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Szerkesztőség :
SZuGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. S Z Á M .
A szerkesztőség telefonja : 305.

Szeged, !9i9

Közérdekű kötelesség.
Szerdán a kereskedelmi és iparkamarában
megint marakodás volt. Bőriparosok és bőrkereskedők verekedtek, ezúttal nem 'egymással, hanem két olyan emberrel, aki az értekezteten nem volt jelen. Az egészen elnyűtt
és sürgős talpraállitásra váró gazdasági élet
annyi nagy problémát vet felszinre, hogy az
ember szinte hajlik afelé, hogy az ilyen természetű összecsapásokat ne vegye komolyan.
Ma nincs arra időnk, hogy kutassuk vagy
vitassuk, milyen közélelmezési szenátor volt a
múltban
Balogh Károly. Esetleg hajlandók
leszünk beszélni róla hat vagy tiz hónap
múlva, vagy még hosszabb idő múlva. Akkor,
amikor már biztosítva látjuk mindennapi kenyerünket. Addig szüntelenül hajtogatjuk, —
persze ennek megfelelően cselekszünk is —
hogy se időnk, se lelkiismeretünk, se idegünk,
se kedvünk, se erőnk az ország, a lakosság
és a város nagy ügyein kivül mással foglalkozni. Őrt kell állani, hogy az ország politikai
berendezését a becsületesen progresszív életevek alapján kezdjék el épiteni. Vigyázni
kell, hogy ami most és a közeljövőben történik, az csakugyan a végleges kibontakozásért
történjen és hogy e fejlődés folyamányát meg
ne zavarják, vagy meg ne akasszák konkolyhintők és bajkeverők. Épiteni kell, a szemünk
rajta lesz, hogy az épités munkáját jól végezzék. A szivünk rend és nyugalom, az érzelmünk felvirágzás után áhitoz, ezek megteremtése érdekében koncentráljunk minden erőt
és tehetséget.
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cáfolnak is, tetteket, amelyek élő dokumentumai lesznek annak az általuk sokszor
hangoztatott állitásnak, hogy nyissák csak
meg a teret, az utat a kereskedő és az
iparos előtt, majd hoz az árut és majd ad
olcsón.
Elégedetlenkedni, zúgni, követelni csak egy
osztálynak van oka és joga: a tisztviselőnek
és a munkásnak. Nincs az a nagy fixfizetés,
amely arányban állt volna, vagy állna az árak
emelkedésével: Egyáltalán nincs nagy fixfizetés. De van tömérdek kiéheztetett és le-

Kiadóhivatal:
SZEGED, KÁKÁSZ-ÜTCA 9. SZÁM.
A kiadóhivatal telefonja : 305.

Péntek, augusztus 15.
rongyolódott munkás és tisztviselő. Az ország
és a rend érdekében tartozó kötelességét
teljesiti tehát a kereskedő és az iparos, ha
azon vetekszik, hogy áruk minél tömegesebb
behozatalával, vagy bármi más módon az
árak minél rohamosabban mérsékeltessenek.
Senkise hagyja okulás nélkül elmúlni az
utolsó öt év eseményeit. Az osztály- és az
egyéni érdek túlhajtott szolgálata nem vezethet jóra. Most minden kereskedőnek és
iparosnak elsősorban közérdekű kötelességei
vannak. Teljesítsék őket.

Enyhítik a román föltételeket.
— József főherceg és az antant. —

(Saját tudósítónktól.)
Budapestről érkezett hirek megcáfolják azt a hirt, mintha
a román király csakugyan bevonuft volna
a magyar fővárosba, ahogyan azt a külföldi lapok jelentették. A román fegyverszüneti föltételek minden jel szerint
enyhülni fognak, mert ez az antant kívánsága. Egyébként Mardaresch
tábornok, a Magyarországra bevonult román
seregek parancsnoka is, francia lapok
közlése szerint, igen emberséges hangon
nyilatkozik.
— Budapestre kirárólag azzal a céllal
jöttünk, — mondja a* tábornok — hogy
Ma sem arról irunk, hogy ki menjen vagy eloltsuk azt a tűzfészket, amely egész
kinek kellett volna menni Triesztbe a bőrért.
Középeurópát, de különösen minket feArról, hogy helyes-e, hogy a város cipőnyegetett.
Egy pillanattal sem szándékogyártásra megint üzemet akar berendezni,
zunk
tovább
maradni, mint amennyi
esetleg majd beszélni fogunk. Akkor, ha
látni fogjuk, hogy az . itt hangoztatott szem- szükséges ahhoz, hogy a magyar nép
pontokból szükséges. De kérve kérjük a olyan kormányt alkosson, amelyben mi
kereskedőket és az iparosokat, hogy hagy- és szövetségeseink megbízhatunk. A majanak fel ezzel az állandó marakodással. Az
egész ugy mutat, mintha a maguk zsebéért gyar néppel jó egyetértésben akarunk
történne, pedig" megvagyunk győződve róla, élni és nem kívánunk tőle egyebet, mint
hogy sok köztük az olyan ember, aki szíve- ami nekünk a méltányosság alapján jár.
sen tenne szolgálatot, bizonyára most is ezt
József főherceg üzenetben kérte ^elisakarja, a közügynek. A kereskedő és iparos
mertetését
az antanttól. Hogy mi lesz
— enyhén szólva — nem panaszkodhatik.
Nagy volt, nagy még ma is, a drágaság, de erre a válasz, azt még nem lehet tudni.
ők olyan szépen kerestek az utolsó öt év A budapesti kormánynak nagy gondja
alatt, sokszor épp e drágaság révén, hogy most a lakosság élelmezése. Van már
bőven jutott is, meg maradt is. Semmi okuk hir arról, hogy az antant élelmiszert fog
arra, hogy most ugy kapjanak, mintha éhe- küldeni az országba, aníi mindenesetre
sek lennének, a kínálkozó kereseti alkalmak
után. Nemcsak kenyérre, de még kalácsra örvendetes. Főleg a kiéhezett főváros
sem kell nekik. Azzal pedig, hogy a paraszt szorul rá a gyors gondoskodásra.
mint viselkedik, ne védekezzenek. A paraszt
Dömötör ¿Mihály népjóléti miniszter
mindenesetre okosabb, mint ők. Hallgat. érdekesen nyilatkozik budapesti útjáról.
De az intelligens városi polgártól, a keresA szegedi kormány tagjai közül _már
kedőtől és az iparostól, tetteket várunk, tetteket, amelyek expiálnak, igazolnak is, meg- csak egyedül ő van Szegeden, de nem-
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sokára szintén visszautazik Budapestre.
Hirei szerint Budapesten uj kormány
alakul. Hogy ebben résztvesznek-e a
volt szegedi kabinet egyes tagjai, az
lehetséges, de nem bizonyos. A kormányformáról és a végleges kormányról
egyébként, mint többször megírtuk, a
népképviselet fog majd dönteni; Hireink
a következők:
József főherceg üzenete.
József főherceg üzenetet küldött Budapestről
Clemenceau miniszterelnöknek, a békekonferencia elnökének.
József főherceg arra kéri a szövetségeseket,
hogy ismerjék el az uj magyar kormányt,
amelynek alakulását bejelenti. Előadja, hogy az
uj kormány, amelynek programja Magyarország
rendjének helyreállítása és az idegenből behurcolt bolsevizmus letörése, igyekezni fog a
leggyorsabban megejteni a választásokat és
összehívni a belőlük kikerülő nemzetgyűlést.
Kéri kormányának elismerését és az antant
jóindulatu támogatását sikere érdekében. Végül
engedélyt kér, hogy Párisba követeket küldhessen, akik ott átvegyék a szövetségesek
békeföitételeit. (Le Temps, 1019 augusztus 10.)

A szövetségesek Legfelső Tanácsa
Romániához.
A Le Petit Parisien irja : A Legfelső Tanács
hosszasan foglalkozott a magyarországi ügyekkel.
A Legfelső
Tanács
üzenetet kapott József
főhercegtől. Ez az üzenet némi bizalmatlanságot idézett elő és a „magyar politika irányitója'' (ez az utolsó cim, amelyet a főherceg
fölvett) és Friedrich ideiglenes miniszterelnök
egymásnak ellentmondó kijelentései semmivel
sem járultak hozzá e bizalmatlanság eloszlatásához.

élelmiszer-üzletben
Feketesas-utca (Keleti-palota), Telefon 836,

naponía friss választékos élélmiszerek állandóan kapható. Füstölt szalonna, szalámi, sonka, kolbászok, finom
felvágottak, szardínia, méz, cukor, sajtok, legfinomabb iea-vaj, jégbehiitöít világos és barna sör és málnaszörp szódával. Tiszta és figyelmes kiszolgálás!
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Szes?ád, 19!0 augusztus 15.
A Legfelső Tanács főképen a budapesti kor- Ezért elhatározta, hogy rem lép vele érintmánylói "vár üzenetet. Három jegyzéket intézett kezésbe. Miko" azonban hirét vette, hogy
egymásután a román kormányhoz, válasz azon- József főherceg kormányzósága alatt ideiglenes kormány alakult, akkor félretéve minban még nem érkezett.
A legutolsó '-jegyzék a három közül — amint den egyéni tekintetet, csak arra törekedett,
hogy azokat a föladatokat, amelyeken lelkiazt az amerikai lapok jelentik — nagyon siirr
ismeretesen dolgoznak, megoldáshoz juttassa.
gető hangú volt.
Ez a jegyzék, amelyet pénteken küldtek el
— Ezért kellett érintkezést keresnünk az uj
Bukarestbe," • legelőször is megállapítja, hogy ; kormánnyal. Föladatunk volt tájékozódni a buRománia a pénteki napig semmiféle magyará- dapesti helyzetről, 1 viszont a budapesti korzatot nem adott.
mányt tájékoztatni a szegedi eredményekről, a
hadseregről és a diplomáciai összeköttetésekről. valamint a gazdasági rend helyreállítására
vonatkozó tervekről, mert erre vonatkozólag
úgyszólván egész haditervet készítettünk.
A Legfelső
Tanács
kijelenti, hogy ezek a
— József főherceggel négy izben tárgyaltunk
tények ellenkeznek a szövetségesek akaratával
Budapesten. Tárgyalásokat folytattunk Friedrich
és megerősítik azt a véleményt, hogy a romáminiszterelnökkel, a belügy- és külügyminisznok külön politikát folytatnak. Felszólítja a
terrel. A tárgyalások során egyedül az erők
bukaresti kormányt,
egyesülésének célját tartottuk szem előtt. A
nyilatkoztassa
tárgyalás részleteiről természetesen az ügy érki azt a kívánságát, hogy együtt óhajt mű'dékében nem nyilatkozhatom. Csak annyit
ködni az antanttal.
mondhatok, hogy, bár eleinte hivatalnok-korA jegyzék kitételei erőteljesek és igen érde- mány fönnmaradásáról volt szó, később a
kes lesz, hogyan fog erre Románia válaszolni. pártok vezeíőfáríiaiból, illetőleg politikusokból
A mai napig' Bratianu
román miniszterelnök- álló kabinet megalakításának eszméje vált
nek csak azon elhatározása ismeretes, hogy uralkodóvá. Budapesti tartózkodásunk
alatt
Diamandi-1
polgári biztossá nevezte ki Buda- arról volt szó, hogy Lovászy
Márton, vagv
pesten.
Heinrich iesz az uj kormány elnöke. Lehet,
hogy a szegedi kormány egyes tagjai résztA német sajtó véleménye.
vesznex az uj kabinetben. De, ismétlem, a
Genf. A Frankfurter
Zeitung József főherceg személyi tekinteteket mi nem tartjuk fontohatalomrajutásáról irván, megjegyzi, hogy ez saknak.
— Siófokra visszatérve értesültünk, hogy a
külső befolyás eredménye és hosszú ideig fog
szegedi kormány beszüntette működését. Azt az
tartani.
üzenetet kaptuk, hogy térjünk vissza BudaA Berliner Zeitung am Mittág
a budapesti pestre. Mivel azonban nekem még dolgom van
eseményekkel kapcsolatban megemlíti, hogy a likvidálással, Szegedre jöttem és gróf Teleki
gróf Andrássy Gyula Svájcból jövet Bécsbe ér- utazott csak vissza.
Utazása külsőségeiről annyit mondott Dömökezett és az antant képviselői azt remélik, hogy
tör
Mihály, hogy részben autón, részben reneki sikerülni fog hamarosan megegyezésre j
pülőgépen tették meg az utat. Visszafelé Siójutni az Összes magyar pártokkal.
fokról Szekszárd érintésével másfél
óra alatt

A Szövetségközi Bizottság tárgyal az
uj magyar kormánnyal
Basel. Budapestről

jelentik:

A Szövet-

ségközi Bizottság tanácskozásán résztvettek József főherceg és Friedrich miniszterelnök és megegyezésre jutottak az
összes függő kérdésekre nézve.
Angol csapatok Budapesten.

Bécs. Vasárnap éjjel számos angol
katonavonat érkezett a nyugati pályaudvarra, amelyek kevés ittidőzés után
Marchegen keresztül Budapest felé folytatták utjokat. Eddig hozzávetőleg 3 ezer
angol katona van útban Pest felé. Valószínű, hogy Budapest angol megszállás
alá kerül.
Dömötör

Mihály népjóléti
nyilatkozatai.

KernskedS

paplroH

urak

A bőrbevásádási akció
a tanács előtt.
(Saját tudósitónkól.)
A Délmagyarország
bes z á m í t a Kereskedők Szöveis-íge bőr- és cipőosztályának szerdán tartott értekezletéről, amelyen
támadások hangzottak el Balogh
Károly városi
tanácsnok működése ellen. A bőrkereskedőkés
bőriparosok az értekezleten, mint ismeretes,
tiltakoztak az ellen, hogy Rákos
Árpád, mint
a Nemzetközi Élelmezési Bizottság meghatalmazottja — a kereskedők bevonása nélkül — bőröket vásároljon Szeded részére. Követelték,
hogy a vásárlandó bőröket a kereskedők ulián
osszák szét a kisiparosok közt. Hibáztatták a
hatósági cipőüzem fölállítását. -Elhatárolták,
hogy memorandumba foglalják sére'-neiket és
tudatiák a karmánvbi?tpssal és a Nemzetközi
Élelmezési Bizottsággal.

A tanács csütörtöki ülésén Balogh
Károly
tanácsnok az ülés fölfüggesztését kérte, hogy
ismertesse a bőrbevásárlás' ügyet. Az akció
tisztázására előadta, .hogy Rákos Árpád még
iulius hóban beadványt intézett a. Nemzetközi
Élelmezési Bizottsághoz, amelyben
nagyobb
mennyiségű bőranyag szállítására kért engedélyt. A beadvánvban Ráko^ Árnád konkrét
ajánlatot is tett a Nemzetközi Élelmezési Bizottságnak. Az ajánlat szerint a bőr kilogramiát
14 frankban, tehát 40—50 koronában, a felsőbőrt négvzetenkint 8 frankban, 25—20 koronában, a cipő páronkint 35 frankban. 175—200
koronában, a finom cinő árát 75 frankban,
vagvis 350 koronában állapította meg.
Ostrorog angol ezredes sz ajánlatot előnyösnek találta és megbízta Rákos Árpádot, hogy
mint a Nemzetközi Élelmezési Bizottság szállítója, Triesztben körülbelül három millió korona
értékű bőranyagot szerezhessen be. A bizottság
elnöke együtt utazott Rákos Árpáddal, hogy
személyesen működjék közre a bevásárlásnál.
Balogh Károly ezek után kijelentette a városi
érkeztek meg.
tanács előtt, hogy Rákos Árpád útja semmiBudapesten nehéz az élelmezés, élelmiszer féle összefüggésben nincs az ő személyével.
kevés van, de egyszerre meg fog javulni a ; Véleménye szerint a szegedi bőriparosok akcióhelyzet, a'rrrnit az antant a behozatalt meg- jukkal megakarják akadályozni az olcsó áru
indítja.
behozatalát, hogy minél magasabb árakat érDömötör Mihály csütörtökön, vagy pénteken I hessenek el.
tér vissza Budapestre.
Ezt a föltevését azzal indokolta meg, hogy a
A kormány összes tagjai most már Dömötör szegedi bőrkereskedők e^yrésze — a kezei
közt levő adatok szerint — nem üzletében,
kivételével Budapesten vannak. Ott van Horthy
hanem házalás utján értékesiti bőrkészletét,
Miklós is, aki megmSrad fővezéri állásában.
holott kivitel esetén tekintélyes mennyiségű
Utólag kérdést intéztünk Dömötör Mihály
bőranyagot
hozhattak volna cserébe. Egyes
népjóléti miniszterhez, hogy vájjon a volt korlelkiismeretlen
és árdrágításért elitélt kereskem á n y Szegeden tett intézkedései érvényben madők — mondotta Balogh — mbdent elkövetradnak-e s hogy fizetési kötelezettségeit a tisztnék az árak letörése ellen. Ezért intézték ellene
viselők, a hatóság és a város iránt vállalja-e
is a támadást.
a budapesti kormány. Ez a kérdés annyival
A tanács Balogh Károly bejelentését tudois inkább érdekelheti a szegedieket, mert a város tudvalevően tiz millióig is van angazsálva a másul vette.
' szegcdi kormány fizetési kötelezettségeinél.
Dömötör
azt felelte, hogy a budapesti
kormány a szegediek minden kötelezettségét
vállalja.

Paral-buffet

miniszter

Dömötör
Mihály népjóléti miniszter, Budapestről visszatérve, nyilatkozott a
Délmagyarország
munkatársának.
Tudvalevő, hogy Dömötör és Teleki miniszterek azt a megbízást kapták a szegedi
kormánytól, hogy Budapestről tájékoztatást
hozzanak. A Peidl-kormány távozásának s az
uj hivatalnok-minisztérium megalakulásának
hírét akkor még nem erősítették meg. Dömötör népjólét; miniszter munkatársunknak
ezeket mondotta:
— A szegedi kormány a Peidl-kormányt
Kun Béla kormányával azonosnak tartotta.

Fordulat a borügyben.

IROGEP

mechanikai

üzlet. Mindennemű írógépek javítását és
évi jökarban tartását jutányosán elvállalom.
Használt és uj írógépek kaphatók. Sikerült
legjobb miilőségü irógép-szallagot és carboncopirpapirokat beszereznem. Telefonrendelést
azonnal ozállitom.
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Szegedi T á b l a , T ö r v é n y s z é k és J á r á s b í r ó s á g o n
í r ó g é p m ű s z e r é s z e . Somogyi-utca 24. s z á m
Telefon-szám 1322.

figyelmébe!

Szeged, Széchenyi-tér 5. sz.g

Briliánsokat*

hasinál} ékszereket,
arany és-ezüst r é g i s é g e k e i
. .'HAGA8
Á R B A N megvételre k e f é i n k .
?m

Fischer

T e a vérek

t ' - ^ L

Érkezett valódi fek .ie C!üb, R l l $lba-

dle, S a m u m és J a n i n a

súvarta-

a flftEDI SPECIAüTE szivarkahüveiy őraktárába Szened, dó kai-utca 11 szám,
(Telefon 15—20.) ahol a legolcsóbb; napiárak mellett kaphatók n a g y o b b t é t e l e i b e n is,
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Szeged, 1919 augusztus 14.

Magyar pénzegység
a frank lesz.
— Lánczy Leó a jövő pénzügyi
föladatairól. —
(Saját tudósítónktól.)
A Neue Freue Presse
Lánczy Leónak egy nyilatkozatát adja, amelynek következő részletét közöljük:
A jövő feladatai óriásiak. A magyar nemzetgazdaság sohasem állott még oly nehéz
feladat előtt, mint most. A legfontosabb feladatot az élelmezés, a szénellátás és a bankjegyforgalom
képezi. Magyarországnak
uj jegybankra van szüksége, mert a régi ez év végével megszűnik
s a magyar
közgazdaságnak
a múltnál is nagyobb hitelre lesz szüksége. A
jegybank csak komoly alapokon nyughatik s
csak az aranyvaluta
hozhatja
meg a biztonságot és rendet. Ecélból szükséges, hogy az
antant hitelt nyújtson nekünk, mert máshonnan aranyat nem szerezhetünk.
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DELMAGYARORSZAG
viszont a város egy bevételi forrástól esnék el.".
Az élelmezési hivatal és vele együtt a Szegeden levő összes vasutasok nincsenek egy
véleményen a város tanácsával. Panaszukat
alaposnak és kérésüket méltánylandónak tartják, mert a szegedi vasutasokról a város hatósága az egész háború alatí nem gondoskodott
s most sem gondoskodik. Méltánytalan, hogy
mig a behozatali értékadó-bevételek az indokolás szerint teljes összegükben a közélelmezés
javítására, az egész lakosság javára fordíttatnak, hogy akkor a vasutasok ebből kizárassanak. Az értékiüeték mértékének megállapítása
az első pillanatra nem látszik terhesnek, azonban, ha figyelembe vesszük, hogy az élelmezési
hivatal Szegeden több mint 10.000 főnyi vasutas családtagot lát el és az élelmezési hivatal

A szegedi iparosok szervezkedése.
Az összes szakmák egy szövetségben

Sejtem, hogy .Magyarország
jövendő
pénzegységül
a frankot választja, Ugy
vélem, hogy Magyarország
egyelőre
szerény hitelt kér az antanttól,
annyit
csupán, hogy
néhányszázmilliófrankra
fedezettel
rendelkezzék.

(Saját tudösitónktól.)
A szegedi ipartestület
vas-, fém- és ércipari szakosztálya csütörtökön
délután hat órakor ülést tartott az Ipartestület
tanácstermében. A szakosztály elnöksége meghívta vendégül az összes egyéb szakmabeli
iparosság elnökségét és tisztikarát, ugy hogy
az ülésen a tizenkét szakma mintegy 100 főnyi
Az uj frankok rögtön forgalomba jutnak,
kiküldötte! volt képviselve.
de átmenetileg természetesen a régi koronák
Kecskeméti Antal szakelnök beszéde nyomán
is forgalomban maradnak. Ezzel párhuzamosan arra kell törekedni, hogy az államháztar- az összes szakmák képviselői azon a vélemétásban a pénzügyi egyensúlyt a legerélyesebb nyen voltak, hogy a szegedi iparosoknak éreszközökkel megteremtsék. E téren most teljes dekei megvédése céljából uj szervezkedésre
a fejetlenség. Már évek óta nincs költség- van szükségük. Epéiből" az Ipartestüjef vezetőis kilátásba
helyezték.
vetés. Minden törekvés odairányuljon, hogy ségének resiaurálását
az állam a szükséges bevételeket bfztositsa.
Az üipst Kecskeméti Antal, a vas-, fém- és
Az államadósságnak a tanácskormány idejé- ércipari szakosztály elnöke nyitotta n\£g. Üdben szünetelt kamatfizetései is. teljesitendők, vözölte a meghívott vendégeket. Tóbiás jegyző
Mindezt az uj rendszer csak akkor állapit- felolvasta a mult ülés jegyzőkönyvét, amelynek
hatja meg, ha ismeri összes kötelezettségeit, j hitelesítése után Kecskeméti Antal hosszabb
tudja, mi a teljesitőképessége s pontos ada- beszédben mutatott rá arra, hogy a tagok edtokkal rendelkezik arról, hogy a régi tarto- dig a szakosztályi üléseket nem látogatták,
zásokból mennyi esik a megmaradó magyar így vétkeznek az iparosok önmaguk és érdeterületre.
keik ellen. Közös munkára, megbecsülésre,
együttműködésre és megértésre kéri az iparosokat. Ne csak szóval hanem tette! is bizonyítsák, hogy a magyar iparosság nem csügged, dolgozni, építeni akar, talpra akarja állíÉrtékadó-illeték a vasutasok élelmi- tani a hazát, amelyről nem hiszi, hogy elveszhet, ha tetterős munkásai, iparosai lesznek.
cikkei után.
•

A vasutasok és a tanács.

(Saját
tudösitónktól.)
A
Délmagyarország
közölte, hogy a szegedi Máv. üzletvezefőség
élelmezési hivatala az általa Szegedre szállított
élelmiszerek és tüzifaszálliímányok után járó
behozatali éríeít$3óíiak elengedését és az eddig
e cimen befizetett összegek visszatérítését kérte
a tanácstól. A város a vasutasok kérését a következő indokolással utasította el: „Egyes kivételes adómentességek engedélyezése az. egész
adószedést üíuzoriussá tenné, ami viszont ugy
pénzügyileg, mint köztulajdon jogilag jelentékeny
kárt okozna a városnak, arra való tekintettel,
hogy a város behozatali értékiüeték jövedelméből a város közélelmezéséhez megköimyiíé- |
séí célzó intézményeket tart fenn és a bevvéíe- I
lek teljes összegükben a közélelmezés javítására j
fordíttatnak és így azok előnyeit — habár közvetve is — a város egc'sz lakossága egyenlő
mértékben élyéa, .ennélfogva ez alól Kivételeket
tenni ezidőszeriní . nem Játszik indokoltnak:
Mindezeken'felül-nem alapos a panasz áz^rt
sem, mert a behozatali értékiüeték oly alacsony mértékbeli van megállapítva (100 korona
értél? után 50 fillér), hagy annak megfizetése
megterhelésnek
egyáltalában
nem is tekinthető
és annak elengedése .könnyítést, nem jelentene,

által ideszáüitott áruk értéke havonta meghaladja a 300.000 koronát, tehát évente 3
millió hatszázezer koronát: akkor a minden
100 koronától számitott 50 fillér évente mintegy 18.000 koronát tesz ki. Ez pedig a vasutasok élelmezése terhére esik. Az elutasító végzés
ezek szerint az egyenlő elbánás elvét mellőzi. A
tanácsnak már csak azért kellett volna eleget
tennie a vasutasok kérésének, mert ha a vasutasok élelmezéséről is a városnak kellene gondoskodnia, akkor bizonyára sokkal nagyobb
nehézségekkel kellett volna megküldenie. A
vasutasok tudvalevően mind szegény emberek
ás sok minden terhüknél fogva is előzékenyebb
elbánásra lettek volna érdemesek a tanács részéről. A végzést, mint értesülünk, az élelmezési hivatal megfelebbezi.

Tóbiás jegyző ismertette ezután a szakosztály reorganizációja óta kifejtett munkásságát.
Sok fontos kérdésben tettek lépést. Az Ipartestületet több ügy elintézésére * szólították fel,
azonban az Ipartestület a megkeresésekre
választ nem adott. Kérte, hogy a tagok közönyösségét az érdeklődés és a sa'ját ügyük
szeretete hozza össze, mert különben az iparosok ügyei veszendőbe jutnak.
Schulter Vilmos, uj éra beköszöntését látja
az elnökség egyenes és erőteljes akciójában.
Mindenki tegye meg a kötelességét és akkor a
szakosztály nivos, lesz.
Körmendy Mátyás, az Ipartestület alelnöke
kijelenti, hogy sajnos, de a nemtörődömség az
összes szakosztályoknál mutatkozik. Javasolja,
hogy Kecskeméti elnöki megnyitó "beszédét
közöljék az összes szakosztályokkal, hogy azok
tagjai is okuljanak. Belátja, hogy az iparosok
szervezetlenül tapogatóztak, vergődtek. Szervezkedniük kell, azonban csak gazdasági szervezkedést ajánl.
Tokodi Antal: Kecskeméti beszédével egyetért. Az Ipartestület eddig szinte ráfeküdt az
iparosságra. Ha azon az uton haladnak az
iparosok, amelyet az elnök megjelölt, boldo-

gulni fognak. Ő már' öreg ember 'és' csak most
érzi, hogy az iparosok egymásra leltek.
Fejős Ferenc azt ajánlta, hogy a szakosztályok tisztikara tegyen javaslatot a szervezkedésre.
Tóbiás jegyző erre vonatkozólag felolvasta
azt az átiratot, amelyet a szakosztály az
Ipartestület elnökségéhez intézett, hogy mily
szellemben, mily irányítást várnak a jövőben.
Kovács Lajos azt kívánta, hogy a szakosztályok sürgősen üljenek össze, hogy
buzdítsák a tagokat az uj életbe való bekapcsolódásra.
Moskovitz Lajos nézete szerint helyes lenne
a budapesti
Országos
Ipar egyesülettel
felvenni az érintkezési.
Dr. Landesberg Jenő tiltakozott Moskovitz
javaslata ellen. Hivatkozott Kossuth Lajos
egyik levelére, amelyben a nagy jövőbelátó
előre megjósolta, hogy az ipar és kereskedelem Budapesten való centralizálása megbosszulja magát. Élénken bizonyítja ezt a
háború. Minden Budapestre húzódott, mi itt
a vidéken kinlódíunk, vergődtünk és szinte
tanácstalanul, elhagyatva álltunk. A háború
után felosztásra kerülő hadi anyagokból mit
kaptunk? Semmit. Nekünk számolni kell a
jövővel. A vidék iparát, kereskedelmét Szegedre kell, hogy hozzuk. Üdvözölte a megindult akciót, amelyet üdvősnek és célravezetőnek tart.
Elnök ezután feltette a kérdést, hogy elfogadják-e Körmendy javaslatát. Egyhangúlag
elfogadták.
Fejős Ferenc azt ajánlotta, hogy az építőiparosok és a rokonszakmái által létesített szövetkezetek ezekután szüntesse be további működését és illeszkedjék bele az új alakulásba, az
Összes iparosok szervezetébe. Fekete Nándor
feníartaadónak vélte azt. Moskovitz szintén a
megszüntetése melleit szólt, mivel a szövetkezei a megalakulása .óta életjelt sem-adott magáról.
Elnök végre, mint a tárgysorozatra nem tartozó kérdést, kikapcsolta a vitából.
Az elnök jelentette, hogy a közeljövőben egy
vagon kovácsszén fog érkezni a "szakcsoport
részére. Az ezt igénylő szakcsoport-tagok forduljanak kéréseikkel a szakcsoport elnökségéhez Nedelko| Endre panaszkodott a szegedi
vas- es fémárukereskedőkre, akik szerinte félválról bánnak az iparosokká!. Anyag nipcsen.
Naptíkon keresztül ődöng a munkaadó és munkás egyaránt. Ezen segítsenek.
Kecskeméti . elnök egy kis türelemre kérte az
iparosokat. A viszonyok remélhetőleg rövidesen
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DhLMAdYARÖRSZAO
megváltoznak, egyébként az anyagbeszerzést
állandóan napirenden tartja az elnökség.
Dr. Landesberg Jenő a vas- és fémárukereskedök deputációja érdekében jelenti, hogy azok
a Kereskedők Szövetsége keretében minden lehetőt elkövetnek, hogv arukhoz, jussanak. Ujabban is 2 millió • korona értékű áru megrendelését szorgalmazzuk a Szövetségközi éiehijezesi
bizottságnál.
/
Nedelkó
erre kijelentette, hogy most már
meg van nyugodva.
Kecskeméti
elnök ezután az ülést berekesztette.

Meggyilkolták a Peidl-kormány egyik
tagját.
Bern. Egy bécsi, távirat-jelenti, hogy Dovcspk
volt magyar kereskedelmi miniszter egy
gyilkos merénylet áidozata iett.
Antal

Francia vélemény a Bánátról.
Bukarest.
Az „Izbanda" irja: Róbert Fiers
hosszú cikket irt a Bánátról a "Figáró"-ban.
Rámutat arra, hogy a Bánátnak azzal a vonallal való kettéosztása, amely Fehértemplomon, Versecen és Nagykikindán megy keresztül, helytelen. Fentartja azt a véleményét,
hogy más megoldást is lehetett volna találni,
a szerbeknek adhatták volna Vidin megyét,
mely nem bolgár.
így a Duna lett volna a határ Románia
és Szerbia között. Belgrádnak a román ágyuk
elől való megvédelmezése érdekében nemzetközivé tehették volna az egész erre szükséges dunai zónát. A bánáti szerb lakosság
közigazgatási és iskolai autonómiát kaphatnak és a Népszövetség védelme alá volna
helyezhető.
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Igazgató: VAS5 SÁNDOR.
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Augusztus 15., 16. és 17-én,
pénteken, szombaton és vasárnap:
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Erkölcsdráma 4 felvonásban.

Előadások 6, fél 8 és 9 órakor.
Kedvező idő esetén az esti előadások
a nyári helyiségben tartatnak
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Szombaton és vasárnap :

Kifönő repríz miiserf

Dráma 4 felvonásban. A főszerepben

BRUNO DECARLI.
Előadások 5, .7 és 7t V órakor.
Vasárnap 3, 5, '/a 7 és
9 órakor.

HÍREK
— A Déimagyarország a mai ünnep miatt
szombaton nem jelenik meg. Legközelebbi számunkat tehát vasárnap adjuk.
— Francia előadás a Kciyó-moziban.
A Korzó-mozi francia esfélyei során csütörtökön M. Videcoq százados tartott pompás vetített képekkel kisért előadást a francia középkor templomairól és a Loire melletti kastélyokról. Az értékes és élvezetes előadást dr.
Vág Sándor tolmácsolta, bemutatva Joachim
du Bellay szép szonetjét Juhász Gyula fordításában. A nagysikerű előadást koncertszámok
keretezték, amelyek során dr. Hollier, M.
Sauínier és társai kiváló művészete gyönyörködtette a tele ház figyelmes francia és magyal közönségét.

— A 46, gyalogezred a nemzeti hadseregben. A 46. gyalogezred, amelyet később
| egyesitettek az 5. "honvédgyalogezreddel és
j mint Csongrád—csanádi 46. gyalogezredet alakítottak meg, most dicsőséges mult után felj oszlott és beleolvadt a nemzeti hadseregbe.
Dieridorfer Miksa alezredes, ezredparancsnok,
a régi 46-os ezred harmadik zászlóaljának
hosszú időn át kiváló parancsnoka bucsuparancsában megható szavakkal köszön el a távozó tisztikartól és legénységtől.
— Az állampénztár nem fogad el fehérpénzt. Ismeretes, hogy a szegedi kormány
rendeletet adott ki a íehérhátu pénzeknek a
forgalomból való kivonásáról. A városi adóhivatal 148 ezer korona állami adót küldött be
az állampénztárnak fehér pénzben, amely a rendelet alapján a pénzt nem fogadta el. Dr.
Szekerke Lajos tanácsnok az esetről jelentést
tett a tanácsnak.
— Áruk behozatala Szegedre. A Szövetségközi Élelmezési Bizottság közli, hogy az alább
felsorolt felek kérelmére az illetékes szerb minisztériumok az alábbi áruk behozatalát engedélyezték. A vonatkozó miniszteri határozatok
a bizottság szerb tagjánál, Boskovits
kapitánynál mielőbb felveendők. A kézhez veendő iratok
alapján azután a felek Újvidéken, dr. Stefanovits közélelmezési megbízottnál tartoznak jelentkezni, ahol is az engedélyeket megkapják. Engedélyeztetett : 1. Vasúti alkalmazottak részére
9 vagon liszt, 8 vagon burgonya, 2 vagon szárazbab, 2 vagon korpa, 30 vagon tengeri. 2.
Engelsmann
Mór és Adler Rezső részére 10
vagon. liszt, 10 vagon tengeri. 3. Sima Rado-^
vanovitsnjk 10.vagon liszt, 60 vagon tengeri.'
4. Hattyasv és Nagy Mátyásnak 50 darab hi-

zott sertés. 5. Stauber Miksának 1500 kg. csokoládé. 6. Kondor Józsefnek 1 vagon zsir, 10
vagon tengeri. 1. Kendergyári munkások és alkalmazottaknák 15.000 kg. búza. 8. Szegedi
köztisztviselők fogyasztási szövetkezetének 10.000
kg zsir. 9. Alia Trh'oulenek 50. darab marha,
10 vagon tengeri, T vagon sajt. 10. Szántó
Aladárnak 10 vagon tengeri. 11. Kovács Mátyásiénak 5000 kg. zsir, 2500. kg. füstölthus és
sonka. 12. Szeged városnak 50 vagon liszt. 13.
Miikó Vilmos és fiainak 10 vagon tengeri, .50
darab hizqtt sertés. 14. Vlada Trurnicnak 200
darab hízott sertés. 15. Svetisíav Atanatzkovichnak 1 vagon rizs, fél vagon aszaitsziiva, fél
vagon szilvalekvár. 16. Bösko Trifunóvitsnak
10 vagon liszt, 10 vagon tengeri. 17. Maria
Milovanovitsnak 10 vagon makaróni, 2 vagon
.zsir. 18. Spira Cervarnak £000 .kg..'.csokoládé,
2500 kg. paprika,. 2000 kg. mandula, 1500 kg.
kávé, 1000 kg. mazsolaszőlő. 19. Milán Zsifkovi'cnak 50 vagon tengeri, 600 darab hízott
sertés. 20. Jova Paicnak 50 darab Hízott sertés,
10 vagon tengeri. 21. Jákob Kneuzelnak 10
vagon liszt, 10 vagon tengeri, 1 vagon korpa.
22. Varga Mihálynak 760 kg,'halászháló, 2 vagon kender. 23 Spira Cervarnak 5 vagon
cukor.
— Dr. Mül'er Vilmos, a tátraháza; tüdőbeteg-szanatórium igazgató-főorvosa, volt tanársegéd, rendel kizárólag tüdőbetegeknek
Kossuth
Lajos-sugárut 8. sz. alatt, d. u. 2—4-ig. Szegényeknek vasárnap d. e. 10—12-ig ingyenes
rendelés.
— -Hírek a tanácsból. A tanács javaslata
alapján mai ülésén foglalkozott a közlegelői
dijak ügyével is és azoknak száz percenttel
való fölemelését határözta el. Nagymarha után
ezután .100,. borjú után 50, sertés után 20, juh
után 10 korona legelőbért szed a város. —
Arató
Dezső vállalkozó beadványt intézett a
tanácshoz, amelyben kéri. 'hogy a színházi vasfüggönyt hirdetések elhelyezése céljából 5 évre
adja bérbe a város. A tanács a hirdetés bérösszegét évenkint 1500 koronában állapította
meg. Azonban csak egy évi időtartamra hajlandó bérbeadni, mivel a színházbérlet megnyitásával együtt akarják a vasfüggöny hirdetését is árlejtés utján a legtöbbet igérő vállalkozónak bérbeadni. — A csengelei bérföldek
bérlete ez év októberében lejár. A tanács, tekintette! a rendkívüli viszonyokra, a bérletet a
régi föltételek mellett egy évre meghosszabbította. — A város hirlapi
hirdetményeiért
évente fizetendő összeget tulmagasaknak találja
a tanács. Mai ülésén megbízta a főszámvevőt,
hogy az összes városi hirdetményeknek egy
lapban való közzétételére hirdessen árlejtést. —
A Stefánia
jótékony-egylet vezetősége beadványt intézett a városi tanácshoz, amelyben
15.000 korona segély kiutalását kéri a partfürdőn üdülő szegény gyermekek nyaraltatási
költségeinek a födözésére. A városi tanács ma
délelőtti ülésén bizottság kiküldését határozta el,
ennek jelentésétől teszi függővé elhatározását. —
A tanácsfőszámvevő javaslata kapcsán foglalkozott
a gőzfürdő
használati dijainak fölemeléséve! és
elvben hozzájárult ahhoz, hogy a fürdő üzembehozása esetén a használati dijak fölemelésével
biztosítsák azt az összegű bevételt, amely megfelel a költségvetésben
előirányzott kiadás
összegének.

A legjobb minőségű
csemegék, füstölt húsok, sajtok, dessert
cukorkák, akácméz stb., valamint naponta friss tea-vaj beszerezhető =====
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A L B E R T N Á L S Z E G E D , K ö l c s e y - u t c a ÍO.
F i s c h e r Izsó k é z i m u n k a - f i z l e t é n e k h e l y i s é g é b e n .

— Csütörtökön indult az első vonat
Budapestre. Csütörtökön este féi 11 orakor
indult el az első vonat Budapestre, amely már
utasokat is vitt magával. Ennek előzetesen
híre terjedt a városban. Ugy volt, hogy a -vonat 8 órakor indul, de késedelem jött közbe.
A csütörtöki még csak rendkívüli vonát volt.
— A bevonult városi tisztviselők tovább
kapiák katonai fizetésüket. A nemzeti hadseregbe, mint ismeretes, több városi tisztviselő
bevonult. Fizetésük ügyében a tanács ugy döntött. hogy azok a véglegesített városi alkalmaz ó i k tovább kapják' keitos illetményüket. Az
ideiglenes alkalmazottak közül azonban csak
azok kapnak kettős javadalmazási, akik csaláifentartók.
— Bankjegyeit kicserélése. A szegedi pénzintézetek és bankcégek .felhívják a t. közönséget, hogy az Oszfrák-Magyar Bank által kibocsátott lebélyegzett és lebélyegzetten fehérhajú, továbbá 10.000 koronás bankjegyeiket
jóétvénvü (kék) bankjegyekre való kicserélés céljából valamelyik helybeli pénzintézetnél
vagy bank cégnél elismervény ellenében mielőbb,
de legkésőbb folyó hó 15-ig letenni szíveskedjenek.
— A Nemzeti Szövetség alakuló ülése.
Pénteken délután 4 órakor a városháza közgyűlési termében tartja alakuló ülését a szegedi
Nemzeti Szövetség. Az alakuló ülésen fogják
kimondani az országos szövetséghez való csatlakozást. A már belépett s ezután belépő tagok
teljes számmal való megjelenését kéri a
vezetőség.
— Háztartási munkásnők folyó hó 17-én,
vasárnap délután 3 órakor rendkívüli közgyűlést tartanak és egyben kérjük a tagokat, kik
a tagjáruiékkal elvannak maradva, azokat okvetlen fizessék be, (kedd szombat és vasárnap
délután 4—6) mert ellenkező esetben törülve
!esz a csoportból. Az elnökség.
— Nevelőnők Otthona. A Szegeden tartózkodó nevelőnők elhatározták, hogy nehéz helyzetük javitására Otthont létesítenek. A Nevelőnők Otthonában az átutazó és állásnélküli
nevelőnőket helyezik el. Az Otthon állásközvetítéssel is foglalkozik.
— Nyilatkozat. Herczeg
István és Pásztor
József szegedi lapszerkesztők között egy közügyből kifolyólag történt ujságpolémia ma békés elintézést nyert.
— Rózsa táncvizsgabálja iránt, mely szombaton. f. hó 16-án lesz megtartva a Tisza
termében, nagv érdeklődés nyilvánul meg. A
hangverseny 7 órakor kezdődik, utána tánc,
melyhez a zenét Károlyi zenekara szolgáltatja.
Záróra meghosszabbítása engedélyezve.
— Hennv Portén a Korzó-moziban. A
Korzó-mozi uj beszerzésű filmjeinek során,
pénteken, szombaton és vasárnap: a Győztes
cimü 4 felvonásos hatalmas filmet fogja vászonra hozni, amelynek címszerepét
Henny
Portén játsza. Egy asszonyi élet története a
tárgya ennek az erkölcsdrámának, mely a tisztességes asszony diadalával végződik. A Győztes, Henny Portén legkiválóbb filmje, az egész
drámát az ő szépsége és nagy skálája, művészete ragyogja be. Az előadások péntektől
kezdve 6, fél 8 és 9 órakor kezdődnek.
-7- Saját készítésű szobaberendezések, hálók, ebédlők,
uriszobák, konyhaberendezések olcsón, készen beszerezhetők Kakuszi
miiasztalosnál, Tisza Lajos-körut, dr. Grófpalota.
290
— Sertésvész Szegeden. Szegeden járványszerüen lépett fel a sertésvész. A városi
állatorvosi hivatal a rendőrfőkapitányság közreműködésével a legszélesebbkörü óvójntézkedéseket léptette életbe. A sertések vásárlása,
piacra hajtása és a sertésekkel való házalás
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további intézkedésig tilos- A sertésvásszel
kapcsolatosan a szarvasmarhák között nagyszámú száj- és körömfájás-megbetegedés történt. A hatóság megtette az intézkedéseket a
járvány leküzdésére.
— Az utolsó müvészestély a Korzómoziban. A nyári Korzó-mozi nagy művészestéinek utolsó műsora páratlan érdeklődés
mellett, a legteljesebb siker jegyében zajlott le.
Az ismert, kitűnő szereplők, énekesek és játékosok legjobb tudásukkal és tehetségükkel
valódi művészetet adtak. Mégis legnagyobb
sikere Courteline, a francia Karinthy pokolian
ötletes és merész bohózatának, A rendőrfőnök
jo fiu cimünek volt, amelyben Kertész és Matány tűntek ki pompás humoru alakításaikkal.
Ocskayék, Étsy, Halmos, László és a többiek
is teljes sikerre! koronázták be a nivqs, gazdag
és érdekes nyári sbrozaíot. *
.
— Az iskolák kijavítása. A festőmunkások
küldöttsége arra kérte a no^.rirmestert, hogy a
francia-csapatok áltál kiürítendő iskolák átfes-

tését velük végeztesse. A polgármester a Szentháromság-utcai katonai építési osztályhoz utasította a munkásokat, mert az iskolák átalakítását kincstári költségen végzik.
— Nagy változások lesznek már a legközelebbi jövőben a bútorok árában, mert
juhász József és Társa asztalos-mesterek meglepő olcsó árai megváltoztatják az eddigi
helyzetet. Minta-terem Dugonics-tér 11.
28f>

SPORT

A SzAK mérkőzései. Engedve a közóhajnak és tekintettel a rövidesen meginduló őszi
bajnoki fordulóra, a SzAK befejezte nyári
pihenőjét és már ma megkezdi a • meccsek
sorozatát. Mai ellenfele a KAAC, melynek ez
lesz harmadik bemutató mérkőzése és ezáltal
felvétetik az MLSz-be. Vasárnap játszik a SzAK
az SzTE-vel, a bajnokság harmadik helyezttjével, mely játék elé nagy érdeklődéssel tekint
a sportközönség.

Jól és olcsón dolgozik
289
Deák Kálmán kárpitos műhelye
Löw Lipót-utca 4. sz. (Valéria-térnél.)
Kész dlvántiok, otíománok raktáron! Olcsó árak!

HIRDETÉSEKET
FELVESZ

a DÉLMAGYARORSZÁG
KIADÓHIVATALA.

r

Óráját

ékszereit

javíttassa elsőrangú óra- és,ékszerüzletemben. Szolid áral<? Órákban
és ékszerekben m/gy rakiár.
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F1SCHER

K. £ cr &L k ett íh -

URÁNIA

M AGY. TUD.
V

T E L E F O N 872.

SZÍNHÁZ.
—

Pénteken, csak egv napig!

MOZI
Uránia műsora.
Pénteken: A vér bosszúért kiált, dráma
4 felvonásban, a főszerepben: Henny
Portén.
Szombaton és vasárnap :
Rubinsalamander,
dráma 4 felvonásban, a főszerepben: Bruno
Decarli.
Vass-raozi műsora.
Pénteken : Amerika leánya, kalandor attrakció
1. és II. rész együtt 7 felvonásban.
Vasárnap: Az élő halott, dráma 4 felvonásban, főszerepben: Márta
Novelli és Werner
Krausz.
Bruno Decarli a kitűnő mozimüvész legjobb alakításában, a Rubinsalamanderben
mutatkozi be szombaton és vasárnap az Urániában.
Sötét intrikák küzdenek e darabban a forró
tiszta szerelem ellen, de végül győz az erkölcsi
igazság és a boldogság réve vár a szerelmesekre.

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:
PÁSZTOR JÓZSEF

Eksseritiunkát készítek
megrendelésre ízlésesen rajz vagy minta szerint. Tört aranyat, brilliáns ékszert legmagasabb áron vészén. G á s p á r (Orosz) Ferenc,

Kölcsey-u. 2,

Nagy órajavitó műhely.

Bejárat közvetlon Golíschall hölgíjfodrász mellett. 294

Amerika
l e á n y a .
Kalandor-attrakció. I. és II. rész
együtt 7 felvonásban.
Előadások hétköznapokon 5, 7 és */j 9 órakor.
Ünnepnapokon 3, 5, 7» 7 és 7» 9 órakor.

NYILTTER)
Nyilatkozat
A Szeged és Vidéke augusztus 14-iki számában „A borügy a városi tanács előtt" cimü
cikkre a következő megjegyzésünk van:
Igaz, hogy Visky Györgynek mi 1915-ben a
maximális áron fölül adtunk el bőrt, tanuk
előtt — többszöri kérésére, hogy neki bármilyen áron bőrt szerezzünk, hogy ő dolgozhasson, dacára annak, hogy egyik főnökünk
többszöri utánjárás után Viskyvel közölte, hogy
maximális áron bőr nem kapható. Hogy mi
ezen a Visky-féle üzleten nem hogy nem kerestünk, hanem az utánjárási költségekkel együtt
az üzletre ráfizettünk, azt a kihágásl iratokhoz
mellékelt eredeti számla is bizonyítja. Küiönben a kihágási ítélet indokolásában is benne
*) E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a
szerkesztőség.

!——

DELMAGYARORSZAG
van, hogy a maximális arat nem „jogtaia.;
haszonszerzésből" hágtuk át, hanem egy 32
évi vevőnk többszöri kérésének tettünk eleget.
Ellenben van elég tanú arra, hogy Balogh
tanácsnok ur protegéja, Rákos ur, valószínűleg
nem önzetlenségből, a 12-65 koronára maximált talpnak kilóját 100—120 koronáért' árusította. Csak nem volt, aki följelentse, mert az
iparosok örültek, hogy áruhoz jutottak.
Nem áll, ahogy Balogh tanácsnok ur „nyugodt lelkiismerettel" állítja, hogy a mi cégünk
indította „az ujabb hajszát", hanem az össze??
kisiparosság é§ az Összes szegedi bőrkereskedők adtak kifejezést annak, hogy az ilyen
hatóságilag támogatott üzlettel jogos exiszten<?iájukat veszélyeztetve látják s hogy azáltal
nem a bőrkereskedők megbízottai kapták a
hatósági támogatást, hanem egyes személy, a
többi rovására. Pedig valamennyien
adófizető
polgárai vagyunk az államnak is, meg a városnak is. Ennyit magunkról!
Ellenben az is igaz, hogy az a Rákos ur,
akit Balogh tanácsnok ur a bőrkereskedőknek
egy közös értekezletén, amelyen mint elnök
vett részt, barátjának nevezett -s aki a város
pecsétjével és a város erkölcsi támogatásával a
hatósági
cipőüzemnek csúfolt, privátüzeme
részére a bőrközponttól
kimutathatólag, a
Szeged város összes bőrfeldolgozó
iparosait
illető (mert a központban Aczél igazgató ur
azt hitte, hogy azok kapják) bőranyagot szerzett, azzal tudomásunk
szerint a mai napig
sem számolt el, noha az elszámolás megejtése
közérdek lett volna és az elszámolás nlegejtése
is, a hatósági cipészüzemet is ellenőrző Balogh
tanácsnok urnák nemcsak joga, hanem kötelessége is lett volna már. A késedelem is az
egyik oka, hogy a bőrfeldolgozók nem viseltetnek bizalommal egy olyan látszólagos hatósági üzlet iránt, mely közérdek cimén Balogh
tanácsnok ur Rákos ur utján ' óhajt lebonyolítani.
Még csak azt jegyezzük meg, hogy bármely
iparos csinált volna a háború alatt a neki szánt
maximális bőranyagból katonailag bevezényelt
munkásokkal 80 koronáért tömegcipőket.
Ennyit tartottunk az ügy érdemére vonatkozólag megjegyezni, annak kijelentése mellett,
hogy semmiféle további hírlapi polémiába nem
bocsájtkozunk.
Szeged, 1919 augusztus hó 14-én.
Scheinberger és Popper.

7 A !
I * rS
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Szeged, 1919 augusztus 15.

Minden könyvujdonság
A V kölcsönn
i
könyvtárában
Kigyó-utca 1. olvasható.

o o o o o o o o > 0 0 0 0 0 0 0 0

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

KÖVES!

ooo

BÉLA

o

Interurbán
13-08.

jk.28.Ilö.i3-S

Ugyanitt HÁZASSÁG KÖZVETÍTÉS a legnagyobb titoktartás mellett,
o o o o o o o o o o o o o o o o o

VARGA MIHÁLY
kötélgyárosnál Szeged,
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l í U.OJ

(Nagybani bevásárlók figyelmébe.)
Kékkő (cuprum sulfur.) Kénpor (Sulfur sublimat.) Ecetsav 50%-os (essenc.) Salicyl
(befőtthöz.) Sacherlin (rovarirtó por.) Légypapir, Aeroxon. Fertőtlenítő kütrány. Fehér vászoncipő tisztító. Strobin (szalmakalap
tisztító.) Ruhafestékek. Formalin 40®/0-os
#
és gummi áruk

a „HATTYÚ" drogériában
Tisza

Lajos-körut

TEiEFQN 3—41.

kereskedelmi ügynöksége

QÚ

m

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

Tisztelettel értesitem
i icaiiom aa n.
n. é.c. közönséget,
Auzuii3cyci, hogy
nuy y
Korcma-uica
15. sz. alatt
nyitottam. Rendelésekei és javításokat juiánvos áron
vállalok.
245 Tisztelettel LUSTE1NER DEZSŐ.

cipésimQhefyf

Pá!ity L á ^ á r férfi

szabó

(volt Bokor szabásza)

240

187

szám.

TEiEFÖN 3-41.

Legszebb élő- és
művirág csokrok
164

és koszorúk olcsón, Ízléses kivitelben
kaphatók V Ö R Ö S STEFÁNIA, Horváth K.
utóda cég virágüzletében, Kárász-u. 11.

Lakatosmüheiy megnyitás! g
A
é. kCzönsíg szíves tudomás/fa <hozom,
hogy Kigyó-iuca 4 sz. a. iakatosiniihé"j;c nyitottam.. L szakmához tartozó munkát s/aitó? erikn
és jutányosai] eszközlök. — Szíves pártfogást kér
tisztelettel: B E N E D E K

KEPEK

ANTAL,

lakatosmester.

és iparművészeti
munkák eladása a

V1RÁGH A Z B A N
160

SZÉCHENYI-TÉR 5.

VÉNUS

TELEFON 17-07.

^szertárban

az összes piperecikkek és
parfümök a legjobb minőségben kaphatók Kelemenuíca 7. szám alatt.

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

(¡eigner Uput

férfiszabó
üzlete

Szeged, Korona-utca 15. szám,

.

272

(zsidó templommal szemben.)

JUHÁSZ GYULA

168

l

UJ KÖNYVE

ponyva,

köllliru

EZ AZ ÉN
VÉREM

Hesser és B u c h w a l d cégnél (Tisza Lajos-körut, az
uj ref. palotában) a iegjutányosabban szerezhetők be.

emely a költő hetvennél- több
:
uj versét tartalmazza."
—-

FOGEL EDE.

KÁRPITOS MUNKÁKAT
elsőrendű kivitelben jutányosán

a BALoO(a-féle kárpitos-üzletben
készítenek. Külön javitómünely.
Kossuth Lajos-sugárut

Vízvezetéki javításokat,
fürdőszoba berendezéseket készít
uica 8- szám.

Ipart€tep: Török utca 2

'

A r c k é p e s

LEZINGER ODON

ÁRA 6 KOR.

KALAPGYÁRTÓ

Szeged, Kárász-u. 8. (Lindenfeid cukorkaüziet udvarában. javítások szak.«erüen eszközöltetnek. 247.

tt

199

Telefon 1203.

igazolványba

való fényképek egy félóra alatt készüln ek

SíMOMYI fényképésznél

Mintaraktár.: TakaréktárTelefon 6—45- és 10 — 45- szám-

Korzó-kávéház

•

fi.

Ugyanott tanuló fizetéssel, .vagy ellátással felvétetik.

MINDEN KÖNYVÁRUSNÁL KAPHATÓ

mellett, S o m o g y i - u t c a 24, sz.

Legolcsóbb beszerzési forrás!
I s k o l a h e g e d ü k b e n , valamint az öszszes hangszerekben és alkatrészekben

BABOS SÁNDOR

T

KÖNYVKÖTÉSZETI

MUNKAKAT

ÍZLÉSES KIVITELBEN JUTÁNYOSAM ÉS GYORSAN KÉSZÍT

Iskola-atca 8.

ílSSfí
Szolid árak.

BÚTOR-OTTHON

RUCKNER D. és I S A UTÓDAI
KÖNYVKÖTÉérETE

157

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

247

TE:.r.FON !6—34.'

73.

PETŐFI 5 Á . N D 0 R - 5 U G Á R Ü T 1. 5Z.

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

legjobb

ft^jíesfé

az orizágösa- . elismert Leiöziugér-íéle, Ara, 4 ko .
Kapaató: Lel.iziug.*/ Gyula g^ú«;, szertárában Szeged,
Széchenyi-tér15.5

Szeged, 1919 augusztus12.15

Koflár

R u d o l f festő-és faipari vállalata H d j d l i

fényező- és mázoló-mester.

T E L E F O N 2-87.

...

T E L E F O N 2-87.

JÓZSSf

¡¿„.üvtadi

rajzoi6

Mintaraktár és iroda : T A K A R É K T A R - U . 8., uj Csongrádi-palota.

Tervezünk és készítünk iparművészeti kivitelben

Ipartelep: P O L G A R - U T C A 24. S Z Á M .

teljes lakberendezésekei a legszolidabb árban.

Hirdetmény.

Apró hirdetések.

A Délniagyarörszágí áimerieigazdasági
részvénytársaság felszámolását kimondta,
amit a szegedi törvényszék mint kereskedelmi bíróságnak Cl. 1010/1919. szám alatt
bejelentett. Ennek folytán a társaság felszámolói felhívják a társaság összes hitelezőit,
hogy követeléseiket jelen hirdetmény harmadszori megjelenésétől számított hat hó
ólait a Szegedi Bankegyesüleí Részvénytársaságnál a különbeni jogkövetkezmények
terhe mellet! jelentsék be.
Cgyuttal felhívják a társaság összes
részvényeseit, hogy részvényeiket a befizetett részvénytőke 50 %-ának, mint első
részösszegnek
visszafizetése céljából a
Szegedi Bankegyesüleí Részvényfarsaságnál nyugta kíséretében nyújtsák be. A
•visszafizetés a iutajdonjog kutatása, illető
leg igazolása nélkül annak kezéhez fog teljesíttetni, aki a részvényeket említett intézetnél bemutatja
Szeged, 1919. augusztus hó 11.

A felszámolok.

2223

Dugonics-tér 1. szárn alatl, a^Mar^dékáruház" mellet!, naponta friss élelmiszerrel iáliam
1 s olcsó
árban árusitok füstölt h ú s o k a t , s o n k á t , t o j á s t
vajat, tejfölt stb. TiszleletrelöZV. HRÁNYI VIÍMOSHE

6a divatosai akar H M I i i i i ,
készittesse ruháit

218

Fülöp szabónál, Szenihéromság-u. 5.
Sehoi olcsóbban!

eladó a
huszárlaktanya közelében. 3 parkettás szoba, vízvezetékkel,
fürdőszobával, nagy p.ncével, villanyvilágiiás, szép
kert. Lakás azonnal elfoglalható
Tiszlvíselö-telep,
Pál-utca 8.
2709

Kerékpár,
v a r r ó g é p , beszélőgép,
giimmik és alkatrészek.
Javító műhelyem elsőrcr á

l J- Szántó Sándor

fogmütérme

Szeged, Mikszáth Kálmán ulca és

236

Valéria-tér sarok (Bokor-ház.)

CSONKA MIHÁLY
292

Vérszegények, gyengéik, dók, Ubbacfozók gyósr\.-••.zere.
rtfraktár: a M e j v l i f ó

—-

1687/919. jh. sz.

Keíemen-ufca 2. szám.

elvállal

Fekete Vilmos

Redőnyipar vállalata
Reíormáius-palota.

223

Hirdetés«

2m

Redőny javításokat,
' állítását

Telefon 13-53.

I tengeri daráló 100 kg.
II láda csavarkulcs 1666 kg.
1 üres használt hordó 36 kg.
4 kg. vascső 77 kg.
2 láda gyógyszerüveg 197 kg.
1 láda géprész 218 kg.
1 láda amoniak 62 kg.
7 láda tengeri daráló 213 kg.
1 láda géprész 503 kg.
1 kg. fürész 555 kg.
1 láda fémáru 51 kg.
1 doboz káli 272 kg.
8 drb ekerész 360 kg.
4 drb szántóvas 33 kg.
1 láda malomrész 148 kg.
2 hordó kenőolaj 432 kg.
1 láda géprész 147 kg.
1 láda csavar 162 kg.
2 láda géprész 166 kg.
.1 láda ásványvíz 70 kg.
5 láda butorrész 28 kg.
Szeged, 1919. aug. 14-én.

Szeged városa a 22123/1919. tan. számú határozat
értelmében a kávéházakban, cukrászdákban és kávémérésekben kiszolgálta-.ott alább felsorolt élvezeti cikkek után városi illetéket szed.
Az illeték mértéke:
a) minden csésze vagy pohár feketekávé, kapuciner
kávé, csokoládé kávé, kakaó, tea, , puncs stb. élvezeti
cikk után 10 fillért;
b) minden három decinél nem nagyobb pohár (vagy
csésze) málna vagy egyéb gyümölcs-szörppel készített
ital, limonádé stb. után poharankint 10 fillért;
c) három decinél nagyobb pohárban (csészében)
kiszolgáltatott b) alatti élvezeti cikkek után (a megkezdett decilitert további 3 deciig 10 fillérrel fizetve)
30 fillér;
d) jegeskávé után 60 fillért;
e) fagylalt után szeletenkinf 20 fillért;
f) minden darab cukrász-süteménv után 10 fillért;
g) egész torták után annyiszor 10 fillér fizetendő,
ahány tortaszeletnek felel meg a torta.
Ezen városi illetéket minden kávéház, cukrászda,
kávémérés tulajdonosa (bérlője) köteles a jelzett cikkekkiszolgáltatásakor a fogyasztótól beszedni.
Aki ezen illetékre vonatkozó szabályzat határozmánvait akár cselekvés, akár mulasztás által megszegi.
100 koronáig terjedhető pénzbirsággal sújtandó.
Ez az illetékszabályzat a kihirdetést követő napon
lép életbe.
Felhívjuk tehát a kávéház, kávémérés és cukrászda
tulajdonosokat, hogy a f. évi augusztus 16-tól kezdve
a fenti illetékeket szedjék be. azokkal a vámfelügyelőnél a nyert utasítás értelmében számoljanak el és a
befolyt összegeket szabályszerű bárca ellenében fizessék be.
Szeged, 1919. évi augusztus hó 14-én.

Hllomásfőnökség.

írógép
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Szives pártfogást kér

PÉTERFYFERENCNÉ

ujak

SzeSad,

Szeged város javadalmi hivatalától.

rendii irapista sait M deg felváaottak, főtt sonka. szardínia

stb.kaphatók Élelmiszerüzlet „ f l Jó falathoz"

Hágiva! szemben.

gyógyszertár

i t á l l a y - u f c a 4 . Kapi!ótü minden gyógvszeitárban
he'.vb^n és -vidéken. Ára a kis palackoknak K l"'- ,
nagy palackoknak 16-—• „Fcrravin" névre figyeljünk.

9

Központi javadalmi hivatal.

speciális javitö-mühely, szalag- és másoló-papir. Használt és ujak
raktára. Karbantartási vállalat, leirások és sokszorosítások. Telefonfelhívásra azonnal megjelen K E L L E ^ i r ő g é p v á l l a l a t a Szeged,
Széchenvi-tér 8. szám.
163/1
TELEFON 363.

. =

Szobafestő és mázoló
JUTÁNYOS ÁRAK !

5,Ferraviii"chinavasbor.

Édes tejszínből készült legfinomabb németcsernyei
T A ® » « » , n nagyban és kicsinyben. lilsőf f f ! "" W ö )
"— - £

Egyedül kapható a MEGVÁLTÓ gyógyszertárban Szeged, Kállay Albert-utca.
226

teljesen uj hálószoba bútor. A szoba is
átvehető. Tudakozódni lehet Petőfi Sándor-sugárut 1. alatt a nyomdában.

régi fiamért cég, főraktára kiiáróla« Kiss D.paiota (Kiss-u)-Szeged.

RáczGéza

226

F Ü a r l Á

|

Ár a
8 K

Erdei Ibolya crém

Uj
modern magánház
. .
_

F. évi aug. 18-án d. e. 9 órakor Szeged-Tiszapályaudvaron a következő áruk árvereztetnek el:

Uj eJeh*il§zerMetetnet

Elismerten legjobb hatású a valódi

.

MODERN KIVITEL!

E i s o r e n d f i Icárpifos
kizárólag modern kárpitos
átfestését és mindennemű
hogy munkámat üzletemben
világosítással dij- ]\/f n '
talanul szolgálok 1 V 1 U

Orincsák Miklósné
virágüzlete Széchenvi-íé- 37.
213
•M Állaadóan a legszebb ék" • fágc., k . : J „atók. *
Csokrokat, koszorúkat élo : cs müv.; úgokbóí Megrendelésre készii.
Telefon 15 67. lakás.

217

bútorok készülnek a legfinomabb kidolgozásban. B ő r b u t o r o k
kézimunkák montirozását vállalom, felhívom a t. közönséget,
megtekintse minden vásárlási kényszer nélkül. Mindennemű felí l U ^ X X p « ,
7\ 1 l->.
y-.4- kárpitos és díszítő,
l l l U l l t / I
^ v 1 k J t v 1 L Báslya-u. 9. Telefon 13-11

Itt vaii! Megérkegettt
cipőfelsőrész készítő üzem
Szegen, Korona-utca 15. sz.
Gyors és pontos munka. 211

műhelyedben

A régen nélkülözött prima

zománcozott edénif.

Háziasszonyok siessenek a M u n k á s o k Á l t a l á n o s F o g y a s z t á s i S z ö v e t k e z e t e Feketesas-utcai boltjába,
volt közélelmezési .raktár, hol ugy az edényeket, mint minden egyéb háztartási cikket a legjutányosabban
lehet beszerezni.

Edényárakból szövetkezeti és szakszervezeti tagoknak, valamint magán- és
közhivatalnokoknak 10% kedvezmény.

Megnyílt! K U T U C S e V

SÁnHnr

Megnyílt!

elsőrendű rőfös- és divatáruház választékos raktárral

Szeged, Csekonics-utca 1. sz

249

Szécheny,i-tér sarkán, a
-Párisi Áruház" mellett.

6

DELMAGYARORSZAG

Szeged, 1919 augusztus 19.

Érfesitjük a t. vevőközönségét, hogy bútorüzletünket
Feketesas-utca, Keleti palotából Öroszlán-ulca 21. SZ.f
Bárd-házba helyeztük áf, ahol saját készitményü mindennemű bútorokat raktáron tartunk, mindennemű megrendelések pontosan eszközöltetnek. — Külön nagy asztalos és
kárpitos javitó műhely. — Díványok, oííömánok, ruganyos matracok állandóan
raktáron, — Szolid árainkról mindenki meggyőződhet.
TELEFON
16i

Buforü^leí-áíhdyeiés.

Kenderest és Hubert.

érfi és női ruhák

pipere dolgok, csipke
és s?,övet függönyök
ntb. l e g g o n d o s a b b a n 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
183

TELEFON 1075.

U

C

Z

A

T O

kelmefestő és vegyílsztitd Iparfelepén Kadncxy-utca 14. szám.
Fióküzletek: Gizella-tér 3., Mikszáth Kálmán-utca 9. (Valeria-tér és Paprikapiac sarok.) = = = = = Gyors és pontos munka!
Olcsó árak!

S-vAj c i óxéüSc

FERENCZV LILLV
Sándor-utca

és mindennemű ékszerek beszerezhetők

noi

Müíhoffer Vilma íveiében
S z e g e d , Kárász-utca 2. sz. Javításokat pontosan
eszközöl. 1 örí aranyat legmagasabb áron veszek. '293

tiiffímiríH
ülCgliyill)

kák

10, felsővaros
e
szakmabeli munelvállaitatnak.
281

Olcsó

tojás

friss minőségben kapható

minden mennyiségben,

darabja I korona 16 fillér
a Városi Központi Tejcsarnok fiókcsarnokaiban.
2220

Meghívó.
A

II MGZl

f. évi agusztus hó 17-én d. e. V i l i
órakor a Kereskedelmi és Iparkamara
nagytermében

Üzletáthelyezés!

Értesítem a n. é- közönséget, hogy, férfi- és női divatáruüzletemet megnagyobbítva Zárda-utca 11. sz. alól a Belvárosi
kávéház mellé, a Jánosík János-féle szűcs- és szőrmeáru üzletében Kigyó-utca 2. sz. alá áthelyeztem, hol mindennemű férfi és női szövetek, grenadinok, zefirek, clottok,
schiionok, kartorrok stb. a legolcsóbb árban lesznek árusítva. 239 Ketting J á n o s divatkereskedő, Kígyó-utca.

tart.

Fiaschner Lajosné

noi

divatterme
Bocskay-utca 9. sz. I. emelet. & Telefon 14—58.
Legújabb modellek és saját tervek szerint készít toilletteket, kosztümöket, blúzokat. Raktáron blúzok, toillettek. — Azsurozást, plisziiozást, gombhuzást, mtihimzést, müstoppolást elvállal. Hivatalnokoknak 10 százaiékos engedmény.
166

Kelemen József
szállítási és fuvarozási

vállalat

Szeged, Károlvi-utca 3. sz. x Telefon 15-63.
Butorszátlitást, f u v a r o z á s t h e l y b e n
és vidékre l e g o l c s ó b b á r b a n v á l t a i .
206

Tárgy:
1. Alaptőke felemelése.
2. Az alapszabályok módosítása.
A közgyűlésre a részvényeseket ezúton
is tisztelettel meghívja

a

Gárgyán Márton utóda
Rendez: temetéseket egyszerű és diszes ¡¡¡vitelben.
Elvállal: ravatálozásokat,
hu'rlaszállitásokat a bei- és
külföldre, gyászlapok nyomását, gyászhirdetéseket a
napilapok részere, sírok
díszítését. Telefon 60. sz.

FODOR TESTVÉREK

„KEGYELET"
disziemetkezési intézet Szeged, Széchenyi-tér 6. szám.

Nagy raktári tart: hazai
és külföldi sarkophagokbsn, fa- és érckoporsókbaií, selyem, brocát
tülangté

párnákban. Telefon 60. sz.
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4*;

*

*
4f

* 23. §. A közgyűlésen csakis azon részvényesek
vehetnek részt, akik részvényeiket a le nemjáit szelvényekkel együtt/ vagy ezekről szóló köz-vagy pénzIntézeti letéti igazolványaikat, a megbizoitak pedig
ezenkívül megbízásaikat, a közgyűlést megelőző napnak déii 12 óráiéig a tórsasóa pénztáránál elismervény ellenében letelték.

m E C N y i L T özv. Hagy Károlyné
elsőrendű gyermekszalonja Polgár-uIrt
£U.

r-ihm. a l a t t
SZüIIl a i a l l .

Ugyanott tanuló leányok felvétethek.
26t;0
Telefon 12 72.

atványoka

ízlcs^s
W
W
W
M

és

szemfedőkben,

Igazgatósag.

méltányos
készít:

fa
fa
m
m

fa
m
fa'
fa

mfa

W

^

fa'

ruckner D. és Tsa
TELEFON 16-34.

utódai, Petőfi S.-sugárut 1.

fa
m
fa-

fa
fa

j.Í efí «*» <
Nyomatott Brucknei if). és Társa utódai könyvnyomdájában,

Petőfi Sándor-sugárut 1.

