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— Igazoló-eljárás a Dugonics-Társatágban. A Dugonics-Társaság igazgatósága dr.
Szalay József elnöklésével csütörtökesti ülésén
A Dugonics-Társaság részvétele
tárgyalta Nagy Zoltán indítványát, amely a
a nemzeti gyászban.
larsaság összes tagjaira kiterjedő igazoló-eljárás megindítását célozza, ugy, amint az az
A Dugonics-Társaság csütörtökön délután
országos irodalmi egyesületeknél is történt. Az 5 órakor tartotta igazgatósági ülését dr. Szalay
indítványt az igazgatóság egyhangúlag elfogadta József elnöklésévél Az igazgatósig a követés az igazoló-bizottság elnökéül Homor István kező határoza'ot hozta:
alelnököt, tagjaiul Cserzy Mihályt és Palotás ' A Dugonics-Társaság, amelynek mindenekFausztint, póttagokul Fekete Ipolyt és Kiss fölött való hivatása a nemzeti események
Ferencet választotta meg. Az igazoló bizottság kultuszának ápolása a magyar szó és a
által megejtendő vizsgálat eredményét az igaz- magyar toll erejével, megrendült lélekkel
gatóság döntés véget a február 24-én tartandó vegyíti bele a maga siralmát abba a gyászközgyűlés elé fogja terjeszteni.
kórusba, amellyel a kereszthalálra ítélt magyarság
az Istenhez és az emberséghez kiált.
— A kereskedők a szegényekért. Huszár
A
Dugonics-Társaság
az egész magyarsággal
Károly miniszterelnök vészkiáltása visszhangjaegyütt
keserű
daccal
és kétségbeesett elként a szegedi Kereskedők Szövetsége határoszántsággal tiltakozik az ellen, hogy amit a
zatiig kimondotta,,hogy szombaton, január 24-ik
természet törvénykönyve, a történelem szük
napjának tiszta jövedelmét kereskedőtagjai a
ségszerüsége, ezerév/könnye és dicsősége,
nyomorban sínylődő gyermekek felsegélyczésérc vére és verejtéke, halottak hamvai és élők
fordítják. Ezen nemes cél érdekében a Szövet- szenvedései összeforrasztottak, bosszúvágy és
ség ezúton fordul a nagyközönséghez, hogy bűnös közömbösség szétmarcangolja. A
bevásárlásaikat ezen a napon fokozott mérték- Dugonics-Társaság a gyász kórusát, a harag
ben eszközöljék, hogy a kereskedők c napi harsogását tulszárnyalóan zengi a nemzeti
jövedelmét emelve, minél nagyobb összeg Óserő elpusztilhatatlan-ágának
himnuszát,
legyen a nemes célra fordítható.
hogy zörgesse meg a kék magasban a/. Isten
— A kommunisták éhségsztrájkja Karl- kapuját, aki az élet gazdag asztalát egyformán
ateinban. Bécsből jelentik: A Karlsteinban megterítette a föld minden fajai és nemzetei
internált kommunisták éhségsztrájkot rendeztek, számára. A Dugonics-Társaság a magyarság
amely azonban csak egy napig tartott. A Karl - szegedi végvárában, a Herkules oszlopainál,
steinban kiküldött vizsgálóbizottság megállapí- ahonnét délre és keletre ellenséges óceánok
totta, hogy Kun Bélának asztmája miatt nem kavarognak, erős fogadást tesz, hogy eddig
kell kórházba mennie, Bettelheim és Pogány volt feladatain tul egy uj kötelességet is vesz
azonban néhány nap óta valóban betegek és magára: mint az anyaország pilótája főntartja
el is szállították őket a kórházba. A lapok ér- az összeköttetést az ostromolt magyar szigetesülése szerint nem lehetetlen, hogy a Karl- tekkel a magyar szó, a magyar irás, a
steinben internált kommunistákat máshova magyar gondolat eszközeivel Fe adatául fogja
viszik. Kerl rendőrfőhadnagyot, aki felismerte i-merni, hogy az anyasziv hazahívó dobogását
és feljelentette Thomant, anrkor olasz állati- eljuttassa a letépettekhez és a számkivetettek
polgárnak adva ki magát, Karísteinba belopód- forró sóvárgásával elevenitse a beteg haza
vérkeringését Kábelje kivin lenni sóhajtásokzott, elmozdították állásából.
nak és imidságoknak, hírnök-galambja egy— Friedrich István pöre egy gyárigaz- mist erősítő biztatásoknak, sziveket cirógató
gató ellen. A budapesti büntetfijárásbiróság testvéri érzéseknek, ameddig erre van szükség
csütörtökre egy rendkívül érdekesnek ígérkező és turulmadara
égzengéses förgetegeknek,
ügy tárgyalását tűzte ki. Az ügyben a panaszos ha erre kerfll a sor. Nem ismer szentebb
Friedrich István hadügyminiszter, aki még szolgilatot ennél, amit tiszta sziwel és a
1918 november havában hadügyi államtitkár- magyar kultura hódító erejében való lobogó
sága idején tette meg feljelentését Walter Ernő hittel ajinl fíl a hazának és azoknak, akikre
gépgyári igazgató ellen, mert ez egy adófelszó- a haza sorsa bizatik.
lamlási bizottság ülésén sértő nyilatkozatot tett
személyeről. Az ügyészsúg Walter ellen rágalCsütörtöki ülésében elhatározta az igazgatómazás v becsületsértésért vállalta a vád kép- ság, hogy elhunyt tiszteletbeli tagjának, Nagy
viseletét. Az ügyben csütörtökre tűzték ki a Sándornak és az országos nevü szegedi
tárgyalást, de a felek téves idézés következtében tudósnak, Kálmány Lajosnak érdemelt felolvasónem jelentek meg, igy el kellett halasztani az ülés keretében fogja méltatni. Nagy Sándor
ügy letárgyalását.
elparentálására Palotás Fausztint kérte fel az
igazgatóság.
— A városi nyugdíjasok segélye. A nyugdíjas városi alkalmazottaknak a tanács háborús
segélyt szavazott meg. A segélyért a jelentkezések
már hétfőn megkezdődnek Dékány alszámvevőnél: bérház, I. emelet, könyvvivői hivatal.
— Kommuniata-pörOk a szegedi tflfrvényszék előtt. A szegedi törvényszék megkezdte a
kommunista-pörök tárgyalását. Csütörtökön Illés
(Sebők) András és Oódó Illés vörös katonákat
vonta a törvényszék felelősségre azért, hogy menekülésközben két kincstári lovat és kocsit vettek
el tőlük a csendőrök. Ugy az augusztusban történt
letartóztatásuk alkalmával, ..íint most a tárgyaláson azt vallották, hogy a lovakat és a kocsit Sisák
Antal vörös zászlóaljgazdasági főnöktől kapták
hallgatási dijul. A derék gazdasági főnököt azonban a románok internálták és igy csak most került
alkalom akihallgatására. Vallomása Illés ésGodó
javára történt ugy, hogy az ügyész a lopás vádját
visszavonta és csak az orgazdaság vétségében
kérte megbüntetésüket. Sisák ellen azonban a
kincstár terhére elkövetett lopás miatt emelt vádat.
A tárgyalást egyébként elnapolták.
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Minden előadás előtt

Vály Nagy Géza
a nemzeti hndseref poéta főhadnagya által
erre a szomorú alkalomra irt prológust

Hidvéghy Ernő
,
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Szombaton és vasárnap:

Nagy fcalandortörténet!

Az arany tó.
Kalandortö, ténet 5 felvonásban.

Előadások fél 5, fél 7 é s fél 9 órakor, vasárnap
2, fél 4, S, fél 7 és fél <J órakor.

HIRDETÉSEKET
FELVESZ

a DÉLMAGYARORSZÁG
KIADÓHIVATALA.

Horváth Mihály-u. 7. Telefon 965.
Specialista villanymotorok, DYnomók, telefonok, villa
mos főzök, varalók és az összes orvosi és mérnöki
műszerek szerelésében, készítésében és javításéban.

Ha szüksége van
nyomtatványra

telefonáljon

friss libasültek, máj,

— A Magántisztviselők és Kereskedelmi
Alkalmazottak Országos Szövetsége folyó
hó 28-án délután öt órakor össztaggyülést tart,
amelyre a* alosztályok összes tagjainak pontos
megjelenését kéri a vezetőség.

tönörtő, k o c s o n y a é s k ü l ö n f é l e uzsonnák
állandóan kapható. A legfinomabb cukorkék
füstölt húsok, meleg tormás virsti és garantált Iriss
teavaj áltat jöl ösmeit

— Nemzeti Boy-vállalat kisebb fuvarozást
eszközöl Lazarowitz H. Lázár Tisza Lajoskörut 31. Telefon 8—82.

Telefon-szám 1 2 - 4 3 . » ; Kelemen-utca 7 . az.

GUTTMANN RENEÉ falatozójában

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET
HETI MŰSOR»
Szombat: Sz. Tóvölgyi Margit vendégfelléptével:
Otthon, dráma. (Bérletszünet.)
Vasárnap d. u.: Magdolna, paraszttragédia. (Sz. Tóvölgyi Margit vendégfelléptével.)
Vasárnap este: Marcsa katonája, operett (Bérlet
szünet A 18-iki jegyek érvényesek.)
Hétfő: Marcsa katonája, operett. Premier-bérlet B 28

* Otthon. Sudermann talmi modernsége és
realizmusa is pompás alkalmat nyújt Sz. Tóvölgyi Margitnak arra, hogy Magda színésznő
parádés szerepében egész érzelmi skáláját bemutassa. A közönség hálásan fogadta a népszerű művésznő vállalkozását, aki mellett Szilágyi Aladár egyéniségének teljesen megfelelő
szerepében, valamint Heltai Nelli, Gáspár és
Békési alakítottak kiemelöbb síkénél. A darab
néhány szociális vonatkozású mondata egészen
korszerűnek hatott Ami Sudermannál még
tiráda volt, az ma a valóságban is lejátszódik.

