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Megjelenik naponkint délután

Kalazanti szent József rendjénekünnepa

A kultuszminiszter Szegeden — Qrói Teleki Pál is résztvett
az ünnepségen. — Az egész város ünnepel a piaristákkal*
SZEUED, május ü.
(Saját
tudósítónktól.)

1921 május hó 5-ike az ő napjuk
volt. Az Övék, akik a magyar ifjúság nevelő és lelki atyjai immáron
kétszáz esztendeje. Ünneplésére egybegyűltek sokan, a kormány képviselője, a tudomány művelői, a rend
és pályatársak és a.volt tanítványok
hálás seregi, sorukban számos nagynevű, országosan ismert, vagy helyi
viszonyokban felülemelkedett férfiú.
Szerdán délután, már érkeztek a
vendégek. Singer Kornél rendfőnök,
dr. Schiltz
Antal egyetemi tanár,
Bíró Imre rendfőnöki titkár, dr.
Révay József váci, Simonidesz
István kecskeméti igazgató,
Ohmacht
Nándor és dr. Sik Sándor tanárok.
A/ ünnep reggelén, 7 óra 15 perckor érkeztek meg dr. Vass József
kultuszminiszter, gróf Teleki Pál,
volt miniszterelnök, Szeged I. ker.
képviselője, Tóth Lajos kultuszállamtitkár és úT./alsovszky Jenő min.'titkár.
Fogadásukra a főispán, a polgármester s a tanférfiak közül sokan
az állomáson megjelenték s ott volt
friss erejével ragyogón a fiuk cserkészcsapata is.

Te Deum.
Reggel háromnegyed 8 órakor
gyülekeztek a főgimnázium dísztermében a volt növendékek, köztük
báró Tallión
Béla v. b. t. t.,
dr. Aigner Károly, dr. Kószó István,
dr. Dobay Gyula, dr. Szalay József,
di. Somogyi Szilveszter, dr. Temesvúry Géza, dr. Lippay
György.
Innen vonultak a volt tanítványok
a belvárosi templomban tartandó
Te Deumra. A Templom-téren
bulcsi Janky Kocsárd körletparancsnok és Shvoy Kálmán ezredes s a
körlet tisztiküldöttsége vártak. Nyolc
órakor jött a miniszter és kísérete,
hogy az ünnepélyes Te Deumon
résztvegyen.
A templomban Prelogg József
igazgató celebrálta az istentiszteletet
a kegyesrendi atyák fényes asszisztenciájával. A Templom-téren Miklós
János piaristr mondott szentmisét az
ifjubagnak..
A Te Deumnál, mise közben,
Vizner
Károly fcegyesrendi tarai tartotta a szentbeszédet. Ihletett szavakkal jellemzi a kalazanciusi
gondolatot, önérzettel mu at azokra
a nagy feladatokra, melyeket a jubiláns intézett megoldott, rendithetlen

hittel hivatkozik a jubiláns intézet
kétszáz éves fiatalságára, mely biztosíték a jövő sikereire nézve. Jellemzi a szeretetet és a nemzeti érzést, mely a kegyes tanitórendet
mindig vezette és mindig vezetni
fogja s mely megmagyarázza a piaristák nagy befolyását, kulturális
hasznát az állami és társadalmi élet
minden vonatkozásában.
A Templom-téren ,Öveges József
kegyesrendi tanár intézett szentbeszédet az ifjúsághoz. Lelkesítő szavai
azt a nemzedéket illeték, melynek
történelmi feladat jutott osztályré-<
szül: szegény, megcsonkított Magyarországol régi nagyságában helyreállítani.

Az emlékünnep.
A jubiláris emlékünnep a zsúfolásig megtelt városi színházban folyt le.
Szeged varos egész előkelő társadalma
ott volt a színházban. A volt tanítványok, a hálás szülök és a hivatalos élet összes faktorai résztveitek
azon.
Prelogg József igazgató nyitotta
meg az ünnepséget. Lelkes szavakkal tesz fpgadást, hogy a szeretetnek és a támogatásnak azt a tőkéjét,
mellyel társadalom és hatóságok a
kegyes rendieknek áldoznak, a haza
oltárára tett áldozat és azt a piaristák lelkük minden lelkesedésével,
tudásuk minden erejével fogják kamatoztatni.

közvetlenségében mély hatást váltott ki a hallgatóság lelkéből.
Majd az alsó osztályok fehérruhás
tornacsapata mutatott be ütemes
szabadgyakorlatokat. Mint kép és
mint produkció is igen szép volt
ez a szám és megérdemelten sok
tapsot aratott, amit ügyes piramissal
háláltak meg a tornász kisfiúk.
A műsoron ezután Dugonics
Andrá?, királyi oklaló vlgszabásu játéka . Tárházi
következett, melyet
frappáns ügyességgel és készséggel
adtak elő a nagy gimnazisták. Mindegyikük sok dicséretet érdemel: Somogyi Miklós, Armentano
Alajos,
Förgeteg János, Széli István, Lányi
Játus, Kup Oyula, Regdon László,
Völgyesi Jáncs, Schmidt Béla, Fodor
Ignác, Schreiber Miklós mind nagyon ügyesek voltak. Nekünk Peti
szemelyesitője, Lányi János s Schmidt
Béla tetszettek talán legjobban. A
prológust Aigner Károly, az epilógust
Schmidt Miklós szavalták igen ügyesen, bátran és értelmesen.
A színházi ünnepséget Berlioz:
Rákóczi-indulója zárta be, melyet a
szegedi fiíharmoniku/.ok adlak elő.

A bankett.

inti?, rt
Délután két órakor ünnepi bankett volt a Tisza-szálló nagytermében. Az ebéden mintegy kétszázan
vettek részt, köztük az illusztris vendégeken kivül a volt tanilványok
nagyszámban.
Beszéde végén az ifjúsági ének-Az első pohárköszöntőt dr. Aigner
kar elénekelte a magyar imát, melyet Károly főispán tartotta, aki beszéKSnig Péter zenésített meg.
dében a piaristák hazafias munkáDr. Somogyi
Szilvesztei a város jának áldozott néhány meleg, szép
nevében válaszolt az igazgató be-^ szóval, majd a magyar Golgota-járás
szédére. Köszönti a piarista-atyákat, nagy szomorúságára tér át és arra
arra kérve őket, legyenek hozzánk a férfiura emeli poharát, aki Magyarország megváltójává leli: Horthy
olyanok, aminők eddig voltak.
Miklósra, Magyarország szeretett
Az ünnepély következő számai nagyurára! A főispán beszédének a
Fichtner Sándor: 1848. c. szimfoni- kormányzóra vonatkozó részét az ünkus .-enekölteménye és König Péter neplők állva hallgatták végig.
hegedűversenyének Andante-ja volA főispán után Bokor Pál helyettak, melyet a szegedi szimfonikus
tes polgármester állott fel szólásra,
zenekar adott elő, ez w'óbbi számaki pohárköszöntőjében dr. Vass Jóban dr. Belle Ferenc tanár interprezsef közoktatásügyi minisztert éltette.
tálását kisérve, nagy precizitással és
Most Vass József kultuszminiszter
lendülettel.
emelkedett
fel ültéből és feszült érAz ifjúsági énekkar Arany—Révfy :
deklődés közepette kifejtette azt,
Rendületlenül c. dalát adta elő.
hogy a kegyes tanitórend rendi
Most dr. Csaba Jenő kegyesrendi internacionalizmusa mellett mennyire
tanár költői lendületű, szépen épí- nemzeti, nacionális tudott lenni.
tett ünnepi beszéde következett, mely Ennek az inditó oka az, hogy a
megható szerénységében és kedves rend alapja a leguniverzálisabb és

SZtRKÉSZTÓSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:
KBIcscy-ntca 6. • Tcleton 13-33.
emellett a legnemzetibb eszme: az
evangélium. Az evangélium gondolata a piarista gondolat, mely a
gyermek'elkeken keresztül megtalálta
az utat az apák és anyák s ezekben
a nemzet lelkehez. Ez az oka annak,
hogy a magyar nemzet mindig
megbecsülte fi rendet. Köszönti most
a kegyesrend.eket azzal, hogy a kétszáz esztendős multjuk r em az övék,
ez a mult a nemzeté, amelynek dolgosak. Az övék a jelén: a munka.
A kultuszminiszter után Singer
Kornél rendfőnök aposztrofálta a
tanítványait. Lelkes, szép beszédét,
melyben köszönetlel edózik mindenkinek, akik a piaristák munkáját elősegítették s melyben a magyar bánat is át meg áteceng, lelkes éljenzéssel, szerelő ovációval gyakran félbeszakították.
Majd gróf Teleki Pál, Szeged I.
kerületének nemzetgyü'ési képviselője tartott pohárköszöntőt. A nemzeti feladatokat jellemzi, amelyek a
kegyesrendi atyák iskoláiban gondos ápolást nyernek: a testi erő, a
szeller 1 erő és a lelki erő feladatait. A testi erő feUdatait illetőíeg
ai angol példára u'al, amelv nemzetet ifjúságának edzettsége tett a Világ urává és hangsúlyozza azt a történelmi hivatást, melyet nemzetünk
itt, Eutópa keletén be kell, hogy
töltsön. A szellemi erő feladatait
abban jelöli meg, hogy tanuljunk
meg mindent, ami előnyünket szolgálhatja, az idegen nemzetek szokásaiból, ;udásából, műveltségéből. A
lelki erő feladatait pedig abban
látja, hogy tudjunk szeiemi. Szeressük a hazái jobban, mint ahogy
gyűlöljük fllensegeinket. És éitsönk
egyet. Ezekre a feladatokra nevelik
a piarisiálc az ifjúságot s ezért a
kegyesrendi atyák szellemében jár el,
amikor az ifjúságot élteti.

Teleki Pál után dr. Szőke József
szentesi igazgató tolmácsolja a tankerület intézeteinek Üdvözletét, tnajd
dr. Kószó István köszönti fel lelkes
szavakkal Teleki Pált, akiben nemcsak a nemzetgyűlési képviselőt,
nem is a miniszterelnököt tiszteli
elsősorban, hanem a tudóst.

Ankét
az egyetem Ügyében.
Délután 4 óra után a szegedi
egyetem ügyében ankét voltavárosháaén, melyen Vass kultuszminiszter
elnökölt s az egyetem számára kiürítendő intézmények vezetői és az
illetékes hatósági személyek vettek
részt.

A Dugonics-Társaság
emlékünnepe.
A Dugonics-Társaság a kegyesrendiek gimnáziumának kétszáz esztendős fennállását felolvasóüléssel
ünnepelte meg.

A Széchényi-Moziban a szenzációs XA-XA IV. ( b e f e j e z ő r é s z t ] csak ma és
holnap.
8-án, vasárnap TENGERFENÉK TITKA, szenzációs amerikai tengeralati
dráma 4 felvonásban.
Előadások 5, 7 és 9 órakor.
Telefon 16—33.

Az illést dr. Szalay József elnök
nyitotta meg. Beszédében utal ^arn,
hogy a piaristák együtt küzdöttek
szenvedtek, munkáltak
a
nemzettel a hogy összeolvadásuk a
magyarsággá példátlan. Innen a
népszerűségük. Majd összehasonlítja
a száz esztendő előtt megtartott száz
éves jubiieum idejét: Európa szabadságának tavaszát ennek a mai
jubileumnak szomorú, tragikus idejével.
— Dc ellenségcink, végzi az elnök, csalódni fognak, mert amíg
egyeden piarista lesz az országban,
addig Hungaria dacos homlokán ott
ragyognak a lángbetük: Feltámadunk.
Az elnöki megnyitó után dr. Lippay György rendes tag tartja meg
székfoglalóját: Emlékezés a kegyesrendiek 200 éves működéséről
cimmel. A lelkiösmere'es búvármunkával egybegyűjtött adatokból szőtt
alapom tanulmányt, bár kissé száraz
volt, szeretettel és megértéssel síiaUgatta végig a közönség. A tanulmány végén statisztikát ad az in'ézet növendékeiről Közel 100.000
tanulója volt a gimnáziumnak. 1806tól 33.000 helybeli és 37.000 vidéki
fiu végez'e iskoláit a szegedi kegyesrendi főgimnáziumban.
Sz. Szigethy Vilmos Verses krónika a szegedi piaristákról
c. versét
Palágyi Lajos olvasta fel. A lirai
hangulatu szép költeményt Palágyi
Lajos kiváló interpretálássában élvezettel hallottuk.
Utána dr.. Sík Sándor, piarista
tanár, a Szt. István-akadémia tagja
olvasta fel négy költeményét, melyekben, amint bevezető szavaiban mondotta, magyar remény, magyar bánat remeg, sir, hisz és kívánkozik.

Kedves öreg árnyak címen Móra
Ferenc olvasott fel egy sereg kedves
emléket a már elköltözött kegyes
atyákról.
A felolvasó-ülés este fél 8 órakor
ért véget.

szso eo
Folytatják a költségvetés vitáját.!
— A nemzetgyűlés mai ülése. —
BUDAPEST, május 6. (Saj. tud)
Féltizenegy órakor nyitja meg az
ülést Bortlik József. Hegedűs pénzügyminiszter beterjeszti a jelentését
a zárolt szesz elhasználásáról. Utána
a költségvetési vitát folytatják.
Giesswein Sándor köszönetet mond
Andrássynak, mert ismertette az angol parlamenti nyilatkozatokat. Kijelenti, hogy az angol közvéleményt
az Union of Democratie Central változtatta meg, mely a békeszerződéTELEFON:
Igazgatóság 258.

Belvárosi Mozi

Odol kis üveg. 50 kor.
Odol
80 kor.
Francia parfüm
382 dekája 45 kor.
40°|o o l c s ó b b a n

férfi és női c i p ő k e t .

TELEFON:
P é n z t á r 582.

Május hó 6. és 7-én

Pénteken és szombaton

Az olasz és amerikai filmkultura két nagy alkotása:

A BÁTOR GALAOR
.,,

Kai ndortőrténet 4 felvonásban.

Giovanni Albertini,
a Buffalo Bili főszereplője!
=

=

=
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Azonkívül
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Attrakciós társadalmi dráma 5 felvonásban.

A Metro-gyár művészi alkotása.
Rendes helyárak!

Rendes

helyárak!

E l ő a d á s o k 5, 7 és 9 órakor.
Testvérgyilkos
a törvényszék előtt.
SZEGED, május 6.
(Saját
tudósítónktól.)

7.

TEGNAP
este az erzsébetvárosi demdkrata-Mton
vacsora volt, amelye* résztvett Vázsonyi
Vilmos is, akit Ugrón *Oábor üdvözölt
Vázsonyi válaszában azt hangoztatta, hogy
Magyaror»iágn»k és az egész vilá-naíc
elsősorban békére van szüksége, mert ez
jogot és kenyeret jelent.
— Álljon helyre végre a jognak es békességnek az uralma — mondotta Vázsonyi.
A nemzeti i egységből a
munkásságot
kirekeszteni nem lehet. A kivételes intézkedéseket meg kell szüntetni. A jogrend
sem keresztény, sem pedig zsidó követelés, hanem állami létünk legelső követe-
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Vázsonyi u'án dr. Sándor
pest volt főkapitánya és
volt képviseld, beszéllek.
•

László, BudaBenedek János

Miskolc város törvényhatósága elhatározta , hogy Apponyi
Albertet díszpolgárává választja, továbbá, hogy képviselteit
magái az országos Apponyi-ünnepségen.
•
A lapok szerint Stresemann
kancellár a
külügyminiszteri állásnak legfőbb kilátással bíró jelöltje. Ha a kabinetalakitás gyorsan megtöiténik, még uj javaslatokat is
lehet kidolgozni.
A legfelsőbb tanács
ma az EgyesültÁllamok koi mányihoz táviratot intézett,
amelyben formálisan megkéri, hogy a legfelsőbb tanácsba, a nagykövetek tanácsába
és a jóvátételi bizottságba kiküldje képviselőit.

=

Címszereplő:

Annak idején magirtuk, hogy Tóth
Albert gajgonyakapitánysági földA vendégeket este dr. Somogyi míves egy karóval agyonütötte nőSzilveszter polgármester látta ven- vérét, Tóth Matildot; másik nővérét,
dégül. Dr. Vass József. miniszter és Tóth Annát pedig súlyosan megkísérete az éjjeli vonattal elutaztak. sebesítette.
Ma tárgyalta a törvényszék rögtönitélő bírósága a testvérgyilkos
Belvárosi Illatszertár Tóth Albert -bünügyét.
Kiaa-atca. Telefonszám 706. Kl»a D -palota.
Az általános kérdések után Tóth
az esetet a következőkben adta elő.
1921 április 16-án répavetésből jött
haza a gajgonyai tanyára, nővérével,
nagy üveg
Tóth Annával. Midőn az istállóajtóhoz ért, látta, hogy Matild
nővére a teheneket meg akarja itatni.
Odaszólt neki, hogy ráér még megitatni a jószágot. Erre Matild azt
mondta: Otthon parancsolj a . . .'
vásárolhat vsgy rendelhet Bármily színben feleségednek. Erre Tóth dühbe jött
felkapott egy karót és azzal ütötte
a leány', ahol érte. De nem akarta
H O R V Á T H IMRE
őt megölni.
Valéria-tér t».
312
B«kor-pal»:>
Elnök:
Haragban volt maga a
nővérével ?
Habsburg-ellenes a brit
Vádlott:
Haragudtak rám, mert
kormány.
mikor 18-ban hazajöttem a katonaA kormányforma a a király választása
ságtól, láttam, nogy Matild és Anna
magyar ügy. ,
nővérem egy orosz fogollyal olyan
LONDON, május 6. (M. T. I.) jóviszonyban voltak. Egyször rajtaHarmswort külügyi államtitkár egy kaptam Ma'ildot és ő et is, mög az
kérdésre válaszolva kijelentette, hogy oroszt is helybenhagytam.
a brit kormány a szövetségesekkel
Elnök:
Hát Anna nővérét miért
egyetértve, továbbra is határozottan bántotta?
ellenzi azt, hogy Habsburg kerülVádlottMikor
Matild clesött,
hessen vissza Magyarország trón- Anns nővéröm elkezdőit engöm
jára. Ennek fentartásával a brit szidni meg a feleségömet s elfutott.
kormány Magvarország jövő állam- Utánavetettem magam és őtet is
formáját és azt. hogy Magyarország ütni kezdtem. Nagyon sajnálom az
kit választ uralkodójául, tisztára ma- esetöt, nem készakarattal töttem, —
gyar ügynek tekin'i és éhbe bele- nem akartam elfődelni a téstvéröavatkozni egyáltalán noi: lehet.
met. Nagy sz^gyön ez reám nézve.
»

sek revízióját tartja szükségesnek.
De ilyen alakulás nálunk lehetetlen,
mert ráfognák, hogy nemzetközi. Békés munkához kell látnunk. Fegyverre van szükség, de még szükségesebb a nemzetek közötfi bizalom.
Foglalkozik a zsidókérdéssel és
kijelenti, hogy a zsidók a kereskedelmi téren és a közéletben birt
túlsúlyának maguk a keresztények
az okai.
Az ülés folyik.

S>eged, 1921 m

Azután az orvosszakértők terjesztették elő szakvéleményüket. Megállapításuk szerint a hslá't agybénulás okozta.
Az cLŐ tanu Tóth Anna, aki tagadja, hogy ak*r Matild, akár ő,
szidták volna.. Az ütések következtében kisebb sérüléseket szenvedett,
Azután a 12 éves Tóth Annát hallgatták ki, aki nem hallotta, hogy
Matild nagynénje egy szót is szólt
volna Tóth Alberthez. Az ütlegelésnél jelenvolt, ó szaladt a szomszédokhoz negitségéri.
Utána Tóth Sándort, Albert apját hallgatták ki.
Elnök: A maga fia ez a vádiolt ?
Tanu: Az volt. Ugyan még most
is az, ha fölakasztják, vagy mit csinálnak vele.
Az esetre vonatkozólag semmit
sem tud. Az eset előtt egypár nappil hallotta, amint Albert azt mondta,
hogy elteszi Matildot láb
alól.:
Majd leüli a 2—3 esztendőt, amit
kap érte.
A tanúkihallgatások
befejezése
után a rögtönitélö biróság határozathozatalra vonult vissza, melynek
eredményekép Hevesy elnök kihirdette a biróság azon határozatát,
hogy az eljárást rendes bíróság elé
utalja.

Elfogadta a lordok háza a
trianoni békeszerződést,
LONDON, május 6. (A M. T. I.
szikratávirata.) A lordok háza a
trianoni békeszerződés becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot egyhangúlag eifogádta. A még hátralévő stádiumok előreláthatólag merő
formalitások lesznek és igy a javaslat rövid időn belül törvényerőre
fog emelkedni.

A legfelsőbb tanács ülésének befejeztével
Briand a szövetségesek nevében köszöneteit mondott Lloyd Georgenak és kijelentette, hogy Lloyd George elismert tekintélye folytán a dolgok jól végződtek. Beszédét e szavakkal f ,ezte be : ,Ha mindnyájan
eggyek mflradunk,
sikerülni
fog
nekünk Európa
regenerálása.
•
A szövetséges
kormányok
képviselői
határozatot írtak alá, amelyet megküldenek a londoni német nagykövetségnek. A
határozat a németek hibáinak és mulasztásainak felsorolása után a következő rendelkezéseket tartalmazza: 1. Ruhr-vidék
megszállasa céljából foganatosítandó rendszabályokat; 2. a jóvátételi bizottsághoz
intézendő megkeresést, hogy; legkésőbb
május 6-ig foglalja jegyzékbe a fizetési
feltételeket és a tartozás megfizetésére
szolgáló biztosítékokat; 3. a német kormányhoz intézett felszólítás, hogy ezeket
május 12-ig elfogadja és 4. annak bejelentését, hogy a katonai rendszabályok szá- ,
razon és vizén addig fognak tartani, amíg
Németország valamennvi kötelezettségének meg nem felel.
•

Londonban
elterjedt fiirek szerint Németország eltogadja a szövetségesek ál.
tal megállapított jóvátételi összeget és
fizetési módozatokat. Stahmer német nagykövet ezt tegnap közölte Sforzával, akivel
egy teljes óráig tárgyalt.
•
A jóvátételi bizottság elhatározta, hogy
a legfőbb tanács által megállapított fize- *
tési módozatokat elfogadja és Németországgal közli.
A lengyel felkelőmozgalom
tovább terjed
Nyugat felé. A felkelők a munkásokat
fegyverrel kényszerítik a munka megszüntetésére. Az iparvidék több részében a
felkelők és a szövetségközi csapatok közt
heves harcok folynak. A rybniki kerületben olasz ^csapatok állanak harcban a
felkelőkkel.
*

A lengyel kormány a felsősziléziai események folytán rendkívül súlyos helyzetbe került, de azért nem adla fel a
reményt, hogy a szövetségesek jóindulatával sikerülni fog a további komplikációknak elejét venni.
•
Korfanti tegnap este Felsőszilézia polgári és katonai kormányzójává kiáltatta
ki magát.

Ü54'r; Prometheus miTJl
i 10 felvonásban
=
OUNNAR TOLNÁSSEL
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Hol kezdjük a söprögetést?
SZEOED, május 6.

b'nc s-untalan felhangzik a panasz,
hogy a kis területre zsugorodott,
csonka Magyarország nem képes eltartani azt a sok tisztviselő', amennyi
I megszálló szomszédjaink üldözése
következtében idemenekült. A pénzügyminiszteren kivül sok más orsrágboldogitó végső következtesse
az, hogy a fölöslegeket el kell bocsátani, nem kell anny'i laleiner,
mrnjenek dolgozni! Való igaz, hogy
attöl függ
admintsztrálók száma,
amekkora területet
adminisztrálni
kei; s a területcsöktenís s-emélyictbeli csökkenést is követel minden
téren.
Mielőtt azonban ahhoz a kérdéshez érnénk, hogy kikre nincs szükség a megcsonkított Magyarország
kulturális, gazdasági, ipari s egyéb
irányú adminisztrálásánál, nézzünk
körűi, hogy kik s minő mértékben
vetlek részt ebben a megcsonkító munkában, kik voltak annak a
szellemnek megérlelői, a sajtóban,
iskolában s közpályán terjesztői?
Mert nieg kell állapítani s le kell
szögezni azt a tényt, hogy még ma is
sokan vannak, akik aktiv szerepet
visznek s erős befolyással intéznek
olyan ügyeket, melyek az ország
meccrösitését vihetnék gyors léptekkéi előre, s ezek, ha nem is nyílt
sisakkal, de évtizedes szervezett munkájukkal, nagyban hozzájárultak az
ország romlásához.
A kor szellemének megfelelő változásokat hiáhan vártunk, mert a
végrehajtó szervek a régi szellem s
a régi rezsim összetartó érdekszálainak gúzsaitól nem tudnak szabadulni. Más a cégér, de ugyanaz a
portéka! Elvi szőrszálhasogatásokat
látuíik s emellett a lényeges nemzetmentő gondolatok kivitelét s a kézenfekvő szociális berendezkedéseket
következetesen halogatják!
Igazi rendszerváltozás nem volt
lehetséges, mert helyükön vannak
6 helyeiken szoros láncolatot alkotnak azok, kik egyéni érdekeik
előbbrevitele érdekében
a
legmerészebb játékot játszották s a nemzet jövőjét
tették
kockára. Ott
vannak a szabadkőművesek.
A belügyminiszter, mikor az újjászervezés munkáját
erős kézzel
megkezdette, feloszlatta a szabadkőművesek páholyait. Ezzel hivatalosan is elismerte azt az évtizedes
kflz'udafot, hogy a szabadkőművesség a jótékonyság köpenyével burkoltan a saját anyagi s hatalmi
érdekeit viszi előbbre s célja eléréseért felhasznált minden ezköszt,
még ezer éven sok vérrel, munkával, gonddal felépített alkotmányunkat s hazánk területi épségét is.
Az Egyesült Keresztény Nemzeti
Liga legújabban kiadott két könyvében közzétett hivatalos páholyiratokból meggyőződünk arról, hogy
a törvényhozásban minden a magyarság s a keresztény erkölcsi világnézet lényegével ellenkező, úgynevezett liberális törvénytermék az
ö, valamint a fajtestvéreik müve
volt. Ifjúságunkból a, fegyelmet, a
tekintély-tiszteletet, a munkaszeretetet
ők Mték ki. Ez az ö elpuhultságot hirdető pedagógiájuknak
eredménye.
A közélet terén tapasztalható gerinctelenség, elvielenség s mindenféle
tövC-menő hatalmi áramlatnak benódolás szintén az ő munkájuk eredménye, melyet azzal értek cl, hogy
az emberek alól az isteni törvényekadta hitet és erkölcsi bázist kirángatták. A katholikus autonómia megvalósítása ellen évtizedeken keresztül körömszakadtáig harcoltak s ez-

építő munkában nircs helye a rombolóknak. A keresztény társadalom
ösztönszerűleg ellenszenvvel viseltetik iránluk s tiltakozik ellenük.
Söprögessünk tehát elsősorban a
lé'számredukálásnál a szabadkőművesek között!
(m. m.)

állal elszakították a magyarság jórészét az öntudatos élet talajától.
Most, mikor arról van sió, hogy
a fölösleget lecsspoljuk, elbocsássuk,
elsősorban azok jöjjenek sorra, kik
a múltban tehetségüket nem ott
használták fel, ahol kellett. Az újjá-

Ankét a szegedi egyetem ügyében.
Még ma a Házba kerül a kolozsvári egyetem
áthelyezéséről szóló javaslat.
•

tak az uj rendszabályok és áthelyezések ügyében.
Nem kisebb jelentőségű az igázságügyminiszternek az a most elfogadás előtt álló rendelete, mely a
szegedi lakáshivatal vezetőjének, az
egyetem idehelyeztetésével járó speciális helyzet következtében más és
egyben nagyobb, illetve szabadabb
hatáskört biztosit. Itt már a lakáscserékre is tekintettel lesz a kormányhatóság és abban dr. Szandtner
Pálnak, a lakásügyek és általában
az elhelyezési ügyek intézőjének
nagy érdeme van. Szandtner egyébként holnap reggel ismét Szegedre
érkezik, hogy megkezdett munkáját
folytassa.
A kultuszminiszter
kijelentelte,
hogy
az
egyelem
Szegedre
való helyeztetéséről szóló törvényjavaslatot még ma beviszi a Házba.
A vendégek a tegnapcsti vonat
tal utaztak vissza Budapestre. Vass
miniszter szaíonkocsija ugyanaz a
pompás Pullmann-kocsi volt, melyen
Káioly király utazott vissza Szombathelyre.

SZEOED, május ti.
(Saját
tudósítónktól)

Dr Vass József kultuszminiszter
a piaristák ünnepségével kapcsolatos
szegedi tartózkodása alatt az egyetem ügyében is folytatott tanácskozásokat. Tegnap délután fél 5 órakor, a Dugonics Társasig ülését
megelőzően, a városháza bizottsági
termében
lefolytatott értekezleten
Vass miniszteren kivül dr. Tóth
Lajos h. államtitkár, dr Somogyi
polgármester, dr. Gaál tanácsnok,
Berzenczey
főmérnök, Bárdoss lakáshivatali főnök, Hamza táblai elnök és az intézetek és iskolák öszS7C> érdekelt vezetői, illetve igazgatói
vettek részt.
A tanácskozások során különösen
Vass miniszter tett jelentősebb észrevételeket. Kijelentette, hogy az öszszes áthelyezett középiskolák szeptember 1-én uj helyiségeikben tartoznak a tanításokat megkezdeni.
Ere a határozott fellépésre annál is
inkább szükség volt, mert mint eddig,
ugy a tegnapi értekezlet során is
az érdekelt iskolaigazgatók tiltakoz— JL
I V O P Z O "

TELEFON:
Igazgatóság 455.
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Pénteken, szombaton, vasárnap

TELEFON:
Pénztár 11-85.

Május hó 6., 7. és 8-án

James Olivér Curwood „The Rivers End" regénye:

DAMANGAL,
a sárga ördög.
Amerikai bűnügyi történet 6 felvonásban.:

A kettős főszerepben:
Rendes helyárak!

LEWIS STONE.

=

Rendes helyárak!

Előadások kezdete:
KÖZGAZDASÁG
•••

A Szegedi Kereskedelmi és
Iparbank közgyűlése.
A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank f. hó 5-én délelőtt 11 órakor
tartot'a 53. évi rendes közgyűlését
Wagner Gusztáv elnöklete mellett, a
részvényesek élénk részvételével. A
napirend során sipeki Bálás Zoltán
vezérigazgató bemutatta az intézet
évi jelentését, mely szerint ca 1,150.000
korona leírás után a tiszta haszon
1,024.093 79 koronát tett ki, melyből
a szabályszerű részesedések levonása
után részvényenkint 24 korona osztalék fizetendő, 250.000 korona a
külön tartalékalap gyarapítására fordítandó, mig a fennmaradó 51.767 67
koror.a uj számlára viendő át. Az
osztalékot az 53. számú szelvény
ellenében május 6-tól kezdődően a
bank pénztára Szegeden és a Magyar
Általános Hitelbank főpénztára Budapesten beváltja. Az igazgatóság, valamint a felügyelő-bizottság jelentését
a közgyűlés egyhangúlag tudomásul
vette és ezután újólag megválasztotta

igazgatósági tagoklfck sipeki Bálás
Zoltán vezérigazgatót, dr. Biedl
Samu, bástyái Holtzer Emil, Jármai
Gyula, Kiss Károly, szegedi Lukács
ózsef, őrgróf Pallavicini Alfonz
[ároly, Vajda Manó és Wagner
Gusztáv eddigi igazgatókat. Az üresedésben levő felügyelő-bizottsági
tagsági helyre Varga Mihály részvényest választotta meg a közgyűlés.
Még megemlítjük, hogy az ez évi
dotációkkal a társaság

Í

alaptőkéje 10,000.000 korona
tartalékja 10,000.000 korona
kül. tartalék 2,000.000 korona
összes tőkéi 22,000.000 koronát
tesznek ki.

Férfi-,fin-es oamtato
szükségletét már leszállított
Árban szerezheti be

Vajda Farkas R.-T.
cégnél Saeged,
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KOtcsw-utcaS., Roual-szálMa ntUttt.

HIREK
— Vass mlnlsiter fogadta «
n épfóls holások a t A Népfőiskolások
Orsz. Széchenyi Szövetségének küldöttsége dr. Kószó István nemzetgy.
képviselő vezetésével csütörtökön d.
u. 5 órakor tisztelgett a kultuszminiszter előtt. Csiszár István üv. elnök
megköszönte a miniszternek, hogy
az első magyar népfőiskolát Szegeden állította fel a kormány ; kérte,
hogy ne vonja meg e szükséges és
szép intézménytől ezután sem a támogatását. Végül hathatós pártfogásába ajánlotta a Szövetséget. A
miniszter a legigazabb jóakarat
hangján válaszolt. Megdicsérte az
első népföiskolások magatartását és
a tanulásban tapasztalt szorgalmát;
kijelentette, hogy a népfőiskolát terjeszteni fogják. A Szövetség megalakulását helyesléssel fogadta; jóakaratáról biztosítja és kitartásra
buzdítja tagjait.
— Népgyűlés a szabadkőművesek áa
a deatruktlv-sajtó ellen. A szegedi keresztényalakulatok folyó hó 8-án délelőtt
II órakor a Klauzál-téren nyilvános népgyűlést tartanak, hogy az országos megmozdulással egyidejűleg Szeged város
keresztény és hazafias polgárságának is
alkalma legyen tiltakozni a destruktiv-kajló
és a szabadkőműves szellem ébredése *
újból való szervezkedése ellen. A népgyűlésre Szegedre érkeznek dr. Wot/f Károly, a keresztény községi párt elnöke,
dr. Kriiger Aladár, az „Uj Nemzedék" szerkesztője és P. Bangha Béla, akik ismert
ékesszólásukkal kellő világításba fogják
helyezni a destruktiv-sajtó és a szabadkőművesség bűneit. A népgyűlés elnökévé
a rendezőség dr. Kószó István nemzetgyűlési képviselőt kérte fel. Kivüle beszelni
fognak a szegedi társadalom nevében
Korom Mihály és Kopasz Antal.

x Látta-e már Damangalt, a
sárga ö r d ö g ö t ?
— A D '(vidéki Liga ünnepe.
A Délvidéki Liga e hó 22-én
Herczeg Ferenc, Eöttevényi Olivér és
mások részvételével nagyszabású
demonstratív ünnepséget kíván Szegeden rendezni. A tanács húszezer
koronát akar e célra a közgyűléssel
megszavaztatni, a színházi előadás
felemelt helyáfait engedélyezte és a
Liga vezetősége a szegedi mozisokat
is megkérte arra, hogy aznapi jövedelmük 20 százalékát adják át a
Ligának.
x Qamangal, a sárga ördög
angliai film, a Korzó-Mozi vetiti!
— Tenniszpálya a tlaztipavllloa mSgött. A katonai körletparancsnokság átiratban arra kérte a város tanácsát, hogy
a tisztipavillon mögötti József főhercegteret bocsássa rendelkezésűkre, hogy ott
teniszpályát létesíthessenek. A tanács egyelőre még nem döntött a kérelem teljesítése felöl.

x Ha érdekli az izgalmas bűnügyi tórténet, nézze meg a KorzóMoziban
Qamangalt, a sárga
ördögöt!

Trógépjavitásokat,
iókarhan tartási szakszerűen vállal

Kelemen Márton i »

Társa cég

Kárász-utca és Dugonios-ter sarok. 423b
ltágépek it kellékek raktára, o Teleion 13—12.

— A Tisza-pör mai tárgyalása.
A Tisza- bünpör mai fötárgyalásán
első tanúnak Dömötör Lászlót, Tisza
komornyikját hallgatták ki, aki a
gyilkosság napjának történetét mondotta el. Dömötör után Tisza háztartásának többi alkalmazottait hallgatták ki, azután, ha az idő engedi,
sor kerül Roheimié, Szász László,
Szentkirályi Béla, Tarján Vilmos #
kihallgatására.
— Elveszett egy fekete bőrtárca
Vágó Ernő névre szóló iratokkal és
pénztartalommal. Megtaláló a pénzt
megtarthatja, csak a tárcát az iratokkal kéretik a .Tisza-szálló" portásának átadni.

SZEOED
— Rentábilis Ic&z a gélfürdő.
A magántisztviselők és a szegedi
színészek a gőzfürdói használati dijakat, illetőleg ugyanazt a kedvezményt kérték a várostól, mint amelyben a közalkalmazottakat részesitik.
Somogyi
polgármester a kérelem
teljesítését nem javasolta, mivel a
kérelmezők nagyobb fizetésben részesülnek, mint a közalkalmazottak.
A fürdót egyébként a látogatottság
immár rentábilissá teszi és különösen a nők részére fentartott napokon nagy a látogatottság.
— Világítják a toronyórát A polgármester indítványára a városháza toronyóráját legközelebb ismét világítani fogják.

Tőzsde.

Önkéntes árverési hirdetmény.

SZEGED, május 6.
&tegc<H tőzsde. Lanyha Üzletmenet
mellett csak a kővetkező kötések jöttek
létre: márka 335-312, lei
Bvdapeati aáróárfolyamok: Lei 3503,70 márka 3.25-3 40, font ff/0-900,
fr. frank 17.50— 18.5G, sv frank 37 —
98— dollár 200-220, Napoleon 690670, líra 10.10-11.00, rubel 0.67-0.71
•akol 900-315. kor. dinár 600-640,
fr. dinár 6.00 -6.40, leva
,
osztrák 357,—37%. lenyel márka 26—28.
ZÜRICH,
május fr (Nyitás.) Berlin 862'/,. Newvork I«3, Milano 27.90,
Bukarest 3.3) Bndapeat 260. Varsó C.7ü,
Prága 7S2Vi, Bécs
1.55,
osztrák bélyegzett 0 94 Zágráb 4.05

Az AjlótorgaT., Tinull üzemit míf»i3n»rti t%
igy folyó hó uMn d«tel«í 11 örakoi Kártai-utca
15 »*a »iatt (2-ik jévnn nyjvin* arv«rtien d
ifibbet **rflnek CaJjmi tof

— Dr Fehér István orvos, bőrgyógyász, urologiai rendelőiét Polmindennemű
143
gar-uica 2. sz. alatt (Tisza Lajo5- körút
és Polgár-utca sarok) megnyitotta. P É N Z E K
Rendel d. e. 9—12 ig. Vasár- és
KAROLYI-UTCAI K R O Ó
ünnepnapokon d. e. 11 —12-ig.
BANK- ÉS VÁLTÓÜZLET
— A Navay-gyilkosok bünpőre. l. ker, Káro'.vi-utca 2. és Feketesas-utca 8.,
Ma kilenc órakor folytatták Vásár- sarok, volt Feketesas-kávéházzal szemben.
helyen a Návay-gyilkosok ügyében
a tanúkihallgatásokat. Az ötös ta- P É N Z T Á R I Ó R A E G É S Z N A P .
nács azokat a tanukat hallgatta ki, Saerfcesztik: Dr. SZIUtSSV C Í S M «* V O K S n i
akiktől a terroristák rekviráltak.
A l a r k e s z t M r t teleHta: Or. SZUASSY CáSAft.
Laptul«(donc»: .SZEGED" •apkjadövi.'iaL.l r.-t
Valamennyien azt vallották, hogy a
rekviráló* mindenütt Anocskai nevét emlegetve szedték össze az értékeket. Brichta János, a vásárhelyi
címzett élc'.miszeriizletben
380
"nemzetőrség pairancsnoka terhelő
naponta friss élelatisieráru lapbató.
adatokat szolgáltatott Félix Zoltán
el.'en, aki mint tartalékos tiszt szerepelt. Vallomása szerint Félix a Sehol sincs olqan szép és ]ó
Vásárhelyen összeszedett túszokat
bántalmazta.
A tárgyalást délután
mint a
m
folytatják.
Hungária
huscsarnokban
Feketesas-u.
15
— Sikerült fényképek a legolcsóbbak Auer-fivéreknél Kölcsey u. 8.

D i n á r , Dollár, Lei,
vétele és eladása

A Nemzeti zászló- hos

csemege szalonna,

— A vároti résgállc aoraa. A Fenyő
Testvérei-cég ajánJaiot tett a városnak
anra, hogy a 60 koronás rézgálic-kész letét
33 koronás árban bizományba
átveszi A
város meg ezt az ajánlatot is kénytelen
elfogadni, de legalább megfogadták, hogy
nem kötnek több üzletet rezgaiiccal.

R O B I C S E K ÉS V I G Y Á Z Ó
Zsák, zsineg, ponyva,
kötéláru és h á l ó raktára

V a l é r i a - t é r 10. 222 T e l e f o n

10-71.

z

G ö m ö r l Sári műtermében e

hóban kellő számú jelentkező esetén
amaltar kurzus nyitok ( 4 — 6 bét).
Pörtrait, interieur és plain-air (szabadban készük) felvételek. K ü l ö n b ö z ő
eljárások: napfény, bromezüst, gázfény kópiák, bromolajnyomat stb. Jelentkezni tehet naponta d. u.'3—4-ig
Hid-u 3, II

W i n d i s c h Vilmos
műszerész v írógép specialista

Szentgyörgy-tér 6. szám.
Telefon «nességbö» 565. sz.

400

SZÍNHÁZ
ttETI MÚSOK:
Péntek először: A buta ember, virjáték.
Praniorbérlet A) 58. sz.
Szombat: Troubadour, onera. Premierbérlet B) W.

Vasárnap délután: PróóaMzasság, nép-

színcűü.

MÉtíMtl
Elegáns

TURAUIAKMT
elválla.

egy elegáns nyitott autó,

fgv n iltirt csukott karót széna
nwM»t a

fií^tf

Maiéi

ugy

hfetyben,

Tanaság.

videkre.

férfi ruhák készítését a kg;utányosabban elvállalom.

kezdve

Fürst József SS?utca?

mig a készlet tart, az őszszes likőröket és cognacokat 15*/„ viszonteladóknak
20% engedménnyel árusituk a számlázott árbó'.

Irodai kisasszonq

Vép irassal, ki a gép- és gyorsírásban
jártas, lotflnő számoló, felvétet k

a Kőbányai pol járt Serfőxd * . T

GAMBRINDS C S I l l ^ í

fótáktaranal S«gea. Margit-utca 23. az.
Óvadék képesek előnyben. Állás rnugdijiogosultsiggal )ar.

Fekeiesas-utca, Keleti-palota.
=
Telefon 8—36
=

Sajátkezű^ at ajín'atok a fizettsi ifin*
jeldlíae mellett "s tizonyitvany-ausoi icok sx
eddigi műküdestól szeme'yescn nyújtandók t»
a dfleldít. Arak alatt
44S

Harisnya f«jelé*eí és Javítások
leszállított áron kaphatók =
Vidéki megrendeléseket vállal

mint

Tavaszi .szöveteim
megérkeztek!

«k>

flilüMR^al

a legjobb anyagokból készült és
legdivatosabb fazocu
antilop,
lack, bagaria, w/ró, box, glassé,
vászon stb. női, férfi és gyermek

CIPŐKET
vásárolhat a legszolidabb áron
252

R O B I T S E K I i t t
r C K C T C I H S - O T C n I*.

Szeged sz. kir. város
gépkocsifizeme
Mikszáth Kálmán-utca 22. sz.
Gazdasági gépek na|y raktára.
Készit, Javit és áRandŐan raktárra tart gazdaság gépeket.
VáOaQa motorékék, cséplőgépek,
mai mgépekszakszert!javítását
legjufányosabb áron.
m
Autójavító miliely.
Bérszántás kisebb és nagyobb
motoreKékkeL
Kényelmes, fizembiztos bérautók
vidékre. Benzin, otajánomás.

i.

K.-u ML
T e l e f o n : 10-3®.
Kamutokkal
x

Pirh+Ar
IMt-IllCl

Vr\trkAf>
KUtUUC,

icész női i-3 íerf
harisnyák, zoknik

Kossuth Lajos««féf«t <1. 4M

Magyar Általános Takarékpénztár R.-T. szegedi fiókintézete
azelőtt

tr

Szegedi Általános Hitelbank R.-T.

=

KACCSCT-OTCM II. = = = = =

Betétek takarékpénztári könyvekre és folyószámlákra legelőnyösebb ^anatlib mailett—
Hitelek és financirozások.
—
Átutalások és meghitelezések bei- és „i'lföldi piacokra.
Tőzsdei megbízások.
= Letétek kezelése.
IDtQEM P É N Z I K V É I E t E ÉS
E L A D Á S A .

Jóminőségü férfi és női divai gyapjúszövetek

a magyar korona áremelkedése és az idegen vaistak áresése ic iytan a következő arakon kaotuiok
Divatszövetek
950.— korona helyett 550.— korona
Divatkammgarn 1500.— korona helyett 880.— korona
**
>* < Kériűk a L vevOlulzünsíiet, hogy raktarunkat vttelkoteiezettsí* nélkül tekintse m*t -»'<

HOLTZER

S.

ÉS

PIAI

SZÖVETOSZTÁLYA.

Elutazás miatt!

x Dr. B e d d n é G ö m ö r l Sári Belvárosban átadó Irodahelyiség
fényképésznó külföldi tanulmányútjáról hazaérkezett s műtermében (Hid-u. teljes irodaberendezéssel.' Tudako3.) ismét dolgozik. Felvételek d. e. zódni: telefon 10—31. s2ám alatt
9—12-ig, d. u. 2—6-ig. Telefon 14-79.
— Százbusz lakást garantál egy
U z l é t f e l o s * l á t á s
vállalkozó a városnak. Érdekes
folytán hatóságilag eng.
ajánlatot tett egy vállalkozó ma a
tanácsnak. Tekintettel arra, hogy az
egyetemi tanárok elhelyezése sok
Kivételes alkalom előkelő ízlésű BŐI
gondot okQz a lakáshivatalnak, a
kalapok, fátyolok, szalagok, bortfizetendő lakbérek .négy százaléká• i k stb. meglepő olcsó beszerzésére^
nak ellenében 120 lakást garantál" a
Elutazás ; folytán rövtd ideig tart.
városnak. A tanács az ajanlatot elD r . H a l m o ? n é , S S
fogadja és a províziót az egyetemi
•
költségek alapja terhére számolja el. f
— Kegyelmet kaoott egy raM6 cicin v.
Mint annak idején meginun, Jaezkó Péter
cigány a kisteleki országúton több társávai együtt megtámadott és kirabolt egy
parasr-tarfáL A rögtönilétő bíróság ezért
Az ) cbeett kegyelemen
folyamodon. Ma érkeztek vissza az iratok.
A kormányzó megkegyelmezett és á halálhfla^n^t i f ^ v i fegyházra változtatta á t

1921 - É b L

A Szegedi
. .

Kézmilves-Bank

L részvényesei f. évi május hó 21-én, siorabator
délután pontban 3 órakor az intezet Kárász-utca
:
11. szám alattf helyiségében tartandó

XLIXb évi r e n d e s
ezennel tisztelettel

közgyűlésre

meghivatnak.

A napirend tárgyai:
1. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére két tag kiküldése.
2. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság jelentése az 1920.
évi üzleteredményről.
-" 3. A zárszámadások e> az 1920. évi mé'leg' előterjesztése és
jóváhagyása. 4. A tiszta jövedelem felosztása iránti határozathozatal.
5. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére a felmentvény
megádása.
6. Az» igazgatóságnak az igazgatóság évi jelentésében foglalt
indítványa 8000 drb. névre szóló, 250.— K névértékű uj részvem
kibocsájtása utján az alaptőkének további 2 millió koronával való
felemelése tárgyában
7. Az aiapszabálymódositás és pedig: 5. §. az alaptőke ielemelése miatt és 40. §. a választmányi tagok számának felemelése iránt
8. Választások: egy igazgatósági és 7 választmányi tag
választása.
•
Szeged, 192Q má)ás hó 7^én.

A Szegedi Kézmüves-Bank
Igazgatósága.

Kivonat az alapszabályokból :
t a §. Szavazati joggal csak azon reszvényes bir, kinek neve a közgyűlést megelőző év utolsó napiáig a társaság részvénykönyvében bevezetve
van. a részvénye a kCzgyfllést megelőzőleg 8 nappal a társaság pénztáránál
ízetvénvavel wyütt letétetett •
20. §. Minden részvényes választó és megválasztható.
Mmdea részvény egy szavazatra jogosít, azonban 20 szavazattál többet
egy részvényes se gyakorolhat sem a saját részvésyei, sem más lészvénves
meghatalmazása alapján, sem együttvéve. .Meghatalmazott csak részvényes lehet.

Nyomatott a Üéimagyaronzág hírlap- és nyomdavállalatnál. Petőfi Sándor-sugárut 1.

