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ffi revízió kérdésében sem felekezeti, 
sem osztáfykiilönbség nincs közöttünk 

Vasárnap egész Szeged tiltakozik Trianon ellen 
A Magyar Revíziós Liga kezdeményezésére 

18-án megtarlandó országos revíziós gyűlések 
előkészítése országszerbe nagy lelkesedéssel fo-
lyik. A szegedi összes egyesületek megmozdu-
lásából látszik, hogy a revíziós gondolat ter-
mészetesen a tanyák világában is erősen él. 
A külterületi egyesületek nagyobb része szin-
tén vasárnap tartja gyűléseit, igy a felsőta-
nyaiak és a Felsőközpönton vasárnap délelőtt 
Nyáry György elnökletével hozzák meg a Tria-
non ellen tiltakozó határozatukat. A szegedi 
nagygyűlést előkészítő bizottsághoz állandóan 
érkeznek a be jelentések ugy a szegedi gyűlésre, 
mint az egyesületek kebelében ugyanezen a 
napon tartandó gyűlésekre s kérnek informá-
ciót, támogatást. Mivel az előkészítő bizott-
ság ugy látja, hogy nincs minden egyesület 
tisztában a tennivalókkal, a következőket közli: 

A szegedi nagygyűlés vasárnap dél-
előtt 11 órakor lesz a Belvárosi Mozi 
helyiségében, ahol az egyesület kép-
viselői a megérkezés sorrendjében fog-
lalnak helyet. A gyűlést pontosan t l 
órakor a Polgári Dalárda nyitja meg 
a Himnusszal. Utána dr. Kogutowicz 
Károly egyetemi tanár megnyitja az 
ülést, majd báró Skerlecz Iván v. 
b. t. t., volt horvát bán, dr. Ferenc:y 
Sándor, Temesmegye volt utolsó alis-
pánja és dr. Tihanyi Béla városi 
kegyes rendi főgimnázium igazgatója 
tartanak beszédet. Kuncz Henrik ev. 
lelkész »Üzenet a végekről« c. alkalmi 
költeményének elszavalása után a ma-
gyar Hiszekegy eléneklésével fog vé-
get érni a gyülás, amelynek közönsége 
a mozjból a Klauzál-térre vonul, ahol 
a Kossuth-szobor előtt 12 órakor az 
egyetem ifjúsága tartja meg revíziós 
gyűlését. 

Mivel ugy a nagygyűlés, mint az egyesü-
letek küJön gyűlései is határozati javaslatokat 
fognak hozni a mielőbbi revízió mellett, a 
nagygyűlést előkészítő bizottság ennek szöve-
gét elkészítette. A magyar szövegű határozati 
javaslatokat gróf Bethlen István miniszterel-
nök címére, a francia, angol és olasz nyelvű 
határozatokat a nyomtatott szövegből való le-
másolás után a népszövetségi főtitkárságnak, 
Lord Rothermerenek és Mussolini olasz mi-
niszterelnök cimére minden egyesület maga 

küldi meg. Az olasz levélre 32, az angol és 
francia levélre 40 filléres bélyeg kell, ajánlva 
50 fillérrel több. 

Az előkészitő bizottság e helyen kéri fel 
a város közönségét, hogy a revíziós nagy-
gyűlés alkalmából 18-án, vasárnap, ugy a köz-
épületekre, mint az egyesületi és a magán-

házakra tűzzék ki gyászlobogóikat. Az egyes 

egyházak főtisztelendő lelkészeit pedig e he-
lyen is kéri a bizottság, hogy aznapi szent-
beszédeikben emlékezzenek meg igazságtalanul 
szétdarabolt hazánkról s imádkozzanak az igaz-
ság győzelméért s Nagymagyarország mielőbbi 
feltámadásáért 

Szeged Népe! E napnak is meg keil mu-
tatnia, hogy a revízió kérdésében mindnyá-
jan egyek vagyunk s e tekintetben sem fele-
kezeti, sem osztálykülönbség nincs közöttünk. 
Vasárnapi tüntetésünk még mindig csak sze-
rény kopogtatás a Népszövetség ajtaján, még 
csak kérjük a világ elfogulatlan Ítélőszéke elé 
való állítását hazánknak. Ha Európa közé-
pén békét akarnak, szolgáltassanak igazságot s 

legnagyobb siker 1 

A legszebb filmkölfemény a 

állítsák vissza Nagymagyarországot Amíg ez 
meg nem történik, lelkünkben a parazsat ki-
aludni nem hagyjuk. Inkább most .balunk 
meg becsülettel, mint a gyávaság szégyenfolt-
jával homlokunkon várni a biztos pusztulást. 

A Szeged—Somogyi-telepi Polgári Kaszinó 18-án, 
délután 6 órakor a kaszinó helyiségében (24. ucca) 
revíziós választmányi gyűlést tart, amelyre ezen-
nel a választmányi tagokon kivül a kaszinó összes 
tagjait is meghívja. 

A Szegedi Kőműves és Aes önképző és önse-
gélyző Egyesület 1928 november hó 18-án, délután 
5 órakor revíziós nagygyűlést tart az egyesület he-
lyiségében. 

A Szeged-Felsővárosi Ifjúsági Egyesülst 18-án, 
vasárnap délután 3 órakor revíziós közgyűlést tart, 
melyre a tagokat tisztelettel meghívja az elnökség 

A Ferenc József Tudományegyetem Barátainak 
Egyesülete 18-án, vasárnap délelőtt fél 11 órakor 
az egyetemi könyvtár előadó termében (Központi 
egyetem, I. em., jobbra) rendkívüli közgyűlést tart, 
amelyre az egyesület tagjait ezúton hivia meg az 
elnökség. Tárgy a revízió kérdése-

A Magyar Textiltrrhnológusok Egyesület? Szsgedi 
Fiókja a revíziós nagygyűlést megelőzően a keres-
kedelmi és iparkamara termében vasárnap délelőtt 
9 érakor ülést tart. 

Vjtézek figyelmébe! Vasárnap 11 órakor a Bel-
városi Moziban tartandó revíziós nagygyűlésen 
Csongrád vármegye Vitézi Széke is résztvesz. Gyü-
lekezés lehetőleg minél nagyobb számban fél 11 
órakor a Belvárosi Mozi előtt. 
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Orvosi segítség 
nélkül is gyorsan meghízhat, ha naponla 

1 liter hab tejszint fogyaszt. 

A Sz»g3di Paprikakikészitök Egyesületi folyó 
hó 11-én tartott népes választmányi ülésén foglalko-
zott a revízió kérdésével. Vitéz Szőke István ismer-
tette a délelőtt tartott revíziós értekezlet lefo-
lyását és indítványára egyhangú lelkesedéssel ma-
gáévá tette az egyesület a trianoni békekötés re-
víziójának eszméjét és kimondotta, hogy a 18-án 
tartandó nagygyűlésen az egyesület magát 5 taggal 
képviselteti. 

A Jótékony Magyar Asztaltársaság vasárnap dél-
ben 12 órakor revíziós gyűlést tart a Raffai-féla 
vendéglőben. 

Az Alföldi Kereskedelmi Utazók Egyesülete va-
sárnap reggel 9 órakor tartja reviziós gyűlését a 
Kass-szállóban lévő hivatalos helyiségében, amelyre 
eznton hivja meg tagjait. 

Boldogságtól, a gyönyörtől 
könnyes szemek minden but, bánatot elfeledve, élvezlek tegnap a Belvárosiban a Magyar Rapszódia páratlan 
szépségeit. Amit Székely János ebben a filmben megirt, a szivünkből van merítve, szépségei, levegője hamisí-
tatlan magyar. Szinészek, rendező és író munkája a legtökéletesebb művészet. A filmet minden magyarnak 
látni ketl. A stílusos zene gyönyörűen feslette alá a film rendkivGl értékes cselekményét. Az előadás nagyszerű és 
felejthetetlen volt. A mézeskalács szivek, a bivalyos fogat szerte a városban nagy és kellemes meglepetés 
keltettek. A különleges filmremek szerdáig szerepel műsorom 

Kálmán Benő titokzatos öngyilkosságának epilógusa 
a törvényszék előtt 

| (A Délmagyarország munkatársától.) Gábor 

I Arnold hírlapíró, a Délmagyarország munka-
| társa állott pénteken a törvényszék Vild-
í tanácsa előtt. Gábor Arnold ellen sajtó utján 
| elkövetett rágalmazás miatt emelt vádat Szabó 

Imre szegedi ingatlanügynők. Gábor Arnold 
ez év májusában egy cikket irt a Délmagyar-
országba Kálmán Benő nyugalmazott munkás-
biztositói igazgató öngyilkosságával kapcsolat-
ban. Az öngyilkosság annak idején nagy port 
vert fel, rejtélyességénéi fogva sokat foglal-
koztak vele a lapok. Gábor Arnold ebben a 
cikkében a következőket irta: 

— Ebben az ügyben egészen különleges sze-

repe ixm egy Szabó nevü ingatlanügy nőknek, 

aki oly kijelentéseket tett az öreg házaspár 

előtt, hogyha nem adják oda 30.000 pengőért 

a házat, az egész családot börtönbe juttatja. 

Az eset megértéséhez szükséges, hogy Kál-
mánék el akarták adni a házukat és 40.000 
pengőt kértek érte. Az eladást Szabó köz-
vetitette. 

A pénteki tárgyaláson Gábcr Arnold kérte 
a valódiság bizonyításának az elrendelését. 
Bizonyítani kívánja, hogy ebben az ügybei a 
legjobb lelkiismerete és tudása szerint járt 
el. Mielőtt cikkét megírta volna, rxzlóságos 
rendőri nyomozási folytatott te. házról-házra 

járt, hogy az adatokat összegyűjthesse és csak 
az igazat irta meg. 

Dr. Burger Béla védő bejelenti ezután a 
tanukat. A hirlapi-ó közérdebből irta a cik-
ket, mert akkoriban a Kálmán-öngyilkosság 
körűi nagy tájékozatlanság uralkodott. 

Szabó Imre képviselője, dr. Reich Zoltán 
szintén hozzájárult a bizonyítás kiegészítésé-
hez és a maga részéről is jelent be tanukat. 

A törvényszék elrendelte a bizonyítás ki-
egészítését és elfogadta Gábor Arnold részéről 
bejelentett összes tanuk megidézését, a vád 
részéről felajánlott tanuk közül azonban a 
törvényszék csupán egynek a kihallgatását 
rendelte el. 

Fin- és !@ánykaruhák 
elsőrendű kivitelbea 280 

P o i l á k l e s f r é r e f r n é l csekonk» ucca. 

wiení fodrász világkongresszus versenyeiről hazaérkeztem és a 

vé^vekliaiápoIást,oneloIálást 
(Hennával) f e s t é s t és modern hajvágásokat 

hölgy- és urifodrász 
D u g o n i c s t é r 11. 
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Bérletfüzetek és szabad-
jegyek nem érvényesek. 

K o r z ó M o z i b a n 
ma is a iegbravorosabb 

Magyar Rapszódia 
ma és mindennap a B e l v á r o s i b a « 

Huszarcsimj 
Oioa Gralla és Werner Fitschau főszereplésével. 
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