Ára 2 korona.

Szeged, 1921 március 19

Célhoz érünk!
SZEOED, március 18

(cvs.) A pénzügyi törvényjavaslatokat gyors iramban tárgyalja le a
nemzetgyűlés. Hegedűst
nagy koncepciójú pénzügyi terveiben az ország törvényhozása
támogatja a
legerősebben
és
legodaadóbban.
Szerencse, ezerszefcs szerencse, hogy
ez igy van, mert az ország pénz. ügyeinek szanálása egyszersmind a
nemzet egész szervezetét gyógyítja
meg, a pénzügyi egyensúly az egész
politikai és gazdasági helyzetet szilárdítja és az egészséges pénzügyi
helyzet sokkal ékesszólóbban kapacitálja elszakadt véreinket a hoz/ánk
való visszakivánkozásra, mint bármely, még olyan lelkesedéssel és
odaadással
szervezett
irredentamozgalom. „
A legelső és legfőbb ut az, amelyre
Hegedűs az országot rávezette: az
egyetlen ut, amelyen egy bo dogabb,
szerencsésebb magyar jövőhöz eljuthatunk. És Hegedűs politikai érzékét s pénzügyi tudását mindennél
fényesebben igazolja az az eredmény, amelyet már eddig is elért.
A sok kritikus, aki vállvonogatással, kézlegyintéssel, fejcsóválással
hallgatta és olvasta Hegedűs programját, az ma mind az előtt a
parancsoló szükség előtt áll, hogy
Hegedűs sikerét el kell Ösmernie.
Ma még ott tart a kritikus, hogy
ennek a sikernek tagadhatlanságával
szemben más magyarázatot keres
és csak azt akarja beösmerni, hogy
Hegedűs hagyományos szerencséje,
vagy kivá ó szimatja folytán automatikusan beköyetkezett szükségszerűségek sikereitaratja le most, avagy pedig
tovább folytatja bagolyhuhogását,
mondván: igaz, igaz, de a debaele,
a nagy katasztrófa csak most fog
következni.
Tudjuk, hogy a krízisen tul vagyunk
és hogy az a kCnnyebbedés és javulás, melyet a magyar pénzügyekben immár minden téren érezhetünk,
nem a teljes összeomlás és megsemmisülés előtt mutatkozó végső
fellobbanása az életakarásnak, hanem*
első, lassú, küzdelmes, kinos megindulása az egészség teljes visszanyerésének.
Hegedűs erős öntudattal, biztos
célirányossággal, nagy munkakedvvél és páratlan energiával halad
előre az utján. Utána nagy bizakodással, jövőbe vetett jobb reménynyel megy Koldus-Magyarország.
Koldas-Magyarország, — büszke
Magyarország, mely semmire nem
számit, sem jóindulatra, sem részvétre, sem alamizsnára, sem — a
sült galambra. Csak a maga erejére,
a maga életakarására, a maga jövő
hivatásának élénk és törhetetlen
tudatára.
És célhoz érüHk!
r ''

Szombat, II. évf., 65. azám.

Ma dönt a minisztertanács
a kolozsvári egyetem kérdésében.
— Tóth államtitkár Szegedre jön az előmunkálatok
SZEGED, március 18.
(Saját tudósítónktól)

Megirluk, ho^y dr. lVo//Ferenc városi
tiszti főorvos Budapesten járt és érdeklődött a kolozsvári tudományegyetem Szegedre helyezésének ügye
iránt.
A főorvos beszélt dr. Tóth Lajos
közoktatásügyi államtitkárral, aki az
egyetemek ügyeit vezeti a minisztériumban. Az államtitkár közölte,
hogy
a minisztertanács pénteki, azaz
mai ülésén dönt a kolozsvári
egyetem hovahelyezése felől.

irányítására. —

A minisztertanács döntéséről az
államtitkár táviratilag értesiti a várost.
Megígérte azt is, hogyha S'.eged
mellett döntenek, akkor saját hatáskörében azonnal elrendeli a műszaki
munkdskülönitmény
kiküldését
és
személyesen jön Szegedre, hogy az
építkezések előmunkálatait
irányítsa.
Az államtitkár még kijeitn'ette.
hot?y a minisztertanács csaknem
valamennyi tagja elölt rokonszenves
az a gondolat, hogy a ko'ozsvári
egyetemet Szegeden helyezzék el s
inv az eshetőségek kilencven százalékáig biztosítva van, hogy a kolozsvári tudományegyetem
Szegedre kerül.

Ultimátumot küldtek a kisgazdák
'
a kormánynak.
A csütörtöki

pártértekezlet.

—

BUDAPEST, márc. 18. A kisgazdapárt mai értekezletén erélyesen
megsürgette párthatározattal már régebben elfogadott és a kormány
előtt ismeretes követeléseinek teljesítését. Ezzel az a helyzet állott elő,
hogy vagy teljesiti a kormány záros
határidőn belül a párt föltételeit,
vagy nem, mely esetben a kisgazdapárt kilép a kormányt támogató pártok szövetségéből és ellenzékbe me^y
át. A határozatot, melyet a párt egyhangúlag elfogadott, Szijj Bálint terjesztette elő.
BUDAPEST márc. 18. A kisgazdapárt értekezletén, melyen Mayer Já*
nos elnökölt, Tomcsányi Pál Vi mos
igazságügyminiszter szólalt fel elsőnek. A miniszter fölpanaszolta, hogy
a rendjavaslat tárgyalásánál a párt
egyes tagjai a párthatározattal ellentétben, a nemzetgyűlésen ellenzéki
viselkedést tanúsították, ő a párt
bizalmából vállalta a tárcát és azért
rosszul esett neki, hogy a párt egyrésze cserbenhagyta. A jövőre nézve
nyilt magatartást kér a párttól.
A miniszter beszédére az elnök
reflektált és megállapította, hogy a
pártnak csakugyan nem szabad a
saját miniszterét cserbenhagynia. Biztositolta a minisztert a párt egyhangú
és változatlan bizalmáról.
Ezután Szijj Bálint ismertette nagy
beszédében azokat a sérelmeket,
amelyek a földműves-lakosságot érték a kormányzat részéről és részletesen megokolta javaslatát, amelyet
a következőkben terjesztett elö:
— Indítványozom, hogy az általam február 18 án behyujioit, negyven képviselőtársam altal aláirt és a
kisgazdapárt értekezlete által elfogadott indítvány újólag küldessék mt-g.
Hivassék föl ezenkívül a kormány

lépnem. Ha nem lesz meg az összetartás a pártb n a választók is elvesztik a bizalmukat. Menjen mindenki írta, amerre akar, de én
ilyen körülmények közt ne.n vagyok
hajlandó a párt élén megnmadni.
Kérdem, akarja-e a pári tamogstni
a kormányt s magammal szemben
is kérem a bizalmi kérdés fölvetését.
Schandl Károly: Nagyatádi Szabó
olvan guvernemenlális érztket tanúsított, mióta a párt együtt van, hogy
én, aki egyidőben szemben állottam
vele, azt készségesen elismerem.
Indítványozom, hogy
rendületlen
bizalmáról biztosítsa a párt ugy öt,
mint az igazságügyminisztert és az
elnökséget. Elítélem a pártban észlelhető széthúzást, amely katasztrófára vezethet.
A párt egyhangúlag
elfogadta
Schandl bizalmi indítványát és Szijj,
határozati jivaslatát.
v

Franciaország még mindig
rémeket lát.

kér.

A hadügymin aitcr a német g peket la
meg akarja semmisíteni.

arra, hogy záros határidőn belül teljesítse a párt kívánságait. Különösen
sürgősnek tartja a párt a belügyi
tárcának a párt kívánsága szerint
való betöltését, a közigazgatási reform
.megvalósítását és a mezőgazdasági
terményekre nézve a szabadforgalomra való áttérést. Fölhívja a párt
a kormányt, hogy tárja föl a tiszta
helyzetet a kormányt támogató pártok előtt és ha együtt van a folyó
gazdasági év hátralévő részére szükséges gabonamennyiség, akkor mondassék ki a szabadforgalom.
Ha a kormány nem mutatkozik
hajlandónak a párt követeléseinek
teljesítésére és április 15-ig való
megvalósítására, akkor a párt kimondja, hogy bizalmát megvonja a
kormánytól és a kormányt támogató
pártok szövetségéből kilepve ellenzékbe megy.
A párt egyhangúlag elfogadta az
indítványt.

PÁRIS, márc. 18. A kamara csütörtökön befejezte a vitát Briandnak
a londoni tárgyalásokról elmondott
jelentéséről. A kamara bizalmat szavazott a kormánynak. , Ezután Lefevre hadügyminisz:er beszélt. Nem
elfg, úgymond, ha a németek hadianyagái megsemmisítjük, meg kell
seinmisiteni a hadianyagot gyártó
gépeket is. Tudomása szerint Németország ujrendszerü
gépfegyverrel
rendelkezik. (Briand igenlően int.)
Később Briand kijelentette, hogy
a párisi határozatok elutasításával a
versaillesi szerződés ismét életbelépett. Egész sor fontos rendszabályra
lesz még szükség, hogy Németországgal
szemben
biztonságban
legyünk. Ezekről annak idején értesíteni fogja a parlamentet.

Nagyatádi

több egyetértést

BUDAPEST, márc. 18. Szijj Bálint beszéde után nagyatádi Szabó
István földmivelésügyi miniszter beszélt :
— Ha a párt elitéli a kormány
politikáját, — mondta — akkor a
párt miniszterei levonják a konzekvenciát.
Nyéki József: Szóval velünk jön
ellenzékbe!
Nagyatádi Szabó: Azt még nem
tudom, de mindeneseire odamegyek,
ahová az ország józan érdekei szólítanak. A kisgazdapárt kritikus korszakát éli. Minden attól függ, siketül-e összetartani? Hatáiozzanak:
támogatják-e a kormányt vagy nem ?
Élénk fölkiáltások:
Nem támogatjuk !
Nagyatádi Szabó: Én is benne
vagyok a kormányban, akkor ki kell

Monarchikus az osztrák
keresztényszocialista-párt. •
BÉCS, márc. 18. A Neues Wiener
Achtuhrblatt
az osztrák keresztényszocialista-párt monarchista állásfoglalásáról ir. A monarchista felfogás
és a császár iránti hűség mellett
nyilatkozott a párt.

Banar Law lemondott.
pÉCS, márc. 18. A N. W. 7.-nak
jetentik Londonból;
Bonar
Law
egészségügyi okokból kilépett a kormányból. Az a terve, hogy visszavonul a politikától.

összevonják a csapatokat
a cseh-szlovákok la.
BÉCS, márc. 18. A bécsi ánfánfmisszióból az a hír érkezett, hogy
cseh-szlovák csapatkoncentrációk történnek. Ezek a csapatösszevonások,
hir szeiint, a felsösziléziai népszavazással vannak kapcsolatban.

A SZÉCHENYI-MOZIBAN m a u t o l j á r a P e t r o v i c h - v a l a TIZENNEGYEDIK
é s R E J T E L M E S HÁZASSÁG, a m e r i k a i t ö r t é n e t 9 f e l v o n á s b a n .
Előadások a nagy műsorra való tekintettel 4, y j és 7,9 órakor. •• 16 éven felülieknek.

SZEOED

MARGÓ

MEINL GYULA Kávébehozatali R.-T.

14t
8tege4, Klauzál-tér 2. a i á m alatti fióküzletében
állandóan a legolcsóbb napi árakon kerül eladásra:
Me nl-féle pörkölt kávékeverékek. Mágnáskeverék (a cég különlegessége), Meinl-féle nyerskávék, Meinl-f le fügekáve, „Meinl-Speciár, a
cég hires teakeveréke (indiai és kinai keverék), Meinl-féle legfinomabb
családi teakeverék, Meinl-féle praliné, Meinl-féle gyümölcsíz. Meinl-féle
mézeskalács, Meinl féle pörkölt dió, Meinl fé e mustár, csokoládék,
kakaó, vanilia, kétszersült, keksz, cukorkák, méz, rizs, málnaszörp stb.
Síját töltésű kitűnő asztali és pecsenyeborok, rum, legf nomabb likőrök,
cognac stb. Szardínia, lazac, Kippered háring stb
Meinl-féle pipere-, kókusz- és szinsz ppan, Szárított főzdék stb. stb.

Van-e kulturhivatása ezekben a
szomorú Időkben a szinliaznak?
Olyan kérdés ez, ameljr itt a végeken rendk viil súlyosan esnék latba,
ha ugy tolna, hogy van kulturhivatása a sziniiaznak. Mert vitatkozni
lehet a kérdé«en és nincs alapos
támogató érvek hijján sem az a
vélemény, hogy fontos kulturfaktor
a szinház, sem pedig az az állítás,
hogy a mai szinház nem sokban
mozdítja elő a kulturát
Teljesen vitán felül áll a szinház
nagy kulturfeladata a múltban. Akkor, amikor a nemzeti nyeiv és
— A nemzetgyűlés mai ülése. —
nemzeti érzés egyetlen áldozati olBl'DAPEST,
március 18.
tára a magyar szinpad volt, amikor
minisztériumban itt is megvannak az
(Magyar
Távirati
Iroda.)
a középosztály latin kulturája és a
összes alapok. Az ottani likvidáló
főrendi osztily francia és német
A nemzetgyűlés mai ülését hárem- exponenseket bízták meg a likvidáműveltsége mellett és ellenére, azo- negyed 11 oranor nyitotta meg Ralással. A nagy alapokról pontos számkon a hordókra felszögezett prímitiv kovszky István elnök.
adatok vannak. Elvileg hozzájárul a
deszkákon, kópia ásban megfogyott,
A Ház harmadszori olvasásban kimutatás beterjesztéséhez, kéri azonfagyott lábu, meleg szivü hisztriók elfogadta a söritaladóról,
a fegyver- ban a nemzetgyűlést, hogy a határajká ól csengett el csupán a magyar adóról,
a gyufaadóról,
továbbá a időt bízza őrá.
irodalmi nyelv. Amikor ez a prími- magánszoigaidtoan áltó alkalmazotFelvetette Huszár
Károly azt a
tiv, összetákolt, kocsiszínekben fel- tak nyugdíjintézete részéről juttatott gondolatot, hogy az elesetteknek és
illetékmentességeról
szóló elhunytaknak hozzátartozóit segélyállított szinpad igyekezett meggyőzni adományok
a müveit osztályokat, hogy a ma- törvényjavaslatot.
ben kell részesíteni.
gyar nyelv nemcsak a jobbágyok
A napirend szerint következett
Szilágyi Lajos két határozati jaés a kanászok, nemcsak a parasz- volna a hadiváltságról
szóió törvény- vaslatának a konstrukciója az volt,
tok nyelve, hanem a nemzeti élet- javaslat részletes tárgyalása.
hogy a felmentetteket akarja-e a
nek, a nacionális létnek egyik főA tárgyalás előtt Hegedűs Lóránt törvény bizonyos hadiváltsággal sújkövetelménye : nemzeti, nacionális pénzügyminiszter szölait fel: Köszö- tani, vasy azokat, akik a fronttól
szükség.
netet moud a Háznak azért a meleg- távolabb teljesítettek szolgálatot Erre
A szinház akkor kulturtényezó volt. ségért, amellyel a javaslatot fel- nézve kijelenti, hogy mindkét koma magyar nemzeti kultura hatásos karolták.
binációról szó van.
és eredményes faktora és a magyar
A tegnap elhangzott egyes észreSzilágyi azt is javasolta, hogy a
nemzeti njrélv renesszanszában ha- vételekre óhajt reflektálni. Mikor a hadifoglyokat is mentesíteni kell a
talmasan közreműködött, a magyar pénzügyi tárcát elvállalta, kijelen- hadiváltság alól. A maga részéről
nemzeti érzés felkeltésében, ébren- tette,' hogy a pénzügyi nehézségeket helyesnek tartaná, ha ezeket épp
tartásában nagyban közremunkált. meg fogja szüntetni. Ehhez az szük- ugy kezelnék, mint a sorkatonákat.
deficiteket
A magyar színész, a kordén járó. séges, hogy az erkölcsi
Áz ülés folvik.
adósságok elől szökdöső, egyénileg is megszüntesse. Bizonyos gyönmegbizhatlan vándor komédiás akkor gédséggel kell azokhoz közeledni,
nnVEDICS
E R N Ő
öpöüzlete megnyílt D e á k Ferenc-ntca
igazán az volt, aminek mi őket most akik meg vannak sebezve. El2 0 , Europa-szallo mellett. Elsőrendű
ho,iy
a javaslat
nemkiapadhatlan hálaérzéssel nevezzük: ism-ri,
anyagból készítek a r t , a 5 I o r t h o p é d
teljesen
felel
meg
a célnak.
ü nemzet
napszámosa.
c i p ő k e t . íTi K é s * c i p ő k
raktáron.
Az
ö
javaslata
közeledik
a
hadiA múltban megállotta a helyét és
megoldotta kulturális feladatát a nyeresegadóhoz, amely előzőleg nem
Mi van az a n g o l - o r o s z
szinpad. Szép mult áll a magyar sikerüli. Elismeri, hogy ez a hadiszínészet mögött. Nemzeti faktor váltságról szóló törvény súlyos helyszerződésben?
volt a magyar szinház és a magyar zetbe hozza a felmentett iparosságot,
LONDON, márc. 18. (M. T. I.)
nemzeti élet kiépítésében egyik leg- de küiön is kéri azokat, hogy nyu- Az angol—orosz kereskedelmi szerellátatlanok
hívebb, legodaadóbb és legönzetie- godjanak ebbe bele, az
terhét pedig a mezőgazdáknak
kell dés, melyet tegnapelőtt írtak alá,
nebb munkása a magyarságnak
egy év után hat hónapra felmondNe fontoskodjunk és ne nagyké- viselni.
httó és az általános békekötésig
pűsködjünk ! Éppen a mi lapunk
Expozéjában kijelentette, hogy az érvényes. Haladéktalanul életbelép s
voltvaz, amely poentirozottan rámu- egyszersmmdenkorra szóló vagyon- arra kötelezi a két felet, hogy min-'
tatott a szinház nemzeti kulturfel- vaítság két oszlopon nyugszik: Az den akadályt elhárít a kereskedelem
a má- és hajózás útjából. Anglia nem foglal
adatára és hangsúlyozottan követelte, egyik az ingóvagjon-váltság,
Ha ez le sem cikkeket, sem aranyat, melyet
hogy itt a végeken nemzeti misszió- sik az ingatlanvagyou-váltság.
jához mért toalitásu legyen Thália megvan, erre következik a háború- Oroszország behoz italának fedezésére
ban szerzett vagyon
megadóztatása. szállít. A szovjetkormányt régi Orosztemploma.
A mi jogos és megalapozott be- A harmadik lagyonváltságot leg- ország kötelezettségei nem terheli.
állításunk sok eredményt nem ter- nagyobbrézzt a fü>£Ő3dósságok ren- Kötelezték magukat a felek, hogy
mett. Illetékes helyen nem törődtek dezésére fordítjuk és hajlandó ebből beszűntetik az ellenséges jellegű
propagandát.
vele, maga a szinház pedig csak a rokkantakat is támogatni.
— Mindent elkövetek, hogy a
annyiban reagált, bogy ígéretet kapK i l o m é t e r e atunk holmi fúzióra, hóim: szerződ- javaslat jó legyen. Ez a javaslat
1
ként 30 kor.
Európában
az
első
kísérlet.
Külföldi
tetésekre — melyekből azonban nem
Megrendelhető:
és
belföldi
szakértők
azt
mondották,
váltódott be semmi.
Káráas-ntca 15. »*., II- udvar, ajtó 1.
Ezért vetettük most fel a kérdést, hogy ezt nem lehet megcsinálni.
Telefonok: 808 és 765. Éjjel is hívható.
inkább magunk előtt, mint officio- Ebben a kérdésben tovább menni
zusan : van-e-kulturhivatása a szin- nem lehet, mert igy is vannak igazAusztria adósságait
liaznak ? És taián a saját megnyug- ságtalansagok, ezek azonban kis
el akarják engedni.
tatásunkra keressük most a tagadó igazságtalanságok azokhoz a szenLONDON,
márc 17. (M. T. L) A
vedésekhez
képest,
amelyeket
Sziválasz támasztékait. Nincs kulturszövetségetek
szakértőt bizottsága
bériában
a
hadifoglyaink
még
ma
hivatása a színháznak, ennek a színfelszólította
a
Népszövetségben
képis
elviselnek.
Ne
kicsinyeskedjünk.
háznak nincsen kulturfeladata, már
viselt hatalmakat es államokát, melyek
csak azért sincs mer: nincsenek Kéri a javaslat elfogadását.
Belitska
Sándor honvédelmi mi- Ausztria hitelezői, hogy ál janak el
meg az eszközei ennek a feladatnak
niszter
szólalt
fel ezután: Perlaky Ausztrián való követeléseik behajtámegoldására.
határozati
javaslatot
nyújtott be, amely sától. Az elsőrangú államok ehhez
És ebben nem a színházat kell
már hozzájárultak. A saint-germainei
okolnunk, nem is az igazgatót, aki- szerint azokról a pénzalapokról, meszélzSdés
többi aláírói beleegyeztek,
nek egyetlen elhibázott lépese az lyeket a csajjattestek összegyűjtöttek,
hogy az ellenőrzést az osztrák ügyek
jelentést
kér
kimutatás
kíséretében
a
volt, hogy ezekben a drága időkben
felett beszüntessék.
i'ke nélkül igyekezett direktor ler.ni, nemzetgyűlésen.
Erre nézve kijelenti a honvédelmi
BÉCS, márc. 18- (M. T. L) Párisi
- hanem azt a hatóságot, arely a
szegedi színházat olyan helyzetbe viniszter, hogy ezek az alapok kend- jelentés saerktt a Legfelsőbb Tanács
hozta, h'jgy nem lehet kultwtrva- ben vannak, a forradalmi és vörös- visszautasította az osztrák jóvátétel
rasa. mert — amúgy sem tudná . uralom alatt el ingták. Hasonlókép elengedését s csak szünetelteti az
áll a helyzet Becsben is. A hadügy- erre vonatkozó pontozatoi.
ketöfteni.

Hegedűs expozét adott a Házban.

Bérautó"

Szered. 1921 március 19

Az o r o s z h e l y z e t
ö»it«f*gtaU j.l.ato
A szovjetkormány
büntetlenség
biztosítása mellett
fegyverletételre
szólította fel a kronsiadii lázaJókat.
A felszólítást a kronstadtiak visszautas tották.
Helsingforsi
jelentés szerint a
kinai hóhérok « népbiztosok pirancsára százszámra lövik agyon a
munkások vezetői*. — A vörösök
Petervár körül megerősített vona'3kat
építettek. A felkelők a szibériai vasutak hídjait elpusztították
A pétervári munkásság a kronstadti elienforradalmarokkal tart. A
pétervári helyőrség csapatai is megbizhatUnok, igy, az 561. gyalogezred átpártolt a forradalmárukhoz.
Párisból jelentik, hogv a szovjetkormány uiabb kinai csapattesteket
küldött Kronstadt el en. A támadás
az e)lenforrada!«árok
orkánszerü
tüzében összeroppant. Többezer halottat hagyva a csatatéren, fejetlenül
menekültek a csapatok vi$;za Pétervárra. Egész visszavonulásuk alatt
tüzérségi tüz üldözte őket és Pétervár állandó bombázás alatt áll.
Baztlből egy moszkvai szikratáviratról adnak hirt, mtly szerint
Moszkvában még egyre tart a felkelé.:. A lakosság rettenetesen szenved.

BELVÁROSI
MOZI.
TELEFON: j C T * 5%
Pnteken és szombaton, március
18. és 19 én

Uj Deéswj—Hollan-fiia!

János vitéz
Petőfi költrménve filmen, 6 felvonásban a két főszerepben:

B§ásj AIM és May M j l
Kukorica Jancsi: Deéssy Alfréd.
Iluska: Hollay Kamilla.
Zenekíséret: Kacsób Pongrác,
Jáaos vitéz operettje.

Uj filmrevü!

Uj szólók!
Uj darabok!

UjMgráuifft'
Fellépnek:

M i lati,

Smerc dyila,

—- az Apolló-kabaré tagjai.

Radó Staitf, L S r ^

Gróf
Monfe Chrlsfo
Kis vígjáték. Irta: Békeffy László.
(Játszik: Berky, Radő, Szemere.)

Rendes helyárak!
Előadások 7,5. 7,7,

órakor.

SZEGED

Szeged, 1921 március 19.

> A németek
Biróság előtt a halálvonat terroristái.
megrendszabályozása
— A fC árgj jlás harmadik napja. —
ö u i e U g l a U jclenUs.

A bojkottálásra felhívó ivet ő is aláirta, mert soha nem tudta helyeselni
Kilenc óra után pár perccel nyi- a kommunizmust.
tó. ta meg Markovich elnök a folyAmikor a fogságból hazajött, az
tatólagos főtárgyalást, amelyre a ezredében alakult igazoló bizottság
vádlottak közül a tegnap kihallga- ugy a fronton, mint a fogságban
tott Anocskai Tóthot és dr. Sebes- tanúsított magaviseleteért igazolta.
tyén Sándort vezették elő a szuroAz első forradalom alkalmával a
nyos fogházőrök.
hatodik szemesztert végezte. LeszeA biróság ma Sebestyén kihall- relése után sehol állást nern kapott.
gatását kezdte meg. Sebestyén a Állás nélkül állott a proletárdiktatúra
Az amerikai félhivatalos Newyork forradalmi törvényszék vádbiztosa kitörésekor is. A vörös hadseregbe
Herald támogatja az amerikai üzleti volt és ebből a szerepléséből ki- nem akart beállani, igyekezett tehát,
világban és a lapokban portált azt folyólag tizenegy rendbeli gyilkos- hogy valamilyen szellemi pályán
a tervet, hogy az Unió legyen a ságra való felbujtással vádolja őt az helyezkedhessék el. Addig járkált
döntöbiró az ántánf és Németország ügyész. Bár súlyos bűncselekmények állás után, mig egyszer csak bejuközött.
elkövetésével vádolják, mégis a leg- tott az igazságügyi népbiztossághoz.
Erre vonatkozólag Párisban a be- nagyobb nyuga'ommal áll a biró- Ott egy Gellért nevü politikai megbiztosnak
avatott körök, ugy értesültek, hogy ság előtt. Előkelően öltözködik, ra- bízott élőszóval kivizsgáló
az Egyesült-Államok Németország és gyogó tiszta rajta minden, mintha nevezte ki és az volt a kötelessége,
az ántánt között csak abban az nem is a fogházból hozták volna a hogy a népbiztossághoz fordult paesetben közvetítenek, ha arra Né- tárgyalásra. Beszédében is roppant naszosok ügyét kivizsgálja.
metország felkéri az Unió kor- finom és előkelő, minden szavát
Ilyen minőségben küldték ki Mamegválogatja, mielőtt a feltett kér- kóra, hol az lett volna a dolga, hogy
mányát.
A londoni konferencia után sen- désekre felelne. Állandóan moso- Vásárhelyi István direktóriumi tag
kit nent lephet meg Briand kijelen- lyog, szinte nevetve mondja vallo- ellen felhozott panaszok valóditése, melyet a képviselőház többsége mását.
ságáról meggyőződést szerezzen. Az
nagy tetszéssel fogadott, hogy az
Markovich elnök: Megértette a volt tudniillik a panasz, hogy bár
életbeléptetett büntetörendszabályö- vádat ? Bűnösnek érzi magát ?
Vásárhelyi kinevezése csak direkkat csak akkor fogják hatályon kivül
Sebestyén: A vádat egész terje- tóriumi tagságra szól, mégis diktáhelyezni, ha Németország valamennyi delmében megértettem. Nem érzem tori szerepkört tölt be és mint ilyen,
kötelezettségének eleget tett. Tehát magam bün&snek.
a legkülönfélébb erőszakoskodásokat
a Ruhr-vidéken maradnak a megElnök: Milyen előzmények után követi el Makó lakosságával. A vizsszálló csapatok, a határvámokat le- állott a tanácsköztársaság szolgá- gálat lefolytatásával Anocskai volt
foglalva tartják és az ántánt-álla- latába ?
megbízva, segítségül kaptak Budaraokban 50 százalékos dézsmát
Sebestyén az elnök kérdésére élet- pesten százötven vörösőrt és egyszednek a németországi áruk után
történetének
elbeszélésébe
kezd. pár terroristát. A vonattal azonban
;mindaddig, amig elintézve nincs a
1906-ban végezte be gimnáziumi nem mentek Makóra, hanem Vásárjóvátétel, a le.^erelés és t háború
'ta lulmányait. Gyermekkori vallásos helyen állottak meg, ahonnan Anocs.bűnöseinek kiszolgáltatási kérdése.
nevelése a papi pályára ösztökélte. kai három terroristával autón átment
Berlini értesülések szerint ez az Be is lépett az egri szemináriumba, Makóra, hol időközben a feldühöállapot sokáig eltarthat, mert a nép hol oly
lelkinevelésben részesült, dött nép az ellenforradalmi huszáel van tökélve a passzív reziszten- amely nem nvnden fiatalembernek rokkal szövetkezve, Vásárhelyit a
jut osztályrészül. Később, maga sem szó szoros értelmében agyonverte.
ciára. A N. F. P. berlini tudósítója je- , tudja miért, elkedvetlenedett, elhaA rendcsinálás és kivizsgálás céllenti, hogy a londoni konferencián
tározta, hogy kilép a szeminárium- jából Budapestről kiküldött emberek
résztvqtt egyik személyiség a követ- ból és valamilyen civil pályán igyek- helyzete ezalatt Vásárhelyen is krikezőket közölte vele:
•
< . szik megélhetést keresni. így is tör- tikussá kezdett válni. A város lakosVasárnap a tárgyalások megsz Vi- tént. 1912-ben kilépett és ugyanez év sága ellenséges hangulattal volt irátása előtt a szövetségesek hajlandók márciusában a „Magyarország"-nál nyukban, miért is Tajti terrorista
lettek volna elfogadni dr. Simons kapott állást. Ezt is megunta. Be- indítványára összeült a forradalmi
ajánlatát, azonban Loucheur francia iratkozo.t a jogra és a budapesti törvényszék és többek; között Weisz
Henrik kereskedő fiát is halálra
újjáépítési miniszter még aznap ki- törvényszékre került mint dijnok. Az
akarták
ítélni. A halálos Ítéletet
utazott Lloyd Georgehoz, annak vi- általános mozgósításkor be kellett azonban az ő közbelépésére nem
déki birtokára és kijelentette, hogy vonulnia. 1915 márciusában az orosz hozták meg.
Franciaország már elszánta magát frontra vitték, hol nagyon rövid
Rövid ottidőzésük után azt a
a megszállásra és ha Anglia nem ideig volt, mert az oroszok elfogták.
akar ebben résztvenni, Franciaorszíg A fogság kezdetén hastífuszt kapott parancsot kapták, hogy a közelgő
és rövid kórházi ápolás után egy románok elől ürítsék ki a várost.
egyedül fogja megcsinálni. Igy tehát
Lloyd George is elejtette a kiegye- tiszti fogolytáborba vitték. Fogsága Erre ők hozzáláttak a kiürítéshez,
zési tervezetet és beleegyezett a alatt a fogolytáborban találkozott túszokat is szedtek össze, akiket
Kun Bélával. Kun Béla a fogolytá- azon a vonaton vittek fel, amelyen
szankciókba.
borban agitált a kommunista világ- ő, Anocskai és a terroristák utaztak.
forradalom érdekében, de az általa Vásárhelyről való elutazásuk titokpropagált eszmékkel sem ő, sem ban történt és annak valósággal
Ki felelős a háborúért?
fogolytiszttársai nem értettek egyet, menekülésszerű jellege volt.
BERLIN, máic. 18. (M. T. I.) A
sőt egy Rozgonyi nevü hadnagy
A Vásárhely és Szentes közötti
birodalmi gyűlésen ma a költségveindítványára bojkott alá vették Kunt. uton egy Kiss nevü terroristától artésnél felmerült a háborúért való
felelősség kérdése is, melyet Lloyd
TfiiEFOM:
TBiEFON:
Georgenak a londoni konferencián
Pénztár 11-85.
Igazgatósig 455.
tartott beszéde vetett ismét felszínre.
Bernstein többségi szocialista hanPénteken, szombaton és vasárnap
Március hó 18., 19. és 20-án
goztatja, hogy elvitathatatlan, hogy
Németország
császári
kormánya
okozta a háború kitörését. Nem a
német nép, hanem a császári
kormány felelős a háborúért. Breitscheid
függetlenségi fejtegeti, hogy Németország erkölcsi hibája nem 1914
Kalandortörténet 5 felvonásban.
=
júniusától, hanem egészen a háboruelótti időktől datálódik.
A főszerepben:
MUllei-Frankén többségi szocia... - A z o n k í v ü l minden előadáson a kis
.
lista szerint külföldön alapas megU H P C P
C l 7 1 fellépte ének- és
győződés van elterjedve arra nézve,
hogy //. Vilmos császár volt oka a
n U D C K
H L L l
táncszámokkal.
háború kitörésének. Ezen már nem
tudunk változtatni, bármennyit szitkozódunk is. Ezután több német
nemzetiségi képviselő a császári korAz előadások fél 5, fél 7 és fél 9 órakor kezdődnek.
mány békés szándékairól beszélt.
Duisburgból jelentik, hogy a francia 'és a belga megszálló csapatok
között lázadások törtek ki. A belgák egyrésze kis csapatokban Antwerpenig vonult vissza, másik részeket a duisburgi laktanyákban elzárva tartják. A franciák a rossz
bekvártélyozás miatt lázadtak fel. A
mozgolódásokat végül teljesen elnyomták.

SZEGED, március. 18.
(Saját tudósitónk'tóU

K O R Z O ^ O Z S

Moly T a m á s

kalandorregénye!!!

VÖRÖSBEGV.

C s o n t o s G y u l a és L o t h Ila.

Rendes helyárak.

Rendes helyárak.

ról értesült, hogy három túszt, mert
meg akartak szökni a robogó vonatról, agyonlőttek. A terrorista nem
mondott egyéb részleteket a tuszgyilkosságról s igy a mai napig sem
tudja, hogy kinek a parancsa folytán
végezték ki őket. Azt nem hiszi el,
hogy a kivégzés azért történt volna,
mert a tuszök, kik szigorú őrizet
alatt állottak, a robogó vonatról
szökni próbáltak volna. Ugyanígy
nem tudott a Návay-tivérek meggyilkolásáról sem, csak a fogsága
alatt értesült róla, hogy őket is kivégezték a terroristák.
összefüggő vallomását az elnök
két ízben szakította félbe. Mindkétszer szünetet rendelt el, hogy a
vádlott kipihenhesse magát. Sebestyén vallomását figyelemmel kisérte
Anocskai Tóth is, állandóan jegyzeteket irt, néha-néha pislantott fel
csak tettestársára, akkor, amikor
az az ő szerepéről beszélt.
Dr. Sebestyén kihallgatását délután folytatja a biróság.

Fledderus dán főkonzul
április elején Szegedre jön.
Tanulmányozza a város gyermekvédelmi intézményeit.
SZEGED, mársius 18.
(Saját
tudósítónktól.)

Az egész ország közönsége jól
ismeri Jan Klinger Fledderus budapesti dán főkonzul nevét, aki feleségével együtt a legnagyobb szeretettel és megértéssel támogatja a
magyar gyermekvédelmi
intézményeket.
A főkonzul nemrégiben a holland
közönség 100.000 koronás szeretetadományát juttatta el a szegedi
gyermekvédelem részére, most pedig
személyesen jön Szegedre, hogy a
város gyermekegészségügyi helyzetét tanulmányozza és a 100 000 koronás adomány hovaforditása felől
döntsön.
Fledderus április első napjaiban
érkezik Szegedre és több napig marad a városban. Utazásának főcélja,
hogy személyesen szerezzen információkat, hol és milyen támogatásra van még szüksége a mostohaviszonyok között működő szegedi
gyermekvédelmi
intézményeknek?
Tapasztalatairól
jelentést küld a
hollandiai háborús jó'ékony-egyes.ü •
letek központjának.

Olcsó,
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„HATTYú"-flroeériábaB
Tisza Lajos-körut 73. szám. 240
DUGONICS-TÉRI SAROK MELLETT.

Ruffy Pál államtitkár
gyermek-propaganda előadása Szegeden.
SZEGED, március 18.
(Saját
tudósítónktól.)

Dr. Ruffy Pál, a népjóléti minisztérium h. államtitkára és a magyar
gyermekvédelem országosan , ismert
nevü előharcosa, április 7 én gyermekvédelmi
propaganda-előadást
tart a városháza közgyűlési termében. Előadása kereteben föltárja a
a magyar gyermekvédelem jelenlegi
helyzetét és rámutat azokra a módokra, amelyekkel a társadalom a
gyermekvédelmi intézmények segítségére lehe!. Az érdekes és nagyszabású előadásnak előreláthatóan
ígen nagy közönsége lesz, a szegedi
jótékonysági
és
gyermekvédelmi
egyesületek tagjai teljes számban
megjelennek.
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Megkezdődtek a döntőtanács
t á r g y a l á s a i a g á z á r a k felől.

HIREK
• OTTHON.
Örömmel, búval terhes évek
nem multak nyomtalan
felettem;
sebet szántotiak
bús szivemben . . .
Fáradt lelkeim,icl
visszatérek.
Kicsinyke
Városunk a régi. —
A gyermekkort
én benne éltem;
megösmerem
és meg nem értem,
hogy itt örömmel tudtam
élni.
Oly idegen, rideg ma
minden:
ma más a kis városka
népe,
más jött sok kedves arc helyébe.
És hlva-hiv a vágyam innen,
mig ősi templom
estharangja
a lelkem
végigsimogatja.
-

—

8-r.

— Személyi hlr. A
Budapesti
Közlöny mai száma közli: A szegedi
kir. Ítélőtábla elnöke dr. Klivinyi
István szegedi kir, járásbirósági
gyakornokot eddigi ideiglenes állásában véglegesítette.
— Bécsben haloltégetőt építenek. A Magyar Kurir közli; Bécs
városa pályázatot irt ki krematorium
tervezetére, mely célra 156.000 koronát szavazott meg.
— Vasúti konferencia Jugoszláviával. A magyar—jugoszláv
vasúti konferencia — amint a Nemzeti Újság jelenti 7- áprilisban ül
össze. Ezt megelőzőleg menetrendértekezlet lesz Belgrádban.
— Cukorosz ás a tisztviselők beszerzési csoportjában, A február havi cukorjárandóságot a február havi ellátási jagy
6., 7. és 8. sz. szelvényeire "a következő
sorrendben osztják k i : március 19-én
1-600, 21-én 601-12Ű0,22-én 1201 -1800,
23-án 1801-2400,24-én 2401-3000,25-én
3001-360Ü, 26-án 3601-től végig. A kiosztás már a Püspök-tér és Mérey-utca
sarkán levő uj üzlethelyiségben történik,
amelyet a szövetkezet március 19-én nyit
meg. Az uj üzlethelyiségben a tagok nemcsak kedvezményes, hanem különféle fűszer- és gyarmatárukat, valamint háztartási
cikkeket is kaphatnak.

— Mennyi ruhát tarthat az
ukrán ember? A Szózat irja: Az
Ukrán Sajtóiroda
jelentése szerint
a szovjethatóságok Ukrainában rendeletet adtak ki, amely szerint senki
sem tarthat többel két pár cipőnél,
két öltönynél és egv télikabátnál.
x Irgalmas kalandortörténet a
Vörösbegy, amelyet ma mutat be
első ízben a Korzó Mozi. Moly Tamás ismert detektivregényét vetítette
vászonra a Star-filmgyár, amely a
legkiválóbb
színészeket
(Csortos
Gyula, Tóth Ila, Szerémi Zoltán stb.)
állította sorompóba, hogy a lebilincselően érdekes film sikere minél
tökéletesebb legyen. A film, amely
technikailag is egyik legszebb teljesítménye a Starnak, egymást követik
az érdekfeszítően izgalmas jelenetek,
amelyek a Vörösbegy vakmerő szélhámos körül forognak A szenzációs
érdekességü filmet pénteken, szombaton és vasárnap vetiti a Korzó
Mozi. Minden előadáson fellép Huber
Elzike is, a csodálatos tehetségű
kis táncmüvésznő. Helyárak a rendesek.
— Budapesten olcsóbbak a
aliltek. A fővárosi vendéglősök a
mai napon elszánták magukat és leszállították a sertés- és borjusültek
árát 4—5 koronával. Péntek délfelé
lép életbe ez az olcsósági hullám.
— Károlyi Mihály Villachban
tartózkodik. Az Olaszországból kiutasított gróf Károlyi Mihály néhány
nap óta az olasz-osztrák határon
fekvő Villachban tartózkodik.

A döntőbizottság plénuma elé viszik a város és a gázgyár közös ajánlatát.
A tanács legelőször is megállapította, hogy a szerződés két jogol
Tegnap délután kezdődtek meg biztosit a város részére: a városnak
az igazságügyminisztériumban
a joga van a gyár bruttojövedelmének
harmincas döntőbizottság kiküldött öt százalékára és joga van a köztanácsa előtt a tárgyalások a sze- pénztár terhére szolgáltatott villamosgedi gázárak megállapítására vonat- áram és gázfogyasztás hektovattonkozóan.
kéntí, illetve kilónkénti árát megA város érdekeit dr.
Turóczy állapítani. Megállapították azt is,
Mihály tiszti főügyész képviselte a hogy a város lemondhat az első jog
tárgyalásokon. A főügyész ma reg- teljes mértékben való igénybevételégel érkezett vissza Budapestről és a ről, de nem áll jogában arról letárgyalások első napjáról a követ- mondani, hogy a közfogyasztás árát
kezőket mondta el:
maga állapithassa meg, mert a váA harmincas döntőbizottság kebe- rosi fogyasztásnál történő áremelkeléből Söpkéz
Sándor műegyetemi dés közvetve ujabb megterhelést
tanár elnöklésével Szabó
Kálmán jelentene a város közönségére nézve.
mérnököt és Haidegger Ernő kir.
Ennek alapján a tanács a maga
bányatanácsost küldte ki az ügy részéről nem kifogásolta az ajánlatelintézésére, melletlük a város föl- nak azt a részét a további tárgyalákérésére Barcsay Oszkár mérnök, a sok alapjául, hogy a város lemondgázgyár fölkérésére pedig Hoffmann jon a 200.000 koronán felüli haszonKároly miniszteri
osztálytanácsos részesedésről, amit azután a fogyasztófoglalt helyet a bizottságban. Az közönség javára számitanának be zz
ügyet, mint előadó Haidegger bánya- uj légszeszárak megállapításánál.
tanácsos ismertette.
Az ajánlat másik részét illetően
A tanács ezúttal csupán az első a tanács ugy határozott, hogy ezt a
nagy kérdéseket tárgyalta le, a rész- kérdést a harmincas bizottság pléletek megbeszélésére a folytatólagos numának döntésére bízza. A tanács
tárgyalásokon kerül sor.
ugyanis nem akarta eldönteni, hogy
Tudvalevően a város és a gyár a város és a gyár, mint szerződő
érdekeltsége közös megegyezéssel felek megállapodhatnak-e arra nézve,
létrejött ajánlatot vitt a tanács elé. hogy a városi közpénztárból fizeAz ajánlat lényege az volt, — mint tendő egységár a szerződésben kiezt megírtuk — hogy a város elfo- kötöttnél magasabb ne lehessen.
gadja a tanács döntését a gázárak
Így tehát a plénum fogja elbirálui,
uj megállapításánál és lemor.d a hogy joga van-e a városnak és a
szerződé ileg kikötött ötszázalékos gyárnak előzetes megállapodást hozni
bruttórészesedésnek 200.000 koro- a düntötanács elé, vagy 'teljesen a
nán felüli részéről. Ezzel szemben tanács ítéletére kell bimiok a probkikötötte, hogy a városi közfogyasz- léma megoldását?
A legközelebbi tárgyalást valótást a gyár továbbra is a szerződészínűleg
még e hónap folyamán
sileg megállapított régi áron szolmegtartják.
gál tat jt.
SZEGED, március 18.
(Saját
tudósítónktól.)
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— Nem szállítja a posta Lovászy—Garami lapját. A kereskedelemügyi miniszter Garami Ernő
és Lovászy Márton szerkesztésében
Bécsben megindult A Jövő citnü
politikai napilaptól a postai szállítás
jogát megtagadta.
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Ankéteztek
munkásbiztositósról.

BUDAPEST, márc. 18. M. T. I.
jelenti: A keresztény nemzeti egyesülés pártjának szociálpolitikai bizottsága ma este Bernolák Nándor
elnöklésével értekezletet tartott.
— Kerek,-írókból, hegyi guBenárd Ágoston népjóléti miniszm i k b ó l dus valaszték, ^yári javitó- ter tájékoztatta a
bizottságot a
müvely Szántó
Józsefnél,
városi munkAsbiztositás alapelveiről. Behív
bérház
M
tóan foglalkozott az autonómia és a
— Miért '".tt
ö-^vilhos a v á f ó h l d i
tisztviselők kinevezésének kérdésével,
p o r t á s ? W : g u . , : . hogy Domokos Mihály továbbá a betegség és balesetre való
34 éves vágóhídi portás szerdán este
biztosítással.
szivenlőtte magát és meghalt. Az önOláh Dániel kifejtette, hogy a
gyiMtos a rendőrség részére levele' hagyott
hátra, amelyben azt irta, hogy szerelmi
javaslat szerint az önkormányzat
bánatában lett öngyilkos. Vadházasságban
teljes mértékban megmarád, csak a
élt egy asszonnyal, aki néhány hét előtt
tisztviselőket nevezi ki az állam. Ez
elhagyta és nem akart visszatérni hozzá.
intézmény a szociáldemokráciának
— Tört aranyat legmagasabb hatalmi eszköze volt. Nem lehet a
árban vásárol Iritz, Dugonics-tér 11. munkások érdeke, hogy például a
— Salvoné Keszthelyi Irén nö- budapesti kerületi pénztárnál a tisztvendékeinek táncvizsgája folyó év viselők 82 százaléka zsidó legyen.
március hó 19-én (szombaton) d. u.
Kaich János, a keresztényszocialista
6 órai kezdettel a Tisza-szálló nagy- vasmunkások szakszervezetének eltermében.
nöke jelentette, hogy a munkásság
V A V A V A V / N V A V A j V
nagy tömege örömmel fogadta a ja«
vaslatot. Eddig a balesetbiztosításnál
sok utánjárás mellett sem lehetett
Belvárosi Illatszertár
jogos igényeket érvényesíteni.
Klaa-utca. Telefonszám 706. Kiaa D - p a l o t a .
Drexler János képviselő, Papp
Houbigant, D'Orsay, Coty, üueldy-féle
Dezső miniszteri tanácsos, Oláh
Dániel és a népjóléti miniszter felparfümök eredeti üvegekben és kimérve,
szólalása után a bizottság a javasRoger & Gallet és Houbigant pouderek
latot elfogadta. Részletes tárgyalás
és brillantinok minden illatban. —előtt azonban még foglalkozni akart
a bizottság azzal a kérdéssel, hogy
O d f t l szájvíz és eredeti Johann
mi módon lehetne a biztosítási rokU l
Maria Farina (Rudolfkantságra és aggkor esetére is kiterpl*tz) kölni viz, Gibbs szappanok
jeszteni és mit lehetne tenni a mezőés fogkrémek.
253
gazdasági munkások biztosítása érROGER & GALLET AJAKIR.
dekében.

áru- és ingatlanforgalmi irodája

Sámlii, Bástya-atca 19. sz.,
Kultúrpalotával szemben (Muzeum)t..

Eladó házak!!
150 ezer korona Ujszegedeu, Főfasorban
csinos villa-épület modern lakással,
600 •-öles gyümölcsös kerttel.
220 ezer korona Rókuson, gázgyár közelében csinos családi ház, villanyvilágítással és kerttel.
200 ezer korona Hunyadi-térnél csinos, kis i
ház melléképülettel, nagy udvar, 8 :
drb jószágnak istálló.
350 ezer korona Vásárhelyi-sugáruton, villanyos mentén csinos családi háe • •
melléképülettel, istálló, 325 O-öles .
remek gyümölcsös kerttel.
300 ezer korona Dugonics-tér közelében
3 szobás udvari lakóházzal, melléképülettel, 320 C3-öles gyümölcsön ..
kerttel, víz, villany bevezetve.
400 ezer korona Felsőváros, Nagy-kőrut,
Tiszapart közelében magas föld- *
szintes, 5 szobás magánház aagy
pincével.
500 ezer korona magas földszintes,, három
szQbás magánház a Nagy-körütafi,
Feisőváros részén, istálló, pince éskert, viz, villany bevezetve.
550 ezer korona Kálvária-utca mellett s*ép
családi ház, üvegezett, zárt vereadá- val, nagy ga/dasági udvar, istállóval,
475 Q-öles telekkel és kerttel.
550 ezer korona Korcsolya-sportpályíaál i
2 csinos, magas földszintes családi t
ház, modem, fürdőszobás lakással,
kerttel, viz, villátty bevezetve.
.
500 ezer korona nagy. emeletes sarokház,
melyben régi, jó füszeriizlet és pék-.;
ség van, villanyvilágítással.
2 millió 500 ezer korona PUspök-téioél
nagy, emeletes sarokház, melyben
több üzlet van, sarok üzlethelyiség
raktárral átadó.
2 millió. 500 ezer koronáért Dugo»io*4éiH» •
nagy emeletes sarokház, istálló, pince,
mellékhelyiségekkel, nagy üzlettel.
2 millió korona Püspök-térnél emeletös,
újonnan

épült

b é r p a l o t a , • nKxWru

lakésokkal
H á z h e l y e k i Nagy-köruton, Petőfi Sánflorsugárutnál szép saroktelek 5 utcára.
Belvárosi témplont közelében szép
nagy telek melléképülettel.
Gizella-térnél szép nagy üres telük
F ö l d b i r t o k t 21 magyar hold1 elsőrendű
fekete föld tanyaépülettel, takarmánnyal olcsón átvehető.
15 magyar hold jó földbirtok lakóházzal, gazdasági melléképületekkel,
2 és fél hold szöllő, 1 hold erdő és
a többi szántó, 500 drb fajgyümölcsfával, az egész 500 ezer koronáért
átvehető.
Ü z l e t e k « Tisza Lajos-körtrtnál régi, iómenetelü termény saroküzlet raktárral, visszavonulás miatt átadó. <
60 éve fennálló kocsigyártó-telep,
teljes kovácsműhely berendezéssel,
nagy anyagraktárral, kész árukkal
eladó.
Á r u :-3U0 drb elsőrendű . ötnegyed éves
uradalmi garantált, átvészelt, herélt
,
és miskárolt falkás sertés eladó
Eladók szarvasmarhák, nevelésre és
vágásra, igás- és parádéslovak.
K e r e a f l n k 20 holdas birtokbérletet megbízónk részére a wegedt határban,
tanyaépülettel.

Mézer és Szemerédy
áru- és ingatlanforgalmi irodája

SZEGEDEN, Bástya-utca 19. szám.
(Kultúrpalota, Muzeummal szemben).
Ó R K J N V I T A S ,
ékszerkészités lelkiismeretesen olcsón. — Hamis
fogakat, briliánst és aranyat
a legmagasabb áron vew
QASPAR
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FARKAS SANYI
aradi hírneves cigánuptimfis
zenekarával hangversenyez a

•UJ

Corso-Kávéházban.
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Szeged, 1921 március 19.
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A Vasasszentpéter-utcai rablógyilkosok a statáriális biróság előtt

el s a gyilkosság után egv csomó
pénzt véve magamhoz, nővéremet
először megkötöztem és lelkére kötöttem, hogy három óráig ne szólBodor Jalia őrültséget szimulál. Nem akar felelni a kérdésekre. jon, azután eltávoztam.
Az elnök ezután szünetet rendel.
Nem emlékszik semmire. Bodor József cigarettázik és fentirtja valloSzünet után folytatták Bodor Jómását: „Amit tettem, megtettem". A tzembesltés. Vallanak a tanuk.
zsef kihallgatását. Bodor elmondta,
SZEUED, március 15.
ról. Egybehangzóan megállapítják, hogy a kést magával hozva, az ud(Stíiut tudósítónktól)
hogy egyik gyilkos sem szenved varon lévő kőrakásnál várakozott. A
A törvényszék rögtönilélő bírósága elmebajban, egészséges mind a kettő, kőrakáson pálinka volt, amit nővére
ma tárgyalja Bodor Júlia és József bár a mai nap előre várható izgalma készített ki. Azt mondja, hogy már
Szabó Jó/.sef Vasasszentpéter-utcai hatással van idegeikre. A tárgyalás akkor részeg volt. Ugy 10 óra után
kereskedő gyilkosainak bűnügyét. A megtartható.
kinyílt az ajtó és nővére behívta a
tárgyalásról a kővetkezőkben száAz orvosszakérlók meghallgatása szobába, ahol Szabó már az ágyban
molunk be :
után a vádlottak személyazonossá- aludt. „Az ágyhoz mentem és szúrKilenc óra előtt Rókus népe sürU gának megállapításába kezd Hevesy tam! Hogy hova? már nem tudom.
tömegekben vonult fel a törvény- elnök.
Szabó felugrott, én újból szúrtam,
Bodor Júlia az elnök kérdéseire sokszor, mig Szabó lezuhant a
szék épületébe. A törvényszék fol/ofói szorongási megteltek emberek- egyáltalán nem, vagy csak haik földre".
kel, mindenki fültanuja akart lenni nyöszörgéssel felel, ugy tesz, mintha
Elnök: Mi vezette magát a gyila gyilkos testvérpár vallomásának. tébolyodott volna.
kosságra? Pénzért tette?
— Hogy hívják? — kérdi az
Fejkendős, kalapos asszonyok, fiatal
— Nem. Nővérem hosszas rábeszéleányok, katonák, civilek, izgatottan elnök.
lésére
követtem el a tettemet, ittas
ostromolják a másodemeleti 106-os
— Ju'is, feleli halkan.
állapotban,
mert nővérem
inni
tárgyalóterem ajtaját. De hiábá! A
A további kérdésekre nem felel,
adott. A gyilkosságot csak a nővéterembe csak jeggyel lehet bemenni, mire az elnök figyelmezteti, hogy
rem biztatására követtem el.
aki jegyet nem kapott, az kénytelen további hallgatása esetén elveszti a
Bodor Júlia halk nyöszörgő hana folyosón maradni, kívülről talál- védelemhez való jogát. Az elnöki
gon
közbeszólt: Jóska! Ne mondj
gatni a véreskezű gyilkosok vallo- figyelmeztetésre
azután
zokogva
"yeneket.
mását. Meg kell állapitanunk, hogy mondja be személyi adatait.
Bodor József tekintve, hogy ma
a tárgyalásra szóló belépőjegyek
Most Bodor József mondja be
ételt
nem vett még magához, gyenge,
kiadásával annyira takarékoskodott személyi adatait. Bátran, világosan
de
azért
határozott hangon a birák
az illetékes hatóság, hogy még a felel az elnök kérdéseire.
felé fordulva mondta:
sajtó képviselőinek sem juttattak
A vádlottak személyazonosságának
— Amit tettem, megtettem, ha idáig
belőle és csak a legnagyobb nehéz- megállapítása után az ügyész istartottam
a vallomást, tartom toségek alán juthattak be a terembe merteti á vádat. Ismerteti a bestiális
vább
is!
a sajtó munkásai.
gyilkosság részleteit, melvet a nyoElnök:
Bodor József hajlandó-e
Benn a teremben a hallgatóság mozás szerint Bodor Júlia feibujtátestvére szemébe moadani a dolgohelyén egy gorabosiünyi hely sin- sára Bodor József követett el.
kat, abogy itt elmesélte?
csen. Tűrhetetlen melegben lesik az
Az (tgyész vádja után Bodor Júliát
— Igen, felelte megrögzött gonoszemberek a percek multák A sajtó hallgatja ki a bíróság. Újból szimu- tevőkre valló cinikus határozottsághelyén kisleányok, asszonyok és lál, nem akar felelni semmire, csak gal Bodor József. Azzal a folytonoszínészek Ülnek, a sajtó munkásai nyöszörög és sir. Az elnök újból san nyöszörgő Júliához lénve, a
pedig állva, egymás bálán ir)ák elő- orvosi vizsgálatot rendel el, amely szemébe mondta, hogy Júlia biztatta
zetes jegyzeteiket.
a vádlottak beszámithatóságát újból fel a gyilkosságra.
Por?tt>an kilenc órakor megnyrhk megállapítja.
Bodor Júlia földre sütött szemeka bírósági terem ajlaja és Hevesy
Elnök:
Bodor Júlia, értette mivel kel, alig hallhatóan nyögte: Jóskrf,
Kálmán, a statáriális biróság elnö- vádolja a királyi ügyész ur?
neked gyereked van, az igazat mondkének vezetésével bevonulnak a
— Igen.
jad csak! En a halálfia vagyok.
birák.
— Igaz-e az, hogy maga biztatta
— Amit mondtam, megmondtam,
Dr. Papp Sándor ügyész, a vád- öccsét, hogy gyilkolja meg Szabót ? fentartom, — felelte Bodor — testhatóság képviselője bejelenti, hogy
— Nem! — feleli- Bodor Júlia vér, megtefloft. Én ís meglrafök.
a törvényszéki orvosszakértők még alig hallható hangon. Ott lakott náBodor József azután felemlítette:
nem érkeztek meg, tehát a tárgya- lunk a bátyám, egyszer sikkasztott Nővére neki már több izben emlelás még nem kezdhető gieg.
Szabótól, mire Szabó kidobta és gette, hogy ő maga is eltenné StzaKisvártatva azután megérkeznek akkor azt mondta Jóska, hogy ezért bót láb alól, de egy nő mégis csak
az orvosok, dr. Regdon Károly és bosszút áll. Én kértem, hogy ne gyáva.
dr. Qyaritia
Sándor, mire az elnök beszéljen ilyeneket, mire Jóska azt
Bodor Júlia ismét kérte bátyját,
megnyitja a rögtönitélő biróság tár- mondta, hogyha nem egyezek bele,
hogy
csak az igazat mondja, mire
gyalását és intfttkedflc, hogy a vád- akkor nekem is jaj lesz.
Bodor József emelkedett hangón
lottakat vezessék elő.
— Én nem akartam, de Jóska
A váétottafeka) azonban a csillag- azt mondta, hogy ne fétfek, ő ugy mondta: Esküszöm az egy élő Isbörtönből való szállításuk közben megcsinálja, fcngy nem tudja meg tenre, hogy ugy volt.
A terheltek kihallgatása után a
valami baj történt, mert még nem í&nki, neki neui az első tette.
boncolási jegyzőkönyvet olvasták fel,
érkeztek meg a törvényszékre. Most
Az elnök további kérdésére az
emiatt az akadály miatt nem lehet asszony ismét csak jajgatással fe- amelyből kitűnt, hogy az áldozaton
20 szúrás volt, melyek közül 3 felmegkezdeni a tárgyalást.
lett és csak hosszabb szünet után
A folyosó zaja egyszerfe csak válaszolt a kérdésekre. Beismerte, tétlen halálos, ugy hogy. azonnali
elül, egy foglár es két szuronyos őr hogy beleegyezett a gyilkosságba., orvosi beavatkozás sem menthette
volna meg Szabót.
közölt összekötözve megérkezik a
— Én nem nyitottam ki az ajtót,
gyilkos testvérpár. Mind a ketten csak mikor a macskát eresztettem
A tanuk kihallgatására tért át
nemtestttve mennek vésűg a kíván- ki, akkor véletlenül maradt nyitva azután a biróság.
Először Liks
csiak sorfala közölt, Bodor Júlia és ugy jött be Jóska.
Mihálynét hallgatták ki, aki elmonbordó nagykendőjét egészen a fejére
Azután megtörtént. a gyilkosság, dotta, hogy már többször, de a
húzta, roskadozva lépdel egy foglár
de Júlia tagadja, hogy jelen lett gyilkosság napján is elküldte őt
támogatásával a folyosón. Az örök
volna. Ó állítólag a konyhában volt Bodor Júlia, hogy hívja cl a bátyJ
leszedik róluk a bilincsedet, bevezeazalatt az idő alatt, mig Jóska el- ját. B<xlor József azon az es én
tik őket a tárgyalóterembe, hol Bougy 6 óra tájban el is jött vele a
bánt Szabóval. ' *
dOT* József, ez a Lombroso-arcu
Bodor Józsefnek azután tiszta vizát,
gonosztevő ájultan rosJuui a |öldre.
tiszta alsó ruhát adott, befeküdt az
Njgynehezen-eszméletre térfífk, amiágyba és a bátyja ott összekötözte.
kor újból bevonul a biróság és
valamint az összes i d e g e n
Ezután bevezették Bodor Józsefet.
folytatja a két izben félbeszakított főpénzek beváltása és eladása.
— Iga', hogy én gyilkoltam meg
tárgyalást.
Szabót, oilnös vagyok, de amit
Dr. Deutxh
Imre és dr. Sebők tettem, nővt;enj hosszú biztatására,
Ferenc véd®k bejelenti*, hogy a részeg főve! tettem, — mondotta
törvényszéki orvosszakérlók mellé Bodor. Nem én tőlem származott
ellenőrző orvosszakérlók véleményét a gyilkosság gondolata, hanem a
kívánnák meghallgatni. A bejelen- nővérem töt. Amit tettem, megtettem.
bank- és áníbiaoményos
tési a bíróság nem vette tudomásul. A pénz síédifctt meg, ami* nővérem
ígért. Azt hiszem, 30.000 koronát,
Ezután
a törvényszéki
orvosok
msrineofast és a M H felét t^Ét^.
m o n d j á k el véléményflket a vádlottelefon 16-83
734
A gyilkosságot tiszta kézzel követtem
tak elmebeli és egészségi állapotá-

Dollár, Dinár, lai,

Tőzsdei megbízások

Schatz Jenő
K*J*mM»utca

n

Szentpétcr-utcai lakásukig, de tanú
nem vette ésire, hogy Bodor ittas
lett volna. Jalman János Teréz-utcai
korcsmáros elbeszélte, hogy a gyilkosság éjjelén ugy 2 óra tájt kocsin
jött Bodor a korcsmához, őt felzörgette, hogy tartozását akarja kifizetni,
mert elmegy. Részegnek ő sem látta.
A többi tanú házbili volt, akt
c«ak Bodor lulia szomszéd lakójának,
Scherk Vilmosnénak
kiáltozására
ébredett fel ugy 3 óra tájt, Szibóékhoz benyitva, látta a történteket.
A bizonyitást az elnök ezzel befejezettnek nyilvánította és a tárgyalás folytatását délutánra halasztotta.
Az itélet — amely valószínűleg a
legsúlyosabb lesz — az esti órákban várható.
Lapzárta után értesülünk, hogy
a biróság Bodor Júliát és Bodor Józsefet kötéldltall halálra
itélte.

Húsvéti illatszered
legolcsóbban beszerezhetők

GÚSPHR IUflTSZERTÜRBAN
Széchenyi-tér 7. szám.
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Tiltakoznak a német
csapatösszevonások ellen.
PÁRIS, márc. 18. (M. T. 1.) Charles
Laurent
berlini francia nagykövet
azt a megbízást kapta, hogy a német külügyminiszternél tiltakozzék a
sziléziai határon történt csapatösszevonások ellen és figyelmeztesse a
német Aormányt arra, hogy az ebből
esetleg keletkezhető zavargásokért
neki kell a felelősséget viselni.

D a v y harcias nyilatkozata
tyyugatmagyaroiazágról.
ÖfiCS, márc. 18. A fl. H. Irja:
Az osztrák kormány tegnap feláffltofta azt a közigazgatási szervet,
amely a nyugatmagyarországi tartomány gyűlésre a választások előkészítési munkálatait intézi. Dr.
Davy,
Nyugatmagyarország tartományi főnöke legutóbb mondott beszédében a következőket jelentette k i :
— Nem fenyegetünk senkit, de
nem is hagyjuk magunkat rnegattár fegyveres ellenállásról,
atdas égi
itegtwlásréi
settaak.
[*feftt)ágya«»*t4 érdeke* triódán
támadással szemben meg fogjuk
védeni.

Í

Angiin

most

gazdasági

héí

hnJyaete

tegkrftfluMUbb.

BUDAPEST, márc. 18. KözvetJeaül húsvét ulán Lloyd George
tanácskozni fog az angol gazdasági
körök képviselőivel, hogy módot
találjon a fenyegető gazdasági összeomlás ellen.
Anglia gazdasági helyzete a kereskedők és iparosok vezérszónoka
szerint a következő 12 hónapban
lesz a legkritikusabb Angolország
egész történetében. Az angol ipar
élet halálharcot m
és egész sor
üzem beszüntette a munkát. Az angol hajógyárak is panaszkodnak. A
rendelők óriási összegebet fizetnek,
hogy a gyárak lemondjanak a rendelések végrehajtásáról.

Jugoszlávia nem veaz réazt
az utódállamok értekezletén.
BÉCS, márc. 18. A N. W. 7.-nak
jelenlik Prágából: Jugoszlávia nem
vesz részt az utódállamok római
értekezletén. Ennek oka azokban a
nézeteltérésekben keresendő, melyek
Belgrád és Róma között felmerültek.
Egyelőre az sem bizonyos, bogy
Jugoszlávia megjelenik-e a portorosei

SZ
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Száz ágyas lesz a munkásbetegsegélyzö szanatóriuma.
Újból megígérték az állami támogatást
SZEGED, március 18.

(Sajat tudósítónktól)

A népjóléti minisztérium már regen
foglalkozik azzal a javaslattal, amelyet a szegedi munkásbetegsegélyzö
pénztár részéről terjesztettek eló, hogy
a cse.ngelei erdőn egy nagyobb befogadóképességű tüdöbetegszanatóriumot létesítenek. Annak idején a
minisztérium kiküldöttei már lentjárlak Szegeden és megvizsgálták a
szanatórium elhelyezésére kiszemelt
területet. Pálfy József, a munkáspénztár miniszteri biztosa, több'zben
tárgyalásokat folytatott Benárd Ágoston népjóléti miniszterrel, biztosította
a szegedi hatóságok támogatását is,
úzonfelül fölkeltette a humánus terv
iránt a nemzetközi VöröskeresztEgyesület és a budapesti amerikai
misszió érdeklődését is, ahol készségesen kilátásba helyezték a legmesszebbmenő támogatást. A szanatórium fölállításának költségei sem
okoztak volna nagyobb gondot, mert
a fedezet részben megvolt erre a
munkáspénztár járulékbevételeiben,
másrészt a kormány részéről is megígérték az állami hozzájárulást,amint
erről annak idején beszámoltunk.
Azóta máig nem állott be jelentősebb fordulat ebben az ügyben,
most azonban olyan eseményről adhatunk számot, amely nagy lépéssel viszi előre a fölállítás kérdését.
Dr. Wolf Ferenc tiszli főorvos, aki
a napokban Budapesten járt, ez ügyben is érdeklődött a népjóléti minisztérium illetékes osztályában és
azt a megnyugtató
fölvilágosítást
nyerte, hogy a minisztérium
újból
elővette a csengelei
szanatórium
iigyét és már a legközelebbi
időben
határoznak
a fölállítás
kérdésében.
Közölték azt is, hogy a minisztérium
a tervek alapján minden valószínű-'
ség szerint száz ágyban állapítja
meg a szanatórium befogadó képességét, egyúttal biztosították a tiszti
főorvost, hogy föltétlenül számithatunk az állami hozzájárulásra.

HETI M Ű S O R :
Péntek: Limonádé ezredes, operett. Premierbérlet A) 47. sz.
Szombat: Limonádé ezredes, operett.
Premierbérlet B) 47. sz.
Vasárnap délután: Hajdúk hadnagya,
operett.
Vasárnap este : Náni, népszinmü. Bérletszünet
Előadások kezdete este félnyolc órakor

Az összes Hegim pénzét,
szerb, r o m á n és egyéb pecsétes
p é n i c k beváltását éz beszerzését legelőnyösebben, tőzsdei napi áron eszközli

fiaik- és Péozráltúazlst
Vaspálya-utca 5. Szeged állomás mellett.
Telefon 6-S9. Pénztári óra egész nap. 85

Tőzsde.
SZEGED, március 18.
Stcgedi árfolyamok: Teljes lanyhaság
mellett a következő kötések történtek:
Márka 5.99-5.78, lei 4.82-4.75.
Budapesti táróárfolyamok: Lei 470—
485, márka 5.80 5.95, font
.
fr. frank 25.50- -25.80, sv. frank 62.50
6310 dollár 360 - 366, Napoleon 1080llOj, líra 13.»0—14.-, rubel 175-185
sokol 485 - 495,
kor. dinár 9.30-960,
fr. dinár
9.30-9.60,
leva
,
osztrák 55.-60.--, lengyel márka 46—49.
ZÜRICH, március 18. (Nyitás.) Berlin 9.20,
Newvork 576. Milano 21.40,
Bukarest 7.90, Budapest 1.45, Varsó 0 65,
Prága 7 65, Bécs 14,'/,, osztrák bélyegzett 0.90, Zágráb 4.-.

Dinár, Dollár, Lei,
mindennemű

PÉNZEK

alkalmas 2—3 szobás

helyiségei
keresünk bútorozva vagy butorozatlanul a Belvárosban.
Ajánlatok „Iroda" jeligére a
kiadóhivatalba küldendők. 218
Megkötik a kormány kezét
az elzálogosításoknál.
BÉCS, márc 18. (M. T. I.) A
pártelnökök mai tanácskozásán DingIxofet német képviselő kijelentette,
hogy Mayr kancellár a londoni tárgyaláson, hir szerint, a vámok, egyedaruságok és vasúti bevételek elzálogosítását, valamint uj monopóliumok
létesítését ajánlotta fel. Dingholer
azt indítványozta, hogy a nemzeti
tinács elnöke figyelmeztesse a kormányt arra, hogy a nemzetgyűlés
beleegyezése nélkül nem válla hat
az államot terhelő semmiféle kötelezettséget. Ezt az indítványt valamennyi párt elfogadta. Weisskirchner
elnök Mayr szövetségi kancellárt a
pártelnöki értekezletnek eme határozataról táviratilag értesiti.

Szeged, 1921 március 19-

Házvevőkhöz!

SZÍNHÁZ

143

vétele és eladása

KAROLYI-UTCAI K R O Ó
BANK- ÉS VÁLTÓÜZLET
I. ker, Károlyi-utca 2. és Feketesas-utca 8.,
sarok, volt reketesas-kávéházzal szemben.

PÉNZTÁRI Ó R A EOÉSZ NAP.
AMÜUWUUÜÜUMUWUUUUWWWWWWUt
Szerkesztik: Or. SZILASSY CáSAR ét VERSES Einú
A szerkesztésért felelős: Dr. SZILASSY CASAR.
Uptulajdonos: . S Z E O E D * lapkiadóvAllalat r.-t
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Feltétlenül uri Családu l

Iroda céljaira

EGED

keresek a város belterületén
villanyvilágitásos, jól berendezett bútorozott szobát, lehetőleg
Íróasztallal. Cim a kiadóhivatalban.

Tisztelettel értesítem, hogy a tömeges
ujabb nagy kínálat folytán szolid kiszolgálásom mellett most, amikor meg lehet ragadni
az alkalmat, olcsóbb árban lehet vásárolni
házat, mint annak becsértéke, kérem

Iiiatlairgalii Iroiiat

„Czinner"
Szalámit!

Víztoronynál, a Csongrádi-sugárut elején,
csinos sarokház üzlettel, viz, villany bevezetve, olcsón megvehető.
Párisi-körut f8utvonalon szép sarokház,
nagy telekkel, gyár, ipartelepnek megfelel,
350 ezer koronáért átvehető.
Felsovároson, a Szilleri-suQárutnál teljesen
jókarban levő kis családi ház, gazdálkodónak is megfelel, vétel esetén lakással.
Tisza Lajo»-k«ruton belül egy négyszobás
magánház, víz, villany bevezetve 400.000
korona.
Pusztamérgesen 4 lánc szőlő és gyümölcsöstelek 160 000 korona.
Báró Jósika-utca mellett uj, modern kőház, tőkebefektetésre nagyon alkalmas, elutazás végett olcsón megvehető.
Kecskeméti-utcában egy háztelek olcsón
megvehető.
Hunyadi-tér mellett szép emeletes bérház, családi okok miatt olcsón megvehető,
vétel esetén 3 szobás lakás kapható.
Boldogasszony-sugárut elején szép, magas
földszintes sarokház, bármilyen üzletnek
megfelel, viz, villany bevezetve.
Bécsi-körut elején magas földszintes, csinos kis családi ház, betonirozott pince,
köves udvar, szép lugas, kert, viz, villany
bevezetve, olcsón megvehető.
Fertő- és Pacsirta-utca. saroktelek olcsón
megvehető.
Hétvezér-utcában és mellette teljesen jókarban levő két ház, vétel eseten lakással, villanyvilágítás bevezetve.
Gázgyárnál egy sarokház jóforgalmu fűszer- es vegyeskereskedés van bevezetve,
ital és trafik, ház üzlettel visszavonulás
végett olcsón megvehető és azonnal elfoglalható.
Egy 100, egy 23 és egy 22 katasztrális
hold föld prima földbirtok sürgősen eladó.
Valamint a város bármely részén több
kis magánház, kis családi ház, bérház és
többféle' üzlet becsértékén jóval olcsóbb
alkalmi áron megvehető

NAGY ANTAL

fakereskedöknél

.
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a legjobb anyagokból készült és
legdivatosabb fazonú
antilop,
lack, bagaria, sevró, box, glassé,
vászon stb. női, férfi és gyermek

CIPŐKET
vásárolhat a legszolidabb áron
R O B S T S C K M É L
r c K C T C s a s - u r c a i«.
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Megétkezett a

SZEGEDEN, Vidra-utca 4. sz. alatt,
a református templom mögött. 2*9

legolcsóbb

száraz tűzifa (aprított fa)
szelvény nélkOl

kisebb-nagyobb tételekben, h á z h o z
s z á l l í t v a állandóan kapható

BERGER

MIKSA

tűzifa-, szén- és koksztelepén
Tavasz-utca és Hunyadi-tér sarkán.
Telefon 7-12.

ajNNLunH1

Vetőgépeket, ekeket, boronákat,
darálógépeket, morzsolókat,
mecenzéfi árakat, ásókat,
1 kapáka', lapátokat, fa- és
vasvillákat, r é p a v á g ó k a t ,
dobszecskavágókat, borszivattyukat, zephir folytonégő fatfizelésü
kályhákat és takaréktüzhelyeket,
ökörszekeret, kocsikat, benzint,
petróleumot, eredeti besztercebányai L Ó P O K R Ó C O K A T .
lavillák, íalapátok, kapa, -SsónyeieK,kapanyelek. kaszák előnyárban kap'
hatók, mio a készlet fart
VCSZÖNKs
m

szabad
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a

szegedi kirendeltsége v
Széped. Tisza Lajos-körút 4Ü ."zám.

tüzifatelepén

«

terményt.

„Fulura" Magqar Szövetkezel!
Központok Hrutorgalmi R.-T.

Jó minőségű tűzifa

I
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TI<1<1M<P* ngbltSató «lár»»lt< UlyJt*tlk.

Mindennemű

törvényesen bejegyzett cég áru- és
= ingatlanforgalmi irodája által =

ÍS&S
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Vásárhelyi-augárut

Telefon

16-20.

Íl9.

azan.

R O B I C S E K ÉS V I G Y Á Z Ó

Fk T O J J t S

DAR7IBJA

Nyersbőröket

Teljesen

Z s á k , zsineg, ponyva,
kötéláru és h á l ó raktára
Valéria-tér 10. 222 Telefon 10-71.

tűzifa

bétcserzésben való kikészítés végett
elfogadunk minden
zn

Schcinbergerés P o p p e r

Fríedlánder és Rónai

Eladók:

It-riÓKTCJCSHHNOKOKBAIi.

Zsótér-utca 5. sz. alatti gyártelepünkön.

házhoz szállítva, minden
mennyiségben kapható

Báró Jósika-u. 20. Telefon 881.

Minden jobb fiiszer- és csemegcüzletben kapható.
[(n

szerdán éa s z o m b a t o n
d é l e l ő t t 8-tól 12-1 g

tűzifa

felkeresni Szegeden, Vidra-utca 4. szám
alatt, a református templom mögött.

n

"KÉRJEN

Aprított és hasábos

román

megszállott

területről

B e h o z a t a l i é s K i v i t e l i R.-T. ÍgBHTS
József főherceg-tér

5

(TI,ZTI

P*ví"°"

és Boldogasszony-sugárut

bőrgyár. Az eddig gyártott bőrökln VivOl készítünk:

35.

clsőrendü 3záraz aussi8 aru

Modern és régi bútorok

Hatósági RÉZGÁLIC,
a tűzoltólaktanyában

valamint antiktárgyak vétele és eladása

egyldcjflleg tdrténlk. eo A« c g é » a évi ssflkséglet egyszerre i g é n y e l h e t ő .

kecskebörbll sevrót, Dorjubörből

baxol.

WINKLER SÁNDOR,
Mikszáth Kálmán-utca 6.
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Telefon 15—06.

A húsvéti ünnepekre
ízletes és olcsó

27Z

füstölt disznó fej-láb
kiiónkinf 50 korona

kapható pick Márk szalámigyárában,
Felsőtibzapart,

a hatósági mészárszékben és a
Valérla-térl húspiacon.

Kitűnő minőségű, Csehszlovákiából importált,

'

- ' &&S&

teljesen s z á r a z

hasáb- és aprított tűzifa
házhoz szállítva kapható kicsinyben és
vagontételekben a legolcsóbb árban

Nlilkó Henrik

Nyomatott a Dclmagyaxország hirlap- és nyomdavaltalatnál Petöfi-sugárut 1.

fate,e

Pén>

Bécsi-körut

Telefon 11.
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34. sz.

