SZEGED

Szeged, 1921 julius 20,

HIREK
— Apáthy István
Szegeden.
Apdthy István egyetemi professzor
ma délután Szegedre érkezett, hogy
az állami főgimnáziumban elhelyezendő természettudományi kar berendezését megkezdje.
— A holnapi közgyűlés. A folyó
hó 20-ára összehívott küz<?yülés
tárgysorozatán mindössze három tétel szerepel: a nyolcmilliós egyetemi
kölcsön adóslevele, az Ítélőtábla átadására és átvételére vonatkozó szerződés elfogadása és a szükségmunkák céljára kért ötvenmillió targyában felirat a miniszterhez. Ha a
Nemzeti Szinhiz szubvenciója ügyében még a közgyűlésig megérkezik
a miniszter válasza, akkor a tanács

a szinház
terjeszti.

ügyét is a közgyűlés elé

Pénteken összeül a szinügyi bizottság
SZEGED, julius 19.
(Saját tudósítónktól.)
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Megirtuk, hogy dr. Balassa Ármin és dr. Becsey Károly Deadványnyal fordultak a város tanácsához,
amelyben kérik a szinügyi bizottság
haladéktalan összehívását, hogy a
szinház bizonytalan sorsa 'elett határozzanak.
Mankatársunk felkereste ma dr.
Gaál Endre kulturszenátort, aki a szinügyi bizottsággal kapcsolatosan a
következőkel mondotta:
— Ugy hallom, hogy a polgármester pénteken délutánra össze
akarja hivni a szinügyi bizottságot
s mir ki is adta az utasítást a meghívók szétküldésére vonatkozóíag.B
— A magam részéről nem tartom

szükségesnek,
hogy a szinügyi bizottság most mát
beleavatkozzon
a dologba, ha eddig bele nem avatkozott. Én különben szerdán Buda-

— Szabad Az Est ko'portázsB.
A belügyminiszter a következő renpestre utazok és ezért el«-arom
deletet adta ki: A sajtóról szóló- lasztatni az ülést, mert ha nem
1914: XIV. t.-c. 11. §-a. alapján szek jelen, akkor csak elrontják
megengedem, hogy Az Est lapkiadó
TELEFON:
r.-t. kiadásában megjelenő Az Est
Igazgatóság 455.
cimü politikai napilapot az e tekín
tetben fennálló szabályok figyelembeMa, kedden
vételével az egész ország területén
utcai árusitás és házalás utján terjessze. Ezen engedély érvényessége
1921. évi szeptember hó 15-ig tart.
s z e n z á c i ó s , I z g
Budapest, 1921 julius 13. Ráday s. k.

haleés

mellékvágányra

terelik

az

ügyet

A kulfurszcnátor tehát elleni van
a szinügyi bizottság öiszehtvásának
s talán van is valami igaza, hiszen
a Nenuch Szinház eszméje most
már olyan uton van, amelyről ietériteni nem szabad.
Felkerestük dr. Somogyi
Szilveszter polgármestert is, hogy nyila Joz?ék ebben a kérdésben és az alábbi
választ kaptuk:

— A szinügyi bizottságot
ken délutánra
összehívom,

..

pénte-

ennek
semmi akadálya nincs. Gaál Endre
eloszlathatja az aggodalmait, mert
én is ott leszek és igy a színház ügye nem térhet
mellékvágá-

nyokba.
Szeretnénk, ha nem kQmplikálnák
tovább az ügyet sem a város, sem
a szinügyi bizottság részéről. A szinügyi bizottság álláspontja az, hogy'
nem a pénz a fontos, hanem a kultura. Gaál Endre szerint a kultúrához is pénz kell. Mi csak azt mondjuk: hallgatni arany.
TELEFON:
P é n z t á r 11-85.

KORZÓ-MOZI

Julius 19-én

Még soha nem látott

— A Ti»za-pOr mai főtárgyalasán dr.
Szabados Sándor volt népbiztost hallgatják ki. Az általános kérdések' során elmondja, hogy foglalkozása nincs, mert fegyenc. Azelőtt közoktatásügyi népbiztos,
ezt megelőzően köztisztviselő volt. Arra a
kérdésre : Mi miatt ítélték cl ? att feleli:
Különböző .bűntények miatt. Ezután elmondta, hogy a gyilkosságról közvetlenül
semmit sem tud, majd az Astoriái eseményéket .idja elő. Fényes Lászlót nem latta,
olyan beszédet nem hallott, amelyek halált vagy bosszút kívántak volna a régi
hatalmasok fejére. Kunfit,
Pogányt
és
Kérlt nem olyan embereknek ismeri, akik
kepesek vclnának gyilkosságra.

a l m a s , é r d e k f e s x i i ő

O kalandordráma. O

á l a r c o s o k harca.
Kalandortörténet 5 felvonásban.

A filmtechnika bravúrja!

— Bonyolódik a Hcller-Qgy.
Tegnap délután temették el óriási
részvét mellett a meggyilkolt Heller
Ödönt. A temetési szertartást dr.
Löw Immánuel főrabbi végezte, a
sírnál pedig juhász
Gyula, a költö
mondott gyönyörű búcsúztatót. A
rendőrség tovább nyomoz, hogy
olyan tárgyi bizonyítékokat szerezzen,
melyből az őrizetbevett gyanúsítottak
bűnösségét lehet bizonyítani. Az
egyik reggeli lap azt irta, hogy a
nyomozó detektívek megtalálták Heller biciklijét, ez a hír azonban, mint

ma értesülünk, teljesen légből kapott,
a kerékpárt eddig még nem sikerült
előkeríteni. A gyanúsítottakat tegnap
és ma is többször kihallgatták, de a
kihallgatások
nem hoztak
ujabb
fordulatot
az ügyben. Török Vica és
Bodó Antal még mindég
ártatlanságukat hangoztatják,
Török Mihály
pedig, aki ellen az eddigi vizsgálat

során több súlyos bizonyíték
merült
föl, beismerő vallomását több izben

megváltoztatta,
májd teljesen visszavonta. Ma délelőtt ismét detektívek
mentek ki Heller eltűnt értéktárgyainak kutatására.
— öngyilkos agíiastyin Csányi András
8' éves gajgonyai gazdálkodó ma délelőtt
felakasztotta magát, mire tettét észrevették, már halott volt.

— A Gömbös—Szllápyi-sffér.
Gömbös Gyula provokálta! a Szilágyi
Lijos képviselőt és mint értesülünk,
Szilágyi Lajoi szombaton, mielőtt
beszámolójára utazott volna, megnevezte segédeit. Szi'ágyit csak a
jövő hétfőn várják vissza, mert kerületének több községét akarja meglátogatni, ami természetesen hoszszabb időt vesz igénybe.
— Zári ajtók mögött tárgyat',ák
a Székely-ügyet A budapesti ltadosztálybiróság, mint megirtuk, rna
kezdte meg a kémkedéssel vádolt
Székely (Schwarz) József volt francia
detektiv ügyében a főtárgyalást. A
tárgyalás, amely előreláthatólag több
napon keresztül fog t irtani, zárt
ajtók mögöst folyik, igy erről tudósítást adni nem áll módunkban.!

— P á r garasért uj ruhája lesz,
ha Bermann-ié\c Merkúr
ruha/estéket
— Állatvédők gyűlése. A „Szevásárol. Ára 3 korona.
n±
ged és Vidéke Állatvédő-Egyesület"
— A menekültek lakásügye. Ma
folyó hó 17-én tartotta rendes évi
délelőtt megjelentek a polgármesterkö/gyülését a városházán. Az évi
nél az Or-zagos Lakásügyi és Meés
pénztári jelentés, valamint az
K i Á a r f á c r t ! / hétköznap 5, 7 és 9 órakor.
nekültügyi Hivatal megbízottai és
alapszabálymódositás
után a tisztb
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3,
5,
7
és
9
órakor.
tárgyalásokat folytattak a menekültek
újítás közetkezett. Az elhunyt dr.
elhelyezésére vonatkozólag. A fővá— Diákkongresszns. A jövő hóEde elnök helyett a köz— Milliós bírságok. A tavalyi Orkonyi
rosi megbízottak célja az, hogy a
nap
27.
és
28-ára
tervezett
diákgyűlés
Lantos
Bélát választotta meg,
gabonarendelet
folytán
a
gazdákat
vagonlakók elhelyezését lenetőleg
kedvezően megoldják. A polgármes- kongresszus ügye tna már annyira bizonyos gabonamennyiség beszol- aki az egyesületnek megalakulásától
ter a tárgyalások során kijelentette, előrehaladt, hogy a kétnapos ünnep gáltatására kötelezte az állam. A gaz- kezdve mint titkár, egyik irányítója,
hogy a menekülteket Szegeden csak részletes tervét kidolgozták. A kon- dák javarés/e azonban még máig vezetője volt. Alelnökök leitek: dr.
Istvánné és Gallér
Kristóf.
barakkokban lehet elhelyezni, mert gresszust a Magyar Egyetemi és sem tett eleget a rendeletben előirt Juhász
Jenő, pénztáros:
a lakásviszonyok a» egyetem ide- Főiskolai Hallgatók Országos Szö- kötelezettságének ugy, hogy a GOK Titkár: Hertelendy
Gerhauser
helvezésc folytán még súlyosabbak, vetsége rendezi a 27-én este tar- óriási bírságot vetett ki rájuk, amely- Kövessy József, ellenőr:
mint a mult évben. A polgármester tandó müvészesttel egybekötve, ame- nek. összege több millióra rug. A József, ügyész: dr. Székely Vilmos,
azt javasolta, hogy a Menekültügyi lyen valószínűleg gróf Teleki Pál, kisgazdák feltbbeztek a bírságolás jegyző: Sev Margit. R ^ ^ l
Gyula is miatt a miniszterhez, aki a GOK
Hivaal tegyen lépéseket a kormány- Hegedűs Lóránt és Pékár
nál, hogy államköltségen építsenek megjelennek. Másnap délelőtt íariják hatáskörébe utalta vissza az ügyet.
szükséglakásokat, mert a város már a kongresszust, amelyen megalakít- A GOK képviselőiből, a Szegedi
hatmilliót áldozott a menekültek | ják a dián-patronátusokat minden Gazdasági Egyesület kél tagjából és
Köszönetnyilvánítás
segítésére, ennél több Idozatot pe- egyetemi város részére. A patroná- Bagáry Kálmán gazdasági főfelügyelő
Mindazon
rokonok és ismerődig már nem hozhat. A megbízottak tusok tagjai a város közéleti fér- részvételével most bizottság alakult,
sök, kik felejthetetlen jó férjem,
ilyen értelemben fognak referálni a fiai, a tanárok "és tanulók lesznek és amely a felebbezésekHfelett dönteni
illetve atyánk
fővárosban.
célja a diákok gazdasági és szociális fog. s
STRASSER MANÓ
ügyének kedvező intézése. 28-án
— A petróleum-ügy. Slauber
Miksa
temetésén részvétükkel fájdalmun—
Kiknek
adjanak
házalásl
engekereskedő ma délelőtt felkereste a polket enyhiteni igyekeztek, fogadják
este zártkörű mulatságot tartanak a délyt? A gyulai alispáni hivatal egy átgármesteri, hogy hajlandó a harmincöt
hálás köszönetünket.
756
Gedóban.
iratban teszi fel a fenti kérdést a szegedi
vagon kőolaj ügyében szabóit tanácsi felOzv.SlrassBrHanónés gyermekei.
kamarához, azzal a megokolással, hogy
tételeknek eleget tenni, vagyis tiz vagon

Minden eddigi k a l a n d o r f i l m e t
felülmúl!

kőolajat méltányos haszon mellett Szeged
közönségének
biztosit. A poigármester
megadta az ajánlólevelet, hogy a kereskedő a behozatali engedélyt kieszközölhesse a kormánynál. Ha az ügylet sikerül,
akkor Szeged kőolajszükséglete egész
évre fedezve lesz

VHRGHMIHHiY „ t t , Szeged
Telefon «U.

Stt)
Mindennemű

Aradi-utca i

kötéláru, zsineg, zsák, ponyva, szőlókötözó fonalak és há!ó jyárl áron kapható.

— A i árvlragáló-blzottaág ttUse. Az
árvizsgáló-bizottság hétfői ülésén a zöldbab és uj burgonya árát hat koronáról
négy koronára szállította le. Azonkívül
tudomásul vették a Központi ÁrvizsgálóBizottság jóváhagyását a temetkezési árakra
vonatkozólag.

— A városi fiu és női felsőkereskedelmi iskola Boldosasszonvsugárut 6. szám alatti iskolaépületbe költözött, hol az esetleges felvételek naponkint délelőtt 8—11-ig
eszközöíhelŐK.

Gyulán egy rokkant katona más megélhetés hiányában házalási engedélyt kér. A
szegedi kamara az átiratra adott hosszú
valaszában annak a véleményének ad kifejezést, hogy a méltányossági szempontok
indokolttá teszik, hogy a rokkant
katona
az állami
támogatás
elégtelensége
miatt
házalási engedélyt kapjon. Utal a válasz
arra a körülményre is hogy a házalók legnagyobbrésze az e lenségektől megszallva
tartott terü'eten lakik és igy a jelenlegi
Csonka-Magyarországon úgyis kevés a
házaló, tehát az ezen a téren való túltengés sem lehet akadálya a rokkant kérelmének a teljesítésére.

-garageban

Bérautók

legbiztosabb
megrendelhetők éjjel-nappal

Polgár-utca 4.
Telefon 814.
6i5
mr BENZIN
KTPMATÓ.

