Szeged, 1923 junius 8.

SZBOED

— Lukács György tiszteletbeli doktorrá
— Pusztító orkán Baranyamegyében. Kedavatása. A Ferenc József-Tudományegyetem ta- den dé'után három és négy óra közt pusztító
nácsa folyó évi junius hó 11-én, hétfőn déli 12 orkán é3 jége;ő vonult végig Baranya vármagye
órakor az egyetem aulájában rendUvüli ülést déli része felett a szenllőrinci és siklósi járás
tart. Az ülésen dr. Lukács György v. b. t. t. déli részén és a baranyavári járásban. Az orkamerás, nemz*tgyüléai képviselő, stb. urnák kán nagy károkat okozott. Az eddigi jelentések
honoris causa doktorrá avatása szerepel.
szerint legtöbbet szenvedett Vajszló és kör— Lendvai István öt sajtópöre. Ma dél- nyéke. Az orkán fákat csavart ki és háztetőket
előtt tárgyalták a budapesti büntetőtörvényszé- sodort le. Egy kőisttüó tetejét magával vitte,
ken Lendvai István kurzus hiriapiró öt sajtó- mely nyolc ökröt, egy lovat agyonütött és egy
pörét. Az első ügyben „hitfelekezet elleni izga- embert súlyosan megsebesített. A telefon- és
tás" miatt volt vádolva, miután a Nép ben táviróösszeköttetés megszakadt. Száva község„Búcsú Budától" cimmel cikket irt a zsidóság ben a hirte en jött jégverés Námet János udellen. A biróság a vád siói felmentette, mivel varán 70 darab baromfit pusztított el. Nagyon
szerinte Ler.dvai nem az egész zsidóságra ér- sok községben a gabonaneműekben okozott
tette kitételeit. Az ügyész felebbezett. A második 70—80 százalékra becsülhető kárt. A legnavádirat „büntevő feldicsérés vétsége" miatt ké- gyobb kár az őszi árpában éa búzában van.
szült. Lendvai ugyancsak a Nép-ben hosszú, Hasonló károkról tesz jelentést Villány, Nagydicsőítő cikket irt Héjjas Ivánról, aki akkor a nyárád, ezen az egész vonalon a gabonaterLandau pörben volt gyanúsított. A biróság a mésnek 65 százaléka pusztult el. Minthogy a
Landau-pör iratainak beszerzéséig fölfüggesz- vihar mintegy husz községen vonult végig, a
tette a tárgyalást. Harmadszor Lendvai bocsá- kár több százmillió koronára rug.
natot kért Zsolt Béla költőtől, ekit megrágal— A Hangya jubiláris kongresszusa. Ma
mazott. Negyedszer Rassay Károly rágalmazási délelőtt tartották meg a budapesti Városi Színpanaszában a biróság a tárgyalást elnapolta, És házban a Hangya jubiláris diszgyülését. Bernát
végül ötödször Buza Barna és Vass János, volt István ismertette az elmúlt 25 év történetét.
forradalmi miniszterek szólították a törvény elé Alnftíssy László a nemzetgyűlés alelnöke üdvözLendvai1, aki most a valódiság bizonyítása elő! lete után az egyes felekezetek papjai köszöngyáván megfutamodott, ugy hogy a vádlók el- tötték a Hmgyát, majd Bethlen István gróf
ejtették ellene a vádat.
miniszterelnök mondott
hos?zabb beszédet.
— Fizetésemelést kapnak a napidíjas ta- Ezután megkoszorúzták a városligeti Károlyi
nítók. A tanács Rack Lipót pénzügyi tanács- Sándor gróf szobrát, aki egyik alapitója volt a
nok előterjesztésire elhatározta, hogy a rend - szövetkezetnek. Délután a Mezőgazdasági Muszeres állásban nem lévő napidíjas tanítók fize- zeumbsn Balogh Elemér tartott előadást a szötését ötven százalékkal emeli, tekintettel arra, vetkezeti esz -mérői. Este a külföldi vendégek
hogy a város rendszeres alkalmazottainak rend- tiszteletére Balogh Elemér Tihamér-u'cai villájában garden-parlyt rendeztek.
kívüli segélye is ugyanennyivel emelkedett.
— Nem töltik fel a Stefániát. A város kö— Merénylet a szigetvári apátplébános
ellen. Szigetvár köztiszteletben álló apátplébá- zönsége körében már nagyon gyakran felmerült
nosa, dr. Herger József ellen kedden gyilkos az a jogos kívánság, hogy a hatóság egyszer
merényletet kiséielt meg egy ottani eszelős rnár hozassa rendbe a város egyetlen sétaterét,
cipészsegéd. A sekrestyében öltözködő főpapot a Stefániát, amely nagyon elhanyagolt állapokéssel hátulról megtámadta, de dr. Herger tában nem hogy csalogatná, hanem elriasztja a
szerencsére idejekorán észrevette éi igy el- sétára és friss, pormentes levegőre vágyó emháríthatta a halálos döfést, amely csak a bal bereket. A rendezésnek első hitélete az lenne,
vállán érie. A merénylőt, akin már régen az hogy a tiszaparti mellvéd melletti utat feltölelmezavar tünetei mutatkoznak, a templom kö- tenék. Erre vonatkozólag a mérnöki hivatal már
több ízben tett javaslatot a tanácsnak, de eredzönsége tette ártalmatlanná.
— Felvétel az érseki papnevelő intézetbe. ménytelenül. A tanács csütörtökön is foglalkoA kalocsai főegyházmegyei kápfalanhelynök leg- ; zolí a kérdéssel és most már végleg • kimonutóbb kiadott körrendeletében közli, hogy az dotta, hogy a Stefániát nem rendezteti, mert a
érseki papnevelőintézetbe történő felvételi vizs- töltési munkálatok kölíségeire nincs pénz. A
gákat julius 4 én tartják meg. A kellőképen levegőre, sétára vágyó emberek tehát továbbra
felszerelt kérvényeket junius 15-ig lehet be- is vágyakozhatnak, ha akarnak — hiába.
— Istentisztelet a zsinagógában pénteken
nyújtani az érseki helynökséghez. Azok, akik
junius 25-ik nem kapnak tagadó választ, julius es'e 7 órakor, szombaton délelőtt 10 órakor
3-án délelőtt az érseki irodában kötelesek je- írásmagyarázat.
lentkezni.
K á l l a y dr. i o g l a z c m l n á r t a t n a P a l l a v l c i n l - n t c a
m
— Csökkentik a légszesz egységárait. A 3 alatt f o g a d e g é s z nap. T e l e f o n 8 9 .
választott biróság legutóbbi határozata értelmében Thiering Oszkár ipariskolai igazgató néhány
nap előtt megállapította a gáz- és villamosáram
a Tlaza-szállő k e r t h e l y i t é g é b e n .
Telefon 44. vagy 15-02.
Igazgató : Vass Sándor.
május havi egységárait. Az egységárak, de
különösen a légszesz uj ára nagy meglepetést
Szombaton
Vasárnap
J u n i u s h ő 9 - é n éa 10-én
keltett az egész városban, senki sem várt ugyanis
ilyen, közel száz százalékos drágulást. Mosi
ugy értesülünk, hogy a szénklauzula alkalmaa budapesti F Ö R S T N E R-szalon d l v a t k r e á c l ó i n a k b e m u t a t á s á v a l .
zásánál hiba csúszott a számításokba és igy
MŰSOR i
Thiering Oszkár revizió alá veszi a légszesz1. Papp Jancsi, a „Royal Orfeum" tagja: Dalok.
árakat, amelynek minden valószínűség szerint
2. Förstner Nővérek modellje.
az lesz a következménye, hogy a gázegységárak
3. Körösi Böske, a „Blaha Lujza Színház" tagja:
Magyar tánc.
lényegesen csökkennek.
4. Sándor Stefl, a „Royal Orfeum" tagja: a) „Zorova— Félmilliárd értékU bankjegyet loptak
huru" (Kálmán—Oross). b) „Nevetni fog,ideülök
magához" (Harmath—Pallós). c) „Ramses" (Mia berlini birodalmi bankból. Berlini távirat
hályi). d) Táncpanoptikum. {Mihályi -Heidelberg).
szerint a német birodalmi bank nyomdájából
5. Förstner Nővérek modellje.
félmilliárd értékű bankj gyet elloptak. Az el6. Matány Antal, a „Királyszinház" tagja és Körösi
lopott bankjegyek 50.000 márkások voltak és
Böske: „Angalkám, tudod-e mi a lánc ? (Kalmár).
7. Virágh Jenő, a „Royal Orfeum" tagja.
legnagyobb részükbn az ellenőrzési szám is
8. Förstner Nővérek modellje.
rajta volt. A birodalmi bank véleménye szerint
S Z Ü N E T T
digha lehet megakadályozni a lopott bank
9. Matány Antal—Körösi Böske: Shymmi paródia.
jegyek forgalomba hozatalát.
10. Förstner Nővérek modellje. 11. Papp Jancsi: Mű-

Művész Szinpad

M ű v é s z előadás

— Förstner Nővérek divatszalonjának
(Budapest, Haris-köz 2) legújabb párisi modelljei
kerülnek bemutatásra szombaton, vasárnap este
a Művész Színpadon. Erre a nem mindennapi
érdekességü eseményre külön is felhívjuk a
közönség figyelmét, mert a Förstner szalon
divatkreációi éppen az utóbbi napokban keltettek Budapes en óriási feltűnést. A szajnaparii
fővárost domináló nőidivat bemutatása sokáig
emlékezetes marad Szegeden.

dalok. 12. Virágh Jenő: Kuplék. 13. Förstner Nővérek
modellje. 14. Matány Antal—Körösi Böske: Keringő.
15. Förstner Nővérek modellje. 16. Sándor Stefi:
a) „Augusztin" (Káltnán-Gross). b) „Utánzatok"
(Mihályi). „Autó* (Mihályi-Erős).

V A S Á R N A P T E L J E S E N UJ M Ű S O R t
Előadás kezdete este 9 órakor.

Jegyek

rendelhetők a 44. vagy 15—02. sz.

telejonon.

Helyárak: 800 és 600 korona (adóval együtt).
Kedvezőtlen idő esetén az előadás a Tisza-szálló
nagytermében lesz megtartva.

— Molnár-Tóthot átszállították az ügyészség
fogházába. A budapesti nyomozóhivatalban ma
délelőtt befejezték a nyomozást a rákosszentmihályi gyilkosság ügyében. A borzalmas gyilkosság minden részlete tisztán áll a rendőrség
előtt, csupán Lachmsn András meggyilkolásának körülményeiről hallgat még mindig MolnárTóih József. Néhány aprólékos részlet — revolverek kérdése — tisztázása után a rendőrség a
következő bűncselekményekért tartóztatta le
Molnár-Tóth Józsefet és bűnrészes társait:
négyrendbeli gyilkosság és gyilkosságban való
bünrészessége, előre megfontolt szándékkal elkövetett rablás, hivatali minőségben való zsarolás, magánkirathamisitás,
közokirathamisitás,
közokirathamisitásban való részesség, csalás,
sikkasztás, lopás és házasságszédelgés. Az esti
órákban Molnár Tóthot és feleségét, Kanozsay
Dezsőt és feleségét, Ditrói Puskás Albertet és
Szegi Máriát átszállították a pestvidéki ügyészség fogházába.
— A vendégszeretetből Is megárt a s o k . . .
A magyar tűzoltó szövetség ebben az évben
tartja meg huszonnegyedik országos kongreszszusát. A szövetség vezetősége beadványt intézett Szeged város tanácsához és érdeklődött,
hajlandó-e a város arra, hogy a kongresszust
meghívja, ami körülbelül kétszázötvenezer koronájába kerülne. A tanács sokáig tárgyalta a
beadványt és végül ugy határozott, hogy udvarias formában megtagadja a kérelem teljesítését, mert Szegeden már kétszer volt tűzoltókongresszus, na meg aztán pénz sem akad valami bőven.
— Kerékpáron az Eifel-torony lépcsőjén.
Pierre Labrec artista szombaton fogadásból
arra vállalkozott, hogy az Eifel-torony első
emeletéről kerékpáron megy a 350 lépcsőn keresztül a földszintre. Alig indult el, életveszélyes uiján, amikor lezuhant a karfán keresztül
a mélységbe és súlyosan megsebesült.
— Hirek a szöcskejárásról. Szombathelyt
jelentés szerint az ottani szöcskejárás megszűnt. Elérkezett ugyanis a peterakás ideje és
a szöcskék a lazább talajokra gyűllek össze.
Miskolcon eilenben egy ujabb rovar bukkant
fel és pusztítja a kalászosokat, a vörösnyaku
árpabogár. Egyedüli védekezés ellene a dohányluggal való permetezés.
— Már a lóhus is luxus cikk. Kaptuk a
következő, szomorú hangú levelet: „Tekintetes
Sz rkesztőség I Bizonyára nem kerülte el az
önök figyelmét sem, hogy az elmúlt két esztendő alatt milyen fontos népélelmezési cikk lett
a lóhus. Annál elszomorítóbb azonban, hogy
ma már a lóhusfogyasztás is éppen olyan
luxus a sz gény emberek, a tisztviselők és a
munkások számára, mint akár a már rég^n elfelejtett sertéskarmanádli, vagy a füstölt sonka.
Néhány hónappal ezelőtt még tele voltak az
újságok 3 0 - 4 0 — 5 0 koronás lóhushirdetésekkel, ma azonban már 700—800 korona egy
kiló lóhus áia. A köte'ezőár-táblán ugyancsak
600 koronás árak szerepelnek, de a valóságban ez sz ár csak a megfeketedett régi húsra
vonatkozik, nem pedig a friss húsra. Jól tudom, hogy az utóbbi időben mindennek az ára
emelkedett, de nem hiszem, hogy lenne olyan
árucikk, amely a két hónap előtti ár húszszorosát érte volna el az egyetlen lóhus kivételével.
Az árvizsgáló bizottság álla ndóan a szódavíz, a
gallértisztitás, a fekete kávé meg ezekiez hasonló fontosságú cikkek árának megállapításával foglalkozik, de azzal senki sem törődik,
hogy a hét és hónapszámra kenyéren-vízen
tengődő szegény emberek is hozzájuthassanak
bébe-hóba egy-egy falat húsételhez, még ha
Ióhushoz is. Ha máskép nem lehet, hát állítson
fel a hatóság egy lómészárszéket és lássa el a
szegény emb.reket olcsó lóhussal. (Aláírás)
— K Ü L F Ö L D . AZ Unió keleti államaiban a legutóbbi három nap folyamán hőhullám vonult végig. A
hullámnak számos halálos áldozata is volt. Több északon fekvő városból 90 Farenheit fokot meghaladó hőmérsékletet jelentettek. — Bécsben az állami tisztviselők
kiküldöttei ma este megtárgyalták a kormánynak a
fizetés rendezésére vonatkozó javaslatát s kimondották,
hogy a kormány javaslatának az indextörvény megszüntetésére vonatkozó része teljesen elfogadhatatlan.
— Szerb kormánykörökben Sándor király bukaresti utjának nagy politikai jelentőséget tulajdonítanak. Az
utazás célja egy szorosabb szövetség kiépítése és
Görögországnak a kisántántba való felvétele. — A
kinai kormány visszalépett, mert az elnök vonakodott
a kormány részéről előterjesztett több kinevezéat aláírni.

Gyermektrikó és fflrdSöltönyök nagy
választékban legolcsóbb áron Lampel és Hegyinél, Püspökbazár. Telefon 14—03.
»

