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A kormányzó.

Minden dolgozó boldogulása, minden
becsületes magyar törekvés fölkarolása,
több kultura és semmi viszály: ez menti
Diadalkapu várja Szegeden Horthy •meg és emeli föl ez: a hazát. Ezekkel
Miklós fővezért,Magyarország kormányzó- az érzésekkel várja Szeged népe, amelyet
ját. Ez a diadalkapu méltán megilleti Kossuth a nemzet büszkeségének neveőt. aki Szegedről indult el maroknyi
magyarjaival egy uj honfoglalásra. Szeged
volt a bölcsője a nemzeti hadseregnek,
Szeged volt a refugiuma annak a törekvésnek és annak a csoportnak, amely a
vörös-uralom nyomában a jogrend, a
A fogadtatás
demokratikus szabadság helyreállításának
jelszavát tűzte volt zászlajára.
(Saját tudósítónktól.)
A Tisza Lajoss-zobor

zett, az uj kormányzót, Kossuth Lajos
mai utódját, Horthy Miklós fővezért és
gubernátort. Egy régi sirjából szebben
föltámadt nagy magyar város őszinte,
mély, erős magyar érzése várja ő t !

A kormányzó szegedi látogatása.

Horthy Miklós katona, valódi katona,
testestől, lelkestől, de a magyar nemzet
katonája, aki Szegeden esküdött föl a
háromszínű lobogóra, hogy megvédi ezt
a szétmarcangolt, szétdarabolt hazát és
aj hont foglal a maradék, a szegény,
árva, bujdosó és szenvedő magyarságnak. Szilárd és rendületlen önbizalom,
hit és bátorság, sőt a fanatikus lelkesedés meggyőződése kellett ehhez akkor,
az a hit, amely sziklákat mozdit, sziklákat, amelyekkel az idegen- elnyomás
Magyarország korán megásott sirját torlaszolta el. hs Horthy Miklós, a hadvezér, a hős, a Hunyadiak és Zrinyiek
faiszeretetével és kitartásával indult el a
rdgös utón, a borús magyar ég alatt,
egy világ ellenkezésével dacolva és győzött. Az ő rendületlen hitének lett igaza:
a nemzeti hadsereg föltámadt a porból,
a magyar lélek, mint a hüvelyéből kiszálló kard, feltündökölt egy jobb kor
hajnali fénysugaránál és a magyar nemzeti újjászületés a Novara hősének kezébe
adta a kard mellé a jogart, az ország
kormányzó pálcáját, az ő napi politikákon fölül álló, személyek és pártok viszályán tu! emelkedett okosságában és
szilárdságában bízva, amelyben eddig
nem; csatlakozott.
Nagy és nehéz munka vár még a
magyarra, aki földúlt tűzhelyét most készül fölépít, ni, de megvan a reménység,
hogv ez a nemzeti munka sikerülni fog.
A konszolidáció folyamata lassú, de biztosnak Ígérkezik, ha minden társadalmi
osztály és minden felekezet őszinte, becsületes magyar érzéssel összefognak,
hogy az ezer sebből vérző, szegény és
beteg ország ismét talpra áiljon és
meg nt megmutassa az egész világnak,
hogy neki a multak és jövendő révén
jo^a van nemcsak a föltámadásra és
életre, de a régi virulásra és az uj fejt é s r e és gyarapodásra is!

előkészületei.

A polgári hatóságok résréröl: Szeged város
előtt szegezik a kápolnasátorí. A Boldogasszony- főispánja, rendőrkapitánya, a vasúti üzletvezető,
sugáruti diadalkapuk már csak a díszítésre állomásfőnök, a sajtó képviselői egy tiszt vezeVárnak. A városházán a főispán, a polgármester, tésével és a magyarruhás leányok.
de különösen dr. Gaál Endre kulturtanácsnok
2. A pályaudvar előtti sorfallal elzárt téren
szobájában föltűnő nagy a forgalom, a lázas a polgármester üdvözlő beszédénél megjelenkészülődés, de a legnagyobb rendben megy > nek: a városi tanács, Szeged törvényhatósága
minden. A belépőjegyek szétosztása, a meg- 1 és az állami hivatalok vezetői. Indulás a városhívók szétküldése, a rendőrtiszti szolgálatok háza előtti térről kocsin délelőtt fél 10 órakor.
kiosztása, az énekkar, a fehérruhás lányok, a A kiadott belépőjegyek színe világossárga.
lovasbandérium,-az egyetemi hallgatók, a diák- Bejárat a Vaspálya-utca és az Indóház-téi
sereg stb. stb. szerepeinek gondos beosztása betorkolásá-;ál az ut mindkét oldalán. Öltözet
mind dr. Gaál Endre kezében összpontosul, díszmagyar vagy szalonruha.
aki e munkájává! a legteljesebb mértékben rá3. Egyletek és testületek a bevonulási útszolgál az elismerésre. A'féstületek, egyesületek vonal, vagyis Boldogasszony-sugárut, Gizellais kijelölték már megbízottaikat, akik a kor- tér, jókai-utca és Kárász-utca jobboldalán (a f
mányzó előtt tisztelegni fognak. A Vöröskereszt bevonulási irányt lekinle) nyernek felállítást.
Egyesület e Kárász-utca egyik kirakatában ki- Ugyanezen útvonal baloldalán az iskolák állaállította a gyönyörű ezüst eserxoszorut s az nak. Az iskolák felállítását és elosztását a tanezüsi kürtölj amelyet a kormányzónak ajánlanak kerületi főigazgatóság a
tanfelügyelöséggel
fel. A polgári hatósággal egyetemben a katonai egyetértve intézi.
hatóság is szorgosan működik az előkészítési
4. Az egyletek felállításával Herditzky
Jenő
munkálatokban. A kormányzó-fővezér maga is századost bízom meg, kinek a kivonulni akaró
izig-vérig katona. A nemzeti hadsereg meg- egyletek ezen szándékukat és a kivonuló létszervezője A katonaságnak természetszerűen számot a Tisztipavillon 125. számú szobájájelentősen kidomborodó «zerepe jul az ünnepi ban tudomásul adják, hol a kiutalt helyről
fogadtatásnak.
Horditzky százados azonnal tájékoztatja őket.
A kivonuló egyletek és iskolák felkértnek
Pottyondy Mikiós rendőrkapitány Felsőtanyán lehetőleg zászlóval megjelenni.
a lovasbandériumot
szervezi, amely - a tanyai
5. A Széchenyi-féren a kápolnasátor elzárt
lakosság reprezentánsaként disze6 bő ingujjasterületére a belépőjegy színe világoszöld. Beban fog a kormányzó előtt tisztelegni. A város
járat a korzó Kárász-utcai és Takaréktár-utcai
hatósága, a díszruhás lányok és polgárok révégénél, azután a Tisza Lajos-szoborhoz vezető
szére csütörtök reggel félkilencre sz^z fogatot
útnál. Öltözet díszmagyar vagy fekete szalonrendeltek a városháza elé, amelyeken a megruha, hölgyek utcai ruha.
hívottak ugyanakkor el is indulnak az állo6. A Széchenyi-téri korzótest többi kerületérc
másra. Di. Bottka
Sándor rendőrfőkapitány,
akire közrendészeti szempontbői a legnagyobb a belépőjegyek szine szürke. Belépés a korzó
feladat hárul, autót kért a maga rendelkezésére. Kárász-utca' és Takaréktáí-utcai végénél. Öltözet tetszés szerint.
A kormányzó különvonata délelöti 10 órakor
7. Küldöttségek tisztelgésére a városházi
fut be a Szeged-állomásra. A bevonulási me- belépőjegy színe világoskék. Öltözet: urak
net sok fogatból és autóból fog áilaoi. A be- részére díszmagyar vagy szalon, hölgyek részére
vonulás utvonalán a szegedi diákság sorakozik, utcai ruha.
nemzetiszínű zászlócskákkal kezűkben. Az
8. További öltözetek : Bankethez és a vaegyesületek zászlók a!?tt vonulnak fel. A csorához: frakk vagy szalonruha. Színházba:
Széchenyi-téren a katonaság sorakozik lei, a mint a bankethez. hölgyek részére estélyi ruha.
kormányzó által tartandó szemlére. .A táros9. Felkéretne.k azok a hölgyek, akik a vasúti
háza közgyűlési termében fogadja a fővezér a állomás, városháza lépcsőbeiárat és a kápolnaváros küldötteit. A teremből a padsorokat el- sátor körül diszmagyarban megjel\ini óhajtatávolították, mert egyébként a hely igen szük nak, hogy az illető helyen virággal vagy kis
lenne. A fogadtatás programjáról a fogadóbi- nemzeiiszinü zászlóval idejekorán megjelenni
zottság a következőket közli:
szíveskedjenek. Ezen hölgyek fogadására és
1. A pályaudvarra nem léphet be más, mim: I kalauzolására kirendelteltek a pálvaudvarra a
diszszázao, körletzenekar,
körletparaitcsnok- pályaudvarparancsnokság egy tisztje, kápolnahelyeltes a haüosztály vezérkari fői • k el, a j sátorhoz Szobtnger őrnagy, városházánál a tiszti
csongrádvármtgyei parancsnok segéd t ztjévei. karhatalmi század egy tisztje. A
fogadóbizottság.

Cigaretta t ö l t ő k !
szivarkahüvely főraktárában, Szeged, Jókai-utca 11. Telefon 15—20.

Médi Specialifé
Viszontelárusitóknak is legolcsóbb bevásárlási forrás.
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Az uj kormány eskütétele.
A kormányzó elismerése a távozó Huszár minta?ercinék*ek.
Budapest, március 16. Az uj kormány eskü- legsúlyosabb megpróbáltatásod t«sientő viszotétele kedden délután 4 órakor volt a királyi nyok között tanúsított bölcs kormányzatának
várpalota szertartástermében Ez alkalomból sikerült hazánk áhami életét íz alkotmányosság
kivonult a rendörségnek egy diszörsége. mig medrébe terelni és a rendnek, alkotó munkának
a várpalota belttö udvarán egy díszszázad állott és a nemzeti megerősödésnek alapköveit lerakni.
fel zászlóval és zenekarral. A zenekar a kor- Az Ön hazafias vállalkozása vívta ki az ország
mányzó megérkezésekor a Himnuszt játszotta. kormanyának a szövetséges és társult hatalmak
Pár perccel 4 óra után érkezett meg a kor- által való elismertetését é> 'elte lehetővé azt,
hogy Magvarország volt ellenségeivel az érintmányzó a királyi várba és miután meghallgatta
a díszszázad parancsnokának jelentését, ellépett kezés első fonalait felvehette Megelégedéssel
a diszszá-ad arvonela elölt. Majd megérkeztek kell, hogy cltöltse Önt az a tudat, hogy az
a királyi várpr 'itMvan az uj kormány tagjai és ország közvéleménye állapítja meg kormányfelvonultak a szeitartásteremb'v
elnöki működéséről, hogy nehéz időkben híven
Először Simonyi-Semadam
Sándor miniszter- szolgálta hazáját. A szenvedd ország lakoselnök tette le az esküt a kormányzó előtt, ságának sorsa iránt különösen meleg megértést
amely alkalommal az eskümintát
Ferdindndy
Gyula igazságügyminiszter olvasta fel. Az
eskün gróf Széchenyi
Gyula főlovászmester
asszisztált mint zászlós ur. Ezután a kabinet
valamennyi tagja együttesen tette le az csküf.
Ez alkalommal az eskümíntát bárciházi Bárczy
István miniszteri tanácsos olvasna fel. A miniszterek eskütételénél is gróf Széchenyi Gyula
főlovászmester működött közre mint zászlós ur.
Az eskütétele után a kormányzó rövid beszédet intézett az uj kormányhoz, amelyben
megelégedésének adott kifejezést afelett, hogy
Budapest, március 16. A németországi esemiután az alkotmányosság formailag is helyre- mények ezekben fogl-Jlliatók össze: A puccs
állott, kinevezhette az első alkotmányos kor- által létrejött uj kormány helyzetét válságossá
mányt. Hangsúlyozta beszédében, hogy ne- tette az általános sztrájk, amelyet megakadáhezebb körülmények között még nem vetie át
lyozni nem tudott. Az uj és a régi kormány
? kormányzást alkotmányos kormány ebben az
között kompromisszum készül, aminek Hindenországban. Rámutatott az ország mai súlyos
burg a közvetítője. Az antant nem avatkozik a
helyzetére, a nehéz gazdasági problémákra,
amelyeknek megoldását nemcsak a nemzet- németországi alakulás irányításába. A birodagyűlés, de az egész nemzet ennek a kormány- lom több helyén voltak véres összeütközések,
nak működésétől várja el és a kormány tagjai- amelyek későbbi jelentések szerint nyugalomnak hazafias együttmunkálkodását kérte a nem- nak adtak helyet. Egy hágai séientés szetint a
zet érdekében. Ezután a kormányzó eiőször német császárt és a trónörököst szigorúbban
gróf Széchenyi Gyulát fogadta magánkihallga- őrzik. Hohenzolleriu valószínűleg nem ismerne
táson, majd pedig együttes kihallgatáson fogadta el az antant a nén.et trónon de egyébként
csak a bekcleltételek be'artását ktvánja. Táviraaz uj kormány valamennyi tagjat.
taínk a következők:
Az uj kormány eskütétele után a kormány
tagjai a miniszterelnökségen gyűltek össze, ahol
Simonyi-Semadam
Sándor miniszterelnök elnöklésével megtartották az első minisztertanácsot.
Simonyi-Semadam Sándor miniszterelnök üd<r Telefonszám 11—65. *
vözölte az uj kormány tagjait, mint a nemzetgyűlés és a kormányzó bizalmából megalakult
első alkotmányos kormányt az alkotmányosság
helyreállítása óta. Kérte a kabinet tagjainak
támogatását, hogy a nehéz idők súlyos felMa. szerdán, március i7-én.
adatait minél sikeresebben lehessen megoldani. Rámutatott különösen a inai nehéz
pénzügyi és gazdasági problémák sürgŐ3 megoldásának szükségességére. Nyomatékosan hangsúlyozta a kormány előtt a takarékosság szükségességét minden téren.
A miniszterek nevében Rubinek Gyula töldmivelésügyi miniszter meleg szavakkal válaszolt
a miniszterelnök üdvözlésére és az egész
kabinet nevében a legmesszebbmenő bizalomról és támogatásról biztosította a miniszterelnököt, aki nemcsak egy, hanem valamennyi
párt bizalmából és a kormányzó kinevezése
alapján nyerte el a kormányelnöki méltóságot.
Hangoztatta válaszában, hogy ma tényleg csak
megfeszített munkával és takarékossággal lehet
Tragédia 5 felvonásban.
biztosítani az ország rekonstruációját.
Ezután közölte a miniszterelnök a kabinettel,
E?.t megelfiz:
hogy megkeresést intézett a nemzetgyűlés elnökéhez, amelyben arra kéne, hogy a nemzet- j
gyűlést mdreius 17 én, szerdán délelőtt 10 órára j
hívja össze a kormány bemutatkozása
céljából
A kormány
programját
a miniszterelnök
a \
nemzetgyűlés szerdai ülésén fogja előterjeszteni. ;
A hivatalos lap keddi száma az ország kormányzójának következő magas kéziratát, illetve
elhatározását közli:
Vígjáték 1 felvonásban.
Kedves Huszár! Midőn Önt miniszterelnöki
állásától, valamint a népjóléti és munkaügyi j
minisztérium vezetésétől megismételt kérésére
felmentem, rendkívüli viszonyok közölt önzetlenül és önfeláldozással teljesített szolgálataiért i
Előadások 5, 7 és C órakor.
elismerésemet és köszönetemet fejezzem ki i
Vasárnap 2, 7, 4, 5, 7 ét 9 órakor.
Államférfiul higgadtságának, hazánkra nézve a 1

j
í
•
|

tanúsított. A rtéttfllMtők erei hálatelt serrel
fosdoíiak arra a »elk« és widtiaUtlan tevékenységre, amellyel hathatósan elősegítette a
főváros lakossága nyomorának enyhítését. Aitsak
a reményemnek adok kifejezést, hogy kipróbált
képességeit továbbra is hasonló készséggel
fogja a még előttünk á.IÓ nagy nemzett feladatok érdekéhen értékesíteni.
Ugyancsak a hivatalos lap közli a kormányzói kéziratokat az u| kormányelnök é>. a kormány tagjainak kinevezéséről, a Kiknek névsorát
már közöltük. Gróf Somsicli külügyminiszter
fölmentésérői is közöl kormányzói kéz;raí.;t a
Budapesti
Közlöny
A kormány megalakulásakor a kereskedelmi
tárcát ideiglenesen r>áró Korányi Frigyes pen;
ügyminiszter vállalta el. A kisgazdapárt .i
kereskedelemügyi miniszteri
(arcát
Balogh
Elemérnek, a Hangya vezérigazgatóiénak ajanlotta fel, aki a tárcát elfogadta

A németországi események.

Véres összeütközések. - Hindenburg egyezséget közvetít a régi és uj kormány között. -- Az antant nem
avatkozik a német belügyekbe.

KORZÓ-MOZI

Francesca Berlini-film!

PIOÍRA

PAnnuruio
háborút csinál,

Páris, márciás 16. Az Echo de Parts kijelenti, hogy Millerand
a tegnapi minisztertanácson közölte, hogy a szövetségeteknek netn
kell törődni ezzel a kormányválsággal, mert es
kizárólag Németországot érdeklő kérdé*. Millerand szerint a szövetségeseknek csak ahhoz
kell ragaszkedniok, hogy a versa illési szerződést pontosan teljesítsék Katonai óvintézkedéseket mindenesetre fogunk tenni.
A későbbi hírek arról szólnak, hogy az uj
dr. Kapp-féle kormány és a régt, Berlinből
Drezdába menekült Ebert-kormány között egyezkedési tárgyalások indullak meg.
Figyelemreméltó. hogy a közvetítést Hinaenbnrg
vallatta
i magára. Azt hiszik, hogy Híndejiüuw közvati[ tése eredményes lesz. Hindenburg ~javaslatai
nem nagyon térnek el a többségi pártok,
vagyis h régi kormány hiveinek minimális követeléseitől.
Berlinből jelentik: Hindenburg
beavatkozásinak már is megvan az az eredménye," hogy
tegnap a caspatok nagyrésze megkezdte a kivonulást Berlinből. A potsdami pályaudvaron
több táborozó csapatot láttak, amely elindiláara
várt. (M. T. I.)
Berlinből jelentik: Politikai körök inir.den
erejükkel arra törekszenek, hogy egyezséget hozzanak léire a két kormány közötti mert lehetőleg el akarják kerülni a fegyveres harcot é»
a hosszabb általános sztrájkot is. A megegyezés Kapp avaslatai alapján mm jöhet iétre,
mert a többségi pártok teljesen elfogadliatatlanoknak tartják ezeket * javaslatokat. A többségi pártok minimális követeléseit a következőkép lehet összefoglalni: Koppnak a kormányával együtt el kell tűnnie, a csapatoknak
pedig
el kell vonu'.niok
Berlinből
A nemzetgyűlés
Berlinben tartja ülését csütörtökön, a régi kormány pedig térjen vissza Berlinbe, ahol a
nemzetgyűlés dönteni fog az uj választásokról
és a birodflliiv. elnök megválasztásáról. Tegnap
késő éjjelig tárf'-Uak a válság megoldására
vonatkozó javaslatukról. Kapp csak abbar a
tekintetben mutatót! előzékenységei, hogy kijelentette, hogy M ö személye nem
a megegyezés akadálya. Igaz, — azt is hozzátette —
hogy környezete nem engedi lemondani, sőt
kövtteli. hogy az uj kormányban neL is legyes
szerepe.
Bethnből jelentik Ha a jelek nem csalnak,
akkor a németországi események közvetlea
megoldás előtt állanak. Nem igaz. amit a
Vonnirti rendkívüli kiadásban híresztel, hogy
Foch tábornagy ultimátumot küldölt Berlinbe
azzal a követeléssel, hogy Kapp égési konaáávsl és csapataival hagyja el a fővárost,
énben megnehezítette a Kapp—Lüttwttz-kormáoy hotywÉB, hogy t sztrájk keid általánossá
válni és hatását a nép keservesen éra. Hm-
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Nem adtab még határidőt a béke aláírására.

denburg tábornagy hirtelen beavatkozása ugy
Ulsrtk döntö fordulatot Tog hozni. Nincs ki•irva az a megoldás, hogv koalíció alapján uj
Kormány létesül, mert az Ebért—Bauer-kaWnet
Hvileg n e m zárkózik el az elöl.
Bécs, március 16. A Neues Wiener
TagblattBudapest, március 16. Azt a hirt, mintha
nak jelentik éjfélkor a berlini összeütközések- már elhatározott dolog volna, hugy az antant
éi : Az általános sztrájk második napján komoly
tiz nap alalt aláíratja a békeföltételrkrt. meg'avargdsok voltak Berlin több részén, amelyek cáfolják. A francia lapok azt irják ugyan, hogy
folyamán több embert agyonlőttek.
A sztrájk a londoni konferencia változatlanul fenntartja a
,n4r délelölt teljes volt, vonatok nem érkeztek, békefeltételeket, de az antant hivatalos válasza
j gzinliázak és mulatóhelyek ki nem nyitottak, még ismeretlen.
és éttermekben szünetelt a
a szállodákban
Budapest, március 16. Rubinek Oyula földmunka, a főbb utcákon valóságos emberáradat mlvelésOgyl miniszter a párisi hírekről a
hömpölygött. Izgatottan vitatkozó csoportok ! következőket mondotta:
mutatkoztak, ezeket azonban eltűrték a katonák.
— A hirt egyáltalán nem tvtom igaznak,
Amidőn azonban a tüntetők egy része tettle- bár ha Párisból jött is. A magyar békedelegességre vetemedett, a katonaság közbelépett. gációról az utóbbi napokban ezzel ép ellenkező
Sieglitzben és a Schlosser-strassen össze- információkat kaptunk és nekem inkább az a
ütközés volt a katonák és a szocialisták között, véleményem, hogy egyelőre, amig a német
$ ember meghalt. A hallei kapunál is össze- események le nem zajlanak, nem kapunk váütközés volt. Az Invallden-strassen is össze- laszt előterjesztéseinkre. Erre sok mindenféle
ütközés volt és több a halott és sebesült. A jel enged következtetni, amelyekről a nyilváPotsdamer-platzon színién összeütköztek és több nosság előtt, sajnos, nem nyilatkozatom. Igen
nnber súlyosan megsebesült és sok asszony nagy meglepetés volna számunkra, ha a hir
legrázkódást szenvedett. (M. T. 1.)
mégis valónak bizonyulna, de azt jelentené,
Berlin, március 16. Ma éjszaka mélységes hogy a szövetségesek még ebben a kérdésben
tftáiaág borult a városra. A vasutak forgalma sem egységesek.
ma is szünetel, a postán sem dolgoznak, a
Oenf, március 16. Hivatalos jelentés arról,
villamostelepeken és a gázgyárban sem. Szórhogy
a legfőbb tanács a magyar békeszerzővanyos lövöldözést az egész éjszaka lehetett
dés
tervezetét
aláírás céljából a Neuillyben
hallani a városban. (M. T. 1.)
lévő magyar delegációnak átadta volna, eddig
Bécs, március 16. A Neue Freie Presse je- még nem érkezett. Diplomáciai körökben
lenti késő éjszaka Berlinből: Ma este világosan kételkednek ama lapjelentések valószinüségémeglátszott Berlin hangulatán, hogy Kapp hely- ben, mintha a béketervezetet változatlanul, a
zete óráról érára gyengült.
Ezt a benyomást maga egészében kivánná 10 nap alatt alámegerösiti az ország minden részéről beérkezett íratni. Ezeknek a lapjelentéseknek ellentmonjelentés is. (M. T. I.)
danak az eddig kiszivárgott hirek, amelyek
Bécs, március 16. A Neues Wiener
Tagblatt
szerint a londoni tárgyalások során már eddig
jelenti Berlinből: A régi kormányhoz közeiálló is több könnyítést tettek a békeszerződés gazdakörök szerint Kipp helyzete kétségbeejtő. Kapp sági feltételein. Különben is lehetetlennek tarte hir szerint kijelentette, hogy hajlandó lemon- ják, hogy az alapos magyar észrevételeket
dani, mart nem akarja, hogy a megegyezés az en-bloc visszautasították volna.
6 személye miatt meghiúsuljon, Kapp kormányának semmiféle hatásos eszköz nincs rendelkezésére az é'tslános sztrájk letöréséhez. Valamennyi minisztérium alállamtitkára vonakodik
az ul kormánnyal együttműködni. Ugyanilyen
— Huszár Károly Amerikába
utazik.
álláspontot foglalnak el a külügyi hivatal tisztviselői is kivétel nélkül. Az állam pénztárai az Budapestről jelentik: Huszár Károly volt miuj kormány tagjai előtt zárva maradnak. Mint- niszterelnök a közeli hetedben Amerikába utazik,
hogy pénz nem áll rendelkezésükre, az eléjük ahol felolvasásokat fog tartani a migyirság
tornyosuló akadályokat nem tudják legyőzni. igazáról és a bolsavizmu.ról. A miniszterelnök
előadás sorozatának az a célji, hogy Amerika
(M. T. I.)
közvéleményét figyelmessé tégy,' Migyarország
Drezda, március 16. A mimkáscsapatok tegtragikus sorsára és megismertesse azokkal a
nap éjszaka megszállták a táviróhivatalokat.
szenvedésekkel, amelyeken a* ország a tornmün
^ Reichswehr csapatok páncélos autókon éralatt átesett. Huszár Károly egyébként a bolsekeztek. A munkáscsapatok és a katonák köviztnusról könyvet is irt. amely néhány hét
zött lövöldözés támadt, amelyben mindkét fél
múlva megjelenik. A könyvet több nyelvre
több halottat vesztett. (M. T. 1.)
lefordítják.
Bécs, március 16. A Neue Freie
P/essenek
— A hercegprímás üzenete az amerikai
drezdai tudósítója Ebért
birodalmi elnökkel
folytatott beszélgetését közli, aki a többi között magyar kathollkuaoknak. Budapestről jelentik : Csernoch János bíboros hercegprímás levea következőket mondotta:
János chromei amerikai
— A berliniekkel egyáltalán nem lehet tár- let Intézett Szabó
plébánoshoz
s
megkérte,
hogy üzenetét közölje
gyalni, mert nem valamely pártnak a megbízottai, hanem olyan emberek, akik néhány az ottani magyar katholikusokkal. Üzenetében
tábornok segítségével ragadták magukhoz a a hercegprímás kifejti, milyen rendkívül sokat
hatalmat, egyébként 6enki sincs mögöttük. szenvedett a forradalmak és az idegen megszállások alatt a magyarság és az amerikai
(M. t . 1.)
magyarságot az anyaliaza szeretetére és támogatására hívja fel. A hercegprímás nagyszabású
akciója nemcsak Amerikára terjed kí, hanem a
többi európai országokra is. A hercegprímás
levele az amerikai magyarság körében élénk
örömet kellett. A Kereszt cimü amerikai magyar
Bizet operájának főszerepeit
újság egész terjedelmében közölte ezt és vezércikkében méltatta a hercegprímás üzenetéi.
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— A miniszterelnökségi sajtófönökl állás.
Budapestről\iútni\k: A kormányváltozással kapI csolatban üdvös rendelkezés történt a miniszterelnökségi sajtóosztályra vonatkozólag. A
1
sajtóosztály kiváló képzettségű és pártatlan
itél.tü vezetőj -t. Uónitz Ferenc miniszteri tanái csost, miniszieii határozat alapján állásiban
megerősítették és véglegesítenék, még ptdig
olyanformán, ht»py a síjtófónöki állás a jövőben nem expnnáli politikai állás, hanem fix
| állani hivatali puzició lesz, éppen o'yan, mint
I a miniszterelnökség bármely más miniszteri

tanácsosáé, vagy osztályvezetőjéé. P Budapesti
Közlöny mai száma a következő kormányzói
kéziratot közli:
A miniszterelnök előterjesztéséie Bónitz Ferenc, a nemzeti kisebbségek minisztériumában
alkalmazott miniszteri tanácsost a miniszterelnökség tiszti létszámában miniszteri tanácsossá kinevezem. Budapest, 1920 március 13
Horthy Miklós s. Vc.,-Huszár Károly 6 k
— A tisztújítás kérdése. Megirtuk u * ,
hogy a város tisztikarának mandátuma a jövő
hónap 21 én lejár Balogh
Károly tanácsnok
ezérl beadvány! nyújtott a tanácshoz s kéri,
liogy keressék meg a minisztert, Intézkedjék
a közgyűlés összehívása iránt, mert a tisztújító
széket csak fl közgyűlés tarthatja A város
tanácsa keddi ülésén foglalkozott Balogh Károly
beadványával, amelyet helyesnek talált « tanács
s elhatározta, hogy felterjeszti a belügyminisz •
terhes. A tisztújítás kérdését dr. Vasek Ernó
főispántól kapod értesülésünk szerint ugy intézik el, hogy a tisztikar mandátumát a miniszter
meghosszabbítja, elejtvén a közgyűlés összehívását.
— Hivatalos helyeken éa bankokban nem
fogadnak el befizetéseket. A központi igazgatóság rendeletére a szegedi postatakarékpénztár tegnaptól kezdve nem fogad el semmiféle befizetést. Hasonló rendeletet kapott a
pénzügyigazgatóság is, ugy hogy az állampénztár sem fogad el befizetéseket. A bankok
hasonló intézkedést határoztak el. Tegnap óta
a szeg.'di pénzintézetek csak letéteket és adósságok kifizetését fogadják el, de egyéb befizetések, átutalások vállalására nem hajlandók.
— Meghosszabbítják az Iskolaévet A
vallás- és közoktatásügyi minisztérium elhatározta az idei iskolai év meghosszabbítását. B
tárgyban már rendeletet adott ki, amely
szerint a városi elemi népiskolákban, az
iparos- és kereskedő-tanonciskolában és valamennyi középiskolában jun'us 30 lg tart a
tanit is. Az ávziró intézkedéseket jotlus 1-tól
7-g kell elvégezni. A húsvéti szünidő áprüis
1-én kezdődik és április 5-ig tart. Az évközi
szüneteket a legszigorúbb értelemben vett naptári ünnepek kivételével a minisztériu n ideiglenesen eltörölte. Hasonló intézkedések elrendelése céljából a minisztérium megkereste az
egyházi főhatóságokat is.
— A SzTE összes tagjaihozI Az egyesület
a kormányzó bevonulásához testületileg zászló
alatt kivonul. QyUlekezés (férfiak, mint hölgyek) csütörtök reggel 8 órakor az állami
gimnázium udvarán. Balkaron egyesületi monogram nemeetiszintt szalaggal. Monogramok .
szerdán este 5 óra'tor a választmányi ülésen
kaphatók.
~ Törleszt az átiam. Az állam körülbelül
10 millió koronával tartozik a városnak. A
polgármester már több Ízben sürgette a tartozás
kiegyenlítését, de eddig eredmény nélkül. Kedden érkezett az első belügyminiszteri leirat,
amelyben értesitik a várost, hogy a tisztviselők
részére eddig kifizetett s törleszieilen háborús
segélyek fedezésére 700.000 koronát kiutalt a
belügyminiszter
— Egyetlen hely, hol meglepő olcsón és
jól vásárolhat bútort: Deutsch Lajos Dugonlcabutoráruháza, Dugonics-tér 11., Forbáth-palota
(Bejárat a Dugonics-téri oldalon)

VÉNUS ILLATSZERTÁR
SZEGED, KELEMEN-UTCA 7. SZÁM.
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— Rendelet. Mindazon nem tényleges állományú havidíjasok, liszt és tisztjelöltek, akik a
szegedi körletparancsnokságnál nyújtották be
Igazolás iránti kérvényüket, de időközben áthelyeztettek
vagy leszereltek, cimüket ezen
hirdetésre való hivatkozással jelentsék a szegedi első számú tiszti igazoló-bizottságának. ,
4823—ko. 2—1920. Katonai
körlet parancs- j
nokság.
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A kakukherceg.
JÖN !

JÖN ! |

— Cukorkiosztás a tisztviselők beszerzési
osztályában. A szegedi közszolgálati alkalmazottak beszerzési csoport tagjainak a március
havi cukoradagot, a kiadott ideiglenes igazolványok 2961. sorszámig bezárólag a következő
napokon osztja ki : Március 17-én, szerdán
1—300 sorszámig, 19-éu, pénteken 301—600-ig,
20-án, szombiton 601 -900-ig, 22-én, hétfőn
901-1200-ig, 23-án, kedden 1201-1500-ig,
24-én," szerdán 1501 —1800 ig, 26 án, pénteken
1801—2100-ig,27-én,szombaton 2101-2400 ig,
29-én, hétfőn 2401—2700 ig, 30-án, kedden
2701—2961 sorszámig. A fejadag 45' dekagram. A fejadag ára 15 K 30 fillér. A megállapított kiosctási sorrendhez a csoport szigorúan
ragaszkodik, kivételnek helye nincs. A fejadag
a csoport minden egyes tagja részére biztosítva van.

_

A fényűzési . d ó Ugye. Megirluk

SZINHflZ.

hogy

a kereskedők kérelmét, hogy a fényűzés, cikkek adóját törölje el a város, a tanács elutasította. A keddi tanácsülésen Balogh
Károly
tanácsnok bejelentette, hogy a fényűzési adóra
vonatkozó határozatot felterjeszti a belügyminiszterhez jóváhagyás végett.
— A repülőteret nem a d j á k kiskerteknek.

A szegedi Ipartestület átiratilag kérte a városul,
hogy a repülőteret adják bérbe az iparosoknak
megművelés végett. A tanács a katonasághoz
fordult, hogy bérbeadható-e a repülőtér anélkül,
hogy a katonaság emiatt gyakorlóterekben hiányt
szenvedne. A katonai parancsnokság válasza
kedden érkezett a tanácshoz, amelyben tudtára
adja a városnak, hogy a repülőtérre feltétlenül
szüksége van. A * tanács ilyirányban válaszol
az Ipartestület beadványára.

ÖCs I
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MŰVÉSZET
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Szerda: Székely-est I. Buctu Piroska, dr. Király
Aladár es Ádám Éva előadásai II. Elnémult harangok,
színjáték. Bérletszünet í>0 százalékkal felemelt helyárakkal.
Csütörtök: Elnémult harangok, színjáték Premierbérlet A 3*
I
Péntek: Elnémult harangok, színjáték. Premlerbértet

— Legújabb kész női kabátok,
Montok, j
aljak, ruhák, férfi és női gyapjúszövetek,
selymek stb. mérsékelt árban. Reményiné divatháza
Szeged, Széchenyi-tér 2, (főposta mellett.)

JÖN!

1T. ^

B 38.
Szombat: Mártha vagy a richmondi vásár, opera.
Premierbérlet A
Vasárnap délután: Erdéazleány, operett.
Vasárnap esle: Lili bárónő, énekes bohózat Bérlet^
szllnet.
Március 23-án, kedden és 34-én, szerdán az Operaház balletjének vendégfellépte, bérletstfuetben, 100
százalékkal felemelt helyárakkal.

A Filharmonikus Egyesület hang-

versenye.

Nem kimondottan, csak hallgatagon ünnepelte meg hétfőn a Filharmonikus Egyesület
március idusát. E hallgatag ünneplés szép
és lelkes volt, a művészetet is élveztük benne
és
zenei kultúránknak eiöobrehaladását. EzJÖN!
JÖN!
úttal 6. zenekari hangversenyét rendezte az
ifjú egyesület, amelynek tagjai a szépnek
— A vörösök által elrabolt borok adója.
kultuszát űzik és mindjobban és össztiangzaTöbb bortermelő beadványa érkezeti a város
tosabban érvényesül a játékuk a komoly és
tanácsához, amelyben panaszolják, hogy az
lelkes munka nyomában. Ebben része van a
1918. évi termésük legnagyobb részét elrabol- ,
' - Az Ipartestület kérelme. Az Ipartestület ták a vörösök, a fogyasztási adót azonban vezetésnek is és annak a tanítási módszernek,
Sándornak oly
kérte a főispánt, utasítsa a város hatóságát az elrabolt borok után is be akarják hajtani. ami a karnagynak, Fichtner
arra, hogy mielőtt ipari ügyekben dönt, hall- Kérik a "tanácsot, utasíts i a javadalmi hivatalt, ; értékessé teszi az egyesület élén való műkögassa meg az Ipartestület vezetőségének szak- hogy az elrabolt bor után ne szedjék be az dését.
értői véleményét. A város tanácsa kedden fog- adót. A tanács az ügyet a pénzügyminiszter
A filharmonikusok Haydn: G dur Szimfóniálalkozott a beadvánnyal, annak helyt adott s elé terjeszti s kéri egy oizottság kiküldésének
ját, Voikmann—Buttykay:
Magyar zenevázlatokutasította az összes ügyosztályokat, hogy ipari engedélyezését, amely megállapítaná a bor- ját, Berlioz:
Rákóczi-induló-ját és
Fichtner:
ügyekben az Ipartestület meghallgatása nélkül termelők kárát s az adót ennek figyelembe
1848 cimü szimfonikus költeményét adták elő.
ne határozzanak.
Az együttes játéka egyre színesedik, erősödik
vételével vetnék újra ki A bizottságban egy
és
ma már nyoma sincs benne a nyerseség— Vizagálit c budapesti Városi Alkal- miniszteri kiküld Mt is részt venne.
nek,
a bizonytalanságnak. A cizelláltan finom
mazottak Szövetsége ellen. Budapestről
jerészeket annyi könnyedséggel hozzák, mint
lentik: A Károlyi-forradalom idején alakult
amennyi bravúrral szólaltatják meg a kompliVárosi Alkalmazottak Országos Szövetségének
kált
tételek változatait. Erre ékes példa volt
vezetősége ellen már régebben folyik a vizsgáHaydn Szimfóniájának Largoja és Volkmann —
lat a városházán. A vád egyebek között az,
Buttykay müvének utolsó tétele, amelyet a
hogy a vezetőség a kommunizmus megteremzajos
tapsokra meg kellett Ismételni.
tésében nagy szerepet játszott. A nyomozás és
3118
é*
Az értékes és kulturái jelentő hangversenyvizsgálat következményeképen a budapesti álnek eseménye volt Fichtner Sándor pályalamügyészség elfogató parancsot adott ki dr.
koszoruzott szimfonikus költeményének beLung Qéza főjegyző és több virosi tisztviselő
mutatása. Szerzőnek ez az opusa a legértékeellen, akik a szövetség vezetőségében foglaltak
sebb alkotásai közül való. Azt is mondhathelyet. A rendőrség az ügyészség elfogató
csukott, gyermek, leány és llu
nánk, hogy legtartalmasabb kompozíciója,
parancsának eleget tett.
amelyben nemcsak a gondolat kiváló, de
elsőrendn annak a kivitele is és pompázóan
1
JÖN!
J Ö N ! i|
szép a hangszerelése
1848-nak megrázó
eseményeit, lelkesítő hangulatát, a szabadságra
való törekvés lázát fejezi ki a zene, amelyben
mig a készlel tart, az alábbi
a szerző kerül minden olcsó közhelyet, széleegységárakon kaphatók: s a s
JÖN!
JÖN!
sen ömlik zenei gondolata, amely biztos, erős
kézzel és kiváló zenei érzékkel van fejlesztve
21-tői 25-ig
26-tól 30-ig
II-tói 35-ig
— Bútort árverez a város. A város annakés felépitve, anélkül, hogy a külső hatás
ur K
117 K
«»7 K
idején sok bútort, lak-, iroda- és étkezdeelérésére törekedne. Minden a tiszta zenéért,
berendezést vásárolt a megszálló-csapatok kellő
az események harmonikus összefoglalásáért
clpOkeraskedönóI
(Kilátására. A franciák távozása következtében a
történik benne, az eszményért, ami ebben a
buíorok fölöslegessé váltak, ugy, hogy a város
Csongrádt-s <üf 13.1.
szóban összpontosul: 1848 A szép és koszorús
tanácsa elhatározta azok elárverezését
Az áralkotás nagy hatást gyakorolt a közönségre,
verést Fodor Jenő tanácsnok eszközli r mini
a filharmonikusok is lelkesen hozták tiszta
bejelentette, az árverés a jövő liét folyamán fog
szépségeit, előadásukkal ünnepelték a munkás
megtörténni.
szerzőt, gondos tanító mesterüket, a közönség
fogtnülci ine
pedig percekig tapsolt és egymásután többször
— Beszüntetett építkezés. A KölcseyS / r g r d . Mikszáth Kálmán utca ás
a dobogóra szólította Fichtnert, ^r.inek a
utcában napok óta feltűnt a járókelőknek az az
Valéria tár Mirok (Bokor-tniz.)
=
építkezés, amely a Royal-szálló épülete melleit
filharmonikusok nevében dr. Kun ne.nzetlszlntörténik. Az üzlethelyiségek számára készülő
szullagos koszorút nyújtott át. Kz a koszorúzás
épületet Z alakú kockákból építik, ugy, hogy a
Is érték és elismerés, nemcsak az első, ami
falak négyzetalaku, üres oszlopokból állanak
a gróf Zichy Géza-féle pályadíjjal érte i
A város tanácsa olyan feltétellel engedélyezte a
szerzőt, a mi Piehlnerünket . .
helyiségek fölépítéséi, ha azt 1926 ban a váro<
s|y jramm aranyért: használható Uigyakért
tOobet Is Régi aranypénznek grammját 100 K-val
kívánságára egy fél év alatt lebontják. A városi
* Emlékeztető előadás a N/lnhátban.
fizetem Régi ezllst pénzt és brilliáns ékszert bármérnökség azonban nem találta elég erösn;k a
Március
tizenötödikét
ünnepelte hétfőn a
kinél magasabb árban veszek. Keresek megvételre
vékony cementlapokból készült üres falakai,
színház. A nagy napra, az örökfényü hajnalOmega, Schatthauseni és Brauswelter-téle órákat
miért i* a további építkezést betiltotta
igen magas árban - Ora- 6* ekszerjavllá mOhslyt
hasadásra emlékezett annak a díszelőadásnak
Eredeti müvééit kivitelű olajfettmé
keretében, amelyet a hétfői napra hirdetett.
— Dr. Varga Kálmán bőrgyógyász urológus,
nyek Igen olcsó árért beszerezhetek.
Első előadásban hozta szinre Pekái űyuiáuak
értesíti betegeit, hogy hatheti tanulmányútra
A magyar dmtt drámai képét, amelyben a
űÓSPrtR FERENC, KÖ1CSBY-UTCR 2
utazott, amsly időre rendelését beszüntette
szerző a msl idők hangulatát tflkröztstl a

A kakukherceg.

Bőrtalpú

Bffrfejfl

A kakukherceg.

szandálok
Reisz

RáczGéza

fizetek 43 koronát

Szeged, 1930 wárchiS 17.
•Ugyat iró magyar érzétévsl. A drámai
képnek négy szereplő ad hangol: A magyar
n f dvégi Ernő), a Jelen (Etsy BmlUa), a Múlt
(Üli Gizella), a Jövő (Gregna Margit). A női
tsereplők egyszerűen, ét lendületesen mondtáU a jobb jövő reménységét hirdető szavakat,
Hídvégi Ernő azonban
hangosan, szinte
kiabálva adta elő a kifosztott magyar keservét,
jajszavát és a röghöz való vonzódásának, a
termőföld iránti szeretetének megnyilvánulását.
M é r Gyula drámai képének bemutatása
alán A fekete lovas előadása következett,
amelynek hazafias helyzetei szintén tapsokra
késztették a közönségei.

öfilJIAOYARORSZAO
Szép Heléna. Cigány szerelem. Kis szökevény
reprizek * azonkivttl bérletben tartatnak érdekes
vendégszereplések is. Az A és fi bérletek az uj
bérletben a régi szokás szerint váltakozva mennek, ugy hogy a B bérlők is kapianak premiert.
A 20 előadásra az árak ugy az A, inint a B
bérletben a következők: Páholy: 1300 K Zsöllye:
•40 K. t. rendű körszék: 385 K. II. rendű
körszék: 330 K. III. rendű körszék: 275 K.
Bérelni lehet délelőtt 10-tól l-ig a színházi
irodában. Régi bérlók előjogai foivó hó 25-én
déli 12 óráig fentartatnak.

KÖZGAZDASÁG
x A Kaaaa—oderbargi vaaotot a cseh állam átvette. Prágából jelentik: A Kasraoderáergi vasútnak tót területen levő vonalat a
cseh állam átvette és a cseh államvasutak
kassai igazgatóságához osztotta be. (M. T. L)
x Szegedi tőzsde. Tekintettel a német eseményekre, úgyszintén a pénzlebélyegzésről tertedő hírekre, ugy a vétel, mint az eladás tartózkodó volt. Valutaüzletekben alig volt kötés.
Kedd az értékpapírok napja volt. Alt. és Hitel
440, Kézmüvesbank 680, Belvárosi Mozi 1070.
Márka 3.80, dinár 7.40, rubel 3.60.
x Budapesti tőzsde. Budapest, március 16.
Irányzat: A német kormány és a Kapp-iéle'kabinet közötti kompromisszumos tárgvafások
kedvező lefolyásáról szóló hirek a tőzsdét
bizakodóbb állásfoglalásra késztették, ugy hogy
a spekuláció a kulisszban nagyarányú vételeket tett, ugy hogy majdnem minden kulisszpapiréríék árfolyama lényegesen felemelkedett
A kulissz szilárdsága átterjedt a helyi piacra
is, ahol különösen szénrészvényeket kerestek
emelkedő árakon; Építkezési részvények gyengültek. Gépgyári részvények közül a GanzDanubius volt az érdeklődés központjában.
Hajózási értékek is keresettek voltak és megszilárdultak. A valuta-piac .'orgalma viharosan
fejlődött és majd minden valuta ugrásszerű
emelkedéseket ért el és ezt végig megtartotta.

Szepi, GiiőlMr. o TeleMi
* flelyárak • kormányzó tiszteletére rendezendő díszelőadáson. Horthy Miklós kormányzó ur tiszteletére rendezcndö színházi
díszelőadás jegyárai: földszinti páholy (16)
100 K, I. emeleti páholy (22) 100 K, II. emeleti páholy (16) 60 K, zsöllye (12) 30 K, körszék (240) 20 K,-földszinti zartszék I. sor (14)
15 K, földszínű zárLwék többi sor (64) 10 K,
II. emeleti erkélyszék I. sor (22) 15 K. II. emeleti erkélyszék többi sor (83) 10 K, III. emeleti
•rkélyszék I. sor (58) 6 K, III. emeleti erkélyszék többi sor (156) 5 K. karzati ülőhely (121)
3 K, földszinti állóhely (24) 3 K. diák állóhely
(40) 3 K, II. emeleti állóhely (24) 3 K. III.
emeleti állóhely (56) 3 K, karzati állóhely
(48) 2 K. Horthy-ünnepély alkalmával tartandó
színházi előadásra az igényjogosultak színházi
jegyeiket szerdadéli 12 óráig vegyék át, mert
ezen időn tul a színházi jegyeket szétosztják.
A jegyek átvehetők tisztipavilón I. emelet 129.
szám alatt.

Pénteken, szombaton és

vasárnap, inárc. 19-től 21-ig.

Elsőbbségi joggal itt először!
t

Rider Haggard világhírű regénye filmen öt felvonásban A budapesti Olympiában óriási sikert aratott
művészi kép.

Egy vígjáték újdonság.
2 felvonásban.

Sehol o l c s ó b b a n !
Kerékpár, varró
gép,beszélőgép
gummik és alkatrészek. s Javítótnflhelyem első=
rendű t
=

* A csütörtöki díszelőadás. A színházi iroda
jelenti: Csütörtökön főméltóságu Horthy Miklós
kormányzó ur tiszteletére 6 óra kezdettel díszelőadás lesz, amelynek jegyeit a fogadást rendelő bizottság osztja szét. A asütörtökre hirdetett Elaémglt harangok előadása hétfőre,
március 22-re marad el. Az előre váltott jegyek
e napra érvényesek. A darab hétfőn A) premierbérletben megy s a heti mtisor egyébként nem
változik.

Valuták : Lei 430—45, márka 410—20, font
890—910, francia fraek 19—20-50, svájci frank
42—43, dollár 270—85, Napoleon 980—1000,
lira 15 90-1610, rubel 39Í-405, szokol 380—
390, dinár 800-810, leva — —
Váltók:
Amsterdam 70—80, Kopenhá^a
3600-4200, Krisztiánia 3800 - 4500, Németország 310- 360, Olaszország 1250—1500,
Stockholm 4300—5100, Svájc 3800—4300, Bécskifizetések 97—107, Prága 280—320. (M. T. I.)

Előadások köznap '/« 6 és '/» 8 órakor.
Vasárnap 2, 4. 6 és fi órakor,
jegyeket ajánlatos előre megváltani.

Ékszerkószitő es órajavitó

Szántó Sándor
r a k t á r a k i z á r ó l a g Kiae

L> - p a l o t a

régi

demen

(Kias-ataa)

cég

i m i i U a I > 4 rendeztem be Síéchenjrl-tér • . ,
M l 1 1 1 1 6 1 V I (Korzó-moz.1 házban.) - legfőbb
/
szakmunkást foglalkozlató, kiválóan berendezett figyelmet erdemlő ncgy műhelyemben tor UiHivurük legolcsóbban készülnek,
műhelyemben előállítva. — Tört aranyat, sálof-

fő-

Szöged 244

* Vonós négyes III. 27. Jegyek Várnaynál.
* Uj premierbérletek. A színházi iroda
jelenti: A 40 előadásra hirdetett premierbérletek
» jövő hét folyamán lejárnak. A hátralevő szezonra uj bérletet nyit a színház 20 előadásra. !
A bérlet
folyamán szinrekeríllnek: Faust, j
Szeviliai horbély, Pillangó kisasszony, Toska,
Hofimann meséi operák, Tüske rózsa, Százszorszép, Ezíist király, Czigány grófné uj operettek,
Tüzpróba, Éva és a férfiak, Nagyvilági nő
drám?i újdonságok, Sasfiók, Trilby, Névtelen
asszony, Boszorkány, Keresd a szived, Othelló,

ÜRANIA

MAOV. TUD. SZÍNHÁZ
TLI.EI ON t>T?.

Szardan és csütörtökön, március 17. és 18-án.
CFLRL

Fizessen elő a

politikai napilapra.

Hotel Pusztádon.

ára

1 hóra
Fél évre •

házhoz

szállítva:

15 kor.
45
90 »»
180 yy

Vasárnap 2, */. «. ó, '/, 7 és •/« 0 Órakor

A farm asszonya. A művészettel és fir.ora
eszközökkel, egyben tökéletes technikával dolgozó Decla-gyárnak egy nagyszerű újdonságát
kapjuk szerdán és csütörtökön az Urániában.
Az amerikai stílusú izgalmas, érdekes film a
legjobb drámai attrakciók közé tartozik, főszerepében Carola Toellével, a legbájosabb
, filmmüvésznővel. A kitűnő műsor kiegészitö
száma Hotel Pusztádon kétfelvonásos bohózat.
felelős szerkesztő és kiadótula}& jm:

Szerkesztőség

és kiadóhivatal:

PÁSZTOR JOZSEF

Boldogasszony-sugáriit 4. sz.
o Földs/int, Demke palota. »

fSohósat 3 felvonásban
fttadáaok d. u. »/, 3, '/. 7. V, » ómkor.

Szerdán és csütörtökön: A farm
asszonya.
Dráma 4 felvonásban. A főszerepekben: Cart
I de Vogt és Carola Toelle.
Péntektől—vasárnapig: Kakuk herceg. Ottó
Julius Bierbaum világhírű regénye 6 felvonásban. A főszerepben: Márga Kierska.

i

Előfizetési

fl farm asszonya.
Dráma 4 felvonásban A délamerikai farmerek élelének megrázóan izgalmas és művészi megörökítése.
*

M 0 ZI
(Jrania műsora.

DE V06T ós CHR02.R T0EÍ1E
felléptével.

SKtJíSSE: * Deutsch Imre.

T E L E F O N

SOS.

Napellenző-ernyők
és s serkei atek Javítását, ujak szállítását elvállalja f t « E 7 E VlLMOS

R e d ó n y i p a r vállalata.
Református-palota.
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Telelőn t3-SS.

Szeged, 1920 március 17._

DELMAGYARORSZAO

RTESÍTEM nagyérdemű

É

páciensej-

md, íiOfi> fogászah működéseinek

amelyet anyaghiány miatt kénytelén
voltam szünelelfetiquaiból megkezdtem.

BARTA

ÁGOSTON

Apró hirdetések, HATVANI JENŐ S S
DUGONICS-TÉR 5.,
B |

egy teljesen uj férfiöltöny, egy fekete bársony női kosztüm, férfi nyakkendők teljesen ujak. Párisi-körut 10. Mák. '
3115

harisnyák, keztyuk, szabókellékek és rc-id-'
árucikkek legolcsóbban beszerezhetők,
m

Köpenyeket fcosxtQmökef

rOOMOTCRME
306
KIOYÓ-UTCA I. o TELEPON 13-64.

és francia ruhákat készít Tóth László

A szappanmizéria
megszűnik, j n s í a r í
••

i X

kfaQO
a

Ideiglenesen Pelsőtiazapart 22, I. emelet.

mert eljárásom szerint

318

Tavaszi kosztümkelmék, ruhaszövetek, selymek és crep de
chinek, nagy választékban

kg. zsiradékból 3 - 6 kg. linóm habzó szappant készíteni és amellett a hozzávaló anyagok pár koronáért
bárhol beszerezhetők A kimerítő készítési utasítást
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

GERÖ ÉS TABAR
S Z É C H C N Y I - T É R 7. S Z Á M .

329

VISZKETEG
rüh, sömör gyógykezelésére jó hatású szer
a szagtalan es kellemes illatú Gerö-féle

Boróka-kenőcs
259

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

Írógép és National BABOS ELEK UTÓDAI
Cassa

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

mechanika! üzlet

Mindennemű írógépek éa National (EllenSrzK)
Caaaa Javítását éa évi Jókarban tartiaét elvállalom. Sikerült legjobb mtn&eégü írógépsznJlogot és carbon-copirpapirokai beszereznem. —
- Telelőmendelést azonnal szállilom.
—

K E L E M E N

unta M

a Szegedi Női Szabómunkások
és Munkásnők divattermében.

194

A régi arakból 25 tziialék árangedmény. — ClaSrandfl
•nuakaarít — Béatya.atea S. nzioi. Kaaa-ká*éhár mellett.

Sok pénzt takarít meg, £ S S t n i
TELEFON

5—24.

A

m

Somogyi-utca

jj

J
UIICIZ;
mmmmmmmm^^mmmmmmmmmmmm^

20. s z á m . ( F e k e t e

ház.)

Elsőrendű harisnyák, keztyük, szabókellékek, cérnák,
D. M. C. pamutok, piperecikkek stb. legolcsóbb napi
áron. Szolid kiszolgálás.
Cégvezető:

K Á L M Á N F . k e e a* utca

17. s z á m

348

TELEFON-SZÁM

11-79.

m

•K

•R
•R
— Ezf a számot már sohasem le- •R

— Hit, mással beszól?!

•R

het k a p n i ? ! . . .

Délvidéki Szabóipari Vállalatnál rendeii.

Uj l u v i u d i
SONKOVITS

— Kérem a 13-08-aH

J40

Elsőrendű külföldi gyaoiuból minden ;zinben a legdivatosabb
kivitelben mérték szerint megrendelhetők és készen kaphatók: Garnitúrák, |wetterek, sapkák, keztyük, át vetők. Finom
flór és gYAPiuharisnyák Harisnyafejeléseket, továbbá minden
szakmabeli cikk elkészítését vevő anyagjából is elvállalunk.

Szcgadl Tábla. T S r v é a y u é k
J á r i a b i r ó e f e ofc
Írógép nflascréaxe. Somogyi-utca 24. n t n ,
Telefoa-azám 1322.
221

Ateplcaiés

kötött és szövöttáruk üzeme

Minden hirdetőnek

•R

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

*R

biztos sikert hoz a

•R
>R
•R
*R
•R

„Délmagyarország"

K Ö V E S 1

*R

B É L A

===== kereskedelmi ügynöksége — —
Margit-utca 2ft s, '*nf |. ern. 10.

•R
*R

politikai napilapban elhelyezett

HázasságkÖzvetités e
-Wmációk beszerzése a legnagyobb diszkréció mellett.

•R
•R

j ; j 2 Elterjedtségénél fogva

Orincsák Miklósné
virágüzlet* Bn
yl-tér 17.
34!
* Állandóan a legszebb < v.ióíjok kaphatók. *
Csokrokat, koszorúkat élo cs művirágokból megrendelési c készít.
Telelőn 15 67. lakás.

LEZ1NGER ODON SüSS'o
Szeged, Kárász-n B fl •
nfeld r.:Vorkau/let udvarában. Hvilások sznks -mieti-eszközöltetnek 247.

e t t

>R
>R
•8

•R
•R
•K

^ f -

* Szerkesztőség és kiadóhivatal:

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

•R

H •. ,.<> . i » jii.:knrr U «« ") traa uttta xönvvnvomijn.?. .. •
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hirdetése.

a legjobb hirdetési orgánum. Arai méltányosak
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m
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