Ára 40 fülér.
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Nem engedjük
a forradalom vívmányait l
A háborúk tulajdonképpen konvertált
forradalmak. Ezt nem mi mondjuk, ezt
a történet és a társadalom tudománya
tanifja. Ami belülről robbant volna, a
szociális elégedetlenség dinamitják a
háborúban kifelé robbantják. Innen, hogy
a vesztett háború bőrén kivirágzik az
eddig latens forradalom.
Minden forradalom lényege, hogy amit lassú, de biztos
fejlődéssel elmulasztottak
megcsinálni,
gyorsan és bizonytalan sikerrel igyekszik
helyrehozni. És innen, hogy a legtöbb
forradalom kileng, tovább megy, a tehetetlenség törvényénél fogva. Talán ezért
is történt, a higgadt utókor történelemirása majd pontosabban
megállapítja,
hogy a magyar forradalom a kommunista-államba torkollott egyidőre. Ugy
látszik, nemcsak a természetben nincsen
ugrás, de a történelemben sincsen.

Csütörtök, augusztus 7.

Victor Hugó mondotta, hogy a forra- ly ek balkanizálni próbálják Magyarorszádalomnak is vannak törvényei és ezek got , ahelyett, hogy nyugati szellemben
a törvények is kötelezők, ezeket se lehet demokratizálnák.
büntetlenül megsérteni! Az októberi forNem engedjük, hogy a cabinet noir,
radalom vívmányait, a nemzeti és emberi
a titkos diplomácia,
az
osztályparlament
szempontból egyaránt fontosakat és szük- rövidlátása, önzése és elfogultsága ismét
ségeseket, nem engedjük elkobozni t'óbbé! föltámadjon, bármilyen formában, de a
Nem, nem soha! Ezek a minimumot régi szellemben és megint háborúba,
adják, ezekhez föltétlenül és rendület- katasztrófába vigye a szenvedő magyarlenül ragaszkodunk. Nem
engedjük, ságot. Nem engedjük, hogy itt anarkia
hogy detronizált zsarnokokat a nyakunkba legyen rend és haladás helyett!
akarjanak ültetni azok, akik nemzeti
Nem engedjük a forradalom vívmácégér alatt a Gotterhaitét szeretnék mu- nyait elkótyavetyélni, elherdálni, eliopni
zsikálni. Nem eugedjük, hogy egyéni vagy elárulni! Nem, nem soha! Több
érdekek a hazafiság bő palástjába bur- demokráciát,
több
kid furát
akarunk és
kolózva a dolgozók szolidaritását
akarják követelünk
minden vonalon, a forradameggyöngíteni. Nem engedjük,
hogy lom, a magyarság, az európaiság, az
kicsinyes hatalmi szempontokból néme- Emberiség nevében!

Viszont, visszafelé se lehet menni, a
halottakat (és a halott dolgokat) se lehet
föltámasztani és egy forradalomnak se
lehet célja a reakció. A mi dicső októberi
forradalmunknak mindenesetre vannak
olyan vivmányai, amelyeket már ma
megállapíthatunk, értékeihetünk, elismerhetünk és a fejlődés irányvonalába beállíthatunk. Talán elég a Habsburg-ház
detronizálására, az Ausztriával való közösség megszüntetésére, a hármas-szövetség felbontására, a népköztársaság kimondására, a haladó nyugati demokráciákkal való együttfejlődés elhatározására
utalnunk.
Mindezek ma
minimumok,
mindezek most történeti szükségszerűségek, ezeket föladni, ezektől
eltérni
egyenlő volna az ostobasággal, az öngyilkossággal ! Éppen azért nyomatékosan
rá kell mutatnunk arra, hogy vannak és
szerepelnek, sőt kezdenek előtérbe kerülni
olyanok, akik ezeket a vívmányokat kezdik ócsárolni, szeretnék visszacsinálni,
megpróbálják paralizálni. Holott ezektől
minden eltérés
tulajdonképpen
jelent
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és természetesen visszatérést
háborúba, az október előttre.

Kiadóhivatal:
SZEüfcD, KÁRÁSZ-ÜTCA 9. SZÁM.
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Öngyújtó

A román csapatok

bevonulása Temesvárra.
— A r o m á n m e g s z á l l á s végleges. —
Temesvár. Vasárnap délben vonultak be j társadalmi és felekezeti különbség nélkül vegye
Temesvárra a román megszálló csapatok", ezer j védelmébe.
főre menő csendőrség. A legénység az osztrákEconomu
ezredes válaszában
kijelentette,
magyar egyenruhát viselte, a legtöbben beszél- hogy az ő szempontjukból teljesen mellékes az
nek magyarul. Majd valamennyien a meg- a körülmény, hogy ennek a városnak többsége
szállott területről valók. A csapatokat Economu
magyar-e, vagy sem. Mellékes, mert teljes joezredes vezette, akit dr. Cosma Aurél prefektus, gok birtokában lesz mindenki. Sokkal teljesebb
majd Gesul József polgármester üdvözölt. szabadsága lesz mindenkinek, mint ahogy Volt
Utóbbi a meghódolás jeléül kenyeret és sói évszázadokon keresztül Erdélyben és Bánátban.
adott az ezredesnek. Az ünnep? fogadtatás A kultura az az összekötő kapocs, mely leheközben egy incidens történt, amire dr. Márfen tővé teszi az embereknek az együttműködését
Albert beszéde adóit alkalmat, ki a temesvári és reméli, hogy a Bánátban ez a kultura fogja
magyarság nevében üdvözölte a román ezredest. lehetővé tenni; hogy az emberek békében éljeMárton Albert azzal kezdte ugyanis beszédét, nek egymás mellett.
Közölte a Délmagyarország,
hogy Bratianu
hogy a városnak zöme magyar.
Erre a németek részéről közbekiáltottak, hogy román miniszterelnök meglátogatta Aradot s
onnan Temesvárra utazott. Temesvárott, mint
nem igaz, sohase volt.
Márton Albert: Temesvár városának szive- onnan irják, szintén ünnepélyesen fogadták.
Geml polgármesternek ezeket mondta Bratianu :
lelke magyar.
— Vegyék tudomásul, hogy a mostani megFelkiáltások:
Nem igaz ! Nem igaz !>
szállás
nem ideiglenes jellegű. A mai helyzeten
Márton Albert: Ennek a városnak magyar
Temesvár városa
polgársága nevében jöttem ide, hogy üdvözöl- már nem lehet változtatni.
tartozik. A román kormány
jem a román királyi hadsereget a bevonulás Nagy-Romániához
alkalmából. Üdvözlöm, mint a belbéke fentar- nak elsőrendű föladatát és gondját képezi, hogy
tóját. E város polgárságának hitvallása mindig a forgalom mielőbb fölvehető légyen és hogy
a békés munka volt. Célunk, hogy a város nyersanyagok behozatala által lehetővé tegyék
minden nyelvű és felekezetű polgárságával a munka minden terén való ujabb fölvételét.
együtt munkálkodjunk. Arra kérjük ezért ezre- Temesvárról Bratianu Lúgosra utazott.
des urat, hogy e várós kultutáját, a polgárság
szabadságát életét és vagyonát nemzetiségi,

nagy választékban, valamint

tűzkövek

ugy nagyban és kicsinyben kaphatók a 0\EDi S P E ^ ^ Í T E szivarkahüvely
főraktárában Szeged, Jókai-utca 11. szám alatt. = = = = = g Telefon 15-20.
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Uzsora éa Elet,
Az Élet szent jogán százezrek ajkáról kirobbanó vádként süvítem Szeged város hatóságának fülébe : törjétek le végre az élehniszeruzsorát!
Nem kutatom, milyen gazdasági okok váltják
ki azt. hogy például a hódmezővásárhelyi tyúk
hatvan fillérért' kegyeskedik tojást tojni ugyanakkor, midőn szegedi szomszédja ugyanezt a
müveietet csak két koronáért hajlandó elvégezni, azt sem kutatom, milyen puütikai okok
késztetik a vásárhelyi teheneket, hogy két koronáért vesztegessék tejük literjét ugyanakkor, a
midőn a szegedi vérhasjárvány egyik főeiőitíézőjének: a tejjel megfehérített szegedi viznek
literjéért hat koronát kelj fizetni, — én csak azt
a kegyetlen tényt szögezem le, hogy ennek a
.palotás Városnak testi épségével, egészségével,
magba szökkenő fiatalsága fejlődésével senki
sem törődik.
ínséges háborúnak sokéves pusztítása megőrölte testi és lelki energiánkat. Sohase nyüzsgött annyi testi szenvedő az orvos előszobákban, mint most. Én magam, kit kényszerűség
köt e város falai közé, a iegmélyebb emberi
részvéttel állok a tüdőbetegek százainak betegágyánál, kikhez hiába hivom segítségül a jótékonyság titokban működő apostolait, ha nem
történik azonnali szigorú hatósági
beavatkozás,
hogy egy szerény ebédhez szükséges élelmiszer ára 30-40 korona ne lehessen.
Értsük meg végre egymást! Ebben a városban, amelyben most az ország szive lüktet,
nemcsak milliomosok élnek. Hanem vannak
ökölbe szorult kezű tisztviselő-ezrek,
munkás-tizezrek, akik majd nem filozofálnak, ha már a gyomruk túlontúl korog.
Akik majd a forumori egymásra találnak abban
a mindent ledöntő és mindent túlharsogó kiáltásban : Kenyeret adjatok 1 Akik nagyon unják
már a bizottságosdi hatóságot; amely a saját
portáján annyira nem ur többé, hogy a kofák
terrorját sem tudja letörni.
A szenvedések kálváriájának sok stációja
meredez még előttünk, szegény magyarok előtt.
Mindenik nap ujabb csapással tetézi letiport
öntudatunkat. Összezúzva hevernek büszkén
meredező lelkierőink és halk szavunk már alig
erős, hogy szégyenünket leplezze. De hangunknak még dörgőnek kell lenni! Most ellankadt
izmainknak még feszülnie kell! Megroskadt
mellünkből zivatar fog felzúgni, hogy elsöpörje
a kikelt férgeket, amelyek most falánk mohósággal rágják évezredes törzsünket.
De mindehhez erő, erő és újból csak erő
kell! Az Élet feszülő lendülete, fölhalmozott
testi energiáknak titkos műhelye. Ne raboljátok
meg hát görnyedő testünktől a Jövö eleségét.
Sokat és bőven juttassatok neki az életforrásokból, amelyeket gyümölcs nedvében, a buza
drága magjában, füveknek illatos erejében rejt
a Természet. Hadd álljanak itt spártai ifjak,
keményen, mint a kőszikla, feszülő izmokkal,
acélkarokkal, vaslábakkal, melyeknek dobbanására, megrendülnek a világ urai, szóiván eképen :
„Óriásokat szült a Föld, útban vannak Attila
fiai!"
Dr. Miitter Vilmos.
K'-é legyen

Teschen.

Páris. A lengyel- és cseh-bizottságok, amelyek
Krakkóban tárgyaltak Teschen hovátartozására
vonatkozólag, visszatértek Varsóba, illetőleg
Prágába. A két fél, amely között Teschen
kérdése tekintetében egyezmény nem jött létre,
rövid időn belül ismét tárgyalni fog egymással.
A lengyelek népszavazást követelnek, a' csehek
azonban történelmi jogcimen követelik maguknak Teschent és nem fogadják el a plebiszcitumot döntés gyanánt. A vitás terület két
darabra szakítása, amelyet most tanulmányoznak, ugy látszik, nem 'elégíti ki egyik igénylő
á amot sem.
Szocialista-kongresszus

Lucernben.

Páris. A nemzetközi szocialista-kongresszus
munkáját Lucernben augusztus első napjaiban
megkezdi. A delegátusok egyrésze már megér-

Szelíd, 19] 9 augusztus 7

kezett a városba, így többek között
Renaudel,
Grurbach, Troelstra. Henderson és Macdonald.
Ukrajna, Cseh-Szlovákország és Lengyelország
is képviseltetni fogják magukat a kongresszuson.
A kongresszus előreláthatólag két hétig fog
ülésezni. Két bizottságot választanak, amelyek
közül az egyik a külpolitikai kérdéseket tanulmányozza, a másik bizottság pedig kizárólag
a szocialista-pártokat érdeklő ügyekkel fog
foglalkozni.
A békeszerződés ratifikálása

A politikai helyzet
(Saját tudósítónktól.) A temesvári francia parancsnokság
hivatalos
jelentést
adott ki a Budapesten beállott eseményekről. E jelenté? augusztus 4-ről kelteződik. Megnyugtató az a passzusa,
hogy „Budapesten föltétlen csend uralkodik". A jelentés katonás, szűkszavú.
Így s z ó l :

Angliában.
Paris.

A Németországgal

szerződés és az

angol—francia katonai

egyezmény, miután a király ezeket szentesitette, törvényerőre emelkedtek.
A bolgár határok

megáH apitása.

Páris. A legfelsőbb tanácsban Tardieu,
a
bolgár kérdés előadója, te nap olyan előterjesztéseket tett Bulgária határainak megállapítására vonatkozólag, amelyek nagy mértékben
kedveznek Görögországnak. Az előterjesztést
vita követte, amelyet holnap folytatni fognak,
azonban döntés riém jött létre. A legfelsőbb
tanács a tervezetet valószínűleg el fogja fogadni.
St.-Germain.
(A délszláv sajtóiroda jelentése.)
A bolgár békedelegáció első jegyzékében,
amelyet átadott Clemenceau francia miniszterelnöknek, Bulgária részére Macedóniát, Dobrudzsát és egész Tráciát kéri.
Bauer k ü l ü g y i

áHamtitkár
nak

távozásá-

okai.

Bécs. Bauer Otió, volt bécsi külügyi államtitkár, választóinak beszámolt 8 hónapi működéséről. Kijelentette, hogv távozásának kizárólag az az oka, hogy törekvései, amelyek a
Németországgal való egyesülést és az Itáliával
való szövetség kötését célozták, nem sikerültek.
A gyűlés bizalmát nyilvánította Bauernek.

(egész) gyufa és egyéb gyarmatáruk kicsinyben és nagyban legolcsóbb napi árban kaphatók ==
S Z E M E R E A . g y a r m a t á r u üzlete
Szeged, Feketesas- és Kigyő-u. sarok.
(Ausländer órás mellett.)
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Csütörtökön:

A kétlelkű
asszony.
B r t d y S á n d o r regénye filmen 4 felvonásban. A főszerepekben: Elza Beck, Kürti
György, Sí. Sellő R e n é <?s Széc&i Ferkó,
Előadások 5, 7 és '/a 9 órakor.

jelenlés.

Kun Béla elmenekült. A kommunistakormány végleg megbukott.
Szociáldemokrata-kormány alakult Budapesten.
A volt vörös hadsereg egy tisztiéi küldte
a nagykikindai francia parancsnoksághoz,
hogy a Magyarországgal való végleges
fegyverszünet
megkötését kérje.
Budapesten feltétlen csend
uralkodik.
Az ideiglenes kormány kiküldöttjét
egész
utján ovációkban részesítették a volt vörös
gárdisták.

Temesvár,

augusztus

4.
Raymond

?. k.

vezérkari főnök.

A román ' megszállásról, amely állítólag megtörtént volna, semmi pozitív hir
sem érkezett. A Délszláv
Sajtóiroda
közli a román vezérkar hivatalos jelentését augusztus 4-ről. Ez a következő:

Bukarest, augusztus 4. Tokajtól Aigyőig
a román csapatok tartják megszállva a'frontot a vörösek ellen. A Tiszánál a vörös
csapatok egy hídfőt sem tudtak megtartani.
A szovjetcsapatok nagy veszteségeket szenvedtek. Szolnok és Csongrád környékén a
• vörösök gyülekeznek és Szegedtől északra
SZÍVÓS védelemre látszanak berendezkedni.
Ez a védelem a kommunista-kormány
távozása következtében természetesen elmaradt. A románok tehát sehol sem
találnak ellenállásra.
A szegedi kormány tudvalevően
a
szerbek támogatásával
óhajtana Budapestre jutni. A támogatás megnyerésére
utaztak Balla Aladár és Belítska
Sándor
hadügyminiszter
Belgrádba,
ahonnan
máig nem érkeztek vissza. A két miniszter elutazása óta a román megszállás
előrehaladt. A helyzet lényegesen változott. Legalább is nagyon kétséges, hogy
megengedi-e most az antant a szegedi
kormány fegyveres felvonulását
Budapestre. A bécsi Der Neue Tag két nappal ezelőtt azt jelentette, hogy az Ábrahám-kormány nagy pénzösszeggel rendelkezik csapattoborzás céljaira, a csapatokat a szövetségesek fogják fölszerelni,
már eddig is sok tankot
bocsájtottak
rendelkezésére. Ez a jelentés, ahány sor,
annyi valótlanság.
A Peidl-kormány helyén van s hihetőleg nemsokára elválik, vájjon az antant
hajlandó-e velük tárgyalni, vagy csak
azzal a koalíciós" kormánnyal', amelynek
létrejöttét kívánatosnak tartja. Igaz-e az
a hir, hogy román protektorátus mellett
már keletkezőben van egy koalíciós
kormány, azt még ellenőrizni nem lehet.

Szeged, 1919 augusztus 6.
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Tisztviselők Otthona tiltakozik Paral-buffet
a gázárak emelése ellen.
Szeged, Széchenyi-tér 5. sz. ?
Saját tudósítónktól.) A gáz- és villanyárakat ugyanis nem látják megoldottnak semmikép a
iatóság jóváhagyta, a gázgyár megleli a megélhetés kérdését akkor, amikor a 180—200
niitásait, lesz gáz és lesz vilhny is. Üzleti koronás gázszámlák mellett egy négytagú csanipontból a város is jól jár, a gázgyár is. ládnál havonta csak kenyérre másik 180—200
közönség kétségbeeséssel veszi tudomásul a koronát kell kiadni, tejre 150 koronát és ez a
nden várakozáson felüli áremelést, de mert három tétel 550 korona a nyomorúságos havi
atalos irások bizonyítják, hogy az árak még 800—900 koronából. És hol van még a cipő,
gasabbak lehetnének, megadással kell fizetni, ruha, szappan, hus (?), zsir, fűszer, főzelék és
főnben kikapcsolják a villanyt, leszerelik a egyéb nem luxus tétel, amely egy szűkös házzórákat és aztán ? . . A gázgyár marad fölül. tartás keretében naponta mellőzhetetlenül jeValóban nincs kedvünk ezekben a lélegzet- lentkezik.
Szomorú tények ezek, amelyeknek a feltárása
telre is nehéz időkben kellemetlen közügyek^foglalkozni, azonban az árkalkuláló és el- nem a sajtó szégyene, hanem azoké az illetéörző bizottságokban ismét megfeledkeztek kes tényezőké, akik állandó strucpolitikát köokról, akik a tuljnagas egységárakat nem, pettek és követnek akkor, amikor a veszendő
gy alig képesek fizetni. Ezek a közalknlma- magyar tisztviselők anyagi ügyének kérdéséről,
ttak. Már annak idején, mikor a gázgyár rendezéséről van szó. A város első tisztvisepen a tisztviselők háztartására való példázás- lője megnyugtatta már a tisztviselőket azzal is,
i bizonyítgatta a magas egységárak előnyös hogy lesz még a 9 koronás lisztnek 40 korona
ltát, rámutattunk arra, hogy a tisztviselőket is az ára. Csak legyenek türelemmel a tisztm lehet és nem szabad sem 180, sem 200 viselők, mert még igen sokat kell szenvedni.
jronás havi világítási és tüzelési számlával Azonban a tisztviselők ennek dacára nem bírrhelni, mert képtelenek azt elbírni. Százszor, nak megnyugodni a gáz- és villanyárának
/erszer hangoztattuk és hangsúlyozzuk, hogy megállapításába sem. Arról értesülünk ugyanis,
tisztviselők kilenctizedrésze úgyszólván anyagi hogy a Szegedi Tisztviselők Otthona erélyesen
s fizikai csőd előtt áll. Ne tessék a tisztvise- állást foglal a gáz és villany árak uj megállakkel való kalkulációkat főtisztviselői fizeté- pítása ellen, tiltakozik és védelmet fog keresni.
ekre alapítani (ámbár ma ezek is csak ten- Védelmet ott, ahol az emberi szenvedést, a
tisztviselők sorsát, a nyomorúságot más serpeődésre elegendők),, hanem vegyék figyelembe
nyőn mérlegelik, mint nálunk, ahol tisztában
zt, hogy amig Szegeden a tisztviselők közül
vannak azzal, hogy az árdrágítás letörésével
ettőnek a havi jövedelme meghaladja a havi
tízezrek szenvedését lehet megváltani ebben a
500 koronát, addig husz tisztviselő 500—800 városban. A tisztviselők az idegen hatalmak
oronából kénytelen nyomorogni.
képviselőihez fognak fordulni.
Nincs más
Most már tisztelettel bátrak vagyunk azt hátra.
érdezni az igen tisztelt polgármester úrtól, aki
lső tisztviselője ennek a városnak, hogy olyan
agyon rendben találja a tisztviselők megélheésének a kérdését, teherbíró képességét? A
isztviselők képviselői azt állapították meg,
hogy a város első tisztviselője nem védte meg
javiifassa elsőrangú óra- és ékszera tisztviselők érdekeit a gáz- és villanyárak
üzletemben. Szolid árak! Órákban
megállapításának bizottsági tárgyalásán sem.
és ékszerekben nagy raktár.
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Belenyugodott az egységes- árakba és nem
foglalt állást a tisztviselők érdekében a proF I S C H E R K. i0%óELLKáVTÉHAi
gresszív ármegállapítás mellett. A tisztviselők

HÍREK

Óráját és ékszereit

Közös célra!
A kiváltságosokról ma beszélni ép oly hiba,
mint a jogfosztottakra különösen ráterelni a figyelmet. Történelmi osztályt emlegetni ma ép
oly bün, mintha valaki egyedül a munkásságot
akarná a jelenért és a közelmúltért felelőssé
tenni. Felekezeti kérdést előtérbe állítani ép oly
buta dolog, mint ráfogni valakire, hogy csak
azért reakciós, mert született báró, vagy azért
szabadsághős, mert született proletár. Ma és itt
a kiváltságosok jogairól, mulasztásairól és mi
egyébről beszélni, szembehelyezni őket, a maroknyi csapatot a nagy tömeggel, végzetes nagy
hiba és nem a megértéshez vezető ut.
Hát nem volt még -elég a szenvedésből, a
nélkülözésekből, nem vérzik még eléggé ez a
szétmarcangolt ország, nem dúlta még föl
eléggé az ötéves vérfürdő minden egyesnek a
lelkét és az összességnek kifelé való reputációját ? Csend van talán, béke és nyugalom, hogy
ismét belsőleg kezdjük egymásnak doronggal
való citálását? Hát nem tanul soha ez a nemzet? Tévedtek talán azok, akik ez ország ezeréves múltjára mutatva, lakosságának politikai
érettségére véltek konzekvenciákat vonni? Tudott vájjon Szeged kiváltságosokról, nem kiváltságosokról ? Volt itt valaha vallási türelmetlenség, felekezeti hajsza ? Álltak itt valaha — a
közelmultat kivéve — polgárok és munkások
ellenségként egymással szemben ?
Csak idegenek felvilágosító munkájának .köszönhettük a termelési rend két egymásra utalt
tényezőjének a szétbomlását, majd szembehe-

lyezkedéséí, csak annak köszönhetjük a kiváltságok felszínre hozását, a vallásháboruskodás
csóvájának az elörántását. És nem lesz itt béke
e városban, nem lesz rend ez ország szégyenletes maradványában, amig nem kiabáljuk oda
a sötétben ólálkodóknak, a mindenáron békétleneknek : handsoff 1
Nem mondom, hogy a történelmi osztály
kiváltságosainak, vagy a munkástömegnek nem
volnának kötelességei és jogai egymással és
az országgal szemben, de ezek a kötelességek
csak azonosak lehetnek: egymással kezet fogni
vállvetett munkához, ez országot, e várost a
végelpusztulástól megmenteni, azt az utat, vagy
akarták azt az ösvényt megépiteni, amely a
szebb, a jobb, a boldogabb országhoz, városhoz vezet.
Békemühelyt alakítottak, amelyen: le a burzsoáziával, le a kiváltságosokkal I — kiabálnak, Nemzeti Bizottmány alakul, amely a kiváltságosok
jogait a nagy tömeggel szembe kívánja helyezni,
egyesek följelentgetik a polgárokat, mások a
munkásokat, egyik jobbra megy, a másik balra.
Alkalmas-e ez arra az országot súlyos helyzetéből kivezetni ?
Emberek 1 Felejtsük el egy történelmi pillanatra a turáni átkot, ne nézze senki azt, ki
hová tartozik, nézzük a célt, amelyért mindenki
küzdeni akar és akkor, ha összefogunk e cél
érdekében : nagyot fogunk alkotni s ha az alkotás meglesz: ám jöjjenek újra az apró civakodások! De ma békére, együttműködésre nem
széthúzásra van szükségünk.

Gál

Miksa,

— A román király kegyelmet ad az elitéit Apáthynak. A bukaresti Adeverul, Mille
Konstantin lapja irja: Mint egészen biztos tényt
beszélik, hogy a nagyszebeni haditörvényszék
által öt évre elitélt Apáthy István egyetemi tanárnak a király megkegyelmez.
— A temesvári szerb püspökség Nagykikindán. Illetékes helyről kapjuk a következő
információt: Az uj román és szerb zóna meg->
állapítása után szükségessé vált a temesvári
görögkeleti szerb püspökségnek Nagykikindára

=
Kiss D. palota
=
Tóth Péterrel szemben.

Előkelő úrinő ha látogatóba
megy, eredeti Houbigantparfüniőt használ és Roger
& Gallet szappannal mosdik.
o o o

Germandréi púder.
Francia f o g c r é m .
Eredeti kölni viz.

Ifi v a n I M e g é r k e z e t t !
Háziasszonyok siessenek a Munkások Általános
volt közélelmezési raktár,

Szeged, 1919 augusztus 7.
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A régen nélkülözött prima

sománcotoli edénq-

Fogyasztási Szövetkezete

Feketesas-utcai boltjába,

hol ugy az edényeket, mint minden egyéb háztartási cikket a legjutányosabban
lehet beszerezni.

lését határozatképtelenség miatt nem tarthatván
meg, a közgyűlést augusztus
8-ára,
délután
félőt
órára tűzte ki a Korona-utca 18. számú
székházába, melyre a tagokat tisztelettel meghívja az Elnökség. Az ülés a megjelent tagok
létszámára való tekintet nélkül meg fog tartatni.
— Dr. Müller Vilmos, a tátraházai tüdőTárgyai: Évi jelentés, zárszámadás, vagyonbeteg-szanatórium igazgató-főorvosa, volt tanár- mérleg, költségelőirányzat, indítványok és tisztsegéd rendel kizárólag tüdőbetegeknek Kossuth újítás.
Lajos-sugárut 8. sz. alatt, d. u. 2—4-ig.
- Az ügyvédi irodai alkalmazottakat a
— A r o m á n o k K i s t e l e k e n . Szerdán XXL számú népbiztosi rendelet értelmében az
leginkább kisteleki emberek
előadása ügyvédek kötelesek voltak a kerületi munkásbiztositó pénztárnál bejelenteni. A kerületi
nyomán, az a hir terjedt el Szegeden, munkásbiztositó respektálta is a tanácskormány
hogy a Tiszán átkelt románok bevonul- rendelkezését és a tagdijakat az ügyvédektől
illetve azok alkalmazottaitól pontosan beszedte.
tak Kistelekre. A hirt,
egyelőre fentartással kell fogadni. Kétségtelen, hogy ez a rendelet igazán szociális és humánus intézkedést tartalmaz és bizo— összeesküvés a szultán ellen. A Reuter- nyosnak tartjuk, hogy az újonnan alakult korügynökség jelenti: Konstantinápolyban a ható- mány a XXI. számú rendeletet érvényben fogja
ságok ujabb összeesküvésnek jöttek a nyomára, hagyni. A szegedi kerületi munkásbiztositó
amelyet a szultán ellen szőttek.
pénztár azonban, ugylátszik kárhozatosnak véli
— A vasúti forgalom a temesvári üzlet- a rendeletet. A megbetegedett ügyvédi alkalvezetőség területén, mint Temesvárról írják, mazottakat ugyanis nem gyógykezelteti, a tápa nagy mozdony- és vagonhiány következté- pénzt nem folyósítja, mert „a rendelet
ben még mindig nem indulhatott meg a ren- nem hajtható végre", de a dijakat pontosan
beszedeti. Látható
des keretek között. Szeged és Arad felé és késedelmi kamatokkal
további intézkedésig csupán a gyorsvonat anomália, hogy egyfelől behajtja a dijakat, de
közlekedik, a személyvonat forgalma ezen a másfelől megbetegedés esetén a gyógykezelést,
két vonalon teljesen szünetel. Lúgos felé, a táppénz folyósítását megtagadja.
mint eddig, naponként megy személyvonat,
azonkívül pedig megindult a forgalom Lúgos
és Gátalja között is. Remélhető, hogy már a
közeli napokban közvetlen vasúti összeköttetés lesz Temesvár és Buziásfürdő között is.
Ebben az irányban most folynak a tárgyalások.

való áthelyezése. Az irattárat két részre osztották és egyrészét Nagykikindára szállították.
Mindez a belgrádi kormány rendeletére történt
és valószínűleg a verseci és temesvári egyházmegyék egyesítését fogja maga után. vonni.

KORZO-MOZI R.-T.

— Magyar miniszter a nagyszebeni kormányzótanácsban. A kolozsvári lapok a Hajduföld jelentéseit közlik, amely szerint dr. Kiss
Géza, a debreceni egyetem rektora belép a
nagyszebeni kormányzótanácsba, mint a magyar
nemzetiségi ügyek minisztere. A debreceni lapok dr. Kiss Gézát ezért a hírért erős támadásban részesítették. A Nagyszebenben megjelenő Deutsche Tagespost is közli a hirt és
hozzáfűzi, hogy érte felelősséget nem vállal.
Dr. Kiss Géza dr. Kiss Mór, kolozsvári egyetemi tanárnak a fia és a debreceni egyetemen
a római jog tanára.
— Hazatérési hivatal. A nagyszebeni
kormányzó-tanács belügyi osztálya hazatérési
hivatalt szervez. E hivatal célja az idegenben
tartózkodó erdélyi és a Romániához csatolt
területen honos polgároknak és ingó vagyonuknak hazahozatala, az egyesült területen
honpolgárok idegenben maradt családtagjainak
és az ingó vagyonuknak hazaszállítása, a kormányzó-tanács területén tartózkodó idegenek
hazájukba való hazatérését elősegiteni, lehetőleg
ingó vagyonuk hazavitelének teljes biztosításával. E cél elérésére alapokat teremtenek
különböző idegenben felállítandó hazatérési
hivatalok és ügyvivőségek létesítésére, a támogatásra szorulókat segítik és az idegenben
lévő hazatérni vágyók hazaszállitási költségeit
biztosítják. Hazatérési hivatalt létesítenek Amerikában, Szibériában, Bécsben, 6 ügyvivőség szervezése Havre, Marseille, Cherbourgh, Boulogne,
Wladiwostok kikötővárosokban, valamint még
más városokban. Idegenből és külföldről csak
azokat lehet hazahozatni, kik az egyesitett
területen születtek és ott illetékesek. Ezekről a
területekről mindazok hazatérhetnek, akiknek
idegenben állampolgárságuk van, vagy akik
román területen illetékesek ugyan, de Írásban
kijelentették,
hogy
örökre
ki
akarnak
vándorolni és hogy ők a román állampolgárságra nem reflektálnak.
— A Nemzeti Bizottmány csütörtökön
délután 4 órakor gyűlést tart.
— A Szegedi Katolikus Nővédő Egyeeiilet július 31-ére kitűzött rendes évi közgyű-

Igazgató: VASS SÁNDOR,
a Telefon-szám 11—85. s

Augusztus 7-én, csütörtökön este
9 órakor.

lm hítéshsL
MŰSOR.

— A gyermeknap. A gyermeknapot Ujsze
geden 10-én délután 2 órai kezdettel tartja
meg. Belépődíj 3 korona. Paral-buffet, zeneka
konffetti csata, sátrak, szerencsekerék stb. Nap
s
érdeklődés.
— Tolva] pesti milliomosfiu. Néhány nap
pal ezelőtt a Tisza-szálló 66. számú szobájábú
elloptak szászhuszezer koronát. A pénz eg
Dombrády nevü fiumei lakosé volt, aki följele
lentést tett a rendőrségen és közölte az ell0
pott papírpénzek sorszámait. Dombrády tizeze
korona jutalmat tűzött ki a tettes kézrekeritőjé
nek. Az eset után két nappal a Szeged-Cson
grádi Takarékpénztárban jelentkezett egy asz
szony, aki hat darab 200 koronást akart be
váltani. A bankban a rendőrség által közö
sorszámokról fölismerték, hogy a pénz lopott
Az asszonyt előállították. A rendőrségen az
vallotta, hogy a pénzt az utcán találta. A renc
őrség tovább nyomozott az ügyben és kedde
kézrekeritette a tettest, egy budapesti huszéve
milliomosfiu
személyében. Az „eltévelyedet
fiatalembert letartóztatták. Kihallgatása alkalmáva
töredelmesen bevallotta bűnét és azzal vét
kezett, hogy nem tudja, mit csinál. Az ellopó
pénz nagyrésze megkerült.
— Bankjegyek kicserélése. A szegedi pénz
intézetek és bankcégek felhívják a t. közön
séget, hogy az Osztrák-Magyar Bank által kibocsátott lebélyegzett és lebélyegzetlen fehér
hátú, továbbá 10.000 koronás bankjegyeiké
jóérvényü (kék) bankjegyekre való kicseré
lés céljából valamelyik helybeli pénzintézetné
vagy bankcégnél elismervény ellenében mielőbb
de legkésőbb folyó hó 15-ig letenni szive*
kedjenek.
— Öngyilkossági kisérlet. Rovó
Iloni
17 éves, Bercsényi-utca 18. szám alatti lakos szer]
dán fél 11 órakor a vasúti hidnál a Tiszába vetettd
magát. Az utána evező halászok kimentették]
A mentők beszállították a kórházba, ahonnaif
1—2 napon belül egészségesen eltávozhat.
— Égő szénaboglya. A szabadkai vám-l
háznál szerdán délután fél 3-kor kigyuladt egy
szénaboglya, amely a kettős sorompónál lévő
vasúti őr tulajdona volt. A tűzoltók a tüzet
hamarosan eloltották.

Ékszermunkát

készítek

megrendelésre ízlésesen rajz vagy minta szerint. Tört aranyat,-brilliáns ékszert legmagasabb áron veszek. G á s p á r (Grosz) Ferenc.
K ölesey-u. 2 . - N a g y ó r a j a v l t ó m ű h e l y .
Bejárat kOzvellon Goílschall hölgíjfodrász melleit. 204

1. Nyitány.
2. M a t á n y mint mozikikiáltó.

3. Halmos Gyulát
a) Lehár: Hercegkisasszony.
Hadzsi Stavrosz belépője.
b) F a l i : Nevető férj. Bordal.

4. Nádas Sándor: Tót asszonyok. Személyek: Matány, Kertész, László, Balogh,
Réz.

5. Hilbert Jankai
a) Lehár: Luxemburg grófja.
Angéla belépője.

b) Lehár i Éva belépője,

A „BÉLKASYARORSZÁG" telefonszámai I

SZÜNET.
6. Zene.

Szerkesztőség

'7. Ocskay Kornél
a) r a l i : Sztambul rózsája. Achmed
belépője.
b) S t r a u s z : Legénybucsu. Ottlnghauser belépője.

8. Zilahy Lajos: Az ökör, parasztkomé9.

dia. Személyek: Kertész, Étsy, Rogoz,
László, Matány.
a) H i l b e r t - H a l m o s « Duett. Jakobi
Leányvásár-ából.
b) H i l b e r t - O c s k a y : Jakobi: Lili.
Duett.

10. Karinthy Frigyes: A bűvös szék.
Személyek: Kertész,
László, Rogoz stb.

ooúoooooooooooom

Étsy,

Matány,

Kedvezőtlen idő esetén az előadást a
téli helyiségben tartjuk meg.

. . .
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Nyomda

16-34

Kiadóhivatal

.

.

.
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• S É *
használt

Briliánsokat,
ékszereket,

arany és ezüst régiségeket igen M A G A S
A R B A N megvételre keresünk.
284

Fischer Testvérek
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SPORT
A Gazdasági Egyesület

I Lóversenytéri
|

sporttelepén

szombaton és vasárnap d. u. negyed 6 órakor

barátságos r e v a n s m í r k ő z é s

príma szántóföld
8 km. Temesvártól, gyönyörű kastéllyal, mely áll 12 szobából, köztük 2 szalon, fürdőszoba, a kastélyhoz gyönyörű 10 holdas park és
12 holdas gyümölcsös, konv'nakertészet és szőlő, ugyanezen területen
megfelelő gazdasági épületek. A
kastély a birtok közepén fekszik és
az egész birtok belátható, 4 gémes
kut rendszeresen elosztva. A vasútállomás közvetlen közelében,

Délután 4 órakor előmérkőzés.

Tribün!

Büffé!

Bácska—SrTK. Az előző évi szereplések
nyomán annyira ismert Bácska
látogat el
először Szegedre az év folyamán. A helyi
csapatok találkozásához szokott közönség
azért nagy érdeklődéssel tekint a szombat és
vasárnap délutáni mérkőzések elé, melyek a
SzTK előnyösen átalakult csapatát állítja
nehéz feladat elé. A mérkőzéseknek reváns
jellegük van, amennyiben a Bácska a nemrégen Szabadkán szerepelt SzTK-t megverte,
a SzTK pedig mindenáron revánsot akar
venni. Az érdekes küzdelemre belépő-jegyek
elővételben csütörtökön és pénteken délután
5 órától kaphatók az Európa SzTK-termében.

MOZI

564

a Bácska Szabadkai ÁtMetitai C l
és a Si, T. K. csapatai között.
Villamos!

5

Uránia műsora. Ma csütörtökön: A kétlelkű asszony, Bródy Sándor regénye filmen,
4 felvonásban,
a főszerepekben:
Elza
Beck, Kürti György,
Sz. Sellő Rózsi és
Sze'csi Ferkó. Péntektől—vasárnapig: A hóhér kötele, dráma 3 felvonásban, a főszerepben : Franceska Bertini. Ezenkívül Utazás a
házasság körül, bohózat 3 felvonásban.

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:
PÁSZTOR" JÓZSEF

¿azaroviíz H. Lázár
mezőgazdasági

és ügynökségi

irodája

Szeged, Deák Ferenc-uíca 23., II. em.
(Pontos cim.)

xxxxxxxxxxxxxxxxx
SZÍNHÁZ

Legszebb élő- és
művirág csokrok
164

és koszorúk olcsón, ízléses kivitelben
k a p h a t ó k V Ö R Ö S STEFÁNIA, Horváth K.
utóda cég virágüzletében, Kárász-u. 11. |

JOOCXXXXXXXXXJCXXXX

MŰVÉSZET
HETI

MŰSOR:

Augusztus 9., szombat: Bolondok háza. Énekes
bohózat.
Augusztus 10., vasárnap: Náni. Népszínmű.

KORZO-MOZI R - T .

K0RZ0-M0ZI RT.
Igazgató: VAS 8 SÁNDOR,
•r Telefonszám: 11—85.

Igazgató: VASS SÁNDOR.
• Telefonszám 11—85. #

fiIRDETESEKET
FELVESZ

Augusztus 7-én, csütörtökön

Csak 7 érakor

Augusztus 8., 9. és 10-én.

a DÉLMAGYARORSZÁG
KIADÓHIVATALA.

A magyar filmgyártás remeke!

Sgensáció I

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

Ballá
Ignác és Újhelyi Nándor. Rendezte Désy fllíréd.
D r á m a 2 felvonásban. Irta

Peterdy Klára, OH Hrisztid,
Pán Ella, Kornay Richárd, ifj. Halvany
Károly és iajfay Károly.

Szereplők:

oqp
oo
o

KÖVESI
kereskedelmi

BÉLA
ügynöksége

,n e

! 3-o8án MariiMi. 28.1.10. I S S

Ugyanitt HÁZASSÁG KÖZVETÍTÉS a legnagyobb lilokfariás mellett.

Hercza L Miklós
177

polgári és egyenruha szabó-üzlet.

Megrendelést, fazonmunkát, forditást, átalakítást vállal

ISKOLA-UTCA

25.

Pénteken, szombaton és vasárnap.

SZAM.

Szenzáció I

Z O L A E M I L halhatato

ian müve a filmen. <>

Germinal
dráma 8 felvonásban.

Előadások

pénteken és szombaton 7

és vasárnap 6, fél 8 és 9 órakor.
Az előadás kedvező i d ő esetén a nyári
helyiségben lesz megtartva.

DÉLMAGYARORSZAG
I

Apró hirdetések.

JUHÁSZGYULA
UJ

Szeged város
fogyasztó közönségéhez!

KÖNYVE

EZ AZ ÉN

VÉREM

amely a költő hetvennél több
uj versét tartalmazza. •
M I N D E N KÖNYVÁRUSNÁL KAPHATÓ.
•*-*•

ííi]f@slő

az országosan eiisrnert Leinzinger-féle. Ära 4 kor.
Kapható: Lefnzinger Gyula gyógyszertáriban Szeged,
Széchenyi-tér.
153

KARPíTOS MUNKAKAT

kötélgyároenál

készítenek. Külön javítóműhely.
199

Telefon 1203.

Ugyanott tanuló fizetéssel, vagy ellátással felvétetik.

Szeged,

Szeged,

mindennemű kender, kötél, zsineg,
zsák, p o n y v a és h á l ó k jutányos
gyári áron kaphatók.
Telefon 469.

iJpaí

Korona-utca

férfiszabó
üzlete

15.

szám,

(zsidó templommal szemben.)

272

Wigner Mihály Rtília-uíca 3. sz.
alatti női divattermét átvettem.

299

az

összes

parfümök

illatszertárban
piperecikkek
a

legjobb

ségben kaphatók

és

minő-

Kelemen-

u t c a 7. s z á m alatt.

195

való fényképek egy félóra alatt készülnek

Vidra utca 3 szám

-

w

-

-

Telefonszám : 915.

v a r r ó g é p , beszélőgép,
gumrr.ik és alkatrészek.
Javitó műhelyem első!

SIMONYI

igazolványba
fényképésznél

Korzó-kávéház mellett, Somogyi-utca 24, sz.

Szántó Sándor

régi osmert cég, főraktára kizarólag Kiss D.palota (Kiss-u 1 Szeged.

Szeged, Rftila-ufca 3. sz.

V E M U S

¡ar,

olcsóbban!

női divatterme

ro 11 t i b á b
illUIIKdK

8

Sehoi

Keríész J é i s e f

Arcképes

javítását és átalakítását
'jutányos árban elvállalja

Mjnden könyvujdon|ág
kölesönAÄ
*
könyvtárában
Kigyó-uíca 1. olvasható.

237

Több évi párisi és budapesti eredményes működésem elég biztosíték árra, hogy
a modern ruhakészitést a n g o l és francia
divat szerint megrendelőim fokozottabb
igényeinek megfelelően eszközöljem.

Vízvezeték- és bádogosFEtíÉR IMRE

B A C K-M A L O M .

A nagyérdemű közönség szíves tudomására hozom, hogv

a BAbOS-féle kárpitos-üzletben

Ceigner

Felkérjük mindazokat, kik a közélelmezési hivatal felszólitása értelmében
gabona, illetve lisztszükségletüket egész
évre, vagy részben fedezni óhajtják,
hogy malmunkat bízzák meg a gabona
bevásárlásával, melyet azután vámmalmunkban részükre meg
fogunk
őröltetni, elsőrendű liszt kiszolgáltatásáról kezeskedvén,
2687

VARGA MIHÁLY

elsőrendű kivitelben jutányosán

Kossuth Lajos-sugárnt 6.

1?, h á l á s a k

pllétá

Női divatterem megnyitás

m E Q N V í L T özv. Nagy Károlyné
elsőrendű gtiermekszalonja Polgár-u.
U g y a n o t t t a n u l ó l e á n y o k felvé20. szám alatt. tetnek.
2680
Telefon 12—72.

¿egjobb

Vadászok,

egy pár csípőig érő finom kautschuk csizma eladó. —
Megtekinthető a délelőtti órákban Adler üvegüzletében,
Tisza Lajos-körűt 38.
2686

297

ARA 6 KOR.

r

Szeged, 1919 augusztus 7.

| Árverési hirdetmény,
Alulírott állami közjegyző közhírré teszi,
j hogy dr. Singer István ügyvéd által képviselt Kálmán Ernő megbízásából a Sze! geden Feketesas-utca 15. szám alatti
házban Kálmán Ernő üzleti helyiségében
elhelyezett 685 darab különböző cip;<
bőráru 1919. augusztus 9-én délután 3
órakor a helyszínen nyilvános árverésen
vevő kára és költségére az OsztrákMagyar Bank által kibocsátott kék pénzben készpénzfizetés mellett elárvereztetni
fog.
Szeged, 1919. augusztus hó 3.

FEREHay Liny

Orincsák Mikíósné

női dlvatternie
•mACVMtrllil i l ^ g i i y £it?

^ol
kák

e

szakmabeli munelvállaltatnak.
281

j Elismerten legjobb hatású a valódi

Áa
8k

¡
j Erdei
226

Sboiya e r e m

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

virágüzlete Széchenyi-tér 17.
213
Állandóan a legszebb élő virágok kaphatók.
Csokrokal, koszorúkat <-!ő- é* miivirágokból megrendelésre készít.
Telefon 15 67. lakás.

Masseiir,

okleveles

speciálisan végez massirozást, hideg viz gyógy, félfiirdőket, elbénuli lestrészeket kézzel zanderoz. É j j e l r e
betegápolást és fürösztést vállal iöbb évi szanatóriumi
és kórházi gyakorlattal. Szives megkeresések Zoltánu t c a 13. sz. alá kéretnek. Sándorfi.
2142

Dr. JecIHcska Béla,
26/1

áll. közjegyző.

ora- gs

Tisztelettel édesítem a nagyérdemű közönségei, hogy ?-.-=

étesriiíIfitGiit KBwyöItstlai
s

azt

Rákóczi-tér

2.

sz

alól Kossuth Lajos-

s u g á r u l 8. s z á m alá íielyezlem ál. —

Nógrádi László

Tisztelettel

órás- és ékszerész.

226

„Perravtii^chinavasbor.
Vérszegények, gyengélkedők, lábbadozók gvógvszere.

Főraktl: a íAegválíő Syőáysxerfár Síéáed,

Káüay-UÍca 4 . . Kapható níinden gyógyszertárban
beiybeá t i vidéken. Ar« a kis palackoknak K 12.- ,
nagy palackoknak 16.—• „Ferravin" névre ügyelőink.

Szobafestő és mázoló
CSONKA MIHÁLY 5gg5$TglS
JUTÁNYOS ARAK !

292

MODERN

KIVITELI

Tiszrelettej értfciifem
ncíüuiu a i!.
n. c.
é. iwj
közönségei,
/.kj itj^yv-i, »i^yy
hogy
Korona-utca
15. sz. alatt
nyitottam. Rendeléseket és javításokat jutánvos áron
vállalok.
245 Tisztelettel L U S T E I N E R D E Z S Ő .

dpésxmüheiyí

Értés itera a n- é. közönséget, hogy férfi- és női divatáru- j
üzletemet megnagyobbítva' Zárda-utca 1 » sz- alól a Belviroái *
kávéház
cs »*<j>
-azőrmeáru
üzle- |
„.
,
.
" — " " - mellé,
" » • aa Jánosik űátios-féle
>«•'«• ;szticso' -.-. - -.j
uiectu M/tétében Kigyo-utca 2. sz. ala áthelyeztem, hol mindennemű :férfi és női szövetek, gtenadin...-, zefirek, clottoR,
schifonok, kartonok stb. a legolcsóbb árban lesznek árusítva. 239 f'ctting J á n o s divatkereskedő, Kigvó-ifrca!

c* f
& l

ESsSrenoi lárpífos

műhelyedben

217

kizárólag modern kárpitos bútorok készülnek a legfinomabb kidolgozásban. Bcírbutorok J
í átfestését és mindennemű kézimunkák montirozását vállalom Felhivom a t. közöns .uet, '
hogy m u n k á m a t üzletemben megtekintse minden vásárlási kénvs/.er nélkül. M i n d e n n e m ű fel- '

vnágoMtássai
M i i l h o f f e r
t a l a n u l szolgáíok

EGHVILT

A l b e r t

k;

'"'pi,os *

L a c z a K o z m a r ő f ö s és d i v a t t i r u h á z a
kos

raktárral

Szeged,

Tisza

Püspök-tér sarkán (Otfovay vaskereskedés épületében.)

Nyomatott Bruckner D. és Társa utódai könyvnyomdájában, Petőfi Sándor-sugárul ).

di5zki|

Básíiia-u. 9. Telefon 13-11

vc.^aszté-

Lajos-körűt

és

^

28Ő

