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Az önálló magyar vám.
van

kereskedelmi

forgalmunk.

Budapest, február 11. A fővámigazgatóságtól
kapta egy hírlapíró a kővetkező érdekes információkat :
— Áruforgalmunk egyelőre csak Ausztriával
bonyolódik le. Ausztriafelé a vasúti vonal
mentén eddig tizenöt vámhivatalt állítottunk fel,
bár átmeneti forgalom nagyobb mértékben csak
Bruck—Királyhidánál van. Az áruk főképen
Ausztriából, Kisebb tételek Svájcból érkeznek.
Igazi külföldi forgalomról nem lehet beszélni,
mert az csekélység, amit a külföldi missziók
hoznak. Az áruk legnagyobbrésze azonban
nem tengelyen, hanem hajón jön Ausztriából.
Legnagyobbrészt textilárut és sót hoznak be.
— A déli és keleti demarkációs vonal felé a
vámsorompók felállítása folyamatban van, e
vonalakon természetesen csak ideiglenes hivatalokat szervezünk, mert egyelőre még nem tudjuk, hol lesz majd a végleges határ. Iugt>szláviából netn érkezik semmi áru, a vasúti
sinek a hatarnál fel vannak szedve és igy a
pragerhot—gyékényesi vonalon nem jöhet közvetlen áru. Ami behozatalunk van, az csak
Bécsen keresztül jöhet Fiume zárlat alatt van,
onnan jó idö óta nem kapunk, semmit. A szolnoki vámhivatal az elmúlt héten kezdte meg
működését és a vámigazgatósághoz érkezett
jelentések szerint a transito-forgalom Szolnokon
rpár megindult.
— Szegedről január 28-án jelentették, hogy
íz ott szekelö nemzetközi bizottság beszüntet'.e
működését. Ott már előbb is dolgozott vámhivatal, de a beviteli í s kiviteli engedélyek
ügyéoen az antant-bizottság nem engedte meg
a Korlátozásokat s a döntést magának tartotta
fenn. Szeged most magyar közigazgatás alá
kerül. Pár nappal (!) ezelőtt a szerbek elzárták
az ujszegedi hidat, aminek következtében a
forgalom jelenleg megszűnt, de ez ntm lesz
t a r t ó s a b ö intézkedés. ( B u o n y
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Szerk.) A közutaknál még nincsenek vámhivatalok. olt a szolgalatot a csendőrség, a katonaság és a pénzügyőrség látja el.

. — A vámtételek a régiek. A vámokat aranyban kellene leróni, minthogy azonban az aranynyal vaio fizetés ma lehetetlen, a vámhivatalok
a béketéielekhez 200 százalékos felárat számítanak fel. Ez azonban aránylag kevés vámilleték, Ausztriába"; is 500 —700 százalék a
pótlék. Az állam jövedelme december hónapban
vámbevételekből 15 millió korona volt.
— Mivel a volt monarchia államaival még
nincs semmiféle szerződésünk, pénzügyőrségeinknek a legnagyobb éberséggel kell őrködniük, hogy a csempeszek munkaját megakadályozzák. A csempészetet teljesen megakadályozni
természetesen nem lehet, különösen a mai
viszonyok között. Ezért a vámellenőrzés működése sem lehet oiyan preciz, mint békében volt.
Mindenfajta árut csempésznek be, különösen
íachaiint, cigarettát és textiláuit. A kicsempészéc kedveit cikket a nyersbőr és a gyapjú, d j
próbálkoznak ezenkívül más egyéb cikk* kkel is.
A bécsi hajónál például a napokban 19 darab
Írógépet foglaltak le. Naponta állag három
nagyobb csempészésnek jönnek nyomára s be !
igazolást nyert, hogy a mai exportőrt* és
importőrCk a legtöbb esetben nem legális kereskedők, hanem alkalmi üzérek.
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Fúzió vagy koalíció?
— Hogyan működik együtt a két többségi párt. —
Budapest, február 11. Tudvalevőleg a keresztény nemzeti egyesülés pártja tegnapi ülésén
hattagú bizottságot alakított a két keresztény
párt közötti fúzió tárgyalásainak folytatására és
ma felszólították a kisgazdapártot, hogy szintén delegáljon bizottságot. Ezeknek a tárgyalásoknak sorsát mind a két oldalon pesszimisztikusan ítélik meg és már is kizártnak tartják
azt, hogy a két párt egyesülése létrejöjjön,
abban azonban mind a két oldalon bizakodnak,
hogy a másik pártnak valamely töredéke fog
hozzájuk csatlakozni. Mind a két párton számolnak azzal, hogy mivel a teljes egyesülésre
nincs kilátás, a két párt koalícióban fogja
tovább kormányozni az országot. Az tehát mái
befejezett dolognak látszik, hogy továbbra is
megmarad a koalíciós kormányzás, ennek részleteit azonban teljes homály födi. A fúzió vagy
vagy koalíció kérdéséről ma mindkét párt egyegy vezére nyilatkozott egy hirlapivónak.
Haller István kultuszminiszter, a nemzeti ;
egyesülés pártjának elnöke a következőket ,
mondotta:
— Ha fúzió nem lesz, akkor természete- 1
sen továbbra is koalíciós alapon kell kormányozni, mivel abszolút többsége egyik pártnak
sincsen. Ez a helyzet nen\ változik meg mindaddig, mig az ezután felszabaduló kerületekben
is meg nem ejtjük a választásokat, amidől
azután kialakulhat egy. abszolút többségi kormányzó párt. A tárcák, egyéb állások és tisztségek elosztásának kéidésével mi még nem
foglaikozunk, mert nem az a kérdés, hogy az
emberekkel mi lesz, hanem, hogy mi az Ország
érdeke.
Rubinek Gyula földmivelésügyi miniszter, a
kisgazdapárt vezére következőképen nyilatkozott:
— Mi, a kisgazdapárt vezelői ma délután
tartunk értekezletet, holnap pedig a párt plénumának lesz ülése. Ez<?keii foglalkozni fogunk
a keresztény nemzeti egyesülés pártjának felhívásával. A magam részéről azon az állásponton
vagyok, hogy pártunk kisgazda és földmives
jellegét semmi körülmények között sem engedem megsemmisíteni. Én belemegyek olyan
fúzióba, amelyben ez a jelleg nemcsak
hogy
el nem vész, de még erőleljesebben kidomborittatik. Bennünket ezzel a programmal választottak meg és ennek a cserbenliagyása részünkről árulás volna. Abban az esetben, ha a fúzió
nem jön léire, tovább is hajlandók vagyunk a
koalíciós kormányzásra, akár itt, akár odaát |
lesz két-három főnyi többség.

A választás mérlege.
A P. H. jelenti: A választás mérlegét a rendelkezésre álló adatok alapján a következőkben
foglalhatjuk össze: Az általános választáson
kapott a keresztény nemzeti egyesülés pártja
68, a pótválasztáson 7, összesen 75 mandátu- í
mot. A kisgazdapárt az általános választásokon
61, a pótválasztáson 10, összesen 71 mandámot kapott. A függőben levő kerületek közül 6
kerületben kisgazda küzd kisgazdával szemben, 1
tehát,a kisgazdák mandátumainak száma ezekkel együtt 77. Egy kerületben keresztény nem- ,
zeti egyesülés pártiak küzdenek, tehát a keresz- i
ténypártiak összes mandátuma 76. Egy kerületben (Pacsa) még bizonytalan az eredmény.

Számokban kifejezve a pártok ereje igy alakul:
országos kisgazda-és földmivespárt 77, keresztény nemzeti egyesülés pártja 76, eldöntetlen
(Pacsa) 1, demokrata 6, pártonkivüli 3, keresztényszociális gazdasági párti 1, összesen 164
kerület.

A nemzetgyűlés munkarendje.
A P. N. munkatársa előtt Haller István
vallás- és közoktatásügyi miniszter a nemzetgyűlés munkarendjéről ezeket mondotta:
— A kormány a nemzetgyűlés munkarendjét
illetőleg nem határozott véglegesen. Az a hir,
mintha hetenként csak háromszor ülésezne,
nem felel meg a valóságnak. Ugy látszik most
is megmarad a régi képviselőház munkaideje,
amely délelőtt 10 órától déli 2 óráig tartott.
Az a javaslat is felvetődött, nem volna-e helyes,
ha a nemzetgyűlés egyhuzamban két hétig
ülésezne, a rákövetkező két héten pedig szünetelne.. E tekintetben a végleges döntés csak a
napokban fog kialakulni.

A nemzetgyűlés megnyitásának
előkészületei.
Budapestről jelentik : Huszár Károly miniszterelnök elnöklete alatt tegnap délelőtt 10
órakor értekezlet volt az' összeülő nemzetgyűlés
első ülésének munkaprogramjáról. Február hó
16-án, hétfőn , délelőtt 10 órakor a kupolacsarnokban nagymisét celebrál Csernoch János
hercegprímás. A kisgazdáknak arról a kívánságáról, hogy a protestáns testületek főpapjai
is ünnepélyes áldásban részesítsék a nemzetgyűlés munkáját, az értekezlet nem döntött. 11
órakor nyitja meg Huszár Károly miniszterelnök
az ülést és felszólítja a korelnököt az ülés
vezetésére. A korelnök személyére nézve megállapodás eddig nem történt. Á korelnök delegálni fogja a körjegyzőkéi, számszerint 6-ot,
majd kitűzi a legközelebbi ülés idejét. A nemzetgyűlés második ülésén a megválasztott
nemzetgyűlési tagok benyújtják mandátumaikat,
amelyeket az osztályok között fognak kisorsolni. A harmadik ülés az osztályok igazoló *
jelentéseit
hallgatja meg és megválasztja a
nemzetgyűlés elnökségét. Á megválasztott elnök
azzal az indítvánnyal lép a nemzetgyűlés elé,
hogy az eddigi házszabályok í legszükségesebb
változtatások eszközlése ' mellett ideiglenesen
érvényben maradjanak. Az uj házszabályokat
egy külön e célra megválasztott bizottság fogja
a nemzetgyűlés későbbi folyamán meg. lapítani.

A kormány fiiggőkölcsöne.
Budapestről jelentik: A pénzügyi kormányzat nag/obb gondja jelenleg azoknak a pénzforrásoknak az eiőieremtése, amelyekből az
állami szükségleteket kielégitheti. Minthogy
az adóbevételek eredménye nagyon silány és
az adókivető körzet egyre kisebb területre
szorul, ellenben az állami kiadások folytonosan emelkednek, a kormány kénytelen rendkívüli bevételi forrásokról gondoskodni. Ez
egyelőre csak függő hitelek utján történhet,
a függő hiteleket pedig egyéb mód híján
csak a pénzintézetektől lehet beszerezni. A
diktatúra bukása után már több izben volt
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kénytelen a kormány ehhez a Módszerhez
folyamodni, most ismét időszerű <sx a kérdés
ás a kormány most sem segíthet magán máskép, mint igénybevenni ma]d a pénzintézeteket, amelyek azonban most sokkal nehezebb
helyzetben vannak, mint még néhány héttel
rzelőtt, mert a pénzviszonyok megromlottak
éa a bankok az eddiginél sokkal J"K/obb
arányban kénytelenek a piac szükségletét kielégíteni
Friedrich István zsűrije.
Budapest, február 11. A M. I I. jelenti: A
tábornoki zsűri tagjai ma értesítették Huszár
Károly miniszterelnököt, hogy a Friedrich István
hadügyminiszter ügyében összehívott becsüleliigyj bíróságban való jelölésüket elfogadják. A
'süri elnöke báró Hazai Samu vezérezredes,
tagjai báró Szurmay Sándor, Csanddy Frigyes
gyalogsági tábornokok, Lukacsics Géza és Kiss
Árpád altábornagyok.
Az igazságügyminisztériumban kedden ankét
volt, amelyen Bárczy István igazságügyminiszter hozzájárulásával elhatározták, hogy megengedik a tábornoki zsűrinek, hogy a Tisza-féle
bünügy aktáiba bet.kintést nyerjenek. Ez a
zsűri munkájának meggyorsítása szempontjából
fontos, mert lehfctővé teszi, hogy sok ember kihallgatásától eltekiiltsenek a tábornokok.

A külföld eseményei
Az angol király trónbeszéde.
London, február 11. (Reuter.) A parlament mai megnyitó ülésén György király trónheszédet olvasott fel. A király annak a reményének adott kifejezést, hogy Magyarországgal a
békét hamarosan megkötik.
— Abból a célból, — mondotta a király —
hogy a béke és a jólét minden áldása és előnye
Európa részére biztosittassék, szükséges, hogy
Kelet-Európában és Oroszországban ne csak a
béke, hanem a gazdasági élet is hellyreálljon.
Amig nagy kiterjedésű vidékek a nélkülözhetetlen termelésben való teljes közreműködésüket
megvonják, addig az életfenntartás költségeit
nehezen lehet leszállítani és a világ általános
jóléte sem állitható újra helyre.

Az amerikai szenátus újra vitát akar
a békeszerződésről.
Páris, február 11. (M. T. 1.) Washingtonból
jelentik: A szenátus 60 szavazattal 10 ellenében elfogadott egy-inditványt, amety azt kivánja,
iiogy azonnal kezdjék meg újra a vitát a békeszerződésről.

Az európai béke,
— A világforgalom helyreállítása. —
Budapest, február 11. Két irányban akarják,
semleges államokból szármázó hirek szerint, a
világforgalmat i.elyreállitani és a világ egyenlőtlen pénzviszonyait a kereskedelem és az
ipar szempontjainak megfelelően rendezni.
I. Lehetővé tennék a legyőzött államok pénzügyi háztartásának a megteremtését és pedig
olyformán, hogy a legyőzött államok mindegyikének csak 10—10 százalékot kellene az
állami bruttóbevételekből a jóvátételek céljaira
beszolgáltatni, a többivel szabadon rendelkeznék. 2. Ez a Hzs/ázalékos jóvátételi járulék
fedezné évenként annak az összes legyőzött
államoknál egy összegbe foglalt hadisarcnak
törlesztését, amelyet egy pénzügyi világközpont
kötvények alakjában előlegezne a legyőzött
államok háborús terheinek egyszerre való
kiegyenlítésére.
Ha ennek a két elvi szempontnak megfelelően keresnek gyakorlati megoldást, ugy igen
sok politikai és területi igazságtalanság követelne sürgős kiigazítást, a békeszerződések becsületesebb, természetesebb és gazdaságiasabb
lehetőségeket biztositanának és volna
egy
szilárd alap, amelyre épiteni lehetne. Svájcban
meg vannak győződve arról, hogy Európa
gazdasági zűrzavarának Párisban véget vetni
igyekeznek, mert ha továbbra is a győzelem
kiaknázásának végzetesen rossz üzleti elveit
követik, az emberiség ujabb társadalmi és
politikai válságokba sodródhatik. A gazdasági
törvények nem tűrik tovább a győzők és legyőzöttek szerepét, dolgozni és boldogulni kell
minden ország népének egymásért, nem pedig
egymás ellen.
Párisban világosodik: e3t a magyar békedelegáció már tapasztalni fogja.

A románok visszavonulása a Tiszától.
•Budapest, február 11. A románok a Tisza és
a békekonferencia áltaj megjelölt román határok
között a kiürítés előkészítését a legteljesebb
mértékben folytatják A vasúti közlekedés mindezeken a vidékeken a legszorványosabb. Vonatok alig járnak, oka ennek az, hogy a románok
szisztematikusan elpusztítják az egész vasúti
anyagot, amely a megszállott területeken található. Eltávolítják a szemaforokat is, a legfontosabb kitérőket és váltókat pedig leszerelik és
magukkal vi&iik. A drágaság óriási mértékben
növekedik. Nagyváradon hetek óta nem közlekedik a villamosvasút.

Az osztrák kancellár a megegyezésről.

francia külügyminisztériumban Ölést tartott. A
német kormány engedélyt kér arra, hogy olyan
repülőgép szolgálatot tarlhasson fenn, amely
rendőri tevékenységet látna el. A Nagykövetek
Tanácsa ezt visszautasította. A Nagykövetek
Tanácsa eztttán meghallgatta Retsch államtitkárt, aki kifejtette azt a pénzügyi programot,
amellyel a szövetségesek Ausztriát segíthetnék.
A Nagykövetek Tanácsa pénteken délelőtt fog
az osztrák kívánságokkal foglalkozni. A szövetséges kormányok elsősorban azt kivánják, hogy
Ausztria közvetlen szomszédainak területeiről
élelmezze magát.

Millerand jegyzéke

Németországhoz.

Páris, február 11. (M. T. I. szikratávirata.)
Millerand tegnap jegyzékben közölte a német
kormánnyal, hogy a versaillesi békeszerződés
számos rendelkezésének be nem tartása következtében a kiürítendő rajnai területrészek kiürítését bizonytalan ideig elhalasztották.

A német békeszerződés megváltoztatása.
Páris, február 11. (M. T. I. szikratávirata.)
Az Echo de Paris a versaillesi békeszerződésről jelenti, hogy annak végrehajtásánál naprólnapra kitűnik, hogy változtatni kell a rendelkezéseken. Végeredményben egészen más békeszerződés fog kialakulni belőle.

Briliánsokat,
használt ékszereket,
arany és ezüst r é g i s é g e k e t igen
ÁRBAN megvételre keresünk.

MAGAS
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Fischer Testvérek
Ruhakelmék, báli toalettek, crepdechinek, zephirek, vásznak leg^

olcsóbban beszerezhetők

^5)

Qerő és Tabár cégnél

Bécs, február 11. (M T. I.) Renner kancellár
tegnap Badenben beszédet mondott a gazdasági és politikai kérdésekről. Kijelentette, hogy
Deschanel átveszi az elnöki hatalmat. Ausztriának nyugat felé kell fordítania tekin- j
tétét. A gondterhes pénzügyi helyzetnek láttára i
Páris, február 11. (M. T. I. szikratávirata) és tekintve azt a tényt, hogy a Németországhoz !
Febiuár 18-án lesz az elnöki hatalom átadása. való csatlakozást nem lehetett megvalósítani,
Deschanel a jövő kedden az Elyse-palotában Ausztriának a megértés útját kel! keresnie a
elfoglalja hivatalát, amelyet hivataii elődje legközelebbi szomszédaival, Csehországgal és a !
addigra ki fog üríteni.
déli népekkel. Magyarország rendezetlen viszoél
; nyai tették lehetetlenné, hogy a megértés utja vashatja a könwujdonságokat. Takaréktár-utca 1.
T s t e f o n 1 3 - 0 9 . Könvrck, könyv tárak legmagasabb
! legelőször nem Magyarországon át vezetett. Ha árban
Defenziva a bolsevizmus ellen.
vétetnek.
230
a nyugalma- -"rszagí kérdést elintézték. AuszA Budapesti Tudósító jelenti Bukarestből: A tria Magyi'ror: taggal is érintkezésbe lép és
román lapok jelentése szvrint Patek lergyel akkor léircsön a megegyezés a szomszéd
külügyminiszter Fárisban és Londonban V;i|da- népekkel.
Vujvoda román miniszterelnökkel is tárgydt a
NŐI D I V A T T E R M Ü K E T
bolsevista-veszély elhárításáról. Közöttük és az
A Nagykövetek Tanácsának
antant között nagyjában összhang unlkodik
Szent Miklós-utca 11. sz. alól
grtekezlete.
arra nézve, hogy egyelőre defenzív magatartást
KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM, I. EM.
kell tanúsítani. Ha azonban a bolsevikiek
Páris. február 11. (M. T. 1. szikratávirata.)
volt Dfelmogyarorszég szerkesztőségébe helyezték át
offenzívába mennek át, a fenyegetett államok A Temps a nagykövetek tegnapi értekezletéről
megfelelő támadást fognak kezdeni.
=
TELEFON-SZÁM 17—12.
=
u j a : A Nagykövetek Tanácsa tegnap délelőtt a
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Kardos legújabb, lejmodernebb fcölcsönknvtára, K?? S:

EKKER NOVEREK

Gyászesetben ruhák soronkivQI festetnek feketére
T Ó Z S e f kelmefestő é i vcgylruhatlaztltő Ipartelepén Szeged.
Kazlnczij-U. 14. o Telelőn 10-75. t83 Fióküzletek: Mikszáth Kálmán-u. 9. Valéria-tcr és paprikapiacsarok és Gizella-tér 3.
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Szeged, 1920 február 12.

HIREK

Az erdélyi állapotokJ
Budapest, február 11. Az egyik erdélyi oláh
pénzintézet magyarérzelmü
tisztviselője, aki
állását elhagyván, kétheti bolyongás után gyalogszerrel érte el a Tiszát és azon átvergődve
Budapestre érkezett, az erdélyi állapotokról a
kővetkezőket beszélte e l :
— A Tiszántúl, a Tisza- és a Vix-vonal
között már alig lézeng két-háromezer főnyi
oláh katonaság, amely inkább veszedelmes,
mint biztonsága a közrendnek. Ezek a fegyelmezetlen és kíméletlen hadseregrészek kifosztják a kiürítendő területeket. Elvisznek minden
elvihetőt, több vagon
gabonabeszolgdltatásra
kötelezik az egyes városokat. Természetes, hogy
a lakosság, különösen a parasztság, semmit
aem tehet a jövő évi termés biztosítására.
Abban ugy a városi, mint a falusi lakosság
egy ma Erdélyben, hogy a Tiszától egészen
Brassóig passzív rezisztenciába lépett
az
oláhokkal szemben.
— A tömeges elitélés élénken bizonyítja,
hogy milyen eszközökkel tartják fenn a románok az uralmukat Erdély megszállott területén.
Mindenfelől kémek hallgatóznak, agentprovokatőrök kovácsolnak adatot a magyarérzelmü
erdélyi lakosság ellen. Az erdélyi nép a legirtózatosabb elnyomatásban él. A Balkán hamisítatlan bürokráciája a maga legborzasztóbb
képében tobzódik ma Erdély területén. Igazság
sehol sincs, pénzért azonban bármely hatóságnak nyitva áll a lelkiismerete a közellenes
cselekedetek elkövetésére. Ha a paraszt bármely
ügyében igazságot vagy elégtételt keres, már
a hivatal kapujában őrtálló katonánál meg kell
kezdeni a vesztegetést és végeznie a megyei
főnöknél. Ha nem fizet, durva inzultusokban
és kinoztatásokban részesül. Az erdélyi oláh
pénzintézetek
hagyományos
parasztnyuzása
újból virágzani kezd. Erdélyben is mutatkozik
a pénzinség.
— Az erdélyi városok lakosságának túlnyomó
többsége|tudvalevöleg magyar nemzetiségű, ezeknek magyar értelmisége állandó üldöztetéseknek
van kitéve. ígéretekkel és fenyegetésekkel
kényszeritik őket arra, hogy behódoljanak a
nagyromán eszméknek. A nagyváradi megyeház zsúfolva van a Biharmegyében összefogott
•magyar urakkal és a város nyilt utcáin inzultálják azt, aki magyarul mer hangosan beszélni.
Mióta a bukaresti körök párisi összeköttetéseik
révén arról a tervről értesültek, hogy Nagyváradot visszacsatolják Magyarország területéhez,
azóta hatart nem ismer a megszállók gyanakvása és gyűlölség?.

flranuaí, brilliánsf
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minden mennyiségben legmagasabb áron vásárolok
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Aranyai veszek

graamoiHcént 3 0 - 3 8 koronáig. Használható
tárgyakért túbbin is fizetek. Régi aranypénzekért
grammonként 70 koronát fizetek. Keresek megvételre
Omega, Brauswetter, Schaffhauscni és Doxa-órákat.
Régi ezüstpénzekért és briliánsokért bárkinél magasabb árat tizetek.

GÁSPÁR FERENC Kölcscy-utca 2.

Hadifoglyaink hazaszállítása.

A magyar n6k a világ asszonyaihoz!
A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége
- s g h a t ó fölhívással fordul most a világ minden népének asszonyaihoz és leányaihoz, hogy
tiltakozzon Magyarország földarabolása, az
őrök háború ellen. A fölhívás legszebb részleteit itt közöljük:
Asszonyok, leányok, testvéreink l
Halljátok meg milliók vészkiáltását I Európa
az egykori Lengyelországnál csonkább és Elzásznál véresebb kísértetet kap. Az ezeréves
Magyarországnak ravatalt állítottak fel Neuillyben I A világ legszörnyűbb ravatalát, melyen
élőn, egy fiatal, erős és büszke nemzetet terítenek ki.
Magyarország ezeréves tulajdonát ujkeletü,
mohó kis országok kőzött készülnek kiosztani!
Magyarország földjének négyötödét és három
és félmillió fajmagyar lakosát készülnek martalékul odavetni alacsony kulturáju, kis balkánnépek uralmának I Elveszik ősmagyar városainkat, melyeket nem fegyverrel hódítottunk, de
ezer év alatt magunk építettünk 1 Elveszik
Sopront, hol a magyar zene óriása: Liszt Ferenc született; Cenket, hol a modern Magyarország kultúrájának építőmestere: gróf Széchenyi
István alussza örök álmát; Pozsonyt, az ősi
koronázó várost, honnan a magyar hűség kiáltása : Moriamur pro rege nostro I . . . elrepült
országok és tengerek felett
Elveszik Kassát, hol a magyar szabadság
legnagyobb hőse: Rákóczi álmodott a hazai
földben; Munkácsot, hol Munkácsy mester
bölcsőjét ringatták; Gyulafehérvárt, hol sírjában
a belgrádi győzelem hőse, Európa megmentője,
a törökverő Hunyadi pihen; Kolozsvárt, hol a
ranaissance fejedelmének, Corvin Mátyásnak
szülőháza áll, a segesvári jeltelen mezőt, mely
a világszabadság lánglelkü dalnokának, a harcban elesett Petőfinek a sírja. Elveszik Aradot,
mely szabadságharcunk tizenhárom hadvezérét
látta egyetlen órában meghalni a magyar hazáért; el Szalontát, legmagyarabb költőnk:
Arany János szülővárosát; a magyar nyelv
bölcsőjét, legősibb, legtisztább termőföldjét. És
elveszik százados országcimerünkből a két folyót, a Drávát és a Szávát és a három bércet:
a magas Tátrát, a Fátrát és a Mátrát, mely
ezer év óta a mienk, mely sohasem volt azoké,
akiknek most adják.
Lehetséges-e egy ilyen égő kínban a megalkuvás? Van-e kiengesztelódés a kifosztottak
számára? Soha!
Világ anyái, asszonyai, testvéreink I Emeljétek
fel tiltakozó szavatokat mindnyájunk gyermekei
védelmére. Mert — tudjátok meg, hogy a
neuillyi békeszerződés hiába csavarná ki a fegyvert a magyar férfiak kezéből, a magyar aszszonyok fegyvereit nem bírja elkobozni soha!
Minden mesénk és minden szomorú dalunk
és minden könnyünk és minden sóhajunk arra
fogja lázítani Magyarország gyermekeit, hogy
ne legyen addig béke a földön, mig ősi honunk
valamennyi rögét vissza nem szerezték! Anyák,
asszonyok — testvéreink! Az igazság és a
világ nyugalma nevében emeljétek fel tiltakozó
szavatokat, amig nem késő. Legyetek az emberiség lelkiismerete, szólaljatok meg, mielőtt a
magyar nemzet és vele minden nemzet szerencsétlenségét megpecsételték a legszörnyűbb
igazságtalansággal a neuillyi zöld ravatalon!
— Teck herceg jelöltsége a magyar trónra
Párisból jelentik: A Petit Párisién hosszabb
cikket kőzöl, amelyben Teck Adolf herceget,
az angol király sógorának magyar királyságával foglalkozik. A lap szerint fennáll a lehetőség, hogy Teck herceg a magyar koronát elfogadja.

Mint a vészharang kongása, ugy üt bennünket szivén a rettenetes valóság, hogy félmilló
magyar roskadt válla hordozza még mindig a
szibériai hadifogság Ínséges keresztjét. A magyar becsület parancsolóan harsogja mindnyájunk fülébe,- hogy drága véreink, szenvedő
testvéreink megmentésére meleg szívvel, acélos
energiával, anyagi áldozatkészségünk minden
nélkülözhető garasával fogjunk össze. A nemes
akció támogatására minden derék ember és
igaz magyar sürgősen juttassa el bőkezű adományát Csongrád vármegye katonai parancsnokságához (vasúti központi leszámoló-hivatal
II. emelet, 31. számú ajtó). Ujabban a következő adományok folytak b e : Gausjózsefné 50
korona és 2 drb ezüst 2 koronás, Grüner
Géza 100, özv. Heiman Sá.idorné 100, Weisz
Simon 100, özv. Müller Kálmánné 100, Róth
Antal 20 korona, 4 drb ezüst 2 koronás és 1
drb ezüst 1 L—s, Wiesner Teréz 200, Szarvady
Lajos 500, Szegedi gyalogezred II. zászlóaljának
4. százada 315 korona 40 fillér, Hosszú
Aurélné 100, Hutter Károly 1000, Karbiner
Péter 1000, Winter A és Fia 500, Wéber
Mátyás 100, Beregi Lnjos 1000, Kiss Ferenc
400, Mezei és Társa 200, Szegedi ÁrmentesitóTársulat 500, Reök Iván 500, özv. Báló
Péterné 20, Szántó Ármin 50, Várnay Dezső
200, Gál József 150, Kelemen István 50,
Bozóki András 1000, Gottlieb Józsefné 150,
Bors Mihály 50 korona, összesen 8555 korona
40 fillér, 6 drb ezüst 2 koronás és 1 drb
ezüst 1 L—s, ehhez a már korábban kimutatott 33 642 korona és különböző ércpénzek,
gyűjtésünk eddigi eredménye tehát 42.197 korona 40 fillér, 194 drb ezüstpénz, 21 drb rézpénz, 1 drb 10 frankos arany és 1 drb arany
karikagyűrű.
— Döntés a gázárak emelésében. A tanács
csütörtökön foglalkozik újból a gáz- és villanyárak kérdésével. Afölött fog határozni, hogy
vájjon a százpercentes egységáremelést helybenhagyó múltkori tanácsi végzés végrehajtható-e
most már, amikor a végzést megfelebbezték. A
tanács — mint a polgármester mondotta —
igen nehéz helyzetben van, mert ha megengedi
az áremelés végrehajtását, akkor ez a közönségnek ellenszenves, ha nem engedi meg,
akkor erre az esetre a gázgyár az üzem beszüntetésével fenyegetődzik. Már pedig könnyű
azt mondani, folytatta a polgármester, hogy a
város vegye át a gázgyári üzemet. A város
sem kapna olcsóbban szenet és kénytelen volna
az árakat felemelni. Most a vállalat egy angol
társaságé *s igy talán nagyobb mennyiségű angol
szénhez juthat. Mi még mindig azon a véleményen vagyunk, hogy a gázgyár ok nélkül
fenyegeti a várost. Bizonyos, hogy a részvénytársaság nem fogja olyan könnyedén átadni a
vállalatot a városnak. Másrészt a megfelebbezés alatt álló végzést nem lehet végrehajtani.
— A tisz*. viselők családi pótlekát a város
beszünteti. Tudvalevő, hogy pár esztendő óta
az állami tisztviselők negyedévenként minden
családtag után 200 korona családi pót ékban
részesednek. Ezt a családi pótlékot a város
is megadta eddig a tisztviselőinek, még pedig
oly módon, hogy a pótlék egy részét a város,
másik részét az állam fizette Most a város
beszüntetni kivánja a családi pótlékot és erről
az elhatározásáról azzal a hozzáadással értesíti atisztvi élőket, hogy a határozatot 15 nap
alatt megfelebbezhetik. Most, amikoi a drágaság elviselhetetlenül n igy és a kétségbeesésig
még egyre növekedik, talán még-e leszállit ni, hanem fele netni kellene a küzdelmes
életet é ő tisztviselők javadalmazását.
— A románoktól elitéit magyar tisztviselők. Budapestről jelentik: A kolozsvári román
hadbíróság kegyetlen Ítéleteiben szerepel egy
Perlei nevü je-jyző is. Ez a név tévesen került
jegyzékbe. Most értesülünk, hogy tulajdon-
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DÉLMAGYARORSZAG
képen Örley György közjegyzőről, Nagyvárad
egyik legnépszerűbb előkelő és köztiszteletben
álló polgáráról van szó. Az elitéitek érdekében,
akiket üzenetközvetítésre je'entl.ezett román
agentprovokatörök csaltak lépre, széleskörű
mozgalom indult meg és a magyar kormány a
Magyarországon működő
antant-missziókhoz
fordult, hogy közbenjárásukkal 'támogassák a
bukaresti kormánynál a rettenetes kimenetelű
pör revízióját.
— Miniszteri kirendeltság veszi át a város
kőzelláusát.Szeged város közellátásának vezetésében lényeges változás történt. Szerdán foglalta
el ugyanis hivatalát dr. Ördög Virgil tanácsos,
mint a közélelmezési minisztérium által Szegeden is létesített miniszteri kirendeltség vezetője.
Az uj miniszteri kirendelt szerdán délelőtt dr.
Somogyi Szilveszter polgármesterrel és dr.
Vasek Ernő kormánybiztossal a város közélelmezését érdeklő fontos megbeszéléseket folytatolt. Alegkérdeztük a polgármestert, vájjon a
most felállított miniszteri kirendeltség működése esetén javul-e a város közellátása. Feltétlen javulásnak kell beállani, — felelte a
polgármester — mert amint ma le is tárgyaltuk,
oly intézkedéseket fog a kirendeltség életbe
léptetni, melynek hatása rövid időn belül érezhető lesz. Kijelentette még a polgármester,
hogy a kirendeltség csak rendelkezik és összegyűjti a szükséges élelmiszereket, de azok
szétosztását a közélelmezési havatalra bízza.
— A koronák becserélése Jugoszláv á b a n .
Belgrádból jelentik a M. T. L-nak: A pénzügyminisztérium elrendelte, hogy Horvát-Szlavonország területén, valamint a Száva és a Duna
balpartjain a koronajegyeket átváltsák u] dinárjegyekre.
— Bonyodalom a só maximálása kőrfil
Amint ismeretes, a kormány az egész ország
területén 6 koronában szabta meg a só kilónkénti
árát Abban az időben azonban, amikor Szegeden nagy sóhiány volt, a hatóság elörelátólag
— nehogy a sóinség a jövőben is előforduljon
— nagyobb mennyiséget vásárolt, a kormány
által megállapított maximális áron felül. Ha
most a kormány ragaszkodik kiadott rendeletéhez, a várost, amely a sót drágábban vásárolta,
érzékeny károsodás éri. Balogh szenátor ezt
elkerülendő, a legközelebbi tanácsülés elé oly
inditványt terjeszt, hogy Írjon fel a város hatósága a körélelmezési minisztériumhoz, hogy
Szegedre vc.iatkozólag egy bizonyos idei? a
só maximálása ne terjedjen ki.
— Dr. Balkányl előadása a Kereskedelmi
Kamarában. Dr. Balkányl Kálmán, az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés Igazgatója különböző, Szegedet érdeklő gazdasági
kérdések megbeszélése céljából Szegedre
érkezett Dr. Balkányl Kálmán a kereskedelmet érdeklő általános kérdésekről pénteken
délután fél 4 órakor előadást tart a Kereskedelmi és Iparkamarában.
— Paprikatermelők mentsége. Apsprlltatermelők közül néhányan szerdán ddelőtt
felkeresték Csonka városi vegyészt, aki ne*
előadták, hogy tulajdonképen miért is v , n
a tavalyi paprikában a földirlve ésügyi miniszter által is kifogásolt, a megengedettnél
ar á yu

. ?
homok- és hamutai talom.
Az 1919. év. termés igen rossz volt a s o ,
esőzés miatt, amiért is két hónappal későbben értek meg a csővek a rendes Időnél.
Ősszel nem száradhattak ki, mie a hirt»i«>n
beállott hideg időjárás túlságosan kLáritoSS
a paprikát Már most, hogy a termelők a
ve zteségeiket némiképen megkapják
tisztogatás nélkül őrlették meg és szitálas nélkül
adták el a p-prlkát Kérték a városi vegyészt
hogy a földmivelésügyi minisztériumhoz küldendő jelentésébe ezt is foglalja be
—• A Belvároai-mozl részvénytársaság
igazgatósága elhatározta alaptőkéjének 1600
drb uj részvény kibocsájtása által 2,400.000
koronáról 4,000.000 koronára való felemelését
A részvényeket 1250 koronás árban kaphatják
a régi részvényesek február 12-től 21-ig a
inozi irodájában Széchenyi-tér 2.
x

— A spanyoljá vány veszedelmesen t e n e d .
Sokan még most is kicsinyléssel beszélnek
azokról az óvóintézkedésekről, amelyeket a hatóság léptetett életbe a spanyoljárvány lehető
csökkentésére, mielőbbi leküzdésére. Mondják
például, hogy üvegbura alá kellene tenni minden embert, ak' jt bizonyosan nem kapná el a
betegséget. Ez élcnek nem rossz talán, de ha
már üvegbura alatt járni nem lehet, mégis jobb
kevesbíteni azokat az alkalmakat, amelyeken a
fertőzés átterjedhet egyik emberről a másikra.
Ezért a kávéházi idő megrövidítését, a tömeges
együtt tartózkodások lehető korlátozását helyesnek kell tartania minden józan embernek. Hogy
a veszedelem nem mese, arról a főorvoshoz
érkező jelentések tanúskodnak. Rókuson és
Alsóvároson különösen grasszál a járvány.
Ebből a két városrészből egy nap alatt 46
ujabb megbetegedést jelentettek. A Felsővároson szerdán stagnált a járvány. Megható a pusztító betegség áldozatai közül Frieámann Benőné
Kórház-utcai lakos esete. Friedmanné fiát ápolta.
A fia meghalt szombaton. A temetés után maga
Friedmanné lett beteg s szerdán meghalt. Viz
András Kistisza-utca 12. szám alatti lakos négy
évig volt olasz fogságban. Nyolc napja jött
haza. A járványos betegségbe esett és kedden
meghalt.
— Magyar biró a román igazságfigyminiaztérinmban. Balázs Elemért, a nagyváradi
törvényszék volt elnökét, egyetemi magántanárt a bukaresti igazságügyminisztériumba
osztották be.
— A kiflinek ugyancsak felvitte az Isten a
dolgát. Valamikor hatot lehetett kapni 20 fillérért, most boldog az a halandó, akinek pénze
van, ha egy darabot kaphat két koronáért.
Kétféle kiflit: a félhold és az S kiflit csinálják
most a pékek, akik ár tekintetében egy kategóriába sorolják mind a két formát, jól lehet az
S kifli formálás tekintetében nagyobb munkát
igényel, mint a félhold alakú, amelynek csak a
két végét kell behajlítani. E kétféle kiflik azonban, mint a Simon Judit porontyai, nem tudnak
megnőni és oly könnyűek, mint némely embernek a lelkiismerete. Véznák szegények, de a
szinük nem sápkóros, hanem piros, mintha lázasak lennének az emelési járvány következtében. E kiflik élete, mint a Tiszavirágéé, csak
egy n-pig tart, mert alighogy elhagyják alkotásuk színhelyét, szétkapkodják őket, mintha Isten
nevében, ingyen adnák. Majdnem ingyen is
adják, potom két koronát kérnek darabjáért és
ha valaki megembereli magát és három koronát fizet érte, az sem tűnik fel és külön köszönet nem is jár érte. E formás, drágalátos és
picinyke kifliknek (a boldogság is picinyke
mostanában) még az az előnyük is van, hógy
nem kell utánuk luxusadót fizetni, mert a kifli
nem luxus-, hanem élelmicikk, amely nemcsak
az éhséget -csillapítja, de formája révén még a
szépérzékünket is szolgálja. És nemcsak friss
korában ropog, de ha már szikkadt lesz is,
mert mostanában olyan búzát termett az áldott
magyar töld, amely megőrölt és javított kiadásában ropog, mint télvíz idején még a boldog
világban a hó ropogott az emberek léptei alatt
— A volt nemet trónörökös az antantáPamfőkhőz. Bécsből jelentik: A Handelsbladeá
a volt német trónörökös szárnysegédétől az
alábbi nyilatkozatot kapta, azzal a kéréssel,
h-gy közölje. Táviratról van szó, amelyet a
német trónörökös az. angol, belga és olasz
királyhoz, Franciaország és az EgyesültÁllamok elnökeihez intézett és amely többek
közt ezeket mondja:
— Mint szeretett hazám egykori trónörököse,
a legnagyobb veszély idején honfitársaim
érdekében emelek szót. Ha a szövetségesek
mindenáron áldozatot akarnak vérpadra hurcolni, akkor in vagyok én és nem az a 900
másik, aki nem követett el mást, mint csak
azt, hogy a háborúban is szolgálta hazáját
— A románok pörbe fogtak egy Banffy
bárónőt Kolozsvárról jelentik, hogy a románok
egy B á n f f y bárónő ellen , a román hadsereg
és nemzet megsértése" elmén bűnvádi eljárást
indítottak A védelem minden erőfeszítése
Í ü r í i x. kolozsvári magyarság a bárónő elítéltetését bizonyosra veszi.

Szeged, 1920 február 12.
— Mi mindent raboltak a románok
Mezőhegyesen. A Magyar Kurír megbízható
forrásból arról értesül, hogy a románok a
mezőhegyesi állami birtokról elhajtották az
utolsó darabig a világhírű Gtdrán, Curioso és
Nonius ménest, de elhajtották az országban
egyedülálló hires magyar gulyát és az egész
btriu, sertés és szarvasmarha állományt. Elvitték azonkívül a mezőgazdasági gépek legnagyobb
részét, a szertári készleteket, a cukorgyár összes
készletét. 2500 környékbeli parasztkocsit rendeltek Mezőhegyesre és azzal elszállították az
összes ott található szénát. Elvitték az összes
tavaszi vetőmagokat. A kár több mini 100
millió korona.
— A mosógyár alakulása. Hirt adtunk már
Nagy Antal mosógépéről, melynek kihasználására részvénytársaság alakul, hogy a közönséget olcsón tiszta fehérneműhöz juttassa. Mint
értesülünk, a találmány egyszerű szapulógep,
mely óriási anyagmegtakaritás mellett óránkint
200 drb lepedőt moshat ki a házi mosás rendszere alapján s ezáltal eléri azt, hogy mig
otthon 100 drb ruha mosása 250 koronába
kerül, addig a vállalat e munkát 100 koronáért
képes elvégezni. A közönség érdeke tehát e
vállalat megalakulását előmozdítani s reméljük,
hogy ma, amikor nem tudjuk, hogy holnap
init fog érni pénzünk, sietni fog mindenki tőkéjét e vállalatnál elhelyezni, mely vállalat még
a helyzet konszolidálása után is nagy jövőnek
néz elébe. Bővebb felvilágosítással szolgál a
társaság előkészítő irodája Dáni-utca 4. szám
alatt.
—- Csehország beváltja a cseh lebélyegzésfl osztrák-magyar bankjegyeket. A M. T.l.
jelenti: A cseh köztársaság budapesti delegátusának hivatalától szerzett értesülés szerint
a cseh pénzügyminisztérium bankhivatala Prágában a cseh lebélyegzésü ezerkoronást és egyéb
osztrák-magyar bankjegyeket, amelyek a cseh
köztársaságban fizetési erejüket már elvesztették, 1920 február hó végéig beváltja uj kiadású
cseh áilamjegyekre. Hogy ez a beváltás ugy a
cseh, mint az idegen állampolgároknak lehetővé
tétessék, a cseh köztársaság budapesti defegátusa
közvetíti a pénz beküldését a prágai hivatalhoz,
még pedig oly módon, hogy a beváltást kívánó
felek a beváltandó bankjegyeket azok sorozati
és folyószámát feltüntető három példányban*
kiállított kimutatással együtt a budapesti delegációnál benyújtják. A beváltásra küldött bankjegyek ellenértékének Budapestre való megérkezéséről a felek értesítve lesznek.
— Felnyitották a lúdvári zsilipet. A Tisza
vize az utóbbi napokban annyira leapadt, hogy
— amint már előre jeleztük — a lúdvári zsilipet gépüzem igénybevétele nélkül is hétfőn
felnyithatták. A matyéri zsilip felnyitása ezidöszerint még nem lehetséges, de ha a Tisza
apadása a mostani arányban tart tovább, ugy
rövid időn belül ez is megtörténik. Ezzel megszűnnek majd a vadvizek további kártevései.
— ö n g y i l k o s cipőgyáros. Stiausz
Dávid
budapesti cipőgyáros a lakásán ma főbelőtte
magát és meghalt. A kommunizmus alatt
cipőgyárát elkommunizálták és tőnkrették
agy. hogy teljesen üzemképtelen lett.
— Illetékességi kérdés a Tisza-gyilkosság
bQnügyében. Az Est jelenti: A Tisza-gyilkosság ügyében folytatott vizsgálatban érdekes
fordulat állott be. A katonai biróság ugyanis
megkereste a polgári bíróságot, hogy Hüttner
Sándort adják ki a kátonai bii óságnak, mert
Hüttner katonatiszt volt, liem szerelt le, nyugdíjba nem vonult, tehát ó a katonai biróság
illetékessége alá tartozik. A vizsgálóbíró ebben
a kérdésben nem dönt hanem a vádtanácshoz
terjeszti fel a kérdést, amely azután majd eldönti, hogy Hüttner tulajdonképen melyik biróság il leiékessége alá tartozik. Hüttner egyébként azt állítja, hogy ő már nyugdíjba vonult,
ezt még a harctéren bejelentette egy ezredesnek, akit azonban nem tudnak előteremteni. A
törvényszéken az a felfogás, hogy Hüttnerre a
Tisza-ügy kinyomozása miatt igen nagy szüksíg van és a polgári hatóság mindent megtesz,
hogy Hüttner továbbra is ottmaradjon őrizetben.
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Szeged. 1936 február 12.
— A stockeraulak Kan Bála ellen.
Stockerauban az ateóausztriai paraszt-szövetség
rfltést tartott, amelyen dr. Bureseh nemzeti

g

Brilliánst,

KÖZGAZDASÁG

X Dunai hajózásunk éa a b é k a t e r v « * t .
Budapestről jelentik: A neuillyi békeszerződés
tervezetének hajózási rendelkezései szabályozzák
a Dunára vonatkozó jogrendet. A Dunára vonatkozólag a szerződés akként intézkedik, hogy
a Duna Ulmtói kezdve nemzetközi. Nemzetköziek a Duna folyamhálózatának mindazon
hajózható részei, amelyek két vagy több államnak szolgálnak a tengerhez vezető útként. Mi
mindig a Duna nemzetközivé tétele mellett
voltunk, de az antant nem vitte következetesen
keresztül amaz elveket, amelyek a Kongo és
Niger hajózási okmányokban alkalmazást nyertek. Mig ugyanis ezeknél az összes mellékfolyók
nemzetköziek, a mi szerződésünk ^szerint a
Száva egészen jogdfcláv folyó lenne. A békeszerződés a szerződő felek részére a nemzetközivé tett folyamhálózaton teljes hajózási szabadságot biztosit Ezen szabadsággal ellenkezik
a 277. szakasz rendelkezése, amely szerint a
magyar hajók ez antant kikötői között csak az
illető államok hozzájárulásával tarthatnak fönn
járatot. Magyarország köteles bármely állam
járatait tűrni, ellenben a magyar hajózás ki
van szolgáltatva a román, szerb, cseh kormányok
önkényének. Az uj Duna-aktára nézve ugy intézkedik a szerződés, hogy Magyarországnak
előre alá kell magát vetnie az antant által
létesítendő általános vízügyi egyezménynek,
amelyet a Dunára is alkalmazni fognak. Magyarországnak az uj Duna-akta tárgyalásánál
csak megjelenési joga van. A szerzödÁ visszahelyezi az európai Duna-bizottságot jogaiba,
* Szenvedély. (Bemutató előadás.) Mcckésve de a bizottságban egyelőre csak Anglia, Franciaés mégis elég korán érkezett hozzánk az Aralbasev ország, Olaszország és Románia kapnak képvidarabja, amelyben éppen ugy csalnak a darab seletet. A Dunának Brailától felfelé terjedő részét
alakjai, mint az orosz iró másik darabjában: a nemzetközi bizottság fogja igazgatni. Ebben a
Féltékenység-ben. Sötét, komor és tisztátaian ez bizottságban a parti államok is képviselve
a darab is, amelyben az iró azt kivánja bebi- lesznek. Érdekeink megvédése szempontjából
zonyítani, hogy az emberek a szenvedélynek nagyon fontos, hogy Magyarország mint egyenrabjai. Ez a bebizonyitási törekvés nem éppen rangú fél vegyen részt a Duna-akta szerkesztő
épületes látvány és a jó izlést sem igen szol- bizottságban, mert ez fogja a nemzetközi Duná?
gálja. A férfi egyre-másra pusztítja a nőket, akik bizottság hatáskörét is megállapítani. A békesorra buknak, mig végre a darab is elbukik. szerződés szerint megszűnik Magyarországnak a
Népi volt értelme a kései bemutatónak. Tudjuk, Vaskapura vonatkozó mandátuma. A Vaskaput
hogy a főváros most nem szállit sok uj darabot és a zuhatagos szakaszt a nemzetközi bizottság
a vidékre. De ha nincs uj és jó darab, akkor fogja igazgatni.
vegye elő a szinház a régi, jó darabokat, különösen a magyar darabok szine-javát és azokkal
delektálja a közönséget. Sem a darabnak, sem
az előadásnak, mely egy kissé készületlen is
Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:
és hangos is volt, nem volt sikere. Étsy Emília,
PASZTOR JÓZSEF
Greguss Margit, Deák Flóra, Deréki János,
Gáspár László, Bende László játszották a Szenvedély vezető szerepeit. A szinház vezetősége
lemondhatna már arról a szenvedélyéről, hogy
a visszataszítóan rút és az állatias ösztönökön * * d t í f c * d b f c * * d t i t t t i b t í t t f c *
alapuló darabok sziprehozatalától tartózkodjék.

nácsos fölháborodását fejezte ki amiatt, hogy
Kun Bélát Stockerauban helyezték el. Megígérte,
hogy mindent elkövet, hogy ezt a veszedelmes
vendéget eltávolítsák Stockerauból.
r é g i
— Ellenlábas detektívek. A mult évben
lOrtént, hogy Blau Lajostól mintegy 60 ezer
korona értékű, kivitelre szánt szivart és élelmimagas napiáron vásárol
szert dobozott el Pintér illés detektív. Az e l kobzott árukban részes volt Székely detektív is,
aki az elkobzás miatt üldözni kezdte Pintér
Illést. Ez utóbb maga is otthagyta a detektivhivatalt és mint magánember megtudta, hogy
a Tisza-szállóban egyesek szivarcsempészettel
foglalkoznak. Az esetről jelentést tett Singer
S z e g t d , S z é c h e n y i t é r 2. az.
345
Jakab pénzügyigazgatónak. Székely feljelentene
Pintért hivatalos hatalommal való visszaélés
miatt. Az ügyet szerdár tárgyalta dr. Árvay
kihágási biró,. ám Székely, a feljelentő, aki
Budapesten van letartóztatva, nem jelent meg.
A kihágási biró elrendelte a pénzügyigazgató
kihallgatását.
— A sátoraljaújhelyi kommanlsta-bönHETI M O S O R i
pörök. Sátoraljaújhelyről jelentik: E hó 12-én
Csütörtök
I.
először:
A sátán maszkja, játék.
kezdődik meg itten a kommunista-pörök tár.
II. Parasztbecsület, opera. Premierbérlet A
gyalása/Kevés helyen volt olyan heves és erősz.
szakos kommunista-uralom, mint Sátoralja- 31.Péntek:
Szenvedély, dráma. Bérletszünet.
újhelyen, ahol Beltelhelm Emö nyomban a | Szombat: I. Sátán maszkja, játék.
,
II. Parasztbecsület, opera. Premierbérlet B
Károlyi-forradalom kitörése után a. proletárdiktatúra mellett kezdte meg izgatásait. Száz- 31. sz.
Vasárnap d.ju.: Erdészleány, operett.
nál jóval töbl vádlott fölött fog ítélkezni a
Vasárnap este: Sárga csikó, népszinmO. Bérletszünet.
már megalakitott ötös tanács.
Héttő: Szenvedély, dráma. Bérletszünet.
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Tóth Péterrel szemben.

Valódi

Houbigant

D'Orsay,

Gueldy,

Arys, Cotty

parfümök *
e r e d e t i ü v e g e k b e n és k i m é r v e . —
Houbigant

pouderek
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minden illatban.
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fogkrémek
„Gibbs" toilette és borotva

szappanok

HIRDETÉSEKET
FELVESZ

Valódi kölni vizek eredeti üvegekben
és kimérve. O de Houbigant toilette
vizek. Az összes arc, köröm és kéz•

ápoló szerek.
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MINDEN KÖNYVÁLJSNAL KAPHATÓ.

ARA § KOR.

Sok pénzt takarít meg,
TELEFON

S-24.

a Délvidéki Szabóipari Vállalatnál rendeli.
Somogyi-utea

20. s z á m . ( F e k e t e

ház.)

Szeged, 1920 február 12.
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Apró hirdetések. I Kertész Pál és Társa

D'-Sándor u Kovács

í r ó g é p é t

bankblzománijl ás á r u f o r g a l m i Iroda

chenyl-tér 8. Telefon 3G3

Budapest, V., Wahrmann-u. 6—8.

K o s s u t h L a j o s - s u g á r u t 8. a z .
TELEFON 8 - 9 7 .
TELEFON 8—97.
Lebonyolít minden O O
O

- Kértm a 13-08-afl

nemű bank- é s
áru-üzletet.
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MII, m á s s a l
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Ezt a számot már sobasem le-

S / e g e d ,

mindennemű KENDER, KÖTÉL ZSINEG,
ZSÁK, PONYVA, és HÁLÓK jutányos
GYÁRI áron kaphatók. — Telefon 469.

K Ö V E S I B É L A
kereskedelmi ügynöksége
Margit-utca

26. s z á m ,

I. em.

10.

Háza^ságközvelités és információk b e szerzése a legnagyobb diszkréció mellett.

RTESÍTEM nagyérdemű pácienseimel, hogy fogászati működésemet,
anfelyel anyaghiány miatt kénytelen
voltam szüneteltetni, újból megkezdtem.
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TÓTH TESTVÉREK

B A R T A
Á G O S T O N
FOaMOTERME
305
KIOYÓ-UTCA 1. o
T E L E F O N 13-64.

PUSPOK-TÉR É S HÉREI-UTCH SAROK.

kivitel-

Pálity Lázár

Balojh Sándor

Szeged, Tisza Lajos-körut 46. s t

Kárpitos-munkákat

elsőrendű

uri s z a b ó s á g a

szít
kárpitos-mester. Kossulh Laios-sugárut 6.
Telefon 12-03.
<>
Telefon 12-03.
Diszparnák és ottománok állandóan raktáron.
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Hölgyfodrász

manikürszalon

G A 5 K Ü BÉLA és H O F F M A N N É
ISKOLA-UTCA 7 . 333 TELEFON 10-61.
T ű z k ö v e k , öngyújtók, karbidlámpák,
zseblámpák,
ranyelein ln»
tollrsLicn

kcptintó

&/úntó Sándor
yfinnktoirtlxin
"in* ÍJ ->>al »tn

iu
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t.ti ;t vis ke .^s >'tt óívjri, ömölt, ruhrosíK i. Ntin
ps/kil, í ut la , n u jl U has/tiAlhulo. Piöbaté .l y ,
ii
t Ki-1. .s .-.-aládi é, cly-édagokban —kapható
a/ ömis elybeli
láiaktia v.'lannni nuu
r n llictrt 3 timl.'iprati förak!irosn4l*T ö r 6 k J.
K yógyazertárában Budapesten, Klrály-u. i>.
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fényképeket, levelező-la pokal é s fénykép-

Simányi Lajos « a ü £
Koraó-kávéhAx mellett Sumogyi-atca 24.

Füge

k o s a r a s , préselt, elsőrendű
=== áru
=

kilója 56 korona.
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Viszontárusitóknak árkedvezmény. — Kapható
a Városi Központi Tejcsarnok fióktejcsarnokaiban.
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Tisztelettel értesítem a n a g y é r - npn pn
demü közönséget, hogy — — Ülő" ÜU

tomlilöiet

ipagyoitotti

s azt Rákóczi-tér 2. sz. alól Kossuth ialossugárul 8. szöm alíl helyeztem &t. — Tisztelettel

Nógrádi László

órás- éa éltszerész.

Minden hirdetőnek
*

"^(SP^ b i z t o s s i k e r t h o z a

hü

igazolványba

Raktárról szállii:
ELEKTROMOTOROKAr, DYNAMÓKAT,
t o v á b b á ezek javításához é s t e k e r c s e l é s é h e z ' szükséges
anyagokat,
úgymint:
VARNISCHJAKONETSZALI AGOT,
SZIGETELŐ LAKKOT.
PRESSPANT.
F1BERT.
MIKANITOT,
GLIMMERT,
VILLAMOSSZERELÉSI ANYAGOT, vezezeiékekei. szerelői szerszámot, főzőés fütókészü ékeket. T o v á b b á
TIZEDES MÉRLEGEKET
100—500 kg.
KI
Teleion: 75-48. Sürgönyeim: KERRODIT

E L S Ő R E N D Ű URI ÉS NŐI CIPÉSZETOK

199

és

baszé!?!

— Nem kérem, mert ez a szám Szeged
és környéke legjobb és legkipróbáltabb
kereskedelmi ügynökségének telefon-száma,
amely állandóan el van foglalva. Mert. ha
bárki eladni, vagy venni akar házat, birtokot, vagy egyéb ingatlant, avagy gyorsan
akar lebonyolítani bármiféle kereskedelmi
ügyletet, az mind csak ezt a számot hivja
s jelentkezik
220

VARGA MIHÁLY
k ö t é l g y á r o s n á l

-

hel kapni 7 1 . . ,

322

elektrotechnikai, müozaki
ée vaeárunagykeréskedée
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„Délmagyarország
politikai napilapban e l h e l y e z e t t

a

hirdetése.
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a legjobb hirdetési ománum

Arai méltó-

Boldogasszony-sugárut 4., földszint,
Demke-palota.
Telefon 305.
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