Szeged, 1922. március 19.

IHezfigazdáh tanácskozása
Legelik, kamarák és egyéb
• M « l vkieménjek.
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SZEGED, március 18(Saját tudósítónktól.)

Szeged szabad királyi város mezőgazdasági bizottsága ma délelőtt
ülést tartott a városháza tanácstermében bokor Pál helyettes polgármester elnöklete alatt.
Az ülés legelőször is a legelökre
tért át és az erre vonatkozó szabályrendelet módositása irányában ha
tározott a közélelmezési miniszter
uj rendeletének megfelelőleg. Ezzel
kapcsolatban megállapodtak abban,
bogy a fübérdijak száz százalékos felemelésének öt százalékát a közlegelök
feljavítására fordítják és ennek vég
rehajtására felkérik a város tanácsat.
Arra is megkérik a tanácsot, hogy
az utakon és citekföldeken való legeltetési tiltsa be, mert ezt kaszálásra
szokták bérbeadni. A bizottság ezután külügyi dolgokat tárgyalt.
Es pedig elsősorban Zemplénvármegye átiratával foglalkozott, amely
a köztenyésztés szolgálatában álló
apaállatok felülvizsgálatáról
szól.
Zemplénmegye azt kéri, hogy kétszer évente, tavasszal és nyáron tartsanak felülvizsgálatot és ennek gyakorlási jogát a vármegyei és járási
mezőgazdasági bizottságra ruházzák.
A bizottság pártolólag csatlakozik
a miniszterhez cimzett felterjesztéshez.
Debrecen város ahhoz a kérelméhez kéri a pártolást, hogy a Kecskeméten létesített mezőgazdasági kamara elnöke csak szakképzett ember
lehessen. Miért ne? Pest vármegye
viszont azt a mozgalmát kéri támogatni, hogy a mezőgazdasági kamara
székhelyéül
Budapestet válasszák
Kecskemét helyett. A mezőgazdasági
bizottság nem csatlakozik a mozgalomhoz, mert ha valahova kérné,
akkor csakis Szegedre kérhetné a
mezőgazdasági kamara elhelyezését.
Hajdanában azt kérték a minisztertől, hogy a mezökártételek elleni
vedekezés
érdekében
szervezzen
mezei csendőrséget. A miniszter
végre válaszolt és sajnálatára a jelen viszonyok között semmiféle csend
őrséget nem szervezhet. A mezőgazdasági bizottság erre elhatározta,
hogy más valamit eszel ki a kártékonykodás ellen.
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Megérkeztei! a belvárosi templom harangjai.
Holnap már Imára hívják a hívőket
A három harang átvétele impozáns módon történt meg a SzegedMa délután érkeztek meg Szegedre állomáson, ahova az összes cirvesfla fogadalmi templom harangjai, l et
i 8k k
amelyeket holnap délelőtt szentelnek
fel a belvárosi templomban.
; V W á t v é , c , e eiött
A fogadalmi templom harangjait a Katolikus Egyházi Énekkar Mayer
Várhelyi József prépost prelátus ta- Antal vezetésével elénekelte a Hí
valy nyáron rendelte meg az .Ek- szekegyet, majd Várhelyi József pálézsia* Harangöntő Rt.-nál. Az ön pa prelátus mondott beszédet, vé
tést a hírneves Rlnther harangöntő gül ismét az énekkar szerepelt a
mester végezte. A németorszázági .Boldogasszony anyánk" kezdetű
Rinther család 600 éve foglalkozik egyházi dallal.
A virágokkal díszített harangokat
harangöntésssel s az ő alkotásuk az
ezután
két kocsira rakták és az óriási
erfurti Gloriosa nevü nagyharang
is, melynek mintájára készültek a menet katonazene mellett megindult
a fogadalmi templom felé. A menet
szegedi harangok.
élén egy
szakasz
lovasrendőr,
A nagyharangot az áldozatkész majd a cserkészcsapat és a nagyhivők adományából szerezték be. számú fehérruhás lányok haladtak.
Várhelyi prelátus a következő sza- A Boldogasszony-sugárutat teljesen
vakat vésette a haranba: „Sirasd megtöltötte a közönség. A várost
az elveszett dicső multat, esd le az dr. Somogyi Szilveszter polgármester
égből a jobb jövőt." A szavakon ki- képviselte.
vül a harangot egy művészi kivitelű
Holnap délelőtt 9 órakor Glattfelkép is díszíti: Magyarország Nagy- der Gyula megyés püspök fogja felasszonyának az a képe, amely a szentelni a frarangokat, amelyek
régi magyar pénzeken látható. A déli 12 órakor szólalnak meg először.
középfö harang Szűcs Béla és neje
Juhász Amália adománya. A kis- Feltétlenül nézze meg
harangot dr. Milkó Endre és neje
minden kötelezettség nélkül Horváth
Grüner Paula ajándékozták.
Diniét „GAMBRÜNUS" osemegeháut
A harangokat Budapestről dr. (Feketesas-u. 16.). amelynek traktára,
Rejód Tibor, az „Eklézsia" igazga- húsvéti likőrjei, uradalmi vaja. sajtjai,
tója kisérte le Szegedre és itt ma különféle halai, elsőrendű olmützi kvargdelikates dolgái kifagástalanok.
délután 3 órakor adta át azokat a lija,
Viszonteladóknak nagy árkedvezmény.
szegedi hívőknek.
,

Szeged, március 18.
(Saját tudósítónktól).
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MEGHÍVÓ.
Tisztelettel meghívjuk Önt és b. családját
a március 24., 25. és 26-án, pénteken, szombaton és vasárnap tartandó premierünkre, mely
alkalommal a világirodalom egyik legtökéletesebb alkotása

A HINDU

SÍREMLÉK
1. része:

Ezzel a szürke ülés bezárult.

A TÚLVILÁG

Korzó-mozi
Telefon: IguzKnlonag <455. Pénztár 1185
Hétfon es kedden

Elsie Fergusson
felléptével.

ENYÉM A BŰM
amerikai

szinmü

6

fevonásban.

Azonkívül

Egy pompás Fatty kép
.
f*t 7 és fél 9 órakor.
Előadások fél 5. tét < "

VÁNDORA

cimü 8 felvonásos mysterium kerül bemutatásra.
A film főszerepeit: Mia May, Conrad Weidt,
Olaf Fönss, Erna Moréna
és Bcrnhardt Goetske,
a német filmjátszás legkimagaslóbb reprezentánsai alakítják.

Rendelje

meg

már most

jegyét!!

Kiváló tisztelettel

Korzó-mozi.

50.000
—

—

—
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koronát nyerhet néhány szóval

AZ EST
jelmondatpályázatán
171

Aj pályázati

feltételeket közli :

Pesti Napló
Az Est
Magyarország
Szász Zoltán pöre.
BUDAPEST, március !8

A Magyar Hírlap irja: A Szász
Zoltán-féle pör mai tárgyalását fél
10 órakor nyitotta meg dr. Nagy
Béla fötárgyalási elnöki Szász Zoltánt, majd Gergelyt
szembesitik
Szerdahelyinévei arra vonatkozólag,
hogy ki diktálta a cikket, illetőleg
ki adott azok megírására utasítás?.
Szerdahelyiné kijelentette, hogy már
nem emlékszik a dologra.
Darvay János kéri, hogy a cikkeket ne olvassák fel, mert az újságcikk nem okirat, az ügyet pedig
nem ugy kezelik mint sajtóügyet éi
a biróság nem a sajtótörvény szerint Ítélkezik.
Szőke Sándor a cikk egész terjedelmében való felolvasását kéri.
tAlskolczi Ágost ügyész {Mindenekelőtt visszautasította azt a kijelentést, mintha neki bármi titkolt intenciói is lennének. A vádhatóság
nyiltan tárta fel az esetet s nincs
semmi titkolni valója. Szőkének válaszolva kijelenti, hogy nagyon alapos vizsgálat előzte meg a vádirat
kiadását s nem szabad a rendőrség,
vizsgálatát lekicsinyelni.
A biróság ezután elrendeli a cikkek felolvasását, n.ire megkezdik a
Jövő cikkeinek ismertetését
x Karnevál gyermekét, az idény
eoyik legszebb darabját játsza hétfőtől kezdve a Belvárosi-mozi, mely
szépsége mellett még arról nevezetes, hogy főszerepeit kiváló orosz
színészek igy San Mesjoukin Sonja
Lissenko stb. jitszák és kiválóságé
ért mindkét szegedi mozi műsorára
vette.

BELVÁROSI MOZI
Telefon : Igazgatóság 258 ' énz'ár 582
Hétfőn, kedden, szerdán

Hz idény egyik legszebb filmje

KARNEVÁL
GYERMEKE
a legkiválóbb orosz színészekkel
hat felvonásban
Azonkivül;

A CAYENNEI
FEGYENC.
Hugó Viktor hires regenye 6 felv.-ban.

