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A pénzünk.
SZEGED, augusztus I?.

(cvs) Az ország pénzügyeinek
szanálása mindennél égetőbb, sürgősebb szükségünk. A pénzünk vásárló képessége olyan kiserejü, hofy
fixfizetésre utalt hivatalnok, a honoratior még a legmagasabb állásokban sem bir megélni a jövedelméből. Családok régőrzött, óvott, féltett
büszkeségei: bútor, szőnyeg, szervizek, ezüstnemü lassan-lassan mind
eladásra kerültek; az értük kapott
nagyösszegü (de kis tehetősségü) pénz
pedig néhány ruhának, cipőnek,
fehérholminak a bevásárlásával már
el is fogyott. Ma pedig ugy áll a
tisztviselő dolga, hogy eladni való
holmija nincs is már, a ruhája lerongyolódott, a cipője rossz és még
a betevő falatja sincs biztosítva.
Fizetéstöbblettel segíteni itt nem
ehet. Az államnak nincsen módában a jövedelmeket olyan arányban
okozni, hogy azok a megélhetést
)iztositsák. Nincs itt más mód,
mint az, hogy a pénzünket tegyék
jobbá, vásárlásra alkalmasabbá.

Kfilcaey-ntca 6.

G y ő z e l m e s e n folyik a lengyel
ellentámadás.
BÉCS, aug. 18. (M. T. I.) A Neue Freie Presse-ntk
jelentik Varsóból 17-iki kelettel: Az ellentámadás, amely tegnap kezdődött, már is nagy
eredményeket hozott. Az északi fronton teljesen megsemmisítettünk négy
bolseviki hadosztályt. Csapataink elfoglalták Ciechanovot. Lublin szakaszán,
ahol Pilsudsky vezeti a hadmüveleteket, szintén nagy eredményeket értünk
el Varsóban nagy az öröm és mindenki reméli, hogy a most megindult
ellentámadás nagy katonai akciónak a kezdete, amely megszabadítja
Lengyelországot a bolsevikiek hadseregeitől.
B É C S , aug. 18. M . T. I. Magánjelentés.) A
Veue
Freie
Pressének
jelentik Mahrisch-Osztrauból: Krakauból táviratozzák,
hogy Federovics
krakaui polgármester azt az értesítést
kapta

RoMvadovszky elnök vezérkari főnöktől, hogy a lengyelek
kezdték a gyöt elmés ellentámadást. Eddig négy bolsevista

meghad-

osztályt sikerült teljesen szétverni és háromezernél több foglyot
ejtettek a csapatok.

Véres tüntetések Felsősziléziában
— Géppuska- és gránáltüz Kallowllz utcáin. —
BENTHEN, aug. 18. (M. T. I. Wolff.) A bejelentett tüntető sztrájkot
tegnap délelőtt 12 órától este 7 óráig valamennyi felsősziléziai városban
megtartották. A szakszervezetek délután a város több pontján tiltakozó
gyűlést tartottak, melyeken egységesen elfogadták a háború ellen és Felsőszilézia semlegessége mellett hozott határozatot, valamint azon követeléseket, amelyeket az ántánt-bizottságoknál terjesztenek eló.
Ellenőrzőbizottságok alakítását követelik vasúti tisztviselőkből és munkásokbői, amely
a szövetségesek bizottságával egyöntetűen mfnden száilitmányt elienőriz
és előzetesen megállapodásra jut a szövetségesek bizottságával a várható
csapatszállitmányok
és csapateltolások
dolgában. A gyűlések után nagy
felvonulásokat rendeztek, relvonulásközben Kattowitzban és Rybnikben
összeütközés támadt a lengyelek és franciák között. Az összeütközésről a
következő magánjelentés érkezett:
Kattowitzban francia lovasság zárta be a tüntető felvonulást. A tömeg
megtámadta a francia katonákat, akik közül az egyik holtan
maradt
az
ulcán. A többiek erre géppuskatüzelést
kezdtek és gránátokat
lőttek ki a
tömegre. Kilenc ember, köztük két rendőr meghalt, huszonhatan megsebesüllek. Milewski Sándor ügyvédet, a lengyelek vezérét, aki
kézigránátot dobott az ablakon, elhurcolták lakásáról, agyonütötték és beledobták a Rava folyóba.
A rendőrség megszüntette a szolgálatot és visszaadta fegyvereit. 8 óra
tájban a rendőrség épületéhez vonult a tömeg, hogy megszerezze a fegyvereket. A lengyel rohamcsapatok szétkergették a tiltakozó gyűléseket,
valaki füttyentett, mire lövöldözni kezdtek. Egy ember meghalt, négyen
megsebesültek.

«

Telefon 451.

Nemzetgyűlés.
BUDAPEST, augusztus 17.
(Magyar Távirati
Iroda)

A nemzetgyűlés mai ülését néhány perccel 10 után nyitotta meg
Rakovszky István elnök. Az elnöki
jelentések után Lukovich
Aladár
háznagy bejelenti, hogy hozzá behoztak Szilágyi
Lajos elleni röpiratokat és engedélyt kértek azoknak a szétosztására, ő azonban megtiltotta ezeknek ugy a Házban, mint
a Ház előtt való szétosztását. A
rendőrség egy hordárt le is tartóztatott, aki a parlament előtt ilyen
röpcédulákat osztogatott. A hírlapírók szobájából kerültek ki a röpcédulák a folyosóra.
Orbók Attila ezt tudomásul veszi,
de tévedésnek veszi azt, hogy a
röpcédulák a hírlapírók szobájából
került ki.
Rakovszky
elnök
sajnálkozását
fejezte ki, hogy ilyen alattomos, a
magyar ember természetével ellentétes módon csempészték ide be a
röpcédulákat. Ezt a szólásszabadság elleni terrorisztikus merénylet*
nek tekinti.
Az elnök ezután 10 percnyi szünetet rendelt el.

Az a reménységünk, hogy a jó
termés nagytömegű
kivitelt tesz
majd lehetővé s a magyar korona
ilymódon automatikusan emelkedik
N o v e m b e r 15-én lesz a népaz értékében, ez a reménységünk
s z ö v e t s é g első ü l é s e .
nem teljesedett be. A gyönyörűnek
Ígérkezett termést a hosszú tavaszGENF, aug 18. (M. T. 1. Svájci
végi aszály kiégette s a szemes
távirati ügynökség.) Az államtanágabonánk a közepesnél alacsonyabb
csot hivatalosan értesítették, hogy a
termést nyújtott. Szép gyümölcsnépszövetség tanácsa Wilson elnök
termésünkhöz fűzött várakozásunkat
kívánságára elhatározta, hogy a népnéhány gonoszindulatu, 'eketelelka
szövetség első teljes ülését novemhazaáruló aljas aknamunkája a csúber 15-én délelőtt 11 órára hivja
fosan megbukott bojkott felidézése
össze Genfben. A konferencia több
által tetemesen megkárosította; ha
hétig fog tartani.
jobban nem is, de annyira mindenesetre, hogy ennek az élénk keresA t ó t o k m e g d o b á l t á k a cseh
letű árunak kivitelét a valutáris
légionáriusokat. '
viszonylatban nem éreztük meg.
BUDAPEST, aug. 18. Nyitráról
A további kivitelünk, az őszi gyüjelentik a M. T. 1.-nak: A napokban
mölcs és a bor, bár szépek a reméérkezett haza Németországon kenyeink és nagy termést várhatunk
belőlük, — döntően nem haszKATTOVITZ aug. 18. (M. T. I.) Az izgatottság tetőpontját érte resztül a szibériai cseh légiók három
nálhat.
el. Itt-ott fegyveres polgári személyeket lehet látni. 11 óra tájban könnyű tüzérezrede. Az ezred legénysége nyílt levelet tett közzé a cseh
Arra, hogy várjunk, mig a pénzünk tárgyalást kezdett a szakszervezetek küldöttsége a szövetségesek lapokban, amelyben
panaszkodnak
bizottságával
és
követelte
a
megszálló
csapatok
lefegyverezését,
automatikusan jobb lesz, nincs móa németek ellenséges bánásmódjáról,
szabad
elvonulás
biztosításával.
A
katonai
meghatalmazott
kijelentette,
dunk, nincs kitartásunk. Éhesek,
amelyet útközben tapasztaltak. Tilrosszul ruházottak vagyunk, fűtetlen hogy inkább meghal, semhogy ebbe beleegyezzék. A tárgyalást félbetakoznak továbbá a cseh köztársaszakították,
s
midőn
a
küldöttség
a
tárgyaláa
helyéről
eltávozott,
szoba vár reánk a télen. Sürgős és
ságban tapasztalható általános fejettöbben
ezt
kiáltották:
A
megbizottaink
semmit
sem
értek
el,
elő
a
energikus mesterséges szanálásra van
itt szükség. A háborús vagyonok fegyverekkel, kezdődik a roham. Negyed 12 órakor a végsőkig fe- lenség, rendetlenség, valamint azon
kíméletlen és ellenszenves
fogadás
legsúlyosabb, legkíméletlenebb meg- szült volt a helyzet. A tárgyalást azután folytatták.
ellen,
amelyben
a
tótok
részesítették
adóztatása, illetve azoknak nagyKATTOVITZ, aug. 18. (M. T. I. Wolff. Éjjel 1 órakor.)
Szakadatlanul őket. Elmondják, hogy vonaljukat a
százaléku elvonása az a mód, amely
hallatszik a puskaropogás
és gránáttüzelés.
A tömeg hatalmába
kerített felvidéki tót lakosság több helyen
a leg kézenfekvőbb és legigazságosabb,
egy automobilt a szövetségesek bizottságának
épülete előtt és az ott álló kövekkel dobálta meg és néhány
mely leghamarább a célhoz vezet
csapatok ezt nem ellenezték. A veszedelmes helyzetre való tekintettel
éppen légionáriust súlyosan meg is sebeNehéz lesz ezeknek a vagyonoknak
most tárgyal egy francia tiszt a tömeggel és megígérte a fegyverek ki- sítettek.
felkutatása; igaz az is, hogy ezekszolgáltatását.
Más forrásból azt a hírt terjesztik, hogy a megszálló
csaből a vagyonokból jórész már alkalpatok hajlandók
vegyvereiket a fendőrhivatalnokok
örizetére
bizni.
mat talált a külföldön való elhelyeR a d e k a z o r o s z békeződés által megmenekedni. De még
• 'i-vriTi'i'i^i'i^i'i^i-rt-irL-iAWLrt.ixiaxn.v
delegáció elnöke.
mindig nincs késő arra, hogy az
állam milliárdokat érhessen el "rövid
BÉCS, aug. 18. (M. T. I.) A Neue
idő alatt; a kimenekedett vagyonFreie Préssé-nek
jelentik KopenROMA, aug. 18. A fiumei nem- sülést. A végleges döntést a szep- hágából: Azzal a hírrel szemben,
részeket pedig folytatólagosan, a
kinyomozásuk során, bár később, de zeti tanács küldöttsége Rómába ér- temberen tartandó ántánt-konferen- hogy Minkszben Trockij fogja venagyrészben el fogja érni az állam. kezett és előterjesztette a városnak cián szeretnék
meghozatni.
Ha zetni a béketárgyalásokat, azt jelenti
azt a kérelmét, hogy Olaszország Fiume tényleg szabad köztársaság a Temps, hogy az orosz békedeleÜdvözöljük a nemzetgyűlés mun- ismerje el Fiumét szabad köztársa- lesz, elnökévé D'Annunziót választják.
gáció
elnökévé Radeket
nevezkáját és áldást várunk tőle.
ságnak, vagy tegye lehetővé az egyeték ki.

Fiume szabad köztársaság akar lenni.

SZEOED
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Diendorfer ezredest
7 5 0 0 m e n e k ü l t v a n S z e g e d e n . Kedden szentelik fel
áthelyezték Szegedről Több mint 200 vagonban laknak. — Beszélgetés Zadravecz püspököt.
SZEGED, augusztus 18.
SZEGED, augusztus 18.
(Sajat
tudósítónktól)
dr.
Menyhárt
egyetemi
tanárral.
(Sajal
tudósítónktól)
Diendorfer Miksát, a m. kir. szegedi gyalogezred parancsnokát a
Kormányzó ur áthelyezte. A minden
körök rokonszenvét, tiszteletét élvező
kiváló katonának távozását, bár
avancement-jának őszinte szivvel
örülünk s további életútjára sok
szerencsét kívánunk, — szomorodott
szivvel vesszük tudomásul. Diendorfer markáns, erős egyénisége, nagy
munkabírása, önzetlen lelkesedése,
eredményes tevékenysége hiányozni
fognak nekünk, hiányozni fognak
Szegednek És last, but not least,
Diendorfer Miksa egyike volt azoknak, akik a szegedi ellenforradalom
nemzetmentő munkájából legtöbbet
végeztek, amiért sektzor mélyebb a
sajnálkozásunk.
A távozó ezredes dr. Somogyi
polgármesterhez a következő levelet
intézte:
Kedves Barátom! Midőn a Kormányzó
ur Őfőméltósága rendelete folytán állásomtól, mint a m. kir. szegedi gyalogezred
parancsnoka megválók, nehéz szívvel búcsúzom Tőled és Szeged város nagyrabecsiilt polgáraitól. Együtt szenvedtük át a
forradalmak idegölő és nemzetbomlasztó
nehéz hónapjait és igy elválaszthatlan
kapcsok fűznek a nagy magyar Alföld
legszebb városához, melyet a sorshozta
körülmények folytán második szülővárosomnak tekintek. Két évvel a pusztító
árvíz után Szegeden jártam mint gyermek
iskolába és ezután 30 évvel a vörös rémuralom napjai ismét itt talaltak Szegeden,
hogy az időbeni nehéz és válságos pillanatokban mint szerény munkás, szerencsétlen hazánk megmentésének szolgálatába állhassak.
Szeged falai között a Mars-téri laktanya
— nemzeti hadseregünk bölcsője — hirdetője lesz mindenkoron harafiasságtól vezérelt polgárok nagy nemzeti munkájának.
A csongrád-csanddi
későbbén mint a
ni. kir. szegedi gyalogezred rövid, de
dicsőségteljes múltja azon nemes érzelmek
és izzó hazafiasságtól vezérelt ei kölesük
halmazát irja zászlajára, mely egyedüli
biztositéka nemzetünk nagy jövőjének és
hazánk jövő boldogságának. A szegedi katonák a világháborúban a magyar fegyver
dicsőségének elöharcosai voltak, elől voltak
mindenütt és az elsők között.
De az elsők között voltak hazánk és
nemzetünk megmentésében is. Kiemelték
a sárl'atiprott szentségünket és mint a

felszabadítás hírnökei vitték
kibontott
nemzeti lobogónkat az akkor még vörös
rongyokba burkolt nemzetictlensígek országába. .Magyarországot a magyarnak"
jelszóval érkeztek a szegedi katonák
Tis/Antulra rövid pihenót tartani. Büszke
öntudattal vezettem ezredemet s most,
midőn válok, nyugodt lelkiismerettel adom
át utódomnak, mert szent meggyőződésem,
hogy a szegediek a honvédelemben is
mindenkoron elsők lesznek az elsők között.
Bucsum imába foglalt szavai a magyarok nagy Istenéhez irányítják kérésem:
ezredem és szülővárosom nagy és boldog
jövőjéért. Maradok mindvégig igaz hazafias
üdvözlettel Neked és második szülővárosom minden polgárának változatlan nagyrabecsüléssel: Diendorfer ezredes s. k.

Diendorfer ezredes bucsuüdvözletét Szeged város egész polgársága
szívből viszonozza.

Belvárosi

Illatszertár

KU« Dávid pilóta, Tóth Pétcnel lier.bca.
Telefonszám 7úb.

Valódi Houblgant, D ' O r s a y , Cotty
parfümök eredeti üvegekben |és kimérve. Eau De Honbigant, E a u De
Toilette. Eredeti E a u de Cologne,
„ G i b b a " szappanok és fogerémek.
. G I B B S"-gyártmány. >k ir agyarországi
egyedüli képvisele e és elárusitása. 38

Megvételre keresek
magas áron a r a n y k a r c s a t t ó r á k a t és hriliiáns ekszereket. 24

FISCtiER JÓZSEF

SZEOED, augusztus 18
(Saját
tudósítónktól.)

Alkalmunk volt dr. Menyhárt Boldizsár egyetemi tanárral beszélgetést
folytatni, akit a népjóléti minisztérium a szegedi menekültügyi hivatal ellenőrzésére, munkájának irányítására kiküldött városunkba. A tanár
ur elsősorban megütközésének adott
kifejezést, hogy a menekültügyi hivatal a DMKE-palotának egyetlen
szobájába van
egybezsufolva. A
természetszerűen sokoldalú munkakörnek ellátói s a hivatal főnöke,
továbbá a szükséges segédhivatalok
egyetlen szobában s e mellett a sürü
látogatottság! — szinte elképzelhetetlen, hogy ebben a „rumli"-ban
dolgozni képesek a beosztott tisztviselők.
A menekültügyi hivatal igényt
tartott a Bohn-internátusban lévő
helyiségekre, de ezeket a lakáshivatal
s a járásbíróság is másnak ítélte
oda. Mindenesetre kívánatos volna,
ha a város hatósága maga gondoskodnék ennek a fontos és égetően
szükséges hivatásu hivatalnak oly
elhelyezéséről, mely odaadó munkára legalább is alkalmas legyen.
Beszélt a tanár ur a szükséges
jóléti intézményekről és igy, mert a
pénzsegély nem ér sokat, elsősorban
a .konyha" felállításáról, melyre az
állam adna segélyt, de amelynek
további istápoiása társadalmi uton
kell majd, hogy történjék. És itt
ismét a menekültügyi hivatalra fog
hárulni a feladat, hogy a társadalmi
jótékonyságot „egysegesilsc". Mindenesetre sajnálatos, — mondotta
— hogy a konyhának létesítését
nem kezdették meg korábban. Akkor
berendezhetett volna ez a jótékony
vállalkozás kertgazdaságot és ily
módon olcsóbban jutott volna a
kerti veteményekhez. Mindenesetre
remélhető, hogy nagytömegben vásárolva olcsóbb árakat lehet majd
elérni.
— Az országos menekültügyi hivatalnak nagy és nemes feladatai
vannak a humanitás szempontjából
és ezek a feladatok rendkívül fontosak is, mert sokat szenvedett
véreink további szenvedésének meggátolására hivatott és ezzel azt éri
el, hogy a menekültjeink édesanyát
találnak a szegény, legyengült magyar
hazában és nem részvétlen mostohát.
— Miután a menekültügyi hivatal
a maga bürokratikus szervezetével,
merevségével a legjobb indulat mellett sem tud odasimulni az élet sokoldalúságához,
szükséges
volna,
hogy a hivatallal együttműködjék
valamely társadalmi szervezet is,
mely aktívabb, hajlékonyabb és igy
alkalmasabb is a társadalmi kérdések megoldására. A menekültekkel
való megbeszélésekre, bajaik-kivánságaiknak gyülésezés uiján való
megállapítására, a hazához való
szeretet és ragaszkodás ébrentartására inkább hivatott valamely társadalmi egyesülés.
— örvendetes volna, ha az itt
levő „Székeiy Szövetség" belekapcsolódnék a menekültügyi hivatal
működésébe, mert ezzel sokban megkönnyítené a hivatal munkáját és
lehetővé tenné a társadalmi jótékonyság ellenőrzés alá kerülését.
A hivatal munkaköréről a következő adatokat kaptuk:
Az Aradról jövő menekültvonatok
Kürtös és Lökösháza közötti 81.
számú őrháznál vétetnek át. Ugy a
román, mint a jugoszláv területekről

rengeteg a kiutasítottak száma, de
például az elmúlt hóban háromszor
ennvit utasítottak ki a megszállott
területekről, mint az addigi áthg.
E hóban eddig 128 vagon menekült
érkezeit összesen 6 vonalban. A
menekültügyi hivatal szegedi kirendeltsége aránylag rövid idő alatt
igen szép és eredményes munkát
fejtett ki. Az elv az, hogy Szegeden
lehetőleg csak azokat tartsák, vagy
helyezzék el, akik igazolni tudják,
hogy állási szeieztek valamely magánvállalatnál, vagy akik elhelyezésüket mas módon, de biztosítani
tudják.
Még igy is mintegy 200 vagonban laknak, többnyire a Szeged
pályaudvaron, mig a rókusin csak
8—10 menekült-vagon áll. A lakáshivatalhoz naponta 8—10 családot
jelentenek be, melyek közül csak
2—3 családot képesek nagynehezen
lakáshoz juttatni. A hivatalban naponta százával állanak az emberek
és ezerféle bajukat
panaszolják,
melyek a lehetőséghez képest orvosoltatnak. A központ nagyobb
összeget bocsátott a szegedi hivatal
rendelkezésére, melyből a pénzkiutalások és gyorssegélyek a méltányosság alapján történnek.
A szegedi hivatal hatásköre Csanád-, Csongrád- és Békés megyék
e^ész területére, Szeged és Hódmezővásárhely, valamint Toronlál- és BácsBodro-:megyék
meg nem szállott
területérc terjed ki. A hivatal az
összes létező hatóságokkal állandó
összeköttetést tart fenn, a munkaalkalmakat egymásnak kölcsönösen
bejelentik, ugy, hogy az egyes vagonokban érkező menekülteket foglalkozások szerint továbbítják Szegedről. Az érkezők egy részét persze
Szegeden is munkához tudják juttatni.
Megtudtuk, hogv Szegeden 1281
közalkalmazott, 186 tanügyi alkalmazott, 374 iparos, 100 kereskedő,
144 hivatásos katona, 138földmives
es 272 Jgyéb foglalkozású, összesen
2429 menekült családfő van, a családtagok száma pedig 5010 lélek.
Sajnosi hogy a szerbek, de a románok is nagyon gyakorolják a kiutasításokat, az
üldözéseknek a
paroxizmusat és igy javulás egyelőre
nem igen várható.

Prilláns ékszert,
aranyat, ezüstöt
magas arban vásárlunk

8*>a

fischer Testvérek
ékszerészek
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Circus Henm
Ha és naponta este tél 9
órakor nagij
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Sporíelőadás

Somogyi polgármester a budapesti
tábori püspöki hivataltól ma táviratot kapott. A távirat arról énesiti a
polgármesteri, hogy Zadravecz tábori püspök felszentelését e hó
24-én, kedden fogják a ferencrendiek
alsóvárosi templomában megtartani.
Az ünnepi aktuson Csernoch János
hercegprímás és számos fővárost
előkelőség is részlvesz, kik 23-án
délután fél 4-kor érkeznek Szegedre.
Megtudtuk, hogy a fogadtatás
részletes megbeszélése
tárgyában
holnap délután 4 órakor a polgármester elnökletével megbeszélést tartanak, melyen a plébániák vezetői,
a katonai hatóságok képviselői, a
keresztényszocialisták
megbízottja,
a Növédő Egyesület kiküldöttje és
az alsóvárosi közönség képviselői
vesznek részt. A püspöki fogadtatást,
mint hírlik, a lehelő legünnepélyesebbé akarják tenni, annál is inkább,
mert mint tudvalévő, P.
Zadravecz
István személyében a helyi keretek
közül messze kimagasló férfiút ünnepel bizonnyal nagy melegséggel
a szegedi közönség.

Dugonics Kertmozi
Szerdán, aug.

Ift-én

HENNV P O R T É N
legújabb és legszenzációsabb alakítása.

A kereszf
jelében.
Nagy slágerdráma 5 felvon.
Budapestet

is

megelőzve.

jelenik meg
Minden

Szegeden

tlflsgBr.

eddigi HENNV
filmet felülmúl.

PORTÉN

Minden este két előadás a Dugonics
Kertmoziban. =
Első előadás fél 8,
második előadás egynegyed 10 órakor.

Cseh—tót
vasutas bojkot M a g y a r o r s z á g
és Lengyelország ellen.
PRÁGA, augusztus 18.
(Magyar
Kurir.)

A cseh—tót Vasutas Unió felhívást bocsájtott közre a lapokban,
amely szerint Fimmen brüsszeli párttitkárálól távirati utasítást kapott
arra nézve, hogy a
Magyarország
elleni proletár bojkot tovább tart és
felszólítja az Uniót, hogy ebben a
cseh vasutasok is résztvegyenek.
Az Unió felszólítja összes tagjait,
hogy semmi hírekkel, bármily pártoktól származzanak is, ha nincs
rajtuk az Unió aláírása, magukat
megtéveszteni ne engedjék és ne
legyenek
hűteknek
a
nemzetközi
szolidaritáshoz
a Magyarország elleni
bojkotban. A cseh—tót proletáriusokra nézve csak akkor szűnik
meg majd a bojkot, ha az Unió
megszünteti.
Úgyszintén tovább tart Lengyelország blokádja
is, amelynek minden hadianyag-szállítmányt el kell
utasítania. A bojkotra vonatkozó
összes intézkedések a vasutasok hivatalos lapjában közölve vannak. Az
összes vasutasok jelszava legyen —
úgymond a felhívás — egy vagon
lőszert, egy szál katonát
nem adni
Lengyelországnak.

SZEOED

Szeged, 1920 augusztus 19.

A Club-kávéházi
vérengzés.
BUDAPEST. augusztus 18.
(Magyar Távirali Iroda.)

A Lipót-körúti gyilkosság dolgában ma kihallgatták dr.
Halaskiewics Gábor föhadnagy-hadbirót, aki
a
hadoszlálybiróságon
Rigóczkyt
hallgatta ki.
Az ügyész ezután bejelenti, hogy
az első kerületi kapitányságról értesítés érkezett, hogy Koller Károly,
aki a verekedés vezetője volt, megőrült és beszállították az angyalföldi
elmegyógyintézetbe.
Kertész Henrik tanú, aki a Clubkávéházban tartózkodott, elmondja,
hogy 6—8 fegyveres fiatalember ro/hant bc „Üsd a zsidót!" kiáltással.
Látta, amikor Krammert megverték.
Elmondja, hogy jó 10 perccel később érkezett oda a rendőrség.
Kihallgatták VVrrMy Leó gyárjgazgatót, aki öccsének meggyilkolását mondja el, amelyet az ablakból
nézett végig.
Kihallgatták még Juhász
Józsefet,
aki résztvett az Ébredő Magyarok
Egyesületének a Berzenczey-iskolában tartott értekezletén, ahova csak
a kiváncsiság vitte. Kijelenti, hogy
ott nem hallott semmit arról, hogy
a Club-kávéház ellen támadást fognak intézni.
A tárgyalás folyik.

A

munkásság

helyet kap a közélelmezési
tanácsban.
BUDAPEST, augusztus 18.
(Magyar Távirati Iroda.)

A keresztényszocialista vas- és
fémmunkások, a MÁV gépgyár és
fővárosi közüzemek
munkásainak
együttes küldöttsége jelent meg tegnap gróf Teleki Pál miniszterelnök
előtt. Gasztonyi Jenő, a küldöttség
szónoka vázolta a munkásság nyomorát, továbbá a drágaság és a
munkaárak emelkedésének aránytalanságát.
A
keresztényszocialista
munkásság országos érdekből is lehetőleg kerülni akarja a bérkérdéseknél támadható sztrájkot és ezért
a munkaügyi panaszbizottságok sürgős felállítását kéri. A közélelmezés
terén reméli, hogy a kormány megmarad a méltányosság álláspontján,
de érdekeik védelmére szeretnék az
államtitkári székben Szabó József
niunkásképviselőt látni.
Teleki miniszterelnök meleg szavakban válaszolt a munkásoknak és
megigéite, hogy a kereskedelmi minisztériumban ;nár is előkészítés
alatt levő panaszbizottsági
tervezetet
minél előbb a nemzetgyűlés elé hozza.
A közélelmezés államtitkársága helyett
a valószínűleg megszervezendő közélelmezési tanácsban fog jogos képviseletet adni a munkásságnak. A
tanács hasonló lenne a gabonarendelet revíziójára kiküldött kilences
bizottsághoz és ott a munkásság érdekeit az igazságosság, a méltányosság szellemében bizonyára mindig
meg lehet védelmezni.
Értesítem a tisztelt vendégeimet,
hogy a

Kis Kass étterem
f. t-ó 18-tól átalakítási és festési
munkálatok miatt továbbiakig
zárva marad. Kérem a tisztelt
vendégeimet, szíveskedjenek a

2 nagy éttermet
igénybe venni.
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Balogh miniszteri tanácsos vallomása.
A Tisza-pör.
BUDAPEST, aug. 18.
(Magyar Távirati
Iroda)

Elsőnek Balogh Ferenc miniszteri
tanacsost hallgatta ki a bíróság. Elmondja, hogy találkozott Halász
Lajos akkori miniszteri tanácsossal
és kérdezte tőle, nem volt-e tudomása, hogy a forradalomban meggyilkoltatták Tisza István grófot. Ő
azt mondta, erről szó sincs, gondoskodtunk
róla,
csendőrséggcl
őriztettük, a csendőrség volt a hibás.
Mondada:
Honnan vette Méltóságod azt, hogy a forradalommal
kapcsolatosan gróf Tisza Istvánt
meggyilkoltatták?
Balogh: Természetesnek találtam,
mert forradalom nélkül nem gyilkolták volna meg.
Mondada:
Tudja azt, hogy körülbelül összesen mennyi kifizetés történt?
Balogh: Az én számitásom szerint
körülbelül harmincan-negyvenen kaptak 1500—1800 koronát. Egyszer
ugyanis egy lista került a kezembe
és ezen annyi volt feltüntetve.
Mondada:
ö n azt vallotta, hogy
Jánossy Zoltán eljárt, hogy Szentkirályi ne üldözze a tetteseket, ne
nyomozzon. Azt mondta, Méltóságod
küldte oda.
Balogh:
Vallótlan állitás, sohasem
láttam, életben sohasem beszéltem
vele. A Tisza-féle gyilkosság hivatalosan szóba sem került
Mondada:
Elrendelem a szembesítést. (Hüttnerhez): Van valami
megjegyezni valója?
Hüttner:
Nincs.

Zadravecz püspök
a szegedi Vöröskereszt

diszelnöke.

— Táviratilag üdvözölték Horthy kormányzót — Közbenjártak a szerbeknél
internált dr. Tábor! érdekében. —
SZEGED, augusztus 18.
(Saját
tudósítónktól.)

A Szegedi Vöröskereszt Egylet,
amely 1879-ben, a nagy árviz idejében alakult Erzsébet királyné védnöksége alatt és közel félszázad óta
fejt ki áldásdus szamaritánusi működést, tegnap délután 6 órakor
választmányi ülést tartott a Dugonics-téren levő Hadigondozó Egylet
helyiségében. Az ülést dr. Pálfy
József elnök nyitotta meg és beszámolt dr. Tábori Gyula orvos érdekében kifejtett közbenjárásáról. Mint
ismeretes, a szerbek körülbelül két
hónappal ezelőtt egy magyar tisztet
súlyosan megsebesítettek a Tiszán.
Dr. Tábori Gyula, az ujszegedi
gyermekmenhely orvosa vette gondjaiba a sebesüket és első segélyben
részesítette. A szerb parancsnokság
ezért a kötelességét teljesítő orvost
elmozdította állásából és internálta.
A Vöröskereszt Egylet ekkor átiratban fordulí a szerb Vöröskereszt
Egylet vezetőségéhez és kérte, járjon
közbe dr. Tábori szabadlábra helyezése érdekében, akinek, mint orvosnak, kötelessége minden szenvedőn
segíteni. Bár az elintézést már több
izben megsürgették, eddig
még
semmi választ nem kaptak a szerbektől.
Ezután került sor az indítványok
megtételére. Lovag
Worsikowszky
Károly özvegye, aki az egylet alapító tagjainak egyike és már 41
éve buzgólkodik az egyesület élén,
azt indítványozta, hogy Horthy kormányzót táviratilag üdvözöljék az
Országos Vöröskereszt Egylet védnökévé való megválasztása alkalmá-

Mondada:
Fentartja vallomását ?
Hüttner: Igenis fenntartom,
még
emlékszem arra, mikor bent voltam
az államtitkár urnái, ott volt egy
külföldi újságírónő. Emlékszik ilyen
látogatásra államtitkár ur?
Balogh:
Abszolúte nem. Mikor
történt a dolog s miért jött a vádlott
énhozzám.
Hüttner: Azért mentem az államtitkár úrhoz, mert mikor először
érdeklődtem, hogy ki intézi a dolgot, Balázs Lajoshoz küldtek, Balázs
azonban azt mondta, hogy ö már
nem foglalkozik vele, hanem Baloghy
Ernőhöz tartozik a dolog.
Mondada:
Mikor volt ez?
Hüttner:
1919 januárjában.
Mondada:
ö n közölte az államtitkár úrral, hogy gyilkosságról volt
szó?
Hüttner:
Közöltem, hogy most a
rendőrség részéről bizonyos üldöztetésnek vagyunk kitéve, bizonyos
nyomozást folytatnak, amely állítólag
ellenünk eredményeket hozna fel.
Kérünk intézkedést.
Mondada:
Említette a Tisza-gyilkosságot ?
Hüttner: Először általánosságban
beszéltem. Akkor az államtitkár ur
félbeszakított azzal, hogy ó nem
tehet semmit, mert ő a miniszterelnökségnek adminisztratív államtitkára.
Menjek
a
belügyminisztériumba
Jánossy Zoltánhoz, a politikai osztály vezetőjéhez. Én átmentem s ott
elintéződött a dolog.
A tárgyalás folyik.
ból. Inditványát nagy éljenzéssel
fogadta a választmány.
Lovag Worsikowszkyné ezután bejelentette, hogy Zadravecz
István
tábori püspöknek egy díszes kiállítású oltárt szándékozik felajánlani,
amelyhez kéri az egyesület hozzájárulását. Egyben elmondotta, hogy
az oltár vételárát társadalmi gyűjtés
utján biztosította. Majd felolvasta
Zadravecz püspök levelét, mely igy
hangzik :
— Végtelen hálával köszönöm a nekem
felajánlott tábori oltárfelszerelést. Ezen
gyöi.yörü ajándékkal a Szegedi Vöröskereszt Egylet hitvallói tanúságot tett és
midőn a vallásos érzület ezen fönséges
megnyilatkozása előtt mélyen meghajlok,
egyben arról bizlositom, hogy minden pap,
aki ezen oltáron fogja a legszentebb
áldozatot bemutatni, Isten bőséges áldását
és kegyelmét fogja leesdeni az Egylet
hazafias és szamaritánus működésére.
Egyben igen kérem a Választmányt, méltóztassék intézkedni, hogy az oltár a
szegedi körletparancsnokság lelkészi hivatalának, illetve ennek vezetőjének, Kemény
Ede alezredes-lelkész urnák adassék át.
Maradjon az oltár Szegeden! Szolgáljon a
szegedi és szegedkerületi katonák lelki
vigaszára, lelkesitésére, hazafias és valláserkölcsi nevelésére. Magamat továbbra is
szeretetükbe ajánlottam. Hazafias üdvözlettel vagyok készséges hivük; Zadravecz
István, tábori püspök.

A levél felolvasása után indítványozta lovag Worsikowszkyné,
hogy
Zadravecz tábori püspököt válasszák
meg az egyesület örökös diszelnökévé.
Inditványát nagy lelkesedéssel elfogadták és ezzel az ülés véget ért.

Acsehek üdvözlik a vörösöket
BUDAPEST, aug. 18. |(M. T. I.)
Prágából jelentik: A Pravo
Lidu
cseh újság szerint a felvidéki szocialista munkásság rózsahegyi ülésén egyhangú határozattal kimondotta, hogy tiltakozik minden olyan
politika ellen, amely oroszellenes.
Az ántánt nagyon téved, ha azt
hiszi, hogy a felvidéki szocialista
munkásság az ő zsandára lesz az
orosz
ellen.

KIS GYÖNGYVIRÁGOM!
Ha ajkaink egymásra
rátalálnak,
ugy néha-néha, lopva és titokban,
mert arra ép mód, hely és alkalom van, —
kis gyöngyvirágom,
el ne vond a szádat.
Csók-szomj
ha kinoz és gyötör kisértve,
s te megremegsz a titkon égó vágyban,
és reszkető karom karol be lágyan, —
kis gyöngyvirágom,
ne sikolts Jet ért*.
Menyországunknak
kapuja ha megnyit,
s ha lázas, forró, égő sóhajinkon
a boldogságunk
száll remegve-titkon,
—
légy csendes akkor, oh, ne szólj te semmit.
Kis

gyöngyvirágom.'

S-r.

— A Magyar Királyság Pártja
e hó 20-án, Szent István király
napján tartja meg Szegeden alakuló
népgyülését.
A rókusi templomban
megtartandó ünnepi szentmise után
a templom terén felvonulnak zászlaikkal a szegedi társadalmi szervezetek és egyesületek, majd a dalárda
énekel. Dr. Kelemen Béla ny. főispán, volt kerületi kormánybiztos
megnyitja a népgyfllést és felkéri a
Magyar Királyság Pártjának Budapestről érkezendő kiküldötteit, hogy
szónoklataikat megtartsák.
— Dob; nyt kapnak a tisztviselők.
\ bodomi kertgazdaságban az idei évadban 1200 tő olasz dohányt termett, ami
két métermázsa dohánynak felel meg. A
dohányt a városi tisztviselők között osztották szét.

x Csütörtöktől vasárnapig játsza a
Dugonics-mozi a Burlingtoni JaguártI
— A Tombor-ögy. A budapesti
hadosztálybiróságon ma folytatták a
Tombor-ügy főtárgyalás*!. A délelőtt
folyamán a vádlott Tombor alezredes
mondott
nagyobb
védőbeszédet,
amelyben hangoztatta, hogy ő a
diktatúra alatt is a magyar nemzeti
gondolatot és integritást védelmezte,
ítélet valószínűleg szombaton lesz.
— MUller Mátyás Debrecenbe sr.erz ö ' S t t Egy debreceni színházi lap irja,
hogy Müller Mátvás, a szegedi színház
volt karmestere, hasonló minőségben a
debreceni Csokonay-szinházhoz szerződött.

x Pearl White játsza a
„Jaguár" főszerepéi'
— Étkezdét a tisztviselőknek.
Hauser R. Sándor,
a tisztviselők
szegedi csoportjának az elnöke járt
ma a főispánnál. A csoport étkezdét
akar csinálni a városi és állami,
valamint a menekült tisztviselők élelmezésének olcsóbbá tétele végett s
e célból 50.000 korona segélyt kér a
pénzügyminisztertől. Az állami támogatást, melyet egyébként dr.' Aigner
főispán a leymesszebbmenőleg pártol,

KORZÓ-MOZÍ
TEiEFON: Igazgatóság 455.
Pénztár
11-85.
Szerdán, augusztus 18-án

A fehérfogu
álarc.
amerikai kalandordráma négy részben.

\nin:
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a fölsserelésük beszerzésére akarják
fordítani. A közélelmezési minisztertől pedig egyidejűleg azt kérik, hogy
kapcsolja őket a tisztviselők beszerzési csoportjának a keretébe. A tisztviselők kérelme annál is inkább
méltányos és megszívlelendő, mert
a mai 1500—2000 koronás tisztviselői fizetések mellett a megélhetési kről való gondoskodás szinte művészi intenciót igényel. Az étkezdét
alkalmasint a Stefánia-sélányon lévő
városi tisztviselők hivatalos helyiségébe tennék.
x M á r a börzén is jegyzik a
„ J a g u á r " belépőjegycltl
— Alsótanyai gazdák panasza.
Az alsótanyai gazdák képviseletében
Magyar Péter, Ördög Vince, Peták
József és Ördög Illés gazdák keresték fel ma délelőtt Somogyi polgármesteri a hivatalában. A gazdáknak az volt a panaszuk, hogy a
legújabban kiadott termésrendelet
nem eléggé érthető, mert a rendelet
azt mondja, hogy minden termelő^
nek egy bizonyos mennyiségű gabonát kell beszolgáltatni. Erre vonatkozólag kérlek tájékozódást a polgármestertől, aki megígérte, hogy
plakátok és hirlapok utján fogja a
homályos rendeletet magyarázattal
ellátni.
— Titokzatos gyilkosság. Széli Pál
domsszéki lakost vasárnap este a domaszéki országúton négy ember megtámadta,
majd dulakodás közben a lábát átlőtték.
Súlyos sérülésével s kőzkórházba szállították, ahol tegnap este meghalt. A rendőrség keresi a gyilkosokat.

x A BURLINOTONI JAGUÁR
fogalom I

— 500 vagon tűzifát vesz a
város. Megírtuk, hogy Balogh Károly
tanácsnok a szentistvánnapi körmenetben való részvétel miatt ma Pestre
utazik. Ez alkalommal Balogh tanácsnok 500 vagon tűzifát is vásárol
a város részére és szombaton vagy
hétfőn tér vissza Budapestről.
— A mai piac Ma ismét nagy felhozatalról tanúskodott a népes piac. A
maximális árakat mindenütt betartották.
A szőlő valsmivel már olcsóbb volt, mert
10-14 koronáig árusitották. Őszibarack
is már 7—12 koronáig terjedő árban kelt.
Újdonságként említendő s dió, melynek
32 koronáért kelt kilója. A kenyér- és s
húsárak a régiek voltak; tojásból most is
nagyon keveset vittek a piacra és három
koronán alul nem lehetett kapni.

x Vigyázzon, le ne késsen a „Jaguár"-ról I
— összemarcangolta a disznó.
Nyári Pál 13 éves tápéi gyerek tegnap délután egy disznóval ingerkedett. A dühös állat a gyereknek
rontva, torkát és mellét összemarcangolta. Tegnap este szállították be
a súlyosan megsérült fiút a városi
közkórházba. Állapota válságos.
— Hamisítják s tejet. Lelketlen kufá.
rok még ma sem elégszenek meg az
amúgy is horribilis tejárakkal, alaposan
fel is öntik vizzel a tejet. Nemcsak a
vásárlók zsebére, hanem azok egészségére
is pályáznak egyes elvetemült kofák Ma
délelőtt a kihágási bíróság Kovács Józsefné
tejárust itélte 50 korona bírságra és 80
korona vegyvizsgálati díj megtérítésére,
mert a vizsgálat szerint 30 százalék vizet
öntött a tejbe. Ezeknek a gálád visszaéléseknek a megakadályozására igazán
célszerű lenne a botbüntetés.

x Henny Portan csodaszép alakítása, a középkori lovagregények
legszebbike, .A kereszt jelében" ma
megy utoljára 2 Dugonics-moziban.
Jegyek mindkét (fél 8 és egynegyed
10 órai) előadásra kaphatók.

szabásúnak ígérkezik. A verseny
érdekességét nagyban fokozza a most

x A „ J a g u á r " első része:
A pokol milliói!

Szerkesztik: Dr. SZILASSY CÁSAR és VERMES ERI 6.
A (serkentésért lelek*: Dr. SZILASSY CÁSAR.
Laptulajilonns: .SZEOED* lapkiadóváttalat r-t.
Felelöt kiad A: Dr. SZALAY LÁSZLÓ.

x Stambul hercegnőjét, a főszerepben Lilly Marischkával
csütörtökön és pénteken az
Uránia
mutatja be.
x Az Uránis-szinház igazgatósága tudatja a tisztelt közönséggel,
hogy a nyári szünet után e hó 19 én
kezdi meg mindennapi előadásait
és nem nagy reklámmal, hanem még
a mult szezont is meghaladó törekvéssel fog odahatni, hogy a tisztelt
közönség legmesszebbmenő igényeit
is kielégítse.
x Sport-elóadáat tart ma este
a Henry-cirkusz, mely csak e hét
végéig marad Szegeden.
x Stambul hercegnője, a legszebb keleti történet csütörtökön és
pénteken lesz bemutatvaaz Urániában.
x Fehérfogn álarc cimen egy
négyrészes amerikai kalandorfilmet
vetit a Korzó-mozi. Bonyolult és
érdekfeszítő meseszövése, vakmerő
kalandok logikusan egymásba kapcsolódó sorozata, ötletekben kifogyhatatlan, pazar rendezés és a bájos
főszereplő, Paerl White művészi
játéka minden várakozást felülmúl.
Az első rész: A halálsziget
még
ma, szerdán van műsoron.
x Hoffer és Társa képkereskedés Kelemen-u. 7. Képkeret műhely
Iskola-utca 18.
6

A Szilágyi—Gömbös-affér,
BUDAPEST, aug. 18. Berethei
Marton Béla, a MÜVE főtitkára levelet intézett Szilágyi Lajos nemzetgyűlési képviselőhöz. A levél bevezető részében hangsúlyozza azt, hogy
Gömbös Gyula volt az, aki a hadifogoly-akcióval a legtöbbet tett a
háború hajótöröttjeiért. Kijelenti Marton, hogy Szilágyi támadása alapnélküli

és rosszindulatú

támadás.

Marton Béla azzal a passzussal fejezi
be nyilt levelét, hogy Gömbös Gyulának a nyilatkozata, amelyben a népköztársaság hivének vallotta magát
annak idején, tisztán taktikai szempontból történt és hogy Szilágyi
részéről ez nem más, mint nyilvánvaló rosszhiszeműség.

első

izben

nyilvánosan

szereplő

„Mohikán'-csónak szám.
délután félőt órakor.

Kezdete

Tőzsde.
SZEGED, augusztus 18.
A valutapiacon hétfőn megindult élénkség tartós volt KUlönösen a dollár ért el
magas emelkedést. Értékpapírban kötés
nem jöU létre.

Szegedi
irfolysmok:

Budapesti
záróárfolyamok:

Lei
—
Márka
4.78- 4.83
Francia frank
—
Svájci frank
—
Dollár 212.50-218Napoleon
745 —
Rubel
322-324
Szokol
_
Dinár
—
Lira
_
Szegedi keresk.
és iparbk
—.—

4.65-4.85
4.70—495
14.50—15.50
34.
3490
215.
230.800. — 810.—
320—3.35
360-3.75
9.10-930
.

uszó verseny,

három

melyet

a

valamint minden e szakmába vágó
cikk legolcsóbban beszerezhető

számmal beérkezett nevezéseket tekintve, felette érdekesnek és nagy-
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R O B I C S E K S Á N D O R cégnél
(Paprika-piac ) Vslírls-léf 10. Telefon I M I

FIRNISZ,

B A R T A
É S
K e r t é s z
Szent István-tér.
m
Telefon 17-05.

gépolaj, guanta, enyv, vaslakk 6s testékáruk jutá-

Legjobb érék, ékaiarak frato.f.a, Sagyajté,
múórásnál
J Ó Z S E F KBIcssy-a. 7
Óra- <a ékaterTSrt araayat, n latét
23 — javítás.
—

JSLÍSTOTH

nyos árban kaphatók

mEISL

25

IGNÁCNÁL

TELEPON 241.

Molnár és Társa
cégnél Peketesas-utca 22. mindennemű

zsineg- és k ö t é l á r u
a legjutányosabban beszerezhető.

29-£n.

Zsák, zsineg, ponyva, kőtél,

'•bot, mákot, árpát, tengeri ás zabot veszünk

20

Szatmári női-kalap üzlete,
Kölcsen-n. 3. íz.

KOCSILAKKOK
éa aila4aaa«aiB laatékak
alSaySa ár.a kaphaték

KARDOS

ro
M

SÁMUEL

S Z E G E D , Valéria-tér

Naponta friss teavaj

Állandó nagy raktár divat- éa nászkalapokban,
kalap-díszek, fátyolokban. Átalakitasok pontosan
és jutányosán készülnek.
2

szép csemegeszőlő, barack, dinnye, kitűnő málnaszörp legolcsóbban kapható

OL0CK LIPÓT CMaegedcIetében
K.laataa atca.

Gsontenyv ft U Korona
Fenyő Testvéreknél
Attila-utca 10.

R lövő héten nulltk meg

babot, árpát, zabot és tengerit napi árban veszek.

í e r S Caitrlmis csneieMz.
Tulajdonos: KENDERES! OYÖROY.
TELEFON-SZÁM 8 » .

21

TELEFON-SZÁM 836.

Ziioet Mk, ponyva ís (aziasági

WíAIAmV

T . I . I . . M l . »s.

11

Mákot,

51

MEISL

IGNáC

ATTILA-UTCA I

SZÁM.

25

Faketaaaa-alca 24. a s é a alatt, K . k . - p a l . t a
Telefon ÍJ— S7. szám.
Telefon 13—57. szán.

Magyar Szövetkezeti Központok
Á r u f o r g a l m i Részvénytársaság
Szegedi Kirendeltsége S z e g e d ,

pisfcolty Károly S ö

Telefon: 991. Árursktárai és irodahelyiségei: Tisza Lajos-körut 43.
szam, volt Bohn-féle mternátusban.

Zrlngl-utca 14., I. ím.
elvállal fordításokat és átalakításokat
lehető méltányos áron.
59

Állami megbízásai: Adógabona gyűjtés,
gyapjubeváltás, állami génakció lebo-

* legjeUáyoitbbtB beszerezhetek

HESSER LAJOS

39

nyolítása, papír behozatal Veszünk mindennemű mezőgazd. terményt, eladunk
mindenféle mezőgazdasági cikkeket.
27

A Nemzeti zászló-ho.'
címzett élelmiszerüzletben friss d i n n y e ,

Leszállított árak!

sser napi árban kapható.Telefon 15-53.

Idény előrehaladottsága folytán

női divatáraháza.

D n D C
rgész, t dkgramm 1 k«r.
D U r t S 120./, o* z s l r s z ó d a
t kgramm 64 korona N l f V A l b e r t n é
liiszerkereskedésében Valéria tér 5
szám. (Paprika-piac.)
75

a legjutanyosabb árban.

B o k o r J á n o s e.

rőfös és divatáruháza

26

Valéria-tér sarok.

aufojarage
Feketesas-utca

13.

sz.

Telefon 11-34. • • = Telefon 11-34.
Blsőrsitál harisnyák, keifyOk,
pamutok, cérnák.
-

42

Veszek
babot, mákot

Kurucsev Sándor
Széchenql-tér.

= =

blúzok, ruhák,
pongyoláknál.
KÚP GYULA ÉS TSA

A K o s s u t h - K á v é h á z , mint ilyen, a mai
napon megszűnt. Az átalakítási munkalatok folyamatba tétettek és s legmodernebbül berendezve az uj kávéház „f A R KK Á V C H A Z " cim alatt a Belvárosi
Mozival egyidejűleg megnyilik.
78

szegedi

evezős-egylet és a Szegedi
Uszó-Egyesület Tendez a Stefánia
előtt a hadifoglyok javára, a szép

a GEDÓBAN

ILLATSZER

Szeged,

A szentistvánnapi evezős- é -

épünnepélye
augusztus

és k . i m . t l k a l klISalsRsaaégak, eredeti kSlai
v l i i k , finom plpara siappaaak legolcsóbban
beszerezhetők Géspér lllaUsartir Széchenyitér 7. szám Szened-Csongrádi palota.
35

SfVS

SPORT.

Kereskedelmi Alkalmazottak
Atlétikai Clubjának
=

aáv

taré, tejfel, cukor és egyéb élelmi-

x Siessen jegyét a Burllngtonlhoz megváltani, mart elkapkodják! . . .
x Délmagyarország flirlap- éa
Nyomda vállalat, Szeged, Petőfi
Sándo.-sugárut 1. Izléées kiállításban, jutányos áion, gyorsan és pontosan készít mindenféle nyomtatványt.
Teljesen uj, modern felszereles.
Telefon: 16—34.

Szeged. 1920 augusztus 19.

73

Elvállal autók garagirozását, motorok
szakszerű javítását, személy- és teherautóval helyben és vidéKrc bármily táv o z á s t . 54

A tulajdonosok.

í r

R Ö V I D Á R U K

legolcsóbban beszerezhetők

56

c .. Sonkovics K á l m á n .

Nyomatott s Déini^gyarország hírlap- és nyondsvállslstnál Petőfi-sugárut 1.

