Ára 80 fillér.

A aaerkeaitóeér és kiadóhivatal telefonja :

Szeged, 1920

(j. gy.j Avarffy doktor hosszú szüzbeszédben siránkozott a magyar nyelv
romlásáról, amelyet megmételyezett az
idegen szellem. Avarffy doktor kijelentette, hogy a íMuperUberálümus
kontójára
kell Írni a kotmopolitiamusnak
és inter-

lititmiut

SZEGED, PETŐFI »ANDOR ÖUGARUT t. SZA*
A nyomda telefonja: 16-34.

Szerda, április 21.

IX. évfolyam 91. szám.

A botcsinálta stilus.

naeionaliamusnak
amely tohszinjaival

Nyomda

ELÓFIZETESI Á R A :
egiUi évié 180.— K
negyedévre 45 - K
félévre
. 90.— K
egy hónapra 15.— K
Ffyet m i m irn 8" fil'ér.

Sterkeaztóség és kiadóhivatal:
SZEGED, BOLDOGASSZONY-SÜGARUT 4. szÁm

Olcsó
tapsokat olcsó
szólamokkal
könnyű aratni, egy nemzet kulturáját
azonban mégis csak azok viszik előre,
akik csöndesen, türelmesen, a tehetség
szorgalmával és kitartásával, a lángész

Az indemnitási vita a nemzetgyűlésen.

ezt a
hipertrófiáját,
és bacilhuaival
para-

szült és filohungariamus

— Soós tábornok a nem magyarnyelvű tisztekről. —

helyeit

Budapest, április 20. A nemzetgyűlés keddi
epidémiájával
infiltrálta
kulturánkat és ülésének nevezetessége az árdrágítók elleni
nyelvünket. Igy beszélt Avarffy doktor törvényjavaslat benyújtása. Az indemnitási vita
során figyelemreméltó Soós Károly honvédelem(valószínűleg sebész).
ügyi miniszter válasza Friedrich Istvánnak,
Szó sincs róla, nem egészen alaptalan amelyben azt fejtegette, hogy nem lehet nélés levegőbe való beszéd az Avarffy külözni az összes, nem magyar nyelvű tiszteket
a hadseregben.
doktor siralmas krónikája az édes honi
A nemzetgyűlést negyed 11 órakor nyitotta
nyelv romlásáról. Hiszen erre nézve nem meg Rakovszky
István elnök. Először Huber
is kell olyan nagyon messzire mennünk, János szólalt fel. A munka szükségesséakár ki se mozduljunk az Avarffy doktor géről beszél, majd a zsidókérdéstől.
Utána Hornydnszky
Gyula beszélt. Reflektált
távszónoklatából, amely a maga tizenSimonyi-Semadam miniszterelnök szavaira, hogy
hárompróbás idegen szavainak megJuhász
Ferenc csepeli munktfstanácstag esetédöbbentően bőséges áradatával, a nyaka- ben justizmord történt, ö meg akarja védeni
tekert hivatalos stílusával, szemenszedett a magyar bíróságot.
lalinizmusaival és germanizmusaiva! egyAz elnök megvonja tőle a szót, mert eltért a
magában is fényes (vagy, ha ugy tetszik tárgytól.
Simonyi-Semadam
miniszterelnök kijelenti,
sötét) és fájdalmas bizonyság a mellett,
hogy valamilyen tévedés történt, az rr.ég nem
hogy hová tévedt és hová süllyedt az a
justizmord.
Kazinczytól megújított és Szarvas GáborEzután Soós Károly honvédelmi miniszter
tól megtisztított magyar nyelv az utóbbi reflektált Friedrich István legutóbbi beszédére.
és legutóbbi időkben. Bizony Avarffy Kijelenti, hogy a katonai intézmények élén
doktor és számos társa a saját nyelvük- j mindenütt jó magyar érzésű tisztek állanak,
kel nyújtanak elszomorító és megszégye- I sok esetben honvédtisztek. A magyarul nem
ludókat nem lehet minden esetben nélkülözni.
nitő szegénységi bizonyítványt arról, # Rámutat Lehár ezredesre, aki megmutatta szerhogy nem csupán a tőlük annyi hévvel vező képességét. Honvédségi vezérkari tisztek
támadott zsidó irók mondhatják el a nincsenek megfelelő számmal, sok kiváló tiszt
nagy Révay Miklóssal, a magyar nyelv- éppen közülök kompromittálva volt a vörös
történeti
tudomány
megalapítójával: uralom alatt. Magyat műszaki tisztek is alig
vannak. Abban a marsalltanácsban, amelyben
a m i d , netcimus
Hungarice
lógni!
— d e a magyar hadsereg felállításának kérdését tárbizony teljes joggal és igazsággal el- gyalták, kevés volt a magyar érzelmű tábornok,
mondhatják ugyanezt és ugyanígy ma- ezért nem birtak a magyar hadsereg fölállítását
gukról a magyar nyelv ügyében és vé- keresztülvinni.
Báró Szterényi József: A király mégis a
delmében idegen szavak és kifejezések
magyar hadsereg mellett döntött.
özönével és száraz, színtelen és Ízetlen
Friedtich István röviden válaszolt a honvéhivatalos papirosnyelven
prókátorkodó delmi miniszter néhány megjegyzésére.
Avarffy doktorok és társaik.
Karafiáih
Jenő az ifjúság testi nevelésének
nagy fontosságára mutat. Szükséges volna a
Az a valódi botcsinálta stilus, az az testnevelési főiskola sürgős fölállítása. A javasigazi nyelvrontás, amit ők mivelnek, latot elfogadja.
Schandl
Károly: Az áruhiányról, mint a
akik csak beszélnek és megint beszélnek drágaság legfőbb okáról beszél. Majd a közmagyar kulturáról, nemzeti szellemről, tisztviselők helyzetének megjavítását sürgeti. A
hazai nyelvről, de Csokonai és Petőfi legkisebb tőkéket mentesíteni kell a kényszerhelyett Kiss Menyhértet és Farkas Imrét kölcsöntől. Sürgős kérdés a földbirtokreform.
Sándor
Károly: A szabadkőmüvespáholyok
értik és müvelik, Eötvös József és Keel'en beszél s vizsgálatot kér ellenük.
mény Zsigmond helyett pedig VerhovayBródi Ernő Fáy Gyula ügyében jelenti, hogy
ból és az Uj Lapból merítik a világ- az összeférhetetlenségi bizottság nem látja az
nézetüket és politikai fölfogásukat.
összeférhetetlenség fenforgását.
f
K

^

l
I

•
A

I

A

•
I

'

r

m

WW
A

magányosságával és eredetiségével szinte
a sammiből és szinte észrevétlenül megteremtik azt, amiről a fórumon hangosan
és öntelten szavalnak a máró!-holnapra
ágáló politikai divatosok!
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Gonda
Jenő interpellál a budapesti Közraktárakban felhalmozott áruk ügyében. Sürgős
eljárást, az áruknak a keresztény beszerzési
csoportok közti fölosztását kéri.
Simonyi-Semadam
miniszterelnök fölöslegesnek tartja a sürgősséget, mikor éppen most
nyújtották be az árdrágítók elleni javaslatot.
Nagyatádi Szabó István közélelmezési miniszter Kijelenti, hogy a készleteket lefoglalják és
ugy osztják szét ahogy Gonda kívánta.
A válaszokat a Ház tudomásul veszi, mire
az ülés véget ért.

Benyújtották az árdrágítás
elleni javaslatot.
Budapest,
április 20. Dr. Fertlindndy
Gyula
a nemzetgyűlés keddi ülésén törvényjavaslatot
nyújtott be az árdrágító visszaélések ellen. A
törvényjavaslat megjelöli a gazdasági életben
már eddig is ismert visszaéléseket. Az áru
elrejtését, a forgalombahozataltól való tiles
visszatartását, láncolatos kereskedést, árdrágítást,
a kicsempészést külön biróság, az úgynevezett
uzsorabiróság
hatáskörébe utalja a javaslat.
Az eddigi, a mondott cselekményekre vonatkozó kihágást vétséggé, súlyosabb esetben
bűntetté minősiti. A büntetés vétség esetén
egy évig terjedhető fogház és 100 ezer koronáig terjedhető pénzbüntetés, bűntett esetében
5 évig terjedhető börtön és 500 ezer koronáig
terjedhető pénzbüntetés, tovabi á elkobzás az
Ítéletnek falragaszokon és hírlapokban való
közzététele, az országból való kitiltás, esetleg
vagyonelkobzás. Az ügyeket siatáriális
jellegű
gyorseljárással
fogják
büntetni.
A javaslat
szerint jogosult hasznot természetesen számithat az eladó. Jogosult az az ár, amely az
igazolt bevásárlási vagy előállítási áron felül
az összes körülmények
figyelembevételével
méltányos hasznot biztosit az eladónak.

A

községi

A Nap irja: A szociáldemokrata-párt —
mint ismeretes — nem vett részt a nemzetgyűlési képviselőválasztásokon, mert a'párthatározat
értelmében a párttagok üres szavazólapot dobtak
az urnába. Most, hogy a községi választások
aktuálisak, a szociáldemokrata-pártban megbeszélés tárgya, hogy a párttagok milyen álláspontot foglaljanak el a községi választások
alkalmával.

készit
A

szociáldemokrata-párt
a
választásokon.

mérték

után

a

legmodernebb

k i v i t e l b e n férfi, n ő i é s g y e r m e k c i p ő k e t

Iskola-utca 14. szám.

Szcfted, 1920 április 21.
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A párlvezetőség több tagja amelle't kardoskodik, bogy nem tilija el a páittagokal a
szavazástól, i«fkintettei arra, hogy a választási
rendelet, illetve a választási a vonatkozó törvényjavaslat a kötelező szavazást irja elő, minden
valószínűség hztilit a párívcze'öség olyan
határozatot hoz, amely szerint a szocia'istipárthoz tartozók a szavazásban részt visznek
és annak a pártnak a jelétjeit tám g^tják,
amcy lil>erálizmu«ánál is demokrata felfogásánál fogva a legközelebb áll hozzájuk.

Megjelent

a K E R T É S Z kölcsönkönyvtár uj pótjegyi é k e . Magyar, német és francia könyvek. Az összes könyvújdonságok olvas6)
hatók. 7000 kötet k ö n y v .

Az oláhok kegyetlenkedései Apátfalván.
(Saját tudósítónktól.)
Az oláh uralom hajmeresztő kegyetlenségeiről beszél egy Makóról jövő értesítés. A hihetetlen embertelenségeket Apátfalván követték el az oláhok a
megszáüus alatt. A tudósítás a következőket
mondja el:
Apátfalván már a megszállás első napjaiban
brutálisan léptek föl az oláhok. Első dolguk
volt, hogy a franciáktól fölfegyverzett polgárőröktől a fegyvereket elszedték s az őröket
minden ok nélkül megkorbácsolták. A rekvirálást mindjárt megkezdték s kérlelhetetlen
szigorral végrehajtották. Az apátfalvaiak erre
titokban bizottságot küldtek
Szegedre a
francia kormányzóhoz, a bizottságból, amelyr
nek azonban csak három tagja jutott el ide,
a többit az oláhok letartóztatták. A francia
kormányzó nem segíthetett. Az apátfalvaia'-.
ekkor, látva az oláhok kielégíthetetlen mohóságát, elhatározták, hogy nem vezetik elő
marháikat, amiket az ellenség el akart rekvirálni. Az oláhok, amikor l v l 9 augusztus 23-ára
kitűzött rekvirálási határidőre a jószágokat
nem adták ki, huszárokat vezényeltek a községbe. A lovasság, amelyet a vasúti állomáson
helyeztek el, mindjárt lövőidózni kezdett.
Most nagyszámú tanyai küldöttség ment ki
az állomásra, hogy az oláh katonai parancsnokot a rekvirálás enyhítésére kérje- Az oláh
lovasság ekkor közéjük
lőtt. A tanyaiak felbőszültek
s nekimentek az oláh
huszároknak,
akik sietve menekültek a Maros töltése felé s
menekülés közben visszalövöldöztek.
Sóki András
és Buracsek
István földmiveseket
golyó
találta
s mindki tten meghaltak.
Most aztán a tanyaiak
kapával, kaszával az oláhok után rohanva
utolérték őket és közülök hármai
agyonvertek.
Erre következett a véres megtorlás
Aradról és Makóról mgyszámu oláh katonaságot indítottak Apátfalva ellen. A községet
két tüz közé fogták s az sürü puskalövések
zajától volt hangos. Ezután Rambella
őrnagy
parancsára minden házba betörtek az oláh
katonák, összefogdosták a férfiakat, akiket
puskatussal hajszoltak ki az állomásra Nem
tettek kivételt Benő plébánossal sem, akit
ököllel,
korbáccsal
vertek
Megkezaödött
az
Öldöklés. Sok embert a tanyákon szó nélkül lelőttek. összesen 34 halottja volt a junius
23-iki
úgynevezett
zendülésnek,
öt napig tartott a
szabadrablás a községben. Mindenkitől elszedték pénzét, ékszereit, ruh?it. Vagy 20
millió az anyagi kár, a mai értékben 50—60
mi lió.
A „vizsg .lat" megindult 86 ember ellen,
akiket elhurcoltak Békéscsabára, onnan Nyíregyházára, majd Debrecenbe és
megint
vissza Csabára. Végre novemberben, hosszú
szenvedések után 31 megzaklatott embert
szabadonbocsájtottak.
ötvenötén
azonban
még ma is, leírhatatlan szenvedések közt
várják
Qyulafehérváion a szabadulásukat,
amit az apátfalvaiak az angol misszió közbenjárásától remélnek.

Dr. Somogyi Szilveszter
budapesti utja.
— Az egyetem elhelyezése. — Jövőre szabaddá teszik a p iprikaforgalma'. — Szeged
lisztellátása. — Diplomáciai uton kérjük a 71
vagon szerb liszt értékének visszatérítését. —
(Saját
tudósitónktél.j
Mint annak idején
jeleztük, dr. Somogyi
Szilveszter polgármester
fontos közügyek elintézése céljából a mu!t hét
elejéi Budapestre uL'zot: s egyheti ott tarlózkodás után szombaton este érkezett vissza
Szegedre. Kedden délelőtt felkeresiÜK hivatalában a polgárm stert, aki utján k eredményéről a közönséget érdeklő ügyökben a következőkép nyilatkozott:
— A város liszteliálása érdekében eljártam
a közélelmezési minisztériumban, ahol a néhány
hét»ei ezelőtt Szegeden taitózkodó Térffy Béla
államtitkár közbenjárására sikerül! kieszközölni,
hogy az eddigi havi 10 vagon lisztmennyiséget
20 vagonra emelték fel. Számadataink bemutatása és mérlegelése, valamint a köztisztviselők
kormánybiztosának és Csillag járásbiró közbenjárása után azonban sikerütt elérni, hogy a
város havi lisztjárandóságát 25 vagonra egészítették ki, azzal, hogy ebből két vagonnal
havor.tn a közalkalmazottak beszerzési csoportjának kell átengedni.
— Feikerestem Temple
Rezső államtitkárt
és Magyari
József miniszteri tanácsost és
kértem, hogy segítsen a kormány a városuak
a Jugoszláviában vásárolt 75 vagon lisztet
vagy ennek kifizetett árát, a valutakUlönbözctet
és a vámot, amely körülbelül 10 millió koronára rug. Az állam úgyis szerződéses viszonyban áll a belgrádi kormánnyal, amennyiben
500 vagon gabona] szállítását eszközölt ki a
szerbeknél a magyar kormány. Azt a javaslatot
tettem a minisztériumban, hogy tekintettel a
szerződéses viszonyra, a város követelését vegye
át az áliam. Ezt a javaslatomat azonban nem
fogadták cl, hanem Ígéretet tettek, hogy diplomáciai uton lépéseket tesznek 9 város követelésének visszatérítése iránt.

— Beszéltem Budapesten Soót
Indlgyminiszterrel, akinek élőszóval is átadtam a közönség üdvözletét. Néhány szót vá toltam az
első női képviselővel, Schlachta
Margittal is,
aki a régi időkben többször járt Szegeden s
mint missziós nővér tartott itt előadásokat.

Napellenző-ernyők
és szerkezetek Javítását, ujak szállítását elvallalja F E K E T E
VILMOS

R e d ő n y i p a r vállalata.
Melón IV-.YY

ft öan-remoi békeértekezlet
megkezdte tanácskozásait*
Kompromisszumos Javatlat Magyarországról

Budapest, áprilh 20 A szövetségesed értekezletének tanácskozása hétfőn kezdődött. A
legközelebbi tanácskozások programja még
nincs megállapítva. Scialofa olasz kü'ügyuiiniszter az újságíróknak kijelentette, hogy a
tárgyalások csak három napig tartat aic, de az
is meglehet, hogy három hétig. A Törökországgal kötendö békeszerződés még nem készült el. Fontos tárgya lesz még az értekezletnek a fiumei kérdés és valószínűnek tartják,
hogy elfogadják erre nézve azt az angol jivaslatot, amely szerint Fiumét a mögöites terület
nélkül Olaszor-zág kapja. Feltűnő, hogy a jugoszláv megbízottak még nem érkeztek meg,
de alighanem külön meghívásra várnak a 1 olasz
külügyminiszter részéről és akkor elmennek
San-Remóba. Amennyiben az értekezlet hosszabb
ideig tartana, nincs kizárva, hogy a magyar
békeszerződést is itt veszik tárgyalás alá.

A Bud. Tud. jelenti: A Newyork
cimü lap
külön tudósítója jelenti lapjának San-Remoból:
Minden más ellenkező hírrel szemben megállapítja, hogy a magyar béke^kérdésében még
nem jött létre minden
pontra
nézve a megegyezés. Kompromisszumos megoldáson dolgoznak, amely Magyarország szomszédjait ne
kedvlelenitse el és Magyarországnak a jövőre
(y- Jártam Rubinek
Gyula földmivelésügyi
nézve kedvezményeket .biztosit.
Az olasz
miniszternél, aki a szegedi paprikaérdekejtek
konpromiss>umos jaáiiásfoglalása után érdeklődött.
Kifejlettem, részről előterjesztett
vaslat
valószínűleg
tárgyalás
alá
kerül
hogy hibát követeit el az állam, amikor a
San
Remoban.
Magyarországgal
teljesen
kipapiikarendeletet az érdekeltek meghallgatása
üríttetik
a
keserű
poharat,
de
lehetővé
teszik
nélkül hozta. Kértem a minisztert, hogy tegye
lehetővé a szegcdi paprikaszövetkezetnek a neki, hogy azután békés eszközzel törekedjék
kereskedelmi életbe való belekapcsolódását. A a békeszerződés revíziójára. Arról volt szó,
miniszter megígérte, ho^y kéréseimnek eleget hogy megfelelő formába öntsék azt a politikát,
fog tenni. A paprika jövő évi sorsáról azt a amely abban áll, ho^y Magyaiország'ól elveszik,
fontos nyilatkozatot tet'e a miniszter, hogy a ami letéhez szükséges, de fontos koncessziókat
tesznek a jövőre nézve. Hasonló a heiyzet a
belföldi forgalmat
valószinüleg
teljesen szatőrük
békeszerződést illetően is. Az iinijol és
baddá teszi s csak a külföldi szállításokat köti'
az
olasz
politika mindenesetre arra törekszik,
a kormány engedélyéhez, megfelelő vámtérités
hogv
enyhítést
biztosítson azon államoknak,
ellenében.
amelyek a békét még nem írták alá.
— A kolozsvári egy lem ügyében az egyetem
tanári kara kijelentette, hogy igényt tart a királyi ítélőtábla, a leszámoló-hivatal, az álljmi
gimnázium és állami felsőkereskedelmi iskola
épületére Ha ezeket az épületeket megkapják,
készséggel helyezik Szegedre ideig'encsen az
egyetemet. A minisztériumnál ebben a kérdésminden mennyiségben legmagasabb áron vásárolok
ben a legjobb indulatot tapasztaltam. Beszéltem
az igazságügyi miniszterrel, aki megígérte, hogy
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mindent megtesz az Ítélőtábla épületének kiürítése iránt. A leszámoló-hivatal átengedése ügyében Dessewffy miniszteri tanácsos azt mondta,
A cseh v á l a s z t á s o k .
hogy a kérdésben a? álínmvasutak igazgatóságának véleményéi fogja kii érni.
Prága, április 20. A cseh sajtóiroda jelenti :
— Zaborszky
László államtitkár, mint isme- O e h o r ^ á g és Morvaország 14 választókerüleretes lejött velem Szegedre s. megtekintette az tében. amelyben 220 képviselőt 'ognak válaszitélőtábh, a törvényszék, a marstéri régi bün- tani, eddig 153 at választottak meg. A mandátető törvényszék, a 111. kerületi polqári és városi tumok a következőkép osz anak m?g »z egyes
kereskedelmi iskola épületét.
Tapasztalatait páitok közt : nemzeti demokratapárt 12, rembejelenti az igazságügyi miniszternek, aki elha- ze i szoci-ilista 17, cseh szociáldemokrata 44,
tározásáról írásban fogja a varost értesíteni. Az községi agrárius 21, cseh iparospárt 1, cseh
én benyomásom az, hogy az államtitkár a leg- néppírt 12, Wodracsek-párt 1, német kereszjobb indulattal viseltetik a város iránt s a tény demokrata-párt 4, gazdapárt 6. német
közönség érdekeinek megfelelően kezeli ezt az szociáldemokrata 23. német demokraták szabad
ügyet.
pártja 2, német választóközösség 3.

Cigaretta töltők!

Aranyai, brilliánsí

ékszereket, p l a t i n á t

a legolcsóbb árak mellett vásárolhatók a

szivarkahüvely főraktárában, Szeged, Jókai-utca 11. Telefon 15—20.

Hédi Soecialiíé

, „ Viszontelárusitóknak is legolcsóbb bevásárlási forrás.
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Németország lefegyverzése.
Bécs, április 20. A Neue

Freie

Pressenek

•elcntik Párisból: Lefcvre francia hadügyminiszternek következő nyilatkozatát közli a Morning^
Az ujabb összeütközések elhárításának
kgbiitosabb módja Németország és az egész
általános leszerelése. Sajnos, Amerika
vjlág
magatartása lehetetlenné teszi e program második pontjának végrehajtását, mert nem akar
, népszövetséghez
csatlakozni.
Ilyenképen
tehát ugy érhetünk célt, ha a szövetségesek
megszállják a Ruhr területét és a bányákat
Európa számlájára aknázzák ki. Németországo k természetesen meg kell adni a gazdasági
szükségleteknek megfelelő pénzt.

HÍREK
— Két uj miniszter. A hivatalos lap közii
gróf Teleki Pál nemzetgyűlési képviselőnek külügyminiszterré, dr. Dömötör
Mihály képviselőnek belügyminiszterré történt kinevezéséről szóló
kormányzói, kéziratokat. A két uj miniszter hétfőn délután 6 örakor tette le az esküt a kormányzó előtt.
ujor.nan kinevezett miniszter* személy szérinf is jöismerősck a szegediek
előtt. Mindketten tagjai voltak a szegedi ellenforradalmi kormánynak, ezenkívül gróf Teleki
Pál a szegedi első kerületnek egyhangúlag
megválasztott nemzetgyűlési képviselője. Gróf
Teleki Pál tuvalevően jogi doktorátusa megszerzése után teljesen a földrajz és kartografia
müvelésének adja magát. Nagy utazásokat telt
Szudánban. 1909 oen monumentális müve jelent meg a japán szigetek kartografiájának történetéről. Földrajzi sokoldalú ismereteinek a
békedelegáció vette nagy hasznát. Tagja' az
angol Royal Qeographical Sociely-nek, számos
más előkelő tudományos társaságnak. A budapesti tudományegyetem közgazdasági fakultásának rendes tanárává nevezték ki, amivel szintén érdemeit'ismerték el.
— A közalkalmazottak számának apa&ztiaa. Budapestről
jelenük: A pénzügyminiszter
benyújtotta a közszolgálati alkalmazottakra vonatkozó tőrvényjavaslatot. A törvényjavaslat kimondja, hogy mindazok az intézkedések, amelyek a tényleges közszolgálatban álló köztisztviselők illetményeire és ellátására vonatkoznak
és az úgynevezett népköztársaság rendelkezései,
valamint az 1919 augusztus 7-ike óta fennálló
alkotmányos kormányok "intézkedései, amennyiben az 1920: I. t.-c. hatályba lépésének idő
pontjában fennállottak, továbbra is hatályban
maradnak. Mindazokat a közszolgálali alkalmazottakat, akik 1918 október 3l-ike óta neveztettek ki bármilyen állásra, vagy alkalmaztatlak
bármilyen minőségben és akik ezt a kinevezésüket vagy alkalmaztatásukat közvetlenül megelőzőleg közszolgálati alkalmazásban nem állottak,
a törvény hatályba
lépése után azonnal,
de
l'gkésőbb 1920 májú* végével el kell
bocsájtani és az ilyen alkalmazottak
az államkincstárral szemben semmiféle ellátásra nem tarthatnak
igényt. A fenti rendelkezés alól csakis az oly
közszolgálati alkalmazottakkal szemben lehet
kivételt tenni, akiknek alkalmazásában való
további meghagyását a m. kir. minisztérium
1920 május hó végéig elhatározza. Seminiesetre sem hagyhatók meg azonban alkalmazásukban azok a közszolgálati alkalmazottak,
akiket 1918 október 31-töl 1919 március 21-ig
terjedő időben nem az illető szakra nézve
rendszeresített legkisebb állásra neveztek ki
vagy alkalmazták.
— A gáz- és villanyárak a t a n á t s eiőtt.
A legutóbbi tanácsülés a következő h á r o m
hónapra február 22-től május 22-ig érvényes

Ráz- és villanyárak

megállapítását

Taschter

Endre tanácsnok kérelmére elhalasztotta a r r a
az időpontra, m i g a m é r n ö k i hivatal számításait el n e m végzi. E számításokkal azt akarjak
megállapítani, hogy mily pénzügyi eredménnyel
végződnék a gázgyár mérlege, ha a számadásokban kijelölt úgynevezett központi költségeket,
továbbá a n e m igazolt olajtéteit a kiadásokból
•őrölnék A m é r n ö k i g hivatal most elvégzett
számításai alapján kedden a tanács rendkívüli

ülésében Balogh Karoly terjesztette elő a gáz- i
gyár ügyéi. Kulcsár miniszteri kiküldött május í
22 »g 6 koronás gáz-és 84 filléres villanyárakat
javasolt. Et árak mellett a gázp.yárnak három
hónap alatt 125 ezer korona'haszna lenne. A
mérnöki hivatal számításai alapján, a jelzett
központi költségek és az olajtétel levonása
után, ha a gázarát 6 koronában, a villanyárát
pedig 79 fillérben állapítanák meg, a gyár
minden haszon nélkül dolgozna. De ha a 79
fillért 80 fillérre kerekítjük ki, akkor a tiszta
nyereség három hónap al. tt 25 ezer korona
lenne. Kéri tehát a miniszteri szakértő által
javasolt árak elfogadását, amit azzal indokol,
hogy a gyárat az utóbbi
három hónapban 300 ezer korona veszteség- érte. A
miniszter ebben a kérdésben egy országos
döntő bizottságot rendelt ki, hogy visszamenőleg rendezze az árakat. Balogh tanácsnok
javaslatával szemben Taschler főjegyző ragaszkodik a mérnöki hivatal megállapításához és
nem tartja megengedhetőnek azt, liogy a gyárat
én veszteséget a közönség téritse meg, mert
minden üzlet kockázattal jár. Kéri a 6 koronás
és 79 filléres ár3k megállapítását. A szavazásnál a tanács nagv többséggel a
főjegyző
javaslatát fogadta el. Eszerint február 22-től
május 22-ig a közönség 80 filléres villanyárt
(hetóowattonként) és 6 koronás légszeszárakat
(köbméterenként) fog fizetni. A gyár ez esetben
3 hónap alatt 25 ezer, egy évben pedig 100
ezer korona hasznot fog felmutathatni.
— Pozsonyban letartóztatták a csehek a
ma2yar nemzetgyűlés elrtöltánek leányát.
A P. H.-nak jelentik: Pozsonyban letartóztatták dr. Kiss Albertet, a jogi fakultás dékánját
és dr Bakay Lajost, az orvosi fakultás tanárát.
Ezenfelül több mint 200 embert rendőri őrizetbe vettek, köztük a magyar nemzetgyűlés
elnökének, Rakovszky Istvánnak leányát. Több
magyar családnál, köztük Szapáry
lloni grófnőnél házkutatást tartottak. A letartóztatottak
nagyrészét, hír szerint, elszállították Terés>enstadiba.
— A nagyváradi zavarok. Magyar
Kurírnak jelentik Nagyváradról:
Megbízható értesülésünk szerint a Nagyváradon tartózkodó
antant-misszió sürgős je'entést tett felsőbb hatóságának a Nagyváradon ezidöszerint mutatkozó
jelenségekről. Megfontolásra,ajánlotta az antantnak, hogy a rend helyreállitására és fentartására legcélszerűbb volna magyar cse időrséget
és karhatalmat kirendelni.
— Megszűnnek a közélelmezési zónák. A
hivatalos lap kedden reggel megjelent száma
közli a minisztériumnak azt az elhatározását,
hogy a felállított közélelmezési zónát megszün- j
tette: A szállítási igazolványkényszer alá eső j
cikkek kivételével, amelyek továbbra is kizárólag szabályszerű szállítási igazolványokkal szállíthatók, minden egyéb élelinicikk az ország
egész területén szabadon vásárolható és szállítható. Magánosok éielertivásárlása és száUitása :
csak a liáziszükségletekig terjedhet. Ezen korlátozás azonban nem terjed ki a hivatásos
kereskedőkre, az iparigazolvánnyal biró árusokra és a beszerzési csoportokra. Szállítási
igazolvány alá esnek az összes gabonafélék es
ezek őrleményei, a cu';or, a burgonya, mindennemű tejtermék és foghagyma.
— Az élőállatok árcsökkenésének hatása.
Budapestről jelentik: Az az ármozgalom,
amely az élőállat-piacon a legutolsó napokban mutatkozott, hatásaiban jelentkezett a
bőráraknál is, amelynek nyomán néhány nap
óta a bőr ára épp a felére szállt alá. A bőrpiacon az árredukció még hatalmasabb arányokban tapasztalható és úgyszólván máról
holnapra csökkentek az árak a felére. A
nyersbőr árzuhanása Berlmböl - indult ki.
Ennek hatása elsősorban nálunk jelentkezett, j
mert az irt tartózkodó kü földi vevők, a
berlini árzuhanás hitére váratlanul e u a^tak. i
A metjesőkkent kereslet és a még mindig
állandó kinalat az árakban is megte te hatását,
ugy hogy a nyersbőr ára 120 koronáról
néhány napon belül 60 koronára hanyatlott.
A cipő és készbőr áránál is csakhamar
jelentkezni kell a bőrolcsóbbodásnak. A
boxbőrnél az ár napok óta érezhető a nyers-

bőrpiac árváltozása. Eddig a*boxbőrl négyzetlábankint 130 koronáig árusították, ma már
80 koronáért juthatnak hozzá a budapesti
cipészek.
— Az ipartörvény reviziójs. A
Délmagyarország hit ül adta, hogy az Ipartestületek Országos Szövetsége vasárnap Budapesten értekezletet tartó t, amelyen a szegedi ipartestületet Pálfy
Dániel elnök, nemzetgyűlési képviselő képviselte.
A szegedi iparegyesület a következőkben precizirozta álláspontját: Kívánja az ipai töt vény
módosítását, még pedig oly formában, hogy
abban bennfoglaltassák az iparűzés uj szabályozása, a tanoncképzés reformja, az iparos
segédek szakipari továbbképzése, az üzletvezetői
rendszer cltöilése, kézműves kamarák létesítése,
a nagytőkének az iparűzésben való korlátozása
és a munkaközvetítés. A munkásbiztositó törvénybe kívánja iktatni az iparosság betegség és
baleset elleni biztosítását, úgyszintén nyugdijának és ags>kori ellátásának ügyét. A sztrájkügyet törvényhozási intézkedéssel kívánja szabályozni, úgyszintén a közszállitások ügye is,
különös tekintettel a kisipari érdekekre; nemkülönben a folyton szaporodó szövetkezetek
kérdé.-ét is. Szabályozni ajánlja a kisipari
segélynyújtást és az áruuzsorát, végül az anyagbeszerzésre kurmányhatósági intézkedést kiván.
— Dr. Vas-Zoltán József orvos vegyi-,
bacteriologiai-, serologiai laboratóriumát Löw
Lipót-utca 2. szám alatt megnyitotta. Telefon
szám 659.
— Hágai ujságiró Szegeden, a nyomor
tanulmányozására. Nippels
György hágai
ujságiró, Hollosi D e k bécsi ujságiró kiséretében Szegedre érkezett, meglátogatja a nyomortanyákat és tanulmányozza azokat A? u ságiró kiküldetése Uapcsolatb in áU a hollandiai
gyermekakcióval, amely tudvalevőleg már a
magyar gyer nekek második nagyobb csoportját menti meg a nyomorúságos tengődéstől.
— Tanulmányi ö a z t ö n d j . A népjó éti
minisztérium hadiárvák és
hadirokkantak
gyermekeinek adományozandó ösztöndíjakra
pályázatot hirdet. Az ösztöndíjra f lső, közép
és alsó iskolák, valamint szakiskolák növendékei pályázhatnak. Érdeklődők részletes felvilágosítást kaphatnak a hadigond JZÓ hivatalban Dugonics-tér 2. sz. a.
— A belvizek levezetése. Az Ármentesitő
Társulat kedden déleiött a város'iáza bizottsági
termében rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen
a vadvizek sürgős levezetési munkálatait tárgyalták meg. Az elnöklő Reök Iván beszámolójában fölemiitette, hegy a tavaszi áradások
miatt a belvizek túlságosan elszaporodtak. A
szerb megszállás miatt a lúdvári szivattyuüzetn nem has-.nálható és emiatt a lúdvári
területről a belvizei nem lehet levezetni. Ennek
folytán, termelés szempontjából, ez a terület
elveszett. Legjobban oz algyői területen harapódzott el a bel- és csatornavíz. Algyőtöl a
tápéi kapuig c-a'ornaháiózatot terveztek, amely
munkálatot a nyáron megkezdik és ebben az
év^en be is fejezik. A vadvíz elterjedését rneggát ó munkálatok eddig 56 ezer koronájába
került a Társulatr a*. A tervbeve't csatornázás
folytan 30 ezer hold területről lehet a belvizet
a Tiszába lezezetni Udrántzky József kormánybiztos mar dolgozik a csatornázási terveken és
hihető, hogy a munkálatokat rövidesen meg is
kezdik.
— Öt világhírű szerepben lép egyetlen este,
április 22-én Buriiln Károly a hangversenydobogóra. Olyan művészi szenzáció ez, amilyenre més; nem volt példa Szegeden.
Burián
par excellcnce Wagner-énekes.
Szegedi hangversenyének fényét is é| :n az kölcsönzi, hogy
utolérlWen Wagner áriá t fogja a harigver en>en
c-illogtotni. A hangverseny másik világhírű
sz r^plője Meer M rgit zongoraművésznő a
lipcsei Mendefsohn-d'j nyerte-.-- pedig jzt a
ra_yo;ó művészt müs irt mutatja be, ámeliyel
a külföld nígy világvaros iban ;:ratta világraszóló diadalamak sorozatát. A han • versenyiroda ké i a KÖZ mbég t, hugy az ápriiis 22-iki
hangverseny n pontosul ny .le <v kor jelenjék
meg, mert a ha-igverseny nej.kezdése után az
ajtók zárva maradnak.
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uj számlára hozassék át.
Kérjük, hotry a bemutatott mérleget és Mzletm l i r t. r c m ala u t meg. Mindazok, akik
rés/v nyt jegyeztek és arra b fi/ettek, a i e- erectményjzámlát jóváhagyni és fenti indítváfize ett összeget a nyugta ellenében n Miiller és nyunkat e'fogadni szíveskedjenek, mely esetben
társa bankházbanlelvehetiK. Az alapítók.
3228 a 29. és 30. számú osztalék-szelvényeket május
l-től fogva intézetünk pénztáránál ós Budapesten a Magyar Általános Takarékpénztár Részvénytársaságnál fogjuk egyenként ' 1 korona
összegben beváltani.
A minden téren mutatkozó rendkívüli áremelR Szegedi Általános Hitelbank R.-T,
kedések következtében hatványozott arányokban
1918. és 1919. óvi jelentése.
jelentkező pénzigények és különösen a remélTisztelt Közgyűlési
hető regenerálási folyamat kíséretében előrelátAz Önök előtt jól ismert közállapotok vala- hatólag fokozottabb mértékben kínálkozó üzletmint a mult év folyamán a pénzintézeti közgyű- alkalmak kötelességünkké teszik, hogy saját
lésekre vonatkozólag megjelent kormányrendelet '^kénknek megfelelő szaporításáról gondoskodfolytán az 1918-ik üzletévről szóló számadásokat junk. Ennek folytán azon javaslattal lépünk a
eddig nem bocsátottuk Önök elé, hanem — a*okat
t. Közgyűlés elé, hogy alaptőkénknek 7500 drb
az 1919. üzletcv számadásaival összevonva — a egyenkint 200 korona n. é. névre szóló részfenti rendelet értelmében egy együttes mérlegben vény kibocsátásával 4,500.000 koronára való.
tüntetjük ki és mutatjuk be Önöknek ezennel a felemeléséi határozza el a következő feltételek
két üzletév eredményét.
mellett:
#
Szükségtelennek tartjuk rámutatni azokra a
1. Minden 2 (kettő) drb régi részvény r
szomorú eseményekre, amelyek hazánk politikai (egy) uj részvény átvételére jogosít. Az előés gazdasági leromlását előidézték és csak vételi jog 1920 május l-től 1920 május 31-ig
azon reményünknek akarunk kifejezést adni, bezárólag gyakorolható az intézet pénztáránál
hogy egy szel-b és jobb idők multán meg és Budapesten a Magyar Általános Takarékfogja gyógytani azekat a sebekel, melyeket az pénztár Részvénytársaságnál, a korábbi kiboévekig tartó háború, a kommunizmus rémuralma csátású részvényeknek szelvényiv nélkül való
és az idegen megszállás az ország testén ejtettek. bemutátása mellett.
Mérlegünk összeállításában a fennforgó kö2. A részvények kibocsátási ára 300 korona,
rülményeket a vagyonrészek beállításánál és mely összegből 200 korona az alaptőke, 100
különösen államkölcsön- és egyéb értékpapír- korona pedig a tartalékalap gyarapítására
állományunk értékelésénél kellően figyelembe szolgál.
vettük és mindenben iparkodtunk a realitás
3. Az uj részvények 1920 január l-től fogva
legmesszebbmenő határát elérni.
részesülnek
a társaság üíleteredményében,
Az 1918. évi március 30-iki közgyűlés hatá- ennélfogva 1920 január l-től a befizetés naprozatát ugy a Szegedi Takarék és Hitel Rész- jáig 4 százalék kamat térítendő meg a befizevénytársasággal való fúziót, mint pedig alap- tendő összegek után.
tőkénknek felemelését illetőleg sikeresen kivi4. A befizetés a következő részletekben teltelbe hoztuk; az újonnan kibocsátott összes jesítendő: 1920 május 31-ig K 150 és kincsrészvények
átvétettek,
miáltal
alaptőkénk tári bélyeg és kiállítási illeték fejében K 5
3,000.000 koronára, kimutatott tartalékalapunk darabonként,
pedig 803 COO koronára emelkedett. A szegedi
1920 junius 15-ig pedig a hátralékos K 150
kir. törvényszék ezen tőkeemelést jóváhagyólag és a 4. pontban jelzett 4 % kamat.
tudomásul vette es beiktatását elrendelte.
5. A teljesített befizetések ideiglenes elismerMély fájdalommal kell megemlékezntlnk e venyeken fognak nyugtáztatni, mely ideiglenes
helyen ama szomorú tényről hogy azon férfiú, elismervények az igazgatóság által közzéteendő
kinek a fentjebett fúzió előkészítése és befeje- későbbi időpontban fognak végleges részvézése körül hervadhatatlan érdemei voltak és nyekre kicseréltetni. Az elővételi jog gyakorlása
aki Azóta mint intézetünk társelnöke széleskörű alkalmával bejelentendő, hogy az uj részvények
tudásával, ritka képességével és az intézettel milyen nevekre állitandók ki.
szemben tanúsított szeretetével nekünk mind6. Az elővételi jog kellő időben való gyakorvégig megbecsülhetetlen
szolgálatokat
tett, lásának vagy a részbefizetéseknek a fent megLandesberg Mór ur az elmúlt évben az élők
jelölt határidőkig való eszközlésének elmulaszsorából elköltözött, pótolhatatlan ürt hagyván
tása az elővételi jognak é6 illetőleg a már
maga után.
teljesített részbefizetéseknek elvesztését vonja
Ugyancsak a legnagyobb szomorúsággal tölt maga után. Ez esetben a befizetett részösszegek
el bennünket intézetünk másik két igazgatósági a tartalékalap növelésére fordíttatnak.
tagjának: Brauswetter Ottó urnák és Poór Jakab
Amennyiben a tisztelt Közgyűlés ezen indítudvari tanácsos urnák az 1919. év folyamán
ványunkat elfogadja, javasoljuk alapszabályaink
bekövetkezett elhalálozása. Mindkét férfiú a*, 6. §-ának megfelelő megváltoztatását.
intézet ügyei iránt állandó meleg érdeklődéssel
Mindezek után kérjük a t. Közgyűlést, hogy
viseltetett és annak fejlődése körül kiváló érde- nekünk, valamint a felügyelő-bizottságnak a
meket szerzett. Halottaink emlékét kegyelettel felmenlvényt megadni és — miután mindkét
és soha meg nem szűnő hálával fogjuk megőrizni. testület megbízatása lejárt — az uj választáA bemutatott mérleg szerint az 1918—1919. sokat a kitűzött napirend értelmében megejteni
izletévek eredményeképen inint
sziveskedjenek.
tiszta nyereség
K 504.039 42
Szeged, 1920 április hóban.
áll rendelkezésünkre. Javasoljuk,
Tisztelettel
hogy ebből az előző évről áthozott „
5.73180
levonása után fennmaradó
. . K 498.307 62
a Szegedi Általánoa Hitelbank
alapul vétele mellett fordittassék a
Részvénytátsaság igazgatósága.
tartalékalap növelésére az alapszabály szerű 5*/, helyett K 60.000 —
x Budapesti tőzsde. Budapest,
április 20.
az igazgatóság és
Irányzat.
A
tőzsde
szilárd
irányzattal
nyílt még.
felügyelő - bizottság
Élénkebb forgalom volt a kulisszban, ahol a
jutalékára
. . . »
69.76306
Magyar Hitelt és a Gépgyári ériékeket nagyobb
11.000 drb részvény
tételekben forgalmazták. A Délivasut megszilárután 1918. üzletévi
dult.
Az építkezési részvények közül a Ganzosztalék fejében
. „ 121.000 —
Danubius és -Rima megszilárdult, a többi kissé
15.000 drb részvény
esett. A szénrészvények piacán nem volt egyután 1919. űzletévi
séges az irányzat, mert mig az Esztergomosztalék fejében
. „ 165.000 —
Szászvári és a Salgó emelkedett, addig a többi
tiszti jutalmazásokesett. A hajó/ási papírok kAzül az Adria emelra, háborús pótlékedett. A fi és vegyészeti értékek élénk kereskokra és jótékony
letnek örvendtek. Á tőzsde zárlati nvui'Odt volt.
célra
60 000 — . 475 763 06
Valutáké Lei 350-80. márki 370—395, font
mig a fennmaradó .
li 22.544-56 810—830,francia frank !3'50 —14"50,svá|ci frank
hozzáadva a korábbi éviől elő36—39, dollár 200—20 Napóleon 750—790,
vezetett
. . . .
' • • »
5.73180 lira 10 60— 1 P—, rubel 270—290, szokol 305—
összesen h 28.27636 325, dinár 610—640, osztrák
.
— É tesit's. Tekintettel, hogy a Dugon'ct-

KÖZGAZDASAG

Váltók: Amsterdam 74-84, Koptnhága 36004000, Krisztiánja 4000 - 4500, Németország
350-380, Olaszország 860-1050, Prága 310—
340, Stockholm 45Ő0—5000, Svájc 37004100, Bécsi kifizetések 88-96. (M. t- I )

KORZÓ-MOZI
*

Telefonszám 11—85.

*

Tizén hat napig a legnagyszerűbb
amerikai filmalkotás

Miss
American
filmregény 4 részben, 21 felvonásban.

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

I. rész:
fl kincses vagyon
t'fiadások hétköznap 5, 7 és 9 órakor.
Vasárnap 2, Vs 4, 5, 7 és 9 órakor.

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET
HETI

MŰSOR «-

Szerda: Cifra nyomorúság, szinmü. Premierbérlet B 5.
Csütörtök: Cifra nyomorúság, színmű. Premierbérlet
A 5.
Péntek: Carmen, opera. Burián Károly, az Operaház
első tenoristáiának vendégfelléptével, bérletszünetben,
60 százalékkal felemelt helyárakkal.
Szombat:. LoUi ezredesei, énekes bohózat. Bérletszünet.
Vasárnap délután: Erdészleány, operett.
Vasárnap este: Cifra nyomorúság, tximna. Bérletszünet.

__
*
* A színházi p á l y á z a t A másodízben kitűzött pályázat határideje kedden déli 12 órakor lejárt. Ez ideig hat pályázó jelentkezett,
még pedig: Almássy Endre a szegedi, Betlen
(Bruckner) László a kaposvári, Faragó Ödön a
kassai, Mariházi
Miklós a kecskeméti, Palágyi
Lajos a miskolci színház igazgatója és Ungvári
Miklós, az aradi színház tagja. Kedden délelőtt
sürgöny érkezett Polgár Károlytól, a pozsonyi
színház igazgatójától, amelyben a 'anácsnak
bejelentette, hogy ő is pályázik és pályázatát
már postára tette, llmássy pályázatában a
bruttó bevétel 6 százalékát ajánlja fel a városnak és esetleg 20 százalékkal emelné a mostani helyárakat, Betlen 7 százalékát adná a
bruttónak és 20 százalékkal emelné a helyárakat, Faragó 6 százalékát ajánlja a bruttónak és
a jelenlegi helyárakat nem emelné, Mariházi 5
százalékát kínálja a bruttónak, helyáremelés
nélkül, Palágyi a bruttó 5 százalékát ajánlja,
20 szá/.alék helyáremeléssel, Ungvári pedig 8
százalékát adná a bruttónak, de a helyárakat
esetleg 35 százalékkal emelné. A beérkezett
pályázatok fölött a városi tanács rövidesen
dönteni fog.

DHLMAOYARORSZAO

, iSzeged, J920 április 21.
• A hódmezővásárhelyi szinkftr Igazgatója. A <«zom«zMos város tanác>a mir donirttt
a szinkör-pálya^at ügyében és noha
Almássy
Endre, a szegedi színház igazgatója is reflektált
a színkörre, azt Somogyi Kálmán gyöd igazgatónak adta bérbe. <iki május elsejen már meg
is kezdi a nígjr hónapig tirtó szezont.

Erdélyi fogmüterme
Szeged, Tisza Laios-körut 19., II. 7.

Foghúzás, fogtömés, müfogak

Siasió Sáfidor

réfi t.acrt cíg ló
raktára kháréUg KU« »-#•'««• (Kl»«-«»c») »'•«'<

Halászháló
A j t a i és B a l o g h

Uránia műsora.
Mi szerdán : Becstelenek.
Dráma
négy
felvonásban. Irta: Gerolamo Rovelta. Rendezte :
Désy Alfréd. A főszerepben : Hollay Camilla,
Vendrcy Ferenc és Tanay Frigyes. A Staarfilnigyár remeke.
Csütörtökön éc pénteken: A szépség
átka.
Rokokotörténel 4 felvonásban. A főszeiepben :
Ly.i Mar?.
Szombaton és vasárnap: Megbékült élet. Filmlegenda 4 felvonásban. A főszerepben : Friedrich Zelnik.
MAOY. TUD. SZÍNHÁZ
=

Kerékpár, varró
gép,bea»ilScé»
gunimik e» alkatréwtk. s JavHÖmlhelyeai «ls6acs rcndO 1 =

é9 zsinegáru kapható

MOZI

ÜRANIA

Sehol o l c s ó b b a n !

TULEION Ö72.

=*=

=

hálókötő telepén

Szeged, Toldy-utca 4

srám.

5

(Belv*ror.l

•*-•*- ó v o d a ) , D u g o n l c -tér mellett.

357
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Köpenyeket, fec5itBmők«f
és francia ruhákat készít Tóth László
Ideiglenesen relaflttazapart 22, I. emelet.

S18

HATVANI JENŐ S S
DUGONICS-TÉR

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

5.,

haruny k. keztyük. szabókellékek és rövidárucikkek lejolcsó ,b-in beszcrc-zhctők. 331

Uj magyar filmattrakció.

Becstelenek.
.i

J.

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

Megrázóan Izgalmas társadalmi dráma.
r löadások 5, 7 és 9 órakor.
Vasárnap 2, V, 4. 5, 7 és 9 órakor.

SPORT
A Szegedi Vivó-Egyesüiet kard- és tőrvívó versenye pénteken és szombaton fog az
állami gimnázium tornatermében megtart tni.
Kezdete mindhét napon délután 3 órakor.
A verseny nyüvános és érdekl ődőket a rendező egyesület szívesen lát.
3225

Osztáliisorsieguek
legnagyobb számválasziékban kaphatók
Pof r\

ICIU

Prrm

LÍIIU

WárusIMnál Szeged,
Szechenqi-lér 3. sz.

í|y egész 60 kor., « í y fél 30 kor., ejy ntíysd is kor. egy nyolcad 7S0 kor.
»4

NYILTTÉR*'
Nyilatkozat.
A vasárnapi lapokban megjelent nyílttéri
nyilatkozatomat minden cáfolat ellenére fenntartom.
32

Szegő Árpád,
9

Kölcaey-u. 10. — Béke-u. 2 a.

— Kérem a 13-08-atl
1

.

3

— fNem kérem, mert ez a szám Szeged
és környéke legiobb és legkipróbáltabb
kereskedelmi ügynökségének telefon-száma,
amely állandóan el van foglalva. Mert, ha
bárki eladni, vagy venni akar házat, birtokot, vagy egyéb ingatlant, avagy gyorsan
akar lebonyolítani bármiféle kereskedelmi
ügyletet, az mind csak ezt a számot hivja
s jelentkezik
343

K Ö V E S I

B É L A

kereskedelmi ügynöksége

Margit-utca

26

szám, I. em.

~rr>~

10.

Házassógközvctílés és információk beszerzése n legnagyobb diszkréció mellett.

I berendezett

UÜlÖllbejáratll blltO-

» v t 7 r k H c / o h á t keresek azonnalra a
1 U Z . U U ö z . U U d l belvárosban, lehetőleg
fürdőszobával. Ajánlatok „Magas ár" jeligére
kéretnek a kiadóba.
322ö

SZEGEDI

288/1930. szára.

Hirdetmény
bolthelyiségek

bérbeadásáról.

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

1920 Éli

BSJÍS

u 5-fea i e. 11 lirator

zárt Írásbeli ajánlatok utján megtartandó nyilvános versenytárgyaláson az 1920. évi október
hó 1-től 1923. évi szeptember hó 30-íg terjedő
három év tartamára bérbeadatnak.
Pályázó magyar állampolgárok a beígérendő
évi bérösszegnek legkevesebb L0*/o-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 beígért évi
bérösszeg ugy számjegyekkel, mint hetükkel
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.

H mezőhegyes! magyar kir. állami
ménesbirtok Igazgatósága. 3214

.

— Hü, mással beszél/!
— Ez! a számol már sohasem lehet k a p n i ? ! . . . v

33^-

Mezőhegyesi m. kir. áll. méaeibirtok igazgatósága.

Fiiszerkereskedők,
vendéglősök, éttermek részére

hollandi

flfUlHfl-gajf

5—6 kilós karikákban kapható

Városi Központi Tejcsarnok Résn.-Tin.
Párisi-körnt 16

33 9

VISZKETEG
rtih, sömör gyógykezelésére jó hatású szer
a szagtalan és kellemes illatú Qerö-féle

Boróka-kenőcs
259

Ára 10, 20. 30 kor. Hozz.'való 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 ö e r d ö s o r - u . 40.

BANKEGYESULET

CEMENTÁRUGYÁR

É S ÉPÍTÉSI A N Y A G

M É R F I - U I C A 21.

RAKTÁRA

TELEFON 231.

RAKTÁRON': M<ís7, cement, homok, gránit, kőpor, fayerice és kerarnitlopok, polo,
tetőcserép, kétránypiipir, vasgerendák, drót, szeg, tiizifa. faszén — G Y Á R T : Cementcsöveket, vályúkat, kutgyürüket. téglát pótló blokk-kövekel.
•*-*- 352

*) E rovatban kttzUUtekért nem vállal fclelósségot a

swrkesztóség.

:

KVtí* Rzt'rkcszíö é« Utad •tolajdoo.á.
.-ASZTt ;K jOZSFJSz*rV«Mtéaért éa kiadásért idei)flea«»«n Melés:
FRANK JÓZSEF.

II? rftlfíHaiMiViÓT f

Elsőrendű harisHyák, keztyük, szabókellékek, cérnák.
U J
I U V l U £ l l U I l d £ ;
D. M. C. pamutok, piperecikkek stb. legolcsóbb napi
• • • • • ^ ^ • • " • • • • • • • • " ^ • • • • i aron. .Szolid kisaolgálas. '-^r. *
Cégveaető:
S O N K O V I C S K Á L M Á N Fekete as utca 17 tzAm
34*
TELEFON-SZÁM 11-79

Szeged, 1920 ápriüa 21.

DBLMAOYARORSZAQ

Apró hirdetések.
Két pár

25-cs kevéssé

>XVJflWipO

kiadóhivatalban.

• • • I

H » m

Nyári

f«hér vá

hasrnAlt
9T>-t>» fél lakkcipó eladó. Cim a
» » X-XIK'I « I

_

modellkalapjaim

^éX.mmim^

Alakításokat modellek után vállalok

rrteserKeziek! Kranszné m m m bos&s

• M

Löw Lipót-utca 15. s z á m .

A leiolcsóDti éstosszebbinka M

Telefon-szám

lue

17—11.

v

BABOS ELEK UTÓDAI rk"«r —

a Szegedi Női Szabómunkások
cs Munkásnők divattermében. 144
A r*(i ár.kbíl U MáMlék ii engedmény. - EjirtndB
nulklirll — tiltifl-alti >. mim. K>H-UvMiil Billitt.

Üzlet: TisLa Lajos-körut 32. o Gyártelep: Iskola utca 20

sz. (Hungária-épület)

MMCMMMyiMmMMMMMMKMJK
M
Elsőrendű külföldi gyapjúból minden ;zinben a legdivatosabb
kivitelben mérték szerint megrendelhetők és készen kaphatók: Garnitúrák, swetterek. sapkák, keztyiik, ótvetők. f i n o m
flór és gyapiuharisnyák Harisnyafcieleseket, továbbá minden
szakmabeli cikk elkészítését vevő anyagjából is elvállalunk.

Ékszerkészitő es örajavitó
_ _ L _ I,
rnllílfilVT

rendeztem be S í é e h e n j l - t é r 9 . ,
(Korzó-mozi házban.) - legtöbb
szakmunkást
foglalkoztató,
kivdlóon berendezett figyelmet érdemlő nagy nuihriyember kan"Vntjyiinik legolcsóbban készülnek,
mnhelyemben előállítva. — Tört araajrat, xilog-

j e n t t legmagovibh <?. _>n vesrek.

n Deutfch Imre.

Tavaszi kosztümkelmék,

Cimtáblákat

"
olcsón fest

f o d o r

Béui-kórut 31. o Telefon 116.

384

ruha-

szövetek, selymek és crep »de
chinek, nagy választékban

Sok pénzt takarít meg,

G E R Ö ÉS TABflR

TELEFON

«

3 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.)

5—24.

S Z É C H I i N V I - T l i R 7. S Z Á M .

I c l t ó R.-T. 1918-19. éti zárszámadása.
Követel.

MÉRLEG-SZÁMLA.

Tartozik.

K

K

I f

TEHER.

VAGYON.
01
02
58

4915757
2032437
3535034
17600
2757381

Pénztárkészlet
Pénzintézeteknél elhelyezett tőkék .
Váltótárca
Befizetés a Pénzintézeti Központba
Értékpapírok
Ingatlan:
Vár-u. 7. sz. ház
Jelzálogkölcsönök
Kötvénykölcsönök
Kézizálogkölcsönök
Adósok értékpapír- és egyéb fedezet
mellett
Felszerelvények teljesen leírva
. .

50

197643 56
1613918 42
40742 57
85974
4345087 03

Részvénytőke
1918. évi psztalékjogosultsággal . .
1919. .
Tartalékalap
Betétek takarékpénztári könyvecskékre
és folyószámlákra
Engedményezett töri. jelzálogkölcsönök
Hitelezők
Fel nem vett osztalékok
Átmeneti tételek
Átviteli kamatok
Nyereség

2200000
800000

3000000

800000
12922515
1516045
579942
3096
167271
48665
504039

26

53
44
93
09
44

19541575 69

19541575 69
I

ÜZLETEREOMÉNV-SZAMLA.

Tartozik.
K

f

K

Követel.
K

t

f

K

f

JÖVEDELMEK.

TERHEK.
638394
149169
227101
106022

Betétkamatok és kamatadó
. . . .
Adók és illetékek
Tiszti fizetés, lakbér és nyugdíjjárulék
Üzleti és ingatlan kezdési költség . .
Leírás:
Hidikölcíönkötvényeknél
. . . .
Felszerelvények teljes leírása . . .
Nyereség

773076 80
1180

00
32
02
30

Nyereség-áthozat 1917. évről
. . . .
Különféle kamatok, dijak és jutalékok
Pénzintézeteknél elhelyezett tőkék kamata
Értékpapírkamatok
Ingatlan jövedelem
.

5731 80
1806548 13
208799 33
312784 41
65120 11

774256 80
504039 44
2398983 78

1398983 78

%

r
Szeged, 1919. december 31.

Vajda Lajos s. k.,
ügyvezető-igazgató.

AZ

Jurinovits Ferenc s. k.,

elnök.

alelnök.

Bokor Adolf s. k.,
tinók.

Halász Manó s. k.

Boros Miksa s. k.

Hwonto*i

Abonyi R e z s i s. k.

IGAZGATÓSÁG: '

Kohn Mór s. k.,
Dr- Goldschmid György s. k.

A könyvelésért:

Fournier Karoly s. k.

Glflcksthal Lajos s. k ,
Tesérigasgató.

Dr. H o r v i t Lipót s. k

Vajda Imre s. k.
A
FELÜGYELŐ-BIZOTTSÁG:
Fiscbhof S a m u s. k.,
Gergely Gyula s. k.
GrOner 6 i z a s. k.
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V i r n a y Dezső s. k.
(Jngár fttnO a. k.

