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SZEGED.
Szülötte városom, szabad vagy,
Királyi város, büszke, szép,
Emeld bús homlokod magasba
És üdvözöld a jó reményt:
Légy bástya a szegény magyarnak,
Mely felfogod a végzetet,
Megálltál m é g minden viharban,
Jövendőnk záloga: S z e g e d ! >
A messze rónák közepében
Állasz, mint őrszem nagy mezőn,
Magyar Tiszánk tükrébe nézel,
Mely erre ballag epedőn,
Sóhajt visz távol tengerekre,
Könnyet, .vért, fölsíró parnszt
S fölötte a jövőn merengve
Sok karcsú tornyod vár s virraszt.
S z e g e d : emlék vagy . é s reménység,
Emlék: Atilla itt lakott,
Innen vezette hősi népét,
Megostorozni nyugatot.
És itt lakott Dugonics András
Tüzes magyarság papja, itt,
Ébresztve csüggedő magyarját,
Hogy védje ő s oltárait.
É6 itt mélázott, itt mosolygott
Mikszáth, Tömörkény, Gárdonyi
És itt születtek kincsetosztó
Álmok, mind fényes és honi.
Ravasz Kabóknak, Förgetegnek
Nagy utja indul innen el
És megy világgá győzedelmes
Hétmérföldes lépésivei.
És

itten éi fajtám, a józan,
A bölcs, tűrő, monkás paraszt,
Kinél úrabb ur nincs valóban
' S ki engem
biztatón maraszt :
Mert benne látom jobb jövendőnk
Örök, erős, nagy zálogát, A .
A* uj országot megteremtő
É s megtartó Nem, nem, sohát!
Szülötte városom, szabad vagy,
Királyi v^ros, büszke, szép,
Mutasd meg az alélt magyarnak
Igaz hatalmát, erejét,
Mutasd mag az egész világnak,
Hogy a mi utunk hova tart,
Hogy sírjából szebb létre támad,
Hiába bántják a magyart!
Szeged, 1920 11. 2S.
J U H Á S Z GYÜLA.

A nemzetgyűlés
legközelebbi teendői.
Hétfőn választják meg a kormányzót
Budapest, február 24. A nemzetgyűlés legközelebbi teendőire, a kormányzó megválasztására és az uj kormány megalakulására
vonatkozik a kővetkező információ: Keddeil
délelőtt 10 Órakor a közigazgatási bizottság,
11 órakor a közjogi bizottság ülésezikTÁ
nemzetgyűlés szerda délelőtti ülésén a közjogi
bizottság beterjeszti jelentését az államfői hatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről szóló
törvényjavaslatról. A javaslatot csütörtökön
veszi tárgyalás alá a Ház. A keresztény egyesülés pártja részéről Prohdszka Ottokár, az országos kisgazda- és földmüves-párt részéről
Ruppert Rezső, a pártonkivüliek és a demokraták részéről gróf Andrássy Gyula és Ugrón
Gábor szólnak a javaslathoz. Hs szükségesnek
• mutatkozik, a miniszterelnök reflektál a vita
során elhangzott felszólalásokra. A kormány
reméli, hogy a törvényjavaslatot szombaton a
nemzetgyűlés már harmadik olvasásban is elfogadhatja. Vasárnap kihirdetik a törvényt és a
nemzetgyűlés hétfői ülésén megtörténik a k o r mányzó megválasztása. A kormányzófelavatásnak előkészületeit a kormány tőle telhetőleg
sietteti, hogy a felavatás minél előbb megtörténhessék. A kormányzó felavatása után a
jelenlegi kormány haladéktalanul beadja lemondását a kormányzónak, aki uj miniszterelnököt
dezignál. Beavatott helyről ugy értesülünk,
hogy a koncentrációs kormány lemondása következtében előálló interregnum nem lesz hosszú,
mert Horthy Miklósnak, akinek megválasztása
teljesen bizonyosra vehető, már minden bizonynyal megvan a mlnisztcrelnökjelöltje.
Hétfőn választják m e g a k o r m á n y z ó t .
Budapest, február 24. A pártok megegyeztek
abban, hogy a kormányzót hétfőn választják
meg és ő az eddigi megállapodások szerint,
kedden teszi le az esküt a Ház előtt. Irra
vonatkozólag, hogy az eskütétel és a hatalomba
való beiktatás milyen ceremónia között fog
lefolyni, még nincs megállapodás, ez*el a kérdéssel a ma délután 6 órakor kezdődő minisztertanács fog foglalkozni. Az uj kormány megalakítására irányuló tárgyalások majd csak a
kormányzó kinevezése után fognak megindulni
és addig e téren semmi nem történik.
•

A z állami f ő h a t a l o m r ó l szóló javaslat
a közjogi bizottságban.
Budapest, február 24. A nemzetgyűlés közjogi bizottsága Ferdindndi Gyula elnökletével
kedden délben ülést tartott és ezen tárgyalta
az alkotmányosság helyreállításáról és az ideiglenes állami föhatalomról szóló törvényjavaslatokat. Ferdinándi Gyula a kisgazda-párt, Slmonyi-Semadam Sándor a keresztény nemzeti
egyesülés pártjának nevében kijelentik, hogy
1
ragaszkodnak a javaslat eredeti szövegéhez.
| Bdrcty István igazságügyminiszter bejelenti,

Cigaretta töltők!

hogy pártja, a demokrata-párt, s javaslat eredeti szövegét fogadja el, 0 maga azonban
nincs ezen a felfogáson. Több felszólalás után
nagyobb vita indult meg, melynek gerincét az
a kérdés alkotta, hogy van-e visszatérés a jogfolytonossághoz. Gróf Andrássy Gyula hosszabb
beszédben kifogásolja azt, hogy a pártoknak
már nincs megegyezésük. Bárczy István igazságügyminiszter ajánlja, hogy ne törvénynek, hanem
csak országos határozatnak nevezzék a hozandó
határozatokat. Ezt azzal indokolja, hogy a
szuverénitásnak két faktora van, a törvényhozás és a király és mivel a királyi hatalom
szünetel, a szuverénitás ezidöszerint csonka.
Utal Deák Ferencre és a kiegyezést megelőző
korszakra, amikor csak országos határozatokat
hoztak. Huszár Károly miniszterelnök szembeszáll az igazságügyminiszter felfogásával, amelyet Synonyi-Semadam Sándor is ellenez.
A n e m z e t g y ű l é s tagjainak f i z e t é s e .
Az Est jelenti: A nemzetgyűlés gazdasági
bizottsága Rakovszky István elnöklésével kedden
délelőtt ülést tartott, amelyen a Ház tisztviselőinek fizetésrendezéséről tárgyalt. Szóbakerült a nemzetgyűlési képviselők fizetésének a
kérdése is, erről azonban határozatot nem hoztak és igy a képviselők fizetése egyelőre a régi
marad, amig nem rendezik az állami tisztviselők illetményeit.
A tisztviselők fizetésrendezése a
nemzetgyűlésben.
Budapest, február 24. A nemzetgyűlés gazdasági bizottsága ma délben ülést tartott Egyebek között a Ház tisztviselőinek anyagi helyzetével, fizetésjavitás ügyével foglalkozott, Napirenden van a képviselők fizetésének megállapítása is. A terv az, hogy a képviselői fizetés
évi 24.000 korona, ezenfelül 6000 korona lakbér legyen. A pártok vezetői között szóbakerültek a legutóbbi napokban a miniszteri fizetések is. Ezekre nézve körülbelül az volna a
megállapodás, hogy az évi fizetés tárcánkint
50.000 korona legyen, 10.000 korona lakbérrel.
A miniszterelnök évi fizetése természetbeni lakás
és. 80.000 korona lenne.
Vádinditvány a Károlyi-kormány
tagjai ellen.
Budapest, február 24. A k resztény nemzeti
egyesülés pártjában a Károlj i-kormány tagjai
ellen beadandó vádinditvány kapcsán a következő letűnt politikusokra akarja a párt a vádat
kiterjeszteni: gróf Károlyi Mihály, Berinkey
Dénes, gróf Batthyány Tivadar, Nagy Vincze,
Szende Pál, Garami Ernő, Buza Barna, Lovászy
Márton, Linder Béla, juhász Nagy Sándor,
Kunfi Zsigmond, Bartha Albert, gróf Festetich
Sándor, Böhm Vilmos, Peidl Gyula, Nagy
Ferenc és Baloghy Ernő.

a legolcsóbb árak mellett vásárolhatók a
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TELEFON, TÁVIRAT.
A románok 24-én hagyják tl
a Tisza-vonalat.
Budapest, február 24. Illetékes helyről származó értesülés szerint a román hadsereg a
Tiszántúl kiürítését megkezdette és a Debrecent megszálló csapatok február 26-án elhagyják a várost. Az eddigi megállapodások szerint
március 15-ig a békekonferencia által megszabott halárokig a román hadsereg az összes
megszállott területeket elhagyja.

A nemzeti hadsereg bevonult Tokajra,
Az N. U. jelenti: Mint hiteles helyről értesülünk, a nemzeti hadsereg katonái bevonultak
Tokajra és Szolnokra, amelyeket a románok
kiürítettek.

Cáfolják Apponyi Inzultáláaának hírét.
A 8 Órai Ujsdg feltűnést kellő, megdöbbenlő
hirét Apponyi inzultálásáról szóló budapesti telefonjelentést mi is közöltük. Most ezt jelenti az
M. T. 1.: Az egyik estilap azt újságolja, hogy
a magyar kormány a párisi Havas-ügynökség
utján olyan tartalmú jelentést kapott, amely
szerint Apponyi Albert grófot Párisban a Bois
de Boulogneban tett sétája alkalmával több
francia munkás megtámadta és inzultálta. A
Magyar Távirati Irodát illetékes helyen felhatalmazták annak megállapítására, hogy a magyar kormány ilyen tartalmú értesítést nem
kapott. A M. T. I. ehhez hozzáfűzi, hogy
Apponyi Albert gróf Inzultálásáról a késő éjjeli
órákig a Magyar Távirati Irodához sem érkezett jelentés. Sem Neuiliybe kiküldött tudósilója
nem táviratozta meg ennek az állítólagos támadásnak hirét, sem pedig a Havas-ügynökségnek ilyep tartalmú jelenlése nem érkezett
3udapestre, noha a párisi ügynökségnek számos
clentése jutott el ma is a Magyar Távirati
rodához. Remélhető tehát, hogy ennek a felháborító támadásnak hire, amely Budapesten a
legnagyobbfoku izgalmat keltette, teljesen alaptalannak fog bizonyulni.

hranuaí, brílliánsí

ékszereket, platinát

minden mennyiségben legmagasabb áron vásárolok

FISCHER

K.

Redőny javításokat,
ajak szállítását elvállal Fekete Vilmos

Redőnyipar vállalata

Református palota.

223

Telefon 1 3 - 5 3 .

— Kiss D -palota a a
Tóth Péterrel szemben.
Valódi Houbigant D'Orsay, Gueldy, Arys,

Cotty p a r f ü m ö k

eredeti üvegekben és kiméivé. — Houbigunl pouderek minden illalbun.

Gibbs f o g k r é m e k
„ ü i b b s " toilette és borotva

szappanok

r«

Valódi kölni vizek eredeti üvegekben
és kimérve O d r Houbigant 'oilelte vizek
\ j . össze* arc. köröm >S kezápoló s / e r e k

Hadifoglyok hazaszállítása, Ax a
ilom, amely a hadügyminiszter
hadügyminiszter erélyes
mozgalom,
kezdeményezése folytán a társadalmi megértét
lendt' tes áldozatkészségére Joggal számit,
ujabb és ujabb erkölcsi támogatásban részesül
ugyan, de anyagi eredménye még mindig nem
gyarapszik a megkívánt ütemben. Nemcsak
azoknak kell vállvetve és kéz a kézben összefogniok, akik könnyes imádság között álmodják és siratják vissza orosz rabkenyéren tengődő, éhező szeretteiket, hanem mindazoknak,
akik előtt nem lehet közömbös a maroknyi
magyarság martirmaradékának a megmentése.
Nem hagyhat ugyanis hidegen senkit, a testvéri szeretet egyetlen igaz magyarját sem az
a veszteség, amely a nemzeti újjáépítés
gigászi munkájára, sanyarú fogságban ernyedő,
annyi dologra kész magyar kar hiánya mialt
háramlik. A hazaszállitási költségek céljaira
szánt adományokat a vármegye területén a
csongrádmegyei katonai parancsnokság (vasúti
központi leszámoió-hivatal II. eni. 31. sz. ajtó)
gyűjti és nyugtázza. A haza érdeke mindenkitől a hadifogoly-akció leglelkesebb erkölcsi
és legbőkezűbb anyagi támogatását várja el
és követeli meg. Február I l ikétől kezdve az
adományok sorrendje ez: Burger Zsigmond
1Q0O korona, kisteleki Horthy-ünnep tiszta
övedelme 1050 korona, özv. Halász Pálné
100 korona, Székely Boriska 1 drb ezüst 5
koronás, Újhelyi Emil 200 korona, Szabó L.
és Társa 400 korona, Tóth Aurél 100 korona,
László Jakab 150 korona, Lippay Nagy Antal
500 korona, őrgróf Pallavicini Alfonz Károly
5000 korona. Heimann Illés 100 korona, Pap
Mihály 50 korona, Endrényi Lajos 200 korona,
dr. Gál Zsigmond 50 korona, Szántó Rezső i
100 korona, Duna—tiszaközi Kereskedelmi r.-t. J
1000 korona, Székely Sándorné 60 korona, 1
Németh Imre 16 drb ezüst 1 koronás és 1 drb ;
arany karikagyűrű, Pártos Lajos 100 korona, 1
Reitzer Lipót 100 korona, Qlöckner József
és Glöckner Józsefné 100—100 korona,
Szegedi Leányegylet 500 korona, városi javadalmi hivatal 100 korona, Szegedi Kézmű vesoank 500 korona, Braun Sándor 60 korona,
Kirchenmayer Antal 60 korona, Salgó Péter
55 drb papír frank, dr. Bodnár Géza 100
korona, Vendéglősek Szikvizgyára3000 korona,
Singer Antalné 500 korona, dr. Szeless—
Rosmann 200 korona, Bohn József 1000
korona, Leszámoió-hivatal koszorumegváltás
200 korona, Kovács Sándor 500 korona,
Szűcs Béla 1000 korona, összesen 18.180
korona, 1 drb ezüst 5 koronás, 16 drb ezüst
1 koronás, 1 drb arany karikagyűrű és 55 drb
papír frank, ehhez a már korábban kimulatott
42 195 korona 40 fillér, különböző ezüst és
réz pénzek, 1 drb 10 fiankos arany és 1 drb
arany karikagyűrű, a gyűjtés eddigi eredménye
tehát 60.375 korona 40 fillér, 236 drb különböző ezüst pénz, 21 drb réz pénz, 1 drb 10
frankos arany, 2 drb arany karikagyűrű és
§5 drb papír frank.
— Mit kérnek a szegedi főtisztviselők a
pénzQgyminls tértől A Nap jelenti: A pénzügyminiszterhez kedden egy kérvény érkezett,
fájdalmasan szenzációs írás, amely szomorú
dokumentuma a magyar köztisztviselők irtózatos nyomorának. Szegedi főtisztviselők, jól
dotált mérnökök kérik benne a pénzügyminisztert, hogy három havi szabadságot engedélyezzen, amely idö alatt mezőgazdasági munkát
akarnak végezni, hogy nyomorukon enyhítsenek.
Dolgozni akarnak, félredobva minden elöitéleet,
nehéz testi munkával akarják megkeresni azt a
kenyeret, amelyet nem tud megadni az állam
a tisztviselőinek. A kérvényt a szegedi X. földmérési felügyelőség tisztikara irta alj, kOztük
egy műszaki főianflcsos, 3 műszaki tanácsos,
4 főmérnök, 2 in rnök és 5 segéd iiérnök.

Í

— Az egyet m ögye. A Délmagyarország
már nugirta, luigy a Szeneden jáil egyetemi
bizottság a felállítandó főiskola céljaira a leszámoió-hivatal, tábla és a városi kereskedelmi
iskola épületeit szemelte ki. A kultuszminiszter
pedig felhívta dr. Gaál Énre tanácsnokot, hogy
ezen épületek tervrajzait záros határidőn belül
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küldje fel hozzá, hogy határozatot hozhasson a
minisztérium, megfelelők lesznek-e a felajánlott
épületek a megnyitandó egyetem részére. A
tervrajzok .végre elkészültek s azokat dr. Somogyi Szilveszter polgármester hétfőn Budapestre el is küldötte. Ezzel kapcsolatosan a
polgármester kijelentette, hogy az épületek átadásán felül a városnak még sokkal több áldozatot is kell hozni, de meg kell ragadni minden alkalmat, hogy Szeged végre egyetemhez
jusson.
— Obláth Lipót meghalt. Távol a várostól,
ahol munkásélete lepergett és ahol mindig
csak a köz javáért dolgozott, Budapesten a
Grünwald-szanatóriumban, hétfőn este meghalt
Obláth Lipót, a város egyik érdemes, régi polgára. Obláth már a vizelötti időben tagja volt
a köztörvényhatóságnak, résztvett az árvízvédelmi munkálatokban és a rekonstrukció idején
tevékenyen működött közre a város újjáépítésén.
Sokat látott és sokat tapasztalt férfi volt. Fiatal
korában gyakran járt a külföldön' és az ott
szerzett tapasztalatait itthon kivánta értékesíteni.
Valamikor gyakran szereplő tagja volt a köztörvényhatósági bizottságnak,
amelyben az
egyéni érdek mellőzésével mindig a város
érdekeit védte. Sikraszálit minden igaz ügy
mellett, rámutatott a hibákra, amik miatt esetleg
a várost anyagi vagy erkölcsi károsodás érhette
volna. Lelkes liive volt a magyar kulturának,
amelynek érdekében nemcsak szóval, de tettel
is jó példával járt elöl. Hite volt a magyarság
erejében, hivatottságában és jövendőjében és
hitt a város nagy arányokat öltő -fejlődésében,
kulturhivatásában. Az utóbbi
esztendőkben
gyakran betegeskrdeft és agg koráta való hivatkozással a közéleti tevékenységtől mindinkább visszavonult. Noha erősen rövidlátó volt,
egyre olvasott, öregségére is egyre képezte magát. Böngézfe az újságokat, amelyekben folyton azt kereste, hogy a külföld milyen véleménnyel van bajba jutott, szerencsétlen országunkról. A tél elején az öregséggel járó bajok
mindjobban erőt vettek rajta, amiért is fia felvitte Budapestre és a Grünwald-szanatóriumban helyezte el, ahol héifön 85 éves korában
elhalálozott. Évek hosszú során át elnöke volt
a Lloyd-Társulatnak, igazgatósági tagja a,. Somogyi-könyvtárnak és buzgó, lelkes híve minden kulturális és jótékonycélu mozgalomnak.
Szerdán, Budapesten helyezik el végső nyugalomra.
— Szeged kOrnyékén nem lehet árvlxveszedelem. A lúdvári zsilip megnyitásakor a
Tisza vize 630-ról 290 re apadt. Ez a kedvező
eredmény arra késztette a polgármestert, hogy
a Matyér zsilipjeit is megnyittassa. Az eredmény itt sem maradt el, meit a Matyér 1 nap
alatt félméteres apadást matatott. Ezt követöieg mrgnyitotiák a fehértói zsilipet, valamint
a subaskai elzárást is, aminek következtében a
fehértói árvizveszedelam meg is szűnt. Itt
jegyezzük meg, hogy a tápéi rét fölött lévő
Kémesről is e szivattyúzták a vizet.
— Fel O'ték a porosa királyt sírboltot
A Wolff ügynökség jelenti: A charlottenburgt
mauzóleumban tegnap betörésnek jöttek •
nyomára A betörök leitörték Lujza királynő
koporsóját és kirabolták. A többi koporsóval
nem tudtak megbirkózni. Mis koporsóról az
aranyból, ezüstből és aranyozol szénből
készfiit koszorúkat meg csokrokat elrabolták.
A betörőket keresik. (M. T. I.)
— Igazolják a városi tisztviselőket, \ d n t egy kél hónap óla folyik a kommün ideje alatt
hivatali szolgálatot teljesített városi tisztviaelók
igazolása. Az igazolásokat sorsolások utján
létrejött és négy turnusba csoportosított bizottságok végzik. Illetékes helyről származó értesülés szerint, eddig minden tisztviselőt igazoltak,
akiknek névsorában az összes főbb tisztviselők
nevei is szerepelnek.
— N ihány napra v«n világító anyag. Schweiger Mixsa szénkercskedő ismét szállított a vatoc
részére 2 és fél vagon szenet. Tudomásunk
szerint a gazgyár is rl van látva bizonyos
mennyiségű fáv*l i így, ha rövid időre is, leméihet^V hogy a világiiáá zavarok elkerülhetők
lesznek.

Szeged, 1920 február 25.
— A Magyar Hók Nemzeti Szövetségének
szegedi elnöke, dr. Kelemen Béláné, felkéri az
elnöki tanács tagjait a folyó hó 25én, szerdán
délután 3 órakor a városháza tanácstermében
megtartandó értekezleten való szives megjelenésre. Az értekezlet tárgya a Délvidéki Liga
szegedi ünnepélyes megalakulásában való részvétei.
— Diplomájuktól fosztja meg az egyetei
a bolsevizmus és a forradalom vezetőit
Budapestről jelentik: Egyik estilap értesülése
szerint' a budapesti egyetem bölcsészeti karán
előterjesztést tettek, hogy az egyetemnek biztosított jogok alapján dr. Pogány József, dr.
Lukács György, dr. Varga Jenő és Kunfi Zsigmond, akik itt nyerték el diplomájukat, a doktorátustól megfosztassanak. Értesülésünk szerint
— irja a 8 Orai IJjság — a bölcsészeti kar
a javaslatot elfogadta és felterjesztette az egyetemi tanácshoz, ahol ki fogják mondani a 4
kommunista-vezér megfosztását diplomájuktól.
Ezzel egyidejűleg a jogi karon is legközelebb
foglalkoznak és azt fogják javasolni, hogy dr.^
Ágoston Pétert, dr. Rónai Zoltánt, dr. Landler*
Jenőt jogi doktorátusoktól megfosztotiaknak
nyilvánítsák ki. Az orvosi karon dr. Hamburger Jenő diplomájának érvénytelenítését fogják
javasolni. Javasolni fogják továbbá azt is, hogy
- dr. Jászi Oszkárt és gróf Károlyi Mihályt,
akiket szintén a budapesti egyetemen avattak
doktorokká, diplomájuktól hazaellenes működésűkért megfosztják.
— A Szegedi Lloy^Társulat elnöksége ez
uton értesiti tagjait, hogy a nemzeti hadsereg
céljaira, indítandó gyűjtés tárgyában a Szegedi
Kereskedők Szövetségével folyó hó 25-én, szerdán áélután 5 órakor a Lloyd-Társulat helyiségében együttes ülést tart és kéri tagjait, hogy
azon mennél számosabban jelenjenek meg.
— Uj tiszai hid Csókánál. Az U. N. jelenti:
Csókán uj tiszai hidat építenek az oláhok,
akik Szeged elkerülésével akarnak V3suti kapcsolatot létesíteni a bácskai és báráli hálózatok
kőzött.
— Emlékistentisztelet a zsinagógában. A
Szentegylel ez évi emlékünnepélyét február
26-án, csütörtökön délután Öt órakor tartja. Az
emlékbeszédet Löw Immánuel főrabbi mondja.
Ezt megelőzőleg négy órakor szentcgyleti közgyűlés lesz.
— A spanyoljárvány lefolyása. A spanyoljárvány egyelőre megszűnt a városbán s mint
közöltük tegnap, a járványb'zottság is feloszlott. A járvány statisztikája szerint eddig
639 megbetegedés történt a bcltei ületen, 168
a tanyákon s összesen 4^ haláleset. A halálozások arányszáma tehát még 10 százalék sem
volt. Vasárnap óta a főorvosi hivatalhoz ujabb
megbetegedésekről nem érke tek jelentések,
ami elsősorban a kedvező időjárásnak köszönhető. A járvány vehemenciája esetén a
járványbizottság ismét megalakul s életbelépteti a szükséges ó intézkedéseket. Valószínű, hogy a járvány lanyhulása csak ideiglenes s csak addig tart, amig a szép idő.
Kívánatos tehát, hogy a közönség továbbra
is óvatosan viselkedik s ne kere se a fertőzésre alkalmas helyeket.
— A Dugonics-Tá saság kizárt tagjaű Felfokozott érdeklődéssel várta Szeged irodalom
és nv/észét iránt érdeklődő közönsége annak
a gyűlésnek az. eredményét, amelyet a Dugonics-Társaság igazgató-választmánya liélfőn este
tartott. A gyűlésnek dr. Szalay József volt az
elnöke s tárgya volt az igazoló-bizottság jelentése a Társaság tagjainak a proletárdiktatúra
alatt tanúsított magatartásáról. Az igazolóbizottság tagjai: Homor István, Cserzy Mihály
és Palotás Fausztin ezredes a Dugonics-Társaság összes tagjait igazoltnak jelentették ki,
kiveve Szalay János és BródL Mihályt. Az
igazgató-tanács ehhez képest a két tag kizárását fogja jtvasoini, a március 7-én tartandó
közgyűlésnek. Elhatározták, hogy az ekként
megüresedett tagsági helyeket egyelőre nem
töltik be s hogy a legközelebbi felolvasóülésükön 5 koronás belépti dijakat fognak szedni.
Az ekként befolyó jövedelmet a nemzeti hadsereg javára fcrdilják. Somlyódy István és
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— Szélhán.os portás. A Kass-szátló portása,
Ujlaly Anlal indítványozták, hogy a társulat
tiszteletbeli tagjává válasszák Zadravccz István hogy egy kis mellékkeresetre tegyen szert,
tábori püspököt. Az igazgató-tanács az indit- furcsa zsarolási müveletet eszelt ki. Az idegenellenőrző hivatal ugyanis r.ndeletet adott ki,
ványt a közgyűlés elé terjeszti.
— Az uj lakásrendeletben előirt átszerve- hogy azok, akik 24 óránál tovább tartózkodnak
zési munkálatok miatt a lakáshivatalt folyó hó a városban s erre engedélyük nincsen, meg27-én, 28-án és március 1-én (pénteken, szom- bírságoltalak. A Kass portása ezt használta
baton és hétfőn) zárva tartják, az e napokra fel s minden vendégnek a számlájára, akinek
kitűzött tárgyalások elhalasztatnak és ujabb véletlenül nem volt engedélye itt tartózkodásra,
rávezette, hogy „Utólagos büntetés 60 korona*.
idézőket bocsátanak ki.
S ezen 60 koronát a gavallér vendégektől
— Nincs fOtőanyaga a bábaképezdértek. szabályszerűen be is vasalta. Végre feltűnt az
Dr. Kiss Menyhért tanársegéd arról értesítette egyiknek s feljelentést tett a kihágási bíróságnál.
a polgármestert, hogy az állami bábaképezde Dr. Árvay kihágási biró hétfőn délelőttre befája feljesen elfogyott és ha sürgősen nem idézte Kass János szállótulajdonost, aki a legkapnának fát, kénytelenek lennének az intézetet nagyobb felháborodással vette tudomásul alkalbezárni. A polgármester nagynehezen tudott a mazottjának eljárását, a panaszosoknak kárukat
közélelmezési hivataltól 30 métermázsa rőzsét megtérítette és bejelentette a kihágási bírónak,
szerezni a kórház részére, mely mennyiség 1 hogy hazamenet azonnal elbocsájtja a bűnös
napra biztosítja a bábaképző füthetóségét. Utólag portást.
nyert értesülésünk szerint sikerült a hadOiztos— Értesítjük a közönséget, hogy Deutsch
ság révén egy egész vagon fával a bábaképezLajos „Dugonics" bútoráruházát a jelenlegi
dét zavarából kisegíteni.
— Müvészliázasság. Gergely Sándor, a helyiségéből (Dugonics-tér 11., Forbáth-palota)
kiváló szobrászművész tegnap kötött házasságot megnagyobbítva, ugyanazon épület Tisza LajosMilkó Erzsébet iparmüvésznővel. A inüvészpár ' körúti oldalára helyezte át.
a mai napon Berlinbe utazott.
— Magyar szívből mzgyar czivhez. Ilyen
cimen
jelentek meg, Ízléses kötetben Vályi Nagy
— A DMKE-intemátus működését egyelőre
Gézának,
a nemzeti -hadsereg szegedi poéta
felfüggesztette. A Délvidék megszállásával
főhadnagyának
ujabb versei. Izzó és erős maa szegedi internátusok nagyrésze üresen
gyar
érzés,
amely
férfias bánatban és rendümaradt. Így a DMKE be az 1919/20-ik tanévre
letlen
hitben
nyilatkozik,
a fő jellemzője ezekcsak 7 diák jelentkezett ellátásért. Az intézet
felügyelő-bizottsága mindennek dacára az nek a formában is teljesen magyar és őszinte
internátus megnyitása mellett döntött, mert a hangú verseknek. A legtöbbje alkalmi költemult év szeptemberében még remélte, hogy mény, de van a kötetben néhátjy vers, amely
a helyzet rövidesen változni fog és a határok túléli az alkalmiságot és valódi költői ihlet szemegnyílnak Sajnos, ez a mai napig nem rencsés szülötte. Vályi Nagy Géza uj versestörtént meg, sőt előreláthatólag hamarosan könyve bizonyára nagyban növelni fogja a fiatal
be sem következhet. Ezért al internátus poéta országos népszerűségét.
— Elitélt szénaláncoaok. Dr. Árvay Ferenc
igazgatósága a hétfő délutáni ülésén ugy
határozott, hogy az intézet működését február kihágási biró hétfőn délelőtt Ocskó János, Lajkó
végével erre a tanévre ideiglenesen felfüg- Menyhért és Thurzó János mérgespusztai lakogeszti, személyzetét eibocsitja s helyiségeit sokat fejenkint J500 korona pénzbirsággal sujprivát lakások céljaira bérbeadja Hauser R. I totta, mivel fentnevezett három gazda a behoSándor igazgatónak értékes működését azon- zott 60 métermázsa szénát jóval a maximális
ban a jövőre is biztosítani szándékoznak, áron felül akarta eladni. A kihágási biró a
azért őt lakásában továbbra is díjmentesen pénzbüntetésen felül elrendelte azt is, hogy a
meghagyjak. A felügyelő-bizottság a személy- lefoglalt szénát métermászánkint 180 koronás
zet iizetésjavitási kérelmét is teljesíthetőnek hatósági áron kötelesek eladni.
találta, mivel azt 1918 ban állapította meg s
— Dr. Koitál Aladár nőorvos és szülész
ez a díjazás nincs arányban a mai drágaság- rendelését Arany János-utca 11, földszint 2.
gal. Végül kimondották határozatilag, hogy alatt megkezdte Rendel délelőtt fél 11—12 ig,
a DMKE, mivel mint közművelődési egyesület délután 2 - 4 - i g . Telefon 1 6 - 4 6 .
magyarosító
propaganda tevékenységet
a
— Zsirbzódaoldatot ivott. Kedden délelőtt
Délvidéken a jelen viszonyok között nem
fejthet ki, a DMKE-nek harcos szervezetté beszállították a közkórházba Török Franciska
kell átalakulnia és irredenta-propagandát kell 30 éves háztartástjeli Lányt, aki Remény-utca
a jövőben kifejtenie. Dr. Tóth József elnöknek 52. szám alatti lakásán, öngyilkossági szándékvolt ez indítványa, amit nagy lelkesedéssel ból zsirszódaoidatot ivott. Tettének oka ismeretlen, mert levelét-.nem hagyott hátra, kihallfogadtak el.
gatni pedig nem lehetett. A zsirszóda a torkát
— A Népszava meggyilkolt szerkesztői. annyira összemarta, hogy beszélni képtelen
A rendőrség Somogyi Béla.meggyilkolása ügyé- Felgyógyulásához kevés a remény.
vel végzett. Eddigi nyomozásának iratait a mai
— Cséry-Budapest telepi koksz azonnali
napon áttelte a katonai ügyészséghez, mert
átvételre
előjegyezhető Bach J e n ő és testmegállapítást nyert, hogy a gyilkosságban szereplő automobil katonai gépkocsi volt, amely vére cégnél.
azóta eltűnt. A nyomozás sikere érdekében
— Egyetlen hely, hol meglepő olcsón é;
további részlelek egyelőre nem közölhetők. A jól vásárolhat buíort: Dcutsch Lajos Dugonics
hatóságok egyébként továbbra -is a legnagyobb bútoráruháza, Dugonics-tér 11., Forbáth-palota
eréliyel folytatják a nyomozást. (M. T. I.)
(Bejárat a Dugonics-téri oidalon )
M. T. I. jelenti: Egyes sajtóorgánumok a
— Legújabb kész női kabátok, blousok
Somogyi Béla temetéséről szóló tudósításukban
a temetésen résztvevők számát erősen nagyítják. aljak, ruhák, férfi és női gyapjúszövetek, sely
Voliak lapok, amelyek 40—50 ezerre, sőt mek stb. mérsékelt árban. Reményiné divatház
többre becsüllék azoknak számát, akik a teme- Szeged, Széchenyi-tér 2, (főposta mellett.)
tésen résztvettek. Illetékes helyiől arról érte— Nemzeti Boy-vállalat kisebb fuvarozó:
sitik a Magyar Távirati Irodát, hogy a rendőrség a magyar belügyminisztertől nyert utasítás eszközöl. Lnzarowilz 11. Lá/ár Tisza Lajo;
folytán megszámlálta a felvonullak sorait és körút 31. Telefon 8—82.
984 sort számlállak meg. Ha a 984 sor mindegyikében 6 ember menetelt, akkor 5904, kerek
számban 6000 ember vett részt a temetésen.
E számban természetesen nem szerepelnek azok,
akik a temetést az úttestről nézték végig.
ré
Az Est jelenti: Bacsó Bélát, a Népszava
munkatársát kedden délután félhárom órakor
pénzeket, Omega és Schaffhauseni
temették a vas- és fémmunkások Tököiy-uti
órákat legmagasabb á.ban vesz
Otthonából, ahol Bacsó felravatalozva van. A
sírnál a szociáldemokrata-párt és a Népszava
szerkesztősége nevében Gergely Győző hirlapKelemen utca 7.
q
Telefon 16—01
rói tartott beszédet.

flramzaf,

ezüstöt,

bnii ánsokat,
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Szeged, 1920 febrnár 24.

SZIHHfiZ, MŰVÉSZET TÖRVÉNYKEZÉS K Ö Z G A Z D A S Á G
HETI

MOSORi

Szerda elöaiör: Szerelem vására, amerikai történet.
Premicrbérlet A 33.
Csütörtök: Szerelem vására, amerikai
történet.
Premicrbérlet B S I
Péntek: Szerelem vására, amerikai történet. Bértetazflnet.
Szombat: Lili bárónő, operett. BérletszUnet.
Vasárnap délután: Stambul rózsája, operett.
Vasárnap e s t e : Fekete lovas, szinmti. Bérletszünet.
Héttő: Szerelem vására, amerikai történet. Bérletszünet

• A szegedi filharmonikus-egyesület zenetársasága Fichtner Sándor vezénylete mellett a
Szegedi Leányegylet javára ma, szerdán délután egynegyed 6 órakor a Tisza-szálló nagytermében hangversenyt rendez. Jegyek előre
válthatók Bárd Piroska zenemükereskedésében,
Oroszlán-utca 21.

KORZO-MOZI R.-T.
Telefon-szám 11—85.

Február 25., 26. és 27-én,
szerdán, csütörtökön és pénteken

— A Návayak gyilkosait Szegedre hozzák. Egyik estilap jelenti Budapestről: Szomorú karavánt indítottak útnak a Margitkörúti katoi J fogházból Szegedre: Egy
sereg gyilkost, akik valamennyien Szamuelly
halálvonatán teljesítettek terrorista szolgálatot
és résztvettek Návay Lajosnak, a képviselőház
egykori elnökének legyilkolásaban Kezükkel,
lábukkal egymáshoz láncolva szuronyos csendőrök kíséretében vezették ki őket a pestszentlőrinci á lomásra és onnét a személyvonattal Szegedre szállították valamennyit a
csillagbőrtönbe. Ezeknek a terroristáknak
parancsnoka egy gonoszképfi fiatal siheder,
Engi Sándor volt, aki ellen 12 rendbeli
gyilkosság büntette miatt emelt Vádat az
ügyészség. Engi Sándor fogatta el és gyilkolta meg Návay Lajost is.
—A valuta-csempész szegediügyvédMMy
jelenti: A budapesti vádtanács kedden foglalkozott Darvas Káioly szegedi ügyvéd és társainak bünügyével, akiket valuta-csempészés miatt
letartóztattak. A vádtanács megengedte, hogy
dr. Darvas Károlyt 200.000 korona, Darvas
Bélát, Darvas Imrét és Bauer Sándort százszázezer, összesen félmillió korona ellenében
szabadlábra helyezzék. A végzést most áttették
az államügyészséghez és ha az nem él jogorvoslattal a végzés ellen, akkor az óvadék
letétele után a vádlottak szabadlábra ker'llnek.

Gróf Monté Fizetek 43 K-t
Cristo II. rész.
III. RÉSZ.

IV. RÉSZ.

eg(| gramm aranijérl; használható tárgyakért többet is. Régi aranypénznek
grammját 100 K-val fizetem. Régi ezüst
pénzt és brilliáns ékszert bárkinél magasabb árban veszek. Keresek megvételre Omega, Schaffhauseni és Brauswetter-féle órákat igen magas árban.
Óra ös ékszerjavlló mQhelijt

Február 28-tól

Március

GÁSPÁR FERENC

március 2-ig.

3 - 6 ig.

Kölcsen-ulca 2. szám.

Tavaszi kosztümkelmék, ruhaszövetek, selymek és crep de
chinek, nagy választékban es<5)
Előadások 5, 7 és 9 órakor.
Vasárnap 2, 7. 4, 5, 7 és 9 órakor.

mozi
Uránia roüsora.
Szerdán és csütörtökö..: A bün könyve.
Fantasztikus dráma 5 felvonásban. A főszerepekben Theodor Loos és Éva Speyer.
Péntektől—vasárnapig: Asszony bosszú. Amerikai dráma 4 részben. A főszerepekben Mattyasovszky Ilona és Lóth ila.
A bün könyve. Theodor Loos és Éva
Speyer, két kiváló német művész játsza az
Uránia szerdai és csütörtöki műsorának főszerepét. A fantasztikus meséjü film kiállítása
különlegesen tökéletes, cselekménye pedig
rendkívül finom és izgalmas.

GERÖ
128

ÉS

TABAR

SZÉCHENYI-TÉR 7. SZÁM.

URAN1A

MAGY. TUD. SZÍNHÁZ
=

TFLFFON 072.

=

Szerdán és csütörtökön, febr. 2 5 , 26.

Theodor Looa és Éva
Speyer felléptével, ss

Abünkönyve
Fantasztikus dráma 5 részben.

H ö l g y f o d r á s z

és manikürszalon

Kiállítás és rendezés szempontjából
egyaránt kimagasló filmalkotás.

GASKÓ BÉLA és HOFFMANNÉ
I S K O L A - U T C A 7.

333

TELEFON

10-61.

I löadások il u. »/, 5, •/. 7, •/• « órakor.

x A kereskedők éa az árvlzsgiló-bizott*
•ág. Az árvizsgáló-bizottság legutóbb megtartott gyűlésén a maximális árak be nem tartásának kérdésével foglalkozott. A só maximális
árát, mely egyébként nem egy visszaélésre
adott alkalmat, most kilogramonkint 6 koronában állapították meg. Az almát egyes kereskedők a maximális árnál drágábban árusították, ezt most megszüntették és kilogramonként
20 koronás árat állapítottak meg. A zsirszódát
illetőleg távirat érkezett az országos központi
árvizsgáló-bizottságtól, hogy a zsirszódát Pesten 60 koronáért árusítják a szegedi 120 koronás árral szemben. A szegedi kereskedők erre
vonatkozólag odanyilatkoztak, hogy ők a zsirszódát 90 koronás árban vették, tehát 60 koronáért nem árusithatják. Az árvizsgáló-bizottság
ezért a méltányosság álláspontjára helyezkedett
s mert nem akarja, hogy a kereskedők a drágán
vett árun y>kat veszítsenek, a zsirszóda árát 80
koronában állapította meg.
t r - M á ] a s | - | g bevonják a városi pénzeket.
Szeged város a nyomasztó váltópénzhiányon
segítendő, egy évvel ezelőtt 8 millió korona
névértékű 20 és 50, majd később 10 koronás
bankjegyeket bocsájtott ki. A város ezeket a
bankjegyeket május 1-iki határidővel kivonja a
forgalomból. Az erre célzó intézkedéseket már
eddig is foganatosították és eddig 5 millió
korona értékű városi pénzt vontak ki a forgalomból. Valószínűnek látszik, hogy a kibocsájtott mennyiség nem lesz mind bevonható,
mert a forgalomban sok elkallódott. Ez természetesen haszna a városnak, mert a május 1-i
határidőn tul nem fogad el városi pénzt a
város. A már bevont bankjegyeket megsemm isitik.
— A Szegedi - Kereskedők Szövetsége
folyó hó 25-én, szerdán délután 5 órakor a
Lloyd-Társulat helyiségében taggyűlést Urt,
amelyre a Szövetség minden egyes tagját ezúton meghívja az elnökség. Tárgysorozat: 1.
Adakozás a nemzeti hadsereg céljára. 2. Állásfoglalás a kiviteli és beviteli vám, úgyszintén
a fényűzési illeték eltörlése tárgyában. 3. A
távbeszélő-forgalom korlátozásának ügye. 4.
Határozat a pénzügyigazgatóság közreműködésével tartott razziákon előfordult sérelmek tárgyában.
x Anyagbeszerzés az iparosok részére.
Az Ipartestület Országos Szövetsége a kormány
támogatásával nagymennyiségű vasárut, acélárut, viz- és gázszerelési cikket, villanyszerelési anyagot, cipészkelléket, cérnát, butorrugót,
nyomdaberendezési cikket, szerszámot és más,
lehetőleg minden szükséges anyagot szere* be
külföldről, a közvetítő kereskedelem kizárásával,
kizárólag kis- és kézmüiparosok részére. A szegedi ipartestület is megkezdte az anyagszükséglet összeírását. A titkári hivatalnál kell bejelenteni minden iparosnak, hogy milyen anyagból mennyire van szüksége. Jelenleg rendelkezésére áll az Ipartestületnek I. rendű narancssellack, kilogramonként 700 K-ás árban, azonkívül diszveret, rudzár, asztalos köszörűkő,
enyv, mész métermázsánként 50 K-ás árban és
cement 57 K-ás árban, továbbá faszén métermázsánként 450 K-ás árban.
— A belügyminiszter a helyi munkásaágé t. A b e l ü g y m i n i s z t é r i u m b ó l leirat érkezett
a főispáni hivatalhoz, mely arról intézkedik,
hogy a helybeli közmunkák végzésénél a hatóság az itteni munkásságot és iparosokat támogassa. Az illetékes hatóságok a rendeletnei'
annál könnyebben tesznek eleget, mert eddi^
is elsősorban a helyi munkásság és az iparosság érdekeit tartották szem előtl.
x A mezőgazdasági többtcrmelés előmunkálatai Hudapestrcl jelentik: A földművelésügyi minisztériumban nagyarányú előmunkálatok folynak, hogy a mezőgazdasági
többtermelést előmozdítsák. E munkálatok első
része, hogy a Pest megyében a szegedi halár
felé húzódó belvizekkel és talajvízzel elöntött
nagykiterjedésű területeket lecsapolják. A munkálatok vezetésére miniszteri biztost küldenek
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ki. A lecsapolásl munka mir a napokban kezdetét veszi és igy elérjük, hogy nagykiterjedésű vizenyős területeken intenzív gazdálkodás
kezdődhessék meg. E munkával párhuzamosan
megkezdik a Duna-Tisza-csatorna kiépítésé*
nek előkészítő munkáját és azt hamarosan az
építkezés megkezdése is követheti.
x Budapesti tőzsde. Budapest, február 24.
Értékpapírok: Magyar Hitel 1*10, Osztrák Hitel
900, Kereskedelmi Bank 6350, Magyar Bank
885, Leszámítoló 940, Agrár 1280, Fabank
1095. Jelzálog 5675, Hazai 775, Ingatlanbank
1300, Forgalmi 700, Hermes 460, Országos
Bank 840, Mercur 540, Iparbank 640, Kereskedelmi Bank 570, Boszniai Agrár 850, Földbirtokbank 950, Anglóbank 790, Hazai Takarékpénztár 21300, Magyar Alt. Tak. 1100,
Pannónia 5000, Foncíére 1320, Jégbiztositó
690, Konkordia 1270, Első budapesti 4875,
Gizella 1400, Hungária 2225, Viktória 3250,
Borsod-miskolci 2825, Beocsini 3850, Szentlörinci 1100, Téfrta és cement, 870, Északmagyarországi 2450, Esztergom-szászvári 2800,
Fel söm agyarországi 4150, István 730, Kőbányai
1350, Drasche 1900, Magnezit 4570, Magyar
ált. szén 4450, Kerámia 1160, Salgótarjáni
6350, Újlaki 1570, Urikány 3500, Kóburg 1780,.
Fegyvergyár 1190, Ganz-Danubius 9150, Ganz
villamos 2050, Kaszab 1150, Lang 750, Lipták
475, Rimamurányi 3260, Schlick 755, Csáky
1160, Miskolci vülamos 740, Adria 7450,
Atlantica 4300, Levante 3950, Közúti 1290,
Városi 575, Bur 480, Délivasut 622, Államvasút 3680, Tröst 1450, Aiheneauin 1790, Ált.
gáz 3325, Baróti 1420, Brassói 2550, Chinoin
1750, Danica 4500, Egyesült izzó 3050, Magyar
papir 2250, Spódium 2175, Fellen 3600, Flóra
2750, Goldberger
13.0, Gutmann 3300,
Hungária műtrágya 2800, Fatermelő 6700,
Klotild 2050, Magyar cukor 7400, Lámpa 2020,
Auer 1600, Repülő 860, Gummi 3600, Magyar
vasutforgalmi 1100, Nasici 9300, Országos fa
2320, Olajmüvek 2200, Phöbu* 480, Szlavónia
2600, Stummer 3650. Karton 1080, Polgári sörfözde 5400, Őstermelők 940, Marosvásárhelyi
1330, Nemzeti fa 1550, Lichtig 2100, Schwartzer
800, Telefon 1590, Vasmegyei villamos 1130,
Városfejlesztő 1100, Boni 1800, Győri textil
1825 Valuták: Lei 3 7 5 - 8 5 , márka 325—35,
font 865—80, francia frank 17 5—19, svájci
frank 39 5 - 4 3 , dollár 260 - 70, Napoleon
880—90, líra 1500-1650. rubel 245—55, szokol 2 7 0 - 8 5 , dinár 760—90. Váltók: Amsterdam
95- 105, Kopenhága 3500—4000, Krisztiánia
4000—4600, német bankpiacok 277 és fél—
307 és fél, olasz bankpiacok 1400—1650, Prága
2 6 5 - 9 5 , Stockholm 4400—5000, Svájci 3800—
4350, wieni kifizetés 8 5 - 9 5 .
Pslelós szerkesztő éa kiadótulajdonos:
PÁSZTOR JÓZSEF

VENUS ILLATSZERTÁR
SZEGED, KELEMENUTCA 7. SZÁM.
JUHASZ GYULA
UJ KÖNYVE

EZ AZ ÉN
VÉREM
amely « költő hetvennél több
ui versét tartalmazza.
vtlNDEN KÖNYVÁRUSNÁL K A P H A T Ó .
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DELMAOY ARORSZAO

SPORT

— Megkapja as SxTK a ffanyadl-teret A
Szegedi Testgyakorlók Köre sporttelep céljainak
megfelelő térség iránti kérelme már igen sokszor foglalkoztatta a várost. A SzTK mindent
elkö"-lett, hogy pályához jusson, de eddig
eredmény nélkül. A Hunyadi-tér felelne meg
leginkább a nemes célnak, ezt azonban a város
tanácsa más módon kívánta hasznosítani, szóval
a SzTK kérelmét elutasították. Az egyesület
most évi 3000 korona bért ajánlott föl a városnak, ezenkívül bemutatta az építkezés terveit
A tanács újólag foglalkozott az egyesület kérelmével. határozni azonban a középitészeti
tanács véleményezése nélkül nem akart, de
minden jel arra vall, hogy a SzTK végre meg-f
kapja a Hunyadi-teret.

Kelemen József
szállítási éa fuvarozási vállalat
200
Szeged, Kossuth Lajos-sugárut 20. szám.
Bútorszállítást, fuvarozást helyben és vfdékro legolcsóbb árban Tállal, Telefon 1543.

TST

BRAUN

JfVNOS

hangszerkészítő telepe Szeged, Kárász-o. 15.
Az összes hangszerek é s beszélőgépek legnagyobb
raktára, (avüások szakszerűen és gyorsan készülnek

Arcképes

igazolványba

fényképeket, levelező-lapokat é s fénykép-

o"l "h i T r é u 3 í

199

Kárpitos-munkákat elsőrendű kivitel-

ZS8SSFJ& Simányi Uios ÍSÉÍE*
Korzó-kávéház mellett Somogyi-atca 24. sz.

szí£ Balogh Sándor
k á r p i t o v m e s t e r . Kossuth Lajos-sugárut 6.

Telefon 1 2 - 0 3 .

o

Telefon 12—03.

Fizessen elő a

Diszpárnák és ottománok állandóan raktáron.

Szappan

mig a készlet
tart, kor. 30 kilója. ENOEL, Arany János-utca 4. xx

BABOS Áf^PÁD
specialista órás

SZEGED

Oroszlán-ú. 21.

gra, éksserraktár éa Javítóműhely,
öreg arany tárgyak b e v á l t á s i .
»
Finom órák szabályozása a legnagyobb pontosságra.

Óra, ékszer, gramofonlemez,
zseblámpa, öngyújtó a legolcsóbb

órakon. Négí arany és ezüstpénzt és tört

ZStiSS? TÓtl JÓM JSt

=

politikai napilapra.

Előfizetési ára házhoz szállítva:

1 hóra . .
Negyed évre
Fél évre- .
Egész évre

12
36
72
144

kor.
„
„
„

Kfilcaey-utca 7. sz. sí ó n i - és ékszerjavitás
Jótállás mellett.
m

S z e r k e s z t ő s é g és kiadóhivatal:
E l l ő S z e g e d i l r ó g é p ] a v ! t ó Vállalat
Telefon QM

KELLER A. Telefon
SZÉCHENYI-TÉR 8.

keveset használtak és uiak állandóan
Iríffípet
raktáron, leírások és javítások specíóKs «cflkmunl<
imunkósok állal soron kívül is eszközöltetnek. Angol eredeti festékszalagokat telefonhívásra
azonnal szállítunk.
,gs

Boldogasszony-sugárut 4. sz.
o Földszint, Demke palota, °
T E L E P O N 3 0 5 .

A SZEGEDI LLOYD-TÁRSULAT elnöksége, választmánya és
tagjai nevében mély szomorúsággal tudatja

OBLÁTH LIPÓT urnák
a Társulat évtizedeken át volt elnökének, majd díszelgőkének

lanka-

datlan szorgalmú, alkotó és tisztességes, becsületes munkában eltöltött
élet után történt elhunytát.
Társulatunk minden egyes tagja szivében őrzi meg volt elnökének emlékét és igyekszik megvalósítani azokat a nemes célokat, amelyekért elnöke egy hosszú életen át megalkuvást nem ismeröen becsülettel és közbecsülést kiérdemlöen fáradhatlanul küzdött.

DBLMAQYARORSZAO

Szeged, 1920 február 2S.

VARGA MIHÁLY Apró hirdetések.
kötólgyárosnál Őseged,
297

mindennemű KENDER, KÖTÉL ZSINEG,
ZSAK, PONYVA, és HALÓK jutányos
GYÁRI áron kaphatók. = s Telefon 469.

mi&z
könyv

ne Uéd óm Mákné
t f
szépirodalmi
eladó.' Mái > Hullám-utca 7. Víztorony
közelében.

Málló I

l»0 */•
kMnőkfr

UlIlM
mln0»éj.

FERENCZy LILLy

Figyelem!

8ándor-utca 10. s z . (Felsőváros.)

Nem téveszthető össze semmi kfll- és bel- földi koksz-szállítmánnyal, mert a szegedi
kokszbánya már rég diámért kitünó tüzelőanyag. PoraentMen kirostálva, válogatva. Pontosan zsákokban kimérve, házhoz, vidékre szállitva, állandóan megrendelhető kisebb-nagyobb vaggontételekben.

női divatszalon

Elvállal női és gyermekruhák, costümök és
minden c szakmába vágó munkák készítését a legújabb divat szerint jutányos áron.
T ű z k ö v e k , öngyújtók, karbidlámpák,

Viszonteladóknak árkedvezmény!

zseblámpák,

Ugy konyhák, szobák, szállodák, kávéház,
kör fűtésében, cukrászok, malom, paprikaszáritásnál, vegymosó, vasaló intézetekben,
' szabóknál, gyárüzemekben bevált kitűnő tüzelőanyag. Raktáron tartok kocka-, por- áa
k M B o a o t Veszek legmagasabb napiáron
kőszenet, kokszot, kocka- és porszenet a
vásárlóközönség becses pártfogását továbbra
, is kérve

aranyclein friss
töltésben kapható

Szántó Sándor

gépraktárában
Kiss D.-palota. m*

.

Legjobb hajfestő
az országosan elismert Leinzinger-féle. Kapható Leinzinger Gyula gyógyszertárában Szeged, Széchenyi-tér.

palóci János és Jőutf

ELESZTO
naponta frissen érkező áru

dekája 2 4 fillér.
Kapható a fióktejcsarnokokban.

Viszont elárusítók
részére

Kapható a Városi Központi Tejcsarnok
telepén: Párisl-körut 16.
jozi

Orincsák Miklósné
virágüzlet* Széchenyi-tér 17.
342
* Állandóan a legszebb élő v.rágok kaphatók. *
Csokrokat, koszorúkat élő- és művirágokból megrendelésre készít.
Telefon 15/67. lakás.

A r a n y a t ,

M i n d e n n e r n i H r ó g é p e k é a National (Ellenőrző)
__
éa évi Jókarban tartását elvállalom. Sikerült legjobb minőségű irógépszaltagot' és earbon- copirpapirokat beszereznem. —
= =
Telefomendelést azonnal szállítom. =====

K E L E M E N

S t e g e d l Tábla. T ö r v é n r s s é k é s Járásbíróságok
írógép n B u c r é n t t Somogyi-utca 24. szám.
Telefon-szám 1 3 2 2 .
221

Ékszerkészitő « órajavitó

L - I . -i. rendeztem be Széchenyi-tér 9 . ,

rnunfilvl
(Korzó-mozi házban.) - . L e g t ö b b
1 1 1 U 1 1 \ J I J C Kmunk4st foglalkoztató, kisza

válóan berendezett figyelmet érdemlő nagy műhelyemben karikagyűrűk legolcsóbban készülnek,
műhelyemben előállítva^— Tört a r a n / a t , zálogJ a c v eétt íeamt
legmagnsaEb áron veszek. a

D e u f s c h Imre.

Leghamarabb megszOnSKABOFORM-Le^maf^bmegMoí
liti a vl»iketeg»fj»»t, ótvart, tömflrt, rühességet- Nem
flsikit, c/2gtalan, nappal is használható. Próbaté^ely,
nagy Ugely is csslidt tigcly-adagokban. — Kapható
Jtt óuiet helybeli gyógyszerárakban, valamint mej
rendfIhetS a budapesti főraktírosníl T 8 r 8 k

'"fde1^

gyógyszertárában Budapesten, Király-n.

I

LÉZINGER ÖDÖN

É

B A R T A

Á G O S T O N

FOGMOTERME
305
KIOYÓ-UTCA I. O TELEFON 13-64.

RáczGéza
236

fogmülerme

Szeged, Mikszáth Kálmán-utca és
Valéria-tér sarok (bokor-ház.)
=

OYARTÓ

Szeged, Kárász-u. ö. (Lindenfeld cukorkaüzlet udvarában. (avitósok szakszerűen eszközöltetnek. 247.

Vízvezetéki javításokat,
fürdőszoba berendezéseket készít

órásmester Széchenyi-tér & szám.

Speciális lasltömOhely, lót lilással.
Mindenféle

nyersbőröket
magánosok részére is
k l k é s z l í

v a j y

m e g v e s z

SCHEINBER6ER ÉS POPPER bOrgqár
S x « | t á , Zaótér-Btca s. szám.

HATVANI JENŐ

FOGEL EDE. ffiSíkUrT:%öakka1Smí-

utca 8. «z4m. 175 Telefon 6—45- és 10—45. szám.

* DUGONICS-TÉR

3012

S

harisnyák, keztyük. szabókellékek és rövidárucikkek legolcsóbban beszerezhetők. 331

Sok pénzt takarít meg,
a Délvidéki Szabóipari Vállalatnál rendeli.

TELEFON

5—24.
v ^ i

RTESÍTEM nagYérdenni pácienseimet, hogy fogászali működésemet,
amelyet anyaghiány miatt kénytelen
voltam szüneteltetni, újból megkezdtem.

Joachim Károly

mert eljárásom szerint

kg. zsiradékból S - 6 kg. finom habzó szappant készíteni és amellett a hozzávaló anyagok pár koronáért
bárhol beszerezhetők. A kimentő készítési utasitást
megrendelésre ajánlva 100,— korona utánvéttel azonnal megküldöm. Többen is társulhatnak Ajánlási dij
és válaszbélyeg okvetlen csatolandó Fenti eredményért
teljes garanciát nyújtok. Pap vegyészeti (volt Várady)
laboratórium, Budapest, Rákóczi-ut 59.
259

ezüstöt,

p é n z t , é k s z e r t , b r l l l i á n s t , antik
tárgyakat á lehető l e g m a g a s a b b
áron veszek.
347

írógép és National A szappanmizéria
Cassa m e c h a n i k a i üzlet. megszűnik, íriaff&rs
^ - J l .

18 kor.

Vidéki árusítóknak 100
kiló vételénél vasútra
ingyen kiszállítva.

P u l c c t á b o r n o k - u t c a 14. u .
TELEFON 9—55. 3025 TELEFON 9—55.

^

kilója

M

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 . )

jk f M | « v

H L A

jk m

I I N A

I

bármely

alakban

vásárol

plaílnaszakcég

Dr. VEIT ALBERT Budapest,

VII, WESSELÉNYI-UTCA 32. S Z / M .

és szövöttBABOS ELEK UTÓDAI kötött
áruk üzeme
—
Üzlet: Tisza Lajos-körut 32. o Gyártelep: Iskola-utca 20. sz. (Hungária-épület)
Elsőrendű külföldi gyapjúból minden színben a lendivatosabb
kivitelben mérték szerint megrendelhetők és késben kaphatók: Garnitúrák, swetlerek, sapkák, keztyük, ól vetők. Finom
flór és gyapiuharisnYák HarisnYafeielésekel, továbbá minden
szakmabeli cikk elkészítését vevő anyagjából is elvállalunk.

Nyomatott Urockner U. és Társa ntfcla kA iyvnyorudsiíbaa, Petőfi SinJor- uurAnt ).

