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Szeged, 1919

A városkormányzö sajtóirodájából.

Csak koncentráció s
nem kiegészítés.
—

A

magyar

politikai

válság.

—

(Saját tudósítónktól.) Clark tárgyalásai tovább
artanak, mint gondolni lehetett. Az ellentétek
gyanis kiéleződtek a Friedrich-kormányt támogató pártok és az ellenpártok között. Friedrích
-,tván miniszterelnök, a forradalom üldözője s
•gyszersmind a budapesti katonatanács volt
v :lnöke, makacsul ragaszkodik a hatalomhoz.
• ármányának tagjai szolidaritást vállaltak vele,
hogy csakis vele együtt maradnak meg a helyükön. A koncentrációt pedig ugy képzelik,
hogy a mostani kormány kiegészülne az Országos Nemzeti Párin?k olyan tagjaival, —
Heinrichhel és Sirnonsits Elemérrel — akik
legkevésbé liberálisak, Csizmadia Sándorral,
aki a földmive'ési államtitkárság kedvéért, de
állítólag 200.000 földmunkás kívánságára, az
imént lépett ki a szociáldemokrata-páriból.
Egy-két sokorópátkait mindig lehet találni
az igazi nagy pártot képviselő politikusok helyére. A Friedrich-kormány erre alapítja számítását. Csizmadi Sándor se más, mint a sokorópátkai Szabó István. A Friedrich-kormány azt
akarja vele igazolni, hogy kebelében van már
a szociáldemokrata-párt is. Nem ugyan az a bizonyos hazátlan, hanem egy most alakuló nemzeti
szociáldemokrata-párt. A bökkenő csak az,
hogy a kisemmizésre kárhoztatott párt az igazi,
nagy párt, amely nélkül nincs kibontakozás.
Ha az Országos Nemzeti Párt konzervatív
része hajlandó volna is a Friediich-kormányhoz
csatlakozni, ez csak azt eredményezné, hogy
Lovászy csoportja kiválnék a pártból. Nagyatádi
Szabó István kisgazda-pártja, a szociáldemokratapárt és a nemzeti demokrata-párt nem hajlandó Friedrích Istvánnal egyezségre lépni. A
koncentrációt csak olyan politikus hozhatná
létre, akiben a bal és jobboldali pártok egyformán megbíznak.
Már pedig, akárhogyan mesterkednek is
Friedrichék a bizalomszálliíásoknál,. a koncentrációnak a béke érdekében létesülnie kell.
Gróf Andrássy Gyulának erre vonatkozó nyilatkozatát széltében tárgyalják. Szerinte az antant
nem az egyes pártok erejét tekinti, de ragaszkodik azoknak a pártoknak a kabinetben való
részvételéhez, amelyek az antant országaiban
hatalmat képviselnek. Tehát a konzervatív
Andrássy, aki egyébként a „keresztény" pártból
óhajtana miniszterelnököt, szintén ugy véli,
hogy a szociáldemokrata-párt képviselőjét nem
lehetne a koncentrációs kabinetből mellőzni
még akkor sem, ha a párt csakugyan J annyira
összezsugorodott volna, ahogy a keresztényszocialisták — óhajtanák. De a szociáldemokrata-párt nálunk is nagy hatalmat képvisel s igy annál inkább helyet kell foglalnia
megbízottjának a kormányban.

Rendelet.
Minthogy a munkaadók és munkavállalók
közötti vitás ügyek rendezésének tanulmányozására összehívott bizottság tanácskozásai után
egyezmény jött létre, egyrészről a munkavállalók
szinte összessége, másrészről a munkaadók
többsége között, a városkormányzó-tábornok
jóváhagyja a szegedi Ítélőtábla elnöke által
előterjesztett tervezetet és ennek folytán a
következőket rendeli el:
I. Az 1918. évi IX. néptörvény alapján felállított munkaügyi bíróság újból felveszi működését és ezen törvény, valamint a fennálló
rendeletek értelmében fog eljárni.
II. A magyar minisztériumnak a felmondási
idő és az elbocsátott • személyzetnek fizetendő
végkielégítés tárgyában kiadott 4951—1918.
M. E szárnu és az ezt kiegészítő rendeletei a
következő módosításokkal alkalmazandók:
a) A felmondási idő azon alkalmazottra
r.ézve, akinek szakmabeli képesítése vagy
középiskolai négyosztályu képzettsége nincsen
és 2 évnél nem hosszabb idő óta van a
munka dó szolgálatában, hat hét, két évet
meghaladó szolgálat után három hó. Ha az
alkalmazottnak szakmabeli képesítése vagy
középiskolai négyosztályu képzettsége van, a
szolgálati időre való tekintet nélkül három liavi
felmondási idő illeti meg.
b), A fontosabb teendőkkel megbi?,ott személyeknek, mint pl. könyvelő, levelező, utazó
stb., valamint azoknak, akik hat évet meghaladó ideig állottak a munkaadó szolgálatában,
felmondási idő hat hó.
c) Vezető állásban levők, mint pl. igazgató,
helyettese, cégvezető, fiókfőnök, főmérnök stb.
felmondási ideje egy év.
d) Végkielégítésre az tarthat igényt, aki egyhuzamban 3 évig meghaladó ideig állott a
munkaadó szolgálatában, az esetben, ha a
munkaadó nem az alkalmazóit hibája miatt,
vagy az alkalmazott a munkaadó hibája miatt
szünteti meg a szolgálati viszonyt.
e) A végkielégítés összege a betöltött kilencedik szolgálati évig minden három szolgálati
év után a szolgálati javadalmazásnak egy hóra
eső része. A betöltött kilencedik szolgálati éven
felül minden két év letelte után a szolgálati
javadalmazás egy hóra eső része. A végkielégítés husz évnél rövidebb szolgálat esetén az
évi javadalmazás felénél, husz évi, vagy ennél
hosszabb, de harminc éven aluli szolgálat esetén az évi javadalmazás háromnegyed részénél,
harminc évi, vagy ennél hosszabb szolgálat
után az egy évi javadalmazásnál nagyobb öszszeg nem lehet.
f) A tanviszonyban töltött idő, sem a felmondási idő, sem a végkielégítés megállapításánál tekintetbe nem jön.
g) Amennyiben a munkaadó hitelt érdemlőleg kimutatja, hogy a felmondási és végkielégítési igények fejében a munkavállalónak fizetendő összeg alkalmas arra, hogy anyagi romlását idézze elő, a biróság e cimeken méltányos
összeget állapithat meg, belátása szerint.
ÍII. A hadból még vissza nem tért személyekre, valamint az 1919. év november hó 1.
napja előtt történt felmondásokra és elbocsátásokra nézve azonban a 4951 — 1918. M. E.
számú és az ezt kiegészítő rendeletek módosítás
nélkül nyernek alkalmazást.
IV. A Békéltető-Bizottság továbbra is folytatja működését oly ügyekben, melyek törvíny-

Kedd, november 4.

nyel vagy rendelettel szabályozva nincsenek.
Pl. sztrájk okból történő elbocsátások külön
méltánylást érdemlő esetekben, felmondások
érvénytelenítése stb.
Dr. Csillag László járásbiró ur tovább;a is
megtartja a Békéltető-Bizottság elnöki tisztjét.
Dr. Landesberg Jenő ur a Békéltető-Bizottság titkárául kineveztetik.
V. A jelen rendeletben foglalt intézkedések
kötelezők az összes munkaadókra és munkavállalókra. Idevonatkozólag az 1919 október
15-én kelt 57—2—R. számú rendeletnek a
különféle vállalatok fióktelepeire és üzleteire
vonatkozó III. pontja érvényben marad.
Kirótt pénzbírságok.
A városkormányzó-tábornok 1919 október
hó 25., 26., 27., 28., 29., 30. és 31-én kelt

a legjobb minőségben és a legolnapiárak mellett kaphatók a
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Gärtner Marceilt Budapesten elfogták.
— S t e i n i t z S á n d o r ujabb k i h a l l g a t á s a . — Gärtner 1 s z e g e d i t a r t ó z k o d á s á n a k
r é s z l e t e i . -— Ujabb a d a t o k Tisza m e g g y i l k o l á s á h o z . —
(Saját tudósítónktól.) Abba a széleskörű
nyomozásban, amelyet a budapesti államrendőrség és államügyészség gróf Tisza István
gyilkosainak kézrekeritése céljából indított, Szeged is bekapcsolódott. Hetekig nyomozott hasztalanul a budapesti rendőrség és ügyészség,
kihallgatták többször a gyanúsítottakat, beidézték mindazokat, akiknek csak valami köze volt
október 31-ikéhez, de semmi kézzelfogható
eredményre nem jutottak. Már-már ugy látszott,
hogy Tisza István gyilkosai nyomtalanul eltűntek és sohasem fogja a világ megtudni,
kik hatoltak be a mult évi esős októberi napon
a Hermina-uti villába, amikor egészen váratlanul Budapesten és Szegeden ugyanazon a
napon tanuk jelentkeztek a rendőrségen és
vallomásukkal olyan irányba terelték a nyomozást, amelyen a rendőrség minden bizonnyal
eljut Tisza gyilkosaihoz.
A budapesti nyomozás.
A budapesti államrendőrségen pénteken jelentkezett dr. Lévai Rudolf és azt vallotta, hogy
egy Gärtner Marcell nevü ember egy évvel
ezelőtt azzal dicsekedett, hogy ő volt az, aki a
gyilkosság délelőttjén Tisza Istvánt villájában
meglátogatta.
Másnap megjelent a budapesti államrendőrségen dr. Fitos Jenő, aki még részletesebb
adatokkal szolgált Gärtnerre vonatkozóan. Ezt
a vallomást azután kiegészítette dr. Ruzicska
volt hadbiró,. akinek Gärtner egy alkalommal
egészen részletesen elbeszélte Tisza Istvánnál
tett látogatása történetét.
Eme vallomása alapján most már bizonyosra
veszi az államrendőrség, hogy
Gärtner Marcell volt Tisza délelőtti
látogatója.
Detektívek mentek ki Gärtner lakására, hogy
bekísérjék a főkapitányságra, de nem találták
otthon, csak feleségét és gyermekét, mert
Gärtner a nyomozás ujrajelvételének napján
nyomtalanul eltűnt Budapestről.
Itt kapcsolódik be a szegedi rendőrség nyomozása a budapesti államrendőrség nyomozásába és azt egészen fontos, nagyértékü adatokkal egészíti ki.
A szegedi nyomozás.
Mig a budapesti államrendőrség csak annyit
állapított meg, hogy Gärtner a gyilkosság dél-

2-es és 3-as számú cigareífahüvelyek
csóbb

elhatározással a kővetkező pénzbírságokkal
sújtotta az alább felsorolt személyeket a kiviteli tilalom megszegéseért:
Kinnig Danica (Szeged) 400, Mihalusz J ó zsefné (Szeged) 400, Gyöngyi Antalné (Szeged)
50, Hillés Béla (Szeged) 200, Guttmann Ferenc
(Szeged) 500, Szemerédi (Szeged) 100, Kovács
János (Szeged) 70, Czimber András (Szeged)
50, Pataki btván (Szeged) 80, Schmidt József
(Szeged) 80, Berényi Lőrincné (Szeged) 150,
Dukai Adolf (Magyarkanizsa) 200, Kristóf
Magdolna (Sárafalva) 60, Gold Árpád (Nagykőrös) 100, Bakacsi András és Varó András
(Dorozsma) 500, Gruics Mita (Nagykikinda)
200 korona.

szivarkahüvely főraktárában Szeged, Jókai-utca I I . sz.
Telefon 15—20. — Úgyszintén valódi FEKETE CiUB

cigarettapapír kapható nagyban é s kicsinyben.
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előttjén Tiszánál volt és a nyomozás ujrafelvételének napján nyomtalanul eltűnt Budapestről,
a szegedi rendőrség a leghatározottabban megállapította, hogy
Gärtner a gyilkosság idején is Tiszánál volt, sőt ő lőtte az első golyót
Tiszára.
Megállapította továbbá, hogy
a nyomozás ujrafelvétele után Gärtner
feleségével és anyjával Szegedre jött,
hogy innen Belgrádba utazzon.
Miután azonban nem kaptak igazolványt
Jugoszláviába,
Gcirtnerék október26-ikán visszautaztak
Budapestre, onnan pedig Ausztriába
vették utjukat.
Az e l s ő a d a t o k .
Az első adatokat, amint azt már a Délmagyarország megírta, két fiatalember szolgáltatta a rendőrségnek, ugyanazon a napon,
amikor a budapesti államrendőrség Gärtnerre
vonatkozóan az első adatokat kapta. A fiatalembereket a 30.000 koronás jutalom mozgatta
meg, amelyet a belügyminiszter a gyilkosok
nyomravezetőinek kilátásba helyezett. A fiatalemberek — két alhadnagy — október 24-ikén
a Tisza kávéházban beszéltek Steinitz Sándorral, Gärtnek sógorával, ahol Steinitz elbeszélte
nekik mindazt, amit sógorának szereplésére
vonatkozóan tudott. Az már ismeretes, hogy dr.
Papp Menyhért rendőrkapitány Steinitz Sándort
azonnal kihallgatta és Steinitz mindenben megerősítette a fiatalemberek vallomását. A vallomásokról felvett jegyzőkönyvet a szombati nap
folyamán automobilon felvitték Beniczkv Ödön
belügyminiszterhez, aki
hétfőn telefonon értesítette a szegedi
rendőrséget, hogy a jegyzökönyvet
kézhez vette
és a nyomozás adatait közölte az államügyészséggel és a rendőrséggel.
Gärtner S z e g e d e n v
Dr. Papp Menyhért rendőrkapitány hétfőn
újból kihallgatta Steinitz Sándort, Gärtner szegedi sógorát. Erre a kihallgatásra azért volt
szükség, mert ha a budapesti államrendőrség
nyomozási adatai főbb vonásokban egyeznek is
Steinitz vallomásával, egyes részletekben mégis
eltérés mutatkozik. Ezeknek a részleteknek tisztázása pedig a nyomozás további folyamára
rendkívüli fontossággal bir.
Steinitz elmondotta, hogy október elején, tehát akkor, amikor az államrendőrség erélyesen
kutatni kezdett Tisza gyilkosai után, sógor*,
aki Budapesten, az Izabella-utca 40. számú
házban lakott háromszobás lakásban anyósával
együtt,

összes bútorait és értékesebb holmijait
eladta és a hűvösvölgyi Néger-villába
költözött,
ahol kétszobás bútorozott lakást bérelt. Itt
azonban csak néhány napig lakott és október
22-ikén
feleségével és anyásával lejött Szegedre.
Szegeden a vasútállomás közelében levő Borsszállodában vettek szobát. Holmijukat is magukkal hozták két nagy fonott kosárban. A
rendőrség megállapította, hogy Gartnerék tényleg a Bors-szállóban laktak.
Sógora annak idején azt mondotta, hogy
Szerbiában akar letelepedni, de ugy látszik, nem
tudott megfelelő igazolványhoz hozzájutni, mert
azzal vált el, amikor Szegedről október 26-án
elutazott, hogy
Párisba megy, ahol már van állása
és levélben értesíteni fogja az útról.
Gärtnernek feleségével és anyósával együtt
közös útlevele volt. Gärtner állítólag még külön
egy román detektív igazolvánnyal is rendelkezett és ezen a cimen külön fizetést kapott az
elutazásnál. Az útlevelekhez valószínűleg azért
jutott hozzá, mert francia állampolgár. A háború
előtt ugyanis hosszú éveken át Párisban élt.
Ezek "az adatok azért fontosak, mert Gärtner
felesége azt mondotta a budapesti detektiveknek,

hogy férje nyomtalanul eltűnt és nem tudja,
hová mehetett.
Nagyon fontos adatokkal szolgált Steinitz
arra nézve, hogy sógora miként beszélte el a
gyilkosságot hozzátartozóinak. A hűvösvölgyi
Néger-villa egyik szobájában mondotta él a
részleteket feleségének és anyósának. Az ajtó
nyitva volt és igy a másik szobából sógorának
minden egyes szavát hallotta.
Húsz emberrel ment délután Gärtner
Marcell a villába. A kapu nyitva volt,
a portás ismerte és szalutált neki.
Benyitott Tisza dolgozószobájában és akkor
folyt le a közismert párbeszéd közte és Tisza
között, majd célzott és közvetlen közelből rálőtt Tiszára.
— Emlékezik-e határozottan, — kérdezte
Steiniztól Papp kapitány — hogy sógora délelőtt is járt volna a villában?
— Arra nem emlékszem határozottan —
felelte Steinitz.
— És hol lehet most a sógora ?
— Valószínűleg Amerikába ment — nem
tudom.
Steinitz Sándor, aki 25 éves magánhivatalnok, bizonyos animozitással beszél sógoráról,
akit amolyan szélhámoskodó, „link" embernek
tart.

lág lelke lebeg, ezek a vonalak és szinek, ezek
a lényegek és formák testvéri rokonságot tartanak azzal az egyelőre még pontosan nem
definiált, de már megnyilatkozott és már eleven
erejű művészettel, amely Bartók Béla zenéjében
zeng, amely Walt Whitman szabad verseiben
zenél és amely kétségtelenül éppen annyira
megújítja majd a föld artisztikus színét, akár a
Perikies kora vagy a reneszánsz.
Juhász Gyula.

A belügyi államtitkár és
Mattyasowszky
György főkapitány hétfőn délután telefonon értesítették ár.Papp Menyhért rendőrkapitányt, hogy
GSrtner Marcellt a szegedi rendőrség jelentése után két órára
Budapesten elfogták. Kihallgatása

Egy szegedi műteremtárlatról.
Egészen bátran reprezentatív kiállításnak
lehet nevezni azt a kis műterem-tárlatot a
Gizella-tér és Zrínyi-utca sarkán, amely Gergely Sándor és Moholi Nagy László legújabb
dolgait mutatja be a szegedi közönségnek.
Mert ez a kis, de jelentős tárlat nem csupán
egy már is országos nevü és európai értékű
szobrászunknak és egy még most kevésbé
ismert, de nem kevésbé értékes festőnknek
java oeuvre-jét adja, de egyúttal a modern
európai művészet legújabb törekvéseinek és
eredményeinek is kiváló dokumentumait szolgáltatja. Kétségtelen, hogy ezekhez az egészen
uj szellemű és formájú müvekhez uj szemek
és uj lélek kellenek, itt nem segit semmit a
régi smokkság, ide nem elég a klasszikus
és romantikus iskola ismerete és a naturalista
és impresszionista dogmák sem elégségesek.
Mert ez a szó legnemesebb és legigazabb
értelmében uj művészet,- tul az impresszionizmuson, annyira uj, hogy gyökereit és őseit
keresvén, egészen az egyiptomi és néger
plasztikához, a japáni és trecentoi rajz és
szín kuiturához kell visszamenni. És még
valamit kell tisztelni tudni, fölismerni és elismerni, ami korokon és irányokon felül
mégis a leglelke és legmaradandóbb értéke
minden művészetnek: a maga útját és irányát
megtalált, a maga lényegét a maga nyelvén
kifejező művészi egyéniséget.
Mindenesetre, a lelki rokonságot és a törekvési közösséget Gergely is, Moholi Nagy is
érezik és tartják a mai művészeti fejlődés
(mondhatni egészen nyugodtan, hogy forradalom)
legélén állókkal. Bizonyos, hogy a Gergely-féle
plasztika (majdnem azt irtam: időszámítás)
egyívású azzal a legmaibb és a holnap felé
mutató plasztikai mozgalommal, amely a rodini
impresszionizmus antik és reneszánsz epigonismusán tul keresi a tér és forma viszonyának
uj megoldását és amely mozgalomnak talán
Archipenko a legkülönb plasztikusa és az is
bizonyos, hogy Moholi Nagy viszont annak a
legújabb pikturálís törekvésnek részese, amely
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amelyet anyaghiány miatt kénytelen
voltam szüneteltetni, újból m e g k e z d t e m .
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T E L E F O N 13-64.

— A szociáldemokrata-párt emlékünnepélye. —

(Saját tudósítónktól.) Az októberi forradalom
évfordulóját Szegeden egyedül a szociáldemokrata
párt ünnepelte meg. Egyébként mindenütt megfeledkeztek a mult évi nagyszerű nemzeti fellángolásról. Az emlékünnepélyről alábbiakban
számol be tudósitónk:
Az október 31-iki forradalom első évfordulója alkalmából pénteken este 6 órakor nagyszerű ünnepséget rendezett a szegedi szociáldemokrata-párt a kaszárnyából átalakított Munkásotthon helyiségeiben. Eredetileg • csak a
színházteremben készítették elő az ünnepélyt,
de a munkásság oly hatalmas csapatokban
tódult az Otthonba, hogy a többezer embert
befogadó színházterem jóval hat óra előtt zsúfom o s t folyik.
lásig
megtelt. A kiszorult tömegeket csak neHa szükség volna a szegedi nyomozás további adataira, akkor bekérik a szegedi rendőr- hezen sikerült még két óriási teremben elhelyezni. Ezek számára külön-külön rögtönzött
kapitányságtól.
Gärtner tehát, ugy látszik, Budapesten buj- ünnepséget rendeztek. így is nagyon sokan
künnrekedtek a folyosókon.
kált, amióta Szegedről eltávozott.
A színházteremben folyt le a főünnepség,
amelyen dr. Kelemen Béla kerületi kormánya formák és színek a valóság lényegét jobban biztos és dr. Somogyi Szilveszter polgármester
megragadó kompozíciójára törekszik, mint a is megjelent.
felületmüvészet hangulatadó impresszionistái és
A kitűnő munkászenekar nyitánya után az
amely legújabb törekvés Kokoschkában és ügyesen szervezett munkásdalárda
Schwach
Chagallban jelentkezett eddig legerőteljesebben. József karnagy vezetése alatt összhangzatos
Mindez bizonyos és igaz, ám sem Gergely előadásban két munkásdalt adott elő. Az ünnepi
plasztikájának, sem Moholi Nagy pikturájának beszédet Juhász Gyula tartotta.
érdemét mindez az inkább történeti rokonság
— Petőfi halálának hetvenedik évfordulójáról
és érdem nem merítheti ki. Való, hogy ők a
— mondotta — a nemzeti kormány idején
mai művészi evolúció legvégső étappe-ján haladnak (mert megállani nem szoktak egy pillanatra egyedül a szegedi munkásság emlékezett meg
sem), de művészetük értékét és jelentőségét és az októberi forradalmat is egyedül a szemindezek mellett és fölött, egyéniségük színe gedi magyar munkásság ünnepli. A munkásságot - hogy Heine hasonlatával éljek — minés súlya adja meg igazán.
dig flaszterként kezelik, hogy barrikádokat emelMind a kettőnek müveiben egy olyan ritka jenek belőle, amelyeknek védelme alatt, mint
és becses művészi és emberi vonás döbbenti védőbástyák mögött, mások céljaikat elérjék és
meg és nyűgözi le a nyílt szemű és eleven azután újból betapossák. Az októberi forradalom
érzésű szemlélőt, amit talán leghelyesebben és visszacsinálói most ismét visszaakarják helyezni
legrövidebben drámai feszültségnek
neveznék. a flasztert, hogy újból végig tapossanak rajta.
Az a drámai feszültség ez, aminek hijja annyira A magyar munkásság azonban nem engedi
érezhető az uj magyar drámairodalomban, amely magát többé letaposni. Hogy az októberi nemnovellisztikus vagy lirizáló és amely olyan erő- zeti forradalom balra tolódott és hogy a bolsesen meg van Kemény keményszavu regényei- vizmus bekövetkezett, annak épp ugy az
ben és Arany aranytömörségü balladáiban. Ezff ötödféléves vesztett háború az igazi oka,
a drámai feszültséget a kompozíció leydenis mint ahogy a kapitalizmus volt a háború szülőpalackja fogja formába és egységbe Gergely anyja.
szobrain éppen ugy, mint Moholi Nagy rajzain
— Ami a hagyományos magyar lojalitást
és képein. Mind a kettőnek közös vonása még illeti, amelyet ma oly szívesen hangoztatnak.
a lehetőleg teljes és tökéletes feegyszerüsités, a Kossuth Lajos volt olyan jó fölkelő, mint
dolgok lényegének erős és bátor hangsúlyozása, amilyen jó ébredők ma egynémely magyarok és
a formák legtisztább és legtömörebb szintézi§ej mégis legnagyobb történeti ténye az volt, hogy
A valódi és nem külső terjedelemben meg- detronizálta a Habsburgokat.
nyilatkozó monumentalitás művészei ők mind a
— Az októberi forradalom évfordulóján, a
ketten, annak a monumentalitásnak, amely az munka végső győzelmének előestéjén, a magyar
utóbbi idők nyárspolgárian kicsinyes vagy vi- munkásság reménykedve emlékezik.
lágpolgárján hangulatos művészetéből, egyszóJuhász Gyula remek beszédét sürün szakíval az impresszionisták dolgaiból annyira és totta meg hosszas taps és lelkes éljenzés. Beolyan magától értetődő módon hiányzott. Egy szédének befejezésekor pedig percekig ünneuj művészi hit, mert egy uj társadalmi és kul- pelték a bátorszavu költőt. •
turális világnézet szülötte Gergely és Moholi
Utána Szegő Endre, TT^Munkásszinpad veNagy művészete egyként és csak természetes, zetője két Ady-verset szavalt el művészi átérhogy megértéséhez és megbecsüléséhez egye- zéssel és nagy hatással. A munkásdalárda
lőre nevelődni és fejlődni kell a közönsége pompás éneke után Olejnyik József tartott
jelentékeny részének.
hosszabb beszédet :
Ezt az uj plasztikai és pikturálís törekvést
— Akik azt szeretik hangoztatni, — igy
nem lehet sem mosolyogva, sem
kézle- kezdte beszédét — hogy a párt megbomlott és
gyintéssel elintézni többé, ebben a fiatal, erős i soraink megritkultak, azok nézzenek most végig
és bátor művészetben egy most támadó uj vi- a munkásokkal zsúfolt termeken és megtalálják
••

R T E S Í T E M nagyérdemű pácienseimet, hogy fogászati m ű k ö d é s e m e t ,

A forradalom évfordulóján.

Gärtner Marcellt Budapesten elfogták.
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célzatos állításuk eleven cáfolatát. Az októberi
forradalmat a munkásság történeti ténynek tekinti és utolsó lehelletig ragaszkodni fog vívmányaihoz, amelyek a szociáldemokrata-párt
programját is fedik, ragaszkodni fog elsősorban
a szó és a betű jogához. A forradalom vívmánya ma két tényben jelentkezik: a Habsburgház detronizációjának tényében és abban, hogy
a forradalom alapot teremtett a szociális haladás számára, amelyről többé letérni nem lehet,
A hatalmas éljenzéssel fogadott beszéd után
a dalárda fejezte be az emlékünnepélyt: a Marsailles eléneklésével.
#

A másik nagyteremben többezer munkás és
munkásnő jelenlétében ez a minden elökészületnélkül megtartott ünnepség is impozánsan zajlott le.
Dr. Kállai Emil pártügyész nyitotta meg a
másik nagyteremben az ünnepséget. Visszaemlékezett az évforduló alkalmából az egy
esztendő előtt lezajlott magyar forradalomra,
ennek okaival, lefolyásával és következményeivel foglalkozott, a szociáldemokrata munkáspolitika szempontjaival megvilágítva az eseményeket. A múltra való emlékezés után a legaktuálisabb politikai helyzetet ismertette s
utalt arra, hogy a mostani faji és felekezeti
uszítások helyett Magyarország fennmaradása,
fejlődése és boldogulása érdekében az osztályok (
szociális érdekeit kölcsönösen kiegyenlítő kormányzati politikának kell elkövetkeznie.
Az élénk tetszéssel fogadott megnyitó után
Szegő Endre, a Munkásszinpad művezetője,
Ady Endre két versét szavalta el a hallgatóságot magával ragadó művészi előadással.
Herczeg István lapszerkesztő mondott ezután
nagy figyelemmel hallgatott Ünnepi beszédet,
melyben az októberi forradalom jelentőségével
foglalkozott. Taglalta azt a folyamatot, amely
az októberi forradalmat megteremtő polgári
pártok és a szociáldemokrata-párt együttműködése folytán Magyarország politikai életében
felejthetetlenül fontos korszakot alkotott. Érthetővé tette, hogy nemcsak tárgyi, hanem lélektani kellékei is megvannak a kisebb politikai
pártok tömörülésének, ezzel szemben megbonthatatlanul és egységesen áll a magyarországi
szociáldemokrata-párt a benne helyet foglaló
hatalmas munkássággal. (Zajos taps jutalmazta
a szép beszédet.)
Költeményeket szavalt ezután Kiss Etel
munkásnő, aki után Vékes Imre helyesen
alkalmazott szegedi példákkal illusztrálta a
polgárság magatartását a munkássággal széniben, azt a következtetést vonva le, hogy
minden csakugyan dolgozó, haladó gondolkozású polgárnak a munkások táborában van
a helye. Utána Mihálka Sándor, a műkedvelők
rendezője szavalt el sikerülten egy Ady-verset.
Juhász Gyula mondott ezután lelkesedéssel
hallgatott szép beszédet, melyben a munkásforradalmak természetrajzát ismertette. Az egy
év előtti forradalomról ugy emlékezett meg,
mint aníely már nem volt polgári forradalom
és amely még nem volt szocialista forradalom.
A munkásság forradalmositásának történetéi
ismertette s azt a kapcsolatot, amely a munkásságot a forradalom dalosaihoz és vértanúihoz
fűzte. Szegeden például egyedül a szociáldemokrata-párt volt az, amely tavaly Petőfiünnepséget rendszett, tanújelét adva ezzel is

Keleti-palota, i Telefon 836.

Ékszermunkát készítek

Meleg ételek, reggelik és vacsorák, s s Világhírű Szent István dupla malátasör.
Tiszta, szolid és figyelmes kiszolgálás.

Bejárat közvellon Gollschall hölgyfodrász mellett, z *

megrendelésre ízlésesen rajz vágy minta s z e rint. Töri aranyat, brilliáns ékszert legmagasabb áron veszek. Gfispár (Orosz) Ferenc,
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annak, hogy a szabadság és az egyenlőség
dalnokának emléke iránt milyen kegyelettel
viseltetik a munkásosztály.
A munkásdalárda sikerülten előadott énekszámai után az impozáns lefolyású emlékünnepet Olejnyik József, a pártvezetőség tagja
zárta be tetszéssel fogadott beszéddíl, melyben
a szociáldemokrata eszmékhez való törhetetlen
ragaszkodásra hivta fel Szeged munkásságát.
*

A szociáldemokrata-párt De Tournadre tábornok-városkormányzót is meghivta ez ünnepségre. A tábornok azonban alábbi levélben
indokolta meg távolmaradását:
A Szegedi Szociáldemokrata-Párt Vezetőségének.
A tábornok köszöni a szociáldemokrata-párt
vezetőségének az 1918-as forradalom évfordulójának ünneplésére szóló meghívását.
Ámde ugy véli, hogy ez sokkal inkább belső
történelmi esemény Magyarország életében,
semhogy az iránta viseltetett egész rokonszenve
dacára az ünnepségen részt vehetne. Reméli,
hogy a magyar függetlenség kikiáltásának emléke össze fogja hozni mind a magyarokat egy
közös egyesülésbe a Haza felvirágoztatásának
javára.
Szeged, 1919 október 31.
General De Tournadre s, k.,
tábornok.

gántanulóknak, akik 1919 április havában a
szegedi állami főreáliskolában a közoktatásügyi
népbiztosság 75314/1919. sz., • illetve Szeged
város kormánybiztosának 836/919. sz. rendelete
alapján vizsgálat nélkül kaptak érettségi bizonyítványt, az ily módon kiállított érettségi bizonyítványaik a V. K. M. 103252/V. 1919. sz.
rendelete értelmében megsemmisíttetnek. Mivel
tehát a Szegeden 1919 április havában vizsgálat nélkül kiadott érettségi bizonyítványokkal
az egyetemre, műegyetemre, vagy bármely főiskolába senki fel nem vehető, vagy ha esetleg
már felvétetett volna, onnan addigra is elbocsátandó, mig rendes érettségi bizonyítványt nem
szerez, érdeke a tanulóknak, hogy szabályszerű
érettségi bizonyítvány megszerzése végett intézetüknél vizsgálatra jelentkezzenek. A jelentkezés napjai: a szegedi városi főgimnáziumban
dec. 1., a szegedi állami főgimnáziumban dec.
13., a szegedi állami főreáliskolában dec. 16.
A' kitűzött napon minden tanuló saját intézetében a szükséges okiratokkal (I—VIII. összes
bizonyítványok és a születési anyakönyvi kivonat) megjelenni tartozik. A jelentkezés alkalmával a szabályszerű érettségi díj lefizetendő.
Az Írásbeli vizsgálaton csupán- csak magyar
dolgozat készítendő ; ennek tárgya az utolsó év
tananyagából fog vétetni. Az írásbeli vizsgálatok napjai intézetenkint: A szegedi városi,
főgimnáziumban dec. 2., az áhami főgimnáziumban dec. 14., az állami főreáliskolában
dec. 17. A szóbeli vizsgálat napjai: A szegedi
városi főgimnáziumban dec. 6—16., az állami
főgimnáziumban dec. 17—19., az állami főreáliskolában dec. 20—24. Az érettségi vizsgálat
minden intézetben azon bizottság előtt fog
lefolyni, amely előtt annak idején kellett volna
a tanulóknak vizsgálatot tenniök. Aki a kitűzött határidőt elmulasztja, avagy a vizsgálaton
nem tud megfelelni, vizsgálatra csak a legközelebbi rendes határidőben (a tanév végén) és
szabályszerű módon bocsátható.

részét az államtól kapják, a városi hozzájárulást
nem rendezi addig, amig az állami dotáció
nem rendeződik. A városi hozzájárulás mértéke
ugyanis az állami fizetés emelkedésének mértékétől függ.
— A szegedi vasutasszövetség felfüggesztése. A belügyminiszter elrendelte a vasutasszövetség működésének ideiglenes fölfüggesztését. A Friedrich-kormány ugyanis hivatalos
testületeknek nem engedi meg, hogy „politizáljanak". Kivéve akkor, ha az ő politikáját
támogatják. A francia városkormányzó-tábornok
vizsgálatot folytatott az ügyben, amely után
kijelentelte, hogy mivel a feloszlató-rendelet
országos jellegű, annak végrehajtásába nem
avatkozik. A városi hatóság részéről dr. Temesváry Géza h. rendőrfőkapitány Nagy Sándor
városi számtiszt kíséretében megjelent a Munkásotthonban s fölkereste a vasutasszövetség szegedi csoportjának titkári irodáját, ahol az iratokat lefoglalta s a rendőrségre szállíttatta. A
vasutasszövetség szegedi tagjai azért továbbra
is megtartják szolidaritásukat s várják a szövetség sorsának eldölését.

— Behozatal a szerb n egszállás alatti
szegedi birtokokról. Sok olyan szegedi polgár van, akinek birtoka szerb megszállás alatt
lévő területen fekszik. Az ilyenek most nem
hozhatják be a termést, hogy itt fölhasználják
vagy értékesítsék, amiből természetesen nagy
káruk van. A szigorú behozatali tilalmat az
ilyen gazdákra vagy bérlőkre nézve most
annyiban enyhitik, hogy megengedik nekik
annyi gabona, vagy más termény beszállítását,
javíttassa elsőrangú óra- és ékszeramennyi családjuk ellátására szükséges. Ezért a
üzletemben, Szolid árak! Órákban
szerb iíözélelmezési hivatalhoz kell folyamodés éks/^fekben nagy raktár.
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niok. A kérvényben fel kell sorolni a család0RZ ó kA v éh
tagok számát s persze hivatalosan kell igame e
zolniok, hogy a birtok csakugyan az övék. A
kérvényt a rendőrségen kell láttamoztatni.
—• A tűzifa. Egy budapesti cég ajánlatot
tett nagyobb tüzifakészlet szállítására. Tizton\
— Gyászünnepély az elesett katonák nánként 8000 koronát kér a cég. A tanács elemlékére. Mindenszentek napján a szegedi fogadta az ajánlatot, a fára természetesen a mai
helyőrség tisztikara Plepldr alezredes, kerületi viszonyok között nem lehet föltétlen bizonyosparancsnok vezetésével a belvárosi temetőben sággal számítani. A Pallavicini-féle erdő kiterlevő hősök sírjánál gyászünnepélyt rendezett. melése az előirányzott költségnél többe fog keA hősök sírja körül egy legénységi díszszázad | rülni. A munkások ugyanis 64 korona helyett
és egy tiszti szakasz vont kordont. A kordonon 80 koronát kérnek a fa ölének kivágásárt. A
belül helyezkedett el a katonai zenekar, a tanács a kívánságot teljesiti.
hősök hozzátartozói és a katonai parancsnok—;A városi közkórház jövő évi költségság. A kordonon kívül többszáz főnyi közön- vetése igen nagy terhet jelentene a városra,
ség és a tisztikar hatalmas csapatja szemlélte ha az állami hozzájárulás elmaradna. Az élelaz ünnepséget. Az elhunyt hősökről dr. Dobro- mezés költsége 1,288.000 korona, A gyógyzenszky tábori lelkész tartott megindító emlék- szereké 240.000 korona, a fűtésé 913.000 kobeszédet. A katonai zenekar gyászdalokat ját- rona a régebben előirányzott 98.000 korona
szott. Az ünnepségen megjelent dr. Kelemen helyett. A személyzet fizetése 128.000 korona.
Béla kerületi kormánybiztos, a városi hatóság A költségvetést bemutatják a népegészségügyi
képviseletében dr. Gaál Endre és dr. Szekerke miniszternek s erre a célra a tanács föiküld
Lajos tanácsosok, azonkívül lovag Worzsikovszky valakit Budapestre. A személyi kiadások tekinKárolyné, a Szegedi Vöröskereszt Egylet elnök- tetében aggályok merülnek föl, mert a költségnője. A hősök lelkiüdveért a kerületi parancs- vetés egyes tételeit a tanács magasaknak találja,
nokság hétfőn reggel a rókusi templomban azért ezeket kiadta ujabb felülvizsgálás végett a
rekviemet tartott, amelyen dr. Kelemen Béla és számvevőségnek, mielőtt az egész költségvetést
dr. Somogyi Szilveszter vettek részt a ható- a népegészségügyi miniszterhez fölterjesztenék.
ságok képviseletében.
— Emelni akarnak a szállodák. A Royal— Dr. Vasek Ernő Szeged u j főispánja. szálloda tulajdonosa kérvényt nyújtott be az
A megüresedett szegedi főispáni állásra külöm- árvizsgáló-bizottsághoz, amelyben a szállodai
böző nevek kerültek kombinációba. Az elsők között szobák árának felemelését kérte. Kérelmének
dr.Vasek Ernő budapesti ügyvéd nevét emlegették. támogatására többek között felhozta a magas
Érte ülésünk szerint a Friedrich-kormány tényleg személyzeti béreket és a tűzifa horribilis árát.
dr. Vasek Ernőt nevezte ki Szeged főispánjául. A Royal jó példáját bizonyára nemsokára köAz uj főispán már útban van Szeged felé, ma- vetni fogják a többi szállodák, mert a szállogával hozza kinevezési okiratát és a legköze- dások se akarnak kimaradni az áremelők sorálebbi napokban elfoglalja hivatalát.
ból. Közönséges halandó már eddig sem kap— Müteremlátogatás. De Tournadre város- hatott szobát a szállodákban, amelyeket
kormányzó-tábornok hétfőn délben kiséretével hónapszámra lefoglaltak a gazdagjövedelmü
együtt meglátogatta Gergely Sándor és Moholi láncosok. Nagyon nagy áldozatot kellett hozni
Nagy László müteremtárlatát, ahol egy negyed- annak, aki nem akart éjszakán át az utcán
óráig időzött és őszinte érdeklődéssel szemlélte maradni. A megdrágult szállodák még kevésbé
lesznek hozzáférhetők a szegény ember számára
meg a kiállított szobrokat és képeket.
-— A tanitók fizetésrendez ¿se. A tanitók és a láncosok diszes társaságát nem fogja
arra kérték a tanácsot, hogy a városi tiszt- többé zavarni az a tudat, hogy nem céhbeli is
visetők fizetésével egyidőben az ő fizetésüket alszik velük egy fedél alatt.
is rendezzék. A tanács hétfői Ülésén ugy hatá— ti szegedi tankerület főigazgatósága
rozott, hogy mivel a tanitók fizetésük egy közhirré teszi, hogy mindazon rendes és ma-

Óráját és ékszereit

FIS CHER K. L

Ll TT ^

HÍREK

— A rokkantak összeirása. A hadügyminiszter rendezni akarja a rokkantak nyugdíjügyét s ezért a rokkant tisztek és katonák
összeírását rendelte el. Az összeírás a régi
gimnázium sorozóhelyiségeiben történik s november 3-án kezdődött meg. A sorrendet
plakátokon közzétett hirdetmények közlik. Minden rokkantnak érdeke, hogy az összeírásból
ki ne maradjon.
— A harmadosztályú kereseti adót általában száz százalékkal emelték föl. Az adó
progresszív emelkedése következtében a legnagyobb kereseteknél az emelkedés száz százaléknál is nagyobb, a kisebbeknél kisebb. A
magasabb adó kivetését már befejezték s azt
nyolc napi közszemlére tették ki a városi bérházban levő adóhivatal helyiségeiben. Aki észrevételeit megakarja tenni, az megjelenhet a
felszólamlási tárgyalásokon, amelyeket naponkint reggel 9 órától kezdődően tartanak az
Ipartestület Templom-téri székházában a Munkásközvetitő helyiségeiben. November 4-én az
asztalos, butorárus, bádogos, villanyszerelő,
bérkocsis, fuvaros és borbély iparosok adóját
kezdik tárgyalni.
— Halálozás. A szegedi tanári testületnek
gyásza van. Vasárnap virradóra meghalt Vészits
Lajos nyugalmazott állami felsőkereskedelmi
iskolai igazgató, aki mig nyugalomba nem
vonult, igen jelentős helyet foglalt el a szegedi
tanárok testületében és látható működést fejtett
ki a város társadalmi életében is. Másfél év
óta ágyban fekvő beteg volt, azelőtt is hosszabb
idő óta betegeskedett és teljesen visszavonult
életet élt családja körében. 73 évet élt és
kedden délután 4 órakor temetik a Bocskaiutca 1. szám alatti gyászházból.
— Nem adták bérbe a szénatelepet. Közöltük már, hogy a közvágóhíd melletti szénatelepen nagyobb területet kértek a várostól
bérbe: a Kereskedelmi és Gazdasági Részvénytársaság, mely fa- és fürésztelepet akar ott
létesiteni, továbbá a Kézmüvesbank és a Hangya,
amelyek áruraktárakat akarnak berendezni. A
tanács elsősorban a Kereskedelmi és Gazdasági
Rt. kérelmét vette figyelembe, mert most tűzifára volna a városnak is legnagyobb szüksége.
A részvénytársaság 30 évre kéri a telep bérbe-

Munkások Általános Fogyasztási Szövetkezete
TELEFON 120.

Feketesas-utca 19. szám,

TELEFON 120

adását és évi 4272 korona bért fizetne. A
tanácsülésen hosszú vita fejlődött ebből a
bérletügyből. Sokalták a területet, amely 2 hold
és 300 négyszögölnyire terjed. Fölvetődött az a
terv, hogy egy nagyobb területet kellene kijelölni ipartelepek céljára. Balogh Károly tanácsnok több területet említett. Végül is a bérbe
kért terület dolgát tanulmányozás céljából kiadták Rack Lipót tanácsnoknak.
— Tápéi bérlők panasza. Tápéiak panaszolták, hogy a tápéi rét termését a románok
elhordják. A tanács a városkormányzótól kér
orvoslást.
— Nagyobb mennyiségű burgonya érkezett. A Fenyo-testvérek céget megbízta Balogh Károly tanácsnok, hogy a Burgonyaközpontnál utaltasson ki a város részére burgonyát.
A cég eljárt a megbízatásban, még pedig sikeresen, mert szombaton a Nyírségből 30 vagon
burgonya érkezett, amelynek kilóját 2 koronáért
árusítják ki a közönségnek. A Fenyő-cég megbízottja e héten újra a Nyírségbe utazik, hogy
ujabb burgonyát hozhasson Szegedre.
— A váltóovatolások szünetelése. Tudvalevőleg 1914 augusztus óta a moratóriumi
rendelet értelmében a váltóovatolások szünetelnek. A szegedi takaréktárak és bankok a
városkormányzót most arra kérték, hogy
rendelje el a váltóovatolások eszközlését. A
városkormányzó a pénzintézetek ügyét a főispáni hivatalhoz tette át elintézés végett,
amely a törvényszék és az ügyvédi kamara
elnökével folytatott megbeszélés alapján elkészítette a váltóadósságok fizetésére vonatkozó határozatot, amelyet a városkormányzóhoz terjeszt és a határozatról a pénzintézeteket is értesiti. A határozat a következő: A
váltóadósságok fizetésére vonatkozó moratóriumi kérdések rendezésére elrendelem, Tiogy
a moratóiium alól fölszabadult váltók ovatolás céljából való bemutatása azon időpontra
halasztassék, amidőn a kormány ezt az uj
határozattal rendezni fogja.
— Betörések. Ismét munkában vaunak a
betörők. Vasárnap Pataki Simon Szilágyi-utca
1. szám alatti lakására törtek be és onnan
mintegy 30.000 korona értékű fehérneműt elloptak. Szombaton pedig a Kossuth Lajossugáruton levő Á7ss-féle dohánytőzsdébe hatoltak be, ahonnan 3000 korona értékű szivart és
okmánybélyeget emeltek el.
— 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.
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URANIA

MAGY. TUD.
v SZÍNHÁZ.

TELEFON 872.

Kedden, november hó 4-én.
S n e i u á e i é s

magyar

filmi

A bánya titka.
II. rész.
Max P e m b e r t o n kitűnő regénye filmen 5 felvonásban. — A főszerepekben: Mia Melitta és
F e n y ő Emil.
Előadások 5, 7 és '/» 9 órakor.
Vasárnap d. u. 2, »/« 4, 5, 7 és 7 , 9 órakor.

Oszi és téli divat
Kosztümök, szőrmekabátok, utazó és estélyi ruhák legolcsóbban beszerezhetők

Zsolnaynál
Széchenyi-tér 9. sz. (Korzó-mozi ház.)
Telefon-szám 15—01.
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Telefon 15—01.

Szűcs-divatáru üzletemet s műhelyemet llti^r&SÁ:

Á r u cMindenféle
s a r n o k i Mészárszéki
Hentesüzleti
árucikk olcsón kaphatói

Kérem t. vevőimet, hogy az őszi és téli évszakra Párisból régi összeköttetésünk folytán most megérkezett
diszes áruinkat tekintse meg. Átalakításokat legújabb divat
st
. ¿ . . » p , , , iA« T /\pmc- u ,
szerint vállalunk s javításokat méltányos árban készítünk. § ÜZV.
Klgl]Ó-U(

JNFiOSIK JHNOSNE,

>

2.

r-

m
— x :

Szegőd, 1919 november 4

DELMAGYAT?ORSZAG

SZÍNHÁZ

MŰVÉSZÉT
HETI

MŰSOR j

Kedd: Bohémélet, opera. Bérletszünet.
Szerda: Doktor ur, bohózat. Premier-bérlet A 11. sz.
. Csütörtök: Doktor ur, bohózat. Premier-bérlet B i t . EZ.
Péntek: Boccaccio, operett. Premier-bérlet A 12. sz.
Szombat: Boccaccio, operett. Premier-bérlet B. 12. sz.
Vasárnap délután: Kis cukros, vígjáték.
Vasárnap este: Boccaccio, operett. Bérletszünet.
Hétfő: Boccaccio, operett. Bérletszünet.

* Fűtött teremben tartja meg a szegedi
vonósnégyes-társaság ma este 6 órai kezdettel hangversenyét a Tisza-szálló kistermében
s igy a kamarazene intim hatása is bizonyára
jobban fog érvényesülni. Műsoron Kőnig Péter vonósnégyesének bemutatóelőadása és
Goldmark zongoraötöse szerepel Fehér Gizella
zongoraművésznő közreműködésével. Jegyeket
Várnay könyvkereskedése árusitja
* Hangverseny. Bárányi János — Cholnoky
Margit közreműködésével f. hó 6-án csütörtökön délután pontban 6 órakor tartja fényes
műsorral Schumann-estélyét. Jegyek: Bartosnál.

írógép és National
Cassa mechanikai üzlet.
Mindennemű írógépek é s National ( E l l e n ő r z ő )
Cassa javítását é s évi jő karban tartását elvállalom. Sikerült legjobb m i n ő s é g ű irógépszallagot és carbon eopirpapirokat beszereznem. —
===== Telefoni endelést azonnal szállítom.
' ,

KELEMEN

Szegedi Tábla. T ö r v é n y s z é k é s Járásbíróságod
írógép m ű s z e r é s z e . Somogyi-utca 24. szám
Telefon-szám 1322.
221

— Bútorozott s z o b á t keresek k é t
s z e m é l y r e . Cim a k i a d ó h i v a t a l b a n .

KORZO-MOZ1 R.-T
Igazgató: VASS SÁNDOR
>» Telefonszám 11—85 *«<

Kedden és szerdán,
november 4. és 5-én.

UJ NŐI D ! V A T Á R U H Á Z !

Gerő és Tabár

S/eged-Csongrádl Takarékpénztár pal o t á j á b a n , S z é c h e n y i - t é r 7.
Nagy választék vásznak, schiffonok, zefirek, festők, barehetok és sröveiekbei. 328

Szaktanárok vezetésével előkészit mindenféle
vizsgálatra. Korrepetálás Csoport-lanitás. Gépés gyorsírás.
3ii
P e t ő f i - u t c a 8. sz., I. e m . 4. (Kass mögött)

t ű r Briliánsokat,
használt ékszereket,
arany és ezüst régiségeket igen M A G A S
ÁRBAN megvételre keresünk.
284

Fischer Testvérek

M

MOZI

Uránia műsora.
Kedden : A bánya titka II. Max Pemberton
drámája. A főszerepekben Mia Melitta és
Fenyő Emil.
Szerdán és csütörtökön: A biintanya titka.
Detektivdráma 5 felvonásban. A főszerepekben: Max Lánda és Hanny Weisse.
Péntektől-vasárnapig: Golgotha. Attrakciós
dráma 6 felvonásban. A főszerepben: Bruno
Decarli.
Szezonnyitás a Royal Apolló-moziban.
Mint értesülünk, a Royal Apollóban csütörtökön, október 30-án kezdődtek meg a mindennapi rendes mozielőadások. A tulajdonos
közli, hogy költséget n e n kímélve, az idény
legszebb filnszenzációit kötötte le. A régi
rendes helyárak mellett kellemesen fűtött
terem várja a közönséget. Előadások kezdete
fél 5, fél 7 és fél 9 órakor.
Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:
PÁSZTOR JÓZSEF

Női kalapokban
uj* formák, bársony, veullor é s
filz. Alakitások legújabb formában készülnek. Szőrmében mindennemü alakítást vállalok. 20)

RODE

IMRÉNÉ

HORVÁTH MIHÁLY. UTCA 7. SZÁM.

Jf^ ^im» Sc
g©I§Ő.
. Detektiv-sláger 2 felvonásban.

VRE yEflK.flS,
a világ leghíresebb detektivje a főszerepben.

Előadások 5, 7 és 9 órakor.

p l « J í nagyértékü szalonberendezés XVI. Lajos
w l c Q Ö stílusban, vitrinnel, tükörrel, smirna szőnyegekkel. Tudakozódás, Freischbergernél
Kossuth
Lajos-sugárut 79., I. em. Érdeklődni d u 1 — 2-ig. 2675

Q O O O O O O O O O O O O Ö O O O

Édes tejszínből készült legfinomabb németcsernyei

Előkészítő tanfolyam! Tea-vaj-.

O Q
O

Szenzációs detektiv-síáger!

hirdetések.

Apró

SzAK—SzMFC 6:0 (2:0). A szombat délután
meglát ¡ott bajnoki meccset a végre komplett
SzAK nagy gólaránnyal nyeiíe meg. Kezdettől
fogva kapujához szorította ellenfelét és hogy ez
eredmény még nagyobb nem volt, az a felelte
rossz pályatalajnak a következménye, amennyiben a sárhoz szinte odatapadt labdát nehéz
volt megfelelően kezelni. A gólokból Martonosi
hármat, Vezér kettőt és Solti egyet lőtt. Ezen a
mérkőzésen a SzAK bajnokcsapatuoz méltóan,
lebilincselően szép játékot produkált. A mindig
kitűnő halfsor mellett ezuítal a csatárlánc is
észszerűen dolgozott, mely Solti balszélsőben
jelentékeny erőt nyert. A SzMFC főleg védekezésre szorult csapatából dicséretet érdemel
Agócsi, KnebI és Antalfi. Jól bíráskodott Markovics.

XXXXXXXXXXXXXXXX X
A „BEUAÍiYABŰRSZÁG" t
305
16-34
305

üzemképes, 2 henger, Laurint
Clement-féle gyártmány, 4
személyes
^

eladó.

hatók É l e l m i s z e r ü z l e t „A J6 f a l a t h o z "
Hágival szemben.

Közelebbit

Szives pártfogási kér

PÉTERFY FERENCNÉ
Kelemen-utca 2. szám.

302

lazaroviíz H. Lázár |

Kelemen József

mező- és erdőgazdasági ingatlanok, gépek, magvak, erdők, gabononemüek és egyél) ingatlanok
ügynökségi irodája

szállítási és fuvarozási vállalat
Szeged, Károlyi:utca 3. sz. x Telefon 15-63.

Deák Ferenc-utca 23., II. em.

Bútorszállítást, fuvarozást h e l y b e n é s vidékre l e g o l c s ó b b árban vállal.
206

Keresek

az itleni hálózatba beilleszthető
telefont, használt, de jókarban levő
íróasztalt és székeket megvételre.

LAZAROVITZ H, LÁZÁR
mezőgazdasági irodája

SZEGED,

222

Elismerten legjobb hatású a valódi

Erdei Ibolya crém

¿2.6

K.

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

TEMESVÁR,
Szt. György-tér 4.

igazolványba

való fényképek egy félóra alatt készülnek
S 1 M O N Y I fényképésznél

^

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

Tűzkövek, öngyújtók, karbidlámpák,

zseblámpák,

aranyelem
fns?
töltésben kapható

Szántó Sándor

Szivarkahüvelii,

cigareltapapir különféle minőségben, legolcsóbb beszerzési forrása Iskola-u. 22. sz. a. d o h á n y t ő z s d e

v soi

Arcképes

Szeged, D e á k F e r e n c utca 23 szám.

gépraktárában
Kiss D.-palola. 244

Brilliánsokaí, aranyat
ezüstöt, használt ékszereket

Bokor

magas árban veszek.

2023

IZ8Ó órás és ékszerész

Szeged,

Kelemen utca 7. szám.

226

„Ferravin"chinavasbor.

Vérszegények, gyengélkedők, lábbadozók gvfigyszere.

Főraktár: a Majvilfö gyógyszertár Szeged,
Kállay-ufca
Kapható minden gyógyszettárban

helyben és vidéken. Ára a kis palackoknak K 15-—,
nagy palackoknak ?0-—• „ F e r r a v i n " névre ügyeljünk.

SZEGEDI

NŐI SZABÓK
DIVATTERMF
BÁSTYA-U. 5.
L
/
* »
• »
(Kasskávéházalízembeu)
Vállal angol és francia munkákat legutolsó
divat szerint jutányos áron.
194

fÍ5\ divafferem Felhívás!
Elsőrendű

A t t i l a - u t c a 3. s z á m a l a t t tötdszint.
Francia és angol modellek szerint
készítek alkalmi é s utcai ruhákat

K e r l é s s J d z & e f (Wigner utóda.)

SPORT

Szerkesztőség
Nyomda
. .
Kiadóhivatal

E l s ő r e n d ű trapista sajt Hid e g felvágottak, szardínia.
Szöllő, g y ü m ö l c s stb. kap-

Egy auf

írógép

munkát vásárló vagy készíttető közönséget, hogy mielőtt szükségletét beszerezné,
bizalommal

BALOG SÁNDOR

e l s ő r e n d ű kárpitos-mesterhez Kossuth Lajossugárut 6 . szám.
199
Telefon 1 2 - 0 3 .

speciális javitó-tniihely, szalag- cs másoló-papir. Használt és ujak
raktára. Karbantartási vállalat, leirások és sokszorosítások. Telefonfelhivásra azonnal megjelen KELLER Írógép vállalat a Szeged,
Széchenyi-tér 8. szám.
163/1
TELEFON 363.

pipere dolgok, csipke
é r f iatb. é
s
n
ő
i
r
u
h
á
k
,
%
szövet függönyök
leggondosabban vegyileg tisztittatnak é s festetnek

L U C Z A

J Ó Z S E F

kelmefestő és vegytlsztltö Ipartelepén Kazlnczy-utca 14. szám.

183

TELEFON 1075.

Fióküzletek: Gizella-tér 3., Mikszáth Kálmán-utca 9. (Valeria-tér és Paprikapiac sarok.) = = = = = Gyors é s p o n t o s munkai

Sok pénzt takarít meg, ¡LSSWS
TELEFON

5—24.

A

Délvidéki Szabóipari Vállalatnál rendeli.

228 S o m o g y i - u t c a 20. s z á m . (Fekete ház.)

Nyomatott Bruckner D. és Társa utódai könyvnyomdájában, Petőfi Sándor-sugárul 1.

j m

