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Erre a kissé Ubiiis fundamentumra, • gazdagok hazafia* Rigára
ezúttal a magyar kormány épit —
mindnyájunk érdekében. Arról van
sxó, bogy az on ságnak sok a nullás
Restje, mhrel amit a külföldnek szántak, itthon maradt az utoisó kilogramig s ezt a drága lisztet felajánlja a kormány a mi gazdagjainknak, hogy a fózö- és kenyérHszt tlacaonyan megszabott árát ne
kelljen emelnie.
A cél világos. Tisztviselőink s a
munkások nagy többsége a kenyérUnt mai, úgynevezett .alacsony"
árát is alig tudják kiizzadni, mindent
el kell tehát követni, hogy ez a: ár
fölfelé ne lendüljön, különben az
ország nagyobbik felének nem csupán
kosra nem telik, —

Azt

mondottuk

fümebb:

*x

l

hazafiasság labilis alap. Ez azonban
nem vád a pénz megelégedett birtokosai ellen. Nem a hazafias érmésüket vonjuk kétségbe, amikor az
ene épített megoldást nem Ítéljük
szerencsésnek, hanem agy képzeljük:
ebben az esetben a hazafiasság
emlegetésével ágyúval lövünk a verébre. A mi hitünk szetint ugyanis
teljefen célravezető, ha . a helyzet
világos ismertetése után egyszerűen
megengedi az állam, hogy a gazdagok tobb nullás lisztet vásároljanak,
mini amennyi liszthez egyébként
jussuk volna. Erős a meggyőződésünk, hogy minden nemesebb érzés
hangoztatása nélkül is a régi s az
uj milliomosok sietnek élni az alkalommal s a saját jól felfogott gyomor-érdekek okából a szabad prédává tett hófehér lisztet biztositjak
a holnap s a holnapután számára.
Gondoljuk meg: még a drága nullás
liszt állandó élvezete sem jelent egy
esztendő alatt fnayi különbséget,
aint amennyibe pékiául egy öltöny
ruh i kerül I Mi ez az összeg — a
gazdagoknak?
A gazdagok hazafiságára ugy lehet szüksége lesz még az országnak
* bizonyára súlyosabb pillanatokban.
Hagyjuk hát ezt az erőforrást jobb
időkre s különösen ne nyuljunk hozzá
akkor, amikor világos mindenki előtt,
hoty a kormánynak ezt a kérését
meg kell hallgatni, különben a kisemberek helyzete rosszabbodik, ami
a mai izgalmas idökbe.i legkevésbé
célja — a gazdagoknak.

KIADÓHIVATAL.

Telelő. 13-33.

G r ó f Csáky Imre külügyminiszter.

BÉCS. szept. 24. (M. T. I.) A Neues Wiener
Tageblatt-nzk
jelentik
Varsóból: Több diplomáciai kepviselőt Varsóba hívtak, hogy a kormánytól utasításokat vegyenek át arra vonatkozólag, milyen magatartást foglal
el Lengyelország a kis ántánttal szemben. Lengyelország nem helyeselheti
a kis ántánt megalakulását, mert az ellentétben áll a Balti-tengertől az
Égei-tengerig terjedő szilárd blokk megalapításával. A külügyminiszter már
tanácskozott a berlini, bukaresti, budapesti, p ágai és konstantinápolyi
lengyel ügyvivőkkel.

BUDAPEST, szept 24 (N. S I.)
A hivatalos lap mai szama közli,
hogy a kormányzó gróf Csdky Imrét
külügyminiszterré nevezte k>. Az uj
külügyminiszter, értesülésünk szerint,
ma teszi le az esküt a kormányáé
kezébe.

PÁRIS, ssapi. 2 1 (M. T. I.) A
Manchester Guardian a kis ántántról szólva azt irja, bogy Benes célja
Magyaronuág gyűrűbe zárása. >A
kis ántánt megalakítása — a Man
chester Grardtan véleménye szerint
— válasz akar lenni azokra a kedvezményekre, amelyeket Prar.ciaor-

szág lett Magyarországnak. Üdvözli
a kis ántántot, mint az elsó hatá
rozott réstörőt a versaillesi békeszerződésen és az elsó felszabadulást
* legfelsőbb tanács hegemóniája a ól.
A lap ryiltan bevrllja azt is, hogy
a kis ántánt szövetségellenes irányzattá! |őtt létre.

RÓMA, szept. 24. (M. T. I.) Take Jonescu Athénba u'azik, hogy
Venizelosszal a kis ántánt megalakítását megbeszélje. A bolgár miniszterelnök Prágába utazott, hogy Bulgáriának a kis ántántba való belépését
megbeszélje.

amiről már szól

se ejtünk, annyira természetessé len
— hanem kenyérre sem. A kormány
ezt * karja megakadályozni, ciért
apellál a gazdagok hazafiaagára. ;4V;
"
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a kis á n t á n t ellen.

Gazdagok hazafisága.
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Megjelenik naponkint délután.

Millerandot elnökké választották.
, VERSAILLES, szept. 24. ( A . T. L Havaa.) Míllerandot 695 szav a z a t t a l * köztársaság elnökévé választották (Mg. összec n 892
ivazatot adtak l e , as
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BUDAPEST, szept. 23. A Pesti
Hírlap-nak jelentik Afrfc ból: Leon
Bourgeois a kongresszust délután 2
órakör rendkívül mozgalom közepette
nyitotta meg, amelyet a korábbi
elnökválasztások alkalmaval sonasem
észleltek. A terem és a karzatok
zsúfolásig insgteltek. A 891 szavazat
megszámlálása másfél óra hosszáig
tartott. Millerand ezalatt a kormányzaii okmány lanulmanyozásával volt
elfoglalva, különösen azokkal, amelyek a brüsszeli konferenciára vonatkoznak. ö t Órakor Bourgeois közölte
a szavazás eredményei.
Millerand
695 szavazatot kapott. Dellorie liltei
polgármester, a szocialisták jelöltje
69 szavazatot, Dcumergue
166 szavazatot kapott, Jonnard,
Bourgeois
és Pams 3—3 szavazatot, Peret 2
szavazatot. Az elnök
Millerandot

megválasztottnak

jelentette
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kongresszus tagjai Millerandot, a
szocialisták* kivételével,
ovációban
részesítették, ö t óra 15 perckor az
ülés véget ért és a szenátus és a
képviselők visszatérték Párisbí, *hol
már ak'-or a lapok különkiadásban
közölték a valasztas eredmenyét.

Epizódok az elnökválasztáson.
BUDAPEST, szept. 24 A Budapesti Tudósítónak
jelentik Zürichből: Párisból jelentik az elnökválasztásról a következő részleteket: A
sorsolásnál kitűnt, hogy a szavazást
az U betűnél fogják kezdeni. Ulrik
képviselő elsőnek adta le szavazatat
ezzel a kiáltással: Le a diktatúrával!
Amikor a szavazatok megolvadására
került a sor, az első szavazócédulára, amelyet elővettek. Báron
név
voli irva. Erre általános derültség
tamadt, mert Mil'erandot annak idején Báron nak
neveztek, mert az
1900. évi párisi világkiállítás utan
Ferenc Józseliöl olyan rendjelei kapott, amely őt a bárói Tiéltósag viselésére jogorilottr. A nemzetgyűlés
ülése után Leon Bourgeois közölte a
szavazás eredményét Milleranddai a
mellszobor-teremben. A miniszterek
nevében az igazságügyminiszler üdvözölte Millerandot, akit
azután
naeyszámu képviselő és ujságiró
keresett fel üdvözletével. Azután az
elnök Párisba utazott, ahol régi
szokás szerint díszbe öltözött vértesek osztaga várta. A fővárosba való
bevonulásakor a lakosság
lelkes
ovúcióbac részesítette az elnököt.

Pécsett összeült
a kommunista törvényhatóság.
KAPOSVÁR, S2epf. 24. (N. S. 1.) S:erdán, szeptember 22-én tartotta
első ülését Pécsett az újonnan választott srocialista-kommunista törvényhatóság. Az ülés rendkívül érdekes képet nyújtott, mert erről teljesen hiányoztak a régi városatyák. Ezen az ülésen ejtették meg a tisztikar meg.
választását is. Polgármesterré Linúer Bélát, a volt Károlyi-kabine! hírh.-dt
hadügyminiszterét választották »teg. Első föiar.scsos Poltácsy János kommunista tanító, rendőrfőkapitány pedig P.tterso.i
volt budapesti rendórfölsnácsos lett.'

R o m á n l a p a megbékölé*
politikáid mellett.
BUKAREST, szept. 24. (M. T. I.)
Abból az alkalomból, hogy a román parlament a magyar békeszerződés ratifikálására vonatkozó tárgyalásokat befejezte, sz
„Avantuf
nevü román lap a „A magyar béke"
cimü cikkében ezeket irja:
A békeszerződés ratifikálása nem
tüntette el a magyarok é$ a románok
közötti egyenetlenséget. Sem a párisi
határozat, sem a kamarai vita nem
oldja meg annak az Erdélynek problémáját, amelynek története a magyarok és a románok közti küzdelmekkel van telve. Erdély földje ezer
évig magyar birtok volt, városai *
n agyar mult emlékei. Ne áltassuk
magunkat, mert ezer és egy bizonyosság van önáltatásunk ellen. Az
erdélyi szocialista-párt kongresszusáról nem sok szivárgott ki a külvilágba, de ott — jegyezzük meg
jól — magyarul énekeltek. Magában
sz ország belsejében minden lehetőt
el kell követni, hogy az évszázados
egyenetlenséget a megbékülés váltsa
fel. Ennek elérhetésére nincS szükség sem a szocializmusra, sem a
csendőrség
brutalitásaira,
hinem
igenis szükségünk van egy becsü-

letes és emberies polgári

közigazga-

tásra, amely számoljon a nép szokásaival. A közigazgatásnak türelmes,
kulturális és megnyerő hadseregnek
kell lennie, mert minden időben és
helyen csak ilyen eszközökkel lehetett véglegesen hódítani.

Uralkodó lett D'Annunziobó).
BÉCS. szept. 24 (M. T. I.) A
Wiener Allgemeine
Zeitung
iclenti
Bázelból: D'Annunzió
tegnap Quarnero régensévé kiáltatta ki magát
Fiume székvárossal Fiume kikötő
lobogódiszt öltött, az öbölben álló
hajók üdvlövéseket adtak le.
ZÜRICH, szepi. 24. (N. S . I ) AZ
Avanti jelentése szerint az olasz
kormány a fiumei parancsnok .-ágtól
követeli a néhány héttel ezelőtt elkobozott „Chagbi" gözös azonnali
visszaadásat, szállítmányává! együtt.
Az olasz kormány közölte továbbá
azt is, hogyha követelését nem
teljesitik, Fiumét blokád alá veszi
és ezenkívül egyéb
kényszerítő
eszközöket 15 igénybe fog venni.

Briand az uj miniszterelnök.
PÁRIS, szept. 24. (M. T. I. Wolff.)
A Radical szetint Briand lesz Millerand utóda a miniszterelnökségen és
a külügyminisztériumban. A jelenlegi kabinet majdnem valamennyi
minisztere megmarad helyén.
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SMXD,
vepíe*bér*.
Az utóbbi Időkben árdekes szerszám került le a falusi [bázak és ta
ásáról, hogy I
pihenő
munkaba a íjjp/Régi téli
jnoton dalosa, a ronk.i lép
jogaibi. A rop*, amídyet
uyomoiuság.i
pícJia^rÓI, ahör rom volf,
póknáló szőtte be, már-már elfelejtették, csak s költők emlékertek róla
és u óljára a színpadon találkoztunk
vele, ahol a szőke Űrctchen ült mellette. miközben Gounod gyöngyöző
áriáit énekelte. Most ujra peteg az
orsó, szalad a szál, mert a gyárak
nen akariák megadni a kenderért a
termelőnek azt a magas árat, amit
kér. A primitív gazdasag emlékei
ujra valóságokká válnak, a rokka
már ismét átvette birodalmát és a
poéták rokka-nóiáj* megint élő valóságról énekel . . . On . revient toujíurs ? . . .
*

A melankólia, amely eddig leginkább hamleti lelkeket látogatott
meg csöndes szemlélődök és boldogtalar ábrándozó* betegsége volt,
mostan ttan kezd a nagv politikusok
portáin is megjelenni. Tavaly Wilsont f >gta el hirtelen, váratlan, merész vt'agmnjváltó '.ervei közben a
mélységes le.ki depresszió, majd a
Tigrisre került a sor, aki á győzelmek
Párí-ából nesszé krtkti tájakra menekült a fekete gond elől, most pedii> Deschanelt, a szépszavu diadalmast teperte le. A tettek emberei,
a sikerek emberei egymásután melankólíkusok lesznek.
Fáradtan és betegen botorkálnak
a holdvilágban, mély kutakba néznek, a távol Indiába zarándokolnak, ahol Buddna hirdette a benareszi éjszakában a lemondás és a
semmi evangéliumát. A nyugati
politika nagyjait valami keserű és
sivár spleen fogta el . . . Szerencsére nálunk még mindig sok a
töretlen optimizmus, a merész energia, legalább a magyar politikai
porondon eleget találunk. Ha egyéb
terer. is ilyen lendület és kedv,
ilyen elevenség és íparkodás vo'r.a:
nii lennénk a világ első népe.
Sajnos, nálunk nem a politikusok
lesznek mélabúsak, hanem a csöndes szemlélők, akik a meddó szócsatákat és közéleti harcokat nézik . . .
*
A corki polgármester éhségsztrájkját hetek óta érthető élénk izgalommal f gyelte az ámuló világ. Pár
nap óta mintha ez a figyelem elterelődött volna egy kissé. No de
hiszen minden csoda három napig
tart és egy éns.'gsztrájk, amely jóval
tul terj;d a három napon, vegre is
közömbös lesz annak — aki csak
hall ró!a. Azért a corki polgármester nem lesz kisebb hős, söt napról-napra nagyobb. Mint ahogy nem
kisebb hősök azok sem, akin minden heroin us külsőségek és minden
bejelentés nélkül koplalnak, nyomorognak, vagonokban laknak, a házéért szenvednek, tűinek, hallgatnak
hosszú, hosszú hónapok, talán évek
óla . . . Szegény, csöndes, névtelen
magyar h5sök, mariirok . . .
Ök
nem sztrájkolnák ők csak koplalnak — becsületből . . .
Wrangel nagy

offenzívára

készül.
KOPENHÁGA, szept. 24. A Politiken helsingforsi jelentébe szerint
Lengyelországban ket fehér hadsereget szirvwztek, amelyeket Wrangel
tisztjei vezényelnek. Wrangel nagy
offenzívára készül.
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• ' BUDAPEST, szeptembrr 2k.
. "{Mwar
Távirati Iroda},

'•fél 11. órakor,
moygy
nyitotta meg
nemzetgyűlés njaj
ülését. A «0lí Ülés jegyzőkönyvének
hitelesítése és az e l f ö i clöurjesztések után íeleatette az elnök, hogy
Simonyi-Semadam
Sándor sürgő s interpellációra kért és kapott engedélyt.
A interpellációra fél 1 órakor tér át
a Ház.
Ezután harmadszori olvasásban elfogadták az ipari és gazdasági hitelszövetkezetekről szóló törvényjavaslatot, valamint
a
közgazdasági
egyetem felállításáról szóló törvényjavaslatot. Az utóbbinál az előadó hozzájárulásával elfogadták Hornyánszky
Zoltán ama módosítását,
hogy a cimben nem .magyar királyi",
hanem .királyi magyar* szavak álljanak.
A házhelyek kijelöléséről és kishaszonbérletekről szóló törvényjavaslat tárgyalásánál
Rubinek István előadó ismertette
a javaslatot és rámutatott arra, hogy
egyes kirivó esetekben nem lehet
megvárni a fö.dbirtokreform életbelépését, hanem módot kell nyújtani
arra, hogy a rászorulók kis haszonbérlethez jussanak. Legfeljebb két
katasztrális hold baszonbérletéröl
van szó, ezt azonban már most, a
küszöbön álló gazdasági évnek a
kezdetén kell megvalósítani. Ugy a
házhelyek kijelölésénél, mint a kis
haszonbérletek kiadásánál kizárólag
a közérdek lesz az irányadó, ugy,
hogy senkinek sem lesz egyéni jogcíme. Amennyiben elég háztelek és
föld áll . rendelkezésre, azoknál a
következő sorrendet fogják ' fezem
előtt tartani: 1. Hadirokkantak, hadiözvegyek és felnőtt hadiárvák, 2.
mezőgazdasággal önállóan foglalkozó önjogu férfimunkások, vagy
ily törpebirtokosok, 3. olyan családok, akik ilyen községben illetékesek vagy legalább is ott állandóan
laknak.
Az előadó részletesen foglalkozott
ezután a házhelyek kijelölésénél azzal
A MINISZTERELNÖK.

A

KÜLPOLITI-

KAI HELTZETRJL. A M T l jelenti:
Nagyjelentőségű ölest tartott tegnap a
nemzetgyűlés külügyi
bizottsága
gróf
Andrássy Gyula elnöklésével. Az ülésen a
bizottság tagjain kivül a kormány részéről
gróf Teleki Pál miniszterelnök, báró Korányi Frigyes, Sréter István,
Tomcsányi
Vilmos Pál és Bleytr Jakab miniszterek
vettek részt. A házeinokség részérői Bottlik
József és Szmrecsányi György jelentek meg.
Az elnök felkérésére a miniszterelnök szeles alapokra fektetett, masfélórás tartalmas
beszédben tájékoztatta a bizottság tagjait
a külpolitikai
helyzetről.
A feszült figyelemmel hallgatott előadas a külpolitika
valamennyi kérését behatóan érintette. A
miniszterelnök elsősorban azt hangsúlyozta, hogy minden jó külpolitika
alapja
a• jó
belpolitika
Csak az erősnek
szoktak szövetségesei akadni — mondotta.
Tehát belső egységre van szükségünk,
különben kifeié nem tudunk erőt mutatni.
Beszélt ezután a szomszéd országokkal
való érintkezésről s kijelentette, hogy közbenjáró utján a szomszédainkkal sikerült
bizonyos érintkezést fölverni. A miniszterelnök beszélt Pranciaország rokonsaenvéröl, majd az osztrák helyzetet világította
meg. Törekvésünk, hogy Ausztriával megértő viszonyba kerüljünk, amit megnehezít,
hogy a két Kormány felfogása közt világnézeti különbségek vannak. A miniszterelnök végül bejelentette, hogy a külügyminiszteri tárcát legközelebb átengedi
gról Cwífr)' Imrének. - A nagy beszéd
kapcsan indult vitát szeptember 28-án
folytatják, amikor gróf Lsáky Imre is
megjelenik az ü'éser.

REITER I Z S Ó
liszt- és terményüzlete
B o c a k a y - u t c a 4. szám.
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ból ránk fontos l törvényjavaslatnak
a házhelyek kijelölésére .vonatkozó,
részének gyors igfkgvalósitá$a, mert
TaMeiyen is legalább olrtn rjagy
a lakásínség, mint a városokban.
Összezsúfolva lakik a falu lakossága
és a javaslat ezen a tarthatatlan
állapotokon kivan segíteni. Ami a
kis haszonbérletek sürgős me;oldását ílle'i, ma már mindenki meg van
győződve arról, hogy szociális bőkét
teremteni az országban a földbirtokreform helyes szabályozásával lehet.
A? erre vonatkozó közóhaj az ország
egyes vidékein oly nagy, hogy ez
elől nemcsak kitérni nem lehet, de
a kormányt azonnali kivételes intézkedésekre készteli. Rubinek István
beszéde végén elfogadásra ajánlotta
a javaslatot.
Nagyatádi Szabó
István földmivelésügyi miniszter szólalt föl
ezután. Nagy, mértföldet jelölő határkő ez a jelentéktelennek litszó
törvényjavaslat — mondotta a miniszter. A földbirtokreformra régóta
égetően szükség van. Ennek a nagy
reformnak előfutárja ez a javaslat,
amely a legégetőbb kérdést fogja
mego dani. Ami a magántulajdont
illeti, megjegyezte a miniszter, hogy
vagyonelvételről szó sincs, mert a
birtokosok teljes kárpótlást kapnak, itt csak a földbirtok helyesebb
megoszlásáról
van
szó.
Az emberszeretet, a keresztény vallas parancsolja azt, hogy mindenki
a saját hajlékában lakjék. (Éljenzés
és taps.) Ha szükség lesz rá, felszólítja majd a kisbirtokosokat, hogy
a kis haszonbérletek müveléséhez es
berendezéséhez szükséges eszközökkel segitsék a földnélkülieket.
Reméli, hogy a nemzetgyűlés egy
szívvel-lélekkel magáévá teszi a javaslatot. Kéri a javaslat elfogadását,
mert a javaslat nem sebet akar ejteni, hanem sebet akar gyógyítani.
(Éljenzés és taps.)
, /
Az ülés folyik.
tA
BÉCSI HANG TELEKI EXPOZÉJÁRÓL. A Neue Frei Presse irja:
Gróf Teleki Pál fejtegetésében az a
szakasz a legfontosabb, amelyben a
magyar miniszterelnök kifejezetten
kiemelte Franciaország különös támogatását és elismerte annak a hatalomnak az érdekeit Magyarország
diplomáciai és gazdasági biztosítása
körül. A miniszterelnök expozéjáról
szóló jelentésekből kiderül, nogy
Magyarország a kis ántánt lé'.esülese
és Csehországgal való feszült viszonya
következtében igyekszik izolált helyzetéből kikerülri. Ennél a pontnál,
ugy látszik, hogy a miniszterelnök
különöse-, a Lengyelországgal való
megegyezésre
gondol.
Beszélnek
Romániáról is. Agrár oldalról a
Szerbiahoz való közeledést kívánják.
Azokból a szavakból, amelyeket gróf
Teleki Ausztriának szentel, kiolvasható, hogy a miniszterelnök békés
viszonyt óhajt létesíteni. (M. T. I.)
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A i á n l a o M összes takarmánycikkeke;,u. m.
/ l j x l t t l j í l kukorica, kukoricadara, árpadara és sabot kicsinyben-nagyban, szolid árakon.

Kutatom i d r f g á s á t forrását
i t f S W Sí^tember 24.
Hát igen; ígéretemhez képest fölkerese m a takarmányt, amely (vagy aki ?) a
drágaság éfcyik okozója, hogy megtudjam :
miért liTdja olyan fennen a* orrát. A takánaány a legjámborabb teremtés hatását
tette rám Nyugodtan törte, hogy lovak,
ökrök s egyéb marhák ropogtatva fogyaszszák.
Respektussal fordultam hozzá :
;
— Ugyan kérem, nem volna szíves elárulni, miért olyan drága ö n ?
A takarmány néma csodálkozással nézptj
rám. Aztán csak ennyit zizegett:
— A gazdasági eszközök, a trágya és
a többi . . .
,j
Hm, tehát ez is másra tolja az okot.
Megvallom, kevés hajlandóságom volt a
trágyával közelebbi érintkezést keresni,
hát a gazdasági eszközökre vetettem magamat. Vérbeli szakembert kerestem föl, aki
az ásó, kapa terén már néhány emeletes
házig vitte. Kérdésemre bebizonyította,
hogy a lapát, a gereblye és sok társa
igenis drága, sőt nagyon drága, de egyben elárulta, hogy az utolsó eszlendében tízezreket, vagy még kevesebbet
fizetett rá az ületre, inert tudja, milye*
nemzeti érdek az, hogy a földmivelő ne
szenvedjen kapahiányban, hiszen
ezen
múlik a kenyér, ami annyira fontok, högy
édes Istenem, az á pár tízezer korona ráfizetes ig zán semmi, hiszen valamiból
csak élni kell . . .
...
Bánatos megértéssel ráztam a tejemet,
ami nnnyira meghatotta, hogy végüí kiT
bökte: higyjem el, hogy minden drágáká^
kizárólagos okozója a nyersanyag horriJ
bilisen magas ára.
• • . />•(
Diszkréten tudakozódtam, hogy a nyersanyaghoz vájjon hol lehetne szerencsém,
mert eltökélt szándékom a drágaság forrását felkutatni. Megmondta, hogy' legnagyobb mennyiségben s általában a legfontosabb nyersanyagot az erdőben találhatom
fel, hiszen o«t van a fa, minden nyersanyag őse. Ez a kijelentés világot gyújtott
az agyamban. Most már átláttam a szitán
s megértettem: miért olyan drága áz
ökör, a föld s a többiek. Mindennek oka
a nyersanyag, ami az erdőben van s mivel
mi már hónapok, sót évek óta egy úgynevezett közélelmezési es közruh^utfj
Bakonyban
vagyunk, az
összefüggés
viilanyvilágos.
A további Icutatás tehát teljesen fölöslegessé vált Egészen bizonyos, hogy a
drágaság egyetlen okozója a nyersanyag,
vagyis világosabban az, hogy — erdőben
vagyunk.
Aki pedig még ezek után seni látja a
drágasag forrását az talán fölvenné a
tárgyalás fonalát a trágyával s hasonló
drágasági okokkal.
,
•
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KORZO-MOZI
TSiEFON:

igazgatósig 455.
Pftnzlár
I1-8S.

Penteken, szombaton és vasárnap, szept.
24., 25 és 2fi-án

Harry Piel
film!

& oroszlánosai
fl BHRREÉ-CIRKUSZ

TITKA.

Attrakció* cirkuszdráma 7 felvonásban.

Főszerepben
1

HARRY

PIEL

PiAarfitínir Wznapokön 5, 7 és 9 orakor,
Elöadá-xok
vasJrnap
5 7 és 9 órakof

Budienny

megsebesült.

PARIS, szept. 24. (M. T. Í J Varsói
rfijóttalan távirat szerint
Budienny
tábornok súlyosan megsebesült.

Szeged, 1920 szeptember 25.
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Holdvilágban
a torony alatt...
SZEOED, szeptember 24.

Az este a torony alatt ballagtunk
végig
a Széchenyi-téren. Moziból jöttünk,
izgalmas amerikai kalandoriörténet
kellős közepéből, a szemünk még káprázott a villámgyors jelenetek forgatagától,
de a téren
végtelen csöndesség és nyugalom
fogadqtt
A szeptemberei
éjszaka holdja szelíd fenségesen ballagott
az égi mezőn,
amelyet
csillagvirágok
milliói
borítanak.
M'legfényü holdvilág volt ez, egészen más, mint
a tavaszi, amely sejtelmes vágyakat
éénml,
mint q nyári,
amfy
farrá
kápráxatokkal
bódít, vagy a téli, amely halálos
hidfgen
tekint le a földi hóra, fagyra. Mz a magyar
Asz holdja volt, szüreti
dombok,
szántóföldek fölött édes-basan ballagó,
nyugodalmas hazai hold. A városháza
gyönyérü
barokk csodája puhán,
gyöngéden
simult
a világoskék ég kárpitjához,
a nemes formák szinte fölolvadni
látszottak
ebben a
csodálatos csöndben
éa nyugalomban.
A
tér fái álmatagon
hallgattak
és piktntek,
a pck ágyában
hervadt
levetek halovány
sárgája csillogott.
t
Senki sem járt most erre, az emberek
színházban,
mozikban, kávéin;okba*
szorongtak,
hangoskodtak,
ide csak
elvétvt
tévedt a cigányzene átszűrt
tirédéke
Milyen csodálatos szépség merengett ezen a
Holdas estén ét teztn a rerúekbe épült téren,
mintha a türk tsz ét opél, --a smaragd és
zafír színek, amelyeknek harmóniája
uralkodott, az álom világából
tévedtek
volna
Szegedre. Itt kellene ilyenkor
megsétáltatni
q törtetőket, a lármázókat,
a verekedőket,
is okvetetlenkedóket,
talán ez a nagy és,
szent béke az ö lelkükbe is beMopnct valami tiszta, mély, detús és bút rézig nációt,
amely mégis a legméltóbb
hangulata
a.
:tgeny, beteg emberi léleknek.

— A holnapi főispáni installáció
programja. Reggel fél 9 ómkor a
vidéki küldöttségek és dis .magyarba
ö tözöttek gyülekeznek a közgyűlési
teremben. Onnsn bandéiiumos kísérettel kocsikon elvonulás a rófcusi
plébánia templomba, ahol 9 órakor
ünaepélyes istentisztelet lesz. Istentisztelet után a városi széképület közgyűlési termébe vonul a közönség
vissza. Tíz órakor megkezdődik a
beikta'ó közgyűlés, ahol a kormány
leiratának felolvasása után dr. Aigner
Károly leteszi az esküt.
Somogyi
polgármester üdvözli a főispánt, aki
felel az üdvözletre és végül dr. Tóth
Imre mond üdvözlő beszédet s törvényhatósági bizottság neveben. Jegyek a közgyűlési terem karzalaira
mérsckelt számban dr. Szendréy Jerő
aljegyzőnél kaphatók. Tizenegy órakor
a főispán a küldöttségek tisztelgését
fogadja. A küldöttségek a városi
széképület bizottsági termében fognak gyülekezni és a főispáni titkárnál jelentkeznek. Délután fél 2 órakot
díszebéd a Tisza-szálló nagytermében
Este fél 8 órakor díszelőadás a városi
színházban.
-r- Figyelmeztetés a villamosvasút utaaaihor. Mint már tegnap
megirtuk, a villamos-vasut forgalma
ma reggel újból megindult A vasút
igazgatósága a közönség biztonsága
érdekében ma a következő figyelmeztetést tette közzé: .Figyelmeztetjük az utazó közönséfet, hogy min-

dig a gyalogjárófelőli oldalon történjen a fel- és leszállás és várják
meg, mig a kocsi teljesen megáll.
A lépcsőn tartózkodni szigorúan tilos.
A vezetékhez nyúlni
Setveszélyes,
meri az állandóan igen magas feszültségű áram a'att van. Tartózkodjanak
a kocsik rongálásától.
A kocsikban
szeme'elni, dohányozni és köpködni

SZEOED

to
tilos. Az utasok tartoznak a szolgálati személyzet utasitásatnak engedel-

meskedni.'
— Kik léphetik at a demarkációs vonalat. A szerb zsupánok
és Szeged város hatósága között
vasárnap délelőtt lefolytatott tárgyalás eredményeként a szerb összekötő tiszt ma közölte a polgármesterrel, hogy Röszke, Horgos, Kamarás. Királyhalom és Nagyszéksós
érdekelt földbirtokosai földjük művelése végett a demarkációs vonalon közlekedhetnek. Igazolványt a
kir. Ítélőtábla épületében székelő
szerb összekötő tiszt állit ki az erre
jogosultaknak.
Béké*M«f7< áldoxatkéaaaéce. A
Pesti Hirlap-ntk
jelentik Békésgyuláról:
Békésvármegyének törvényhatósági bizottsága abtxM az alkalomból kiindulva, hogy
a csonka Magyarország ósi határának
visszaszerzése es az arra irányuló mozgalmak áldozatkész támogatása minden
hazafiasai! étzA magyarnak szent kötelessége, Magyarország Területvédő Ligája
javára 10.000 koronát, a MOVE javára
5000 koronát szavazott meg az évi pótadó
költségvetésnek terhére, egyben felszólította a vármegye községééi hogy a jelzett
egyesületek támogatása érdekében hasonló
értelemben határozzanak H a képviselői
testületek stjáa adományt szavazzanak meg.

- Megbízható, jóravaló 18 éves
menekült leány eláruutónői
ugy
ehhez hasdriló állást keres, d m :
Országos Menekültügyi Hivatal szer
gedi kirendeltsége.
Novemberre elkészülnek a
püspök-téri üzlethelyiségek. A
püspök-téri építkezések Fenyő mérnök vezetése alatt gyors iramban
haladnak. A már többször ismertetett 40 üzlethelyiség felépítése legalább 100 munkást és iparost juttat
kenyérhez. A munkálatokat a tér
Mikszáth Kálmán-utcai oldalán kezdték meg, ahol. is az alapokat már
kiemelték, befonirozták s a falazási
munkálatokat megkezdették A Tisza
Lajos-köruti oldalon is tul vannak
már a munkálatok primőr stádiumán.
Értesülésünk szerint 16 helyiségen
kivül, melyek legtöbbje a Mérey-utca
oldalán van, a helyiségek már mind
ki vannak adva s minden jel arra
vall, hogy mire az építési munkála
tokkal elkészülnek, ez a 16 helyiseg
is megtalálja a maga gazdáját. Emel
lett szól ac a körülmény is, hogy a
Mérey-uícai üzletek már november
hóban készen fognak állani. Az uj
szerződések értelmében az ajtókat és
ablakokat a kereskedők maguk tartoznak felszereltetni, melyek — mint
ismeretes — a szerződéses időtartam letelte után a varos tulajdonába
mennek á t A város ezáltal külön
600.000 korona nyereséghez fog jutni
A városnak egyébként a munkabérekre van a legtöbb kiadása. A
beépített anyag, mint például a tetőzetet képező cserép, használható állapotban marad vissza, a faanyagot
pedig a város épületeiből és rak
Uraiból veszik.

-Jk tulnagy összeget ifénybe. Az
említett időpont ót* a Széchenyi-tér
és •tHékuteir, Deák Ferenc-utca,
Horváth Mihály-, Kárász- és Jókaiutcák, Gizella-téri fővonalat és a
Tisza Lajo1 -körút egy részét hozták
rendbe Jelenleg a
Dugonics-tér
Petőtí-sugáruti keresztezésénél fekvő
uttestét hozzák rendbe, amit ez évben a Tisza Lajos korul és Kálvánautca javítása fog követni. Tudomásunk szerint a Zrinyi-utca álig használható kocsiutják fel fogják bontani
és terméskővel fogják átburkolni.
— A városiak IS vagon knhoricá a
van. A városi gazdasági hivataltól nyert
éitesU'ésünk szerint kukoricából nagy termésre var kilátásunk. A szerbek 5 napot
engedélyeztek arra, hogy a bodomi rétiek
terményeiket behozhassák a városba. Ilyen
uton sikerült is a városnak 16 vagon kukoricát elraktároznia, melyet zab helyett
és buján, a mintegy 80—90 lova abrakoitatásara fognak felhasználni.

x Karbitlámpákat minden rendszerben állandó karbil-ellátással
szállít Szántó
József gépáruháza*
városi bárpalota
186
— A tápéi koma múltja. Az
utóbbi napokban talán érdemen felül sok szó eseft a tápéi nagy komp
kijavítási munkálatairól, amit a város mérnöki hivatalával most végeztet Ennek a kompnak múltja
van és nem tartják minden érdekesség nélkül valónak megemlíteni,
hogv a kppipot Szeged városa 1879fcS£fótteti$; még pedig 3000 pengő
forintért. E 41 évi szolgálat után
tpost, hogy kijavítják, 120 ezer koronát kell érte áldozn^. A komp
hossza mintbgy 28—30 méter s a
javításhoz szükséges tölgyfát ma
igen nehéz beszerezni. A kompot
egyébként 10—12 nap múlva használható, kijavított állapotban, ismét
át fogják adni a forgalomnak.

X Scgesváry drogéria Szeged,
Kárász-u. 6. sz.
js
- Újjáépítjük a közutakat A
M. T. I. jelenti: A háború és a
nyomában fellépett forradalmi felfordulások alatt közutaink siralmasan
leromlottak. Az újjáépítés programjának egyik fontos pontja egyebek
között ennek a mizériának a megszüntetése is. Ebben a törekvésben
fontos fordulatot jelent Horthy Miklós
kormányzó ur őfőméltóságának Rubinek Gyula kereskedelmi miniszter
javaslatára történt legújabb elhatározása, amely felhatalmazza a kereskedelmi minisztert, hogy az . utek
helyreál itására egyelőre 10 darab
teherszállító gépkocsit és 10 darab
pótkocsit 5,400.000 koronáért beszerezhessen. Ez összegben benne
foglaltatnak a gépkocsik elhelyezési
költségei is.
x ttarc az oroazlánokkal cimen
Harry Piel, ezen újszerű artistafilmek zseniális rendezője és főszereplője a Barré- Cirkusz titkát viszi
vászonra bámulatos hozzáértéssel
egy érdekes történet keretében. A film
X Legjobb otto ránok és dísz- izgalmas különlegessége a cirkuszpárnák Balogh kárpitosnál. Kossuth ból kiszabadult oroszlánokkal való
élet-halálharc, mely Harry Piel határLajos-sugárui 6. Telefon 1203.
— Rendbe jönnek a város talan vakmerőségének és elszántutcil. A városi mérnöki hivatal fo- ságának egy ujabb bizonyítéka. A
kozott erővel vég2Í a varos megron- darab pénteken, szombaton és vasárKorzó-Moziban.
gált
aszfaltburkolatainak
javítási nap lesz műsoron a
munkálatait Ez év február 24-ike
óta a mai napig mintegy • 3000
négyzetméternyi területet burkoltak
Állandó divat-újdonságok.
u|M aszfalttal, mely munkálatokhoz
Eegáns szabás. — Szolid
az anyagot a felsőtiszaparti aszfaltu.i kiszolgálásban
burkolatok feiseabadulása folytán
nyerték. Ezenkívül, mint már megírtuk, bitument és szurkot szerzett
cégnél részesülünk.
be a mérnöki hivatal, ugy,, hogy
Szeged,
Kölcssy i.3. Royal-szálló mell.
ezek a javítási munkaiatok nem vesz-

Angol uri szabóság!
Vajda Farkas R.-T.

Megérkeztek
príma minőségű
divsttzöve_ őszi divatazöveteini, melyekből a legjobb
leetobO kivitelben

nadrágot
k

öltönyt

felöltőt
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a j y i j a b b divat szerint készítek. GEIGNER
LIPÓT térti szabó Korona-utca 15. s162
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Péntek : Carmen, opera. B) bérlet I. sz.
Szombat: Dtézelóadas dr. Aigner Károly'
főiapán beiktatása alkalmából. I. magyarokhoz, költemény. Irta: ifj. Pintér lmre.<
Szavalja: Étsy Emília. II. A király héiaaodik, vígjáték C) bérlet 1. sz.
Vasárnap délután: Leányvásár, operett.
Vasárnap este: Tnl a nagy KHváonn.
dslosjáték. BérletszüneL

Carmen.
— Az spsra-ncySttM bemntatkozáaa. —
SZEGED, szeptember 24.

Tegnap este lépett első izben a
közönség elé az 0j opera-egyilttes.
Bizet Carmen-jét tűzték rtusorukra,
melyet a szinházbajáró közönség,
különösen az elmúlt utolsó két szin-!
házi év műsorából igen jól ismer sj
talán kellemfes emlékek is MzM
hozzá. A Carmen nagy zenekart,!
a agy kórust, nagy -ssinpadot és bizony elsőrangú énekeseket igénylő'
opera * hogy most tűzték műsorukra,,
nerti váltéppítfn jőzan művészeti politikára. Ezt egyétíkénf maga az élö-j
adás igazolta a legjobban. Hogy a>
zenekaron kezdjük, sajnálaltal kell1
megállapítanunk róla, hogy nem
állott közelről sem a féladata magaslatán. Egy opera kiséreté'.iez husz
ifőbői álló zenekar serotíiiesetre sem
elegendő, fa egyes 'hangszerek a
minimálisnál is kisebb számban vol-.
tak képviselve, vagy egyáltalán hiá; nyoztak. Egy cseilö. egy tMibii*,
egy másod-hegedű, egy brácsa mégis
csak kevés.
*
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A színpad apróbb felületességektől eltekintve (első felvonás modern
háttere, harmadik felvonás erdős
részlet ridag sziklatömbök helyett),
egészen csinos volt. Bocsássanak
meg végűi a magánszereplők, bogy
őket hagytuk utóljára. A címszerepet
éneklő Rózsa Ilus tudtunkkal most
énekelt első izben színpadon. Igazságtalanság lenne tehát játékbeli
készségét bírálni, mely súlyosabb
kívánalmakat amúgy sem igen hagyott hátra. Hangja nagyterjedelmfl,
de könnyén veszít erejéből és fényéből. Ha az egységes éneklésnek (voí
mixi) rájön a nyitjára, használható
tagjává válhatik varamely ensemblenak. Cholnoky Margit régi ismerősei
Szeged zeneértő közönségének. Kellemes a hangja, játéka is alkalmazkodó. Tegnap Micaeiat énekelte,
melyet mindig a koloraturénekesnők
szoktak énekelni, dacára ennek, az ö
sikere megérdemelt volt. Érthető érdeklődés előzte meg Kovács Károlynak, a tenorístának debüt-jéL Mint
minden operánál, ugy a Carmennál
is a tenor-partitúra képezi, az előr
adás pillérjét Kovács Károly szereplése azonban nem sikerült. Hanganyaga
nagy, de az abszoiut hibás hangképzés folytán Don Jósé szerepét
szinte teljesen elejtette. Középső
regisztere fakó, az ötödik vonalfelett lévő hangjait pedig éppen
hogy csak megütötte, tartani már
nem igen tudta azokat, holott s
repe csak a .fte'-ig terjed. A második felvonás gyönyörű virág-románcával sem ért el különösebb hatást,
a negyedik felvonás roppant hatásos cantilenáját pedig csak kínos
félhangon énekelt tapogatódzással
tudta megmenteni. Játéka egészen
kezdetlege?, de megfelelő muzikalitássá! és rendezővel ezen a bajon
esetleg lehetne segíteni.
Asszonyi
Lászlót már ismerjük az operett
színpadról.
Hangja,
hogy
ugy
mondjuk, bonvivános, de az opetfai
stílustól épp olyan messze van, mint
Molnár Rezső (basszusX aki viszont
jellemsz.nész. Asszonyinak játékai
tüntető siker kísérte. A zenekart (mely
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a már ismertetett hiányosságokkal
működött) Kovács Miksa karmester
dirigálta. Ugy látszott, hogy az opera
nem kenyere. Tempói tulgyorsak és
a partiturával meg nem egyezőek
voltak. A kórusok is hibát-hibára
halmoztak, amin a karmesteri pálca
még csak nem is igyekezett segiteni.
A második felvonás kvintettje teljesen élvezhetetlen volt.
A nézőtér az idei szezonban elöször telt meg közönséggel Taps
volt ugyan, mely azonban felvonásonként fogyott. Beigazolást nyert,
hogy Szegeden az operának mondhauu a legnagyobb közönsége van,
mely megérdemelné, hogy az idei
operaelőadások színvonala ne maradjon ilyen mértékben a tavalyi
alatt
v. j

Belvárosi Illatszertár
Um M.M patota. Títt N M m l a»aab«a.
T'.Monnáa TO6
VaMd< H a a b i g a a t , D ' O r a a y , Cotty
parftmfik eredeti üvegekben és kimerve. E a n D e H o a b l g a a t , E a n D c
Tailatta. Eredeti E a a d e C a l o g a e ,
„ O t b b a " eaappanok és f a g e r f m k .
. 0 1 BBS"-gyártmányok magyarországi
egyedüli képviselete és elárusitása. M

Báró Talllán Béla a Szegedi
Bankegyeafllet elnöke. A Szegedi
Bankegyesületnek, amely az AngolMagyar Bankkal lépett étdekközösségbe, súlyos egyéniségeket, kiváló
férfiakat sikerült az iniezet élére
állitini, A Bankegjesület csütörtökön
tartott közgyűlése «z intézet igazgatóságába beválasztotta báró Tallián
Béla v. b. t. tanácsos, nyug. földmivelésügvi minisztert, nagykallói
Kállay Albert v. b. t. tanácsos, nyug.
főispánt, dr. Somogyi
Szilveszter
polgármestert és Fleissig Sándort,
az Angol-Magyar Bank vezérigazgatóját. Az igazgatósági ülésen pedig
báró Tallián Bélát elnökké, Fleissig
Sándort és Rózsa Bélát alelnökökké
választották meg. A Szegedi Bankeggesület ezzel a választással a legjobb neveket nyerte meg, akiknek
vezetése biztos garancia arra, hogy
az intézet az Angol-Magyar Bark
égisze alatt jól fogja megoldani a
reá váró közgazdasági feladatokat
Ily hatalmasan megalapozott intézet
ezzel az elisme.t vezetőséggel bizonyára hathatósan fon közremunkálkodni Sseged ipari és kereskedelmi
fejlődésében is. Bizalommal nézünk
a Bankegyesület szép perspektívát
mutáló fejlődése elé.

Megvételre keresek
rrigag áron a r a a y k a r e e a t t é r á k a t és crilliáns ékszereket

FlöCttCR JÓZSEF kávéba*

••IWtt.

•est Érkeztei! Haortlaűttttai!
f A r f í r n h n
iCIIirUIltt

és átmeneti kabát
újdonságok

!S4

Balázs Jenő 1JJSSJK
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Fischer Testvérek
ékszereket, órákat pontosan és
szakszerűen javítanak.
Állami tisztviselőknek
kedvezményt adunk.

Káráfi u io Szeged
KÖZGAZDASÁG.
f elemelték a postaküldemények kártér It isi Saaiegét. A M. T. I. jelenti: A
kere; kedelmi miniszter a folyó év eleje
óta leiadott postaküldemények kártérítési
összegét a belföldi forgalomban ajánlott
küldeményekért az eddigi 50 korona
helyett M0 koronában, az értéknyilvánitás
nélkül feladott csomagok elvesztése, megcsonkítása és sérülése esetén adható legnagyobb összese határát az egész küldemény súlyát alapul véve kilogramonkint
az eddigi 5 koiona helyett 20 koronában
állapította meg, az értéknyilvánitással ellátott küldemények kártérítésének legnagyobb
öesaege ezentúl is a nyilvánított érték
marau.

Angol alapitáai tervek Magyarországon. Bécsből jelenti a M. T.
I.: Hir szerint az Angol-Magyar
Bank londoni konseilje kereskedelmi
részvénytársaságot alapit, amely arra
les? hivatva, hogy a dunai államokkai és a kelettel a kereskedelmet
ápolja. Állítólag

krvbevetiék,

t kgramm 64 korona Nafy H i l r t t l

füszerkereakedésében vatéria-tér &
szám. (Paprika-piac.)
75

yyyyyyyvyTyyT
Elsőrendű minőségű,
ízléses kivitelű

egész, t dkgramm t k«r.
i»7.
salragéáa

hogy

további
alapításokat
létesítsenek
Magyarországon, meiyeknél az angol
töke intenzív részesedést vállal.
Román réeivénytártaaég alaknl a
rcalcal t» aninai telepek étvé elére.
Bukarestből jelentik a Bud Tud.aak: A
hivatalos lap rendele'et közöl, amely
szerint a román kereskedelmi és iparügyi
minisztérium felhatalmazást nyert román
részvénytársaság alapítására az államvasút
tulajdonát képeiö resicai és aninai birtokok,
müvek és gyári üzemek kisajátítására.

Olvasóinkhoz.

Tőzsde.
„

1E610II
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ÉRBIII RRPHRTÖK

* i e g e * l árfolyamok: Nagy élénkség
mellett, csupán márkában volt néhány
kötés; folyton olcsóbb árfolyamon köt• .
. . ,
teteti:
Lei
. - , Márka 5.01-5.02-5.-,
Frank —.
, Svájci frank —.
.—,
Dollár —.
.—, Napoleon - . - . — ,
Lira —.
.—, Rubel —.
. - . Szokol
—.
—, Dinár —.
.—, l éva
.
Szeged-Csongrádi takptr. részv.
.—.
Badapea i »éróé folyamok: Lei 565—
590, marka 475 550, font 980-1050, fr.
frank 19.80-20.80, sv. frank 47.50, dollár 290-310, Napoleon 900- 50, lira 1260
- Í S I O , rubel 3(15 - 320, sokol 380-410,
kor. dinár 900 - 960, fr. dinár 910-65,
leva 420-465, osztrák
.
ZÜRICH, szeptember 24. (Nyitás.) Berlin
10.10, Newvork 621, Milano 26.15, Prága
&2o, Zágráb 5 25, Budapest 2. 0, Bukarest
1 1 - , Bécs 270, osztrák bélyegzett
240.
Sierfceaztk: Dr. SZILASSV CASM él VtMKS EIM0.
A lzerktmztt*«r1 felcife: Or. SZKASSV CÁSAR
Laptulajdono*: .SZEOED* Upkudóváliiat r -t.
htteMa kiadó: Dr. SZA1AV LáSZLO.
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ARANYAT,

ezüstöt, régi ékszereket, pénzeket
legmagasabb napi árban veszek.
f.kszcreket és órákat pontovwi és szakszeiuen lavitok

MDlhoffer Vilma
órás és ékszerész
Szeged. kárász-u«cn ?. Teleion l>11.

P

ilohn Vilmos
l

legmagasabb napi áron vásárolunk.
tlóeg\ zéseket már most tegyék
meg azok, akiknek hordójuk nincs.

Arany, ezüst és brilliáns Kelemen és Müller
S7,,boM
áruforgalmi és kereskedelmi irodája
ékszerekS70,id
1U0
árakon
SZEOED.
ö
,
Lajoa-körat
31.
+
T
e
i
e
f
M
8
S2
Kun Jenő 23SS&2 32:

280 K
140 „
70 „

A Szeged-re előfizetni lehet a kiadóhivatalban (Próféta-szálló) levelezőlapon vagy telefonon. (Telefonszám: 13—33.)
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Ajánlunk:

lfetőgépeket

£ e l s ó r r n d ü kómentes, kapható

Boronákat
Szöllőzuzókat
Szőllöpréseket

Perzsa kabát, hői;

Egy évre . .
Fél évre . .
Negyed évre

mindennemű terményárukat

zabot, árpát, tengerit, babot,
mákot, kölest és mindenféle vetómagvakat és ola)m gvakst
151

Mióta a Szeged a nyilvánosság
K a r b i d ,
szócsövei közé sarakozott, a közönM1HHITI
füszerkereskedesében Tisza L.-körut55
ségnek érezn-e kellett azt a törekvését, hogy a lapkészítés mesterségbeli részét állandóan tökéletesítse. Es
tette ezt olyan lankadást nem ismerő
erőfeszítéssel, hogy az egész szegedi ap ó barkája, ofter (hód) gallérral
sajtó önkéntelenül érezte ezt a hatást eladó Korona-utca 13 szám föld247
s megfeszített energiával szolgálta az szint, DobóczkynénáL
olvasók táborát.
Semmi áldozattól vissza nem ri- H O v e c T t K .

A hozott rendkívüli áldozatok dacára a Szeged mégindulása óta nem
emelte az egyes példányok árát s az
a jövőben is 1 korona marad. Éppen
a híranyag bősége azonban arra
kényszerít bennünket, hogy ilnnep
előtt és ünnep után való napokon a
négy oldalnál nagyobb
terjedelemben
jelenjünk meg s e hat-nyolc oldalas
lapok példányonkénti árát — mint
az összes helyi és budapesti lapok
is — két koronára
emeljük. Ez az
emelés az előfizetési dijakat egyáltalán nem érinti s azok maradnak a
következők:

..

a legmagasabb
napi áron vásárol.
Raktár:
M
U Kossuth-utca
S
T
O
T 17.

I Q N A C .

SZEGED, szeptember 24.

adva: a Szeged mindent elkövet,
hogy a diktált iramot tartani tudja.
Ezt a célt szolgálja a számra nézve
legnagyobb s értékre is elsőrendű
redakciója, továbbá a fővárosi tudósítás, amelyről büszkén megállapíthatjuk, hogy túlnőtte a vidéki kereteket. A Szeged ugyanis az egyetlen
he ybeli lap, amely a Magyar Távirati Iroda bő híranyagán kivül naponta kap telefon és távirati tudósítást a Nemzeti
Sajtóirodától
s
ezzel a teljesen uj bel- és külföldi
híranyaggal adja a közönség kezébe
azt a lapot, amelynek egyetlen célja,
programja: gyorsan és jol kiszolgálni
az olvasót.

«

„CIPÖHftZ" LüaVys

Férfi, nfllés gqenatkclféb Mérték elás Is

Mákot, babot,
k ö l e s t veszek. 248
( D E I S L

QPOKuSOUSta

és mindenféle egyéb mezőgazdasági gépeket.

Nagu&r Szövetkezel! Központok Áruforgalmi R.-T.

(Out; nagyban ó kfcsmyfcca,

cyári áraknál akaóbban kaphatók

I. ker, Ráratyl utca 2. sz. alatti
éohlnytCtsdébe*

szegedi kirendeltségének géposztálya

Szeged, Tisza Lajos-körut 43. sz^

földszinten, az udvarbor.. Telefon 99t.

Babot, m á k o t ÜSS

"zsr

Magyar Szövetkezeti Központok
Á r u f o r g a l m i Réaivénytaraaaág

V

szegedi kirendeltség
205
Tisza Laios-körut 43. sz. — Telelőn 991.

H

S

H

mindenféle

Kurucsev Sándor

3

T

méretben

0

K

kaphatók

STERH ÉS RÓTH
ócsk vas- és fémkereskedők
M A R S T É R 1. Telefon 10-66.

rőfös és d i v a t á r n h á z a

Széchenyi-lér. 26

Naponta f r i s s tea-vaj,
dinnye, kitűnő málnaszörp
legolcsóbban kapható
BMCt LipótKelemen-utca.
••"""ge°""<bTelefon
-'n S01. "
Télikabátok,

lerfiöitcnyök, nöi ruhák, szőrmék, boák. muffok,
csipke- és szóvelfüggonyök vegyileg tisztítása.

Plüss- é s b á r s o n y k a b á t o k

gőzölése.

G w « m i i j | r
kötött kabátok, sálak, gyapjukendők bármilyen
w
J a r J M , * J nagy mennyiségben is, minta utáni fes'ése szakszerflen O n á c v a c a i k a D t
ruhák 24 óra alatt egészkészül

u

y

a

b

z

e

s

e

x

o

e

n

b e n

festetnek

kelmefestő és vegytisztisztitó ipartelepén
l a z i w i i l c a 11 Fióküzlet vidéken:

F i é l i i l e t e t : C ^ " » í
KISKUNFÉLEGYHÁZA,

Különlegesség!
_

<

feketére.

214

S t í í ! í : : . t ' ?

Kossuth-utca

9. szám.

A festésre és tisztításra adott
f< rfiruhák kívánatra gondosan
ki is javíttatnak. Kisebb javitás teljesen díjtalant M e g l e p d o l c s ó a r a k !

Nyomatott a Déliuagyarorazág hírlap- és ayomdavállalatnál Petőfi-sugárut 1.

