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Parasztegyetem ? A v a t i k á n m e g ó v j a M a g y a r o r s z á g
egyházi integritását.

SZEGED, szeptember 30.

A kijárások szomorú korszakában
Szeged voll a mindenkori kormányok
Hamupipőkéje. Az Alföld porábn,
a Tisza sarkában hagyták, árván,
magára, szegényt. Egyelem volt
minden vágya, égy kis egyetem,
később nem is kellett volna már
neki minden fakultás, csak egy,
egyetlenegy, de az egyetemet Pozsony
kapta, meg Debrean és Kassának,
Temesvárnak is mindig több kilátása
volt rá, hogy elnyeri, mint szegény Szegednek. Hogy ez a Szegedet mindenfői
elütő elmúlt politika (remé!jük, Örökre
elmult)milyen szerencsétlen és oktalan
vot nem csupán a vuos, de f i
országos és nemzeti érdek szempontjából is, azt ma sirva látja CsonkaMagyarország. Most végre, miután a
kolozsvári egyetem idehelyezésével
hiába hitegetik, ugy tetszik, mégis
csak kapunk valamit. A terv egyelőre
olyan, hogy nagy jó is lehet belőle,

meg — nesze semmi, fogd meg jól

is, minden attól függ, hogy az
illetékesek itt Szegeden és ott fönn
Budapesten mennyi buzgalommal és
komolysággal támasztják alá ezt a
tervet. Arról volna szó, hogy egy
.parasztegyetem", vagy népfőiskola
nyílnék meg Szeged falai között,
még pedig november 1-én, középiskolai tanerőkkel. Amolyan dániai
mintára alapitolt felsőbb iskolája lenne
ez a népnek, közhasznú ismereteket
tanítanának,elsősorban a fnídmivelőknek. A tanítás nj! yenes lenne,amennyiben a tanárokai se díjaznák külön.
Ez a terv hasznosnak és szükségesnek látszik, hogy azonban mennyiben életrevaló és eredménye;, az
egyelőre a jövő titka és azoktól
függ, akik kigondolták és megcsinálják l Mert ezt lehet praktikusan és
iikeresL'n is megcsinálni és lehet
ugy is, hogy tessék-lássék, nesze
semmi, fogd meg jóll Az bizonyos,
hogy a szegedi kultura ma megint
holtpontra érkezett. Hallgat mindenki,
aki a nép, a müveitek és a nagy
tömegek nevelésére, tanítására volna
itt hivatva. Ha'lgat egyetlen irodalmi
társaságunk, jó ideje nincsen szabad
egyetemünk, a tavalyi fölolvasó esték
lá?a is mintha elszállott volna.
A Somogyi-köpyv tárban, amely a
régi jó időkben zsúfolva volt tanulnivágyó fiatalsággal, ma alig lézeng
naponta néhány olvasó. Mozimámorban úsznak a nagy tömegek (még a
színházat se igen látogatják, de erről
máskor többet), igen szomorú es
veszedelmes antikuttur tünetes ezek,
amelyeket valahogyan okosan orvosolni keliene. Nemcsak „parasztegyetemmel". Sajnos, nálunk az
.intelligenciát" se nevelik már, a
munkásnevelésnek is akadályai vannak. Mikor viirad már Szegeden a
va ódi kulturának ? Egy bizonyos:
céltudatosan szervezni kellene varosunkban Ü közművelődés ügyét, hogy
rendszert és egyöntetűséget vigyenek
be végre a mai kulturális egyéni
akciók helyére, mint amilyen például
a szintiázkérdés megoldása volt.

szám.

BUDAPEST, szept. 30. Szerbia már hónapokkal e z a z z a l a kérelemmel fordult a Vatikánhoz, hogy engedje meg egy nvC'ón jugoszláv
érsekség felállítását, amelynek S7ékhelye Szabadka lenne Most a vatikán
választ adott erre a kérelemre. A válasz elulasitó.
A vatikán elhatározásának kétségtelenül nemcsak egyházi okai, hanem külpolitikai
okii is
vannak. A vatikán ugyanis meg akarja óvni Szent Isiván polí'ikaikg feldarabolt birodalmának egyházi integritását. A Vatikánnak elhatározását a
jugoszláv lapok, elsősorban a radikális Tribuna,
ellenséges cselekedetnek
tekintik és követelik a diplomáciai
összeköttetés azonnali megszakítását.
A
lapok azt állítják, hogy a pápa elhalálozását azok a körök befolyásolták,
amelyek az osztrák-magyar monarchia visszaállítását szorgalmazzák. Sze-

rintük a pápa támogatja

a bácskai és bánáti katholikus magyar

irredentát

épp ugy, mint ahogy a tótföld elszakiiási törekvéseket is és a b.csi
kereszienyszccialistaknak a monarkia visszaállítására irányuló fáradozásait
is pártolja.

T r o u b r i d g e a d m i r á l i s lett a Dunab i z o t t s á g elnöke.
— Megállapították a bizottság statutumait. —
PÁRIS, szeptember 30. (M T. I.)
A Nemzetközi Dunabizo;tság második ülésszaka, amely Troubridge tengernagy flnöklé>ével a francia külügyminisztériumban szeptember 15 én
vette kezdetét, tegnap befejeződött.
Az ülésszak folyamán megállapították azokat az irányelveket, amelyek
a Nemzetközi Dunabizoitság ideiglenes statútumaiul fognak szolgálni.
Ezek az irányelvek kiterjednek a
bizottságnak, valamint a főtitkárságnak, a hajózási rendőrségnek és a
Vaskapuban felállítandó különleges
szolgá'atnak a belső szervezésere,
úgyszintén a költségvetésre. A munkálatokra és a tarifákra vonatkozó
fejezetek tárgyalására külön albizottságokat alakitot ak. Troubridge tengernagyot az elnöki székben 1921
január l-ig megerősítették. A bizottság évenkint legalább kétszer azokban a városokban fog ülésezni,

amely városokat az előző ülésszakból megállapi'ottak. Szükség esetén
rendkívüli ülésszakot is tartanak. A
folytonosságot a végighajtó bizottság biztosítja, amely i főtitkárság
oldalán működik. Arról még nem
határoztak, hogy hol legyen a székhelye a főtitkárságnak, amely jelenleg Budapesten munkálkodik. A
Nemzetközi Dunabizottság hivalabs
nyelve a francia lesz. A hajópapirokat két fiyelven állítják ki, még pedig
az illető ország nyelvén és letszés
szét int vagy német, vagy francia
nyelven. A Vaskapunál létesítendő
különleges
szolgálat ügyvitelének
ryelve német és francia lesz. A főtitkárság kiadásában megjelelő fo'yóirat ckkeiné! valamennyi nyelvre
figyelemmel lesznek. A bizottság
legközelebbi ülését december elsején
tartja.

A párisi német követ átadta
megbizó levelét
PÁRIS, szept. 30. (M. T. I.) A német követ megbizó levelének átadása
alkalmával a francia köztársaság elnökéhez intézett beszédében többi
közölt a következőket mondta:
— A versaillesi békeszerződéssel teremtett helyzet alapján kormányom
szándékának megfelelően igyekezetemet annak fogom szentelni, hogy
országaink kapcsolata kedvezően fejlődjenek.
Nem téveszteni szem elől
azokat a nehézségeket, amelyek ennek útját állják, de bízom abban, hogy
hála az Ön és a francia komány belátásos együttműködésé íek, kormányom
törekvéseit siker fogja koronázni.
Millerand többek közölt a következőkben válaszolt:
— Annak az ünnepélyes okmánynak lojális végrehajtása, amely a
háborúnak véget vetett, az egyetlen eszköz azoknak a legsúlyosabb nehézségeknek praktikus megoldására, amelyek a két nemzet között fennállanak
és amelyek megengedik azt, hogy szabad szívvel dolgozzanak vállvetve a
béke nagy müvén. Az a mód, ahogyan ö n ideiglenes ügyvitelét intézte,
kezeskedik nekem arról a magasztos felfogásról, amelyet ö n feladntáróí
táplál. Őszintén kivánok ezért önnek sikert megbízatásához.

Magyar—román gazdasági tárgyalások.
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BUKAREST, szept. 30. (M. T. I.
Dam|án.) Magyarország és Románia
közti kereskedelmi forgalom ujra
felvételével vonatkozó tárgyalásokkal megbízott
magyar bizottság

.1.111..

. r. .
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.

október 10-én fog ideérkezni. Szilágyi, a Magyar Szöve'kezdi Központok Átuforgalmi Részvénytársaságának képviselője, ma ideérkezett.

•

Telefon 13-33.

Egy furcsa
főispáni installáció.
SÁTOR XLJAUJHELY, szép'. 30.
A Nemzeti Sajtóiroda jelenti: Tegnap, szerdán délelőtt 10 órakor volt
Thuránszky
László zempléni főispán
installációj i. Nagy feltűnést keltett,
hogy ettől az ünnepi aktustól a
kereszténypiri törvényhatósági bizottsági tagok legnagyobbrésze távoltartotta magát. A főspán beiktatása
után dr. Szabó Sándor törvényhatósági bizottsági tag durva
támadást
intézeti a nemzeti kisebbségek minisztere ellen. A lejnagyobb feltűnést az keltette, hogy az egész kormányt érintő támadást az elnöklő
főispán nem utasította
vissza.

Az orosz—lengyel béketárgyalás.
BÉCS, szept. 30. (M. T. I ) A
Neue Freie Ptesse-ntk jelentik Rigából: A harmudix ülésen
Domszky,
a lengyel békeküldöttség elnöke nyilatkozatot leit, amelyben válaszolt a
legutóbbi
orosz
nyilatkozatra.
Domszky kijelentette, hogy az orosz
nyilatkozat olyan igényéket is érint,
amelyek kivül esnek a béketárgyalások keretén, mint például a keletgalíciai kérdés. A lengyel küldöttség
megjegyzi, hogy amikor a lengyel
válasz megadására 10 napos határidőt tűznek ki, ezzel olyan ultimátumszerű kitüntetést teltek, ami a
béketárgyalást bizonyára nem fegja
sem megkönnyíteni, sem siettetni.
Joffe, az orosz küldöttség elnöke,
kijelentette, hogy minden pontjában
egyetért az előző ülésen előterjesztett
lengyel nyilatkozattal, egyben javasolta, hogy a 8. pontot változtassák
meg olyképpen, hogy az amnesztiát
olyan lengyelekre is ki kell terjeszteni, akik Lengyelország ellen, valamint olyan oroszokra, akik Oroszország ellen követtek el bűncselekményeket. Domszky erre javasolta,
hogy négy bizottságot küldjenek ki.
Jotfe indítványozta, hogy egyelőre
csak egy fegyverszüneti bizottságot
alakítsanak. Rövid vita után az ülést
bezárták.
PÁRIS, szept. 30. (M. T. I.) A
Havas-ügynökség jelenti Varsóból:
Hitelt érdemlő forrásból nyert felvilágosítás szerint Joffe Moszkvából
azt az utasítást kapta, hogy a lengyelek által felállított összes feltételeket, bármilyen kemények lesznek is
azok, fogadja el, de utasítsa vissza
azt a feltételt, amely Szovjetoroszországot arra kötelezné, hogy a vörös hadsereget egészben vagy részben lefegyverezze.

A ruténfold parancsnoka.
PRÁGA, szept. 29. (Bud. Tud.)
A Tribuna jelentése szerint Sedarek
ezredest, az eddigi prágai parancsnokot, Ungvár székhellyel a ruténtöld parancsnokává nevezték ki.

SZEOED

A tegnapi

közgyűlésből.
.1 SZEOED, szentem ber 30

(Saját tudósítónktól)

A városháza kapujának tábláján
tegnap a kővetkező f lírás volt olvasható; 1920 szeptember 29-én
délután 4 órakor rendet kbztviiks.
Négy óra után 15—20 perccel még
alig lézengenek 10— 15-cn a közgyűlési terem padjaiban, mig dr.
Somogyi
Szilveszter
polgármester
v'sengójelzésére elhal az összeverődött városatyák moraja, mindegyik
az előtte fekvő tárgysorozat
után
nyul és a Szendrey Jenő jegyző által felolvasott jelentétek után hamarosan rátérnek az agydarabok ismertetésére. Elsőnek Taschler
Endre
főjegyző ismertet két aktát, utana a
szüreten lévő Bokor Pál h. polgármestert helyettesiiő Ördögh
jegyző
magyarázza cl öt aktáját, melyek
fölött simán napirendre is térnek.
Gaál tanácsnok aktái közül vitatják
meg elsöizben a református egyház
segély felemelése iránti kérelmét, melyet dr. Szélt Gyula, a református
egyház fögondnoka ismertetelt nagy
szeretettel, de szavazás u'ján a tanács
elu'asiió javaslala mellett döntöttek.
Innentől kezdödöleg már mind sűrűbben hallszott a
polgármester
csengőjének a hangja, Wimmer Fülöp,
Balogh Lajos és dr. Kovács
József
voltak az állandó közbeszólók.
Igy jutottunk el nagynehezen a
tárgysorozat 15 ik pontjáig. A 10
milliós kölcön ügyét Balogh Károly
tanácsnok ismertette. Wimmer Fülöp
azt vitatta, hogy a mai valutaviszonyok mellett ne vegyék igénybe a
kölcsönt. Dr. Kovács József emelkedett szólásra és azt javasolta, hogy
előbb tárgyalják le azt, hogy egyáltalán megvaltják-e a gázgyárat. A
polgármester szóit
ekkor közbe,
mondván, a gázgyár
megváltását

már 5 évvel ezelőtt

elhatározták.

A

felszólaló visszaült helyére, hogy
Wimmer beszélhessen újból az indítvány ellen. Balogh
Lajos azonban

állandóan

és hevesen közbebeszél. A

két vitázó léi egy-egy ízben le is
intetté egymást, Wimmer Baloghot,
hogy .csak olyan ugyvanozzon,
aki
ért hozzá"
es Balogh Wimmert,

mikor az u aktiva"

kiléteit

használta

egy helyütt. Balogh Lajos, itt szólt
közbe, ekként: csak
magyarul!
A zárszó jogán Wimmer beszélt
utoljára. Balogh Károly elő időt nagyon
jó iináncpolitikusnak tartja, de ellenpéldákat hozott fel Balogh indítványával szemben. A polgármester
szavazást rendelt el, ahol Wimmer
indítványával szemben
a városi
tanácsét tették magukévá Ezután a
világítási egységarak uj megállapításáról vitatkoztak. A polgármester,
dr. Kovács József, Wimmer és Balogh Lajos szóltak a tárgyhoz. Balogh Lajos szerint .olyan bizottságra
van szükség, amely minden lében
kanál legyen". Somogyi
polgármester megmagyarázta B .ogh L .jósnak,
hogy az általa mondot'cktól most
szó nincsen s azt ajanlja, hogyha
tetszik, esetleg indítvány formájában
terjessze azt a legközelebbi közgyűlés elé.
Az 1919 évi póthitel és az 1920.
évi kimerült hitel megszavazása
után a Nemzeti Kereskedelmi és Közgazdasági Bank ügyire került a
sor. A tarj>y isnerieiése ut in Ottóvay Károly vas>e eskedö emelkedett
szoiásra. Fontosnak buja, hogy a
npi időkben fo:<ozo!tab . mértékben
irányítja figyelmét a nemzet a kereskedelemre. Égetően
szükséges,
hogy a magyar, nemzeti, hazafias
a'apon al.ó egyének lépjenek ezekre
a pá'yákra, amely a nemzet pazdi-

sági vérkeringését irányítja. Ez a
vállalkozási sze lem meg volna sok
becsületes szándékú magyarban üzletkötése lebonyolításához, az anyafcj
aiap, a tőke hiányzik és ez gátolja
őket tervük megvalósításában. A
Nemzeti Kereskedelmi és Közgazdasági Bank az az intézmény, amelynek éii>n olyan hazafias emberek
allín k, akik a nemzeti érzelmet
beviszik majd a kereskedelem világába is. Java>olj<, hogy a vátos
100 részvény helyeit 250 darabot
jegyezzen százezer korona értéivben.
Wimmer a pénzügyi bizottság javaslatát tartja e fogadha'ónak. A közgyűlés Oitovay javaslatát elvetette.
A p:aci heiypénzek felemeléscnek
tárgyalásánál «g»bes?ólá>ok hangzottak el. .A
is eme:?" „Dra-

gában fogják adni a csirkét és a
libát?" A polgármester röviden válaszolt : A aninál drágább már nem
lehet. (Á (alános raj.) A jövedéki
adók kihágásáról szóió rendelet szigorítását javasolja a tanács a közgyűlésnek. A bírságolási száz százalékkal kéri felemelni. Balogh bizottsági t*g: A százszoros Dirságolas
is nagyon kevés! (Balról kőzbeKiáltás: Miért nem mindjárt halálbüntetést kér ? Derültség.) A felemelt
d j-tkra vonatkozó városi illet ekekről
s/óló rendeletnek azonnali, birtokon
kívüli való végrehajtásit s/avazra
meg a közgyűlés. Ezen pont letárgyalása ulán Somogyi
Szilveszter
polgármester a közgyűlést félhét
órakor berekeszti
és folytatását
péntek délután négy órára tűzi ki.

Elnyomták a horvát parasztlázadást.
BÉCS, szept. 29. (M. T. I.) A Neue Freie Presse-nek jelentik Rómából : Trieszti távirat szerint a horvát parasztlazadást a jugoszláv kormány
véresen elnyomta. Az egész országban kihirdették az ostromállapotot és
ahol már életbelépett korábban, ott szigorították.
BUDAPEST, szept. 30. Belgrádból jelentik: A horvátországi harcokban mindössze 24 ember esett el és 100 megsebesült. A szerb nemzetgyűlés tegnapi ülésén a szocialisták és a radikálisok megtámadták a kormányt a horvát események miatt és követelték, hogy
Horvátországban
azonnal szüntessék meg az önkényuralmat.
A statáriális biróság október
elsején kezdi meg a horvátországi zendülési ügyekben a tárgyalásokat. Az
első vádlottra, Sztapek Balázs vinkovcei lakosra, aki meggyilkolta Müller
áros járási főnököt, az ügyészség halálos ítéletet fog kérni.

Vass József kSzélelmezési
miniszter Szegeden.
Értekezlet a lisztellátás és g a b o n a k o n t i n g e n s ü g y é b e n .
SZEGED, szeptember 13.
(Saját
tudósítónktól.)

Vass József közélelmezési miniszter, Pacor altábornagy és Térffy h.
államtitkár kiseretében ma Szegedre
érkezett, hogy itt az érdekeltek bevonásával gyűlést tartson az ország
ellátása tárgyában. Az értekezletet
délelőtt 10 órakor tartották meg a
városháza közgyűlési termében, melyen az említetteken kivül dr. Aigner főispán, dr. Somogyi
polgármester, Fodor tanácsnok,
Eördögh
Virgil, Back Bernát, Vajas József,
Korom Mihály és még 15—20 érdekelt vett részt.
A gyűlést Vass miniszter nyitotta
meg. Elmondotta, hogy ez a mostani év sorsdöntő. Nem fogunk olyan
gyorsan rendbeiönní, mint azt az
optimisták gondolják, de olyan sokáig sem fog tartani, mint azt a
pesszimisták hiszik. A legfontosabb
a közélelmezés problémája, kenyérnek lenni kell, ezért járja be ő
maga az országot. Nem a gyomorról van szó, hanem az államról.
Majd az ellátatlanokról beszélt, akiknek a kataszterét senkisem csinálta
mag. Ai igazságot kívánja szolgálni.
Utána Térffy h. államtitkár adatokat sorolt föl az ország gabonaszükségletére vonatkozólag. Az ellátatlanok részére 5 millió 200 ezer
métermázsa gabonára van szükség.
Mivel a buza- és rozs-termés nem
elég jó, tengerivel és árpával kell
azt pótolni. Szegednek, számításaik
szerint, 300 vagon gabonát kell beszolgáltatnia, melybő' 180 vagont
tesz ki a beszolgáltatandó buza.
A fölsorolt adatokra Somogyi polgármester válaszolt: Tisztelettel és
mély szeretettel köszönti a minisztert a város nevében. Tisztában
Csütörtökön és pénteken

ÚJJÁSZÜLETÉS
a Be városi Moziban

vagyunk — úgymond — azokká'
a nehézségekkel, melyek e tárgy
körül fönnállanak s ezért hálásan
köszöni, hogy a miniszter lejött
Szegedre is, amire még nem volt
példa. Isten áldását kéri munkájára.
Még nem tudja, hogy a gabonabeszolgáltatásnak mi lesz az eredménye. Adógabonából, sajnos, csak
60 vagonnyi folyt be. A múltban
háromszoros szigorú rekvirálással
sem tudtak 120 vagon gabonánál
többet behozni. Mégis reméli, hogy
a 180 vagon gabonát be fogják
tudni szolgáltatni. Kukorica tekintetében már rosszabb a helyzet. Tulnyomólag törpebirtokosok vannak
csak törvényhatóságunk területén,
kik csak saját részükre elegendő
tengerit termelnek. Hivatkozik a
jelenlévő
gazdikra, kik igazolni
tudják, hogy 300 vagon gabonát
nem leszünk képesek beszolgáltatni.
Vajas József gazda emelkedett
ekkor»szólásra és a polgármester
szavait erősítette ő is, igéri, hogy
bu ából becsületesen
beszolgáltatják
azt a mennységet, amit kérnek, de
kukoricásaik megszállott területen
vannak.
VŰSS miniszter felteszi a kérdést,
hogy nem lehetne-e a Szegedre kivetett kukoricakontingenst árpával
vagy rozszsal pótolni ?
Somogyi polgármester nem akar
olyant ígérni, amit be nem tarthatnánk. Árpánk is kevés terem.
Térffy h. államtitkára 180 vagon
búzát 20 vagon rozszsal kibánja
pótoltatni, mig a további 100 vagon
csöves tengerire vonatkozólag
Vass miniszternek az a véleménye,
hogy azt propaganda segítségével
be bírja a vátos szolgáltatni.
Somogyi polgá mester érzi az itt
elhangzottak súlyát és igéri, hogy
lelkesíteni fogják a termelőket.
Korom Mihály, és Csiszár Mátyás
gazdák kijelentik, hogy mindent meg
fognak tenni a cél érdekében.
Eördögh
Virgil
véleménye az,

Szeged, 1920 október 1.
hogy propaganda utján a 100 vagon
tengerit is be fogják szolgáltatni
Vass miniszter ezex alapján a biztos remény tudatában, hogy a 300
vagon gzbonát beszolgáltatjuk, áttér
az ellátatlanok
kérdésére. Kéri a
várost, hogy csinálja meg azok kataszterét, még mielőtt az erre vonatkozó rendelete Szegedre érkeznék.
Somogyi polgármester ismerteti az
erre vonatkozó súlyos és nehéz
helyi viszonyunkat. Szegeden 84.994
ellátatlan van.
l'iiss miniszter szerint a kereskedők nem sorozhatók az ellátatlanok
közzé, mert azok tudnak magukon
segíteni. Általában odakonkludáit,

hogy a mai rendszeren
gyökeres
változtatásokat
kell
eszközölnünk.
Ha ezt nem tesszük meg, ugy februárban már nem lesz isztünk.
Szerinte, "ig Szeged statisztikájában
80, 60, vagy 50 ezer főnyi ellátatlan
szerepel, addig ő mindig gyanakodni fog. Az ország területén 800
ezer illetéktelen ellátatlan van, akiket
acélfésüvtl és bármi módon is, de
ki fog fésülni. Elmondotta, hogy
mit akar csinálni és azt is tudja,
hogy mit kell tennie. Mikor ezt az
értekezletet berekeszti, meghatottan
mond köszönetet azért a készségért4
mellyel a város munkáját elősegítette. Végül is mindenki figyelmébe
ajánlotta ezt a közmondást: .Segíts
magadon és Isten is megsegít!" y '
•
/"
A miniszter, aki bizonnyal megelégedéssel távozik el Szegedről,
arról édesítette az értekezleten jelenvoltakat, hogy október 10-én gróf
Teleki Pál miniszterelnökkel együtt
valószínűleg ő is lejön Szegedre.

Belvárosi Mozi
Pénztári telefonszám 5—82.

CSAK 2
N A P I O I
Csütörtökön, szeptember hó 30-án és
pénteken, október hó l-én
HOLLAY

CAMILLA-FILM!

Újjászületés
Dráma 5 felvonásban. Filmre irta és
rendezte Deésy
Alfréd.
A főszerepben Hollay
Camitla,
André
Lton és Dezsöfy László.
Azonkívül

Per*sasz5nye$
Vígjáték 2 felvonásban.

Ftnartásnif
5, 7 és 9 órakor,
tioaaasok üköznapokon
n n e p n a p 3 5 7 é s (J o r a k o r

Minden előadáson katonazene !

Megvételre keresek
magas áron a r a n y k a r c s a t t ó r á k a t és brilháns ékszereket,

FISCHER

JÓZSEF

Magyar-német

« j o r s - és

gepirónőt
Kereskedelmi Rt

2f>3
keres

Telefon 189.

Kereskedelmi Rt. na&»ft
gyobbszáraz,szellős • • J | l a r i vagy

pincehelyiséget

feldő
sürgősen keres. Telefon 189.
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VHR6H H I H H L Y ^ L Szeged
Teleton «Ü.
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Mindennemű

Aradi-utca 4.

kötéláru, zsineg, zsák, ponyva
és háló g y á r i á r o n kapható.

gerillán? ékszert,
aranyat, e«flstöt
magas arban vásárlunk

st>a

Fischer Testvérek
,

,

ékszerészek
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Szeged, 1920 októberjL

HÍREK.
Kultura

fűzértánccal.

SZEGED, szeptember 30.
Egyik módos vidéki varos reggeli
ujság/aban, az első oldalon
egy
.nagyszabású
népünnepély"
programját
közli E szomorú
világban nem art egy kis derü. Ezt árasztja
felénk ez a program,
amelynek
egy részletét igy sorolja fel a vidéki város reggeli
újságja:
Kolbászevés
Lepényevés
Lisztfuvás.
Zsákbafutás
Kakasfogás.
Tojásevés
Képviselőválasztás!
Hát ez pompás, kedves jó vidékiek, ott
még, ugy látszik,
van minden,
ami egy
népnek és egy népünnepélynek
ingere
A kolbászevés például nem rossz, a tojásevés se utolsó, a kakasfogás
is jó fogás,
é lisztfuvás is érdemes dolog lehet /I zsákfutás már nem tartozik az élet legtisztább
örömei közé, de hogy erre van még zsak,
örvendetes.
Hanem
a programnak
az a
pontja,
amelyet a .népies mutatványok'
sorában
utoljára hagytak, a képviselőválasztás
bízvást elmaradhatott
volná.
Nem
mondjuk,
a régi jó világban kétségtelenül
a kiadósabb népünnepélyek
közé tartozott a képviselőválasztás,
de most, amikor
általános,
titkos a szavazás, nincs etetés, nincs itatás,
hogy jön a kuckó a kemencéhez,
vagyis a
képviselőválasztás
a lepényevéshez
és a
kakasfogáshoz
? Vagy talán ez csak afféle
régi kortesfogás ?
Már a legkevésbé se mulatságos
a műsor legutolsó száma, amely igy szól:
Szünára alatt .Rongyos
szűrünk
alatt':
énekli
két rokkant
katona.
Hát ez
csakugyan
szomorú szám
És milyen sokan
vannak
és még csak nem i* énekelnek.
Hallgatnak
és némám várják, amikor a szegény ország
megsegítheti végre őket

— Gróf Bethlen István mandátuma Gróf Bethlen Istvánnak szerdán délben ad<ák át a hódmezővásárhelyi I választókerület mandátumát. Lázár Dezső pártelnök üdvözölte Bethlent, aki köszönetet mondóit a ragaszKodásért és kijelentette,
hugy amennyire tőle lelik, igyekezni
fog a törvényen belül a polgárság
éidekeit képviselni. A küldöttség
éljenzéssel fogadta Bethlen szavait
— A Szent Imre-kör értesítése. A
Szent Imre-kör ezúton értesiti vidéki tagjait. hogy a beiratkozások azok részére,
akik az elmúlt félévben is be voltak iratkozva, október 2-áig tartanak. A kör
kollégiuma október 1-én nyílik meg. a
körhelyiségek IV., Ferenciek-tere 7. szám
alatt vannak. Ugyanott minden diákügyben naponta délután 2 - 3 óra között adnak felvilágosítást.

— W i m m e r Fülöp egyhónapi
i d ő t kapott. A nyáron
Wimmer
Fülöp ti Ipaikamara e;yik ülésén
.ízt álii'otta, hogy Barihos János, a
vol szegedi kormány allamtilkara
egy gyűlés alkalmával súlyosan sértő
k ]el n(ést tett a zsidókról. Ezzel
szem e n az államtitkár kijelentette,
ho*v a nekt tulajdonitolt kifejezést
t g j á ' a á n nem hasznait* és Wimmer Fülöp ellen rágalmazás miatt
meginditiatta az eljárást. A törvényszék ma tárgy.iln ezt az ügyet. L)r
Dobay Oyu!.i képviselte a távollevő
Bartfcost. A sajiébirOság rövid tárgy^iás utan egy hónapi
terminust

adott Wimmer Fülöpnek,
hogy az
ilgy érdemi letárgyalása
előtt sajat
belátása szerint rektifikálja
kijelentését és a nyilvánosság
előtt udjon
elégtételt Barthos János volt államtitkarnak.
— 23 é v e ? , jobb

családból való

menekült nő pénztárnoknői,
cUrusitónői vagy ehhez hasonló Ikalmazást
keres. Cini: Országos Menekültügyi
Hivatal szegedi kirendeltsége.
x Hotfer és Tar»a képkeieskedés Ke!emen-u. 7. Kepkerelmühely
Iskols-u;ca 18.
6

I

Beszélgetés Back Bernáttal
a p é n z ü g y i b i z o t t s á g b a n előterjesztett

kocsiüzem. 2 Nyomda 3. Téglagyár. 4. Tejcsarnok. Indítványom
második célja az volt, hogy ne
legyen többet liszt- és kenyéradó.
De ha már muszáj ezt a két adónemet megtartani, akkor a kenyéren

SZEGED, szeptember 3).
(Saját tudósítónktól)

Back Bernátnak a pénzügyi bizottság két ülésén tartót felszólalása
városszerte a legnagyobb érdeklődcst
és rokonszenvet vallotta ki. Fölösleges e helyen részletezni azokat a
nyilvánvaló okokat, amelyek elodázhatatlanná teitvk az önkormányzati
élet teljess.'gének visszaállítását. Minden bizonnyal ezek az okok játszotta* közre annak idején abban, hogy
a közgyűlés újból való összehívását
túlságos vehemenciával azok sem
ellenezték, akiknek alapos és valliuk
meg, nagyrészben indokolt politikai
aggodalmaik voltak
Ez nagy szó,
hiszen küztudomásu, hogy hetves
vagy helytelen politikai meggyőződéseknek, sőt ha rosszul megy a
sorsunk, politikai szenvedélyeknek
is mindent áldozatul szoktunk hozni.
Szegeder, hála a vezetők bölcsességének, nem igy történt. Ennek köszönhető, hogy a közgyűlés és b zottságai zavartalanul működhetnek és
hogy Back Bernát a pénzügyi bizottság első ülésén olyan medei be terelhette a város pénzügyeinek intézését, hogy a hatóság kénytelen volt
deferálni és

a 250 százalékos
veszedelmes tervét
elejtette.

szerzett pénzt kenyérre

följebb
százszázalékos
kell számolni.

— Egy terrorista
kivégzése.
Budapestről jelentik: A gyűjtőfogház
udvar?n ma reggei 9 óralvor végezték ki ^ruekcr
Lajos 23 eves terroristát ,l<i a kommün alatt Hatvanbűi s^dtnos ellenforradalmán sajátkezü'e^ akasztott fel.

RESTER IZSÓ
liszt- és terményüzlete
B o c s k a y - u t c a 4. * z á m .

A

pótadóval

Iit szervesen kapcsolódott be beszélgetésünk Back
Bernát másik
indítványába, amelyet a városi tiszt-

viselők létszámának
rendezéséről tett.

és

fizetésének

— Abból a bevételi többletből
azonban, mondta, mely a pótadónak száz százalékra való fölemeléséből előáll, födözni kell a
városi tisztviselők és alkalmazottak fizetésének rendezését. Annak
a fizetését, aki megmarad a városnál, fel kell emelni száz százalékkal. De dolgozzanak a tisztviselők. A hivatalos óra reggel
8—12, delulán 2—6-ig tartson. Az
ideiglenes
alkalmazottak
közül
azokat, akik feleslegessé válnak,
el kell bocsájtani. A városnál
most 1100 ember van alkalmazásbin. Indítványomra várjuk a
tanács alapos és indokolt javaslatát.

Back Bernát mindkét felszólalása
és a velük kapcsolatosan hozott
határozatok rendkívüli
horderejűek.
Szükségesnek tartottuk tehát hozzá
fordulni, hogy fellépésének intenciói
és céljai felől megkérdezzük. A
következőket volt szives mondani:

— Együttes elhelyezést nyer az állami éa vá oai rendőrség. A rgndőrség
államosítása alkalmával a megmaradt alkalmazottakból, akiket nem vett át az állam,
a város megszervezte a közigazgatási rendészeti osztályt. Az uj ügyosztály vezetésével Rack Lipót tanácsnokot bizta meg a
polgármester. A létesített városi rendőri (II.)
ügyosztály beszervezése most történik,
de már kezdetben is nagy akadályok gördülnek eléje. Ugyanis az államrendőrség
egv miniszteri rendeletre való hivatkozással, a rendőrség által jelenleg használt
összes hivatali helyiségeket magának foglalja le és nem engedi meg, hogy ugyanott
működjön a közigazgatási rendészeti ügyosztály is. A mai tanácsülésen hosszas vita
tárgyát képezte ez a kérdés, mig végre ugy
döntöttek, hogy a város oly arányban, amilyen arányban a teendők megoszlanak, helyiséget kap az államrendőrség hivatalaiban. Ezen kérdés elbírálására szükebbkörü
bizottságot küldtek ki, melynek tagjai:
Bottka főkapitány, Taschter főjegyző, Rerzenczey főmérnök és Rack Lipót tanácsnok.

adják.

szegcnyalap szükséglett', az előirányzat szerint, 6 OCX) 000 korona.
Ez érthető, hiszen a váios naponkint 1500 embert lát el reggelivel,
ebéd ÍJ, vacsoraval. A közelelmezés
hasznaból fedezzék ezt a kiadást,
ha nem lehet egészen, legalább
részben. Bizonyos, hogy ilyinódon
többm'llióval lehet csökkenteni a
szegcnyalap deficitjét. Minthogy a
polgármester ur ezt a javaslatomat
elfogadta, minlhogy továbbá a
szegenyalap deficitje miatt kellett
volna a pótadót 250 százalékra
felemelni, igy elérhető, hogy leg-

pótadó
végleg

— Indítványom egyik célja volt,
hogy adjon a hatóság az egész
eddigi közélelmezés eredményéről
áttekinthető, liszta képet, tehát
mérleget. Tudni kell, hogy összesen
mennyit kerestek a közélelmezésen,
min keresték és hova
fordították,
amit kerestek. Itt van például két
tétel. Tudjuk, hogy a város a
francia megszállás alait beszerzett
liszt kilóján 4—5 koronát keresett
és tudjuk, hogy ezideig a közélelmezési alapból a következő
Üzemeket vásárolták meg : 1. Gép-

indítványairól.

Mindkét indítvány, mint látható,
azt célozza, hogy ezek az ügyek,
amelyek, mondhatni, évek óta napirenden vannak, végre közmegnyugvásra és véglegesen lekerülhessenek
a napirendről. A tanács alaposságán,
nyíltságán és szociális
belátásán
múlik, hogy igy legyen.

K. S.

Csütörtökön és pénteken

ÚJJÁSZÜLETÉS
a Belvárosi Moziban
— Ui detekt vek
u rendóiöégen. M l délelőtt tisztelegtek az
újonnan kinevezett detektívek Bottka
Sándor rendőifótanác->osnaí. Nyolc
helybeli, érettségivel, vagy felsőbb
iskolai végbizonyítvánnyal rendelkező fiatalembert nevezett ki a
belügyminiS'.ter
de'ektivvé,
akik
nayyrésze mint tartalékos tiszt küzdötte végig a háborút.
— 24 hold föld a paprikaklrendeltuégnek. A tanács egy régebbi határozatával elrendelte, hogy az esetben, ha a
bérlökkel békés uton sikerül megegyezni,
átad a Puskaporos-dűlőben lévő bérföldeiböl 24 holdat a Paprika és Gyógynövény kirendeltségnek
kísérleti célokra.
A mai tanácsülésen Ördögh tanácsjegyző
bejelentette, hogy a berlókkel oly megegyezésre jutott, hogy azok a baktói (öletekből kapnak ugyanoly terjedemü földet,
aminővel a Puskaporos-dűlőben bírtak.
— Téli ruhákra. A tűzoltók, hivatalszolgák es kocsisok téli ruháinak beszerzésére
-22 040 koronát szavazott mcs* a tanács.

V p v n
wv v u

állandóan zab, árpa. t e n g e r , köles
babra.
22ö
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A " á n ! ií»
takarmánycikkeke,, u. m
V * J a , l l J a kukorica, knkorlcadara, árpadara os i a b o t kic>in>ben--i.igybaii, szolid arakon.

— U j a b b letartóztatások a hamla
dinárok ügyében. Megírta annakidején a Szeged,
hogy egy nagyarányú dinarhamisilási ügyből kifolyólag a rendőrség őrizetbe vette
Vas László, Wessel István,
Menczel
Jakab tőzsdeügynököket és
Dimand
Fiigyes bankigazgató', akiket kihallgatásuk után másnap ismét szabadonbocsátott. Tegnap azután ujabb
fordulat állott be ebben az ügyben,
amiről a cenzúra letiltása folytán
csak ma számolhatunk be: A királyi
ügyészség megkeresésére ugyanis a
rendőrség a szabadlábrahelyezetleket ismét őrizetbe vette. Átkísérték
őket az ügyészségre, ahol a vizsgálóbíró előzetes letartóztatásba
helyezte őket. Ugyancsak tegnap délután ebből az ügyből kifolyólag
letartóztatták Schorr
Ottó szesznagykereskedőt is, aki Menczel Jakabtól vásárolt dinár-bankjegyeket.
Schorr letartóztatásánál érdekes epizód játszódott le. Egy fővárosi detektív jelent meg a lakásán és felszólította, hogy engedje átvizsgálni
a kasszáját, vájjon nincs-e benne
hamis
dinárbankjegy.
A szeszkereskedő különösnek
találta az
előtte ismeretlen egyén kívánságát,
áldetektivnek nézte ót és nagy zajt
csapott. Erre berohantak az irodában
és az udvaron dolgozó alkalmazottai
és Schorral az élükön a rendőrségre
kisérték a tiltakozó detektívet, itt
azután rövidesen tisztázódott a helyze(, amennyiben Schorr Ottót a fő-

városi detektív a
dinárhamisitási
üggyel kapcsolatban rendőri őrizetbe
vétette.
C s ü t ö r t ö k ö n és pénteken

ÚJJÁSZÜLETÉS
a Belvárosi Moziban
— Amikor a halott férj megjelenik. Esztergomból jelentik: Pintér Károly pilisi lakos 1915 óta
hadifogságban volt. Felesége évek
óta nem kapott hírt felőle, megindiltatta tehát a holttányilvánítási
eljárást, aminek befejezése után férjhez ment Bankó
Isivánhoz. A holtm k hiti férj hétfőn váratlanul hazaérkezett és amikor hirt szerzett róla.
hogy felesege férjhez ment, berohant
a lakásába és revolverével előbb a
feleségét, aztán önmagát
agyonlőtte.
A borzalmas csoládi dráma szerencsétlen áldozatai iránt igen nagy a
részvét.

KORZO-NIOZI
TELEFON:

Igazgatósai 455.

Pénztár

11-85.

Csütörtökön, szeptember 30-án

Jókal-fllmt

Jókai-film!

fl lélekidomár

I. rész.

Filmregény 5 felvonásban.

J Ó K A I M Ó R regénye után filmre
alkalmazta: V a j d a L á s z l ó , rendezte:
Oaras Márton.
Szereplők:
.
Kajnay O..Sor

Lánd >ry, vizsgálóbiztos
Ljs Rlánc
. . .
Lv s Blani' grofnö . .
Medei, a leánya . . .

.
.
.

LyoncL Lvs Biane Rrtf fia

Trauinhokt, hunkár . . .
God:va, a iean'.a . . . .
De l'Oisne marquis . . .

Muntebello

P»trr, TmunhoM ,nasa .

R-they Lajo«
Mattyasovszkv I.

K'Tinemiv Jwri

Törzs Jen,'.
Fenyves? Emil
M Makay Mar<n
Z Molnár L-Uzló

Dénej Oszk.tr

SziVei»hy Gyula

Előadások kóiiiapokn . V
bórakor,
vasárnap 3, 5 7 es !> órakor.

SZEOED
aranycaempéai.
Tegnap
határrendőrség a Szabadka felé ind u l ó Smiplon-vonatnál
Szeged-állomáson
•eljclentés alapján megmotozta
Vándor
sámior aradi kereskedőt. A motozás alkalnával Vándor kabátjába varrva 28 tábla
.iranylemeit találtak Hitt gram súlyban.
\ határrendőrség a 101.825 korona értékű
aranyat lefoglalta és egyben eljárást indított aranycscmpészés miatt a kereskedő
ellen.
—

Lefogott

(v.tt

Csütörtökön és pénteken

ÚJJÁSZÜLETÉS
a Belvárosi Mozi K an
— Estélyi, utcsl, délutáni és
házi ruhák, köppenyek, alakítás és
ujak e egánsan, ízlésesen s aránylag
olcsón készülnek Szekeres Anna nőídivattemiében, Báró Jósika-utca 1.
Telefon 777.
— Az algyői halálhid ujabb
tldoratal. Az algyői vasúti hid szük
meretei már s/ámos balesetnek váltak az okozójává. A hid felső öszs/ekötő kapcsai ugyanis oly alacsonyak, hogy a hídon áihaladó vasúti
kocsik teteje és
az
Összekötő
oszlopok között alig van tizenöt
centiméternyi hézag. Nyári időben,
mikor a nagy hőség és tulzsuffoltság miatt a harmadosztályú utasok
előszeretettel kultiválják a kocsi tetején való utazást, valósággal halálniddá válik az algyői híd. Különösen a leszerelés idején történt sok
haleset ezen a helyen. Egy alkalommal nyolc embert sodort le a hid
feltö pereme, akik közül három leszerelt katona nyomban
meghalt.
Tegnap azután ujra hallatott magáról az algyői halálhid. Kiss Béla és
Németh József napszámosokat sodorták le a vasoszlopok a vonat
tetejéről. A szerencsétlenül járt emberek, su'yos belső sérüléseket szenvedtek és eszméletlen állapotban
szállították be őket a szegedi közkórházba. Ideje volna már, hogy az
illetékes hatóság erélyes rendelkezéssel elejét vegye ezeknek a szerencsétlenségeknek.
— A Tiaxába vetette macát. Nászity
Péter szeeedi lakos tegnap este családi
viszonyai felelt való elkeseredésében a
Tiszába vetette magát. A halászok észrevették a fuldoklót és még idejében kimentették a hullámok közül. Állapota nem
súlyos.

— Csak Igazolvánnyal! A M.
T. I. jelenti: A m. kir. közélelmezési minisztérium figyelmezteti a
közönséget, hogy a fönnálló rendeletek értelmében mindennemű szemes termények és azok őrleményei
vasúton, hajón, villamoson, gépkocsin vagy talyigán csakis szállítási
igazolvánnyal
szállíthatók,
amely
igazolványok
kiadására
annak a helynek a polgármestere,
államrendőrsége, vagy szolgabíró
sága jogosult, ahonnan az elszállításnak történnie kell. Minden olyan
szemes terményt, illetve annak őrleményét, amelyre a fél ilyen igazolványt nem tud felmutatni, a vonatot ellenőrző közegek köteksek lefoglalni.
— Sorra került Annus néni la. A
Fehérlő-szálloda közismert tulajdonosnőiét, Annus nénit, tizenhárom rendbeli záróratnllépés miatt hatszáz koron.!
pénzbirságra itélte a kihágási biróság.

x Délmagyarország H i l a p - én
Nyomdavállalat,
Szeged, Petőfi
Sandc r-sugárul 1. Ízléses kiállításban, jutányos áron, gyorsan és pontosan készít mindenféle nyomtatványt.
Teljesen uj, modern felszerelés.
Telefon: 16—34.

x A csodás fantáziájú magyar
romantikus: Jókai Mór klasszikus
müve, A lélekidomár ma már negyedik napja jelenik meg a
korzó-Mozi
vásznán a maga eredeti pompázatosságában. A két részes nagy koncepciójú irodalmi film elsó része csütörtökig,
második része pedig péntektől vasárnapig
lesz műsoron a
Korzó-Moziban.
Csütörtökön és pénteken

ÚJJÁSZÜLETÉS
a Belvárosi Moziban

HETI M Ű S O R :

Cigaretta-hüvelyek,
Cigaretta-papirok
nagyban és kicsinyben legolcsóbb napi
árakon kaphatók

MÓRNÁL

Jókai-utca I I és Rákóczi-tér (a tűzoltó
laktanyával szemben)
97

Ki akar olcsó cipőt?
Saiít készítésű box és sevtú f é l c i p ő k 600 és
690 korona, f é r f i m a g a s c i p ő 800 korona

HORVÁTH cipésznél
88

Aranyműves műhely!

K A R O L Y I UTCA 3
80
röföe- é« divatáruk olcsó áruháza.

N Á D U D V A R Y , Kelemen-u. 4.

C s á s i á r h a a , főtt sonka, s z a l o n n a , fölszeltek, l i b a m á j éa t ö p ö r t ő , d i n n y e .
g y ü m ö l c s stb. cscmegefelek legkitbi obb
minőségben kaphatók , . Z R Í N Y I " é l e l m i '
szerflzletben, Zrinyi-utca 18, Balogh-palota. 178

Valéria-tér.

F O D O R - U T C A

2u0

Veszek babot, mákot,
zabot, tengerit, kölest 180
és mindennemű terményárul
Raktár:

Maslách-utca 7.

K

Jankovich Mihálynál

31

Tört aranyat és ezüstöt
legmagasabb áron vásárolok,
javításokat pontosan eszközlök

Auslánder Béla

^

ÉS

Szent István-tér,

Mikszáth Kálmán-utca 12. szám,
a kapu mellett.
266
ÁRJEGYZÉK

KERTÉSZ
mi

SZEGED, szeptember 30.
Scegedl árfolyamok: Nagy forgalom
volt különösen leiben és márkában, mig
dollárban sem vevő, sem eladó nem volt.
Lei 620-6.17, Márka 5.06-.
.-,
Frank —.
.—, Svájci frank —.
.—,
Dollár —.
.—, Napoleon
.-.—,
Lira —.
.—, Rubel —.
.—, Szokol
—.
—, Dinár 9.80—.—, Léva —.—.
Szeged-Csongrádi takptr. részv.
Budapes i táróá folyamok: Lei 600—
635, márka 490 510, font 1080-1110, fr.
frank 20.40-20.80, sv. frank 48.50, dollár 300— 330, Napoleon 925—40, lira 1280
—1320, rubel 310-330, sokol 390—420,
kor. dinár 950-1015, fr. dinár 940—1000,
Ieva 440-480, osztrák 93-99.
ZÜRICH, szeptember 30. (Nyitás.) Berlin
9.90, Newvork 623, Milano 25.90, Prága
8.10, Zágráb5—, Budapest 205. Bukarest
1180, Bécs 2 70,
osztrák bélyegzett
2.40.
Szerkesztik: Dr. SZILASSY CASAR cs VERBES ERNÓ.
A szerkesztésért felelős: Dr. SZILASSY CASAR.
Laptulajdonos: . S Z E O E D " lapkiadóvállalat r -t.
Felelős kiadó: Dr. SZALAY LáSZLÓ.

270

Hirdetmény.
Szeged szab. kir. város haszonbérbe
adott földjei bérének fölemelése iránt a
birói eljárást folyamatba tette. Miután ezen
eljárás az ügyek nagy tömegénél fogva
egyrészt hosszadalmas, másrészt pedig a
bérlőkre nézve tetemes költséggel és időveszteséggel járó, bérbeadó város elhatározta, hogy a bérlökkel a bérfölemelésre
nézve a folyó évi őszi haszonbér befizetése alkalmával bíróságon kivüli egyezséget köt.
Felhívom ebből foiyólag az összes városi
bérlőket, hogy a város ezen elhatározását
vegyék tudomásul, a város által ajánlatba
hozandó méltányos bérfölemelési ajánlatot
fogadják el és á befizetés alkalmával pénzzel magukat már előre oly módon lássák
el, hogy a fölemelt összeget azonnal befizethessék.
Szeged, 1920 szeptember hó 29-én.

Dr. Somogyi Szilveszter s. k,

ótengeriből kapható

A

Bokor Testvéreknél

órás
=
Kigyó-utca 6.

abo\ m á k o t , Árpát, tengerit, z a b o t , repce és
h e r e m a g o t veszünk
BARTA

173

2. S Z .

VAS D Á N I E L

L i ü cieratta i v w
Szőj *á. Iskola-utca

GYULA

mechanikai, gépjavító és
autogén-hegesztő üzem

fehér selyem béléssel, rendkívül finom, teljesen uj állapotban, fekete peontlasz kabát,
fehér selyemblúz eladó. Korona-utca 13.
sz., földszint, Dobóczkinénál.
273

=

Telefon 10-25.

85

HAVAS

FODOR MIHJUY
textiláru nagykereskedés

5

2r> korona Zvock Royal gnvnllér palack
e o j n a e , iamnikai r u m lilcric ion kor.
Oolischlig demernrn A verv old ISrn/ilia
üottschliy llilkkőörröökk,, ..Diana s ó s r u m . Ciottscíilig
borszesz.
K R O Ó szes/u/letéhrn

H

" " " U »H.»P5.K»U.

I. rendil Rizs, 1 kar
80 kor.
I.
.
Buzakeményitó, 1 kgr
70 .
I.
.
Pürk.ilt kivé, 1 kgr
150 ,
1 doboz Sardinia
15 .
I. rendű Corp Cacao. 1(1 dkgr . ^ . . 24 .
I.
.
Virágméz, 1 kgr. . . . . ) . .
80 .
I.
.
Burgonyacukor, 1 kgr
7U .
és az összes fűszer- és csemege-áruk a legolcsóbb napi árban szerezhetők be

Telefon 17-05.

H Ü V E L Y E K ,
(Club) nagyban és kicsinyben,
gyári áraknál olcsóbban kaphatók

I. k«r . Károlyi utca 2. az, alatti
dohány tőzsdében

Tőzsde.

polgármester.

(Sarok bejárat)

Legízletesebb falatok!

Bokor-palota.

9928-920. eln.

Részit, javít, alakit

Színházi köpeny S ,

Csütörtök: Gül Baba, dalosjáték. Premierbérlet B) 2. sz.
Péntek: GDI Baba, dalosjáték. Premierbérlet A) 7. sz.
Szombat: GDI Baba, dalosjáték. Bérletszünet
Vasárnap délután: Tnl a nagy Krivánon, dalosjáték.
Vasárnap este : Gyimesi vadvli ág, népszínmű. Bérletszünet.

Valéria-tér 10.

KATONA MIKSA

Szeged, Tisza La]os-körut 57.

SZÍNHÁZ.

WEISZFEILER

Szeged, 1920 október 1.

HIRSCHL ÉS LÉDERER cégnél
Telefon 413.

Dug.nica-tér.

Telefon 413.

gyümölcs
Naponta f r i s s tea-vaj,szép
félék, különféle

Glick Limit

sajtok, pácolt halak legjobb minőségben kapható

Paral József
Üzlet:

Gizella-tér

villanyerőre berendezett hentesáru gyára.
Kicsinyben és nagyban rendelést elvállalok

szám.

4.

G y á r : Tisza Lajos-körut 72.

Telefon 11-03.

155

KXTXTT S

llOlOTT

csemegeüzletében
237
Kelemen-utca. Telefon 901.

g""'

S

t U

,
kabátok

á k

Telefon 127.

Babos
MDOS Elií
KUK ntúdaíuál
UIIIIII
Tisz. Lajos-körut 32. sz.
Gyár: Iskola-utca 20. sz.
41

Ruhafesték g y á r i l e r a k a t a
Párisi-körut 38.

===

Kapható nagyban

I ACrállifntt
LeSiallllOll

és

kicsinyben,

árakl
arain

minden

25;

szinben.

Kartonok, delének, azaténok
és váunak leszállított árban

k a p h a t ó k B A S C H A L B E R T divatáru kereskedőnél, Fischer I z s ó
„Kézimunkaháza" üzlethelyiségében. Kölcsey-utca 10. szám.
102

Télikabátok,

férfiöltönyök, női ruhák, szőrmék, boék, muffok,
csipke- és szövetfugyonyök vegyileg tisztítása.

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

szerűen
készül.

kö,ött

kabát

gőzölése

k

? > sálak, gyapjukendők bármilyen
nagy mennyiségben is, minta utáni festése szakruhák 24 óra alatt egészben festetnek feketére.

kelmefestő és vegytisztisztitó ipartelepén

Eazn
iczy-etca 14. - Miüetek:
Fióküzlet vidéken: KISKUNFÉLEGYHÁZA,
K í í l n n l p n p c c ó n

?14

'Síiíií::,'^ $
Kossuth-utca

9. szám.

V A festésre és tisztitásra adott
• férfiruhák kívánatra gondosan
ki is javíttatnak. Kisebb javítás teljesen díjtalan! M e g l e p ő o l c s ó arak !

Nyomaton a Délmagyarország hírlap- és nyomdavállalatnál Petőfi-sugárut 1.

