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aoíakait a tömeg heverte, mert a tulajdonos 

nem tüztc ki a fekete zászlót. A berendezést 

össze akarták rombolni, de a rendőrség közbe-
lépett. összetűzésre került a sor, amelynek 
folyamán 10 ember megsebesült. 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése ) Este 

súlyos uccazavargások voltak. Este hat óra-

kor nagyobb tömeg verődött össze a Paraszt-
Otthon előtt, hogy végignézze, amint az épü-
letet fekete drapériákkal vonják be. A tömeg-
ben egy fiatalemberekből álló nagyobb cso-
port tüntetésbe kezdett a csendőrök és 
a rendőrök ellen, majd zajongva, kiáltozva 
végigvonult a város főbb uccáin. A Jelasics-
téren a csendőrök szét akarták oszlatni a 
tüntetőket, ez azonban nem sikerült 

Összeütközés keletkezett, a tüntetők 
több revolverltorést adtak le a rend-

. örökre, akik sortűzzel válaszoltak. 

A csendőrlővé«k nem találtak senkit, mert 

Belgrádból jelentik: Racsics képviselő vá-
lasztóihoz a következő nyílt levelet intézte: 

•»Derék választóimhoz! Montenegrói szerb 
választóimhoz! Ti a kormány és a hatalom el-
lenére választottatok engem képviselővé. A 
rám hárított kötelességnek a mai napig lelki-
ismeretesen és buzgalommal tettem eleget 
Amikor a Ti erkölcsi és anyagi érdekeitekért 
kellett harcolnom, akkor igazi saerb-monte-
negrói módjára küzdöttem. Ma a Radics-pár-
tiak kihivó magatartást tanúsítottak velem 

azokat csak ijesztésnek szánták. 
A tüntetők ezután tovább vonultak. 'A1 város 

több pontján eloltották a villanylámpákat és 
a sötétség leple alatt folytatták a zavargásokat 
Később megtámadták a Gozo-kávéházat és azt 

csaknem teljesen lerombolták. 
A Kundulics. és a Vukovics-ucca sarkán az 
úttest felszaggatott kövezetéből 

barrlkádoka! emeltek a tüntetők. 
Éjfél felé a tüntetés már forradalmi jellegű 
volt. A város több pontján heves harc fejlő-
dött ki a tüntetők és a rendőrök között. 'A 
városban óriási a pánik. 

Az áldozatok száma egyelőre ismeretlen. 

Hit halottról és 12 súlyos sebesültről 
beszélnek. 

A nyugalom csak éjfélkor állt helyre. A! várost 
megerősített őrjáratok cirkálják be. 

szemben, megtámadtak becsületemben & ha-
zafias érzésemben. Odáig jutottam, hogy nem 
tudlak Benneteket többé képviselni. Meg va-
gyok győződve, hogy egyetértésünk és szeretett 
hazánk érdekében szükség van a haza vala-
mennyi fiának együttműködésére. Ha akadá-
lyozva leszek abban, hogy továbbra is a ki-
rály és a haza javára dolgozzam, kérem az 
Istent, vegye oltalmába a királyt, a népet és 
a hazát « . \ * 

A bíróság a város kívánságát teljesítette 
és kirendelte az előzetes birói becsüst a ház 
tényleges értékének megállapítására Bartns 
taór, Ottovay István és Ligeti Béla építészek 
személyében. A szakértők most terjesztették 
be jelentésüket a törvényszékhez. A szakértők 
jelentése szerint a város által birói letétbé 
helyezett nyolcvanezer pengő fedezi az épület 
értékét. A 229 négyszögöl nagyságú telket 
és a rajta lévő régi tipusu kétemeletes épü-
letet a szakértők 70 700 pengőre becsülték. 

Turóczy Mihály főügyész a szakértői jelen-
tés alapján arra kérte a törvényszéket, hogy a 
várost helyezze az ingatlan birtokába. A tör-
vényszék ezt a kérést teljesítette és a Nyikos-
féle ház birtokbavételére a végrehajtő junius 
30-ikát már ki is tűzte. 

A költségvetés 
a felsőház előtt 

Budapest, junius 21. A felsőház mai ülését 
10 órakor nyitotta meg Wlassics Gyula báró 
elnök. A költségvetés általános tárgyalását 
folytatták ezután. 

Teleki Pál gróf megemlékezik Klebelsberg 
Kunó kultuszminiszter rendkívüli nagy ér-
demeiről. Részletesen beszél ezután a kül-
politikai helyzetről. Minthogy a trianoni szer-
ződésnek ránknézve kedvezőbb paragrafusait 
iüár több alkalommal félretolták, ezzel gyön-
gítették az áttörhetetlennek mondott falat s 
mi majd abban a pillanatban felmondhatjuk 
a trianoni szerződést, amikor nekünk tetszik. 

Ruffy Varga Kálmán, a debreceni gazdasági 
akadémia igazgatója kifejti, hogy legnagyobb 
baja Magyarországnak, hogy gazdasági egysé-
gét elvesztette. 

Bán Jenő a következő szónok. Arról beszél, 
hogy a takarékosságra a jópéldát a gazdagok-
nak kell mutatni. 

Wlassics Gyula báró elnök délután félkettp 
órakor a felsőház ülését berekesztette. 
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Szegediek kedvenc 
találkozé helye. : 

Magyarország legnagyobb szál lodája. 

I Szobák a tegolcsóbbtól luxnsszobáklg. ; 

Szegedleknek különös 
k e d v e z m é n y e k ! 

Felbontották 
Károly voll román írónörökös házasságát 

(Budapesti tudósítónk telefonjelenlése.) Bu-
karestből jelentik: A legfelsőbb tőrvényszék 
ma tárgyalta Heién görög hercegnő válópörét 
Károly volt román trónörökössel. A felek ügy-

védeik által képviseltették magukat A tárgya-
lás zárt ajtók mögött folyt le. A legfelsőbb 
törvényszék rövid tanácskozás után kimoii' 
'dotta a háziasság felbontását. 

Körmendy Mátyási választották meg 
a vidéki Iparosság felsőházi képviselőjévé 

Megtartották a Kereskedők és Iparosok felsőházi tagválasztását 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
Csütörtökön délelőtt választották meg a ke-
reskedelemügyi minisztériumban a felsőház 
kereskedő- és iparostagjait. Fodor Jenő állam-
titkár elnökölt az ülésen, amelyen 22 elektor 
vett részt. 

A választás teljesen simán folyt le. A ke-
reskedők közül felsőházi rendes tagoknak 
megválasztották Székács Antalt (Budapest) 22 
szavazattal és Sesztina Jenőt (Debrecen) 21 
szavazattal. Iparos felsőházi rendes tagnak 
megválasztották Bittner Jánost (Budapest) 18 
szavazattal, Körmendy Mátyást (Szeged) i7 
szavazattal. Kereskedő póttag Budapestről 

Driieker Oéza és Miskolcról Neumann Adolf, 
jporós póttagok Lajta Rezső Budapestről és 
Kaszás Sándor Győrből. 

Körmendy Mátyást, Szeged legújabb felső* 
házi tagját csütörtökön délután sokan felke-
resték üdvözlésükkel. Mindenképen örvende-
tes eredménynek kelt tekinteni, hogy a vidék 
Iparosságát a felsőházban szegedi iparos kép-
viseli. Körmendy Mátyás megválasztásában az 
egész szegedi iparosság megbecsülését és 
megtiszteltetését kell látni s Körmendy Má-
tyás bizonyára igyekezni is fog betölteni azt 
a súlyos feladatot, amit az ország iparossá-
gának törvényhozási képviselete Jelent számára. 

H tulajdonosok ellenzése mellett junius 30-lkán 
bontatja le a város a Nyikos-féle házat 

(A Délmagyarország munkatársától.) Több-
ször beszámolt már a Délmagyar ország arról 
a bonyodalomról, amely a Nyikos-féle épület 
kisajátítása körül keletkezett és amely az ösz-
szes egyetemi kisajátítások kőzött a legkomp-
likáltabb volt. Ez a ház azon a területen 
fekszik, amelyet a kultuszminiszter a polgári 
iskolai tanárképző és gyakorlóiskola számára 
jelölt ki- Az intézet terveit W&lder Gyula mű-
egyetemi tanár készítette el és az építkezésre 
hirdetett versenytárgyalás eredménye alapján 
a munkát a Müller és Nyári-cég kapta meg. 
Az alapozást a telken már meg is kezdték, 
bár a Nyikos-féle ház még mindig ott áll, 
a telek sarkában. A kultuszminiszter szerdai 
látogatása alkalmával, amikor megszemlélte 
az eflyetemi építkezéseket, meg is kérdezte a 

polgármestertől, hogy mikor kerül sor v'égre 
a régi ház lebontásara, mert addig a mnnkát 
teljes gőzzel nem folytathatájk. 

A halálra, illetve erőszakos kisajátításra 
itélt háznak a Nyikos nővérek a tulajdonosai, 
akikkel a város nem tudott békés uton meg-
állapodásra jutni, mert kissé túlzott követelés-
sel álltak elő. Azt kivánták, hogy a város 
ugyanolyan kész épülettel kártalanítsa őket 
Ezért a város hatósága a kisajátítási ügyet 
birói útra terelte és a bíróságtól birói becs-
lést kért, valamint azonnali birtokba helye-
zést, hogy a házat mielőbb lebontathassa. A 
mérnöki hivatal a ház értékét nyolcvanezer 
pengőre becsülte és a kisajátítási eljárás meg-
indítása után ezt az összeget a várc« birói 
letétbe helyezte. ' ** 

Racsics levele a választólhoz 


