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Az uj kormány bemutatkozása.
— Eskütétel a városházán. —
(Saját
tudósítónktól.)
Csütörtökön délelőtt
nagy nyilvánosság előtt történt P. Ábrahám
Dezső Kormányának eskütétele és bemutatkozása. A kormány tagjai először a rókusi
templomba hajtattak, ahol a különféle hatóságok, közhivatalok és nagy közönség jelenlétében misét hallgattak. Az ünnepi misét
Várhelyi József belvárosi apátplébános, c. kanonok celebrálta nagy segédlettel. Istentiszteletek voltak egyébként az összes felekezetek
templomaiban. A rókusi templomban tartott
miséről tiz óra után hosszú kocsisorban érkeztek a kormány tagjai és kíséretük a városháza elé. Az első kocsiban P. Ábrahám Dezső
miniszterelnök és Balla Aladár belügyminiszter foglaltak helyet. Azután Horthy
Miklós
fővezér kocsija következett, majd a kormány
többi tagjai és a nagyszámú kiséret hosszú
kocsisora.
A"~közgyülési terem zsúfolásig megtelt a
közönséggel. Féltizenegykor harsány éljenzésre lépték be a terembe a kormány tagjai.
Az emelvényen foglaltak helyet. Az emelvénynyel szemben állott dr. Somogyi
Szilveszter
polgármester, mögötte két diszöltözetes városi
hajdú. A polgármester
üdvözlő beszédet
mondott, amelyet a miniszterelnök állva hallgatott meg.

A polgármester üdvözlő beszéde.
— Miniszterelnök Ur! Bármire gondoljunk,
bármihez fogjunk, érzésünk és gondolatunk
mindig visszaszáll arra, hogy mi, a mai kor
gyermekei, voltunk ennek az ezeréves Magyarországnak legszerencsétlenebb fiai, mert soha
ekkora csapás még nem érte hazánkat, hogy
országunk nagyobbrésze a győztes szomszédos
hatalmak által van megszállva s a meg nem
szállott területek legnagyobbrésze is, szépséges fővárosunkkal együtt, a nemzetietlen bolsevizmus sorvasztó terrorja alatt nyög és naprólnapra pusztul.
Ami a vesztes háború után nekünk magyaroknak megmarad, az csak bus emlékezet, bukott nagyság és halovány dicsőség. És mi még
itt a sirgödrök szélén állva is bizunk a nemzeti újjászületésben és reméljük, hogy ismét
egymásra talál a magyar és újból testvérekké
leszünk.
A bölcs nem busul tétlenül veszteségein, ha.nem bizalommal fog hozzá sorsának javításához. Nem zárjuk el érzékszerveinket a haladó
kor követelményei elől, de nem óhajtjuk vissza
a letűnt korszakot az ő nagy vétkeivel. Megkívánjuk tartani belőle azt, ami az általános
ember-ideálnak kedvező volt, de hibáit erényekkel akarjuk pótolni. Az a hő kívánságunk ne-

künk, hogy találja meg e hazában a boldogságát a dolgozó polgár és munkás egyaránt.
Mi bizva bizunk abban, hogy az uj nemzeti
kormány meg fogja keresni azt a vezérlő fonalat, amely lehetőleg testvérontás nélkül visszaadja nekünk imádott hazánkat.
A kétségbeesés jajkiáltásával tekint Szeged
felé az ország, mely kiáltás percről-percre hangosabb lesz, bár a mérhetetlen égboltozat a
szomorúság sürü gyászfátyolával van eltakarva,
a mély homályból egy szikra-fény int biztatóan
felénk és mi hisszük, hogy az a mi reménységünk fénylő csillaga. Ebben a megváltó jelben
üdvözlöm én Szeged város közönsége nevében
eskütétele alkalmából az ujjáalakult magyar nemzeti kormányt. (Éljenzés.)

Az eskütétel.
Ezután Balla Aladár belügyminiszter emelkedett szólásra.
Tisztelt Barátom,
Mélye«
tisztelt Közönség ! A magyar birodalom rónáit, völgyeit," hegyeit az emberiség legborzasztóbb
epidémiájának, a bolsevizmusnak
hullámai
ára.sztották el. A mindenekfölött álló láthatatlan hatalom kifürkészhetetlen akaratából a mi
elárasztott birodalmunkban az árból egy k i s )
sziget kimaradt, s ez: Szeged és környéke. Ha(
az intuiciós erőnek csak egy szikrája él benneí
tek, mindenki érezni fogja, hogy ez a sors intézése. A sok évtizeden keresztül bűnöző magyar

nemzetnek vezeklésére hivatott hely ez, aho'
az ország különböző vidékeiről idezarándokol
menekültek, mint bátor férfiak, kezükbe kivánják venni azt a, szinbolumot, mely a haza
visszaszerzését irta föl zászlajára.
Bátorság és önfeláldozó készség kell hozzá
tisztelt Barátom, hogy a nép akaratával, a nép
hallgatólagos jóváhagyásával a kormányelnöki
megbízást vállalni merted. (Lelkes éljenzés.)
Azt hiszem, hogy bár ez a mi vállalkozásunk
forradalmi alakulat, de nemzeti forradalmi alakulat és Ti fogjátok azt jóváhagyni tisztelt
Barátaim. Hogy pedig az Isten házában elhangzott imánkra az áldást kérjük, tegyük le
igaz magyar érzéssel az esküt a nép szine
előtt. Fölhívlak, méltóztassál utánam az esküt
elmondani.
Ezután P. Ábrahám
veget mondta el :

Dezső a következő szö-

„Én, dr. Ábrahám Dezső magyar miniszterelnök esküszöm, hogy hü leszek Magyarországhoz, az ország törvényeit megtartom,
hivatalommal járó kötelességeimet lelkiismeretes pontossággal teljesítem és a hivaf ' tali titkot megőrzöm. Isten engem ugy segéljen." (Percekig tartó éljenzés és taps.)
Majd a kormány tagjai tették le az esküt a
miniszterelnök kezébe, ugyanavval a szöveggel.
P. Ábrahám
Dezső miniszterelnök ezután a
a következő beszédet mondotta:

A miniszterelnök beszéde.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim 1 Magyarország
kormányzását átvettük. (Lelkes éljenzés (js taps.)
Átvettük teljes felelősségünk tudatában.], Soha
még kormányalakulás nehezebb viszonyok között, mint a mai, nem történt. De so/ha még
mi, akik az ország kormányzásában részt kell,
hogy vegyünk, nagyobb bizalommal nem tekintettünk Magyarország nemzeti Nagyságára,
mint éppen ebben a pillanatban. Programunk
nem nagy, legalább tartalmilag ne'm, . a program jelentősége azonban annál nagyobb:
Magyarország visszaszerzése egy íjjabb honfoglalással. (Lelkes éljenzés és taps.^,
Romokat vettünk át. Szegeden fagyunk, ahol
ezelőtt negyven évvel szintén roptok voltak s
itt hangzott el az a szó, hogy: i Szeged szebb
lesz, mint volt." Ezek a negyvenéves reminiszcenciák jutnak most eszembe,!v amikor törhetetlen bizodalommal hirdetem, hc->gy Magyarországnak szebbnek kell lenni, i^únt valaha
volt. Egy nemzetnek életében a ¿reményteljes

várakozás rövidebb vagy hosszabb ideje nem
számit.
Legelső kötelességem, hogy hálás köszönetet
mondjak a francia megszálló parancsnokságnak,
amiért módot nyújtott arra, hogy Szegeden kormány alakulhasson, mely nemzeti alapokra helyezkedve, általános szociális, emberi gondolatokkal és tervekkel telitve veszi át az ország
kormányzását. (Lelkes éljenzés.)
(A rend
helyreállítása.)
Forradalmi alakulat vagyunk s ezért intézményesebb alkotásokra nem vagyunk jogosítva.
Legfőbb s talán egyetlen feladatunk egyelőre az
ország rendjének helyreállítása, az országnak a
bolsevizmus átkától való megszabadítása. (Lelkes éljenzés.) A nemzeti forradalom alapján
állunk. Annak a forradalomnak alapján, amely
nemzeti alapokon indult meg, telitve természetesen tökéletes szociális gondolatokkal. Programunkat igyekszünk majd Budapesten, ha á
sors és Isten akarata odavezet bennünket, az

éleljniszer-üzletben
Fckefesas--utca (Keleti-palota), Telefon 836.
naponta választékos friss élelmiszerek kaphatók. U. m.: füstölt és főtt s o n k V császárhus, szalámi, kolbászok, szalonna, sajtok,
élesztő]! i'dei kovászos ugorka, zöld paprika, karfiol, friss tojás, jégbehütött nfiálnaszörp szódával, jégbehiitött aludl-tej, cukorkák,
csokol/ádé, szardínia és naponta friss eredeti legfinomabb tószegi tea-vaj napi^ áron kapható. 283 Tiszta és figyelmes kiszolgálás.
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ország politikai közvéleményének bírálata alá
bocsájtani s ha a jóváhagyást ott megnyerjük,
első kötelességünk lesz — a rend helyreállítása
s a közvetlen feladatok megoldása után —
parlamentáris kormányformává átváltozni, a választásoknak az általános egyenlő és titkos
választói jog alapján való kiírásával. (Lelkes
éljenzés.)
Nagyon röviden kívánom jelezni azt a programot, amellyel elindultunk.

(Belügyi
kérdések.)
Belügyi kérdésekben — amint már jeleztem
— az első feladat a rend és közbiztonság
helyreállítása. Visszaállítjuk a
közigazgatási
szerveket funkciójukba, igyekszünk azonban teljesen modern emberi alapokra helyezkedni, ugy
a közigazgatási intézmények, mint a közigazgatás alkalmazottai tekintetében.
Lelki kényszert — hogy kulturális alapokra
térjek át — senkivel szemben nem kívánunk
alkalmazni, de a jövő nemzedéket visszakívánjuk vezetni Istenéhez (Percekig tartó éljenzés
és taps.) és nevelését erkölcsi alapokra kívánjuk fektetni. Az Istenszeretet sohasem állott
ellentétben a felebaráti szeretettel. Nem áltekintélyeket akarunk újra visszaállítani, hanem
az igazi tekintélyek becsületes tiszteletét. Nemzetiek akarunk lenni, de egyúttal általános emberiek is. (Hosszas éljenzés és taps.) Mert örök
igazság az, hogy egy nemzet csak akkor lehet
nagy, ha az általános emberi fogalmakra alapítja a maga jövőjét. Jó példával fogunk eljárni,
hogy azokat az igaztalan támadásokat, amelyeket — fájdalom — a külföldön nem tudunk
kivédeni, elháritjuk és megcáfoljuk s ha nemzetiek is vagyunk, de igyekezzünk hazánkban is
érvényt szerezni az általános emberi fogalmaknak.
A megértés, a társadalmi és felekezeti béke
hirdetésének alapján állunk. Ki keil küszöbölnünk mindéint,\ ami bármi tekintetben elválaszfa
az embert az embertől.
A hadseregnek iegfőbb célja most, a bolsevizmus megszüntetése s ha kell,V.leverése.
(Éljenzés és taps.) Természetesen a kormánynak az volna a legfőbb törekvése, hogy eltévelyedett és eltérített testvéreinket egy közös
békés egyetértés alapjára tudjuk visszahelyezni.
(Kereskedelem

és ipar.)

Kereskedelmünk és iparunk — fájdalom —
a tökéletes csőd szélére jutott. Nyersanyagunk
nincs, nemzetközi összeköttetéseink hiányzanak.
Csereértékekkel nem rendelkezünk, mert a bolsevizmus elvitte mindenünket, amink volt, tisztán csak improduktív célokra, a kommunista
eszmék propagálására fordítván a nemzet öszszes kincseit és vagyonát. (Felkiáltások : Gyalázat !) Az emberek megszokták a munkátlanságot, lelki egyensulyuk megingott. Módot keil
nyujtanunk arra, hogy belekapcsolódjunk a
na^y világpolitikába, belekapcsolódjunk a dolgos emberi társadalomba. Meg kell nyernünk a
világ bizalmát, de ezt csak két feltétellel tudjuk
megcsinálni: ha a rendet- helyreállítjuk és
munkaszeretetünkről teszünk tanúbizonyságot.
Bár adná az Isten, hogy Magyarország a jövő
békekötés alkalmával ne veszítené el éppen
azokat a legértékesebb területeit, amelyekre
gyári munkásaink exisztenciájának biztosítására
feltétlenül szükségünk van. Én bízom az Isteni
és emberi igazságszolgáltatásban, bízom a
nemzet igazában és jövőjében, bízom abban,
hogy ott, ahol most a nemzetek sorsa felett
intézkednek és határoznak, be fogják látni,
hogy Magyarországgal szemben igazságtalanSágot elkövetni nem érdeke Európának.
Mi, aki évszázadokon keresztül cáfolhatatlan
liberalizmusunkról tettünk
tanúbizonyságot,
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nem eshetünk igazságtalan elbírálás alá. Hogy
csak pár példát mutassak a nemzet történelméből és statisztikájából, egy nemzet, amely
módot" nyújtott arra, hogy fővárosának közvetlen közelében német és tót telepek faji és nemzeti sajátságaik megtartásával élvezhették a
tökéletes polgári egyenjogúságot, egy nemzet,
amely idegenajku polgártársainak, a románoknak és szerbeknek azt a lehetőséget biztosította,
hogy magasabb gazdasági és kulturális fejlődést érhessenek el, mint a királyságbeliek, —
ez a nemzet nem vádolható türelmetlenséggel.
Egy politikailag és gazdaságilag egységes
Magyarország fennállása európai érdek. Ez a
terület volt az — mint méltóztatnak tudni —,
melyen évszázadokon keresztül nem tudtak
népek és nemzetek állandó államalakulatot
biztosítani, csak a magyarság törhetetlen akaratereje, a magyarság .nagy nemzeti hivatása és
( liberalizmusa volt az, amely egy ezredéven
keresztül biztosította a müvéít nyugatot és a
kultura fejlődését. (Éljenzés.)

(A fajmagyarság
politikája.)
Legfőbb feladatunk a kereskedelem és iparterén : összeköttetés és hitel szerzése. Hogy ezt
megkaphassuk, elsőrendű feladatunk
állami
hitelünknek, pánzhelyzetünknek
megjavítása.
Pénzünk vásárló erejének helyreállítása nagyon
sok feladattól és feltételtől függ, természetesen
attól is, miképpen tudjuk rendezni az OsztrákMagyar Bankkal fennálló helyzetünket. Egyet
azonban már is le kell szegeznem és meg kell
állapitanom, Magyarország egy fillérrel sem
vállalhat több adóságot a háború terhéből,
mint amely őt igazságosan megilleti. Ebben a háborúban az országnak csak veszteni valója lehetett.
Ebbe a háborúba nem a magyarság vitte az
országot s így a magyar nép nem is felelős a
háború következményeiért.
A fajmagyarság
mindig azt a politikát követte, amely ellene
volt az imperialisztikus hódításoknak s az
állandó óriási fegyverkezésnek. A fajmagyarság
évtizedeken keresztül küzdött képviselői utján e
rettenetesen katasztrofális politikai
irányzat
ellen s ezért akart éppen ez a politikai irányzat bekapcsolódni abba a külpolitikai szituációba, mely nemcsak egyoldalú külpolitikát
tett feladatává, hanem más irányban is akarta
az összeköttetést, hogy ezáltal a nemzet jövőjét, boldogulását egy pillanatra se veszélyeztesse. A nemzet érdeke, de nagy nyugati népek
iránti rokonszenvünk is odavisz most bennünket, hogy külpolitikánkat az antant rokonszenvére támasszuk. (Ugy van, helyeslés.)
(Pótlások

a nyomor

enyhítésére.)

Az állam gépezetét a bolsevista-berendezés
tökéletesen felfordította. Ennek a berendezésnek
semmiféle intézkedését nem ismerjük el magunkra nézve kötelezőnek. (Helyeslés.) Vissza
fogjuk állítani azokat az alkotmánybiztositékokat iá;, amelyeket a kommunista-uralom az
ország jövőjének veszélyeztetésével
máról-

holnapra tönkretett, megsemmisitett. Visszaállítjuk a jogrendet, a jogszolgáltatás szerveit,
a bíróságot és ügyvédséget s a többi közigazgatási szerveket.
Már kiemeltem, de nem győzöm eléggé
hangsqlyozni, hogy kormányzásunk
legfőbb
feladata a társadalmir és felekezeti béke tökéletes helyreállítása. (Éljenzés és taps.)
Mezőgazdasági téren legsürgősebb teendők
közé tartozik a megszállások folytán elvitt mezőgazdasági berendezkedéseknek pótlása, beszerzése. Természetesen ez mind pénz kérdése is,
pénzt pedig csak ugy tudunk teremteni, ha az
országban a rendet és nyugalmat helyreállítjuk,
s az ország jövendőjébe vetett hitet a külföldön is megteremtjük. (Helyeslés.)
Budapestre való belépésünkkor első és legfontosabb kötelességünk lesz a sokat szenvedett, szerencsétlen városnak rettenetes nyomorúságán segíteni s azt lehetőleg enyhíteni. Kötelessége lesz a kormánynak a lehetőség szerint — hiszen óriási nehézségekkel kell megküzdenünk — a közellátásról gondoskodni s a
munkahiányt, amit főként a bolsevizmus kitörése idézett elő, szén beszerzésével megszüntetni. (Helyeslés.)

(Törvénykezési
előkészületek.)
A népjóléti intézmények szervezését — fájdalom — egyelőre alig tudjuk megvalósítani.
Hiszen a bolsevista-uralom, amely éppen a népjólét megvalósításának álarca alatt furakodott
be, még a lehetőségét is megszüntette annak,
hogy a kormány ezt a legkedvesebb feladatát
egyelőre megvalósíthassa. Ázonban már most is
— amennyife erőnktől telik — megtesszük
mindazokat a törvénykezési előkészületeket,
amelyek alkalmasak arra, hogy a tömeg jólétet
biztosítsák és megszervezzék. Egy ország boldogulását csak a dolgozó munkásnép anyagi
jóléte és boldogulása biztosithatja.
Ezer és ezer sebből vérzik ez a szegény ország. Szinte kimeríthetetlen
kötelesség és
program áll bármely kormányzat előtt. Szükségesnek tartottam azonban, hogy legalább a fő
kormányzati irányelveket itt leszögezzük, amelyek alkalmasak arra, hogy az ezeréves országot a jövőre, talán további ezer évre biztosíthassuk. (Lelkes éljenzés.)
(Parlamentáris

kormány.)

A parlamentáris kormány feladata lesz, hogy
a romok eltakarítása után mily alapokon óhajtja
az országot újból felépíteni. A mostani kormány
feladatát az imént vázoltam, a nép és a nemzet feladata pedig nem lehet más, mint bizakodás a jövőben. Ez a bizakodás pedig akkor
válik valóra, ha ernyedetlen munka, a társadalmi béke, az emberek lelki egyensúlyának
helyreállítása, kötelességtudás és mindenekfelett törhetetlen hazaszeretetet fogja vezetni ennek az országnak népét. (Percekig tartó, megmegujuló, lelkes éljenzés és taps.)

Üdvözlő beszédek.
Ezután Szeged polgársága nevében dr. Kószó
István mondott hosszabb beszédet:
— Ezeréíves multunk a bizonyság abban a
tekintetben, — mondotta többek közt — hogy
ez a magyar nemzet mindig megtalálta a belviszályok közt is a kibontakozásra vezető utat
és módot, még akkor is, ha ide beözönlött
emberek pillanatnyira elcsábították őket. Jelenleg sem a magyar föld lakosai azok, akik ezt
a lehetetlen/ állapotot megteremtették, hanem
megcsinálták ezt azok a kalandorok, a háborús
konjunktúrákat kihasználó külföldiek, akik a
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ban,
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háború alatt ide beözönlöttek, mert a magyar
vendégszeretetét ugy magyarázták, hogy ide
csak be kell jönni és itt szívesen látják őket.
Szívesen láttuk volna Őket, de nem látjuk szívesen azt az embert, aki a vendégjoggal viszszaél, aki polgárságunkat félrevezeti, bolondítja,
álutakra vezeti és ezáltal magának iparkodik
anyagi előnyöket teremteni . . . Szentül hiszem, hogy az, a törekvés, amelyet a miniszterelnök ur az' imént kifejezésre juttatott, mielőbb valóra válik és akkor adja Isten, hogy
mielőbb elkövetkezzék az az örömünnep, amely
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ugy nagyban és kicsinyben kaphatók a fftEDS
főraktárában Szeged, Jókai-utca 11. szám alatt.
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szivarkahiively
Telefon 15-20.

Szeged, 1919 julíus 18.
mindnyájunké lesz és amelyért küzdeni fogunk.
(Hosszas éljenzés.)
A földművelők nevében Vajas József beszélt :
Az emberi alkotásnak egyik legszebb fegyverét, a kaszát tettem le néhány órára, hogy
részt kérjek magamnak ebből az ünnepélyből
(Lelkes éljenzés) azoknak nevében, akik künn
vannak a szántóföldön, a földmüvelök apraja
és nagyja nevében, hogy letakaríthassák az
életet, amely mindnyájunknak kenyeret ad.
Negyven évvel ezelőtt, amint beszéde kezdetén a miniszterelnök ur is jelezte, ez a város
romokban hevert,, de ezt a várost nem az a
bizonyos
Habsburg-uralkodó szava, hanem
ennek a népnek ősereje, munkaszeretete, törhetetlen hite emelte várossá és amiként ennek
a népnek hite, ereje, ragaszkodása a romokból
várost emelt, épp ugy a romokban heverő országot is hivatva van újjáépíteni az a magyar
paraszt, aki most kapát tart a kezében. (Hoszszas éljenzés és taps.)
— Annak a szocializmusnak, amely az embert fölemeli annak az elvnek, hogy mindenki
ott ember, ahova sorsa, társadalmi állása rendelte, mindenkit ott kell megbecsülni, ahova
tudása, munkája tette, ennek minden becsületes
ember kell, hogy hive legyen, de annak az álszocializmusnak, amely csak a rombolásból tud
valamit csinálni, amely kidobja szivünkből a
haza és istenszeretetet, a vallás erkölcsét, annak
védelmére nem mehetünk, annak a keleti nyavalyának innen pusztulni kell.
— Ezzel a reménnyel, hittel üdvözlöm az
uj magyar nemzeti kormányt, kérve a magyarok
Istenét, hogy együtt mindnyájunkat segitsen
arra, hogy legyen Magyarország szebb, mint
amilyen volt. (Hosszas éljenzés és taps.)
Ezután Papus Mihály vasúti munkás beszélt.
Majd dr. Pap Róbert, a szegedi függetlenségi párt alelnöke mondott beszédet.
— Abban a siri csendben, — mondotta—
amely szerencsétlen hazánkra ráborult, egyszerre két lélekharangnak hangja hallatszik. Az
egyik Versaillesben, a másik Budapesten kongat fellettünk. Ezeknek a szava még mindig
nem jelenti a nemzet halálát, de csak egy feltétel alatt, ha most, az utolsó órában valamenynyien testvéri láncot füzünk egymásra és ennek
a láncnak az erejét a kormány rendelkezésére
bocsátjuk. (Éljenzés.)
— Ezek után felvetem azt a kérdést, akarják-e Önök a mi sokat szenvedett hazánkat
régi magyar becsületes akarattal hiven szolgálni ? (Felkiáltások: Akarjuk 1) Akarják-e Önök,
hogy ebben az országban újra úrrá legyen a
rend, meginduljon a termelő-munka, hogy feltámadjon a régi fényéből, régi dicsőségéből a
magyar szabadság ? (Akarjuk 1)
— Ha ezeket akarják Önök, akkor megkérdezem, hogy akarják a kormányt mindezek
létrehozásában, egész tevékenységében szivós
akarattal, lelkesen támogatni ? (Élénk felkiáltások : Akarjuk 1)
— Ennek a hármas Ígéretnek lelkes szavát
a magyar nép nevében az Ön kezébe teszem le,
igen tisztelt Miniszterelnök Ur. Azt kivánom, hogy
ez a háromas igéret adjon erőt, bátorságot és
kitartást eljövendő nehéz küzdelmeiben. (Hoszszas éljenzés és taps,)
Ezután gróf Zichy Aladár szólalt föl. Hazánk
történetének — úgymond — egy nagy, nevezetes
pillanatához érkeztünk. A magyar nemzeti kormány Szeged népe előtt letette esküjét és mi,
e idemenekedett magyarok megilletődve hallgattuk ezt. Engedjék meg, hogy ezeknek nevében üdvözölhessem a magyar nemzeti kormányt.
A kormány tagjai a lehető legnehezebb körülmények között vállalkoztak nehéz feladatuk
elvégzésére. Ezt tudjuk mindannyian, de tudjuk
azt is, hogy nem elbizakodottság, hanem a
kötelességérzet nagy mérve vezette őket ehhez
a vállalatukhoz. Azért olyan nehéz ez a kötelezettség, mert ma programot adni alig lehet,
egy lehet csak a kormány programja: olyan
helyzetbe kerülni, hogy programot lehessen adni.
(Ugy van.) Ezért ma én, aki egy pártnak erős
és elszánt embere vagyok, azt
mondom,
tegyünk félre minden pártoskodást, legyünk
egyek a hazaszeretetben és a hazafias köteles-
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ségünk teljesítésében és ha egyikünk, másikunk,
emberi
gyarlósága
folytán
ne
erről az elhatározásáról akaratlanul lesiklik,
ne toljuk el őt magunktól, hanem hozzuk
vissza, állítsuk vissza ebbe az igába. Mindnyájunk kötelessége csak egy lehet, ezt a
kormányt támogatni. (Helyeslés.)
Az elhangzott beszédek után Ábrahám
miniszterelnök szólalt fel újból:

Dezső

— Mielőtt elvonulnánk erről a helyről, ahol
a mi hitvallásunkról tanúbizonyságot tettünk,
lehetetlen, hogy a hálának, a mélységes kö-

szönetnek szavával ne köszönjem meg azokat
a felszólalásokat, amelyek a kormányt jövendő
támogatásukról biztwsitották. Ezek a felszólalások a mi kötelességeinket fokozottabbakká
teszik és megerősítenek gyenge erőinkben.
Kérem önöket, támogassanak bennünket, mert
nekünk csak egyetlen egy célunk lehet, amit
önök hirdettek, a nagy, boldog Magyarországnak visszaállítása, a nagy, boldog Magyarország jövendőjének biztosítása. (Hosszantartó, lelkes éljenzés.)
A mindvégig lelkes hangulatban lefolyt ünnepség a Himnusz eléneklésével fejeződött be.

Megállapították Ausztria határait.
— A bolgárok a békekonferencián. —

Párist A temesvári délszláv sajtóiroda
jelenti: Ausztria határaira vonatkozó határozatok elkészültek. Magyarország felé
is végleg megállapították, hogy hol fognak húzódni az uj határok.
Bécs. Bauer
külügyminiszter kijelentette, hogy Ausztria azonnal alá fogja
irni a békét, mihelyt azt eléje terjesztik,
mert utána rögtön hozzá akar fogni a

katonai felkészülés helyett a gazdasági
felkészüléshez.
Páris. A legközelebbi napokban meghívják a békekonferenciára a bolgárokat.
A velük való tárgyalás nagyon rövid
lesz, a feltételek pedig nagyon súlyosak.
Ausztriával a béke 14 napon belül teljesen meglesz.
Szófia. Egy francia ezred Bulgáriába érkezett, hogy Bulgária lefegyverzését végrehajtsa.

Az antant
elutasította Románia követeléseit.
—
Páris. A „Le

Bratianu

a helyzetről.

Temps" irja,

—

A román békedelegáció erélyesen védelmezte
az összes román aspirációkat

hogy az összes román követeléseket a román kivánságok ellenére
intézték el.
Arad. Az »Agenda Dacia" ielentése szerint
Bratianu miniszterelnök Bukarestbe való utazása közben felvilágosítást adott az itteni politikusoknak a mai hetyzetről.
Ami az Ausztriával való békeszerződést illetti,
Bratianu kijelentette, hogy Románia ezt a szerződést nem Írhatja alá mindaddig, amig Románia bukovinai követelései mind be nem teljesednek. Besszarábiát illetőleg kijelentette, hogy
a négyes tanács utolsó ülésén egész Besszarábiát Romániának ítélte oda.
A Bánátról szólva, Bratianu azt mondotta,
hogy Torontál elveszett Románia
számára, de
van remény, hogy Temesmegyét megmentik.

Számkivetésbe küldik a német
császárt.

A békekonferencia azon határozatával kapcsolatban, hogy a románok a Tiszától vonuljanak vissza, kijelentette Bratianu, hogy ennek
a követelménynek nem felelhet
meg, mert a
szövetséges nagyhatalmak a maguk részéről
semmiféle garanciát nem nyújthatnak arra
nézve, hogy ujabb összeütközésre nem kerül
a sor.
A gazdasági kérdésekről ugy nyilatkozott
Bratianu, hogy a szövetségesek hajlandók Romániának gazdasági segítséget nyújtani, de követelik a kisebbségek jogának elismerését Romániában.

Irányváltozás Olaszországban.

Páris. Lloyd George kijelentése szerint II.
Vilmost ez év őszén Londonban fogják biróság
— A munkásság demonstrációja. —
elé állítani. A birói tárgyalás befejeztéig a
Zürich. Az Avanti foglalkozik az uj olasz
londoni Towerben fogják őrizni.
kormány politikájával és azt irja, hogy Nitti
A Daily Mail azt irja, hogy II. Vilmost nem jövetelével a győzelmes kormánypolitika megfogják halálra itélni, de valamely óceáni bukott és Nitti aspirációi mások, mint az Orszigetre fogják életfogytiglani számkivetésbe lando és Sonnino kormányé volt. Az ismert és
küldeni. Hallálal fogják
büntetni azoknak a üres frázisok helyett a nép kenyeret óhajt. Az
tengeralattjáró hajóknak parancsnokait, akik imperialista-kormány
bukása Olaszországban
kórházhajókat sülyesztettek el és akik a bel- nagy győzelmet jelent. A parlament szocialistái
giumi Louwain városát felgyújtották. A biróság — irja a lap — azt mondják egy rezolucióban,
amely az excsászár és a német tisztek fölött hogy a kormányváltozással regimeváltozás is
Ítélkezni fog, csak 5 tagból fog állani és várható. Felhívja a proletárokat; hogy éberen
ezeket az 5 nagyhatalom fogja kinevezni.
és óvatosan kisérjék figyelemmel az eseméPáris. A brüsszeli Journal szerint a német nyeket.
trónörökös tényleg megszökött Hollandiából
\
egy motorcsónakon.
London. A Hollandiához intézett jegyzéket,
amelyben követelik, hogy II. Vilmost Angliának
szolgáltassák ki, 23 állam irta alá.
London. Az angol admiralitásnak már kezében van azon német tengerésztisztek listája, !
akik a nemzetközi biróság ítélőszéke elé fognak
kerülni. A német tisztek száma kitesz 70-et.
Tirpitz volt admirális is köztük van.
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HÍREK
— A nemzetközi élelmezési bizottság
ügymenete. A szerb szállítási igazolványokért
eddig tudvalevőleg a beszállítást kérelmező
kereskedőknek személyesen kellett Belgrádban
eljárni. Hogy ezen idő- és pénzveszteséget a
kérelmezők megtakarítsák, a nemzetközi bizottság a következő eljárást állapította meg:
Kétszer havonta a hó elején és közepén tartandó ülésein a bizottság letárgyalja az addig
beadott kérvényeket és megállapítja, hogy
tényleg szükséges-e a kért mennyiség behozatala. Az ülésen megállapított szükséges
mennyiségre a szerb delegátus beszerzi a
szerb közélelmezési, vagy kereskedelmi minisztertől a kiviteli engedélyeket, melyeket a
kérelmezőknek adnak át. Az árukat az engedélyekkel kiki háborítatlanul behozhatja. Az
útra kell, hogy rendes francia útlevéllel legyenek ellátva. A behozatali kérvényeknek tartalmazniok kell a behozatalt kérő kereskedő
nevét, lakhelyét, a behozandó áru nemét és
mennyiségét és a helyet, ahonnan az árut behozni kívánja. A kérvények Balogh
Károly
tanácsnok által hitelesitendők két példányban.
A kérvényben kért minden vagon után 10
korona helyezendő nyugta ellenében letétbe.
A nem engedélyezett vagonokért a tiz koronák visszatérittetnek. A beadvánnyal egyidejűleg 1'50 kor. fizetendő bélyegilleték fejében. A fizetések Jugoszláviában lebélyegzett
pénzben teljesitendők. Miheztartás végett tudomására hozzuk a közönségnek, hogy szerb
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megszállott területről még kis mennyiségben
is tilos az élelmiszer-kihozatal. Kis mennyiségben csak zöldséget, burgonyát, tojást,
csirkét, tejet és tejtermékeket 6 kgr. összsúlyban lehet importálni, még pedig csupán
Deszk, Szőreg, Szentiván és Gyála falvakból.
Erre az útra is francia vagy szerb útlevél
szükséges. A bizottság hivatalos órái: délelőtt
fél 9-től fél 12-ig, délután fél 3-tól fél 6-ig.
Ez időben a titkárok fogadnak. A bizottság
tagjaival, vasárnap kivételével, délelőtt 11-től
12-ig lehet értekezni.
— Aradot elhagyták a franciák. Aradról
jelentik, hogy a megszálló francia csapatok a
várost elhagyták. A románok teljesen átvették
az impériumot.
— Két miniszteri beszéd. Igen tisztelt
Szerkesztő ur! A Délmagyarország
folyó hó
16-iki számának vezércikkét olvasva („Két
miniszteri beszéd'-) engedje meg nekem, aki 4
hete menekültem Szeged városába Erdélyből,
átélve ott a román megszállás minden fázisát,
hogy az említett cikknek néhány fontos kitételére megjegyzést tegyek az igazság kedvéért.
Azt mondja a cikk : „ . . . . a románok által
megszállott területeken magyar vasutasok, akik
szocialisták, megtagadták az uj impériumtól a
hüségesküt . . . stb." Erre szabadjon megjegyeznem, hogy a magyar vasutasok annyiban szocialisták amennyiben a forradalmi
kényszer hatása alatt be keHeít Iépniök a szociáldemokrata pártba, azaz épen annyira szocialisták, mint a tisztek, vagy bármily más
foglalkozású emberek. Ellenben igenis lángoló
érzésű magyarok, kiknek egyrésze részint eskü
le nem tétel, részint magyar érzelmeik nem elég
óvatos megnyilvánitása • miatt el kellett a románok által megszállott területről menekülni, de
a „vörösök"-höz sem mentek. Egyébiránt ugyanígy tettek a hivatalnokok, kezdve a nemes
vármegyétől végig. Tudok vármegyei aljegyzőt,
törvényszéki bírót, ügyvédet, akik még a proletárdiktatúrát is szolgálták, mert „magyar"
volt s ma — eskümegtagadás után — cigányprímások, kertészek és földönfutók — de magyarok ! És ezek nem egyes esetek, hanem kivétel nélkül igy tett minden testület, minden
erdélyi és egyéb románok által megszállott magyar városban, (itt megjegyzem, hogy Arad e
tekintetben előttem ismeretlen.) Hogy mágnások „örömmel" fogadták az idegen impérium
képviselőjét — nem tudok róla. Azt azonban
tudom, hogy ott, ahol az átkos bolseviki uralom volt, ott igenis minden magyar mint
,,szükséges rosszat" kívánta a rendet teremtő
idegen hatalmat, várta, elősegitette a megszállást, mint ahogyan irtózatosan elő fogja ^segíteni a kifakarodásukat is. E tekintetben nálunk,
„Tiszántúl" nincs külömbség mágnás és szegény magyar között. Egyformán becsületesek
és egyformán magyarok vagyunk — csak magyarok. Sem a nemzetközi rablóuralom nem
kell, sem az oláh impérium. Maradtam Szerkesztő urnák készséges hive Szalai Pál, volt
kolozsvári vasúti főtiszt.
Készséggel adtuk közre ezeket a sorokat,
természetesen tévedései fölött nem térünk szó
nélkül napirendre. Hem tudjuk, különösen
most, mi van a vasutasokkal a Tiszántúl. Tudjuk azonban, hogy Szegeden is sokan léptek
be a szocialista pártba — konjunktúrából.
Mostanában sokan váltak ki, részint meggyőződésből, részint azért, mert most nem kitűnő
konjunktura szocialistának lenni. A vasutasok
legnagyobb része megmaradt szocialistának. A
levél többi rés2e azt bizonyítja, amit mi. A
szegény ember, akinek nehéz munkájáért is
csak nagyon szűkös megélhetést nyújtott ez az
ország, nagy áldozatok árán is hü maradt az
idegen impériummal szemben. Arról szintén
nem tud a főtiszt ur, hogy egyes mágnások
mit csináltak. Hát nem hallotta, hogy a nyitrai
püspök, gróf Batthyány mennyire sietett a csehszlovák államnak a hüségesküt letenni? Nem
tud róla, hogy délvidéki hitbizományosok tisztelegni mentek a belgrádi kormányhoz? Azt,
hogy valamennyi mágnás igy járt volna el,
nem irtuk. De ez tulsok lett volna még a —
mágnásoktól is.
— A muzeumigazgatóság közleményei.
A város tanácsa 12.748/1919. számú határoza-

zeged, 1919 julius 19.DELMAGYAR
tával a Somogyi-könyvtárból való könyvkikölcsönzések módját a következőkép állapította meg:
1. a kikölcsönzés lebonyolítása csak meghatározott időben, szombaton délelőtt 10-től 12-ig
történhetik; 2. kézikönyvtári könyvek, diszmüvek, ritkaságok stb. ki nem kölcsönözhetők; 3.
könyvkikölcsönzési
nyomtatványokért
darabonként
20 fillér fizetendő; 4. a kikölcsönző a könyv
mai értékének legalább kétszeresét tartozik biztosítékul lefenni; 5. a könyvkikölcsönzés egy
heti időtartamra díjtalan, azontúl minden hétre
minden elismervény után 1 korona dij fizetendő;
6. e rendelkezések alól senkivel kivételt tenni
nem lehet. E határozat értelmében a könyvtárigazgatóság fölhivja mindazokat, akiknél biztosíték ellenében kivitt könyvtári könyv van, hogy
amennyiben a határidő letelt, azt a legközelebbi
szombaton a könyvtárba beszolgáltassák, mert
különben a heti 1 korona a biztosítékból levonatik. A Somogyi-könyvtárban julius 1-je
óta nincs délutáni szolgálat és szeptember l-ig
nem is lesz, a hivatalos órák csak déli 12
óráig tartanak. Ezt a nyári szünetet a városi
szervezeti szabályzat irja elő a könyvtár és a
muzeum számára, amelyek egyébként azon
ritka kivételek közé tartoznak, ahol teljes hivatalszünet az esztendő egyetlen napján sincs,
még karácsonykor sem. A közönség egyrésze
ezt a nyári szünetet sem akarja tudomásul
venni, vannak, akik délután is beakarnak
jutni a könyvtárba s egy előkelő allásu fiatal
ur a napokban ezzel az indokolással követelt
uj rendet a könyvtár egy tisztviselőjétől:
— Nem tudják önök, hogy amióta mi itt
vagyunk, Szeged azóta kulturváros lett?
A könyvtár igazgatója örömmel veszi tudo másul Szegednek kulturvárossá való előléptetését, mindezáltal nincs módjában az intézet
bevált rendjén változtatni, ezúton hozza tudomására az érdeklődőknek, hogy déli 12-től ne
fáradjanak a csöngetéssel, mert a kapus senkinek ajtót nem nyit. Azt, hogy a könyvtár
tisztviselőit és szolgaszemélyzetét
délután
is látják bemenni a hivatalba, nem jelenti azt,
hogy hivatali szolgálat van. Az intézet személyzete tényleg nem veszi ugyan igénybe a nyári
szünetet s a délutánt késő estig az intézetben
tölti, de nem azért, hogy egyeseket soronkivül
kiszolgáljon, hanem hogy zavartalanul végezhessen el olyan hivatali teendőket, amelyekre
évközben nincs ideje a személyzet csekély száma
és az intézet megnövekedett forgalma miatt.
— Dr. IWüller Vilmos, a tátraházai tüdőbeteg-szanatórium igazgató-főorvosa, volt tanársegéd rendel kizárólag
tüdőbetegeknek Kossuth
Lajos-sugárut 8. sz. alatt. Szegénysorsuaknak
vasárnap délelőtt ingyenes rendelés.
Jogi tanfolyam Szegeden. A nemzeti
kormány " jóváhagyása és "támogatása mellett
a Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetsége dr. Varga budapesti egyetemi tanár
vezetésével jogi tanfolyamot rendez. Felszólítjuk tehát az itt tartózkodó joghallgatók és
jogszigorlók közül azokat, akik tanulmányaikat
folytatni és vizsgáikat letenni óhajtják, hogy
irataikkal együtt összeírás végett jelentkezzenek a Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti
Szövetségének hivatalos helyiségében (belvárosi óvoda I. em.) pénteken és szombaton
délelőtt 10—12, délután 2—4 óra között. Későbbi jelentkezések figyelembe nem vehetők.
Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti
Szövetsége.
— Panaszos levél. Igen tisztelt Szerkesztő
ur! Nem valami jelentős az eset, inkább csak
jellemző, amellyel becses lapjához fordulok. A
városi bérház és a városháza között vannak a
husbódék. Városi hust mérnek bennük, rég ott
működő asszonyok. Nem is tenném szóvá, ha
csak velem és először történt volna meg, hogy
akkor, amikor combhust kérek, gerincet kell
hazavinnem, mert a kimérőnek épen az van a
kezében és nem hajlandó a combból adni,
vagy megfordítva. Én és igen sokan azt hiszszük, hogy mégsem azért vannak talán a bódéban a kimérő asszonyok, hogy a vásárlók
szabad választását megakadályozzák és ne azt
adják, amit a vevő kér akkor, amikor a vevő
látja, hogy a kért húsból elegendő készlet van.
Nem nagy dolog ez, csak kellemetlen. És ezt
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Szeged, 1919 julius 16. az ügyet kellemesre is lehet változtatni a vezetőségnek egy kis kioktatással. Elvégre nem a
közönség van a husbódékért. Alázatos tisztelője:
P. /.-né.
— Hazakívánkoznak a hódmezővásárhelyiek. Mintegy három héttel ezelőtt 250
hódmezővásárhelyi lakos átjött Szegedre, amikorra kisszaakartak utazni, a románok elzárták
az algyői hidat és a szomszéd város polgárai
itt rekedtek. Csütörtökön délelőtt küldöttséget
menesztettek a vásárhelyiek Teleky Pál külügyminiszterhez és megkérték interveniáljon a
a francia parancsnokság révén a románoknál,
hogy visszautazhassanak Hódmezővásárhelyre.
A külügyminiszter a szükséges lépéseket megtette a francia parancsnokságnál és a küldöttségnek megígérte, hogy minden lehetőt elkövet
az ügyükben. A vísszautazhatás idejét hirdetmény utján hozzák az érdekeltek tudomására.
Pályázat. A Magyar Főiskolai Hallgatók
Nemzeti Szövetsége
propaganda-plakátpályázatot
hirdet, mely a magyar nemzeti
szellem küzdelmét fejezi ki a bolsevizmussal szemben. A plakát hű kifejezője legyen
a felirásnak: »Magyar hazát akartok-e,
vagy bolsevizmus!?!« A nyertes pályázat
dija : 250 korona. A jeligével ellátott Dályamyyek f. hó 31-ig a szövetség irodájában
{belvárosi óvoda, I. em.] délutánonként
2—4 óráig adandók be. A pályázatokat az
intéző-bizottság bírálja el s az eredményt
a határidő lejártával a helyi lapokban
közzéteszi. Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetsége.

É k s z e r m u t i k i t
k é s z í t e k
megrendelésre Ízlésesen rajz vagy minta szerint. Tört aranyat, brilliáns ékszert legmagasabb áron veszek. G á s p á r (Grosas) Ferenc,
Kölc«ey-u. 2 = Nagy ó r a j a v i t ó m ű h e l y .
Bejárat közvetlon Gotfschall hölgtjfodrász mellett. 294
— Véres éjjeli támadás. Csütörtökön éjjel
a Kelemen-utcában gróf Zichy Jánost inzultálták és megsebesítették. Az esetet jelentették a
rendőrségnek. A mentők azonnal kivonultak az
eset színhelyére és gróf Zichyt a közkórházba
szállították, ahol ápolás alá vettek. Zichy sebesülése könnyebb természetű volt és már elhagyta a kórházat.
— A bérházba helyezik át a hatósági
mészárszéket. A városi husmérés vezetője,
Rózsa Izidor önállósítani akarja magát, a hatósággal történt megállapodás szerint október
31-én kilép a hatósági mészárszék kötelékéből.
A város ez alkalommal a hatósági mészárszéket a bérházba, a deszki uradalmi tejcsarnok
helyiségébe helyezi át. A mészárszék továbbra
is Scultéty Sándor főszámvevő irányítása és
ellenőrzése alatt fog állani. A húsok kimérését
pedig az eddigi személyzet fogja végezni.

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

Pénteken, szombaton és vasárnap:

Szenzációs
WEcJENER-film!

A Háméiul
patkányfogó.
mesejáték 4 részben.
Főszerepben PAUL WEJENER.

Előadások

: Pénteken 7 órakor.
= = = = = = = Szombaion 7 és 9
órakor. Vasárnap 5, 7 és 9 órakor.

Az esti előadás kedvező idő esetén
a nyári helyiségben lesz megtartva.

NYILTTÉR*)

(fl Fekete-ház kertheluiségében',)

Pénteken és következő napokon.

11

.Az ujjonan szerződtetett tagok felléptével.

Magánszámok. == Bohózatok.
Kuplék. = Tréfák. === Táncok.
Hetsnkint kétszer teljesen uj műsor!

javíttassa elsőrangú óra- és ékszerüzletemben. Szolid árak! Órákban
és ékszerekben nagy raktár.
154

F I 8 C H E R K.

Briliánsokat,
használt ékszereket,
arany és ezüst régiségeket igen
Á R B A N megvételre keresünk.

MAGAS
284

Fischer Testvérek S

MODERN SZÍNPAD

íss m

Óráját és ékszereit

M :

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
* Müvészest a Korzó-moziban. Az idei;
nyári szezonban a harmadik műsorát mutatta
be csütörtökön este a Korzó-mozi. A műsor
ezúttal is változatos, színvonalon álló volt és
prózai részében vidám, mulatságos, amely
rászolgált a közönség érdeklődésére és sűrűn
felhangzó tapsaira. Az énekes része rég
hallott, mindig szépet jelentő operettek értéket
képviselő számait tartalmazta, amelyekhez
foghatót nem komponálnak a mai idők divatos, napi fogyasztásra dolgozó zeneirói. O.
Hilbert Janka Soupée Boccacciojából Fiametta
dalát, a Bánffy György által komponált Liliféle betétkeríngőt énekelte azzal a művészettel, ami annyira értékessé teszi énekelőadását.
Ocskay Kornél a Cornevillei harangokból
Greniső és a Szép Helénából Páris belépőáriáját csengő tenorjának erőteljességével és
szárnyalásával énekelte, míg Halmos Gyula a
Sulamithból Absolon dalát, a Madarász híres
énekszámát adta elő, kellemes baritonját hatásosan érvényesítve. A magánszámok mellett
Hilbert Janka és Halmos Gyula a Ripp van
Winkléből a duettet és az Ocskay-pár és
Halmos a Boszorkányvár ismert terzettjét
megérdemelt nagy tetszés mellett énekelte. A
magán- és párjelenetek is teljes hatást keltettek. Nevettető volt a Matány Antal mozikikiáltója, jól sikerült A fekete pásztor párjelenet Étsy Emília és László Tivadar megszólaltatásában, állandó nevetésre adott alkalmat Kertész Endre és Matány Antal szereplésével a Matyi cipőt próbál című tréfa, nemkülönben A mester beszélni tanít, amelyben
Étsynek, Kertésznek és Lászlónak volt teljes
sikere. A pompásan sikerült müvészestét,
amelyet pénteken megismételnek, Halló, te
vagy az édes ? cimü színpadi jóizü aprósággal
fejezték be, amelyet Étsy és Kertész nagyszerűen adták elő. Tapsos, jól sikerült este
volt. A közönség kielégülést talált a műsorban
és a szereplők előadásában, mig a közreműködők a közönség elismerő tetszésnyilvánításában.

Jól és olcsón dolgozik

Deák Káímáil

289

k á r p i t o s műhelye

Löw Lipót-utca 4. az. (Valéria-térnél.)
*) E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a
szerkesztőség.

Kész díványok, oltománok raktáron!

Olcsó árak!

Szeged, 1919 julius 18.
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MOZI
Uránia műsora. Pénetektől—vasárnapig A
bangalóri rejtély, indiai történet 5 felvonásban.
Vass-mozi műsora. Vasárnap: A női párduc,
kalandortörténet 5 részben és A bikaviadal,
látványos, jegy felvonásban.
A női párduc. Érdekes műsora lesz Vasárnap a Vass-mozinak, akkor fogják vetiteni A
női párduc cimti nagyszabású, érdekfeszitő kalandor történetet. Előkép A bikaviadal izgalmas
látványosság lesz.
A bangalóri rejtély roppant izgalmas indiai történet, melyet a gyönyörű felvételek tesznek még érdekesebbé, lesz vetitve péntektől—
vasárnapig az Urániában.

SPORT

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:
PÁSZTOR JÓZSEF

fEREMÇZy ui±y
női divatterme
e

szakrnabeli munkák elváiialtatnak.
2 ai

Minden-

onáf

nemű
=

KÖNYVE

Óriási

választékban

faarisnyők,

EZ AZ ÉN
VÉREM

őrkeatek

keztyflk, s t a l l a g o k ,

pipere cikkek, p a r f ü m áruk stb.

ír

amely a költő hetvennél több
uj versét tartalmazza. —

„Rövidáru®"

M I N D E N KÖNYVÁRUSNÁL K A P H A T Ó .
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Seho; olcsóbban!

p - o o o o o o o o o o o o o o

Elismerjen legjobb hatású a valódi |

Erdei Ibolya crém
226

Gizella-tér

278

3.

szám.

Kerékpár,
v a r r ó g é p , beszélőgép,
gummik és alkatrészek.
Javító műhelyem első-

á
8 k.

ren

j 4 ü ! Szántó Sándor

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

Egyedül kapható a M E G V Á L T Ó gyógyszertárban Szeged, Kájlay Alberi-uica,

o o o o o o o o o o o o o o o o o

Hercza L Miklós

226

,

9

F e r r a v i n " c h i n a v a s b o r .

Vérszegények, gyengélkedők, lábbadozók gyógyszere.
Főr?ktár:'a Mégválfó gvőá'jszerfár Szajed,
Kállay«Ufca 4. Kapható minden'gyógyszertárban
helyben és vidéken- Ara a kis palackoknak K 12.
nagy palackoknak 16-—• „Ferravin" névre ügyeljünk.

177

polgári és egyenruha szabó-üzlet.

Megrendelést, fazonmunkát, fordítást, átalakitást vállal

ISKOLA-UTCA

25.

SZAM.

é r f i és n&\ ruhák, tzi
Klb. l e g g o n d o s a b b a n

d o l g o k , csipke
szövet f ü g g ö n y ö k
v e g y i l e g t i s z t í t t a t n a k és f e s t e t n e k

L T J C Z A
183

TELEFON 1075.

J Ó Z S E F

kelmefestő és vegytisztitó ipartelepén Kasincsy-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 u k !

legmagasabb napi árban vásárol ==fe

a

BaGk-malom.

Aki gabonáját eladja, csépléshez ingyen
zsákot kap.
2033

m
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ÁRA 6 KOR.

SzAK—ÜTC- Vasárnap délután saját otthonában mérkőzik a SzAK az Ujszegedi
Torna-Klub csapatával. Az utóbbi jelenleg
a bajnokság harmadik helyezettjének legjogosabb aspiránsa, miért is minden erejével azon leszf hogy a kitűnő formában
levő SzAK-kal szemben respektábilis eredményt elérjen. Előzőleg 4 órai kezdettel
az I/B csapatok, délelőtt pedig az ifjúságiak meccseinek.

tMOrt'rttJ'í'Íí:
UJ.e&lflynt,

Hölgyek figyelmébe!

JUHÁSZ GYULA
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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
kos

raktárral

Szeged,

Tisza

Püspök-tér sarkán (Oíiovay vaskereskedés épületében.)

választé-

Lajos-körut
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TELEFON 16-34.

utódai, Petőfi S.-siigárut í .
Nypmatott Bruckner D. utódai könyvnyomdájában, Petőfi Sándor-sugár ut 1.
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