
S Z E G E D Szeged, 1923 november 145. 

Rendőrség a birodalmi 
Berlinből jelentik: A német birodalmi gyűlés 

keddi ülésén Loebe elnök közölte, bogy dr. 
Hass és Most képviselők mentelmi jogának a 
megszállott területen történt megsértése miatt a 
francia és belga hatóságoknál tiltakoznak. A 
belügyminiszter engedélyt kért arra, hogy Hoff-
mann kaisersiauterni szociáldemokra képviselő 
ellen hazaárulás miatt megindíthassa a büntető 
eljárást. Az ügyet a bizottság elé utalták. 

A politikai vitában Wels szociáldemokrata és 
Hergt német nemzeti képviselő felszólalása 
után az elnök Stresemann birodalmi kancellár-
nak adta meg a szót. 

Können kommunista képviselő felkiáltott: 
Rendőrsig van a Házban l 

Nagy zaj támadt és a Ház minden oldaláról 
felkiáltások hangzottak. Az elnök állandóan 
csenget is több kipviselőt rendreutasít. 

Remmele képviselő ezt kiáltja: Parlamentben 
vagyunk itf, vagy fegyházban? 

Az elnök felszólítja Remmele képviselőt, hogy 
hagyja el a termet. O ennek a felfzóliiásna>; 
nem tesz eleget. Az elnök újból felszólítja, hogy 
hagyja el a termet s ezulán a gyülist egy 
órára felfüggeszti. 

Loebe elnök egy óra múlva újból megnyitja 
az ülést és kijelenti, hogy már hosszabb idő 
óta ő maga rendel a birodalmi gyűlés épüle-
tébe rendőrtiszt viselőket a birodalmi gyűlés és 
a kormány tagjai vádelmére. Számos fenye-
gető levél irkezett s a legutóbbi idők tapisz-
talatai sajnos, azt mutatták, hogy ezeket a fe -
nyegetéseket komolyan kell venni. 

Dittmann szocialista képviselő, a szocialista 
frakció nevében az elnök magatartását, mint 
teljesen korrektet, helyeselte. 

Minthogy Remmele képviselő, aki a termei 
ismételt 

Mini a német hírlapok jelentik, a szociálde-
mokratákon kivül a német nemzetiek és a 
kommunisták is megokolt bizalmatlansági ja-
vaslatokat terjesztettek elő, azonban valószinü-
leg mindhárom javaslatnak elutasítás lesz a 
sors?. 

A katonai ellenőrzés. 
Az Havas ügynökség ugy tudja, hogy a nagy-

követek konferenciájának németországi katonai 
ellenőrzés kérdésében VÜIÓ megegyezése a 
következő alapon történik meg: 

A nagykövetek konferenciája közölni fogja a 
német kormánnyal, hogy a katonai ellenőrzés a 
legközelebbi időben újra megkezdődik és fel-
teszi a kirdist, vájjon a nimet kormány hozzá-
járul e, vagy sem? 

A szövetségesek a katonai ellenőrzés ujabb 
felvétele tárgyában közös jegyzéket intéztek a 
német kormányhoz. 

A Ruhrvasutak átadása a francia 
bizottságnak. 

A német vasúti bizottság valamennyi Ruhr-
vonal üzemét átadja a francia-belga bizottság-
nak, akik a német üzemben levő vasutakat köz-
vetlenül vesdk át. 

A német trónörökös igényéről lemondott. 
Párisi jelentés szerint a német kormány 

november 15 én hangsúlyozottan megállapította, 
hogy a volt trónörökös trónigényétől való le-
mondása 1918 december 1-én kelt. 

A külföldi hitel. 
A Vossische Zeitung hírei szerint a Német-

országnak nyújtandó hitelben amerikai, angliai 
és hollandiai hitelről van szó. még mindig nem hagyta el, az elnök 

felszólítására sem volt hajlandó eltávozni, az . Berlinben egy kiló barna kenyér ára 420 
elnök az ülést csütörtök délutánra elnapolta. 1 milliárd, a fshéré 480 milliárd márka. 

A magyar-jugoszláv határ megjelölése. 
Kaposvárról jelentik: A trianoni halár nem 

követi mindenütt a Dráva folyását. A magyar-
jugoszláv határon működő bizoltság azért a 
határon minden 100 méter távolságra határ-
köveket állit jel. A nemzetközi bizottságot ez 
alkalommal Dávid Grey angol ezredes, Magyar-
országot Waffel Károly ezredes, Sopronmegyét 
Toltán alispán képviselie. Az átadásról magyar 
és francia nyelvű jegyzökönyvet vettek fel. 

Antiszemita zavargás 
a bécsi egyetemen. 

Bécsben a nacionalista egyetemi hallgatók 
hétfőn két zsidó tanár ellen tüntetlek, majd 
verekedést kezdtek a zsidó hallgatókkal, akiket 
az egyetemről való távozásra kényszeritettek. 
A rektor az egyetemet és összes intézeteit be-
záratta. Az előadások kedden is szüneteltek. 

A bécsi világkereskedelmi főiskolán zavargási 
kísérletek miatt az előadások szünetelnek. 

Gráci jelentések szerint az oltani egyetemen 
a zsidó diákokat megakadályozták az egyetemre 
való belépésben. Délután a német nacionalista 
diákság ülést tart, amelyen állítólag az egye-
tem és műegyetem igazgatója is részt vesz. 

— Apponyi haza térése Amerikából . Hir 
szerint Apponyi Albert gróf tegnap leányával 
együtt Amerikából visszatértében Cherbourgban 
partraszállt és Apponyi már útban van hazafelé. 

— KÜLFÖLD. Ltndoni hírek szerint tiz évvel ez-
előtt Turkesztánnak Ferganach nevü tartományában 
rádiumot fedeztek fel. Még a háború előtt megkezdték 
L c™6!°k a t ' ! m e | y e k e t most a háború után folytattak 
SLS2? t-on"a é /?b e n 1 5 gk. rádiumot találtak Munka-
körén ujabb rádiumtelepet is találtak. — Vasárnap 
%™<%országban a Pyreneusokon több földrengést 
Íf,ln„ÍA~ ? C e s k 0 S. lovo jelentése szerint Daskalov 

a klhal,gatá8 során bevallotta, hogy 
1 Í S h a c , m Jordánnak hívják, ületöségí 

h y l n Mn l ^ m i .S'<P. tagja* macedón szervezetnek. 
— Az albán delegáció Rómába érkezett, hogy a tervbe-

— Píukovich Ödön meghalt. A régi világ-
nak egyik érdemes férfia, aki egész ember volt 
minden megnyilatkozásában és a nagy, a jó 
birák sorából való: Píukovich Ödön nyugalma-
zott kúriai biró, kedden hajnalban. 82 éves 
korában elhalálozott. Az ítélőtábla idehelyezáse 
alkalmával került Píukovich Ödön Szegedre, 
ahol csakhamar tekintélyre tett szert jogászi 
körökben é* kedvelt tagja lett a szegedi társa-
ságnak is. Minden közügy érdekelte és minden 
humánus eszmének a szolgálatába állott és ez 
volt oka, hogy röviddel ideérkezése után he-
lyet kapott á köztörvényhaióságban. Sikerekben 
gazdag multu, nagy és hasznos munkásságu, 
meleg szívű ember száll vele a sírba, aki hí-
ven betöltötte küldetését. Kiierjedt rokonság 
gyászolja és a tisztelők nagy sereg . Temetése 
csütörtökön délután 3 órakor lesz a Vitéz-utca 
4. szám alstti gyászházból. 

— A népjóléti miniszter részvéte P a p p -
Váry Elemérné e lhunytán . P a p p v á r y Ele-
mérné elhunyta alkalmából dr. Vass József 
miniszter a kővetkező levelet in-.ézte a hon-
védalmi párt elnökségéhez: „Mélyem megren-
dülve vettem Pjpp-Váry Elemérnének, a hon 
védelmi párt nő> osztálya elnökének, a fenkölt 
szellemű, költő lelkű magyar nőnek elbunyía 
hírét. Fogadja a párt e súlyos veszteségben 
igaz szívből jövő mélységes részvétem kifeje-
zéséi. Őízinte tisztelettel Vass . ' Papp-Váry 
Elemérné tisztelt tagja volt a honvédelmi 
pártnak. 

- Ujabb dohányemelés készül . A leg-
utóbbi dohínyemelés óta föltűnt már egy-egy 
hir a lapokban, hogy az áremelést megismétlik. 
Most az Esti Kurir- ban jelent meg ez a hir. 

- A tfeteorologiri I n i é z ^ időprognóz iw: 
Sok helyütt csapadék, lényegtelen hőváltozássa!. 

F e l k é r j ü k előfizetőinket, szíveskedjenek a 
késedelmes, vagy rendetlen lapkézbesitésről a 
kiadóhivatali telefonon (Telefonszám 13-33) 
értesíteni, hogy a pontos kézbesítés iránt hala-
déktalanul intézkedhessünk. 

— Őrül t a pa r l ament karza tán . Budapesti 
jelentés szerint, mikor a nemzetgyűlés ülése 
véget ért, valaki a második emelet 9. számú 
karzatáról lekiáltott: „A kormány mondjon le." 
A teremőrök azonnal a karzatra siettek s egy 
őrmester: Pataki József karonfogta, deteklivek-
kel együtt a képviselőházi őrségre vitte. Olvasót 
szorongatott a kezében, amit nem akart eltenni, 
mert mint mondotta, napkeltétől napnyugtáig 
folyton imádkozik. Ezután Dessewffy elnöki 
tanácsos hallgatta ki a báznagyi hivatalban. 
Elmondotta, hogy a neve Bánfi József, 1868-ban 
született, vásári árus a Garai-téren. Viselkedé-
séről azonnal megállapították, hogy a szeren-
csétlen őrült. Elmondta, hogy szószerint ezt 
kiáltotta: „A mindenható Isten, az én atyám 
és a boldogságos Szűz Mária nevében azt 
követelem, hogy azonnal mondjon le a magyar 
kormány, mert már elég volt a sáfárkodásából." 
Bánfi Józsefet, aki valószinüleg vallási tébolyban 
szenved, a főkapitányságra kisérték, ahol Andrika 
h. főkapitány elé vezették, r»ki megvizsgáltatta Bánfi 
zsebeit, amelyben az EME tagsági igazolványán 
kivül még három hasonló jellegű egyesületi 
igazolványt találtak. Azonkívül egy nyolcoldalas 
röpiratot, amelynek első oldalán Bánfi képe 
látható alatta a következő szöveggel: „Bánfi, 
a kommunizmus legyőzője". Mielőtt Bánfit ki-
hallgatták volna, a rendőrség előtt vallásos pré-
dikációt tartott. A jegyzőkönyvi kihallgatás után 
Bánfit a rendőrörvosi hivatalba vitték, való-
színűleg valamelyik elmegyógyintézetbe szállítják. 

— Mégis bunda a banda, A város tanácsának 
legutóbbi iilésén érdekes üggyel foglalkoztak. Valaki — 
elismerésre méltó ötletességgel — megvételre kínálta a 
városnak egy öreg bundáját. A város igen jó vevő, 
gondolhatta az ajánlkozó, hisz vesz házat, földet és 
sohasem garasoskodik a vásárlásnál; miért ne vehetne 
hát bundát is. Potom két és félmillió koronát kért a 
portékájáért. Ezt ax«eajánlatot annak hivatali rendje-
módja szerint Bokor Pál h. polgármester referálta. El-
mondotta, hogy szakértők véleménye szerint a bunda 
ugyan hárommilliót is megér, de ő még kétszázezer 
koronát sem adna érte, mert hát saját szemével történt 
megvizsgálás alkalmával a moly nevezetű szörnyeteg 
hatalmas pusztításait konstatálta rajta. 

— Pedig bunda kéne — mondotta rezignáltán — 
a téli időkben anélkül nem igen ajánlatos külterülatt-
kirándulísra menni. Egy uj bunda azonban hét nyolc 
millióba kerül... 

— Hát nem veszünk bundát! — mondta a tanács 
több tagja egyszerre. 

— Vegyünk inkább subát — vélekedett a főügyész. 
— az is megfelel, aztán a moly se rágja meg. 

A suba előnyeiről és hátrányairól folyt ezután a ta-
nácskozás. .Egységes vélemény azonban nem alakult 
ki." A végén valaki szomorú lemondással bökte oda a 
régi szólást, hogy pedig .mégis bunda a bunda!" 

— „A keresztes vitézek nemes rendje8, 
Londonból jelentik: Angliában egy titkos tár-
saság van kialakulóban, amelynek neve „A 
keresztes vitézek nemes rendje." A társaság 
bizonyos lelki fascizmusra törekszik, jelszavuk-
nak ezt a mondást vették f e l : „Sic Deus vitet" 
(„Igy akarja az Isten"). A rend feje a west-
minsteri apátságban eltemetett ismeretlen katona. 
Tagjai csak azok lehetnek, akik 18-ik születés, 
évüket betöltötték. A rendnek eddig 200 cso-
port jt alakult meg. Niponta átlag 100 uj fel-
vételi kérelemnek tesznek eleget. Beszéíik, íiogy 
a yorki herceg és Britgener belügyi államtitkár a 
legnagyobb érdeklődéssel kisérik a mozgalmat. 
A tagok a gyűlés alkalmával a keresztes vité-
zek köpenye alalt fehérruhát viselnek, amelyen 
hímzett ^vöröskereszt látható. 

Villamos-, vízvezeték- éa gá* szerelést vállal 
Knefíel mérnök, Pusztaszeri-utca 5. Telefon 14-51. 175 

Széchenyi lüozi 
Telefon: 16-33. Igazgató: Dr, Varsányi Elemér. 
Szerdán, november hő 21-én Budapest szenzációja! 

Az a r a n y m a d á r . 
A saison legnagyobb sikerű darabja 6 felvonásban. A főszerep-
ben Heicne Hamraerstein, Amerika tüneményes szépségű min-

di vá ja. — Azonkívül az első idei uj ZIGOTO burleszk: 
Z I a o T O N H Q Y K Ö V C T . Burleszk 2 felvonásban. 

S H O B I K I R A W P U E . Burleszk. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor, A tejem kellemesen fűtve van. 

közkívánatra ^ L E N G Y E L V E R 1., II. 
Péntektőlvasárnapií £ £ E Z R E D L E A N Y A . 

S (elvonásban. 
Priscilla Deannel: 

írógépek ujak és használtak állandó gyári áron 
csak az Első Szegedi Irógépvállalatnál Keller szaküzletében kapható. Dijmentes bemu-

tatás. Széchenyi-tér 8. sz. M Telefon: 3-63. 


