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— A márciusi közgyűlés, A márciusi köz-
gyűlésre Magyar József bizottsági tag hét-
főn egy indítványt és egy interpellációt jegy-
zett be. Indítványozza, hogy a város helyezze 
üzembe a boszorkányszigefi csolnakátjárót, 
ideiglenesen napszámos révészekkel és hirdes-
sen páyázatot a csolnakátjárási dijak bérletére. 
Interpellációjában azt kérdi a tanácstól, hogy 
az Újszeged-Felsőtorontáli Ármentesitő Társu-
lat milyen jogon farija zárva a szerb megszál-
lás óta a gyálai vámháztól a Gyála felé vezefő 
utat, amelynek legalább 32 év óta országút jel-
lege van ? Hajlandó-e a tanács sürgősen intéz-
kedni, hogy az ujszeged-alsóiiszaparli városi 
földek minden mezőrendőri kihágás és kerülő 
nélkül megközelithetők legyenek? 

— A háztulajdonosok gyűlése. A szegedi 
háztulajdonosok vasárnap gyűlést tartottak dr. 
Szélt Oyula elnökletével. A gyűlés célja az 
április 13-án tartandó országos kongresszus 
előkészítése volt. Pillich Gyula hosszabb be-
szédben ecsetelte a háztulajdonosok sérelmeit. 
Utána Balogh Lajos szólalt fel. 

— Az adófelszólamlásí bizottságok folyó hó 
18-án, kedden a következők felebbezéseit tárgyal-
ják: Az I. számú bizottság a kamarában: Kegyelet 
temetkezési intézet, Sebestyén Endre Fodor-utca 31, 
Fiala Károly Nemestakács-utca 12, Bohus Mariska 
szatócs Révai-utca 16, Kaufmann Imre Tisza Lajos-
körut 48, özv. Ungár Emiiné Jókai-utca 10, Radó 
Ilonka és Radó Soma Római-körut 10, Vigh Nán-
dor Tisza Lájos-körut 7, Andres Hedwig Tisza 
Laios-körut 37, Kertész Márk Tisza Lajos-körut 39, 
Schwartz József Attila-utca 8, Kovács Henrik Va-
léria-tér 3, Trottmann Jakab Margit-utca 8, Fischer 
Marcell dr. Korona-utca 4, Fülöp József Polgár-
utca 12, Boros János, Perl Mór és Fiai Kálvária 

— Halálozás. Súlyos gyász érte Feln Lajos 
ismert szegedi kereskedőt és családját, felesége, 
szül. Kohn Riza életének 48-ik évében, 16-án 
hosszas szenvedés után elhunyt. Halála széles 
körben nagy részvétet keltett. Férje és gyer-
mekei : Pártos Béláné és Fein László, vej 2 Pár-
tos Béla é? kiterjedt rokonság gyászolják. Te-
metése kedden délután három órakor lesz a 
Korona-utca 1. sz. a. gyászházból. 

— A nem állami zeneiskolák országos felügye-
lője. A kormányzó a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter előterjesztésére Szente Pál állami tanitóképzőinté-
ze i tanárt a nem állami zeneiskolák országos szak-
felügyelőjévé a VI. fizetési osztályba kinevezte. 

— Ismét szűkítették az árvizsgáló bizotl-
aág hatáskörét. Nem régen jelent meg az a 
kormányrendelet, amely az árvizsgáló bizottsá-
gok működését csupán az árak ellenőrzésére 
korlátozta. Most ismét megjelent egy rendelet, 
amely más oldalról csorbítja meg a haldokló 
intézmény hatáskörét. Az árvizsgáló bizottság-
nak eddig véleményezési joga volt az iparenge-
délyek kiadásánál, az iparhatóságnak ugyanis 
minden esetben meg kellett hallgatnia a bizott-
ságot, és abban az esetben, ha nem a bizott-
ság véleménye szerint döntött, a bizottságnak 
felebbezési joga volt. A kereskedelmi miniszter 
legújabb rendeletével az árvizsgáló bizottságot 
ugy a véleményezés, mint a felebbezés jogától 
megfosztja. 

— Hogy lesz kilencmillióból kilencvenmillió ? 
Ez is a város pénzügyi politikáját jellemzi. Ámult 
év tavaszán a tanács utasította a mérnöki hivatalt, 
hogy készítse el a nagyon rossz karban levő kül-
területi középületek rendbehozásának költségveté-
sét. A mérnöki hivatal el is készítette a költség-
vetést, amely szerint a tatarozás kilencmillió ko-

utca 21,' Blum Miksa', Klein Jenő Török-utca 6, j rónába került volna. A tanács soknak találta ezt 
Schaffer Vilmos Petőfi Sándor-sugárut 25, Szabó • az összeget, helyszíni szemlére küldte ki Ördögh 
Sándor Petőfi Sándor-sugárut 35, Nedelkov Sándor 
Szentháromság-utca 19, ifj. Zsembery József Bol-
dogasszony-sugárut 40, Deutsch Sándor Kelemen-
utca 4, Plesz László, Schwáb Katalin Kelemen-utca 
11, Szirovicza Imre Árpád-utca 11, özv. Szalay 
Lajosné Aradi-utca 2, ifj. Antal János Zárda-utca 
1, dr. Téki Endre Pusztaszeri-utca 21, özvegy 
Flaschner Lajosné Bocskay-utca 9, Kovács L. 
Nándor Tisza Lajos-körut 52. A II. és III. számú 
bizottság a meg nem felebbezett jövedelem- és 
vagyonadó tételeket vizsgálja felül. 

— Rendőrattakkal szétoszlatott felvonulás. 
Budapestről jelentik: A magyarországi szociál-
demokrata párt budapesti vezetősége vasárnap 
délutánra népgyűlést bivott össze a Petőfi-
térre, hogy megünnepelje a szabadságharc év-
fordulóját. A népgyűlésen több mint tízezer 
ember jelent meg. Az ünnepi szónok Farkas 
István nemzetgyűlési képviselő volt. Utána 
Propper Sándor beszélt Petőfi szelleméről. 
Beszede alatt a közönség több ízben viharosan 
tűntetett a reakció ellen. Garami Ernőt éljenezte 
és néba Károlyi Mihály neve is kihallatszott az 
éljenekből. A szónoklatok után a párt titkára 
rendben való nyugodt szétosztásra kérte fel a 
közönséget. Körülbelül öt-hatezer fónyi tömeg 
a népgyűlés színhelyéről a Kossuth Lajos-utca 
felé vonult sűrű sorokban. Az ifjúmunkások a 
Marseillest énekelték és közben zajosan éltették 
a szociáldemokrata pártot, a Népszavát és néha 
Károlyi Mihályt. A felvonulást kisérő rendörök 
nem avatkoztak be, mert a főkapitányságon 
történt megállapodás szerint a felvonuló tömeg-
nek a Rákóczi-ut sarkán kellett csak szétosz-
tania. A Nemzeti Színháznál egy szakasz 
lovai- és egy szakasz gyalogos rendőr jelent 
mag és oszlásra szólították fel a menetet. Erre 
viharos tüntetés támadt, mire a lo/ascsapat 
parancsnoka attakot vezényelt. Az attakra a 
tűntető tömeg a mellékutcákba szóródott szét. 
A rendőrségen eddig nem álittottak elő senkit, 
a nyomozás folyik és a rendőrség megállapítása 
szerint Kun Bélát és a szovjetet a tömegbe 
befurakodott agent provokatőrök éltették, akik-
nek kézrekeritésére minden intézkedés megtörtént. 

Lajos tb. tanácsnokot azzal, hogy a nem föltétle 
nül szükséges tételeket törölje a költségvetésből. 
A revizió meg is történt, de a megrostált költség-
vetés — időközben megérkezett az ősz — az ere-

1 deti kilencmillió koronáról hatvanmillió koronára 
redukálódott. A tanácsnak még mindig nem volt 
pénze, hát kiadta a kérdést a pénzügyi bizottság-
nak, találjon az ki valami okos megoldást. A pénz-
ügyi bizottság talált is — uj revizió és rostálás 
elrendelését javasolta a tanácsnak. A tanács Rack 
Lipót tanácsnokot bízta meg a második revizió 
végrehajtásával, de mivel időközben a tél is elér-
kezett, a revíziót tavaszra halasztotta. Most már 
itt a tavasz, ha ugyan hinni lehet a kalendárium-
nak és itt lenne a revizió ideje is. Rack Lipót 
most megbízatása alól való felmentését kérte a 
tanácstól. A tanács a felmentést megadta és dr. 
Szendrey Jenőt bizta meg a revizió végrehajtásá-
val. A kérdés tárgyalása közben Ördögh Lajos 
megjegyezte, hogy a revideált költségvetést ma 
már nyolcvan-kilencvenmillió koronából sem igen 
lehetne megvalósítani. 

A Belvárosi Bank és Kereskedelmi R.-T. 
közli, hogy hetipénz befizetéseket a kasszanapon, 
sőt a kasszanap után egy nappal is teljes heti 
jutaléktérités mellett fogad el, ha az illető üzlet-
fél az összeg befizetésére vonatkozó szándékát 
a kasszanap előtt legalább egy nappal az inté-
zet pénztáránál megfelelően bejelenti. m 

— Helyreigazítás. A Szeged vasárnapi számá-
ban .Ünneprontás" címen közölt rövid tudósítást 
arról az incidensről, amely a VI. kerületi függet-
lenségi kör márciusi ünnepségén történt. Dr. Tóth 
Imre beszédében támadta a meghívott szocialista 
munkásságot, amely a meghívásra a már ismert 
előzmények miatt nem jött el. Ki kell jelentenünk 
azonban, hogy bár dr. Tóth támadása erős volt, j 
csak a „hazafiatlan, internacionális" kitételt hasz-
nálta, nem pedig azt, hogy „hazafiatlan interna-
cionális gazemberek". Az utóbbi kitétel félreértés-
ből került lapunkba. 

Kérem azt az I l letőt, aki szombaton este 
a színházból tévedésből elvitte a szőrme boát, 
nagy jutalom ellenében hozza vissza, mert látták, 
hogy ki vitte el. Ellenkező esetben a rendőr-
ségnek átadom. Weiszfeiler Mór papír- és rövid-
áru nagykereskedő, Püspökbazár. 

Szeged, 1924 március 18. 
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Kedden, szerdán, március 18. és 19-én Az idény legpazarabb vig kalandor filmje: 

A Dagesztáni Kopinics. 
Egy világcsaló kalandjai Páriától Konstanünápolyig. Főszereplő: P U r i (HUSZÁR KÁROLY). 

I . rész : PETRÓiEUMFORRÁSOK H HOLDBHN. II. rész : KINCS HMI NINCS. 

Mindkét rész egyszerre, egy előadásban. 

Tekintettel a rendkívül hosszú műsorra csak két e lőadás , kezdete 5 és fél 9 órakor. 

Telefon: 
Igazg. 455. Korzó Mozi Telefon: 

Pénztár 1185. 

Március 18-án, kedden 

Wallace Reid -del a főszerepben: 

40,000.000 dollár 
olcsón eladó. 

Víg legenda egy szerencsétlen amerikai 
milliomosról 5 felvonásban. 

Egyidejűleg: 

A Madárember. 
Vidám kalandortörténet 5 felvonásban. 

Főszerepben: Douglas Fairbanks. 
E l ő a d á s o k kezde te : 5, 7 és 9 órakor. 

— Akinek tüt szúrtak a szivébe. Budapestről 
jelentik: Néhány nappal ezelőtt hirtelen meghalt 
Fehérvári Lajos ujságelárusitó. Az öreg valamikor 
jobb napokat látott és csak most kezdett el az 
ujságárusitással foglalkozni. A hirtelen halált a 
kerületi rendőrorvos bejelentette a főkapitányságra, 
mert a betegségről nem panaszkodott Fehérvári és 
orvosi kezelés alatt sem állotl. A holttestet be-
szállították a törvényszéki orvostani boncterembe, 
mert azt állapították meg, hogy külsőleg a halál 
okát nem lehet megtudni. Dr. Qyulay Elemér 
egyetemi tanár, amikor a mellkast felnyitotta, egy 
hosszú varrótűt talált a szívben, amely megszúrta 
a kezét. Nyomban jelentést tettek Kenyeres Balázs 
egyetemi tanárnál és a további nyomozás érdeké-
ben abban állapodtak meg, hogy a boncolást 
abba hagyják. A rendőrségnek jelentést tettek. A 
boncolás alkalmával megállapították, hogy egy öt 
és fél centiméter hosszú tüt szúrtak Fehérvári 
Lajos szivébe az ötödik borda alatt kívülről és 
ennek következtében halt meg. A hosszú, vékony 
és éleshegyü tü szurási helyét kívülről nem lehe-
tett észrevenni. Az iratokat átküldték az ügyész-
séghez, hogy ott sürgősen megejtsék az ujabb 
boncolást és ugyanekkor megindította a rendőrség 
a nyomozást, hogy hol, kik és milyen ok miatt 

ölték meg az ujságárust. 
Vlsvezetékét Feketénél készíttesse. Telefon lo-72. 

— Az utak fdtermésének hasznosítása. A külte-
rületi utak fütermését április 3o-án nyilvános árverésen 
hasznosítja a város. Az árveréssel a gazdászi hivatalt 
bizta meg a tanács. 

Mo ln á r fényképész. 

A detektív azonnal rád talál, 
Ha Molnár Rudolf lefotografál, 
Csak barátságos arcot kér 
És már is szived titkaiba fér. 
Te lehetsz szélcsap, hűtlen és gálád, 
Csak egy a hü : a fotográfiád 
Es mivel az élet adósod, 
Szinte az Idegekbe vág, 
Ha megszólal a képen az anyósod. 380 

Szerdán, csütörtökön, pénteken 

a Korzó Moziban 
Halálfejei vámpírok 

Filmregény 2 részben, 15 telvonisban. 

i. rész: Fekete arc, fehér álarc 
szere án, csütörtökön, pénteken, 
március hó 19, 2). és 21-én 

II. rész: Borzalmas éjszaka 
hétfőn, kedden, szerdán, március 24., 25. és 26-án. 

UaitTar-Olasz luk 
szegedi f iók ja i 

elfogadnak 

Takarékkorona-
betéteket 

8 napi felmondásra 10'/« mellett 

1 havi „ 127 . „ 

8 » i, 14 / . ,, 

folyósítanak 

Takarékkorona-
hiteleket 

legelőnyösebb feltételek mellett. 


