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Péntek, május 16.

Magyarország uj határai.
—

A

békekonferencia a Bánátot a szerbeknek,
románoknak adta* —

Páris, május 12. Az Evetiing
jelentik Parisból:

News-mk

A négyestanács hozzákezdett az osztrák
béke elkészítésébezi. Az osztrák-magyar birodalom összeomlásával számolva, liquidáló
színezete van, A békeszerződés legfontosabb
része természetesen Német-Ausztria határainak megállapítása. Az erre vonatkozó intézkedések megteremtik
az uj cseh-tót köztársaságot, Jugoszláviát és a független
Magyarországot. A szerződés fővonásaiban a következő fejezeteket fogja tartalmazni:
1. A népszövetség.
2. A határok megállapítása.

3. A kötelező katonáskodás megszüntetése és a hadseregnek rendőri erővé csökkentése. Lőszer- és tüzérségi anyag kiszolgáltatása.
4. A tengeri hajók kiszolgáltatása néhány
hajó kivételével.
5. Magyarországnak az uj határok mentén épült erőditményeit le kell rombolnia (?)•
6. Gazdasági intézkedések, amelyek enyhébbek, mint a német szerződés gazdasági
intézkedései.
7. A jóvátételi intézkedések hasonlóak
'a "német szerződés intézkedéseihez.
8. A felelősség kérdésére vonatkozó ren-

A német többségi pártok a békefeltételek ellen.
Berlin, május 12. A német nemzetgyűlés
pártjai tegnap hosszasan foglalkoztak a béketervezet teli Az elhangzott beszédekből megállapítható, hogy a demokraták a tervezetet
elfogadhatatlannak
tartják. A többi többségi
párt is meg volt győződve a
békeföltételek
teljesithetei fenségéről és
elfogadhatatlanságáról. Scheidemann miniszterelnök hír szerint
beszédében kifejezésre fogja juttatni azt, hocrv
a békeszerződés Németországra
elfogadhatatlan és ünnepélyesen tiltakozni fog a német
népen teendő erőszak ellen. Követelni fogja
egyúttal a németeknek ígért jogbékét. A független szocialisták a súlyos föltételek ellen
tiltakozni fognak és tárgyalásokat fognak
kérni, de nem helyezkednek az abszolút elfogadhatatlanság álláspontjára.
fíerlin, május 12. Lichnovszky
herceg a
Berliner Tageblatí főszerkesztőjéhez! irt levelében azt ajánlja, hogy szakítsák meg a héketárgy alá sokat. Levelében a többi közt ezeket irja: Álláspontom az. hogy semmi körülmények között ne fogadjuk el >a békeszerződést és ne engedjük magunkat fenyegetésekkel megfélemlíteni', minthogy ennek a
békeszerződésnek elfogadása nemcsak a német birodaöm és a német nép állandó politikai és gazdasági megsemmisítését jelentené,
hanem megfosztana minket a barátságos
semleges és ellenséges lakosság becsülésének
maradványaitól is. Őszintén szólva, nem látok lehetőséget arra, hogy ezen az alapon
megegyezésre jussunk és a tárgyalások
megszakítását tartom az egyetlen helvej taktikának. Ellenségeinknek a békére épp oly szükségük van, mint nekünk és bizonyossággá!
számítok arra, hogv a győztes országokban

is a közvélemény az erőszak politikusai ellen
fordul. A tárgyalások megszakítása és alkalmasabb időpontban való, ujráfuvétele volna
a leghelyesebb. Azok az aggodalmak, amelyeket sokan, különösen az élelmiszerrel való
ellátás tekintetében táplálnak, sokkal csekélyebbek, mint azok a következmények, amelyek az ilyen békeszerződés aiáirsának nyo'
mában járnának. Válasszuk ink-'bb az átmeneti nyomorúságot, mint -az állandó megnyomoritást.
Foch a német békét tul enyhének
tartja.
Amsterdam,
május 12. A
Handelsblad
irja: Foch tábornagy, mint ismeretes, a békekonferencia folyamán több izben kijelentette,
hogv nincs módjában katonai követeléseitől
elállni. A határok megállapításánál
azután
sajnálatos módon nem is vontáh. b e e a tárgyalásokba, sőt erről a körülményről egyetlen francia lapnak sem volt szabad említést
tenni. Ez az eset francia politikai körökben
nagy feltűnést keltett. Foch kijelemette, hogy
ha ezzel a szerződéssel megelégszenek és a
németek azt aláírják, ő visszalép. Ft*Ji viszszalépése a kamarában bizonyára^ nagy vitákra ad majd okot és nincs kizárva, hogy
Clemenceau maga is kénytelen lesz levonni
a konzekvenciát,
A francia szocialisták
a béketervezefröl.
Berlin, május 12. A Vorwartsnek jelentik Versaiilesböl: A francia szocialistáknak a
békeszerződés tervezetéről tett nyilatkoza-

Erdélyt a

deikezések.
9. A dunai hajózás a népszövetség ellenőrzése alá kerül.
A területi rendelkezések szerint a
Bánátot és Temesvárt
Jugoszlávia
kapja. A Magyarországra
vonatkozó
rendelkezések
értelmében
Erdély
nagyrésze Romániáé lesz. A fiumei
vita végleges elintézésétől
függetlenül a békeszerződés
Ausztriának
és
Magyarországnak
megadja a tengerhez vezető utat, amennyiben
Fiumében dockökat és a Fiúméhoz
vezető
vasutat biztosit
részünkre.
tarból! a következő felfogást állapithatjuk
meg: A tervezet szégyenletes, de egyelőre
semmit sem tehetnek ellene >a szocialisták. Ez
a béke a mértéktelen követelések miatt amúgy
is tarthatatlan lesz. Németország aláírhatja,
mert a nemzetközi szocializmus amugv te
megsemmisíti.
Berlin, május 12. A Vorvartsnek /elentik
Versaillesből: A l'Humanité közlése szerint a
szocialista párt állandó ügyvivő választmánya elhatározta pénteken este, hogy az előzetes béke megvizsgálására bizottságot küld
ki. amelynek tagjai Thomas Albert, Fresnord,
Renier, Longuet, Sembat és Severac lesznek,
azonkívül a parlament szocialista csoportját
is megkérik, küldjön 12 elvtársat a bizottságba', amely megvizsgálja a szerződéstervezet
részleteit és tanulmányozza s megállapítja a
gvors és célszerű cselekvés feltétele'.. ' A bizottság május 13-án este tar Ha első ülését.
Az osztraui szémridéh sztrájkja.
Bécsből jelentik: Az osztraui szénvidéken kitört sztrájk terjedéíse következtében
Bécsnek szénnel való ellátása rendkívül veszélyeztetve van.
Bécsben tüntettek a csehek eiien.
Bécs, május 12. A szociáidemoKrata párt
és a német nemzetiek által ^egnap a Németországhoz való csatlakozás érdekében rendezett népgyűlések után a cseh követség előtt
incidensekre került a sor. A német nemzetiek
a Schulverein székházában tartott gyűlésük
után a körútra és innen a Lobkovitz-téren
lévő eseh-szlovák követsás e é vonultak, a
hol a Wacht am Rhein eléneklése után macskazenét rendeztek és szidalmakat szóltuk a
cseh-szlovák követség és kormány ellen.

ilÍMiá
Tusctr cseh-sziovák !köv®t azonnal jelentést tett a prágai kormánynak és ennek utasítására a külügyi hivatalban tiltakozott az
incidens ellen és intézkedéseket kért megis-
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métlődések megelőzésére. Bauer külügyi államtitkár élénk sajnálatát fejezte ki a tüntetések fölött. Az incidens ezzel egyelőre elrendeződött.

A világ szive igen egysierti kabátok alatt rejtőzik.
Páris, május 12. Wilson elnök a nemzet- mi feladatunk, hogy velük érezzünk és heközi jogi társaság ülésén egyebek (közt a kö- lyettük gondolkozzunk, ugy, hogy vágyaikat
tényékké tudjuk átváltoztatni, amennyire ez
vetkezőket mondotta:
— A mi feladatunk az, hogy az emberi- lehetséges. A mi feladatunk, hogy az, ami
ség szükségleteit megértsük és azoknak ele- minden dolog között a legkomplikáltabb es
get tegyünk. És amidőn emberiségről beszé- legcsalókább az, amit igazságmaK i eveznek,
lek, ki kell jelentenem, hogv nem mindig a megvalósuljon. Az igazság szót könnyű haszjólöltözött emberekre gondolok. A legtöbb em- nálni, azonban megvalósítani az emberi szelber nem jár szép ruhában, a világ szive igisn tem legnehezebb vállalkozásai közé tartozik.
egyszerű ikabátolk alatt rejtőzik, a világ szive Nehéz dolog igazságosnak lenni legközelebbi
nagyon egyszerű tűzhelyek mögött húzódik barátunkhoz is és ha nehéz igazságosnak
meg. A világ szive igen szerény körülmények íenni azokkal, akikkel meghitt viszonyban vaközött él és amig az ember nem ismeri gyunk, mennyivel nehezebb azoknak a kívánaz életnek a szerényebb néposztályokra nehe- ságait, problémáit megérteni és igazságosan
zedő terhét, addig az ember nem is ismer eldönteni, akikikel nem vagyunk meghitt visemmit. Amig, nem tudjuk, hogy az élet ter- szonyban. Élnii és élni engedni, a népért és a
he mit jelent, amig nem tudjuk, hogy az iz- néppel dolgozni, ez vezet ahhoz a tapasztamoknak minő munkát kell végezniok, az ide- lathoz, amelyen egyedül épülhet fei az igazgieknek minő próbát kel! kiállániok, addig ság. A néppel való együttérzésnek az a fajsemmit sem tudunk. A legnehezebb dolog ott tája, amely a leereszkedésnek legcsekélyebb
kitartani', ahol az élet semmi örömöt nem jeiét_ viseli magán, nem segíthet a népen. Ma
nyújt. Azcik, akik közülünk sok szabad idővel valaki ugy érzi, hogy leereszkedő, amidőn
rendelkeznek s Kellemes könyveKet o.vasnak, segít, akkor nem is tud segíteni. Mindenkiazokra a mult időkre gondolva, amelyekben nek át kell éreznie, hogy felebarátja ugyannem volt részük s arra a jövőre, amelyben azon a talapzaton áll, mint ő, ugyanolyan
nern lesz részük, nem képviselik az emberi- szive van, mint neki és segítés közben ugyanazon a színvonalon van s az emberiség azoségnek azon egyéneit, akikre én gondo/nk.
Az emberiséget képviselő igaz: egyének- nos parancsának engedve segjíti.
nek nincs erre idejük és szabad időnkben a
RKaSSS«BB»»»'SSll»í»ISeSZa
MeaaaaBEBBaaaaaaaaBBigBaBBiia

visszás

lehet áresésre számítani.
(Saját tudósítónktól.)
Jelentette a Délmagyarország,
hogy a szegedi kereskedelmi
alkalmazottak kérelmére a polgármester május 15-től ikezdődőleg visszaállította a szabad
kereskedelmet és a szabad versenyt, az elsőrendű élefcnieikkek közül a lisztet, zsírt és
cukrot azonban ezentúl .is a közélelmezési
hivatal hozza forgalomba.
•Gondoltuk, érdékelni fogja a közönséget,
mi a véleményünk a kereskedőknek a szabadkereskedelem visszaállításával kapcsolatosan
arról, hogy esni fognak-e <az árak és több áru
(lesz-e Szegeden, mint eddiis. Egy 'kereskedő,
Óeskay

mampuláns.

(Míükuruc labanc keserű,iáték négy levonásban, k assz arappaport tal, díszlet kopással,
I r t a : herceg Ferencsevics. Idegeneknek tilos
a bemenet!)
I LEVONÁS,
(Félhomály, amelyre fény fog
derülni.
Qyertya, feszület, kánoni pap. Kurucok és<
labancok szab. szervezkednek nyilt színen és
ibal fenéken.)
JPupuc, kvártély mester: Siessünk,
siessünk, mert m i n d j á r t itt lesz Ocskay urain.
M á r öltözik kártyavárában, hogy izzó fajszerelmét kellőképpen kidomborítsa! Gyorsan a
díszletekkel, a koszom kkal és egyéb ahnafacsudákkal, ő jön, ő lát, ő győzd hanggal! Ez
a n a p életem legszebb ákóntója! Vivát Ocskay marsall, aki érctalpával eltapossa az ellenvélemény kígyóját, békáját és egyéb kritikáját!
Mind (sugó után szabadon): Ugy éljen!
Izsó hoppmester (beszalad, mint aki nem
a k a r kimaradni a nagy ovációból): Kurucok,
jó estét! Labancok, jó estét! Kritikusok, jó
éjszakát! (Nagy nyiltszámi taps. Miután a félhomály eloszlik és a tévedés kiderül, a taps
eláll.)
Többen: Eláll, 'eíáll!
(iGöv^gtüz. Lámpaláz. Illumináció. Domokosók;* Harsonák. Hírnökök jönnek és piheg;ve szólnak: Ocskay jön! Ocskay jön! Ocskay

aki inkognitó akar maradni, azt állítja, -hogy
ezentúl, csalk jobb lehet, de csak akikor, ha
hozhatnak be cikkeket a Délvidékről. Ha megtiltják a behozatalt, akkor megint emelkedni
fognak az árak, akár lesz szabad kereskedelem, akár nem. Említést tett arról, hogy a
marhahús ára szerdán, a behozatali tilalom
első napján két koronával emelkedett, egy
fej saláta pedig egy koronába került, holott
amíg Újszegedről lehetett behozni, csak harminc fillér volt. Felhívta a figyelmünket arra
is. hoigy a zugkereskedők is kihasználták a
zárlatot, már az első napon és amijg eddig
személyesen fellép! Közkívánatra e szezonban [utoljára!)
Ocskay (izzó fajszeretetét kidomborítva,
en suite bevonul. Zöld fény. Zöldi fényes, taps,
szónokokat számosan s számozottan üdvözlik.)
, Ocskay (leborul a nemzet
nagysága és
Tisza őnagysága előtt): Én a magyar nemzeti tanács katonája vagyok! F a r k a s vagyok
Molnár Ferenc nyomán, akiit- hét ország társulata hajszol. Suhog a szél Késmárk felett,
súgjál Böske és ti, kitartó hüségü magyarjaim, daloljatok, Tul a nagy Krivámon szálljon az ének, kis aranyos, édes apuka, limonádé ezredes!
(Kipiheni fáradalmait és elpihen babérain, amelyek Czecz K. virányain teremnek.
Ezalatt Zöldili szemelvénye,ket mond a kuruc
népköltészet remekeiből, Dannei- .ur tárogatói k , a Tevéi matinét rendez, népzenészek térzenéznek, Ocskay II. Ady—íReinitz dalokat
énekel, csendőrkisénettel)
Oc-skay: H á t te, Jávorka Tivadar, mit
hallgatsz? Igyál a siker italából! (Keservét
tölt neki.)
Jávorka: Nem iszom, amíg direktor szüretel a (konzorciumban! (Jobban szeretne vacsorázni.)
Ocskay (miután hosszabb beszédet intézett a társulatához és a nyilts-zini taps elmaradt, Tisza. Honának bevallja, hogy szereti
a játékát.) ,
j
;

Szeged, 1W9. május 16.
25 koronáért adták dugva a cukor kilóját,
szerdán 35 ikoronára szöktették fel az árat.
Kikértük a Wagner-cég egyik beltagjának, Wagner Ferencnek a véleményét is. A
következőket volt szives mondani:
— Olyan cikkek, amelyeknek lehetséges a behozatala, határozottabban
olcsóbbak
lesznek, mert a •szabad'kerestkedelem életbeléptetése következtében sokkal többen és legális uton fognak áruk behozatalával foglalkozni, ami által a konkurrencia fellép és az
árakat 'leszorítja.
A Beregi-cé<ztü\ a következő iinformációt
kaptuk az elsőrendű élelmicikkekre vonatkozólag:
.
— Az elsőrendű élelmicikkek nem lesznek olcsóbbak, mert kizárólag a megszállott
területekről szerezhetők be, ott pedig magas
árakat kell fizetni és az ideszállítás is nagy
kockázattal és költséggel jár. Különben is
minden attól függ, h o g y >a szerbek mit engednek be, mert most semmit sem lehet be' hozni.
Tarján illés Kárász-utcai kereskedő igy
nyilatkozott:
— Ahogy a szabadkereskedeímet elképzelem, a z ' c s a k az egész város anyagi fe!élegzésére vezethet. Elsősorban bennünket, Kereskedőket fog egész közelről látni a közönség. Látni fogja, hogy a kereskedő, aki m i n denkor szemben állt a fogyasztóval, nem js
az a csaló kalmár, akinek ténykedése nem is
annyira az anyagi haszon elérésére, mint üzletének a feltétlen fentartására és a kereskedelmi élet folytatására irányul. A szabad kereskedelem az áru felhalmozásával a keresikedőik egymás közti versengését fogja kiépíteni, amely azzal az üdvös eredménnyel jár,
a fogyasztóra nézve, hogy olcsó, jó minőségű és ízléses áruhoz fog jutni. Nyugodt lehet
a vevőközönség, ha a kereskedői minden
megszorítás nélikül a maga útjára engedik, a
maga leleményességével mindennemű ámít
biztosítani fog tudni.

V á s z o n
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Jvfenyasszonyi koszorúk, fátyolok
geignernél, Jókai-utca 7,
250 II.
I I LEVONÁS.
(Léva város főtere. A
háttérben AltHeidelberg
látképe, viszont az Alt-Heádelhergben Velence panorámája ós igy tovább.
Ugyanez jobbra és balra. Kurucok akontót kaptak és jól mulatnaik. Szöveg a régi.
Szöveg az ócska. Az Oesikay szövege. Almaifi
csuda, Liliomfi csuda, csuda, hogy még ©1
nem felejtették, sugó u t á n szabadon.)
I I I LEVONÁS.
(Helyiség egy
nagyúr előszobájában.
Francia etikett. Az előszobában sokan várakoznak. összeköttetést keresnek. Magyarok,
kurucok, labancok.)
s,
Ocskay (jön, beadvánnyal, szerződéssel és
lelkendezéssel.)
A társulat több tagja (szintén jönnek.)
Kamarás: Parancsol jó uram?
Ocskay: Beszélni akarok vele!
Fontos
ügyben! A saját ügyemben! Hazafias ügyben! Telefon: 1—^61.
Kamarás: Majd
bejelentelek. Legyen
kéznél az ujraoltási bizonyítványod, a
keresztleveled! iPaílez voius francais?
Ocskay: Dadogok un peul
Kamarás (balfenéken el. Ének, zene, tánc,
mozi, u j szinház, konkurrencia, nyári kabaré, kamarajáték.)
Kamura játékos: Nagyon sajnálom, fontos íigyek miatt most inem! A szinház igen
érdekes, de nem olyan fontos, mint amilyen
érdekes! Tetszik tudni; miegymás is vau

Szeget], 1919. május 16.
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Hivatalos jeSenfések
a Vörös Hadsereg harcairól.
A Magyar
ó 11-én:

Távirati

Iroda jelenti május

Csehszlovák
harcvonal: A salgótarjáni
rákászban elkergettük az ellenséget Karancs
agasatról. Négy .géppuska -maradt a diaialimas csapatok kezei között. Az ellenség
meníkülésszeriien rohant észak felé. A mistoki szakaszban Ond és Borosnyék községeket csapataink elfoglalták. Az egri védősaakaszban csapataink átkaroló mozdulattal az
ellenséget Mcncsból Mikófalva és Apátfalva
községekből kiverték és a megvert ellenségei
északi irányban a szentmártom magaslatokig
üldözték. Két géppuskát és 27 vagon szenei
zsákmányoltunk.
Csapataink emelkedett hangulatiban' és
teljes bizalommal harcolnak. A proetáröntudat és fegyelem a siker hatása alatt naprólnapra fokozódik.
Dicséretet érdemelnek >a II. 33. II. 19 és

III. 19. zászlóaljak és az egri osztagok prcletárkatonái.
A román és délszláv harcvonalon a hely|
zet változatlan.
Hadser egfőiwraiicsnokság.
A Magyar Távirati Iroda jelenti a katonai helyzetről május 12-én:
Salgótarjántól északra további tért nyertünk.
Különben nincs újság.
__
Hadseregfőparancsnokság.
A Magyar Távirati Iroda jelenti május
13-án: A iiadsereg'főparancsnokság a Szolnokra való utazást a rendes korlátozások
betartásával ismét engedélyezte.
Budapest, imájus 13. Böhm Vilmos hadseregfőparancsnok Kun Bélának ma délelőtt
tiz érakor a következő táviratot küldte:
Fülekpüspökiből érkezem.
Csapataink
Füllekre bevonultak.
Böhm.

A francia városkormányzó rendeletei.

— A villamos k ö z l e k e d é s b e s z ü n t e t é s e . — Ujabb intézkedések a váz a s n a k szánt é § e l ő anyagokra vonatkozólag. —
1919. május 13-ig Szeged város részére
200 mázsa szén utaltatott ki a Következő megosztással :
150 mázsa a gázmüveknek és a villamos
világításra.
50 mázsa a villamos-vasutnak.
Ezen mennyiségek kiutalása a két üzem
korlátolt minőségét biztosította.
Másrészt azonban a vizmüvek és a szí
vattyutelepek akadálytalan működése fafiités
által tartatott fenn, 3 vagon naponkénti fűtőanyag i gényhevé telével.
A kiutalt szénmennyiség a mai n'aptó!
kezdve 100 mázsára szállíttatik le 24 óránként, amely mennyiség még mindig lehetővé
teszi majd a gázmüvek és villanyvilágitátsi
telep üzemének fentartását azon feltétel1 mel-

lett, ha a világításban a kellő takarékossággal járunk el a már megjelent hadsereg-parancs érteimében.
Ennek oka a petrozsényi szénbányák elöntése.
Légszesz- és villany világítás.
Felhívom a lakosságot, hogy minden jóakaratával odahasson, hogy ugy a nyilvános
helyiségekben, valamint a magánházakban az
áramfogyasztást a lehető legkisebb mértékben vegyék igénybe.
A villamos lámpák eloltása 2.3 órától
kezdve (este tizenegy óra) mindenütt feltétlenül szükséges.
• Ezen nendisziabályok megszegése a Villamos áram teljes beszüntetését vonná maga
után az összlakosság részére.
A villamos vasúti
közlekedés

a világon! Talán holnap, talán várjuk meg
a hazai viszonyok kialakulását?
Ocskay: Én nem várok! Örmény nemes
vagyok, aki meghal, de a koncesszióját nem
engedi! Mondd meg, hogy egy eleven színigazgató záróráig kilincselt egy nagy ur rendelőjében.
(Elvonul zártkörű társaságával sakkozni, ibakkozni, billiárdozni és miUiárdozni lakosztályába és külön tenmeibe.
Labanc lett
Ocskay, hej, Rákosi,
Berzeviczy,
magyar
publicisták híres vezéreik ki rói.)

mától kezdve teljesen beszüntetendő.

FTOűüSO LEVONÁS.
(A leégett társulat
romjai között. Az
Oesikay brigád labanccá vedlett része v é g s z ó ra átpártol a másik Ocskayhoz és vidéki vendégszereplés céljából megszervezi az Ocskay
staggionét.)
Ocskay (miután Jávorka lefogta Pénzt
vagy akontót! kiáltással, megadja magát és
az előleget): Megyek Gyulára és békét kötök
Károly ómmal!
Tisza Ilona: László, de szerződtetsz?
Ocskay: Ha Isten segit és a városi tanács! Sugóné, jó éjszakát!
Kritikus:
A jóreggelét! (Wagner
függöny.)

Vizmüvek

és szivattyútelepek

szénellátása

továbbra is fa-fiitő anyaggal fog történni.

A lakásnyomoruság és
munkanélküliség enyhítése.

Nagykörúton kívüli városrészek rendezése. A
Farkas Árpád által tervezett csatornahálózat
egyetlen szakaszának, a Jlolí Tiszára vezető
záporcsatornának kiépítésével eg:'«z városrészek vízzel elárasztott lakásait 1 hetne tűrhető hajlékká tenni arra az időrr, amig nagyobb arányú munkálatok végrehajtására is
képesek leszünk. Általában szükségesnek tartja a Nagykörúton kívüli területek
építési
modorának, főleg úthálózatának egyszerűsítését, mert csak ugy lehet
reményünk arra,
hogy belátható időn belül véget vessünk azoknak a közegészségügyi szempontból tűrhetetlen állapotoknak, melyek főleg a Nagykörúton kívüli lakosságot sújtják.
Egészen másként áll a helyzet ha csupán
pillanatnyilag akarjuk a lakásnyomoruságot
enyhíteni és elsősorban arra törekszünk, hogy
az ipari munkásokat mielőbb foglalkoztassuk.
E r r e egyedül a családi lakások építésénél
nyílik alkalom. Mert ez a háztípus az egyedüli, amelyhez bármily rendelkezésre álló anyagot felhasználhat unk s ami még ennél is fontosabb, a magántőke hozzájárulására is számithatunk
Az iparkamara legutóbbi ankétján elhatározott kényszerépitkezésektől nem sok eredményt várhatunk, sokkal célravezetőbb volna, ha a hatóság előnyös feltételek
mellett
háztelekhez s annak közelében kerti müvelésre alkalmas bérkerthez, továbbá
önköltségi
áron építőanyaghoz juttatná az épiteni szándékozókat.
Mindenekfölött üdvösnek tartaná a
bizottságok és tanácskozások beszüntetését
s
ezen problémáik gyakorlati megvalósításával
arra. hivatott teljes végrehajtó hatalommal
felruházott, személyileg felelős egyén megbízását.
A felolvasás után érdekes vita indult meg.
Biró Benő, Nagy Gyula, Tóbiás László, F a u r
Kornél, Fiegler Arnold, Ligeti
Béla, Schmidt- Ferenc és Wucskies Zoltán igen értékes
műszaki véleményeikkel járultak ibcuza
a
határozat kialakulásához. A mérnökegyesűlet.
megkeresi -a város hatóságát, hogy főleg
a
munkanélküliség enyhítése érdekében indítson akciót a családi házak épitése céljából,
mert a jelen súlyos viszonyok közt a rendelkezésre álló épitési anyagokból csak ilyen célszerű háztípusok előállítása lehetséges és a
mi még ennél is fontosabb, számítani leh e t
a magántőke hozzájárulására. Az átmeneti
intézkedések mellett szükségesnek t a r t j a az
egyesület, hogy a lakásépítkezéseket, kedvezőbb viszonyok közt az 0. L. T. által megadott irányelvek szerint megvalósítsák. Egyben rámutat a helyes városfejlesztési politika
szempontjából a Nagykörúton kivül eső területek rendezésének szükségességére. A rendezés munkaprogramját elő kell készíteni, hogy
alkalmasabb körülmények közt semmi akadálya se legyen az azonnali megvalósításnak.

— Felolvasás a mérnökegyesüSetben. —
(Saját tudósítónktól.) A szegedi mérnök
és épitészegylet közhasznú munkásságát szerdai felolvasó ülésén tovább folytatta Sebestyén E n d r e városi építészmérnök a lakásnyomoruság és a munkanélküliség enyhítéséről
tartott felolvasásában.
Szerinte a lakásnyomomságot a helytelen
városfejlesztő politika idézte élő. A királybiztosság emberfölötti munkát végzett a rekonstrukció alkalmával, de félmunkát. Nem szí- j
véltük meg Tisza Lajos királybiztos intő sza vait, melyben a megkezdett munka továbbfolytatására buzdította bncsuzásakor a város
vezetőségét. Műszaki közigazgatásunk régen
elavult, rendszerében képtelenség volt helyes
mederben terelni a város fejlődését.
Első teendőnk volna műszaki közigazgatásunk reformjának megvalósítása után
a

Fuvarozási üzem

KáSvária-ut 11,

810 Telefon 14-46.

Elvállal személy- és teherfuvarokat, helyben és
vidékre. Egész vaggontételeknél árkedvezmény.

Megérkezett
• a ló és tehénabrak

II

k a p h a t ó könyv nélkül,
minden mennyiségben
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Bokor János fiainál Valéria-tér.

hogy a legjobb szivarkahüvelyek, levélpapírok és legszebb
kénes levelezőlapok csakis a MÉDI SPÉCI ALITE hygienikus
szivarkahOvely főraktárában Szeged, Jókai-utca 11. sz. alatt
kaphatók. Telefon 1 5 — 2 0 . D a d á a uqg nagyban, valamint kicsinyben219
Frasicsa-msgyar szótárak is kaphatók.
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Lisztet é s búzát k a p a város*

B a l o g h t a n á c s n o k belgrádi útja. — Milyen ma Belgrád. —
(Saját tudósítónktól.)
A városi tanács
megbízásából Betrix ezredes francia városparancsnok külön fölhatalmazásával Balogh
Károly tanácsnok Belgrádba utazott, hogy a
város lakosságának lisz.et szerezzen, mert a
közélelmezési hivatal Készlete fogytán van
már. Útjában elkísérte dr. Polgár ítélőtáblai
biró, aki mint francia és angol t o l n i e s tett
önzetlenül jó szolgáht:;. »a városi
ügynek.
Együtt utazott íBalogh tanácsnokkal egy
francia alezredes, továbbá a francia és amerikai misszió egy-egy tagja. Öt nappal ezelőtt indult el Balogh tanácsnok s visszatérve
csütörtökön számolt be a tanácsiban utja
eredményéről.
Belgrádban Korosec közélelmezési miniszterrel tárgyalt, aki 'a vásárlásra az engedélyt megadta. A részletekről a magyarul jól
beszélő dr. Stefanovics Zsarkó volt újvidéki
tanácsnokkal, a szerb közélelmezési minisztérium újvidéki kirendeltségének vezetőjével
kellett tárgyalni. Szeged 50 vagon lisztet és
65 vagon búzát kap majd a kötés szerint, azzal' a kedvezménnyel, hogy a készletet a kikindiai malomból száíithatj'a. A búzát s a
lisztet ugyanis különböző helyekről kellet.:
volna szállítani, de ezt a kedvezőtlen föltételt elengedték. A lisztből 1200 mm. nullás,
900 mm. főző, 2900 mm. pedigi kenyérhszi.
Az árut azonnal szállítják, amint érléKé; az
újvidéki Központi Hitelbanknál megfizették. A
liszt á r a kilónkint 1 franc 5 centimes, 4 korona 42 fillér, ugyanaz az ár, amennyiért az
amerikai misszió szállított a szerbeknek.
Belgrádban 5 korona a liszt kilója. A
franc-valutát Balogh tanácsnok a franciáktól
fogja beszerezni. Ha ez megtörtént, Balogh
ismét Újvidékre utazik és kieszközli a liszt
azonnal való szállítását. Az ötven vagon liszt
a város egv hónapi szükségletét fedezi.
Útjáról számos érdekes részletet beszélt
el a tanácsnok. Újvidéket sokkal rendezettebbnek', élénkebbnek mondja Belgrádnál 1 . Zimony és Belgráld: között csak íhajó köziekedhetik, mert a hidat a németek fölrobbantották, még pedi® a pilléreit is. A magyaroktól

Az osztrák kormány deklarációja.
Genf, m á j u s 1:5. Az osztrák békedelegátusok e hó tizenkettedikére kaptak meghívást
a békekonferenciára. Az osztrákokkal igen
nehéz lesz megállapodásra jutni, mert hiszen
a délszlávok és a német-osztrákok között harcok folynak. Ettől eltekintve az osztrák kormány a mult héten egy deklarációt bocsátott
ki, amelyben tiltakozik az ellen, hogy a 'londoni szerződés értelmében Olaszország Déltirolt anektálja. Hivatkoznak Wilson elveire és
a népek önrendelkezési jogára. A deklaráció
hivatkozik a r r a is, hogy az anekszió Ausztriát Németország karjaiba kergetné. Párisba ennek a deklarációnak nem tulajdonítanak
fontosságot.

Az antant bizik a német
békefeltélefek elfogadásában.
Páris, május 14. Politikai körökben tisztálban vannak azzal, hogy a németeknek szabott feltételek rendkívül súlyosak, de azért
.mégis bíznak benne, hogy a szövetségesek
kényszeríteni fogják a németeket, hogy az
előzetes békeszerződést írják alá. A hangulat
bizakodó a szövetségesek körében, mert az a
feszültség, melyet a magya r és a bajor bolsevizmus okozott, enged.
A szövetségeseknek módjukban áll majd
a németeket' a legszigorúbb represszáliákkal
a szerződés aláírására szorítani. Hangoztatják, hogy a németek utolsó reménye, hogy a
szövetségesek között viszály keletkezhetik,
semmivé lett azáltak hogy az olasz delegátusok visszatértek Párisba. A német delegá ir
sok körében a hangulat nagyon nyomott.

Szeged, 1919. május 16.

Ha rossz a fővezeték,
— A légszeszgyár, a fogyasztók
város. —

és Q

elfoglalt hajók egymás mellett horgonyoztak.
Még rajtuk a magyar név. Ott vannaík azok
(Saját tudósítónktól.) A légszeszgyár éra hajók is, 'amelyek a Budapest-környéki for- tesítéseket küldött — ugy látszik — nagyon
galmat bonyolították le. A hajók nagyon el- sok felének, amelyben azzal a liirrel örvendez
hanyagoltak, piszkosak. A Duna roppant sz
teti meg valamennyit, hogy óramérő előtti
lesre áradt, ugy, hogy egyik, partról; nem le- fővezetékének megvizsgálásánál
szakközehet átlátni a másikra.
geink nagymérvű áramlevezetést állapított
Belgrádban az elszállásolással volt elő- meg, melyet fővezetékének hiányos szigete
ször bajuk a kiküldötteknek. Minden szálló lése okoz." Mi sem teremészetesebb, minthogy
tele van. A francia íntendaturától egiv zug- a hiányos szigetelést pótolni kell, amiből vihotelba kaphattak csak beszállásolási igazol- szont matematikai pontossággal következik,
ványt, a Macedónia nevü piszkos, világítás hogy a kijavítás iránt sürgősen intézkedni il
nélkül való, bútorozatlan szállóba, olyan szo- lik. A légszeszgyári szerződés 24. paragrafubába, amelyben éppen csak á g y volt. Egy sa szerint azonban „a mérő előtti fővezeték
francia katona közbenjárására kaptak tisz- munkája kizárólag telepünk által végezhető"
tességes magánlakást. Ezt a katonát történe- amiért is tisztelettel fölkéretik a boldog fél,
tesen Qrünernek hívták, mert Grüner akad
>v a munkálatok megkezdése iránt 8 napon
a franciák között is. A katonát, nevére való belül intézkedjék, különben az
áramelosztó
tekintettel németül szólították meg, de beszélt hálózatból kikapcsoltatik. A kikapcsolást, ezer
az magyarul is és még egy pár nyelven. A szerencse, maga a légszeszgyár sem veszi koszobáért fizettek 102 koronát e g y napra. Eb- molyan, amire abból a "Kellemes körülményben borraválók is .voltak, mert Belgrádban, ből következtetünk, hogy még
senkit sem
épp ugy m,int ezelőtt Budapesten, borravaló kapcsoltak ki, noha vannak boldog emberek,
nélkül nem lehet semmihez sem jutni.
akik már jó néhány hét, előtt kapták meg a
Belgrád maga sokkal kevésbbé élénk, felszólítást. Igaza van azonban a légszeszgyár
mint Újvidék. Bombázások helyei nem igen "nak, mikor azt mondja, hogy kára szármaszigetelés folytán
láthatók. Az utcáikon sok a hadirokkant s a zik abból, ha a hiányos
muníkanélk'l i kéfcgieitő. Magyarokkal gyak- nagymérvű áramlevezetés történik. Még inran lehet találkozni. Sóik kereskedő jár oda- kább igaza van abban, hogy könnyelmű palenn és az éielmesebbje köt is üzleteket, de zarlás a m a i szén-ínséges világban nem emcsakis az, aki az összeköttetéseket ügyesen beri fogyasztásra szolgáló áramot gyártani.
ki tudja járni. Az igazolás roppant körülte- Miben nincs igaza tehát a légszeszgyárnak?
kintő. Balogh tanácsnok igazolványa tele van Mindenben igaza van, még abban is, hogy a
pecsét eések'kiel. A magyar kereskedők egy- felszólításhoz mindjárt- megrendelő lapot- is
m á s iránt persze zárkózottak odalenn, mert csatol, amely szerint a kijavítás az anyagköltnem akarják az általuk ismert előnyökhöz ségek megtérítésén kivül a szerelőnél 8, a sejuttatni *a konkurrenciát. Angol készáru sok gédmunkásnál 4 korona órabérbe kerül. Tesjut Belgrádba. Élelem is van bőven. Az árak sék ez után kiszámítani, hogy mennyibe kekörülbelül ugyanazok, mint nálunk. Olcsóbb rül az egész imjunka.
a zsír, szalonna, vaj. Újvidéken az árak teteTehát a légszeszgyárnak minidenben igamesen olcsóbbak & vendéglőkben, mint Belza van. Csak a városnak .nincs igaza. Megint
grád b a ti Körülbelül háromszoros árat kell
a lakosság érdekeinek megvédéséről van szó
fizetni a szerb fővárosban az újvidéki venés ilyenkor senkisem
kívánhat,
bizalmat.
déglői árak helyén. Balogh tanácsnok szerdán
Miért nem tud a légszeszgyár ez offenzivájáérkezett haza.
ról a hatóság, a városi mérnökség? A hibát,
amelyen javítani kell, a légszeszgyár a saját
szakközegeivel állapíttatta meg. Állapíttassa
meg ugyanezt a város is saját szakközegeiWashingtonban üf o s s z e
vel. A légszeszgyár szerződéses
jogait nem
a nemzetek ligája. fogja vele sérteni, viszont az érdekelteknek
nagy megnyugvást szerezne. H a
föltétlenül
Páris, m á j u s 15. A versaillesi békekonfe- szükséges, el kell végeztetni a munkát a mai
rencia, néhány nappal ezelőtt ugy határozott, méregdrága árak mellett is. He a mea'nyughogy a nemzetek ligája Genfben fog székel- tatás ép- azért kell az embereknek, mert ma
ni. Alakuló ülését azonban a liga nem iGenf- minden olyan nagyon drága és a légszeszgyár
ben, hanem alkalmasint a washingtoni Fehér szerint most kell ezeket a munkákat halasztHázban tartja, kezdeményezőjének, Wilson el- hatatlanul elvégezni.
nöknek a tiszteletére- Az alakuló ülést őszre
tervezik, ha ugyan addig
akadályokat nem
gördítenek elébe a minden politikai számitásnál gyorsabban rohanó események.

Ismét rosszab a német valuta.
Berlin, május 14. A közeledő béke hírére
a német márka kurzusa nőni' kezdett. Most
azonban, hogy ismeretesek lettek a németeknek szabott nehéz feltételek, a márka kurzusa ismét esett. Ezt azzal hozzák összefüggésbe, hogy a semleges kereskedővilágnak az a
felfogása, hogy a nehéz békefeltételek lehetetlenné teszik Németországnak, hogy visszatéribesseni 'a norrWálM íkíéreskécVeüenl vágájnyába.

minden mennyiségben
Bokor János fiai cégnél
Valéria-tér. 243 Telefon 3-19.

ISehol olcsóbban!
Kerékpár, varrógép,
beszélőgép, gummik
és alkatrészek. javitó

műhelyem elsőrendű!

Szántó S á a d o r
régi ösmert cég, főraktára kizárólag Kiss D.-paiota
(Kiss-utca) Szeged
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kapunk.

(Saját tudósítónktól.) A petrozsényi román kormányibiztos csütörtökön táviratilag
-értesítette a hatóságot, hogy az odairányitott
élelmiszer- és áruszállitmány megérkezett, a
város tehát megkaphatja annak ellenértékét
szénben, ha vagonokat küld érte. Az első szállítmányért 190 vagon szén jár a
városnak,
ezt a mennyiséget azonban a temesvári francia parancsnok közbenjárására 200 vagonra
emelték lel. A szén előreláthatólag két héten
belül Szegeden lesz. Ebben az esetben nemcsak a város összes üzemei ikapják a szükséges mennyiséget, hanem a világítás korlátozását is enyhítik, sőt még az ipari vállalatoknak is fognak áramot szolgáltatni. Hogy a
fainségen némiképpen segítve legyen, a gázresókat is szabad lesz ú j r a használatba venni. Ez a kétszáz vagon szén a m á j u s havi
szükségletet fedezi. Hogy a következő három hónap szénszükségletéről is gondoskodás
történjen. Pongráez Albert, a
légszeszgyár
igazgatója és Vértes Miksa szénkereskedő, a
mint tervezve volt, csütörtökön Petrozsénybe
utaztak, hogy ujabb csereüzletet kössenek a
románokkal. Amennyiben továbbra is sikerül a város számára hasonló arányban szenet
szerezni, ass ipari üzemek £J-laikl5 f'-nkóionálása folytán természetesen a munkanélküliség is enyhülni fog, nemcsak azért, mert az
ipari üzemek állandóan kaphatnak majd áramot, hanem azért is, mert a nagy szegedi vállalatoknak is lesz. szenük. A köv.'tkező három 'hónapra a szindikátus? amelynek megalakulásáról a Délmagyarország
.adott először hirt, 1500 vagon szenet a ' a r lekötni. Cserébe bakancsokat, kötélárut, kefeánut, seprőt,
gyufát és szeszt adnia amint látható, javarészt
olyan cikkeket, amelyeket Szegeden
állítanák
elő. A város 350.000 koronát adott kölcsön a
szindikátusnak. A tanács ezért a szén elosztását ellenőriztetni kívánja, amivel Scultéty
Sándor főszám vevőt és Buócz Károly mérnököt bízta meg.

P — M e g k a p j á k fizetésüket az állami tisztviselők é s n y u g d i j a s o k . Illetékes helyen nyert
felvilágositás szerint tévedésen alapul az a
hir, melynek feltevésére semmi Ok sincs,
hogy a tisztviselők és nyugdijasok nem kapnák meg május 1-én fizetésüket. Nemcsak a
törisfizetést, hanem az összes eddigi illetményét mtegíkárfa valan/innyt tisztviselő éa
nyugdíjas.
— Istentisztelet a zsinagógában. A péntek esti istentisztelet háromnegyed 7-kor kez
dődik. í r á s m a g y a r á z a t szombaton délelőtt.
— Összvezetőségi öles. Pénteken este 6
órakor a z uj Munkásotthon nagy termibe,«
összvezetőségi iiés lesz. Minden sz'a'kma vezetőségi és választmányi tagjai pontosan jelenjenek meg.

— Kétszer bérbeadott ujszegedi földek.

Völgyessy János gazdász még 1918. őszén
bérbeadott Újszegeden egy 5 és egy 2 holdas
parcellát a város földjéből Braun Elemér é s
Barabás Lajos szegedi lakosóknak. A hid lezárása után a bérlők sokáig nem mehettek át
Újszegedre. Mikor a hidat megnyitották, akkorra a földeket már másoknak adta bérbe az
ujszegedi szerb élőijáróság. A gazdász azt
j'avasolja, hogy a bérlők kárpótlására vegyenek vissza 7 hold földet a Baktóban olyan
kertészektől, akiknek Újszegeden is van földjük és akiknek azokat megművelni módinkban volt. Bokor Pál h. polgármester e heyett
a csütörtöki tanácsülésen azt javasoita., hogy
a gazdákat pénzzel kárpótolják, ugy, hogy
fizessenek nekik hoidankint 380 koronát P r .
Turóczy Mihály főügyész szerint a földeket
tévedésből adta ki újra béribe az ujszegedi
szerb elöljáróság, még pedig a gazdászati hivatal tévedéséből Egy jegyzékben ugyanis,
amely a bérbe nem adott földeket sorolta föl,
a ikét parcellát is föltüntette, noha azok a valóságban már bérbe voltak adva. A főügyész
ezért uj bérföldek kiutalását javasolja a károsult bérlők számára. A tanács, mielőtt határozna, vizsgálat tárgyává teszi, hogy csakugyan történt-e tévedés.

Korzó Mozi R.-T.

— A Tisza vizállása. Közvetlen veszéllyel
eddig sem fenyegetett a Tisza áradása, de
most már aggodalomra sincsen ok. A Tisza
vízállása pénteken 8 méter 48 centiméter volt.
Az apadás tovább tart, A monitorok azonban
még nem indulhatnak el. [Másfél métert kell
apadni a Tiszának, hogy a Temes és a Kőrös
elindulbassamak Szegedről.
— Nem nyiiik meg a szegedi egyetemi
tanfolyam. Mint ismeretes, Szegeden mozgalom
indult meg~egyetemi tanfolyam felállítása érdekében. Tervbe vették, hogy Kolozsvárról
hoznak egyetemi tanárokéit, ho^v Szegeden
tartsanak előadásokat, miután Kolozsvárott a
romáin megszállás miatt úgysem taníthatnak.
Betrix ezredes, városik o r m á ' i y ó most értesítette a város hatóságát, hogy egyelőre nem
adhatnak ki utazási igazolványokat az egyetemi tanárok részére. Az egyetemi tanfolyam
tehát nem nyílhat meg.
— Nem emelik fel a városi alkalmazottak fizetését. A városi alkalmazottak szakszervezete, mint ismeretes, memorandumot
adott be a városi tanácshoz, amelyben kéri',
hogy a 100 százalékos fiizetésemeléseket a
saját 'hatáskörében intézze el. A tanács pénteken tárgyalta az ügyet és hosszas vita után
ugy döntött, hogy mivel néptanács, munkástanács nem működik, a közel három millió
ujabb megterheitetést a saját
felelősségére
nem állíthatja be a város költségvetésébe.
— Lehet D o r o z s m é r a t e l e f o n o m ! A
postafőnökség közli, hogy május 15-től kezdve Dorozsmáva.1 a távíró- és telefonforgalom
ismét megindult.

— Rendőrfogaímazói állások

11-85.

Telefon:

11-85.
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Pénteken, szombaton és vasárnap

A magyar filmgyártás

szenzációja

művész dráma 6 felvonásban.

Irta Pakots J ó z s e f .

Rendezte D e e s y Alfréd.
Főszerepben

Góth Annié és Kornay

betöltése.

A város rendőrségénél két rendőrfogaímazói
állás van üresedésben. Doktori diplomát és
tartálékos tiszti minősítést kívánnak a pályázóktól.

igazgató:
V A S S SÁNDOR.

TeSefon:

jj

Richárd.

Előadások fél 5, fél 7 és 8 órakor,
vasárnap 3 5, fél 7 és 8 órakor

5
— Távozó k ó r h á z i orvos. Dr. Nagy Samu
orvos, a kolozsvári orvosi egyetem első tanársegédje, belgyógyász, a háború alatt mint
ezredorvos került Szegedre. Áprilisban Dettre János kormányzclbiztos a városi kórház
belgyógyászati osztályának főorvosává nevezte ki. Nagy Samu a napákban arról értesítette Somogyi
Szilveszter polgármestert,
hogy állásáról lemond, miivel az ő 'kinevezése
is olyan körülmények között történt, amely
nem felel meg a jelen idők kivánallmainak.
Nagy Samu orvos távozása határozottan
vesztesége a szegedi kórháznak. A polgármester a lemondást tudomásul vette és rövidesen kiírja az állás betöltésére a pályáv
zatot.
— Ki kell jftvüani a 46-os laktanyát.
Nack őrnagy, a 46-os laktanya gondnoka átiratban tudatta a városi hatósággal, bogy a
kaszárnya épülete olyan rossz állapotban van
bogy a javítási munkálatokat haladéktalanul el kell rendelni. A hatóság megbízásából
csütörtökön bizottság szállt ki a laktanyában,
ahol megállapították, bogy a menyezetgerendákat sürgősen ki kell cserélni, különben beszakad a tetőzet. A bizottság jelentése alapján a mérnökség fog a feltétlenül szükséges
javításokról javaslatot tenni a tanácsnak.
— Szoclálisták gyűlései. Szombaton este
6 órakor a felsővárosi pártszervezet fabeszerzési ügyben taggyűlést tart a Debreceniutcai Csányi-féle vendéglőben. Vasárnap délelőtt 10 órakor a munkások fogyasztási szövetkezetének alakuló közgyűlése lesz a Munkásotthonban. A szabászok és szabásznőik
taggyűlése fél 11 órakor 'lesz a Munkásotthonban. Kedden délután 3 órakor a szervezett
népzenészek taggyűlést tartanak fontos1 ügyben. A vezetőség felhívja az összes tagokat,
hogy pontosan jelenjenek meg.
— Szeged a f o r r a d a l o m b a n , a legszenzációsabb könyv, amely a háború alatt a könyv
\iacra került. Az előszót Juhász Gyula, a»
illusztris költő irta.
A könyv
szombattól
kezdve az összes utcai könyvárusoknál kapM
ható.
f88

— Fölemelték a kávéházi terraszok bérét.

A pénteki tanácsülésen fölemelték a kávéházi
terraszok bérét. A városnak jövedelmi forrásai annyira kiapadtak, hogy mkíden alkalmat felhasznál, hogy fedezetet teremtsen. Az
Arvay cukrászda bérét 202, (eddig volt
20
korona), az Eirrópa kávéházét (40) 377, a Tisza kávéházét (290) 1061, a Kuss kávéházét
(1) 3575, a Korzó kávéházét (150) 1325, a Lányi cukrászdáét (50) 250, a Bohn-vendéglőét
(100) 828, a Royal kávéházét 240, a Belvárosi!
kávéházét (150) 1700, a Valéria kávéházét (50)
142 koronára emelték fel.
—• A m u n k á s z e n e k a r próbáit naponkint a
Munkásotthon I. em. 42. számú szobájában
tartja. Akik valamilyen hangszeren játszani
tudnak, -itt jelentkezzenek. Kezdők ugyanitt
jelentkezzenek délután 5—7. Otesó díjazás
mellett alapos Oktatásiban részesülnek. Ugyan
itt a munkászenekar használt Bloch-féle hegedüiskolát vesz.

— Kavarodások

a bérföldek

körül.

A

város tanácsának sohasem volt még annyi
baja a szegedi bérföMekkel, mint ebben az
évben. Nincsen nap, hogv a tanácsüléseken
bér földügyek rendlezése ne szerepeljen. A
Kálvária mellett levő Annalak mögötti területek ügye is tárgysorozaton szerepelt. Ezeket a város házhelyeikül jelölte ki1. Anyaghiány
miatt azonban az építkezéseiket nem lehetett
megkezdeni és a házhelyeket bérfökkkül adták ki. De most a területekre a telektulajdonosak is igényt tartanak. A tanács a felekkel
végre abban állapodott meg, hogv a kert
bérleti idő letelte után a kérdéses területeket
eredeti rendeltetésüknek adja át.
— Lóárveréa. A francia parancsnokság, mint
ismeretes, lóárverést tűzött ki csütörtökre.
Az árverésen megjelentek a szegedi és környékbeli cigány lójcsiszárok, akik egymásra
licitáltak. A sovány gebéket 2500—3000 koronáért vették. Egy óra alatt nyolcvan gébét
vásároltak össze a iókereskedők.

DBLMAGY ABOBSZAG
* Barlanglakók — Kegyelemkenyér. T ö -
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MOSOK:
Péntek: Ocskay brigadéros, szinmü.
Idénybérlet 88.
Szombat: Tavasz, operett. Idénybérlet, páratlan 89.
Vasárnap délután fél négy órai kezdettel: II.
József császár, szinmü.
Vasárnap este: Tavasz, operett. Bérletszünet.
H é t f ő : I. Barlanglakók, tanyai történet. II.
(először) A kegy elemkenyér, szinmü. Premiérbéríet A1) 38.
Kedd: I. Barlanglakók, tanyai történet. II. A
kegyelemk&nyér,
szinmü.
Priemiérbérlet B) 38.
* Z e n e k a r i h a n g v e r s e n y . A Filharmónikus
Egyesület csütörtök délután rendezte harmadik hangversenyét. Gyönyörű műsorral lépett a közönség elé, amely 'a legteljesebb érdeklődéssel várta a fiatal és igazán kulturát
terjesztő egyesület ujabb teljesítményét, ami
művészettel teljes yolt és átlagon felül való
értéket képviselt. Meglepően szép és tartalmas az, amit Fichtner Sándor, a fáradhatatlan karmester a zenekarral produkál. Az
eredmény a szereplők képességén kivül az
ügyszeretet, a komoly törekvésű készültséget
is igazolja és a hivést a foglakozásban A
zenekarban csupa összhang minden, a közremiiködök játékán megérzik, hogy mindenki
átétzi feladatárvak komolyságát és a hivatás a kiilturhivatás teljesítésében. Csakis igv lehet eredményt felmutatni, a maihoz hasonló
sikert elérni. Ma már a sikerért való aggodalom sem játszott közbe az előadásban, biztosan, a müvek sze lemének megfelelően hozták
Mozart G-moll 48. Symphcniáját, Volkmann:
F-dur Szerenád-jának első és harmadik tételét, Beethoven-. F-dur Románc át és. Schubert
Rosainúnde nyitányát. A közönség eltelve a
gyönyörűségtől élvezte a csodás müveket és
azoknak valóban szép, precíz előadását. A
Volikmann-mii 3. tételének, a walzei-nek hangulattal teli előadását meg kellett ismételni.
iNag.y tetszést aratott Gábor Anclorné, aki
Beethoven: Románe-ának zenekari kísérettel
való hegedű szólóját játszotta meleg, szívhez
szóló tónussal és bravúros technikai készültséggel. A Filharmonikus Egyesület mai teljes sikerű koncertje arra enged következtetést, hegy befogja tölteni nagv hiva'ását, híveket szerez a zenének és ieilendlíi a zenei
életet, amire évek óta várunk es ami mindenütt a kultúrának' nemcsak egv bizonyos fokát, de magasságát is jelenti. Fichtner Sándor zenei tudása, törekvése és agilitása biztos garancia arra, hogy az egyesület a megkezdett uton fog haladni -a sikerek utján, a
bevégzettség felé.
* É d e s a p u k a o p e r e t t - p r e m i e r . A színházi
iroda
jelenti:
Egy
vidám, kacagtató
operett
premierje
lesz
pénteken. A szöv,egét m a g y a r színre a legötletesebb magyar irók egyike, Karinthy Frigyes alkalmazta. Zenéjét a m a g y a r származású, kiváló karmester, Bieger Alfréd irta Bródy István verseire. Bródy István irta a többek között ÍLeányvásár népszerű verseit is.
A vidámságtól pezsgő, kitűnő meséjü, pattogó zenéjü kedves operettet h a t egymásutáni
estére tűzte k i az igazgatóság. A darab címszerepe Solymossy Sándor kipróbált tehetségére van bízva. A fő női szerepeket. Déry ós
Kunossy játsszák. Matány,
László, Bogoz,
Izsó, Szilágyi, Badó játszanak még kedves és
jó szerepeket a hálás — mert végig nevettető
— operettben.

Izzad valamely testrésze?
Ugv használja a dr, Lelnzinger-féle kipróbált
szert. Üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárban Szeged, Széchenyi tér.
153

mörkény és Turgenyev, a néplélek e két kiváló megértője, a magyar és orosz szellemóriás egy este találkoznak a szegedi színpadon. Tömörkény csodaszép
darabjának, a
Barlanglakóknak, ennek a speciálisan szegedi
vonatkozású irodalmi remekműnek
reprize
magában elég lenns arra, hegy .nevezetessé
tegye a jövő bét színházi műsorát. T u r g e n y e v
Kegyelemkenyerénél jobb társat Tömörkény
egyetlen színpadi remekének keresve sem
lehetett volna találni. Hétfőn, kedden és szerdán kerül színre e két darab főszerepekben a
társulat java erőivel. Bányai, Uti,
László,
Szilágyi a Barlanglakókat, Zöldi,
Matány,
Bogoz, László, Badó az élén Kertész Endrével a Kegyelemkenyeret viszik diadalra.
* Nebánisvirág. Több felől, különösen a
francia tisztikar részéről megnyilatkozott kívánságára a jövő hét csütörtökjén ez a bájos
francia operett az ismert régi szereplőkkel
kerül színre.
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Szeged, 1919. május 16.
előzi meg sportkörökben. A mérkőző ellenfelek legjobbjai erős tréningeiken készülnek
a
vasárnapi küzdelemre, amelynek kimenetele
teljesen n y í l t . Az bizonyos, hogy még sem a
SzAK sem a SzTK nem rendefkezett olyan
erős együttessel, aminőt ezúttal állíthat színei érdekében porondra s a fiuk, akik kimondottan most először küzdenek a város sporthegemóniájáért, mindenesetre a legjobb tudásukat igyekeznek nyújtani. A mérkőzés maga
sportnivón fog forogni 'és fair lesz, különösen, ha a közönség tartózkodik a meccset zavaró és annak elfajulását elősegítő közb szólásaitól. A délután 5 órakor kezdődő mérkőzés
előtt az I—b csapatok játszanak a szöv. díjért,
mig délelőtt 1 koronás tréningjegyek ellenében a két klub ifj. bajnoki küzdelme tekinthető meg.

I

GiZELLA-TER.

Telefonszám 6 0 8 ,

i
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Pénteken, szombaton és vasárnap
f. hó 16, 17 és 18-án a

HETI MŰSOR:
URÁNIA MŰSORA:

H0MUNKULUS

Csütörtöktól-vasárnapig: „A szalónbetyár" nagy kalandortörténet 5 felvonásban.

VASS-MOZ1 MŰSORA:
Szombaton és vasárnap : „Az embervacíász" detektív
dráma 4 részben a főszerepben prof. Nick Fantom
ezt megelőzi „A tetemre hivas" tarsaaalmi dráma
3 felvonásban.

Il-ik része, az egész előadást betöltő
szenzációs filmóriás.

Rendezte Rippert Ottó,

* Hangverseny a K o r í ó - m o í i b a n . A
jövő hét vasárnapján, m á j u s 25-én délelőtt 11
órakor a múltra emlékeztető szép hangversenyt rendez a Korzó Mozi igazgatósága. A
han g versenyen Unghvci ri Andor szeged város szülöttje, a kiváló zongoraművész mutatja be elsőizben Szegeden nagy
művészetét.
Unghvári a m a g y a r zongoraművészek között
tekintélyes pozíciót, tölt be. A hangversenyen
részt vesa a fiatal! Kulcsár Juliska, a vildéki
operaénekesnők egyik legkiválóbbja egy igazán elsőrangú operai műsorral. Pajor öclönt
nem kell a szegedi közönségnek bemutatni. Ö
mint régi ösmerősünk jön id?, csak
annyit
jegyzünk meg, hogy P a j o r Ödön énekművészeiében annyit haladt utolsó ittléte óla., hogy
bámulatba fogja ejteni Szeged miiélvező közönségét. Nagy szenzációját fogja képezni ennek a hangversenynek P a j o r Wagner Bichárd, Walkürjéből műsorra vett száma.
A.
Walkür operából az utolsó finálét, „Watán
búcsúja és iá tűzvarázst" fogja énekelni zenekari kísérettel. A Korzó Mozi eddig is első•• 'gu zenekara ez alkalomra ki lesz egészítve egy nagy színházi zenekarrá és
Csányi
Mátyás nagy tudás n karnagy fogja vezényelni. Az énekszámok zongorakiséretét szintén
Csányi fogja ellátni. Jegyeket a Korzó Mozi
pénztára már mától kezdve á r u s í t j a 14.40, 12,
7.20 és 4.80 korona árban, amelyben a vigalmi adó is benfoglaltatik. Telefon rendeléseik a
hangversenyre csak ugy fogadtatnak el, ha
azok a rendelés napján át is vétetnek.

a főszerepet játsza Olaf Föns.

Jegyek előre válthatók.
Előadások köznapokon d. u. 6 és fél 8
vasárnap d. u. 2, fél 4, 5, Va 7 és 8.
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nagy kalandortörténet 5 felvonásban.
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VfeSárnap délután fél 5 ó r a k o r

Előadások köznapokon 6 és 8, ünnepnapokon: 2, Va 4, 5, Va 7 és 8 órakor.

a SzTK. sporttelepén

SzAK—SzTK

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:
PÁSZTOR JÓZSEF.

bajnoki mérkőzés.

A szegedi

labdarugó

Apröhird elégek,

bajnokság. A

Szegedi Sportegyesületek Szövetsége
által
Szeged város labdarugóbajnokságáért kiirt
körmérkőzések első n a p j á n kerül szembe a
kát nagy rivális egyesület, amelyeknek találkozását mindenkor, mint most is, a legteljesebb figyelem és várakozásteljes érdeklődés
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T e l j e s e n j ó k a r b a n lévő férfi ingek és
gallérok eladók. Cim a kiadóhivatalban.
Keresek megvételre egy jó nagy szőnyeget. Cim a kiadóban.

gz*f*'d, l»iy. május i i
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Szeged város adóhii aiala.

Hirdetmény.
1917. évi jövedelem, vagyon és hadfinyereségadó bizottsági tárgyalásra 1919. évi május
hó 8-iól folytatólag' a szegedi kereskedelmi és
iparkamara bizottsági termében reggel 9 óra
kezdettel az alábbi sorrend ezerint
tartatik
meg.

Helyesbítést kérők ügyének
tárgyalása.
Mágus hó 16-án:
15. Bucliwald Tivadar Kálvin-tér 2.
16. Csányi Jánosné Tisza Lajos-körut 83.
17. Czövek Qyula Tisza Lajos-körut 68.
18. Dr. Ozukor Ignác Korona-utca 6.
19. Dókits György Szűcs utca 5.
20. Danczinger János Deák Ferenc-utca. 18.
21. Deutsch Salamonné Attila-utca 1.
22. Deutsch Sámuel Mikszáth Kálmán-utca 7
23. Domonkos András Rókusi Fföldek 24.
24. Domonkos Antal Rókusi Fföldek 27.
25. Dosztig Ferenc Munkácsi utca 3.
26. Englantder József Ipar-utca 19.
27. Dr, Erlitz .János Fodor-utca 7.
28. Fagler Ede Polgár-utca 9.
Május hó 17-én:
29. Id. Fajika János Szent István-tér 2.
31). Faragó János Petőfi S.-sugáamt 8.
31. F a r k a s Imre Madách-utca 24
32. Özv. Fekete Ödönné Fodor-utca 8.
33. Fenyő Hugó Bocskai-utca 6.
34. Fenyő Mátyás Bocskai-utca 5.
35. Dr. Fischof Henrik Kölesei-utca 11.
36. Friedrich József Dugonics-tér 11.
37. Fonyó íSom,a Kölesei-utca 4.
38. Dr. Forbáth Leó Dugoniics-tér 11.
39. Földes Izsóné Kárász-utca 7.
40. Fournier Károly Kálvária-utca 14.
41. Fülöp Józsefné Margit-utca 32,
42. Dr. Gerle Imre Tisza L.-körút 69.
43.
44.
45.
46.
\ 47.
| 48.
í. 49.
r
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

LMájus hó 19-én:
Dr. Qlenaer Mór Polgár-utca 1.
Qrósz Mór Margit-utca 30.
Goldgmber Gábor Korona-utca 11.
Qoldschmiedt Lajos Mikszáth K.-u. 24 .26.
Groöz Károly Attila-utca 3.
Özv. iHatzinger iSándornó Bercsényi-u 2.
Havas Ferenc Kossuth L.-sugárut 97.
Hlaváts Samu Vitéz-utca 6.
Hoffmann Dezső Osekonics-utca 4.
özv. Holezier Jakabné Deák Ferenc-u. 23.
Hutter Károly Isikola-utca 18.
Ifj. Juhász János Petőfi S.-eugárut 37-a.
Jusztin János Zerge-utca 27.
Kalánika György Bokor-utca 8.

Május hó 20-án:
57. Dr. Kállay iEmil Feketesas-utca 15.
158. Kátai István Tisza Lajos-körut 45.
59. Özv. Kertész Ferenc Lecbner-tér 4.
•60. Kertész Márk Tisza Lajos-körut 39.
61. Kertész Sándor Teleki-utca, 1.
62. Kiss Béla Arany János-utca 9-b,
63. Kisa L a j o s A r a n y János-utca 9-b,

64. KlonJkay Anidor Feketesas-utca 2.

65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.
72.
73.
74.

Kdhn öMDómé Fekctesas-utca 19.
Dr. Kókay István Vidra-utca 2.
Kovács Sándor Lengyel-utca 19.
özv, Krausz Béláné Tisza Lajostköriit 58.
Landesberg Mór Bocskay-utca 10.
Liindienfeld Bertalan Petőfi S-«ugárut 14.
Május hó 21-én:
Lintner Ferenc Tisza Lajos-körut. 62.
Lippay Nagy Antal Kossuth L-sug. 67.
Dr. Lohán László Lengyel-utca 30.
Löwy Soma Boldogasszony ^sugárut 36.

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
§4,

iMaiwlel Zsigmond Boldogasszony S-ut 1.
Márer Ármin iSzikra-utca 2.
Máthé iQyula Szent iMihály-utca 2.
May Ferenc Feketesas-utca. 15.
özv. iMayer Áronné Jókai-utca 1.
MieDis Lajos Petőfi S.-sugárut 27.
Müller Samumé Tisza Lajos-körut 66.
Nagy Ferencné Statio-utca 8-a,
Qnozó Lipótné Erzsébet r a k p a r t 6.

75. Löwinger Salamonné Mikszáth K.-u. 18.

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Május hó 22-én:
Papp Antalné Báró Jósika-utca 25.
Patzauer Miksámé Vörösmarty-utea 7.
P a u l Adolf Fodor-utca 33.
Perlesz Berthold Polgár-utca 24.
Pillich Kálmán Szentmihály-utca 7.
Réti Adolf Löw Lipót-utca 15.
Reök Iván Tisza Lajos-körut 52.
özv. ifj. Répás Józsefné Hétvezér-utca 7.
Dr. Rósa Izsóné Bástya-utca 13.
Rózsa Mihály Petőfi S.-sugámt 4.
Sandberg Henrik Széchényi-tér 16.
Sándor Ferenc Nemestakáes-utca 3.
Segesvári Dezső Zerge-utca 26.
Siinger Antal Kossuth L.-sugárut 34.

Május lió 23-án:
Singer J á n o s Margit-utca 10.
Stettler Mihály Margit-utca 30.
Strasser Qyula Révay-utca 5.
Sugár iSáxudor Géza Kigyó-utea 1.
Schaohtiitz József Petőfi S.-sugárut 19.
Schatz Izsó Kölcsey-utca 4.
Scheffer Márton Lechner-tér 14.
Schiller Antal Valéria-tér 2.
Özv. Schiller Lipótné Széchenyi-tér 9.
Schmidt Károly Tisza Lajos-körut 79.
Sehorr Olló Kossuth L.-sugárut 4.
Schultheisz Károly Bocskai-utca 11.
Schütz István Kálvária-utca 12.
Schűszler Ignác Bánomkertsor 4.
Május hó 24-én:
113. Schwab Katalin Kelemen-utca 11.
114. Schwartz Fülöp Mikszáth iKáhnán-u. 19.
115. Schwartz Henrik Révai-utca 8.
116. Schwartz Jaikab Fodor-utca 8.
117. Schweiger Sándor Petőfi-sugárut 3.
118. Somnemvirth Ignác Széchenyi-tér 13.
119. Sölétormos Géza Tisza L.-körut 46.
120. Szász Emil Tisza L.-körut 63.
121. iSizécsi Ede Zrinyi-utca 5.
122. Szécsi Izsó Dugonics-tér 11.
123. Szemwiári Imréné Kossuth L.-sugárut 57
124. Szűcs János Korona-utca 28.
125. Dr. Tary József Kossuth L.-sugárut 57.
126. Telbisz Qyörgy Szentháromság-utca 14.
Május hó 26-án:
127. Trenka Béláné özv. Somogyi-utca 24.
128. Tóth Ferencné Tisza L.-körut 33.
129. Tóth Gyula Polgár-utca 1.
130. Török István iSzentgyörgy-utca 15.
131. Török Mihály Szentgyörgy-utca 15.
132. Özv. Tukacs ImTéné Ipar-utca 15.
133. Ujbely Sándor Kálvária-utca 11.
134. Özv. Vajda Béláné Dugonics-tér 2.
135. Özv. Varga Sándor né Margit-utca 29.
136. Vas András Szentháromság-utca 44,
137. Vas Jenő Dámi-utca 7.
138. Vincze Lipót Tisza L.-körut 73.
139. Weisz Salamonné Feketesas-utca 19.
140. Wertheimer Adolf Polgár-utca 7.
141. Wisner Salamon Madácb-utca 15.
142. Zeisler József Fodor-utca 12.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

Felhívottak ügyeinek tárgyalása.
1.
2.
3.
4.
5.

Május hó 27-én:
Aigner Károly Rudolf-tér 6.
Bagáry László iKigyó-utca 8.
B a r a n y á i Mihály Iskola-utca 24.
Bernovics Gyulámé Gál-utca 7.
Braun Mihály iCsongrádi-snigárut 10.

jMen hirdetésnek
célja, hogy a hirdető céget a legszélesebb
rétegek előtt megismertesse a cikkekre, melyek
az illető cégnél kaphatók, felhivja a vásárlók
figyelmét. Ezt csak akkor érheti el, ha olyan
sajtóorgánumban hirdet, mely népszerű, sok
ezer példányban jelenik meg s melyet igy
sok-sok ezer ember olvas. Ha tehát azt akarja, hogy hirdetése eredményes legyen, forduljon a Délmagyarország kiadóhivatalához.
(Kárász-u. 9, 1. em. Telefon 305) A Délmagyarországban közzétett hirdetés biztosítja
az eredményt. Minden kereskedő önmagának
tartozik azzal, hogy a Délmagyarországban
hirdessen.

t g
6. ürauner Viktor Jókai-utoa. 3.
7. Dl-. Boré* József Tisza L.-ikörat M.
8. Özv. Budinszky Ernőn® Rudolf tér 9.
9. Budinszky Pálfi Ernő kk., Rudolf tér
10. Szabó János Hullám-utca 6.
11. Cseruovics Agenornó Rudolf tér 8.
12. O&ányi Sándor Korona-utca 86.
13. Dr. Dobay Qyula Szent Mihály-utca 7.
14. Endrényi Lajos Jókai-utca 4.
15. Eisrner Ignác Dugonics-tér 11.
Május hó 28-án:
-.
16. Eisenstádter [Róbert Kárászrutca i.
17. Eidusz Bentián Feketesas-utca 22.
18. Dr. Falta Marcell Bástya-utca 5.
19. Fazekas Endre Bástya-utca 15.
20. Fejér Mór Deák Ferenc-utca 6.
21. Fisöher Jenő Béke-iutca 8.

22. özv. Födi Lipótné Szécliényi-tér 2.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Földes Zoltán Kállay íAlbert-utca 6.
Gál Ferenc Vár-utca 7.
Özv. Gál Ferencné Kölcsey-.utca 5.
Gárgyán Imre Kórház-utca 13.
• Qeigner Józisef Attila-utca 4.
Dr. Goldschmáedt Qyörgy Feketesas-.u 13
Grűnhaum Ignác Kaz'inozy-utca 6.
Gyovay LászJó Kossuth Lajos-su. 46.
Május hó 30-án:
31. Heitzniann György Tisza L.-körut 31.
32. lleimami Illés Margit-utca 21.
33. Horváth Ferenc Kelemen-utca 3.
34. Horváth J ános Zráinyi-utca 16.
35. Holtzer Dániel Deák Ferentüutca 22.
<>ö. Holtzer Katalin Kárász-utca 14.
37. Hoffmann Ignác Honvéd-tér 8.
38. Ifj. Hodáos János Rákóczy-tér 4.
39. Hirschl Ábrahám Korona-utca 13.
40. Dr. Ivánkovics Árpád Zrinyi-íutca 10.
41. Juhász Pál Vadász-utca 8.
42. Joó Qyula Ipar-utca 6.
43. Juranovics Ferenc Deák Ferenc-u. 27.
44. Özv. ü j . Juranovics Ferencné Deák Ferenc utca 27.
45. Juránovics Qyula Petőfi-utca 6.
Május hó 31-én:
46. Idb. Kass János Széohónyi-tér 1,
47. Kardos Manó Kárász-utca 6.
48. Kátay László Tisza L.-körut 3.
49. Dr. Kelemen Béla Boldogasszony-sug.
50. Ketter Károly Árpád-utca 9.
' 51. Kiss Gyula Teileki-utca 6.
52. Kiss Ferenc Tisza L.-ikörut 33.
53. Krier Rudolf Kossuth L.-sugárut 28.
54. Dr. Kószó István Szent Mihály-u. 2.
55. Kontraszt! János Báró Jósika-utca 1.
56. Kup Gyula Széchényi-tér 16.
57. Lichtenegger Gyula Dugonics-tér 1.
58. Lukács Lukács Petőfi Sándor-sugárút 6.
59. Dr. Mann Jakab Fodor-utca 9.
60. Mezei Mihály 'Kígyó-utca 3.
Junius 2-án:
k
61. Milkó Ferenc Tisza L.-körut 96.
62. Müller János Kaziinczi-utca 6.
63. Neményi Edéné Kárász-utca 1.
64. Nyári György Boldogasszony-sut 33.
65. Nyári Qyörgy Boldogasszony-sut 29.
66. Pagpp Nándor Aradi-iutca 5.
67. P a t a k i Simon Szilágyi-utca 1.
68. Patzauer Sándor Kölesed-utca 11.
:
69. Peternelly Lajos F>elsőtiszapart 15.
70. Piukovics Ödön Boldogasszony-sugut 19.
71. Pozsgay Károly Tisza L.-körút 61.
72. Dr. Rainer Ágoston Petőfi-utca 8.
73. Reményi Ignác Széchényi-tér 2.
74. Rosmann Dávid Kelemen-utca 7.
75. Schaffer Mór Tisza L^körut 73.
'
Junius 3-án;
^
76. Schaffer Ida Rudolf-tér 9.
*
77. Sándor Lajos Mikszáth Kálmán-IU. 3.
78. Özv. ScMtz Jánosné Kossuth L.-sugut 11.
79. Soós A. Antal Kossuth Lajos-sugut 61.
80. iSchweiger Sánldor Petőfi S.-sugárut 6.
81. Dr. Szakács József Somogyi-utca 22. ,
S2. Szarvady Lajos Széchényi-tér 7.
83. Szász Ernő Ujszegedi kendergyár.
84. Szűcs József Kossuth L.-sugámt 5.
85. Szűcs Béla Szentháromság-utca 1.
8G. Telbisz Pétgr Mérey^ute* 6-a,
^

ffltMK

87. Tóti Károly Dugonics-utca 10.

88. Dr. Tóth Mihály Horváth Mihály-u. 1.
89. Dr. Tóth Pál Feketesas-utca 9.
90. özv. Tóth Póterné Rudolf-tér 6.
01.
92.
93.
94.
95
9h'
í)7.
98.
99.
100.
101.
102.
.103.
104.
105.

Junius 4-én:
Fnisch Eűiiil Bocskay-utca 9.
özv. Treszkí Béláné Vár-utca 5.
ÖÍV. Tukacs Józsefné Ipar-utca 14.
F n g á r Benő Jókai-utca 1.
Wagner Gusztáv Klauzál-tér 7.
Wagner Ferenc Klauzál-tér 7.
Varga Mihály Deák Ferenc-utca 26.
Dr. Vas Ignác Korona-utca 15.
Várkonyi Ferenc Bocskay-utca 11.
Várnay Dezső Kárász-utca 9.
Vénig Gyula Gizella-tér 3.
özv. Vér Jánosné Kossuth-utca 24.
Wimmer Fülöp Londoni-kórut 3.
Wimmer Károly Vidra-utca 1.
Winter Emil Kárász-utca 14.

107.
108.
109.
110.
111.

Wolf Miksa Bástya-utca 5.
Bach' Bernát Fenyő-utca 4.
Veszelka Nándor Kossuth L-sugárut 75.
Rózsa Béla Klauzál-tér S.
Polgár Lászlóné Kálvária-utca 2.

56. Wertheimer Miksa Dugonics-utca 27.
57. Weisz Adolf Attila-utca 8.
58. Gaine Arai oki Zerge-utca 16.
• Miről ezen hirdetmény oly megjegyzéssel'tétetik közzé, hogy az érdékeltek a tárgyaláson megjelenhetnek és maguk, vagy igazolt meghatalmazottjuk által érdekei védelmében észrevételüket megtehetik.
A tárgyalás a sorrend szigorú betartásával fog megtartatni, az érdékeit fél jelen nem
léte a határozathozatalnak akadályául nem
szolgál.
Szeged, 1019. évi m á j u s hó 3-án,
5483—1919. szám.

Batisztok, cosztüm
: és kabátbélés :
.•w-J

olcsón kaphatók

UJadózók adóinak tárgyalása.
Junius 5-én:
' í. A r a n y Róza Feketesas-utea 13.
2. Bencsics Gizella
3. Bon esik 'Endre Gyámpénztár.
4. Bodor József Munkácsi-utca, 4.
5. Bogdán Jenő Feketesas-utca 11.
G. Czibere István Zárda-utca 21.
7. Dr. Csányi Mátyás Koronáéi tea 26.
8. Cseresnyés László Madách-utca 2.
9. Dr. Engel Sándor Széchényi-tér 9.
10. Fodor J e n ő Feltámadás-utca 30.
11. Förster Sándor Szentháromság-utca 25.
12. Gaál József Kigyó-utca 7.
13. Gliiek Lajos Attila-utca 7.
14. Görhe Blanika Gyámpénztár.
15. Qrüner Géza MaTTáéh-utca, 6.
Junius 6-án:
Gyuritza Olga Gyáimpénztár.
Hernádi J á n o s Vásárhelyi sugárut 14.
Horváth Tcmáe MargH-utca 14.
Ilovszika Pál P á r h i - k ő r u t 39.
.Tenőfi Sándor Bokor-utca 7.
Juhász András Attila-utca 9.
Dr. Kautsch Mihály Dugonics-utca. 23.
Kátai András Boldogasszony-sugut 16.
Kűri Adámné Feltániadás-utca 34.
Kohn Sándor né Bercsényi-utca 17.
Kopasz Ferenc Szentgyörgy-utca 14.
Körmendi Henrik Bocskai-utca 4.
Králuez István Teréz-utca '45.
Lábos 'Endre Battyányü utca 4.
Lippüer Alfréd Báró Jósika-utca 40.
'Junius 7-én:
31. Dus tl g Andor DugonieíMér
32. Martóti Bálint Kossuth L.-sugárut 33.
33. Neu E r n ő Bástya-utca 5.
34. Neuíhold Dezsőn'é Somogyi-utca; 14.
m . Pfleischifter Mihály Mikszáth K.-u. 22.
36. Pitroff Kornél Boldogasszony-sugut 2.
37. özv. Ráday Lajosné Széchényi-tér 5.
38. Rátkay Imre. Berzsényi-utca 13.
39. Reich Vilmos Marstér 17.
40. Rózsa. Nándor Tisza L.-kömt 33.
41. Sáli Alidul Haroid Alföldi.utea 12.
42. Schön Henrik FeltámacíSs-utoa 30.
43. Dr. Sehulhoff Emil Rudolftér 14.
44. Sohwartz (Kálmán Korona-utca 15.
45. Spiegel" Lajos Deák (Ferenc-utca 4.
Junius 10-én:
46. (Spitzer Ferenc Csekonics-ntca. 3.
47. Szász Vilmos Dugoiniog-utca 11.
4R. Szekeres István Párisi-körűt 38.
49. Szittner János Kállai Albert-utca 4. •
50. Dr. Sztachó Lajos Deák Ferenc-utca 2.
51. Tokaji Ferenc Tisza ,L.-kömt <65.
52. Vass Szilveszter Feltámadás-utca 24.
53. Vészeik a Nándor Kossuth L.-eugut 75.
54. Fogel Tibor Vidra-utca 2.
55. Weisz íSiimon Kossuth L.-sugárut 3.

Tavaszi újdonságok

női kalapok,
toll, virág és szallag
díszekben. Alakitások és formázások
legszebb kivitelben
készülnek.
%
.
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Szeged, Horváth
Mihály-utea 5. sz.

HÖLGYEK!
Ismét kapható a

„DIDÓ"
c r é m üvegtégelyben békeminőségben. Fatégelyben ne fogadja el.

SZEGED

Csekonies-u. 6.
Telefon 8 5 4 .

Hölgyek figyelmébe!!

Széchenyi-tér 17.
155

Telefon 855,

Óriási választékban érkeztek
harisnyák, keztyiik, szallagok
pipere cikkek, parfiipi áruk stb.

Előre lássuk el magunkat
szőlőkötöző-papirzsineggel.
A folytonos gyártási zavarok s a nyersanyag
nehéz beszerzése folytán kétséges, hogy a következő saisonban lesz-e egyáltalán szőlőkötöző
anyag. Azért ajánljuk kitiinó Raffiapófló papirzsinegünket, kapható bármily nagy menyiségben
azonnali és későbbi szállításra a
Papirárugyári és Kereskedelmi R.-T.-n I
Budapest, VII. Rákóczi-ut 6.
Sürgönycím: Papirtextil.
Telefon 83—63.
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„Rövidárus"
Gizella-tér 3
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d i c s e k s z ü n k

azzal, hogy áraink a legolcsóbbak. De hogy a portékánk a l e g t ö b b e t ér, arról mindenkinek
módjában van meggyőződni. Fölösleges ugySnis bizonyítani, hogy az a portéka éri a legtöbbet,
amelyik legjobban felel meg a célnak. Tegyen egy kísérletet és akkor meg fog győződni arról,
hogy a legolcsóbb, mert feltétlenül biztosítja az eredményt a „Délmagyarország" hirdetése-

Nyomatott. Várnay L . , könyvnyomdájában,

mm

fezege'd, 1919. május lg.

Városi adóhivatal.

106. Winferautz Márton Kigyó-utca 2.

16.
17.
18.
IS.
20.
01.
22.
23.
24.
•25.
26.
37.
9R.
29.
30.

GYASOltS^W

Kárász-utca O.

