nagy
tömege|< egybehivását, mert ez is könnyen kirobbanásra adhat okot. Beszédére
Olejnyik
József, a második kerület jelöltje válaszolt.
Hangsúlyozta, hogy magyaroknak érzik magukat és részt óhajtanak venni a haza talpraállitásának munkájaban. A párt vezetőségei
mindig igyekezett a mi*n' ásságot mérsékletre
szorítani s ők nem erőszakkal vagy lázító
szavakkal, hanem a meggyőzés eszközével akarnak élni. Szeretnék azonban, ha a „túlsó
oldalon" is követnék példájukat és ott is csak
a meggyőzés fegyverével élnének. A főkapitány
tudomásul vette Olejnyik válaszát, mire a küldöttség eltávozott, ht jegyezzük meg, hogy az
Országos Szociáldemokrata-Párt teljes erővel
megkezdte jelöltjei érdekében az agitációt.
Szerdán nagy fehér plakátok jelentek meg a
szegedi hirdetőoszlopokon, amelyben a munkássághoz és munkásnőkhöz intéz a párt
szózatot.
— Megnyílik a királyhalmi erdőöri iskola.
A közoktatásügyi miniszter rendeletére február

minden cselekedetűnk a magyar állam egységének visszaállítására fog Irányulni, Magyarország boldogságára éa dicsőségére."

Dr. Szirmayt kivégezték.
Budapest, január 14. (M. T. I.) Dr. Szirmay
István tötvényszéki jegyzőt, a vörös forradalmi
törvényszék vádbiztosát az elmúlt héten kötél
általi halálra Ítélték, ma reggel 8 órakor a
Margit-körúti fogház udvarán kivégezték.

Nagy sztrájk a mflrisch-ostraui
szénbányában.
*
Bécs, január 14. (M. T. I.) Márisch-ostraui
szén vidék 22 tárnájának munkássága a drágaság miatt sztrájkba lépett. A sztrájkolók száma
31.000. A sztrájkolók csatlakozásra bírtak mintegy 17 ezer wittkovici vasmunkást is. Tekintettel a sztrájkolók magatartására, a hatóságok
az ostromállapot kihirdetése felett tanácskoznak.

A francia elnökválaaztás.
Páris, január 14. A nemzetgyűlés szombaton
fog összeülni, hogv a köztársasági elnökválasztást megejtse. Eddig még nem történt jelölés,
de bizonyos, hogy Clemenceau! fogják kandidálni. Clemenceau miniszterelnöknek Millerand
lesz az utóda.

hó elsején megnyilik Királyhalmin az erdőöri szakiskola.
— Conférence. Dans la salle de la Chambte
de Commerce (Kereskedelmi és Iparkamara)
donnera Dimanche, le 18. jan. á 5 heures
M. Etienne, M. Muller une conférence ea
frangais sur fean Cristophe de Romáin Roland.
Location au magasin de musique Bárd Orosz*
Ián-utca 21.
— A szegedi s z o c i á l d e m o k r a t a - p á r t jelöltlei. A szegedi szociáldemokrata-párt mind a
három kerületben állit jelöltet. Az első kerületben Valentiny Ágoston, a másodikban Olejnyik
József, a harmadikban Szomody István a jelölt.
Vasárnap a Munkásctthon udvarán együttes
választási gyűlést tartanak.
— A Lövész Antal-emlékünnep iránt,
melyet a Szegedi Tornaegyesület most szombaton délután a városi színházban rendez,
rendkivül nagy érdeklődés nyilvánult meg nemcsak sportkörökben, hanem a társadalom mjnden rétegében. Mindenesetre érdekes képet
nyújt a svéd és más egyéb tornaszerekkel erre
az alkalommal nagy költséggel felszerelt színpad. Értesülésünk szerint különösen a hölgycsapat fog remekelni, egészen újszerű és tökéletes mutatványokkal. Jegyek a színházi pénztárnál már csak korlátolt számban kaphatók.
— Megbüntetik az összeírást elhanyagold
házigazdákat. A választók összeíró-bizottsága
befejezvén az összeírást, megkezdték a feljelentések megtételét azon házigazdák ellen, akik
nem töltötték ki, vagy nem vitték el a bejelentőlapokat. Most, hogy általános és titkos a választójog, a hatóság remélte a fokozott érdeklődést, ezzel szemben nemcsak Szegeden, hanem az egész országban közömbösen viseltetnek a választások iránt. Miután az ország
érdeke, hogv megtudják, melyik párt számlál
több tagot, kötelező minden vála. ztónak a bejelentése. A szegedi házigazdák rem teljesítették lelkiismeretesen a bejelentéseket. Súlyos
büntetést szab ki a törvény rájuk, amit nem
fognak elkerülni.
— A nyugdíjasokhoz. A kormány a köztisztviselői beszerzési csoportok feloszlatása mellett
elhatározta, hopy a közszolgálati alkalmazottaknak a legfontosabb élelmiszerekkel és tűzifával
kedvezményes áron való ellátásáról önmaga
gondoskodik. Minthogy evégből az igényjogosultak újból összeirandók, felhívom az érdekelt
nyugdijasokat, hogy a bevásárlási és nyugdijkönyvecskéikkel, valamint a családtagok számának igazolására szolgáló egyéb adatokkal
ellátva folyó hó 15., 16. vagy 17-én, mindenkor délelőtt 10—12 óra közt nálam (Mars-tér
17. szám alatt) jelentkezzenek. Mikes Gyula.
— Szamuelly László bOnpöre. Budapestrőt
jelenti a M. T. L: A büntető-törvényszék r

