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BERLIN, ápr. 5. (AM. T. I. szikratávirata.) A newyorki Universal Service Budapestre kiküldő t berlini
tudósítója a következőket jelenti
lapjának: Horthy Miklós kormányzó
kihallgatáson fogadta az Universal
Service tudósítóját. A kormányzó a
következőkben volt szives nyilatkozni :
— Biztosithatom róla, hogy Károly
király váratlan látogatása a mai körülmények között kellemetlen meglepetés volt, hisz hirtelen történt ez
és a kormány tudta nélkül. Kétségtelen, hogy a király jóhiszemüleg
járt el, de meg kell állapítani, hogy
kijátszották és borzasztóan félrevezették. Honvágyat is érzett, amit a
játékban szereplők szintén javukra
forditottak. Elhitették vele, hogy a
nép tárt karokkal várja.
Megérkezése Magyarországot
és
a magyar kormányt igen kellemetlen
hetyzetbe juttatta,
különösen szomszédaival szemben. A nemzet érdekére való hivatkozással kellett rávezetni, hogy amilyen gyorsan csak
lelietséges, újra hagyja el az országot Nem voit könnyű megmondani
királyunknak, szent István szent koronáját viselőjének, hogy hagyja el
saját országának földjet, de a mai
körülmények
közölt ez kötelességem
volt, annal is inkább, mivel ezeket
a körülményeket a magyar nemzet
ma ellenőrizni nem tudja.
A kormányzó arra a kérdésre,
hogy miért nem lehet Magyarország
soha köztársaság, igy válaszolt:
— A lobbanékony magyar • vérmérséklet mindig is megkönnyítette
a demagógia munkáját és minden
elnökválasztás
valóságos uj polgárháborúval
lenne egyértelmű. A ina-gyar népnek szüksége van az állandó
és megingathatatlan személyiségre,
aki mindenki és minden felett áll
és akinek csak a nemzet java fekszik szivén.
A kormányzó, sajnálkozással említette meg azokat a károkat, amelyeket Magyarországnak a fehérterrorról szóló mesék terjesztésével okoztak. Ezekei a meséket a bécsi és
egyéb külföldi bolsevikok gondolták
ki és őfr.is terjesztik, valamint azok
a magyar alattvalók, akik valamely
bűncselekményük miatt nem térhetnek vissza hazá ukba.
A jelenlegi kormány egyedül a
jogrendért küzd, mert ez fogja meghozni a végleges konszolidációt.
A kormányzó azzal fejezte be az
interjút, hogy egyetlen ország sem
szenvedett annyit a háborúban, mint
éppen. Magyarország és a békeszerződések oly kiáltó
igazságtalanságokkal egy országot sem sújtottak,
mint éppen Magyarországot.

K6lc»ey-utca 6.

Kritzler detektivfőfelügyelő terhelő vallomása
A Návay-gyilkotok bűnperének mai tárgyalása.
SZEGED, április 5
(Saját
tudósítónktól.)

Ma reggel féltíz órakor folytatta
az ötös tanács a tanuk kihallgatását. Az elnök megállapítja, hogy a
mára megidézett tanuk közül a
közlekedési akadályok miatt kettő
nem jelent meg.
A tárgyaláson Kritzler Lipót Lajos* budapesti
detektivfőfelügyelőt
N
hallgatták ki.
Az elnök kérdéseire elmondja,
hogy 1919 április 25-én három tarsával együtt parancsot kapott, hogy
délután jelentkezzen Landler népbiztosnál. A jelentkezés alkalmával
Anocskait,
Sebestyént
és
Molnárt
találta ott. Landler és az emiitettek
között bizalmas megbeszélés folyt
le, amelynek végén Landler a következő szavakkal bocsátotta el őket:

ne

— Elvtársak,
jöjjenek!

félmunkával

vissza

A tanácskozás után kimentek a
keleti pályaudvarra és ott tudták
meg Anocskaitól, hogy valamilyen
nyomozás megejtése végeit Makóra
kell menniök. Az állomáson több
ágyút, gépfegyvert, 30 terroristát és
mintegy 200 vörösőrt látott ott. Három társával beszállt egy Pullmankocsiba. A kocsi ablakán kinézve,
látta, hogy Cserny — aki időközben szintén kijött a pályaudvarra —
beszédet tart a körülötte álló terroristákhoz és vörösőrökhöz, a beszédből csak az utolsó mondatot
hallotta:

— Ne merészeljetek
visszajönni
anélkül, hogy a proletáriátus
lobogóját
a burzsoá
vér vörösre ne
fesse be.
Cserny beszéde után Molnár terrorista szónokolt. A terroristák beszálltak a vonatba és a vonat nemsokára elindult.
Mivel ő eddig csak annyit tudott,
hogy bünügyi nyomozás megejtése
végett mennek Makóra, kíváncsiságból utjuk közelebbi céljáról érdeklődött Vargától.
Kérdéseire Varga
elmondta, hogy Makón megölték
Vásárhelyi direktóriifmi elnököt, majd
igy folytatta:
— Neked az lesz a kötelességed,
hogy a gyilkosokat elfogjad. Sejtheted, hogy az ellenforradalmárokkal
nem fogunk kukoricázni. Itt van
velünk a forradalmi törvényszék, az
majd elintézi a dolgukat. Intézkedtünk már, hogy Makón számunkra
lefoglaljanak egy nagyobb házat, ott
majd azután inni-enni való lesz bőven, hiszen van a burzsoáziának.
No mit szólsz hozzá elvtárs ?
Kritzler
kijelentette
Vargának,
hogy őt és társait nem ezérí küld-

évf.
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Megjelenik naponkint délután.

évr« 600 kor. I Negyedévre 150kor
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A k o r m á n y z ó nyilatkozata
a király magyarországi
látogatásáról.
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ték le Makóra, mire Varga dühösen
igy válaszolt:
— Akkor rátok nincs szükségünk?
Vargával való tanácskozása után
bement a társai kocsijába, ahol a
továbbiakról
tanakodtak. Közben
állandóan terroristák jártak ki és be
a kocsijukba és heccelődő megjegyzésekkel illették őket. Többek
között bejött a fülkéjükbe Kiss Géza
terrorista parancsnok is és azzal dicsekedett nekik, hogy ő is detektív
volt valamikor, a fővárosi detektivosztály £mesz-csoportjánál teljesített
szolgálatot.
Útközben gem történt emlitésreméltó külöRösebb esemény. Mikor
Vásárhelyre érték, ugy értesültek,
hogy Makóra bevonultak a franciák.
Erre Anocskai p irancsára elhatározták, hogy páncélvonatot küldenek
Makóra az ottmaradt értékek „megmentésére". Itt megemliti, hogy a
vonaton az utasok között a legnagyobb egyenetlenség volt tapasztalható, mindenki
magának
vindikálta a parancsnoklási
jogot.
r

A Vásárhelyen történtekről csak
annyit tud, hogy az állomáson egy
Wetsz nevü embert kivégeztek, mert
állítólag meg akarta vesztegelni az
egyik terroristát. Amikor a vásárhelyi állomásra beérkezett a makói
vonat, Játtá, hogy a Makóról hozott
túszok vagpnjaiba egy csoport ment,
amelynek tagjai Tajti, Varga, Oravecz és dr. Sebestyén
voltak és ott
egyeseket kiválogattak a túszok közül, Hogy mjt csináltak a kiválogatott emberékkel, azt nem tudjaí
mert öt közben a telefonhoz rendel ék ki. Később, telefonszolgálata
közben, hozzájött egy Kovacsik nevü
vasmunkás és haiálsápadian újságolta, hogy több túszt kivégeztek a
terroristák.
Vásárhelyről való elindulásuk után
Mindszent környékén egyszerre csak
lövéseket haflott, fanézett az ablakon
és gyors egymásutánban
három
véres hullát látott kiesni az egyik
vagonból. Majd éles füttyök hangzottak el és a vonat megállott. A
további fejleményeket nem látta, mert
egy terrorista élzavarta az ablakból.
Később azt látta, hogy Engi terrorista lövésre tartott ismétlő pisztolyával arra kényszeríti a mozdonyvezetőt, hogy indítson.

Elnök: Hogy áll ez a dolog Engi ?
. Engi
felugrik és
indulatosan
mondja,a tanúnak:
— Nem igaz, hazugság!
PiszokI
Az elnök rendreutasítja Engit,
majd elrerdeli a szembesítést.
K-itzIe,- kihallgatását délután folytatják.

«
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Károly király ma délelót:
viaszautazott Svájcba.
SZOMBATHELY, ápr. 5. (M. T.
I.) Károly I-irály ma, kedden déleőtt fél 10 órakor visszaindult
Svájcba. A három szalonkocsiból
álló különvonat, amely IV. Károlyt
vinni fogja, tegnap Budapés'rol
Szombathelyre érkezett. Miután dr.
Wenhardt
János egyetemi tanár
megvizsgálta IV. Károlyt é* megállapította, hogy hémérséklete 37 8
fokra szállt le, a király utazása lehetővé vált.
BUDAPEST, ápr. 5. A Virradói
irja: Szombathelyről
jelentik délelőtt fél 11 órakor: IV. Károly ma
délelőtt 10 órakor utazott el a részére küldött különvonaton az osztrák határ felé. Kíséretében voltak
Hegedűs Pál ahábornagV, Köhler
ezredes, vezérkari főnök, jármy Andor ezredes, vármegyei katonai parancsnok, gróf Sigray Antal kormánybiztos és titkára, gróf Szilágyi
József főispán, Herbst Géza alispán,
báró Rohonczy Imre, Noszlopy Iván
huszárőrnagy, kamarások, Boroticinikülügyminiszteri osztálytanácsos, Peregrini rendőrfőtanácsos, Weinhardt
Gusztáv egyetemi tanár és gróf
Hunyady József főudvarmester. Az
emiitett urak Fehringig kisérték a.
királyt és onnan visszatértek.

A l u t ó d á l l a m o k konferenciája
RÓMA, ápr. 5. ( M T. I. Stefani.) Az OSK trák-magyar monarchia
utódállamainak konferenciája április
6-án ül össze Rómában.

Kommunista-Összeesküvés
a Riviérán.
BÉCS, ápr. SM (M. T. I.) A Coiriere deila Sérának jelentik Génuából:
A génuai rendőrség" nagy forradalmi
összeesküvésnek jött nyomára. Április 2-án a Riviéra különböző helységeiben házkutatásokat
tartottak
orosz, magyar és lertfcyel állampolgároknál. Különböző okmányokat
találtak, amelyek terhelő adatokat
tartalmazna^ a külföldi bolsevisták
és az olasz forradalmárkörök öszszeköttetéseire vonatkozólag. Mintegy
száz embert letartóztattak.
**************************
megjelent
ai
uj
lakbérrendelet
A hivatalos lap tegnapi számában nrejjetent az uj lakbérrendelet. A közönséget
a rendeletnek elsősorban az a rendelkezése érdekli, hogy fölmondns
nincs. \
háztulajdonosoknak bizonyos százalék erejéig lakbéremelést engedélyez a rendelet.
Az 1917 november 1-én fizetett lakbérnél
60 százalékkal kérhet nagyobb lakbéri a
háztulajdonos augusztus 1-tól kezdve, a
mull év májusban engedélyezett 30 százalékos emelésen felöl. A 20 százalék közüzemi pótlékon felül még 32 s/ázalékot
kell fizetni a lakóknak, ez utóbbit noveirber 1-tól visszamenőleg.

Nagy vigjátékest a S z é c h e n y i - M o z i b a n : „A SZERENCSE UTJA", nagy amerikai
filmsláger, az alcímben „Az ü z l e t ü z l e t " . Ezenkívül „Tévetié*; a h á l ó k o c s i b a n "
cimü 2 felv. bohózat kerül bemutatásra. Előadások 725, 7/7 és 8 órakor. Telefon 16—33.
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Konferansz egy operettről.
Sajátságos dolog az, ezekkel a mai
színdarabokkal, de különösen operettekkel. Mintha a szinpadi szerzők
és komponisták már nem tudnának
magukból meríteni, hanem elődökhöz: a tudókhoz és adókhoz fordulnának kölcsönért és ezzel a kölcsönnel rukkolnának most a publikum
elé. A publikum pedig, amely az
utóbbi idók sekély és csekélyértékü
termékei után örül, ha az elébe tárt
újdonságban valami kis jót kapott,
a kölcsönvett holmi jóságáért megbocsátja a szerző önmagából merített
kisebb-nagyobb
hozzájárulásának
csapnivalóságát.
Nem teszem véka alá, amit mondani akarok: sz Offenbach
cimü
operettről beszélek.
A Dreimöderlhaus:
a Három a
(tislány óriási és megérdemelt sikere
két szinpadi mesterembert: Faragó
|enőt és Nádor Mihályt arra lelkesített, hogy valami hasonló szépséggel gazdagítsák az — enzsebüket.
Nem a színpadot akarták ók gazdagítani, nem is a jóra éhes közönséget szolgálni — keresni akarlak!
és e l a kereső hadjáratot olyan
fegyverrel akarták megküzdeni, amely
nem hagyhatja őket cserben: Offenbach muzsikájával, azzal a muzsikával, amely hatvan esztendő óta ifjan
és frissen, sikerrel és tapssal kisérve
csendül fel színpadokon s orkeszterekben. És Offenbach zenéjében
megszerezték azt a fegyvert, amely
kereső hadjáratukban biztosítja számukra a diadalt.
A többivel azután nem is*igen
törődtek. Nem gondollak ők arra,
hogy az ehhez a muzsikához ir^ndó
szövegkönyv forrásául
nem áll rendelkezésükre valami olyan értékes
költői muhka, mint aminő állott a
három a kislány szerzőinek Bartsch:
Schwammerl
c. regényében, nem is
•kerestek ők sokat, hanem valami
torzi;ottan hazug mese keretében
odaállították a szerencsétlen Offenbachof, hogy a hajánál fogva odavonszoltan igazolja gyöngyértékü
muzsikájának komponálását.
Még annyi fáradságot sem veitek
maguknak, hogy elolvassák a zeneköltő
életét, vagy ha ösmerték azt valamennyire, hogy
elgondolkodjanak
rajta.
Offenbach élete nemcsak a harmadik és utolsó felvonásban lett
tragikus. Tragikus volt az már a
születésénél fo£va. A Mainzba szakadt lengyeizsidó családnak Párisba
verődött tagja valami hasonló lelki
meghazonlásohon ment
keresztül,
mint Heinrich Heine
s muzsikája
nem egyéb, mint zenei
Heineizmus;
valami keserű elégedetlenség, belső
békétlenség, cinizmus és a magát
igazsa^osan Vigy igaztalanul leaiacsonyitoitnak érző tehetség epés,
gúnyos fölenyessége.
Muzsikája:
Szép Heléna, Párisi élet, Orpheus a
pokolban, sőt még a poé'ikus Szép
Galathea is. szatíra, persziflázs, fö•ényes gúnyolódás az udvai. a társadalom a felső tízezer és a tőke
gyengeségei felett. Ezt a sárgafoltos á'kot, ameiy Offenbachra nehezedett, oar kihaszt'dihatta volna a
I breito iiója, kiaknázatlanul hagyta.
Epp ugy, mint Offenbach sikerét és
beérkezését sem jellemzi: amikor a
sztllemes és élni akaró c.-ászárné
az őt és környezetét maró gúnnyal
kifigurázó csúf, Kis zsidó muzsikust
udvari zenefősokké neveztette ki s
mikor a kalmárlelek és az öröklött
alkalmazkodás a vézna, cingár, horpadt mellű, zenei és politikai forró dalmárból pohos, kényelmes tőkegyüj'őt csinált, aki feledve gúnyt
és fölényességet szép és tökéletes

Szeged, 1921 jáprilis 6.

kor.zervaroriumi munkával megépí- gamir.-muzsátói ihleteti operettekvoltette a Hoffmann
meséit, melyet — tak, ame veket a viharos lelkű, gúszépségéből, értékéből és nemessé- nyolódó fölényd, tekintélyt dömő.
géből nem vonunk le ezzel semmit — semmit el nem ösmeró, rongyos kis
minden tehetséges zeneszerző meg- Offenbach teremtett.
komponálhatott volna, csak éppen
El keheit ezeket mondanunk, mert
a korábbi
Offenbach nem. erről még nem beszéltek. Offenbach
. . . És ebben is van valami tragi- örökéletű muzsikája s a reklám dobja
kum, amelyet a librettó irója észre együtt olyan hatalmas biztositéka a
nem vett. A sir felé hajló Offen- sikernek és a publiku n még a relabachnak nem a Hoffmann volt leg- tívan jóra is oly éhes, hogy pusztájobban a szivéhez nőve; ez volt a ban hangzik el majd, amit mi most
legszebb, legfáradságosabban világra itt Offenbach-glosszaképen feljegyezhozott gyermeke, de az igazi, a tünk. De mégis elmondottuk, mert
szivéből-lelkéből fakadott, a ked- .• az ilyen
halottrahlást
szótlanul
vesebb gyermekei azok az eredeti, I hagyni talán mégsem illik.
(s. c.)

MEINL GYULA Kávébehozatali R.-T.
Szeged, Klauzil-ter 2. • > á m alatti fióküzletében
állandóan a legolcsóbb napi árakon kerül eladásra:
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Meinl féle pörkölt kávéké trékek. Mágnáskeverék, (a cég különlegessége), Meinl
téle nyer:kávék, Meinl lé c lugekávé, „Meinl-Spenál", a cég híres lenkeveréke
(indiai és kínai keveréH), Meinl-féle legfinomabb családi tenkevrrék, Meinl-féle
praliné, Meinl-iéleg limölcsiz, Meinl-léle mézeskal*c«, Meinl-féle po költ dió, Meinliéle mustár, csokoládék, knkao, vanília, kétszersül!, keksz, cukorkák, mé/, rizs stb.

Saját töltésű kitűnő asztali és pecsenyeborok, rum, legfinomabb likőrök,
cognac stb S/ardinia, lazac, Kippered háring stb.
Meinl-féle pipere-, kókusz- és szinszappan, Szárított főzelék stb. stb.

Károly király
SZOMBATHELY, április 5.
(Vasvármegye c. lap.)

Szombathely a világ érdeklődésének középpontjába került: államférfiak, újságírók, az angol, német,
amerikai sajtó képviselői jönnekmennek és az egész világ szeme
Szombathely felé van forditva.
Fenn, a püspökvár sarokszobájában pedig kimerülten, a hétfői
viharos éjszaka automobilutjától átfázva, betegen, lázasan] fekszik IV.
Károly, Magyarország apostoli királya. Vasárnap reggel ragyogó, derült időben aránylag könnyen öltözve indul el Budapestre. Mikor
visszatért Szombathelyre, este az
idő hirtelen nagyon hűvösre fordult,
óriási szélvihar támadt. A király
csortig átfázott a délután 5-től reggel 5-ig tartó automobilutban. Már
rnásrap köhögni kezdett, pénteken
pedig kezdte magát erősen rosszul
érezni. Ma heves láz lépett föl nála,
ugy, hogy le kellett feküdnie. Erről
ma a következő hivatalos jelentést
adták ki:
Orvosi jelentés 1921 április 2-án, d'. u.
7 óra 30 perc. Őfelsége a légzőutak jiyálkatiártyájának hurutjában szenved. Ágyban
fekszik, étvágya" mérsékelt, izgatottan köhög. Hőmérséklete 39 2 C. Érverése 82,
szabályos és erőteljes. Dr
Hauler
Pál
s. k. megyei t. főorvos. Dr. Stranz
Gpula
s. k. kórházi főorvos.

A király egyszerű szürke polgári
ruhában, minden nevezetesebb podgyász nélkül érkezett. Szombathelyen húzott fel eíredest uniformist
és abban ment tovább Budapestre.
Onnan visszatérve, egy szombathelyi cégnél csináltatott magának
tábornagyi egyenruhát.
*

Őfelsége erősen még van fogyva.
Nemrég gyógyult fel betegségből és
ennek a nyomai erősen észrevehetők rajta. Sokkal vékonyabb és sápadtabb, mint volt. Haja erősen
megszürkült, de bajusza erösebb és
hosszabb, mint volt.
Rendkívül szívélyes hangon, egészen fesztelenül beszélget, de meglepően határozott stílusban. Erős
gesztusokat használ. Nagyon megérzik minden szaván, hogy határozott véleménye van és attól nem
egykönnyen áll el. Folvton magyarul beszel. Kiejtése hibátlan.
Sokat és megható szeretettel beszél családjáról. Látszik rajta, hogy
végtelenül szereti gyermekeit. Az
utóbbi évek megpróbáltatásairól-nem
panaszkodik.

Szombathelyen.

TEGNAP
értesítés érkezett Varsóból a magyar-lengyel kamara igazgatóságához, hogy a lengyel társadalmi és btegazdasigi élet vczetfii közül 40 delegált április- 9-én este
Budapestre érkezik. A bizottságban a varsói és krakkói főpolgármesteren kivtil három nemzetgyűlési képviselő és az ipari,
valamint a kereskedelmi élet kitűnőségei
foglalnak helyet. A lengyel—magyar barátság kimélyitésének szempontjából örvendetes tényként kell megemlítenünk, hogy
a lengyel kormány Varsóban önálló magyar kereskedelmi és ipari kiállítás rendezését vette tervbe. A küllitás október
első napjaiban nyilik meg. •
•
A kisgazdapárt
vasárnap este pirtértekezletet tartott, amelyen harminc képviselő vett részt, köztük nagyatádi
Szabó
Sréter István, Dömötör
Mihály, Orbók
Attila, Berky Gvula, Hencz Károly, Meskó
Zoltán, Maver János, Ferdinándy
Gyula,
Barla-Sznbi>
József, Hir György, S i f j j
Bálint és Qömbös Gyula. Az énékezletet,
amelven Szijj Bálint elnökölt, nagyatádi
Szabó nyitotti meg és a következőket jelentette k i :
— IV. Károly ma reggel utazik el Szombathelyről és elhagyja az ország területét.
Ez az én értesülésem és a kormány is
ennek megfelelőieg intézkedett. Az az álláspontom, hogy a király eltávozása után
ezt a kérdést föltétlenül tisztázni kell s a
puccs ügyében magam is a felelősségrevonás elve mellett vagyok.
Utána Sréter István annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy -i királynak
Magyarországba
visszatérte
nem
hirtelen
elhatározásból
törtint, hanem voltak, akik
ennek az útját már régen egyengették. A volt
honvédelmi miniszter ezeknek a kijelentéseknek a támogatására bizonyítékokat mutatott föl és kijelentette, hogy módját keresi a bizonyítékok nyilvánosságra
hozásának.
A szerdai nemzetgyűlés napirendjének
megállapításánál
Hencz,
Dömötör,
Négyessy és Hegedűs szólaltak föl. Tekintettel arra, hogy a Házban ma csak formális
ülés lesz. d. e. 10 órakor egy adhoc ülésen döntik el a holnapi ülés tárgysorozatát
•

Azokról, akik ellene vétettek, bizonyos elnéző mosolygással beszél.
Nem haragosan, mert megérteni látszik, hogy a forradalom mámorában
sokan nem voltak józanak, mikor
cselekedtek. Csak
ha Károlyiról
esik szó, akkor látszik rajta, hogy
haragszik. A?ért ment
külföldre,
hogy megmentse gyermekei biztonságát és félreálljon a forradalom
útjából, • amig ennek első feltartóztathatlan dühe kitombolja magát.
Neki uralkodása első percétől az
volt a vágya, hogy a vérontásnak
Hegedűs Lóránt levelét olvasta föl Szijj
véget vessen és visszahozza a ter- Bálint a kisgazdapárt vasárnapi értekezlemelő békét, természetes tehát, hogy tén. A pénzügyminiszter a levélben azt
áz volt a célja, hogy a forradalom kérte a párttól, hogy a vagyonváltságrol
kavarodása közepett is elkerülje az szóló javaslatát tűzzék mielőbb napirendre.
Az értekezleten ugy határoztak, hogy mig
összecsapásokat és a sulzos hely- a puccs ügyét te nem tárgyalták,
addig
zetek
előidézését Most
minden nem tartanak pártközi értekezletet és semvágya az, hogy vége legyen a kül- miféle javaslatot nem vesznek tárgyalás alá.
Az értekezleten a párt egyúttal bizalföldön való élésnek és hogy visszatérhessen a haza földjére, hogy ott matlanságának adott kifejezest a kormányneveltethesse gyermekeit.
*

őfelsége Szombathelyen a legvisszavonultabb éUtet éli. Jelenleg
állandóan Gratz Gusztáv külügyminiszter, gróf Szécheny Miklós és
gróf Hunyady József főudvarmester
vannak körülötte. Hivatalos széniélyeket nem fogad, csak azokat, akiket a kormány küld hozzá, liogy
informálják ót a bel- és külpolitikai
helyzetről.
Jelentkezett, nála egykori miniszterelnöke gróf Esterházy
Móric is,
azonban a király öt nem fogadta.
Amig betegsége miatt ágyba nem
került, napról-napra együtt ebédelt
a horáküldött politikusokkal. Szombaton Rakovszkp
Istvánnal tárgyalt
huzamosan s jelentkezett nála Kánia
külügyi osztályfőnök es Turl Béla
nemzetgyűlési képviselő is.
A király jelenlétét semmi parádé
nem mutatja. Két rendőr-őrszem áll
a palota előtt, a kapun belül két
katona, akik az érkezőket igazoltatják es eligazítják. Fönn pedig egy
százados vagy törzstiszt tart felügyeletet. Gratz Gusztáv, Hegedűs Pál,
báró Lehár,
gróf Sigray Antal és
gróf, Hunyady József állandóan a
püspöki palotában tartózkodnak.

olcsóbban

40°|o
váaáiolhat

vagy

rendelhet harmiiy cinben

férfi és női c i p ő k e t .
H O R V A T I I ll«]RC
Valéria-tér 10.
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nyal szemben. A párt bizalmatlansága a
Teleki-kormánnyal szemben, a Hétfői Uj
Hirek értesülése szerint, oly nagv, hogv a
többi párt kizárásával maga akarja a kormányzást átvenni.
•
A keresztény nemzeti egyesülés pártjának
tizenöt tagja tegnap este Msali.ias értekezletet tartott Andrássy,
Windischgrdtz,
Benkzky Ödön, Szmrecsányi
György és Rakovszky István házelnök részvételével, aki
tegnap érkezett vissza Szombathelyről. A
nemzetgyűlés elnöke elmondta szombathelyi
látogatásának történetét és közölte, hogy a
király valóban megbetegedeU és meghűlése
komolyabb természetű.
A belga kormány arról a határozatáról
értesítette a magyar kormányt, hogy Budapesten állandó követséget állit föl. A követség vezetőjéül van Ipersela
Trycho
rendkívüli követ, meghatalmazott minisztert szemelték ki, aki a napokban érkezik
Budapestre.
A kemalisták hivatalos jelentést
szerint
az északi Sehirnél egy hét óta folyó nagy
ütközet az összes görög támadások telje*
visszavetésevei végződött. A törökök március 21-én mentek át ellentámadásba és
visszavonulásra kényszerítették a görög
hadakat. A görögök sokat veszitettek foglyokban és hadizsá>rmányban s visszavonulásuk közben felgyújtották a falvakat.
•
Szászországban,
a Rajnavidéken,
Westfáliában, • Felső-Sziléziában és HessenNassauban az éjszaka nyugodtan telt el.
A munkát az egyes helyeken csak lassan
lehet megkezdeni, minthogy több nagyolvasztó tüze kialudt A Rajna-balparti
vidéken újra megkezdték a munkát Azon
kísérlet, hogy kikiáltsák a rajnai köztársaságot, csődöt mondott. A sztrájkot mindössze egy bánya tarije meg. Belga csapatok megtisztították a rheinpreiseni 4 és 5
tárnát, miközben két kommunista meghalt,
egy pedig súlyosan megsebesült. A közúti vasutforgalmat újra megkezdték. A
bányákat és a tárnákat belga katonaság
szállotta meg.

SZEOED

Szeged. 1921 április 6

HÍREK

Teleki b e j e l e n t i a k i r á l y e l u t a z á s á t .
A nemzetgyűlés mai ülése.

Orkonyi Ede emlékére.
F.lnirr, vis ./jj.'Vhrtlrnül
Mi gy>*s:. mi bánat ül ma minden arcon,
/tj eU*W yottak, árvák mirt
kesergnd.,
(iytrtkszemekben
könnyek mért
fakadnak.
Mi fúj W "fi)" a gyászoló seregnek ? . .
A nagyhét péntekén kettős a gyászunk :
jiz Istenember halt kereszthalált
ma.
De égbeszullt ma egy emberbarát
is,
Jü életcélját játétben
találta.
Sagy szívd ölt meg,oh, szegény
barátunk,—
Csak osztogattad,... snem maradt
magadnak!
Nyomor tanyákra enyhülést ki áraszt,
Az árvák szenveJési mint apadnak ?
Isten veled, dicsőült, hü
barátunk.
Neved s emléked soha nem feledjük.
Szegények, árvák, özvegyeknek
atyja,
Csillag honodból őrködjél felettük !
Nac;y szived ölt meg, ámde boldogít is;
Az éther óceánján
átsuhanva
Az Úr a jókhoz, boldogokhoz állit.
S magadba hív a szférák égi hangja.
Gyönyörrel nézheted majd ott Alizod.
Magáht>; int a felsőbb
régiókba;
S beteljesült a lelked minden
álma,
Mikért oly hőn epedtél évek óta.
Ha mégis báni a gondolat, hogy itt lenn
Ki lesz az elhagyottak pártfogója,
—
Az égi Rirót kérjed, rendel Ó majd
Ki müved szellemét s a sírt
megóvja.
Isten veled, dicsőült, hü
barátunk,
Neved s emléked soha nem feledjük.
Szegények, árvák, özvegyeknek
atyja,
Csillag honodtól őrködjél
felettünk.
Szeged. 1921 március 25.
Fekete Ipoly.

— Gyermekvédelmi előadások.
Csütörtökön tartják Ruffy
Pál h.
államtitkár és Ásta Nilsson,
mint a
svéd misszió tagja előadásukat a
gyermekvédelemről és ezzel kapcsolatosan a helyi rendezőség felszólítja a/ érdeklődőket, hogy a városhaza közgyűlési termében minél nagyobb számban jelenjenek meg.
— A Dugonics-Társaság felolvaióaiéee. A Dugonics-Társaság 1921 április
7-én, csütörtökön délután 4 órakor a városháza közgyűlési termében felolvasóülést tart a kővetkező műsorra!:
Elnöki
megnyitó, tartja dr. Szalay József elnök.
A nagy sírásóról, szabadelóadás, székfoglalóul tartja dr. Kovács
Ferenc. A fehér
zsoldos, a Dugonics-Társaság pályázatán
dicsérettel kitüntetett novella, irta és felolvassa Kollauch Károly. Keleti
problémák,
$z4badelőadás. tartja dr. Pröhle Vilmos
egyetemi tanír, nemzetgyűlési képviselő,
mint vendég.

— A polgármester fogadja a
kereskedő-kongresszus vendégeit.
A kereskedők országos kongresszusának folyó hó 9. és 10-iki ünnepségével kapcsolatosan ma arra kérték
föl dr. Somogyi polgármestert, hogy
a vendégeket ő üdvözölje. A küldöttség elmondotta a polgármesternek, hogy az utolsó, 1898-ban Szegeden megtartott hasonló kongreszszuson is az akkori polgármester
üdvözölte a vendégeket. Somogyi
polgármester a felkérésnek eleget
is tesz.
— Raguzában fog lakni gróf
Károlyi JIMhaly. A N. F. P. jelenti
Belgrádból: Gróf Károlyi
Mihálynak
a Szerb-Horvát-Szlovén állam területén való tartózkodást a jugoszláv
kormány megeugedte. A gróf Raguzát
választja tartózkodási helyül.
X K,rbitl
,
* m p á b a t minden rendszerben állandó karbit-ellátással
szállit Szántó József gépáruháza,
városi bérpalota
36

ÓVÁS 1

3

-

SZOC.ID K I S Z O G G A C A S I

BUDAPEST, ápr. 5. A nemzetgyűlés mai ülését óriási érdeklődés
előzte meg. A karzatok zsúfolásig
megteltek és a képviselők is igen
nagyszámban jelentek meg.
Bottlik József alelnök 12 óra után
nyitotta meg az ülést.
Ezután Teleki Pál miniszterelnök
kért szót:
— Tisztelt Nemzetgyűlés-! Azt
kértem volt a nemzetgyűléstől ezelőtt három nappal, hogy ne méltóztassanak arról a kérdésről, amely
az összes lelkeket izgatta: a királynak itt tartózkodásáról addig ítélkezni, foglalkozni a dologgal, amig
én nem jelenthetem a nemzetgyűlésnek azt, hogy azt a munkát, amit
kötelességszerűen vállalnom kellett
és amely abban állott, hogy a királyt
felkérjem arra, hogy az országot
elhagyja, — el nem végeztem.
— Abban a helyzetben vagyok
jelenleg, hogy ezt a nemzetgyűlésnek tudomására hozhatom.
— A király a mai napon reggel
10 órakor, helyesebben 10 óra 35
perckor Szombathelyt elhagyta. Azt
még természetesen nem tudom jelenteni, hogy a határt átlépte volna,
de ez rendezve van és a dél folyamán meg fog történni, de nem olyan
TELEFON:
Igazgatóság 258.

időben, hogy az ülés alatt bejelenthetnéni.
Tisztelt Nemzetgyűlés! Ma szintén csak röviden kivánok bejelentést
tenni, de holnap további bejelentést
fogok tenni a t. nemzetgyűlésnek.
Azt hiszem, hogy ebben a kérdésben nagyon kevés kivétellel mindenki megegyezett, hogy a kirá'ynak az országot el kellett hagynia.
Nem akarom itt az okokat részletezni. Sem belső, sem külső helyzetünket nem javítaná, ha részletekbe
bocsátkoznánk. Miszen azokat úgyis
mindenki tudja. Azt hiszem, arról
is méltóztatnak meggyőződve lenni,
hogy mi mérlegeltük mindezeket az
okokat cs ezeknek mérlegelése alapján
jártunk el. A belső ellentéteket fokozni nem szükséges és ehhez a
magam részéről hozzá nem járulok.
Beigazolódott, hogy Magyarország
már elérte a konszolidációnak azt
a fokát, amikor a kormány, a nemzetgyűlés, a közvélemény és a hadsereg is egységes és nem hagyja
magát elragadtatni.
Ezt az egyet akarom leszögezni.
Kérem, hogy a ne nzetgyüiés tartsa
meg továbbra is bizalmát. Részletesen majd holnap fogok beszámolni, amikor a határátlépésről is
jelentést tehetek..

Belvárosi Mozi

Kedden

és

TELEFON:
P é n z t á r 582.

szerdán, április 5-én és 6 án

A francia filmművészet frappáns alkotása:

Az arany szitakötő.
Egy kis t á n c o s l e á n y karrierjének meglepő
fordulatos története 2 részben, 9 felvonásban

i

Mindkét rész egy előadásban kerfll bemutatásra.
Az 1. és 2. rész közölt

.

TORTOLA VALENCIA
spanyol táncosnő klasszikus

TURAY
=

és magyar

táncokat mutat be.

EMMA

operaénekesnő operaáriákat és dalokat énekel.

A zeneszámokat

Csányi M á t y á s

...

zeneszerző dirigálja.

E l ő a d á s o k fél 5, fél 7 és fél 9 órakőn
Csütörtöktől.

április

7-étől

A S A S F I Ó K (A R e i c h s t a d f i h e r c e g )
— Május elsején ker-lóiT-"! v mentőtanfolyam- A közgviiiés a tanács indítványára még februárban kimondta, hogy
— D r . G á s p á r F e r e n c e l ő a d á s a i . ! az Önkéntes mentők részére 6 fcetjs mentolétesítenek éi e célra 2000
A kettős ünnep délelóttjein előkelő tanfolyamot
koronát engedélyezlek. A tanács utasítására
közönség jelenlétében tartotta meg a dr. Wolf Ferenc tiszti főorvos befejezte
Korzó Mozib? n tudományos előadá- a tanfolyam megszervezését. Az előadások
sait dr. Gáspár Ferenc volt cs. és május l-én kezdődnek.

— ó r a j a v i t á s , ékszerkészilés jótállással. Babós, Oroszlán-utca.
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kir. sorhajó-orvos. Élénk érdeklődéssel kisért előadásaiban a távoli
Kelet csodálatos országáról: Japánról mondott el saját tapasztalatai
alapján szerzett érdekes dolgokat. A
közönség zajos tapssal jutalmazta az
élvezetes előadást.

— A hadirokkantak, özvegyek
és árvák nemzeti szövetségének szegedi csoportja ezúton nyugtázza dr.
Becsey Károly által védettek bűnügyében lefizetett 500 korona kézhez véte'ét dr. Marliny László járásbiró úrtól.

— Nem lehet olcsón vásárolni
sehol, csak Deutsch Lajos bútoráruházában, Dugonics-tér 11.
301

— Három Hónap lopásért Deák Pál
napszámos a télen egypár cipőt és egy
télikabátot lopott. A törvényszék három
hónapi fogházra ítélte.

^ - Siiógörcs mint bizonyíték
Érdekes ügyet tárgyalt a napokbar
a járásbíróság. A üindele-palota
tulajdonosai kártérítési pört indítottak a palota egyik lakója ellen, aki
szerintük az emlékezetes tűzvész
oko/ója volt. A tanúkihallgatás ulár..
mikor a vád- és védbeszédek elmondására került a sor, a közvád
képviselője hosszú beszédben sorakoztatta fel azokat a bizonyítékokat,
amelyek a feljelentett bűnössége melleit szólnak. Többek között a következőket mondotta: „A kihallgatott
tanuk egyértelműen azt tallutlák,
hogy az alperes a tűzvész alatt
sírógörcsöt kapott és a sirógörcse az
eset után két napig tarlóit. Mit bizonyít a sirógörcs? Feltéllenül a
feljelentettnek a tűzvész felidézésében való részességét Kérdem: kapott volna-e az alperes sírógörcsöket akkor, ha nem lelt volna valamilyen része a tűzvész előidézésében?" A feljelentett ügy védje természetesen másként magyarázta a sirógörcs jelentőségét és most a bíróság dönt a fogas kérdésben, hogy
a sirógörcs elég bizonyítékot képez-e
bűnösség megállapítására és a bünteiésrc s hogy ennek alapján kötelezni lehet-e öt majd polgári per
utján a kártérítésre?
- A Népfőiskolások Országos Széchenyi Szövetsége vasárnap délután választmányi ülést tartott, melynek tárgya a
szövetség alapszabályait elfogadó közgyűlés előkészítése és a szakosztályok megalakítása volt. Csiszár István Uv. elnök
javaslatára a választmány ugy határozott,
hogy a közgyűlést, melv voltaképpen folytatása lesz a március 20-án tartott díszközgyűlésnek, e hó 10-én, vasárnap d e.
II órakor tartja saját klub-helyiségében,
a Bohn-féle
étteremben.

— Közgyűlés. A Szegedi Kereskedők Egyesülete f. hó 3-án tartotta
rendeg évi közgyűlését, melyen elnöknek Aigner József, a kereskedővilág egyik oszlopos s legtekintélyesebb tagja választatott meg. Valihora
István diszelnöke lett az egyesületnek.
Ügyvezetője Boda Bertalan, jogtanácsosa pedig dr. Barta Sándor, titkár
Sauer M. János. Nevezettek s a felfrissített választmány garanciák az
egyesület további virágzására s arra,
hogy a tagok ügyei jó kezekben
vannak.
x A sarkvidék meghódítása. A
mindenható arany. Ez a két rendkívüli hatású film kerül vászonra
szerdán és csütörtökön a KorzóMoziban. Az északi sark meghódítása cimü két felvonásos d:»rab a
legszebb és legérdekesebb Pathé-film,
amelyet évek óta magyar mozgóképszínházakban bemutattak. A legzseniálisabb tudósok csodálatos szerkezetű, nagy, szárnyas gépeken repülve, megkerülik a csillagképeket és
a romboló elemekkel szembeszállva,
földet érnek, hogy felkutassák a Pólus
titkait. Jules Verne legmerészebb fant .ziáju regényeit is túlszárnyalja érdekességben ez a nagyszerű mozifilm. A sarkvidék meghódításával
•egyidejűleg kerül szinre a Mindenható arany cimü 5 felvonásos kalandorfilm, főszerepekben a tyres
Alberlini-csoport tagjaival. Egy veszedelmes szélhámos kalandjai elevenednek meg a vásznon. Az izgalmas
jelenetek sorában az Albertini-csoporl
tagjai bámulatba ejtik a közönséget.
A Korzó-Mozi
szerdai és csütörtöki
műsorára külön felhívjuk a közönség
figyelmét.

Ne ü l j ö n fel h a n g z a t o s r e k l á m o k n a k *

Hungária
Cipőgyár
Kérjük a kirakatok megtekintését!
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Szegedi üzlet: Kárász-utca 14. T e l e f o n : 6-84. x Gyár: Nagyvárad, Biharmegye, Magyarország.

SZEGED
- Veszedelmes házitolvaj. Hobojcse\' Józsefné, aki Latter Mór
kereskedőnél mini szakácsné volt
alkalmazva, szombaton, mig a család nem volt otthon, munkaadójának Petőfi Sáiklor-sugárut 4ti. szám
alatti lakását alaposan megdézsmálta.
300,000 korona értékű ékszert és
ruhaneműt pakolt össze és a lopott
holmit két társával elvitte a lakásból. A rendőrségnek már vasárnap
sikeiült Bobojcsevnét elfogni, aki
beismerte a lopást, megnevezte bűntársait és az ellopott értékeket hiánytalanul'visszaszolgáltatta.
x Angol kosztümök és francia
ruhák kiváló Ízléssel Zsolnay-szalonban kékülnek, Korzó M>7i házban
az emeleten. Telefon 15—01. Ajánlom speciel angol szöveteimet férfi
ruhákra.
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- C«ilá villanyszerei;. Schlier Oyörgv
villanyszerelőt a törvényszék Többrendbeli
csalásért / évi fogházra 72fí korona pénzbüntetésre itélle.
«

x Eldugult gázvezetékét, főzöjét felelősség mellett kifuvatom.
Havas mérnök, Fodor-utca 2. Telefon 17—79.
336
- A kihágás! bíró özv. Süli Józsefnét,
Haza PálnéU Lakatos
Erzsébetet, mert
vizezett tejet árultak, egy.nkint 143 korona
pénzbüntetésre és a vegvvizsgálali díj
megtérítésére ítélte.

ooooooooooooo
S y á s z d a f o m .
Egyszer majd búsan cseng az ének,
mikor síromba
elkísérnek:
bolondos, rossznyelvű fiút . . .
Díszsírhely nékem tán kijut.
Ha feltesznek a ravatalra,
koporsóm mélyin félig alva
majd fülelek és figyelek :
hogy bánatkönnyü kin perei; ?
Ú í'i, te is, sajnáltok engem,
hogy tőletek így kelle mennem. —
és pityizáltok jó boron
megülve ekképp bús torom.
Néhányszor majd
megemlegettek;
különben akképp
vélekedtek.
ha halni kelleti, — csapja kő, —
mért éppen én, inkább csak ö.
Nem érdemes erről beszélni I
E felfogás oly ős egyéni,
hogy én belátón, — üsse kő, —
ez mindnyájunknál
érthető.
Csak egy könnyíti még a lelkem,
halál ha hív és útra keltem . . .
egy sziv szörnyen sajnálni fog I
Kérded: ki ő? . . . Ez nem titok!
Értem kinek nagy gyásza
az — én leszek majd, én

van,
magam.
Sicc.

IRODALOM •
Három uj szegedi könyv. A
közeljövőben három szegedi könyv
kerül sajtó alá, melyek mindegyike
bizonyára országos érdeklődést fog
kelteni. Az egyik 'ilimbrkény Istvánnak,Szeged néhai nagynevű író-fiának
könyvalakban még mcj, nem jelent
novelláit fogja tartalin zni. A másik
Móra Ferencnek, a legkedveltebb
meseirók egyikének egv bájos gvíimekregéryet hozza. A harmadik pedig könyvaUkban is hozzáférhetővé
teszi Cserzy Mihálynak és dr. Szalay
József kerületi főkapitánynak közösen
irt, sok érzékkel gazdag r.épdrámáját, az Ugarimádás-1.
A három
könyvet, melyek mindegyike természetesen messze kimagaslik a helyi
jelentőségű irodalmi események teleti, a Délrnagyarország
Hírlap- cs
Nyomdavállalat

adja ki és állítja elő.

Feltétlenül uri családn á l k e r e s e k a v á r os belterületen
viüanyvilágitásos, jól berendezett bútorozott szobát, lehetőleg
íróasztallal. Cini a kiadóhivatalban.

S z e g e d . 1 9 2 1 á p r i l i t fi.

inkább azért, mert mindegyiknek
meg van a történelme, mely körülmény
igen alkalmas eszköz a népSzeptemberben nyílik meg a szegedi egyetem. — A tanárok Szegedről.
nevelésre. Riegler tanár, ki az .egyeműködnek. A bujakóiosok és elme- tem gazdasági ügyeit is intézi, 100—
SZEUED, április 5.
(Saját
tudósítónktól.)
betegek részére a közkórházban
150 hold földet kért az egyelem
Mini már jeleztük, dr. Tóth Lajos rendeznek be klinikákat és igénybe céljaira, amit a polgármester terméállamtikár ti/.enkét egyetemi és Korb fogják venni a kórház udvarán lévő szeteden kilátásba is helyezett. ReFlóris műegyetemi tanár szombaton két pavillont, valamint a Pozsonyi méljük is, hogy a kisgazdatáru
Szegedre érkeztek, hogy az egye- Ignác-utcában lévő fiók-közkórházat dalom nem fogja ezt megakad ályozni.
temi épületeket jövő rendeltetési cél- is. A belgyógyásíati, sebészeli és Ami az itteni ffiaci árakat illeti, a
juk szerint végérvényesen beosszák élettani klinikák, melyeket egyen- zöldségfélékel drágábbaknak, a huses az ezzel kapcsolatos függőben ként hatvan ágyasra terveznek, £ nemüeket pedig olcsóbbaknak találvolt kérdéseket is dűlőre hozzák. felsőiparisko'ában nyernek elhelye- ták. A város kul'urális életéről is
Munkatársunk ez ügyben beszélgetést zést. Itt lesznek a kórbonctani elő- érdeklődtek az egyetemi tanárok.
folytatott dr. Somogyi
Szilveszter adások is. A kórtani előadásokat a Elmondotta a polgármester, hogy
polgármesterrel, aki az ügyek inté- felsőipariskola mögött lévő hajlék- igen szép és intenzív zenei életet
zésében legtöbbet tevékenykedett. A talanok menhelyén fogják megtar- fejtenek ki Szegeden, különösen a
polgármesterrel folytatott beszélge- tani és itt is lesz legalább negyven filharmónikusok, mely körülményi
tésünkről az alábbiakban számo- ágy a klinikai betegek részére. A annál is inkább vették örömmel
kísérletekkel egybekötött előadáso- tudomásul, inert közöttük is igen
lunk be:
kat
szintén ?z ipariskolában fog- sok aktiv zenebarát és zenemüvelő
— Tóth Lajos államtitkár szegedi
ják
larlani. A gyermekgyógyászat van. A színház egyik előadását is
tartózkodása — mondotta mindenekés
az
ezzel kapcsolatos klinikák cél- megnézték, a zenekar létszámát kielőtt a polgármester — teljesen hivatalos jellegű volt, mert az egyete- jaira a város a Kossuth Lajos-sugár- fogásolták, de Rádió karmester tetmet törvényes erővel helyezték Sze- u:on lévő Gréf-féle gyermekkór- szett nekik.
házát adja át. A bábaképezdei
gedre, sőt minden remény meg van
E néhány megjegyzés következújonnan
átalakított intézetet női és
?rra, hogy azt Szegedtől Kolozsvár
tetni ei ged arra a kulturális fellenszülészeti
klinikák
céljaira
teljesen
felszabadulása után sem fogják elúgyszintén dülésre, amit az egyetem id^helyevenni. Szeged városa hétmillió koro- alkalmasnak találták,
zése elő fog idézni Korb Flóris
nát szavazott meg az átalakítási és minden átalakítás nélkül használható linár már egy hét múlva lejön
egyéb munkálatokra, de a költségek lesz az állami szemkórház is. Végül Szegedre, hogy az építési munkalegalább 30 millióra fognak emel- • az orvosi elméleti és kórbonctani latokat megkezdjék, ami természetekedni, mely többlelet az állam fe- előadások céljaira a rókusi elemi sen ujabb és elég tekintélyes munkadezi. Az allamtitkár és az egyetemi iskolá' alakítják át.
alkalmat fog teremteni.
tanárok szegedi látogatásának jiáromHogy a tanításokat
szeptemberben
féle célja volt. Elsősorban megálla- megkezdhessék,
a városra is igen
VflRGfl MIHfUY gylrosnil Szeged
podni abban, ho^y a tantermeket nagy munka vár. A fenti épületekTelefon «M.
•
6
Aradi-utca 4.
hol helyezzék el, másodszor a tanári nek a szük égelt szakszerű átalakító
Mindennemű
kar és végül a diákok elhelyezésé- munkálatain kivül igen sok doígot
kötéláru, zsineg, zsák, ponyva, szölökötözö fonalak és háló gyári áron kapható.
ről való gondoskodás.
fog adni a menekülteknek egyes
A beosztásokat a következőkben mostani szállásaikról való kilelepilése és más helyen lörlénő elszálláprecizirozták :
solása,
mert a menekültek most igen NŐI kalap tavaszi újdonsága!t
A királyi tábla épületét kiürítik,
Mig a készlet fart, meglepő árban
hogy ott a dekanatus, rektorátus, sok, az egyetemnek átadott épüle'ek
árusítom. Atvarrást, formázást, fes- 23ü
quaestura, jogi szeminárium és a egyes szobáit foglalják el. A tanári
tést elismert olcsó tisztviselői áron
gazdasági hivatalnak adjanak helyet. kar részére megfelelő lakásokról való Rode Irnrönó Horváth Mihály-ulca 7.
A Tábla hivatalai a városi felső- gondoskodás a lakáshivatalnak fog
0 0 0 0 0 9
ket eskedel mi iskolába mennek át, nem csekély gondot okozni és ezzel, o o o o o o o
a városi kereskedelmi iskola pedig valamint a növendékek elhelyezéséideiglenesen az állami felsőkereske- vel igen sok átalakítási munkálatot
delmibe költözik, h í állami fő- veitek tervbe. Mint a polgármester
Lehet alkudni is.
gimnáziumban tartják a bölcsészeli1 mondotta, már most gondoskodnak
és természettani előadásokat és itt egyes lakások rekvirálásáról és a
SZEGED, április 5.
nyernek elhelyezést a szükséges különböző szállodákban már jóelőre
Ó, édes Istenem, megint lehet
szertárak is. Az állami gimnázium •lefoglalnak husz szobát a tanárok
alkudni a kereskedőknél. Egész sor
és
családjaik
részére.
összes padjait, székeit, asztalit, tábüzletet végigjártam, csakhogy megElmondott még a polgármester a
láit stb. átadják az egyetemnek, mig
győződhessek erről. Kissé sokba
a gimnázium a piarisiákhoz költö- fenti hivatalos száraz adatokon kivül
került ez az öröm, mert sovány erzik át és a tanítás rendje itt ugy néhány igen kedves epizódot, meszényemen alaposan eret vágtam
alakul, hogy felváltva tartanak három lyek közül az érdekesebbeket kö- csak azért, hogy egy csomó boltnapig délután és 'három napig dél- zöljük is. Az egyetemi tanárok több- ban pár koronát
lealkudhassak.
előtt — és viszont — előadásokat. izben hangot adtak szegedi kísérőik Mondanom sem kell talán, hogy
Legtöbb helyet' az orvosi fakultás előtt annak, hogy városunk legfőbb csupa fölösleges limlomot vásároligényel. Az orvosi fakultás kliniká- tekintetben megnyerte tetszésüket. tam. Mert olyasmit, amit szűségleti
kat fog főntarlani, melyek mind- Míg a szobrok is tetszettek, ha ne>n c kknek neveztünk boldogabb időkegyikében a tanárok és tanársegédek is mint szobor-alkotások, hanem ben, még akkor sem'., lehet megfizetni, ha a felére alkudjuk az árát.
TfiiBFON:
TEIEFON:

Megállapították az egyetem elhelyezését.

Szegedi kis tükör

KORZÓ-MOZI

Igazgatóság 455.

Pénztár

11-85.

Kedden, április 5-én

' ""

kaBand<0í*tö&*ténet!!!

$ sátán cimborái.
Izgalmas kalandortörténet 5 felvonásban.

Páratlanul álló attrakoiós
kaSaaidortörténei.
Előadások kezdete: fél 5, fél 7, fél 9 órakor.
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I s k o l a - u . 18. T e l e f o n 15-31.

De mindegy: ez az öröm megérte a budgettullépést. Mintha régmúlt id 3k friss szele csapta volna
meg az arcom, mikor a kereskedő
szivdobbantó -kegyességes
alkuba
bocsátkozott velem és hajlandóságot
árult ei arra, hogy néhány koronát
engedjen. Éreztem, hogy piros lettem az örömtől és a boldogságtól
Borzasztó nagy dolog ám ez. Hiszen éveken, keserű esztendőkön át
még álmodni sem mertünk ilyesmiről. A kereskedő megközelíthetetlen volt, mint egy komor felleg
vár. Az árak magasan, büszkén, gő
güsen és hozzáférhetetlenül trónollak
a felhők feleit. Az érintkezésnek
csak egy módja volt: a föltétlen
meghódolás: porig görnyedve, ellenvetés nélküli alázatai átnyújtani a
számolatlan ezreseket. És íme.
A nagy Szuverén most szelídebb
valamivel. Holmi álmodozás, elgondolni is vakmerőség: afféle bizonytalanság mutatkozik a tekintetében.
Már alkudni is lehet vele.

9rged, 1921 április 6.

SPORT

A déli kerület bajnoki birkózóversenye. Vasárnap délelőtt és délután rendezete a SzAK a Magyar
Birkózók Országos Szövetségének
megbízásából a déli kerület birokversenyét, amely iránt igen nagy
érdeklődés nyilvánult meg. A versenyen megjelenlek: bulcsi
fanky
Kocsárd tábornok, körletparancsnok,
Shvoy Kálmán vezérkari főnök, dr.
Bottka Sándor rendőrfölanácsos és
más előkelőségek. A versenybíróság
elnöke a SzAK birkozóosztályának
elnöke, dr. Szeles József volt. A
Szövetséget dr. Barabás
Ernő képviselte, ki a mérkőzéseket is vezette.
A versenyen indultak a SzAK,
SzATE, KAAC, SfMTE, Kecskeméti
TE, Ceglédi „MOVE" SE, Orosházi MTK teljes birkózó-gárdájukkal.
Az öt súlycsoport bajnokságából
h írom *t a SzAK, kettőt a Ceglédi
„MOVE" nyert meg. Azonkivül vilt
még a SzAK 2 második és 2 harmadik dijat. A verseny részletes
eiedményei a következők:
Pehelysúly. Hajnak. Márton Hál (SzAK),
2-ik Miks Antal (SzMTE), 3-ik Somogyi
Gyula (Cegléd).
Könnyűsúly:
Bajnok:
Csőr György
. (SzAX), 2-ik Paksy István (Kecskeméti
TE), 2-ik Sir Ferenc (Cegléd).
Közép A) suly: Bajnok:
Nagy Sándor
(Cegléd), 2-ik Csanádi Lajos (-szAK), 3-ik
Qyörkey Lajos (SzAK).
Közép B) suly: Bajnok:
Száraz. József
(Cegléd), 2-ik Juhász István (SzAK), 3-ik
Tóth Pál (Kecskemét).
Nehézsúly. Bajnok: Zemkó János (SzAK),
2-ik Hencz János (Kecskeméti TE), 3-ik
Szánthó József (SzAK).
Pontozás szerint: SzAK 15 ponttal első,
második Ceglédi .MOVE* 8 pontul, harmadik Kecskemét 5 ponttal, negyedik Szegedi MTE 2 ponttal. Az eredmények kihirdetése után különösen a bajnokokat
zajos ovációval tüntette ki a nagyszámú
közönség.
SzAK—Munkás * • : ! (1:1).
Sportpálya, 1000 nézö.) A mérkőzés, amely
óriási szélbe'', folyt le, a bajnokcsapat
nagyarányú győzelmével végződött. Tiz
bajnoki mérkőzés alatt most érintette labda
eloszöi a SzAK hálóját. Az első félidőben
a vörös—feketék az óriási orkánban nem
birtak kellőképen érvényesülni. Az' orkán
minden' kombináriót lehetetlenné tett. A
csatárok közvetlen közelről hibáztak. A
vezető gólt Lapu lövi az 5-ik percben.
Ezután egész a 32-ikpercig gól nem esik,
sót Kopasz (MFC) kavarodásból kiegyenlít. A SzAK bár erősen dolgozik, még sem
bir gólt elerni. Szünet után a szél ellen
játszó SzAK gyönvörü játékot produkált.
Az e^ész félidőt á támadások sikeres be
fejezese jellemezte. A Munkás nagy ambícióval védekezik, mégis a gyönyörű összjátékot produkáló SzAK minden pár percben ujabb gólt ér el. Az egységes egészet képező bajnokcsapat góljait
Martonosi (3). Solti. Vezér I. (2—2), Megyeri,
Lapu. Horváth
I. ( l _ i ) rúgták Bíró:
Petkov.ts (SzVSE). A második csapatok
előzőleg játszottak a szövetségi dijért,
amelyet a szép formát kijátszó SzAK II.
nyert meg 9 . 1 (2:0) aranyban
Biró:
Mn! itinszky.
SE—KAAC
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SZÍNHÁZ

Szakács József választási körútja

Válasz a « » g y « r Sport c. « y « i JWSS •porthetllapnah. A Magyjr Sport
cimO helyi lap április 4-én kiadott számiban lapunk egy cikkével foglalkozik,
melyben a 7 t állapítja meg, hogy a Szened
tpfik cikkében a cikkíró az üzleti nivoju
Versenyekért (óbban lelkesedik, mint a
•ooreniberek nemes versengéseért. Azután
J^yon i/léstelenül azt a tanácsot adja
nekünk, hogy ne „kontárkodjunk* sportügyekig, mert ilyen krokiszerü hangon
irm komoly dolgokról .több mint tapintatlanság". Vitatkozni nem kívánunk a
Magyar Sporttal, magyarázkodni pedig
különösen nem. Ha a Magyar Sport nem
érezte ki ebból a cikkből, hogy itt éppen
ibban van az elitélő kritika, hogy a tanács
tagjainak közömbösségét és komolytalan»ágát poentirozluk, akkor vele sem vitatkozni, sem magyarázkodni nem kívánunk.
Egyebekben pedig megjegyezzük, hogyha
a Magyar Sport tett annyit és olyan önzetlen.:! a sport érdekében, mint mi, akkor
joga l e « a kritikara és akkor megérik
ialar a kritikai érzéke is annyira, hogy
megérti azt, amit olvas.

Z inyl
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Budapesti eredmények. MTK—

BAK 3 : 0 (Ü : 0), UTE-33 2 : 0
(0:0), TrC-MAC 3 : 0 (1:0),
VII. SC—FTC 1 : 0 (0 : 0).

8ándorfalvén, Algyön ós Tápén.
A kél ünnepnapon dr. Szakács
József folytatta körútját és meglátogatta a Szegedhez közel fekvő három
községet; Sándorfalvát, Algyőt és
Tápét. A hangulat, mely Szakács
Józsefet ezen a* agitációs utján kisérte, olyan Ígéretes és olyan lelkes,
hogy megválasztása majdnem bizonyosnak vehető. Ezen nem változtat
az az érthetetlen intézkedés sem,
hogy az országos kisgazdapárt központi jelölő bizottsága mást mondott
ki hivatalod jelöltjének. Ott nyolctiz ember intézkedett, egyéni szimpátiák, benfentes protekciók érvényesültek. Ami azonban itt künn, a
falvakban megnyilvánul', az volt az
igazi, az érvényes hivatalos jelölés,
mely a tömeghangulat erejével mutatott rá arra a férfiura, akit az
egyetlen hivatott fórum: a nép jelölt
hivatalosan. Meit a nép szava Isten
szava!
Távirataink a következők:
*
SÁNDORFALVA, ápr. 5. (Saj. tud.)
Vasárnap délután 4 órakor a határt
képező kőlyuknái a választók hatalmas tábora fogadta dr.
Szakács
Józsefet, a mindszenti kerület képviselőjelöltjét. Huszka István beszészédet intézett a je'ölthöz, aki az
üdvözlésre röviden válaszolt, majd
bevonult hosszú kocsi^r élén a főtérre, ahol a hideg szélviharral dacolva többezer főre tehe'ő tömeg
várta őt. A szél elől a népgyűlés
bevonult a községháza udvarára s
ott Buday Mihály felkérle a jelöltet
programjának ösmertetésére.
Dr. Szakács József, miután programját előadta, kijelentette, hogy
nem az ígéretek embere s különösen
nem az itt, Sándorfalván, ahol a
há/hely-törvényt legelsőnek hajtották
végre az országban. Már ez igazolhatja, hogy ő nemcsak tud, de akar
is mindent megtenni a népért. Ezután reámutat a föld birtokreform
kivitelének nehézségeire és kijelenti,
hogy neki erre a népjóléti intézkedésre kidolgozott terve van, melynek az illetékes uradnlom részéről
való jóváhagyása a biztosíték arra,
hogy Sándorfalván a
hadirokkantak,
özvegyek és árvák,
valamint a leszerelt frontkatonák
a legelőnyösebb
feltételek mellett örök tulajdont, vagy
bérletet tudnak
szerezni.
Kifejtette Szakács József itt még
azt is, hogy ennek a kerületnek van
hivatalos jelöltje, de ez a hivatalos
jelölt — a fCispán jelöltje, mig ő,
akit a központ nem jelölt, ennél
sokkal illetékesebb fórumtól kapta a
felszólítást
arra, hogy. lépjen fel,
sokkal hatalmasabb
tényező hivatatalos jelöltje ő: — a népé.
A prograrflbe?zéd után Domonkos
János tápéi gazd > szónokolt, majd
Vajas József, alsóvárosi gazdaköri
elnök emelkedett szólásra. Ezután
dr. Márky Imre s végül dr. Polgár
Péter beszéltek
és
alkonyatfelé
Gonda József bezárta a népgyűlést.
A jelölt ezután a gazdasági, a
48-as, a katolikus és az iparosköröket látogatta meg.
ALGYÓ, ápr. 5. (Saj. tud) Hétfőn délelőtt Algyő határán lelkes,
nagy tömeg fogadta és kisérte a
községházához dr. Szakács Józsefet,
ahol a gazdakör elnöke megnyitotta
a népgyüiést.
Dr. Szakács József kifejtve prog-ainját, hivatkozott arra, hogy Algyő

HETI mCSOR.
Kedd : Offenbach, daljáték. Bérletszünet.
Szerda: Offenbach, daljáték. Bérletszünet.
Csütörtök: Offenbach, daljáték. Bérletszünet.
Péntek: A hattyú, vígjáték. Először.
Premierbérlet B) 52. sz.
Szombat: A hattyú, vígjáték. Premierbérlet A) 52. sz.
Előadások kezdete este félnyolc órakor.

megnövekedett határai bizonyítékai
az ő munkája eredményességének.
Büszke arra, hogy sok özvegy és
árva könnyét törö te le Eddig is
megtett mindent és ezentúl is sokat
tesz még a községért. Célja az, hogy
munkaalkalmak nyújtásával oly módhoz juttassa a magyart, hogy a föld
szegény népe is szerezhessen magának rögöt.
Ezután az iparosság helyeslése
közben kijelenti, hogy a kisiparosság részére állami
hitelt,
olcsó
nyersanyagot és állami
szállításokat
fog követelni.
Korom Mihály Szeged-Felsőváros
gazdáinak üdvözletét hozza és hangsúlyozza, hogy dr. Szakács,
mint
ármentesitő elnök, mennyit használt
a gazdatársadalomnak.

* A karzatról neatera aa Offtabachot.
Addig spekulált a konzorciuntos színtársulat, mig végre kisütötték, hogy újdonságot kel! hozni a közönség elé és akkor
talán lesz telt ház és ha nem is az égig,
de azért valamennyire nőni fognak az
egységek. Igy került a sor az Offenbachra.
És csodák-csodája, negyedszer adták tegnap este és pedig táblás haz előtt. Úgyannyira, hogy a magamfajta szegény legények, akiket az idei sziniévad alatt hozzászoktattak ahhoz, hogy mint riporterember
mindig találjunk magunknak a földszinten
potyahelyei, szomorodott sziwél vettük
tudomásul, hogy — legalább is egyelőre —
vége a régi jószokásnak. Igy kerültem én
fel tegnap este a karzatra. Szóval a karzatról néztem meg az Offenbachot. Mit
láttam ? őszintén szólva: semmit. Egyébként azonban hallottam sok mindent.. A
n. é. kakasülő-publikum hol ásítozott, hol
élces megjegyzésekkel illette az éneklő
színészeket. Mindezekből az ásitásokból
és megjegyzésekből megállapítható volt,
hogy az Offenbach — ha a földszinten
nem is — de a kakasülön megbukott.

Utánna Domonkos
János tápéi
gazda szólal fel, majd Vajas József,
a szeged-a'sóvárosi gazdakör elnöke
tartja meg beszédét, melyben annak
a kívánságának ad kifejezést, hogy
a kisgazdaközönség és a nemzeti
intelligencia együtt működjék a haza
javán. A magyar agy és a magyar
kar együttes munkája
mentheti csak
meg az országot. És erre a feladatra
nincsen hivatottabb férfiú dr. Szakács
Józsefnél:
Dr. Márky Imre és dr. Mezey Pál
beszéltek még s azután ellátogatott
a jelölt a körökbe, ahol ő is, meg
kíséretének tagjai is beszédeket tartottak.
TÁPÉ, ápr. 5. (Saj. tud.) Hétfőn
délután 4 órakor a froki réten lovas
bandériummal és nagy kocsisorral
fogadták dr. Szakács Józsefet, akit
a választóközönség* nevében Nagy
István, az ifjúsági egylet elnöke
üdvözölt Szakács József rövid válasza után bevonult az impozáns
menet a faluba, ahol az egész község apraja-nagyja, férfia-nője csodálatos lelkesedéssel fogadták a
jelöltet.
Kozma
Mihály nyitotta meg a
népgyűlést s megnyitója után kifejtette dr. Szakács József a programját.
Majd elmondotta azt, hogy az
uradalom, amelyet ő, mint az ügyésze
képvisel, Tápéval semmi összeköttetésben nincs, sőt távol is van tőle.
De tudva azt, hogy Tápé — beékelve a szegedi határba mily nehéz helyzetben van, ő akkor, amidőn itt a közelben parcellázott, több
ezer holdat juttatott a /ápéiaknak.
A programbeszéd után
Korom
Mihá'y, Vajas József és ifj. Süli
István beszéltek, majd dr. Polgár
Péter szónoklata után
Domonkos
János bezárta a népgyűlést.
A jelöltet ugy programbeszéde
alkalmából, mint azután, amikor a
népkört, a katolikus, a 48-as és a
gazdakört meglátogatta, óriási lelkesedéssel ünnepelték. Nóta is kélt
már róla:
Aki a nép igaz atyja,
.
Tápé soha el nem hagyja.
Főispán nem Kossuth Lajos,
Nem kell nekünk
hivatalos!
Éljen Szakács József.

*
dilnháil
hírek.
Vasárnap délutón
Drótostót. Lehár Ferenc nagyszabású
operettje, a Drótostót kerül szinre vasárnap délután a legutóbbi szereposztással.
A betyár kendője vasárnap este. Abonyi
Lajos rég nem adott énekes népszínműve,
A betyár kendője kerül szinre vasárnap
este bérletszünetben, Buri Zsófit Rády
Rózsi, Bandit Klenovits, Örzsét Sz. Tóvölgyi Margit játsza, kívülük résztvesznek
a darabban a társulat java erői.

ZENE
Tréfás hangverseny. A szegedi
dalárda 2-án este tartotta meg tréfás estélyét a Tisza-szálló nagytermében. Az estély műsorán tiz tétel
szerepelt, melyek külön-külön alkalmasak voltak arra, hogy a termet
valóban zsúfolásig megtöltő közönséget állandó hangos kacagásban
tartsák. A szellemes szövegű prológus jelezte a müsór kezdetét s bár
nincs módunkban minden egyes
számról külön írni, mégis ki kell
emelnünk a Pelerson Cézár inkognitója alatt működő ' König Péter
„nyaktörő hegedűszólóját". Néhány
szép hanganyagot hallhattunk a karfölvételi próba révén, de más mértéket alkalmazva szórakoztunk Fichtner szellemes — oboa és fagottra
irott — szerenádján és a régi és
ujabb
komponisták
modorában
irott variációkon. A dús hangversenyszezon végén jól esett ez az
enyhe üdülés, melyért
elismerés
illeti a Szegedi Dalárdát és érdemes
karnagyát: a fáradhatatlan König
Pétert.

RÉGI VAGY TÖRÖTT
•

Szittner és Szfics
doboz- és díszműáru gyára 186
a legolcsóbb bevásárlási forrás
Szeged, Dugonies-u. 31-Telefon 737

üzletemet ^ S í J T Kárász-utca 5. szám, I. em.
K öl- és belföldi szövetek raktára.
helyeztem át.
Geigner Lipót
fiSg:
Elsőrendű m u n k a .
147

ARANYAT
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Kossuth Lajos-sugárut a

Uj a n g o l B Ő R O A R N 1 T U R A e l a d ó .

SZEGED

Dollár, Dinárv lei,
valamint az összes i d e g e n
péizek beváltása és eladasa.

MENYHÁRT PERENCNÉ

női kalapszalonjában

Tőzsdei megbízások

SchatzJenő

Mától kezdve

Árvay

*tegedl árfolyamok: A mai tőzsdén
minden valuta esett Árfolyamok: lei3S5,
márka 4.45- 4 4.', lengyel márka 37-38,
Romanov 110.
Budapesti l á r ó í r f o l y a m o k ; Lei 380—
390, márka 4 35 4 50, font
,
fr. frank 21.—-21.70. sv. frank
4848.50 dollár 250-260, Napoleon 860—
875, lira l l . 5 0 - l l . 8 J , rubel 1.20-1.25
sokol 370—.380 kor. dinár 7.85- 8 05,
fr. dinár
7.85- 8.05,
leva
,
osztrák — 4 2 - 44, lengyel márka 38—40.
ZÜRICH,
április 5. (Nyitás.)
Berlin 9.40, Newvork 579, Milano
23.45,
Bukarest 807'/|. Budapest 220. VarsóO.72,
Prága' 7.75
Bécs 154,
osztrák
belyegiett ö&3, Zágráb 4 10.

Dinár, Dollár, Lei,
PÉNZEK

vétele

Női fehér vászoncipő fehér h a r i s n y á v a l

együtt
Férfi

Kálmán

Kérfiruhák készítését a legjutánvosabban elvállalom

Fürst József í K ^ f

Zavagi/il Gqorgv

özv- Peller lajosné

autó- és motorkerékpári n : javító mfihely —

pálinkakereskedö.

Szeged, Tisza lajos-köruí 22.

—r-

Molnár Rudolf

Elvállalja autó, motorkerékpár,
grzmophon és
154
varrógépek szakszerű javitását.

fényképészeti műterme
Széchenyi-tér 2. (A Tisza-szálló mellett).
Felvételeket készit naponta
reggel 9-től esti 6 óráig, tekintet nélkül az időjárásra,
vasárnap és ünnepnap is.

és eladása

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

Elsőrangú
=

2 évee s t i n s z a p p a n 80 k o r o n á é r t . •

A műterem fűtve.

276

mennyiségben

jutányosán

kapható

a

Szegedi ÉpItS Részvénytársaság
telepén,

277

=

legolcsóbban
kapkatók =

Női kalapok
Knlüel Konrád
Iskola-utca 26.

Naponta friss

vásárolhat a legszolidabb

S c h c i n b e r g c r ea P o p p e r
bőrgyár. Az eddig gyártott bórükön kivül készítünk:

kecskebörböl sevról, borJuMr böl bexoL

Pártfogást kér B R I C M T A

8 Z E G E D "

Lapkiadóváilalat

M I K S A .

zsáknagy kereskedő,
Telefon 12—66

Részvénytársa&ag.

Fe I h i v á s !
Felhívjuk társaságunk t. réstvényeseit, hogy részvényeiket a • teljesített
befizetést igazoló ideiglenes elismervény ellenében társaságunk pénztáránál
(Kölcsey-utca 6, Próféta-szálló, I. em.) folyó ev. apriil, hó 5-eiő. 15-iig
delelőti 10—12 óra közölt átvenni szíveskedjenek.
Szeged, 1921. március 30.
.
. ,
•
A

Az

é

tűzifa

igazgatoaag.

román

áron

rCKCTCSflS-UTCX

Deszkaárut

megszállott

335

I40—350
Kld-ulca és KeU i íi utea aarok,
a föposfávil s~e«ben

Boldogasszony-sugátut 35.

órán belül
jó áron eladja

,nére,

"

Kézi vetőgépeket,

Hgíürészekp*, mefszőollókaf,
Kaszakai, kaszanijelekel,
ale lcsóbb na
Favillákat
R°^
y1
avinat\ai
is
abbanj

rban

vételnél is.

c ar

4Ú8

k«.r,«náifc
állandóan nagv választékban kaphatók

„Fuiura" Magyar Szövetkezeti
Központok Áruforgalmi R.-T.

Saját erdekében kei,tik a kirakataink
megtekintését.
337

Szeged, Ti*za lajos-korul 43. s/ám.
Telefon 795

szegedi kirendeltsége

TELEFON.

földjét, üzletéi

1308

•a®

ügynöki irodája,
Margit-utca 28.

I*.

tehéntúró Kilója30kor. Kátrány fedéllemez papirost,
tejfeles „ . 45 „ Mecenzéfi kapa-,apáta Városi Központi Tejcsarnok

és

R O B B T S E K n É b
252

njArtbUNK <

f£a&
gyapjukalapok
180, 200, / V es 235 koronás árban,
továbbá
szalmakalapok

Zsótér-utca 5. sz. alatti gyártelepünkig.

József főherceg-tér 5 (tí-*ü pavmon mw,tt>

CIPŐKET

223

Alakításokat vállalunk.

fióktejcsarnokaiban.

szerdán 6* szombaton
d é l e l ő t t 8 - t ó l 12-1 g

B e h o z a t a l i é s K i v i t e l i R-T. SgSggyS

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

Iskola-utca /.
I riniosés. lestés és minden hoimunkokcszités. v Gyors és pontos kiszolgálás.

i f O f f M n n n É .

vécett
.7*

területről

T e l e f o n 10-71.

H ö l g y f o d r á s z és m a n i k ű r

=

M

Teljesen

Z s á k , zsineg, ponyva,
kötéláru és<há1ó raktára
Valéria-tér 10. za

Nyersbőröket

bércserzésben való kikészítés
elfogadunk minden

K O t i n
J A K A B
Bocskai-utca 8/b

a Közvágóhiddal szemben Telefon 947.

ROBICSEK k ÉS
» VIGYÁZÓ
i

és gazdasági kötéláruk a legjutánvosabban beszerezhetők HSSS6R I H J 0 S cégnél
Feketesas-utca 24. 130 Telefon 13 -57.

gabonának, lisztnek jutából, háború előtti
minőségben; textiüt, papirzsák és használt zsákok bármily célra kaphatók.

=

13-33 a SZEGED \Mmim. C e m e nnty ptaé pg il ra,,
Szerkesztik: Dr. SZILASSV C&SAR ét VERMES ER«Ö
:lop,
A nmkCKtiífrt telelői: Dr. SZILASSY CÁSAR.
Laptubijdono*: .SZFOEU* tapkiadóvillalal r -t.
akác s z ö l l ő k a r ó ,
Bármily menhyiségben
száraz hasáb tűzifa
v e s z e k ü v e g e t , és aprított t ű z i f a
bármily

SINEQ,
PONYVA

gyermekkípekü!

PÉNZTÁRI ÓRA EOÉSZ NAP.

uj és használt fehérneműt ós férfiruhát. WelasenberJ, Attila-utca 8.

Z

S A K ,

Belvárosi Csemegeüzletben
tea-vaj csomagolt, X ! sonka, J f g S t r S g -

,:tl

Péntek délután zárva.

KAROLYI-UTCAI KROÓ
BANK- ÉS VÁLTÓÜZLET

kor.

1100 kor.

rámás Box fOzőscipő

Tavaszi szöveteim
megérkeztek!

Értesítem a n é. közönséget, hogy
italmérésemet Mérejr-utcal
bazáré p ü l e t b e n megnyitottam, ahol b o r ,
• 5 r , r a m , c o g n e c o k nagyban és
kicsinyben legolcsóbban kaphatók.

143

Goodyear,

1000

kérjük a n. é. közönséget, mielőtt cipőszükségletét beszerzi, cipőinket vételkénvízer
nélkül megtekinteni, hol kirakatainkban az ezelőtti és a mostani árak fel vannak tüntetve.

Kedrezmires italmérés!
223

500 kor.

Női G o o d y e a r fekete Chewro félcipő

cukrászdájában, Klauzál-tér 1. sz.

SZKGfcD. április b.

. **

Cipőinket a következő árakban hozzuk
eladásra:

leszállított árakon
kapható

734

Tőzsde.

mindennemű

Keienen-ulci 12.

fagylalt és jegeskávé
tejszínhabbal

K*l«m*n-utca 5. sz.
Telefon 16-83

Ha-Ha cipönagyáruház

Polgár-utaa 22. szám

modell átmeneti, selyem és szalmakalapok a legjutányosabb áron baphatók.
Alakításokat olcsón vállalok.
314

bank- és árúbizományos

Swged, 1931 ápribe 6.

Holnaptól kezdve

Hatósági Kenyérgyár
készítménye:

elsőrendű f é l f e h é r kenyér
kilója 12 k o r o n á é r t
kerül kizárólagos árusításra

a Városi Központi Tejcsarnok
fióktejcsarnokaiban.

Nvoir.Jtott a Déimagyarorsiag hirlap- és nyomdzvállalatnál Petőfi-sucirut t.

