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\ külföld eseményei
— Davidovits szerb miniszterelnök politikája Magyarországgal szemben. —
Milánó. Fiumei jelentések érdekes részleteket
beszélnek el az uj szerb kormány megalakulásának körülményeiről. Általános az a benyomás,
hogy az uj miniszterelnök Davidovits
kiváló
államférfiú: éles elméjű, ügyes és elmés. Mindezen kiváló tulajdonságai szembetűnően érvényesültek legutóbbi tárgyalásai folyamán, továbbá akkor, amidőn a kormány megalakulása
utáni minisztertanácson megszövegeztek a kormánynak a szkupstina legközeleböi ülésén teendő nyilatkozatát.
Az uj kormány a miniszterelnökkel együtt
tisztában van azzal, hogy precedens nélkül álló
nehézségekkel kell megküzdenie. Talán még
sohasem volt ilyen hosszú a krizis és annak
megoldása sohasem volt ennyire a változó szeszélyeknek és a külső események mindenek fe' lett álló hatásának kitéve.
— A külföldi lapok, mondja Davidovits miihiszterelnök, azt írták, hogy nem kabinetválságról, hanem rendszerváltozásról van szó. A
mi kötelességünk, hogy ezeket a híreket, amelyeket a látszat igazol, tényekkel cáfoljuk meg.
Feladatom elvégzésénél kötelességem számításba
venni azokat a szédületes változásokat, amelyeken Magyarország a legutóbbi időben keresztülment. Mig a kormányalakítás ügyében
tárgyalásokat folytattam, Kun Béla elmenekült,
Peidl megbukott, a románok megszállták Budapestet, ^József főherceg vette kezébe a hatalmat. Ezek az eseményeit nagymértékben nyugtalanították a mi országunkat és ez az oka
annak, hogy az egyik napon számításba vett
megoldási tervet már a másik napon alapjában
kellett megváltoztatni, vagy pedig teljesen feladni. Valósággal viharban kellett építenem.
Jól értesült körökben az a vélemény, hpgy
az uj kabinet végleges összeállítása megfelel a
miniszterelnök óhajtásának és gondolatvilágának. Davidovits fél a Habsburgok visszatérésétől. Attól tart, hogy a régi magyar-német blokk
újból feltámad. A jugoszláv politikusok teljesen
osztoznak e felfogásában. Jól tudják, hogy a
régi császári Ausztriával szemben erős szimpátiát őrizett meg a horvát és a szlovén nép. Ha
ezt Belgrádban elfelejtették volna, a legutóbbi
zágrábi események elég világosan emlékezetbe
juttatják. Ezért törekszik az uj miniszterelnök
arra, hogy a nép támogatásával kormányozzon
és ezért akar Cseh-Szlovákországgal egyezményt kötni.
— Ha egy napon meg kell alkotni a dunai föderációt, akkor az, mondják Belgrádban és Prágában egyaránt, csak egy nagy,
demokratikus államszövetség lehet.
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VIII. évfolyam 178. szám.
Ami a szkupstina magatartását illeti, erre
nézve a kormányelnök pesszimistának látszik.
Barátainak véleménye szerint az uj kabinetnek
meg lesz a többsége. Abbart az esetben, ha a
katolikus szlovének és a horvátok ellenzékbe
mennek át, a kormány a demokraták, a szocialisták és a függetlenségiek támogatására számithat. (La Democratie Nouvelle, aug. 20.J

Hollandia népe fegyverben.
La Haye. A bolsevizmus ellen való szervezkedés erősen halad előre az egész országban.
Eddig 1600 városban és községben alakítottak polgárőrséget önként jelentkező, fegyverrel bíró és katonailag kiképzett polgárokból
azzal a céllal, hogy biztosítsák a közrendet,
a tulajdont és az épületeket.
A polgárőrségek
legnagyobb részének
költségeit a törvényhatóságok fedezik, mindamellett saját erejükre támaszkodva is meg
tudnak állni. Mostanáig semmiféle komoly
akadályba nem ütközött ez a szervezkedés,
de a szocialisták hirtelen gyanút fogtak és
megakadályozták, hogy La Haye város a
polgárőrség költségeire 11.000 hollandi forintot folyósítson. Továbbá erős mozgalmat
indítottak, amelynek vezetése mindenütt a
szélső elemek kezébe került, akik elkeseredetten harcolnak „egy uj militarizmus életrekeltése" ellen, amint ők az egész mozgalmat
nevezik.
A közvélemény nagy érdeklődéssel kiséri
a küzdelem fázisait, közben azonban a polgárőrségek folytatják szervezési munkálataikat.
(La Democratie Nouvelle augusztus 20.)

Az angol kormány szociális, ipari és
kereskedelmi propramja.
London. A miniszterelnök a képviselőházban
ma mondotta el nagy érdeklődéssel várt
programbeszédét. A parlament hangulata nyugodt volt, sok képviselő helye üresen állott,
ami ritkán szokott megtörténni akkor, ha fontos nyilatkozatok hangzanak el.
Lloyd George ama kijelentés után, hogy a
háború ezer milliárd frankba került, az ország
belső helyzetéről szólott.
— Az első tény, amelyet meg kell szüntetnünk a kereskedelmünk, nyugtalanító helyzete.
Az ország nem tud prosperálni, sőt élni sem
képes, ha kereskedelmünket nem tudjuk viszszaállitani és fentartani.
— A háború előtt a kivitel és a behozatal
között 3750 millió frank differencia volt a mi
javunkra. Ez a külözet mostanáig 2500 millió
frankkal csökkent és ma az angol nemzet 20
milliárdos kereskedelmi egyenleget fizet.
— A háboruelőtti 16 milliárdnyi államadósság 195 milliárdra emelkedett. A nyugdijak
évenként 2 és fél milliárdot nyelnek el, a közigazgatási költségek is hihetetlen mértékben
emelkedtek.
— Hogy a mai helyzetet megoldhassuk,
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Kedd, augusztus 26.
emelni kell a termelést, amely a mezőgazdaság kivételével, minden téren csökkent. Jelenleg
évenként 87 millió tonna szénnel kevesebbet
exportálunk, mint a háború előtt.
— Szembetűnő jelenség a munkaadók és a
munkások hanyagsága, . holott csak együttes
munkálkodással találhatjuk meg a kivezető utat
a mai helyzetből.
A munkások sérelmeiről szólváp, kijelenti a
kormányelnök, hogy azokat uj szellemben fogja
megvizsgálni, rámutat azonban arra a körülményre, hogy a legutóbbi 2—3 év alatt a
munkások bére rendkívüli módon emelkedett,
mig a munkaidő csökkent. Ezt igy tovább nem
lehet folytatni, hacsak nem fokozzák a produkciót. Törvényjavaslatot nyújtottak be a munkaadók és a munkások közötti viszony szabályozásáról, a munkások részesedéséről
a jövedelemben. A kormány megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy. javítsa a munkafeltételeket
és biztosítsa a munkásság kooperációját az
ipari termelésben.
Kijelenti továbbá a miniszterelnök, hogy a
munkásokat
biztosítani
kell
munkanélküliség
esetére, az erre vonatkozó tervekkel már foglalkozik is a kormány.
Ami a szénbányákat illeti, a kormány nem
szándékozik ezeket nacionalizálni, azonban elfogadja Sankey képviselőnek a bányák egyesítésére és reorganizálására vonatkozó tervét.
Áttérve a kereskedelem helyzetére, a miniszterelnök kijelenti, hogy a kormány javasolja :
adjanak a kereskedelmi miniszternek felhatalmazást, hogy esetleg elrendelhesse azt, hogy
ne hozhassanak
be az országba olyan külföldig
árukat, amelynek termelési költsége
az illető
országban
kisebb, mint Angliában,
az angol
valuta értékének csökkenése következlében.
A békekonferencia működéséről beszélvén, a
miniszterelnök azt a reményét fejezte ki, hogy
a Németországgal
kötött békét szeptember elején ratifikálni
fogják.
A Törökországgal kötendő béke még nincs
aláirva, mert meg kell várnunk Amerika válaszát. Mindaddig, mig ezek a kérdések nem nyernek elintézést, nem remélhető, hogy a budget a
békebelihez valamennyire is hasonló lesz. Csak
egy téren csökkenthetjük s kiadásainkat nagy
mértékben: a fegyverkezés terén.
Lloyd George beszéde 3 óra hosszat tartott.
(Le Matin aug. 20.)

Megalakult
a régi szociáldemokrata-párt.
A budapesti szocialista-párt küldöttgyűlésén
elhatározták, hogy újra megalakítják a régi
szociáldemokrata-pártot. Megválasztották az uj
pártvezetőséget. Az országos gyűlésen a szociáldemokrata-pártot Olejnyik
József és Valentin
Ágoston pártvezetőségi tagok képviselték. Néhány nap múlva Szeged munkássága is újból
kibontja a szociáldemokrácia zászlaját.

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

naponta friss választékos élelmiszerek állandóan kapható. Füstölt szalonna, szalámi, sonka, kolbászok, finom
felvágottak, szardínia, méz, cukor, sajtok, legfinomabb tea-vaj, jégbehütött világos és barna sör és málnaszörp szódával. Tiszta és figyelmes kiszolgálás!
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József főherceg visszalépése.
Lovászy és Garami

kormánya

számithat az antant támogatására.

Azokat a híreket, amelyek József főherceg
és a Friedrich-kormány szükségszérü visszalépéséről, helyzetüknek
tarthatatlanságáról
szóltak, állandóan cáfolták a kormány lapjai.
Maga Friedrich
miniszterelnök szombaton a
Bécsben is elter.edt válsághírek: ől hosszasabban nyilatkozott a kormány Esti Hirek c.
lapjának s mindjárt a nyilatkozat elején ezeket
mondta:
— Arra a kérdésre, vájjon van-e válság,
csak azt felelhetem, hogy válság csak azok
szemeiben van, akik állandóan válságot óhajtanak.
A miniszterelnökök, talán a miniszteriális
kormányzás őskora óta akkor szokták magukat meg nterjuvoltatni válsághírek cáfolata
céljából, amikor nem ¿őrőg a haraszt alaptalanul. A Friedrich-kabinethez képest a
szegedi kormány, valósággal a haladás kormánya volt. P. Ábrái,dm Dezső legalább kijelentette, hogy az októberi forradalom vívmányai alapján áll. A Friedrich-kormány első
cselekedete volt mindent visszacsinálni egészen
a háboruelőtti állapotokig, mintha a világháború, a lorradalom csak valami tün3 álom
lett volna A Friedrich-. ormány anakronizmus,
amelynek tehát nincs létjogosultsága.
— Nincs másról szó, — folytatta tovább
nyilatkozatában Friedrich István — mint az
ország ügyeit a választások megejléséig vezetni, hiszen szeptember 20-ig csak türelemmel lehetnek még azok a politikus urak, akik
most mindenáron a saját receptjük szerint
akarják megmenteni az országot, mert akkor
dönteni fog a nemzet.
Igen, valóban csak arról van szó, hogy az
ideiglenes kormány szeptember 20-ig vezesse
az ügyeket. S ugy gondoljuk, hogy azok a
politikus urak, akik nem a Friedrích-kormánv
szellemében, de más, elfogulatlanabb politikai
recept szerint akarják az országot megmenteni, lehetnének is a rövid terminusig türelemmel, ha nem volna okuk egy alapos kételyre.
Arra t. i., hogy vájjon helyes voina-e, ha a
mostani kormány rendelné el és vezetné a
választásokat.
Bővebben, ugy látszik egyébként, nem
érdemes már Friedrich miniszterelnök nyilatkozatával foglalkozni Magyarországon.
Azóta ugyanis visszalépett József
főherceg.
Beteljesedik az, amit Garami
Ernő jelölt
meg a válság megoldásának
módjaként.
Garami a Neue Freie Presse munkatársa előtt
nyilatkozott s többek közt ezeket mondta:
A magyar nép három dolgozó osztályából —
parasztság, polgárság
és munkásság
— koaliciós-kormányt kell alakítani.
A
Fridrich-kabinetnek vissza kell lépnie, éppen ugy József
főherceg
kormányának
is. Az uj koalicióskormány, esetleg egy három osztályból alakult
direktórium, haladéktatanul megteszi az előkészületeket a nemzetgyűlési vállasztásokra. A
nemzetgyűlés dönt azután majd afelől, milyen
legyen Magyarország jövő államformája. Ha a
választás a köztársaságra esik, ennek az akaratnak megfelelően dolgozunk tovább. Ha azonban a választás a monarchikus államforma
javára dőlne el, akkor, ámbár ezt mi szocialisták nagyon fogjuk fájlalni, alkalmazkodunk
a nép többségének akaratához, de a monarchia
ellen a megengedett politikai fegyverekkel természetesen tovább is küzdeni fogunk. Azonban a munkásság a választást végérvényesnek
tekinti és minden erejével dolgozik majd
Magyarorzság újjáépítésén.

Elmondta meg Garami, hogy a választásnál
a monarchia javára való eldőltét nem tartja
kizártnak, továbbá, hogy szigorra és rendre
szükség van, bizonyos fokig a diktatúra is
használna, de ő, mint szociáldemokrata
erre
nem gondolhat.
A koalíciós-kormányban ő
maga csak akkor foglalhalna helyet, ha az
antantot kötelező ígéretet kap szénnek,
élelmiszernek, nyersanyagnak
szállítására.
„Mert a
munkafegyelem helyreállításában sokkal
többet
használ néhány száz vagon szén, mint
monarkista ezredek." Ha az antant támogatása elmaradna, ő, Garami azonnal visszalépne,
mert
egy ujabb katasztrófa elkerülhetetlen
volna.
Ezeket mondja nyilatkozatában Garami Ernő.
József főherceg 24-én visszalépett, de Budapestről érkezett utasok elbeszélése szerint
visszalépett a Friedrich-kormány
is. Az uj kormány elnöke Lovászy Márton,
külügyminisztere,

hir szerint, Varjassy
Lajos,
kereskedelemügyi
minisztere Garami Ernő.
Ha ez a hir alapos, akkor az uj kormánynak
bizonyára van támasza az antantban, mert
Garami aligha vállal miniszterséget, ha a nyilatkozatában kívánt támogatás valószínűségéről
előzetesen is meg nem győződik.
Az antant támogatását egyéb okszerű föltevések is igazolják. József főhercegnek- az
antant indokolt bizalmatlansága miatt kellett
visszalépnie, mert a szövetséges hatalmak a
Habsburg-monarkia visszaállításától tartottak.
A Friedrich-kormány nem képviselte igazán
a magyar nép minden rétegét, mint ahogy
hirdette. Már pedig az antantnak a megalakuló ideiglenes magyar kormánnyal szemben is ez volt a külföldi lapokból ismert
követelése.
A Garami belépésével alakuló kormánynak
éppen ez a programja: nem kell uj Habsburgmonarkia, de kell magában
a kabinetben is a
magyar nép valódi képviselete. Az antant és az
alakuló uj kabinet kívánalmainak ez az egybevágása is valószínűvé teszi azt, hogy az uj
kormány számíthat az antant
támogatására.
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A Békeműhely kiküldöttei a budapesti tárgyalásokról.
— Vita a munkanélküliség enyhítéséről. —
(Saját tudósítónktól.)
A szegedi Békemühely
es. szociáldemokrata-párt kiküldöttei Budapesten,
mint ismeretes, tanácskozást folytattak a pártok
vezetőivel a kibontakozásról. A nagyfontosságú
tanácskozások eredményéről a Békemühely vasárnap délulán tartott ülésén számoltak be a
kiküldöttek. Az ülésen foglalkoztak a munkanélküliség enyhítésével és a politikai sztrájk
miatt állásukból elbocsátott tisztviselők ügyével is.
Várossy Gyula elnöki megnyitójában rámutatott egyes lapok közleményeire, amelyek szerint a Békemühely titkos társaság.
Ez ellen a
gyanúsítás ellen a vezetőség nevében a leghatározottabban tiltakozik. A Műhely ülései
mindig nyilvánosak. Minden becsületes, hazafias gondolkodású polgár és munkás résztvehet az üléseken és szabadon nyilváníthatja véleményét. Az elnök, ezután a budapesti tanácskozások eredményét ismertette. Előadta, hogy
a Békemühely kiküldöttei csütörtökön fölkeresték Bárczy István polgármestert, akinek helyettesével, dr. Madzsar Gusztávval is tárgyaltak.
A függetlenstgi párt részérő! Lovászy Mártonnal és P. Ábrahám Dezsővel folytattak tanácskozásokat, a szocialista-párt részéről pedig
Buchinger Manóval és Peidl Gyulával. Mindannyian örömmel vették tudomásul a Békemühely eddigi működését.
Dr. Müller Manó szocialista kiküldött ezután
a budapesti szocialista-párt vezetőivel folytatott
tárgyalásairól számolt be. Bejelentette, hogy a
budópésti munkásság a szociáldemokrácia alapjára fog helyezkedni (Ami azóta már meg is
történt. A szerk.) és hogy természetesen a szegedi munkásság is a régi szociáldemokrácia utján fog haladni. Dr. Rózsa Andor
Vázsönyi
Vilmossal. Garami
Ernővel és dr.
Varjassy
Lajossal folytatott tárgyalásokat a Békemühely
részéről. A tárgyalások során meggyőződést
szerzett arról, hogy a polgári párlok is az októberi forradalom vívmányait akarják biztosítani,

nem kívánják előtérbe állítani — mindenrokonszenvük mellett sem — József főherceg személyét és hivei az általános, titkos választójognak.
Fürtös Sándor a munkanélküliség enyhítésének sürgősségét hangoztatta ezután. Javasolta,
mondja ki a Mühelygyülés, hogy nem elégszik
meg a.város részéről a munkanélküliség enyhítésére vonatkozóan továbbra is elméleti tanácscsal, hanem látható eredményeket is kíván.
Várossy Gyula indítványozta, hogy a körülbelül
1200 munkanélküli közül a nőtlen munkásokat
a városkörüli kisgazdaságokban helyezzék el
mint mezőgazdasági munkásokat, a nősek részére' pedig létesítsenek bolgár-kertészetet. Wimmer Fülöp szerint ez szakképzettséget kíván.
Sulyok István szerint a külső városrészek csatornázási munkálatait haladéktalanul meg kell
kezdeni. Ablaka György a munkáslakások építését sürgette. Wimmer Fülöp előadja, hogy öt
korona órabér, illetve negyven korona napszám
mellett sem kap munkásokat a város, ezért
r.em lehet megkezdeni a közmunkákat.
Dr. Müller Manó bejelentette, hogy a francia
városkormányzó utasítására tanácskozások kezdődtek a munkanélküliség enyhítéséről; Az eredményről tiz napon belül jelentést kell tenni.
Amíg azonban a város hatósága azon az antiszociális alapon áll, hogy a
munkanélküli
munkásokat ki kell toloncoltatni a városból, a
tárgyalások alig vezethetnek eredményre, amellett, hogy ez az álláspont mélyen sérti a munkások önérzetét.
Több felszólalás után dr. Rózsa Andor javaslatát fogadták el, hogy addig is, amíg a
súlyos problémát megoldják, kérjék a várostól,
hogy 10—20 milliós kölcsönt bocsássanak a
munkanélküliek nyomorának enyhítésére. A
munkaalkalmak helyreálltával a munkások adóban fizetnék vissza részletenkint a kölcsönt. A
politikai sztrájk miatt elbocsátott tisztviselők
ügyével kapcsolatosan azt indítványozta Rózsa

l ű T Clgareffáztf urak figyelmébe!
Érkezett 3*as és 2-SS számú kitűnő minőségű szivarkahüveiy. Kapható a 0\EDI SPECIALiTE szivarkahüveiy főraktárában Szegeden, Jókai-utca 11. szam.
219
(Telefon 15-20.)
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hogy intézzenek átiratot a kormányhoz, amelyben kérik, hogy azokat a tisztviselőket, akik
hivatalos hatalmukkal bármely irányban visszaéltek, függessze föl állásuktól. Az indítványt elfogadták. A gyűlés ezzel véget ért.

Óráját és ékszereit
javíttassa elsőrangú óra- és , ékszerüzletemben. Szolid árak! Órákban
és ékszerekben nagy raktár.
154
0R ó
A ÉH
F I S C H E R K* = MELfE TT =

Memorandumba
foglalják a munkanélküli ankét javaslatait.
(Saját tudósítónktól.) A városkormányzó, mint
ismeretes, felhívta a város hatóságát, hogy tíz
napon belül tegyen konkrét javaslatot a
munkanélküliség enyhítésére. Dr. Dobay Gyula
kormánybiztos-főispán a felhívásra ankétot
hívott egybe, amely szombaton kezdte meg tanácskozását. Az ankétot hétfőn délután folytatták.
Az első felszólaló Otiovay
István épitész
volt, aki a közmunkák megkezdésének sürgősségét hangoztatta. Erős
Ferenc vas- és fémmunkás szerint a munkanélküliségen azzal
lehetne enyhíteni, ha a villamosvezetékek, telefonhuzalok, sinek, sin párok és gázvezetékek
javítását azonnal elrendelnék. Balog Imre, tor-
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más István és Koncz
Károly munkáslakások
építését sürgetik.
Winuner Fülöp szólalt fel ezután, Hosszabb
beszédben foglalkozik az orvoslás módjaival.
Hangsúlyozza, hogy a városnak idejében meg
kell oldania a munkanélküliség súlyos problémáját. A városnak — mondotta — áldozatokat
kell hoznia, Ha ezt most nem teszi, később
még nagyobb terhet ró majd a városra a
munkanélküliek nyomorának enyhítése. Segélyeket kell majd adni a munkaalkalmak helyett.
Jobb tehát, ha munkaalkalmakat teremtünk.
Indítványozza, állítson fel a város munkáskonyhát a Munkásotthonban, ahol olcsó ellátást
kapnának a munkanélküliek.
Bakacsi János a kereskedelmi rakparttelep
munkálatainak megkezdését javasolja,
Varga
István szerint a vízvezeték csöveinek kijavításával is lehetne segiteni a munkanélküliségen.
Dr. Miiller Manó hatásos beszédben foglalkozik a munkanélküliség ügyével. Munkaalkalmakat kell teremteni és le kell törni az árakat.
Indítványozza, hogy kilenctagú bizottságot küldjenek ki, amely a vita során elhangzott indítványokat foglalja memorandumba. Javasolja,
hogy a memorandumot juttassák el a városkormányzóhoz. Az értekezlet az indítványt elfogadta. A bizottságba a munkaadók részéről
Wimmer Fülöpöt, Tonelli Sándort és Ottovay
Istvánt, a munkások részéről Ablaka Györgyöt,
Bene Istvánt és dr. Müller Manót, a hatóság
részéről dr. Dobay Gyula kormánybiztost, dr.
Somogyi Szilveszter polgármestert és dr. Polgár
Péter tanácsnokot küldték ki.
A bizottság a memorandumot elkészíti és
beterjeszti a. városkormányzóhoz.

A tisztviselők Ostrorog ezredestől
és a városkormányzótól kérik az
árak csökkentését.
Ismeretes az a mozgalom, amelyet a Szegedi Tisztviselők Otthona az általános drágaság letörése érdekében indított. Az Otthon
szociális bizottsága több izben tárgyalt ez
ügyben a Szegedi Kereskedők Szövetségének
3lnökségével és az iparos szakosztályokkal.
Közben a város tanácsa is figyelmes lett a
tisztviselők mozgalmára, de az árak még
mindig szemérmetlenül emelkedtek és emelkednek. A tisztviselők helyzete ennek megfelelően egyre kétségbeejtőbb. A Szegedi
Tisztviselők Otthonának szociális bizottsága
hétfő i délelőtt memorandumot nyújtott át a
Szövetségközi Élelmezési Bizottság elnökének, Ostrorog ezredesnek és átnyújtja ezt a
memorandumot de Tournadre tábornok, városkormányzónak is.
A memorandum a következőkép szól:

Ezredes

Ur!

A Szegedi Tisztviselők Otthona a Szegeden
élő összes állami, közlekedési, városi és
magántisztviselők, valamint nyugdijasok, számszerint mintegy 5000 családfő és 15000 családtag nevében azzal a tiszteletteljes kéréssel fordul ezredes úrhoz, hogy az alantiakban előadótokat tudomásul venni, megszivlelni és a
szövetségközi hatalmak által Ezredes úrra ruházott jogkörének legerélyesebb gyakorlásával a
szegcdi, szenvedő tisztviselőkön sürgősen segiteni méltóztassék.
Magyarországon — igy Szegeden is — a
tisztviselők sorsa a békében egyenlő volt a
szegénységi fogadalommal, a háborúban: a
nyom msággal. Ma pedig ott tartunk, hogy
azok, akik az államháztartás, a közigazgatás,
az igazságszolgáltatás, pénzügy, közlekedés,
tanüli y stb. végrehajtó közegei és mint ilyenek
az áll im anyagi és erkölcsi őréül vannak
hivat > a szolgálni, nyomorognak, családtagjaikkal c„yütt lerongyolódnak és éheznek.
Sz gyen nélkül valljuk be ezt Ezredes urnák,
egyben büszkeséggel, mert mi valóban haza-

t

fiak voltunk a kötelesség teljesítésében, a türelemben, a lemondásban, akkor is, amikor
más társadalmi rétegek dúslakodtak és vagyont
szereztek. Ma már összeroskadás nélkül nem
birjuk el. nehéz sorsunkat. Váltakozó kormányaink, áz ország lehetetlen pénzügyi viszonyai, a vesztett háború nyomában járó gazdasági lezüllés, hosszú időre vigasztalan, segély
nélkül való jövőt tárnak elénk. Rajtunk és
családtagjainkon pedig segiteni kell, mivel
ellenkező esetben mi is a teljes lezüllés
útjára sodródunk. Pénzünk vásárló ereje elveszett. A drágaság pedig napról-napra fokozódik. Ezzel «kapcsolatban konkrét adatokkal megvilágítjuk Ezredes ur előtt azt a siralmas nyomorúságot, amelyben Szegeden ma a tisztviselők vergődnek.
Az 5000 tisztviselő közül 4000-nek a havi
fizetése 5—800 korona között váltakozik és
csak 1000-en vannak, akik 900—1500 koronát
vesznek kézhez, átlagba beleszámitva a háborús drágasági pótlékokat, gyermeksegélyt stb.
Ez utóbbi csoportbeliek azonban már 25—35
évi szolgálati idővel birnak, avagy vezetői állásokat töltenek be. A nyugdijasok díjazása sokkal szomorúbb.
Egy négy családtagot számláló tisztviselő,
aki 800 koronát kap kézhez, a következő havi
kiadási tételeket képes födözni:
kenyérliszl (7-2 kg. fejenkint)
14-4 kg.
nullásliszt (7'2 kg. fejenként
1
14-4 kg.
tej 30 liter
főzelék naponta
zsír 2 kg.
,szappan (mosáshoz is) 1'5 kg
cukor 2 kg.
só, ecet, paprika, gyufa,
bors stb.
2 pár cipő javítása talp,
sarok, fejelés

á
„
„
„
„
„
„

310
5"— .4 — -5-— =
32-- = '
24"— .=
25"—

44-64
72'—
120'—
150"—
64-—
36'—
50"—

25"—

cérna, ruházati javítások stb.
dara, kukorica, liszt, árpakása vegyest 8 kg.
„
klf. apró, előre nemlátható
kiadás

4-— =

21-36
összesen

800'—

Hus, tüzelőanyag, világitóanyag, fehérnemű,
ruha, cipő, gyümölcs, télire való, szórakozás, kulturális szükséglet, bútor, konyhaedény pótlása,
orvos és gyógyszer költségeire, valamint a
gyermekek tanköltségére stb., stb.-re már fedezetünk nincsen.
A fentiekből kitűnik, hogy a számítási alapul
vett árak erősen alatta állanak a tényleges
áraknak, tehát a valóságban a tisztviselőknek
úgyszólván 50 százalékkal több kiadása van,
azonban számításunkkal
nem akarunk
a szerénytelenség látszatába
esni.

Ezredes ur!
Ez a kiáltó nyomor még hatványozódik
ott, ahol nem négy, de hat, hét esetleg több
tagu a család és nem 800 hanem csak
5—600 korona a tisztviselő havi fizetése.
Fizetésünkből nem telik sem húsra, sem
tüzelő-, világitóanyagra. Ruhát, alsónemüt
esztendőkön át be nem szerezhettünk és a
jelenlegi árak mellett arra egyáltalában nincs
kilátásunk. Lakbérünkre úgyszólván mindannyian ráfizetünk. Sorsunk kétségbeejtő.
Bízó hittel fordulunk tehát Ezredes úrhoz,
kérve 15.000 szenvedő nevében, hogy méltóztassék a szegedi piaci álakat
oly mértékben
letörni,
hogy mi is hozzájuthassunk
családtagjainkkal
együtt a létfentartáshoz
szükséges
cikkekhez. Mi lemondunk minden luxuscikkről.
Mi nem kívánjuk senkinek se a károsodását,
de viszont keserű szenvedéssel látjuk, hogy
addig, amíg a termelők, kereskedők, iparosok,
elárusítók, láncosok, közvetítők, kofák stb. a
konjunkturális helyzeteket kihasználva dúslakodnak, addig mi fixfizetésü alkalmazottak
napról-napra nyomasztóbb, gyötrelmesebb napok elé nézünk.
Ez a helyzet sem táisadalmi,
sem erkölcsi
alapon tovább fenn nem tartható.
A drágaság
gátnélküli rohanása csak ujabb
társadalmi kirobbanást vonhat maga után\ ebben a sokat
szenvedett országban.
Ezredes ur segitő kezét kérjük, hogy hatalmával állítsa meg és törje le az áruzsorát. A
velünk szemben tanúsítandó igazságos és emberséges jóindulatáért végtelen hálára kötelezi
a szegedi tisztviselők összességét és polgárgárságát.
A Szegedi Tisztviselők Otthonának
bizottsága nevében vagyunk

szociális

Szegeden, 1919 augusztus hó 26-án.
Ezredes urnák kiváló tisztelői:

Kengyel

Häuser

titkár.

Rezső

elnök.

URANIA

MAGY. TUD.
v

SZÍNHÁZ.

TELEFON 872.

Kedden:

fl legjobb PHÖNIX vígjáték,

Repríz I

Reprff!

LULU.
Vigjálék 5 felvonásban. A főszerepben: Gőth
Sándor, llosvay Rózsi és M o l n á r László.

15'—
170-—

32"—

Előadások 6, 1/1 b és 9 órakor.
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A szocializmusról.
A Szegedi
Napló
utóbbi számában dr.
Kovács József a szocializmusról elmélkedik.
Csodálkozást, hogy ne mondjam, megdöbbenést
vált ki, hogy a természettudományok emlőjén
felnövekedett orvosember ily messze eltávolódhatik minden életmegnyilvánulás főforrásától :
a Természettől.
A nagy közösségben, amit Társadalomnak
neveznek, a legteljesebb egymásrautaltság uralkodik. Ki mer vájjon avatatlan kezekkel hozzányúlni a logikus láncolatok vaskapcsához,
amely szétválaszthatlanul főzi egymáshoz a társadalmi életfunkciókat és minden egyes paránynak, az atomok láthatatlan miriádjainak épp oly
fontos szerepet juttat, mint a „látszólag" legtökéletesebb Embernek ? !
A társadalom épp oly élő szervezet, mint a
sejttömegekből összeverődött emberi gépezet.
És én nem hiszem, hogy akadna orvos, aki —
hacsak
nem
akarja, hogy
egy
ujabb
Menenius
Agrippa
a
lázadó
gyomor
meséjével intse le — a test egyik szervét fontosabbak itélné a másiknál. Igaz, voltak és
lesznek divatos őrületek, melyek hol az egyik,
hol a másik testrészre mondják ki a „fölösleges "-t és kimetszik a szervezetből. Volt —
nem is oly rég — egykor, mely az emberi
vakbélre vetette rá magát, aminthogy még
sokan nem kegyelmeznek ma sem a manduláknak, amelyek — szegény áldozatok — éppen
azért duzzadnak meg oly gyakran, mert az
élettani szerepük az, hogy a baktériumokkal
telített levegőt, mielőtt azt magunkba szivnók,
megszűrjék és az egész szervezetet annak ártalmaitól megóvják.
Az emberi gépezetben egyik csavar elválhatlanul kapcsolódik a másikba. Csapnivaló
az a gépész, ki a legkisebb és talán ezért
jelentéktelennek látszó csavart fölöslegesnek
itéli, helyéből kidobja és ezáltal az egész
gépezet egyensúlyát megzavarja.
Az emberi közösségen fölépülő Társadalomban hasonló élettani törvények uralkodnak.
A legutolsó paraszt — ha ugyan szabad ezt
a jelzőt használnom, - épp oly hasznos tagja
az Egésznek, mint a miniszterelnök, vágy a
tudós professzor. Az érték mindig érték marad.
A verejtékkel megmunkált földből épen olyan
nehéz vagy könnyű Kisbürgözdi Istvánnak
kicsalni és rügybe érlelni a magot, mint
amilyen nehéz vagy könnyű a genienek rájönni a tüdővészt okozó baktériumra, vagy
Edisonnak a beszélőgépre. És amint Korányi
tanár nem tudja, hacsak meg nem
tanulja,
mikor kell a földet betakarni, megtrágyázni,
fölszántani, bevetni, megkapálni, éppen ugy
nem tudja, hacsak meg nem tanulja, Kisbürgözdi István, miképen kell a betegágynál
a typhus diagnózisát megállapítani ? ! Mert
jól jegyezzük meg: a Kisbürgözdi Istvánok
fiaiból lesznek nagyobbrészt a Korányiak,
Semmelweissek, Petőfiek, Arany Jánosok,
sőt — ha nem csalódom — Krisztusnak az
apja is ácsmester vala . . .
Ki meri tehát azt mondani, hogy Kisbürgözdi
István szatymazi paraszt nem ép oly fontos és
nélkülözhetlen
értékeket termelő tagja a társadalomnak, mint akár Edison? Ki csuszhatik
tehát le a szocializmusról való
elmélkedés
közepette odáig, hogy emberérték és emberérték,
munka és munka között külömbséget tesz ? !
Minden ember és minden emberi munka

IROGEP

mechanikai

üzlet. Mindennemű Írógépek javítását és
évi jökarb'án tartását jutányosán elvállalom.
Használt és uj Írógépek kaphatók. Sikerült
legjobb minőségű irógép-szallagot és carboncopirpapirokat beszereznem. Telefonrendelést
azonnal szállítom.
221
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Szegedi Tábla, Törvényszék és Járásbíróságok
Írógép műszerésze. Somogyi-utca 24. szám.
Telefon-szám 1322.

Szeged, 1919 augusztus 24.

egyenlően becses. A föld mélyén sötétben robotoló bányamunkásnak fizikai munkája nélkül,
amelyhez ugy-e csak izomerő kell, minden emberi »-élet elakadna és talán még sokkal előbb,
mintha Edison nem találta volna fel a mozigépet.
A szocializmus lényege tehát ez: mindenki
ott érték, ahol áll és addig érték, amig munkájával — bármily parányinak lássék is az —
mozgásban tartja a világegyetemet.
Láthatatlan páraatomok milliárdjaiból sürődik
össze a földanyánkat megtermékenyítő eső, —
láthatatlan Kisbürgözdi Jánosok kapaszkodnak
odalenn a gépházakban óramű pontossággal
egymásba és adnak tápot azoknak a hatalmas
agyvelőknek, kiket mi odafenn a kormányrudnál, mint Shakespeareket, Pasteuröket, Goetheket, Petőfiket látunk és ünneplünk.

Dr. Miiller

Vilmos.

KÁRPITOS MUNKÁKAT
elsőrendű kivitelben Jutányosán

a BAIsO<a-féle

kárpitos-üzletben

készítenek. Külön javítóműhely.
Kossuth Lajos-sugárut 6.
199
Telefon 1203.
Ugyanott tanuló fizetéssel, vagy ellátással félvétetik.

HÍREK
— Naponta indul vonat Budapesre.
Budapest felé kedden, augusztus 26-án
reggel 10 órakor indul egy vonat. Az
utazási igazolványokra és podgyászokra
vonatkozólag a már kiadott rendeletek
érvényben maradnak. Csütörtöktől, augusztus

28-ától

kezdve

mindennap

indul

vonat Budapestre. A kedden induló vonothoz a jegyeket reggel fél 8 órától kezdődőleg adják ki.
— Elbocsátották a várzs szolgálatából a
mnnkaközvetitő vezetőnőjét. A tanács hétfői
ülésén kimondotta, hogy azokat a tisztviselőket,
akik a Tanácskormány szolgálatában állottak,
nem fogadja vissza régi, városi hivatalukba.
Az eset, amelyből ezt a határozatot hozták, a
következő : Vásárhelyi Julla a szegedi, városi
munkásközvetitő hivatal vezetője volt. A Tanácskormány fölhívására Budapestre ment, ahol
a népjóléti népbiztosságnál kapott beosztást. A
városi tanács nemrég fölhívást bocsátott ki,
amely szerint mindazok a tisztviselők, akik a
városnál voltak alkalmazásban, de a Tanácskormány rendelkezésére állásukat elhagyták,
nyolc napon belül térjenek vissza, mert különben állásukat vesztik. Egy mérnökségi tisztviselőt vissza is fogadtak. Vásárhelyi Júlia a
határzár ellenére is vissza tudott jönni s kérte
a visszahelyeztetését. A tanács a kérelmet elutasította. Fodor Jenő tanácsnok referálta az
ügyet s azt javasolta, hogy mivel Vásárhelyi
Júlia ideiglenes minőségű hivatalnok, akit a
szabályrendelet szerint bármikor el lehet bocsájtani, minden indokolás nélkül bocsássák el.
Taschler Endre főjegyző ezt kifogásolta. Dr.
Dobay Gyula kormánybiztos-főispán kijelentette,
hogy azokat a tisztviselőket, akik a Tanácskormány szolgálatában állottak, nem lehet viszszafogadni. Taschler főjegyző helyeselte ezt az
elvi véleményt, de szerinte ezt kell nyiltan indokolásul adni Vásárhelyi Júlia elbocsátásához.
Dr. Szekerke Lajos emlékeztetett a 8 napi terminusra szóló visszahívásra
s fölvetették
azt is, hogy a mérnökség egyik
tisztviselőjét,
aki
a
fölhívásra
jelentkezett,
vissza
is
fogadták.
Dr. Turóczi Mihály
szerint disztingválni kell a két eset között.
Vásárhelyi Júlia ideiglenes Kishivatalnok, a
mérnökség alkalmazottjaj ellenben, aki díjnok, a város magánalkalmazottjának tekintendő. Vásárhelyi Júliát a tanács elbocsájtotta, azzal az indokolással, hogy a Tanácskormány szolgálatában állott.

— A Magyar Nemzeti Bizottmány volt
tagjaihoz. Dr. Lippay György, a Nemzeti Bizottmány volt jegyzője, mint a háznagy helyettese, értesiti a Nemzeti Bizottmány volt tagjait,
hogy a második, harmadik és negyedik -ülésnek nyomtatott naplója a sajtó alul kikerült és
kéri a tagokat, hogy azokat augusztus 26-án
délelőtt 11 — 12 óra között a városháza bizottsági termében tőle vegyék át.
— Azok a városi tisztviselők, akik katonának vonultak be, ha közemberek, megkapják
a városi fizetésüket is. A városi tisztviselők
egyesülete arra kérte a tanácsot, hogy részesítse ebben a kedvezményben a tisztirangban
lévő hivatalnokokat is. A városi fizetéseket
szeptemberre folyósítja a tanács ugy a közkatonai, mint a tisztirangban lévő hivatalnokoknak, későbbre nézve az országos kormánytól
fog utasítást kérni. A tanácsban ugyanis az a
vélemény merült föl, hogy a bevonult tisztviselőknek nem kell harcolniok, mint a bevonuláskor hitték, már pedig erre való tekintettel részesítették őket a fizetési kedvezményben.
— Hogy éljen meg tisztviselő ? Steininger Gyula tanitó (Bécsi-körut 31. sz. a. lakos)
levelet küldött hozzánk, amelyben ezeket irja:
Egy kétemeletes . házban lakom. Két héttel
ezelőtt a házigazda körözvényt küldött a házmester utján az összes lakókhoz, amelyben tudomásunkra adja, hogy november 1-töl a házbért 25 százalékkal fölemeli. Én és egy tisztviselőtársam nem fogadtuk el, mert nem futja
a hivatalunktól kapott lakbérből s a házigazdát
a lakáshivatalhoz utasítottuk. Házigazdám öt
hatalmas kétemeletes háznak a boldog tulajdonosa s amikor az elnök megkérdezte,
hogy
miért
emel,
azt
mondta,
hogy
nem bir megélni, (jambrik István, nőtlen, családtalan.) íme tehát: egy milliomos nem tud
megélni öt kétemeletes házzal. Hogy éljen
meg akkor a tisztviselő? Ám, de a lakáshivatal védelmébe vett bennünket s nem engedte
meg az emelést.
— A város háziszegényei eddig 10—15—20
korona segélyeket kaptak. De persze nem mindig, mert a< gyorssegélyalapból sokszor nem
futotta. Most a segélyeket fölemelik. 30, illetőleg 40 koronára, ami 33.610 korona évi többletet jelent. Fölvetetfe a tanács a szegényügy
rendezésének kérdését, amelyre még visszatérünk.
— A szegedi magyar katonai kerületi
parancsnokság 3309 —Ko. 16. 1919. számú
átirata értelmében a folyó hó 10., I I . és
12-én a hadiszolgáltatási törvény alapján
bevett lovakból a fölösl gesek tulajdonosaiknak visszaadatnak. Felhívjuk ennélfogva a
tulajdonosokat, hogy folyó hó 26-án délelőtt
9 órakor a Mars-téren a lóavató
bizottságtól
kapott avatási-jegy ellenében lovaikat átvehetik,
de egyben tudtukra adatik, hogy szükség
esetén ismét beadni tartoznak. A katonai
előadó.
— Százszázalékkal emelték a bárkocsi
tarifát. Ismeretes, hogy a bérkocsisok az érvényben levő bérkocsi díjszabás fölemelését
kérték. A tanács hétfői ülésén dr. Temesváry
Géza rendőrfőkapitány előterjesztésére a bérkocsi tarifát százszázalékkal
fölemelte.
Az uj
tarifa szerint kétfogatú bérkocsi egész napra
110 K, egyfogatú 80 K. A vasúthoz kétfogatú
bérkocsi 13 korona, egyfogatú 10 korona. A
többi díjtételeket is százszázalékkal emelték.
Ha már a tanács fölemelte a bérkocsi tarifát,
legalább gondoskodjék arról, hogy a bérkocsisok ne szegjék meg a , megállapított díjszabást. ' s
— Dr. Müller Vilmos, a tátraházai 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.
— A magyar nemzeti hadsereg egyenruhája.
A
budapesti
Reggeli
Hírek
irja:
A
magyar
hadseregben
jelenleg
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omféle ruhát hordanak: a szovjet-ruhát,
égi fegyveres erő ruháját és végül a szei nemzeti hadseregben rendszeresített ma- j
ros jellegű ruhát a „Bocskay"-sapkával, A
ü$yminiszter elrendelte, hogy a hadseregezentul, mint átmeneti tábori ruhát, a szei nemzeti hadsereg egyenruháját kell hor- j
íi. A régi cs. és kir., valamint honvédruha !
adügyminiszter parancsa szerint szolgálatori
11 elhordható, a szovjet-ruha pedig rögtön
iszöbölendő. Az .egyenruhaviselés e szabáása mindenesetre közmegnyugvást fog kell
és hozzájárul ahhoz, hogy a szükséges
égesség a hadseregben mielőbb helyreálljon.
Meghiúsított áru csempészd. Szombatról
árnapra virradó éjjel a Rókus-állomás
tt feltartóztattak a határrendőrök öt jól
^rakott társzekeret, amelyek kifelé igyelek a városból. A társzekerek tulajdonosa
kecskeméti kereskedő volt, akik a határsorokét meg akarták vesztegetni. A határsorok azonban bekísérték a kocsikat a
>sháza udvarára. A szekereken élelminek és különféle áruk voltak, negyedfió korona értékben. A kereskedők ellen
íinditották az eljárást.
- Dr. Rapaport Satru orvos rendelőjét
ronics-tér, 2. sz. alá helyezte át. Rendel beiidegbetegeknek d. u. 3—5-ig.
- A Feketesas-utca látványossága a néy nap múlva megnyiló Gambrinus-buffeí.
'es megoldás, amennyiben a már igen jó
pvnek örvendő Gambrinus élelmiszer-csaragilis tulajdonosa, Kenderest György az
piszer-csarnokkal kapcsolatban egy igen
es és végtelenül kedves buffettermet alakiKülönösen meglepő hatású villanynál, amia fényárban uszó, gyönvörü helyiség meghó szép látvánv, gyönyörűségére az arra
-kelőknek. Tulajdonosa a vendéglői ipar;
évek során át szerzett értékes tapasztalaál fogva nagy szakértelmet tanusit egészsékitünő, tiszta, hideg ételek és italok bezésénél és mivel főtörekvése a legszolidabb
iti elv érvényesítése, nem túlzás, ha a
icényesebb igényű közönség részéről is vár6 közkedveltséget biztosítva látjuk.
- Naey változások lesznek már a legselebbi jövőben a bútorok árában, mert
lász József és Társa asztalos-mesterek meglőj olcsó árai megváltoztatják az eddigi
iyzetet. Minta-terem Óugonics-tér 11.
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tE3T Briliánsokat,
használt ékszereket,
arany és ezüst

ÁRBAN

régiségeket

igen

MAGAS

megvételre keresünk.

Fischer Testvérek S S S

K :

MOZI
Uránia műsora.
Kedden : A Lulu,
a legjobb Phönixvigjáték 4 felvonásban, a főszerepben Góth
Sándor, Ilosvay Rózsi, Klári Lotto és Z. Molnár László.

. . .

305
16-34
305

J U H Á S Z GYULA
JJ

KÖNYVE

EZ AZ ÉN
VÉREM
amely a költő hetvennél több
uj verséi tartalmazza.
,

A1NDEN KÖNYVÁRUSNÁL KAPHATÓ.

ÁRA 6 KOR.

Igazgató: VASS SÁNDOR.
+ Telefonszám: 11—85. -

Kedden és szerdán

A HALÁL ARÉNÁJA.
Artista-dráma 4 felvonásban.

A KIRAKATBABA.

Az Iglói diákok a Korzó-nioziban. Csütörtökön mutatja be a Korzó-mozi a magyar
filmgyártás egyik legkedvesebb alkotását, Farkas Imre pompás diáktörténetét, az íglói diákokat. A felvidéki diákélet legkedvesebb alakjai
vonulnak fel előttünk kitűnő színészeknek kitűnő alakításában. Az egész darabot, dacára a
felvidéki miliőnek, magyar levegő lengi át és
magyar tájak szebbnél-szebb felvételei tarkítják.
Igló város egyes részletei és gyönyörű tátrai
képek. Hiába! Igló város és a Tátra nekünk
mindig magyar marad. Külön értéke lesz az
előadásnak, hogy három dalbetétjét: a Gandea
must. Ballag már a 'vén diák és Csak egy kis
lány-1... az igazgatóság Halmos Gyulával, a
szegedi szinház népszerű baritonistájával és
külön e célra szervezett énekkarral fogja énekeltetni. A népszerű darab iránt már eddig is
nagy érdeklődés nyilvánult meg s hogy az
igazgatóság ennek megfeleljen, a filmet 4 napon
át csütörtöktől—vasárnapig tartja műsoron. Ajánlatos a jegyekről előre gondoskodni.

A francia nemzeti
ünnep julius 14-én
Párisban.

Belvárosi
Illatszertár,

SPORT

===== K i s s D . p a l o t a

„BELMAGYABOBSZÁG" íelefosráei:
. . .

4
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Tóth Péterrel szemben.

Szerkesztőség
Nyomda
Kiadóhivatal

K0RZ0-M0ZI RT.

N

agyobb mennyiségben érke¿,-zett: Valódi francia parfümök, Roger & Gallet és fioubigant-féle eredeti üvegekben és
kimérve. Vera-Violetta, Mille fleurs
Chypre, Fehér orgona, Rózsa centi
tloria, Akácia és az összes virágillatokban és kompozíciókban. —
Fogkefe, fogkrém. Roger & Gallet
szappanok az összes illatokban.
Szájvíz a legfinomabb! Elida
szájviz és hajpetrol. Borotvák
és GiTettek. Manicür-készletek Ízléses és elegáns kivitelben. ===É=

4711-es Kölni viz.

Vigjáték 3 felvonásban.

Eredeti helyszini felvétel.

Előadások fél 8 és 9 órakor
Kedvező idő esetén az esti előadások
a nyári helyiségben tartatnak.

UTC—SzVSE 7:0. Vasárnap délután tartotta első bemutató-mérkőzését a Vasutasoknak
újonnan alakult futballcsapata. Ellenfeléül az
UTC-t választotta, mely fölényes játék után
nagyarányú győzelmet aratott. A Vasutasok
kezdő játékosai, habár egy-két ismertebb és
eddig más egyesületekben szerepelt futballistát
is láttunk soraikban, természetesen nem lehettek még komoly ellenfelei az ujszegedieknek,
annál kevésbé, mert utóbbiak is játszattak
több igazolatlan embert, ami a pályán kinos
benyomást keltett. Hosszabb ideig nyugodtan
folyt játék után elfajult a meccs, régen látott
vad rugdalózás kapott lábra és ezt főleg a lehetetlenül itélkfező biró rovására irjuk. így nem
lehet futballmérkőzést vezetni I Az első három gólból kettő tisztán lesben állásból jutott a hálóba.
Jól játszott a Vasutasok közül Horváth, mig az
UTC-ből kiemelendő Kovács balhátvéd, a két
Lantos és Agócsy. Biró volt Polgár (Kinizsi).
SzMTE—KAAC í : 0. Ezen meccset ugyancsak a SzAK pályáján játszották le és azt a
Munkások csupán egyetlen góljukkal, mely szép
fejes révén ment a kapuba, tudták megnyerni.
A KAAC fiatal csapatának fejlődésére szép fényt
vet ezen eredmény. Jól bíráskodott Grosz L.
(SzAK).
Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:
PÁSZTOR JÓZSEF

Jól é s olcsón dolgozik

Deák Kálmán
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kárpitos mOhelye

Löw Lipót-utca 4. sz. (Valéria-térnél.)
Kész dlvámjok, oltománok raktáron!

OIcsö árak!
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Buforüzlef-áfhelyezés.

Értesítjük a t. vevőközönséget, Hogy bútorüzletünk
Feketesas-utca, Keleti palotából Oroszlán-utca 21. S2
Bárd-házba helyeztük át, ahol saját készitményü mi
dennemü bútorokat raktáron tartunk, mindennemű megrendelések pontosan eszközöltetnek. — Külön nagy asztalos e
kárpitos javító műhely. — Díványok, oítománok, ruganyos matracok állandóan
¥ J - f ^ K ^ « !
rakláron. — Szolid árainkról mindenki meggyőződhet.
TELEFON
11-73.
1
x
6
11(161^81
II11DÖII
161
T

É k s z e r m u n k á t készítek
megrendelésre Ízlésesen rajz vagy minta szerint- Tört aranyat, brilliáns éks7ert Ipemaga-

sabb áron veszek. Gáspár (Grosz) Ferenc,
Kölcséy-u. 2 ^ Nagy órajavitó műhely.
Bejárat közvetlon Goltschall hölgíjfodrász mellett. 294

5Z0L0
finöm csemege „Csabagyöngye"

kilója 14 kor. 80 fill.

a Központi Tejcsarnok r.-t.
fió*ítej csarnokaiban 2:,4

Fizetési feltételek:

É

305

BARTHA ÁGOSTON
KIGYÓ-ÜTCA 1. o

TELEFON 13-64.

fERENCZy L1LLV

női divatterme
*TS A ^ r s ^ / l l i "
m ^ g l i y i l l ,

szakmabeli munelvállaltatnak.
28i

Összes J O G I vizsgákra
államszámvitetY. államvizsgára, tanári pedagógiai
vizsgára elismerten legsikeresebben készit elő

Szontagh-szeminárium Budapest, IV., Váci-u. 51
Az intézet egész nap működik. Jegyzetkölcsönzés.
Egyedül készülteknek rekapitulálás.
^262

szállítási és fuvarozási vállalat
Szeged, Károlyi-utca 3. sz. x Telefon 15-63.
Bútorszállítást, fuvarozást helyben és vidékre legolcsóbb árban vállal.
206

bolgár kertészeti rendszerre L
100 kai. hold megfelelő gazo
sági épiíleltel fundus inslrukti
sal okt. 1-iől kezdődőleg bér'
adandó a Bácskában. Viz h t
szinen. Szegedtől 70 kilóméi;
állomástól 3 kilométer. Orsz<:
ut. — Közelebbit:
—

iazaroviíz HL Lm
>mező~ és erdőgazdasági ingatlanok,
v á b b á ezen ingatlanokhoz szükséc
mindennemű felszerelési cikkek és eg\
ingatlanok ügynökségi irodája

2236

O O O O O O O O O O '

Csődtömeg
e l a d á s . |l
Csődtömeghez tartozó áruk, bereni
zési cikkek és bútorok (fűszer, cukor
szappanáru, sósborszesz, dinamógép, h
gép, Wertheim-szekrény, zongora stl
Szegeden folyó évi augusztus hó 28-;

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Erdei Ibolya crém

Temesvár,
Szt. György-tér 4

O O O O

R é s z v é n y t á r s a s á g .

Elismerten legjobb hatású a valódi

Szeged,
Deák Ferenc-utca 23.,
II. etn.

Belvárosi Mogi

déiufán 4 órakor nyilvános árlejtés i
ján eladásra kerülnek. Közelebbi feltét

Áa
8 k.

lek megtudhatók és az áruk megtekii
hetők dr. P a p R ó b e r t szegedi ügyv<
(Bástya-utca 1 5 ) utján.
z

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

226

Kelemen J ó z s e f

Gyönyörűen
berendezett

Aláíráskor fizetendő részvényenként
250 korona, míg a hátralékos 800 korona 1919 szeptember l-ig a társaság pénztáránál vagy a Szeged-Csongrádi Takarékpénztárnál a Belvárosi
Mozi Részvénytársaság folyószámlájára
befizetendő.
Részvényjegyzések á Részvénytársaság irodájában — Széchenyi-tér 2. sz.,
az udvarban jobbra — délelőtt 9 órától
12 óráig és délután 3 órától 5 óráig
eszközölhetők.

e
kák

Szécltenvi-tér.

rendkívüli közgyűlésében az alaptőkének Egymiliiókettőszázezer koronáról
Kettőmilliónégyszázezer koronára való
fölemelését határozta el.
E célból a Részvénytársaság 1200
darab Egyezer korona névértékű részvényt bocsájt ki aláírásra Egyezerötven
koronás árfolyamon.

szüneteltetni, -ujböi megkezdtem,

az országosan eiismert Leinzinger-féle- Ara 4
Kapható: Leinzinger Gyula gyógyszertárában 5ze

A Belvárosi Mozi Részvénytársaság folyó hó 17-én megtartott

5—7 kilogrammos kosarakbari,
göngysullyal együtt kilogrammon= kint 14 korona. — Kapható =

R T E S Í T E M nagyérdemű oácienseimet, hogy m ű k ö d é s e m e t , amelyei
¡=s anyaghiány miatt kénytelen voltam

¿egjobb hajfeslc

Részvényaláirási felhívás!

„Ferravin"chinava5bor.

I / P P C I / ®s iparművésze•
I x C. r EL IX munkák eladás

Vérszegények, gyengélkedők, lábbadozók gyógyszere.

Főraktár: a Mejvlltó gyógyszertár Szeged,
Xállay-utca 4. Kapható minden gyógyszeitárban

V 1 R Á G H Á Z B AJN

helyben es vidéken. Ára a kis palackoknak K 12. ,
nagy palackoknak 16-—• „Ferravin" névre ügyeljünk.

SZÉCHENYI-TÉR 5.

160

TELEFON 17—0V

Édes tejszínből készült legfinomabb németcsernyei

Tea-vaj

nagyban és kicsinyben. Elsőrendű trapista sajt. Hideg felvágoftak, főtt sonka, szardínia

sib. kaphatók. Élelmiszerüzlet „A Jó falathoz"

írógépen

PÉTERFY

163 [I,

.

Hágival szemben.

- Szives pártfogást kér

FERENCNÉ

Kelemen-utca 2. szám.

im

Sehoi olcsóbban! K e r é k p á r ,

é r f i és női ruhák,
stb. l e g g o n d o s a b b a n

varrógép, beszélőgép,
gummik és alkatrészek.
Javitó műhelyem elsőren d ü!
24 4

Szántó Sándor

; régi ösmert cég, főrak' tára kizárólag Kiss D..'. palota (Kiss-u ) Szeged-

leírásokat és sokszorosításokat soron kívül is j u t á n y o
san vállal K E L L E R írógépűzlet, Széchenyi-tér 8. ¿>z
Speciális irógépjavitó műhely és szalagraktár. Telefon 363

pipere dolgok, cslpkt
és szövet függönyök
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 U C Z A
183

TELEFON 1075.

J Ó Z S E F

kelmefestő és vegytlsztftö ipartelepén

Kazinczy-utca 14. szért

Fióküzletek: Gizella-tér 3., Mikszáth Kálmán-utca 9. (Valeria-tér és Paprik.

piac sarok.) = = = = = Gyors és pontos munka! = = =

Nyomatott Bruckner D. és Társa utódai könyvnyomdájában, Petőfi Sándor-sugárut l.

Olcsö árak

