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Várható-e fordulat a magyar bébe javára.
— Március 17-én adják meg a végleges választ békeküldötteinknek. —
London, március 9. (M. T. 1.) A nagykövetek
konferenciája tegnap a magyar békeszerződés
területi és gazdasági feltételeit tárgyalta és
megvizsgálta a magyar, román, szerb és cseh
egy zékeket.
Neuilly, március 9. (Szikratávirat.) Az Echo
de Paiis római tudósítójának jelentése alapján
azt irja, hogy Nitti olasz miniszterelnök, barátai
szerint a londoni megbeszéléseken domináló
szerepe játszott. Ha hinni lehet neki, akkor
Nitti álláspontját diadalra juttatja és meggyőzte
a szövetségeseket a versaillesi béke revíziójának szükségéről. Nitti hívei megállapítják, hogy
az olasz miniszterelnök helyzete a londoni
tárgyaláson aratott teljes győzelme után megtámadhatatlan és még a szocialisták sem tudnak semmi kifogást emelni ellene. A nagy
dicséretek melleit is elismerik azonban, hogy
Nitti távol áll attól, hogy a francia hivatalos
közvélemény támogatása
megnyerve volna.
Amikor az Epoca ezt az Echo de Paris után
közli, megállapítja, hogy Echo de Paris londoni
tudósítója, amint a londoni tárgyalásokról és
Nitti szerepléséről először adolt hírt, elfogult
volt állásfoglalásában, amikor szemére vetette
Nitiinek, hogy Magyarország kedvéért elhagyja
szövetségeseit. A lap rámutat arra, hogy azok
a területek, amelyeket Jugoszlávia magának
fkövetel, nagyrészünben magyarlakta területek,
továbbá hogyha a francia sajtó azt állítja,
hogy a magyarok ellenségei, a jugoszlávok
barátjai a franciáknak, Olaszország szempontjából nem igy áll a helyzet.

helyeken rendelhetné el legkevésbé, ahol igazság és jog szerint leginkább szükség volna rá.
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Neuilly, március 9. (Szikratávirat.) A VHumanité az olasz miniszterelnök legutóbbi feltűnést
keltett fellépésével kapcsolatban a'következöket
irja:
— A magyar béke revíziója arányiig nehéz,
ugy, hogy ezt a békét még nem írták alá és
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Szerda, március 10.
gróf Apponyi Albert a népjog nevében tiltakozik a Magyarországra diktált békefeltételek
ellen. Lehetséges, hogy Nitti nem azért szólalt
fel Magyarország érdekében, mert elvi szempontok vezetik, hanem mert a magyarokat
kímélni és a délszlávokat gyengíteni akarja.
Gróf Apponyi mindenesetre mint ügyes diplomata a Wilson-féle elvek alapjára állott és
azok értelmében követeli a népszavazást. Annyi
bizonyos, irja a l'Humanitéj
hogy a
neuillyi
békefeltételek épp annyira
imperialista
célokat
követnek, mint a versaillesi béke.

Zürich, márciu9 9. A Neues Züricher
Zeitung
jelenti, hogy Nikola,
a nyugatmagyarországi
vend nép Párisba küldött megbízottja, keresztül utazott ZQiichen és tájékoztatta a
sajtót a vend nép azon kívánságáról, hogy
minden körülmények között a magyarokkal
akar együtt élni.

Huszár marad a miniszterelnök.
Huszár Károly kihallgatása a kormányzónál.
A magyar politikai helyzetben most két kérdés dominál, az egyik a felelős kormány megalakítása, amely szerdán jut dűlőre, a másik a
kormányzópárt megalakítása.
Horthy Miklós kormányzó az előbbire vonatkozóan befejezte már a kihallgatásokat s a
legújabban Szegedre érkezett hirek szerint azt
tarthatjuk legvalóCzinübbnek, hogy Huszár Károly marad meg a kabinet élén. Egy értesítés
szerint Huszár miniszterelnökségét tartja ajánlatosnak gróf Apponyi
Albert is, aki .Állítólag
Huszárt egyenesen ajánlotta egy Neuillyből
a külügyminiszterhez intézett táviratban. A kormányzó maga, egy félhivatalos távirat szerint,
fölajánlotta a kormányelnökséget Huszár Károlynak, aki azonban végleges választ még
nem adott. A kormányzó sr\dán dönt, miután
előbb még egyszer megkérdezi egyes politikusok véleményét, egyenesen Huszár kívánságára.
A kormányzópárt megalakiiását részben még
mindig ugy tervezik, hogy a keiesztény nemzeti egyesülés és a kisgazdapárt fuzionáljon,
részben ugy, hogy a kisgazdapártnak a keresztény egyesüléshez huzó lagjai azzai egyesüljenek. A kisgazdapárt azonban az eddigi jelek
szerint a fúzióba nem megy bele, sem tagok
nem válnak ki belőle. Fölveszi azonban nevébe
a .keresztény" jelzőt és koalícióban működik
együtt a keresztény egyesülés pártjával.

Neuilly, március 9. (AM.T. I. szikratávirata.)
Az Eclair Nitti felszólalásáról közölt tudósításait a következőkkel egészíti ki:
— Nitti azzal érvelt, hogy amikor 3 millió
magyart elszakítanak Magyarországtól, megsértik a nemzetiségi elvet. Ha Magyarországot
túlságosan szük határok közé szorítják, akkor
ötök elégedetlenséget keltenek a magyarokban,
ami állandósítaná az összetűzés veszélyét. Ily
körülmények közt helyesebb, ha Magyarországnak megadják mindazokat területeket, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy az ország életképes
maradion. Lloyd George megértéssel és rokonszenvvel fogadta ezt a fejtegetést.
Budapest, március 9. Az, Ujsdg jelenti: A
magyar békeszerződés sorsáról az uj európai
szituációban Az Ujsdg tudósítója ma hivatalos
helyről a következő felvilágosítást kapta:
A magyar békedelegáció hivatalos formában
Apponyi Huszárt ajánlja. .
még semmiféle tudósítás nem szerzett róla,
Budapest, március 9. A kormányzó kedden
hogy Nuti olasz miniszteielnök állásfoglalása
mennyire befolyásolta az antant felfogását a délelőtt 11 órakor kihallgatáson fogadta Huszár
magyar békeszerződéssel szemben. Minden- Károly miniszterelnököt és e kihalgalással kezesetre a helyzet megváltozott és az egész dődik tulajdonkepen a válság megoldása. A
szituáció fel van kavarva. Ilyen körülmények válság megoldásában ugyanis a belpolitikai
között minden világpolitikai esemény beha- szempontok mellett előtétbe léptek a külpolititással lehet a magyar béki ^.erződés sorsára. kaiak is és komoly értesülés szerint ezek máris
Ezek hz események, például az uj angol belpoli- erősen éreztetik hatásukat. Beleszólt a válság
tikai kurzus (Asquit), az adriai kérdés meg- megoldásába a magyar békedelegáció elnöke,
oldása, Ausztria uj orientálódásai nyugaifelé, a gróf Apponyi Albert is, aki ma a legegyetemibb
ttagyer békedelegáció minden tekintetben az érdekeket képviseli odakünn. Gróf Apponyi
antant által kitűzött princípium alapján állanak. távíratott intézett gróf Somsich József külügyIgy természetesen idősorban — ' mint gróf miniszterhez, amelyben utalva a magyarság
Apponyi is kifejtette — a népszavazást köve- nemzetközi helyzetének kilátásaira és ama beltelik. Viszont a népszavazást az antant szövet- politikai kapcsolatokra, amelyek nemzetközi
leseire való tekintettel éppen azokon a helyzetünkre kihatnak, felkérte, juttassa el a

kormányzóhoz ama kívánságát, hogy a miniszterelnök Huszár Károly maradjon.
Hasonló szempontok vezették, magatartásában Csernoch János
hercegprímást, aki szintén Huszár Károly miniszterelnökségét tartja az egész ország érdekében a legkívánatosabbnak.

A kormányzó Huszárt dezignálja.
A Magyar Távirati Iroda jelenti: Horthy kormányzó ma délelőtt 11 órakor kihallgatáson
fogadta Huszár Károly miniszterelnököt, aki
nepyedegyig ldőiött a kormányzó dolgozószobájában. Horthy Miklós kormányzó az egész
kül- és belpolitikai helyzet beható mérlegelése
után felszólította
Huszárt
a
kormányalakítás
elvállalására,
amire Huszár arra kérte Horthyt,
hogy hallgassa meg előbb néhány vezetöpolitikus véleményét. Horthy kormányzó e kérelemnek helyt adván, kedden délután 5 órakor
Rubinek
Gyula földmivelésügyi minisztert, 6
órakor pedig Haller István vallás- és közoktatásügyi minisztert fogadja kihallgatáson. Huszár
Károly miniszterelnök szerdán délelőtt 11 órakor
újból kihallgatásra megy a kormányzóhoz.

A kormányzati párt alakitása.
Budapest, március 9. M. T. I. jelenti: A
keresztény nemzeti egyes'ílés pártja
Haller
István elnöklete alatt ma este tartott értekezletén tárgyalta Czettler Jenő, Putnoky Móric,
Horthy Jenő, Gedeon Jeitő Fáy Gyula, Huszár
Elemér, Hir György, Mag; ar Kázmér, Pallavicini
György őrgróf és Perla'y György nemzetgyűlési tagok átiratát, amelyben bejelentik,
hogy a keresztény nemzeti egyesülés, valamint
az országos földmives- és kisgazdapártból
alakítandó kormányzati párt megalakításában
kívánnak közreműködni. A párt az átirat tartalmát és a benne foglalt felhívást örömmel
vetíe tudomásul. Felfogása tudniillik az, hogy
az azonos gondolkozású és törekvésű nemzetgyűlési tagokból homogén kormányzati pártot
kell alakítani, mert csak ez biztosithatja a parlamenti munka folytonosságát és a nemzeti
újjáépítés állandóságát. A kezdeményezés akcióját ennélfogva a párt a maga egészében helyesli

)
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és abban résztvesz. Az e célra szükséges tár- !
gyalásokban való részvételre a párt a maga
részéről kiküldi dr. Simonyi-Semadain
Sándoi. |
dr Bendrd Ágoston és Taszler Béla párltagokat és felhívja őket, hogy a tárgyalásokat
azonnal kezdjék meg és erről az értekezletről
Putnoky Mór nemzetgyűlési tagot értesit6ék.

• A kisgazdapárt nem fuzionál.
Budapest, március 9. A Politikai
Tudósító
jelenti: Az országos kisgazda-és földmivespárt
elnöksége hétfőn este 7 órakor ülést tartolt,
amelyen sokorópátkai Szabó
István miniszter
előterjesztésére elhatározták, hogy a pártértekezlet eié olyérlelmU javaslatot terjesztenek,
amely szeiint a párt nevébe progiamjának
megfelelően a „keresztény" jelzőt vegye fel,
hogy ezáltal is megkönnyítse azok helyzetét,
akik a túloldalon a kisgazdapárt programjával
egyetértenek és egyébként is agráréi zelmüek.
Felhívták továbbá a Oál doktor elnöklete alatt
kiküldött bizot'ságot, hogy Drózdi Győző és
Kerekes Mihály képviselő ügyét, valamint
azokéi, akik önként maguk ellen kértek vizsgálatot, bár azok ellen feljelentés nem érkezett,
tegye vizsgálat tárgyává. A párt a maga egészében fennáll, semmiféle fuzios kísérletbe bele
nem megy. Minden hasonló érzelmű egyént,
aki a párthoz csatlakozni kiván, szívesen lát.

pállunk miként látja a politikai helyzetet. Kifejtettem, hogy ezidőszfrint, sajnos, bizony
uagyon bizonytalannak. Mi a magunk részéről — amint ki is fejtettem — a kibontakozás
elé semmiféle akadályt nem akarunk gördíteni, hanem ami tőlünk
telhet, mindent
megteszünk
a
békés kibontakozásra és
a minél gyorsabb kormányalakítás megkönnyítésére. Nem kívánunk semmi mást, miht annak
a lehetőségét, hogy a munkásság megtalálj?; a
megélhetés fölféieleit, bizonyos mozgási szabadság mellett. Örömmel tapasztaltam, hogy a
kormánvzó ur teljes megért'-ssel, de vasakarattal megy a maga utján és teljes reményt érez
aziránt, hogy sikerülni fog az országot jobb és
kedvezőbb viszonyok közé vezetni.

Rubinek a tisztviselők felsegitéséről
és a társadalmi békéről.
Budapest,
március 9. A Politikai
Tudósító
jelenti: Balla Aladár, az országos kisgazda- és
földmivespárt cinkotai képviselője tegnap programbeszédét tartott. Rubinek Gyula föl mi velésügyi miniszter is megjelent a programbeszédnél és a többek között a következőket mondotta :
—— Mi nem hirdetünk osztályuralmat, ezer
éven át országunk támasza a földmivelő nép
volt, sőt az utolsó ötven évig csak földmivelő
nép volt ebben az országban. Ha keresztény
nemzeti és országos politikát akarunk csinálni,
oda kell mennünk, ahol a keresztény és nemzeti eszmét hirdetik, ahol azt tanuljuk, hogy a
hit és nemzeti érzés mindenek előtt: a faluba.
— A magyar tisztviselőkar és a magyar
tanult osztály egy és ugyanaz. Minden állam
jövő nagyságát a tanult osztályok fajsúlya adja
meg. A kormánynak első feladata az, hogy a
tisztviselői kenyérkérdést megoldja, más segítség el sem képzelhető, mint a természetbeni
segítség. Azok, akik fizetésből élnek és a valuta
romlása miatt eddig szenvedtek, a valuta javulásával esősorban ők fognak minden jót élvezni.
— Társadalmi békére kell törekedni,, én az
egyéni szabadságot hirdetem, aki tisztességben
és szorgalommal dolgozik, az elnyeri az emberi i
élethez illő életfeltételeket. A társadalmi kiegyenlítés politikáját majd csak a földbirlokreformmal tudjuk megvalósítani, aki szereti a
földet, tud és akar dolgozni, az kapjon belőle.
A földbirtok-reform gondolata összekötő kapocs
a falu és a város között. A falu egészséges
gondolkozásának, erős keresztény és nemzeti
szellemének alapja a föld.
— A bolsevizmus bacillusait csak ugy Írhatjuk ki, a keresztény és nemzeti Magyarországot
csak ugy epüheljük fel, ha a falut a városhoz,
mindnyájunk anyja, a föld utján közel hozzuk
egymáshoz. Amikor a föld politikáját hirdetem,
ezt a politikát, a keresztény és nemzeti Magyarország fölépítésének egyedüli lehetőségét jelölöm meg.

A Népszava szerkesztője nyilatkozik
^ _
kihallgatásáról.
Budapest, március 9. A kormányzónái hétfőn
délelőtt folytatódtak a kihallgatások. Tizenegy
órakor Vanczák János, a Népszava szerkesztője,
a szociáldemokraták egyik vezetője jelent meg
a kormányzónál közel háromnegyedórás audencián. Kihallgatásáról Vanczík igy nyilatkozott:
— A kormányzó ur érdeklődött aziránt, hogy

Vanczák kijelentette, hogy a szociáldemokraia

párt, miután a hatalomban nem. akar aktív
részt venni, valószínűleg a Tiszántúl sem állit
képviselőjelölteket. A községi választásokba
azonban teljes eróvel mennek bele és igyekezni
fognak a maguk álláspontjait érvényre juttatni.

A szociáldemokrata vezérek beszámolója a kormányzói kihallgatásról.
Budapest,
március 9. A szociáldemokratapárt vezetőség, a napokban ülést tart amelyen
Miakits Ferenc és Vanczák János beszámolnak
a kormányzónál lefolytatott kihallgatásról és
ugyancsak határoznak arról, .állitson-e jelöltet
a tiszántúli kerületekben. A vezetőség körében
az az álláspont, hogy a párt az egves kerületekben állítson jelölteket.

Stéhli István a törvényszék előtt.
Velük együtt ment ki WaHisch, Udvardi,
Czibula, Kovács János, Kovács Péter, özvári
Pál, Belocerkovszki, Szalay János, Holló Jenő
és még többen. Kiskunfélegyházán a direktórium
összeült és szétoszlatta a tagokat.
— Engem — folytatta — Szatymazra vezényeltek ki politikai megbízotti minőségben.
Megérkezésem után néhány nappal Wallisch és
Udvardi aláírásával irolt parancsot kaptam,
hogy az élelmezési nehézségek leküzdése végett
a lezárt villákat nyittassam fel és a talált
élelmet szállítsam be a szatymazi Katona-féle
üzletbe. A rendelkezés után közvetlenül ujabb
értesítés jött Felsőközpontból Wallischéktól,
sőt Wallisch személyesen is felhívta figyelmeA vádirat.
met, hogy az Agócsi-féle villát azonnal kutasStéhli István a proletárdiktatúra alatt mint sam át, mert feljelentés érkezett a direktóriumdirektóriumi tag erőszakkal behatolt
Agócsi hoz, hogy ott gépfegyverek vannak elrejtve.
Gyula bezárt szatymazi villájába s onnan
Ilyen előzmények után hajtotta végre a vád
nagyobb mennyiségű lisztet, zsirt,
korpát, által előterjesztett büntettet. Magához vette
káposzta- és répamagot 4000 koronát túlhaladó Bittó rendőrt és vele együtt felkereste a villát.
értékben elvitt. A nyaralóban tartózkodó Labádi j Ott csak Labádi kapás tartózkodott Amikor a
Sándor kapást ugyanekkor azzal fenyegette kulcsokat kérte tőle, Labádi azt mondotta,
meg, hogy a forradalmi törvényszék elé állítja, hogy azok a gazdánál vannak. Erre ő a földha a lakásban levő élelmiszerekről felvilágosí- szint egyik ablakán lévő dróthálót lefeszítette
tást nem ad.
és behatolt a lakásba. Végigkutatta a szobákat,
A vád másik része az, hogy Labáditól de fegyvert nem talált. A kamra és pincenagyobb összeget fogadott el, noha tudta, lakatot szintén azért verte le, mert a kérdéses
hogy az a pénz Agócsi Gyula tulajdonát gépfegyver után kutatott. A padlásra ment fel
képező kékgálicnak az eladásából származik. ezek után s az ott talált élelmiszereket leE tényállás alapján az ügyész magánlak- hozatta Labádival az udvarra.
sértés, betöréses lopás, zsarolás és orgazdaAz elnök kérdésére Stéhli beismeri, hogy az
ság bűntettével vádolja Stéhlit. Az elnök el- Agócsi-villából körülbelül 20 liternyi zsirt, 30
rendeli Stéhli kihallgatását.
kilogram babot, néhány zsák lisztet, korpát, 25
füzér fokhagymát és 15 kilogramnyi répamagol
ilyen módon eltulajdonított, illetve a direktórium
Stéhli István
vallomása.
Magas, borotváltképü harna ember. Minden rendelkezése szerint azt még ugyanakkor Labádi
mondatában a nagyságos
elnök ur megszólítást és Bitfó segédletével a Katona-féle kommunista
használja. Kopott, zöldes felöltő és fekete ruha élelmezési központba szállította be. Tagadja,
van rajta. Révedező szemekkel tekint jobbra, hogy ő bármiféleképen is fenyegette vagy
balra, majd egy elhatározó mozdulattal papirost kényszeritette volna Labádif, hogy a fent előhuz elő zsebéből és a vádiratra reflektálva a sorolt cikkeket neki adja ki. Tagadja azt is,
hogy a vád szerinti kékgálic árából egy fillért
következőket mondja:
is kapott volna Labáditól.
— Az ügyész ur ált'al előterjesztett vádakban
Utána Agócsi Gyulát, úgyis mint főmagánnem érzem magam bűnösnek. Engedje meg, vádlót, hallgatja ki a bíróság. Elmondja, hogy
nagyságos elnök ur, hogy elejétől végig elmond- j szatymazi villájából 130 ezer korona értékű
hassam ugy a kommunizmus alatti szerep- dolgok tűntek el a kommün alatt. Közvetlen
lésemet, mint a jelen vádra vonatkozó vála- : tudomása arról nincsen, hogy ezeket Stéhli
szomat.
| vitte volna el. A kékgálicra vonat'.-zólag azt
Husszu beszéd keretében adja elő, hogy ő mondotta neki a kapása, mikor efelől megnem volt soha kommunista, mert ő
tiszta kérdezte őt, hogy azt Stéhü par-ncsára ki
szociáldemokrata érzésű ember. Ezért őt, amit kellett neki árusítania, sőt egy jegyzéket is
az egész város tudhat, a kommunisták agyon is mutatott fel, hogy kik kaptak ebből. A kiárusiakaiták verni. A proleiárdiktatura kitörése alkal- ! tásból befolyt 2800 koronát pedig átadta
mával sem csatlakozott volna a kommunisták- 1 Stéhlinek.
hoz, de mivel sem állása, sem lakása nem
Fischer Marcel védő közbevető
indítványára
akadt, erre kényszerítő okai volht;, mert éhen megállapítja
a bíróság, hogy
a Stéhli
által
veszett volna. Wallisch azzal bi/.iatta, hogy ő beismert eltűnt holmik értéke a 4000
koronát
lesz a Munkás-Otthonban a házfelügyelő, ha nem haladja tul.
melléjük áll. Igy lelt ő kommunista. A diktatúra
harmadik napján az összes direktóriumi tagokBittó Perenc rendőr
kal együtt ő is elhagyta Szegedet és Félegya következőleg vallott: Húsvét másnapján érházára inent.
kezett Szalymazra hozzánk Stéhli, mint köz-

(Saját tudósítónktól.)
Kedden délelőtt kezdte
meg a szegcdi törvényszék ötös tanácsa a>
kommunisták bünügyeire vonatkozó gyorsított
eljárás szerint Stéhli
István volt szatymazi
politikai megbízott egyik rablási esetének a
tárgyalását
A tárgyaláson Marinkovich
Iván táblabíró
elnökölt, a vádat Kalmár
Szilveszter ügyész
képviselte. Stéhli védelmére az ügyvédi kamara
dr. Fischer Marcelit rendelte ki. •
A tárgyalás megnyitása után az elnök felhívja az ügyészt, hogy terjessze elő vádindítványát.

Cigaretta töltők! S t ^ ^ * ;
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szivarkatiüvely la,aktádban. Szeged, Jökai-utc, I I . Teleion 15-20. „. Viszonlelárusitékn.k i, legolcsóbb bevásárlási fórrá,.

Szeged, 1920 március 10.
igazgatási vezető. Rá körülbelül két hétre
bejött a rendörlaktanyába, hol én ügyeletes
voltam és felszólított, segédkezzem az Agócsiféle villa átkutatásában, mert mint mondotta,
ott nagymennyiségű muníció és gépfegyver van.
Én engedelmeskedtem neki, mert az előző napokban kihirdették, hogy aki a proletárdiktatúra parancsait nem teljesiti, az forradalmi törvényszék elé kerül. Az Agócsi-villához érve
Stéhli levette a dróthálót és bemászott a szobába.
Beengedett később bennünket is. Stéhli összekutatta az egész házat, pincét, padlást, de csak
élelmet hordatott össze az udvaron. Később ezt
elvittük a Katona-féle* élelmezési üzletbe. Ott
Varga János és József vették át tőlünk elismervény ellenében.
Védő: Volt-e rendelet arra, hogy az üres
lakásokból az élelmet be kell szállíttatni.
Tanu: Ugy emlékszem, igen.
Elnök: Kik tartózkodtak később az Agócsiféle villában, mert a Stéhli által beismert dolgokon kivül még igen sok minden eltűnt
onnan, kik vihették el ezeket?
Tanú: Juliusban vörös katonák voltak elszállásolva, valószínűleg ezek vihették el, de erről
biztos tudomásom nincsen.
Izgalmas jelenet következett ezután. Bittó
rendőr szemébe vágja Stéhlinck, hogy igenis
az Agócsi-villa kifosztása alkalmával Labádi
kapásnak mondotta, hogy az élelmiszerek eltitkolásáért a forradalmi törvényszék elé állíttathatná. És azt is többizben hangoztatta a vádlott, hogy Szatymazon ő a „kisisten".
Bittó »a
kékgálic-ügyről tényeket nem tud. Megesketik.

Bdló fdnos leszámoló
ellenőr
a következő tanu. Közvetlen tudomása az
Agócsi-féle villa kifosztásáról nincsen. A kékgálic-ügyben előadja, hogy egyizben a Bálókorcsmában látta, amint egy ismeretlen ember
pénzt adott át Stéhlinek s megjegyezte neki,
hogy itt a kékgálic ára. Stéhli ugyanekkor mondotta, hogy az Agócsi-viüában nagyobb mcnynyiségü kékgálícot találtak. A biróság a tanút
megeskette.
Pataki János volt felsőipariskolai tanuló a
Katona-féle kommunista élelmezőelosztó üzletben mint a direktórium tisztviselője működött.
Hallomásból értesült, hogy az Agócsi-villá'oól
nagyobb mennyiségű élelmet hoztak be. Az
elnök kérdésére kijelenti, hogy Stéhli csak
kisebb hivatalnok volt és nem állithatott senkit
a forradalmi biróság elé.
Az elnök a tárgyalást felfüggesztette és annak
folytatását délután 4 órára halasztotta el.

DELMAQYARORSZAQ
azt hangoztatják, hogy ő esetleg a forradalmi
törvényszékkel fenyegetődzött volna, amit azonban tagad.

Az itélet.
A biróság visszavonult s a következő Ítéletet
hozta:
Stéhli István mázolósegédet bűnösnek mondja
ki lopás és magánlaksértés bűntettében és ezért
öt két évi és hat hónapi fegyházra
Ítélte.

HCÍÍjfOLD™
Hindenburgot kívánják a német
köztársaság elnökének.
Berlin, március 9. (A Bud. Tud. távirata.) A
jobboldali sajtó folytatja agitációját
Hindenburg
elnöksége érdekében. A Lokalanzeiger
követeli
Hindenburg azonnali megválasztását és meg
van győződve, hogy Hindenburgot óriási többséggel választanák meg. A Deutsche
Zeitung
nem osztozik azokban az aggodalmakban, hogy
a kiadatással kapcsolatban bonyodalmak állhatnak elő, vagy hogy Hindenburg elnökké választását ellenséges oldalról kihívásnak tekinthetik.

Románia

helyzete.

Neuilly, március 9. (Szikratávirat.) A Journal
hosszabb cikkben foglalkozik Románia helyzetével. Bukarestben, irja a tudósító, van elég
élelmiszer, de nincs fehérnemű, nincs bútor. A
ruhák piszkosak. A belső politikai zavar miatt
a jelenlegi kormány tevékenységében meddőségre van kárhoztatva. A liberálisok azt állítják, hogy csak egyedül ők tudják megszervezni
Nagyromániát. Avarescu a hatalmat csak akkor
fogadja el, ha a képviselőházat feloszlatják,
ebben az esetben a laptudósító szerint nagy
többségre számithat.

Románia béketárgyalása SzovjetOroszországgal.
Bécs, március 9. (A Bud. Tud. távirata.) A
Mittagspost
értesülése szerint Románia és Szovjet-Oroszország
béketárgyalásai
csütörtökön
megkezdődnek. A tárgyalás színhelyéül Dornavatrát jelölték ki, ahova Krassin
és Vinorszky
orosz delegátusok már meg is érkeztek. A
román delegátusok Avarescu
tábornok és dr.
Vidd Aurél. A tárgyalás alapjául Csicserin legutóbbi békeajánlata szolgál. Románia követeli
elsősorban a vörös csapatoknak a román határról való visszavonását és a kereskedelmi szerződés megkötését. Az Adeverul
és más lapok
azt irják, hogy a bolsevikiekkel S/ .mben nagy
óvatosságot kell tanúsítani és Ígéreteiknek nem
szabad túlságos hitelt adni.

A kapás
vallomása.
Labádi István kapás előadja, hogy Agócsi
Gyula rábízta villájának őrzését. Egy napon
megjelent nála Bittó rendőr és Stéhli, hogy
gépfegyverek után kutassanak. Stéhli bemászott
az ablakon és kutatni kezdett a szobában.
W i h o n Konstantinápolynak török
Majd rákiáltott, hogy adja elő az élelmiszerekézen hagyása ellen.
ket, mert különben a forradalmi törvényszék
Washington,
március 9. A Newyork
World
elé kerül. Szembesítés után Labádi megmarad
állítása mellett. Ugyancsak szemébe vágja közli, hogy Wilson elnök legutóbbi jegyzékéStéhlinck a kapás, hogy a rézgálic eladásával ben állást foglalt Konstantinápolynak a törökök
megbízta és az ebből befolyó 2800 koronát kezén való meghagyása el'en.
neki át is adta.
Varga János tanúnak az Agócsi-villa kifoszA r o m á n csapatok m e g s z ö k t e k
tásáról közvetlen tudcniása nincsen. Az elnök
Hajdúnánásról.
kérdésére, hogy volt-e joga Stéhlinek valakit a
forradalmi törvényszék elé állítani, a tanu kiBudapest nrrcius 9. HajJttn nás ól érkezett
jelenti, hogy ehhez joga volt minden vörfls- jelent sek szer nt a román csapatok a nemőrnek, de a terror nem volt olyan erős Sza'y- • zetí hadseregnek a Tiszán való átkelésének
niazon, hogy ettől bárkinek is félnie kellett hiréie megszöktek a városból. A románok
volna.
utólag lovas járőrödet I üldiek a városba.
Marinkovich
elnök ezzel a tanúkihallgatáso- E/.ek állandóan nyergelt lovon a f;«lu végén
kat befejezettnek nyilvánítja.
tartózkodna'', hogy . ármely pillanatban, ami
Fischer Marcell védő a bizonyitáskiegészi- kor feltűnnek a nemzeti hadsereg katonái,
tésre te«z javaslatot, de ezt a biróság elutasítja. elinalhassanak. A csehek ált I megszállott
Az ügyész kén a bűnösség kimondását és területről ( gy menekült vonat ér1 ezett Karcagra.
Stéhlinek az ellene" emelt vádakban való el- A menekültek
Wbbszázan ^ I t a k , kóziük
marasztalását
számos beteg asszony, akiket minden segítVédő röviden vázolja az egész ügy menetét. ség nélkul utasítottak ki a csehek. Orvosság
•Szerinte Stéhli csak az akkori társadalmi rend- hiányában egy
anjaszülés közben életét
nek egyik igen kis végrehajtó szerve volt, vesztette a kaicagi állomáson. Rakamnzról
akinek épen ugy parancsoltak, mint ahogyan ő jelenti a Lehár-hadosztály, h igy ott a polgár
osztogatta tovább a rendeleteket.
őrség elfogott két rom n kat naszől.erényt,
Stéhli: Kéri a bíróságot, vegye tekintetbe akik kihallgatásuk alkalmával azt m ndták,
azt, hogy őneki .^kenyeréről voít szó és hogy azért szöktek meg a román hnd-eregtől, mert
épen olyan terror alatt állott, mint azok, akik ők nem akarnak harcolni.

HÍREK
— A kormányzó látogatása. A kormányzó
fogadására lázasan folynak ugy a polgári,
mint a katonai hatóságok kebelében a készülődések. A már eddig elrendelt intézkedések
kiegészítését a közölhetjük a következőket:
A városi és a katonai h-tóságok között történt megállapodás szerint az indóházelötti
térre.aTiszaLajos-szobomál felállított kápolnasátor közelébe s a városháza közgyűlési termébe csakis a város hatóságainak, testületeinek képvisel i m hetitek be. A kordonokkal
elzárt területekre a rendőrség és katonaság,
által kiállított jegyekkel lehet csak belépni.
A közhivatalok részére már most megkezdték a belépó-jegyeket kiállítani. A lakosság
részére a jegyek kiállítása iránt legközelebb
történnek meg az intézkedések.
— Tizenkettedikén vonulnak ki a románok Debrecenből. A Politikai Tudósító jelen'i:
Illetékes helyről közlik a Politikai tudósítóval,
hogy a román megszálló csapatok Debrecenből
e hó 12-én vonulnak ki és oda még aznap
bevonul a nemzeti hadsereg. A román megszálló csapatok e hó 18-áig mindenütt el
fogják érni a Clemenceau-féle demarkációs
vonalat.
— A tiszántúli forgalom helyreállítása. A
Magyar Kurír jelenti Karcagról: Keleti Dénes
államtitkár, a Magyar Államvasutak kormánybiztosa kedden este Ka Tagra érkezik. A kormánybiztos végigjárja a fővonalakat és szerdán
Debrecenbe utazik, hogy személyesen intézkedjék az üzletvezetőség helyreállításáról. A MÁV
igazgatóságnak az a törekvése, hogy a forgalom
az egész Tiszántúlon minél előbb helyreálljon.
— Ellenőrzik a katonai jelent ke ét>eket.
A katonai nyilvántartásra kötelező jelentkezések
már egy hónap óta folynak a városi bérházban. A hadügyminiszter most rendeletet adott
ki, amelyben felszólítja a lakosságot, hogy a
jelentkezést tegye mindenki kötelességévé. A
jelentkezések befejezte után a katonaság és
rendőrség ellenőrizni fogja a lakosságot. Az
utcákon járőrök fognak cirkálni, igazoltatnak
mindenkit s aki nem tudja felmutatni a
jelentkezésekor kapott igazolványi lapot, azt a
legszigorúbb büntetésben részesitik mulasztásáért.
— Bűnvádi följelentés e Károlyi-kormány elten. Budapestről
jelentik: Néhány hónappal ezelőtt báró Szterényi József és báró
Szurmay Sándor tábornok bűnvádi följejentést
tett a Károlyi-kormány ellen személyes szabadság megsértésének vétsége miatt. Mindkettőt
ugyanis az első forradalom után elfogatta
Károlyi Mihály és hosszabb ideig fogságban
sínylődtek. Ezekhez a följelentésekhez fog csatlakozni valószínűleg báró Lukacsich
Géza altábornagy följelentése is, akit szintén le akartak tartóztatni, egyideig el is volt fogva,
később azonban megszökött. Lukacsich is sokáig volt száműzetésben és igy rengeteg kiadásai voltak. Felmerült az a terv, hogy ezekért *a
kiadásokért anyagilag felelőssé fogják tenni a
Károlyi-kormányt.
— A románok rablásai. Budapestről
jelentik: A rakamazi lakosság jelen '„se szerint egy
crősebb román járőr Rakamaztól délkeletre a
semleges zóna közepén folyó ho 3-án megszállotta Varjulaptanyát. A megszállást azzal
indokolják, hogy a kivonulási határidőt meghosszabitották. Rakamaz községre a románok
három izben vetettek ki hadisarcot. Számos
tiszántúli községben a románok a legkíméletlenebbül rekviráltak, hivatalosan raboltak. Tisztek és katonák saját maguknak
rekviráltak
Fiatal hátaslóért és ökrökért 500—600 koronát
fizettek. Kunmadarosról élelmiszerekben
és
mindennemű ingóságokban egymillió koronát
jóval meghaladó értéket raboltak el térítés
nélkül. Több oldalról érkezett jelentések szerint
a megszállott területeket elárasztották a bevásárlók, különösen a vasutasok. Az utóbbiak
két-háromszoros árakat ígérnek, amivel az árakat rohamosan felverik.

Szeged, 1920 m á r c i u s l O .
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— Friedrich István állítólag visszavonul.
Mint Az Újság értesült, Friedrich István hadügyminiszter, mint állami tisztviselő, útlevelet
kért a belügyminisztérium utlevélosztályában.
Az Újság szerint i kereszténypártban azzal
okolják meg félreállását, hogy beteg.
— A Szegedi Kereskedők Szövetsége és
a Szegedi Ltoyd-Társnlat elnöksége a nemzeti hadsereg céljaira szánt adakozások tárgyában Ölést tartott és megállapitotta azt, hogy
bár a gyűjtés elég szép eredménnyel járt,
mégis vannak egyesek, akik e mindennél
előbbrevaló célt adományaikkal eddig még
nem támogatták. A két testület elnöksége
felkéri ezeket az adakozástól eddig távolmaradt szövetségi és Lloyd tagokat, hogy
adományaikat csütörtök délután 4 óráig a
Lloyd helyiségében mindennap délután 2 órától
4 óráig ülésező bizottságnak szolgáltassák be,
mert ennek elteltével a gyűjtés befejezést
nyer és az adományok az adakozók névsorának kapcsán a főispán urnák be fognak szolgáltatni.
— Az ái drágításért járó büntetések szigorítása. Budapestről jelentik: A Nap írja:
Tekintettel arra, hogy az 1920 évi L L-cikk
a néptörvényeket hatályon kivűl helyezte, az
államügyészség ugy intézkedett, hogy a
folyamatban levő és a büntető járásbíróságnál
tárgyalásra kitűzött árdrágilási ügyeket ne
tárgyalja le, hanem megvárja a legközelebb
megjelenő ujabb törvény rendelkezését. Értesülésünk szerint e rendelet nemcsak az árdrágitási ügyek tárgyalását, hanem a büntetési
tételeket is meg fogja változtatni, még pedig
olyformán, hogy a büntetéseket jelentékenyen
növeli és szigorítja.
— Körmendy színész súlyos beteg. Szeged város közönsége még mindig szeretettel
gondol a színház két év előtti jellemszinészére,
Körmendy Kálmánra, akinek sorsát még most
is élénk érdeklődéssel kisérik a szegediek.
Sajnálattal kell beszámolnunk most arról, hogy
a kiváló színész nagybetegen fekszik Budapesten s gyógyulásához elkerülhetetlenül szükséges valamely fürdőhely felkeresése. Kollégái,
akik szivükön viselik sorsát, a napokban matinét rendeznek a Belvárosi Színházban, amelynek jövedelmét az üdülés költségeinek fedezésére felajánlják Körmendynek.
— Brémában megsértették az idegen
tiszteket. Prcmából jelentik a Magyar Távirati
Irodának: Egyik itteni kaszárnyában sajnálatos
incidens történt. Az ^'ezidőszerint itt tartózkodó antant katonai bizottság részéről, amely
olaszokból, angolokból és franciákból áll, két
magasabb rangú francia tiszt katonai egyenruhában a kaszárnya épületébe ment tárgyalások céljából. Amidőn a kaszárnya épületének
udvarára léptek, az ott jelenlevő katonák a
„Deutschland, Deutschland über alles" kezdetű
dalt kezdték énekelni. Erre nagyobb embertömegek gyűltek össze, amikor a tisztek a
kaszárnyából visszatértek, a tömeg feltartóztatta
és bántalmazta őket. Az időközben értesített
rendőrség szétszór'a a tömeget és a tiszteket
visszavitte lakásaikba. A vizsgálatot azonnal
megindították.
— Megindul a levélforgalom Hódmezővásárhellyel. Illetékes helyről nyert értesülésünk 6zerint a román megszállás alól felszabadult Hódmezővásárhellyel néhány napon belül
megindul a postaforgalom, egyelőre természetesen csak a közönséges és ajánlottlevél forgalomra korlátozva. A korlátozás oka az, hogy a
vonatközlekedés még szünetel s egyelőre kocsival szállítják a postát.
— Munkások Általános Fogyasztási Szövetkezete felhívja mindazokat, akiknek lisztkönyvük oda van irva, hogy azt lisztellátásuk
érdekében azonnal szolgáltassák be.
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Szerda: Rigoletto, opera. Bérletszünet.
Csütörtök: Dolovai nábob leánya, szinraü. Premierbérlet A 36.
Péntek: Dolovai nábob leánya. Premier-bérlet R 36.
Szombat: Jótékonycélu előadás a miniszterelnöki
akció javára, 20 százalékkal felemelt helyárakkal:
Mártha vagy a richinondi vásár, opera. Bcrletszünet.
Vasárnap délután: Sárga csikó, népszínmű.
Vasárnap este: Lotti ezredesei, énekes bohózat.
Bérletszünet.

Telefon 13 53.

— Eljegyzés, özv. Pick I. Jánosné leányát,
Zsuzsikát eljegyezte Stein Izsó. (Minden külön
értesítés heiyetL)
— Koszorumegváltás a város szegényei
javára. Báró Ullmann Adolf és neje, született
Lichtenberg Ella, Vajda Sándor elhunyta alkalmából, koszorumegváltás cimén 1000 koronát küldtek dr. Somogyi Szilveszter polgármesterhez, akit megkértek, hogy a küldött
összeget a város szegényei közűtt osztassa
szét.
— Uj anyakönyvvezetők. A Budapesti Közlöny jelenti: A magyar belügyminiszter a szegedi II. anyakönyvi kerületben Loki József
Szeged-felsőközponti állami elemi iskolai tanítót, eddigi anyakönyvvezető-helyettest, anyakönyvvezetővé ; Véner Lajos, Szeged-felsőtanyai
állami elemi iskolai tanítót pedig a születési és
halálozási anyakönyvek vezetésére szorítkozó
hatáskörrel, anyakönyvi vezetővé nevezte ki.
— Klsüatüt kérnek a kisgazdák. Az alsótanyai harminr a zer kisgazda képviseletében
Katona Mihály volt közgyűlési tag vezetése
alatt küldöttség kereste fel kedden délelőtt a
város polgármesterét
Előadták a kisgazdák,
hogy dr. Kelemen Béla kerületi kormánybiztos
utasította őket a polgármesterhez panaszuk
megtétele iránt. Ismeretes ugyanis, hogy a
pálinkafőzést központosították s a kisüstök
használatától eltiltották a gazdákat. A központi szeszfőzde azonban most nem működik,
ugy hogy a gazdákat tetemes kár éri, mert
a törköly mind megromlik. Kérték a polgármestert, tegyen lépéseket aziránt, hogy a
kisű tök használatának joga, megfelelő megadóztatás ellenében, ismét megadassák a
gazdáknak. A polgármester kijelentette, hogy
ő, mint a közönség érdekeinek képviselője,
mindent megtesz, hogy a tanyai lakosságon
segítsen Jegyzőkönyvbe foglalták a gazdák
panaszát, amelyet rövid uton felterjesztene1' a
pénz- és főldmivelésügyi miniszterekhez.
— A polgári lakosság helyzete Kassán.
Az Uj Nemzedék
irja: Kassáról olyan hirek
érkeznek, hogy az ottani helyzet rendkívül
nyugtalanító a polgári lakossággal szemben.
Az osztályharc kiélesedése, amely a cseh hadsereg fegyelmezetlen részeiben is támogatásra
lel, a hétfői nap folyamán, hir szerint, több
súlyos összeütközésre adott alkalmat az úgynevezett burzsoázia és a proletárság között. Ezt
a mozgalmat a Kassára menekült magyar kommunisták intézik és ezek sikerében rejlik a büntetése annak a kétszínű politikának, amelyet
nyugtalan elemek megtíirésével a prágai kormány folytat.
— Zsákbavarrott holttest a kubikgödörben. A téglagyári kubikgödrökbő! hétfőn egy
zsákbavarrott női holttestet fogtak ki. A rendőrségen megállapították, hogy a nő 20—30
éves és hónapok óta lehetett már a vízben.
Killerőszak nyomai nem látszanak rajta. Miután
bizonyos, hogy bűntény áldozata leit, a törvényszéki orvos elrendelte a boncolást. A
rendőrség megindította a nyomozást s felhív
mindenkit, aki felvilágosító adatokkal szolgálhat,
jelentkezzen a bűnügyi osztály vezetőjénél.

* Kerpely J e n ő világhírű gordonkaművész
ma délután 6 órakor taiija szólóestélyét pompás műsorral a Tisza-szálló nagytermében.
Jegyek Braun hangszerűzletében kaphatók.

Hramiaí, brilliánsí
ékszereket, platinát

minden mennyiségben legmagasabb áron vásárolok

HlíirfíFR
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l\.

^

ékszeré*

K«ni-U«ikái •illett
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VÉNUS ILLATSZERTÁR
SZEGED, KELFMEN-U [CA 7. SZÁM.
R T E S Í T E M nagyérdemű pácienseimet, hogy fogászati működésemet,
amelyet anyaghiány miatt kénytelen
voltam szüneteltetni, újból megkezdtem.

É

BARTA

ÁGOSTON

FOOMÜTERME
K I G Y Ó - U T C A 1. O

305

T E L E F O N 13-64.

K O R Z Ó - M O Z I R.-T.
B Telefon-szám 11—85. D

Szerdán és csütörtökön,
március hó 10. és 11-én

Pathé-film!

Dráma 5 felvonásban.

— Egyetlen hely, hol meglepő olcsón és
jól vásárolhat bútort: Deutsch Lajos Dugonicsbutoráruház.1, Dugonics-tér 11., Forbáth-palota.
(fiejárat a Dugonics-téri oldalon.)
— Legújabb kész női kabátok, blousok,
aljak,

ruhák,

férfi és női gyapjúszövetek, sely-

mek stb. mérsékelt árban. Reményiné divatházé
Szeged, Széchenyi-tér 2, (főposta mellett.)

Előadások 5, 7 és 9 órakor.
Vasárnap 2, V, 4, 5, 7 és 9 órakor.

DELMAGYARORSZAQ

Szeged, 1920 március 10.

KÖZGAZDASÁG
x Budapesti tőzsde. Budapest, március 9.
Irányzat: A kedvező bécsi hirek és a koronának zürichi árfolyamesése a spekulációt további
vételekre ösztönözte, ugy, hogy ma a kulisszban,
mint a korlátban további lényeges áremelkedések állottak be. A kulisszban a legnagyobb
üzlet Fabankban és Délivasutban fejlődött, az
utóbbiakat az ideiglenes megoldásra vonatkozó
tárgyalások kedvező menetéről szóló híresztelések folytán élénken vásárolták, ugy, hogy 60
koronás árelőnyt értek el. A Fabank 120 koronával emelkedett és az utótözsdén ujabb 20
koronás emelkedést ért el. Takarékpénztári értékek tartottak voltak. Malomértékeket is élénken keresték, kőszénértékek tovább is megszilárdultak. Gépipari értékek keresettek voltak.
Hajózási értékek árfolyama továbbra megszilárdult. A helyi piacon vegyipari értékeket
élénken keresték, ezek közt i 500 koronás árnyereségével kitűnt a Danica.Gummirészvényeket
és Magyar vasutforgalmit, valamint Phoebust
élénken keresték. A piac szilárdan zárult.
A valuta-piac ezzel szemben gyengébb magatartást tanúsított: Rube', márka, dollár visszaesett, lei és szokol meg tudott szilárdulni.
Zárótözsde:
Magyar Hitel 1446, Osztrák Hitel 900. Kereskedelmi Bank 6150, Magyar
Bank 870, Leszámítoló 860, Agrár 1175, Fabank 1102, Jelzálog 570, Hazai Bank 766,
Ingatlan 1155, Forgalmi 695, Hermes 440,
Országos Bank 785, Merkúr 525, Iparbank
620, Kereskedelmi Hitelbank 490, Bosnyák
Agrár 900, Földbirtok Bank 1000, Anglóbank
780, Hazai Takarék 20800, Magyar Általános
Takarék 980, Magyar Általános Központi 1880,
Egyesült fővárosi 2590, Belvárosi 720, Nemzeti
Takarék 680, Lipótvárosi 335, Magvar Általános
Biztosító 23600, Pannónia .5000, Jégbiztositó 630,
Konkordia 1360, Első Budapesti 3925, Viktória 3250, Borsód-miskolci 2575, Beocsini 3007,
Szentlőrinci 820, Tégla és cement 790, Északmagyarországi 2400, Esztergom-szászvári 2600,
Felsómagyarorszügi 4100, István 65Ö. Drasche
1600, Magnezit 4160, Magyar általános szén
6350, Salgó 5925, Urikány 3340, Kóburg 1750,
Fegyvergyár 1075, Garz-Danubius 9975, Ganz
villamos 2050, Lang 725, Lipták 720, Csáki
1140, Acél 1004, Miskolci villamos 700, Magyar-Belga 1200, Adria 820, Atlantica 4700,
Levante 3750, Közúti 1250, Városi 545, Bur
450, Délivasut 648, Államvasút 3825, Athenaeum
1800, Franklin 2800, Általános gáz 3000,
Baróti 1350, Brassói 2270, Chinoin 1675,
Danica 4500, Egyesült Izzó 3000, Magyar
papir 2050, Spódium 1800, Flóra 2007, Goldberger 1 190, Gutlmann 3170, Fatermelö 6600,
Hungária 3200, Klotild 2000, Lámpa 2280,
Auer 1500, Repülőgyár 895, Gummi 3500,
Magyar
vasul forgalmi 1200, Nasici 9050.
Országos fa 2430, Olajmüvek 2170, Phőbus
594, Slavónia 2960, Stummer 3550, Karton
1180, Őstermelők 880. Marosvásárhelyi 1290,
Nemzeti fa 1425, Lichtig 2045, Telefon 1565,
Varosfejlesztő 1020, Boni 1600, Rézbányai
erdőipar 1370. .

Valuták: Lei 350—75, márka 340-60, font
870-880, francia frank 1800—1900, svájci frank
4000-4400, dollár 247—57, Napoleon 855-65,
lira 1400-1500, rubel 350-370, szokol 290—
310, dinár 770-800,20 márkás arany 910—30.
Váltók:
Amsterdam 85—95, Kopenhága
3500—4100, Krisztiánia 3900 - 4600, Németország 290—330, Olaszország 1330—1550,
S;wckholm 4500—5000, Svájc 4000-4500, Bécsi
kifizetések 90, Prága 280—310. (M. T. I.)

JÖN

Sodorna

a leggrandiózusabb filmszenzáció
JÖN!

Hirdetmény.

JÖN!

JÖN!

Legjobb hajfestő
az országosan elismeri l.einzinger-féle. Kapható Leinzinger Gyula gyógyszertárában Szeged, Széchenyi-tér.

Tavaszi kosztümkelmék, ruhaszövetek, selymek és crep de

A Szept-fcgYlcl előliárósága éltesiti a
közönséget, hog\ a zsidó temetőben a
sirok gondozása u> főkertész vezetése
mellett április hó végén veszi kezdetét. A
kezdet rohamos megrendeléseinek elkerülése végett, de az előkészilő földmunkálatok érdekében is ajánlatos a sirok ápolására való befizetéseket már most eszközölni.
A megrendelések a Szent-Egylet titkán
hivatalában (Margit-u. 20.) naponta d. e.
11—7, t-ig és d. u. 3—5-ig eszközölhetők
a régi előfizetők részerői ts, mert nyugtát házhoz nem küldünk.
Szeged, 1920 március 10.

A Szegedi Szent-Egylet
elöljárósága.

chinek, nagy választékban <<S3)

GERÖ ÉS TflBRR
32H

SZÉCHENYI-TÉR

7.

SZÁM.

MOZI

31C4

Köpenyeket, kosztümökéi
és francia ruhákat készít Tóth László
Ideiglenesen P e l s ő t U z a p a i I 2 2 , I . e m e l e t .

Uránia műsora.
Szerdán és csütörtökön, március 10-én és
11-én: őszi vihar. Dráma 4 felvonásban. A
főszerepekben:
Gombaszögi
Ella, Lajthay
Károly és Balassa Jenő.
Péntektől—vasárnapig, március 12-től 14-ig:
Sodorna. Flórenci tragédia az olasz, reneszánsz
idejéből 7 fejezetben. Az évad legnagyobb
eseniénye.
öszi vihar. Tekintettel arra, hogy az
Uránia a szezon hátralevŐTészere még számos
nagy attrakciót biztosított, ezt a pompás
magyar filmattrakciót csak két napra mutatja
be. Gombaszögi Ella, Lajthay Károly, Balassa
Jenő és más magyar művészek fogják ezt a
kitűnő magyar filmet diadalra vjnni.
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JUHASZ GYULA
UJ K Ö N Y V E

EZ A Z ÉN

VÉREM

amely a költő hetvennél több
1
ur versét tartalmazza. —
'

MINDEN KÖNYVÁRUSNÁL KAPHATÓ.

ARA

8

KOR.

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:

PASZTOK JÓZSEF

ÜRANIA

RáczGéza

MAGY. TUD SZÍNHÁZ
=

TELEFON 872.

=

236

fogmüterme

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

Szerdán és csütörtökön, márc. 10., 11.

Orincsák Miklósné

• Á iauar

virágüzlete Széchenyi-tér 17.
342
* Állandóan a legszebb élő virágok kaphatók. *
Csokrokat, koszorúkat élő- és művirágokból megrendelésre készít.
Teleion 15 67. lakás.

kinematográfia uj proanetlöja.

rr

OSZI VIHAR.
Dráma 4 felvonásban. A főszerepben
Gombaszög] Ella
ialthaw Károly
Balassa Jenfl.

LÉZINGER ÖDÖN SüőSb
Szeged, Kárász-11. fi. (Lindenfeld cukorkeüziet udvarában. Javítások szakszerűen eszközöltetnek. 247.

Amerikai stilusban készült
pompás magyar film!
• ő a d á s o k d. u. '/» 5, •/. 7 és V. 9 órakor.
Vasárnap 2, '/» 4,
'/, 7 és V« 9 órakor.

HRTVRNI JENŐ

HIRDETESEKET
FELVESZ

D U G O N I C S - T É R 5.,
harisnyák, keztyük, szabókellckck és rövidárucikkek legolcsóbban beszerezhetők.
331

fizetek 43 boronát
• J V g r a m m a r a n y é r t ; használható tárgyakén
többet is. Régi aranypénznek grammját 100 K-val
fizetem. Régi ez.ilst pénzt és brilliáns ékszert bárkinél magasabb árban veszek. Keresek megvételre
Omega, Schaffhauseni és Rrauswetter-téle órákat
igen magas árban. - óra- és ékszerjatltó nQhellj!

JÖN

6ÓSPÚR FERENC. KÖtCSEY-UTCfl 2.

JÖN!

Sodorna

JÖN I !l

a leggrandiózusabb filmszenzáció

JÖN!

a DÉLMAGYARORSZÁG
KIADÓHIVATALA..

Szeged, 1920 jnáttlus 10.

DBLMAQYARORSZAQ

fi

BABOS ELEK UTÓDAI

kötött és szövöttáruk Űzetne =====

Üzlet: Tisza Lajos-körut 32. o Gyártelep: Iskola-utca 20. sz. (Hungária-épület)

— Kérem a 13-08-atl
—

M!f, mással beszél?!

—

Ezt a számot már sohasem le-

Elsőrendű külföldi gyapjúból minden jzinben a legdivatosabb
kivitelben mérték szerint megrendelhetők és készen kaphatók: Garnilurák, swetterek. sapkák, keztyiik, átveiők. Finom
flór és gyapjuharisnyák Harisnyafejeléseket. t o v á b b á minden
szakmabeli cikk elkészítését vevő an\agjából is elvállalunk.

het k a p n i ? ! . . .
— 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
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5—24.

BÉLA
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Délvidéki Szabóipari Vállalatnál rendeli.
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kereskedelmi ügynöksége

Margit-utca 2ö. szám, I. em. 10.
Házasságközveiités és információk beszerzése a legnagyobb diszkréció melleit.

ITJ

VISZKETEG

S O N K O V I T S K Á L M Á N F c k e i e as-utca 17. s z á m .

ó«*4ili o

-w
r o v i u d r u n d z i

U J

rüh, sömör gyógykezelésére jó hatású szer
a szagtalan es kellemes illatú Gcrő-fclc

t

Elsőrendű harisnyák, keztyük, szabókelh'-kek, cérnák,
D. M. C. pamutok, piperecikkek stb. legolcsóbb napi
áron. Szolid kiszolgálás.
Cégvezető:
34S

TELEFON-SZÁM

11—79.

„ I d e g e n p é n z e k " véfeie és eladása.

Boróka-kenőcs
259

ház.)

40

L e g m a g a s a b b á r a k ezüst- és a r a n y k o r o n á k é r t .

í.üiiSínf.VüíS?; m á j u s

Ára 10, 20, 30 kor. Hozzávaló Borókaszappan 18 korona. — Kapható minden
gyógyszertárban. — K é s z i t i : H u n n i a
gyógyszerészi
laboratórium
B u d a p e s t , F e l s ö e r d ő s o r - u . 40.

15-én t a r t a t i k
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Ertdefl árak minden osztályhoz:
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ehhez húzáskor az 5. §. értelmében a játéktervezet, kezelés, porto és huzási lajstromért I — I K
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Mindenféle

Mivel kevés a sorsjegy, rende lőn minél előbb.
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nyersbőrökéi

Üjynökők

ES POPPER

bőrgyár

S z e g * ' , Z s ó t é r - u t c a 5. s r á m .
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írógép és National
Cassa mechanika! üzlet.
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M w i i v/« j

rendeztem be Széchenyi-tér 9.,
(Koi/Ó múzi házban.)
Lcglotib

szokiniinkésl

foglalkozató,
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hirdetése.
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2S2 EKerjediöé^énél fogva g^g®
a legjobb hirdetési orgánum
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Árai meltá
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* Szerkesz'ó*"g és kiadóhivatal:
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Tü?Hov»ik, onsuujtók, karüdláirpak, I 4
zseblámpák,
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Boldogasszony-sugárut 4., földszint,
Demke-palota.
Telefon 305
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„Délmagyarország"
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~ m.m ~ biztos sikert hoz a

Szegedi Tábla. TArvén>«zék éa járáablróaágofc
Írógép mfimerésze. Somogyi-utca 24. azhni
Telefon-szám 1322.

__
L. ,
m i J r i n l V l

szert.

lehetnek

Minden hirdetőnek

N

Érszerkésziíőé* örajavitö

mtllékkiresefr*
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Mindnipemii Írógépek éa National ( E l l c n 8 r z 3 )
Cassa javítását és évi j ó k a r b a n tartását cl
vállalóin Sikerült l e g j o b b m i n ő s é g ű iróyepszolIngót és curbon copirpopiroknt bsf>zer rzm.m? —
• Telefoni endelésl nzonnal szúilitoin. •
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Emmgma

vagy m e g v e r

SCHEINBERGER

—;—7

Benkő Bank R.-T. Budapest, Aná^éssy-ut 60. szám.

m a g á n o s o k részére is

fcikészlf

Ingyen felvilágosítással szívesen szolgál a
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