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A törvényhatósági és városi Francia újságcikk
tisztviselők mandátumát
meghosszabbították

— A főispán nyilatkozata budapesti útjáról. —
SZEGED, szeptember 13

(Saját

tudósítónktól)

Megírtuk, hogy dr. Aigner Károly
főispán Szeged város eilátának és
egyéb fontos ügyeknek elintézése
tárgyában Budapestre utazott. A
főispán visszatérve a fővárosból,
fogadta munkatársunké és elmondotta. hogy felkereste hivatalában a
fa- és szén kormánybiztosokat, hogy
Szeged fütő- és világitóanyaggal
való ellátását biztosithassa. Mint
mondja a
főispán,
kellemcsen
érinti, hogy Szeged város különleges helyzetét megtudta a kormánybiztosokkal éltetni s igy remény
van arra, hogy az igért jói.ndulatu
támogatást valóra is fogják váltani.
Egyelőre ezzel kapcsolatosan megjegyezte a főispán, hogy kilátás van
arra. hogy a románokkal
a szállítások megkönnyítése
ügyében hamarosan megegyezésre fognak
jutni.
A főispán bekéri az összes szegedi közintézmények ellátási szükségletéről szóló kimutatást, melynek
alapján személyesen fogja összeállítani, hogy mennyi szénre és fára
van városunknak szüksége. Megkérte véjül a fi- és szénkormánybiztosokat, hog/ a Szegedre leszállított és leszállítandó szénről és fáról
készítsenek kimutatást és küldjék le
hozzá, hogy ily uton figyelemmel
kisérhesse az elosztást.
Kérdést intéztünk a főispánhoz a
törvényhatósági, illetve városi tisztviselők újbóli megválasztása tárgyában is. Mint értesülünk, ezek mandátumát belügyminiszteri
rendelettel
meghosszabbították.
A tisztviselők tehát az uj alapokon összeülő közgyűlésig
helyükön maradnak. Az uj közgyűlés
alkalmával azomban dönteni, illetve
választani fognak. Egyelőre ennél
fontosabb kérdések vannak napirenden.

Belvárosi Mozi
Pénztári telefon 5—82 szám.
Szeptember 13-áa és 14-én, hétfőn
és keddea
Két nagyszabású magyar film!

Éj és Timiit
Bulver híres regénye 5 felv.-ban.
A főszerepben:
Fenyő Emil,
Lussy Dorian,
Dénes Oszkár,
Balassa Emil.
Azonkivfll:

Mikor a
szőllő é r i k . . .
Magyar népszínmű 4 felvonásban.
Főszerepben: Muzsnay
Béci és
Medgyasszay
Jenő.
Sceptember 20-tól

Az amerikai Pathé-gyár szenzációs attrakciója 25 felvonásban.
Főszereplő: P E A R L W H I T E .
Előadások köznapokon 5, 7 és 9 órakor,
ünnepnap 3, 5,7 es 9 urakor.

Magyarország
gazdasági újjászületéséről.

PARIS, szept. 13. (M.T.I.) Charles
Dániel képviselő, a magyar békeszerződés parlamenti referense az
Eclair legutóbbi számában a „Holnapi Európa" cimen cikket ir, amelyben kijelenti, hogy Franciaország megérti a csehek és a jugoszlávok érzését, akik a trianoni békeszerződés
végrehajtását követelik. Franciaország
is követeli az összes békeszerződések
végrehajtását, ettől az ügytől azonban teljesen különbözik a dunai

államoknak gazdasági újjáépítése.
Magyarország Franciaországra bizta
gazdasági újjászületését. Franciaország tudja, hogy rendkívül kényes
közeledés az, mely Románia és
Magyarország között
folyamatban
van, mert évszázados gyűlöletek
megszüntetését foglalja
magában,
azt azonban nem szabad elfelejteni,
hogy a Franciaország által méltányolt
gazdasági újjáépítés nem áll ellentétben a kis ántánttal.

Megalakult Szegeden
is a Baross-Szövetség.

és a széthúzást nemzeti szerencsétlenségnek tartja. Üdvözli a fővárosi
kiküldötteket s az ülést megnyitottnak nyilvánítja.

— Gyűlés a városházán. —
SZEGED, szeptember 13.

(Sajat

tudósítónktól)

A fővárosban nemrég megalakult
Baross-Szövetség megbízásából szombaton Szegedre érkezeit Rausch Aladár, a Baross-Szövetség elnöke,
Hohenlolie Károly Egon herceg és
még három szövetségi tag. A szegedi keresztény kereskedői gárdát
gyűlésre hívták össze és a gyűlést
a városháza közgyűlési termében
tegnap délelőtt 11 órakor meg is
tartották, amiről a következőkben
számolunk be:
A g> ülést a Szövetség elnöke,
Rausch Aladár nyitotta meg. aki az
egybegyűlteknek elsősorban tudomására hozta, hogy megalakult a
Baross-Szövetség, majd ismertette
annak céljait: Ez a cél a keresztény
nemzeti munka, az üzleti tisztesség
védelme és a keresztény nemzeti
állam kiépítését célzó törekvések
támogatása. Ezért, politikai pártállásra való tekintet nélkül, egy táborba törekszik gyűjteni az ország
összes kereskedőit, iparosait, rokonszakmáit, termelőit és alakulatait.
Feladata a Szövetségnek a magyar
kereskedelem és ipar érdekeinek az
ápolása, a nemzeti munka védelmét
célzó törekvéseknek a megvalósuláshoz való segilése, valamint tagjainak a gyakorlati életben előforduló
sérelmeiről a közvéleménynek, a
kormánynak és a törvényhozásnak
tájékoztatása, végül a sérelmek orvoslása iránt való eljárás. Céljuk, hogy
magyar kereskedő- és iparos-nemzedéket neveljenek, megfelelő társadalmi alakulatok szervezése, szakoktatás és kézműipar támogatása, a
gyáripar okszerű fejlesztése és a
mezőgazdasági ipar céltudatos megteremtése. Főfeladatuknak
fogják
ismerni azt, hogy tagjaikat ugy szellemileg, mint anyagilag hathatósan
támogassák és beszéde végén Isten
segítségét kérte munkájukra.
A Baross-Szövetséget ezek után
Szegeden is megalakultnak nyilvánította ki és felszólította
Wagner
Gusztáv korelnököt az elnöki szék
elfoglalására. Wugner
korelnök felolvasta a tisztikar és a választmányi
tagok névsorát, amit a gyűlés tudomásul vett. Elnök lett Ziegler
őrnagy, alelnökök pedig Bruckner Ede
nagykereskedő és Gárgyán
Imre
földbirtokos.
Wagner korelnök ekkor átadta az
elnökké megválasztott Zieglernek a
helyét, aki nagyjában a köve'kező
ptogramot adta : A Szövetség a keresztény erkölcs alapján áll és céljuk magyar, nemzeti és keresztény.
Tisztességgé! akarnak dolgozni és
a; ifjú kereskedői generációt is ily
szellemben akarják majd nevelni.
Mint mondja, ő m3ga is a tettek
embere, fölösleges lenne a sok szó
beszéd. Ö .s/eiattá^.ban van az erő

Ezután ismét Rausch elnök emelkedett szólásra: Nyugodt, hogy jó
kezekbe került a szegedi elnökség
és Isten áldását kéri munkájukra.
Dr. Dobay Gyula Szeged város
nevében üdvözölte a kiküldötteket.
Utána Becsey mérnök, fővárosi kiküldött mondott hosszú beszédet.
Beszédének propaganda jellege volt
és a fősúlyt a Nemzeti
Kereskedelmi
és Közgazdasági
Bank megalakulásának ismertetésére helyezte. E cél
propagálása érdekében
Szathmáry
Tihamér és herceg Hohenloge Egon
tartottak még lelkesítő beszédeket.
A gyűlés hallgatói között dr.
Aigner főispánt, dr. Somogyi polgármestert, dr. Eottka
főkapitányt,
dr. Turóczy városi főügyészt, dr.
Kelemen Béla volt kerületi kormánybiztost. dr. Kószó István képviselőt
és a keresztény kereskedő-lársadalom sok tagját láttuk.
*************************

KORZO-MOZI
TfiiEFOH: Igazgatósig 455.
PfenztSr
11-85.

Hétfőn, kedden és szerdán, szeptember
13., 14. és 15-én
tlana Heinz Ewera éa Edgár Poc
novellái filmen.

REJTELMES
TÖRTÉNETEK

Fantasztikus filmjáték öt felvonásban.

Első novella: A lát mát.
Második novella: h kéz.
Harmadik novella:
lekete mac&ka
Negyedik novella: öngyilkoaok k ubja.
Ötödik novella: A kisértet.
Piöa,ií«nií
5, 7 és 9 órakor,
c.ioaua*OK üköznapokon
n n e p n a p 3 5> 7 é s 9 ó r a k o r -

Prilláns ékszert,
aranyat, ezüstöt
magas arban vasáriunk

86a

Fischer Testvérek
ékszerészek

KÁRASZ-UJO

ffU

S z e g e d

Gyapjusiövef,

Bársony
Flanel
Barhet
Zefir
Vászon
Siffon ^ Karton
szenzációs o csó
árakban kapható

159

BWnlMPoBöGlamr
Kigyó-utca 2. sz., Keleti-palota.

Sulyos vádak
a azabadkőmivesség
— Dr. Wichtl badape.U

ellen.

alAadáaa. —

BUDAPEST, szeptember 13.
(Magyar

Kurír.)

A vármegyeház nagytermében vasárnap este és előző napokon is
nagyobb közönség gyűlt össze, hogy
dr. Wichll-ntk
a második szabadkőmivességnek a világháborúban való
szerepléséről szótó előadását meghallgassa. Az előadó bevezetésképen
azokat a bizonyítékokat sorolta fel
vázla'osan, amelyek azt mutatják,
hogy Ferenc Ferdinánd trónörökös
meggyilkolása szabadkómives kezek
müve. 1914 év tavaszán a majnamenti Frankfurtban a német szabadkőmivesek Kohn
nevü nagymester
elnöklésével ülést tartottak, amelyen
elismerték a szerbiai szabadkómives
conseil supreme-L Tudjuk, hogy ez
a tanács bérelte fel Ferenc Ferdinánd közvetlen gyilkosait.
Jellemző a világszervezet tökéletes
hírszolgálatára, hogy a bécsi nagy
körök pontosan tudták előre a világháború kitörését. Sajtójuk már jóelőre mindenről értesülve volt, ami
történni fog. A trónörökös
meggyilkolását is előre várták. Maga a tény
különösen a szlávokat örvendeztette
meg, de a szabadkőmivesek általában számítottak arra, hogy a monarchiát a meggyilkolt utódja, aki
nem készült az uralkodásra, nem
lesz képes összetartani. Ez a gyilkosság tehát kiindulópontja volt
annak az akciónak, mely a monarchia szétrobbantásával elszigeteltté
akarta tenni a hatalmas német
birodalmat.
A szabadkőmivesek kényszeritették
ki a cár aláírását
a mozgósítási parancsra is, 493 olasz páholy sorakozott
fel, mig kikényszeritették az olasz
hadüzenetet. Mig a háború előtt 6
olasz miniszter volt szabadkömives,
addig a háború óta tizennégy, mig
Spanyolországot nem sikerült megnyerni a háború eszméjévé, addig
Portugáliát könnyű volt céljuk érdekében megmozgatniok.
Még mindig nem volt elég. A
krétai Venizelosz,
a legmagasabbrangu szabadkőmivesek egyike, a
királlyal szemben is odáig tudta
csigázni a nép hangulatát, mig végre
Konstantin
erőszakos eltávolítása
után Görögország is a központi
hatalmak ellen fordult. Nem a
magyar, az osztrák, a német katonák
hősiességén, hanem a szabadkőmivesek tervszerű aknamunkájának
sikerén
múlott, hogy elvesztettük a háborút.
Befejezésképen még röviden rámutat, hogy a szomszéd Romániában
Károly király halálát, nemkülönben
a szerbiai uralkodóház elleni merényleteket a szabadkőmivesek mozdították elő. Figyelmeztetett még arra, hogy
ezt a szerbiai páholyt a
budapesti
szabadkőmivesekalapitották
és a budapesti nagypáholy zsidó tagjai voltak
azok, akik közvetlenül a háború
kitörése előtt meglátogatták szerb
testvéreiket A világháború folyását
röviden áttekintve, rámutatott arra az
éppen nem véletlen kötülményre,
hogy pontosan 5 évvel Ferenc Ferdinánd trónörökös halála után, 1919
június 28 án íratták alá az egyesült
szabadkőmivesek a versaillesi békét.
Az előadást az összegyűlt közönség mindvégig érdeklődéssel kisérte.
Utána az Egyesült Keresztény Nemzeti Liga elnöke, dr. Wolff Károly
mondott köszönetet az előadónak.
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