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HÍREK 
P a n a s z k o d u n k m i n d i g 

2 ;c*.'itélyek leromlásán. Az ország tenger j 

bajának jó részét ennek tulajdonítjuk. És 

ebben igazunk is van nekünk: panaszko-

jóknak. De nem tagadhatjuk el, hogy mi 

vagyunk a tekintély leromlásánál; okai. Mi 

(nagtiak- akik a tekintélyt nem tudtuk fen-

tarUn:. Mert, tagadni ezt nem lehet, a ma-

gyar emberben éppen ugy megvan a va-

lódi tekintély megbecsülése, mint a hamis 
Ktmttly felismerése és lebecsülése. 

Erre, amit most mondottunk, kiváló pél-

dát hallottunk a múltkor. Választóköruton 

volt nemrégen egy lemondás folytán meg-

üresedett kerületben íi jelölt s kíséretében 

résztvett az utóbbi idők egyik letűnt uj-

koriíeusa, akinek „kegyelmes* cím dukál 

ki. bar se hivatala, sem petfig autója nincs 

már szegénynek. Körúton voltak és elkerül-

tek egy községbe, ahol gyenge részvét 

mellett megtartották a programbeszédét az 

ajánkitxszcddel együtt, azután pedig a nép-

kört keresték fel, ahol — véletlenül — az 

egyik ellenfél párthívei tartottak éppen ér-
tekezletet. A választópolgárok illedelmes 

kózdmoosséggcl fogadták a kegyelmes kí-

sérőt. meg a jelöltet, letessékelték őket 

maguk közé s tovább folytatták a meg-

beszélésüket. 

A kegyelmes a biró mellé került, aki 

hon öntött a nagyúr poharába: 

— Vem akar maga inni a t . . . i bíró-

val ' - kérdezte. 

— Noni, mert mindössze csak tojásrán-

tottat ettem ma. 

A buro erre hátratoidult a falubeliekhez 

s hangban jegyezte meg: 

— Hiszen akkora a hasa, hogy egy tél-

dif^nő is elférne benne, hát persze, hogy 

kevés neki a rántotta. 

— Szeged tiltakozása a trianoni 
béke fll«n. A trianoni jogtalan béke 
ellen a város tiltakozását fejezte ki, 
melyet kfirir.itila*; az összes törvény-
hat<Vagokiiak megküldött. A köriratra 
eddig Debrecen és Györ városa 
v á l a s z o l t . 

— Negyvenen |«Uotkeztek a oépfő-
Ukola Ipart tanfotyahidra. A népfőis-
kola Iti lyiségében a nyári hónapok folya-
mán ipari szaktanfolyamokat rendeznek. 
A szaktanfolyamokat a főiskola eddigi elé-
adó tanarai vezetik. Eddig több, mint 
negyven hallgató jelentkezett. 

x A Széchenyi-Mozi ma mutatja 
be Jókai Mór örökbecsű regényéből, 
a Lélekidomárból készült slágerfilmet, 
melynek mindkét része egy előadás 
keretében fog leperegni. A darab 
főszerepeit a legjobb magyar színé-
szek: Mattyasovszky Ilona, Rajnai 
Gábor, Törzs Jenő és Makay Margit 
jatszák. 

— A tápé—naiodazentl kerület-
ben élénk •álaáitasi mozgalom folyik 
már azért is, mert április 17-e a vá-
lasztás napja. Dr. Szakáts József kis-
ga&apárif jíefölt pártja községenként 
megalakult. Igy Pusztamérgesen és 
Otíömösön is megfakult az elmúlt 
vásárnapon a Szskáts-párt. Helyi 
párlvezeiőségi tagok Pusztamérgesen: 
Ifj- Meszes Mátyás, Meszes Pál, 
Szabó Imre, Gyuris János biró, Kersch 
Ferenc gazdaköri elnök. Makra István, 
Magyar Lajos, Csáky Béla ; Öttömö-
sön pedig Nyári Ignác, Horváth Fe-
renc, Czékus Albert, Gubitza Mátyás, 
Sólya Lázár és Bus Pál. Nagy lel-
kesedéssel várják szerdán dr. Szakáts 
Józsefet, aki a mérgesi és öttömöci 
választókkal akkor ismerteti meg 
programját. Ugy értesülünk, hogy a 
jelölt a vasarnapot Mindszent és 
Szegvár közbégekben töltötte, ahol 
szintén nagy lelkesedéssel biztosítot-
tak a választók bizalmukról. Élénk 
•pozgaloni vo t az elmúlt vasárnapon 
oándorfaiván. Algyön és Tápén, ahol 
a már megalakult Szakáts-párti szer-
vezetek tartottak pártgyuléseket. 

Mielőbb sor kerül 
a trianoni békeszerződés ratifikálására.. 

Lloyd George nyilatkozata az angol tlázban. 

LONDON, ápr. 12. (M T. I. szikratávirata.) Lloyd George minisz-
terelnök a képviselőház ülésén kijelentette, hogy nem állapithatja meg 
előre a trianoni békeszerződés második olvasásában való tárgyalásának 
időpontját, de a kormány rajta lesz, hogy erre mielőbb sor kerüljön. 

— Százharminc millió korona 
ádóssagothagytak hatra az oláhok 
Szentesen. A szentesi lapokban 
Olvassuk, hogy a városi tanács most 

készült el az oláhok által okozott 

károk összeírásával. A kimutatás 
szerint a lovagias mócok 130 millió 
korona kifizetetlen adósság hátra-

hagyásával mondtak bucsut Szentes 

városának. 

— Erőszakos legény Bihari István 
makói gazdalegényt, mert Makón 1919. év-
ben a nemzetőröket, akik öt hangoa ének-
lése miatt rendreutasitolták, megtámadta 
és egyet meg is veri, a törvényszék ható-
«ág elleni erőszak vétségéért 7 hónapi fog -
házra és 200 korona pénzbüntetésre ítélte. 

x Ó C S K A Y-PÁR hangversenye 
18-án a tiszában. Jegyek 20—60 
koronás árban Bárdnál. 

— ttarmlc koronás hal a hatósági 
bódéban. Mától <<czdve kilónként 30 ko-
ronáért kapható nagyon j^minőségii élAhal 
a hatósági bódéban.' A halak a Fehér-tóból 
kerülnek a szegedi piacra, ahova naponta 
7—10 mázsát szállítanak 

Szedi áldozatát 
az angyalcsinálás. 

SZEGED, április 12. 
(Saját tudósítónktól.) 

Az államrendőrséget arról értesí-
tették, hogy Bafa Mária 25 éves 
szegedi lakos édesanyjának Szent-
mlhálytelekeu lévő lakásán tegnap 
réggel gyanús körülmények között 
méghalt. Az értesítésre azonnal 
rendőri bizottság ment ki Szejjt-
mihálytelekre, hogy Bata Mária ha-
lálának okát megállapítsák. A rendőri 
bizőftság megállapította, hogy a 
leány magzatelhajtás áldozata. 

A Szentmihályteleken történt nyo-
mozás megejtése után a rendőrség 
a s?erencsétlen leány és mdgzalának 
holttestét beszállította a közkórház 
halottas házába, hol az ügyészség 
rendelkezésére fel fogják azokat 
boncolni. 

A magzatelhajtáshoz segédkezet 
nyuitó anyát és Jzy. Nagy Oyörgyné 
szülésznői a rendőrség őrizetbe vette. 
A nyomozás tovább folyik. 

x Angol kosztümök és francia 
ruhák kiváló ízléssel Zsolnay-szalon-
ban készülnek, Korzó Mozi hazban 
az emeleten. Telefon 15—01. Aján-
lom speciel angol szöveteimet férfi 
ruhákra. 

— Engedélyhez kötStték a cigaretta-
papír behozatalát. A hivatalos lap mai 
száma közli a pénzügyminiszter rendelke-
zését, mely szerint szivarkahiivelyek, úgy-
szintén szivarkapapirok csak ktllön beho-
zatali engedély mellett lesznek behozha-
tók. (M. T I ) 

— A csengelei tüdóbetegazana-
tórium. A csengelei 120 holdas erdő 
közepén levő 12 hold tisztáson fog-
ják felépíteni a szanatóriumot. Dr. 
Pálfy József kijelentése szerint ezen 
építkezés rövid idő múlva meg fog 
kezdődni és remélhetőleg még ez-
évben befejezést is nyer. 

— Csak a karikaryilrtl nem esik fény-
Qzéai adó ala. A szegedi magyar királyi 
pénz ügyigazgatóság közölte a Kereskedelmi 
és Iparkamarával, hogy a fényűzési for-
gatni adó eltenőrzési szemlék alkalmával 
azt tapasztalta, hogy a szegedi óráa és 
éksíerészw, porcellánkereskédök 200 ko-
ronán aluli áruikért nem szednek fény-
űzési adót. Ez/el szemben a fényűzési 
rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 
pénzügymims/.leri rendelet értelmében az 
éfcSiér, otariy-," ezflstnfUvü iparnak árui 
fénzflzési forgalmi adó alá eső tárgyak 
akkor is. hacsak részben készüllek nemes 
fémből. A 200 koronán alóli arany-, ezüst-
és doublé-aruk tehát fényűzési cikkek és 
uiánuk forgalmi adót kell szedni. Nem 
fényűzési dbk kizárólag a minden díszí-
tés és ékesités nélküli karKagyürtt. A 
tükör minden esetben fényűzési cikk. 

— Csanádmegye 50.000 koro-
nát adott a Tudományos Akadé-
miának. Szép és követésreméltó 
határozatot hozott Csanádmegye 
törvényhatósága legutóbbi közgyűlé-
sén, afhefyérí 50.000 Roronás Támo-
gatást szavaztak meg a Magyar Tu-
dományos Akadémia kulturális cél-
jaira. Az adományról értesítették az 
Akadémia elnökségét. 

— Két va«on r{zgálicpt kicserélnek. 
A földmivelésügyi mimsztenum egyik vegy-
kisérleti állomásának vezetőjét leküldötte 
Szegedre, hogy a városunk részé é szállí-
tott rézgálic minőségét megvizsgálja. Mint 
ismeretes, Ifét vagon rézgálic kicserélésé-
r t "rlm szó és a'; város részérő) Csonka 
vegyészmérnök és Papp tüzoltófőparancs-
nok segédkeznek a miniszteri, kiküldöttnek. 

Telefon: 

Igazgatóság 258 Belvárosi Mozi. Tílefta: 

Pénztár 5S2. 

Kedd, április 12. Szerda, április 13. 

M a g y a r o r s z á g o n e l ő s z ö r , B u d a p e s t e t m e g e l ő z v e ! 

Amerika legnagyobb filmgyárának, a „Metró-' 
Pi lm-Corporat ion"-nak legszebb alkoftaa! 

AMERIKA GYÖNGYE 
= (A B A B A G Y Á R I LEÁNY) . = 

Britliáns társadalmi regény 6 fe'vor.ásban 

A főszerepben: E M M Y W E H L E N , a legszebb amerikai filmstár. 

HIARY ÉS A BOXBAJNOK. 
Ki finő amerikai vígjáték négy felvonásban. 

A főszerepben: a kis 6 év<s M Á R Y O S B O R NE , a legbájosabb 

= amerikai gyermek filmtvQvész. r=S= 

Csütörtöktől a szezon l egnagyobb f i lm je : 

18. KATALIN CÁRNŐ 7 felvonásban. 

C S I P E I S Á N D O R 
W C b S Ö R C N D Ú C I P É S Z C 1 C 

l s k o l a - u . 1 8 . T e l e f o n 1 5 - 3 1 . 

Elnökválság 
a Dugonics-Társaságban 
Dr. 6zatay lemond az elnőkaéfról. 

SZEGEI), április 12. 
(Sajit tudósitóiüdólj 

Irodalmi körökben navnk óta be-
szélnek bizonyos belső válságról, 
mely Pröhle Vilmos egyetemi tanár 
muft heti előadásával kapcsolatosan 
dul a Dugonics-Társaság kebelében. 
Pröhle ugyanis előadási tartott a 
Társaság csütörtöki felolvasó Ülésén 
a keleti kérdésről és egyéb kül-
politikai dolgokról és a napi sajtó 
egy része nem foglalkozott oly be-
hatóan ezzel az előadással, mint azt 
Pröhle a Társaság elnökségének fel-
fogási szerint megérdemelte volna 

Különösen azok ellen a lapok 
ellen irányul ez a neheztelés, ame-
lyek szerkesztőségében olyan újság-
írók tilnek. akik tagjai a Dugonics-
Társaság igazgatóságának. A kelle-
metlen incidens következtében dr. 
Szalay József, a Társaság elnöke el-
határozta, hogy lemond az elnöki 
tisztségről és ezt az elhatározását 
már közölte is az illetékes ténye-
zőkkel. Ebből kifolyólag tegnap, 
hétfőn délután ülésre hiviák össze 
a Társaság igazgatóságát, de eit az 
Ülést nem lehetett megtartani, mért 
az igazgató urak nem jelentek meg 
határozatképes számban: 

Most azon fáradoznak azok, aki-
ket illet, hogy dr. Szalay Józsefet 
eltérítsék lemondási szándékától és 
arra bírják, hogy maradjon meg to-
vábbra IS a Dugonics-Társaság élén, 
mély igazán sokat köszönhet az Ö 
agilis vezetésének. Lemondása any-
nyival is súlyosabb volna a Társa-
ságra nézve, mert ebben az esetben 
Móra Ferenc is elhagyná főtitkári 
állását, aki egész természeteren szo-
lidáris volna azzal az elnökkel, aki-
vel együttesen évek óta oly sokat 
fáradoztak karöltve a Társaság fel-
virágoztatásaért. Remélhetőleg el fog-
nak simulni ezek az ellentétek és a 
Dugonics-Társaság mindkét vezetője 
a helyén marnd. 

* . 

Megkérdeztük mindezekre nézve 
dr. Szalay Józsefet, aki azonban ki-
jelentette, hogy ebben a kérdésben 
nem óhajt nyilatkozni. Sikerült 
mindazonáltal teljesen illetékes for-
rásból annyit megtudnunk, hogy dr. 
Szalay már csak az április 24-ére 
kitűzött Tömörkény-emlékünnepen 
és a kegyesrendiek vezetése alatt 
álló városi gimnázium 200 áves 
fennállásának . emlékezetére május 
5-én megtartandó társasági ütésen 
tölti be az eluüki tisztséget. Ejt a 
két ünnepélyf még' <> készítette elo 
és ezért erkölcsi kötelességének 
tartja ezeken az elnöklést, aminek 
megtörténte után azonban ragasz-
kodik megmásíthatatlan elhatározá-
sához és lemond. 

Prágai szocialisták 
a szankciók ellen. 

A Matin szerint nem lesz megszállásra 
azflkaég. 

PRÁGA, ápr. 12. (M. T. I.) A 
német nemzeti szocialisták tegnapi 
értekezletükön állást foglaltak azeUen, 
hogy Csehország résztvegyen a 
Németország elleni szankciók végre-
hajtásában. 

LONDON, ápr. 12 Hir szerint 
Franciaország felajánlotta, hogy a 
Ruhr-vidéket mas tényezők katonai 
közreműködése nélkül is megszallja. 
Erre a megszállásra azonban aligha 
fog sor kerülni, mert dr. Simons 
német külügyminiszter a Matin 
berlini tudósítója előtt kijelentette, 
hogy Németország hajlandó uj ja-
vaslatokat tenni a kártérítés kérdé-
sében. 


