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Miuréic 
Az angol kormányválság. 

Londonból jelentik: A munkáspártnak és a 
szabadéivá pártnak a trónbeszédre adandó 
válaszfeiiratra vonatkozó javaslata híifön éjjel 
11 órakor kerül szavazás alá az alsóházban. 
Amennyiben Baldwin kormánya hétfőn éjjel 
megbukik, akkor kedden összehívja a minisz-
tertanácsot, hogy a királynak előlerjesszék a le-
mondást. 

Ez esetben kedden dílután hivatalosan kö-
zölnék az alsóházzal a lemondást és egyszer-
smind javasolnák sz ülés elnapolását. Ha a ki-
rály Ramssy Macdonaldot bizná meg kormány-
alakítással, az alsóház három hétig szünetelne. 

Londonból jelenlik: A trónbeszédre adandó 
válaszviták folytán az alsóházban felszólalt 
Mac Neil, á külügyi hivatal tagja s a jelenlegi 
kormány mellett szólott. Kijelentelte, hogy ez a 
múltban lényegében megőrizte megszakítás 
nélkül való folytonosságát. Lord Curzon a Ruhr-
vidék politikája ellen emel szót s ebben az 
ügyben elhárít magától minden felelősséget. 
Angolország nem avatkozik bele Németország 
belügyeibe, feliéve, ha illendőképen bebizonyí-
tást nyer, hogy a szeparatisták hatalma a nép 
akarata. Az angol kormány leküldte képviselőjét 
Pfdlzba, hogy az ottani helyzetről információt 
szerezzen be. 

— Dolláradomány a fogadalmi templom 
javára. Vaskos levelet kapott csütörtökön a 
polgármester Amerikából. Gyömbér Endre küldte 
és arról értesítette a polgármestert, hogy New-
Yorkban gyűjtést indított „a szegedi félben-
maradt fogadalmi templom felépítésére'. A 
gyüj és során ötvenhat dollárt — közel kétmilló 
magyar koronát — a Csongrádi Takarékpénz-
tár utjín utalta át. A levélhez mellékelt gyüj'őiv 
szerint a következők adakoztak: Gyömbér Endre 
és neje 20, Lévay Kálmán 10, Nagy Dániel 5, 
Nagy Dánielné 5, Kozma János 5, Joseph 
Gyömbér 5, Nagy Lajosné 1, Klein Károly 1, 
Sz Kaesoionof 1, Joseph Anugo 1, mrs. Ungir 
1, L. Friedmann 1 dollárt. 

— A japáni földrengés. Szerdán délután 
Tokioból távirat jött, hogy Kuanti tartományban 
is érezték a földrengést, de «z távolról sem 
volt olyan erős, mint a szeptemberi. Tokioban 
a villamosáram-telep gépei megrongálódtak, 
a vezetékek elszakadtak és a főváros világítás 
nélkül maradi, a közúti villamosközlekedés is 
megszűnt. A károk helyreállításán már is nagy 
erővel do'goznak. Több ház bedőlt, de tűzvész 
nem volt. Az áldozatok száma hivatalos jelen-
tések szerint sokkal kisebb, mint eleinte hitték. 

— fMálozás. Helmann Illés régi s/egedi 
közbecsülésben á ló polgár, a horgosi Kárász-
urad ilom évtizedekig volt bérlője hosszas szen-
vedés után elhunyt. Hahlát özvegyén kívül 
gyermekei és kiterjedt rokonsága gyászolja, kö-
zöttük Török Márton helybeli gyógyszerész. 

— Istentisztelet a zsinagógában pénlek 

dé'után félötkor. 

— Leszállították Landauer Ede büntetését. 
A mult év augusztusában a budapesti büntető-
törvényszéken Landauer Ede banktisztviselőt 
négy évi államfogházra ítélték, mert Kirchner 
Sándor tengerésztiszttel súlyos feltételű párbajt 
vívott, amelyen Kirchner halálos szúrást kapóit. 
A felebbezés folytán az űgy a királyi ítélőtábla 
elé került, ahol tegnap foglalkozott az üggyel 
Degré Miklós táblai alelnök tanácsa. A tábla 
tegnap este hirdette ki ítéletét, amelyben Landauer 
büntetésit hirom esztendei államfogházra szál-
lította le. Landauer semmiségi panasszal élt az 
itélet ellen a királyi Kúriához. 

— Két órát késett a budapesti személy-
vonat. A délután háromnegyed háromórás 
szokásos budapesti személyvonat csütörtökön 
csak öt óra elótt néhány perccel érkezett meg 
Szeged állomásra, mivel a személyvonat moz-
donyának tengelye útközben eltörölt. Monoron 
mintegy két órát kellett a vonatnak veszte-
gelnie, mig a fővárosból uj mozdonyt tudtak 
küldeni. Ezután a személyvonat menetrend-
szerűen folytatta útját. 

— A Pusztaszeri Á-pád-Egyesület bálja. 
Az Arpádházi királyok korában, a Szripusztán 
épült és a XIII. századba elpusztult szeri ben-
cés monostor alapkövein Árpád templomot ki-
ván épi eni a Pusztaszeri Árpád Egyesület. A 
cél javára február 2-án a Tisza-szálló összes 
termeiben nagy nemzeti bálát rendez. 

— Lefogtak három tőzadebizomínyost. 
Az utóbbi napokban több feljelentés érkezett a 

I főkap tányságra olyan tözsdebizományosok ellen, 
' akik üzletfeleik pipirj ivil és náluk elhelyezett 

tökével saját számlájukra spekulálnak és a pénzt 
eljátsszák. Tegnap hét fejjelentés érkezett a 
rendőrségre Világi István Ó utcai tőzsdebizo-
mányos ellen. Ugyanc-ak feljelentés érkezett 
Závorszki Béla tőz-debizományos ellen, aki 
ugyancsak nagy összeggel ká osi otta meg 
üzletfeleit. A rendőrség TÜnd a két tőzsdebizo-
mányost előállította és őrizetbe vette. Feljelen-
tés erkezett to/ábbá Révész Jikab tőzsdebizo-
mányos ellen is. A rendőrség nagy apparátussal 
kereste a szökésben levő tőzsiieb zományost, 
akit az éjjel sikerült a detektiveknek elfogni és 
a főkapitányságra előállítani A tőzsdebizo ná-
nyos beismerte, hogy üzletfeleinek pénzét el-
spekuáita és e ért a rendőrség letartóz atta. 

Szántó Tivadar zongoramflvéaz 28-án. Jegyek 
már kaphatók Endrényinél. 

— Trockij kéth«vi s z a b a d s á g a és — le-
tartóztatása. A Trockij letartóztatásáról s ó ó 
híreket, amelyek tegnap Berlinben mindenfelé 
elterjedtek, jól ér'esült helyen koholmányoknak 
minősitik. E beál itás szerint a hirek valószínűen 
onnan erednek, hogy Trockij fcéthónapi sza-
badságot kapott, miután előzőleg ellenzeki 
álláspontot foglalt el a szovjetkormány uj irányú 
gazdasági poIitiKája ellen. 

Arany, ezüst, brilliáns beváltás Tóth, Kölcsey-u.7. 

Közismert legolcsóbb rövidárus cég Battancs 
Gizella-tér 3. 

Telefon: A M A V I Telefon: 
Igazg . 455. B l O f Z O f W O Z i Pénztár 1185. 

Péntek, szombat, vasárnap, január 18., 19. és 20-án 

Három napig tartó kacagás! 

Max L i n d e r r e l 
a főszerepben: 

Három a testőr 
Parodisztikus bohózat 5 felvonásban. 

Azoukívül: 

Mister ágrólszakadt 
Vígjáték 5 felvonásban. 

Előadások kezdete - Hétköznap *;,5, Vés 1 ! , 9 órakor bioaaagoit kezdete. V a g á r n a p 3> 5 ) 7 és 9 órakor. 

Szécheny i Mozi 
Iga7g.dr Varsányi Elemér. Karmester Csomafáy S., a Városi Szinház v. k -rnagya. Telefon 16-33. 

Péntek n szombaton és vasárnap, január 18., 19. és 20-án 

B. V. IBHNEZ, a világhírű spanyol iró, az „Hpokalqpsis 4 lovasa" szerzőjének 
legnagyobb regénye! 

A vérző aréna. 
2 részben, 8 felvonásban. — A főszerepben : 

RODOLFO VALENTINO, az „Apokalypsis 4 lovasáénak főszereplője. 

„Ilyen filmszenzáció Szegeden még nem volt!" 
D r . Varsányi s. k., igazgató. 

Előadások kezdete: Hékö nap fél 5, fél 7 és fél 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. 

Hét fő iő l 

j Norma Talmadge-vel: A tökéletes asszony. 

— Ket vunateigazolás. Csü örtökön a hajnali 
budapesti személyvonat egyik kocsijából, köz-
vetlen Szeged állomás előtt, Mosszung Lajos 
tanítójelölt kiesett a sínpárra és esése olyan 
szerencsétlen volt, hogy a még mozgásban levő 
vonat kerekei ballábál tőből levágták. A men-
tők életveszedelmes sérüléssel vi ték be a köz-
kórházba. A rendőri vizsgálat még nem tudta 
megállapítani, hogy a szerencsétlen fiatalembert 
véletlenül kilökték-e a vonít nyitott ajtaján, 
vagy pedig szédülés miatt vesztette el az 
egyensuyt. — Makra János 22 éves kender-
gyári munkást a reggeli órákban a vasúti hí-
don ü öte el a makói vonat. Makra a szigorú 
tilalom ellenére ment át a hidon és amikor a 
mögö te jövő vonat vészjelt adott, annyira meg-
ijedt, hogy a sinek közé ugrott. A mentők igen 
súlyos sérülésekkel vitték be a közkórházba. 

— Szfllöl értekezlit. A szegedi állami Baross 

Gábor főreáliskola tanári testülete folyó hó 19-én, 

szombaton délután 5 órai kezdettel az l. em. 15. sz. 

tantermében szülői értekezletet tart, amelyen Takáts 

István tanár a testnevelés ügyéről értekezik. Az igaz-

gatóság ezutoa is meghivja a szülőket és érdeklődőket. 

— Az ürsa te k-»h vizdij*. A tanács — 
mint ismeretes — néhány nappal ezelőtt mó-
dosítva a régi vizd jszabályrendele'e', uj ku'cs 
sze int állapító ta meg a vízdíjakat. Kimond )tta, 
hogy a vizdij a nagykörúton bejül a közüzemi 
pótlék hetven, a nagyköru on kivül pedig öt-
ven százaléka. Mivel pedig a vizmütelep fenn-
tartása előreláth itólag ilyen alap m is százmillió 
koronával többe f -g kerülni, min1 amennyi a 
vízdíjakból befolyik, a tan tcs elhatározta azt is, 
hogy felirat-lag kéri a népjóléti minisztertől a 
közüzemi pótlékok megfelelő feleme ését. A 
csütörtöki tanácsülésen megállapította a tanács 
az üres telkek vízdíját is. Kimondotta, hogy a 
kiskörúton oelül fekvő üres telkek vízdíja egy 
négyszobás lanás mndenkori vízdíjával, a kis-
és a nagykörút között egy három'sobás >akás 
vízdíjával, a n gyköruton kivül pedig egy két-
szobás lakás vízdíjával lesz egyenlő. 

— A Szegedi Gyorsírók Egyesülete nagy nép-

szerűségnek örvendő gyorsirási tanfolyamait a jövő 

héten nyitja meg. A kezdők első órája kedden délután 

6 órakor, a vitairók órája hétfőn délután 6 órakor lesz 

az egyesület helyiségében (Földváry-utca 2.) Jelentke-

zéseket január 18., 19. és 2J-án délután 1—3 órakor, 

vagy 5—7 órakor elfogad az egyesület vezetősége. 

Elsőrendű 'ehémemSek, kalapok, nyakkendők leg-
olcsóbb árban Szende Mihálynál, Kelemen-u. i2. ess 

Felkérjük előfizetőinket, szíveskedjenek a 
késedelmes, vagy rendetlen Iapkézbesitésröl a 
kiadóhivatalt telefonon (Telefonszám 13-33) 
értesíteni, hogy a pontos kézbesítés iránt hala-
déktalanul intézkedhessünk. 

Kereskedők, iparosok és 
vállalatok figyelmébe ! ! ! 

Leltár alatt nagymennyiségű üzleti 
könyvek, forgalmi adó és fényűzési 
raktárkönyvek és mindenféle iroda-
szerek és nyomtatványok kerülnek 
olcsón eladásra! Mielőtt szükségletét 
fedezné, okvetlen kérjen ajánlatot 

Kovács Henrik 
Kölcsey-utca 4. szám. 949 T e l e f o n 10—48. 


