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Szerdán alakul meg az Andrássy-párt.

PÁRIS, jan. 17. (Saj. tud.) A köz- Keresztény Alkotmánypárt, vagy Keresztény Nemzeti Párt
társaság elnöke Feret visszalépése
következtében Briandt bizta meg az lesz az uj pártalakulat neve. — A legitimisták a zsidók
támogatását akarják megnyerni.
uj kormány megalakításával, akinek
legtöbb kilátása volt a sikerre. Briand
BUDAPEST, január 17.
porttal, a Pallavicini-Klebelsbergtárgyalásai annyira előrehaladottak,
(Saját
tudósítónktól.)
csoporttal, a Bleyer—Hubert-csoporthogy máris előterjesztette a köztártal és Hallerékkal. Teljes megegyezés
A
politikai
világ
érdeklődésének
saság elnökének a kormánylistát.
eddig csak a Szmrecsányi-csoporttal
PARIS, jan. 17. (Havas.)Vasárnap középpontjában gróf Andrássy Gyula j^tt létre, mely mindössze tizenkét
pártalakitása
ál!.
Azt
mondják,
hogy
eete 6 órakor Briand közölte Milletagot számlál. Igen kezdetleges stárand köztársasági elnökkel, hogy az alakulás még e héten megtörté- diumban van az a megbeszélés,
nik.
A
kalandos
hirek,
melyek
az
uj
kabinetjét véglegesen a következőkép
mely Andrássy és Haller között foalakitotta meg: Miniszterelnök és párt összetételére nézve szárnyra lyik. Itt a legfőbb akadály az, hogy
kaptak,
nagyrészben
nem
felelnek
külügy: Briand, igazságügy: BonneHaller István
mindenáron
meg
vay, belügy: Marraud,
hadügy: meg a va'óságr.ak. A párt program- akarja tartani a kersztényszocialistalegitimitás
Barthou,
tengerészet:
Guisthan, jának legfőbb pontja a
párt szervezetét, amit annál is inpénzügy: Doumer,
közoktatásügy: lesz és kizárólag az egykori keresz- kább szükségesnek t3rt, mert Antény
nemzeti
egyesülés
pártjának
Perard, földmüvelésügy: Lefevre du
drássy is, Haller is tisztában van
Prey, kereskedelmi: Dior, közmunka- tagjaiból rekrutálódik. Uj ember kö- vele, hogy rövidesen oda jut a
zöttük
egyedül
gróf
Andrássy
Gyula
ügyi: Dániel Vincent, nyugdíjügy:
parlamenti helyzet, hogy a nemzetre
Maginot, munkaügy: Le
Trocquer, lesz, aki múltjának rovására min- kell apellálni és igy a királykérdés
denesetre
tesz
koncessziókat,
amivel
egészségügy: Le Redu, gyarmatügy:
tulajdonképpen, mintegy népszavazás
Barraut,
a felszabadított területek szemben a kereszténypárt baloldala utján, a választásoknál dől el.
is
engedni
fog
az
intranzigenciájáminisztere: Lancheur. Briand, miután
BUDAPEST, jan. 17. A Hétfői
az Elyséeből eltávozott, összegyűj- ból. Legkevésbé nem igazak azok a
Gyula
tötte minisztertársait, hogy kijelöljék hirek, mintha Vázsonyi Vilmos, Sán- Hírlap írja: Gróf Andrássy
dor Pál és általában a demokraták pártalakitása áll az események előaz államtitkárokat.
beolvadni készülnek az uj pártba.
BERLIN, jan. 17. (M. T. I. szikra- Erről szó sincs, ellenben tény az, terében. Andrássy vasárnap délelőtt
meghűlése mellett is tárgyalt azoktávirata.) A Deutsche
Allgemeine hogy Andrássyék minden
legitimista
Z&tiudg a Briand-kabinet hírére nem elemmel érintkezést kívánnak fentar- kal a politikusokkal, akik az uj
tartja érdektelennek rámutatni arra, tani, anélkül azonban, hogy blokkot, alakulásban részt óhajtanak venni.
A délután folyamán
Szmrecsányi
hogy mikor Briand mint Peret kül- ligát vagy bármit is alakitanának.
György, Haller István, Ernst
Sánügyminisztere került szóba, a Temps
Mint törhetetlen legitimista elemre dor, Milotay és mások keresték fel,
már is aggodalmainak adott kifejekövetkezőket
zsidóságra. akiknek terveiről a
zést, nehogy az uj külügyminiszter számítanak a magyar
messzeható engedmények árán ki- Egészen érdekes azonban, hogy a hallotta a Hétfői Hirlap munkatársa:
Andrássy nem fog elzárkózni a
szabad királyválasztók, kik verbéküljön Németországgal.
senyre fognak kelni a liberálizmus- forradalmi tanulságok gyakorlati érKeresztényszocialisták nagy- ban a legitimisták fokozottabb libe- vényesítésétől, de az ö jövendő poligyűlése az árdrágítók ellen. rálizmusával, szintén maguknak kí- tikája józan, reális politikát jelent,
BUDAPEST, jan. 17. A M. T. I. vánják biztosítani a zsidóságot. Egy amely a szélsőségek letompitása áljelenti: A keresztényszocialista szak- ilyen liberális pártalakitásra nézve tal gyakorlati és guvernementális
szervezetek vasárnap délelőtt nagy- hetek Óta folynak a tárgyalások, irányba terelné a nemzetgyűlés és
már igen előrehaladott a kormányzat munkáját. Zászlóbongyüjét tartottak a drágaság ellen. amelyek
stádiumban
vannak. Ugyanakkor tásának éppen az a célja, hogy megMegjelentek Huszár Károly volt miniszterelnök, Haller István volt mi- pedig — amint ez vasárnap reggelre mentse a keresztény és nemzeti gonSzmrecsányi-csoport dolatot és elejét vegye annak, hogy
niszter is. A Himnusz eléneklése kipattant — a
is,
amely
egyik
alkotóeleme
lesz az abból radikális irányzatok kaphasután Székely János államtitkár monsanak lábra. Andrássy programja
Andrássy-féle
legitimista
pártnak,
dott beszédet, majd határozati javaslatot fogadtak el, melyben többek szintén érintkezést keresett a zsidó- olyan lesz, amelynek a zsidókérdésre
között követelik a kormánytól, hogy ság vezetőivel. Valószínűleg cáfolat vonatkozó részét is nyugodtan mavessen véget a szemérmetlen és in- fogja követni ezt a híradást, melyet gáévá teheti minden objektíven gondokolatlan árdrágításnak. Sújtson le azonban a Hétfői Afap/ó-nak módjá- dolkozó zsidó és minden egyes
a piócahadra és védelmezze meg a ban van határozottan megerősíteni liberális politikus. A párt legitimista
Polnay lesz, de a nemzeti királyság elvével
becsületes munkás- és t i s z t n f ő - és hozzáteszi azt is, hogy
fenő
vezérigazgatóval
herceg
Win- összeegyezteti ezt az álláspontját. A
osztályt a nemzet testén élősködő
dischgrütz
Lajos
tárgyalt,
de
a
tár- királykérdés megoldását Andrássy
uzsorások, lánckereskedők és valutagyalás
eredménytelen
maradt,
ami csak akkor kívánja, amikor a külspekulánsoktól. A nagygy ü i és még a
szabadkereskedelem, felmondás és egyik főoka annak, hogy ezt az ese- politikai viszonyok annyira javultak,
házbéremelés ellen tiltakozott és kö- ményt titokként kezelik. Hír szerint hogy az ellenséges külföld nem
vetelte az élelmiszerek árának le- arról volt szó, hogy a zsidóság szö- avatkozhatik be Magyarország belszállítását, vagy a fizetések feleme- gezze le magát a legitimitás állás- ügyeibe.
pontja mellé, aminek fejében az uj
lését.
Andrássy pártja minden valószínűkeresztény pártnak a felekezeti kérdés- ség szerint szerdán alakul
MWMMfWWWP • 1
MMpw
meg.
MEGRENDSZABÁLYOZZÁK A JÓTÉben lényegesen enyhített programja Azoknak a képviselőknek a névsora,
KONYCÉLU GYŰJTÉSEKET. Orbók Atelegendő ellenszolgáltatás lenne.
akikre az uj alakulás szervezői szátila interpellációt jegyzett be a társadalmi
Andrássy különben állandóan tár- mítanak, a következők : gróf Andrássy
jótékonyság fokozása, a jótékonycélra szánt
adományok adminisztrációja
dolgában.
gyal. Ezek a tárgyalások igen erősen Gyula, Bethlen István, Sigray Antal,
Az interpellációt a nemzetgyűlési körökelágaznak, mert külön-külön kell őrgróf
Pallavicini
György, gróf
ben nagy érdeklődéssel várják azok, akik
megegyezést létesíteni a Szmrecsá- Ambrózy-Migazzi István, herceg Winaz interpelláló képviselő által előterjesznyi— Beniczky—Windischgrátz-cso- dischgrátz Lajos,Szmrecsányi György,
tendő adatokat ismerik.
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Megjelenik naponkint délután.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:
Kölcsey-utca 6.

*

Telefon 13-33.

Haller István, Bleyer Jakab, Kuttkafalvy Miklós Maczky Elemér, Szabó
józsef, Tsrányi Ferenc, TassierBiMa,
Thomas Ferenc, Beniczky Ödön,
Czettler Jenő, FanglerBéla, Hermann
Miksa, Homonnay Tivadar, Huszár
Elemér, gróf Klebeisberg Kuno, Fáy
Gyula, Gyömörey György, Nikovényi
Jenő, Ruppert Olivér, Babarczy Elek,
Lukács Endre, Drechsler János,
Ernst Sándor, Huber János, Karaffiáih
|enő, Róbert Emil, Kenéz Béla,
Lingauer Albin,
Putnoky Móric,
Schábel János,
Wirther
László,
Waigand Antal, Szabó Zoltán, Bartos János, Haller József, Magyar
Kázmér, Sallay János, Schiessl Henrik, Solt Ödön, Somogyi István és
Frühwirlh Mátyás.
Az optimisták azt hiszik, hogy
Rakovszky
István, Huszár
Károly,
Simonyi-Semadam
Sándor, sőt gróf
Apponyi Albert is csatlakozni fognak
az uj párthoz. A kisgazdapárti képviselők viszont kizártnak
tartják
Hallerék csatlakozását és a disszidensek jó részéről is ugy tudják,
hogy nem lépnek ki a kormányzópártból. Az Ajidrássy pártnak neve
Keresztény
Alkotmánypárt,
vagy
Kereszény Nemzeti Párt lesz.

M e g s z ű n t az osztrák
postás-sztrájk.
BÉCS, jan. 17. (Saj. tud.) Háromnapos tárgyalás után szombaton
este megszűnt az állami tisztviselők
ama csoportjának sztrájkja, amely a
postaszolgálat progmatikájának kérdésében szüntette meg a munkát. A
megegyezés a kormány közvetítésével történi és a kompromisszum
eredményeként a posta-, táviró- és
telefonszolgálat vasárnap megindult.

a

Britanniások
rögtönitélő biréság

előtt.

BUDAPEST, jan. 17. A M. T. I.
jelenti: A rögtönitélő bíróság vasárnap délelőtt tárgyalta Cserna István
és Domuka László Britanniás fiatalemberek bűnügyét. Az ügyészség
rablás büntette miatt indított ellenük
eljárást, mert 1920 november 8-án
éjjel kifosztották Goldschmidt
Salamon kereskedőt. A főtárgyaláson
Domuka László 20 éves fiatalember
beismerte a bűntényt. Azt adta elő,
hogy Goldschmidt Salamon gyanús
volt előtte, azért igazoltatta. Azt
hitte, hogy kommunista. Beismerte
azt is, hogy a Britannia helyiségeiben bántalmazták. Cserna' István
azzal védekezett, hogy az esetről nem
tud semmit, mert akkor részeg volt.
A statáriális bíróság

Langer Jenő kúriai bíró

elnöke,

déli

dr.

egy

órakor hirdette ki a
Britanniasok
ügyében az ítéletet. Eszerint
Do-

muka

Lászlót és Cserna

Istvánt

a

rablás
bűntettében bűnösnek találta a bíróság és ezért Domukát 15
évi, Csernát 10 évi fegyházra ítélte.

, . Ó r i á s i sikert aratott a S Z É C H E N Y I - M O Z I B A N a L E N G Y E L V É R . Siessen jegyet
H T J v á l t a n i 8 2 e , ö v é t e l i pénztárnál. Az első rész „ K A K U K F I Ó K " alcímmel még csak ma és
holnap van mi ron. ,Az előadások ma 3, fél 5, negyed 7 és 8 órakor kezdődnek.

2 SZEGED

Leleplezték az
irredenta-szobrokat.
SZEGED, január 17.
(Saját
tudósítónktól.)

A Védő Ligák Szövetsége Urmánczy Nándor elnöklete alatt még junius
hó folyamán
elhatározta,
hogy a
megszállott és elszakitásra ítélt négy országrész allegorikus szobrait a budapesti Szabadság-téren felállitatja és Kisfaludy
Stróbl Zsiga, Pásztor János, Sidtó
Ferenc és Szentgyörgyi István szobrászművészeket bízta meg a művészi munkával. Szeptember hó 25-én
mutatták be a művészek a természetes nagyságú modelleket és miután
ezeket a kivitel céljaira elfogadták,
a szobrokat a főváros tanácsának
hozzájárulásával a Szabadság-tér e
célra kijelölt pontjain állították föl.
A szobrok mintegy 2 méter magas
alapzaton állanak, amelyet dr. Lechner Jenő mtíegy. tanár tervezeit meg.
A 3 méter magas szobrokat Krisztián és Rákos szobrászok készítették.
Országos ünnepség keretében tegdélelőtt 11 órakor tartották meg az
elszakitásra itélt négy országrész allegorikus szobrainak leleplezését. A
Szabadság-teret már a kora reggeli
órákban ellepte a mindenfelől gyülekezők nagy tömege. Tizenegy óra
• előtt néhány perccel érkezett az ünnepségre József főherceg és Auguszta
főhercegasszony és az emelvényen
szines csoportot képezett a nemzetgyűlési képviselők, főispánok és a
Védő Ligák Szövetsége vezetőségének
diszmagyarba öltözött gyülekezete.
Pontban 11 órakor harangzugás
közepette a Himnusz hangjai mellett kezdette meg P. Zadravecz István tábori püspök az ünnepi misét.
Mise után a gyengélkedő Csernoch
János helyett a római katolikus egyház nevében P. Zadravecz István
szentelte fel és áldotta meg a magyar irredenta zászlót. Az első pillanatra szembeötlő zászlócsucs, a
hármashalmon álló dupla kereszt a
reája felkúszó töviságakkal, a mi
fájdalmunkat fejezi ki. Ez alatt a
gazdag aranyba himzett nehéz fehér
selyem zászló leng. Egyik oldalára
középen angyalok által tartott s a
Szent Korona országainak cimerét
magába foglaló irredenta jelvény himeztetett, a V. L. Sz.-nek „Igy volt,
igy lesz!" jeligéjével, mely kemény
és elszánt elhatározásunkat és dacos
akaratunkat fejezi ki. A zászló szegélyét ezen az oldalon, a tőlünk elszakított vármegyék címerei ékesitik.
A zászló másik oldalára középen a
Patrona Hungáriáé áll, a következő
aranyba himzett körirattal: „Boldogasszony Anyánk, régi nagy Patronánk, ne feledkezzél meg szegény
magyarokról." Ezen az oldalon a
szegélyt a megmaradt vármegyék és
Fiume himzett cimerei alkotják. A
zászló Megyer-Meyer Antal iparművész tanár tervei szerint készült.
Zadravecz püspök beszédében többek között ezeket mondotta:
— Észak, kelet, ddl és nyugatnak
testvérei, kik el vagytok szakítva
tőlünk, halljatok az itt lévő magyarok üzenetét! A Magyarok Istene, e
szent zászló, a szabad ég és a magyar lélek a tanúink, hogy addig
nem nyugszunk, mig északkal, déllel, nyugattal és kelettel testvéri ölelésben nem egyesülünk. (Ugy van.
Ugy van. Ugy van.)
fczután Melles Emil esperes-plébá-

nos a görög katolikus, Takaró Géza
a református, Kaczián Géza az evangélikus, Józan Miklós esperes az
unitárius egyház nevében áldotta
meg a zászlót. Majd Urmánczy Nándor, a Védő Ligák Szövetségének elnöke, beszédében többek között ezeket mondotta:
— Ezek a szobrok, melyeket leleplezünk, nemcsak az ország visszaszerzésébe és megtartásába vetett
erős hitünket hirdetik, hanem arra
figyelmeztetnek, hogy a magunk
erejével biztosítsuk makacs, elszánt
akarással a célt. Megalkotói beleontották művészetüknek, lelkesedésüknek nemes hevét.

Szeged, 1921 január 12

Ezután a zene hangjai mellett
megkezdődtek a nemzetiszínű zászlókkal bevont szobrok lelep'ezése.
A tömeg Urmánczy beszédét kitörő lelkesedéssel fogadta és beszéde
végén kalaplevéve utána mondotta a
Magyar Hiszekegyet.
Dr. Sipöcz János polgármester
Budapest] székesfőváros közönsége
nevében rövid beszéd keretében átvette a szobrokat és ezután a tömeg
a Szózatot énekelte, mellyel az ünnepség véget ért.
Szeged város koszorúját Bokor
Pál h. polgármester helyezett a szoborra, két egyetemi polgár segédkezése mellett.

megkezdte nagy Harcát
a bolseviki v e s z e d e l e m m e l .
Az oroszok Besszaráb iában vannak — Sebesültvonatok
érkeznek Jassy felöl. — Diplomáciai tárgyalások Csicserinnel
SZEGED, január 17.

Egy Budapesten keresztül utazó
ántánt-diplomata szenzációs értesüléseit közölte a M. H. munkatársával a sorsdöntő napokat élő Nagyrománia helyzetéről. Ezek a hirek,
amelyek egyrészt Romániából, másrészt Erdély területéről származnak,
egymást megerősítve arról szólnak,
hogy
Románia megkezdte nagy harcát a bolseviki veszedelemmel
és hogy ennek a tavaszra várt földrengésnek első komoly lökéseit már
megkapta.
A hírforrás szerint az orosz csa-

patok két hét

óta

Besszaráb iában

operálnak és azokkal a hadosztályvázakkal, amelyekről herceg Ohika
a napokban oly lekicsinylöleg nyilatkozott, a román határvédő csa-

csapatösszevonásokat.
A
katonai
szakkörök nagyon rossz' véleménynyel vannak a várható eseményekkel szemben. A kormány diplomáciai tárgyalásokat kezdett Csicserinnel.
A tárgyalások alfája orosz
részről Besszarábia teljes viszszaadása, .
amellyel rövidesen számolnia kell a
román közvéleménynek. Besszarábia
lesz az áldozat, amelyet a románok
az orosz Moloch torkába akarnak
hajtani csak azért,hogy megmenthessék
Erdélyt s ha lehet, igy rnen'sék meg
Nagyromániát.
Nagyon kétséges
azonban, hogy a bolsevikiek megelégszenek-e ezzel az első áldozattal.

* * * | 17.
KEDDEN!

*

*
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patok már több helyen véies harco-

kat vivtak és a román csapatok
veszteségei nem is csekélyek.
A
román hivatalos körök szigorúan titkolják az eseményeket,
de viszont
nem rejthetik el azokat a
sebesülteket, akik ezekből a
harcokból érkeznek.
A román polgári vonatok éjjel
szállítják
a
sebesülteket
és
pedig.? Jassy-ból,
a román hadműveleti központból, ahol jelenleg
a csapatkoncentrációkat végzik. A
sebesültekből már Temesvárnak
is
jutott, ahol még a magyar időkből
gondosan felszerelt kórházak vannak.
Romániában nagy a megdöbbenés. A kormány lázas hévvel hajszolja keresztül a behívásokat és

ion!

TIH-MINH
TIH-MINH
TIH-MINH
Jen!

Hulió csillagok
olasz társadalmi dráma 5 felvonásb.
kerül bemutatásra

& Belvárosi Moziban.
Bérautó

, Budapestre
12,000 kor.

Megrendelhető Káráss-utca 15. sz.,
II. udvar, ajtó 1. Telefonok: 808 és 765.
RÉGI VAGY TÖRÖTT

ARANYAT
EZÜSTÖT
BRILL1ÁNST
HAMIS FOGAKAT
ÓRASZERKEZETET
EZÜSTPÉNZT
ÓRÁKAT

Halas

áron

GYÖRY

HIREK.
— Nem nyugdíjazzák a helyettes
polgármestert. A mai
tanácsülésen Bokor, Pál a város érdemes helyettes polgármesterének
nyugdíjazást ügye került tárgyalás
alá. Bokor Pál ugyanis tul van már
a 65 éves korhatáron s igy a vonatkozó szabályrendelet értelmében
1920. év végévej nyugdíjazandó lett
volna. Dr. Somogyi Szilveszter polgármesternek az volt a javaslata,
hogy várják meg az amúgy is hamarosan bekövetkező tisztújítást és
tekintettel Bokor polgármester kitűnő
szellemi és testi erejére, erre mód
is van. Ugyanezt fogják a közgyűlésnek is javaslatba hozni. A szabályrendelet értelmében, a törvényhatóság 25 tagu bizottságának kell
javaslatot tenni, a döntés joga pedig
a közgyűlésé.
— A szegedi egyetem ügyében
kedden délután 5 órakor a város- j
háza íözgyülési termében értekezlet
lesz. Tárgy : Dr. Somogyi Szilveszter polgármester beszámolója budapesti útjáról.
— Viharos értekezlet az ügyvédi kamarában. Vasárnap délelőtt népes értekezlet volt az ügyvédi kamarában. Már maga az értekezlet összehívása mögött is érdekes kulisszatitkok rejlenek, amennyiben eredetileg nyolcvanhárom ügyvéd aláírásával rendkívüli közgyűlést akarlak összehívni az igazságszolgáltatás visszásságainak gyűlésen
való megállapításaira és meggátlá6ára. A kért rendkívüli közgyűlést
azonban a kamara elnöksége nem
hivta össze, igy történt az, hogy
csak értekezletet tartottak. Az értekezleten, amelyen sok viharos közbeszólás és személyes megjegjwo^.
özöne hangzott el, dr. Balassa Ármin terjesztette elő az ügyvédek kívánságait és kidolgozott javaslatát.
Dr. Kószó Is;ván, Reiniger
Jakab,
dr. Eisner Manó és dr. Becsey Károly tárgyilagos hozzászólása után
nagy többséggel elhatározták, hogy
a javaslatot a választmány elé terjesztik, ahol majd döntenek annak
további sorsáról. — Munkatársunk
az értekezlettel kapcsolatban felkereste dr. Harsányi
Elemér főügyészhelyettest, aki a következőket
mondotta:
— Minden esztendőben kötelessége az ügyvédi kamarának az igazságszolgáltatás terén tapasztalt viszszásságokról jelentést tenni az igazságügyminiszternek. Amennyiben tegnap is ez történt, ugy ahhoz másnak, mint ügyvédembernek semmi
köze, de ha a bíróságot, vagy az
ügyészséget érte volna támadás,

ugy azt vissza kell

Kl««áltér2

Fenyegető lengyel csapatösszevonások a német határon.
BERLIN, jan. 17. (M.T.I.) A Lokalanzeiger boroszlói jelentésében fentartjaaztahirt, hogy valamennyi határterü étről érkező hír szerint nagy
lengyel czapatösszevonások vannak
a határon. Mislovicánál és Soslavicánál lengyel katonaság vonult fel.
A lakosságot nagy izgalom szállta
meg. A keletporosz határról is nagy
lengyel csapatösszevonásokról érkezik hír.

utasítanunk.

~ Elveszik a földet a nemflzetőkttfl.

A városi földek béremelése tárgyában a
gazdák azt kérték legutóbb a várostól,
hogy az uj árak felemelése ügyében küldjenek ki a tanyákra egy vegyes bizottságot. Turóczy főügyész azt javasolta, hogy
vegyék el tőlük a földet, Somogyi polgármesternek viszont az volt az álláspontja,
hogy ki lehetne ugyan küldeni egy bizottságot, de az ötszörös bérösszeg elengedéséréi szó sem 'ehet. Végeredményében
amellett döntött a tpnács,

akik

deket.

vonakodnak

hogy

azoktól,

fizetni, elveszik ti föl-

x Herkules Ha. A

Korzó-Mozi

a szezon első nagy artistafilmjét e
címen ma és holnap mutatja be. Főszereplője Mario Ausonia, a Gladiátorokból ismert híres atléta.

A Kass-szállú Kis Kass étterme január 1

Ma

S Z E G E D

1931 január 18.
— Tóth Antal temetése. Tegnap délután temették el az egész
város osztatlan részvéte mellett Tóth
Antalt, a kegyesrendiek halottját. A
beszentelés, amely a városi főgimnázium dísztermében ment végbe,
Várhelyi
József
préppst-plébános
végezte a kegyesrendi tanárok segédjeiével. A temetésen képviseltették magukat a városi hatóságok, a
tankerületi főigazgatóság, tanfelügyelőség, a Dugonics-Társaság, az öszszes iskolák, volt tanítványai és régi
iskolatársai. Gyászbeszédet az elhunyt kívánságára nem tartottak. A
holttestet az esős idő ellenére a
gyászolók nagy tömege kisérte ki a
belvárosi temetőbe. A kegyesrendieket
számos helyről keresték fel részvétiratokkal, igy a város is részvété^
fejezte ki.
A szegedi
a város talyöen azt Ken, hogy atnenyny ben a P/c/c-cégnek Vagy más ipari
vállalatnak szene érkezik, azt utalja át a
város a gyár részére. A tanács a légszeszgyár kérését elutasította.

— Ék"cf.®k»
nagy választékban. Szolid árak. Nagy ékszer-és
órajavító műhely. Fischer
ékszerész,
Korzó-kávéház mellett.
35!
— A Felvidéki.Kuruc-Szövetseg, mint már jeleztük, holnap, kedden délután 5 órakor tartja alakulógyűlését a TEVÉL Kálvária-utca 10.
sz. alatti helyiségében. Erre a gyűlésre ezúton hívja meg a helybeli
Arad és Vidéki Menekültek Szövetségét, a Székely-Szövetséget, a Délvidéki Ligát, a TEVÉL-t, a MOVE-t,
az Ébredő Magyarok Egyesületét és
a Magyar Királyság Pártját és felkéri a meghívott testületeket, hogy
az alakuiógyülésen
kiküldöttekkel
képviseltessék magukat.

Dr. Nagy Aladár
törvényszéki elnök és dr. Harsányi Elemér
főügyészhelyettes nyilatkozata
a kegyelmi tanácsról és az amnesztia-rendelet végrehajtásáról.
SZEGED, január 17.
ennyi talán az egész országban sincs
(Saját

— A drágaság megszüntetése
mindnyájunk kötelessége, ezért vásároljunk Lukácsnál,
Mérey-u. 13. sz.
alatt, ahol a fűszeráruk és há7tartási
cikkek a legolcsóbbak.
x A f o k o z ó d ó d r á g a s á g dacára is
meglepő olcsón vásárolhat Deutsch

Lajos „Dugonics

bútoráruházában",

Dugonics-tér 11. sz., Forbát-palota
Tisza Lajos-köruti oldalán.
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KORZÓ-MOZI
Telefon: Igazgatóság 455.
Pénztár 11—85.
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A szezon első nagy artistafilmje !

Herkules fia
Artistatörténet 4 felvonásban.
•
Főszerepekben-

MARIO AUSONIA,
a GLATHATOROK-bo' ismert atléta
Előadások kezdete •
hétköznap fél 5, negyed 7 és 8 órakor,
vasarnao 3. fél 5, negyed 7 es 8 0 r a k o r

'~x Elsőrendű javítóműhely. i r i t z
József müórás és ékszerész, D u g 0 _
nics-tér 11. (A Brauswetter-cégnek
10 évig volt elsőrendű szakmunkása.)
Ajánlja pontos óráit és modern ékszereit. Tört aranyat magas árban
vesz.
'72
— F c s ^ n minden mennyiségben
, kapható Honvéd-tér 7. sz.
39

tudósítónktól.)

Az amnesztja-rendelet végrehajtása a szegedi ügyészség területén
már a megvalósulás felé közeledik,
amennyiben a megalakult kegyelmi
tanács a legnagyobb gyorsasággal
intézi az előterjesztett eseteket. Munkatársunk ez ügyben érdeklődött az
illetékes helyeken és a következőket
tudta meg.
Elsősorban dr. Nagy Aladárt, a
törvényszék elnökét kerestük fel, aki
kérdéseinkre a következő választ
adta:
— Az amnesztia-rendelet értelmében a kegyelmi tanács tárgyalásai zártak, igy azokról és az eddig
hozott határozatokról érdemében nem
nyilatkozhatom. A kegyelmi tanács,
melynek rajtam kivül
Markovich
Iván, az ötös tanács elnöke, továbbá
az elbírálandó ügy előadója a tagja,
állandóan permanenciában van.
Dr. Harsányi
Elemér főügyészhelyettes, a szegedi királyi ügyészség vezeiője, a következő választ
volt szives adni:
— Nem igaz az egyik reggeli lap
híre, amely szerint Szegeden több
ezer volna az amnesztiarendelet értelmében elintézendő ügyek száma,

ÓN, CSÜTÖRTÖKÖN
<3Cá C t n á n Í W f u U

és

— Gyárfás Dezső meghalt. A budapesti szinészvilágnak gyásza van : Gyárfás
Dezső, a kitűnő komikus, ma éjszaka

megtorít.*

X A LEHGYELVÉR a SzéchenyiMoziban. Ki ne ismerné a híres
Eschtruth-regényt, Proczna Janek és
a gőgös Ténia grófnő izgalmasan
érdekes, romantikus történetét ?> Ez
a nagyszabású irodalmi mű kerül a
Szédienyi-Mozi
vásznára,
Petrovichval és Bojda
Jucival a főszerepekben. A tegnapi bemutató lázas sikere
beigazolta, hogy a
STAR-filmgyár
vezet a hazai filmgyárak között, ami
nem is csoda, hiszen a filmscenárium
Pakots József brilliáns tolla alól került ki, mig a rendezés művészi
munkáját Balogh Béla mesteri kézzel
végezte. Az ezzel egyidejűleg bemutatásra kerülő 2 felvonásos bohózat,

Kanyvmcnye

a
— A szolnoki gyermekgyilkosság ügyében szenzációs fordulat
állott be. Mint budapesti tudósítónk
telefonálja, a tegnapi nap folyamán
Kis Istvánt vasraverve Szolnokra
kisérték és a rejtélyes gyilkosság
színterén nyomról-nyomra haladva,
a valóságnak megfelelő vallomásra
bírták a cinikus gonosztevőt. A
helyszíni szemle is szenzációs
fordulatot hozott, amennyiben Kis István
visszavonta az összes eddig tett
vallomásait és beismerte, hogy a
gyilkosságot 5 követte el, a
meo-

gyilkolt leány édesanyjával, Vig Istvánnéval együtt.
Ezek után megállapítást nyert, hogy a vasúti kocsi
mellett felfedezett lábnyomok tényleg
Vig Istvánnétól származnak.
— A városi pályázatok sorsa.
Néhány héttel ezelőtt részletesen ismertette a Szeged
a Kereskedelmi
és Iparkamara és az Ipartestület
együttes beadványát, melyben arra
kérte a várost, hogy az évente szükséges ipari munkálatok odaítélésénél
több óvatossággal járjon el, mint a
múltban, amikor a
megállapított
egységárakat állandóan emelni'kellett. A tanács most éresi'ette a kamarát és az ipartestületet, hogy a
javaslatot a város magáévá tette s
egyben fölhívta az illetékes ügyosztályt, hogy az esetenként beérkező ajánlatok elbírálására kikü!aendő bizottságba a kamara és az
ipartestület egy-egy tagját véleményödas
céljából hívja be.

Tény, hogy az ügyészség a saját
hatáskörében, a rendelettől függetlenül, naponta bocsájt szabadon
politikai foglyokat. Eddig már több

mint ötszáz elbocsájtás történt. Csak

azok az esetek kerülnek a kegyelmi
tanács elé, amelyekben már
itéletvolt,
vagy amelyek nyomozás alatt állanak.

„Maxi a zárdában",

— Sok ügyet, amelyben a vádlottak kisebb cselekményekkel vannak terhelve, egyszerűen
megszüntetünk.
Így például decemberben
226 ügyet szüntettünk meg mi magunk, 489 személy ellen. A kegyelmi
tanács határozataiba, mivel hatáskörömön kivül esik, semmi beleszólásom sincs, igy azokról nem is nyilatkozhatom.
Tudósítónk érdeklődött még illetékes helyen a szegedi direktórium
tárgyalásának folytatásáról és azt a
választ kapta, hogy a tárgyalást

szerdán reggel kilenc órakor

folytatja

az ötös tanács. Egyben arról is értesülünk, hogy a tárgyaláson m^r
nem szerepelnek azok a vádlottak,
akiket a kegyelmi tanács a legmagasabb kegyelemben kíván részesittetni.
........r

x
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LENGYELVÉR

Ilona,

— ítélet az autós betörők ügyében. Megírta a Szeged, hogy a törvényszék Hevesy-tanácsa pénteken
kezdte tárgyalni az őszirózsás forradalom idején elkövetett sorozatos
betörések elkövetőinek, Kiss Bende
Andrásnak és nagyszámú társának
bűnügyét. A két napon át tartó tárgyalás után az elnök ma hirdette ki
az ítéletet az autós betörők előtt.
Kiss Bende Andrást hat évi,Nagy
Iván Pált és Balog Andrást két-két
évi fegyházra,
Ausburger
Dávidot
évi börtönre
iltélte a bíróság,
nkivül kisebb-nagyobb büntetést
kaptak az ügyben szereplő o r g a z dák is.
— ó r a j a v l t á a , ékszerkészités jótállással.Babós, Oroszlán-utca.
37

S

befejező

része szerepel holnap a
SzéchenyiMozi műsorán. A legkiválóbb művészek együtteséből csak Loth
Ila,

Mattyasovszky

Max Linderrel

a főszerepben, állandó derűs hangulatban tartja a közönséget.

Petrovich és

Bojda Juci nevét ragadjuk ki s a
közönség kedvencei ez alkalommal
is beigazolják, hogy e páratlan kiállítású STAR-film
II. része is, mely
énekkisérettel lesz bemutatva, mé tán
sorakozhatik a legkiválóbb külföldi
attrakciók mellé. Ma még az I-ső
rész, a „Kakukfiók"
alcímmel és a
kacagtató Max Linder-kép van műsoron.
— tleller Róbert szabadlábra kerül?
Budapestről jelentik, hogy a vádtanács a
mai nap folyamán fog dönteni Heller
Róbert szabadlábra helyezése ügyében.

x H a m i s c a o n t f o g a k é r t , arany
ékszerért és briliánsért legtöbbet
fizet Gáspár, Kőlcsey-utca 2. szám.
Ora-, ékszerjavüás olcsón.
6
— Felemelték a külföldi távira ok
diját. A M. T. I. jelenti: Ausztriába, Németországba, Csehországba, Romániába
Jugoszláviába (beleértve mindenütt a megszállott területeket) szóló táviratok szódija 1, illetőleg 2 korona helyett 3 KpronaA díjminimum 20 korona helyett 30 korona.
Sürgős táviratok szódiját háromszorosan
kell számítani, díjminimum azonban itt is
30 korona. Igazolványok alapján feladott
hirlaptáviratok este 6 órától reggel 9 óráig
|9 százalékos díjmérséklést élveznek.

x T I H - M I N H . Már csak pár nap
választ el bennünket a
Tih-Minh
bemutatójától. A négy részes film
főszereplője a népszerű René
Cresté
(Judex). A nagyszabású film előadási
rendjét lapunk holnapi számában
köböljük. Az I. rész jegyei már válthatók a Korzó-Mozi
elővételi pénztáránál.
— Atom és valóság. A városi költségvetésben pohártörlőkre és törülközőkre
tízezer korona van előirányozva. Most, hogy
a készlet felfrissítése vált szükségessé, az
emiitett cikkekre a Wagner
és
Domán
cégektől árajánlatot kértek, mely szerint
74.200 koronát tennének ki ezek a kiadások. A város nem vesz semmiféle uj törlőruhát, ellenben pontosan számonkéri a
régi készletet.

— L ndner segédtisztje a hadb i r ó s á i «lőtt. A M. T. I. jelenti
Budapestről: Hadzsics százados felségárulás! pőrében ma délelőtt kezdődött a tárgyalás. A tárgyalást dr.
Mondada
százados-hadbíró vezeti.
A védelmet dr. Dalmay
Géza ezredes-hadbiró látja el. A tárgyalás
előreláthatóan két hétig fo^ tartani.
A hadosztálybiróság több mint 60
tanút idézett meg.

Érdet Ibolqakrém és szappan a
leghatásosabb bőrápolószerek
Kapható a hld-utcal patikában és
Valda Imre és Tsa drogériájában.

Z A V I Z A

E i R J O S

elektrotechnikai vátlalata.'E=5
Speciálista a villamos szakmában.

Horváth Mihály-utca 7. sz. (SzéchenyiMozival szemben.) 686 Telefon 11—94.

P B A R O T H Y

B A E I I N T

. elsőrendű autójavító műhely
44
elvállal motor, szántógép és autók javítását.
Kitűnő friss autókopenyek mindéit színben kaphatok olcsó áron.
Párisi-kürut 41. = . Kossuth Lajos-sugárut 33.

KÖVÁRY

IMRE

o r v o s i műszerek, kötszerek,
betegápolási, optikai és fotográfiái cikkek nagy raktára 455

K á r á s z - u t c a 10.
(Pröfé'ival szemben )

szorm e
LEGOLCSÓBBAN

KISS ÖDÖN
szűcs- és szőrmeüzletében, K á r á w utca 7. sz. (Pöldb-féle) ház félemeletén,
feljárattal Wigncr Testvérekhez.
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Ma utóljara a Lengyelvér I. része. Holnap Loth Ila és Mattyasovszky Ifuna
is játszik a Lengyelvér befejező részében a Széchenyi-Moziban.
Az eloadasok hétköznap fél 5, negyed 7 és 8 órakor kezdődnek.

S Z E O S D
M i újság Á t e k b á z á n ? Az
álokházai gazdák egyrésze, lelketlen
izgatók felbujtáíára, megtagadta a
varosnak a kétszáz százalékra felemelt haszonbérrészesedés fizetését.
A várostól bérbevett földek után csak
az eddig fizetett haszonbérrészesedést
hajlandók fizetni. A város kereseti
pört indított a gazdák ellen, a rendőrség pedig azokat keresi, akiknek
felbujtására a gazdák megtagadták
a városi követelés befizetését.
x Cinabar = A farkasok országa,
x Soha olyan izgalmas filmet
nem vetítettek még, mint a Farkások
országú-nak
1. részét, melyet a
Korzó Mezi
10 felvonásban mutat
be szombaton és vasárnap. Ezen
film az amerikai
Vitagraph-gyár
mesterműve, mely izgalmas jeleneteivel és pompás felvételeivel valósággal lázban tartotta a közönséget. Az
igazgatósagnak csak nagy anyagi
áldozatok árán sikerült beszereznie
e képet, mely a Cinabar grandiózus
filmkolosszus folytatása ugyan, de
teijesen önállót képez. A frappáns
jelenetek és beállítás jóval felülmúlják a Cinabart. Előadások pontosan
fél 5, egynegyed 7 és 8 órakor kezdődnek. Jegyeket ajánlatos már előre
megváltani.
x Látta Ön a Cinabart ? Nézze meg
a folytatását I
— A nagyságos ur kutyája, egy házi•yul és tgy rendőr. A nagyságos ur napi
sétáját rótta a Tiszapartján, a Stefánián.
Vele volt, mint elmaradhatatlan kísérője,
szép, okos farkaskutyája is. Hogy, hogy
nem a Stefánián, hol pedig a nagyságos
uron és kutyáján kivül mostanában alig
járkál más valaki, egy árva házinyúllal
ialálkoztak.. A kutyában felébredt a vadászösztön és uccu neki, addig űzte a nemes
vadat, amig elfogta. Diadalittasan vitte
mosolygó gazdája elé a szegény nyuszit.
A gazdája azonban az állatbarátok
közé
tartozik, kivette kutyája fogai közül a kis
házinyulat és első dolga volt az esetet a
rendőrségnek jelenti. A kötelességtudó
rendőr, akinek a dolgot je.'entette, hivatásához méltó komolysággal a következő

ie

hatóságának : Alulírott tisztelettel jelentem,
hogy X. J. nagyságos ur kutyája a Tiszaparton egy házinyulat fogott, ami teljes
egésségben őriztetik. Igazolt tulajdonosa
állal átvehető. (Aláírás.) Tehát az igazolt
nyultulajdonos jelentkezzék.

x Egy szegedi ember sikeres
vállalkozása. A napokban Szegedre
érkezett egy régi kedves ismerősünk: Alföldi Karoly, aki Szegeden
egy virágzó üzletet vezetett, amig a
háború el nem sedorta
tőlünk.
Hosszú katonáskodás, mijd hadifogságban való sinylődés után Budapesten telepedett meg, ahol a Janina
részvénytársaság
igazgatóságába hívták meg. Alföldi elmondotta, hogy
a Janina részvénytársaságnak sikerült oiyan papirt beszerezni, amely
vetekszik a legjobbiiirü francia gyártmányokkal, ugy hogy most már a
magyar dohányzók nem szorulnak
reá, hogy mindig más és más külföldi
papírokkal
kísérletezzenek,
aminthogy Budapesten alig is használnak más cigarettapapírt cs hüvelyt, mir.t Janinát. Ez a papir különben orvosi vélemények szerint is
a legjobb.

x Előléptetés a Szegedi Kereskedelmi és Iparbanknál. A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank folyó
hó 24-én tartott igazgatósági ülésén
Grosz Marcel cégvezetőt az intézet
aligazgatójává nevezte ki.
x A valódi JANINA cigaretta sodrőpapirt
viznyomással kérje a dohánytőzsdékben.

x Bemutató. Tegnop este mutatta
be a Belvárosi Mozi a „Repülő lovas" II. részét, mely páratlan izgalmakban, uj trükkökben és a szereplők haláltmegvető produkcióiban még
sokkal felülmúlja
az első részt,
melyet igazol az a három zsúfolt
ház, amely mindháromszor az utolsó
helyig megtöltötte a Belvárosi Mozi
hatalmas termét. Az előadás keretében fellépett Dömötör Ilona, kinek
ugy hangja, mint szépsége, teljesen
magával ragadta a publikumot olyannyira, hogy csakis Meyerbeck :
Hugonetfák, Strauss: Denevér, Rubinstein: Vándorfecskék és Balázs
Árpád m?gyar dalai eléneklése ulán
lehetett folytatni az előadást a legnagyobb ovációk kíséretében. Vigh
Manci és Sziklai Jenő, Budapest dédelgetett kedvencei a Lili bárónő c.
operett legújabb kreáció-táncát mutatták be (Radagan), kik szintén
kénytelenek voltak a közönség ujabb
és ujabb tombolására a táncot megismételni. A szenzációs műsort ma
utoljára mutatja be a Belvárosi Mozi.
x Drágább lesz a szesz. A
kincstár a szesz árát literenkint 60
korona adóval emeli, igy az 50*/i-os
pálinka ára 30 koronával és a likőr
40 koronával emelkedik literenkint.
Ajánlatos első előtt beszerezni likörés rum-szükséglelét a közönségnek,
amelyeket legjobb minőségben és
legolcsóbb áron Schorr Ottó szesznagykereskedő Kossuth Lajos-sugárut
4. sz. utcai üzletében.

Dollár, Dinár, Lei,
valamint az összes i d e g e n
pénzek beváltása és eladása.

Tőzsdei megbízások

Schaíz Jenő
bank- és árúbizományos

!feiem@n"iifca 5. sz.
Telefon 16—83.
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Szeged, Dugonics-u. 31. Telefon 737

Értekezlet

lesz a kisgazdapártban.

BUDAPEST, febr. 25. (Saj. tud.)
A kisgazdapárt ma este értekezletet
tart, amelyen a pénzügyi javaslatokat" tárgyalják. Az értekezleten egyéb
kérdések is szóba fognak kerülni,
többek között a most megalakult
polgárok és munkások szövetségé— Lelketlen anya. Zahurecz Jánosné nek ügye, amellyel kapcsolatban azt
battmyai parasztasszony 1920 szeptember
beszélik a pártban, hogy nagyatádi
6-án az országút árkában egy fiúgyermekSzabó István a blokkal érintkezési
nek adett életet. Mivel az újszülött csecsemő
szerelmi viszonyából származott, hogy a
tart fenn és hozzájárult ahhoz, hogy
szégyentől mentve legyen, a csecsemőt az
több politikai bizalmasa belepjen
árokban egy csalánbokorban helyezte el
ebbe az alakulásba. A pírt egy resze
és otthagyta. A járókelők azonban ráakada radikális
tak a csecsemőre és jelentették az - setet helyteleníti Szabónak
a battonyai csendőrségnek. A csendőrség
szocialista b.'okka! való kapcsolatát
rövid nyomozás után előkerítette a lelketés az értekezleten nyilatkozattételre
len anyat, kinek ügyében ma Ítélkezett a
fogják
felszólítani. UgysncsuK Ítébíróság. Az asszony a tárgyalás során beszülnek szóvátenni Vass József közvallotta a tett elkövetését, miért a bíróság
bat havi fogházra ítélte.
élelmezési miniszter tegnapi kijelentését, amely a gabonazárolásra vox K a r b i t l á m p á k a t m i n d e n rendnatkozik. A kisgazdák újra követeim
szerben
állandó
karbit-ellátással
fogják
a szabadforgalom korládan
szállit Szántó József g é p á r u h á z a ,
életbeléptetését.
városi b é r p a l o t a

3$

Nő az izgatottság a tavaszi
bolsi-veszedelem miatt.

Gőzölt Mttfaímta és paló

BUDAPEST, febr. 25. A N. U.
irja: A román sajtó az utóbbi napokban egyre izgatottabb hangon
tárgyalja az orosz bolsevikok tavaszi
támadásának kérdését. Egy bukaresti
lap jelentése szerint az a hatalmas
akció, melyet Románia indított az
esetleges tavaszi bolsevista-offenziva
miatt, uj fordulóponthoz jutott. Az
aniibolsevista akció élére maga a
román trónörökös állt, aki Lengyelország
segítségén kivül biztosra
veszi Magyarország támogatását is.

W E C H S L E R

Békeállapot Németország
az Unió között.

BÉCS, febr. 25. (M. T. I.) Egy
washingtoni híradás szerint
Knox
szenátor ismert határozatát, amely
leszögezi, hogy az Egyesült Államok
és Németország között békeállapot
van, első olvasásban elfogadták

SZÍNHÁZ.
HETI M Ű S O R :
Péntek: Hajdúk hadnagya, operett. Premierbérlet A) 41. sz.
Szombat: Hajdúk hadnagya,
operett.
Premierbérlet B) 41. sz.
Vasárnap délután:
Debrecenbe
kéne
menni, dalosjáték.
Vasárnap este: Hajdúk hadnagya, operett. Bérletszünet.
Előadások kezdete este félnyolc órakor.

.

Ö D Ö N

fakereskedésében

MARS-TÉR 2-3.
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TELEFON: 7-55.

Az összes idegen pénzel;,
szerb, román és egyéb pecsétes

pénzek beváltását éz beszerzését legelőnyösebben, tőzsdei napi áron eszközli

Bank- és Fénzréltóiizlet
Vaspálya-utca 5. Szeged állomás mellett.
Telefon 6-89. Pénztári óra egész nap. 95

Tőzsde.
SZEGED, február 25.
Szegedi árfolyamok: Lanyha forgalom
mellett csak leiben és márkában történt
kötés.
Lei 648—642, márka 831.
Budapesti /.aróáifolyamok: Lei 635—
650, márka 820 8.35, font 1982-2010.
fr. frank 3o.
38.—, sv. frank 83.50
84.50 dollár 500 - 520, Napoleon 15651585, líra 18,20-18.50, rubel 200-215
sokol 625—640, kor. dinár 12.60-13.00,
fr. dinár
12.60-13.00, leva 525-545,
osztrák 69.-73.—, lengyel márka 52—58.
ZÜRICH, február 25. (Nyitás.) Berlin 9.55, Newyork 6 0 6 7 , M i i a n o 26.95,
Bukarest 7.90, Budapest 1.15,
Varsó 0.66,
Prága 7.45, Bécs 1.277,, osztrák
bélyegzett 0.90, Zágráb 4 . - .

Dinár, Dollár, Lei,
MS

mindennemű

PÉNZEK

vétele és eladása

KAROLYI-UTCAI K R O Ó
BANK- ÉS VÁLTÓÜZLET

ZENE.

I. ker., Károlyi-utca 2. és Feketesas-utca 8.,
sarok, volt Feketesas-kávéházzal szemben.

Baranyi-Jónás Lili hangversenye.

PÉNZTÁRI Ó R A EGÉSZ NAP.

SZEGED, február 25.

A fiatal Bárányi Jónás Lili tartotta
meg tegnap délután hangversenyét
a Tisza nagytermében. A kis Jónás
Lili korát meghaladóan
m á r i s ; játéka mellett

kapható

s

zongorázik
legföképen

muzikalitását és memóriáját csodáltuk, mellyel nehéz műsorát zavartalanul játszotta végig. A
Brahms
és Dohnányi
opuszok eljátszásával
fejlett ritmusérzékről tett tanúbizonyságot, de szép sikere volt a Chopin,
Kavel és Ropartz kompozíciókkal is.
Ezek és a még szunnyadóban lévő
művészi képességei biztosítékai egy
szép művész-jövőnek.

734

Szittner és Sziics
doboz- és díszműáru gyára
a legolcsóbb bevásárlási forrás

Szeged, 1921 február 26.

Modern és régi bútorok
valamint antiktárgyak vétele és eladása
W1NKLER SÁNDOR,
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Mikszáth Kálmán-utca 6. Telefon 15—06.

Szerkesztik: Dr. SZILASSY CASAR é , VERMES ERNŐ
A szerkesztésért felelős: Or. SZILASSY CASAR.
Laptulajdonos: . S Z E G E D " lapkiadóvállalat r.-t.
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Mölhoffer Vilma

órás és ékszerész
Szeged, Kárász-utca 2. Telefon 13-11.
óra- és ékszer javítások
jótállás mellett készülnek. 218

N y e r s b ő r ö k e t
bércserzésben való kikészítés végett
elfogadunk minden

s z e r d á n és s z o m b a t o n

délelőtt

8-tól

12-ig

Zsótér-utca 5. sz. alatti gyártelepünkön.

S c h e i n b e r g e r és Popper
bőrgyár.

ARANYAT,

„

ezüstöt, régi ékszereket, p<hizeket
legmagasabb n a p i á r o n vesz

Ajánlunk:

447

<68

¥ e t u §§ é p e k e t

ezüstöt, brilliáns

Ekéket
Boronákat
Szöllőzuzókat
SzölBüpréseket

ékszereket
magas áron veszek.
Óra- és ékszerjavítást elvállalok

és mindeniéle egyéb mezőgazdasági gépeket.

Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi R.-T.

DEUTSCHIMRE
Széchenyi-tér 3., 14«

szegedi kirendeltségének géposztálya

Szeged, Tisza Lajos-körut 43. sz.,

Korzó-Mozi házban.

földszinten, az udvarban. Telefon 991.

száraz aussigi áru,
R É Z G A L I C , elsőrendű, kapható
a
Í Ű l 0 2 t Ó í al k h n v < i K < > r i
*
k l l o g r a m o n k i n t 60 k o r o n a
« r . M ? i a u « Ml J « n y a O a n
a , é z g i l f c kisdása a befizetéssel
BgjiaeJflleg történik,
„ ü k i é g l e t egyszerre Igényelhető.
r a

m

A l

Nyomatott a Délmagyarország hinap- és nyomdavállalatnál Petöfi-sugárut
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