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HIREK
— A központi
választmány
ülése. A választási agyeket inlfctö
központi választmány
csütörtökön
délben ülést tartott dr. Somogyi
Szilveszter polgármester elnökletével.
Taschler Endre, a választmány előadója
bejelentette, hogy a 14 birói panasz
elintézve visszaérkezett a bíróságtól.
A biróság öt esetben megváltoztatta
a központi választmány döntését, a
többi határozatát azonban helybenhagyta. Korom Mihály indítványára
kimondta a választmány, hogy a
választási
igazolványokat nem a
közigazgatási hivatalok, hanem a
körzetelnökök osztják ki, hogy elkerülhessék a munkatorlódásból keletkező zavarokat.
— Elsí magántanári próbaelöadáa Szegeden. Szombaton délelőtt
11 órakor tartják magántanári próbaelőadásukat a belgyógyászati klinika
tantermében (Kálvária-téri klinikai
épület I. emelet) dr. Sacher Pál, a
kórbonctani és kórszövettani intézet
első tanársegédje és dr. Hainisch
Elemér, a gyermekklinika jelenlegi
vezetője. Az előadás nyilvános s
azon a nagyközönség külön meghívás nélkül is résztvehet. A próbaelőadásoknak bizonyosan nagy látogatottságuk lesz.
— Az orvosegyesület elnöke
dr. Boros marad. Megírtuk, hogy
a Szegedi Orvosegyesület elnöke,
dr. Boros József kórházi igazgatófőorvos, tisztéről lemondott. Az elnök lemondásával csütörtökön foglalkozott az Orvosegyesület rendkivüli közgyűlése, amely teljes bizalmát nyilvínitotta dr. Boros József
iránt, aki — miután lemondásának
okai megszűntek — továbbra is
megmarad elnöki tisztében az Orvosegyesület élén.
— Építsen a vároa közműhelyeket. Gyakran irunk az ipar
óriási jelentőségéről és gyakran mutatunk rá, hogy az ipar fejlesztése
milyen fontos nemzeti és közgazdasági érdek. Sajnos azonban — azok,
akik illetékesek lennének rá, vajmi
keveset tesznek az ipar érdekében
és minden iparpártolásuk jóformán
abban merül ki, hogy állandóan
hangoztatják az iparpártolás szükségességét.
A mostoha bánásmód
mialt azután a kisipar napról-napra
válságosabb helyzetbe kerül. Százakra megy azoknak a kisiparosoknak a száma, akik a szükséges
anyagiak hiján. műtrlyberendezés
nélkül tengődnek Szegeden és csak
reménvak sem lehet arra, hogy
valamikor megszerezzék a szükségeseket. A püspöktéri .Somogyibazárok" fölépitését az üzlethelyiség
nélkül álló kereskedők helyzete váltotta ki, akiknek akkori helyzete
nagyon sokban hasonlított a kisiparosok mostani helyzetéhez. Nem
kerülne nagy megerőltetésébe a városnak, ha a kisiparosok érdekében
most a Rdkóci- teret építtetné körül
műhelyekre alkalmas
helyiségekkel.
Ezzel a város nemcsak a kisiparosok
helyzetén segítene és nemcsak a
munkanélküliség megszüntetése felé
tenne nagy lépést, hanem jelentékeny
ijedelemmel is szaporítaná bevé-'
teleit.
— Nögyütés a Munkásotthonban. Csütörtökön esle szépen sikerült nögyűlést tartottak a Munkásotthonban. A gyűlésen körülbelül
300 munkásasszony és munkásleány
jelent meg. A szónokok a nókérdésröl, a választásokról és a politikai
helyzetről beszéltek.

— Msnskfltt f j r s r m s k s k nyaralta-

L Plftsch 'Sinaot nyug. határrendőrségi vezértanácsos, az Országos Menekültügyi Hivatal szegedi kirendeltségének
vezetője, a következő fölhívást bocsátotta
ki: Az Országos Menekültügyi Hivatal
által tervbe vett és a lehetőség szerint a
folyó év nyarán is megvalósítandó gyermeknyaralta tás érdekében egyelőre tájékozódni óhajtok afelől, hogy a Szeged
városában letelepedett szeaénysorsu menekültek közül kik szándékoznak a nyarattatásra feltétlen reászoruló gyermekeiket az akcióban részesíteni. Az előzetes
tájékozódás céljából felhívom az érdekelt
szülőket, hogy a nyaraltatásra küldeni
szándékolt gyermekeiket a vezetésem alatt
álló szegedi menekültügyi kirendeltségnél
(Vásárhelyi sugárut 2. szám, Keletmagyarországi Főiskolai Hallgatók Internátusa
épületében). 8 napon belül bejelenteni szíveskedjenek. A később jelentkezők nem
vétetnek figyelembe. Ez az összeírás —
amely magábanvéve egyelőre sem a jelentkezőkre nézve jogot, sem pedig a kirendeltségre nézve velük szemben kötelezettséget meg nem állapit — elsősorban

vagonlakók is tömeg lakásokon elhelyezett

családok gyermekeire vonatkozik, erre vonatkozó óhajukat azonban a városban már
lakással biró menekült tisztviselők is bejelenthetik. A továbbiak tekintetében az
előmunkálatok befejezése után történik
intézkedés.

— P e h é r Gizella növendékeinek
hangversenye május 13-án, szombaton délután 6 órakor a Tiszában
lesz megtartva a távozó Fehér Gizella
legtehetségesebb növendékei: Back
Mária, Fay Olga, Fischer Ilonka,
Eidus Lilly, Káldor Vera, May Elly,
Varga Piri, Winkler Ilonka, Wighmaler Ferenc, Somló Ferenc fognak
közreműködni. A növendékhangverseny érdekessége lesz, liogy ez alkalommal Corbelár Kamilla, okleveles
zongoraművésznő és tanárnő, Fehér
Gizella helyettese fog bemutatkozni a
szegedi közönségnek. Jegyek 20—100
koronáig Bárdnál.
— Méfls kapnak hatósági tisztet
s nem ssorosan vettek. Dr. Somogyi
Szilveszter polgármester budapesti utja
alkalmával a nem szorosan vettek tisztellátása ügyében is eljárt a közélelmezési
minisztériumban. Megtudta, hogy a miniszter néhány nap előtt leérkezett választáviratát tévesen értelmezték Szegeden,
ugyanis a nem szorosan vettek hatósági
lisztkontingensét a jövőben kiutalják, csak
a mult hónapokra visszamenőleg nem adják ki,, mert — mint mondotta a miniszter — visszafelé ugy sem lehet enni.

— L e h n e r — H a r t m a n n világhírű
vonósnégyes május 17-iki hangversenye a rendkívül nagy anyagi áldozatokra való tekintettel csak abban
az esetben tartatik meg, ha szombatig megfelelő számú jegy eladása
biztosítva lesz. Ezért a rendezőség
felkéri mindazokat, akik lehetővé
akarják tenni a kiváló magyar müvésztársaság szegedi hangversenyét,
hogy jegyeiket (50—200 korona)
váltsák meg.
— A vásárok áthelyeiéss — a váres

joga. A kereskedelmi miniszter a városhoz küldött leiratával régóta húzódó vitás
kérdést döntött el. Kimondja ugyanis,
hogy a vásáros napok áthelyezése ügyében a város hatáskörében dönthet.

— A szociáldemokraták választási plakátja. Csütörtökön végre
megjelent a falakon az első színes
választási plakát, a szociáldemokratáké és művészi nívójával, pompás
kivitelével az egész városban közfeltünést keltett. A plakát az ország
ujj4épitését szimbolizálja.
Fényes
diadalkapunál egy munkás éppen a
zárókövet leszi a diadalívbe. Alatta
fölirás: . Munkás nélkül nincs építőmunka. Szavazzatok
szociáldemokratára"! A szépen sikerült plakátot
Biró festőművész rajzolta.
— Május lö-ikén hirdetik ki a
gáz és villamosáram egységárait.
Értesülésünk szerint a döntőbíróság
május 15-én hirdeti ki a gáz és !
villamosáram uj egységárait.
i

Szeged, 1922 máim 12.

Klskáp
a csütörtöki tanácsülésből.
Balogh Károly mondja:
— Hát kérem tekintetes tanács,
nekem lenne egy érdekes . . .
Turóczy:
Mi lenne az, Károly?
Balogh: . . . darabom. Az árvizsgáló bizottság a legutóbbi ülésén foglalkozott a szódavíz árának
a megállapításával. Az a gondolatom
támadt . . .
Oail: Mi lenne az Károlyka ?
Balogh....
hogy mivel a szódavíz Csonkamagyarország egyetlen
üdítő itala . . .
Polgármester:
Na, na Károly . . .
Balogh: . . . hát jó lenne, ha a
város gyárat építene, amivel szabályozhatná az árakat és szapoiithatná
a jövedelmét.
Most egyet beszüntetett. Harmos
Turóczy:
Legyél te a vezetője,
Gyuia hírlapíró, a budapesti .Uj
Károly.
Nemzedék" 1920 szeptember 10-iki
Balogh:
Én a városnál semmiszámában országosan megrágalmazta
nek
sem
leszek
a vezetője. Én a
Várossyt. Ebben a fiatalban azonban
volt elég férfias becsületérzés. Móra kérdést fölvetőttem, nem azért, hogy
mindjárt a tekinletös
Ferenc író ársunk ulján élő szóval, határozzon
majd Várossytól levélben bocsána- tanács, hanem majd visszaviszöm,
tot kért félrevezetett tollának bűnei- beszerzem az adatokat és majd
ért. Levelében a többek közt f. évi akkor referálok.
május 8 án igy ir: .Nagyon, nagyon
Polgármester: Jó lesz, Károly.
sajnálom, hogy a cikk megjelent.
Berzenczey:
Itt vannak kérem a
Én önt nem ismerem. Utólag meg- kislakáspályázatok. •
győződtem, hogy önt mindenkor csak
A polgármestert elszólítják az elaz önzetlen emberszeretet vezérelte, nöki székből. Fölborul a sorrend,
s a keresztény emberszeretelet nem- száz téma röpköd a levegőben. Egy
csak szóval hirdeti, hanem tettel is. negyedóra múlva:
Botlásomat, amelyet jóhiszeműen köBerzenczey:
Itt vannak kérem a
vettem el, a jövőben jóvá törekszem kislakáspályázatok.
tenni, stb . . . "
Turóczy:
Várjuk meg a polgárAz „Uj Nemzedék" szerkesztősége mestert.
május 10-én a lap ^an ad elégtételt:
Balogh: Nem lehet azt kivárni.
„Az „Uj Nemzedék" 1920 szeptemBerzenczey:
Tizenkét pályázat a
ber 10-iki számában cikk jelent meg, versenytárgyalás eredménye.
amely Várossy Gyula Emlékiratának
Balogh:
Mondom főmérnök ur,
előfizetési fölhívásával foglalkozott. hogy kár volt még behozni, én vaSzívesen kijelentjük, hogy a c kk gyok ugy is az előadó, had nézzem
Várossyt, az ismert írót és publicisz- előbb át én, hátha én, mint laikus,
tát, a Ferenc József-rend lovagját se észrevöszök rajta valamit, amit le
írói, se egyéni korrekt becsületében
nem vöttél ésare.
sérteni nem akarta, s minthogy cikkBerzenczey : Van még arra idő,
író, aki rég nem tartozik a lap kőitt
csak arról van szó, hogy betelikébe, s aki Várossyt nem is isjelentsem
a versenytárgyalási bizottmeri, egyes bántó megjegyzéseit
ság
határozatát.
Azt javasolják, hogy
csak téves információk alapján íraz
öt
legolcsóbb
ajánlattevőnek adhatta, azokat sajnálja s így ezeket
juk
ki
a
munkát,
de csak ugy, ha
tárgytalannak tekintjük. — Várossy
elfogadják
a
legelőnyösebb
föltéteerre a lapban igy nyilatkozott:
leket.
„Bosszút nem ismervén, a lap,
Ezután megérkezik a központi
illetve a félrevezetett jóhiszemű hírlapíró ellen a sajtópört visszavonom." választmány néhány tagja. A beszélgetés általános lesz. A referádából
- tlétfön költözik át Ujaze- semmi sem hallható, csak néha
edre a kerületi főkapitányság. hallatszik ki Balogh hangja:
— Ugy-e, hogy mögmondtam,
jszeged kiürítése után a város a
tekinletös
tanács?
teljesen összerombolt szerb-bánáti
Végre
nyílik
az ajtó, [visszajön a
internátus épületének rendbehozását
rendelte el. A munkálatok e hét vé- polgármester és szilárd hangon elgén befejezést nyernek s igy a ke- kiáltja :
— Megnyitom a központi választrületi főkapitányságot
hétfőn, az
államrendőrség Újszegedre helyezett mány ülését.
A tanácsurak szedik az aktákat
részeit, úgymint a gazdasági hivatalt és a segédhivatalokat pedig a és egyenkint távoznak a teremből. A
jövő hét végén helyezik át Újsze- választás mégis csak fontosabb, mint
gedre. A szerb-bánáti
internátus a folyó ügyek.
többi helyiségei, amelyeket az ősz
folyamán az egyetemi tanároknak
— Megvonták az aradi katoadtak át, megmaradnak régi bérlő- likus gimnázium autonómiáját.
jük birtokában. .
Aradról jelentik, hogy a románok
x A K o r z ó Mozi I g a z g a t ó s á g a megvonták az ottani katolikus gimértesiti a közönséget, hogy péntektől názium autonómiáját, ami annyit
kezdve egy újítást léptet életbe. jelent, hogy az érettségi vizsgálatok
Ugyanis 2 előadást tart naponta 6 egy külön állami bizottság előtt
és 9 órai kezdettel. Minden előadás folytatandók le és csak annak a
3 óra hosszáig tart és állandóan 2 jóváhagyása mellett érvényesek. A
nagy slágert fog bemutalni. Ezen román kormánynak ez a legújabb
ujitás már ma, pénteken életbe lép intézkedése óriási fölháborodást szült
és a Star-filmgyár egyik legszebb az aradi magyar lakosság körében,
produktuma: „Veszélybén a pokol"
mert a derék minoriták gimnáziuma
cimü 6 felvonásos dráma és a már tradícióinál fogva is egyik leg„Farkasszivü férfi" cimü 5 fe'vonásos tekintélyesebb tanintézete
volt a
dráma, a legszebb amerikai attrakció megszállott területeknek. Az autolesz bemutatva.
nómia megvonásáról szóló határo- Aranyat és ezflstöt a legmagasabb zatot különben megfölebbezték a
árban vesz tritz órás, Dugonics-tér 11. 313 kultuszkvrmánynál.
- Elégtétel Várossy Gyulának.
Ugy Szegeden, mint az országban
közismert, hogy Várossyt Emlékiratának kiadása alkalmával, amelyet
az ő nemes szándékát és emberbaráti hazafias múltját nem ismerő,
legtöbbször tapasztalatlan fiatal és
fé revezetett hírlapírók rágalmazásai
ellen becsületének megvédésére irt,
mily szennyes politikai, sőt személyeskedővé durvult hajsza ért. A
haza- és vallás szeretetben megőszült
puritán papot, mert hazánk javára a
lelkek közelebb hozása céljábul kezet fogott a jó magyar munkással és
jó magyar zsidóval, elmondták némely helyi és fővárosi lapok hazaés 'vallásárulónak, kommunistának.
Várossy ezért tiz kényszersajtópört
indított Szegeden és Budapesten.
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