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— Friedrich István állítólag visszavonul. 
Mint Az Újság értesült, Friedrich István had-
ügyminiszter, mint állami tisztviselő, útlevelet 
kért a belügyminisztérium utlevélosztályában. 
Az Újság szerint i kereszténypártban azzal 
okolják meg félreállását, hogy beteg. 

— A Szegedi Kereskedők Szövetsége és 
a Szegedi Ltoyd-Társnlat elnöksége a nem-
zeti hadsereg céljaira szánt adakozások tár-
gyában Ölést tartott és megállapitotta azt, hogy 
bár a gyűjtés elég szép eredménnyel járt, 
mégis vannak egyesek, akik e mindennél 
előbbrevaló célt adományaikkal eddig még 
nem támogatták. A két testület elnöksége 
felkéri ezeket az adakozástól eddig távol-
maradt szövetségi és Lloyd tagokat, hogy 
adományaikat csütörtök délután 4 óráig a 
Lloyd helyiségében mindennap délután 2 órától 
4 óráig ülésező bizottságnak szolgáltassák be, 
mert ennek elteltével a gyűjtés befejezést 
nyer és az adományok az adakozók névsorá-
nak kapcsán a főispán urnák be fognak szol-
gáltatni. 

— Az ái drágításért járó büntetések szi-
gorítása. Budapestről jelentik: A Nap írja: 
Tekintettel arra, hogy az 1920 évi L L-cikk 
a néptörvényeket hatályon kivűl helyezte, az 
államügyészség ugy intézkedett, hogy a 
folyamatban levő és a büntető járásbíróságnál 
tárgyalásra kitűzött árdrágilási ügyeket ne 
tárgyalja le, hanem megvárja a legközelebb 
megjelenő ujabb törvény rendelkezését. Értesü-
lésünk szerint e rendelet nemcsak az árdrá-
gitási ügyek tárgyalását, hanem a büntetési 
tételeket is meg fogja változtatni, még pedig 
olyformán, hogy a büntetéseket jelentékenyen 
növeli és szigorítja. 

— Körmendy színész súlyos beteg. Sze-
ged város közönsége még mindig szeretettel 
gondol a színház két év előtti jellemszinészére, 
Körmendy Kálmánra, akinek sorsát még most 
is élénk érdeklődéssel kisérik a szegediek. 
Sajnálattal kell beszámolnunk most arról, hogy 
a kiváló színész nagybetegen fekszik Buda-
pesten s gyógyulásához elkerülhetetlenül szük-
séges valamely fürdőhely felkeresése. Kollégái, 
akik szivükön viselik sorsát, a napokban ma-
tinét rendeznek a Belvárosi Színházban, amely-
nek jövedelmét az üdülés költségeinek fedezé-
sére felajánlják Körmendynek. 

— Brémában megsértették az idegen 
tiszteket. Prcmából jelentik a Magyar Távirati 
Irodának: Egyik itteni kaszárnyában sajnálatos 
incidens történt. Az ^'ezidőszerint itt tartóz-
kodó antant katonai bizottság részéről, amely 
olaszokból, angolokból és franciákból áll, két 
magasabb rangú francia tiszt katonai egyen-
ruhában a kaszárnya épületébe ment tárgya-
lások céljából. Amidőn a kaszárnya épületének 
udvarára léptek, az ott jelenlevő katonák a 
„Deutschland, Deutschland über alles" kezdetű 
dalt kezdték énekelni. Erre nagyobb ember-
tömegek gyűltek össze, amikor a tisztek a 
kaszárnyából visszatértek, a tömeg feltartóztatta 
és bántalmazta őket. Az időközben értesített 
rendőrség szétszór'a a tömeget és a tiszteket 
visszavitte lakásaikba. A vizsgálatot azonnal 
megindították. 

— Megindul a levélforgalom Hódmező-
vásárhellyel. Illetékes helyről nyert értesülé-
sünk 6zerint a román megszállás alól felsza-
badult Hódmezővásárhellyel néhány napon belül 
megindul a postaforgalom, egyelőre természe-
tesen csak a közönséges és ajánlottlevél forga-
lomra korlátozva. A korlátozás oka az, hogy a 
vonatközlekedés még szünetel s egyelőre kocsi-
val szállítják a postát. 

— Munkások Általános Fogyasztási Szö-

vetkezete felhívja mindazokat, akiknek liszt-

könyvük oda van irva, hogy azt lisztellátásuk 

érdekében azonnal szolgáltassák be. 3100 
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— Eljegyzés, özv. Pick I. Jánosné leányát, 
Zsuzsikát eljegyezte Stein Izsó. (Minden külön 
értesítés heiyetL) 

— Koszorumegváltás a város szegényei 
javára. Báró Ullmann Adolf és neje, született 
Lichtenberg Ella, Vajda Sándor elhunyta al-
kalmából, koszorumegváltás cimén 1000 ko-
ronát küldtek dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mesterhez, akit megkértek, hogy a küldött 
összeget a város szegényei közűtt osztassa 
szét. 

— Uj anyakönyvvezetők. A Budapesti Köz-
löny jelenti: A magyar belügyminiszter a sze-
gedi II. anyakönyvi kerületben Loki József 
Szeged-felsőközponti állami elemi iskolai taní-
tót, eddigi anyakönyvvezető-helyettest, anya-
könyvvezetővé ; Véner Lajos, Szeged-felsőtanyai 
állami elemi iskolai tanítót pedig a születési és 
halálozási anyakönyvek vezetésére szorítkozó 
hatáskörrel, anyakönyvi vezetővé nevezte ki. 

— Klsüatüt kérnek a kisgazdák. Az alsó-
tanyai harminrazer kisgazda képviseletében 
Katona Mihály volt közgyűlési tag vezetése 
alatt küldöttség kereste fel kedden délelőtt a 
város polgármesterét Előadták a kisgazdák, 
hogy dr. Kelemen Béla kerületi kormánybiztos 
utasította őket a polgármesterhez panaszuk 
megtétele iránt. Ismeretes ugyanis, hogy a 
pálinkafőzést központosították s a kisüstök 
használatától eltiltották a gazdákat. A köz-
ponti szeszfőzde azonban most nem működik, 
ugy hogy a gazdákat tetemes kár éri, mert 
a törköly mind megromlik. Kérték a polgár-
mestert, tegyen lépéseket aziránt, hogy a 
kisű tök használatának joga, megfelelő meg-
adóztatás ellenében, ismét megadassák a 
gazdáknak. A polgármester kijelentette, hogy 
ő, mint a közönség érdekeinek képviselője, 
mindent megtesz, hogy a tanyai lakosságon 
segítsen Jegyzőkönyvbe foglalták a gazdák 
panaszát, amelyet rövid uton felterjesztene1' a 
pénz- és főldmivelésügyi miniszterekhez. 

— A polgári lakosság helyzete Kassán. 
Az Uj Nemzedék irja: Kassáról olyan hirek 
érkeznek, hogy az ottani helyzet rendkívül 
nyugtalanító a polgári lakossággal szemben. 
Az osztályharc kiélesedése, amely a cseh had-
sereg fegyelmezetlen részeiben is támogatásra 
lel, a hétfői nap folyamán, hir szerint, több 
súlyos összeütközésre adott alkalmat az úgy-
nevezett burzsoázia és a proletárság között. Ezt 
a mozgalmat a Kassára menekült magyar kom-
munisták intézik és ezek sikerében rejlik a bün-
tetése annak a kétszínű politikának, amelyet 
nyugtalan elemek megtíirésével a prágai kor-
mány folytat. 

— Zsákbavarrott holttest a kubikgödör-
ben. A téglagyári kubikgödrökbő! hétfőn egy 
zsákbavarrott női holttestet fogtak ki. A rend-
őrségen megállapították, hogy a nő 20—30 
éves és hónapok óta lehetett már a vízben. 
Killerőszak nyomai nem látszanak rajta. Miután 
bizonyos, hogy bűntény áldozata leit, a tör-
vényszéki orvos elrendelte a boncolást. A 
rendőrség megindította a nyomozást s felhív 
mindenkit, aki felvilágosító adatokkal szolgálhat, 
jelentkezzen a bűnügyi osztály vezetőjénél. 

— Egyetlen hely, hol meglepő olcsón és 
jól vásárolhat bútort: Deutsch Lajos Dugonics-
butoráruház.1, Dugonics-tér 11., Forbáth-palota. 
(fiejárat a Dugonics-téri oldalon.) 

— Legújabb kész női kabátok, blousok, 
aljak, ruhák, férfi és női gyapjúszövetek, sely-
mek stb. mérsékelt árban. Reményiné divatházé 
Szeged, Széchenyi-tér 2, (főposta mellett.) 

SZIHHIÍZ, MŰVÉSZET 

HETI M Ü S O R i 

Szerda: Rigoletto, opera. Bérletszünet. 
Csütörtök: Dolovai nábob leánya, szinraü. Premier-

bérlet A 36. 
Péntek: Dolovai nábob leánya. Premier-bérlet R 36. 
Szombat: Jótékonycélu előadás a miniszterelnöki 

akció javára, 20 százalékkal felemelt helyárakkal: 
Mártha vagy a richinondi vásár, opera. Bcrletszünet. 

Vasárnap délután: Sárga csikó, népszínmű. 
Vasárnap este: Lotti ezredesei, énekes bohózat. 

Bérletszünet. 

* Kerpely Jenő világhírű gordonkaművész 

ma délután 6 órakor taiija szólóestélyét pom-

pás műsorral a Tisza-szálló nagytermében. 

Jegyek Braun hangszerűzletében kaphatók. 

Hramiaí, brilliánsí 
ékszereket, platinát 
minden mennyiségben legmagasabb áron vásárolok 
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VÉNUS ILLATSZERTÁR 
SZEGED, KELFMEN-U [CA 7. SZÁM. 

É
RTESÍTEM nagyérdemű páciensei-
met, hogy fogászati működésemet, 
amelyet anyaghiány miatt kénytelen 

voltam szüneteltetni, újból megkezdtem. 

BARTA Á G O S T O N 
FOOMÜTERME 305 

KIGYÓ-UTCA 1. O TELEFON 13-64. 

KORZÓ-MOZI R.-T. 
B Telefon-szám 11—85. D 

Szerdán és csütörtökön, 

március hó 10. és 11-én 

Pathé-film! 

Dráma 5 felvonásban. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. 

Vasárnap 2, V, 4, 5, 7 és 9 órakor. 


