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segugyi
minisztériumot!
Az uj kormányból hiányzik az —
Ember.
Az ember, ki a jajokra nesze!. Aki ringó bölcsők mellé telepszik és rügyező életek csemetéit ajnározza. Aki dudvás lakások ablakait
tépi föl és arany napsugárözönt térit penészes
falakra. Aki patyolat-ágyba fektet beteg koldusanyákat, kiknek méhében talán éppen ma
fogant meg az uj magyar Attila.
A Szenvedők miniszterét
nem; lelem seholsem. A drága csecsemők, a napsugárért esdő
tüdőbetegek, a trachomásseregek miniszterét,
aki végre valóra válthatná sóvárgott hitünket,
hogy az uj kormány a koldust akarja gadaggá
tenni, aranyruhába akarja öltöztetni a nyomort,
beesett, megtört szemeket látókká varázsol,
behorpadt melleket sziklakeményre farag, leroskadt betegeket óriásokká nevel.

Kiadóhivatal:
SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. S Z Á M .
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Egyes szám ára 40 fillér.

A k i a d ó h i v a t a l telefonja : 305.

Kedd, jülitis 15.

VIII. évfolyam 144. szám.

Külön egész embert követelünk a Szenvedők
élére. Hatalmas sulyu tudóst, ki a tudomány
örök hatalmával és az emberszeretet krisztusi
igéivel ajakán döbbenetes
keménységgel
odamerjen állni minden idők minden miniszterelnöke elé, szólván ekképen:
— Kevesen vagyunk. Mindenütt könnyözön
és jajtenger. Mindenünnen megtépett, szenvedő
emberarcok merednek reánk.

Hajiokot építünk a Fájdalomnak, varázslatos, szent berkeket, hol virágba
szökken a letaposott emberpalánta, kiegyenesül
a meggázolt gerinc, fölragyognak a megtört
szemek, ivbe lendülnek béna karok, napsugár
csókol lihegő tüdőket. És jöjjetek ide körültem
mindnyájan
népek kiválogatottjai,
szerencse kegyeltjei, emeljük föl a roskadó
Embert,
—
hátha holnap mi is leroskadunk.
..
Br. M fillér Vilmos.

A miniszterelnök és a
a kereskedelmi és I

(Saját
tudósítónktól,)
P. Ábrahám
Dezső
Ha igaz, — minthogy annak kell lennie, —
miuiszterelnök és dr. Varjassy Lajos kereskehogy ma már -a népek kormányozzák magukat, delemügyi miniszter a kereskedők és iparosok
akkor nem szabad -továbbra is eltűrni, hogy. a nagyszámú gyülekezete előtt nyilatkoztak probűnös könnyelműség ezt a népet százezerszámra gramjukról vasárnap délelőtt *a kereskedelmi és
hagyja elégni a ttidővész máglyáin,
nem sza- iparkamara helyiségében. Jelentősége ennek a
bad tétlenül nézni a magyar rónákon végigszá- ténynek az, hogy a városi polgárság azon jeguldó halálparipát, mely letapossa legremény- lentékeny rétegének kívánják megnyerni a szimdusabb embfrvetéseinket és megfosztja ezt a pátiáját, amely bizonyos jelenségektől megsínylődő országot éltető
oszlopaitól.
félemlítve, az előző alakulattal szemben hideg
Minden kulturnemzetnél
ma már kiilön tudós tartózkodást tanúsított. Tonelli Sándor üdvözlő
áll az egészségügy élén. "Nem a hivatalos lét- | szavai után
- ip ,
rák keserves fokain felkapaszkodó szárazlelkü
Ábrahám Dezső miniszterelnök
bürokrata, hanem nagyszivü orvostudósok tartják ma már mindenütt kezükben milliók testi
mondott hossabb beszédet. Hivatkozott a hírépségének sorsát.
lapokban már közölt rövid programjára. A polKi kell végre nálunk is tépni akták tömkele- gári gondolkodás álláspontján áll, de a leggéből a legfőbb értéket: az Embert! Azt köve- tökéletesebb szociális elvekkel telítve. Csak
teljük, legyen valaki, aki — miközben napi ke- akkor tudunk együtt nagyot alkotni, ha a künyerünkért vérezünk — szakítsa ki görnyedt lönböző társadalmi és gazdasági rétegek egyetembercsemetéinket a gyárak, bányák gyilkos értenek és egymást kiegészítik. A világnak
levegőjéből, bontsa le külvárosaink hacillusta- mozgatóereje a pénz, de legyen a pénznek is
nyáit, építsen emberhez méltó lakásokat, ala- liberalizmusa,
legyen meg az erkölcse. Hivatpítson kertvárosokat, templomok és kolostorok kozik külföldi példákra, például arra a rendhelyett kórházak és szanatóriumok százaival szerre, amely á munkást bizonyos vállalatok
áldja meg ezt az országot.
jövedelmében részesitik.
— Ugy gondolom — folytatta —, hogy a
Orvostudóst kérünk az ország
kormányának
jövőben Magyarországnak is ebben az iránylegfőbb orvosi székébe!
ban kell haladnia. Nekünk bele kell kapcsolódnunk a nagy nemzetközi gazdasági eszmékbe
s ebben a tekintetben
nemzetinek kell lennünk, de nemzetinek kell lennünk oly értelemben, hogy a magyar néppel kedveitessük meg
az ipart és kereskedelmet, fejlesszük az intelligenciáját és emeljük ki abból az elmaradottságból, amelyben — fáidalom
még mindig
benne van. Erre a munkára elsősorban Önök
hivatottak. Én, amennyire szerény tehetségem-

S

től-függ — hiszen korlátozva vannak a rendelkezésünkre álló eszközök is — megígérhetem,
sőt határozott kijelentést tehetek arra nézve,
hogy azt a tendenciát, amely a kereskedelem
és ipar érdekei ellen pillanatnyilag is megnyilvánulna, a leghatározottabban
elitélem s a magam részéről erre semmi tekintetben segédkezet
nem nyújtok. (Élénk éljenzés.) Sőt kívánatosnak
tartom, hogy a gazdasági értékeinek lehetőleg
mielőbb pótoltassanak • és bekapcsolódjunk a
nagy internacionális kereskedelmi és ipari érdekekbe. Természetesen a jövő kérdése, hogy ezt
a feladatot hogyan tudjuk megoldani. Előbb
meg kell nyernünk a külföld bizalmát, ezt pedig csak ugy érhetjük el, ha itt mielőbb rend
lesz és hajlandóság a* munkára. Tegyünk félre
most minden pártoskodást, minden félreértést.
Ha itt-ott bizonyos megnyilatkozásokat látnak,
ne méltóztassanak mindjárt a kormány rovására
irni, mert hiszen azokat mi is határozottan élitéljük. (Helyeslés.)

Dr. Varjassy Lajos
kereskedelemügyi miniszter beszélt most. Emlékeztetett arra, hogy neki már tizenkét éve van
szoros kapcsolata a kereskedők és iparosok
társadalmi osztályával. Egyizben beszélt mára
szegedi kereskedelmi és iparkamarában s akkor
is hangsúlyozta, hogy a kormánynak ugy belpolitikai, mint külpolitikai tekintetben határozottan meg kell választania a maga álláspontját.
Ez pedig nem lehet más, mint
antantbarát politika kifelé,
demokracia befelé.
Ami a külpolitikát
illeti, többé nem Ausztria
és Németország felé kell tekintenünk.
Magyarország jövője csakis a francia politikának
irányában
haladhat.

é l e l m i s z e r - ü z l e t
F@fcetesa!s-ufca

(Keleti-palota),

b e n

Telefon

836,

naponta választékos friss élelmiszerek kaphatók. U. m.: füstölt és főtt sonka, céászárhiis, szalámi, kolbászok,
szalonna, sajtok, élesztő, idei kovászos ugorka, zöld paprika, karfiol, friss tojás, főtt tojás, jéghehütött málnaszörp szódával, jégbehiitött. aludt-tej, cukorkák, csokoládé, sardinia és naponta friss eredeti legfinomabb tószegi
tea-vaj napi áron kapható.
283
Tiszta és figyelmes kiszolgálás.
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DÉLMAGYARORSZÁG

Szeged, 1919 julius 15.

Franciabarát-politika.

Erre vonatkozóan elmondja egy budapesti mun— Mig ugyanis — mondotta tovább'— Ame- kással való beszélgetését. A munkás a mai
rikának és Angliának lehetnek olyán * érdekei, helyzetből kiveze'tő utat' abban jelölte meg,
meiyek őket ' gazdaságilag
"közelebb hozzák hogy helyes lenne, ha az egész szociáldemokrata párt megszűnnék és nemzeti
szociálMagyarországhoz, Franciaország
az, amely podemokrata
párttá
alakulna.
Erre
ő
—
Varjassy
litikailag ránk támaszkodhatok. amelynek érdeke
velünk együtt az, hogy politikailag egymást miniszter — igy válaszolt:
támogassuk. Franciaországnak számolnia keil
— Néni tudom belátni, miért ne lehessen
azzal, hogy a béke megkötése után Németor- j minden szocialista egyszersmind jó hazafi is,
szágban revanche-politika fog keletkezni s szá- ha nemzetközileg szervezve is van a munkásság.
molnia kel! azzal a lehetőséggel is, hogy Né- .4 nemzeti szocializmus
abban
az
irányban,
metország majdnem bizonyosan kapcsolatba íog hogy a munkásság
részéről elvonja
azt az
kerülni Ausztriává!, ha egyelőre meg is lehet óriási erőt, amely a szolidaritáshoz
vezet, egyes
akadályozni azt, hogy a két állam teljes terü- ország munkásain
keresztül, azt hiszem:
bűn
leti összefüggésbe kerüljön. Németországot,, ha volna a munkásság
szempontjából.
A munkásgazdasági és érzelmi momentumok is közelebb ság akkor, amikor a maga
óriási
erejét a
fogják hozni Ausztriához és bizonyára keresni nemzetközi szövetkezésben látja, egyben a legfogja az összeköttetést a nagy Oroszországgá! jobb hazafi is lehet. Hiszen az a francia szociais, sőt valószínűleg kapcsolatba fog kerüini lista, aki nem tagadja meg más országbeli
gazdasági vagy politikai tekintetben Olaszor- i szocialista testvérét sem, a legkitűnőbb, néha
szággal is. Franciaországnak,
amely jelenleg a I a sovinizmusig menő hazafi. Azt kell tehát
kontinens legnagyobb hatalma, amely a közel- hirdetni, hogy minden munkás kövessen el
jövőben a szárazföldi
hatalmak
között azt a mindent az ország területi épségének visszapozíciót fogja elfoglalni, melyet a háború
előtt állítása tekintetében • s kövessen el mindent,
Németország foglalt el, súlyos érdekei fűződnek hogy ez ország gazdag legyen, a termelése
ahhoz, hogy Ausztria határán megálljon a né- minél tökéletesebb legyen, de amikor ezt teszi,
met terjeszkedés, hogy itt legyen egy ország, nem szabad elzárkóznia az elől az emberi
melyben feltétlenül megbízhat s igy érdekei fű- vonatkozás elő!, hogy a másik országbeli tárződnek ahhoz, hogy megtalálja
Magyarország- sában is embert lásson. Nekünk akkor, amikor
gal a gazdasági
és politikai kapcsolatot és oly a nemzet jogait védjük, amikor ennek az országtámogatásban részesítsen bennünket, amely nak nagyságát akarjuk felépíteni, nem szabad
vissza fogja adni nekünk a termelés lehetőségét megállanunk
a hazafias
jelszavaknál,
hanem
s akkor Magyarország ismét életképes lesz.
kötelességünk keresni az érintkezést a kül— S amikor rámutattam arra, hogy egész földdel s amikor a munkás a legjobb magyar,
elől sem
külpolitikánkat az antant irányában kei! fel- nem szabad az emberi szolidaritás
1
elzárkózni.
Magyarország
akkor
lesz
nagy,
ha
építenünk, ebből levontam a konzekvenciát az
ország belpolitikájára
vonatkozóan is. Ha mi ezt a két eszmét teljes kapcsolatba tudja hozni
olyan belpolitikát akarunk inaugurálni, amely s ép ugy, mint a munkásság, az egész polgári
párhuzamos a nagy európai hatalmak, Fran- társadalom is a legnagyobb mértékben legyen
ciaország, Anglia sőt Amerika belpolitikájával, nemzeti oiy értelemben, hogy mindaddig, mig
de amely belpolitika a külpolitikától függetle- az országok külön határokkai bírnak és min7
nül egyedül is lehetővé teszi, hogy a romokon den ország ezeken a határokon belül keresi a
egy ujjáépitett Magyarország keletkezzék, ez
nem képzelhető el másképpen, mint teljesen demokratikus polgári
irányban.
Lehetetlen
az,
hogyha
az erőkei egyesíteni
akarjuk,
a mult
bűneit újra kezdjük,
hogy itt
társadalmilag,
felekezetileg folytonosan
egymás ellen
törjünk.
Ha az erőket őszintén és becsületesen akarjuk koncentrálni, akkor félre kell tennünk minden ilyen széthúzó momentumot, ha egyesek
lelkében él is ez a reakciós érzés, kizárólag
egyes bűnös emberek ténykedései következtében, ezt ki kell kapcsolni és azokra kel! hallgatni, akik a szeretet igéjét hirdetik, akik azt
mondják, hogy ma gvülölségnek nincs helye,
mert minden társadalmi osztálynak és minden,
felekezetnek együttműködésére szükségünk van,
hogy ezt a szerencsétlen országot újjáépítsük.
(Élénk helyeslés.)
Ezután arró! szólt, hogy nagy bizalommal
van Ábrahám Dezső személye iránt és kormányának támogatását kérte.
Majd gazdasági kérdésekről beszéit. Kijelentette, hogy termelésről egyelőre alig lehet szó.
A kereskedőknek lesz feladata, hogy az országot élelmiszerekkel ellássák. Ezt az osztályt a
kormánynak a legmesszebbmenőleg kell támogatnia. A kereskedőnek vissza kell adni azt a
szerepet, amely öt jogosan megilleti. A kereskedelmet hagyjuk a kereskedőknek. Beszélt a
Franciaországból' való export-kisérletekről, amelyek reménye szerint sikerre vezetnek.

internacionalizmus és nacionalizmus
Ezután még egy kérdéssel foglalkozott hoszszasan.
— Sokszor hallotta, — úgymond — hogy ő
nem áll nemzeti alapon, hanem inkább az
internacionalizmus
eszméjével rokonszenvez.

boldogulását, mi magyarok is ezeken a határokon belül akarjuk az ország termelését kiépíteni. (Élénk helyeslés.)
Azt hiszem, hogy akkor, amikor az egész
társadalmat össze kell hozni, ezeket az eszméket is ki kell egyenlíteni és senkinek
sincs
joga ahhoz, hogy magát
nagyobb
hazafinak
tartsa mint a másik. Egy osztálynak sincs több
joga ahhoz, mint a másiknak, hogy magának
monopolizálja a hazafiságot. Megvallom, éppen
e fölfogásom miatt ért a legtöbb szemrehányás.
(Hossas éljenzés.)
Ezután újból a kormány támogatását kérte.

Wimmer Fülöp,
a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
mondott köszönetet a miniszterelnöknek és
kereskedelemügyi miniszternek
megjelenésükért és biztosította őket arról, hogy a szegedi kereskedők és az iparosok a leglelkesebben fogják a kormányt törekvéseiben
támogatni. Felhasználja az alkalmat arra, hogy
felhívja a kormány tagjainak figyelmét egy
kellemetlen incidensre, amely a keresztényszocialista párt egyik utóbbi gyűlésén lejátszódott. Az egyik szónok, Bartos
János,
többek között mondta: „láttatok-e már boltot,
amely nem a zsidóé, láttatok-e már zsidói, aki
dolgozott ?"
— Én nem féltem — úgymond — Szeged
város munkásságát, még kevésbbé Szeged város • polgárságát attól, hogy a felekezetiség
bacillusával megmételyeztesse magát. Remélem
azonban, a kormány módot fog találni arra,
hogy ilyen dolgok ne ismétlődhessenek és
akik azzal a szándékkal jöttek ide, hogy amit
az egészséges testen nem tudtak elrontani,
azt talán majd a beteg testén fogják megtenni,
azok az urak> kíméletlenül
távolittassanak
el
Szegedről.
Tonelli Sándor zárószavai után a gyűlés
véget ért.

A franciák szabadságünnepe.
(Saját tutósitónktól.)
A Szegeden állomásozó
francia csapatok impozáns módon tartották meg
a francia nemzet nagy szabadságünnepét, a
Bastille megostromlásának évfordulóján. Vasárnap este félkilenc órakor kezdődött az ünnepély zenéstakarodóval. A közönség már a kora
esti órákban ellepte azokat az utcákat és tereket, ahol a francia csapatok átvonulnak. A
kulturpatota előtti téren gyülekezett az ünneplő
francia katonaság, amely a Széchenyi-téren és
Kárász-utcán át haladt ezrek és ezrek sorfala
közt a Dugonics-térre, ahol az esti ünnepség
befejeződött. A zenéstakarodót megelőzően tüzijátékoi rendeztek a franciák. A szines rakéták
gyors egymásutánban úsztak a levegőben. Időnkint nappali világosságot árasztanak a szikrázó,
fehérfényü tüzcsomók. Sokan közülök lehullanak a parkokba, fákra és ott sisteregnek tovább
Más fénycsóvák, mint tüzes hullámok úsznak a
a levegőben, majd, mint a hullócsillagok, eltűnnek. Nagyon szép látványosság volt. Az
emberrajok összetorlódva tódultak előre a különböző utvonalakról és fonódtak össze a Széchenyitéren. Késő este volt, amidőn oszladozni kezdett a hatalmas tömeg és amikor a franciák
szabadságünnepének első része véget ért.
Hétfőn reggel diszfelvonulással kezdődött az
ünnepély. Előbb díszszemle volt és kitüntetéseket osztottak ki. A reggeli órákban esett az
eső, ezért az utvonalakat homokkal szórták be.
Amikor diszfelvonulás kezdetét vette, kisütött a
nap és a meghívott közönség a Széchenyi-téri

nagy választékban, valamint
ugy nagyban és kicsinyben kaphatók a fHEDI
főraktárában Szeged, Jókai-utca 11. szám alatt.

bérszékekről pompás időben gyönyörködhetett
a különböző fegyvernemekben és kiváló csapatfeiszerelésekben. Háromnegyed kilenckor jelezte
a francia zenekar a csapatok közeledését. A
parancsnokló tábornoktól jobbra az első széksorban ültek P. Ábrahám Dezső miniszterelnök,
Varjassy Lajos kereskedelemügyi, Balla Aladár
belügyi és Belicska Sándor hadügyi miniszterek, akik az előttük elhaladó tábornokot felállással üdvözölték. Feltűnést keltettek a félelmetes tankok, ezek a rettenetes hadigépek, amelyek
most békésen és' gzeiiden robogtak előttünk.
*
Nemzeti ünnepüket nemcsak katonai parádés
felvonulással, külsőségekkel, hanem hangversennyel is megünnepelték a Szegedet megszálló francia csapatok. Az u:szegedi vigadó
előtti térségen folyt le a két óráig tartó hangverseny -és mint ez már Franciaországban
ezen a nagy nemzeti napjukon szokás, ingyenesen. Párisban, sőt a vidéken is, julius 14-én
ingyen előadást tartanak a színházak a népnek. Változatos volt a franciák által rendezett
koncert műsora, amely Charpy tábornok érkezése után nyomban, pont 16 órakor kezdődött.
Először Clavrie hadnagy elénekelte a Marseillaiset, amelyet állva hallgatott a közönség.
Clavrie hadnagy két kijövet alkalmával Faustból a Valentin imáját, majd a Lakme opera
egyik áriáját, a Bajazzók prológusát énekelte
nagy tetszés mellett. Feuillarde
hadnagy
chansonokat adott elő tapsok kíséretében,
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Szeged, 1919 julius 16. mig Chedel közkatona meleg és széles tónussal játszotta hegedűn Vierne: Legenda-ját és
Rée: Melodia-ját. Rysto főhadnagy két verset
mondott és előadása megnyerte a közönség
tetszését. Táncszám is volt, amelyben kitűnt a
Matány
Antal
tánctalentuma és
Kunossy
Ella
virtuozitása.
A
komikus
duett,
amelyet Résibois
és Lusingnol
"adtak elő,
szintén tapsokra talált és zajos, intenzív tapsok
utottak az Ocskay-párnak,
akik közül Hilbert
Janka a Manón áriáját, Ocskay Kornél pedig
Mignonból Meister bucsudalát, majd ráadásul
Toscából Cavaradossi levéláriáját énekelte
igaz művészettel. A müvészpár végül Carmenbői Micaela és Don Jose szerelmi kettősét
adta elő hatásosan. A 157. ezred zenekarának
játéka fetezte be a nagy közönség előtt lefolyt
szépsikerü hangversenyt.
Este újból zenéstakarodó és tűzijáték volt,
majd a Széchenyi-téren Jrancia hagyományos
szokás szerint táncra perdültek a katonák. A
magyar közönség a francia
meghívásnak
szivesen tett eleget és leányok, asszonyok szorgalmasan, lendülettel vettek részt a táncban,
mulatozásban.
A franciák szabadságünnepe sokáig emlékezetes lesz Szegeden, de bizonyára a franciák is
visszagondolnak majd a Szajna mellől — ha
hazatérnek — arra az időre, amikor a szabadságszerető, de annyiszor rabságban sínylődött
magyar nép körében és részvételével ülték meg
szabadságünnepüket.

Jól és olcsón dolgozik
D e á k

K á l m á n
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kárpitos müheiye

L ö w Lipét-uíea 4. sz. (Valéria-íérnél.)
Kész divániiok, oltománok raktáron! 01c:ó árak!

Sorok
a szindikátusokról.
— A drága fa és a nádcukor. —
(Saját
tudósítónktól.)
A
Délmagyarország
vasárnapi számában ezen a cimen cikk
jelent meg, amely dr. Schwarz Jenő dgyvéd
és falermelő információi alapján a fe^zindikátusnak bizonyos irányú működés
tette
szóvá. A cikkre Gál Miksától, a szindikátus
igazgatójától a következő felvilágosítást
kaptuk:
— A helyben működő nemzetközi élelmezési bizoitság utasítására és a hatóság
közreműködésével közintézményként létesült
a tüzifaszindikátus azon céllal, hogy a lánckereskedelem lehető megszüntetése mellett
az abnormálisan magas tüzifaárakat leszorítsa. Már működése megkezdése után a 3600
koronás szegedi tüzifaárakat 3000 koronára,
az ölfa árát 720 koronáról 660 koronára
szorította le és iparkodik a kis fogyasztót
is áruhoz juttatni. A napokban dr. Schwarz,
jelenleg itteni ügyvéd tényleg járt nálam
és Forolik állomásról 70 vagon fiatal vágású tölgy- és hársfát kináli 1900 koronás
árban ab feladó állomás megvételre. Eltekintve ailól, hogy ez a fanem korántsem
oly minőségű, mint a száraz bükkhasábfa,
maga az ár sem felelhetett meg, mert ahhoz
— miután a szerbek által megszállt területen van a fa — 509/0 kiviteli dij adandó
hozzá, az igy nyert 2850 koronás árhoz jön
a leküldendő 50 vagonos szerelvény fűtéséhez felhasznált 3 vagon fának 9000 koronás
értéke, vagyis 180 K -maga a fuvar, ami
legalább 200 K, valamint a kisérel költsége.
Az igy nyeri mintegy 3400 koronás árban
ezen silány minőségű fára mi nem reflektálhattunk ; szintúgy a mészre sem, mert az
legalább 15000 koronába került volna itt,
holott 11000 koronáért már kötöttem bizonyos mennyiséget.
Dr. Schwarz ur a szindikátásba is kívánt
belépni, de ezen kívánságát sem teljesíthettem, mert a szindikátusba csak fakereskedőknek és nem ügyvédeknek van helye.

3

A Károlyi-kormány
távozása.

Bécsben a magyar szovjetkövet
kicserélését kivánják.

Gróf Károlyi Gyula elnöklésével alakult magyar nemzeti kormány julius 12-én este hét
órakor tartotta az utolsó minisztertanácsot, amelyen a következő határozatot hozta:

Óráját és ékszereit

Bécsi sürgöny jelenti, hogy Bauer külügyi
államtitkár a magyar külügyi népbiztoshoz
jegyzéket intézett, melyben kifejti, hogy a
— Az uj kormány bemutatkozása magyar tanácsköztársaságnak Németausztriához való jóviszonyát a bécsi magyar követség
a nyilvánosság előtt —
viselkedése megzavarta. A német-osztrák kor(Saját
tudósítónktól.)»
A
Károlyi-kormány mány kénytelen volt a magyar tanácsköztártávozásáról és az uj kormány megalakulásáról saságot értesíteni, hogy a bécsi követét már
kommünikét közölnek. Ez a kommüniké a volt nem látják szívesen s olyan személy kiküldekormány távozásakor nyíltan bevallja s próbál- tését kéri, aki ellen nem merülhet fel az a
kozásának sikertelensége két okon sarkall k, az gyanú, hogy a két állam barátságos viszoegyik az, hogy az antant képviselői nem tar- nyában zavart idéz elő. (Echo de Paris
tották eléggé frankofilnek, a másik, hogy nem tar- julius 11.)
tották eléggé demokratikusnak.
Ezek a vélemények azt igazolják, hogy Ve:saillesben — legA német béke ratifikálása.
alább az utóbbi szempontot illetőleg — nagyon
jól vannak tájékoztatva. Az uj kormány két
Bem. Weimarból jelentik, hogy a nemtagja beszédet mondott vasárnap a kereskedelmi és iparkamarában. A beszédek minden- zetgyűlés a béke ratifikálását 208 szóval
képpen azt hangsúlyozzák, hogy az uj kormány 115 ellen megszavazta. A béke ratifikámeg fog felelni ama feltételeknek, amelyek az
antant szinpatiáját biztosithatják. Most már lásával a Németország elleni blokád megcsak az a kérdés, hogy fogják-e ezt tettek is szűnik. (Le Matin julius 11.)
igazolni. A távozó kormány kommünikéje a
következő:

— A magyar nemzeti kormány arra a meggyőződésre jött, hogy jelen összetételében nem
érheti el azt a célt, amelyért alakult. Nincs
kilátása arra, hogy mód és hely adassék neki
oly karhatalom megszervezésére, mellyel a bolsevista-csapatok ellen vonulhatna, bár az ország túlnyomó nagyrészében az egész lakosság ezen mozgalom megindítását epedve várja
és ahhoz csatlakoznék. Szükségesnek látja a
kormány, hogy oly alakulatnak adja át helyét,
amely meg tudná Szerezni azokat az eszközöket és előfeltételeket, amelyek szükségesek egy
sikeres akció megindítására.

javíttassa elsőrangú óra- és ékszerüzletemben. Szolid árak! Órákban
és ékszerekben nagy raktár.
154
F I S C H E R
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HÍREK
A MUNKÁSOTTHON H O M L O K Á R A
Ki itt belépsz templomba lépsz be,
Szentség a munka és erő,
Ez a jövő nagy menedéke,
Embert egekbe emelő
A munka a rend és a béke,
Az életünknek lelke ő.
Csak az bitang és az
hazátlan,
Ki here módra él
magában!

Kétségtelen, hogy az uj alakulatnak határozottan demokratikus és frankofil irányúnak kell
lenni. Az eddigi kormány is ily irányban
óhajtott működni, összetételénél fogva
azonban
nem tartották az antant képviselői sem eléggé
demokrata színezetűnek, sem a frankofil
politika elég határozott képviselőinek. Az uj kormánynak tehát olyan összetételűnek kell lenni,
amellyel szemben ilyen irányú
kételyek nem
merülhetnek fel és amely ennélfogva abban a
helyzetben volna, hogy a bolsevizmus elleni
harcában a nélkülözhetetlen segitséget és támogatást megkapja. Reméljük, hogy Ábrahám
Dezső elnöklete alatt alakított kormány ezen
eszközök és előföltételek birtokában van, minélfogva kötelességünknek tartjuk helyünket ezen
uj kormánynak átadnt.
Az uj kormány részéről közlik a következő
értesítést:
A kormány a hét folyamán, csütörtökön vagy
pénteken fog a nagy nyilvánosság
előtt bemutatkozni, mely alkalommal az esküt is leteszi.
A miniszterelnök egyúttal körvonalazni fogja a
kormány programját is, melynek legfontosabb
részét a bolsevizmus megszüntetése, a rend
helyreállítása, a termelés rendjének biztosítása
s a békekötés előkészítése alkotja. A kormány
különben keresni fogja a módot arra is, hogy
amennyiben abban a helyzetben lesz, hogy az
ország teljes politikai közvéleménye előtt Budapesten programját kifejtheti, ugy ennek a
programnak jóváhagyását az összes irányító
politikai tényezők1 részéről megnyerhesse.

K.

Ki itt belépsz, jövőbe lépsz be,
Mely millióknak ád jogot
Vérért, verítékért cserébe,
Hogy legyenek mind
boldogok!
Hogy a gyalázott Ember képe
Ragyogjon,
mint a nap lobog!
S a munka ne legyen robot csak,
De himnusza a
dolgozóknak!
Ki itt belépsz, hozd el magaddal
Piros zászlónak a reményt,
Ki itt kimégysz, vidd diadallal
A mély hitet, vidd szerteszét!
Dolgozni .föl mind,
lankadatlan
Amíg az élet fénye ég!
Hirdessük:
itt nem boldogul más,
Csak aki alkot, aki munkás!
JUHÁSZ GYULA.

— A miniszterelnök fogadó órái. P.
Ábrahám Dezső miniszterelnök fogadó órái;
hétfőn, szerdán és pénteken lesznek délelőtt
11-től 1 óráig.

SZENDE MIHALy
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— Az uj fővezér. A minisztertanács szombati ülésén Horthy Miklós altengernagy, volt
hadügyminisztert az összes magyar haderő fővezérévé' nevezte ki. A kormány ebben a ténykedésében abból a felfogásból indult ki, hogy
miután államfő hiányában a legfőbb állami hatalmat a nemzeti összkormány gyakorolja, a hadsereg fővezérének kinevezésére is jogosult. Ebből magától értetődik, hogy az uj fővezér ténykedésében az összkormánynak felelős,
— A városkormányzó rendeletei. A városkormányzója hétfőn a következő két rendeletet
intézte a polgármesterhez:
— Mindennap 22 órakor, amikor a vonat
befut Temesvárról a tiszai pályaudvarra, vásárt
tartanak. A tolongás oly nagy, hogy közlekedni,
vagy az állomáshoz közeledni lehetetlen. Sok
súrlódás történik a polgárok között, vagy a
polgárok és a katonák között. Helyénvaló volna
ezen vásár számára egy más helyet kijelölni,
hogy megközelíthetővé tegyük az állomást,
például a Boldogasszony-sugárutat, ahol ezután
a rendet a városi rendőrség tartaná fönn.
Kérem tegye meg a szükséges intázkedéseket
a lehető leghamarabb és tudassa azokat velem.
— Kérem tudassa a kávésokkal, vendéglősökkel és szeszes ital elárusítókkal, hogy a
legszigorúbban tilos előmozdítani az emberek
részegségét bor vagy más szeszesitalok kimérése, vagy elárusitása által.
Tudatom, hogy elfogok járni valamennyi
tulajdonos ellen, aki nem alkalmazkodik a
kiadott rendeletekhez, vagy akinél részeges
embereket fognak találni, junius 9-én Cotidrecourt tábornok megtagadta még a vendéglősöknek is a borkimérési engedélyt, kivéve a
francia tiszteknek.
— A keresztényszocialista párt szombaton
tartott onézágos tanácsában terjedelmesebb
határozatot hozott, amelyben kimondotta, hogy

K0RZ0-M0ZI RT.
Igazgató: VASS SÁNDOR.
••• Telefonszám: 11—85. +
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a kormányt támogatja. Van a határozatnak
egy szép kijelentése: „A párt kijelenti, hogy
távol áll tőle minden szándél?, mely a multakért a jogtalan megtorlás és nemtelen bosszúállás eszközeit venné alkalmazásba és ilyen
törekvésekkel magát nem azonosítja- Felekezeti harcot (nem kiván felidézni, sőt kezdeményező lépéseket vállal a felekezetek hazafias együttműködését illetőleg." Elhatázozta
még a párt, hogy „a nemzetietlen és vallásellenes sajtó ellensúlyozására, mihelyt lehetséges lesz, teljes erővel megszervezi országszerte a nemzeti eszmét és a keresztény
magyarságot szolgáló sajtót."
— Az ellenforradalmi monitorok szerb
területre értek. Bécsből
jelentik, hogy az ellenforradalmi monitoroknak sikerült áttörni a
Dunának aknákkal elzárt részét és -szerb területre hajózni. Kun Béla erélyes jegyzékben követelte a szerbektől, hogy a monitorokat kiadják. (Le Matin julius 11.)
— A székelység nem antiszemita és a
kormányt elismeri. Az Országos Székely
Nemzeti Tanács julius 12-én, szombaton megtartott igazgató-választmányi ülésén, a megtett
interpellációk kapcsán foglalkozott a székelybálon megnyilatkozott antiszemitaizü megnyilatkozással, másfelől a tanácsot tendenciózusan érő ama támadással, hogy kormányellenes magatartást tanusit. Ebből folyólag az
igazgató-választmány a következő egyhangú
határozatot hozta: 1. Az Országos Székely
Nemzeti Tanács a Tisza-szállóban 1919 junius
28-án megtartott székely-bálban egyesek részéről megnyilvánult antiszemita-magatartást
élitéli, annak sem értelmi szerzőivel, sem
rendezőivel magát nem azonosítja.
A megtörténtekről előzetes tudomása nem volt, mert
az esetben a legerélyesebb meggátíásról
gondoskodott volna. 2. Az Országos Székely Nemzeti
Tanács a városban az erdélyi és székelykérdéssel kapcsolatban elterjesztett abbeli
hirek ellen, hogy az V. zászlóalj katonáit
arra készteti, hogy a magyar nemzeti kormányt ne ismerje el, a vörös csapatok ellen
ne harcoljon, fegyvert csak Erdélyért fogjon
— a legélesebb óvást emeli, díjas
ránalomnak
minősiti, a konkolyhintőkkel szemben pedig
megvetését nyilvánítja. Semminemű fenti propagandával már csak azért sem foglalkozik,
mert az Országos Székely Nemzeti Tanács
ténykedése társadalmi jellegű, sem politikai,
sem katonai ügyekbe bele nem avatkozik,
mert arra illetéktelennek tartja magát.
— Tényleges magyar aatonáka szerbekmegszállta területeken. Hivatalosan közlik:
A magyar nemzeti hadügyminisztériumnak tudomásra jutott, hogy a szerbek által megszállott
területen számos olyan tényleges állományú
katona tartózkodik, akiknek nagyrésze a megszállás kezdete óta teljes illetékeit élvezi, anélkül azonban, hogy ezzel szemben a magyar
államnak hónapokon keresztül bárminő szolgálatot is teljesített volna. A magyar állam nehéz
pénzügyi helyzete és az általános erkölcsi fölfogás sem engedi meg, hogy olyan egyének,
akik talán magukat különböző ürügyekkel a
szolgálat alól' kivonni igyekeznek, az állam
által elláttassanak. A magyar nemzeti hadügyminiszter utasítja áz összes parancsnokságokat,
hogy azon megszállott területekről, ahonnan a
bevonulás akadályokba nem ütközik, az összes
szabadságolt tényleges állományú katonai egyéneket vonultassák be, egyben intézkedjenek az
iránt, hogy a megszállott területen tartózkodó
ily egyének illetékeinek kifizetése (igazolt betegség folytán szolgálatképtelenek kivételével) haladéktalanul beszüntessék.
— Petár rózsái. Egy hatalmas, vereskeresztes automobil állt meg hétfőn a szegedi rózsapiac előtt. Az autót szerb katonák vezették. Egy
tiszt is jött velük, aki leszállt és a piacon öszszevásárolt többezer piros rózsát, szegfűt pedig
annyit, hogy az autó teljesen megtelt a virágokkal. A sok virágot Szabadkára vitték a
szerbek, mert odaát Péter-napján nagy ünnepséget rendeznek a szerbek.

zeged, 1919 julius 19.DELMAGY
— A szocialista-pártnak a sztrájk után
folytatott tárgyalásairól a politikával kapcsolatban a szegedi sajtóban állítólag munkáskörökből több, a valóságot nem fedő, illetéktelen
helyről eredő közlemény jelent meg. Az ideiglenes intéző-bizottság szükségesnek tartja kijelenteni, hogy a munkásság nevében nyilatkozatok tételére eddig senkit fel nem hatalmazott,
különben is megállapodások kötésére és határozatok hozatalára csakis az összvezetőség illetékes, ezért a tárgyalások eredményéről és az
ideiglenes intéző-bizottság álláspontjáról az összvezetőséget mielőbb tájékoztatni fogja.
— A MOVE estéíye. A MOVE helyi csoportja julius 16-án a MOVE-alap javára a
városi szinházban hangversennyel és színjátékkal egybekötött estélyt rendez 20 (este 8)
órai kezdettel. Műsor: 1. A két huszár. Nyitány.
Előadja a csongrád—csanádi 46. gy. e. zenekara. 2 Prológ. Előadja Szombathelyiné
Tóvölgyi Margit. 3. Bánk bán II. felvonása.
Előadják a városi szinház művészei. 4. Melindaária a Bánk bánból. Énekli Naszádiné Miksa
Ilona. 5. Költemény. Előadja dr. Hajnal István.
Szünet. 6. Lohengrin III. felv. előjáték. Előadja a csongrád—csanádi 46. gy. e zenekara.
7. Előre. Szavalja Étsy Emilia. 8. Ősmagyar
dalok. Énekli Déry Rózsi. 9. Aranylakodalom.
Toborzó-jelenet. Előadják a városi szinház
művészei és a protestáns-nőegylet táncospárai.
10. Zárinduló. Előadja a csongrád-csanádi 46.
gy. e. zenekara. Helyárak: Földszint és elsőemeleti páholy 60 K, másodemeli páholy 40 K,
zsöllye 20 K, körszék 10—15 K, zártszék
6—8 K, erkély 3 - 8 K, állóhelyek 1 - 3 K.
Jegyek a városi szinház pénztáránál válthatók.
Rendező-bizottság.
— Zászlószentelés. A szegedi nők nemzeti
szövetségé a nemzeti hadsereg szegedi csoportjának egy zászlót ajánlott föl. E zászló
felszentelése folyó hó 16-án délelőtt fél 4
órakor lesz a Mars-téri laktanya udvarán,
mely ünnepélyre Szeged város hazafias közönségét tisztelettel meghívja és szívesen látja
a rendező bizottság. A zászlószentelési ünnepen
megjelenik a kormány is.
— Segitaünk a siketnémálion. A siketnémák szegedi intézetében az elmúlt tanítási
évben 125, jórészt koldusszegény siketnéma
gyermek részesült nevelésben és oktatásban.
Ezek ellátásáról az intézetnek kellett gondoskodnia. Azonban a mostoha viszonyok miatt
az intézet most sehonnan sem kaphat támogatást. A növendékek egyrészét szülőik hazavitték, ellenben jelentékeny részük egyáltalán
nem szállítható haza. Emiatt az intézet máris
jelentékeny összeget volt kénytelen kölcsön
venni, hogy az élelmezés megnövekedett költségeit födözhesse, bárha egyes jótékony egyének számottevő adományt juttattak az intézethez. A szegény növendékeket világgá nem bocsáthatja az intézet, de nem is lehet: további
kölcsönöket sem vehet már föl s az amúgy is
mélyen sújtott szerencsétlen gyermekek az éhezésnek vannak kitéve. Az intézet igazgatósága
ennélfogva minden jószivü emberhez fordul,
hogy a szegény növendékek ellátására adományt nyújtson. Bárha a növendékekről való
gondoskodás aránylag nagy összeget igényel,
bármily csekély adományt is őszinte hálával
vesz az intézet. Azok nevében és érdekében,
akiknek ajka néma és kérő szóra nem nyilhatik, fordul az intézet igazgatósága a neines
szivekhez és kéri, hogy ez emberbaráti, kulturális és szociálgazdasági szempontból fontos
ügy érdekében némi segélyt és támogatást
nyújtsanak. Levelezőlapon, vagy telefonon leendő
értesítésre az intézet megbizottja a háznál veszi
át az adományt. Telefonszám : 433.

flranif karika« *

pecsét és brilliáns
gyürüt, kézelőgombot és mindennemű
ékszermunkát rajz vagy minta szerint Ízlésesen készit

Gfo&z Gáspár Feresic, Köícisey-utca 2.
Bejárat közvetlen Gotlschall hölgyfodrász

mellett.
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MAGY. TUD.
Y

SZÍNHÁZ.

T E L E F O N 872.

Kedden, julius 15-én:

HALEVY világhiru
operája a filmen!

zsidónő
Dráma 5 felvonásban.
Előadások hétköznapokon 5, 7 és */j 9 órakor.
Vasárnap 3, 5, 7a 7 é J Vs 9 órakor.

— László Fülöp megtarthatja angol áll?»rnT)GÍ?árságát. Emlékezetes, hogy
László
Fülöp, a hirneves arcképfestő, aki Londonban
telepedett meg, 1914-ben megszerezte az angol
állampolgárságot. László előkelő angol nőt
vett feleségül és öt fia van. A háború 'kitörése
előtt levelet irt öccséhez, amelyben azt irta,
hogy az angol honosítás elhatározása neki
nagy lelkiküzdelmébe került. Pénzt is küldött
öccsének. Az ellenséges állampolgárral érintkezés cimén internálták, honossági igazolványát visszavonták. Most tárgyalták porét.
Megállapították, hogy az angol király ellen
nem követett el hűtlenséget, ha vétett is az
angol törvények ellen. Ezért honosságát viszszaadták.
— A Korzó-mozi müvésze&téinek során e
heti csütörtökön és pénteken klasszikus operettestéket rendez, melyek programját a Szegeden
olyan rég hallott klasszikus operettek legszebb
áriáiból állította össze a rendezőség. Közbeközbe kacagtatóul pompás bohózatokat, finom
párjeleneteket iktatott, hogy a közönség a művészi élvezet mellett kitűnő szórakozást is találjon. Egyébként mindennél többet mond a
két müvészest programja: 1. Zene. 2. Matány
Antal, mint mozi kikiáltó. 3. Ocskay K.: a)
Planquette: Cornevillei harangok, Greniso belépője ; b) Offe&bach: Szép Heléna, Páris belépője. 4. Szirti Gyula: A fekete pásztor (Étsy—
László) ; 5. Halmos Gyula: a) Goldfaden : Sulamith: Ábsolon dala; b) Zellei:.. Madarász,
Nagyapám még . . . 6. Molnár
Ferenc: Matyi
cipőt próbál (Kertész—Matány).
Szünet. 7.
Zene. 8. Hilbert Janka : a) Soupée : Boccaccio,
Frametta dala; b) Hervé: Lili keringő. 9. Szenes Béla: A mester beszélni tanit
(Étsy—
Kertész—László).
10. Hilbert—Halmos:
Duett
Plaquette: Ripp w. Winklé-bol. ,11.
Hilbert—
Halmos—Ocskay:
Fercett. Milöcker: Boszorkányvárból. 12. Lakatos László: Halló, te vagy
az édes? (Étsy—Kertész.)
Az énekszámokat
ezúttal is zenekari kísérettel látják el Csányi
Mátyás karnagy vezénylete alatt. Jegyek a
Korzó-mozi elővételi pénztáránál kaphatók.
— Adományozás. Grosz Mór sörraktáros és
Ludvigh József hordógyáros dr. Löbl Sándor
ügyvéd utján 30—30 'koronát küldtek, mint
szakértői dijat a Délmagyarország
szerkesztőségének a hadiárvák javára. Az Összeget rendeltetési helyére juttatjuk.
— Matiné a színházban. A Szegedi Protestáns Nőegyesület szépen sikerült és nagy
érdeklődést keltett matinét rendezett vasárnap a
színházban. Beszédek, szavalatok, ének és hegedüjáték szerepeltek a műsoron, amelynek
minden száma nagy tetszésre talált és zajos
tapsokra késztette a, közönséget. Élőkép is volt,
szines és ügyesen csoportosítva, majd magyar
táncot lejtettek a párok szépen és ritmikus ér-

zékkel. A matinénak teljesen magyar jellege volt
és a hangulat is magyaros volt, amit a gondosan megválogatott műsorszámok idéztek elő.
— A fér] magyarázatot kér. Az Orosházi
Friss Újságban olvassuk: „E lapban kérek magyarázatot itt Szabó Sándortól, milyen jognál
fogva szórakoztatja hites feleségemet, Hodják
Rozáliát a temetőben és más búvóhelyeken. Ha
nem ad magyarázatot, házasságtörés miatt feljelentem. Ravasz Mihály."
Ez a Ravasz Mihály
nem is olyan ravasz]
— Dr. Kaufmann Imre orvos rendel Tisza
Lajos-körut 48.' sz. d. e. 8—10, d. u. 2—4.
— Uj helyzet alakul ki a butorvásárló közönség körében Juhász József és Társa asztalos-mesterek meglepő olcsó árainak hatása
alatt. Minta-terem Dugonics-tér 11.
286
— Dr. Müller Vilmos, a tátraházai tüdőbeteg-szanatórium igazgató-főorvosa, volt tanársegéd rendet kizárólag
tüdőbetegeknek Kossuth
Lajos-sugárut 8 alatt. Szegénysorsuaknak vasárnap délelőtt ingyenes rendelés.

— Uj krumpli kapható a városi tejcsarnok összes fiókjaiban, kilónként 3
koronáért.

MODERN SZÍNPAD
(H Fekeíe-ház kerlhelijiségében,)

Kedden, szerdán:

SitntScI&s műsor!
Magánszámok, bohózatok,
kuplék, táncok, Fox-trott.

Hetenkint kétszer teljesen uj műsor!
Asztalok és ¡egyek számozva.

nyozólag hat és a SzAK még egynéhány veszélyes helyzetet teremt ellenfele kapuja előtt.
Közben komért ér el az SzTK, amelynek
folytán hamar egyenlít a SzAK terhére. A csapatok fokozzák az iramot, most a SzAK rug
kornert, melyből'Zsáry remek fejessel újból
megszerzi a vezetést. A félidő végéig fényes
stílusban folyik a játék, mindkét csapat nagy
lendülettel dolgozik, azonban igazán veszélyes
pillanatokat nagyrészt csak a SzAK szerez az
SzTK híveinek. Helycsere után enged a mérkőzés heves tempójából és ekkpr az SzTK is
i sűrűbben kerül offenzívába és gyakran veszéj lyeztetné a Szögi által jól védett kaput. Ezen
félidőben is példásan viselkedtek a csapatok,
csupán a kék-fehérek jobbszélsöjének sok indokolatlan gáncsa rontott valamelyest a mind| végig fair játék szépségén. A SzAK csapatában
minden ember kiválót nyújtott, mégis kiemelendő a Beck—Kovács
hátvédpár, Csáky, Ruzsics fedezetek és Zsáry, Vezér I., Kovács III.
belső csatárok észszerű, nivós játéka. Az
SzTK-ból legjobb volt Baumgartner,
Schmidt,
Nagy, Vér és Horváth II. Külön dicséret illeti
meg Steinhübel (Temesvár) birót, aki vasmarokkal, amellett szegedi pályán ritkán tapasztalt tapintattal kezelte'a meccs vezetését. Előzőleg az I./b. csapatok mérkőztek. Teljesen
egyenlő erejűnek mutatkoztak az ellenfelek és
ehhez mérten a 0:0 eldöntetlen eredmény igazságos volt. Játékuk tartalékcsapatoktól várakozáson felül szépnek bizonyult. Fiirst
(SzTE)
jól látta el a birói tisztséget.
A SzAK jubileuma. Csütörtökön este 8
órára nagy bankettet rendez a SzAK a Martonosi-féle vendéglőben, egyrészt 20 éves fennállásának, másrészt pedig athleta-gárdája és
futballcsapatai nagyszerű győzelmeinek megünneplésére. A részvétel szerdán délig
Kardos

„BELMAGYARORSZAG" telefonszáma!:
Szerkesetőség
Nyomda
Kiadóhivatal

.

.

. . .

.

305
16-34
305

Kezdete este 9 órakor.
Jegyek előre válthatók Pető Ernő ciohánytőzsciéjében.

IROGEP

S3T Briliánsokat,
használt ékszereket,

mechanikai

üzlet Mindennemű Írógépek javítását és
évi jökarban tartását jutányosán elvállalom.
Használt és uj írógépek kaphatók. Sikerült
legjobb minőségű irógép-szallagot és carboncopirpapirokat beszereznem. Telefonrendelést
azonnal szállitom.
221

Szegedi Tábla, Törvényszék „
—
í r ó g é p m ű s z e r é s z e . Somogyi-utca 24. s z á m .
Telefon-azám 1322,

SPORT
SzAK—SzTK. 2:1 (2:1). A SzAK győzött a
bajnokságban. Győzelmét impozáns keretek
között érte el. Gyönyörűen festett a pályát köröskörül ellepő óriási közönség, azonban nagyon szép sportot is nyújtott a játék, melyben a
vörös-feketék fölényről tettek tanúságot. Szegedi csapatok hasonlóan nivós játékot még
nem produkáltak egymás ellenében és örömmel
le kell szögeznünk azon tényt, hogy a folytonos rivalizálás fejlesztette idáig futballsportunkat. A küzdelem a SzAK támadásával kezdődik. Néhány percnyi játék után Lapu
védhetetlenül küldi az első labdát
Baumgartner
kapujának balsarkába, Az eredmény felvilla-

arany és ezüst régiségeket igen
ÁRBAN megvételre keresünk.

Fischer Testvérek

MAGAS
284
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JUHÁSZ GYULA
UJ KÖNYVE

EZ AZ ÉN
VÉREM
amely a költő hetvennél több
uj versét tartalmazza. —- • " ;
M I N D E N KÖNYVÁRUSNÁL K A P H A T Ó .
•*•*

ÁRA 6 KOR.
^ q p q q q q q q q p f g y y y y y y

"DÉL MA GYA R ORSZÁG

bútorok

Saját készitményü
mindennemű

Szeged, 1919 Julius 15.

legolcsóbban
beszerezhetők

Főüzíet Feketesas-utca (Keleti palota.) Telefon 836. Fióküzlet és ipartelep Oroszlán-utca,
(Bárd-ház.) Telefon 1173. Győződjön meg mindenki szolid árainkról, mielőtt buíorszükségietét
_ _ _ _ _
beszerzi. Beraktározást és bizományok elfogadtatnak.
i6i
főtitkárnál (Hitelbank) és Austerweil titkárnál
(Fonógyár) jelentendő be.
UTC—NYTK 3 : 2. Ezen mérkőzés az ujszegedi sporttelepen folyt le és a papírformának megfelelően a győzelmet a szimpátikus
ujszegediek ragadták e!. Ezáltal a harmadik
helyért nagy versengés lesz az UTC és SzTE
között.

KORZO-MOZI R.-T.
Igazgató: VASS SÁNDOR.
• Telefonszám 11—85. #

Szeged város közélelmezési hivatala.
3751/919. k. é. szám.

HSIgyek

2030

Óriás? v á l a s z t é k b a n

Hirdetmény.

faarisnyők,

A kedvezményes iiszíellátás a mai nappal megszűnik, a lisztre vonatkozólag a következő egységes árak
állapittatnak meg:
Nagybani ár
kg.-kint

Viszonteladóknak kg..kint

Tészta liszt . . K 7*60
K 7'66
Főző liszt
. . „ 6 e0
„ 6-66
Kenyér liszt . . „ 3-60
„ 3'66
A fehér kenyér ára kg.-kint K 6-60,
ára kg.-kint K 3-80.
Szeged, 1919. julius hó 13-án.

pipere cikloek, p a r f ü m árok stb.

Fogyasztóknak
kg.-tint

K S-—
„ T„ 4-barna kenyér

„Rövldárus"
Gizella-t£r
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HELIOS

Szenzációs magyar filmi

FERENÇZV
noi

meg p t i y i

Gáspár illatnertárta, CsoapáJi-palola.

legjobb

áz, telkek, földbirtok,
FARAGÓ

JENŐ.

ALFRÉD.

Rendezte

DEÉSY

szám.

"KÖVESS

L1LLV

Sándor-utca
10f felsőváros
hol e szakmabeli munkák eívállaltatnak.
281

híjfesfö

az országosan eiismert Leinzinger-féle. Ara 4 kor.
Kapható: Leinzinger Gyula gyógyszertárában Szeged.
Széchenyi-tér153

gyártelep, gőzmalom, szálloda,
vendéglő és egyéb ingatlanok és
ingóságok eladását és vételét
a leggyorsabban közvetíti
220

H E R V E operettje után irta

3.

2019

Fehér vászoncipő
HszffidszerlXÄ

Vígjáték 4 felvonásban.

érkeztek

keüyük. staliagok,

Városi közélelmezési hivatal.
Kedden, julius hó 15-én:

fijjyélmé

KÁRPITOS

MUNKAKAT

elsőrendű kivitelben jutányosán

a BAloO(a-féle kárpitos-üzletben

BÉLA

készítenek» Külön javítóműhely.'
Kossuth Lajos-sagárut 6.
199
Telefon 1203.
Ugyanott tanuló fizetéssel, vagy ellátással felvétetik.

kereskedelmi ügynöksége

•iÉiírt.a.LM.ES

Interurbán
13-08.

SZEREPLŐK:
Barta Irén

Peterdy Klára

AH Arisztid

Loth 11a

Túrán Gusztáv

Kornay Richárd

Elismerten legjobb hatású a valódi

Ugyanitt HÁZASSÁG KÖZVETÍTÉS a legnagyobb tiiokiartás mellett.
220

Erdei fhoíya crém
226

Els6rend3 k l l k O f l C d

Á a
8k

Egyedül kapható a M E G V Á L T Ó gyógyszeriárban Szeged, Káüay Albert-utca.
226

Előadások 7 és 9 órakor.
Kedvező

idő

esetén az

esti előadás

Főraktár: a Megváltó gyógyszertár Szeged,
Kállay-ufca 4. Kapható minden gyógyszel tárban

a TISZA-MALOMBAN
Vám-tér 6. s z á m .

helyben és vidéken. Ara a kis palackoknak K 12. ,
nagy palackoknak 16-—• „Fe^ravin" névre ügyeljünk.

2005

speciális javitó-mühely, szalag- és másoló-papir. Használt és ujak
raktára. Karbantartási vállalat, leírások és sokszorosítások. Telefonfelhivásra azonnal megjelen K E L L F R i r ö g á p v á l l a l a í a Szeged,
Széchenyi-tér 8. szám.
163/1
TELEFON 363.

MOZI

Uránia műsora. Ma, Kedden: A zsidónő,
Halevy világhírű operája a filmen, 5 felvonásban.

rfi

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:

é s

n ő i

stb. l e g g o n d o s a b b a n

rtihák,ítófeSS
vegyileg

, u c z a

PÁSZTOR JÓZSEF

183

Sehol olcsóbban!

Vérszegénvek, gyengélkedők, láhbadozók gyógyszere;

jutányosán kapható

a nyári moziban lesz megtartva.
T

,,Ferrayiií"cbinavásbor.

és kukorleadára

ár,
v a r r ó g é p , beszélőgép,
gummik és alkatrészekdavitó műhelyem első-

™ d 4 u ! Szántó Sándor
régi ösmert cég, főraktára kizárólag Kiss D.palota (Kiss-u) Szeged.

TELEFON 1075.

tisztíttatnak

és

festetnek

j o z s s f

kelmefestő, és vegytisziitó Ipartelepén Kaslncsy-utca 14« szám.
Fióküzletek:'Gizella-tér 3., Mikszáth Kálmán-utca 9. (Valeria-tér és Paprikapiac sarok.)
•'» G y o r s és p o n t o s m u n k a ! = = = = = O l c s ó á r a k !
L a c z a K o z m a r ő f ö s és d i v a t á r u h á z a

választé-

kos raktárral Szeged, Tisza Lajos-köruí és
Püspök-tér sarkári (Ottovay vaskereskedés épületében.)
. . ' = 285

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

