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Hüttner folytatja terhelő vallomását

a

A Tisza-gyilkosok pőrének nyolcadik napja.

SZEGED, április 20.

A nagy összeroppanás után azok
a mélyen gondolkodó, a magyarság
jóvö hivatásában bizó lelkek, akiknek volt lelkierejük kimondani a
kezdő szót, hogy talpra kell államink s biztos alapot kereső szemük a világboldogító eszmék tömkelegén keresztül törni, ahhoz a helyes, a népeket fentartó békétszerző
alaphoz fordultak, amely kétezer
éven keresztül adott kulturát, békét,
egyéni és társadalmi boldogságot:
a kereszténységhez.
Kimondták a
nagy szót, hogy fel kell állítani, uj
életre kell kelteni a keresztény Magyarországot. E gondolattól várt
mindenki gyors, biztos és tartós
megujhódás', megerősödést és megszilárdulást.
A várt eredmény ugy politikai és
gazdasági, mint társadalmi téren
messze mögötte maradt a szépen
festett, kiszínezett reményeknek.
Hel tehát a hiba ?
Első helyen említendő a szalmaláng. Bármily meggyőző erővel bírjon is az igazság, nem tudunk
kitartani, nem lüdunk türelemmel
dolgozni a sikerig. Már pedig az
alkotó munka sokkal nehezebb, mint
a romboló, legalább is az utóbbinál
az eredmény hamarabb érhető el.
Nagy hiba az, hogy a keresztény
szót csak mint jelszót kapták fel;
a lényegébe pedig kevesen hatoltak
be, a keresztény élet, különösen a
keresztény közélet
alaptörvényeit
nagyon kevesen igyekeztek megismerni, sőt sokan, akiknek társadalmi állása vezető szerepet kívánó
egyénisége ezt megkívánta volna,
hegy belemélyedjen a keresztény
gondolatvilágba s ezt a gondolatot
életében meg is valósítja, gondosan
kerülte azokat a helyekei, eszközöket, hol keresztény
gondolkodás
ragadhatott reá.
A legfőbb baj pedig az, hogy az
uj ct?ér alatt, a keresztény ujjáébredés, a keresztény alapon való
szervezkedés munkájába igen sokan
résztvettek s vesznek most is olyanok, akik a nemzetr.ntó eszmék
megérlelését elősegítő sötétben bujkáló társaságok szolgálatában állottak.
Az eszmék terjesztésének terén, a
sajtó terén pedig még rosszabbul
állunk. A felelősségrevonás gondolatának első pillanatában, egyszerre
megszűnt minden olyan hang, amely
a romlás előírj időkre emlékeztetett
s ma, amikor már a felejtés idejét
sejtik azok a" orgánumok, amelyek
bűnösek gyászos bukásunk előidézésében, ismét ugyanazon hangot
merik felvenni, amely nem nevezhető az alkotó munkára, egyesülésre
s össretartásra buzdítás, hanem a
széthuzá:, partoskodás, a destrukció
hangjanak. Ezeknek véget kell vetni.

BUDAPEST, ápr. 20, (M. T. I.) j
Hüttner ezután elmondja, hogy
A mai tárgyaláson folytatták Htittner Horváth-Sanovicsot
jól
ismerte.
Sándor kihallgatását.
Fényes, Friedrich és Kéri különösen
Az elnök figyelmeztetésére kije- a hiúságánál fogva beszélték Őt rá
lenti, hogy tegnapi vallomását fenn- a Tisza-gyilkosságban való résztartja. Ujabb ingadozó vallomást vételre azzal, hogy gyávának neveztesz. Elmondja, hogy Friedrich erő- ték. A gyilkosság napján délelőtt
sen kapacitálta
őt a
gyilkosságra. megjelent az Astóriában, azonban
Gyávának nevezte és azt mondta, Kéri az mondta neki, hogy az idő
hogy öt évig vo.t bátorságuk a most nem alkalmas, jöjjön délután
háborúban harcolni, most meg egy 5 órakor. Délután mindannyian meglövést nem mernek tenni, rriedrich jelentek: Kéri, Fényes, Pogány, Vágó,
bemutatta őt Kérinek, aki megbízta Horváth-Sanovics, Csernyák és Dobó.
azzal, hogy keresse fel Ernst Ottó Arra nem emlékszik pontosan, hogy
ügyvédet, aki állítólag vállalkozott Friedrich is ott volt, Részletesen
Lukachich meggyilkolására. Ernst beszámol, hogy mint mentek el két
kijelentette, hogy a lánchídi csatá- autón a Hermina-utra. Kéri
is
ban megsérült és igy nem hajlandó velük volt az Erzsébet királyné-ut
szerepet vállalni. A Lovas-féle érte- kereszteződéséig. Véleménye szerint
kezletről azt a kijelentést tette, hogy Pogány lőtt először Tiszára. Sztanykét értekezleten volt jelen. Mind- kovszkyval egy szállodában lakott
annyian jelen voltak, Kéri, Friedrich, s az mindig azt állította, hogy nem
Fényes, Sztánykovszki és Dobó. Az tett lövést Tiszára. Dobó mindig
értekezleten Csernyák hozta szóba dicsekedett.
Tisza István meggyilkolását.
A targyalás folyik.

Uj javaslatokat tesz a német kormány.
PÁRIS, ápr. 20. (M. T. I.) A Ti- | léptetnek életbe.
mes szerint Berlinből érkező hirek
PÁRIS, ápr 20. (M.T.f.) Lloyd
arról szólnak, hogy a német kor- George az
alsóházban válaszolt
mány a közeljövőben, valószínűleg azokra a kérdésekre, amelyeket a
április 20 án vagy 21-én, a jóvá- jóvátétel kérdésében eléje terjesztettétel kérdésére nézve javaslatokat tek^ A miniszterelnök hangoztatta,
fog előterjeszteni. Egyes megoldási hogy Franciaországgal egyetértésmódok aruteljesitményt, mások ismét ben akar eljárni arra az esetre, ha
pénzbeli jóvátételt fognak javasolni. Németország továbbra is kijátszaná
Bizonyos munkákat a német vállal- kötelezettségeinek teljesítését.
kozók konzorciuma hajthat végre.
BERLIN, április 20. (Saj. tud)
Az elpusztított területek lakosainak A párisi jóvátételi bizottság átiratot
a német ipar szállíthatna egyetmást. intézett a német kormányhoz, amelyAmi a pénzbeli jóvátételt illeti, Né- ben hivatkozva a március 24-ikén
metország a szövetségeseknek azt tett közlésére, mely szerint Németjavasoüa, hogy 10 éven keresztül ország vállalt kötelezettségének nem
hárommilliárd aranymárkányi év< tett eleget, közli, hogy a jóvátételi
összeget fizet, azonkivül változó évi bizottság élni akar a versaillesi békejáradékot, még pedig a szövetsége- szerződésnek avval a
pontjával,
seknek szállított német kivitel érté- amely jogot ad neki arra, hogy a
kének egyötödét.
jóvátétel biztosítására Németország
LONDON, ápr. 20. (M. T. 1.) egész vagyonával rendelkezhetik. FelBriand
miniszterelnök
elfogadta hívja a német kormányt, juttassa el
Lloyd George meghívását és szom- azonnal a német birodalmi bank
baton néhány politikai személyiség egész érckészletét a bank kölni vagy
kíséretében Hythébe megy.
coblenzi fiókjához. Az érckészlet
BÉCS, ápr. 20. (M. T. I.) Lloyd továbbra is szerepelhet a birodalmi
George alsóházi fejtegetéseit még a bank aktívái között, de a bank a
bizottság
hozzájárulása
következő kommüniké egészíti ki: jóvátételi
nélkül
nem
rendelkezhetik
vele.
Jól értesült londoni körökben az a
nézet uralkodik, hogy a német kormánynak inkább közvetlenül a szövetségesekhez kellene fordulni javaslataival, mint azon lenni, hogy ezt a
problémát Csehországon, a Vatikánon, Washingtonon keie.sz'ü' rendezze. Ha az uj javaslatok alapján
a további tárgyalásokra nem
kilátás, Németországgá!
szemben
feltétlenül büntető rendszabályokat
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KIBŐVÍTIK A NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUMOT. A munkásbiztositó
törvé.iyjavas at revíziójával kapcsolatosan kibővíti1' a népjóléti minisztérium nrtáskörét. A kereskedeJelmi minisztérium azen osztályait, amelyek eddig a munkaügyekke! foglalkoztak, beolvasztják a népjóléti és 'THinkailgyi minisztérumba.
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Vázsonyi
Tisza-gyilkosságról.

BUDAPEST, ápr. 20. A Virradal
irja: A Ház mai ülésének megnyitása előtt a képviselők és újságírók
előtt Vázsonyi
Vilmos tartott előadást a Tisza-pör rejtelmei felől.
Annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy Hüttner vallomása
nyilvánvalóan hamis. Azt állitja vallomásában Hüttner, — mondotta —
hogy Szterényi, Lukachich és Bangha
páter nevei voltak a listán azok
között, akiket meg kell ölni. A fekete-listán, ha volt ilyen, csak azok
a nevek szerepelhettek, amelyeket
abban az időben a Világ és a Pesti
Napló — a forradalomnak e két hivatalos orgánuma — napról-napra
emlegettek. Szterényi ott lehetett, de
nem lehetett ott sem Bangha páteré,
sem Tisza Istváné, aki* épp akkoriban senki sem bántott. Kétségtelennek tartja azonban, hogy dr. Gadó
István mindent ki fog deríteni ebben
a bünügyben, ami még kideríthető.

Választási harc—
bombavetéssel.
BÉCS, ápr. 20. (M. T. I. magánjelentése.) A Neues Wiener
Tagblattnak jelentik Fiuméből: A választási
harc revolverlövésekkel és bombavetésekkel kezdődött. A város több
pontján összecsapások voltak a pártok között.

Rövidesen tárgyalja
a francia parlament
a magyar békeszerződést.
BUDAPEST, április 20. A M. T. I.
párisi tudósítója jelenti:
Guernier
képviselő, aki mint Danielon utódja
a magyar békeszerződés előadói
szerepét tölti be, tudósítónknak kijelentette, hogy a francia képviselőházban — hacsak valamely váratlan
esemény közbe nem jön — rövid
időn belül tárgyalásra kerül a trianoni
békeszerződés ratifikálásáról szóló
törvényjavaslat.

Tüntetés a német hadvezérek mellett.
BÉCS, ápr. 20.;(M|T. 1.) A Neuex
Wiener Tagblatt
jelenti Berlinből:
Tegnap délután folyamán a voft
német császárné temetésére Potsdamba érkezett résztvevők a városban időző hadvezérek lakásai előtt
tüntetéseket
rendeztek.
Nagyobb
menetek vonultak zászlókkal Hindenburg, Ludendorff tábornok szállása
elé.
S Z É N K I R Á L Y N G T
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tolytatólag
l<SI. évi költség>lag tárgyalta az ISII.
l
vetést a nénnetgjülés pénzűéi hízottsaga. Háhtshalmy
Lajos kereskedelmi
miniszter télvitlgositása után a kereskedelcriflgvi tárca költfégvetéaét részleteiben ii elfogadták. A ina délután 5 órakor
folytatandó bizottsági ülésen torra kerül a
löldniivelésttgyt, vallás- éa közoktatáafigri
es közélelmezési Miniszteri tárcák költségvetése.
A pénzügyi bizottság mai ülésén szóbakerült az árvizsgálo-b'/ottság megszüntetésének kérdése. Felvetették a vasutak
államosításinak kérdését ia. A vizieiők fokozottabb kihasználását is szóvátették.
Szóbakerüli a szabadalmi tanács megszüntetése is, ami nagy költségmegtakarítást jelentene.
A kereskedő mi miniszter ezután kic nclte, hogy a magyar államvasutak tisz:% c l ő i karának érdeir.c a vasutaknak mai
nívóra való emelése.
Szóbakerült még a posta és telefon
rendbehozatala is.
•
.A pénzügyminiszter
már tegnapelőtt este
arra kérte a pártokat, hogy ne nyújtsák
hosszant a kormány programjáról való
vitát, mert a kormány dolgozni akar. A
pártok a kormánynak ezt a kérését a leglesszebbmenöleg honcrálni is fogják, ugy
hogy a pártok tegnapi vezérszónokai után
a kormányt támogató pártokból -több felszólalás nem is lesz. Az ellenzék ezzel
símben ugy látszik, annál szélesebb vitákat akar provokálni.

•
Gömbós Gyula
nemzetgyűlési
képviplö
a következő levelet intézte gróf
Bethlen
István magyar miniszterelnökhöz:
— Nagyméltóságod és gróf Ráday nekem a kormány megalakításakor felajánlották a belügyi államtitkárságot aZzal,
hogy speciális képzettségemnek megfeleli
munkakört kívánnak rámbizni. Pártvezérem, nagyatádi Szabó István ehhez hozzá
is járult. A múlt pénteki minisztertanács
kinevezésenjet elhatározta. Ugyanazon este
a kereszténypárt ultralegitimista (karliste)
árnyalata, állítólag herceg Windhchgrittz
kezdeményezésére, kinevezésem ellen állást
foglalt olykép, hogy a kormányt csak az
esetben támogatja, ha kinevezésemet viszszavonja. A kinevezésem ellen felhangzott
azon kifogások, melyek nyilvánosságra hozattak, természetesen aem az igaziak. Aki
. magyar politikai élet rugóit ismeri, tudja,
hogy grót Andrássy és környezete elsősorban azért foglalt kinevezésem ellen állást, mert a királykérdésben elvi ellentétek vannak köztünk. De én értem őket! ó k
ecrvszertini nem akarhatnak a belügyi ál'amtitkári állásban oly politikust, aki eddigi
- jccsjitékaikat ismerve, mindenesetre mindent megfog tenni hasonló kísérlet megállására és a jelenlegi nemzetgyűlés többsége által képviselt és az 1920. évi I. törvénycikkben lefektetett jogrend fentartá>ára. Azóta kinevezésem körül harc van.
Majdnem nevetségesnek látszik, de nem
is tudom elhinni, hogy csupán rólam van
szó. Nem tartom ugyanis kinevezésemet
olyan elhatározó fontosságának, hogy annak meg, vagy meg nem történtéért érdemes volna a leormány széles megalapozását kétségessé tenné. Ezennel visszalépek.
Meg fagyok győződve azonban arról,
hogy a kinevezésem körüli i>arc csak első
lépese egy céltudatos támadásnak, amely
nemcsak ezen kormánynak, de az egész
ielerlegi
rendszernek szól és ürügy,
amelynek eltűnte után ugyanazok a kezek
biztosan ujabb ürügyet fognak keresni a
támadásra és a múltból jól ismert bontó
üjjvességgel meg is találnak.
(Jvóf Rádayt szóbelileg fogom értesíteni stb.
•

A kis ántánt beható tanácskozás
után elhatározta, hogy Párisban, Londonban és
Rómában jegyzéket nyújt át, amelyben
leszögezik a Habsburg-kérdésben elfoglalt
álláspontjukat és közlik, hogy a budapesti kormánytól milyen biztosítékokat
fognak követelni a Habsburgok visszatérése ellen. A kis ántánt államai legközelebb erre vonatkozóan demarsban fordulnak a magyar kormányhoz, amelvet fivíztcoy fognak arra is, hogy amig
M
a: országon a mai állapotok tennál'.? A
a szomszédok kénytelenek az
elrenUcit rendszabályokat fentartan., amely
nagy köiUe-jtkkel jár.
•

Tegnap este fél C ''okot a keleti pályaud.aron budapesti" erkezelt a varsói
lengyet kamara ne^-v rMgu küklöttaege,
hogy a két nemzet kutOtt gazdasági kaposolatot tcremtxen, s egyben a kereskedelem megindítására szükséges előkészületeket megtegye.
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Vita a kormányprogram felett
—

A

nemzetgyűlés

A nemzetgyűlés mai ülését háromnegyed 11 órakor nyitotta meg
Rakovszky István elnök. A jegyzőkönyv hitelesítése, az indítvány és
Interpellációs könyv felolvasása u'án
az elnök bejelentéseket tesz a különböző feliratokról és kérvényekről.
A kormány
programja
felett
indult vita folytatása során
Griger
Miklós szólalt fel. A királykérdéssel akar foglalkozni, a nélkül, hogy
a szenvedélyeket felkeltené. Rassay
a királykérdésről szóivá legutóbb,
kissé sérlő megjegyzéseket tett a
mágnásokra, főpapokra és az alsó
papságra. Az alsó papságot kötelessége védelmébe venni. Rajongója a felekezeti békének, azt kívánja, hogy a nemzet organizmusában a katolicizmus és protestántizTelefon:
iQazgatóság 258.

mai

Uléoe.

—

mas azt a szerepét töltse be, amelyet az emberi sziv két kamrája az
ember szervezetében. A császári korona elhomályosítani igyekezett szent
István koronájának fényét.
Részletei történelmi visszapillantást vet a Habsburgok négyszázé i uralmára. A nemzet ne;n mindig teljesítette a maga kötelességét. Nem mindig küzdött az osztrák önkény ellen ; mindig akadlak
olyanok, akik felajánlották magukat.
Nincs szükség arra, hogy a királykérdés
személyi részét md oldják meg. Szabad királyválasztásról szó sem lehet akkor, amikor mindenki beleavatkozik jogainkba. A királykérdéeben valósággal káosz van, jogtudósaink nem tudnak eligazodni
benne.
Az ülés folyik.

Belvárosi Mozi.

Telefon:
Pénztár 582.

Aprili Í hó 20., 21. és 22-én

Szerdán, csDtörtökön és pénteken

NAGY VIGJATEK-EST.
Szőke Szakáll

saját szerzeményű vígjátékában mutatkozik be. = :

A darab cime:

6000 korona, I tárca, I télikabát.
Pesti vígjáték 1 felv.-ban. Azonkívül
G P á t i é i t ó l

kreációkkal.

Azonkívül felséges filmvígjátékok ül

Tengeralatti mulató. B!S,a;bS'Vízözön a szálloKomédia két
dában.felvonásban!Eljegyzés a viz alatt, &H
bon slb.
Rendes helyárak! Előadások 5,7 és 9 órakor.
Tavaszi eső.
SZEGED, április 20.

Az idei tavasz, mely egészen a
legutóbbi napokig a legsötétebb kételyben tartotta a földbirtokosokat és
velük együtt mindannyiunkat, végre
elunta a szárazságot és két egymásra
következő napon meglocsolta a vetéseket. Eső őfelsége az idén még
a szokottnál is körültekintőbb és
főleg udvariasabb volt, mert a verőfényben fürödni kedvelőket a déli
korzón nem igen zavarta meg tussával és. anyagi érdekeket szolgáló
munkáját hétfőn és kedden a késő
esti és éjszakai órákban intézte el.
A hatás elsőrangú volt. Munkatársunk "érdeklődött a város gazdászati hivafalában, hogy a szegedkörnyéki földekre milyen hatással
vo'f a mintegy 9—10 milliméteres eső.
A gazdássati szakférfiak a kérdést a pénzügyi részénél fogják meg.
Az egyik azt mondta, hogy a valutánkat 50 százalékkal megjavította
éz a kis'eső, míg a másik"ur reálisabban számit és csak annyit mondott. hogy ez az eső milliárdokat
ért. Különösen a baktói bérföldekre
volt jótékony hatással, ahol őszi
és tavaszi veteményeket termesztenek.
Nagy szüksége volt az esőre a bodomi konyhakertészetnek is, de általábanvéve az Összes kalászos vetemények mohón itták föl a rég várt,
éltetadó esót. A hémapos cső egyébként legalább egy hétre elegendőnek
ígérkezik, de ahogy mi április havát
ismerjük, néhányszor még jókedvre
fogja hangolni a kis- és nagygazdákat.

x A „Hullámsír". (Egy zseniális
kalandor a XX-ik században.) Pénteken, szombaton és vasárnap olyan
fantasztikus kalandorfilmjátékot mutat be a Korzó Mozi, amely érdekességben felülmúl minden eddigi
hasonlót. Harry Piel, a kalandorjátékok zseniális rendezője scenirozta ezt a darabot, amelynek főszerepét is ö játsza. A Hullámsír a
legkülömb az összes eddigi Harry
Piel-filmek közül. A közönség pillanatról-piilanatra feszült érdeklődéssel figyeli az izgalmas történéseket, amelyek a vásznon lejátszód^
nak. A kalandorjáték 6 felvonásból
áll, az első felvonásnak a Titokzatos
teaház, a másodiknak a Csatornában, a harmadiknak az Álarcos látogató, a negyediknek a Kincses
szekrény, ar ötödiknek a Jachtverseny, a hatodiknak a Halál torkában a cime. Szinliely Velence és az
o'asz tengerpartok. Aki kedveli a
kalandortörténetekel, el ne mulassza
ezt a nagyszerű filmet megnézni.
WWWWWWVVtAAAAAAWWW

Bérastdk a „Maragrti
Ha ö n személyesen rendeli, 10%-al ol- w
caökb, m i n t b á r h o l . Telefon 11-34. e

Szeged, Feketesas utaa 13. azám.

Bútorok féláron
" kaphatók", míg a készlet tart.
Szebbnél-szebb h á l á a z o b á k
teljesen felszerelve, csiszolt
velencei tükrökkel
=

Kertész

bútoráruházában

Sándor

370

Feketesas-utca.

Fontos a cég nevére figyelni!

— Tömörkény emlékezete a
Dngnalcs-Tarsa sálban. A Dugonics-Társaság április 24-én, vasárnap délután 5 órakor a városháza
közgyűlési termében felolvasó-ülést
tart s ennek keretében megemlékezik felejthetetlen fótitkáráról, a szeedi magyarság legnagyobb Írójáról,
ömörkény Istvánról, halála napjának negyedik évfordulóján. Dr. Erzbrücker
Aladár
budapesti
piarista-tanár fog felolvasást tartani
Tömürkény
nyelvéről,
a legnagyobb novellista müveiben éveken
át végzett búvárkodása alapjan. Az
ülés másik felolvasója dr. Balanyi
György lesz, a Dugonics-Társaság
reiidcs tagja, a magyar piaristák
egyik büszkesége, aki nemrégen
még a szegedi kegyesrendi gimnázium tanára volt s már itt feltűnt
önálló történeti kutatásaival s ma,
mint budapesti tanár legbecsültebb
történetíróink közé tartozik. Balanyi
a Dugonics-Társaság külpolitikai előadássorozatának befejezésül A nemzetek küzdelme
a tengeri
hegemóniáért cimmel fog előadást tartani.
Az ülésen az elnöki megnyitót dr.
Szalay József tartja.

Í

x Az Ocskay-pár hangversenye
a Korzó-Mozi minden előadásán I
— Dr. Karaal Vilmoa temetése- Ma
délelőtt 10 órakor temették el dr. Karsai
Vtmos fogorvost a Kárász-utcai gyászházból. A temetésen a szegedi orvosi kar
igen sok tagja és a város társadalmából
számosan jelentek meg, hogy t kedves
halottat utolsó utján elkísérjék.

x Szerdára és csütörtökre már
most váltsa meg jegyét a KorzóMoziban I
— Az egyetem e helyezése. Mióta leérkezett a kormány!eiraf, teljes
gőzerővel folyik az egyetem elhelyezésének előkészítése. Ma reggel
Szegedre érkezett az egyetemek elhelyezésének műszaki vezetésével
megbízott dr. Korb Flóris műépítész
megbízottja, aki a délelő-t folyamán
hosszasan tanácskozott dr. Somogyi
Szilveszter polgármesterrel,
Gaál
Endre kulturtanácsnokkal, dr. Bárdoss
Bélával, a lakáshivatal vezetőjével és
dr. Wolf Ferenc tiszti főorvossal.
— Április 1-én fejezik be az esküdtek összeírását. Az esküdtek összeírását,
mellyel egy háromtagú bizottság most foglalkozik, április S-án fejezik be.

— Olcaóbb a fa, rendben a
szén. Nagy László, a fővárosi faelosztó hivatal igazgatója kijelentette,
hogy az importfa ára vagononkint
3200 szokolról 2700 szokolra esett,
ugy hogy ma Pesten a 350 koronás
árral szemben 200 koronáért felaprítják és pincébe rakják az importfa métermázsáját. A- szénellátásra vonatkozó'ag Rau Gottlob
szénkormánybiztos ugy nyilatkozott,
hogy a szértjegyek beváltása rendben folyik. Egyelőre azonban nem
tudnak tőbb szenet juttatni jegyekre,
mert április a legkritikusabb hónap
a széntermelés szempontjából.
A jóvátételi bizottság Magyarország
részére április hónapra nagyobb
mennyiségű
porosz
szenet útált
ki, melyet május
10-ig
leszállítanak. A mostszállitásra kerülő
porosz
szén métermázsáia 320
korona lesz, Szob határállomáson
hivatalosan mázsálva, ellentétben a
januári 530 és februári 470 koronás árrat.
— Ksaelhausen Lucy táncát nézze
meg miniatűr másolatban a Felebaráti
Szeretet szombati színházi elöadásá*.
Jegyek rendes helyárakon a pénztárnál.
x O. Hiibert Janka és Ocskay
Kornél a Korzó-Moziban I

S Z Í O E D

Szeged, J 0 2 1 _ á p r i l i s 21.
_ Mtjem éa • fOrdó- (BekQldőtték)
Bajok vannak Szerkesztő Uram, nagy ba>0*! Ama bizonyos égboltnak, amelynek
meszelésére Kószó Pista bátyánk sem
jWrt vállalkozni, viharfelhők gyülekeznek
pont a családi békességem fölötti részén.
A fürdő miatt van a baj, a városi gőzftirJfi miatt, amelyről bölcsen kimondta a
Unács, hogy a férfiak a hét öt napján
tehetik igénybe: a tisztátlanok, az asszonyi állatok azonban csak kétszer tehetik
ugyanazt. Ég ezt szenvedem én, Szerkesztő Uram. Pokol az életem. Minden
érvet felsorol nőm, a választópolgár:
hopy tfibb n<3 van, mint férfi; hogy a nő
természettől fogva tisztább hajlamú, tehát
löbKt fürdik; hogv csak a középkori
lötétség tartotta tisztátalannak a fürdést
es illetlen dolognak, tehát a „kultura és
niodernségbcn mértföldes csizmákkal haladó Szegednek annál kevésbé szabad"
(ó mondta!) Kifogyva az argumentumok bel, mi türés-tagadás, azt mondám : Ne
hápogj! Itt aztán beütött a menykő: Ne
hápogjak, mikor a szó szoros értelmében
kint vagyok a vizból, mint a Molnár
Hattyúja. És nagyoLb nyomaték kedvéért
fejemhez rágta a bibliát, (hatalmas protestáns példány!) amelyben szintén bentáll, liogy az örígek pártolták a fürdőző
nőké". lásd: Zzuzsúnna
is a vének. Most
csendesen tűnődöm: ha szeretik a vizet,
miért ne fürödjenek, miért nem engedik?
Miért nom engedik Szerkesztő ur?Vájjon
miért ? Egy választópolgárnő
hitese.

x Eleázár nagy áriáját énekli
Ocskay Kornél szerdán és csütörtökön a K o r z ó - M o z i b a n I
— Szemző G y u l a megint pofoszkodlk.
Szemző Gyula" volt bajai főispán Budapen a korzó Hungária-előtti részén meglátta Táragy Dezső zombori főszolgabírót. Odalépett hozzá és rövid, de hangos
szóváltás után többször arcul
ütötte.
A botránynak a közönség közbelépése
vetett véget. Az eset előzménye a következő : Mikor a szerbek Zombort megszállották, Szemző Gyulának a szerb
hatósagok üldözése elől hirtelen menekülnie kellett. Szemző Tarczaynak tnlajdonitia üldöztetését és most, midőn meglátta. igy csattanósan vett magának elégtételt. Tarczay az este provokáltatia Szemzőt ski inegnerezte segédeit.

x Szóké Szakáll, ez a sokoldalú
miivész szerdán, csütörtökön és pénteken — alkalmazkodva a Belvárosi
Mozi vígjáték-programjához — egy
saját szerzeményű vígjátékban fog
tanulságot adni színészi kvalitásairól.
Serényen folynak a próbák s" a jelekből itélvo, Szőke Szakáll mint szerző
s mint színész egyaránt nagy sikert
fog aratni. A darab annyira mulatságos, hogy a színészek már a próbán igyonkacagják magukat.
— A kOztlaztviseltfk beszerzési csoportja figyelmezteti azokat a közszolgálati alkalmazottakat, akik készpénzmegtéritési igényüket még nem érvényesítették, hogy április 21, 22. és 21 án délelőtt
10—11.óra között a kirendeltség irodájában feltétlenül jelentkezni szíveskedjenek,
mert a rendeletileg megállapított határidftn lul e begzerzőcsoport megtérítést
nem eszközölhet

— Az olcsósági hullani. A Szózat
megállapítása szerint a háború előttibe* képest a drágaság 1521 januárjában kerek összegben kb. 50-szeres
volt. Március végéig azonban kb.
40-szeresre morzsolódott le. Százalékban kifejezve március végéfg az
olcsóbbodási folyamat összesen 12
és fél százalékot faragott le a drágaságból.
'
_ ~ S*t8ré«. Rossa Irén segédszinésznő
Petőfi Sándor-sugáruti lakását az éjszaka
ismeretlen egyének álkulccsal felnyitották
és nagyobb értékű fehérneműt loptak el
onnan. A rendőrség megindította a nyomozást.
*

•-Kerékpárokból, hegyi gumikból dus választék, gyári javitomfively Szántó
bérház.
•

/ozsefnél,

városi
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— Megbüntették i»nnu« nénit- Cserép
ferencnét, a Fehérló-szálloda tulajdonosát
Mrőratullépésért 1000 koronára büntette
m
«g a rendőrbiró.

Betiltották
A

kerületi

a filmrevüket.

főkapitányság védelmébe veszi a színtársulatot.
SZEGED, április 20.
(Saját
tudósítónktól.)

Megírtuk, hogy a szegedi rendőrség elutas^ioita Palágyi
Lajos színigazgatónak a*t a keré.ét, hogy a
társulat válságos helyzetére való tekintetül, a rendőrség ne engedélyezze
a rtiozlkban a filmrevük előadását.
A határozat felebbezés folytán a
kerületi főkapitánysághoz
kerül',
ahol helyt adtak a színigazgató érvelésének és az elsőfokú végzést megváltoztatva ugy döntöltek, hogy a
mozikban szkeccseket,
párjelenetcket
és színdarabokat
nem szabad előadni.
A filmrevük
előadását
tehát a
kerületi főkapitányság
betiltotta. Érdekes a határozat indokolása, amely
elsősorban arra hivatkozik,' hogy a
városi tanács
szabályrendeletileg
megtiltotta, hogy a sziniszezon tartama alatt a színházon kivül máshol nyilvános vigalmak és mulatságok keretében szinielőadásokat tartsanak. Hivatkozik továbbá az indo-

kolás arra is, hogy a színház a
magyar kultura szolgálatában áll s
minthogy a filmrevük a színházi
közönségnek egy nagyrészét elvonják, könnyen b^következhetik, hogy
a színház látogatottság hiányában
kénytelen lesz becsukni.
— Tekintetbevéve, — végzi az indoklás — hogy a színtársulat a
magyar kultura szolgálatában állva,
azt az anyagi siker kockáztatásával
is szolgálja, továbbá,
hogy a társadalom egy bizonyos rétegének, —
amely
anyagi
erejénél fogva
a
magyar
színészet pártolására
elsősorban
lenne hivatott,
— feltűnő
távolmaradása
folytán a
uintársulat válságos anyagi helyzetben van.
Ezért kellett a kerüleli főkapitányságnak a filmrevük betiltása utján a
válságos helyzetben lévő magyar
színészeket védelmébe vennie.
A határozat, amely ellen felebbezésnek van helye, a rendőrség a
napokban kézbesiti az érdekelteknek.

Korzó-Mozi

TELEFON:
Igazgatóság 455.

Szerdán és csütörtökön

TELEFON:
Pénztár 11-85.

Április hó 20. és 21-én

O. Hiibert Janka és Ocskay Kornél
vendégszereplése filmrevü- keretében mfindén
Szerdán

OCSKAY

PlÚSORi

KORNÉL

Tossti: Ninon
Tefibes: Susanne.
Zsidónő: Nagy ária.

O. H I L B E R T

JANKA

Schumann: Szegény Péfer.
Lüwe: Nem látta senki sem.
Duett: Carmen.
Azonkívül

előadáson.

Róbert Franz: Az ősz.
Weingartner: Bokréta.
Zsidónő: Nagy ária.

O HILBERT JANKA
Grieg: Rózsák közt.
Csányi: Alkony.
Zsidónő: Ária.
Duett: Travíata.
Dráma 6 felvonásban.

Helyárak: 24, 20, 16, 12 és 8 korona a vigalmi adóval együtt,
: Előadások pont fél 5, fél 7 és fél 9 órakor.
— Életunt ártány. Ne
méltóztassék
azt hlnnt, hogy a cimben foglalt
szó valami nyakatekert
elcsavardsa az „ártani"
igének. Nem valami ártó, kártékony
lény
az alábbi kis szenzáció hőse, hanem egészen
egyszerűen
az, amit apáink értettek e tősgyökeres
régi magyar
szó alatt,
vagyis
egy derik him sertis. A himserlés,
amely
ezúttal a szőnyegen, helyesebben
szólva a
sinek közt forgott, az életunt sertések válfafábd tartozik. Legalább is erre kell következtetni abkól a meggondolatlan
tettéből, hogy tegnap délután
elszánt
iramodással az egyik „Pálfi*-gőzös
kerekei alá
vetette magát, amelyik éppen ikkor
döcögött el nagyszuszogva
a Kossuth
Lajossugáruti csendőrlaktanya
elölt.
Történnek
még csodák ..'. a jámbor masina
nagyot
horkant és elgázolta
az életunt
ártányt
egészen ugy, mint egy komoly
mozdony.
ÁÍ ártány még egy utolsót sikoltott s ezzel kilehelte
a lelkét. Szerelmi
bánat,
anyagi zavarok, vagy más tragikus
sorsfordulat kergette-e halálba a szegény ártányt ? . a t t még nm
lehessen
tudni.
Tettének oka eleddig,*ahogy
mondani
szokás — még ismeretlen. Nem lehetetlen
az sem, hogy a sertéspiacon
b. . '.ott áresés keserítette el beesületes áru. u szivét.
Hiszen mi öröm tehet még az t.< «n egy
ambiciózus ifjú sertésnek, ha már
pilor.,
40.000 koronát sem adnak
érte ? A szomorú, szép sertéstragédiát
egy tréfás fordulat fejezte
be. Valamelyik
járókelő
ugyanis a sikoltástól és a vértől megijedve
odarohant
az első telefonhoz és a mentőket hivta. A mentők ,iéhány perc múlva megjelentek a véres esemény
helyszínén
és
könnyű
elképzelni,
milyen furcsa
arcot
vágtak, mikor az öngyilkos ártány
kihűlt
tetemét
megpillantották.

x A valódi JANINA cigaretta sodrópapirt
viznyoinással k£rje a dohánytőzsdékben.
— A mai pl«c nagyon lanyha. Kereslet és kínálat egyformán csökkenő volt.

Ezüst és aranij
cigaretta-szelencék,
b r i l i á n s ékszerek,
aranyáruk,

nagyon

szép ezüst evőszerek

feltűnően olcsó,
leszállított
árban
IJl
T
l í j gjí f
*J
V Jl M
kaphatók

3*1.

Fischer Testvérek
ékszerészek
Telefonl
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Szeged,
Kárász-u. 10.

SPORT

Csütörtökön

OCSKAY K O R N É L

A kinai ö r d ö g

- A kibágáai bíróié* Hajdú
jánoa
tejárust vizezett tej forgalombahozataláért
180 koronárai, Fodor Józsefné Nyitrai Terézt ugyanezért 220 koronával,
Márkus
Antalne és Schmidt
Ferencné süteményárusokat utcai verekedésért 10—10 koronával, Rirnfeld
Manót kisebb kihágásért
20 koronával büntette meg.

x Az Ocskay-pár Korzó Mozibeli
szereplései iránt rendkívüli érdeklődés nyilvánul meg a közönség legszélesebb rétegeiben. Amint az első
hir megjelent O. Hiibert Janka" és
Ocskay Kornél fellépéséről, tömeges
előjegyzések történtek a Korzó Mozi
pénztáránál. f:r~érthető "is;-ismerve
azt a rendkívüli népszerűséget, amelynek ez a ma már országos hirnevü
kiváló müvészpár Szegeden örvend.
Az Ocskay-pár szerdán és csütörtökön minden előadáson fellép a
Korzó Moziban filmrevü keretében,
mind a két napon más-más programmal. A műsort külön közöljük. A
helyárak oly mérsékeltek, hogy a közönség minden rétege részesülhet
abban a gyönyöt őségben, amely
O. Hiibert Janka és Ocskay Kornél
énekléséből fakad. Szerdán és csütörtökön egyébként a „Kínai ördög"
cimü rendkívüli izgalmas film kerül
szinre.
— Kevesen voltak a gőzfürdőben ''n megnyitás napján. Sok
huzavona után ma mégis csak megnyitották a városi gőzfürdőt. Réggel
fél 7-kor jelentkezett a fürdőben az
első látogató és a déli órákig alig
volt több 35—40 fürdővendégnél.
Ennek okát főként abban találjuk,
hogy a közönség tisztában van azzV hogy az első napokban a helyiS'íj*?k nincsenek kellőleg átfütve
és r .• jjvái'ják, mig a pénzükért tényleg gőzben fürödhetnek. Pedig nem
nagyon tanácsos sokáig várni, mert
tapasztalatunk szerint a gőzfürdő
élete, illetőleg üzeme nem igen szokott hosszabb lenni a Tiszavirág
életénél.

A SzAK választmányi Ölése.
Hétfőn este bástyái Holtzer Tivadar
elnöklete alatt tartott ülése foglalkozott a MASz Délkerülete alakuló
közgyűlésén az egyesület és annak
tisztviselőjét ért sulyes sérelemmel.
Dr. Szeless József társelnök -indítványára egyhangúlag
kimondták,
hogy az alakuló közgyűlésen hozott
összes határozatokat megfelebbezik
és azt nem ismeri el szabályosnak.
A megsértett tisztviselőjével magát
mindenben azonosítja és felhívja a
SzAK részéről
megválasztottakat,
hogy mindaddig a MAS< Délkerületének ülésén re jelenjenek meg,
mig a sérelmeket a MASz országos
tanácsa r.em reparálja.
A SzAK Budapesten. Olyan megtiszteltetés érte a Szegedi Atlétikai
Klubot, aminőben vidéki csapat
még nem részesült. Az MTK és
FTC tervbe vették, hogy április
24 én, vasárnap fél 5 órai kezdettel
az FTC-vel főmérkőzést játszón. A
SzAK a meghívásnak örömmel tesz
elegei és igy ismét alkalma lesz a
fővárosban is bemutatni játéktudását. Tartalékkal kénytelen azonban
kiállani, mivel a szegedi legjobb
centercsatár, Megyerir beteg. Valószínűleg Wiener László fogja pótolni. Az FTC W egy, esetleg két
tartalékkal áll ki, ugyanis Blum és
Szabó a válogatottban szerepelnek.
Ez azonban a meccs szépségéből
mitsem von le. Előzőleg FTCr-Törekvés bajnoki mérkőzés kerül lejátszásra. A SzAK-ot az elnökségén
kivül számos hive is kiséri. A csapat péntek délután fél 3 órakor indul.

Iroda céljaira
alkalmas 2 — 3 szobás

helyiségei
keresünk bútorozva vagy butorozatlanul a Belvárosban.
Ajánlatok „Iroda" jeligére a
kiadóhivatalba küldendők. 218

2 SZEOED

Tőzsde.

SZINHAZ
HETI M Ű S O R :
Szerda : Búzavirág,
iátek. Premierbérlet
A) 54 sz.
Csütörtök: Buzavinig,
játék. Bérletszünet.
Előadások kezdete este télnyolc órakor.

Búzavirág.
(Bemutató

előadás.)

A tegnap bemutatott darab, sajnos, nem kuriózuma, hanem tünete
a kornak. Ilyen alapon bővebben is
lehetne foglalkozni vele, de kiszakítani és külön, mint önálló műalkotást bírálni: túlságos megbecsülés
lenne a szerzővel, méltánytalanság
azokkal szemben, akik valóban alkotlak.
Bús Sötét László irt egy nagyon
rossz darabot, de hogy mennyire
nagyon rossz ez a darab, a szegedi
előadás mutatta meg. A szerepeit
olyan színészek testére fabrikálták,
akiknek ezer meg ezer dróttalan
kapcsolatuk van a pesti közönséggel. Bőkezű kiállítás, boszorkányos
rendezés, jobb sorsa érdemes kitűnő
színészek: mindez megérthetővé teszi
a sikert és az ötven előadást. Szegeden, ahol ezekből mit sem kaptunk, sivár mesztelenséggel tárult föl
az elszomorító, vásári csepürágás
rút komédiája.
A darab hőse Viktus, a szerelmes
Nő, aki simahaju falusi lánykából
vörös frizurás nagyvárosi démonná
lesz, „megfordítja a vihart és fölgyújtja a tengert," hogy visszahódítsa az életnek, az egészségnek, a
szerelemnek a férfit, akit szeret. Ó,
ez a Viktus régi ismerősünk. A
pesti kaland nélkül, (ami üres külsőség, csak arra jó, hogy u. n.
brilliáns szerepre adjon alkalmat)
Petrarcától Crookerig százan és
százan énekelték ugyanezt a Viktust,
a tiszta, a szent, a jó Nőt, aki
semmi egyéb, csak szerelmes. Búsnak, ugylátszik, egyáltalán nincs tudomása arról, hogy azóta Shakespeare,
Goethe, Ibsen, Tolsztoj, Strindberg
Shaw néhány kemény igazságot is
elárult erről a kedves kis szélhámosról. De kívüle is egész sereg régi,
régi ismerőssel találkozunk a négy
felvonásos folyamán. Például Toldi
Bencéjével, akit már a Tatárjárás is
erősen diszkreditált, Bús pedig végleg kompromittál.
A többi brutális Ízléstelenséget, a
magyar /öld és a magyar poézis
leggyöngédebb virágainak állandó,
otromba profanizálását, amitől csak
ugy hemzseg a darab, nem is emiitjük. A szereplők, — egy-két javíthatatlan erőszakoskodó kivételével,
akik a karzat ízlésének végleges
elrontását ambicionálják — komoly,
becsületes akarattal igyekeztek jót
produkálni. Pogány Irén a túlzásait
és a szakszerűtlen rendezésből
származó tévedéseit leszámítva, tanúságot tett arról, hogy megvannak
berne az igazi művész képességei.
Gáspár-nak
volt néhány meleg és
őszinte jelenete. A közönség hűvösen fogadta a darabot, ami siker
volt, az ar Mőadók érdeme.
!

• 5»inháil b 'ek. (A SzinMiiiroda kf>z!eményei.lSzctarrrfífcríprtf. IVntekenelcveniti
fci a szrih.tr Golcfaden 5 fel von/sos operáiéi, «cely <TnaUidején rendkívül sikerrel
kert/it aziu-. A cins-eríj «t K> házy,
Ab*olon*. Asszonyi iáU/a. A KV.-Nidrét
Djmkos fo«ja énekelni. A komikumról
Fodor, Padőcz, Aszalós ti Mát hé fognak
j>oncoakoüni. A péMt.i elóaOis A), a
aza>'ibiti L) bérlctb in megy.

SZEGED, április 20.
*icaedl árfolyamok: Teljesen ellanyhult vctelkedv mellett csak márkában volt
kötés, 4 25—16—28 árfolyamon.
Bndapeati láróárfolyamok: Lei 410—
425, márka 4 15 4.25, font 1000-1040,
fr. frank 19.80--20 50, sv. frank 45.—
46— dollár 258 - 265, Napoleon 830850, lira 1233-13.10, rubel 1.10-1.12
sokol 360- 370,
kor. dinár 6.90-7 30,
fr. dinár
6.90-7.30, leva
,
osztrák
, lengyel márka 34—36.
ZÜRICH,
április 20. (Nyitás.) Berlin 9.10, Newyork 578, Milano 29.70,
Bukarest 925 Bndapeat 2t2 , /«.Varsóa72 | /„
Prága 7.90,
Bécs 165.
osztrák
bélyegzett 1.00, Zágráb 4.10.
m^nn^nn^nnnmffnfwinryYvv
Sxerkeutik: Dr. SZILASSY CÁSAR é« VÉRBES U * 0
A iierkeiitésírt felelős: Or. SZILASSY cASAft.
Uptul»|donoi: .SZEOED* UpkiadAvillalat r.-t

A Nemzeti zászló- ho.
címzett élelmiszerüzletben

.uiivsAcos «>i»eiett kerül ozinre.
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naponta írisx élelBiszeráro kapható.

Értesítjük a nagyérdemű közönséget,
hogy Kelemen-utca 2. szám alatt levő

kelmefestő és vegyflszliló s
Baletet átvettük. Elvállalunk mindenféle kelmefestést és vegytisztitást a legjutányosabb árak mellett. — Szive*
pártfogást kérnek kiváló tisztelettej:
Luca éa B á r d o t Kelemen-utca 2. sz.

Háztulajdonosnak
magas lakbért,

lakónak
nagy lelépés! dijat fizetek 3—5
szobás modern lakásért. Ajánlatok „3—5 Modern" jeligére
a kiadóba.
379

Ifj. Fischer Testvérek
KBIcsvy-utca 4,
Wagner* pa.ota.

Kötött-, szövött-áruk,

úgymint:

harisnyák, keztytík,
kötött kabátok
óriási választékban, mélyen leszállított
árban kaphatók.
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kóser

NŐI- és f é r f i k a l a p g u á r t ó !
LÉZinaCR

Ó D O N

u t ó i d divat szerint, Jutinjnw áron.

bor

literenkint 4 1 k o r o n á é r t kapható

Szeged, K á r á é i utca 8. (Udvarban).
VA1U1 minden e »«tanAb» i*gt munkákat i lef179

ÖZV.

ADLER

OYULÁNÉ

Kossuth Lajos-sugárut 21. szám.

Asztaltüzhelyek

CUKOR

díszesek, valamint fehér fayeneelapokkal kirakottak is készen k a p h a t ó k

Világos sárga 1 kg. 90 korona
Fehér
1 kg. 110 korona

épület-és mülakatosnál FelsövárosTszent
László-utca 7. szám. 257 Telefon 308

Valéria-tér «s TOrik-u. sarok. TaUfon 766

Kónya

György

üi zsákok

AJLUMyu^uuuuyuyuuuA^wwukAAA

Teljesen

Bőhm Károlynál, *

gabonának, lisztnek jutából, háború előtti
minőségben; textilit, papirzsák és használt zsákok bármily célra kaphatók.
K O t I N
J A K A B
Bocskai-utca 8/b.
40

száraz tűzifa

zsáknagykereskedö,
12—66.

román megszállott

CSaklS a
B t h o z a f a l l é s K M í « l i R.-T. SSISSlr!:
területről

József főherceg-tér 5 (Ti»ti pavmon magatt)

,8 Z E G E D "

és

Lapkiadóvállalat

Boldogasszony-sugárut 35.

Részvénytársaság.

Felhívás!
Felhívjuk társaságunk t. részvényeseit, hogy részvényeiket a teljesített
befizetést igazoló ideiglenes elismervény ellenében társaságunk pénztáránál
(Kölcsey-utca 6, Próféta-szál ló, I. em.) MIELŐBB délelőtt 10—12 óra
között átvenni szíveskedjenek. .
Szeged, 1921. április 15.
igazgatóság.

ElagrtndQ garantált S Z á r a Z

ÍÜZifa

hasábosan vagy felaprítva és hazaszállítva legolcsóbb napi árban kapható

Milkó Henrik

Bto kflm 34

'-

'

—•

7cinHolirf
szegedi készítésűt nagy raktárral
Z ^ Ö l l l U C i y t tartunk. — Száraz épiiőfákból és
— asztalosárukból« nagy készlet.
MT

Alföldi Gőzfürész és Őrlőmalom R.-T.
fiókraktára Brüsszeli-körut 8.
Telefon 4—40. szám.

Telefon 4—40. szám.

Megnyílt

Csenderifs Imre
terménykereskedése

392

Tisza Lajos-körút, Püspök-bazár.
I-a ausszigi rézgálic . . 45 K
128* zsirszóda . . . .
35 K
Saját főzésű háziszappan. 48 K
valamint mindennemű termények
és fűszerek a legolcsóbb napi áron.

Téglacserépgyár

A M a g y a r M o t o r és G é p g y á r R.-T. S z o m b a t h e l y és
Stadler Hlhálu sodroníjszöveí-foni! ós vasárugijár r.-l. Budapest

SZEGEDILERAKATA
Duna-Tiszaközi Keresk. R.-T.
ti
AJÁNLUNK A LEGOLCSÓBB OYARI ÁRON:
Cséplőgarniturákat,
Boranákat,
Malomiáratokat,
Tisztító és szeleld n>sArató és fűkaszáló gépeket,
Csöves tengeri és szitás
Járgányokat,
darálókat,
tákat,
Ekéket,
Répa- és szecskavágókat,
Oazdasági szekereket
Sodronyfonatokat, vas és réz szöveteket, fekete és horg vashuzalai, tüskés sodronyt stb.

üzembehelyezés
Régi nagyméretű tégla,
=
jó minőségű cseráp kapható

Kertész é* Kővári
371

tégla- és cserépgyár
ALSÓVAROS, Cserepes-sor.

Faszén és
kátrány
ismét kapható a

Próbahúzaa lg vcs>:rnap :ste. Gerő Károly 3 fc. vonásos népszínművet, a P;óimhárussa^et eti.eniti fel a szinház vasárnap
esti, A drrabban résztvetí az e^ész nép.
az'iimü "rsmíiyiet, Simcnyt,
Asszcnyival
az eién.
V J s ó r n e p Mater,
grtj
Pinsidó
cimü

Szeged, 1921 április 28.
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Légszeszgyárban.

Nyomatott a Üélmapyarország hirlan

Kárász-utca 14. sz. alatti hentesáruüzlet helyén
= = =

Megnyílt a Kárász-Büffé!

és nyomdavállalatnál, Petőfi Sándor-sugárut 1.

3*4

