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nem ad|uk oda magunkat. Franciaország ragaszkodik a 
békeazerzidósben számára nyújtott biztonságnoz. Puszta 
látszatra sem ezzel, sem a jóvátételi kérdéssel nem 
elégszik meg országunk. 

Az egyik depattemenl megyei főtanácsa 11 
szavazattal kettő ellenében arra szólítja fel a 
francia kormányt, hogy a legrövidebb időn be-
lül igyekezzék Németországgal megegyezést 
kötni és szüntesse meg a megszáilást. A prefek-
tus a szavazás után lemondott. 

Knilling bajor miniszterelnök, aki már régeb-
ben szembefordult a birodalmi kormánnyal, va-
sárnap nyiltan nekitámadt Stresemannak és 
azzal vádolt*, hogy a szélsőséges baloldali pár-
tok karjai közé vetette magát, csak egy cél le-
beg szemei elölt: közvetlenül tárgyalni Francia-
országgal. Bajorország hazafias népének és 

A tanács nem törődik a többség akaratával . 

nacionalista szervezeteinek résen kell lenni, mert 
könnyen megeshetik, hogy a bajor kormánynak 
szüksége lesz rájuk, ha el akarja hárítani a 
bolsevista veszedelmet. Rágalom, amikor bsjor 
elszakadási törekvésről beszélnek, de ha észa-
kon kitör a bolsevizmus, akkor Bajorország 
fegyverrel fogja a maga területét megvédeni. 

Mint a Montagsblatt Essenből jelenü, a meg-
szálló csapatok tábornoka a ruhrvidéki bizott-
ság példáját követve, a német aranykölcsön 
jegyzését a jegyzés határidejének letelte előtt az 
egész területen betiltotta, mert a jegyzés ügyét 
nem terjesztették eléje jóváhagyás végett. Az 
eddigi jegyzéseket lefoglalták. A rendelet értel-
mében mindazoknak á pénzintézeteknek bezá-
rását helyezte kilátásba, amelyek a jegyzésben 
részt vettek. 

ről fölvett jegyzökönyvet a főjegyző szövegezé-
sében hitelesitették. Á jegyzőkönyvet a tanács 
minden tagja is aliirta. 

Ebből pedig az következik, hogy a tanács 
öt perccei előbb hozott határozata érvénytelen, 
mert homlokegyenest ellenkezik a közgyűlés 
hitelesített határosával. 

Gaál Endre harcmodorának jellemzéséhez 
tartozik ez is, hogy ő csak az olyan beadvá-
nyokat terjeszti a tanács elé, amelyek céljait 
szolgálják. A hétfői Pötemkin-tanácskozás előtt 
a polgármester Faragó Ödön egyik beadványát 
nyújtotta át Gaál tanácsnoknak. Faragó ebben 
a beadványában hivatkozik arra, hogy a város-
ban elterjesztett hirek szerint ő nem is kezd-
hetné meg az előadásokat, ha nem kapja meg 
Palágyi társulatát és díszleteit. Éppen ezért 
közli Faragó a város tanácsával, hozy ebben 
az esdben a színházat neki ítéli határozat jog-
eiősségétől számított 14 napon belül fővárosi 
színészekből alakított teljes társulatával megnyitja 
a színházat. Díszleteket az állami színházaktól 
kap és hajlandó a tanács által megállapítandó 
bármilyen magas összeget bánatpénzként lefizetni. 
Gaái Endre azonban erről a beadványról hall-
gatott és hallgatót! Wimmer Fülöpnek arról a 
hivatalos helyen elh;ngzott kötelező nyilatkoza-
táról is, amely szerint százmillió korona erejéig^ 
garanciát vállat arra az esetre, ha Faragó 
kapja a színházat, a várost emiatt kártérítési 
keresetekkel támadnák meg és a város vesztes 
lenne ezekben a pörökben . . . 

A tanács lörvénytelen határozatát természe-
tesen ismét megfelebbezik. Megfelebbezi Faragó 
Ödön és megfetebbezik mindazok a városatyák, 
akik már az elsi ianácsi határozatot is a rend-
kívüli közgyűlés elé vitték A közgyűlés szep-
tember 26-án ül össze, amikor a város tanácsa 
kéíségieíenül méltó választ kap majd a többségi 
akarat durva megsértésére. 

(A Szeged tudósítójától.) Vasárnap elterjedt 
a hir a városban, hogy a tanács szombaton 
délután titokban, szinte lopva meghozta hatá-
rozatát a szegedi szinház ügyében. A hir fedi 
a valóságot. A tanács nagy sietve összeült és 
nagy sietve meghozta határozatát, amellyel 
fittyet hányva a közgyűlés határozatának, — 
a lakosság túlnyomó többségének megnyilvá-
nuló akarata ellen ismét hozzájárult a szinház 
átruhizásához. Csak Balogh Károly jelentett be 
elleninditványt, de a siető tanácstagok, akiknek 
sietségét az ebédidő elmúlása kellőképen meg-
indokolja, leszavazták. Talán ezzel a momen-
tummal is számolt Gaál Endre. 

A tanács éhes gyomorral és titokban határo-
zott szombaton, de hétfőn már megbánta elsie-
tett lépését és ugy akarta kiradírozni az elkö-
vetett szépséghibát, hogy a rendes tanácsülés 
végén pro forma a nyilvánosság előtt is meg-
hozta határozatát. Gaál Endre felolvasta a már 
elfogadott javaslatot, Balogh Károly e'lenindit-
ványt tett és a tanács minden vita nélkül elfo-
gadta a kulturszenátor indítványát, amely szerint 
ismét hozzájárul ahhoz, hogy Palágyi Lajos 
átruházza Andor Zsigmondra a várossal kötött 
szerződését és kimondja, hogy Andor a szín-
házat minden felebbezésre való tekintet nélkül 
birtokba veheti. A polgármester ugyan aggá-
lyoskodott, mondván, hogy a tanács ezzel anyagi 
felelősséget vállal már magára, de Gaál Endre 
ismét erőszakoskodott és ismét győzött. Balogh 
Károly pedig kijelentette, hogy ellenvéleményét 
ráírja az aktára, mert ő az anyagi felelősség-
ből nem vállalja a ráeső részt, a határozatért 
ugyanis a tanács minden tagját anyagi fele-
lősség terheli. 

Ezzel befejeződött a rosszul megjátszott jele-
net, Gaál elszaladt telefonálni. Ö; perc múlva 
pedig megjelent a tanácsteremben Bokor Adolf, 
Tóth Imre, Wimmer Fülöp, majd később dr. 
Söreghy Mátyás is és a rendkívüli közgyűlés 
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— A fogadalmi templom bokrétafinne-

pélye. A fogadalmi templom épitömunkás3i 
vasárnap délelőtt tartották bokréta ünnepélyüket, 
amelyen megjelentek a város hatóságának kép-
selői és megjelent dr. Glattfelder Gyula p'ispök 
is. Az ünnepélyt istentisztelet vezette be, amelyen 
a Hazánk dalkör egyházi énekeket adott elő 
König Péter vezetésével, katonazenekar kísérete 
mellett. A mise végeztével az uj templom leg-
magasabb állványán harsant fel a dalkör éneke. 
Msjd Ottovay István műépítész mondotta el 
szép ünnepi beszédét. Ezután ié£i h a g y o m á n y 
szerint rímes felköszöntőt mondott Hullmann 
József műegyetemi hallgató mindazokra, akik-
nek részük van a templom felépítésében; min-
den strófa után megivott egy pohár bort a fe!-
köszöntött személy egészségére, az üres poha-
rakat pedig az állványokhoz vagdosta. Végül 
dr. Somogyi Szilveszter polgármester meleg 
Bzavakkal emlékezett meg a tcmplomépiiö 
munkásokról. 

— A hegyeatanitérend gyásza. A piaristák 
szegedi rendházának egyik érdemes és ered-
ményes munkásságu tanára, Sümegi Gyula va-
sárnap este rövid, de kinos szenvedés u'án 
elhalálozott. Sümegi Gyula fiatalon, a munka-
bírásnak legszebb idején távozott el az élők 
sorából. Mindössze 40 évet élt és ebből az idő-
ből 16 esztendőt töltött a kegyestanitórendben 

a tanári pályán és ebből az időből jelentős 
részt a Szegedvárosi főgimnáziumban, ahol a 
rendház szellemének megfelelően komoly, tar-
talmas és termékenyítő munkát végzett. Nem-
csak tanár ársai szerették és becsülték a fiatal 
szerzetest, hanem tanítványai is, akik élvezettel 
figyelték tanulságos magyarázatait, amikből 
mindig meríthettek. A magyar népoktatás je-
lentős eredményeket elért munkását kedden 
reggel 8 órakor a belvárosi templomban tar-
tandó gyászistentisztelet után temetik el a bel-
városi temető halottasházából a belvárosi te-
metőben. 

— Szántó Kálmán mefchalt. A magyar el-
beszélő irodalom egyik tevékeny müvelője: 
Szántó Kálmán, vasárnap éjjel, Budepesten vá-
ratlanul elhunyt. Szántó Kálmán nem tartozott 
a divatos és termékeny irók közé, de irod-.lmi 
működése mégis értéket jelent, mert választó 
kos ízléssel választotta meg témáit, a mese-
szövése gondos és érdekes volt, a nyelve pe-
dig zamatosan magyaros. Jó ideig mint tanár 
működött Kecskeméten, ahol élénk és kedvelt 
lapot is szerkesztett. Elbeszélései, ap.é rajzai a 
Világ-ban, az Az Est ben, a Pesti Napló-ban, 
a Magyarország- ban, régebben pedig a Buda-
pesti Napló- ban jelentek meg. 

Clmtáblák Jónásnál, Polgár-u. 8. Tel. 17 02. 
V i l l a m o s anyagok Deutschnél, Kállay Albert-u. 1. ots 

— Rákosi Viktor hajdúsági földön akart 
végsőt pihenni. A főváros a régi szokásokhoz 
híven eredetileg a Kerepesi-uti temetőben aján-
lott fel Rákosi Viktor részére díszsírhelyet azzal 
az indokolással, hogy a nemzet nagyjai túl-
nyomó részben itt pihennek. A család azonban 
utalással Rákosi Viktornak egy régebbi növel 
Iájára, amelyben kifejezésre juttatta azt a kí-
vánságát, hogy Budán temessék el, a Farkas-
réti temetőben kért díszsírhelyet. Rákosi midőn 
halálán volt, azt a kívánságát fejezte ki csa-
ládja előtt, hogy ha meghal, hozzanak Hajdu-
megyéből egy marék földet és tegyék a feje 
alá. Az elhunyt kívánságához képest tegnap 
táviratot kű döttek Hajdúnánásnak, amelynek 
Rákosi Viktor 18 éven át képviselője volt. 
Hajdúnánás küldöttségileg képviselteti magát a 
temetésen és ez a küldöttség fogja Budapestre 
hozni a maroknyi hajdúsági földet, amelyen 
Rákosi örökre pihenni akar. Rákosi Viktort 
kedden délután 5 órakor temetik. 

— Istentisztelet Kossuth születésének év-
fordulóján. Az ágostai evangélikus templom-
ban f. hó 19 én, szerdán délelőtt 10 órakor 
Kossuth Lajos születésének évfordulóján isten-
tisztelet lesz, amelyre az egyhíz elnöksége szí-
vesen meghívja mindazokat, akik Kossuth La-
jos emlékét ünnepelni kívánják. 

Órá |át javitassa Babosnál, Oroszlán utca 6.532 
V í z v e z e t é k é t Feketénél készíttesse. Telefon lo-72. 32 

— ErköScsrendéazeti razziát tartottak va-
sárnap este. Nem sokkal tiz óra után a Vár-
utcában, a Bohn féle vendéglő előtt, az úgy-
nevezett „baka-korzón" éppen akkor, amikor a 
legnagyobb tömeg élvezte ingyen a cigányzenét, 
váratlanul megjelentek a rendőrség emberei 
Wéber Árpád rendőrkapitány vezetésével, vala-
mint egy rohamsisakos kalonsi őrjárat. Az 
egész Vár utcát elzárták, a nőket kivétel nélkül 
közrefogták, a férfakat és a katonákat pedig 
a helyszínen igazoltatlak. 51 nőt kisértek be 
erős rendőri fedezettel a városházára, a katonák 
kö;:ül csak háromat vezettek a kaszárnyába, 
olyanokat, akinek nem volt kimaradáai enge-
délyük. A baka korzó után az Alföldi szálloda 
következett, ahonnan 24 nőt kisérték a város-
házára. A következő állomás a Módos-féle 
korcsma volt, ahol a csetédbálakat tartják. 
Megrí dva rebbentek szét a párok és a boros-
pohsrak visszakerültek az asztalokra. Hat kato-
nát, három'civilt és 72 nőt fogtak ilt közre a 
detektívek. A városházán azu án részletes iga-
zoltatás kezdődött, majd minden nőt rendőr-
orvos vizsgált meg. A vizsgálatnak megdöb-
bentő eredménye volt: 147 nő közül az orvos 
41 et talált betegnek, akik valamilyen nemi 
bajban szenvednek. Hétfőn a délelőtti órákban 
a betegeket átkísérték a kórházba; az egészsé-
gereket még tegnap éjjel elengedték. 

E l v e s z e t t vasárnap délelőtt egy fekete selyem sima 
schiidkrot nyelű esernyő. Jutalom ellenében átadható 
Petőfi Sándor-sugárut 25, 4. ajtó. 704 

Harry Liedtke, az egész világ kedvence, 
ez az örökké mosolygó arcú filmszínész mutat-
kozott be tegnap a Belvárosi Moziban Szeged 
műértő közönségének a Denevér cimü opera 
címszerepében. A Terra-filmgyár nagyszerűen 
ültette át filmre Strauss világhírű darabját, mely 
akárcsak a színpadon, a mozivásznon is a leg-
tökéletesebb tetszést váltotta ki. Putty Lia, az 
idegenbe szakadt kolozsvári primadonna s a 
bájos Éva May osztoztak Harry Liedtkével, a 
nők kedvencével az őizinte sikerben. A minden 
vonatkozásában elsőrangú filmremeket egy kitűnő 
No:d,sk vígjáték s egy természeti felvétel vezette 
be. Az előadást élvezetessé teite az eredeti 
S rauss kisérő zene. 

— ö n g y i l k o s á i g ó p i u m m a l . Hétfőn délután Ma-
rosi Ferencné szül. Ótott Teréz, 37 éves háztartásbeli 
alkalmazott angyilkossági szándékból nagymennyiségű 
ópiumot vett be. A mentők bevitték a közkórházba. 
Kihallgatni még nem lehetett, állapata súlyos. 

K á l l a y dr . J o g l s i e t n i n á r i n m a P a l l a v l c i n l - a t c a 
3 a latt fostad «eé«* nap. T e l a f o n 8 0 . m 
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