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ft községi választások eredménye alapján 
a román ellenzék a kormány lemondását 

követeli. 
F Kolozsvári Jelentés szerint a romániai és er-
délyi községi választásokon a városikban a* 
ellenzék, a községekben a kormánypárt győzőit 
Az ellenzik követeli a kormány lemondását. 

(Késő éjjel telefonálja budapesti tudósítónk.) 

Bukarestből jelentik: Bratianu betegágyából ma 
levelet intézeti a királyhoz. Politikai körök vé-
leménye szerint e levél a kormány lemondását 
tartalmazza. A kormány a kamara holnapra 
összehívott ülését március l-ig elnapolta. 

A bukaresti városházán 
nagy pusztítást vitt végbe a tömeg. 

Bukarest, február 22. Bukarestben a községi 
választási barc rendkivil kiélesedett és a vég-
sőkig feszített hangulat tegnapelőtt elkeseredett 
tüntetésben robbant ki. T z óra tá]bin mintegy 
2000 föböl álló tömeg vonult fel szép csend-
ben a városháza elé. Madgiem, foanttziesku 
éa Dobrescu ellenzéki vezérek vezetése mellett. 

A városházán dolgozó hivetalnokok a néma 
csendben felvonuló tömegtől megrémültek és 
emiatt Konstaniinescu főpolgármester és Alek-
szandru helyet'es polgármester a hátsó kapun 
elmenekült. Csak Rltz polgármester maradt a 
hivatalos szobájában. A tömegből kivált egy 
kisebb küldöttség és megjelent a polgármester 
előtt. Kérte, hogy a lent várakozó tömegnek 
haladéktalanul osszák ki a választási bizonyít-
ványokat, mire a polgármester azt válaszolta, 
hogy a kikézbesilett bizonyítványok már a 

járásbíróságnál vannak. , 
A lent várakozó tömeg felzudult: „Hazudik a 

polgármestert Nem bizunk a tolvajokban lu 

Ilyen felkiáltással a tömeg megrohanta a vá-
rosházát. Betódultak a kapukon, azokat be-
törve és néhány perc alatt ellepték a városháza 
összes hivatalos helyiségeit. Körülbelül félórán 
keresztül tartották megszállva a tüntetők a 
városházát és az idő alatt teljesen felforgatták 
és összerombolták az irodahelyiséget A bútoro-
kat összetörték, az iratokat nagyrészben szét-
hányták és összetépték. 

A telefonon értesített csendőrség megérkezé-
sére a tüntetők már alaposan elvégezték rom 
boló munkájukat. A csendötök megtisztították 
az épületet a zavargóktól. Megleru és Dobrescu 
ellen, okik a tüntetést vezették, vizsgálat Indult 
meg. 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A 
Szózat cimü fajvédő lap azt a hirt közölte, 
hogy a vizsgálóbíró elrendelte a Vázsonyl ellent 
merinylei miatt letartóztatott Vannay László is 
Molnár Ferenc szabaálábrahelyezisit. Sztrache 
főügyész kijelentette, hogy a tatr nem felel meg 
a tényeknek, mert ilyen intézkeáésről elsősorban 

Mozognak a francia fascisták. 
Megalakítják a termelők parlamentjét és a családapák parlamentjét. 

Páris, február 22. A nemzeti pártiak tegnap 
annak a napnak 10. évfordulóján, amelyen 
ai olfenziva megindult Verdunnal szemben, 
emlékünnepet rendeztek. A nacionalista pártiak 
emlékünnepélyével egyidejűleg az újonnan ala-
kult fsicista szervezel is megtartotta első se 
regszemléjél. A Nouveau Slecle állítása szerint 
Keletfranciaország valamennyi kerületéből 4000 
kiküldött jött el Verdunba és fogadta el a 
francia fascizmus programját. 

A fascisták felhívást intéztek a kormányhoz, 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Mező-
kövesdről jelentik: Valiét Sándor mezfikövesdi 
óráshoz beállított egy reáliskolai deák és egy 
ezüstórát kináll eladásra. As órás megvizsgálva 
az órát, kijelentette, hogy az Zsórl Lajos fő-
szolgabíró tulajdona. A gyerek tiltakozott és 
kijelentette, hogy ez csak tévedés lehet. Amig 
as órás az üzlet hátsó részében levő helyiségbe 
ment, a fiu innen is ellopott egy órát is meg-
szökött. Az órás feljelentésére nyomozás indult 
meg. 

Kiderüli, bogy a főredllskelának öl növendéke 
totvnjbandát alakított. A temetőben gombostü-
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Ma hirdetik ki lfázsonyi merénylőinek, 
hogy előzetes letartéztatásba helyezik-e őket 

az ügyiszsignek kellene értesllési kapni, ilyen 
értesiiés pedig az ügyészségre nem érkezeit. 

Értesülésünk szerint a soros vizsgálóbíró ma 
tényleg kihallgatta a két terheltet, vallomásaik-
ról részletes jegyzőkönyvet vett fel és köiölte 
velük, hogy az előzetes letartóztatás kérdésében 
hozindó határozatát kedden fogja kihirdetni. 

amelyben kijelentik, hogy ki fogják kényszerí-
teni a tehetetlen parlament lemondását és a 
voli frontharcosok megteremtik a nacionalista 
pártok és osztályok feletti álktaturát. A közeli 
jövőben a nemzeti érdekek valódi képviseletét 
teremtik meg két parlament formájában, az 
egyik lesz a termelőit parlamentiének s a má-
sik a családapák parlamentjének a formája. 
A fascista tüntetés egyébként a pénzügyi prob-
léma azonnali megoldását követelte. 

Őt reáliskolai tanuló romantikus tolvajbandája. 
Vérszerződést kötöttek, hogy nem árulják cl egymást. — Mind az ötöt kicsapták 

az iskolából. 

vei megszúrták a kezüket, a kifolyó vért egy 
boros pohárba összegyűjtötték és annak szim-
bólumául, hogy vérszerződést kötöttek, megitták 
is megállapodtak abban, hogy egymást nem 
fogják elárulni. Az össies kezük ügyébe kerülő 
értékes, idegen dolgokat eltulajdonították. A 
diákok lakásán megtartott rendőri háxkulatás 
egész muzeumot fedezett fel, különböző tárgya-
kat, órákat, iratokat, könyveket és mindenféle 
könnyen elemelhető dolgokat talállak. 

A tanárt konferencia azonnal eliávolltotta a 
deákokat az tskotáböi, a rendőri eljárás pedig 
tovább folyik ellenük. 
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Megalakult a szegedi Blcsérdysták egyesülete. 
Nyers étel és koplalás. 

Budapest után, hétfő déluián egyik szegedi 
kis bormérőben a szegedi Bicsérdysták is 
zászlót bontottak és megalakították a helyi 
Bicsérdysták egyesületét. As alakuló gyűlésre 
eljöttek a hivők, a hitetlenek, az egészségesek, 
a betegek, a gyógyulást keresők es a kíván-
csiak. A fölényes érdeklődők, akik háromdecis 
poharakban a homoki levét szopogatták, talán 
agg többen voltak, mint a „természetes élet-
mód" fanatikus követői. 01 órakor, amikorra 
> gyűlést hirdették, még alig voltak a kocsma-

helyiségben, ahol a fehér abrosszal leterített 
asztalokon, tányérokban korpás kenyér volt 
feltálalva, szimbólumképen, hogy ez a Bicstr-
dysták legfőbb tápláléka. Az érkezőket Vékes 
Imre fogadia, aki, mint mondja, már négy-
hónapos Bicsérdysta. Általában a szegediek 
még mind fiatal követői a Mesternek, aki mint 
forradalmositó próféta jelenleg Budapesten 
küzd elteinek üldözői ellen. Csak négy—öthó-
napos múltra tekint vissza a legtöbb szegedi 
hivő, ugy hogy még a természetes életmód 

követésében rendszertelenség, egyéni felfogás 
és nem uniformizált egységesség uralkodik, 
amint azt a Mesier bibliájában megírta, feltét-
len szigorú betartásra kényszerítve hívőit. 

A gyűlés lefolyásával és komolyságával, ugy 
véljük, maga Bicsérdy Béla is megelégedett 
volna, amikor látta, hogy a kis helyi egyesülés 
vezérei milyen fanafizmuisil és elszántsággal 
álltak fel a rögtönzött pódiumra, fejtegetve, 
taníttatva a Mester tanait, amely iz írás sze-
rint megtisztítja a testet és hosizu életet ad az 
életmód követőinek. 

Először intézőbizottságot választoltak. A 
szegedi Bicsérdysták vezéreivé dr. Vtnczy Ká-
roly egyetemi tanársegédet, dr. Schwarcz Já-
nos orvost, Varga Antal asztalost és V&es 
Imre ny. vasúti főellenört választották meg. 
A hivők hosszú poharakbél limonádét szür-
csölgettek, amikor egyhangú lelkesedéssel el-
határozták, hogy Szegedre meghívják Bicsérdy 
Bélái és hogy a magyarországi diadalútja 
először Szrgedről induljon ki, hogy majdan 
erős szervezési munkával mindenkit meg tud-
janak nyerni a tanoknak, ami az emberiség 

„ gyökeres átalakulását vonná maga után. 
— A főcél — mint mondotta egyik fel-

szólaló —, hogy először gazdaságilag lehetővé 
tegyék a Bicsérdysták élelmeiését. Ezért ke-
reskedőket kell megnyerni arra, hogy a Bicsérdy-
kosztoi árusítsák, mert a természetes életmód 
követése felére szállítja le a jelenlegi életfen-
lartási létminimunol. 

Nováky Árpád ny. őrnagy felszólalásában 
sa|át meggyógyulását ismertette és tirta fel 
azokat a módokat, ahogy egy igazi Bicsérdys-
tának élni kell. Minél mérsékel ebb evés nyers 
táplálékból és koplalás. Először koplalni, bogy 
a testben lévő kóros anyagok kipusztuljanak n 
szervezetből. A megjelentek élénk tetszéssel fo-
gadták azután, bogy Schvarcz János orvos 
minden Bicsérdystának ingyen ad tanácsot, 
hogy miképpen éljen a lan szerint, hogy testé-
ben-lelkében megtisztuljon és meggyógyuljon. 
Elhatározták még a gyűlésen megjelentek, hogy 
minden két hétben összejönnek. Tudományos 
és ismertető előadásokat rendeznek. Kirándul-
nak. Propaganda utján ujabb hivekel szereznek 
és mindent elkövetnek arra, hogy húsevő 
embertársaik belássák balgaságukat és 61el-
módjukkal rálépnek az igazi ösvényre, amely a 
hosszú, egészséges élet felé vezet 
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Befejezték az osztrák-magyar keres-
kedelmi tárgyalásokat Bécsbea. 

Budapest, február 22. Az oszfrák-magyar ke-
reskedelmi tárgyalások tegnap teljes megegye-
zéssel fejeződtek be Bécsben. A lisztvámot 
Ausztria 1.45 aranykoronában állopitolta meg 
az áltálunk javasolt 1.30 aranykorona helyett, 
a borvámot pedig 30 aranykoroadban állapí-
tották meg. Rendi ívül fontos körülmény azon-
ban. hogy sem az alkoholtartalmat, sem a bor• 
mennyiséget nem kontingentálták és igy minden 
remény megvan arra, hogy a körülbelül 4—5 
millió hektoliteres magyar borkészlet mobtllzálód-
haltk. Az osztrák-magyar tárgyalások befejezése 
örvendetes rést ü ölt a Magyarországot kör-
nyező államok addigi gazdasági blokádján és 
a megegyezés hírére Csehország nyomban lépé-
seket tett a cseh-magyar kereskeaelmi tárgya-
lások megindítása érdekében. 

KlilföldThirek. 
Londonból jelentik: Az angol kormány nem fogja 

támogatni Genfben Lengyelországnak azt a ké-
relmét, hogy a Népszövetség állandó tanácsába 
rendes tagul felvegyék. 

Parisból jelentik: A szenátus pénzügyi bi-
zottsága héífön (ártott formális ülésén ugy 
határozott, hogy a pénzügyi javaslatoknak a 
tárgyalását a szenátusban kedden kezdik meg. 

Venaitlesből jelentik: Hétlön délután 2 és 4 
óra közölt az összes kávéházak, üzletek és 
vendéglőket bezárták, tüntetésül az adójavas-
latok ellen. 

PáAsből jelentik: Az egyik katonai iskola 
lőporraktára ma a levegőbe repült. Egy őrt-
álló katona szörnyethalt. 

Villamos rövidzárlatok 
megszüntetését és hibás vezetékek kicserélését olcsón 

és megbízhatóan rögtön eszközli 

FONYÓ SOMA 435 

világítási vállalata, Kölcsey ncca 4. Telefon 165. 


