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Pozsony.

GYULA.

Szabadka.

Ha alkonyatkor ballagtál a ködben,
Mely lágy fátylával a Dunára hullt,
A zsongó zajban és a méla csöndben
Fáradt szivedbe muzsikált a mult.

Ó régi nyár, mikor a vén verandán
Két új poéta régi verseken
Elbibelődött s a hold arca sandán
Két nyárfa közt bukkant ki az egen.

A vén utcákon szinte vísszazengett
A régi léptek kongó moraja,
Széchenyi járt itt és hónán mei$ngett,
Amely nem volt, de lesz még valaha.

Ó régi nyár, az ébenóra halkan
Elmuzsikálta már az éjfelet,
Az árnyak óriása várt a parkban
S a denevér szállt rózsáink felett.

Csokonait itt várta a diéta,
Petőfit is és az a nyurga, méla,
Szelid diák, Reviczky, ^tt merengett,

Ó régi nyár, a zongorán egy akkord
Fölsírt és mélyen a szivünkbe markolt,
Künn a kutyák szűköltek elhalóan,

Hol most új bánat árvul a ligetben
S a márványszép királynő téliI estben
Magyarjaira vár a Duna mellett.

Valami nagy bú olvadt föl a borban,
Fájón figyeltünk vén magyar szavakra
S álmában olykor sóhajtott Szabadka!

Máramarossziget.

Újvidék.

Magyar Kelet bazárja volt e város,
Fajok tanyája, ódon és kies,
Közel az éghez s a magyar határhoz
S a vándorló költőhöz
is szives.
i

A messzi árnyban kék, zöld lampiónok,
Az esti fényben hófehér ruhának
Hulláma hintáz és a kerti hársak
Ezüst feje szűz csillagokba bólong.

Kegyes atyáknál öreg iskolában
Magyart, latint oktattam itten én,
Párizs felé szállt akkor ifjú vágyam,
Fiatalságom ódon Szigetén.

Mi lenn pihentünk el a nyári fűben,
A vörhenyes, dús konfetti avarban. . .
Távol zenék fölsíró hangja harsan.
Én csillagot fürkészek fönn az űrben.

Párizst kerestem és könyvekbe bújtam,
Mig az idő szállt — ó én drága multam
Örökre meddőn és múlasztva múlt,

Egy ifjú költő egy lányt sirva csókol,
Mert mámoros a vágytól és a bortól,
Mert arany ifjúsága most ragyog.

Egy fiatal lány szeme átvilágol
Felém e fényből, mint a másvilágbői
És vissza, vissza nem visz oda út.

En régi verseket dúdolva fájón
A köpenyem a hűvös estbe tárom
És keresek egy eltűnt csillagot.

Nagyvárad.

Csáktornya.

A körösmenti Páris régi fénye
Felém ragyog az emlék rőt ködén,
Egy ifjúság reménye és regénye
Ott álmodik a szőlőhegy tövén.

Nem voltam itt, de a rozsdás avarban
Lelkem bejárta százszor a helyet,
Hol Zrinyi élt, ki a búsult magyarba
Tüzes igével hitet égetett.

A szőlőhegy tövén a régi kocsma,
A piros abrosz és piros borok,
Fiatalságunk bátor indulója,
Fölöttetek fekete gyász borong.

Az erdő áll még, ősi koronáján
Hárfáz a szél és vihar orgonál,
De földdel egyek már az ősi bástyák
S reményeinknek földje oly kopár.

Redakciónk, ahonnan sirva, zengve
Világnak indult ifjú Ady Endre,
Rozoga asztal, mcst ki irja sorsát,

Ma már düledék vára lön Szigetnek
Egész hazánk s a késő énekesnek
Bús lelke sirva járja az avart

Ki virraszt most melletted régi asztal,
Hogy megterülj csodával és malaszttal,
Dallal, mitői fölzengjen Magyarország!

És néma daccal, fojtott fájdalommal
Idézi ősét, aki porba rogyva
Vérével irta: Ne bántsd a magyart!
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A szegedi L kerületnek gr. Teleki, a
IIL-nak dr. Kószó lesz a képviselője
A két kerületben nem lesz szavazás. - Két egyhangú
választás-— A második kerületben erős küzdelem várható
(Saját tudósítónktól.) A nemzetgyűlési választások iránti felcsigázott érdeklődést erősen
lefokozta a NenUtybH érkézé hírek iránti kíváncsiság. A kékeid tételekre terelődött általános figyelem egészen elfelejtette az emberekkel, hogy a mult szombaton este már megtörtént a nemzetgyűlési választások első aktusa,
A választási
lási rendelet értelmében ugyanis

nemű szesz fogyasztása, vagy forgalombahozatala és ennek kiosztása. A szavazás szinhdyén
fegyverrel csak azok jdenbetnek meg, akik azt
hivatalos, vagy szolgálati állásuknál fosra
viadik".

flraniiaf, brtlltánsí

szombaton este hat óráig kellett
benyújtani a válaartáai biztosokhoz
a jelölteket ajánló iveket
é l pedig szombaton délelőtt 9— 12-ig és délután 2—0 éráig terjedő időben. A szavazólapokra a rendelet szerint csak azoknak a
jelölteknek neve vehető fel, akiket január
17-ikén 9 és 12 óra között ötszáz kerOletbeli
szavazó kandidált
A szegedi kerületekben is átnyújtották szombaton az ajánlóiveket a választási biztosoknak.

Az első 4» harmadik keritetban csupán egr-egy ajánlétvet adtak át Orosc
Pál és Scultéty Iván, a harmadikban
padig kett«t dr. Maaa János választási biztosoknak.
Az eisö kerületből gróf Ttleki Pált, a harmadikból dr. Kószó Istvánt a másodikból pedig
Pálfy Dánielt és dr. Dobay Gyulát ajanlották.
A szociáldemokrata-párt elhatározásához híven,
— soha az ajánlóivek átnyujtásra már készen
áUottak — nem ajánlott jelölteket. Nem ajánlott a függetlenségi párt sem, amely a második
kerületben szándékozott résztvenni a választási
küzdelemben.
Minthogy a választási rendelet értelmében
jelöltet többé ajánlani nem lehet

az elsO kerületben gróf Teleki Pál
és a harmadikban dr. Kószó István
már alOra is megválasztott nemzet*
gyűlési képviselőnek tekinthetők.
Csupán a törvényben előirt formaságok vannak hátra, hogy a választás napján egyhangúlag történt megválasztatásukat a kerületbeii választási biztos deklarálja. Teleki Pál a Keresztény Nemzeti Egyesülés, Kószó István pedig
a Kisgazdapárt programjával vonul be a nemzetgyűlésbe.
Az első és harmadik kerületben tehát
u szavazási aktus is elmarad
és a választási formaságok a puszta elnöki
eaundációban fognak kimerülni.
Annál vehemensebb küzdelemre van kilátás a
második kerületben, ahol ugy Dobay Gyula,
mint Pálfy Dánid hívd teljes erejükd vetik a
mérkőzésbe. Az eredményt illfctóen korai volna
jóslásokba
bocsátkozni, Egyelőre mindkét
tábor szdeskörü agi: iciót folytat és egyaránt
reménykedik a győzelemben. Legérdekesebb a
dologban, hogy Pálfy is, Dobay is a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártjának programjával
lép fel.
A választási küzdelem — akármilyen hevesnek is ígérkezik — elevenségben és mozgalmasságban mindenesetre erősen düt majd a
Magyarországon különösen megszokott választási harcok kü sőaegeitőL A választási rendelet
gondoskodott rói*. hogy a nagy etetés és itatás, a kertestől! ét választási lobogó, felvonulás t . körmenet, agy szintén a voksoknak áruba
bocsátása elmaradjon. Az idevonatkozó rendelkezések igy szólnak:
>
.A válasítás eredményét a választási biztos ,
a városba., közgyűlési :er;r.cben fogja meghir- j
dfctri. A választás cé^aíra tilos zászlókat kitűzni,
vagy egyébként nyilvánosan használni. Választási körmenet tartása tilos. 1920 január 24-ének
délután 6 órától kezdve a választási eljárás
befejezéséig tilos választókerületben minden-

ékszereket, piatinát

•módén mennyiségben legmagasabb áron vásárolok
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A francia kormányválság.
Páris, január 20 A M . T . L jelenti: Poincaré

elnök tegnap délután a szenátus elnökivel,
Bourgeois-szel

meglátogatta

Deschanelt,

as

újonnan megválasztott elnököt és azután
MUlerandt fogadta, aki megbízást kapott a
kabinetalakitáara. Millerand ma déldőtt ismét

tanácskozott a köztársaság e sőkével.
Páris, január 20. ( A M . T . L szikratávirata.)
Millerand csütörtökön délben megjelent az

Elysáe-palotában és közölte a köztársaság
elnökével, hogy a kabinetalakításra irányuld
fáradozásai sikerrel jártak, ennélfogva hivatalosan elfogadja az uj minisztérium megalakítására adott megbízást A kabinetben 14
miniszter és 9 államtitkár fog hdyd foglalni
A minisztérium még ugyanazon a napon bemutatkozik a törvényhozás két háza előtt. Az

uj kormány Millera ad kijelentése

szerint

a

.munka kormányának" tekinti magát, politikai
programja azonos less aszal, amelyet Millerand
november 7-iki beszédében vázolt párisi
választói előtt
Bécs, január 2 a Párisban politikai körökből
Clemenceaunak következő kijelentését terjesztik:
Amidőn Clemenceau megtudta, hogy elnökké
való jelölését ajánlatos lesz visszavonni, ezt
mondotta:
— Annál rosszabb Franciaországra és annál
jobb családomra nézve.
Bécs, január 20. Párisból Briand, aki Deschancl külpolitikai tanácskozója, azt beszéli, hogy
Deschanel több izbei kifakadt Clemenceaunak
Németországgal szeriben követett kíméletlen
politikája dten. Állítólag irgalmas szóváltás is
volt néhányszor a két politikus között. Briand,
Wilson népszövetségének is nive. amiért Clemenceau nem tudott felmelégedni.

Ruhakelmék, báli toalettekL crep-

dechinek, zephirek, vásznak leg„

olcsóbban ^szerezhetők

Qerő és Tabár cégnél

VÉNUS ILLATSZERTAR
SZEGED, KELEMEN-UTCA 7. SZÁM

Hölgyfodrász

é s manikürszalon
GASKÓ BÉLA tó HOFFMANNÉ
ISKOLA-UTCA 7.
»
-
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TEL£TON 10-61.

A Pálfy-párt
választási mozgalma.
(Saját tadósttánktói)
Pátfv Dánid pártja
n*gv agilitással késsfll a 25-iH véla«zta<r* *
bizonyosra veszi fdOl»jének vyőaelmét. Hétfőn
délután Pálfy Dánld a rókusi Módoo- és
Osznovits-féle vendéglőkben tartott program-

A Oznovfts-féle vendéglőben egy m u n k * is
fdszól'lt, visszautasltoi.il art a vádat. hogy a
szegedi munkásság hazaftatlan. A munkásság
nemzetközisége csupán arra vonatkozik, úgymond. hogv a munkássors nyomorúságán egyéntetflen segitsenek. A párt*ezető*ég határozatainak nem <*ln»r débe várni, de n maga é n r l mdnek hatás* *latt kijelenti, hogy * munkássár ismerve Pálfynak a munkáskérdések iránti
fogékonvnágát, jórészt Pálfy győzdmét fogja
dösegiteni.
A Pálfv-párt kedden délután 5 órakor a
Bogwer-féfe Damjanic*-utcat. 0 órakor a Kovácsféle Szatvmazi-utcai éa 7 órakor * Répás-féle
Terér-utcai vendéglőben tart oártértekerletd.
Szerdán ddutfn 5 ómkor n Boldoga*«zonysugárut és a Galamb-utó sarkán levő SánthaWe vendéglőben lesz pártgyülés. A oárt intézőbizottsága a következő felhívást intést a választókhoz :

Iparosok! Polgárok! Munkások!
Pálfy Dániel nevévH kibontottuk a dolgozd
tártadalom zászlaját a II. nemzetgyűlési választókerületben.
Jelöltünk részére a Keresztény Nemzeti Egvesülés pártjának poliHkai programiával kérünk
hdye? a nemzetgyűlésen, hogy teleltünk n ország uiiáépitélének kereszténv és nemzeti alapon való gondozásán kivül közismert avatott«ágával, rátermettségévd és gvakorlati tudásával
főként a közgazdasági érdekeket szolgálhassa.
Pálfy Dánielnek, mint a magyar ki<- és
kéTmüiDarosfág erszágos vezérének s a kisipari
ügyek kormánybiztosának inkább van hdye a
nemzetgyűlésen, mint az olyanoknak, akik álta-"\
lános elvi alapon szólhatnak csak több-kevesebb jóhiszeműséggel, vagy elfogultsággal egyes
tárgyakhoz, de n szivük, lelkűk nem férkőzhetett kOzd sem az iparosokhoz, sem a kereskedőkhöz. sem a gazdákhoz, sem a munkásokhoz. sem a közszolgálatban állókhoz.
Pálfy Dánid, mint a Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, az ipari és kereskedelmi érdekek szolgálatában tekintélyes múltra tekinthd
vissza. Mint a Paprikatermelők és Kikészitűk
Szövetségének elnöke, a kisgazdák érdakdt
gondozhatta közismert eredményességget. Mint
a munkásbetegsegélyző pénztár volt e'nöke, az
ipari munkásság előtt emlékezetes módon vetette meg a szegedi munkássegélysrfsi ttgv fejlődésének alapját. A városi köztörvénvhatósági
életben a városi tisztviselők és alkalmazottak
érdekeinek mindig megértő szószólója volt és
nem 0 volt az a városatya, aki azt a szólást
hogy .aki a város alkalmazottja, az a város
cselédje",Hgen szociális érzékkel a köztudatba
dobta.
Polgártársaki Pálfy Dánid számára annál
megoko'tabban kérünk h d y d a nemzetgyűlésen,
mert ha szívesen és megértően is látjuk, hogy
az I. választókerületben Szeged szellemi élete,
a HL kerületben pedig a gazdaközönség nyer
képviseletet, mi viszont: a II. kerület iparos,
kereskedő <1* launkártársadalma joggal ^énydk
hetjük, hogy Pálfy Dániel személyében mint
közülünk -aló polgár, aki szociális érzékévd
nemcsak a közgazdasági érdekeket, hanem a
munkások és közalkalmazottak érdekeit is meg*
értően tudja gondozni, mi is képviseletei
nyerjünk.
Bizalommal fordulunk ezért a II. kerüld választó közönségéhez, hogy jdöltünk győzdmét
hathatósan támogassa.
Éijen Pálfy Dánid, IL kerületi nemzetgyűlési
képviselője öltünk I
Szeged, 1920 január 19.
A Pálfy-párt

ntézó-btzottrágu.
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Sitted, 1920 jaimlr 21.

A külügyminisztériumba érkezett
a béketervezet teljes szövege.
Háromszázba tvannégy

paragrafusból

Nincs

államfőről

intézkedés

az

Budapestről Jelentik: A hétföesti futárposta
meghozta Párisból a külügyminisztériumba a
békekonferencián atadoit béketervezet teljes és
hiteles szövegét. A béketervezet Magyarország
uj határait részletesen és pontosan megállapítja.
A határvoni! pontos részletezéséből megállapítható, hogy Alsólendva még magyar marad, a
Mura és a Dráva között ÍZ egész terület elvesz,
de elvész a Murától északra és nyugatra húzódó
szöglet is, amelybe beleesik Hidvég és Kebeleszentmárton, továbbá Kisszerdahely is A legdélibb magyar községek Harkány, Siklós, Villány, Németbél és a Dunánál Mohács. A határ
a Dunánál KiskOszegtöl felhúzódik egyenes
vonalban Dályok községig, maid Dályok és
Bezdán között átlépi a Dunát és Bácsmegye
területére megy át, ahol Bezdántól 5 kilométerre északra Beteg, Rigyica és Bácsmadaras
községeken keresztül 5 kilométerrel északra eléri a Tiszát, Szegedtől körülbelül 10 kilométerrel délre olymódon, hogy Horgos már nikcs
magyar területen, ellenben Oszentivdn magyar
terület. Most a határ végighúzódik Makón és
Nagylakon keresztül az arad-békéscsabai vasútvonal Kcvermes állomásáig, ahol Csanádpalota,
Mezőhegyes, Battonya, Dombegyháza magyar,
ellenben Nagylak, Magyarpécska, Kispereg,
Tornya, Nagyillatos már román terület.
A határ tovább Nagyvárad felé húzódik oly
módon, hogy magyar marad Kétegyháza, Ottlaka, Gyula, Kötegyám, ellenben már nem
magyar terület Nagyzaránd, Nagyszalonta és
Csépa. Nagyváradtól a határ nyugatnak 5 kilométerre húzódik tovább. Még magyar területen
van Biharkeresztes, Artánd, Nagykereki, Kismarja, Kocsaj, Nagyláta, ahonnan a határ
Nagykárolyig húzódik fel otyképen, hogy magyar terület marad Irbélteg, Vállaj, Csengerujfalu, Komlód,
Nagygéc,
Szárazbereg,
Nagypatak és Tiszaujlak már román területen
van.
Innen a "határ eléri Sátoraljaújhelyét, amely
magyar marad, ellenben már Bodrogszög és
Alsomihályi csehszlovák terület. Itt a határ a
Hernádig húzódik, Gönc és Hidasnémeti marad
magyar, ellenben Abaujvár, Bertny, Buzice
csen-szlcvák területi Putnok. magyar, Bánréve cseh terület Salgótarjántól alig 3 kilométerre van fi határ olymódon, hogy Somosujfalu cseh-szlovák, ellenben Littke magyar
terület. Egészen a magyar határon van es még
magyar terület maradt Balassagyarmat és Ipolyság. Itt a batár megfordul és az Ipoly menten
lehúzódik egészen Szobig, Szobtól pedig Pozsonyig a Dunát követi.
A békeszerződés összesen 364 szakaszból áll.
Az 1. fejezet tartalmazza a népszövetségről
szóló rendelkezéseket, a 2. Magyarország határait,
a 3. azokat a kötelezettségeket amelyeket
Magyarország a régi monarchiából alakuló uj
állarokkal szemben elvállal, a 4. szól az
Európánkivüli államokkal szemben elismerendő
jogokról, az 5. Magyarország jövö haderejének
kereteiről, a 6. a hadifoglyok hazaszállításáról,
a 7. a szerződés biztosításáról. A legfontosabb
es legterjedelmesebb fejezet a jóvátételre vonatkozik, amely több részre oszlik. Az általános és a területi rendelkezések után a 8. fejezetben a kisebbségek jogainak biztosításáról
történik gondoskodás és eoben uj az az intézkedés, hogy Magyarország nincs jogosítva
olyan törvényeket hozni, amelyek bármely nemzetiségnek, vagy vallásfelekezetnek másokkal
szemben kiváltságokat biztositana.

Semmiféle intézkedés nincs felvéve a
békeszerződésbe az áliam jövő alkotmányáról és politikai berendezkedéséről.
Egyetlen szó említés sincs a volt uralkodó-családról és feltűnő, hogy Magyarors/.áfc.ól csak egy *^lyen emlékezik

állanak

éa

a

a

föltételek.

kormányformáról.

meg, mint köztársaságról egyebütt mindenütt Magyarország mégjelölését használja a szerződés

A gazdasági rendelkezések majdnem azonosak a német és osztrák békeszerződé?ek intézkedéseivel, egyetlen kivétel csak az, hogy a
pénzügyi rendelkezések között nincs fix összegben meghatározva az a jóvátételi összeg, amelyet Magyarországnak fizetnie kell. Az OsztrákMagyar Bankra vonatkozó intézkedések tekintetében a bankjegyek lebélyegzésére, az uj
bankjegyek kibocsátására, a bank szabadalom
megszűnésére nincs rövid határidő szabva, hanem körülbelül 12, illetve 16 havi határidőhöz
köti ezeket az intézkedéseket.

A békeszerződés szövege.
Budapestről jeler tik: A magyar békeszerződés teljes szövege megerősíti azokat a kivonatos híradásokat, arrelyek Magyarország feldarabolását jelentik. A teljes szöveget a külügyminisztérium legközelebb közzéteszi.

A nemzetiségi kisebbségek nem
akaiják aláírni a békeszerződést.
Budapestről jelentik: Magyarország magyarbarát nemzeti kisebbségeinek szövetsége sürgősen alkalmat fog keresni «. .a, hogy a Párisból visszatérő Apponyi előtt kifejtse álláspontját
A nemzeti kisebbségek azt az álláspontot fogják
képviselni, hogy a magyar békeküldöttség ne
irja alá a rákénysze itett megalázó gyilkos békét Amennyiben a magyar kormány mégis
elfogadná az antant békefeltételeit a nemzeti
kisebbségek parlamenti képviselői annak idején
óvást fognak emelni a békeokmány aláírása
ellen és ezzel a morális állásfoglalással fogják
kifejezni azt, hogy nekik teljesen elfogadhatatlan a békeszerződés még abban az esetben
is, ha a magyar parlament azt el is fogadná.
Azon az állásponton vannak, hogy a nemzeti
kisebbségekre nézve szinte nagyobb kihatású
ez a kérdés, mint magára a magyarságra nézve.
Ezer egyéb okból eltekintve azért is vitális
érdek Szent István Magyarországának teljes
egészében való megtartása, mert a nemzeti
kisebbségek a magyar Alföldnek, mint gabonaempóriumnak elvesztésével a legnagyobb nélkülözéseknek néz elébe. A tótság képviselői
már el is küldöttek rezolucióukat Párisba,
amelynek igen figyelemreméltó az a záradéka,
hogy amennyiben a Legfelsőbb Tanács amputálná Magyarországot, ők az erőszakra erőszakkal fognak felelni.

Apponyi fogadtatása.
Budapest, január 20. Apponyi Albert maesti
fogadtatására nagy előkészületek történtek. A
Tevéi összes tagjai fogják fogadni Apponyit, a
Liga részéről Lóczy Lajos fogja üdvözölni a
békedelegációt, fiz Ébredő Magyarok Egyesülete is, valamint az egyetemi és főiskolai ifjúság testületileg vesz részt a békedelegáeió
fogadásán.

Osztrák lap a magyar békéről.
A Neue Frel Pressí vezércikkében a magyar
békefeltételekkel foglalkozik, különösen Magyarország és Ausztria kölcsönös szállítási viszonyára vonatkozó intézkedésekről. A lap a következőket irja:
— A Legfőbb Tanácsot azon érdek vezette,
hogy semmiféle államcsoport nem egészíti ki
egymást gazdaságilag olyan jól, mint Ausztria
és Magyarország. A Ligfőbb Tanács a magyar
békeszerződéssel megakarja könnyíteni Ausztria
megélhetésének feltételeit. A magyarországi
monarchista törekvésekről azt irja a lap, hogy
ezeket az antant jói ismeri, azonban eszeágá-

ban sincs elvül felállítani, hogy a népek kOztf
viszony alkotmányuk •gyformaségátóí, m g y
köztársasági intézményeik egyezőségétől függ.

Cseh lap Apppnyi beszédéről.
Prága, január 20. A Prahó Lidu Apponyi
bestédéről azt irja, hogy Magyarország helyzete Apponyi kijelentései után állandó veszedelmet és fenyegetést jelentenek Cseb-szluvákia
részére.

Francia, angol, olasz katonaij
egyezmény.
Hágából jelentik a M. T. I.-nak:A Westminster
Gazette rendszerint jól informált tudósítója jelenti: Lloyd George, Clemenceau és Nitti elvben elhatározták, hogy országaik támadó irányú
katonai egyezményt, azonkívül pedig gazdasági
egyezményt is kötnek. Ez a határozat egyelőre legfontosabb eredménye a második békekonferenciának.

Megszűnik a Legfelsőbb Tanács.
Bécs, január 20. (M. T. I.) Az Ujsdg-ntk
jelentik: Itteni antantkörökből értesülünk a következőkről : Clemenceau távozásával megszűnik
a szövetségesek Legfőbb Tanácsának intézménye
is. Mostantól kezdve a nagykövetek konferenciája fog dönteni a szövetségeseket közösen
érdeklő ügyekben, mig a miniszterelnökök bizottsága a legfontosabb, az antant-hatalmakra
döntő ügyekben fog dönteni. A jóvátételi bizottság csorbítatlan határkörrel fog müködnt
A Legfőbb Tanács utolsó ténykedése gyanánt
mai ülésében még átvette a délszláv kormány
válaszát az olasz kormánynak a fiumei kérdés,
ben tett legutolsó ajánlatára. Összeállította
mindazoknak a pontos jegyzékét, akiknek kiszolgáltatását kérik Németországtól.

A politika eseményei.
A földbirtokreform.
Budapest, január 20. (M. T. I.) Földbirtokreform előkészítő munkálatain külön bizottság
dolgozik a földmivelésügyi miniszter vezetésével. A bizottság már készitett egy javaslatot a
földbirtokreform végrehajtására vonatkozólag,
amit azonban eredeti formájában nem fogadtak
el. Több lényeges módosítás után újból elkészült a javaslat, amelynek szövegét az elmúlt
héten küldötték meg a bizottság tagjainak. A
bizottság behatóan meg fogja vitatni az ujabb
javaslatot, hogy most már egyértelmű megállapodás történjék a végleges szövegezésben. A
törvényjavaslatot a nemzetgyűlés elé fogják
terjeszteni.

Az elégedetlen tót képviselők.
A Narodni Listy jelentése szerint a tót képviselők sorban lemondanak mandátumaikról,
mert nincsenek megelégedve a tótországi helyzettel.

A szociáldemokratapárt és a választás.
Budapest, január 20. Az Újság jelenti: A
január 26 iki választásokban valé magatartásáról a szociáldemokrata-párt választmánya a következő búcsúztató felhívást intézi a párttagokhoz :
Elvtársaki A szavazás kötelező volta miatt
nem szólíthatunk fel berreteket arra, hogy a
szavazástól teljesen tartózkodjatok. Ezért a választás alkalmával mindenki, mielőtt a szavazólapot borítékba teszi, azt egész terjedelmében
húzza keresztül, hogy szavazata érvénytelenné
váljék. Senki másképen ne cselekedjék, nehogy
pártja törekvéseinek árulójává váljék.

Payer utóda.
Budapest, január 20. (M. T. I.) A keresztény
nemzeti egyesülés pártjának elnöki tanácsa hétfő
esti ülésén elhatározta, hogy felkéri a minisztertanácsot, hogy a Payer Károly lemondásával
megüresedett népjóléti tárcát Csilléry András
volt népegészségügyi miniszternek juttassa.
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fiorthy fővezér körútja.
— Nyilatkozatai az ország rendjéről és a békéről. —
A Magyar Távirati Iroda jelenti: Kiskunhalas varosának vendége volt vasárnap. A város meghívására Horthy Miklós fővezér vasárnap
reggel fél 9 órakor különvonaton Kiskunhalasra
érkezett. Az állomáson a város vezetői fogadták. majd a Főtérre mtnt a fővezér, ahol a
helyőrség negyszögalaku formációban állott fel
és ott volt Kiskunhalas város és a vidéki nép
több mint tízezer embere, akik egeiverő éljerzéssel fogadták a fővezért. A város nevében
dr. Babó Mihály üdvözölte a fővezért, aki
messze hallható érces hangon válaszolt. Biztatta a város közönségét, hogy ne csüggedjenek a Párisba levő szomorú hirek miatt,
mert egy ezeréves nemzetet nem lehet élve
eltemetni. Felemelhetjük bátran a fejünket, —
mondotta — mert a mi becsületünkhöz semmi
piszok, semmi csalás nem tapad. Figyelmeztetem a város közönségét, hogy rendületlen
kitartással küzdjön a nemzeti és keresztény
eszméért, mert az az egyedüli ut, amely a
nemzet jöv§ boldogulásához visz. Végül ugy
nyilatkozott, hogy eddigelé az együgyüségig
becsületesek voltunk, most kényszerítenek ellenségeink, hogy erről az útról letérjünk. Mi még
arra is képesek vagyunk, mert az állam érdeke
mindenekfelett való.

A beszéd után t fővezér a temetőbe ment,
ahol megkoszoruzia a vértanuk sírját. Este a
hatóságok és a ktlönféle egyesületek küldöttségeit fogadta a fővezér. Az érseki küldöttséghez rövid beszédet is intézett. Este vacsora
volt az érseki kastély an a fővezér tiszteletére.
Vócsora után a dalárda és a székesegyházi
énekkar szerenádéi adott. A fővezér és kísérete
este 11 órakor külön vora'tal tovább utazott.
Budapestről je!en>i M T. I.: Horthy Miklós
fővezér Szolnok és jásiberény városát is meg-
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látogatta. Az utóbbi helyen mondott beszédében ezt a kijelentést tette:
— Magyarságunk legnagyobb bűne eddig 82
volt, hogy csak a széthúzást ismertük. E tekintetbén Jászberénv, különösen politikai tekintetben kivétel, mert ennek polgárai nem politikai
stréberek kezében telték le bizalmukat, hanem
annak a nagyképességü államférfiunak kezébe,
aki most is a legnagyobb feladat martirumait vállalta magára. Az ő szelleme talán
megváltoztathatja még a nemzetre kimondott
halálos Ítéletet, de ha ő nem tud rajta változtatni, majd váltogatunk mi.
Horthy Jászberényből visszatért Budapestre,
ahová este T órakor érkezett meg.

A német császár kiadatása.
— Clemenceau jegyzéke Hollandiához. —
Páris, január 20 A szövetségeseknek az a
egyzéke, amelyben a Holland kormánytól a
német császár kiadását kéri, a többek között a
következőket tartalmazza:
A holland kormány ismeri azokat n okokat,
amelyek parancsoló módon követelik, hogy a
nemzetközi szerződéseknek megfontolt szándékkal való félrevetése és az emberiség legszentebb jogainak semmibe vétele még azon esetekben is megbünttttessék, amidőn a tettes a
legnagyobbrangu személyek sorából kerül ki.
Hollandia megszegné nemzetközi kötelességét,
ha nem csatlakoznék a rendelkezésére álló
eszközökkel a többi nemzetekhez azért, hogy az
elkövetett bűntetteket megtorolják. A s; /etséges hatalmak egyéb bűntettei közül röviden

A beszéd után felszentelték a kiskunhalasi
nők által adományozott zászlót, amelyre a katonák felesküdtek. A fővezér a katonaság által
alkotott négyszög közepére állott, aliol rövid
beszédet intézett a katonákhoz és többek között a következőket mondotta:
Kfitonák! Lehet, hogy újra közétek furakszanak az izgatók, de akkor ragadjátok őket
torkon és hozzátok őket elém. Azelőtt rongyos,
értéktelen pénzért katonáskodtatok, de ma
büszke lesz, aki a nemzet katonája. Tiszteljétek felebbvalóitokat, viszont elvárom felebbvalóitoktól, hogy veletek atyailag bánjanak
Ezután a fővezér küldöttségeket fogadott,
majd délután kíséretével Kalocsára utazott.
A Magyar Távirati Iroda jelenti: Horthy
Miklós fővezér látogatása Kalocsán felemelő
(Saját tudósítónktól.) Elkészültek már a térhangulatban és magasztos ünnepségek között képek, amelyek a békefelt4telek-megszabta
folyt le. A különvonat január 18-án reggel határok között mutatják meg Magyarországot.
3 óra 30 perckor érkezett Kalocsára. A fővezért Elrémítő kép a mindenfelől megcsonkított
a vonatnál a politikai hatóság fogadta és üd- ország, ez a szerencsétlen, ép tagjaitól megvözölte. A fővezér a kivonult csendőrdiszszá- fosztott torzó. A térkép is arról jajveszékel,
zadot megszemlélte, 500 főből álló bandérium hogy alig liheghet élet az összezsugorított,
vonult el előtte, aki az érsek fogatán a lelkes megszabdalt testben, amelyet olyan szépnek,
és beláthatatlan tömeg szűnni nem akaró óvá- arányosnak alkotott maga a természet. A
ciói közt a városházára ment és annak erké- Kárpálok egész gyönyörű koszorúját, a kincses
lyéről a következő beszédet mondotta*
Erdélyt, a gazdag Délvidéket leszabdalják a
— Eljöttem ide Kalocsára, amely község hóhérbéke gyilkos feltételei. Mint Andrássy
sohasem volt hajlandó derekát beadni a vörös- mondotta, ha érzésünk után- lehetne indulni,
uralomnak. Arról mindenkit megnyugtathatok, akkor e feltételekre minden magyar azt kiálhogy ez az uralom soha többé vissza nem taná : nem, nem, soha. De a válaszadás súlyos
jöhet, mert ha még megpróbálja felütni a fetét, felelősségű gondja hivatott államférfiaink bölvérbefojtom. Az első utam idevezetett Kalo- cseségét teszi majd próbára Nekik kell döncsára, mert szemébe akartam nézni annak a teniük afölött, hogy egyenes tagadással felelnépnek, amely a sárbatiport trikolór mellett jenek-e, vagy hogyan máskép. De a nemzet
kitartott. Második utam innen a temetőbe vitt, hangulata annyira a tulcsorduló fájdalomé, a
hogy megkoszorúzzam a vértanuk sírját. Ezek- fellázadó elkeseredésé, hogy azt némán elnek a vére bosszúért kiált és megkívánja min- viselni nem tudja S ennek akar kifejezést
denkinek a jogérzéke, hogy aki bűnös, az adni az a tiltakozó népgyűlés, amelyet szerdán,
bűnhődjék. Megvagyunk mi alázva a végtelen- a fekete szerdán, az ország gyásznapján tart
ségig, de azért fennholtijuk a fejünket, lelki- Szeged lakossága. A tiltakozást el akarják
ismeretünk tiszta, mindenki hűségesen meg- juttatni a Legfelsőbb Tanácshoz, amely kimontette kötelességét. Hogy idejutottunk, azoknak dani készül a kemény, a vészthozó Ítéletet.
a gyűlöletes gazembereknek köszönhetjük, akik
•
idehaza előkészítették az ország pusztulását.
E?t a szégyenfoltot le kell mosni, ez a mi legGyászistentisztelet t tartanak szerdán délelőtt
szentebb kötelességünk.
10 órakor a város összes templomaiban A
hivatalos gyászistentisztelet a rókusi plébániatemplomban lesz, amelyen a helyőrség, a
városi és állami tisztikar és a külőnbő ő
egyesületek testületileg vesznek részt. A városházán a gyásznapon hivatalszünet lesz.

emlékezetébe idézi a németalföldi kormánynak
Belgium és Luxenburg semlegességének cinikus
megsértését, a tuszvétel barbár és könyörtelen
rendszerét lillyi fiatal lányok elhurcolását, az
egész területek rendszeres elpusztítását, a könyörtelen tengeralatti háborút és mindazokat
a cselekedeteket, amelveket a német hat6ságok a hadviselés törvényeinek fittyet hányva
követtek el. A jegyzék igy végződik: A holland
nép bizonyára igyekezik elkerülni annak látszatát, hogy azt az embert, aki a nemzetek
szolidaritásának elvét oly súlyosan megsértette,
védi területén, hanem ép ellenkezőleg, érdeke
annak a bírósági eljárásnak a megkönnyítése,
amelyet az áldozatok rrülióinak hangja követel.
Clemenceau.

Szeged gyásza*

— Tiltakozás a békefeltételek ellen. —

Briliánsokat,
használt ékszereket,

arany és ezüst régiségeket igen M A G A S
ARBAíl megvételre keresünk
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•

Nagy népgyűlést h'voit egybe dr. Somogyi
Szilveszter polgármester szerdán délelőtt 11
órára, a rókusi templomban tartandó istentisztelet után, a Rókus-lemplomelőtti térre,

amelyen Szeged város népe tiltakozni fog a
kegyetlen békefeltételek és Magyarország
igazságtalan feldarabolása ellen. A tiltakozást
a magyar kormány utján eljuttatják a békekonferenciához. A határozati javaslatot dr.
Széli Gyula terjeszti elő. A második kerület
lakossága nevében dr. Lippay OyŐrgy, a harmadik kerület nevében pedig dr. Kószó István
fog beszélni a népgyűlésen.
A Mérnökegylet gyászközgyülése. Ezúton értesítjük az egylet tagjait, hogy folyó hó 22-én,
csütörtökön délelőtt 11 órakor, Mars-tér 7.
szám alatt, a nemzeti gyász alkalmából rendkívüli közgyűlést tartunk, melyre teljes számú
megjelenést kér az Elnökség.
A KAAC gyászközgyülése. A Ker. Alk. Atl.
Klubja a nemzeti gyásznapra való tekintettel
szerdán délután 4 órakor egyesületi helyiségükben (Kaszinó, a színházzal szemben, bejárat a
kapu alatt jobbra) pyászközgyülist tart, melyre
összes tagjait ezúton hívja meg az Elnökség.
*
Felhívás az Iparosokhoz l Magyarország megfeszítésének vi^asztalhatlan gyásza alkalmával
felhívjuk iparostársainkat, hogy szerdán délelőtt
tegyék le a szerszámot, szüntessék be műhelyeikben a munkát s a fél 9-ker tartandó gyászkOzgyülésen vegyenek részt, hogy kifejezést adhassunk e haza megcsonkítása fölötti mélységes
bánatunknak. U.ána 10 órakor a rókusi
templomban tart-nuó gyászistentiszteleten vegyenek részt. Kérjük iparostársainkat, hogy a
munkaszünet idej<re Mró fizetést munkásaiknak
adják meg. A Szegedi Ipartestület Elöljárósága,

Szeged, 1920 január 21.
A Szegedi Tisztviselők Otthona testületileg
vesz részt a szerdán délelőtt 10 órakor a
rókusi templomban tartandó gyászistenitiszteleten. Az elnökség ezúton kéri a tagokat,
hogy ebbOl a célból délelőtt féltíz órakor
az egyesület helyiségében minél nagyobb
számban megjelenni szíveskedjenek.

HÍREK

— A székelj szövetség tiltakozása. Az

Erdélyi Magyar-Székely Szövetség Erdély elszakítása ellen A következő manifesztummal tiltakozik :
— A véletlen győzelem végtelen mámorában
tobzódó antant-natalmak le akarják szakítani
Magyarország testéről az oltár gyöngvét, Erdélyt.
Kolozsvár, Nagyenyed, Gyulafehérvár magyar
lakusságát, az ezeréves hazához vére hullásával
ragaszkodó vitéz székelységet egy inferioris
náció féktelen vad-uralom alá akarják hajtani.
Porig megalázott lelkünk vad keserűségével, a
végső harcra elszánt szent meggyőződéssel kiáltjuk bele a nagy világba: Erdélynek az ezeréves magyar haza testéről való ieszakitásába
nem fogunk beletörődni soha, soha, soha I
Erdélyi Magyar-Székely Szövetség.
— Amerikai magyarék viaszavándorlása.
Budapestről jelentik: Az amerikai magyarok
visszavándorlása élénk tempóbán megindul. Az
Egyesült-Államok semmiféle akadályt nem gördítenek a visszavándorlás elé. Mindössze arra
kötelezi a visszavándorlókat, hogy a kikötőkben
1000 koronát vásároljanak 25 dollárért. A
visszavándorlók első csoportja körülbelül tiz
nappal ezelőtt érkezett meg Trieszten keresztül,
ezek közül 600 jött a meg nem szállott területre. Az elmúlt hét közepén ismét érkezett egy
amerikai hajó Triesztbe, 1700 visszavándorló
ött vissza az óhazába, szombaton érkeztek a
óvárosba és nyomban elutaztak falujukba,
értesülésünk szerint egy ujabb hajó érkezését
elezték már, amely ujabb
nagyobbszámu
visszavándorlót tesz partra Triesztben.
— A drága város. Minden túlzás nélkül
állitható, hogy a drágaság Szegeden immár
elviselhetetlenné vált. A város borzasztó árat
fizet azért, mert a proletárdiktatúra alatt a közélelmezést illetőleg néhány hónapig aránylag
kedvezőbb helyzetben volt, mint az ország
többi városai. A ruháskodásról nem is szólva,
— mert ilyenre manapság csak a milliomosok gondolhatnak — a háztartási költség olyan
tühertétel, amely alatt nemcsak a munkás és
tisztviselő, hanem az egész.középosztály agyonroskad. Szeged ma kétségkívül egyike az ország
legdiágább városainak és akármennyire is
különösnek hangzik, Budapest sokkalta jobb
helyzetben van Szegednél. Budapesti emberek,
akik manapság Szegeden megfordulnak, ámulva
beszélnek a városban uralkodó minden képzeletet felülmúló drágaságról. Az utóbbi két hét
alatt különösen rohamosan emelkedtek az árak.
Sehol a világon nem esznek olyan drága kenyeret, mint Szegeden, ahol titokban
30-35
koronát kérnek már egy kiló kenyérért. A kávéházakban 2—3 korona egy vékony szelet fekete kenyér, mialatt Budapest akámielyik
vendéglőjében 40 fillérért becsületes darab kenyeret szolgáltatnak ki és 3—4 koronáért, —
ha utánjárással is — de a szegény ember csak
hozzájut egy falat kenyérhez. Liszt egyáltalában
nem kapható, csak csempészuton 30—36 korbnás árban. Nem kerülne óriási fáradságba
megállapítani, hogy mennyi lisztet' szállítottak
el Szegedről, amikor még
volt.
Amióta
a
város
sertései
elfogytak.
ugyancsak
alaposan megdrágult a hus meg a zsír.
Abban a pillanatban, amikor a város megszüntette a hus- és zsirkiosztást, 58—60 koronára emelkedett a marhahús, 72 koronára a
sertéshús, 110 koronára a libahús és 120 koronára a zsír ára. Jelentkezzék most ni.1r az a
finánczseni, aki a tisztviselő és munkás mai
fizetését ugy képes beosztani, hogy teljék
kenyérre.
— A Szegedi Kereskedők Szövetsége felkéri tagjait, hogy szerdán délelőtt tarísák csukva
üzleteiket és kirataikat a gyászhét tartama alatt
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— Maximálták a kissrállodák tarifáit. Az
árvizsgáló-bizottság liétfőn tartott ülésén a
kisebb szállodák szobabéreit a következőképen
állapította meg: Egyágyas szoba nippal 10,
éjjel 20 korona, kétágyas szoba nappal 16,
éjjel 25 korona. Az árakban a világítás és a
londiner dija is benne van. Fűtést a bizottság
nem tett kötelezővé. Az árakat feltűnő helyen,
minden szobában ki kel! függeszteni.
— A Sregedi Orvos-Egyesület gyászközgyülése. A Szegedi Orvos-Egyesület szerdán
délután 6 órakor a Kass-kávéház orvos-termében gyászközgyülést tart, amelyre ezúton is
meghivja az egyesület tagjait.
— Az Odescalchi-Család ékszerei. Buda— Ki a hivatalos Jelölt? A Magyar Távirati
pestről
jelentik : Az Odescalchi-család sok milIroda dr. Vasek Ernő főispán nyilatkozatát közli,
liót
érő
ékszereinek eltűnése ügyéb.'n az Ü2yászamely szerint ő a Nemzeti Egyesülés Pártjának i
ség
elrendelte,
hogy Fabinyi Gretet, Benkő
végrehajtó-bizottságától nyert fölhatalmazása
alapján a párt hivatalos jelöltjéül a II. kerület- István.né nővérét, mint tettestársát letartóztasben dr. Dobay Gyulát ismerte el. Huszár Ká- sák. Ezenkívül letartóztatták még Benedikti
roly miniszterelnöknél viszont nemrég a sze- Albert magánhivatalnokot és öccsét, Benedikti
gedi iparosságnak öttagú küldöttsége járt, r.kik L?jost, akik az ékszerek egyrészét értékesítetarra kérték őt, ism?rje el hivatalos jelöltnek ték. Velük együtt letartóztatták orgazdaság vádja
Pálfy Dánielt. A miniszterelnök válasza az miatt König Gyulát és még másokat, összesen
•
volt, hogy ő a keresztény nemzeti pártnak 10 orgazdát.
egyik jelöltjét sem támogatja a másik rovására.
— Egyetlen hely, ahol meglepő olcsón és
Hivatalos jelölt az lesz, akit megválasztanak. jól vásárolhat bútort: a Deutsch Lajos DugonicsEbben .megegvezhe nek a Dobay- és a Pálfy- butoráruházában, Dugonics-tér 11., Forbáthpárt választói is.
palota.
— A Szegedi Újságírók Egyesületének
— Egymilliós lopás a vonaton. Michelbauer
gyászközgyülése. A Szegedi Ujságirók Egye- Alexander temesvári születésű amerikai államsülete szerdán délu'án 2 órakor a Délmagyar- polgár panaszt emelt a szegedi rendőrségen,
ország szerkesztőségében gyászközgyülést tart, hogy Cegléd és Szeged között a vonaton ismeretamelyre ez uton is meghívja az egyesület len tettes ellopott tőle öt darab az American
tagjait.
Banking Association cimérc kiállított ezerdollá— A Duna áradása Budapeaten. Buda- ros csekket. A rendőrség megindította a nyomopestről irják : A Duna vízállása a vasárnapi nap zást és közölte a bankokkal a részvények száfolyamán rohamosan emelkedett Estére elérte mát. A károsult amerikai, aki rokonait jött mega 6.38 cm.-t. A 30 év óta nem tapasztalt nagy látogatni Temesvárra, 20.000 korona jutalmat
áradás elöntötte a Duna összes alsórakpartjait, tűzött ki a csekkek megtalálójának.
a hajóstársaságok kis épületeit, raktárait, hajó— Legújabb kész női kabátok, blousok,
állomásait. A vásárcsarnoki alsórakodópart és
aljak,
ruhák, férfi és női gyapjúszövetek, selyaz ittlevő raktárhelyiségek is vízben állanak.
A Duna egyre emelkedő áradása a nagyobb mek stb. mérsékelt árban. Reményiné divatháza
veszedelmet a filatori gát környékén okozta, Szeged, Széchenyi-tér 2, (főposta mellett.)
ahol az áradás a filatori dülő "legtöbb házát
— A Korzó-mozi igazgatósága, a nemzeti
már elöntötte. Mintegy 100 ember volt kény- gyászra való tekintettel, csak f. hó 22-től, csütelen az elöntött lakosokból a Szent Endre-uti törtöktől kezdve tart előadásokat. Minden előiskolába menekülni, Valószínűnek tartják, hogy adás előtt Vályi Nagy Géza, a nemzeti hadsereg
az áradás már elérte I töfokát és remélik, hogy főhadnagyának erre a szomorú alkalomra irt proa Duna vize most már apadni fog.
lógusát Hídvégi Ernő színművész szavalja.
— A Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara
folyó hó 21-én délután 3 órakor a Kamara
közgyűlési termében syászközgyülés tart, amelyre
a Kamara tagjait ezúton is meghivja az Elnökség.

gyászjelvénnyel lánsák el. Egyben értesiti tagjait, hogy folyó hó 21-én délelőtt 9 órakor a
Szegedi Lloyd-Társulat kö/gyülési termében
gyászközgyülést tart, amelyre a tagok pontos
megjelenését kéri <tz Elnökség.
— Amerikai misszió Szsgeden. Az amerikai
gyermeksegélyző-misszió tagjai dr. F. H. Melle
Ottó, dr. Boucher Auguszt, Burk William és
Burk Edit Bécsbei január 17-ikén Szegedre
érkeztek, ahonnan másnap Bdgrádba utaztak.
A misszió a Kasstan szállt meg. A hatóság
nem is tudott megérkezésükről és igy Kass
János szállodatulajdonostól érdeklődtek a szegedi viszonyok, főkép a gyermeknyomor felől.

— Istentisztelet a zsinagógában. Az uj
zsinagógában a hatóságok által kitűzött időben,
azaz szerdán délelőtt 10 órakor gyászistentisztelet lesz. Ezt köveü a'hitközség székházában
háromnegyed tizenegykor a zsidó hitközség
képviselőtestületének gyászülése. Mindkettőt az
idö rövidségére való tekintettel, ezúton hozzuk
a közönség tudomására. Az istentisztelet \itán
háromnegyed tizenegykor a hitközség, az imaegyesület, a szentegylet, a nőegylet, a leányegylet és az árvaegylet együttes gyászülést tartanak, amelyre a hitközségi és egyesületi tagok
ezúton hivatnak meg.
— Szegeden fog működni a Magyarországi Földmunkások Szövetsége. A Népszava jelenti: A Magyarországi Földmunkások
Országos Szövetsége vasárnap délelőtt tartotta
Budapesten rendes közgyűlését, amelyen Furus'
István a Szövetség szegedi választmányának
működéséről is beszámolt. A közgyűlés tárgya
főleg Csizmadia Sándor volt népbiztos magatartása volt. A közgyűlés Csizmadiát és hiveit
minden tisztségüktől megfosztotta és elnökéül
Kalló Istvánt választotta meg. A gyűlésen megválasztották azt a választmányt is, amely Furus
István vezetése alatt Szegeden fog működni.
— Kiegészítik a katonai ügyosztályt. A
hadügyminiszter elrendelte a katonai ügyosztályok nyilvánj irtó-hivatallal való kiegészítését.
A katonai nyilvántarto-hivatalok állami kezelés
alatt állanak s a szegedi ügyosztály vezetésével Ring alezredest buta meg a miniszter.
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SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET
HETI MŰSOR i
Szerda: Gyászünnepély. Költemény, szavalja Hidvégi
Ernfl. Bánk bán, sromorujáték. (Bérletazünat.)
Csütörtök: János vitéz, daljáték. Premier-bérlet A 27.
Péntek: Jánoa vitéz, daljáték. Premier-bérlet B 27.
S z o m b a t : Jánoa vitéz, daljáték. (Bérletszünet.)
Vasárnap d. u.: Magdolna, paraszttragédia. (Sz. T ó völgyi Margit vendégfelléptével.)
Vasánnap este: Marcsa katonája, operett. (Bérletszünet. A 18-iki jegyek érvényesek.)
Héttő: Marcsa katonája, operett. Premier-bérlet B 28.

Almássy nem kapja meg
tiz évre a színház bérletét
— A helyáremelésl kérelem a tanács előtt. —
(Saját tudósítónktól.) Megírtuk már, hogy
Almássy Endre színigazgatónak két beadványa érkezett a város tanácsához. Az egyik
a helyárak tízszázalékos felemelését .kéri, a
másik a városi színház további liz évre való
elnyerését óhajtja. A helyárak felemelését maguk a színészek kívánják legjobban, mert az
igazgató ehhez kötötte a fizetésemelést. A
szir.észck már többizben jártak küldöttségben
a kulturtanácsnoknál, valamint a polgármesternél, aki a sok sürgetésre kedden délelőtt rendkívüli tanácsülést hívott össze.
Az ülésen dr. Gaál Endre kullurlanácsnok
referálta először is a helyáremelésre vonatkozó
kérelmet. Almássy ez év január elsejétől a
színészek követeléseinek némileg már elüget
tett, amenyiben a nagyobb fizetéssel bíróknak
20, a kisebb fizefésüeknek 40 százalék fizetésemelést adott. Ezzel a fizetések maximuma
4000, minimuma pedig 1000 korona lelt havonta. Ez az összeg azonban még mindig
nem elégséges ahhoz, hogy a társulat tagjai
30 koronás kenyér és 70 koronás húsárak
mellett megélhessenek, amellett szerepkörükhöz
méltóan öltözhessenek. A színészek
követelésének kielégítéséhez min:ej;y 10 százalékos
helyáremelés lenne szükséges. Az igazgató
netn emelné a karzati helyek árait, csak a
páholyok és földszinti ülőhelyek diját. A földszinti és elsőemeleti páholyok helyárait 60
koronáról 70 re, a másodemeleti páholyokét 40
k( rónáról 45 koronára, a zsöllyéét 17 80-ról
20 koronára, a többi ülőhelyekét pedit; a második emeletig \ korona 20 fillértől 2 koronáig k jedőleg emelnek föl. Az igazgató a
hclyáremelésből származó összes bevételtöbbletet
a színészek javára fogja fordítani. A színészek
küldöttsége kérte a kulturtanácsnokot, hogy a
h< lyjretnclés kérdé?e fölött döntsön a tanács,
mert az igazgató megigerte nekik, hogyha a
fölemelt helyárakat már 21-én szedhetik, ugy
fizetéseiket j inuar 16-ig visszamenő érvénnyel
emeli fel.
Dr. Gaál Endre, tekintettel arra, hogy a színészek súlyos helyzetén más módon javítani
nem lehet, kérte a tanácsot, szavazza meg az
iga/gatónak a helyárak felemelését. Aki 60
koronát fizetett egy páholyért, az meg tudja
fizetni a 70 koronát is.
Bokor Pái helyettes polgármester kérte annak
a megállapiiasát, hogy az áremelési kérelem
tényleg indokolt-e? Megállapítani azt, hogy
mennyivel kell a sziní-.zek fizetését és ezzel
parallel a helyárakat emelni, mert a városnak
biztosíték kell arra nézve, hogy a bevételtöbbletet kizárólag a színészek kapják és a
színigazgató ebből ne élvezzen ujabb hasznot.
Balogh Károly tanácsnok ecseteli a város és
a színház ez évi viszonyát. Ebben az évben
még egyebet nem csináltak, mint helyárakat
emeltek, de egyszer sem győződlek meg arrói,
hogy a szerződésben foglaltaknak eleget tesz-e
a színigazgató. A szeptemberben megkívánt 32
kardulos helyett csak 24 kóristát lehet látni. A
műszaki r.:emélyzeiben is hiányok varnak, művezetője s rendezője sincs a színháznak. Ilyen
körülméuvek közölt nem lehet áremelésről be
szélni addig, amig a színigazgató be nem
igazolja, nogy a szerződésben foglal'aknak
minden tekintetben megfeelt. Ha a színház
létszáma teljes, ugy a helyárenulési kérelem
jogos lehet, ellenkező esetben azonban ujabb
emelésnek nincs helye.

A tanács elfogadta Balogh Károly indítványát s elhatározta, hogy bizottságot küld ki a
személyzet létszámának megállapítására.
Dr. Gaál Endre ezután az Almássy-féle pályázatról referált. Almássy hajlandó a város
által megállapított uj szerződés alapján a színházat további 10 esztendőre bérbevenni. Az
uj szerződés minden pontját elfogadja, csak a
hetenkint egyszeri 30 százalékkal olcsóbb tisztviselő- és murikáselőadások ellen emel kifogást.
Helyette minden este felajánl a város tisztviselői részén: 50 kedvezményes jegyet. A helyárakra, — úgymond — miután a városnak
fizetendő béiösszeg maga 150.000 koronát tesz
ki, ajánlatot lehetetlen tenni. Kéri a várost,
engedjék meg neki, hogy maga állapítsa meg
a helyárakat s abban az esetben, ha 25 százalékkal többet szedne, ugy a tanacsnak jogában
áll a helyárakat meitányos esetben leszállítani,
ígér ezután Almássy mindent, még azt is, hogy
egy tőkepénzessel társuiva budapesti nívóra
emeli a színházat.
A tanács azonban nem hajlott a szép szavakra és Almássy kérését elutasította azz3l,
hogy a pályázati hirdetmény közzététele után
lehet csal a színházra reflektálnia.
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Magyarország iparának a békekötés után
várható szomeru képét pregnáns vonasokkal
ecseteli Chorin Ferencnek, a Gyáriparosok Országos Szövetsége elnökének egy tanulmánya,
amely adatokat serol fel arra nézve, mi maradna meg iparunkból, ha a Clemenceau által
kijelöli demarkációs .vonalak a békekötésben
végleges határokka válnak. Chorin adatai a
megcsonkított Magyarország ipari állományát
ekként mutatják:
Vas- és femipaiunk, amely ma 200 000 munkást foglalkoztat és a családtagokkal együtt
600 -700.000 embernek ad kenyeret, vasérc
hiányában fokozatosan hanyatlani fo*. sőt a
teljes elpusztuiis veszedelmének néz elébe.
Faállományunknak elveszítjük a 84 százalekat.
Ezzé; a legkomolyabb veszedelem fenyegeti a
magyar szénbányászatot, az exportra * dolgozó
asztalosipart, a mezőgazdaság je rnfé.ceny faszükségletet. Végül fa nélkül szú sem ' lehet
építkezésről sem a fővárosban, sem a vidéken.
Széntermelésünknek majdnem a felét elveszitenők, jól lehet eddig is évenkint átlag 35,000.000
q. idegen szénre szorultunk. Ezáltal függőségünk a külföldtől ezentúl még naeyobb lenne.
Textiliparunk helyzete egyenesen katasztrófálissa válnék. A pamutfonóiparnak 11 százaléka,
a pamutszövőiparnak
40 szazaléka maradna
meg nekünk, ez/el szemben csaknem teljes
kikészdő iparunk a szűkebb M igyaiországon
helyezkedik el. Fonál hianyában azonban ennek
a kikészítő iparnak is tönkre kell mennie.
Posztógyárainkból elesnék 93 százalék, takarógyárainkat mind elvesztenők. Gvapjutermelésünk
a békebelinek egy tizedére csökkennék le.
A háború előtt nekünk volt a legjelentékenyebb malomiparunk Európában. Azonban a
Bácskát és a Bánatot, amelyek ezt a malomipait alimentálták, a szomszédaink akarják megszerezni maguknak. Jugoszlávia, ha ezekre a
területekre vonatkozó aspirációi teljesülnek,
mindent el fog követni, iiogy a nyersanyag ott
kerüljön feldolgozásra. A cukoripar a csonka
Magyarországnak nég a saját belső szükségleiét sem tudja majd ellátni. A magyar cukortermelésnek több mint 35 százaléka esik c~;.k.
a csehek által igényelt területre és ami nekünk
marad, az kénytelen lesz a rosszabb minőséjü
répát termő területekkel beérni. Pedig a megmaradó cukorgyárak teljssi'őképesséi-e lehetővé
tenné, hogy a oe'földi szükségletnek megtelelő
egébz cukormennyiséget int magunk állítsuk el*,
Rút esetleges exportra is dolgozhassunk. A
mezőgazdasági szeszgyártás jövőjét a burgonyaés tengerilermő krületek leválása tenné kilátástalanná, a melassera ál.ipitett ipari szeszgyártás syrsa a cukoripar tadyietenek bizonytalan alakulásától fü^fT. Ez az ipar ugyanis
főképen a főváron es í~-yőr vidékére van koncentrálva. ugy hogy t»elólc mintegy 75—80
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százalék marid meg nekünk, mig a melassetermelésnek csak mintegy 30 százalékra esik
magyar területre.
A legfájdalmasabb pusztulás képét mutatná
a vegyészeti ipar. A vegyészeti nagyipar és a
műtrágyagyártás 10 nagy ipartelepéből egyetlenegy maradna nekünk, ellenben elveszitenök a
falepárló iparnak, a ceUuloseiparnak és cserxőanyagiparnak kivétel nélkül minden ipartelepét
Nem marad egyetlenegy telepünk szóda- és
marinitron gyártására, az ásványolaj gyáraknak
kétharmadát elveszítjük, áe valószínű, hogy
nyersolaj hiányában ezek sem tarthatják fenn
üzemeiket. A celluloseipar teljes hiánya, a magyar papíripar létének venné el a föltételeit, ha
egyáltalán szó lehetne papíriparról a szűkebb
Magyarörszágon. Ennek az Iparágnak háromnegyedrésze ugyanis a csehek által követelt
területeken van, egynegyedrésze Romániának
jutna. Nem maradna kveggy árunk; elveszitenök
sóbányáinkat, leválnának tőlünk a földgázvidékek, vasutjainkból 14.000 km. jutna körülbelül
a leszakadó részeknek, a megmaradó vonalakon
pedig alig tudnók lebonyolítani a forgalmat,
mert lokomotivjaink és kocsiparkunk jelentékeny része a megszálló országok kezére került.

x Idsgtn ügynökök vásárlásai Szegeden.

Pár hét óta Szegeden épen ugy, mint az
ország minden részében, nyilt és alattomos
utakon megindult a nemzeti vagyon pusztítása.
Ezt már nem a lezajlott forradalmak csinálják,
hanem azok a kapzsi ügynökök, akik idegen
valutákban fizetnek, idegen államok részére
csempészutakon szállítanak ki az országból
minden elképzelhető élelmi, ipari, gazdasági,
luxuscikkeket oly mennyiségben, hogy azok
hiánya napról-napra érezhetőbbé válik és
kinosabbá teszi a megélhetést. Szegeden is
nagy tételekben vásárolnak össze mindez nyersanyagot, hogy kivigyék a városból. Varrógépek,
szőnyegek, ékszerek adódnak el kéz alatt. Megszorult, tájékozatlan emberek aránylag olcsón
vesztegetik el a békében megszerzett berendezési tárgyaikat, ékszereiket, mivel a felszökő
drágasággal lépést tartani nem bírnak. És
seregestül szállítják el az ipari, kereskedelmi
cikkeket is, amelyek ha eltűntek, esetleg pár
hét múlva drágán visszakerülnek. Üzletek nyílnak nap-nap után, amelyek termény, élelmiszer,
bizományi raktár stb. elmen prosperálnak. Hogy
miből, hogyan, az szinte problematikus. Ellenben megvásárolnak hihetetlen árakon minden
árut és a raktáraikon alig lehet találni valamit
Igy aztán szörnyüködnek az emberek, hogy
egy métermázsa rozsért 1200—1400, búzáért
1600 koronát, tengeriért 700 koronát kell
fizetni, tehát a maximális ár három-négyszeresét Ez kiuzsorázása az itthonlevöknek, másrészt az összevásárolt áruk elszállítása idegen
területekre nemzeti vagyon szempontjából megbecsülhetetlen kár. Az idegen érdekeket szolgáló ügynökök működését már figyelemmel
kisérik. Az ipari, házi, gazdasági cikkek, ugy
a luxuscikkek is, ha az országból kicsempésztetnek, csak hosszú idő multával fognak visszakerülni igen sokkal drágábban, ha ugyan
egyáltalán visszakerülnek. Igyekezni kell mindenkinek, hegy a még megmaradt nemzeti
vagyont az idegen érdekeket szolgáló ügynökök
ki ne vihessék. És okosan, helyesen teszi
mindenki, aki az ily ügynökökre felhívja a
rendőrség és a Kereskedők Szövetsége figyelmét.
x Reszvények. Budapest. (M. T. I ) Az Első
Magyar Papíripar R.-t az 1918-as üzletévre
18 korona osztalékot fizet részvényenkint. A
Schlick-Nickolson-gyár alaptőkéjét 30.000 darab
200 koronás részvény kibocsátásával 22 millió
koronára emeli, négy régi részvényre egy uj
részvényt adnak 440 koronás árfolyamon. A
Pester Lloyd jelentése szerint a Milanói Vegyiipari-gyár tárgyalásokat folytat a Magyar Műtrágya-gyár részvénytöbbségének megszerzése
tekintetében. A Neue Freie Presse jelenti Berlinből: Egy hollandi bankárcsoport Németországnak nagyobb kölcsönt adott.
Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos
PÁSZTOR JÓZSEF

DELMAOYAKOMZAC

.

Sieted tiios Msüelaias—l Mtatela.

HATVANI JENŐ

tiS£&

81-919. k. é.

DUGONICS-TÉR S.,

Hirdetmény.

harisnyák, keztyiik, szabókellékek és rövidárucikkek legoícsó ban beszerezh tök.
m

A gabonagyüjtés országot kormánybiztosának 4 0 0 —

919. ü O. K. számú rendeletében a vámórlést a kö-

-

Kérem a 13-OS-afl

-

Hit, m á s s a l

bozél?!

— Ezt a számot már s o h i s e m lehat

kapni?!...
— Nem kérem, mert ez a szám Szeged
és környéke legjobb és legkipróbáltabb
kereskedelmi ügynökségének telefon-száms,
amaly állandóan el van foglalva. Mert, ha
bárki eladni, vagy venni akar házat birtok o t vagy egyéb ingatlant, avagy gyorsan
akar lebonyolítani bármiféle kereskedelmi
ügyletet az-mind csak ezt a számot hívja
s jelentkezik
220

K Ö V E S I
• i«

BÉ.LA

kereskedelmi ügynöksége

^ ^

Margit-utca 20. szám, I. cm. 10.
Házosségközvetítés A információk beszerzése a legnagyobb diszkréció mellett.

Kelemen József
szállítási és fuvarozási v Halat
206
Szeged, Kossuth Lajos-sugárut 20. szám.
Bateruállltáat, fuvarozást helyben és Háékre legolcsóbb árban vállal. Telefon 15-03.

BRAUN

J?VNOS

baaguerkéazltő telepe Szegeá, Káráaa-a. 15.
Az összes hangszerek és beszélőgépek legnagyobb
raktára. Javítások szaks rriien és gyorsan kószuktek

és mindennemű ékszerek beszerezhetők

Mülhoffer Vilma Í&Ö.1SE
S z e g e d , Kárász-utca 2 . se. Javításokat pontosan
eszközöl. Tflrt aranyat legmagasabb áron veszek. 293

vetkezőképpen szabályozza: Bármely malom (daráló
atb.) csak őrlési tanúsítvány alapján dolgozhat éa csak
vámórlést végezhet
őrlési tanúsítvány beszerzése és a v á a levonása,
illetőleg beszolgáltatása abban az esetben is kötelező,
ha a termeld, gabonával ellátott személy vagy gazdaság, vagy a malom tulajdonosa, vagy alkalmazottja
aaját házi é-. gazdasási szSkségletére dolgozza fel és
illetőleg dolgoztatja fel a gabonanemüt (buza, rozs,
kétszeres, köles, árpa, zab) bármely módon.
Az őrlési tanúsítványt a közélelmezési hivatal, Jókaiutca 1. sz., földszint 5. szám szolgáltatja ki.
A malom a jelenleg megállapítva levő 75%-oa kiőrlési arány keretén belül, a búzadarán kivül, mely a
megörlés alá vett búzamennyiség 3%-nal több nem
lehet, búzából legfeljebb háromféle lisztet, u. m. finom
tésztalisztet, fóző- és kenyérlisztet állithat elő.
A fent felsorolt gabonaneműek a malomba csak őrlési tanúsítvány mellett fogadható be. Az őrlési tanúsítványban kitüntetett mennyiségnél csak a zsák súlyával (zsákonkint legfeljebb 2 kg.) szabad többet átvenni,
más cimen (vám, porlát, gaz stb.) többet átvenni
nem szabad.
A malom tartozik a behozott terményre vonatkozó
őrlési tanúsítványt a féltől azonnal átvenni, a terményt
lemázsálni, az őrlési tételt sorszám és névsnerinti lajstromba írni és ennek számát az őrlési tanúsítványra,
valamint annak szelvényére is rávezetni. Az átvételkor
tartozik a malom a tanúsítvány szelvényén a következőket kitölteni: a malom által kiszolgáltatandó liszt
mennyisége, a korpa mennyisége, dara mennyiség*, a
felszámítandó vám és porlást
Az őröltető félnek terménye vagy őrleménye csakis
zsákokban tartható és minden egyes tétel a tél nevét,
a zsákok számát és a sulymennyiséget feltüntető báróival látandó el.
A vámot a malomba behozott gabonából még a
tisztítás és koptatás előtt kell beszedni. A malom a
vámon és porláson kívül az őröltető féllel szemben
további levonáEt vagy további felszámítást nem eszközölhet
A malomtulajdonos kérelmére a polgármester állapítja meg a malom által a vámgabonából a házi és
gazdasági szükségletre vonatkozó rendeletek alapján
a tulajdonos és alkalmazottait megillető, illetőleg azok
részére visszatartható terménymennyiséget.
A vámgabona gondosan kezelendő s as a Gabonagyűjtés Országos Kormánybiztosságnak illetékes kirendeltségének vagy a hatóságnak diszpozíciójához képest
külön értesítés nélkül szállítandó a legközelebbi vasúti
vagy hajóállomáshoz, vagy pedig ennél távolabb nem
eső kijelölt malomba vagy raktárba.
Tekintettel a fűtőanyaggal való ellátás nehézségeire,
a malomvállalatoknak ha kiutalt fűtőanyagjuk nincs, az
őröltető téltől fűtőanyagot követelhetnek, kötelesek
azonban ennek az árvizsgáló bizottság által megállapítandó árát a félnek készpénzben megfizetni.
Az igényelhető fűtőanyag a behozott gabona súlyának szénben legfeljebb 25*/,, fában 30*/,, faszénben
10%-át, darálásnál, zúzásnál és egyéb feldolgozásnál
pedig legfeljebb ennek felét teheti ki.
Aki ezen rendelet ellen vét, azt megszegi, vagy annak megszegésénél bármely módon közreműködik,
kihágást követ el.
Szeged, 1920. január hó i7-én.

Dr. Somogyi Szilveszter,

Vízvezetéki

javításokat,

fürdőszoba berendezéseket készit
F
f l H F I
1
v U L L
utca 8. szám.

F H F
Ipartelep: Török-utca 2.
L U L ,
Mlntaraktár: Takaréktirm Telefon 6—45. és 1 0 - 4 5 . szám.

friss libasültek, máj,
tőpőrtő, kocsonya éa

különféle

uzsonnák

állandóan kapható A legfinomabb cukorkék
füstölt húsok, meleg loimás virsli cs garantált Iriis
teavoi ólta! iől ösmeit

GUTTMANN RENEÉ falatozójában
Telefon-szám 1 2 - 4 3 . »> Kelamen-atca 7. az.

Tisztelettel értesítem a nagyér- áan na
demü közönséget, hogy
Uld" Uü

iLuirflzlitiiit meoaeoitottai
s azt Rákóczi-tér 2. sz. alól Kossuth £a]ossuitrnl 8. szán alt hslyaatom á t — Tisztelettel

Nógrádi László

óráa- éa ékszerész.

2947

polgármester.

Köpenyeket, kosztümöket

és francia ruhákat készit Tóth László
Ideiglenesen Felsőtiszapart 2 2 , I. e m e l e t

318

írógép és National
C a S S a mechanikai üzlet
Mindennemű Írógépek és
_ (Ellenőr*®)
_ _
onal
Cassa javítását és évi Jogarban tartását cű
vóüalom. Sikerült legjobb m'i őségfl irógépszi
laoot
és carbon-copirp<ipirok.it beszereznem. —
1
Telefoni endelést azonnal szállítom

K E L E M E N

Szegedi Tábla. Törvényszék éa Járásbtráságofc
írógép műszerésze. Somogvl-ntca 24. Mám
Telefon-szám 1322.
221

slneg,
u»
Z sák. ponyva, kötéláru
Heaaer éa B a c b w a l d cégnél (Tisza Lajos-körűt, aa
nj ref. palotában) a legjutányosabban szerezhetők kc.

Szeged, 1920 lanaár 21

DBLMAOY ARORSZAO

8

>

Hirdetmény.
Az 5988/1919. M. E. számú rendelet 23. §-ának
megfelelően közhírré teszem, hogy Szeged város I.
választókerületében. « azavpzáa 1920.
január hó
25-én elmarad, mért a kérületban csupán dr. gTóf
Teleki Pál jelöltetett nemzetgyűlési tagnak.
Szeged, 1920. évi január hó 19. napján.

Orosz Pál,
29^5

első kerületi választási biztos.

Első Szeged! Irógftplavltó Vállalat
Telefon QfiQ

KELLER A. Telefon

SZÉCHENYI-TÉR 8.

k

i

í i . J X kél teljesen ui, finom szövelból készüli,
C i a a O elegáns férfi «lt«ny. Érdeklődi lehet
Hullám- u. 7. Mák P.

mérlegképes könyvelő

Rácz Géza fogmiiterme
Szeged, Mikszáth Kálmán-utca és
Valéria-tér sarok (Bokor-ház.) —
I

igazolványba

fényképeket, levelező-lapokat és fénykép-

S T t ó S Siioiji Lajos

K o n á - k á v í h á i • e l l e t t , Somogyl-ntca 24, ax.

S,

d é l

mellékfoglalkozást ke;ei. Szive? aiánlntokot postafiók
2943
140. alá »érek.
«I

-

^ -•

fiu to rszfik ségle tét
WINKLER

SÁNDOR

botor- 6a régfaégkartakedSnél

193

Teleion 15-06.

specialista órás SZEGED Oroszlán-u. 21.

Sztvarkahüvely,

cigarettapapír különféle minőségben, legolcsóbb beszerzési forrósa fakola-a. 2 2 . az. a. d o b á n y t 5 u d a

iee
Kárpitos munkákat elsőrendű kivilel-

Balogh Sándor

Q^áROPORM k«nöcs Hlbél kaphat*,
f,ic sm O M D u r u n m - L e h m . CÁhumttaiax .

Dr. ntsek-

trtl a via-ke'egs t«t óivart, .flmört, ríhesség r- Nem
piszkít, tzagttlar, n o al is használhat*. Próbaté ely,
nagy tfgely »'a r a l i d ! é-el.adagokban — kapható
az Oaazca nclybeli g y ó ^ a z e lárakba., valamint megr nírlhető a budapesti főraktároanál T ö r ö k J.

gyégyasertárában Budapesten, Királya.

12.

13/v. b.

Telefon 1 2 - 0 3 .

Az 5988/1919. iM. E. számú rendelet ?3 §-ának
megfelelően közhírré teszem, hogy Szeged város III.
választókerületében a szavazás 1920. évi január hó
25-én elmarad, mert a kerületben csupán dr. Kószó
István jelöltetett nemzetgyűlési tagnak.
Szeged, 1920. ivi január hó 19. napján.
29 4

III. kerületi választási e l . , k.

f ^ a

+ r M w i j

a rw*

fERENCZy LILLy
női divatszalon
10. s z .

legjobb hajfesíő

bármely alakban

vásárol

BABOS ELEK UTÓDAI

Hőt
blVATTERMÜKE
r
*
m
ti

Szent Miklós-utca 11. sz. alól
KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM, I. EM.
volt Délaaagyarország szerkesztőségébe hch'zMk át
=
TELETON-SZAM 17-12. - n e
m

Tűzkövek, öngyújtók, karbidlámpák,
zseblámpák,

aranyaién
friss
töllé I.m. kaphnté

Sándor

grpinktórébari

Ki>« 1 • palota, sm

LEZ1NGER ÖDÖN SüSSb

Szaoed, Kárász-u. & (Lindenleld cukwrkaázlet udlavjtás^szakszemei) eszköioMctaek. 247.

VEIT ALBERT Budapest,
*C

VII
P S S P I ^ M V I . I I T r á 32.
ID SZÁM.
67ÍU
VII., W
WESSELÉNYI-UTCA

36S

kötött és 8?övöttáruk üzeme — s s

Elsőrendű külföldi gyapjúból minden szinben a legdivatosabb
kivitelben mérték szerint megrendelhetők és készen kaphatók: Garnitúrák, swetterek. sapkák, keztyük, át /élők. Finom
flór és gyapiuharisnyák HarisnYafejeléseket. továbbá minden
szakmabeli cikk elkészítését vevő anyagjából is elvállalunk.

Lakatosmiihely megnyitás. 3

EKKER NOVEREK

platlnaszakcftg

Üzlet: Tisza Láfos-kőrut 3? o Oyártelep: Iskola-utca 20 sz. (Hungária-épület)

Dcufsch Imre.

A n. é. közönség szíves luúomásaMa hozom,
hogy Kigyó-utca 4. az. a. lakatoamübclyt nyitottam. E stakm&hoz tartozó munkát .s/jkszerllen
és jutányosán eszközlök. — Szive* pártfogást ker
tlarfelettel: B E N E D E K A N T A L , lahatosmeater.

(Felaővároa)

az országosan eiiamert Leinzinger-féle. Ara 4 kor.
Kapható: Leinzinger Gyula gyógyszertárában Szeged.
Széchenyi-tér.
153

Éxszerkószilő és órajavitó
műhelyt

soob áron veszek.

oo

Elvállal női és gyerrnekruhák, costiimök és
minden e szakmába vágó munkák készítését a legújabb divat szerint jutányos áron.

P L A 1INri I

3

Telefon 12—03.

Diezpániák és ottománok állandóan raktáron.

Sándor-utca

Hirdetmény.

o

Ara, ákacerraktár éa javítóműhely,
ö r e g a r a n y tárgyak b e v á l t á s a .
3»
finom rák wabályozása a legnagyabb pontodig a

rendeztem be S s é c h e n y l - t é r 9 . .
(Korzó-mozi házbon.) — Legtöbb
szakmunkást foglalkoztató, kiválóan berendezett figyelmet érdemlő nagy müt.-'.emben karikagyűrűk legolcsóbban készülnek,
munelycinben előállítva. — Tört aranyat, zálogjegjret. legmagaiLymaua- —

342

kárpitos mester. Kossuth Lajos-sugárut 6i

Dr. Maaa József,

B A B O S ÁF^PÁD

virágüzlet* 8iéchenyl-tér 17.

* Állandóan a legszebb élő virágok kaphatók. *
Csokrokat, koszorúkat élő- é» művirágokból megr e n d e l é s e készil.
Telefon 15 67. lakás.

U g j u l á n Y o s o b b n n beszerezheti

Mikszáth Kálman-u. 6. •

I p Á r i l o k Keveset haszoéllak és uiak Állandóan
i r U | v p l S i raktáron, leírások és javítások speciál b szakmunkások óllal soron kivül is eszközöltetnek. Angol eredeti testéks/olagokat telefonhívásra
azonnal szállítóik.
i«

Arcképes

• y«

Apró hirdetések. Orincsák Miklósné

2^/t. b.

K e r t é s z S á n d o r kárpi os és bútorgyáros
Szeged, F e k e t e s a s - u t c a . o Telefon 1576.
Hálószobák, ebédlők, uriszobák, k o n y h a b e r e n d e z é s e k , úgyszintén mindennemű kárpitos munkák nagy raktára é s l e g o l c s ó b b b e s z e r z é s i forrása.
Sajé^ érdeke a c é g nevére figyelni I
"^f
:s2

Sok pénzt takarít meg,
TEÍBFON

5—24.

A

Délvidéki Szabóipari Vaiíaiatnál rendeli.

» S o m o g y i - U t c a 20. s z á m . ( F e k e t e h á z . )

P I ü s - és bársonukabáíok gőzölése,
szőrmék, boák, muffok tisztítása ÜfcKft
kalaalMW to vegqtlszHtó Ipartelepén
Ka^incay-u. 14. Piókteletek: «izaBa-tár 3. éa MÜraxit KMmin m. 9. (Valéria-tér éa panrfkaPi«c aarak.) TeMoa !•—75.
t«

