Szeged, 1920 szeptember 4.

Románia kéznyújtása.
SZEGED, szeptember 3.

Szomdszédaink kis ántántjából,
mely ellenséges gyürüt formált Magyarorszag körül, Románia — ugylátszik — jóinilulattal közeledik
felénk. Komoly szándéka lehet és
komoly lépésre készül. Közbenjárást
kéri Franciaországtól, hatna Oda
Budapesten, hogy a magyar állam
ne zárkózzék el a tornán állam iniciativaja elöl. Franciaország ezt a szívességet vállalta és teljesítette is.
Tóié értesült a magyar kormány
Románia szándékáról és tudomásul
vette, hogy a román király legközelebb Budapestre küldi egyik legmeghittebb tanácsadóját a jó szomszédi
viszony helyreállítása érdekében.
Nem tudhatjuk, hogy Románia e
bejelentett exponense, ha jönni fog,
milyen ajánlattal jOn, mit hoz és mit
kivan. Valószínűnek tartjuk, hogy a
lépése összefügg azzal a veszededelemmel, mely Középeurópát kelet
félöl nyugtalanítja.
Románia közeledő hajlandósága
elöl nem volna illó elzárkóznunk;
ezt tiltja a jó ízlés, az udvariasság,
de ellenzik saját reális érdekeink is.
A szerencsétlen háború és a kalásztrófális békekényszerflség Magyarországot úgyszólván jégre
tették,
kimenekülni ebből a helyzetből és
uj életet kezdeni csak ugy tehetséges, ba újból bekapcsolódhatunk a
nemzetközi viszonyokba.

Ára I korona.

Elhalasztották a bankjegyek
kicserélését.
— Korányi pénzügyminiszter nyilatkozata. —
BUDAPEST, szept. 3. Korányi Frigyes pénzügyminiszter a bankjegyek
kicserélésének kérdésével kapcsolatban igy nyilatkozott:
— A bankjegyeknek államjegyekké
való kicserélése halasztást
fog
szenvedni. Az a helyzet következett be, hogy — miután meghiusult a
gabona-exportunk — revízió alá kell vennünk az egész pénzügyi
programot. Ez a program tudvalevőleg a gabona-exporton épült fel, miután ez
meghiusult, az én pénzügyi programom is elavult. Ez a munkálat hosszabb
időt vesz igénybe, igy addig szó sem lehet a bankjegyek kicseréléséről.

Bécsből pénzelték a népbiztosok védőit.

— Szenzációs leleplezés a mai tárgyaláson. —
forrását, de tudta, hogy az összeg
Bécsből jött A Vilma néninek szóló
A népbiztosok bünpörének mai levélben ujabb 200.000 koronát kértárgyalása szenzációs bejelentéssel lek, mert pénz nélkül nem lehet
kezdődött. Dr. Aczél Imre főügyész- semmit tenni. Hangsúlyozta a kir.
helyettes állott fel szólásra a tárgya- főügyész-helyettes, hogy az elfogott
lás megnyitása után és kijelentette, levélben a kormányzó személye ugy
hogy a rendőrség néhány nappal van feltüntetve, hogy ez határozottan
ezelőtt letartóztatta Natonek Istvánt, és kifejezetten sértő.
aki több csomagot akart Bécsbe
Dr. Stocker elnök felhívja a jelencsempészni. Többek közöM két levél levő védőket arra, hogy egyenkint
volt egy borítékban nála, amelyek nyilatkozzanak a most elhangzotközül az egyik .Vilma néninek", a takra.
másik .Zsófi néninek", szólott. Nincs
Dr. Hojtás Henrik védő: E persemmi kétség az iránt, hogy az ben való szereplésem teljesen mentes
egyik levél Böhm Vilmosnak, a má- a politikától, csak jogvédői hivatásom
sik pedig Kunfi Zsigmondnak szó- láttam el a legjobb meggyőződésein
lott. A leveleket a védői kar egyik szerint. Elvállaltam Kalmár védelmét
tagia, dr. Nagy Mihály szignálta. A teljes jóhiszeműséggel. Védői dijat
rendőrség nyomozást indított az 10.000 koronát kaptam; ötöt Blaunerügyben, kihallgatták többek között tól, ötöt Nagy Mihálytól, de nem
dr. Blauner Mór védőügyvédet, aki sejtettem a pénz gyanús eredetét.
azt mondta, hogy dr. Nagy Mihály Levonom a konzekvenciát, azt, hogy
védő a bünper költségeire 130.000 a tiszteletdijat nem tartom meg és a
koronát kapott, nem ismerte a pénz védelemről lemondol:.
BUDAPEST, szeptember 3.
(Magyar Távirati
Iroda)

Elemi szükség ránk nézve, hogy
az izoláltságból, amely súlyos folytatása volna s hadiévek alatt szenvedett blokádnak, mentől előbb szabaduljunk és gazdasági kereskedelmi forgalmunkat a külföld felé
helyreállítsuk. Hasonló az anyagi
szituációja Romániának ír. Érdekcink e téren födik egymást Mindkét részről egyaránt kívánatos az
igy találkozó érdekek kölcsönös
BUDAPEST, szeptember 3.
ország ruthén nyelvű megyéit, más(Magyar Távirati Iroda.)
megértése, mert számos szükséglet
részt, hogy Lengyelország birtokába
fedezetét csak a terményfölösleg
A legnagyobb spanyol napilapnak, vegye Keletgaliciát.
Ha az ántánt
kicserélése által lehet nagy stílben az El Sal-nak két kiküldött munka- nem tudja, vagy nem akarja megbiztosítani.
társa beszélgetést folytatott gróf érteni ebeket az igazságokat, kontiAdva van tehát a tárgya és célja Apponyi Alberttal, aki a következő- nensünket kiteszi a legtragikusabb
a konceptációnak közlünk és Romá- ket jelentette ki:
megrázkódtatásoknak és megteremti
nia közt. De adva vannak a tárgya— A békeszerződés aláirása, saj- a kétségbeesés ligájá:, mely Németlás határai is: ezeknek az anyagi nos, elkerülhetetlen volt, mert nem országtól egészen a Perzsa-öbölig
érdekeknek, a megélhetési, a gyo- tehettük ki magunkat az antánt-álla- terjed ki, de ha az ántánt megérti a
mor-kérdéseknek gondozására kell mok blokádjának és a különféle kontinens szükségleteit, akkor feléje
szorítkoznunk. A gyomor szükség- katonai bonyodalmaknak. Aláirtuk kell orientálódni a magyar külpolileteinek tett engedmények nem diri- tehát a békét, de reméljük, hogy az tikának.
gensek az elme gondolataira, a sziv ántánt beváltja igérelét, vagyis majd
A spanyol lap munkatársa felérzületeire; más a fizikum, más a rektifikálja az uj határokat
Magyar- kereste gróf Andrássy Gyulát is, aki
psiche törvénye.
ország javára.
Örömmel látom, külügyminiszteri működéséről és a
Bármily táréyalásba bocsátkozzunk hogy a szövetséges államokban már forradalom kitöréséről beszélt és
is a szomszéddal exisztenciális kér- megindult egy mireánk kedvező azután igy folytatta:
dések felöl, pillanatra
sem feled- mozgalom. Kezdik már belátni, hogy
— A megcsonkított Magyarországkezhetünk meg a demarkációs
vonal Magyarország nem szükségképen nak az ántánt felé kell orientálódni
mögött szenvedő véreinkről, akiknek szövetsége Németországnak, hanem anélkül, hogy ez ellenségeskedést
az érdekei mindenkor hozzátartoz- igenis oríentálódbatik az ántánt jelentene volt
szövetségeseinkkel
nak a magyar politika egészéhez és felé is. Belátták azt is, hogy egy szemben. Erős a bizalmam, hogy
lényegéhez. Az anyagi szükséglet erős Magyarország
elkerülhetetle- az ántánt majd belátja, micsoda
kielégítését a ratio mentális, az ntI szükséges az európai egyensúly óriási hibát követett el a régi monarokosság követeli tőlünk, összeegyez- megalapozására és arra a feladatra, k iának és különösen Magyarországtetni a kettőt nem könnyű, ahogy hogy Nyugateurópa megszabaduljon nak feldarabolásával, hogy majd
nem könnyűek a magasabbrendű a napról-napra mindinkább fenye- hozzáfog a békeszerződések
revíziólelki funkciók: a tudomány és a gető boisevizmustól. Az utóbbi cél jához. A revízió nélkül Európa ki
művészet. A politika pedig a nehéz- elérése végett kell, bogy közös hatá- lesz téve a bolsevizmus rémségeinek
Bégek tudománya és a legyőzések raink legyenek Lengyelországgal, és ss európai civilizáció az utolsó
azaz, bogy visszakapjak Magyar- napjait togja élaL

Apponyl é s A n d r á s s y
a békeszerződés revíziójáról
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Az osztrák

kommunisták

résztvesznek a v á l a s z t á s o k o n .
BÉCS, szept. 3. (M.T. I.) Az osztrák
közvélemény sokat foglalkozik a kommunistapárt tegnapelőtti határozatával, amely szerint a párt Lenin
parancsára elhatározta, hogy résztvesz az osztrák parlamenti választásokon. A polgári sajtó rámutat arra
az ellentmondásra, mely a kommunistapárt előbbi és mostani magatartása között mutatkozik. Még az
Arbeiter Zeitung is mulat a határozaton és a következőket irja: Rövid
idővel ezelőtt a kommunisták mindenkit bolondnak vagy osztályharcárulónak tekintettek, aki a parlamenti
választásokon résztvesz. — Politikai
körökben általában az a nézet, hogy
a kommunistáknak a közelgő választásokon való részvétel csak a szociáldemokrata-pártnak árthat.

Megfeneklett a lengyel-orosz
béke.
PARIS, szept. 3. (M. T. I. Wolff.)
A Daily Mail Varsóból arról értesít,
hogy Minszkből visszahívták a lengyel
békéküldöttség ottmaradt tagjait A
bolsevista delegátusok Moszkvába
tértek vissza. A két delegáció egyike
sem javasolt fegyverszünetet.
PARIS, szept. 3. ( M T. I szikratávirata.) A Matin varsói tudósilójának értesülése szerint a szovjetkormány hajlandónak
nyilatkozott
Lengyelországgal békét kötni.
MOSZKVA, szept. 3. (M. T. I.)
Csicserin népbiztos értesítette Sapieha
lengyel külügyminisztert, hogy a
szovjet-kormány késznek nyilatkozott
elfogadni Rigát a béketárgyalások
színhelyéül, hogy a fegyverszüneti és
előzetes béketárgyalásokat ne késleltesse tovább.

Az ir polgárháború
LONDON, szept 2. ( M T. L)
Belfastban tegnap nagy utcai harcok
voltak, amelyekben legnagyobbrészt
bányamunkások vettek részt. A halottak száma eddig
ismeretlen.
Szombat óta legalább
25
halottja
van a zavargásoknak, a kórházakba
eddig több mint 2000
sebesültet
vittek be. Kétszáztizenhét helyen
gyújtogattak. Írország más részeiből
szintén zavargások
hire érkezik.
Dungarvonnál álarcosok megtámadtak egy magánházat és agyonlőttéi:
a lakóit.

Berlin uj főpolgármestere.
BERLIN, szept. 3. (M. T. 1.) Az
uj berlini városi közgyűlés 25-ös
bizottsága 14 szocialista szavazattal
11 polgári ellenében elhatározta,
hogy Wermath főpolgármestert ajból
főpolgármesterré jelölik. A második
polgármesteri állásra Richter szocialistát — volt szakszervezeti tisztviselőt,
aki már hosszú évek óta városi tisztviselő — jelölték, az érdemes dr.
Reieh helyébe, aki megváUk állásától és akinek a költészet terén is
jó hírneve van.

SZEOED

A numerus clausus ellen.
— A nemzetgyűlés mai ülése. —
BUDAPEST szeptember 3.
(Magyar Távirati
Iroda)

A nemzetgyűlést fél II órakor
nyitotta meg Szmrecsinyi
György
alelnök. A tegnapi jegyzőkönyv hitelesítése után áttértek az egyetemi
beiratkozásokról szóló törvényjavaslat folytatólagos tárgyalására.
Az első felszólaló Szadeczky Lajos, aki mint kolozsvári volt egyetemi tanár, részletesen ismertette
beszédének elején a kolozsvári
egyetemen uralkodó
állapotokat.
Nekünk a magyar kultura terjesztésével visszaesni nem szabad, hiszen
a kulturátlanság igy is elég nagy.
Visszariad a tanszabadság
korlátozásától, mégis a mostani végső szükség miatt átmenetileg
elfogadja.
Ennek a törvényjavaslatnak csak
provizórikus
jelentőségűnek,
kell
lennie, mert a területi integritás viszszaállitása után vissza kell térnünk
a tanszabadságra. A törvényjavaslatot
elfogadja abban a reményben, hogy
rövid ideig fog fennállani és a nemzet javára fog szolgálni.
Vasadi Balogh György aggodalmat táplál a javaslat ellen. Nagy
hibának tartja, hogy külső behatások irányítják a nemzetgyűlést, amikor az ország integritása érdekében
kell dolgoznia. A hazának minden
polgárát erre egyesíteni kell akkor,
amikor botot és numerus clausust
adunk és zsidót kiáltunk. A nemzetgyűlés apróságokkal tölti idejét,
ahelyett, hogy fontos reformmunkát
végezne.
Az ülés folyik.
A KORMÁNYZÓPÁRT ÉRTEKEZLETE.
A Politikai Tudósító jelenti: A kormányzópárt intéző-bizottsága csütörtök délután
Prohásika Ottokár elnöklésével ülést tartott, amelyen betöltötték a megüresedett
icgyzfti állásokat, majd Pelhes László képviselő ismert bejelentésének megvizsgálására kilenctagú bizottságot küldtek ki. Az
intéző-bizottság Nagy Pál képviselő kilépcset tudomásul vette és végül elhatározta,
nogy az elnök engedély* nélkül a pártértekezleten a tagok önálló Indítványt nem
tehetnek. Az intéző-bizottság Ölése után
pártértekezlet volt, mely nagyatádi Szabó
István minisztert bizalmáról
biztosította.
Hasonlóképpen bizalmát fejezte ki a párt
Meskó Zoltán alelnök iránt. Czettler Jenőnek a Károlyi-kormány tagjainak kérdörevonása tekintetében tett indítványa kapcsán
az értekezlet ugy határozott, hogy ezen
tigy csak akkor kerülhet szőnyegre, ha az
ország már minden krízisen tul lesz és
teljesen nyugodt viszonyok között kellő
távlatból ítélheti meg a mult idők eseményeit. Elhatározta az értekezlet, hogy a
nemzetgyűlés a földreform és a pénzügyi
javaslat letárgyalása után szünetet tart.

Dugonics Kertmozi
Igazgató: Vaa Sándor.
Telefon: 165 és 15-00.

Pénteken, szombaton és vasárnap

A szezon legnagyobb
szenzációja, a

Burlingtoni
Jaguár
Ml. rész:

fl manillai ciiklop*
6 felvonásban.
| Előadások fél 8 és 9 órakor.

S z u r m a y volt honvédelmi
m i n i s z t e r a h a d b í r ó s á g előtt.
— A Tisza-pör tárgyalása. —
BUDAPEST, szeptember 3.
(Magyar Távirati
Iroda)

A főtárgyalás megnyitása után
Sztupka őrnagy-hadbiró bejelentette,
hogy az ügyészi iratokból előkerült
az a kartate, amelyből kitűnik, hogy
Gártner odakinn járt gróf Tisza
István lakásán, azonkívül előkerültek a Gártnerre vonatkozó iratok is.
Az iratoknak tartalmát a haditörvényszék tudomására hozza, helyességükért felelősséget vállal. Gártiier
Balassagyarmaton gyanússá vált és
letartóztatták. Iratokat vettek fel róla
és ezekkel együtt Budapestre kisértették a katonai ügyészséghez. Gártner azonban útközben Rákoson
az ót kisérő első fogházöröktól iratait ellopta és bedob'a a vendéglőhöz
tartozó klozetba. Vén János fogházör
azonban ezeket az iratokat pár nap
múlva onnan kihalászta. Ebből a
bűnügyből kifolyólag került letartóztatásba a 17. helyőrségi kórház zárt
osztályába. Ennek az osztálynak vezetője akkor Klein
Iván tartalékos
egészségügyi hadnagy volt. Ez elmondotta, hogy egy alkalommal
megjelent nála Gártner Marcel felesége és beszélgetési engedélyt kért
Klein ezt megadta és ellenőrizte a
beszélgetést. Gártner azt az utasítást
adta feleségének, hogy menjen fel
Károlyi Mihályhoz és kérje szabadlábra helyezését. Mondja meg Károlyinak, hogy

ő az a bizonyos GOrtner, aki
azt a nagy dolgot annak idején
csinálta.
Hogy hol járt Gártner felesége,
azt az őrnagy-hadbíró nem tudta
megállapítani, azonban tény, hogy
Gártnernek a felesége Böhm Vilmos
hadügyminiszterhez beadott egy kérvényt, amelyben elmondja, hogy
férje nagytehetségű vegyészmérnök,
ideggyenge beteges ember és ezért
szabadlábra helyezését kérte. Ezt a
kérvényt a minisztériumban rendki->ül sürgősen kezelték, az ügyészségnél éppen akkor foglalkoztak
azzal, hogy Gártner ellen bűnvádi
eljárást rendelnek el és vizsgálati
fogságba helyezik, mikor azonban a
kérvény megérkezett, nem tudni
történt-e szóbeli intézkedés, de az
ügyészségnél ki van javítva a vizsgálati fogság szabadlábra helyezésre.
Ennek folytán Mick Guidó századoshadbíró
szabadlábra
helyeztette
Gártnert. Mikor másnap írásbeli
parancsot kért Klein Iván Mick
százados-hadbírótól a szabadlábra
helyezésre vonatkozólag, Mick azt
mondta, hogy írásbeli parancs nincs,
az intézkedés a hadügyminisztériumból jött.
Ezután a tanúkihallgatásokat folytatták. Elsőnek báró Szurmay Sándor gyalogsági tábornokot hallgatta
ki a törvényszék.
Mondada: Mikor, hol és ki állal
vette hírül Nagyméltóságod a Tisza
ellen elkövetett merényielet?
Szurmay:
Október* 31-én este,
mikor Friedrich és társa, Furó Géza
nálam jeienvoltak, nem tudom, hogy
ki mondta el. Az én környezetemből valaki, vagv telefonáltak ezt.
Mondada:
1918 október 31-én
működött a honvédelmi minisztériumban rendesen a telefon?
Szurmay:.A
város felé működött,
de nem működött H.-cs felé, vagy
az Armeekommandóhoz. 30-án éjjel
a minisztertársaimnak
sem Jitdtam
telefonálni.
Mondada: Milyen fonlosabb események történtek
1918 október

3l-én Nagy méltóságod személyével
kapcsolatban a honvédelmi minisztériumban ?
Szurmay:
Délután hivatalos helyiségemben voltam, lámpagyujtás után
parancsőrtisztem
jelentette, * hogy
Friedrich István és egy másik ur
vannak itt és velem óhajtanak beszélni. Ha jól emlékszem, hozzátette
a bejelentő azt is, hogy a két ur
a nemzeti
tanács
nevében jött.
Belépett Friedrich István, akit régebbről ismertem, mert parancsőrtisztemnek és törzsemnek kedvenc
tisztje volt Uzsok mellett, bemutatta
Furó Géza földbirtokost és kijelentette, hogy

a nemzeti tanácstól jönnek, hogy
a honvédelmi minisztérium
átadásánál jelen legyenek.
Kijelentette egyúttal
Friedrich,
hogy az uj kormány már megalakult, Linder a hadügyminiszter és
most mentek Józset főherceg őméltóságához. En az urakat hellyel kínáltam meg és Friedrich felé fordulva azt mondtam, hogy ugylátom,
hogy ö van kiszemelve
honvédelmi
miniszternek és ezért, de más oknál fogva is tanácsosnak tartanám,
ha őt tájékoztatnám az országban
inaugurált intézkedésekről és a katonai helyzetről. Ezen tájékoztatás
folyamán Friedrich nagyon
gondterheltnek
mutatkozott
és kért,
hogy hagyjam őt el. — Nagyobb társaság volt nálam a fogadó-szobában és később Károlyi
Mihály maga is a fogadó-szobában
néhány szót váltott Friedrichhel és
Linderrel, azután hozzám fordult és
azt kérdezte, hogy állunk a fegyverszünettel. Mondtam, hogy megindultak a közvetlen tárgyalások az olasz
főparancsnokkal. Felhívtam Linder
figyelmét arra a zászlóaljra, mely
október 31-én este 10 órakor érkezik Budapestre. Figyelmeztettem, hogy
Pesten egyetlen katona sincs, erre a
zászlóaljra nagy szüksége lesz, mert
katonaság nélkül a rendet nem lehet
helyreállítani, sem fentartani. Ajánlottam, küldjön ki valakit a vasútra
megfelelő paranccsal, gondoskodjék
a zászlóalj elhelyezéséről és ellátásáról. Linder ezt nagyon hálásan
fogadta.
Zoltán László elnök: Mi a véleménye Nagyméltóságodnak, van-e
valami jel arra, hogy Károlyi Mihály
valami befolyást gyakorolt volna arra,
hogy Tiszát meggyilkolják?
Szurmay: Abszolúte nincsen megfigyelésem erre, beszédünk során
egyáltalán nem jött a szobába.
Zoltán elnök: Az is lehetséges,
hogy valaki egyszetüen ezt a tényt,
mint egy kellemes ajándékot hozta
volna, anélkül, hogy tudott volna
ró'a előzőleg?
Szurmay: Mikor hozzám jött, már
tudott róla, az eeészen bizonyos,
mert hiszen az eskütétel után jöttek
hozzám és ott hallották a gyilkosságot.
Mondada:
Kegyelmes uram, nem
beszélt akkor Károlyival a gyilkosságról ?
Szurmay:
Csak arról beszéltem,
amit előadtam. Károlyi igen jókedvűen jött oda, mosolygó arccal,
deprimáltnak egyáltalán nem látszott.
Sztupka őrnagy-hadbiró: Az időt
szeretném kissé ponto-.an tudni, mikor az átadás megkezdődött. Friedrich István ugyanis .ízt állitja, hogy
ő kora délután, fél 4—4 óra tájban
ment fel a honvédelmi minisztériumba. Nagyméltóságod azt vallotta,
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hogy már lámpagyujtás után érkezett oda.
Szurmay:
Én az órát pon'osan
nem tudom megmondani, de amint
már mondtam, késő délutáni óra
lehetett, mert ugy rémlik nekem,
hogy már lámpagyujtás után volt.
Friedrich sokáig volt nálam, megérkezésétől kezdve egészen addig,
amikor én háromnegyed 9-kor eltávoztam, de nem tudom, hogy 5-kor,
fél 6-kor vagy valamivel előbb
jött-e.
Sztupka őrnagy-hadbiró: Kegyelmes uramnak hivatali működéséből
kifolyólag volt arról tudomása, hogy
gróf Károlvi Mihály milyen tevékenységet feitett ki a forradalom előkészítésében ?
Mondada kijelenti, hogy erre nem
tar'ozik Szurmav felelni.
Szurmay:
Erre nézve nem tudnám
megkülönböztetni, hogy mely dolgokat tudtam már előbb és melyekről értesültem később.
Sztupka
őrnagy-hadbiró: Arról
méltóztatik tudni hivatalos minőségben, hogy a gHlileisták és egyéb
ilyen szervezetek milyen tevékenységet fejtettek ki a hadsereg fegyelmének megla7itásában ?
Szurmay a Gallilei-kör és a katonatanács működéséről nyilatkozik részletesebben.
A tárgyalás folyik.
KORÁNYI
PÉN?0GYMINI8ZTER A
TAZ*DEAOÓPÓL ÉS AZ >3 ALIAM•JEGYEVRŐL. A M. T. I. jelenti: Báró
Korányi
Frigyes pénzügyminiszter tegnap
este a sajtó tudósítói előtt ugy nyilatkozott. hogy eddig még nincs tudomása
arról, hogy a képviselők közül valaki a
tőzsdeadó felemelésóról szóló eredeti törvényjavaslattal szemben az adókulcs emelését célzó javaslatot szándékozik tenni.
Véleménye szerint a tőzsdeadó kulcsát
csak oly mórtékben lehet megállapítani,
hogy az ezáltal keletkező forgalom csökkenés folytán az állam ne károsodjék és a
forgalom csökkenése következtében beállott veszteség felül ne múlja az adókulcs
felemelése folytán beálló adójövedelmi
többletet Kijelentelte, hogy éppen ezen
oknál fogva a kétezrelékes
tózsdeadókulcshoz ragaszkodik és nem tartaná célravezetőnek a magasabb adókulcs megállapítását. — Az uj államjegvek kibocsátásáról a pénzügyminiszter ugy nyilatkozott,
hogy uj pénzügyi programot akar kidolgozni és ennek keretében kívánja a forgalomban levő pénzeket egységes államjegyekre beváltani és ezzel kapcsolatban
valutáris ügyeinket is rendezi.
J Ö V Ő HÉTEN TÁRGYALJÁK A FÖLDBIRTOKRFFOR/nOT. A Politikai
TudósM
jelenti: A földbirtokpolitikai törvényjavaslat a jövő hót első felében kerül a bizottságokban tárgyalás alá.

TÁV I R AT.
D u g o n i c s Mozi
Szeged.
A g á l y a r a b két részes
v i l á g s z e n z á c i ó az eddigi filmek l e g n a g y o b b
atrakciója Wegenerrel
a f ő s z e r e p b e n megérkezett a D u g o n i c s Mozi
r é s z é r e f e n t a r t o t t u k,
s z e p t e m b e r 6-tól műsorra vehetik.
R a d i u s.

íírnnii Gyapjúszövet,

Bársony
Flanel B a r h e t
Zefír
Vászon
Siffon és Karton
szenzációs o'csó
árakban kapható

BIÜZ-, Rnüa- es Poneyolaoár
Kígyó-utca 2. sz., Ke!eü-palota.
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*"BÉCS, szept. 3. (M. T. I ) A
Staatskorrespondenz
jelenti: A bécsi
országos főtörvényszék több magyar
népbiztos és ezek alárendeltje ügyében, akik kiadatását a magyar kormány kérte, elhatározta, hogy nem
ad helyet a kiadatási
indítványnak.
Az országos fötörvényszéket ebben
a lépésében lényegileg annak megfontolása irányította, hogy az osztrák kormány 1919 augusztus 2-án
a volt tanácskormánnyal egyezményt
kötött. A kommunista népbiztosoknak és alárendeltjeiknek e megállapodás következtében a kiadatása,
olyan cselekedetek miatt, amelyeket
a népbiztosok és alárendeltjeik kormányzati hatalmuk gyakorlása közben követtek el, nem engedhető
meg. A magyar hatéságok részéről
felsorolt bizonyítékok és gyanuokok
alapján azonban nem állapitható
meg, hogy a kiadatási kérelem
alapjául szolgáló cselekedetek nem
a tanácskormány uralmának fentartására, az ennek megbuktatására
irányuló
törekvések elnyomására
szolgáló intézkedések sorába tartoznak. Az emiitett megállapodás szerint Magyarországnak csak arra van
joga, hogy a kiadatást olyan bűncselekmények miatt kérje, amelyek
kivül esnek a kiszolgáltatandó kormány cselekedeinek keretén és az
akkor érvényben volt törvényekkel
és rendeletekkel ellenkeznek. Az
osztrák katóságok csak arra jogosultak, hogy ebben az értelemt en
járuljanak hozzá a kiadatáshoz. A
magyar bíróságok részéről közölt
adatok alapján meg kellene tudni
állapítani azt, hogy a cselekedetek
ellenkeznek-e a tanácsköztársaságnak akkor érvényben volt törvényei-
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SZEGED
vei. Ezeket a törvényeket és rendeleteket közölni kellett volna és meg
kellett volna állapítani tudni azt,
hogy a cselekedetek nem csupán
eszközök voltak a tanácsköztársasági
kormány alapelveinek keresztülvitelére és az ellene irányult ellenáramlatok elnyomására, hanem büntettek
voltak, amelyek a terheltek politikai
ténykedésével semmiféle összefüggésben nem voltak. Ilyen értelemben azonban bizonyítással nem szolgáltak, a kiadatásra vonatkozó első
kérelem óta 14 hónap — tehát kétségtelenül megfelelő idő — mult el,
ugy hogy a kérelmet el kellett
utasítani.
BÉCS, szept. 3. (M. T. I.) A
Reichspost a
Staatskorrespondenznek a magyar népbiztosok kiadatására vonatkozó jelentéséhez a következőket fűzi:
— A törvényszéknek jogi szempontból bizonyára igaza van, azonban a nép sohasem fog ja megérteni,
hogy miért adnak ki idegen államnak minden tolvajt és miért nem
állítják illetékes bíróság elé viszont
azokat, akik hatalmukat a legsúlyosabb bűntettekre használták fel.

Tiltakoznak Konstantinápoly
görög megszállása ellen.
BERLIN, szept. 3. (M. T. I.) A
német sajtó közli az Osservatore
Romanonak, a vatikán hivatalos lapjának eddig még meg nem erősített
jelentését, amely szerint Konstantinápolyt görög csapatok szállták meg.
Az Osservatore Romano hozzáfűzi a
jelentéshez, hogy ez a hír a katolikus
világot nem hagyhatja közömbösen.
Anglia és Franciaország nem egyezhetnek bele abba, hogy Konstantinápoly görög kézen maradjon
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BELVÁROSI
MOZI
szeptember 8-án
megnyílik. TELEfON:
Igaz gatósá g 258.
Pénztár 582.
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HÍREK.
— Szegedi úrhölgyek zászlaja
a pusztaszeri
ünnepségen. A
Pusztaszeri Árpád-Egyesület vezetősége állandóan foglalkozik az 5-iki
ünnepség emlékezetessé tételével s
már az előjelekből is látható, hogy
az ünnepség nagyszabású lesz. A
kormány és a nemzetgyűlés, valamint a törvényhatóságok is képviseltetik magukat, Szegedről pedig a
polgárság és katonaság ig;n nagy
számban fog Pusztaszeren megjelenni. Az ünnepségnek különös
voiizóerőt kölcsönöz, hogy a szegedi
úrhölgyek zászlót ajánlottak fel az
egyesület részére, melyet tz ünnepély keretében fognak felszentelni.
A zászlószentelésnél 32 magyarruhás
urleány és 32 férfi vesz részt, mint
koszorúslányok
és vőfélyek. Az
ünnepély után este a Kass-szálloda
külön termében fényesnek ígérkező
táncmulatság következik. A pusztaszeri Árpád-ünnepre
különvonat
indul Szeged-állomásról vasárnap
reggel 5 órakor. Az érkezőket Kisteleken lehető számban kocsik fogják várni. Jegyek a menetjegyirodában és a vasúti pénztárnál
válthatók. Indulás vissza Kistelekről délután 6 órakor. Jegyárak: II.
osztály oda-vissza 72 korona, III.
osztály oda-vissza számítva 42
korona.
— Bakó László a Nemzeti S i l n h á i
örököl tagja. A M. T. I. jelenti: A kultuszminiszter Bakó Li ulót, a Nemzeti Színház
művészét, a keresztény zene- és színművészek szövetségének elnökét, a magyar
nemzeti megújhodás zászlaja alatt országszerte kifejtett fáradhatatlan möködése elismeréséül a Nemzeti Szinház örökös
tagjává nevezte ki.

— Ferenc Ferdinánd leánya
férjhez megy. A Neues
Wiener
Tagblatt
prágai jelentése szerint
Ferenc Ferdinánd
főherceg leánya,
Hohenberg Zsófia 8-án fogja tartani
esküvőjét gróf Nostitz Frigyessel.
—

A

Bankegyesület

tűzifája.

Megírtuk, hogy a város megbízást
adott a szegedi Bankegyesületnek
arra, hogy Szerbiából hajón 7ü0
vagon tűzifát hozzon be Szegedre.
A fa hajón átvéve v?gononként
11.750 koronába került volna, mely
a telepre szállítva összes költségekkel együtt 13 ezer koronát tett volna
ki. A Bankegyesület már le is fizette
a nyolcmillió 225 ezer korona vételárat, a zágrábi eladó cég azonban
most arról küld értesítést, hogy a
kiviteli illetékek 3132 jugoszláv
koronát tesznek ki. A fa vagononkinti ára tehát eddig, ha más ujabb
díj hozzá nem jön, 16.000 koronát
fog kitenni.
— Drága az utcakövezés. Tegnapi számunkban közöltük, hogy a
városi mérnöki hivatal a Szegedre
szállított 60 vagon szobi terméskövei
megkezdi az elhanyagolt uttestek
kikövezését. Megtudtuk, hogy e
munkálathoz 800 vagon terméskőre
van kötésünk, melynek csak a felemelt vasúti díjtételből származó
szállítási difcrenciája egy millió koronát tesz ki.

fischer Testvérek
ékszereket, órákat pontosan és
szakszerűen javítanak.
Állami tisztviselőknek 86b
kedvezményt adunk.

KárAst u io Szeged
1

Veszünk sárgareze , vörösrezet,

ó l m o t és m i n d e n n e m ű fémet
a*

Szvaton és Kucses

műszaki iroda
Raktár: Feketesas-utca 22. sz.
(Wagner-palota,
udvarban.)
158

—
Nagyszabású
táraadalml
akció indul meg a menekültek
felaegélyezéaére. Megírtuk, hogy e
hó 8-án a Szegeden levő országos
menekültügyi hivatal gyűjtést rendez
menekültjei felsegélyezése céljából.
Hogy a gyűjtés minél eredményesebb
legyen, dr. Aigner
Károly főispán
ma délutánra gyűlésre hívta meg a
Szegeden lévő összes
társadalmi
osztályok képviselőit. A hosszú névsorból a következő neveket említjük:
Dr. Aigner Károlyné, dr. Somogyi
Szilveszterné, dr. Szalay Józsefné, dr.
Bottka
Sándorné, Szende
Pálné,
Bagics Rozál, Gárgyán Imréné, Holtzer Jakabné, Worsikowszkyné, Vér
Ferenc né,
Berzenczeyné,
Holtzer
Emiiné, Simitsné,
Biedlné,
Fluckné,
Gárgyánné,
dr. Dobayné, többnyire
férjeikkel s az itt felsoroltakon kívül
is még többeket. Ezzel a gyűjtési
akcióval kapcsolatosan emiitette a
főispán, hogy a zsidóságot nem akarja
a társadalmi mozgalomból kihagyni,
mint ahogy a nemzeti hadsereg céljaira indított gyűjtésből is kivették
a részüket
— Terméskővel javítjuk a rakpartot
Berzenczey Domokos városi főmérnök
budapesti utja alkalmával eljárt a kormánynál oly irányban, hogy a rakpart
javítási munkálatainál vasbeton helyett
terméskő alkalmazására kérjen engedélyt
A jóváhagyás alapján az építkezést már
meg is kezdették.

— Munkáakönyvtárt létesítenek Budapesten. Nagyszabású agitáció indult meg a közelmúltban
Budapesten, melynek az a célja,
hogy a munkásság részére felállítandó könyvtárhoz szükséges tökét
összegyűjtsék. Az ügynek
Haller
kultuszminiszter, Oláh
Dániel volt
munkásminiszter és még többen
buzgó támogatói. Ma ez ügyben
Csongrádról Szegedre érkezett László
Antal és Matusiák Brúnó, hogy itt
is gyűjtsenek a könyvtár céljaira.
Elmondották, hogy Csongrádon a
parasztgazdák 1000 koronánál nem
adlak kevesebbet, a dunántuli gyűjtés alkalmával pedig vármegyénkint
2—300 ezer korona folyt be. Szegeden 3—4 hétig maradnak. Munkájuk megkönnyítése céljából Somogyi
polgármester a következő szövegű
írással látta el őket:
A magyar nemzeti munkáskönyvtár intéző-bizottsága széleskörű propagandával azon fáradozik, hogy a
félrevezetett magyar munkásságot
visszahódítsa a nemzeti alapon szervezkedő hazafias munkás-táborba.
Ezen propaganda kifejtése érdekében
Szeged szab. kir. város területére
Matusiák Antal és Matusiák Brúnó
urak küldettek ki, akik a mai napon

KORZO-MOZI
TEiEFON: Igazgatóság 455.
Pénztár
11-«5.

Péntek, szombat, vasárnap, szeptember
3., < és 5-én

Pathé-fllml

Rendező: jlbel Gance.

J'ACCUSE!
Fantasztikus filmjáték hat felvonásban.
Főszereplök:
EMMV LVNN és S Í V É R I N MARS,
Előadások köznapokon 5, 7 és 9 órakor,
vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

Sifged, 1920Sszeptember 4.

SZ E O ED
előttem megjelenvén, magukat és
kiküldetésüket szabály szerint igaiolták. Céljuk: egy magyar nemzeti
munkáskönyvtár

létesithetésére tör-

vényhatóságunk
területén gyűjtés
eszközölni. A magam részéről is kívánatosnak tartom, hogy ez a munkás-propaganda városunk területén
is kellő eredménnyel járjon, miért
is fentnevezett kiküldött urakat a
város közönségének támogatásába
hazafias tisztelettel ajánlom.
x A manlllal cyk'op, a Burlingtoni Jaguár második része ma
megy a Dugonics
Kertmozi-ban.
Jegyek korlátolt számban kaphatók.
— Izraelita i i t M t U i U U t . A zsinagógában a vezekló istentisztelet vasárnap,
szeptember Vén és 12-én. hétfőn reggel
háromnegyed 6 órakor, a közbeeső napokon egynegyed 7 órakor kezdődik.

x Kitűnő N Y E L V M E S T E R N Ö
sok évi gyakorlattal német, francia
és angol nyelvet tanit, elismert legjobb mód'Zer, társalgás és grammatika utján. Cim a kiadóban.
— Megalakul a szabadoktató
bizotuág. E hó 11-én alakul meg
uj szervezeti formájában a törvényhatósági szabadoktató
bizottság. A
bizottságot már 1913-ban felállították
s most csak annak átszervezéséről
van szó. Céüa különösen az, hogy
a nép legalacsonyabb rétegei között
is helyet szorítsanak a tudományos
haladásnak. E bizottság titkára
Schneider Fiuméből menekült iskolaigazgató lesz. A vele folytatott beszélgetésünknek közöljük itt néhány
érdekes mozzanatát. Eszerint D'Annunzio Napoleonos allűrökkel szédíti
a fiumei lakosságot. Mielőtt Schneider Fiuméből eljött, az olasz söpredék kirabolta az ottani horvát bankokat, a trezorokat azonban nem
tudták felnyitni. A hajókat is kirabolták s különösen sok bort vittek
el. Noha a fiumei magyarokat nyugton hagyják, a 8000 ottlakó magyarból ma már alig 800 van a városban. Végül említést érdemel, hogy
a fiumei törvényszék, melynek egy
kiváló magyar biró, dr. Halász Zoltán az elnöke, az olasz király nevében hozza az Ítéleteit.
— UJ ügyvédi Iroda. Dr. Lukátsy
Géza ügyvéd dr Qról Árpád ügyvédtől különvált és irodáját Kossuth*
utca 21. szám alatt (a víztoronynál)
megnyitotta.
— í n mássá fa — 172 koronaMilkó Henrik fakereskedö cég 10 vagon
tűzifát hozott be a városba, melynek árát
ax árvizsfáló-bizottság az 57,-oe kereskedői haszon hozzászámltásával hosszas
vita után 172 koronában Állapította meg
nétermázsánként.

x Segeaváry drogéria Szeged,
Kárász-u. 6. sz.
M
x J tccusel Mozgóképnek még
oly nagy erkölcsi sikere nem volt,
mint a J'accuse! cimü filmnek. A
rendez- s tökéletessége, a fotográfiák
népsége és a művészi játik utolérhetetlenné teszik ezt a csodás
filmet, mely péntektől vasárnapig lesz
műsoron a Korzó-moziban.
— Iámét megkezdődik a páni•pebnláelA. A pénzátcserélésre vonatkozólag
nyilvánosságra
jutott
kijelentések, amelyek részben illetékes helyekről hangzottak el, nagy
spekulációknak vetették
meg az
alapját Eltekintve az ártatlanabb
rémhirterjesztőkröl, akik jól értesült
forrásokra való hivatkozással állítják, hogy a most forgalomban levő
bankjegyeket ilyen és ilyen százalékos levonással fogják beváltani,
mar jelentkeznek a konjunktura elszántabb lovagjai is, akik a szavakat tettre váltják és már meg is
kezdték a pénz átcserélését, egyelőre csak kis lételekben, de terméa uját javukra. Biztos érte-

sülésünk van róla, hogy egyes ktllvárosi kereskedők a gyanútlan
tanyai nép ezreseit
haszonöt-ötvsn
korona levonással cserélik be aprópénzre: husz, ötven koronás
bankjegyekre. Azt híresztelik ugyanis,
hogy csak az ezerkoronásoknak
fogja az állam levonni a negyedrészét, a többi pénznemeket teljes
értékükben becserélik. A kAi.nyen
hivők tömegesen igyekeznek túladni a birtokú.(ban levő ezreseken
és ez által a spekulánsok gyönyörű
keresethez ju'nak minden fáradozás
éa kockázat nélkül. Az illetékes
hatóságok figyelmét felhívjuk erre a
körülményre és reméljük, hogy mielőbb letörik az illegitim pénzbecserélők ambiciózus munkáját.
— Tolvaj szobaár. Bódi
Jánosné
Arviz-utca 3. számú házban lakó asszony
egy bútorozott szobát adott ki Balog
Mihály napszámosnak. Midőn a lakó tegnap eltávozott, Bódi Jánosné észrevette,
hogy az ágynemű és egyéb fehérnemüek
eltűntek. A rendőrség letartóztatta a tolvaj
albérlőt, aki a lopott holmit időközben értékesítette Az eljárás folyik ellene.

Tőzsde.
SZEGED, szeptember 3.
Az összes valuták néhány ponttal estek
ugyan, irányzat azonban mégis szilárd.
Budapesti
Szegedi
záróá f o l y a m o k :
árfolyamok:
5.55-5.T5
Lei
5.55
4.95-5 15
Márka
5.18—5.17
1725
Francia frank —.—
39.50 - 40.50
Svájci frank —.—
240
255.Dollár —.
.—
805.
.Napoleon
—.—
11.35--.—
Lira
—
3.15-325
Rube
3.33-330
4.
4.20
Szokol —.
S.25
Dinár
-.
.4 25-435
Léva
-.Szegedi keresk.
és iparbk —.—
Szeged csongrádi
taknrékp.
—.—
Szegedi közp. bank
részv.
—.—
Belvárosi mozi
r.-t.
1250.Szerkesztik: Dr. SZILASSY CÁSAR és VERMES ER«fl.
A szerkesztésért telelte: Or. SZILASSY CÁSAR.
Laptulajdonos: „SZEOED* lapkiadóvállalat r-t
Felelte kiadó: 0r. SZALAY LáSZLÖ

Eiegendő szenünk lesz a télen.

Rossman Béla

BUDAPEST, szept. 3. Gálly Kálmán miniszteri tanácsos a szénbehozatal ügyében a következő nyilatkozatot tette:
— Mezőgazdaságunk üzemanyaggal való ellátása az utolsó időben
kellő lendületet vett. Darabos szén
nincs ugyan annyi, hngy az összes
igényeket ki tudnók e.^iteni, de a
szénkormánybizto-ság állandóan fokozza a nekünk juttatott mennyiséget. A belföldi széntermelésből a
májusi 2280 vagonnal szemben
juniusban 2300. juliusban pedig
2200 vagont eszközölhettünk ki A
külföldről való szénb hozatal elől is
elhárult k immár az akadályok, ugy
hogy Poroszsziléziából a bojkot
megtzünése óta több mint ezer vagon síén jött be, szeptember közeta pedig még 2000 vagon érkezik.

étterme ét sörcsarnoka

Vár-utca 4. szám.
Erdélyi menekültek találkozó

Karbid,

5 e l s ő r e n d ű kőmentes, kapható

n i H f t m
fűszer kereskedésében, Tisza L -körút 55
•W

összeesküvés
• nagyvezér ellen.
I.ONDON, szept. 3. (M. T. I.)
Konstantinápolyban — a Times távirata szerint — letartóztattak egy
anatóliai nacionalistát, aki azért jött
Konstantinápolyba, hogy meggyilkolja
a nagyvezért. Harc fejlődött ki, melynek során egy rendőrt megöltek. A
letartóztatott embernél több bombát
találtak.

Bulgária

a népszövetségbe
kívánkozik.

PÁRIS, szept. 3. (M. T. I.) A
Temps szófial himdása szerint néhány bolgár diplomata és a miniszterelnök titkára Belgrádba utazott,
hogy Szerbiának egyezmény megkötését javasolja. Bulgária ezenkívül
lépéseket .ctt a szövetségeseknél
abból a célból, hogy felvétessék a
népszövetségbe.

Englánder József
cukorkaáru raktára, «J*HarOmőlc* be- 4* kMt«l«

8 z c g o d , Klauzál-tér 3.

í m

a legmagasabb árban
117
F f U U D I terményüzlet, Vidra-utca 3.

Szap'eaber hó köaepén egy ui. "»z*t>
éa modernül berendezett

kávéház
nyílik meg az uionaan épült Belvárosi
Mozi mellett, a színházzal szemben,

K A V É M

P A R K

A Z

név alatt. Ezen helyiség pazar berendezésénél fogva hivatva lesz az előkelő közönsrg igényeinek megfelelt
kellames szórakozó helyet nyuitani. A
A belvárosi Mozi foyerióból ka*>etlen
beiórat a kávéházba és a ká.shózbol
viszont a loyarbo. Szu»hó/i hideg ós
meleg vacsorók. ió kóvéhózi italok,
cisőicndu cigónyzene óli a iio.ykozunség rendelkezésér'.
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LEGJOBB

C I P Ő K " « " S Ö S I

ARBHN KHPHRTÓK
KAROÍYI-U. „ C I P Ö H f t Z "

hí

I;Jl;t

,

l

'=

Férfi, nfll és gyermekcipők mérték ulán Is

Belvárosi

Illatszertár

Kiss Dávid p a l . t . , Tóth PSt.rrsI
Telefonszám 7ut

ss.ak...

Valódi H o . b l g a n t , D ' O r a a y , Cotty
parfümök eredeti üvegedben és kimérve. E a u De H o a b l g a n t , Eau Dc
Toilette. Eredeti E a o dc Cologna,
„ O i b b a " azappanok óa fogerémek.
.GIBBS'-gyártmányok magyarországi
egyedüli képviselete és elárusitása. 38
Hasábos vagy baltázott tflzlfa, faszén,
kokaz, mész vaggontételben, textiláruk,
női és gyermek harianyák igen olcso
áron beszerezhetők Összes kereakedelai
éa áruforgalomhoz tartozó ügyletek
gyors lebonyolítását, ingatlanok eiadaaát,
fuvarozását, bankkölcsönök megszerzését előnyös összeköttetése folytán gyorsan és megbízhatóan lebonyolítja

Kelemen Dezső és NQller Ferenc
Relch

M ó r

é s

Fia

Oroszlán-tfea 17 «
Maplltatott 1874
arany, ezüst, ékszer, óra és müipari
mm
tárgyak raktára.
30

be- és kiviteli áruforgalmi irodája 43
Tlaaa Lajos-körűt 31. + Telefon S-«2

• r POLOSKA

^

tökéletes kiirtására legjobba Franki-féle

K A L N A N

E R N Ö

BŐRKERESKEDŐ
Ajánlja nagy raktárát.
Legolcsóbb napi árak!

28

Kok

már a mult tálán elia>
>• meri tiszta por- áa kőmentes legjobb fűtőanyag. Házhoz szállítva
kisebb-nagyobb tételekben kapható
ir
Hunyadi-tár 23.
B e r g e r n é l Telefon: 7-12.
h O R V A l t l
I S T V f t n
ápőkülön leges ségek Icáazitője,
Saját készítésű dpők raktára
Szeged, SzécHaayi tér 9.

K » r i é - « . , l kás

29

T s i a f * . 14-M.

Kurucsev Sándor

A népszövetség ülése.
QENF, szept. 3. (M. T. I.) A
Svájci Távirati Iroda jelenti: A népszövetség titkárságának 4 tagja ideérkezett, hogy megtegyék a végső
intézkedéseket a népszövetség szeptember lS-én kezdődő üléseire.

Veszek

árpát, zabot, tengerit

Öjabb ssénmennyiség

behozataláról
nagyarányú tárgyalásokat lolytettunk
é« kilátás van arra, hogy igen számottevő eredménnyel fognak végződni.

80
helye

PARK-KÁVÉHÁZ

rőfós és divatániháza
Széchenyi-tér.

ae

SUHAJDA
44
H

Jövő

nyílik

meg

berendezett C l l t N N I
WtflláZ.
Tulajdonos: K E N D E R E f l OYOR<]Y.
TELEFON-SZÁM 836.

Szakmért

21

TELSPON-S/.AM

női-kalap

A petéket is kiirtja, a kezelt helyeken
foltot nem hagy vissza
50
l'róbaüveg 25 kor , nagv Üveg 40 kor.
Kapható egyedül caak:

r t J I N K L A M T * l gyógyszertárában

Szeged, Felsóváros, Szent Oyörgy-tér.
"15?

U

HRÖLTETŐK

figyelmébe!

ártesitiük az igen tisztelt v á »
• r t « közönségét, hogy maimunkát egész újonnan átalaliitottuk és a legjobb gépekJte)
•alszereltük, igy módunkban van
az őrlést és daralást a leggyorsabban
és legpontosabban elvégezni. — Az őröltető lelek a gabonájukat megvárhatják.

Alföldi Gíifte éi Örlöialoi R.-T.
Szeged, Alsóváros, HaHyaa t o r o n , aa
«rtd»lnká«njra mellett.
i»
B T F ^ K 4 R 9 K T • ' • » • IIGYSU--.! IMSI
SS 4rl4«l t a a a s l t v á a y

csokoládé- különlegesség a legjobbl
héten

Poloska-halál.

« .

üzlete,

Kölcseq-u. 3. sz
Aiiandó n a n nkttr divat- «» ntsiksUpokten,
kaUp-di.inL tttyséaObaa. Aui.kittsok paatosao
é . jHiAnyOsu kéiz&lnck.
1

RADC

egész. t dkgramm 1 kor.
D U f f f 9
os i s l r a z é d a
t kyramni 64 korona l l i f JUberfné
luszerkereskrdéaóben Vaiens-ter 5
szóm. (Pnprika-piac.)
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Nyomatott a DótaMgyaronuág hírlap- óa aromdavállaUtnál Petóti-augánit 1.

klálllU.áaál I

Szeptember 15-én
nyílik meg

K. Misei Elzi
női kalap és
iparművészeti
szalonja .

m

Bástya-utca
9., II. emelet.

