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Magyar politika.
Egy Szegeden időző országosan ismert
publicistától kaptuk e sorokat, amelyeket érdekesnek tartunk közölni.

Aki m a párt, osztály, vagy felekezeti
politikát csinál Magyarországon: hazaáruló. Egyetlen politikát ismerünk: mag y a r p o l i t i k á t és ennek a politikának
egyetlen célja van: v i s s z a s z e r e z n i
M a g y a r o r s z á g o t a magyar népnek.
Nincs családi érdek, nincs üzleti érdek,
nincs mágnásérdek és parasztérdek, ne
ismerjünk régi pártokat, küzdjünk le
minden elfogultságot, ha kell, erőszakot
véve a meggyőződésünkön, ne nézzünk
a csillagokra, ne bámuljunk messzi fellegeket, csak Magyarországot lássuk,
amely minden bűneit levezekelte és a
nemzetek Krisztusává nemesedett a fájdalomban. Hol az a becstelen, akinek
más célja lehet, minthogy az országot
felszabadítsa? Nemcsak a vérző és pusztuló magyar polgár és paraszt érzi most
már, hogy milyen irtózatos pestis a bolsevizmus, hanem érzi a félrevezetett magyar munkás is, aki szabadulni igyekszik a „ L u m p e n p r o l e t á r i á t u s "
és a „L u m p e n b u r g e o i s i e" terrorja alól.
Ki vállalja a felelősséget Isten és ember előtt, ha csak egy órával, vagy egy
pillanattal is késlelteti a magyar csapatok
előrenyomulását? Tudják-e ezen a vidéken, amelyet a diktatúra őrjöngésétől
megkímélt a végzet, hogyan várja millió
és millió polgár, paraszt és munkás az
első repülőgépet, amely hirül adja, hogy
megindult a felszabadító csapat? Tudnak-e ártatlan emberek megüvegesedett
szeméről, amint az országutak akácfáin
lógnak ? Tudnak-e őrületbe hajszolt aszszonyokról és fegyházban sínylődő gyermekekről, tudnak-e tizenhat éves leányokról, akiket azért lőttek főbe, mert a
kontyukba nemzetiszínű pántlikát fontak ?
Tudnak-e arról, hogy Pesten éhtifusz
\á&n és a burzsoák és a munkások végre
jegyenlőek abban, hogy mind a ketten egyíformán rettenetesen koplalnak? Tudnak-e
arról, hogy Nyugatmagyarországnak egy-

harmadrésze fel van perzselve, hogy [az
égő tanyák és faluk köré géppuskákat
állitott Számuelly nevü népbiztos és
golyóesővel verette a tüzhalálból menekülteket? Tudják-e azt, hogy Szovjetmagyarország ki van rabolva és az öszszehordott milliárdokat nem népjóléti
intézményekre, nagyszerű kórházakra,
kertes munkáslakásokra fordították, hanem korrupcióra, úgynevezett külföldi
propagandára, melynek háromnegyedrészét Kun Béla állitása szerint ellopták,
mielőtt az ország határain tul lett volna?
A budapesti munkásság már tudja,
hogy mit köszönhet a bolsevizmusnak.
Szétrobbantották
a szakszervezeteket,
megtagadtatták velük érdemes, kipróbált vezéreiket, Garamit, Buchingert,
Peidlt, Preuszt, akik ugyanolyan hazátlan földönfutók, mint akármelyik mágnás, vagy bankár, vagy kisgazda, vagy
iparos, vagy kereskedős. Tudja, hogy
hosszú hónapok céltudatos munkájával
megzavarták lelki egyensúlyát, hogy vezetőinek egyrészét terrorral, vagy orosz
pénzzel tántorították el az igaz útról.
Tudja, hogy hónapokig, talán évekig
egy rettenetes elfogultsággal és előítélettel kell megküznenie ebben az országban, amely előítéletet és elfogultságot alig ismert és amelynek földjén a
világ legszebb, legboldogabb nemzeti
demokráciáját lehetett volna felépíteni.
Tudja, hogy a bolsevizmus megfosztotta
a munkaalkalmaitól és tudatosan nevelte a munkátlanságot, a testi és a
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lelki renyheséget, mert ez az állapot
reagált a legkönnyebben a bolseviki
eszmékre. Budapesten három gyártelep
dolgozik, ezek is kizárólag hadianyagot
gyártanak, a többi gyárak kürtői nem
füstölnek, a műhelyek olyanok, mint a
kripták, némák és hidegek. A munkások
asszonyai és gyermekei répát és káposztát esznek, a vörös hadseregbe hajszolt
proletár családja is éhezik. Az akasztófa
és a golyó lett a bolsevizmus egyetlen
agitációs fegyvere.
És a földkerekség a legszerencsétlenebb, legnyomorultabb,
legkoldusabb
országában most politizálni akartok ?
Az ország nem politikust, hanem megváltót vár. Mit bánja, ki legyen az, katona, pap, polgár, paraszt, vagy munkás ? Csak jöjjön, amig van mit mi itteni, amig nem temetők várják a feltámadást.
Nyugat nagy és nemes népei pedij;
győződjenek meg arról, hogy nem immkásgyülölő és vérszomjas hadak azok
amelyek támogatása ma az európai civilizáció becsületbeli kötelessége. Ug> vonulunk majd az ország fővárosa 'elé,
mint uj honfoglalók. Igazságot tenni,
könyörtelen igazságot, de józanul, agyar bölcsességgel. Ha majd ki var
gyomlálva az ország, akkor kezdc'Jj k
egy uj magyar politika: a m a g
ir
polgár, a m a g y a r paraszt ts
a m a g y a r m u n k á s p o l i t i k í ja.
Uj világot felépíteni a magyar Szaharában . . .
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A katonai fizetések uj megállapítása.
(Saját tudósítónktól.)
A vasárnapi minisztertanács foglalkozott a hadsereg tisztjei és legénységi fizetésének megállapításával is. Az
erre vonatkozó javaslatot jlorthy
Miklós hadügyminiszter terjesztette elő s a minisztertanács
elfogadta. A kormány helyes szociális érzékkel
állapította meg azokat az elveket, amelyek a
fiatal magyar hadsereg tisztjeinek, altisztjeinek
és legénységének anyagi exisztenciáját alapozzák meg. A javaslat, amelyet legközelebb már
végrehajtanak, a létminimumot veszi alapul,
melyet a legalacsonyabb rendfokozatokban is
biztosítani kiván mindenki részére. A törzsfizetés mellé ugyanis minden családtag után megfelelő családi pótlék jár és igy például a nős
törzsőrmester nagyobb fizetést fog kapni, mint
a nőtlen hadnagy. A javaslat a szociális igazságnak megfelelően nem tesz külömbséget a
tiszt és altiszt gyermeke között családi pótlék
tekintetében. Az uj illetményszabályzatban az
altiszti és az alacsonyabb tiszti fizetés nagyobb
a régieknél, mig a magasabbrangu tisztek fizetését leszállítják. Nagy előnye az uj szabályzatnak az is, hogy egyszerű, világos, ugy hogy
bárki könnyen eligazodhat rajta. A fizetésrendezés a csendőrtisztikarra is kiterjed, a csendőraltisztek azonban eddigi javadalmaikat fogják kapni, minthogy az ő illetményeiket csak
a legutóbbi időben jelentékenyen felemelték.
Gömbös hadügyi államtitkár a katonai fizetések megállapításával kapcsolatban elmondta a
hírlapok tudósítóinak, hogy a kormányt abban
a legdemokratikusabb szellem vezette: családos
altiszt, akinek sok gyermeke van, többet kap
mint a nőtlen tiszt, továbbá a napi hadipótlék,
mely a felsőbb rangfokozatokban olyan sok
pénzt emésztett föl a volt osztrák-magyar hadseregnél, ne legyen nagyobb a tábornagy, mint
<a hadnagy számára.
A legénység és a tisztek törzsfizetést, vagy
havi zsoldot, azután családi pótlékot és hadiszolgálatban naponkénti hadipótlékot kapnak.
A közember havi zsoldja 120 korona, családi
pótléka feleség és egy gyermek után havi
100—100, összesen havi 320 korona, ezenkívül
természetesen ruházat és ellátás, hadban napi
3 korona hadipótlék.
Azok a katonák, akik a toborzáson, tehát
önként jelentkeznek, 100 százalékkal magasabb
családi pótlékban részesülnek, vagyis feleség
és gyermek után nem 200, hanem 400 korona
családi pótlékot kapnak.
A törzsfizeíések egyébként a legénységi állományban a következők:
A nemtényleges állományú, toborzott és behívott rendfokozatnélküli katonák 120
őrvezetők
135
tizedesek
150
szakaszvezetők
180
őrmesterek
210
törzsőrmesterek
300
tiszthelyettesek
360
korona havi fizetést kapnak és azonkívül feleségük után 100 és minden gyermek után havi
100 korona családi pótlékot és eme pótlék
után még 100 százalékos drágasági pótlékot.
A hivatásos tizedes 250 K fizetést és 50 K
lakbért.
Szakaszvezető 330 K fizetést és 50 K
lakbért.
Őrmester 410 K fizetést és 50 K lakbért.
Törzsőrmester 550 K fizetést és 86"25 K
lakbért.
Tiszthelyettes 660 K fizetést és 86.25 K
lakbér havifizetést és ezenfelül felesége után
100, minden gyermek után 2C0 korona családi

pótlékot és ezután még 100 százalék dráasági
pótlékot. Ezenkívül kap étkezési megváltást és
pedig a megélhetési viszonyokhoz
képest.
Egyelőre ez havi 250 koronában van megállapítva.

A

tisztek

havifizetése
pótlékkal:

lakbér

és

Alhadnagy
600 K 1285-75 K
Hadnagy
700 » 1385-75 j*
Főhadnagy
800 n 1488'— »
I. o. százados
1000 » 1738'33 »
II. o. százados
1100 j ) 1838-33 j)
Őrnagy
1300 V 2082-91 V
1400 )> 2182-91 jy
Alezredes
1600 » 2409-16 j>
Ezredes
2000 j) 2852-07 il
Tábornok
2200 V 3150*— V
Altábornagy
2500 » 3461*25 iy
Tábornagy
ezenfelül a tisztek ugyanolyan családi pótlékot
kapnak, mint az altisztek.
Ezenfelül jár még minden katonának hadipótlék és pedig rendfokozatnélküli katonának
naponta 3 korona, altiszteknek őrvezetőtől
őrmesterig naponta 6 korona, törzsőrmesternek
és tiszthelyettesnek 8 korona, mig a tiszteknek
rangkülönbség nélkül napi 10 korona.
A táblázat szerint egy nős kétgyermekes
törzsőrmester 1486 korona 25 fillér havi fizetést
kap, a nőtlen hadnagy 1385 korona 75 fillért, ha
a pedig nős és két gyermeke van, 1985 korona
75 fillért.
A fizetések ismertetése után Gömbös államtitkár arról beszélt, hogy a hadseregben bizonyos
szellem szükséges, a zászlóhoz,
a nemzet, a haza fogalmához való ragaszkodás,
Ez hiányzott a régi osztrák-magyar ármádiában,
mert Österreich-Ungarn nem volt hazája a
hadseregnek, amely négyszáz zászlóaljat állított
ki a háborúban.

Francia katonák lovasjátéka a lóversenytéren.
(Saját
tudósítónktól.)
Szombat este kilenc
óra tájban vérvörös fáklyák lobogtak a főbb
utvonalokon, színes lampionok kíséretében. A
csillagok fénye elsáppadt, de elhalványultak a
földi csillagok is a kávéházak nyári kertjei
mentén. Monoton keleti zene harsogott és dübörgött végig a korzón, az afrikai csapatok vonultak el ünnepi menetben, exotikus pompában, nagy tömegtől körülfogva.
Fekete és barna katonák roppantul színes és
mozgalmas karnéválja kavargott el a néző káprázó szeme előtt, majd féltíz tájban, a kultúrpalota görög oszlopai előtt megkezdődött a
négerek ünnepélye.
Világitn rakéták szálltak a fülledt nyári égbolt felé, piros, fehér és zöld színek véletlen
váltakozásban. A fáklyák füstje olykor valósággal felhőket kavart az Eiffel karcsú hidja fölé,
amelynek karfáit valósággal megostromolta a
kíváncsiak rengetege. A kultúrpalota környékét
is megszállották, voltak néhány ezeren a Rudolf-téren. A négerek táncba fogtak, furcsa,
egyhangú, szenvedélyes ritmusu táncba. Fehér
ruhájuk és fekete arcuk érdekes ellentét a Manet-képek erős impresszióit ébresztette. Rogyásig táncoltak a forró Afrika fiai, közben a világító rakéták tűzijátéka puffogott, a dobok
tamtamja morajlott, késő este lett, mire véget
ért a különös katonai játék.

Vasárnap délután a vágóhid melletti nagy
gyepen folyt le a megszálló csapáíok nagy
nemzeti parádéja. A lóversenytér tribünjei roskadoztak a szemlélők ezreitői, de az egész hatalmas mezőny televolt közönséggel. A villanyosok egyre ontották az uj csoportokat. Keleti
zászlók alatt, amelyek között a háromszögű
pirosszinüek voltak többségben, fehér és zöld
holddal, csillagokkal, a spahik ülték meg a
pompás paripákat, mig fönn a repülők szemfényvesztő és széditő ügyességgel surrantak,
hol eltűnve, hol alászállva, mint ahogy borús
időben szokták a fecskék, néha szinte súrolta
a tarka sátorokat.
A lovasok fölvonulása Chassérian képeinek
orientális szépségeivel vetekedett. Hol lassú
ügetéssel, hol szilaj ütemben táncoltak a lovak,
majd diszlövések hangzottak és egy fantasztikus négertánc fejezte be a délutáni látványosságok sorozatát. Az esti órákban valóságos népvándorlás indult meg a város felé, a
francia csapatok részint gyalogosan, részint
teherautókon vonultak be. Akik a szinnek és
mozgásnak, az exotikumnak és parádénak
kedvelői, azok alaposan kigyönyörködhették
magukat szombat este és vasárnap délután a
két szollenitáson, amelyekből kikerülne egy
sereg Tornai-féle keleti zsáner és egy csomó
Victor Hugé-féle Orientales.

Külpolitikai események.
Clemenceau a franciák leszereléséről.
Páris, junius 24. Clemenceau francia miniszterelnök a kamara folyosóján beszélgetés közben kijelentette, hogy habár , a kormány a leszerelést a legsürgősebben akarja végrehajtani,
ez mégsem fog olyan gyorsan menni, mint
ahogy kívánatos volna. A Bulgáriával és Törökországgal kötendő békeszei-zödések valószínűleg nem lesznek hét-nyolc hó eltelte előtt
aláírhatok, miért is a kormány kényszerülve
lesz ez országokban csapatokat fegyverben tartani. Másrészt a lengyelországi események is
késleltetni fogják a leszerelést, mivel ott állandóan érezhető a német fenyegetés. (Journal des
Debats junius 26.)

A belgák elismerték Jugoszláviát.
Páris, jun. 24. A belga kormány
horvát-szlavon királyságot hivatalosan
Az ellenséges hatalmakon kívül csak
szág és Románia nem ismerte még
államot. (Echo de Paris jun. 26.)

a szerbelismerte.
Olaszorel az uj

Danzig angol megszállás alatt.
London, jun. 25. A Daily Telegraph-nak jelentik: A békekonferencia elhatározta, hogy
Danzigot angol csapatok addig tartják megszállva, mig e szabad város kormányzósága
megalakul. Felsősziléziát amerikai csapatok
fogják megszállni. (Le Journal jun. 27.

Cseh hadikabinet.
Basel, junius 24. Prágából jelentik, hogy az
angol kabinet mintájára- Csehországban hadikabinetet alakítottak, melynek tagjai Svekla,
Klofac, Raschin,
Pellé
tábornok és Tusár
lettek, akik a háborúval összefüggő összes
ügyek intézésével vannak megbízva. (Le Journal
junius 26.)
Páris, junius 24. Budapesten miniszterváteág
van. Ládái igazságügyi, Ágoston Péter külügyi
és Erdélyi
Mór közélelmezési népbiztosok
lemondottak. Az uj külügyi népbiztos Bolgár, a
volt bécsi magyar követ lett. A magyar szovjet
székhelyét Margitszigetre helyezte át. (Journaídes Debats junius 27.)
I
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A budapesti ellenforradalom.
Mini teljesen megbízható forrásból értesülünk, a Budapesten lezajlott ellenforradalmi mozgalom után a szovjet-kormány
még tovább akarja fokozni azt a terrori,
mely az ország megnyomorított fővárosának
lakosságát már eddig is végső elkeseredésbe kergette. A tanácskormány a legkönyörtelenebb
eszközöket
alkalmazza,
hogy ideig-óráig meghosszabbithassa azt
a proletárdiktatúrát, amelyet eddig is a
magyar vér pazarlásával tudtak csak fentartani.
A tanácsok országos ülésének intéző
bizottsága Garbai Sándor elnöklésével ülést
tartott, amelyen Kun Béla
kijelentette,
hogy a legkíméletlenebb eszközökkel kell
elnyomni a burzsoáziát, mert a proletárdiktatúra csak ugy maradhat fenn, ha
mindent letipornak, ami a diktatúra kiépítésének útjában áll. Osztályharcot kell hirdetni — úgymond — és a burzsoáziát
egységesen és erősen kell elnyomni. A
gyűlés a következő határozati javaslatot
fogadta el:
A központi intéző bizottság arra való
tekintettel, hogy a diktatúra enyhe kezelése nemhogy észretéritené a burzsoáziát,
hanem ellenforradalmi magatartásra biztatja:
elhatározta, hogy a proletáriátus diktatúráját a legteljesebb mértékben és a legkönyörtelenebb eszközökkel alkalmazza és
utasítja a kormányzó tanácsot, hogyha kell,
fojtsa vérbe is a burzsoázia ellenforradalmát.
A szovjet-kormány kinevezte Kun Bélái
a vörös hadsereg helyettes főparancsnokává
Budapest székhellyel. Az uj főparancsnokhelyettes első ténykedése az voli, hogy
Budapestre és környékére a legszigorúbb
kivételes állapotot rendelte el. A főváros
utcáin három embernél több nem lehet
együtt, mindenféle ellenforradalmi ténykedés
vagy bárminő bünteti köiél általi halállal
büntettetik, azokat az ellenforradalmárokat
pedig, akiket kezükben fegyverrel fognak
el, a helyszínén agyonlövik. A kormány
egyidejűleg kinevezte a siaiáriális bíróságot is, amelynek elnöke Kiss Miklós és
melléje beosztotta Korti Emil és Matuschevics
István elvtársakai.
Haubrich József, Budapest katonai főparancsnoka és Jancsik Ferenc, a vörös őrség
főparancsnoka is adtak ki parancsot, amely
szerint minden ház kapuja este 8 órakor
bezárandó s csak reggel 5 órakor nyitható
ki. Alialános záróra esti 9 óra, az utcán
tartózkodni csak este 10 óráig szabad.
Színházak, mulatóhelyek sib. zárva tariandók. A kávéházak reggel 7-iől 9-ig és 6-tól
8-ig, éttermek és vendéglők csak déli 12
órától 2 óráig és este 6-tól ö-ig iartandók
nyitva.
Az ellenforradalom leveréséről beszámoló
laptudósitások szerint a siaiáriális bíróság
bőségesen ontja az embervéri. A letartóztatottak közi van Bartha volt őrnagy is, a
Ludovika-Akadémia volt parancsnoka. A
bíróság, amely folytatólagosan tartja üléseit,
halálra ítélte Kiss István, Orassel József és
Szabó László volt katonatisztekéi, továbbá
Osváth Zoltán voli tényleges századosi, a
2. tüzérezred parancsnokát. Waldinbrecht
Antal volt iari. főhadnagyot, a 2. tüzérezred ütegparancsnokát és Imrei Ferenc
volt tényL^es századosi, a 28. üteg parancsnokát.

Ö

A lapok tudósítása szerint a vörös hadseregnek igen sok halottja voli; egyedül a
Ludovika-Akadémia körüli véres harcokban
17 vörös katona eseti áldozatul.
*

Egy Budapestről érkezeit ember a következőket mondotta el a szegedi lapok
tudósítóinak:
— Olasz fogságból sebesülten tériem
haza és Budapesten a Nádor-utcai kórházban ápoltak. Mivel a városban kevés
az élelmiszer, a már kevésbé súlyos betegeket a kórházakból elbocsátják s nekem is távoznom kellett. Azt mondták,
menjek haza s otthon gyógykezeliessem
magamat, ö t napig voltam Budapesten. A
torradalomról nem iudok semmit, meri betegen feküdtem. Annyit tudok, hogy a 17 —
18 éves fiatalemberekei csak kényszerrel
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lehet a vöiös hadseregbe besorozni, még a
200 korona napi zsold Ígéretével is. Azokkal szemben, akik nem jelentkeznek katonának, a legnagyobb terrort alkalmazzák,
letartóztatják s megtizedeléssel fenyegetik
őkei. A város néma, amióta azt a szigorú
rendeletet bocsájtoiták ki, hogy minden
nélkülözhető élelmet a katonáknak kell
adni. Ezt ugy hajtják végre, hogy a polgá i
lakosságnak alig jut valami. A kivégzések
mindennaposak. 23-án egy Király-utcai kereskedőt végeztek ki, mert arról beszélt,
hogy valamelyik nyomdában állítólag kormányellenes röpirat jelent meg.
Budapestről a voli olaszországi hadifogoly
Ceglédre, majd Kiskunmajsára ment. Vörö.K
katonákkal utazott, akiktől azt a véleményt
hallotta, hogy a proletárdiktatúra már csak
napokig tarihat. Kiskunmajsán csapatokat
koncentráltak, küldték őket a román frontra.
Elmondta még, hogy Budapesten csepeli
zászlóaljakkal találkozott. Többen kijelentették neki, hogy többéi nem mennek a
frontra, menjen a kormány.

Az antant végleges békefeltételei
Németországnak.
P á r is, junius 26. Az antant végleges
békefeltételei Németország számára a
következők:
1. A szövetségesek készek a közeljövőben Németországot bevenni a Nemzetek Szövetségébe. 2. EIzász-Lotharingiában népszavazásnak nincs helye. 3.
A Saar-medence a nemzetek ellenőrzése
alá kerül, azonban a bányák kihasználási joga Franciaországé. Népszavazás
15 év múlva. 4. Lengyelország független,
szabad úttal a tengerhez. Danzing szabad város. Felső-Szilézia népszavazással dönt sorsa fölött. 5. A német hadsereg százezer emberre redukálandó. 6.
II. Vilmos császár vád alá helyezendő.
Ez a minimum, amit a nemzetközi erkölcs ily bűnös megsértésében megkövetel. 7. Németország méltatlan arra, hogy
gyarmatosítson. Ezért gyarmatai a nemzetek szövetségeinek kormányzati jogkö-

Andrássy Svájcban.
Bécs, jun. 26. Abécsi „Neues 8Uhr Blatt"
szerint gróf Andrássy Gyula és Huszár
Vilmos, akik néhány hét óta az osztrák
főváosban tartózkodnak, visszautaztak
Svájcba, ahol a szövetségesek és semleges államok államférfiaival akartak érintkezésbe lépni. Azt hiszik Bécsben, különösen magyar körökben, hogy Andrássy
Gyula igyekezni fog informálni az antantot a bolsevizmus állapotáról és az általános magyar helyzetről. Remélik, hogy
összeköttetései folytán sikerülni fog jelentős szolgálatot tenni az ellenforradalomnak. Ugyancsak a „8 Uhr Blatt" közlése
szerint Andrássy Gyula be akarja bizonyítani, hogy a rend és nyugalom vissza-

rébe vonatnak. 8. A reperációs bizottság
nem lesz végrehajtó hatalom birtokában
és a német intézmények ügyébe nei í fog
beavatkozni. Ugyanazon a cimen fog a
német nép fölött őrködni, mint szövetségesekén. 9. Németország 125 mi'liárd
márka hadisarkot fizet. Négy hónappal
a szerződés aláirása után oly javaslatot
tehet, amelyet legelőnyösebbnek tart tartozása letörlesztésére. 10. Az antan: Németországgal szemben lehetőleg a méltányosság szempontjából fcg mind nben
eljárni. 11. A szabad kereskedők b
csak öt évig nem lesz viszonossá g
év után Németország belép a Nen • •
Szövetségébe. 12. Hogy az ujcr n
alakult államok szabadon mozogli ? nak, szabad vasúti és viziut biztos t
számukra. 13. A Rajna bal partjára
egyezmény, amelynek pontjai kósőö
megállapittatnak.
állítása csak a bolsevizmus ] megsenimi sitése után lehetséges. Am g a terrorista
rendszer uralkodik Budape^en, állandóai
zavargások és lázongások lesznek Via
gyarországon.

nagy választékban, valamint

ugy nagyban és kicsinyben kaphatók a (HÉDI S P E ^ ^ Í - H E szivarkahüvely
főraktárában Szeged, Jókai-utca 11. szám alatt. = = = = = a Telefon 15-20.

moziz
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Cseh-szlovák terület kiürítése.
Bécs, június 24. Budapesti értesülés szerint
Kun Béla Pelle tábornok ultimátumának engedett és kötelezte magát a cseh-szlovák területnek 4 napon belül való kiürítésére. (Echo de
Paris június 26.

A tiszti főorvos hazaérkezett Párisból.
— Gyógy- és kötszerebhez jut a város. —

(Saját tudósítónktól.)
Hónapok óta kevés a
városban a gyógyszer. Még a gyógyszerészek is
a lánckereskedők örvényébe kerültek és igen
magas árakat voltak kénytelenek fizetni a
különböző gyógyszerekért, amelyeket a megállapított tarifa szerint, jóval alacsonyabb árért
kellett a közönség rendelkezésére bocsájtaniok.
A kórházakban is mindinkább érezhető volt a
gyógy- és kötszerhiány, ami akcióra késztette
a gyógyszerészeket, akik a növekedő forgalmú
város közönségét megóvni akarták a gyógy- és
kötszerhiány katasztrófális következményeitől.
A gyógyszerészek a francia parancsnokság
ismert jóindulatát vették igénybe és megkísérelték, hogy Párisból beszerezhessék a hiányzó
és szükségesnek mutatkozó anyagokat. Felkérték
dr. Wclf Ferenc városi tiszti főorvost, hogy
utazzék Párisba és kísérelje ott meg a közegészségügyre fontos gyógyszerek és egyéb
gyógyáruk beszerzését. Dr. Wolf készséggel
vállalkozott a nagy utánjárást és fáradságot
igénylő feladatra és mintegy aat hét előtt a
sztiséges útlevéllel, valamint a francia parancsnokság lekötelezően szives ajánlólevelével, egy
francia katona kíséretében elindult Párisba.
KŐzel félmillió koronát adtak össze a szegedi
gyógyszerészek a szükséges áruk beszerzésére
és miután a koronákat Szegeden beváltották
frankra, a főorvos utrakelt és ötheti Párisban
való tartózkodás után vasárnap hazaérkezett.
Nagyszerű eredménnyel járt a kiküldetése, a
kívánt gyógy- és kötszereknek majdnem
nyolcvan százalékát sikerült beszereznie és már
útnak, is inditania Szegedre.
A főorvosnak minden leleményességére és
ügyességére szüksége volt, hogy a kivánt eredményt elérhesse, jóllehet a szegedi francia parancsnokság meleg ajánlása folytán a párisi
Hatóságok igen előzékenyen fogadták, de ott
sem található bőségesen a szükséges gyógyszerek javarésze. Pár hétbe telt, mig a tiszti
fforvos az anyagok kiutalására megszerezhette
áz engedélyt. Részint magánúton, részint a kaonaságtól szerezte be a gyógy- és kötszereket.
Amikor együtt volt a kivánt mennyiség, amely
ha Szegedre érkezik, egyelőre bőségesen lesznek ellátva a szegedi gyógyszertárak, a főorvos
minden törekvése odairányult, hogy a mintegy
két vagon áru kíséretére két francia katonát
kaphasson és a nélkülözhetetlen gyógy- és kötszereket, valamint egyéb egészségügyi cikkeket
a szegedi francia parancsnokság címére feladhassa. Ez meg is történt és ha minden jól
megy, remélhető, hogy a kis vagyont érő rakomány két hét leforgása alatt Szegedre érkezik.
Az árukat a megérkezés után a gyógyszerészek közös raktárában helyezik el, ott osztják
szét arányosan és a rendelésnek megfelelően.
Persze a költségeket is arányosan fogják a
gyógyszerészek között szétosztani, akiket elismerés illet a város közegészségügyét szolgáló
akciójukért. Ha a küldemény megérkezik, a népjóléti minisztérium a gyógyszerárakat újra sza"Öáh.^iii fogja.
Dr. W c f Ferenc fogorvosoknak szükséges
árukat is vásárolt, ezenkívül a kórházaknak
fontos cikkeket, nevezetesen: vattát, gézt, gummikeztyüket, pólyát, sőt másfél hektoliter sebészeti benzint. Frankértékben elég jutányos ára-
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kon szerezte be a különféle cikkeket, amelyek
árát megdrágítja azonban a frank és korona
közötti nagy értékkülömbözet.

ti ÍREK
— A kormány kifizeti a rokkantsági és
sebesülési dijakat. A magyar nemzeti kormány vasárnap délután gróf K á r o l y i Gyula
minszterelnők elnöklésével minisztertanácsot
tartott, amelyen a hadseregre vonatkozó szociális kérdésekkel foglalkozott. A határozatokból kitűnik, hogy a kormány mindenekelőtt a katonaság s főleg a rokkantak iránti
anyagi és erkölcsi kötelezettségeinek akar
eleget tenni. Mint ismeretes, a Szegeden, Tápén, Algyőn és Dorozsmán lakó rokkailtak,
Budapesttől teljesen el lévén vágva, ujabban
nem kapták meg a rokkantsági illetményeiket.
A kormány gyors intézkedéssel akar segíteni
ezen a visszás helyzeten s ezért elhatározta
a minisztertanács, hogy ősszeiratja az említett
helyeken lakó mindama rokkantakat, kiknek
rokkantsági dija, (sebesülési pótdija) már meg
van állapítva és ezt okmányszerüleg igazolni
tudják. Az összeírással a népjóléti minisztériumot vezető Bársony Elemér államtitkár bízatott meg. A minisztertanács felhatalmazt
a pénzügyminisztert,
hogy az esedékessé vált rokkantsági dijakat és sebesülési pótdijakat junius hó
1-től visszamenőldg
mindazoknak
fizesse ki,
akik az összeirási
lajstromban
benn
lesznek.
— A szegedi függetlenségi és 48-as párt
uj tisztikara. A függetlenségi- és 48-as párt,
mint ismeretes, két táborra szakadt. Vasárnap
délután a városháza közgyűlési termében Kószó
István elnöklésével gyűlés volt, amelyet annak
az érdekében tartottak, hogy a függetlenségiés 48-as érzelmű polgárokat egy pártba tömöritsek. P, Ábrahám
Dezső, Balla
Aladár és
Wagner Károly felszólalásai után kimoodották,
hogy csatlakoznak az országos függetlenségiés 48-as párthoz. Sőreghy Mátyás indítványára
minden párttagot felszólítanak, hogy lépjenek
be a nemzeti hadseregbe. Végül megválasztották az uj tisztikart. Elnökök lettek: Becsey Károly, Kószó István, Papp Róbert, Pálffy Dániel.
Ügyvezető elnök: Tóth Imre.
— A bankjegy-kérdés. A kék
fehérhátu
bankjegyek bonyolódott kérdése ig;;;1 cok félreértésre ad okot. A közönség táj* . ztatására
közöljük a következőket; Az Oszi ik-Magyar
Bank által kiadott 200 és 25 koronások éppen
olyan törvényes fizetési eszközök, mint a többi
bankjegy. Ezeket egyébként Wienben az Osztrák-Magyar Bank magánosoknak is becseréli
kéknyomásu bankjegyekkel. A szovjet-kormány
által nyomott fehérhátu bankjegyek értéke igen
kétes, mert ezekért csak a tanácsköztársaság
felel. A nemzeti kormány mindazonáltal kezességet vállalt az általa lebélyegzett i fehérhátu
bankjegyekért, ugy hogy azok értékét a magyar állam biztosítja. Ezért ezeket is mindinki
köteles elfogadni, aminek kieszközlésére bárki
karhatalmat vehet igénybe. Ettől függetlenül
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Csermely Gyula kitűnő regénye
=
a filmen 5 felvonásban.
=
Rendezte: B A L O G H B É L A .
A főszerepekben: MattyMOVHky Ilona,
Andorffy Id», Kflrthy Q y ő r g y , Inke
R c s a ö éa B o j d a Juel.
Előadások 5, V» 7 és 8 órakor.

Ítélendő meg Szeged város akciója, melynek
célja, hogy megfelelő mennyiségű 100, 20 és
10 koronás bankjegyeket szerezzen be. Ezért a
város a bankok által julius 3-ig összegyűjtött
fehérhátu bankjegyeket be fogja cseréltetni Wienben az Osztrák-Magyar bank által. A bankokhoz való benyújtás nem kötelező s a Szegeden felülbélyegzett fehérhátu bankjegyek julius
3-ika után is érvényben maradnak addig, mig
ezeknek bevonása tárgyában uj intézkedés nem
történik. A nemzeti kormány által Szegeden lebélyegzett bankjegyeket tehát mindenki köteles
elfogadni s erre karhatalom által is kényszeríthető. A kormány a legerélyesebb eszközökkel is biztosítani fogja a Szegeden lebélyegzett fehérhátu bankjegyeknek, mint törvényes
és kötelező fizetési eszközöknek forgalmát.

— Hindenburg vi&szavcnult. A Frankfurter
Zeitung jelenti ezt a hírt, amelyet egyébként
már régebben is közöltek. Lehet, most vált
véglegessé a nagy hadvezér elvonulása, aki
egyforma méltósággal viselte a dicsőséget és
a tragikus, a szédítő bukást. A békeszerződést
aláírták a német delegátusok, a véres torradalom elcsöndesült. Hindenburg visszatért a
nyugalmazottságba, ahonnan egykor olyan
megcsodáltan jutott a német hadak élére,
— A szegedi református egyházközség
közgyűlése. Vasárnap délelőtt 11 órakor tartotta meg a szegedi református egyházközség
rendes évi közgyűlését a református-palota tanácstermében. A közgyűlésen igen sokan vettek részt, amennyiben a főgondnoki tisztségről
lemondott dr. Kovács József helyébe uj főgondnokot kellett választani. A közgyűlést
Bereck Sándor lelkész, egyházmegyei tanácsbíró nyitotta meg. Bestédében utalt arra, hogy
a református egyház élete négyszáz év óta teljesen egybeforrt a haza sorsával és ezekben a
válságos, nehéz időkben nem szabad, hogy
más uralja a lelkeket, mint a szeretet és megértés. Előterjesztette a presbitérium határozatát,
amely szerint a szegedi egyházközség világi
főgondnokául dr. Széli Gyulát, az egyházközség ügyészét és tanácsblráját ajánlja. A közgyűlés az ajánlást egyhangúlag elfogadta. Erre
három tagu küldöttség hivta meg dr. Szélit. Az
uj főgondnok hosszabb beszédben ismertette a
magyar református egyház nemzetfentartó hivatását és ama meggyőződésének adott kifejezést,
hogy a reformátusok a jelenleg folyó nemzeti
válság közepett is rendületlenül ki fognak tartani a nemzeti eszme győzelme és az ország
megmentése, talpraállitása mellett. Sándor Ignác indítványára a közgyűlés kimondotta, hogy
dr. Széli nagyhatású beszédét az összes református egyházközségekeek megküldik. A közgyűlésen tizenegy presbiteri választottak, majd
egyéb, az egyházközség belső életét érintő
ügyet tárgyaltak.
— Nem végezték ki a bubapesti Ludovika-Akadámia növendékeit. Szegeden az a
hir terjedt el, hogy a budapesti LudovikaAkadémia hetvenhat növendékét, akik az ellenforradalomban résztvettek, statáriálisan halálra
Ítélték és kivégezték. Állítólag erről budapesti
menekültek referáltak a kormánynak. A katonai növendékeket már szónoklatokban elparentálták s abban is megállapodtak, hogy
gyászmisét tartanak lelkiüdvösségükért. Szegeden is vannak szülők, akiknek fiai a Ludovikában tanulnak s ezért a róluk elterjedt hir
megrendülést keltett. Az értesítés azonban,
szerencsére nem felel meg a valóságnak. A
Ludovika növendékeit halálra Ítélték ugyan,
de megkegyelmeztek nekik, az ítéletet nem
hajtották végre. Valótlan, hogy halálukról
akárki is referált volna a kormánynak.
— A cipőszövetkezet közgyűlése. Vasárnap a cipőszövetkezet közgyűlést tartott, ame-
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lyen 4 igazgatósági, 4 felügyelő-bizottsági és
24 biráló választmányi tagot választottak. A
közgyűlésen foglalkoztak az igazgatóságot ért
vádakkal is. A felszólalások némi izgalmat
idéztek elő, azonban a közgyűlés minden nagyobb incidens nélkül folyt le.
— Szegedi repülőgép a vörös katonák
fölött. Az első katonai repölőgép elindult és
el is érkezett a vörös hadsereg fölé, Kecskemétre. A vörösök egyetlen lövést sem tettek
rá, sőt a pilóta ugy beszélte, hogy örömrivalgással fogadták. A repülőgépről röpcédulákat
dobáltak le amelyek a szegedi magyar-kormány
üzenetét mondoták el a katonáknak. A repülőgép fölaoatát elvégezve teljesen sértetlenül
érkezett vissza.
— Eljegyzés. Vajda Claryt eljegyezte dr.
Deutsch Imre. (Minden külön értesítés helyett.)
— A fehérhátu bankók meg a tisztviselők. Julius elsején a legaggyobb gondok köszöntenek a szegedi tisztviselőkre. Fizetésüket
ugyanis tulnyomórészben fehérhátu bankjegyekben fogják kapni. Ezekkel az értékjegyekkel
pedig, mint köztudomásu, minden rendelkezések dacára a legnagyobb bajok és nehézségek
vannak. Beváltani, elfogadni senkisem akarja
őket, vagy ha igen 5—10 percentes levonásokkal. Ezeket a levonásokat a tisztviselők zsebei
nem birják el, hiszen fizetésük amúgy is csak
arra szolgál, hogy napról-napra tengődhessenek.
A kormánynak mégis csak módot kellene lelnie, hogy a vergődő tisztviselőség Szegeden
valamifélekép mentesítve legyen ezektől a kinos
gondoktól és helyzetektől. Amint értesülünk, a
szegedi üzletvezetőségnél például csak azokat
fogják ugy az aktiv, mint a nyugdíjas tisztviselők közül kifizetni, akik hajlandók a fehérhátu bankjegyeket elfogadni. Az ismeretes beváltási müvelet azonban esetleg több mint két
hetet is igénybe fog venni. Hogy ezalatt az idő
alatt a tisztviselők közül számtalan miből fog
élni és mennyit fog nyomorogni, azt csak azok
tudják, akik hasonló küzdelem közepette élnek.
Mégis csak kék pénzzel kellene a tisztviselők
fizetését — legalább felerészben — kiutalni
addig is, mig Bécsből a kékpénzek megérkeznek.
— Az express-vonatot hiába várták a
napokban Szabadkáról Szegedre. Most kitűnt,
hogy mi okozta az elmaradását. Az expressnek
elfogyott a fűtőanyaga és Szabadkán nem is
tudott szenet kapni. Félnapig várt. Végre az
utasoknak támadt egy mentőötletük: ha szén
nincs, jó lesz fa is. Minthogy pedig ingyen
azt sem adják az expressnek Jugoszláviában,
az utasok összeadták a pénzt, összesen 4000
koronát, egy vagon fára. A hölgyeket udvariasan fölmentették az adó alól. Az express a
fabeszerzés után elindulhatott.
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kolai bizonyítványt és születési bizonyítványt Réz. Az előadás 9 órakor kezdődik. Jegyek
kell a tanulóknak magukkal hozni. Felvételi dij az elővételi pénztárnál kaphatók 8, 6. 4 és 2
a fiúiskolában 11 korona, a női tanfolyamban koronáért, melyhez még vigalmi adót számí10 korona. A tandij a fiúiskolában 100, a női tanak.
tanfolyamban 150 korona, ez utóbbi esetleg
— Letartóztatták Dreyer József futárját.
200 koronára lesz kiegészítve.
Dr. Dreyer József rendőrkapitány, mint ismelépett.
— Idegenek ellenőrzése a bejelentő hiva- retes, a szovjet-kormány szolgálatába
talban. A napokban kormányrendelet jelent Futárja utján állandó összeköttetést tartott fenn
meg az idegenek ellenőrzéséről. A hadügy- Szegeddel. Embere állandóan átszökdösött a
miniszter Reichert Aladár idemenekült főszolga- demarkácionális vonalon. Barna József rendőr,
rendőrség a csendőrséggel
bírót bizta meg a bejelentő hivatalban a aki amidőn a
menekültek ellenőrzésével. A rendőrség hat együtt katonai karhatalommá alakult át, megdetektívet fog rendelkezésére bocsátani. A be- tagadta az eskü letételét, volt Dreyer futárja,
jelentő hivatallal kapcsolatos kihágási ügyeket vasárnap letartóztatták. Bevallotta, hogy állandó
érintkezésbe volt Dreyerrel. Átadják a francia
a főszolgabíró maga fogja tárgyalni.
— A dohánygyári munkások nem léptek parancsnokságnak.
ki a szociálista pártból. Dr. Müller annak a
— Letartóztatott lázitók. Mihályka
Lajos
hírnek cáfolatára kért föl bennünket, mely harminc éves ügyvédi irnok vasárnap a Royalszerint a dohánygyári munkások kiléptek volna kávéházban izgató beszédet mondott, amelyben
a szociálista pártból. A munkások nem lép- nihilistának vallotta magát. Letartóztatták. Ammer
tek be a keresztényszocialista pártba.
Ferenc vasárnap a 46-os laktanyában lázította
— Az üzletek zárórája. Az üzletek zárórá- engedetlenségre a katonákat. A tiszti őrjárat
ját szabályozó rendőrkapitányi rendeletet hirül a rendőrségre kisérte.
adó közleménybe sajtóhiba csúszott. A rendelet
— Elzárás a toborzási plakát letépése
szerint ugyanis a nyílt árusítási
üzletek reggel miatt. Árvay Ferenc rendőrkapitány, kihágási
7 órától délután 5 óráig, a túlnyomóan élelmi- biró Jaksó Lajos gyárimunkást nyolcnapi elzászereket árusitó üzletek pedig reggel 7 órától rásra itélte, mert a városháza közelében letépte
délután 6 óráig tarthatók nyitva. Vásáros, vagy a toborzási plakátot. Jaksó az ítéletben meghetivásáros napokon az üzletek reggel 7 órától nyugodott.
5 óráig, illetve a túlnyomóan élelmiszereket
— Lopások. Dávid Sándor vasúti vendégárusitó üzletek 6 óráig egyfolytában tarhatók
lőstől több üveg bort és likőrt loptak el. Szomnyitva.
baton este Varga Borbála tanitónő Aradi-utca
— Hirek a tanácsülésből. A városi pót- 5. számú ház5an levő lakásáról három aranyrendőrök, összesen 103, arra kérték a taná- gyűrűt és tizenhét koronát loptak el eddig iscsot, hogy szüntesse meg a pótrendőri intéz- meretlen tettesek.
ményt és nevezze ki őket ideiglenes minőségű
— Uj forradalmat jelentenek a butorIII. osztályú rendőrökké. Eddig 25 korona
József és
napizsoldot kaptak. Kérték, hogy ezután 6450 vásárló közönség körében Juhász
lakberendezési vállalatának meglepő
korona fizetést és 3650 korona pótlékot adjon Társai
nekik a város. A tanscs teljesiti, a kérelmet, ha olcsó árai. Mintaterem Dugonics-tér 11. (Barossehhez a belügyminiszter is hozzájárul. — A étterem helyén.)
városi hivatalnokok közül sokan katonának
jelentkeztek a toborzáson. A rendszeres városi
alkalmazottak, ha bevonulnak, megkapják a
teljes fizetésüket, az ideiglenesek csak akkor,
ha valakit eltartanak. Az ideiglenes hivatalnoIgazgató: VA5S SÁNDOR.
kok egyenlő elbánást kértek a tanácstól. Ezt a
• Telefonszám 11—85. #
kérelmet a tanács nem teljesiti, de a bevonuló
ideiglenesek számára állásukat fenntartja. — A
tanulók szünidei foglalkoztató egyesületének
igazgatósága a Lechner-tér feltöltését kérte. A
kérelmet a tanács nem teljesiti, mert a tér feltöltése 150,000 koronába kerülne. — A református egyházközség 25,000, a zsidó hitközség
20,000 korona külön segélyt kapott a várostól.
Az evangélikus egyház most 3000 koronát kér
külön skgélyként, mert 24,000 korona tőkéje
Kedden, julius 1-én:
állampapírokban van, amelyekre nem kap
kamatot, noha a pénzre szüksége volna.
A segélyt megadja a tanács. — Galitzer Márton 150,000 korona értékű téglát, 2 vagon meszet és nagyobb ingatlanokat ajánlott megvételre a városnak. A tanács szakértőként Korom
Mihályt és Nyári Györgyöt küldte ki, mielőtt
a vásárlásba bocsátkoznék.

— Bélyeggyűjtők öröme. A szegedi főpostán a kormány rendeletére bélyegzéssel látták el a levélbélyegeket. A világpostától elzárva
a szenvedélyes gyűjtők hihetetlen mohósággal
vetették rá magukat az értékes zsákmányra, a
szegedi kormány bélyegzésével ellátott értékjegyekre. A mohóságnak azonban nemcsak a
— Főiskolai hallgatók gyűlése. Felhivatgyűjtési szenvedély az oka. A bélyegek nagy nak a jelenleg Szegeden tartózkodó összes főértéket képviselnek már most is az igazi gyűj- iskolai hallgatók, hogy julius 1-én, kedden d.
tők szemében; de a spekulánsok nemcsak ezt u. 6 órakor a főreáliskola I. em. 17. számú
a hiedelmet használták ki. ők későbbi, ked- termében jelenjenek meg.
vezőbb konjunktúrákra is számítottak.
Ha
— Művészest a Korzó-moziban. A nyári
ugyanis megnyílik majd a forgalom az ország szezonnak legnagyobb eseménye lesz a Korzótöbbi részével, a filatélia rengeteg híveinek tá- mozi csütörtöki művészestje, melyen a szegedi
borában még kívánatosabbak és kapósabbak szinház legkiválóbb iagjai lépnek fel egy kilesznek a Szegeden lebélyegzett postajegyek. Az tűnően összeállított műsor keretében. Íme a
árakat ezek a számitók verték föl. Voltak olya- műsor: 1. Nyitány. 2. Kertész Endre: Conrtenok, akik 3—10 ezer korona áru bélyeget vá- line: Fülöp az omnibuszon. 4. Hilberth Janka:
sároltak s eladták mindjárt tízszeres áron. kitűnő a) Helmuth Varázsdal. b) Mozart Ária a
oldala volt ennek az egyébként nem megvetendő Figaró lakodalma c. operából. 4. Étsy Emilia—
üzletnek, hogyabélyegekértfehérhátupénzekkelis Bende László: Herceg Ferenc A becsületes
lehetett fizetni, amelyeket a főpostán, mint állami ifju. 5. Obskai Kornél: Székács Gyula A
hivatalban természetesen szó nélkül elfogadtak. menyasszony, b) Tschajkovszky Lenszky ária
Szombaton délelőtt volt a kiárusítás s a bélyeg az Onyegin c. operából. Szünet. 6. Zene. 7.
Halmos Gyula: a) Hubay Szeretném itt
i a lehető legrövidebb idő alatt elfogyott.
*
— Iskolai hirdetés. A szegedi állami felső hagyni . . . b) Verői Troubadur nagy sria.
kereskedelmi iskolában és az egyéves női 8. Kertész Endre: Avercsenko—Juhász Gy. A
kereskedelmi szaktanfolyamban a tanulók fel- tükör lelke (humoros). 9. Hilberth—Ocskay:
vételét julius hó 1., 2., 3. és 4. napján az áll. Puccini Tosca. Duett az I. felvonásból. 10.
főreáliskola épületében eszközli az igazgató- Földes Imres Báró Trambulin, bohózat 1 felság, délelőtt 9-től 12-ig. A felvételhez az is- vonásban, játsza Étsy, Kertész, Bende, Uty
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Előadás 7 és 9 órakor. Esti előadás a
nyári helyiségben.
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— Fehérhátu bankjegyek átcserélését jóérvényü (kék) bankjegyekre az
összes szegedi
pénzintézetek
é s b a n k c é g e k a városi tanács hirdetménye értelmében julius hó 3-ig elvállalják. A közönség érdekében áll ezen
időpont betartása.

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
HETI

MŰSOR:

Kedd (utolsó előadás): II. Rákóczi Ferenc f o g s á g a ,
történelmi színmű.

* Bucsuzások. Ma már befejezést nyert a
szezonvég megszokott romantikája: a színjátszók bucsuzása, ami rendszerint emelkedett
hangulatban szokott lezajlani.^ Ilyenkor sok
virág, koszorú jut a távozónak és a búcsúzás
egyéb rekvizituma, ezenkívül taps, kihivás és
a magyar tájakon a legnagyobb elismerés: a
vastaps dicsősége. Vasárnap a
Csárdáskirályné
operettben Solymosy
Sándor búcsúzott, aki
egyfolytában nyolc szezonon keresztül volt a
szegedi színtársulat tagja és a közönség kedvelt, mindig méltányolt színésze. A legtöbbet
foglalkoztatott tagja volt a társulatnak, majdnem minden előadásban résztvett és mindig
fáradhatatlanul végezte a rábízott fárasztó és
jól megoldott feladatot. A rendszernélküli vezetés és a mesterségét értő rendező hiányában
magára volt hagyatva, azt és ugy csinálhatott,
ahogy akart, ahogy tudott. A színjátszó képessége és jó érzéke megóvta a játék érdes- ,
ségétől, élettelenségétől és túlzásaitól; szint,
hangulatot és jóizüséget tudott mutatni szerepléseiben és a színjátszásnak azokat a fortélyait,
amik rendszerint nem tévesztik el hatásukat.
Még távol van pályája delelőjétől és most,
hogy a fővárosba kerül, ahol az előadásoknak
nemcsak külsőségeire, de belső tartalmára is
gondot fordítanak és ahol a színjátszó világos
és értéket képviselő utmutatás mellett fejtheti
ki talentumát, hihető, hogy Solymosy Sándor
teljességében érvényesiti képességét i s színjátszásának eredményre vezethető eszközeit.
Bucsuzása közvetlen volt és meleg, a közönség az est folyamán azt dokumentálta, hogy
a távozó"kedvelt színésze volt. Az ördög hétfői
előadásában, egy szezonon keresztül való ittmüködés után Zöldi Vilma és Bányai Irén
búcsúztak. Taps, virág jutott mindkettőjüknek,
akik szorgalmat és buzgó törekvést tanúsítottak az előadásokban.
* A szinházi helyérak felemelése. A színház igazgatója nyilatkozott, hogy a helyáremelési törekvéséről közölt cikkünk adatai
téves információkon alapulnak. Mi, akik dokumentumokkal dolgozunk és bizonyos törekvésekkel szemben mindig a közönség érdekében emeljük föl tiltakozó szavunkat, az
igazgatóval nem kívánunk célra nem vezethető
és az igazságot fel nem deríthető hirlapl
polémiát folytatni, hanem a kővetkező kérdéseket intézzük hozzá: Megfelel-e a valóságnak,
hogy Uty Gizellát, a drámai anyaszinésznőt,
Domonkos
Ferencet, a segédtenoristát, a végét
járó szezon tiz hónapja alatt élvezett 10600—
10600 korona jövedelmének megfelelően szerződtette a jövő szezonra ? Valóság-e az, hogy
Rédeyné kardalosnőt, a mostani 800 koronás
havi jövedelme ellenében 650 korona és Urssa
Irén, szegedi szinésziskolai növendéket szintén
650 korona havi fizetéssel szerződtette ? Tény-e,
hogy Ocskay Kornél tenorista helyett, aki
ebben a szinházi esztendőben 20000 korona
osztalékot élvezett, Rubinszky
orosz tenoristát
18000 korona gázsira szerződtette, mig
Komáromi
baritonistát 16000 korona fizetéssel
alkalmazta, a 19600 koronát élvezett Halmos
Gyula helyett és Rajnai Hugó 15000 koroná-

Szeged, 1919. julius 2.

nak megfelelő javadalmazása ellenében Tóth
Béla énekest 10000 korona fizetéssel szerződtette ? Fedi-e a tényt, hogy László Tivadar az
idei 14850 korona járandósága ellenében a
jövőre 18000 korona fizetést kér és ennek
ellenében 14400 koronát ajánlott neki és hogy
Bende László, akinek 11550 korona volt az
idei osztaléka, most 16000 koronát kíván és
12000 koronára kapott ajánlatot, mig Étsy
Emilía 24000 koronát óhajt, az idei szezonban
élvezett 22000 korona osztaléka ellenében éa
20000 korona évi fizetést ajánlott föl a színésznőnek ? És végül igaz-e, hogy Kulcsár Juliska
koloraturénekesnőt 24000 korona gázsira szerződtette és hogy a kardalosok a most záruló
szezonban az egység szerint részben 8250,
részben 9350 koronát kerestek 10 hónap alatt,
jövőre pedig havi 900 koronát kérnek és
ennek ellenében havi 600—700 korona gázsit
ajánlottak nekik ? Ha igazak a felsorolt számadatok, az esetben hol mutatkozik az igazgató
által hangoztatott 40—50 százalékos fisetésfölemelés a tagok részéről? Ami pedig a
szegedi szinház jelenlegi helyárait illeti, hogy
azok 50—80 százalékkal kisebbek lennének,
mint a többi vidéki színházaké, arra nem
reflektálunk, csak azt kívánjuk megjegyezni,
hogy nincs az országnak egy vidéki színháza
sem, amelynek befogadó képessége olyan
nagy lenne, mint a szegedi színházé. És talán
mégsem a helyárak a fontosak, hanem a
bevehető jövedelem! Egyebekben pedig jövőre
már alkalma lesz a színigazgatónak jövedelmezőbb szinház után nézni, de most tényleges
oka nincs az adott helyzetben ujabb helyáremelést kérni és sürgetni.

KORZÓ-MOZI RT.
Igazgató: VASS SÁNDOR.
Telefonszám: 11—85. +

szépen fejlődött csapata nyerte meg a Nyomdászok ellen. Mindkét legénység egyformán
vette ki részét a támadásból, de a MTE csatársora jobb gólképességénél fogva megérdemelten szerezte a két pontot egyesülete részére. A NYTK csatárai sokat dribliztek, minden labdát a kapuba akartak bevinni és ezért
vesztették el a meccset. A győztes csapatnak
legjobb része a baloldali csatárlánc, továbbá
Joanovics középfedezet és Schönfeld kaous. A
NYTK-ból tegnapelőtt csupán a két hátvéd
elégített ki. Kitűnően
bíráskodott Kardos
(SzAK). A második csapatok mérkőzését Vida
bíráskodásával szintén a MTE nyerte meg
tizenegyes révén 1:0 arányban.
A SzAK atlétikai versenyét szombaton,
folyó hó 5-én rendezi meg. A nagyszámú nevezésre való tekintettel az előfutamokat csütörtök délután bonyolítják le, mig szombaton,
mindkét napon ötórai kezdettel, a döntő küzdelmeket vívják meg Szegednek nagyszerűen
megszaporodott atlétái. Azonban a mennyiség
mellett a kiállítás is figyelemreméltó, amint a
tréninghirek szállingóznak. így feltűnést fog
kelteni a SzAK futóinak felvonulása, akik előreláthatólag döntő szerepet visznek a futószámokban. A győzelmi pontozás folytán óriási
vetélkedés van kilátásban a szegedi sportegyesületek között és tulajdonképen ezen verseny lesz hivatva megállapítani az elsőséget
atietikai téren, mivel ezen a versenyen kizárólag atlétikai versenyszámokat írtak ki. Csütörtökön tréningjegyek, szombaton pedig rendes helyárak érvényesek.

MOZI
Az Uránia műsora. Kedden: A vörös kérdőjel,.
Csermely Gy. regénye a filmen 5 felvonásban. Á főszerepekben : Mattyasovszky Hona, Andorffy Ida,
Bójda Juci, Kürthy György és Inke Rezső.
Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:
PÁSZTOR JÓZSEF

Julius 3-án, csütörtökön este
9 órakor:

Nagy
művész - est.
Hirdetéseket

Fellépnek:
O. fíilbert Janka,
Étsy Emília,
Bende László,
Halmos Gyula, Kertész Endre
Ocskay Kornél stb. stb.

HELYÁRAK: Páholy és zsolye^8 kor.,

felvesz a
D M M i U Í C

4 kor., III. hely 2 kor.

kiadóhivatala.
Előadás kezdete 9 órakor
helyiségben.

a

nyári

SPORT
SzMTE—SzNYTK 3:1 (2:0). A bajnokságért
a SzAK ujszegedi sporttelepén megtartott mérkőzést általános meglepetésre a Munkások

#51

/
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mechanikai

üzlet. Mindennemű írógépek javítását és
évi jöbarban tartását jutányosán elvállalom.
Használt és uj Írógépek kaphatók. Sikerült
legjobb minőségű írógép-szalagot és carboncopirpapirokat beszereznem. Telefonrendeléf.t
azonnal szállítom.

Szegedi Tábla. Törvényszék,ét Járásbíróságok
Í r ó g é p m ű s z e r é s z e . S o m o g y i - u t c a 24. s z á m .
T e l e f o n - s z á m 1322.

Óráját és ékszereit
jaViitassa elsőrangú órar és,ékszerüzletemben. Szolid árak! Ó r á k b a n
és ékszerekben nagy raktár.
154

Kelemen József
szállítási és fuvarozási vállalat
Szeged, Károlyi-utca 3. sz. x Telefon 15-63.

Batisztok, costiim
és kabátbélés olcsón
kaphatók

157

Iskola-utca 8.

Szolid á r a k .

Száraz dada kerestetik
8 hónapos gyermek mellé Makóra. Felvilágosítást ad
Szeged, Zrinyiru. 3. sz. a házmester.
1008

KUKORICA
előjegyzését a régi árban elfogadok

BŐHM SÁNDOR

Telefon 8—54.

Itcsok.
losok

kőművesek,
és

Széchenyi-tér 17.
156

•

..Meteor"
rendszer,
K 4 i y i I d K 4 L
választékban
n a g y
és legolcsóbb árban kaphatók

Bruckner Testvérek vasudvar
Szeged, Tisza Lajos-körut és Kossuth Lajos-sugáiut
sarok. Ugyanott Sack-ekék és vasboronában is
162
állandó nagy raktár van.

Takarékíüzheluek
lakatosmunkáját rögtön

Széchényi-tér 7. (Csongrádi-palota.)
Üzleti telefon 439. Gyári telefon 1344.

247

T e l e f o n 165.

Korzó-mozi ház, városházával szemben.
Hívásra házhoz megyek.
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ujak szállítását

elvállal

Értesítem a t. vevőimet és a n. é közönséget, hogy
üzletemet újból megnyitottam. Tisza Lajos-körut 46.

BUTORSZÁLL1TÁS1 ÉS BERAKTÁROZÁSI VÁLLALAT
U

Református-palota.

Ő

N

É.

Fekete Vilmos

223

177

FERENCZy LiLLV

Telefon 13—53.

női divatterme P o ' t Ä
tn?prrtiinlf

l U C g l i y i U ,

hol e szakmabeli munelvállaltatnak.
281

káu

A

R

B

E

N

Ő

TELEFON: 43.

Megrendelést, fazonmunkát, fordítást, átalakítást vállal

25.

SZAM.

LEZINGER ODON

S

Szeged, Kárász-u. 8. (Lindenfeld cukorkaüzlet udvarában. Javítások szakszerűen eszközöltetnek. 247.

BRAUN JÁNOS
hangszerkészítő telepe
Szeged, Kárász-utca 15.

fogmüierme

Szeged, Mikszáth Kálmán-utca és

Valéria-tér sarok (Bokor-ház.)

236

G

polgári és egyenruha szabó-üzlet.

Back Bernátnál, Fenyő-utca 2. sz.

Rácz Géza

N

SZÁLLÍTÓ.

169

Redőnyipar vállalata
1026

K ö l c s e y - u . 4.

ISKOLA-UTCA

Redőnyjavitáspkat,

i fr

229

Hercza L Miklós

Első szegedi taneő közvetítő

A

kaphatók

(volt Bokor szabásza)

D O N A T H lakatosmühelye.

Margit utca 26. sz. ajánl
llUUíl mindennemű nyelv- és
zeneismerettel biró tanerőket, melynek elintézését őszintén vállalja

f Ő Z Ő i l

Pálity Lázár férfi szabó

elkésziti

f o l d m u n l c á s o ! :

Megtekinthető

Fehér z o m á n c - b u t o r o k legjobban
és legolcsóbban beszerezhetők
=

F O N \ Ó S O M A világítási vállalatánál

Egy j6 tejeí6
t

virágüzlete Széchenyi-tér 17.
213
Állandóan a legszebb élő virágok kaphatók.
Csokrokat, koszorúkét élő- és miivirágokból megrendelésre készít.
Telefon 15 67. lakás.

Telefon 855.

Legjobb folytonégő

H

iHatszertárban

Orincsák Miklósné

V i i i a m O S

aszta-

minél nagyobb számban jelenjenek meg
a hatósági munkaközvetítőben még a
mai nap folyamán, ahol nagyobb munkaalkalom kínálkozik.
1025

S

az összes piperecikkek és
parfümök a legjobb minőségben k a p h a t ó k Kelemenutca 7. szám alatt.
iga

kályhacsövek, zárak, ajtók

Szt. M i h á l y - u t c a 6. vr — U g y a n o t t 5 kis h o l d
föld kiadó felesnek.

U

BÚTOR-OTTHON

Szeged,

Legolcsóbb beszerzési forrás!
SÁNDOR ÍTzeTED"™

N

Poliák Testvéreknél
Csekonics-u. 6.

BABÓ5

É

B ú t o r s z á l l í t á s t , f u v a r o z á s t h e l y b e n és vidékre legolcsóbb árban vállal.
206

FIS CHER K.
I s k o l a h e g e d ü k b e n , valamint az öszszes h a n g s z e r e k b e n és alkatrészekben

V

=

Az összes hangszerek és beszélőgépek
legnagyobb raktára. — Javítások szakszerűen és gyorsan készülnek.
159

Megnyílt! Kurucsev Sándor Megnyim
elsőrendű rőfös- és divatáruház választékos raktárral

„Ferravin"chinavasbor.

S z e g e d ,

C s e k o n i c s - u t c a

1.

s z .

f^

8

r^

a

S."étt

a

.

Vérszegények, gyengélkedők, lábbadozók gyógyszere.

Főraktár: a Megváltó gyógyszertár Szeged,
Kállay-utca 4. Kapható minden gyógyszeitarban

helyben és vidéken. Ára a kis palackoknak K 1?- ,
nagy palackoknak 16.—. „ F e r r a v i n " névre ügyeljünk-

Legjobb hajfestő
a: országosan eiismert Leinzinger-féle. Ara 4 koiKapható: Leinzinger Gyula gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
153

L e p j a l n y á r i ni É l i
o o o o

o

D p

alapi

« p t a M

Alakítások modellek után ízléssel készülnek.

Krauszné

Landesberg

Böske

S z e g e d , . L ö w Lipót-utca 15. sz. Telefon 17-11.

»

8

DÉLMAGYARORSZÁG

bútorok

Saját készitményii
mindennemű

Szeged, 1919 Julius 1.

legolcsóbban
beszerezhetők

Főüzlet Feketesas-utca (Keleti palota.) Telefon 836. Fiőküziet és ipartelep Oroszlán-utca,
(Bárd-ház.) Telefon 1173. Győződjön meg mindenki szolid árainkról, mielőtt butorszükségletét
beszerzi. Beraktározást és bizományok elfogadtatnak.
161

Friss árukkal kiegészitve
raktáramai, ajánlom kitűnő kötszereimet,
vattáimat, továbbá

sósborszeszt,

II

kölni

vizet, hajszeszt. Elsőrangú pipere szappanokat, francia

gummikülönlegessége-

ket, arckrémeket, borotva-szappant, elegánsan adjusztáli parfümöket, úgyszintén

áz, telkek, földbirtok,
gyártelep, gőzmalom,
szálloda,
vendéglő és egyéb ingatlanok és
ingóságok eladását és vételét
a leggyorsabban közvetiti
=

drogériában

Tisza Lajos-körut 73. szám.
Telefon 3—41.

156

Telefon 3—41.

I

K 0 V E S 1

Kerékpár,
v a r r ó g é p , beszélőgép,
gummik és alkatrészekJavitó műhelyen* elsőre n ü!
2 ^

Szántó Sándor

régi ösmert cég, főraktára kizárólag Kiss D.palota (Kiss-u) Szeged.

KÁRPITOS MUNKÁKAT
elsőrendű kivitelben jutányosán

a BAlsO(a-féle

készítenek. Külön javítóműhely.
199

Telefon 1203.

Ugyanott tanuló fizetéssel, vagy ellátással felvétetik.

kereskedelmi ügynöksége

M

A

ln

rrMarait-i2Ü.I.1Ö,Tan

Ugyanitt H Á Z A S S Á G KÖZVETÍTÉS a legnagyobb titoktartás mellett.
Elismerten legjobb hatású a valódi

226

írógép:

Tehéntúró
gyengén sózott minőségben

kilója 8 korona.

á
8 k.

Kapható

Egyedül kapható a M E O V Á L T Ó gyógyszertárban Szeged, Kállay Albert-uica.

1007

Központi T e j c m o t r.-t. fÉtejcsaraoíaita.

speciális javitó-mühely, szalag- és másoló-papír. Használt és ujak
raktára. Karbantartási vállalat, leírások és sokszorosítások. Telefonfelhivásra azonnal megjelen K E L L E R I r ő g é p v á l l a l a t a Szeged,
Széchenyi-tér 8. szám.
íes/i
TELEFON 363.

MEGNYÍLT

Lacza Kozma rőfös és c divatáruháza választékos raktárral Szeged, Tisza Lajos-kÖrut és
Püspök-tér sarkán (Ottovay vaskereskedés épületében.) 285

WIESNER S. bútorgyáros
T e l e f o n 844.

Rövidáru üzletemet

•K
•K
•K
Hí
Hl
Hl
H<
Hl
«I
Hl
H(
Hl
H(
Hl
Hl
Hl
Hl
KI
Hl
Hl
Hl
Hl
Hl
Hl
Hl
H<

" K

kárpitos-üzletben

Kossuth Lajos-sugárut 6.

Telefon
11-79.

MAGAS
284

B E L A

Erdei Ibolya crém
Sehol olcsóbban!

arany és ezüst régiségeket igen
Á R B A N megvételre keresünk.

Fischer Testvérek S S S
I

kimérve. Kix körömpor a legolcsóbban a

„ H A T T Y Ú "

Briliánsokat,
használt ékszereket,

Feketesas-utca 17. szám ÍAuslandcr
órás mellé) helyeztem át.
190
Tisztelettel: B O C K E R
FERENC.
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Ajánlom saját gyártmányú mindennemű bútoraimat.

ízléses nyomtatványokat
méltányos áron
készít:

»*
m
m
m

m
a*
)H

m
m3H

ruckner D.

**

utódai, Petőfi S.-sugárut 1.

»*

*
)H

Nyomatott Bruckner D. utódai könyvnyomdájában, Petőfi Sándor-sugárut 1.

