Ára 80 fillér.

Sierkasstőség és k i a d ó h i v a t a l :
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A i n r k i u M i é r éa kiadóhivatal telefonja: 395.

ELÓPIZETÉSI

Nyomda:

ÁRA:

egész évre 180.— K
negyedévre 45.— K
tétévra
. 90.— K
tgy hónrprs 15.— K
Effye* szán i r s 80 flirér.

IX. évfolyam 90. szám.

Szeged, 1920

Pálfy Dániel nyilatkozata. — A Teleki-féle akció célja.

Budapest, április 19. A vasárnapi lapokban
tudvalevőleg megjelent a felhívás az egységes
kormányzópárt megalakítására. Több héten át
folytatott és többször megszakított tárgyalás
ulán első komoly stációjához ért el ezzel az a
mozgalom, amelyet gróf Klebelsberg Kuno kezdeményezett, amely azonban ma még ezzel a
sikerrel sem tudna dicsekedni, ha Friedrichék
nem idézik elő a szakadást a nemzeti egyesülés pártjában és ha nem áll gróf Teleki Pál is
a Klebelsberg által kezdeményezett akció élére.
A felhívás, mint ismeretes, egységes kormányzópárt alakítására hl fel és azt a nemzetgyl'^6
összeillése után röviddel felvetődött tervet ak&rja
valóra váltani, hogy a két kormányzópártból a
szélsőséges elemek kirekesztésével egyetlen,
erős homogén párt alakittassék. A szegedi képviselők közül gróf Teleki Pál annyira hivt
ennek a gondolatnak, hogy a mozgalom élére
állt. Dr. Kószó István, mint pártja is, eddig
ellene volt minden fúziónak, bár azt a véleményt hangoztatta, hogy a nemzetgyűlési munkáért és általában a kormányzásért a mai
viszonyok között mindvégig együttesen kell
viselni a felelősséget a nagy pártóknak.
Pálfy
Dániel a fúziónak voK híve. Hogy mennyire
Friedrichék kiválása adta meg a lendületet az
uj pártalakitáti törekvéseknek, azt legjobban
épp Pálfy
következő nyilatkozata bizonyítja,
amelyet t Délmagyarország
munkatársa előtt
tett:
— Friedrichék kiválása következtében a legnagyobb zavarban vagyok. Nem csatlakozhatom
a keresztényszocialista-párthoz, annál kevésbé
a Friedrich-csoporthoz. Egyelőre a várakozás
álláspontján vagyok, mint még nagyon sokan,
akik a keresztény nemzeti egyesülés egységes
pártjának voltunk tagjai. Lehet, hogy a választásnál vallott programommal párton kivül maradok, de az is lehet, hogy olyan alakulás jön
létre, amelyikhez csatlakozhatom.
Amint e nyilatkozatból is látható, Friedrichék
kiválása olyan helyzetet teremtett a keresztény
nemzeti egyesülés pártjában, amely erőt adott
az cldig is kisértett pártalakitási törekvéseknek.
Ezt a kedvező alkalmat használták fel Klebelsberg és T«leki, hogy az egységes kormányzópárt megalakítását célzó régi tervet megpróbálják megvalósítani. Most már a legrövidebb
időn belül elválik, hogy a l alkalom erre, vagy
pedig más pártalakitási tervek megvalósítására
volt-e legkedvezőbb.
A nemzeti egyesülés egyik tagja aki rokonszenvez Telekiék akciójával, bár ahhoz még
nem csatlakozott, a következőkel volt szives
mondani a Délmagyarország
munkatársának:
— Az egységes kormányzöpárt megalakítását
célzó törekvést több okból rokonszenve? figyelemmel kell kisérni. Mindenekelőtt
égetően
szükségünk van a minél gyorsabb
konszolidációra,

munkatársától.

A nyomda telefonja : 16-34.

Kedd, április 20.

Az ipar védelme
a kontárság ellen.

Az egységes kormányzópárt alakulása.
— A Délmagyarország
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— Az Ipartestületek a kisipari kamarákért. —

—

konszolidációra gazdasági, társadalmi és kulturális életünkben, ami azonban mindaddig létre
nem jöhet, amig a nemzetgyűlés és a kormányzás ügyei nem rendeződnek. A parlamenti erőviszonyok akkor alakulnak ki a legegészségesebben, ha egy egységes, tömör kormányzópárt
mellett felelősségteljes, lelkiismeretes, a lehelői.égekkel számoló, de számban nem nagyon
elenyésző és agilis ellenzék tevékenykedik.
Nagyon kétségesnek tartom azonban, hogy az
a folyamat, amelyet Friec'richék kiválása indított meg, épp ehhez az egészséges alakuláshoz
fog vezetni. Növeli a terv valószínűségét, hogy
például gróf Teleki is a inost megindítóit mozgalom élén áll, aki Neuiliyben szerzett tapaszu tataiból tudja, hogy mit jelent az országra a
minél előbb beteljesedő, teljes konszolidáció és
hogy az egységes kormányzópárt megalakításának az tigye most vett először annyira komoly
fordulatot, hogy grof Apponyi
és Andrássy is
érdeklődést mulat iránta. Legalább is kétséges
ezzel szemben, hogy a kisgazdapárt az egyesüléssel szemben eddig vallott merev álláspontját
épp most fogja feladni, amikor nemcsak arra
van remény, hogy a tiszántúli választások révén,
hanem arra is, hogy azon a réven is megszerezheti a tekintélyes többséget, hogy a nemzeti egyesülés részeire bomlik és sokan csatlakoznak majd hozzájuk. Itt persze megint az a
kérdés nyomul előtérbe, hogy mennyiben szolgálja az ország érdekeit az, ha a kormányzást
egy olyan párt veszi a kezébe, amely ha nem
is ki/.árólag, de eisősorban egyetlen társadalmi
osztály érdekeinek szolgálatá: vallja programjául. Epp e miatt csakíegy olyan alakulás lehetne
egészséges, amelyből
neircsak a nemzeti
egyesülés, de a kisgazdapárt szélsőséges elemei
is kimaradnának.
Megemlítem még, hogy a;: indemnitási vitában leiszólal Pálfy
Dániel is, aki sürgetni
fogja, l'ogy a kisiparosság bajainak orvoslásával ne várjanak az ipartőrvény revíziójáig,
aminek az előmunkálata leg.ilább két évig el
fog tartani, hanem sürgősen, novelláris uton
segítsenek.
— Ar. oaztrák vasúti eztrujb. Bécsből jelentik : A délivasuti alkalmazottak bizalmi
férfiainak Bécsújhelyen (arlott gyűlésén elhatározták, hogy vasárnap éjszaka abbahagyják a
sztrájkot és reggel szolgálatba állanak. A délivasut bécsi pályaudvarán tartott gy'Jlés ezzel
szemben a kommunisták befolyására a szakszervezetik határozatával szembeszállt és a
sztrájk folytatását határozta el. A délivasut vonatai cm ek folytán csak a Bécscsel szomszédos
állomásokról indulnak ki me reggel.

Régi jó időkbe kedvteléssel visszanízők
gyakran hangozíítták már, milyen helyes volna
újra visszaállítani a céheket. Ma, ugy mondják
ezek a múltba sóváran tekintők, iparos lehet
nemcsak a kontár, aki éppen csak konyit valamit a mesterségéhez, de harangöntó lehet
minden hajdú, aki setpmit sem ért a harangöntéshez. Az iparjog megszerzésénél mi sincsen
könnyebb. Sok olyan előkelő borbély van, aki
még álnéven sem ereszkedett le a borotválás hoz,
de nem főnnhéjjázásból, hanem csupán igaz
önismerethői, mert nagyon jól tudja, hogy a
borotváiásával súlyos testisértés, esetleg emberölés bűne zudulna rá.
Beszélnek a céhrendszer csodálói arról, hogy
micsoda tartós, szolid, ékes, Ízléses bútorok,
csizmák, vasszerszámok, ruhák készültek akkor,
amikor az asztalos,
a csizmadia, lakatos
és szabócéhek elöljárói, a szigorú
céhck
fegyelme, a hírnévre rátarti vigyázatossága
ügyeltek föl arra, hogy silány portékákkal meg
ne tévesszék a rendelőket, vásarlókat; aipikor
hosszú, fáradságos tanulás, sok vándorlásban
kipróbált tapasztalás emelhette legény-sorba az
inast, mester rsrigjára a legényt. S mondják,
hogy a céhrendszer egy egész osztálynak, az
iparosokénak mennyire istápolta a tiszta erkölcsön, az igénytelenségen alapuló boldogulását;
mert hogy akkor bizony nem volt korcsmázás,
dorbézolás, hiszen még a legöregebb legénynek
is engedelmet kellett kérnie a mestertől, ha
esti órán tul is ki akart maradni; meg aztán
költőpénze sc sok volt a legénynek a költséges
mulatozáshoz, hiszen
inkább
természetben
kapta a fizetséget a gazdájától. Mondják tovább,
hogy a kézmüiparosságnak még a szellemi
szintje is magasabb volt, mint most; a városok
közdolgaival okosan foglalkozott; művelte nidgát
szórakozásból is. S következnek persze hivatkozások Hans Sachsokra, némefc és provencei
mesterdalnokokra.
Nem akarunk illúziókat rontani. A céhrendszernek a maga idejében valóban meg
voltak a maga előnyei. De fölösleges rámutatnunk azokra az árnyoldalaira, amelyek
változott idők változott viszonyai
mellett
hozzájárultak a pusztulásához. Inkább a szabad
versennyel való összehasonlításában arra az
előnyére mutatnánk, amely nemcsak szembeszökő, de amelyet vissza lehetne, vissza is
kellene hódítani a hagyomány kincstárából.
A céhrendszer nagy előnye az, hogy valódi
hozzáértéshez, tgazán gyakorlott tudáshoz
kötötte a szakmabeli iparűzés gát. A hozzáértést, a kellő képzettséget ptdig követelni
ehet a kézműiparosoktól ma is. S ma,
szociális korban, amikor a teljesen korlátlan,
kíméletlen szabadverseny rég lejárófélben
van, vannak is határozott törekvések, amelyek
a mesterségbeli tudást követelik, sürgetik és
védelmezik.

rzó-moziban
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DKLMAQYAKOKSZAO
Az Ipartestfiietek
Orszígos
Szövetsége
vasárnap értekezletet tartott Budapesten, megbizta Pálfy Dánielt, a kézműiparos! miniszteri
biztost, hogy követelje az önálló kézműipari
kamara felállítását, az ipari foglalkozások
gyakorlásának alapos képesítéshez való egybekötését.
Alig lehet kételkedni abban, hogy a kormány a kisiparosság e kívánságának teljesítésétől nem fog elzárkózni. A követelés is a
tisztesség védelmére céloz. Mert nemcsak
méltánytalan, de egyenesen korrupt, tisztes
ségtelen dolog, hogy a pénzes kontárság,
vagy éppen tudatlanság terpeszkedésével szemben ne boldogulhasson a valódi hozzáértés,
a becsületes tudás. Az önálló kézműipari
kamarák a céhmesterek természetes önzésének, egyeduralmu törekvéseinek mellőzésével
megvalósíthatnák a fegyelmezettséget és sikerrel háríthatna e' visszaéléseket, amelyekkel
a kézműipar területét is megfertőzték.

Dr. Kószó István
a közjogi bizottság elnöke.
A M. T. i. jelenti: A nemzetgyűlés közjogi
bizottsága hétfőn tartott ülésén Ferdinándy
G.
Gyula igazságügyminiszterré történt kinevezése
folytán elnökéül dr. Kószó István szegedi nemzetgyűlési képvise'öt választott! meg. A közjogi bizottság a nemzetgyűlés egjik legfontosabb bizottsága. Az uj alkotmányjavaslatot is ennek a
bizottságnak eőzeles tárgyalása alapján veszi
munkába a nemzetgyűlés és igy Kószó Istvánnak
a bizottság elnökévé történt megválasztása nagy
elismerését jelenti közjogi tudásának és közjogi
készültségének leghivatottabb méltánylását.

Bérgazdaságot létesít a város
A san-remoi
békekonferencia. i/ szövekezeti alapon.
— Nitti uj javaslatai. —
Budapest, április 19. A san-remoi békeértekezlet megkezdődött. Ezen tanácskozáson az
antant-államok miniszterelnökei vesznek részt.
A magyar békével a miniszterelnökök konferenciája majd csak akkor foglalkozik, lia azt
már a nagykövetek értekezlete letárgyalta, de
lehet, hogy előbb is. Millerand
francia miniszterelnök és Ltoyd George szombaton érkeztek
meg. Az utóbbi a hírlapíróknak ugy nyilatkozott, hogy az angol-francia egyetértés, amelynek a világháborúban való győzelmét köszönheti az antant, teljes és megbonthatatlan. A
san-remoi konferencián Németország
teljes
lefegyverzésének kérdése a legfőbb kérdés. Az
antant-államok valószínűleg kö'ös demarsot
intéznek Németországhoz. Foglalkozni fog a
konferencia a török ké:dés megoldásával.

Zürich, április 19. (Budapesti Tudósító.) A Telegraphen
Information
Sanremoban arról értesül, hogy a magyar
békét külön ülésben fogják letárgyalni,
mert Nitti olasz miniszterelnök a magyar
béke kérdésében uj javaslatokat
fog a
konferencia
elé terjeszteni.

Briliánsokat,
használt ékszereket,
arany éa üzüst régiségeket igen
Á R 3 A N megvételre keresünk.

Fischer Testvérek

Miss American
Miss American
Miss American
Miss American
Miss American

% \í

Összeesküvés a német
tanácsköztársaság
-kikiáltására.

(Saját tudósítónktól.)
Március 28 iki számunkban hosszasabban ismertettük már Fodor Jenő
városi tanácsnok
beadványát a tanácshoz,
amelyben a városi tisztviselői kar nyomasztó
anyagi helyzetének egy szövetkezeti alapon
létesítendő bérgazdasággal való enyhítését javasolja. A szenátor a bérgazdaság helyéül a
Bodoinrétet tartja legalkalmasabbnak és kéri a
tanácsot, hogy a Bodomrélet, amelynek bérlete
jövő évi október 21 én lejár, ne hasznosítsa
tovább a város a régi módon, hanem adja
bérbe 25 évre a megalakítandó „Szeged városi
tisztviselők termelési és ellátási szövetkezetének".
Fodor tanácsnok beadványának jelentőségét
fölöslegesnek tartjuk külön kiemelni, hiszen
mindenki tudja és átérzi a tisztviselői osztály
kétségbeejtő helyzetét a mai nehéz időkben s
tudja mindenki azt is, hogy a tisztviselőkérdés
e pontjának megoldása nem lehetséges ma
máskép, mint a természetben való ellátással.
A város tanácsa hétfői ülésén tárgyalta a
beadványt. Bokor
Pál helyettes polgármester,
aki a bérgazdaság kérdését tanulmányozta, azt
találja, hogy 600 hold föld elég lenne a tisztviselők szükségleteinek kielégítéséhez. Négyszáz
holdat ebből a gabonanemüek és egyéb termények, 200 holdat P-dig kertgazdaság részére
használnának fel. A kertgazdaság a helyettes
polgármester szerint olyan komplexum lenne,
amely fedezné az összes felmerült költségeket.
A Fodor tanácsnok által javasolt 4000 dirab
500 koronás részvényt azonban kevésnek találja
a polgármester.
A tanács a beadványra
határozatot hozta:

az alábbi

pártoló

A város tanácsa Fodor Jenő tanácsnok által
beterjesztett azon javaslatot, amely szerint a
város tényleges szolgálatában áiló tisztviselőiMünchen, április 19. A Correspondenz nek és nyugdíjasainak természetben való segélyezése céljából szövetkezeti alapon a város
Hoffmann a következő hivatalos jelentést tulajdonát képező Bodomréten egy bérgazdaság
közű :
létesitessék, — üdvösnek
és
célravezetőnek
Mint értesülünk, az utóbbi időben találja. Mielőtt azonban e fontos szociális ügyhatározna,
szükségesnek
tápot nyert az a gyanú, hogy a nieder- ben érdemlegesen
tartja,
hogy
a
kivitel
módozatai
legalább
áltaschönenfeldi várfogházban a kormány
lánosságban, valamint a gazdasági berendezkemegbuktatására és a tanácsköztársaság dés tervei hozzáértő szakemberek meghallgatákikiáltására irányuló és szerteszét ágazó sával met'állapiitassanak, miért is av tanács
összeesküvést szőttek es azt a b i r o d i l m i Bokor
P.U polgármester-helyettes elnöklete
védőrség lefegyverzése után
akarták alatt Balogh Károly, Fodor Jenő tanácsnokok,
megvalósítani. Április 17-én a nieder- Scultéty Sándor főszámvevő, Kiss Ferenc miniszteri tanácsos, Simák
Ferenc mérnök, Vdrschönenfeldi várfo.jház rabjait megmo- konyi Jenő gazdász és Heiler István bodomi
tozták és ez alkalommal olyan iratokat főkertészből álló ad hoc bizottságot alakit, oly
találtak náluk, amelyek a gyanú alapos- j felhívással, miszerint az ügyet tárgyalás a'á
ságát igazolták be. A vizsgálatot foly- véve, annak kivitelére nézve tervet és költségtatják és a további eredményekről közlést vetést készítvén, azt 30 nap alatt a tanácsnak
saját javaslata kíséretében mutassa be.

fognak tenni
(M. T. I.)

a

R e d ő n y
ujak szállítását

nyilvánosság számára.

j a

Református-palota.

A városi tisztviselők szövetkezetének nem
lehet tagja más, mint tényleges és nyugdíjas
városi tisztviselő, aki köteles legalább is egy
részvényt jegyezni, a részvény többi részét maga *
a város jegyzi majd.
\

v i t á s o k a t ,

elvállal

Redőnyipar

Miss American

MAGAS
204
et

— A városi tisztviselők természetben való
ellátása. — Kifogadta • tanács Podor J e n ő
tanácsnok javaslatát. —

Fekete Vilmos
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Telefon 13 53.

Erdélyi fogmüterme j
S z e g e d , Tis^a Lajos-körut 19., II. 7.

Foghúzás, fogtömés, müfogak

Bleier cipőszalonja
au,
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flramiaí, brilli&nst
ékszereket, platinát

minden mennyiségben legmagasabb áron vásárolok
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Pálfy Dániel felszólalása a nemzetgyűlésen
a kisiparosság helyzetéről.
Budapest, április 19. A nemzetgyűlés hétfői nyújtja ezután az árdrágítókra vonatkozó törülésének legnagyobb érdekessége Pálfy Dániel vényjavaslatot. (Nagy éljenzés és taps.)
szegedi második kerületi képviselő felszólalása
Korányi Frigyes benyújtja a közszolgálati alvolt Pálfy Dániel gyakorlatias szakértelemmel kalmazottakra vonatkozólag egyes intézkedésekfejtegette a kisiparosság helyzetét, ö elnökölt ről és a .kiviteli illetékekről szóló törvényjavasaz ipartest ti lelek szövetségének vasárnapi or- latot. Ezután az elnök szünetet rendel el.
szágos értekezletén s ott kívánták, hogy ^ szóSzünet után Pálfy Dániel szóialt fel. A Ház
laljon 'öl a nemzetgyűlésen a kézműipari ka- osztatlan érdeklődéssel és nagy figyelemmel
marák fölállítása érdekében. Pálfy Dániel eleget kisérte felszólalását.
tett a megbízatásnak s beszédének bizonyára
— Amikor felszólalok, — mondotta — az
meg lesz a hatása.
ország összes kisiparosai érdekében szólalok
A nemze gyűlés ülését háromnegyed 11 órakor fel. A kormány programjával teljesen egyetértek,
nyitotta mej» Rakovszky
István elnök. A nem- csupán az ipartörvény kivitelére vagyok más
zetgyűlés el feladta Bottlik József és társainak állásponton, amennyiben én novelláris utón
a sürgőssé? kimondására vonatkozóan beadott kívánom azt megvalósítani, hogy minél gyorjavaslatát. A jegyzőkönyv erre vonatkozó részét
sabban keresztülvihető legyen. A magyar kézmüazonnal hitelesítik és ezzel a sürgősség nyom- iparosság talpraállitása & nemzetgyűlés elsőban életbei'íp.
,
rangú feladata.
Felhívom
a* nemzetgyűlés
Ezután áttértek az indemnitási javaslat folyta- figyelmét arra, hogy 427 magyar ipartestületben
600 ezer kisiparos tömörült, ezek érdekében
tólagos tárgyalására.
1867 óta semmisem történt. (Ugy van'!) A megAz első felszólaló vasadi Balogh
Qyörgy
csonkított
Magyarországon 238 ipartestületben
kisgazdapá ti volt. Bírálja az indemnitási javastöbb
mint
300 ezer kézműiparos van. Ezek a
latot, attól tart, hogy az előirányzott kiadások
legderekabb,
legbecsületesebb rétegei a magyar
lényegesen megnövekednek. Az egész pénzügyi
helyzeten tisztán egyoldalú
adóemelésekkel nemzetnek. Már akkor követelték az Ausztriától
segíteni nem lehet. A megoldást csak őszinte való elszakadást, a nemzeti hadsereget, az öndemokratikus agrárpolitikában látja. Foglalkozik álló vámterületet, amikor az még bün volt. A
a földreform kérdésével. Ez nem lehet a párt kultura terén is nagy szolgálatot tettek a nemkizárólagos követelése, mert ettől függ Magyar- zetnek. Kívánatos tehát, hogy a hazaszerető
ország jövője. Kulturmunkával kell bebizonyí- iparosok százezrei munkához jussanak. Ez csak
tanunk, hogy csak mi tudunk itt államot al- akkor történhet meg, ha törvényes keretek kökotni. Összetartásra és együttműködésre nivja zött biztosítva lesz, hogy olyan ipartestületekbe,
szövetkezetekbe tömörülhessenek, ahol érdéfel a nemzilgyüiést. A javaslatot elfogadja.
Ezután Passay Károly személyes megtámadt&- keiket meg tudják védeni, boldogulásuk feltételeit tiztositani tudják. A nemzetgyűlésnek az
tás cimén szólal fel.
iparpolitikában változást kell hoznia. Ne csak
Ezután folytatják az indemnitási vitát.
Pfangler Béla kijelenti, hogy a javaslatot az egyes kiváltságosokat favorizáljuk.
nem fogad a el, mert a kormány iránt nem
Részletesen foglalkozik ezután a kis- és
viseltetik bizalommal A miniszterelnök bemu- kézműipar visszafejlődésének okaival, amelyet
tatkozó beszéde — úgymond — egy zsidó leginkább a szervezetlenségben lát. A háború
vagyon és életbiztosító társaság bemutatkozása alatt a kisiparosokat besorozták és beosztották
volt. A zsidók páratlan hatalomra tettek szert a hadivállalatokba és gyárakba. A hasznot a
és ezt azzil hálálták meg, hogy elzüllesztették gyárosok és vállalkozók vágták zsebre, mila kereszté iy országot. Azt várta az ország liárdokat szereztek, a kisiparosok pedig teljer
pénzügyminiszterétől, hogy a zsidó tőkések
sen tönkrementek és lerongyolódtak. Rámutat
kezéből kivegye a jogtalanul szerzett milliárdokat. az ipartörvény hibáira, amelyek lehetővé tették,
A paraszt inkább feleteti a gabonát, semhogy
hogy kontárok silány külföldi portékát dobtak
odaadja a zsidó gabonabizományosoknak.
a magyar piacra, mint magyar árut és leheNagyatádi Szabó István: Ez nem áll f
tetlenné tették a becsületes kisiparosok számPfangltr
foglalkozik ezután Sándor Pálnak a adását és azt, hogy becsületes munkájuk ellenzsidókérdéssel kapcsolatban elmondott beszé- értékét megtalálják. Az ipartörvény keretében
dével. Mc st, amikor minden keresztény gondok- a sztrájkot is okvetlenül szabályozni kell. Lehetól terhesm, rongyosan jár, a zsidó asszonyok tetlen, hogy a munkásság politikai okokból
olyan seyem harisnyákban járnak, hogy az sztrájkoljon. Nagy suly helyezendő az iparembernek eláll a szeme-szája. (Óriási derültség | testületekre, hogy azok a rájuk bizott iparosok
az egész Házban.) Ugy beszélni, mint ahogy i érdekeit feltétlenül meg tudjík védeni. A keresitt Sándor Pál beszélt, nem beszélhetett volna kedelmi és . iparkamarák
nem védték meg az
egyetlen keresztény sem a zsidók - között. Ahol j iparosok érdekeit, mert a kereskedők
és iparoilyen bestédet lehet elmondani, ott nem lehet sok érdekei nagyon gyakran
ellentétesek.
A
szó fehér terrorról. El kell venni a zsidók va- tanoncoktatás rendszere is hibás. Feladatának
gyonát, üzlethelyiségeiket, csak egy kis szobá- alig tud megfelelni, pedigf az ipirügyeknek
juk maradjon konyha nélkül, cselédet ne tart- alapja a tanoncnevelés. Csak a gyakorlati kishassanak. (Nagy derültség.) Törvényt sürget, iparosmühelyek tudnak becsületes és hozzáértő
hogy a kezdő keresztény iparosoknak vagy ke- versenyképes iparost nevelni. Ezt azzal a túlzó
reskedőknek jogot adjanak ahhoz, hogy ők humanizmussal, hogy az inasnak csak fél
jelöljék ki azt az üzlethelyiséget, amelyben az napig kell a műhelyben lenni, fél napig pedig
üzletet megkezdeni akarják és mondják meg, az iskolában, elsajátítani nem lehet. A jó iparhogy melyik zsidónak helyiségébe akarnak be- törvényben, az iparos testületben, a megreforköltözni (Közbekiáltások: Ez bolsevizmus.)
málandó
kereskedelmi
és iparkamarákban,
a
felállítandó
kézműves kamarában,
a termelő és
Pfangltr:
Ha volt zsidó bolsevizmus, most árubeszerző szövetkezetekben
látja az
iparosok
legyen keresztény bolsevizmus. (Nagy zaj.) Fog- jövő boldogulásának
feltételeit.
Felolvassa a
lalkozik ezután a 22 képviselőnek uj pártalaku- veszprémi kisiparosok 11 pontból álló kívánlásra irányuló törekvéseivel, megállapítja, hogy
ságait. Ezek k*zt van a belegsegélyző és
a 22 kép/iselö között csupa kegyelmes, méltó- munkásbitositó pénztár államosítása.
ságos és nagyságos ur van, tiszteit ur nincs
A miniszterelnök
közbeszól:
Meg lesz.
is közöttük. Megismétli, hogy . az indemnitást
Pálfy Dániel: Köszönettel veszem tudomásul
nem fogadja el.
Simonyi-Semadam
Sándor miniszterelnök be- a miniszterelnöknek ezt a kijelentéjét.

Benárd Ágoston népjóléti miniszter: A törvényjavaslat már kész.
Pálfy Dániel: A kézműipari
kamarát
egy
háromszakaszos
törvényjavaslattal
sürgősen
éleibe kell léptetni. A kamara felállításához csak
néhány hónapi költségelöleget kér. Ha sikerül
talpraállilani a kisiparosságot, akkor az l«sz a
keresztény Magyarország legerősebb pillére.
Több bizottsági jelentés után az ülés véget
ért. Legközelebbi ülés kedden lesz.

HÍREK
Pályázom...
Tekintetes Sóhivatall Üsse kő, ha már senki
se pályázik, hát pályázom én is. Természetesen
a szegedi színházra. Az utolsó napig vártam,
hogy megjelenik városunkban Reinhardt Miksa
hazánkfia, vagy Róbert Jenő honfitársunk, esetleg Karczag Vilmos földtnk, akikkel nem óhajtottam volna konkurrálni. Nem jöttek, tehát
akkor jövök én. Ajánlatom röviden a következő:
1. Pénzem, az nincsen nékem, de az idő
pénz és időm van bőven, még arra is, hogy
színházat igazgassak. Ezt kevés köztünk élö
színigazgató meri magáról elmondani.
2. Helyi szerzőket csak akkor adok be a
közönségnek, ha már valamely -nagy fővárosi
vagy külföldi színházban is megbukott a darabjuk.
3. A Vasgyátost nem sorolom a hazai
klasszikusok közé és Földes Imrénél többre
tartom Földnélküli Jánost Shaksperetöl.
4 Nevezett Shaksperet nem mellőzöm és
nem buktatom meg, csak azárt, hogy Feitetichnek ne legyen igaza.
5. Beszédhibás színésznőket zengőszavuak
helyett nem szerződtetek és nem küldöm el
Kertész Endrét azért, mert Cyranómnak
tömpe az orra.
6. És egyáltalában. Nem is pályázom.
Ugyls a sóhlvatalba küldenének.

Teljes tiszteletjeggyel
Oyalu.

A törvényhatósági bizottság
Összehívását sürgetik.
A törvényhatósági bizottság
összehívását
sürgetik u ból, ezúttal a főispánhoz benyújtott
kérvényben, a szegedi közélet ismert férfiai.
Kétségtelen tény, mondja az előterjesztés, hogy
Szeged város tanácsa a város ügyeit már több
mint másfél év óta, a város
önkormányzati
jogának
félreszorilásával
teljesen felelőtlenül
és
önkényesen viszi, okár akarva, akár nem akarva.
A számonkéröszéki ülésekből ismeretes, hogy a
tanács számos alaptalan kiadást rendelt el.
Ennélfogva a kérvény a dolog tisztázására az
egybehívandó közgyűlés tárgyaiként a következőket jelöü meg:
1. Hogy a város vezetősége és tanácsa adjon kimerítő és részletes elszámolást az elmúlt
időre vonatkozólag a város öfsze* bevételei és
kiaJássiról, vagyis terjesszen e ö zárszámadást.
2. A közgyűlés tárgyául kívánják, logy terjesszch elő a város tanácsa köl ségveiést, hogy
a közgyűlés az őt megilleti önkormán/zati jogkörében ahhoz hozzászólhasson cs azt rr.egállapithassa.
3. A közgyűlés tárgysorozi'.dba vélessék föl
a tanácsi jelentés arra nézve, hogy a város
vezetősége és alkalmazó' ival szemben a ruovjeturaiom alatti magat . J s i '
voíiatkozü-'ag
kormányrendelet alapjari fo^ .atba vett i^azoltatási eljárás mit eredményezett.
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zongoraművésznőt, Meer Margitot, akit Lipcsé— Pénteken kezdik a francia bútorok
árve ését- .A hatóság értesiti a közönséget, ben akkor ismert meg, amikor az egész
hogy a franciáktól felszabadult bútorok ár- világból összesereglett zongoraművészek hangverését pénteken délelőtt 10 órakor a reál- versenyén a fiatal zongoraművésznő mellére
i s k o l á n kezdik meg. Az első alkalommal tűzték a legnagyobb elismerést: a MeiidelsonA
szenzációs
hangversenyestére a
kaphatók lesznek fehér, fényezett és bükkfa dijat.
szegedi
zenei
közönséget
Lipcse
Űevandhausába,
bútorok.
Dresden
Musikhalljába
és
London
Cojvcnt
— A főispán Budapesten. Dr. Vasek Ernő
— A szeged—makói uj vasútvonal. Regfőispán hivatalos Qgyek elintézése céljából don Gejza, a csanádmegyei államhivatal főnöke, Gardjába fogja varázsolni.
vasárnap Budapestre utazott.
— Sajtópör Fényes László ellen. Budaműszaki főtanácsos, fölterjesztést intézett a
— Az egyetem ügye. Megírtuk, hogy a kereskedelemügyi miniszterhez egy építendő pestről jelentik: Fényes László h á r o n eszuj vasútvonal tárgyában, amely Tápén keresztül ' tendővel ezelőtt egy estilapban több cikket
város tanácsi feliratot intézett az igazságügyi
közvellen
összeköttetést teremtene Szeged és irt, amelyben Dénes Gy. Áladárt, a Ióvárosi
miniszterhez, hogy a királyi Ítélőtábla épületéi
Makó
között
Ehhez természetesen egy uj müszerüzern igazgatóját támadta, akii hűtlen
az egyetem idehe'yezésónek céljaira engedje
át Az igazságügyi miniszter kiküldőttje, dr. összekötőhid is épülne Tápén. Felterjesztését kezeléssel és egyéb bűncselekménnyel gyanúZaborszkv
Gyula államtitkár most Szegedre pártolás végett megküldte Szeded város taná- sított. Dénes Gy. Aladárt a budapesti büntetőérkezett, hogy tanulmányozza az egyetem el- csának is. A város persze örömmel és kész- törvényszék másfél évi börtönre ítélte, de a
tábja fölmentette és teljesen rehabilitálta.
séggel pártolja a fölterjesztés^.
helyezésének kérdését Gondot okoz ugyanis
az Ítélőtábla elhelyezése, ami eddigi értesülé— Nyolckoronás évi bérösszeget Is sokk- Dénes Fényes László ellen sajtópőrt indított
és ezt a pórt a budapesti büntetőtőrvényszék
seink szerint, alkalmas helyhiányában aligha nak a gazdák. A város c9orvai és átokházai
ma délelőtt kezdte meg tárgyalni, atmily bü-'
sikerül. Az államtitkár hitfőn délelőtt dr. földjeinek bérlete legközelebb lejár. Ezeket a
Somogyi Szilveszter polgármesterrel, aki szom- földeket mág 25 évt eMftt^dta bérbe a város, nős lek mondotta ki Fényes Lászlót fclytalólagosantlkövetett rágalmazás, illetve becsületbaton érkezett haza a fővárosból és dr. Gaál holdankint-8-15 korona évi haszonbér fejésértés
vétségében és ezért 600 korona fő és
Kndre kulturtanácsnokkal végigjárta a köz- ben. Azóta ennyit fizettek érte a gazdák.
200
korona
mellékbüntetésre ítélte. A főépületeket. Tapasztalatairól ezideig még nem Most, hogy letelik a bérlet, a tanyai polgárok
magánvádlót
kártérítési igényével a b róság
nyilatkozott.
kérvényt intéztek a tanácshoz A kérvényben
polgári pörre utasította.
azt
mordják,
hogy
ne
merészelje
a
vdros
a
— Hitel a közélelmezésre. A hétfői tanácsmeri
a mostanit
még
— A városi zeneiskola II. hangversenye
ülésen Balogh
Károly tanácsnok bejelentette, bérösszege' felemelni,
csak
eföirfdk
valahog)>,
de
már
ennél
többet
április
25-én, vasárnap délelőtt fél 11 k a k o r
hogy a város körlevelet intézett az. egyes pénzigazán
nem.
Ez
erőssn
túlzott
'állítás
most,
lesz
a
Tisza-szálló
nagytermében. Mlsoron
intézetekhez, amelyben ajánlattételre hívja fel a
bankokat, hogy a város a közellátás céljaira amikor' egy kosár krumpliból szinte kiárulják zenekari, énekkari és szólószámok. J egyek
a zeneiskolai irodában
délután 3—4 óra
folyószámlái nyithasson. A felhívásra a Szegedi az évi bérösszeget. A tanács 'valószínűleg
Bankegyesülct
Részvénytársaság, a
Keres- nem ijed meg a tanyaiak merész hangjától s közt előre válthatók.
— Egy milliárdos leány lenyűgözően érdekedelmi és Iparbank, továbbá a Kézinüvesbank felemeli a bérösszegeket.
kes
kalandjainak szinte szakadatlan láncolata a
részéről egyelőre negatív válasz érkezett. A
— A városi téglagyár. A városi téglagyár
Miss American,
egy igazán amerikai s ilü és
Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 15 milliót jelenti a tanácsnak, hogy a dorozsmai téglanapig
azonban készséggel bocsájt a város rendelke- gyárnak sikerült nagyobb menayiségil vár- mégis ariisztikus filmregény. Tizenhat
pereg a Korzó-moziban
ez a négy részbM álló
zésére, azonkívül egy régebbi hitelből fenn- palotai szenet szerezni 34'50 koronás árban
maradt 6 milliót szintén tartja továbbra is métermázsánUint. A gyár fdajánlia a város- gigantikus mozgókép, amelynek első része még
lombard-kölcsön alakjában A Bankegyesülettel nak, hogy a termelendő tégla felét, esetleg kcdjJen, szerdán és csütörtökön, április 20., 21.
és 22-én látható.
a tflzifa-üzict lebonyolításánál fennmaradt hátra/5 százalékát is hajlandó Szeged polgárainak
lékokat május elsejére számolta el a város,
szükség esetén rendelkezésére bocsájtani. A
igy tehát a város számára ez a pénzügyi forrás
tanács azt hiszi, hogy a téglára nem lesz
is kimerült. A tanács kérdést intézett a közélelszükség, mert a szegedi téglagyár maga is
mezési hivatalhoz aziránt, hogy mily összegek
fog legalább hárommillió téglát gyártani.
állanak még rendelkezésre. Különböző címeken
— Butián Károly, a világneves kamarapóthítelt is vett igénybe a város és Balogh
tanácsnok most kéri a tanácsot, hogy az énekesnek és a lipcsei Mendelsohn-dij világigénybevételi forrásokat jelölje ki. Abban az hírű nyertesének és Meer Margit zongoraművészesetben, ha a szegedi bankok nem tudnak meg- nek április 22-íki programját ma kapta meg a
felelő pénzügyi fedezetet nyújtani, a pesti inté- nagyszabású koncert rendezője, Bárd Piroska. A
szenzációs hangverseny keretében Meer Margit
zetekhez kénytelen fordulni.
azt a műsort mutatja be, melyet Lipcsében
Nikisch vezénylete mellett a Gewandhausban
— Az Ügyvédi kamara közgyűlése. A
játszott. Burián Károly fenomenális énekszámait
szegedi ügyvédi kamara vasárnap délelő't tiz
Csányi Mátyás kiséri. A két művész fényképei
órakor tartotta évi rendes közgyűlését dr.
Végman Ferenc elnöklete alatt. A választmány Domán Mihály és a „Kék csillag" kirakataiban
javaslatára elhatározta a közgyűlés, hogy az láthatók. A hangversenyiroda fölkéri mindazoigazságügyminiszterhez föliratot intéz a kommu- kat, akik jegyeket rezerváltak, hogy azokat legnista-bűnügyekben követett gyorsított eljárást később hétfőn estig váltsák ki, mert ellenesetben
szabályzó rendelet olyirányu módosítása végett, tovább fenn nem tartják. A műsor a következő:
hogy a letartóztatás kérdésében a vádtanlcs- 1. Beethoven: Ecossaises, Meer Mirgit 4 2. P. i
hoz pörorvoslatot lehessen érvényesíteni, a tör- 1. Tschaykowsky: Ária Aneginből, Burián Kávényszék Ítélete ellen pedig egyfokú föjebbezés roly. 3. Scar.atti: S3nata, Meer Mirgit. 4. R.
engedtessék meg a kir. Kúriához. Végül az Wagner: Fangetan, Mesterdalnokokbó!, Burián
1
elnök megható szavakban emlékezett meg a Károly. 5. Dohnányi: Mirsch, Meer Margit. 6.
Burián
szegedi ügyvédi kamara hősi halált halt s hadi- R. Wagner: Tavaszi dal, Walkücből,
7. Max Dowel: Polonaise, Meer Margit. 8. G.
fogságban levő tagjairól.
Puccini: Aria Toscából, Burián Károly. 9. Liszt:
— Békésmegye a szegedi iparkamarában. .Gnomenreiger, Meer Margit. 10. R. Leoncavallo:
Miután Arad város a román megszállás alatt
Ária a Bajazzókból, Burián Károly. 11. Lisztvan, Békésmegye iparkamara nélkül maradt. Verdi: Rigoletto, Meer Margit.
A kereskedelmi miniszter most ugy intézkeWagner Riclurdnak, a halhatatlan ?enedett, hogy ennek folytán Békésmegye a szegedi költőnek legnagyobb élő interpretálója ma
kereskedelmi és iparkamarához osztassák be, Burián Károly. A bayreulhi Wagner-ciklus legahol minden odatartozó ügyet el fognak in- hatalmasabb operáinak örökbecsű áriáival fogja
tézni.
a világhírű kamar3énekes a szegedi hang— Francia kincstári tárgyak beszolgál- versenyközönséget gyönyörködtetni. Nem egyettatása. A szegedi magyar katonai kerületi I len szerepben, hanem öt küiönbözö legparádéparancsnokság átirata értelmében a város ka- i sabb operában mutatkozik l e egyetlen estén:
tonai ügyosztálya felhívja a polgári lakosságot, az ércszavu Wagner-énekesi, az érzelmes
hogy a francia katonaság által egyeseknél ott- Cavaradossit, Bajizzók dalos ajkú bohócát
hagyott katonai kincstári tárgyakat hazafias mind felvonultatja április huszonkettediki hangkötelességből, különbeni büntetés terhe mellett versenyén. Külföldi hangversenykörutjáról maa katonai ágyraktárhoz beszolgáltassák.
gával hozta a magyar származású világnevés
4. Vétessek fel a tárgysorozatba a légszeszárak és villanyárak tekintetében a szegedi
légszesztársulattal lefolytatott táigyalás öiszes
anyaga, valamint a légszeszgyár megváltására
vonatkozó tárgyalási anyag.

Miss American

Miss American

Miss American

Miss American

Miss American .

Miss American

Johan Mária farina

k ö l n i v i z e k és s z a p p a n o k ,
francia illatszerek, harisnyák,
szabókellékek, rövidáruk, p i p e r e különlegességek l e g s z o l i d a b b árakban

H0CH rővidáruházában
DUGONICS-TÉR

11.

Porbátpalota.

SZÁM.
310

DBLMAQYAROR8ZAC

Szeged, 1920 április 20.

_ Olcsóbb lett a hatósági has. A Tiszántúlról beözönlő baromfiszállitmányoknak már
iszlelhetó a jótékony hatása. A hatósági mészárszék leszállította hus és a zsirnemüek árait.
Az eddigi árak a kővetkezők voltak: sertéshús
96 zsírnak való szalonna 105, marha felsár
szélet 96. marha többi része 96, borjúhús 96
korona. Április 20 ától kezdve a hatósági mészárszék az alábbi árakon árusítja a hust: sertéshús 80, zsirnak való szalonna 90, marha
felfár szelet 86, marha többi része 80, borjúhús 80 korona. Mint értesülünk, a hatósági
huscsirnok a húsárakat fokozatosan még lejjebb
fogja szállítani.
— Ellepik a láncosok az olcsó pfeeot. A
közönség sok jót remélt a tiszántúli piactól,
főleg olcsó élelmiszereket. Eleinte lehetett is
kapni a tiszántúli gazdáktól olcsó élelmiszert,
az utóbbi időben azonban az olcsóságban csak
a láncosok és kofák részesülnek. Megrohanják
a (anyaiakat, kartelibe lépnek s a rászorult
tisztességes vevőközönséget még közel sem engedik az olcsó árukhoz. Felhívjuk a rendőrség
figyelmét a közönség sürgősen és szigorúan
orvoslandó sérelmére.
— Gye- nektanulmányi Társaság ankét]e.
A nemzeti jövő legfontosabb kérdése: a helyes
gyermeknevelés tárgyában tartotta két értekezletét vasárnap a Magyar Gyermektanulmányi Társaság helyi fiókja, amelyeken résztvettek a
központi kiküldöttek is. Nagy
László elnök,
Váiady József igazgató, továbbá a helyi egyletek iskolák és bankok képviselői. Dr. Szele
Róbert elnökölt, ki megnyitójában a
züllő
gyermekek megmenlését hangsúlyozta. Utána
Nagy László a gyermekek helyes irányú szórakoztatásáról beszélt. Majd Várady a vállalkozás
anyagi részét ismertette. Dr. Málly
Ferenc a
jótékonyságra apellál, mellyel leghamarabb elő
lehet teremteni a szükséges összeget. Többek
hozzászólása után a jelenlévők megalakították
a szegedi bizottságot. Elnök lett dr. Orkonyi
Ede, alelnök Klug Péter, titkár. Láng Zoltán.
Délután fél 5-kor a közgyűlési teremben nyilvános értekezlet volt, melyen Klug Péter elnökölt. Forgács Júlia és dr. Málly ismertették az
irányelveket. A központi küldöttek után dr.
Lippay a szülök nevében szólalt fel, majd az
elnök megköszönve az érdeklődést, az ülést
bezárta.
— A Korzó-mozi igazgatósága tisztelettel
felkéri a t. közönséget, hogy a Miss American
előadásaihoz előjegyzett jegyeket az előadás
napján lehetőleg délután 4 óráig kiváltani szíveskedjen.
— Parasztbecsület. Pap János és Farkas
János átokházai legények régóta gyűlölködnek
egymásra a lányok miatt. Farkas kérdőre vonta
Papot többször, hogy miért feketíti be ől a
fehérnép előtt. Erre február 5-én Öttömösön a
bálban a két legény heves összeszólalkozás
után összeverekedett és dulakodás közben
Farkas a barátját, Papot egy bottal fejbekólintotta, majd bicskát rántva ugy összeszurkálta,
hogy Pap János sérüléseibe belehalt. Ezért állt
a bíróság előtt szándékos emberöléssel vádolva.
Halált okozó súlyos testisértés büntette miatt
5 évi fegyházbüntetésre ítélték. Az ítélet ellen
az ügyész és a védő felebbezéssel élt.

Brilliánst,
régi ékszert, órákat
magas

napiáron

vásárol

SZINHfrZ, MŰVÉSZET
HETI

MŰSOR.

Kedd: Pünkösdi rózsa, operett. Bérletszflnet.
Szerda: Cifra nyomorúság, szinmü. Premierbérlet B 5.
Csütörtök: Cifra nyomorúság, szinmü. Premierbérlet
A 5.
Péntek: Carmen, opera. Burián Károly, az Operaház
első tenoristájának vendégfelléptével, bérletszünetben,
60 százalékkal felemelt helyárakkal.
Szombat: Lotti ezredesei, énekes bohózat. Bérletszünet
Vasárnap délután: Erdészleány, operett.
Vasárnap este: Cifra nyomorúság, szinmü. Bérletszünet.

* A színházi pályázat kedden jár le. A
másodízben kiirt pályázat április :0-án jár le.
Mint értesülünk, kedden benyújtja pályázatát
Faragó Ödön, a kassai szinház igazgatója is.
* A zeneiskola növendékeinek hangversenye. A városi zeneiskola két kipróbált és
érdemes tanárának: Szommer
Endrének és
Zucker Simonnak növendékei vasárnap déiután,
a Tisza-szálló koncert-termében mutatták be
haladásukat és képességüket. Ennek a növendék hangversenynek különös érdekességet kölcsönzött az a jubileun, amit Szommer Endrével kapcsolatosan a város hatósága és a növendékek serege megünnepelt. Harmincöt esztendeje
is elmúlt, hogy a zeneiskolának tanára Szommer
Endre, akinek jelentős érdemei vaunak a város
zenei életének fejlődésében, úgyszintén Zucker
Simonnak is, aki, azt hisszük, szintén elérkezett a 35 esztendős határkőhöz. Mindkét zenetanár hasznos pedagógiai működésen kivül sok
szolgálatot tett a zene megkedveltetése és zenei
kulturánk fokozatos fejlesztése érdekében. Az
árviz utáni időben buzgalommal szolgálták a
kulturális célt és művészi hajlammal, munkás
akarással vettek részt mindazokban a zenei
mozgalmakban, amelyek kiindulási pontjai voltak annak az eredménynek, amelynek ma már
élvezői lehetünk. A növendék hangverseny elején dr. Gaál Endre köszöntötte a város hatósága nevében Szommer Endrét és a jubilánsnak átnyújtotta a tanács — köszönetet tolmácsoló
— üdvözlő átiratát. Szommer növendékei közül
Schwartz Iza, Geber
Ödön, Weichherz
Irén,
Rosensohn Albert, mig Zucker tanítványai közül
Qrubér
Erzsi, Dobó
Margit, Solti
Böske,
Radány Irén, Paulovits Ilona, Sümegi Margit,
Schweiger Margit mutatták be haladásukat és
képességüket. Egyik-másik növendék az elmaradhatatlan trémával, de helyes zenei érzékkel
játszott és rászolgáltak az elismerést kifejező
tapsokra. A hegedüjátékosok között feltűnést
ke'tett Weichherz Irén, akinek játéka már is
tele van érzéssel és erővel, mig a zongora megszólaltató!- közül Schweiger Margit, akinek
technikája arányban áll az értelmezési képességgel. A növendékeknek nemcsak a tanárai,
de a hozzátartozói is meg lehetnek elégedve a
tapasztalható eredménnyel.
* Filharmonikusok május 4-iki hangversenyére jegyek Várnaynál válthatók.
* Opera- és dalestély. S. Gervay
Erzsi
opera- és dalénekesnő és Demény Arthur folyó
hó 26-án, hétfőn este 8 órakor a Tisza-szálló
nagytermében együttes hangversenyt adnak.
Gervay Erzsi Budapesten megtartott legutóbbi
hangversenyei a közönség és sajtó egybehangzó
kritikája szerint az idei hangversenyszezon
fénypontjai voltak, mig Demény csodás tenorja
a Hoffrnann meséi, Carmen, Mignon, Rigoietto
operák főszerepeiben aratott förgeteges sikert.
A műsoron a legszebb operák hires áriái mellett a dalirodalom gyöngyei is szohoz jutnak,
de a legnagyobb érdeklődés természetesen a
Carmen „Micaéla-duett" és a Pillangó kisasszony hires szerelmi kettőse iránt nyilvánul
meg. Jegyek Bartos könyvkereskedésében előre
válthatók.

Hölgyfodrász"

SPORT
SzAK-Vasutasok
4:0
(2:0).
Előző
vasárnapi teljesítményéhez képest
általában
nagyobbarányu győzelmet várt mindenki a
bajnokcsapattól, azonban a korán beköszöntött
rekkenő hőség még szokatlanul hatott a csatárokra, kik kényelmesen, sportnyelven szólva,
lanyhán látták el feladatukat, egyáltalán meg
nem erőltetve magukat a gólözönért. Pedig a
játék képe a SzAK igen nagy fölényét mutatta.
A csatársor vasárnap is nagyon tetszetős összjátékkal állandóan a Vasutasok kapuja előtt
tanyázott, de az akciók befejezését nem vitte
keresztül a szükséges eréllyel és közismert
bombaszerü lövéseivel. Ezúttal a halfsor a szokott tempót is felülmúlva, olyannyira sakkban
tartotta az ellenfelet, hogy a SzAK közvetlen
védelmének igen kevés dolga akadt. A Vasutasok mindvégig kitartóan és lelkesen küzdöttek és el nem vitatható, hogy eme fiatal
együttesünk szép haladást tanúsít. Az első két
gólt az első félidő közepetáján Martonosi szerzi
meg csapatának. Újra felállás után csakhamar
tizenegyest góllá értékesít Csáki, közvetlen
utána Vezér I. szépen ívelt lapdája talál utat
a hálóba. Jól bíráskodott Fürst (SzTK).
ÜTC—Sport 2:1 (1:0). Ezen mérkőzés
szintén a rókusi pályán folyt le. Az ujszegediek
csak nehezen érték el győzelmüket Az első
gól tizenegyesből esett. ^Helycsere után az ujszegediek balösszekötője biztosan helyezett góljával véglegesen megpecsételte a meccs sorsát,
melynek eredményét a Sport csak a végefelé
enyhítette egyetlen góljával, tizenegyes révén.
Tevél-SzTK—NyTK 1 : 1 . A nap nagy meglepetése. A kék-fehérek mentségére szolgáljon
az, hogy több tartalékkal és emiatt felforgatott
csapattal voltak kénytelenek kiállani, viszont
sportkörökben köztudomásu a Nyomdászok
derék csapatának nagyszerű feljavulása. A játék
egyenlő erejN ellenfelek tudását mutatta. Az
első gólt Wolgard helyezi a NyTK kapujába,
mig egy megítélt tizenegyest a kék-fehérek kiaknázatlanul hagynak. A Nyomdászok viszont
góllá értékesítették a javukra megítélt tizen-

KORZÓ-MOZI
Telefonszám 11—85.

t>

Tizenhat napig a legnagyszerűbb
amerikai filmalkotás

•

Miss
American
filmregény 4 részben, 21 felvonásban.

Kedden, szerdán és csütörtökön,
április hó 20, 21. és 22-én

I. rész:
fi kincses vagyon

és m a n i k ü r s z a l o n
Szeged, Széchenyi-tér 2. az.

345

G A 8 K Ó B É L A ér H O F F M A N N É
I S K O L A - U T C A 7.

333

T E L E P O N 10

öl.

Előadások hétköznap 5 f 7 és 9 órakor.
Vasárnap 2, '/• 4, 5, 7 és 9 órakor.

9tcged, 19ID áprítis 20.

DBLMAOYAROR3ZAG
egvest és ezáltal értékes ponthoz jutottak. A
mérkőzés durva lefolyású volt és az SzTK
egyik hátvédjét a biró kénytelen volt kiállítani.
Biró Stametz
(Bácska).
K A A C — S z M F C 4:1. A r,árga-fehérek eme
aránylag magas gólaránnyal végződött meccset
lelkes játékkal nyerték ineg. Abszolút fair játék
és hellyel-közzel stílusos küzdelem is fejlődött
ki az ellenfelek között. Biró Frankéi (SzAK).

Apró hirdetések.

288/1920. s z á m .

fehér vá

K't pár

26-os kevéssé
használt

s z o n c f p ő

08 2 6 - 0 5 fél I a k k c i p ö e l a d ó C i m

'

kiadóhivatalban.

TtlEFON 872.

T AB ARIN

Kedden és szerdán, április 20. és 21-én.

Uj magyar

a legelterjedtebb és legkiválóbb minőségű
=

=

Becstelenek.

Gyártja: SCHWARCZ LAJOS vegyé-

G , Rovetta drámája 4 felvonásban.
Rendezte: Désy Alfréd. A főszerepben
Ho.iay Camilla, Vendrey Ferenc, Tanay Frigyes és Margittay Gyula.

slaphaffa mindenOM!

Megrázóan izgalmas társadalmi dráma.

BABOS Áf^PÁD

szeti különlegességek gyára Budapest,
VII., Rrtzsa-utca 18/B. Központi iroda:
VII,, Wesselényi-utca 71. szám. Telei n :
fon: József 90 - 02.
. .

F Irtadások 5, 7 és 9 órakor.
Vasárnap 2, «/. 4. 5, 7 és 9 órakor.

Nyilatkozat.
É n nem válok el a feleségemtől. Hitelt korlátlanul továbbra is vehet igénybe.

Szegő Árpád.

3213

Vezérképviselet Szeged és vidéke részére:

Künstler Fülöpnél Tisza Lajos-körut 55.

specialista órás S Z E O E D Orosdán-u. 21.
óra, ákezerratitár éa javítóműhely.
Öreg arany tárgyak b e v á l t á s a .
*»
finom rák xebályoci«a a legnagyobb ponto^igra.

N Y 1 L T T É R * )

bolthelyiségek

A mezőhegyesi m. kir. állami ménesbirtok
tulajdonát képező u. n. „ó és uj épületi" bolthelyiségek (lakással együtt) kizárólag vegyeskereskedés folytatására Mezőhegyesen a ménesbirtok igazgatóságának hivatalos helyiségében

Füszerkereskedők,
vendéglősök, éttermek részére

zárt írásbeli ajánlatok utján megtartandó nyilvános versenytárgyaláson az 1920. évi október
hó 1-től 1923. évi szeptember hó 30-ig terjedő
három év tartamára bérbeadatnak.
Pályázó magyar állampolgárok a beígérendő
évi bérösszegnek legkevesebb 10%-ával mint
bánatpénzzel felszerelendő, sajátkezüleg aláírandó és az előirt, illetve 1 koronás okmánybélyeggel ellátott, borítékba zárt, lepecsételt és
„Ajánlat bolthelyiség bérletére" felírással ellátott ajánlataikat — melyekben a beigért évi
bérösszeg ugy számjegyekkel, mint betűkkel
kitüntetendő — fentirt időpontig a mezőhegyesi
ménesbirtok
igazgatóságánál
annál
inkább
nyújtsák be, mert késve érkező vagy szabálytalanul kiállított ajánlatok figyelembe vétetni
nem fognak.
A részletes szerződési feltételek Budapesten
a földmivelésügyi minisztérium X. főosztályában, vagy a mezőhegyesi m. kir. ménesbirtok
igazgatóságánál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Az ajánlatok között a földmivelésügyi miniszter
ur szabadon választ.
Mezőhegyes, 1920 április hó 6-án.

i^üniGouda-sajt

fl m e z ő h e g y e s i m a g y a r k i r . á l l a m i
mónesbirtok Igazgatósága.

5 — 6 kilós karikákban kapható

Városi Központi Tejcsarnok Rta.-Tín.

Köszönetnyilvánítás.

PárlsI-körut 16.

Mindazon jóbarátainknak és ismerőseinknek, kik mérhetetlen fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetet.

Arcképes

igazolványba

o S b b » n ° U ^ r t SlDDBjl Lajos f H Í l E 2 f
Korsó-kávéháa mellett. Soanofyi-ntca 24. em.

saerkeszttoég,

S a j á í
—»

chinek, nagy választékban <^5)

GERÖ ÉS TABAR

vesa

MOZI

X2»

Sehol

olcsóbbanl

==»

ellenőrző

vagy

S Z É C H E N Y I - T É R 7. S Z Á M .
1 1 I I 1 1 I I W 1 M 1 I

é r d e k é b e n

cselekszik, ha mielőtt

National

pénztárt

9>
rásaek. s JavltóMlhelyeai elaS= • readlt ==

eled, előzőleg hozzánk fordul,

kik levélbeli felvilágosítással d í j t a l a n u l

szolgálunk.

National Regisztráló Pénztárak TerleszlésI Vállalata

Tsleron 11-19.

Budapest, IV., Váci-utca ZO.

Uránia mflaora.
Kedden és szerdán: Becstelenek.
Dráma 4
felvonásban. Irta: Gerolamo Rovetta. Rendezte :
Désy Alfréd. A főszerepben: Hollay Camilla,
Vendrey Ferenc és Tanay Frigyes. A Staarfilmgyár remeke.
Csütörtökön és pénteken: A szépség
átka.
Rokokotörténet 4 felvonásban. A főszerepben :
Lya Mara.
Szombaton és vasát nap: Megbékült
élet. Filmlegenda 4 felvonásban. A főszerepben : Friedrich Zelnik.

S z i i t t Sándor
rfel iMtrt cég 1S
r a u » kltáiil>( Kto* t . ^ t l i u (RU.-.to)
144

Mindennemű kellékek (csekktekercsek, ellenőrzőszallagok, festékpárnák stb.) raktáron.

259

J

Fazekas Nővérek
női

k a l a p divatterem

Iskola-utca

1ö.

Tavaszi és nyári újdonságok I
Szalmakalap formázások és díszítések modellek uién.
iii

S o k pénzt takarít m e g ,

PeWöe szerkesztő és kiadótulajdonos.

FR.víK JŐZSEP.

Tavaszi kosztomkelmék, ruha-

fényképeket, levelező-lapokat és fénykép-

•) E rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget a

PÁSZTOR JÓZSEF

3239

3214

szövetek, selymek és crep de

Ö2V. Winkler Józietnó és családja.

Szerkesztésért éa kiadásért ideiglenesen telelés:

bérbeadásáról.

1920. évi zd^jos hó 5-én í e. 11 úrakor

CIPŐKRÉM

filmattrakció.

Hirdetmény

a

MAGY. TUD. SZÍNHÁZ

URANIA =

Mezőhegyesi « . kir. ill. ménobirtok igazgatósági.

TEÍEFOM

5-24.

A

^ t K S

Délvidéki Szabóipari Vállalatnál rendeli.

« S o m o g y i - u t c a 20. s z á m . ( F e k e t e ház.)

Cigaretta föltők! Í S M S ^ ^ S " . Hédi Specialiíé
szivarkahüvely főraktárában, Szeged, Jókai-utca 11. Telefon 15—20.
ÜTtíCksr/ í- **> f-nsa fjrl*

Viszontelárusitóknak is legolcsóbb bevásárlási forrás.

w>redálábtti., (Nrtft* 9ámtor-Mi«.«rat !.

