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Irts: J u h á s z Gyala.
Hölö lettem átadom a földnek.
Hogy helyettem hocton létre mást,
Küasöbén aa örök ehnulásnsk
Üdröslöm az örök haladást I

mondotta a fiatal éa lángoló költő, Ábrányi
Emil, akinek nemet és tiszta alakja e nemtelen
és durva világból végképpen eltávozott. Ábrányi
Emil jó és igaz ember volt, jó és igaz Költó.
A nagy ideálok tüzében égett, mindvégig Ifjú
bittel és töretlen lendülettel: a haza, a szabadság, a nép, a haladás és demokrácia őszinte
és bátor énekese volt. Egy epigon irodalmi korszakban a saját fényében ragyogott, a maga
hangján dalolt, két másik érdemes társával,
Kiss Józseffel és Enárödi Sándorral együtt. Az
uj korszak uj költője, aki látta Adyt es együtt
énekel éz küzd Babits Mihállyal és Kosztolányi
Dezsővel, meghatott lélekkel, a szeretet és tisztelet érzésével hajtja meg zászlaját Ábrányi Emil
ravatala előtt és az elismerés el nem hervadó
koszorúját teszi a koporsóra.
Nekem fiatalságom egyik szép és mély élménye volt Ábrányi Emil költészete, a Budapesti Naplóban és A Napban megjelent ünnepi
verseit rajongással olvastam és kivülröl megtanultam. Ábrányi Emilnek két nagy emberi és
költői eszményképe volt: Petőfi és Victor Hugo.
A régi Petőfi-Társaság első emberei között, a
Petőfi-kultusz legderekabb ápolói sorában állott
Ábrányi Emil, aki a márciusi idus minden évfordulóján egy nj óda virágait fonta a világszabadság költőjének dicsőség fényében tündöklö homlokára. Hugo Victor szabadság és
emberszerető humanizmusa erősen és mélyen
hatott Ábrányi Emil lelkére, aki a független
Magyarország és a valódi demokrácia egyik első
magyar poétája lett. Müveit és gazdag szellem
volt Ábrányi Emil, a nyugati kultura alapos
ismerője, Lord Byron Don Jüanjának és Edmond Rostand két ragyogóan szellemes színjátékának, a Cyrano de Bergeracnak és a Sasfióknak (L'Aiglon) mesteri magyar tolmácsolója.
Ábrányi Emil költészetének főleg erkölcsi tartalma jelentős: ö volt talán utolsó kiváló szószólója a valódi liberalizmus eszméinek a magyar
költéret történetében.
Magyarsága valóságos hitvallás volt: néptink
jogai és iauzai mellett. Kossuth és Petőfi népét
énekelte Ábrányi Emil, a szabadság és haladás
nemzetét. Rendületlenét hitt a magyarság nagyszerű elhivatásában, fajunk örökkévalóságában,
de érezte és vallotta, hogy a haladás és emberség nagy gondolatainak megvalósítása a mi
eift^ai missziónk
lényeges programpontja
kell, hogy legyen mindenkor. Ábrányi Emü a
magyar nyelv egyik sajátos és virtuóz müfésze
volt, példátlanul lendületes és szárnyaló, a
jambusnak egészen egyéni veretet adott a
magyarban és bár az impresszionista lira
finomságaihoz és bravúrjaihoz nem jutott el,
a színes és tüzes pátosz hangját elsőrendűen
szólaltatta meg.
Családi ékfe baldog és tiszta idill volt,
merő költésiét, Ábrányi Emil modorában. A
maradék magyarság mélyen meghatva áll a
megdicsőült elhaayatló földi teteme előtt és a
aaegéay, fájdalmas atód elisméte'i az ö szavait:
W
afai stép e földön,
égbolt r s ^ t á s s fenn.
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Megint személyes ügy a nemzetgyűlésen.
— Interpelláció a gabonaellátásul.
Budapest, május 20. A pünkösdi ünnepek
előtt tartott utolsó nemzetgyűlés személyes
üggyel telt el ismét. Barla Szabó Sándor támadta Bárczy Istvánt azzal, hogy po'gármestersége alatt milliókat
szerzett, ezzel
tztmben adósságait a barátainak kellett kifizetni. Bárczy a támadásra hosszasan válaszolt és sorra cáfolta a vádakat. Sajnálatos,
hogy a nemzetgyűlés még m ndig a személyes
viták helye. Az interpellációk közül érdekes
volt őrgróf Pallrvieini interpellációja az ország
gabonaellátása és a kivitel tárgyában.
Rakovszky István elnök háromnegyed 11
után nyitotta meg az ülést. Napirenden a fővárosi törvényhatóság újjáalakításáról szóló
tf>; vényjavaslat folytatólagos tárgyalása szerepel.
Első felszólaló báró Szterényi József, aki a
livárost védelmébe veszi a nemzetgyü'ésen
egyes szónokok részéről elhangzott vadakkal
szemben. A bolsevizmus bűneiért nem lehet
Budapest összességét vádolni.
Védelmébe veszi Budapestet ama vádakkal
szemben, amelyek azt akarják bizonyítani,
hogy Budapest nem keresztény. Ne csak Budapest iskoláit, hanem az összes iskolákat államosítsák. Ha valaki kétségbevonja, hogy keresztény irányzatnak kell uralkodni, azt le kell taposni.
Nincsen olyan magyar zsidé, nem beszélhetek
azok nevében, mert én protesiáns vagyok, aki
kétségbevonja, hogy Magyarországot keresztény
szellemben kell kormányozni. Foglalkozik a
kisipar* ügyével, hangsuíyoz'a, hogy érzelmi
kapcsolatot kell Budapest és az ország között
teremteni, a javaslatot elfogadja.
Szterényi után személyes kérdésben Bárczy
István szólalt fel. Barla Szabó József — úgymond — tegnap egy közbeszólás alakjában
azt a kijelentéstQtette, hogy (ó Bárczy) számoljon
el millióival,' amelyeket nem tisztességes uton
szerzett. Kijelenti, bogy amig ezt az állítását
Barla Szabó be nem bizonyítja, addig azt
közönséges rágalmazásnak tekinti.
Barla Szabó József személyes kérdésben
szólalva fel elmondja, hogy az újságban olvasta,
hogy Bárczy adósságait a barátai fizették ki
és egyszer fizetési halasztást is kért, most
p-:dig milliói vannak, ó és barátai már a
kommün elölt egy sportegyletet alakítottak,
amelynek célja közé számították azt is, hogy a
közéletet purifikálják és ellenőrizzék azt, hogy
a közéletben működő egyének tiszta múlttal
bírjanak. Ezekben az újságokban
olvasott
kijelentéseket Bárczy meg nem cáfolta, ezért
ő kénytelen azokat igazaknak elismerni. (Nagy
zaj. Pető Sándor: Hol olvasta ? Ugrón Gábor:
Aljas hazugság! Bárczy: Hazugság!)
Barla Szabó József: Bárczy amikor kilépett
a közéletből, már gazdag ember volt. Olvasta,
hogy Bárczy egy svábhegyi villát vásárolt
másfélmillió koronáért. ( Bárczy : Nem igaz f
Nagy zaj a demokratapárt soraiból, viharos
felkiáltások: Hazugság I)
Elnök: Egy képviselő ellen súlyos vádat
emeltek. Bárczy kijelentette, hogy amig ez
bizonyítva nincs, közönséges rágalom, Barla
Szabó képviselő most állítását igazolni igyekszik, felkérem a nemzetgyűlést, hallgassák
meg és a nemzetgyűlés azatán megformálhatja
<z ügyben az ítéletét.
Barla Szabó nagyon örülne r.eki, ha meggyőzné ót bárki arról, hogy ezek a hirek nem
igazak, de amig áBrczy meg nem cáfolja a hír-

—

lapi híreket, azokat igazaknak kell elfogadnia.
Bárczy István személyes kérdésben kijelenti,
hogy nem igaz Btria Szabónak az az állítása,
hogy ö vagyontalanul került a polgármesteri
szekbe; nem igaz, hogy milliói volnának, számbavehető vagyona sincs. Ugy emlékszik, hogy az
a cikk, amelyre Barla Szabó József hivatkozik,
A Nap cimü lapnak a közleménye. Abbén as
újságban egy közlemény jelent meg róla, amelyben, hogy Bárczy közéleti tiszta szereplését
jellemezzek, azt iriák, hogy még adósságait is
barátai fizették ki. Ez az adat azonban nem
igaz és hogy ö nem cáfolta meg az emiitett
dicsérő cikkben foglalt e (éves állítást, annak
az az oka, hogy azt gondolta, ugy sem sokan
olvasták es miért cáfolja meg egy dicsérő cikknek kéteo adatait. Kijelenti, hogy nem igaz.
hogy barátai valaha adósságot fizettek volna ki
őérte. Az sem igaz, hogy másfélmillió koronáért a Svábhegyen villát vásárolt volna. A
nemzetgyűlés elbírálása alá bocsájtja azt, hogy
egy nemzetgyűlési képviselő ilyen módon őt
megrágalmazta.
Az elnök ezután szünetet rendel el.
Szünet után Bárczy István szól a fővárosi
törvényjavaslathoz és sorra cáfolja lísetty támadásait.

Simonyi-Semadam Sándor miniszterelnök javasolja, hogy a legközelebbi ülést szerdán tartsák és hogy pénteken minél többen jelenjenek
meg a budavári emlékünnepen.
Rakovszky elnök napirendi indítványát a
Ház elfogadja.
Félkettőkor átférnek az interpellációkra, őrgróf Pallavicini György a gabona forgalomba
hozásának régi rendszeiét nem tartja helyesnek, mint a szabadforgalmat sem, csakis a
kettő kombinációját. Javasolja, hogy három
kategória állapittassék meg az árakat illetőleg.
Gabonánk külföldi exportjának nagy része lett
a valuta megjavításának dolgában. Kérdezi a
földmivelésügyi minisztert, miként old<a meg a
kormány ai ország ellátása és az export kérdését.
Rubinek Gyula kijelenti, hegy a belföldön
bizonyos tekintetben szabadforgalom lesz, de
kivinni csak a kormánynak szabad majd. Az
erre vonatkozó rendeletek különben a jövő
héten fognak megjelenni.
Gyömörey György az árvizsgáló-bizottság
szervezetét támadja, kifogásolja, bogy nincs
elég szakembere. Kérd: a kereskedelmi minisztert, hogy hajlandó-e a bizottságot átszervezni.
Az interpellációt kiadják a kereskedelmi miniszternek.
Az ülés 3 órakor ért véget

A magyar béke.
Budapest, májtJs 20. Csütörtökön reggel érkezik meg Párisból Praznovszky Iván rendkívüli követ és még aznap folyamán eljuttatja
a békekonferencia főtitkárságához a jegyzéket,
amely a magyar békedelegációhoz
Miilenad
által intézett kérdésre megadja a választ. A
kérdés tudvalevően az volt, hogy a delegáció
föl van-e hatalmazva a békeszerződés
aláíráséra.
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fiirck uj pártalakulásról.
— A politika eseményei. —

Budapest, május 20. A nemzetgyűlés folyosóján külömböző hirek terjedtek el arról, hogy a
disszidens csapat kiválásival és párttá alakulásával kapcsolatban a keresztény nemzeti egyesülés pártjának az a része, amelyet Hailer—Huszár
néven szoktak megkülömböztetni, bizonyos
fesztelen megbeszéléseket folytat a nagyatádi
Szabó István frakciójával. Ezek a megbeszélések arra irányulnának, hogy biztosítsák azoknak a demokratikus reformoknak törvényerőre
való emelését, amelyekre a nemzetgyűlés mindkét pártja lekötelezte magát.
Más oldalról nyert információk szerint ezt az
akciót Hallerék részétől elsősorban a disszidens
csoportoknak | uj és külön csoporttá alakálása
inditotta meg.
Egy hirUpiró kérdési intézett a külügyminiszterhez, vájjon a keresztény nemzeti egyesülés
pártjából történt kilépése" összefüggésben áll-e
az uj pártalakulással és szándékozik-e a külügyminiszter oda belépni. A külügyminiszter a
következő választ adta:
— Az uj pártba nem lépek be addig, amig
a külügyminiszteri széket el nem hagyom, nem
akarok semmiféle párt tíig'n lenni. A keresztény
nemzeti egyesülés pártjából való kilépésem nem
függ össze az uj pártalakulással.

verseny. a színházban és a Korzó-moziban
tartandó díszelőadás is, amelyeket dr. Kelemen
Béláné és dr. Somogyi Szilveszterné vezetésével a hölgybizottság fog rendezni.
Sajnálatos, hogy ebben a magyar városban
ily kevéssé támogatja a társadalom a menekülteket Igyekezzünk jóvátenni ezt a hibát I

\ lakásügyi tárgyalások.

(Saját tudósítónktól.) Mióta a lakások és
üzlethelyiségek bérét szabályozó rendelet megjelent, tetemesen, megszaporodott a lakáshivatal
dolga. Naponta tömegesen jönnek a panaszok
a tulmagas, indokolatlan béremelések ellen,
melyeket a lakáshivatali bizottságok mind megvizsgálnak és letárgyalnak.
Csütörtökön lemét tárgyalást tartott a lakáshivatal második számú bizotlsaga a lakbéremelések ügyében. Dr. Pálfy József elnökletével a bizottság 17 panaszt és feljelentést intézett el. A legtöbb esetben leszállította a háztulajdonosok túlságosan magas igényeit, ugy,
hogy rendszerint a két bérrneghatározó, vagyis
egyrészről a felkínált bérösszeg, másrészről a
tulajdonos részéről követelt összeg közötti középarányost állapítja végleges bérösszegként. Ha a
panaszok nem jelölik meg pontosan az indokolt
ki/ogásokát a béremelés ellen, akkc esetleg
helyszíni szemlét rendel el a bizottság. A helyszíni szemle lefolytatásával azután helyt ad az
esetleges
sérelmeknek.
Rubinek
Kiragadunk néhány adatot a csütörtök déla terméskilátás megromlásáról.
Budapest, május 20. A kabinet gazdasági előtt folyamán megtartott tárgyalásokról.
Gergely Miklósné Kálvária-utca 2. sz. alatti
miniszterei szerdán tárgyalásokat folytattak.
háztulajdonos
Sehuller József borbélymester
• A tárgyalásokról Rubinek miniszter igy
üzlethelyiség és lakbérét 1100 koronáról 5000
nyilatkozott:
koronára emelte fel. A bizottság leszállította a
— Sajnos, igazak a hirek, amelyek arról
bérlő által kivánt összeget 3500 koronára. Gál
szólnak, hogy az utolsó napok szárazságai a
József Kigyó-utca 2. sz. alatti háztulajdonos a
tiszántúli vetése.'.et megrontották. Jásznagykunházában lévő Scheuer Mór órásmester üzletszolnokmegyében, Nyíregyháza vidékén jóbérét — noha Scheuer tanonc és segéd nélkül
val erősebben áll a gabonatermés, mint
dolgozik — 500 koronáról 6000 koronára emelte
Csanádban vagy Csongrádban.
fel. A lakáshivatal 2000 korona évi bérösszeget
— Miután a birtokreform tervezetét az állspitott meg. özv. Nógrádi Istvánné TOrökországos értekezlet letárgyalta, most a tör- utca 2. sz. alatti háztálajdonos Fógel Ede nérlővényjavaslat indokolását készitem elő. A tör- jének egy évi bérösszegét, 2000 koronát, 8000
vényjavaslatot junius e ső hetében nyújtom be koronára emelte fel. A bizottság itéiete szerint
és addig nem megy szét a nemzetgyűlés, azonban csak 4000 K-t tartozik fizetni a bérlő.
amig le nem tárgyaljuk.
Tóth József órás 1750 koronát fizetett évi
—aaeaaaaaeoaaaaaeaa—aaaoa oas—
bérösszeg fejében a Szegedi Kézmüvesbanknak, mint háztulajdonosnak. A bank az 1750
Nem adakoznak
koronát 12.000 koronára akarta felemeinl, tekina menekülteknek. tettel bérlője különös jövedelmeire. A lakás(Saját tudósítónktól.) Megírtuk, hogy a hivatal méltányosan csak 5200 koronái állapímenekülteket védő szövetség gyűjtést indított tott meg bérösszegül. Sonnenwirth Ignác, a
a megszállott területekről kiüldözött magyarok Párisi Áruház tulajdonosa, a Kelemen-utca 5.
felsegitésére. Tájékoztatni akarván a közön- sz. alatti házában lakó Blau Ignác bérlőnek
séget a gyűjtés eddigi eredményéről, meg- egy üzlethelyiség és egy lakás évi bérösszege
kérdeztük dr. Szathmáry István megyei fő- fejében fizetett 6000 koronát 15.000 koronára
jegyzőt, aki a gyűjtést vezeti. A főjegyző a emelte. Ez esetben a bizottság még tanuk kikövetkező felvilágosításokat adta:
hallgatását is elrendelte és csak ennek meg— Dacára annak, hogy ugy a város ható- történte ulán dönt a bérösszeg fölött.
sága, mint a gyűjtés foganatosítására alakult
Egy egész sereg panasz érkezett Balogh
hölgybizottság a legmelegebb és legodaadóbb Lajos, a Gizella-tér 3. számú házának tulajtámogatásban részesítenek, a gyűjtés eddig donosa ellen. Juhász István nyomdász es
vajmi csekély eredménnyel járt. A remiit félkönyvkötő vállalatának helyiségbérét 1200 komillió korona helyeit eddig alig gyűlt össze ronáról 8500 koronára akarí* fölemelni. Sziro50—60.000 korona.
vicza Imre műhelyének 1000 koronás bérét
— A Kereskedők Szövetségének közgyűlésén 3000 koronára emelte, noha a bérlő panasza
elhangzott lelkes szavak és ígéretek a szerint a műhely alacsony és sötét. Kecskeméti
Szövetség tagjainál nem találtak kellő vissz- Emil helyiségbérét 1000 koronáról 3500 korohangra. Egyes szakosztályoktól (mint fa és nára emelte föK' Azonkívül még néhány panakonfekció) eltekintve, közismert milliomos szos följelentés érkezett a nevezett haziur ellen.
cégek csak pár száz koronát adtak.
Itt minden egyes esetben helyszíni szemlét
— A gazdatársadalom engedett a nála rendelt el a bizottság.
tapasztalt közönyből s ugy a tsnyákon, mint
Előfordul olyan eset is, mikor a felek a
a városban, ha keveset is, de a nála megszokott a bizottság előtt megegyeznek. I^y intézték el
mértéken felül, mintegy 20.000 koronit ada- Leövei János uri szabó évi bérösszegét Sólymos
koztak eddig.
Elemér Kárász-utca 14. száin alatti háziurral,
— Az Orvosszövetség e hónap 19-én tartott aki Leüvei 1750 koronás lak. érét 3500 koroközgyűlésén az én felszólalásom után el- nára akarta emelni. A kölcsönös megértéssel
határozta, hogy tagjai között a gyűjtést saját megértéssel 3000 koronás bérösszegben állahatáskörében
fogja
eszközölni. Nagyobb podtak meg, amihez a lakáshivatal is hozzájárult.
eredményt remélünk a LIoyd-Társulat gyűjtéEgy másik bizottság ugyanekkor tárgyalta
sétől, amelyet Bokor Adolf igazgató vállalt dr. Magay Lajos elnöklésevei a menekültek
készséggel magára. Javítani fogja a gyűjtés részéről benyújtott lakásrekvirálási kérvényeket.
eredményét a korzón rendezendő sétahang- Ez ügyekben döntések még nem történtek.

Bleler cipőszalonja

Megnyílt a
Katolikus Nővédő menzája.
-

Csütörtökén volt az elsd ebéd. —

(Saját tudósítónktól.) Piros pünkösd előtt
való csütörtökön, e szürke hétköznapon, szép
és lélekemelő ünnepe volt a Szegedi Katolikus
Nővédő-Egyesületnek. Csöndes, lárma nélküli,
bensőségte jes ünnepe, amelyet a szeretet jelében tartott. A Délmagyarország hetekkel ezelőtt
hírül adta, hogy a pápa nagy összeget küldött
Csernoch János biboros hercegprímásnak azzal
az utasítással hogy a tekintélyes összeget
magyar szegény gyermekek között ossza szét.
A biboros hercegprímás ebből az összegből
százezer koronát juttatott a Szegedi Katolikus
Nővédő-Egyesületnek, amely már esztendők óta
végzi a Napközi Otthona révén a gyermekmentés nemes munkáját és az istenes jótékonyság zajtalan gyakorlását.
A hercegprímás á.tal eljuttatott összeg jó
helyre került a Nővédö-Egyesülethez, amely
megtalálta a jótékonyság legmegfelelőbb módját. Menzát létesített a középosztály, a hivatalnok-osztály tanuló gyermekei részére és az a
törekvése, hogy a szegénysorban levő tanuló
ifjak közül, vasár- és ünnepnap kivételével, hat
héten keresztül, nap-nap után százat lásson el
tápláló és ízes délebéddel.
A csütörtöki ünnepre az első ebéd adott alkalmat. A Nővédő Egyesület székházának udvarán volt teritve az ifjúságnak és az egyesület
vezető nőtagjai végezték kedvesen a felszolgálást. A szép, bár külsőségben egyszerű ünnepségen az Egyesület részérői megjelentek: dr.
Kelemen Béláné tiszteletbeli elnöknő, dr. Kószó
Istvánné elnöknő, dr. Somogyi Szilveszterné,
báró Heim Gézáné, Gárgyán Imréné, Zsótér
Dczsőné, Aigner Károlyné, Roboz Jakabné,
Schlauch Károlyné, dr. Simkó Elemér főtitkár.
A klérust Várhelyi József prépost, püspöki helynök és Breisach Bela rókuii plébános képviselte. A hatóság nevében dr. Somogyi Szilveszter polgármester és dr. Gaál Endre tanácsnok, a kerületi főkapitányság részéről dr. Zombori
Gyula jelent meg. Résztvettek még az ünnepségen dr. Kószó István nemzetgyűlési képviselő,
Nyári György és Gárgyán Imre.
Félkettőkor kezdődött a burgonyalevesből és
grízes tésztából álló ebéd, amely előtt Várhelyi
József, püsppki helynök, szeretettől áthatott
oeszédet tartott. Hazaszeretetre, munkára és
vallásosságra buzdította az ifjúságot, amely
meghalva hallgatta a fenkölt és jóságtól sugárzó
szavakat. Az egyesület négy nótagja végezte a
kiszolgálást és a menza vendégei jóizüen költötték el a kitűnően elkészített és bőséges falatokat.
A Nővédö-Egyesület legújabb intézményétől,
a menzától eltekintve, tovább is végzi Napközi
Otthona utján a munkások gyermekeinek testi és
lelki gondozását. n9ha az anyagi tehetősége nem
igen bőséges. Éppen ezért szükség lenne arra,
hogy a szegedi társadalom tehetősebb tagjai a
Napközi Otthon és a menza javára és céljaira
adakozzanak. A jövendő magyarjainak megmentéséről és támogatásáról van szó, ami minden pártfogásra érdemes.
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James Morrlson kalandja.
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Vasárnap 3, 5. 7 és 9 órakor.
Jó Idó O..U. a 9 érét (Kadét a ayérl B.ilbaa tartatik.
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- I d i s b Ábrányi Emil meghalt. Budapestről jelentik: A magyar irodalomnak gyásza
van. Idősb Ábrányi Emil. a kitűnő poita,
Amsterdam, május 20. A Nieuve Rotter
damsche Courant szerint Asquith a béke reví- szerdán este 9 órakor mátyásföldi villájában
zióját sürgető beszédében még a kővetkezőket meghalt Az elhunytban ifj. Ábrányi Emil, az
mondotta:
. ! Operaház igazgatója, édesatyját gyászolja. Az
— Nem lett volna nehéz az uj államok •aranyt temetéséről s Petőfi-Társaság ma
megalakításánál olyan sziláid falakat szabni, intézkedik. A főváros díszsírhelyet ajánlott
amelyek a nagy fegyverkezést lehetetlenné fel a magyar irodalom nagy futottjának.
Az Est jelenti: A 70 esztendős költö tegtették volna. Most aztán előttünk a lengyel
nap reggel fél 8 órakor a helyi érdekű hajóháború lotránya.
Aspuith szemére vetette az angol kormánynak, val akart bejönni Szentendréről Budapestre.
hogy Lengyelország
támogatásának tényét A dombon levő kastélyának ablakából látta,
parlamenti pályafutása alatt még soha nem hogy a hajó már közeledik az állomáshoz és
tapasztalt cselekvésekkel leplezte el. A&quit hogy még elérje, gyorsan kalapot és botot
végül az igazi békét kérte, a volt ellenségek- kapott és sietve igyekezett a hajóállomás felé.
nek a népszövetségbe valő felvételét és a le- Futásközben egyszerre az utcán össreesett
győzött országok tartozásainak haladéktalan és rövid idő múlva meghalt Szivszélhfidés
ölte meg. Temetése dolgában még nem tőrmegállapítását.
tént intézkedés, de ugy halljuk, hogy végrendeletében ugy rendelkezett, hogy égessék
A mohamedánok szent háborúja
el holttestét

Asquith az igazi békéért.

a békeföltételek miatt.

A franciaországi sztrájk befejezfidött.

— Újszeged sorsa. Dr. S o m o g y i Szilveszter polgármester közli a kővetkezőket: Némely helyi lap üres
mende-mondára alapítva olyan hirt közöl, mint hogyha
a béke megkötésével megbízott antant-főtanács Újszegedet i s a körülötte fekvő néhány községet Jugoszláviának ígérte volna oda. Ez a téves közlemény az érdekeltekben roppant izgatottságot keltett s ezeket az izgatott embereket meg kell nyugtatnom azáltal, hogy
tudomásukra adom, mikép ebben az ügyben csak egyetlenegy feltétlenül hiteles forrás van s ez a békeszerződés. Az első békeszerződés, mikor elküldetett, nyilvánosságra hozatott, hogy Szeged város 140—100 ezer
lakosságára való tekintettel ennek az élelmezése céljából Szegedtől délre mintegy 8—12 kilométernyi távolságban, viszont a Maros mentén Kiszomborig terjedő
terület ama legszigorúbb békefeltételek szerint is
Magyarországhoz tartozandóaak ítéltetett Most még ki
kell jelentenem, hogy a második békeokmány e tekintetben semmi változást nem tett, aggodalomra és izgalomra tehát semmi ok nincs, Újszegedet és a "környékbeli községeket az antant nekünk ígérte, annak rövid
idő alatt a mienknek kell lennie. — A polgármesternek
ehhez a közléséhez csak annyi hozzáadni valónk van,
hogy mi az Újszegedről elterjedt alaptalan mendemondákat csütörtöki számunkban cáfoltuk.

Basel, május 20. A franciaországi sztrájk befejezettnek tekinthető. A lyon—párisi vasúttársaság vonalain a sztrájkolók munkába állottak.
A vasúti munkások, tengerészek, kikötömunkások, a hajógyárak alkalmazottai és fémgyári
munkások tudatták a munkások országos szövetségével, hogy beleuntak már a politikai
sztrájkba és abbahagyják azt, még mielőtt erre
utasítást kapnának. A 18 napos sztrájk alatt az
elmaradt munkabérek félmilliárd frankra rúgnak.

— Megválasztották az uj pannonhalmi
főapátot Budapestről jelentik: Dr. Hajdú Tibor
halálával megüresedett pannonhalmi főapáli
széket választás utján szerdán töltötték be. Azelőtt erre a tisztségre három személyt választottak, akik közül egyet a király megerősített.
Ezúttal eltekintetlek ettől az évszázados szokástól és csak egy főapátot választottak, akinek
nevét azonban csak a megerösitcs után fogják
nyilvánosságra hozni.

Budapest, május 20. Bécsi jelentés szerint
a kegyetlen békeföltételek miatt Konstantinápolyban a mohamedánok szent háborúra való
felhívást ragasztottak ki. A szir földön Qalileát
harcos arab törzsek özönlötték el. A francia
zónát elfoglalták. Damaskust, Bagdadot körülzárták, Bagdadban az antantmisszió tagjait
felkoncolták. Palesztinában több zsidófalut elpusztítottak.

Easad - Albánia királya (?)
Bécs, május 20. Durazzói jelentések szerint
az albán kamara llhatározta, hogy Essad
basát Albánia királyának ismeri el és Párisba
követséget küld Bssad basa értesitése céljából

*

Kommunista propaganda Tótországran
Bécs, május 20. A Neues Wiener Journal
irja: Az oroszoknak Lengyelország ellen tervezett elönyomulásával egyidöben Tótországban
kommunista-felkelést akarnak szítani. Ebben az
irányban Bécsből nagyszabású előkészületeket
tettek az utóbbi hetekben. A Bécsben időző
magyar kommunisták az orosz vöröskeresztmisszió közvetítésével a mult héten 10 millió
rubelt külömbözö valutákban kaptak. A tótországi kommunista-propaganda szálai Steinhofban, Kun Jélánál futnak össze. Sugár Tivadar, Kun I tla sógora a pozsonyi kommunista
szervezet titkára, Kassán pedig Alpári volt
népbiztos dolgozik.

7 I D 2 X N I Z X M A O Y T U D - SZÍNHÁZ
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Pénteken szombaton és vasórncp, méius 21—23-ig.
A szenzációk ujabb sorozata!

Bet UmMw kalandjai.

Reuécvc? történet 5 folytatásban. Negyedik rései

Minden poklokon át,
Llóadésok d u 5. 7 és 9 órokor.
Vasárnap 2, '/» 4, 5, 7 és 9 órakor.

— A pünkösdi Irodalmi flnnep. A .Délmagyarország* csütörtöki számában közölte a Petőfi-, a Kisfaludy-Társaság és az Akadémia együttes kiküldöttei,
valamint a Dugonics-Társaság tagjainak közreműködésével rendezendő nagyszabású és fényes sikerűnek
Ígérkező matiné teljes műsorát. A szinkázban féltizenegy órakor kezdődő matiné iránt rendkívüli érdeklődés
mutatkozik és minden jel arra vall, hogy a pünkösd
vasárnapi irodalmi ünnepély, tartalma es magas színvonala miatt esemény lesz, amelyre sokáig fogunk
visszaemlékezni. A Dugonics-Társaság elnöksége, hogy
a tanulóifjúság is élvezője lehessen a nagyszerű és
gazdae mflsoru matinénak, ugy határozott, hogy a diákes az emeleti állóhelyeket ingyenesen a tanulóifjúság
rendelkezésére bocsájtja és a jegyeket az iskolák igazgatóinak kiosztás miatt elküldi. Ez a cselekedet is
kultura.

— Az angol munkáspárt kiküldöttei
magyar vidék! városokban.
Budapestről
jelentik: Az angol delegáció tagjai szerdán
megjelentek Simonyi-Semadam Sándor miniszterelnöknél, akivel hosszabb
eszmecserét
folytattak a magyarországi helyzetrőL A küldöttség tagjai legközelebb kihallgatáson fognak megjelenni Horthy Miklós kormányzónál
és budapesti utjuk befejezése után a vidékre
indulnak. A bizottság elsősorban Kecskemét,
Szolnok, Törőkszentmiklós,
Kiskőrös
és
Halas városokat szándékozik meglátogatni.
Az angol delegáció két képviselőből és
Wedgewood ezredesből áll. Tatabányán is
tanulmányozzák a munkásság helyzetét Kalauzuk: dr. Kmoskó Mihály egyetemi tanár.
— K11 evezés. G a l l o v i c h Jenői, a DMKE volt
fétitkárát, a Katholikus Egyházközség helyettes gondnokává nevezte ki az egyházközség vezetősége.

— Apáthy István má'tiromaága. Apáthy
István, a kiváló tudós ezidöszerint Srebenben
él szigorú iriternáltságban. Egy bukaresti lap
bővebben foglalkozik most vele és kikel a
katonai hatóság ellen, amely felmentése után
ót Kolozsvárra utaztában feltartóztatta és internálta. Alap Apáthy szabadonbocsátását követeli.

— RepBlő-posta Budapest—Szaged között.
Budapestről jelentik: A Magyar Aero-Forgalmi
R.-T.-nak az a célja, hogy a magyarság nagy
városai között állandó repülőjáratot létesítsen.
A társaság pilótái már számos próbautazást
rendeztek és különösen a gyorsaság fokozása
körll jelentős eredményeket értek el. A Budapest—Szeged közötti 180 kilométeres utat az
egyik pilótának mindössze 80 perc alatt sikerült megtennie. A legközelebbi napokban megkezdi az Aero Forgalmi R.-T. a nagyközönség
részére eszközler.dő nyilvános légipostaszailitások lebonyolítását, amelynek mintegy bevezetéseképen csütörtökön utrakel Risztics pilóta,
magával viszi Szegedre a budapest lapok
csütörtöki számának számos példányát.
— Felmentették Palágyit az Izgatás vádja
alól. Az uj szegedi színigazgatót az ellenetörök
vádjaivrl szemben most teljesen igazolta a
miskolci királyi törvényszék felmentő Ítélete.
Palágyi Lajos színigazgatótól csütörtökön az
alábbi távirat érkezett a város tanácsához: . A
tárgyalás megtörtént, felmentettek. E héten több
este itt játszanom kell. A jövő hét közepén
érkezem". A színigazgató táviratát megerősíti a
M. T. I. alábbi jelentése is: Palágyi Lajos színigazgatót az osztályellenes izgatás cimén ellene
emelt vád alól a miskolci királyi törvényszék
felmentette. Noltz kir. ügyész azért vádolta meg
Palágyit, mert 1919 áprilisban a magántisztviselők müvészestélyén szabadelöadást tartott
és abban állitólag a magántulajdont ostorozta.
Palágyi a vádat tagadta és a kihallgatott tanuk
igazolták.
— A város fölemelt póthitele. Scultéty
Sándor főszámvivö jelentést adott be a tanácsnok, amely szerint az 1920. évi költségvetési
hitelek kimerfittek s igy póthitelre van szükség. Miután az egész évre előirányozott költségvetési hitel 4 hónap alatt kimerült, most
másfélszeres póthitelre van szükség, ami
l,8l 1.000 koronát tesz ki. A jelentés adafai
közül érdekesebbek és egyben jelentősek: a
szivattyútelep
költsége
279.000
koronáról
650.000 koronára emelkedett; az irodaszerek
költsége 239.000 koronáról 700.000-re szökött
fel. A szinház 80.000 koronányi költsége nem
igen inatat emelkedést, ami a szinházi pályázat sorsával van összefüggésben. Ezekkel a
kiadásokkal szemben kirívó ellentétben áll a'
közegészségügyi épületek karbantartására fordított 1000 korona, melyet most 5Q00, azaz
ötezer koronára emeltek fel. A felemelt póthitelt a város nem a közönségre kirótt ujabb
terhekkel fogja fedezni, hanem saját bevételi
forrásait fogja e célra felhasználni.
•

— Ipartestületi kongresszus. Az Ipartestületek Országos Szövetsége Pálfy Dániel országgyűlési képviselő elnökletével az ipartörvény •
revíziója ügyében Budapesten május 23-ára
ipartestületi kongresszust hiv egybe. A kongresszust a régi országház termében fogják
megtartani.
— A tanács megszavazta a tanítók magasabb fizetésének folyósítását Megírtuk,
hogy a tanítók küldöttségileg kérték a polgármestertől a magasabb fizetésük folyósítását,
amit eddig a város nem teljesített Az ügy
csütörtökön VTUU a tanác-, elé, amely elhatározta, hogy a fizetéskUlonbozetet előlegezett
drágasági pótlék gyanánt folyósítja. Azon tanítóknak, akiket még nem sorolt be a kormánv
a fizetési osztályokba, a XI. osztály fizetését
fogják egyelőre folyósítani.
— Drágább lesz a vasúti tarifa. Budapestről jelentik: Báró Korányi Frigyes pénzügyminiszter már bejelentette a nemzetgyűlés egyik
régebben megtartott ülésén, hogy a vasufi
tarifák nagyarányú emelése elkerülhetetlen. A
személy- és árutarifa fölemelése ügyében már
hetek óta folynak az előzetes tárgyalások, anélkül,
hogy mindezideig létrejött volna a végleges
megállapodás. Most azt tervezik, hogy a fölemelt tarifa junius elsején lépjen éleibi, azonban a tarifát véglegesen megállapítani még
nem tudták, annyi azonban bizonyosnak látszik, hogy a tarifát legalább száz százalékkal
emelik, de valószínt-, hogy az árutarifákat az
áru minősége szerint esetleg ennél is nagyobb
arányban emelik. Fölmerült az a terv, ho?y az
ekszportcikkek vasúti illetékét nagyobb arányban drágítják meg.|

Stéged, 1910 május 11.

DBLMAOYARORSZAQ
— A városi fatelep bérbeadása. A Bankegyesület Részvénytársaság beadvánnyal fordult a tanácshoz, hogy a Kossuth Lajossugáiuton levő fatelep telkét adja nekik bérbe
a város. A tanács ugy határozott, hogy megvárja a bérlet lejáratát, 19^2 májas 1-ét és
akkor nyilvános árverésen fogja ertékeaiteni.
— ítélet Szekeres Dániel kommunista
pőrében. Szekeres kommunista bünpörében
szerdán délután hangzottak el a vád- és védbeszédek. Csütörtök délelőtt
tanácskozásra
vonult vissza a biróság. Az Ítéletet 1 óra után
hirdette ki Markovics táblabíró. E szerint a
törvényszék Szekeres Dánielt 1 rendbeli rablás és 11 zsarolás bűntettében bűnösnek mondotta ki és 5 évi fegyházra ítélte Az ítélet
jogerős.
— Fölemelték a vízdijakat. A vízdíjak fölemelését csütörtökön tárgyalta a város tanácsa.
A vízdíjakat, az általunk már ismertetett Bokor
Pál helyettes polgármester javaslata értelmében, 150 százalékkal emelte fel a tanács t
Igy a vízért köbméterenkint 60 fillért kell
fizetni.
— M e g b o l o n d u l t a köztisztasági telep egyik lova.
Hát, igen, megbolondult szegény. Valószínűleg a történelmi nagyidák az ö vaskosabb idegeit is felőrölte*.
Elmebaja szomorú vslóság. Hiteles állatorvosi bizonyítvány tanúskodik róla. .Agy-gyomrocs-vizkórban', azaz
.butacsirában" szenved a bizonyítvány szerint. Rohamai
vannak, dühöng és mindennek nekimegy. A köztisztasági telep hivatalosan engedélyt kért a tanácstól, hogy
eladhassa. A tanács, persze szintén hivatalosan, megadta az engedélyt. Talán még meg is veszi valaki.

— Gyilkoa rokkant katona. Tavaly julius
23-ikán Hódmezővásárhelyen Balogh Imre
nagygazdánál napszámban dolgozott Rácx
Lajos 27 éves rokkant katona Mivel a lába
és az egyik karja béna, nem haladhatott
olyan gyorsan a kaszálásban, mint ahogy azt
a gazdája szerette volna. Balogh gazda ezért
sfemrehányással illette a napszámost Rácz
Lajos rokkantságával mentegetődzött, de a
gazda nem fogadta el a mentséget és szitkozódva ösztökélte a rokkantat gyorsabb
munkára. Rácz ezen annyira felháborodott,
hogy a kezében levő kaszával lesújtott Balogh
Imrére, aki vértől borítva összeesett. Rácz
nyomban megbánta tettét, bekötözte a gazda
sebeit, majd kocsira tette és a kórházba
szállította, azután önként jelentkezett a rendőrségen. Balogh pár hétre sérüléseibe belehalt.
Csütörtökön délelőtt tárgyalta Brükler Iván
elnöklete alatt a törvényszék a szándékos
emberölés bűntettével vádolt Rácz Lajos
bflnögyét. A védő dr. Nagy Józse* enyhítő
körülményül hozta fel a vádlott érzékenységén
esett sérelmet, hogy önhibájánkivflli nyomorékságát hányták szemére, amin oly mértékben felindult, hogy tettét teljesen beszámíthatatlan állapotban követte el. A bit óság az
enyhítő körülmények figyelembevételével Rácz
Lajost szándékos emberölés bűntettében bűnösnek találta és 9 évi fegyházra
ítélte. A
védő felebbezett az ítélet ellen.
— Egér a kenyérben. Neumayer János
szegedi pékmestertől Migere Gyula fogházör
kenyeret vásárolt. Mikor hazavitte és fölvágta,
egy egeret talált benne belesütve. A fogházör
följelenlelte a péket a rendörbiróságon. Árvay
Fr-enc rendőrbíró ma 200 korona pénzbüntetésre ítélte a pékmestert.
— Közleményeket, hirdetéseket és kommünikéket a kiadóhivatal délelőtt 8—12 és délután 2—5-ig logad eL

KOZGAZDASAG
^ * Budapesti tósada. B n d a p e s t
május 20
É r t é k p a p í r o k : Magyar Hitel 1725, Osztrák Hitei
1020, Kereskedelmi Bank 6650, Magyar Baak 1130, Leszámitoló 915, Agrár 1170, Fabaak
, Jelzálog 514,
Hazai Bank 803, Ingatlaabaak t22S, Forgalmi Baak
770, Hermes 420, Országos Baak -r,
Mercur 540,
Iparbank 640. Kereskedelmi és Hitelbank 470, Bosaiai
Agrár 850, Földbirtokbaak 1300, Anglóbank 830, Hazai
Tak. 19900, Magy. Alt. Tak. 1105, Magyar Orsz. Közp.
1900, Egyesit t Fővárosi 2240, Belvárosi 7TS, Nemzeti
Tak. 685. Lipótvároei S<5, Magyar Alt. Bizt 21100,
Pannónia
, Hazai Bizt —, Jégbiztositó 740, Coacordia 2260, Elsó Budapesti 301$, Oizella 2030, Viktória
3800, Borsod-Miskolci 3955, Beocsiai 517S, Szeatlóriaci
970, Tégla és Cement 1270, Északmagyarorssági 2825,
Esztergom-Szászvári 3400, Pelsőmagyarorssám 5*25,
István 650, Kőbányai Góztégla 1400, Magnezit >050,
Magvar Alt. Szén 9600, Kerámia 1460, Salgó 7415.
Vjlaki 1730, Urikáay 5500, Kóburg 3330, Fegyver 1875,
Oanz-Daonbius 186U0, Gaaz-VilL 3750, Láng 930, Lipták 395, Rima 3865, Schlick 968, Csáki 1345, MagvarBelga 1340, Adria 13oOO, AtlaaUca 6000, Levaate 4950,
Közúti 1530, Városi 595, DéUvaaut, 658, Államvasutak
4875, Tru.t 1490, Atheaeaam 2370. jUt Oéz 3400,
Baróti 1520, Brassói 3875, Chineia 1780, Danica 4150,
Bgyesfl I leaó 3475, Magyar Papir 2810, Spódium TU00,
Petiten 35T0, Flóra 3400, Goldborjer 1490, Guttmana
4600, Patermeló 7000, Hungária Műtrágya 3300, Klotild
2750, Magyar Cukor 10200, Lámpa 2575, Auer 1040,
Gummi 4700, Magyar Vasutforgalmi 1370,Naaici 17400,
Országos Pa 2900, Olajmiivcfc 2500, Phöbus 536,
Savonia 3900, Stflhmer 4950, Kartoa 1850, Polg. Serfőzde 5950, Őstermelők 1120, Marosvásárhelyi 1430,
Nemzeti Pa 1950. Lichtig 1740, Telefon 2200, Vaamegyei
Vili. 975, Győri Textil 1670, Boni 1830, Temrevári Sör
, Király 2225, Hatteayésató
, Erdöij »r 1290,
Rézbánya 1980, Viktória bútor 1800, Zeata 2425, Szikra
2850, Városfejlesztő 1350, Wolf 660, Magyar-Olasz
Bank 610, Hungária 4700, Acél 17oOt Miskolci villsmos
870, Bur 515, Drasche 2000, Kasz bllSO, Franklin 3700,
Liget sianat. 1960, Schwartzer
.
V a I u t á k : Lei 440 -65, márka 545-560, font 900—
940, francia frank 16-50-1720, svájci fraak 40*00-4120,
dollár 220—30, Napoleon 800-800, lira 12-60-13" 10,
rubel 340—360, sokol 405—435, dinár 700-740, léva
350-365.
V á l t ó k : Amsterdam 76 - 8 4 , Kopeahága 3500-8580,
Krisztiánia 3800 -4150, Németország SoO-53 , Olaszország 1180—1230, Prága 415-440, Stockholm 4 3 0 0 650, Svájc 3850—4150, Bécsi kifizetések 101-06 M.T.I.

QVApJUT
Magyar Szövetkezeti Központ* k Áruforgalmi R.-T.
szeged I kirendeltségnél
Szeged, Szent Gijörgij-utca 7. szám,
TELEFON 1700.

Ugyanott kapható:
P r í m a M a y u n g a Raffla a legolcsóbb napi
áron.
O a z d a s i g l e/ekerek és az összes
MexOgazdaeágl
épek, melyek a földmivelésügyi minisztérium gépakció keretében kerülnek szétosztásra.
881

Napellenző-ernyők t ^ S Í S n i a ^
V I L M O S redőnvipar vállalata
Telefon 13-53.

Református-palota.

—
358

Óra, ékszer," gramofonltmez,
zeeblámpa,

HETI

MÖ80R

Feleiőe szerkesztő és
PASCTOR JÓZSEF
Szerkesztésért és kiadásért
PRANK JÓZSflF.

hatóságilag megállapított | k o r o n á a
érban kapható reggel 5 és 7, este 6
és 7 óra között. Legkisebb mennyiség
egy tábla (14 »/, kilogramm.)
1419

ö n g y ú j t ó a legolcsóbb
árakon.
a
órásmester
= =
K S t a s y a t c a T.

magas

napiáron

(Felsőtiszapori)

Sehol olcsóbban I ^ S í i t
gummik és alkatréazek. Javítóműhelyem eUóreada I
rég ösmert cég főraktára kizárólag
Kiss D -palota (Kiae-n.) Szeged. séé
Dr. Flasdt-

SKABOFORM-^.r

f»* as* W.WWW. vxn,- Leíhfmírst)Dineg*ra«
Uti a vl» he»cts t . t 4>vsrt, «SaiSrt, r» keséé* t-

; Uzkit, .s gt«la«, aia al is hascaálkat*. Prébaté,«iv,

r
•*-KV »'g«lí
»aláél é.ai,-.éagakbai — Kapható
az Osszec elybeH eyé;vsce tárakba., valamint megr.nu.lhetí a budapesti Mraktárosaál T ö r ö k J.
gyógyszertárában Budapesten, Királya. 12.

selyemára n a g y k e r e s k e d é s *met
Bálviny-u. 22. s z á K alá helyeztem át.

HOLITSCHER BERNÁT
Budapest-Wien Wieni ház: I , Mark Aurélstrasse 2.

ZAVIZA

LAJOS

Cránla műsora.

Bach utóda Kun Jenő
545

Minden poklon át a cime a D o 11 á r k i r á I y a ő
k a l a n d j a i legújabb sorozatának, amelyet a t Uráaiaszinház péntektől vasárnapig mutat be. Az aaterikai
kinematográfia legraHináltabb trükkjei, tökéletes technikai
felszerelései érvényesülnek e részben is, ngy, hogy ee
méltó folytatása az előcö izgalmas és érdekfeaeitA kalandoknak.

Nyomatott Bnsűmer D. éa Társ* <u*£a

•flai,r4ai
alaktratackai

H o r v á t h M l h á l y - n t c a 7. T e l e f o n

11-94.

Spaclallsta vtllanymoterak, Dynamék, telaUaak, vlllaa
ISiSk, vasalók 4a as Sasxaa . r v a a l éa aUraSkl a l H a i
•zaraléaébsa, kéaiitéaébaa éa jsvltésébsa.

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

GERŐ ES T A B A R
S Z É C H E N Y I - T É K T. S Z Á M .

. .

Nemzeti Buffet!
E hét folyamán nyílik meg o fényesen b rendezett efoőrcndii buffet

Somogyi-utca 21. (Fekete-ház.)
Hideg, meleg ételek. Friss italok. G . ü mölcs, cukorka, fagylalt és jegeskévé
állandóan kapható.
st4
ElsO Siegetfl Iréfipjavltö Vállalat Széeltenul-lér 8.
A a

Teirfon

Irégépak kevese! kassaéltak és ajak éllaaééan raktér*.
ereaetl fea«ksisls(*kat tclatacklvésra asaaaal s-élUtaak.

A*c*4
ISS

y x i
L a L s ) tavaszi újdonságai legszebb luR U l K a l a p vitelben készülnek Kolcpok eivorréso, lormézéso és díszítése méltányos áron.
Rode

vásárol

Szeged, Széchenyl-tér 2. az.

MOZI
Péntektől - vasárnapig: tgj d . l l á r k l r á l y n ó k a l a a d i a l ,
regényes történet 5 folytatásban. IV. réez. M i a d e a
poklon át. A főszerepben Pearl Wtote.

régi ékszert, órákat

síit

Pick Márk

Telefon 5 5
F l m ^ l r f egy teljesen ui szürke divat férfi 8 l t 0 n y ,
t l o U w egy 43-as fél fekete, egy 43-as fél fehér
d p ö és egy angol duplatalpu bakancs. Párisi-ki^nit 10.
Mák.
343 !

i

Péntek: Az ezred apja, énekes bohóaat.
Premierbérlet A 12.
Szombat: As ezred apja, énekes bohóaat Premierbérlet B 12.
Vasárnap délután: Piros bugyelláris, aépeziamS.
Vasárnap este: A Petőfi-Társaság irodalmi eetélye,
felemelt helyárakkal. BérletszMaet
Hétfőn délután: A kis szökevény, operett
Hétföa este : Aa esred apja, éaekee bohózat. Bérlet-

Értesítem t. vevőimet, hogy

gyors, sima lebonyolítás, zsákok és szállítási igazolványok beszerzése végett a
rendelet értelmében minden készlettulajdonos mint föbizományosoknál a

jelentse be.

színház, művészet

Imréné

Horváth

iihály-utea.».

A JDILIÍ6TAB0BSIÍG" M m w :
SzerkeoaSCség

.
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Nyomda
Kiadóhivatal
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