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Gáncsolnak.
SZEGED, május 3.

(cvs.) Ma tárgyal a bizottság
Beniczky Ödön megsértett mentelmi,
jogáról. A zűrzavaros, ködös helyzet
ezen a tárgyaláson megtisztulni, kivilágosodni aligha fog. Azok, akik a
zűrzavart okozták, akik a ködöt előidézték, maguk sem szeretnék, ha a
helyzet megjavulna. Igy jó az nekik:
zavarosan, ködösen, nyugtalanítón,
bántón, félelmesen. Igy jó az, hogy
nem jegecesedhetik ki a parlamenti
rend, a tárgyalások zavartalansága,
a munka teremtő nyugalma. Igy jó
az, ha benne vibrál mindenkinek a
lelkében, hogy a kormány pozíciója
nem szilárd, hogy itt előbb-utóbb
válság lesz és vagy az egész kor-'
mány kénytelen távozni, vagy legalább is egyes tárcákban várható
változás.
Minden ürügy és alkalom jó nekik
arra, hogy az országot kétségben
tartsák. Minden kisjelentőségü dolgot, amely az ö érdeküket szolgálhatja nagy horderejűnek fújnak fel.
Miért ? Mert ugy érzik: ha nem velük együtt kormányozzák az országot (ami egyet jelent azzal, hogy
csak az ö akaratukat veszik figyelembe), akkor nekik joguk ván ahhoz,
hogy mfndmt > konaaofcdác+ót, munkát, rendet, az ország jövőjét és
boldogulását felborítsák, tönkre egyék.
Hogy ezzel több kárt tesznek az
országnak, mint amennyit önmaguknak használnak, az nekik mindegy.
Nekik hiába mondotta
Hegedűs
Lóránt, hogy „valaiiányszor in valaki nem fér a bőrébe, azt mindannyiszor az adózó magyar társadalom fizeti meg". Okét az sem hozza
jobb belátásra, hogy békeszerződésünk ratifikációja alkalmából éppen
az ö akciójuk következtében elfogult
és ellenséges hangok kakofon kórusa
zengett fel a francia parlamentben.
Személyen keresztül támadnak mindig. Soha közvetlenül. Előbb Gömbös Gyula elejtésének forszirozásával akarták elgáncsolni a kormányt.
Mikor Gömbös félreállt, Tomcsdnyiba
kapaszkodtak bele és Beniczky mentelmi ügyét fújták fel olyan sérelemmé,
melyet az alkotmányt védő hattyulovagoknak meg kell bosszulniok.
Nein tudjuk, "nem is tudhatjuk,
miképpen határoz majd Bethlen
István. De az a vélemény, amelyet
róla táplálunk, az a politikai mult,
mely Bethlen István mögött áll,
az a politikai iskola, melyet Bethlen
István járt, mindmegannyi biztosíték
arra, hogy ezeknek á közvetett
kormánybuktató stikliknek ne engedjen. hogy precedenst ne teremtsen.
Vagv-vagy 1 A magyar kormánynak ha.olnia nem szabad. A túlzó
balra nem, de túlzó jobbra sem.
S ha máskép nem megy, — példát kell statuálni.

Megjelenik naponkint délután.
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hogy Ruzsicska
hadbíró-századost
keresték, mire azt felelte, hogy nem
tud semmiféle Ruzsicska hadbiró— A nemzetgyűlés mai ülése. —
századosról és képtelenség nála keBUDAPEST, május 3. A nemzet- István képviselőt és sem őt, sem resni.
gyűlés mai ülését háromnegyed 11 jogi tanácsosát a vizsgálatra meg
Azután az inas jelentette, hogy
órakor nyitotta meg Rakovszky
Ist- nem hívták. Fe'olvassa az Uj Nem- valamilyen civil ember akar Tiszáván elnök. A napirend szerint kö- zedék egyik számából a vizsgálatról val beszélni. Midőn a civil belépett,
vetke?ett az 1920—21. évi költség- hangulatkeltés céljából elhelyezett Tisza iránti tiszteletét fejezte ki és
vetésről szóló javaslat tárgyalása. közleményt.
azt közölte, hogy meg tudja neSomogyi István személyes kérdés- vezni a telefon titkos jelszavait.
Rakovszky elnök közvetítő indítványt
tesz, amely szerint legyen először ben szólal fel és céfolja Gaál ada- Tisza azt feldte, hogy köszönöm. A
általános vita, azután fejezetenkint tait. (Az egész vita során nagy zaj civil közben meg is szerezte a jelújból általános vita és ennek végé- van a Házban.)
szavakat.
vel részletes vitát rendezzenek.
Iklódi Szabó János ismertette a
Délután ugy fél 6 óra tájban a
(Jgron Gábor felszólalása után a javaslatot. 1914 óta nem volt költ- komornyik sírva rohant be és kérte
Ház Rakovszky indítványát elfogadja. ségvetési vita s azért fontos a je- nagybátyámat, hogy bújjék el valaHegyeshalmy
Lajos kereskedelmi lenleg meginduló budgetvlta. A javas- hova, vagy ugorjon ki az ablakon,
miniszter a szabadalmi hivatal veze- laton végigvonul a takarékossági mert 8 katona berontott az épületbe.
tőjének illetményéről szóló javaslatot szempont, amit még jobban keresz- Tisza meleg hangon ezt mondta az
tül fognak vinni az 1921—22. évi inasnak: Isten áldjon, László, hü
teiieszti be.
cselédem voltál, <iem bqvok én el
Ezután Gaál Gaszton szólal fel: költségvetésen.
sehova. Ahogy éltem, ugy akarok
Az
első
szónok
Szadeczky
Lajos
1920 februárjában megválasztották
nemzetgyűlési képviselőnek a lengyel- volt, aki ismerteti azokat a pillére- meghalni. Személyesen húzta félre a
tóti kerületben, megválasztását azon- ket, amelyeken a magyar nemzet tolóajtót, három katona állott ott,
ban megpeticionálták. A petíciók feltámadásába vetett hite nyugszik. mindegyiknél Manlicher-fegyver. A
ügyét a harmadik bírálóbizottság Történelmi visszapillantást vet Ma- középső katona — azt hiszem Dobé
István — azt mondta, hogy gróf
egy esztendő óta még nem intézte gyarországtörténetére.
Tisza
Istvánt keressük, majd rákiálel. A vizsgálatra kiküldötték Somogyi
Az ülés folyik.
tott : mi van jl kezében ?
Tisza István igy felelt: Az enyémben revolver, a tietekben fegyver.
A három közül az egyik a leírás
szerint Horvát-Sanovics
volt.
ÖTÓt
Tltza
* I s t v á n n í t és r tzmtt
PÁRÍS, május 3. (M. T. I.) Á Manchester
Guardin "jelenti, hogy
Lloyd George Briand miniszterelnökkel Londonban megbeszélést folytatott, (Almássy Deniset) ki akarták tuszmelvek során újból rámutatott Anglia válságos belső helyzetére. Utalt arra, kolni a szobából. Pont fél 6-kor
ur
hog/ az angol bányászok sztrájkja még mindig tart és óvta a francia Dobó igy szólt: Kegyelmes
miniszterelnököt attól, hogy elsietve benyomuljanak a Ruhrvidékre. A ütött a vég' ő óra. Ebben a pillaminiszterelnök többek között célzott arra a veszedelemre is, hogy a német natban több lövést adlak le éa Almássy Deniset is súlyosan megseés az angol bányászok közös ellenakcióba léphetnek.
besítették. Gróf Tisza István rögtön
meghalt, a katonák pedig nyugodtan távoztak. Fél 8 órakor jött oda
Sándor.
— Tisza-gyilkosok pőrének mai fftárgyaláaa. —
A tárgyalás folyik.
BUDAPEST, május 3. Gadó el- nom, mert mindenütt katonák van- MMMMMWWWWMMMIMVIMMM
nök féltiz után nyitotta meg a fő- nak. Azután viszament szobájába,
Május végén ünnepeljük
tárgyalást. Almássy
Denise grófnőt ott levelet irt, amelyet átadott BoApponyit.
hallgatták ki. Almá^y Denise el- kornak azzal, hogy rejtse az inge
mondotta, hogy október 31-én déU alá és vigye el a címzettnek. Mikor
BUDAPEST, május 3. (M. T. L)
előtt a villa környétén még nem a csendőrség vezetője jelentette, Miután Apponyi Albert külföldi utavolt semmiféle csoportosulás. A kör- hogy erősítést kellene kérni, az en- zását elhalasztotta, az Apponyi Ünnyéken néhány ember ődöngött gedélyt erre megadta.
nepségeket nem junius második fecsak, de a helyzet akkor még nem
A déli órákban egyszerre benyom- lében tartják meg, mini jelezve volt,
látszott veszedelmesnek.
ták a kaput, 6 katona lépett be s velük hanem már május végén. Úgyszól— Én kimentem nagybátyámhoz az az egyén, akiben én Gártnert fel- ván valamennyi törvényhatóságtól
és kérve könyörögtem neki, hogy ismertem. Nagyon megijedtünk, mire értesítés érkezett a rendező-bizottmenjünk át a közeli kórházba, mely- Tisza azt mondta: .revolver van a sághoz, hogy az ünnepségen külnek főnökhőjét nagyon jól ismertem. kezemben és a kezem biztos". A»- döttséggel képviselteti magát. A legNagybátyám csak a fejét rázta és < után GdrtnerMé fordult és azt mondta: több helyen Apponyit díszpolgárrá
azt mondotta, hogy nem megy el,, M e g fogja ön nekem engedni, hogy választják.
mert nem akar más házára vészéi)
lyt I a mai napon a kezemben revolvert
Sziléziában.
zúdítani. Azután Íróasztalához lépe._
itt '<ff tartva beszélek önnel, ha ön is ki- Bányász-sztrájk
és annak fiókjából kivette revolverét
"" veszi revolverét, ugy a halál fia. A
BEUTHEN, május 3. (M. T. I.)
és azt mondta, hogyha ugy látja, katonák kijelentették, hogy Tiszát A Wolff-ügynökség jelenti: A feisőhogy ezzel segit magán és rajtunk, nem akarják bántani és Girtner azt sziléziai
szavazókerületben
kitört
akkor lőni fog.
is kijelentette, hogy — a kegyelmes sztrájk az esti órákig még jobban
Később megkérdezte a csendőr- urat nem hogy bántaná, de a térdét kiélesedett. 62 bánya közül 55-ben
ség vezetőjét, hogy merre lehelne is megcsókolná.
sztrájkolnak. A sztrájk területén ittkijutni, majd személyesen megnézte
A katonák tavozása után meg- ott nagyobb csoportosulások fora helyzetet. Amikor visszajött, azt kérdeztük nagybátyámat, hogy mit dulnak elő, de rendzavarás eddig
mondta, hogy lehetetlenség távoz- akartak-a katonák, mire azt mondta, nem történt.

Megkezdték a költségvetés tárgyalását.

Lloyd George ellenzi az elsietett benyomulást
a Ruhrvidékre.

A l m á s s y Denise k i h a l l g a t á s a .

A SZÉCHÉNYI-MOZIBAN m a „A HÓHÉR FIA" v a g y „ROLAND MESTER",
f ő s z e r e p b e n EVA MAY,
kerül bemutatásra.
3
Telefon 16—33.
Előadások 5, /47 és 7,9 órakor.
Telefon 16-33.
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SZEOED

Szeged é* a Balkán.
SZEOED, má|us S.

(P. A.) Nagy hibánk volt, hogy
eidig mindig a Nyugat felé orientálódtunk s balkáni nexusainkat szerencsétlen vámpolitikánkkal elhanyagoltuk, 0edlg Magyarország jövője
a Balkán felé mutat. Ne akarjuk,
hogy Magyarország az utolsó nyugateurópai állam legyen, hanem legyen az első keleteurópai állam.
• Kereskedelmünknek,
iparunknak
és politikánknak is a Balkán felé
kell szerves kapcsolatot keresni,
mert a Balkán a mi legtermészetesebb piacunk,
kulturfölényünket
csak ott tudjuk érvényesíteni.
Csonkamagyarországot
földrajzi
fekvése a Kelet és Nyugat közti
traniüóforgalom lebonyolítására predestinálja. Jövőben a közvetitőkereskedelern kell, hogy az ország egyik
föjövedelmi forrása legyen.
A Balkán felé való transitókereskedelem legnagyobb és legtermészetesebb gócpontja a határvárossá
lett Szeged. Itt folyik a Tisza, itt
ömlik a Tiszába a Maros, innen
megy egy fővonal Temesvárnak,
egy másik Szabadkán át Fiúménak
és ágazik szét több vonal Nagybecskereknek, az Arad-Csanádi, stb.
Szóval Szeged vasúti és hajózási
gócpont, amely ina Magyarországra
nézve egyesíti magában.Zimony—Orsóvá és Brassó jelentőségét.
A transitókereskedelem lebonyolításához azonban elsősorban jó telefon, táviról posta, vasút és hajózás
szükséges. A roppant ingadozó valutáris viszonyok miatt manapság a
kereskedő kötéseit csak ugy teheti
meg — sokkal inkább mint békében —, ha áruján a leggyorsabban
tovább ad. A XX. században telefonon és táviratban kötik az üzleteket.
Rendkívül iontos tehát, ho/y telefonés távirószolgálatunk a Balkán felé
való relációban kü önösen jó legyen.
A szegedi Kereskedelmi és Iparkamara az összes közgazdasági érdekeltek bevonásával ez év januárjában
telefonankétet tartott, amelyen kérte
a kereskedelmi minisztériémot, hogy
a Szegeden pezsdü'ésnek
indult
közgazdasági élet lebonyolítására
szűknek bizonyult helyi telefonközpontot kibővilse és az interurbánvonalak számát Budapest és Szeged
között kettővel szapori sa. ~
A minisztérium a kérésnek annyiban eleget is tett, hogy elhatározta
a szegedi telefonközpontnak négy
munkahellyel való kibővítését (ami
az év végén el is fog készülni) és
megengedte, hogy addig is, mig az
uj kapcsolótáblák elkészülnek, minden föáilomáshoz a tulajdonos beleegyezésével mellékállomások kapcsolhatók be. Máskép áll azonban
az ügy az inteiurbán vonalakkal,
amelyek pedig fontosabbak. Az
ankét idején Szegednek 5 interurbánvonala volt Budapesthez, április
20-án azonban a 2052. számú interurbán-vezetéket Fé!eg>háza részére
e'vették Szegedik s ez a magyarázata annak, hogy az amúgy is összetorlódott
interurbán-beszelgelések
ma még nehezebben bonyolíthatók le.
Olvastuk a napokban, hogy a kereskedelmi minisztérium Miskolcoa
rádióállomást létesít. Miskolc kétségkívül szén- és vastelepei és gyárai
miatt, valamint
határváros volta
miatt igen fontos hely, ahol rádióállomásra szükség van. Azonban
határozottan merem állítani, hogy
Szeged ugy kereskedelmi, mint politikai szempontból fontosabb Miskolcnál.
Óriásit lendítene a balkáni ;<-ansitókereskedelmen és Szeged váro-

sán, ha a kormány Szegeden is
rádióállomást állitana fel. Igen nagy
jelentősége volna ennek nemcsak
kereskedelmi, hanem politikai és a
sajtószolgálat szempontjából is. Igy
is a mostani nehéz viszonyok között
is balkáni hírekkel Szeged látja el
a Nyugatot, akkor azonban, ha Szejeden megfelelő anténát állítanának
el, Szeged kisebb méretekben Magyarország majnamelletti Frankfurtjává változhatnék. Az utódállamoknak
szándékuk Szegeden konzulátusokat
létesíteni, ezek révén közvetlen gazdasági és politikai kapcsolatot teremthetnénk Belgrád, Zágráb, Fiume,
Bukarest, Szófia, Athén és Konstantinápoly felé.
Ne feledjük el azt sem, hogy ez
év őszén Szegeden egyetem nyilik
meg, amely nemcsak a magyar,
hanem a nyugati kulturát is hivatott lesz a Balkán felé kisugározni.
Hogy egyetemet kaptunk, azt kizárólag annak köszönhetjük,
hogy
gróf Teleki Pál személyében az
első, igazán jelentős országgyűlési
képviselőnk van. Mi bízunk benne,

Í

hogyh) gróf Teleki Pál nem is
miniszterelnöke már az országnak,
de nagy államférfiúi súlyával továbbra
is oda fog törekedni, hogy Szeged
jelentőségét az illetékes kormányköröknél hangsúlyozottan ki fogja
domborítani Igaz, hogy az egyetem
elhelyezése a rettenetes lakásviszonyok
között rendkívül nehéz, de egyetemes európai kulturszempontok és
világgazdasági érdekekből kifolyólag
bizunk abban, hogy a magyar kormány a legfelsőbb tanácsnál nyomatékosan reá fog mutatni arra, hogy
Újszeged és a Tisza—Maros szögén
levő 9 község a trianoni béke értelmében hamarosan felszabaduljon a
jogtalan szerb megszállás alól és
ezáltal az egyetem könnyen elhelyezhetővé váljék és a szegedi állomás
megfelelően kiépíthető legyen a
világ-transitókereskedefem lebonyolításira.
Meggyőződésem, hogy Szegeden
minden illetékes tényezőnek e koncepció alapján állva, mindént el kell
követnie, hogy ezt a.,.várost megérdemelt jelentőségére emelje.

Folynak a t a n ú k i h a l l g a t á s o k
a Návay-gyilkosok ügyében.
H-M.-VÁSÁRHELY, május 3
(Saját
tudósítónktól.)

Markoviéit elnök ma délelőtt fél
9 órakor nyitotta meg a Návaygyilkosok bünügyének folytatólagos
főtárgyalását. A mai tárgyalás a
tanúkihallgatásokkal telt el.
Ifj. Zsarkó Imre elmondja, hogy
április 27-én hajnali háromnegyed
4 órakor fegyveres emberek zörgettek
be hozzá azzal, hogy pesti detektívek és házkutatást akarnak tartani.
3800 korona ezüstpénzt, egy zsebórát és két sonkát vittek el tők.
A városházára vitték, ahonnan félóra múlva elengedték. A vádlottak
közül Dávid Balázsban felismeri azt
a katonát, aki tőle a pénzt elvette.
Dávid Balázs tiltakozik
ez ellen;
azt mondja, hogy Molnár és Tajti
volt Zsarkónál. Feláll Sebestyén dr.
is, de Zsarkó nem ismeri fel. Azt az
embert, aki őt 1 és félévi kényszermunkára itélte, nem tudja a vádlottak között felmutatni.
Jakó
József á következő tanu.
Három fegyveres katona jött érte.
Azt mondták, hogy a városházán
levő vésztörvényszék elé viszik. Miközben öltözködött, e szavakkal siettették : jó lesz ez ugy is az akasztófa
TELEFON:
Igazgatóság 258.

alá I A városházán elvelték a pénzét és azután elbocsátottak.
Dr. Medveczky Imre főjegyző április 27-^n esti 6 órakor hallotta,
hogy félreverik a harangokat, ami
jeladás volt _a nemzetőrségnek a
sorakozásra. Ö is felment a városházára. Éjjel 12 órakor 4 fegyveres
katona jött érte és a főispáni lakásba
vitték. Ott meglátta őt Borsi János
direktóriumi elnök és megkérdezte,
miért hozták fel. Elmondta, hogy
Barta
rendeleiére tartóztatták le.
Nemsokára elengedték.
Kokovay András, a Magyar-Olasz
Bank vezérigazgatója, a következő
tanu. Hajnali 4 órakor fegyveres
katonák zörgettek a hálószobáján.
Megkérdezték a nevét és kijelentették, hogy a budapesti vésztörvényszék elé kisérik, mert ellenforradalmár és arománokkal paktál. Felesége
igazolásra szólította fel a katonákat,
mire ezek revolvert foglak rá. Arra
a kérdésre, hogy vihel-e élelmet, azt
felelték a felesegének, hogy jöjjön
4 ("irakor a városházára, ha akkor
még életben találja,
gondokodhatik
az élelmezéséről.
Dániel Balázs tagadja, hogy résztvett ezekben a letartóztatásokban.

Belvárosi Mozi
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Amerikai szinmü 5 felvonásban.

A „Metro"-gyár kiváló újdonsága.
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E l ő a d á s o k 5, 7 és 9 órakor.

TEGNAP
délután a gsbonsetlllás dolgában a közélelmezési minisztériumban szakértekezlet
volt, amelyről Mayer János közélelmezési
miniszter a kővetkezőket mondotta:
— A mai értekezleten csak elvi megállapodások jöttek létre. A végleges döntés
a minisztertanácsot illeti meg. Az ellátatlanok kataszterét revideálni fogjuk, de
megnyugtatásul annyit mondhatok, hagy
azokról, akik eddig ellátatlanok voltak,
nagyobbarányu gondoskodás fog történni
ezentúl is. Akiknek a jövedelme olyaa,
hogy a szabadforgalomban ia be tudják
szerezni szükségleteiket, azokról nem ax
áltam gondoskodik. Az ipari munkásokat
felvesszük az ellátatlanok közé. Különösen ott, ahol nagyobb tömegekben: igy a
városokban, gyártelepeken és bányákban.
•

Nagyatádi
Szabó István földmiveléstlgvi
miniszter kijelentette, hogy a terméskilátások igen kedvezőek, csak hideg idő ne
álljon be Rekvirálások többé nem lesznek. Az ellátatlanok kataszterét revideálják. Kimaradnak belőlük azok a nagy
jövedelmekkel birók, akik a szabadvásárlás utján is be tudják szükségleteiket szarezni. A koront javulása foíytán remélhetőleg nemsokára elérjük a világ-paritást
a gabona árában is. Holnap a gazdatársadalom érdekképviselete fog tanácskozni
a közélelmezési miniszterrel, aki felszólítást intéz a gazdákhoz, hogy. azokból a
terményekből, melyekben nagyobb felesleg
mutatkozik, megfelelő mennyiséget bocsássanak az állam rendelkezésére.

.

Hegedűs
pénzügyminiszter a korosa
ujabb javulásáról a következőket mondta:
— Én a korona javulását egészen természetszerűnek találom. Annyira biztosan
tudtam ezt már előre, hogy még januárban olyan utasítást adtam a pénzügyminisztérium költségvetési osztályának, mely
szerint az 1920—21. évi költségvetést azoa
az alapon dolgozzák ki, hogy a magyar
korona három centime-ot ér Zürichben.
A pénzügyminiszter megjetent a kisgazdapárt tegnapi ülésén, ismertette a költségvetés főbb adatait és kijelentette, hogy
még e hó folyai.ián beterjeszti a jövő évi
költségvetést. A jelenlegi 1920—21. évi
köl'ségvetésben deficit lesz, de ez mindenült igy van az egész világon. A mi
költségvetésünk jobb, mint az osztrák,
mert mig Ausztriában 8 : milliárd költségvetés mellett 57 milliárd a deficit, addig
a mi 1920-21. évi költségvetésünk 20
milliárd mellett 9 milliárd a deficit A jövő
évi költségvetés összege 26 milliárd lesz.
de a deficit nem fog növekedni, mert az
uj adók kivetésével jelentékeny jövedelmi
szaporulat várható. Egyébként a deficitet
belföldi kölcsönnel fedezzük. A takarékosságot a jelenlegi költségvetésnél nem vittük keresztül, de az uj büdzsében már
következetesen keresztülvisszük.
Hegedűs kijelentette, hogy az uj költségvetésnél gondoskodás fog történni, hogy a
tisztviselők előléphessenek.
A keresztény egyesülés pártja
Andrássy
elnökletével értekezletet tartott, amelyen
megjelent Hegedűs pénzügyminiszter is.
Hogedüs bejelentelte, nogy a költségvetés
tárgyalásánál azt szeretné, hogy a vita
minél szélesebb mederben folyna. A javaslatot iklódi Szabó
János előadó ismertette. Benárd
Ágoston azt kérdezte,
hogy az udvarnagyi bíróság megszüntetését illetőleg mi a kormány álláspontja
Hegedűs
kijelentette, hogy ez irányban
a tárgyalások még a kezdet stádiumaban
vannak. Szádeczky Lajos a pozsonyi és a
kolozsvári egyetemek ügyében kért felvilágosítást. Hegedűs kijelentette, hogy a
kormánynak határozStt szándéka, hogy a
két egyetem továbbra is fennmaradjon.
•
A tegnapi londoni tanácskozások
eredménye az, hogy Franciaországnak magengedik a mozgósítást, egyúttal azonban
ultimátumot intéznek a német kormányhoz.
•
Briand a következő négy dolgot mondotta elengedhetetlencknek: A Birodalmi
Bank aranykészletének Kölnbe szállítását;
a külföldi értékpapírok kiszolgáltatását;
a német vámok lefoglalását és ellenőrzését; a német iskolaügy ellenőrzését.
Briand kijelentette, hogy Franciaország
ezekből a követelésekből nem engedhet.
•
Szakértők megállapítási
szerint Németország köteles lesz háromféle kincstárjegyei kibocsátani. még pedig egy 12, egy
50 és egy 80 milliárdost. A Relgiumnak
fizetendő német adósságot ennél a számításnál nem vet'ék figyelembe.
•
Az a jugoszláv
oldalról
terjesztett hir,
hogy Románia csatlakozott volna a kis
ántáathoz, — nincs megerősítve.
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A kibővített árvizsgáló-bizottság
első plenáris ülése.

Csányi S á n d o r
tragikus halála.
SZEOED, május 3
(Saját
tudósítónktólJ

Tragikus körülmények között távozott el az élők sorából Szeged
kereskedelmi életének és társadalmának egyik tekintélyes tagja, Csdnyi
Sándor gyap|unagykereskedő. Halálának körülményeiről munkatársunk
a következőket tudta meg
M a reggel a szokott időben távo-

zott el Korona-utca 15. szám a'att
levő lakásáról azzal, hogy jóismerőséhez, Biró Benő főmérnökhöz
megy látogatóba, kinek a Kigyóutcai Keleti-palota harmademeletén
van a lakása. Vidám és jókedvű
volt, mint életében mindig. Ismerőseit — akikkel útjában találkozott,
— mosolyogva, fiatalosan üdvözölte,
sőt többekkel megállt beszélgetni
is. Körülbelül tiz órakor ért a Kigyéutcai palota elé, mielőtt még bement volna a lépcsőházba, először
beszélgetésbe elegyedett az utcán
játszogató gyerekekkel, akik közül
az egyiket ölébe kapva, megcsókolta.
Minden baj nélkül ért fel Biró Benőék
lakásába, hol Biró Benőnéésegyszobaleány fogadták. Csányi épen kezet
akart szorítani Birónéval, amikor
hirtelen fejéhez kapott és egy pillanat alatt a földre zuhant. Biróné és
a szobaleány az első meglepetésükből feleszmélve, ijedten szaladtak a
telefonhoz. A gyorsan előhívott orvosok és rendőri bizottság azonban
csak a beállott halált konstatálhatta.
A szerencsétlen embert, mint az orvosok kétségtelenül megállapították,
szívszélhűdés érte. Ugyanolyan halál jutott neki is osztályrészül, mint
az évekkel ezelőtt hirtelen elhalt
bátyjának, Csányi János királyi tanácsosnak. A tragikus véget ért kereskedő halálhíre percek alatt szétfutott a városban. A korzóról a halálhír hallatára a helyszínre siettek
az emberek, megilletődve nézték az
előhívott hullakocsi szomorú munkáját, amely a holttestet a gyászházba szállította.
*•

*

Csányi Sándor régi szegedi család
sarja. 56 évet élt. Tevékeny résztvett Szeged kereskedelmi életének
fellendítésében, vezető egyénisége
volt a magyar gyapjukereskedelemntk. igazgatósági tagja a SzegedCsongrádi Takarékpénztárnak, a Husés Vásárpénziárnak, alélnöke a Cinner és társai szalámigyárnak, a Csanádmegyei Sertéshizlaló Részvénytársaságnak. Ezeken kivül még számos kereskedelmi és társadalmi
intézmény életében vett tevékeny
részt. Halálát felesége, egyetlen fia,
dr. Csányi Mátyás ügyvéd, kiterjedt
rokonsága, közöttük Csányi Mátyás,
az ismert zeneszerző és ismerősei
gyászolják. A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár épületén cyászlobogrt
hirdeti a tragikus halálhírt. A temetésről ezideig nem történt iaíéir
xedés.

Ésnsk s huaársk az állatvásár ó t s Tojásból készfil-e a tojásosoerec f — Ellenórslk a vendéglői menürendszert és le fogják szállitani a kávéházi árakat.
ujabban igen sok tojást fogyasztanak
az úgynevezett tojásos perec készítAz árvizsgáló bizottság tegnapi ményeikhez. E körülménynek tudják
ülésének érdekességei adott az a be, hogy a tojás ára nem akar csökfogja
körülmény, hogy a Somogyi polgár- keni. A bizottság rendőrileg
hogy mit
használnak
mester és Balogh Károly árvizsgáló- megállapittatni,
gyártásához
bizottsági elnök áltsl kinevezett uj a pékek a tojásos perec
és
ennek
eredménye
birtokában
abtagok ugyszó|yán teljes számban
ban
bíznak,
hogy
a
tojás
mai
árát
megjelentek azon. Az ui tagokat az
ülés megnyitása után Balogh
Ká- sikerülni fog leszállittatni.
Elrendelte még a bizottság a venroly tájékoztatta feladatukról és műmenürendszer
betartásának
ködési körükről és három albizott- déglői
szigorú
ellenőrzését.
A
legközelebbi
ságba osztotta be őket: a mezőgazdasági, továbbá ipari, kereskedelmi és for- napokban revízió alá veszik a kávégalmi és végül az általános albizott- házi árakat is. A fa és cukor ára
ságokba. Ezek az albizottságok kü- ugyanis az utóbbi időben oly méra kávét
lln-külön fognak ülésezni és a tel- tékben esett, hogy például
ma
legalább
egy
koronával
olcsóbjes ülés e'é csakis felebbezés esetén
ban
lehetne
már
adni.
Ezt
illetőleg
kerülnek majd az egyes ügyek.
a bizottság legközelebbi ülésére
Az uj bizottsági tagqk igen in- megidézik Kass Jánost, mint a szetenzív érdeklődést tanúsítottak a fel- gedi kávéházi iparosok egyesületének
vetett tárgyalási anyag iránt és az elnökét, akivel ilyirányu tárgyaláülés ez alkalommal nem szűkölkö- sokat fognak folytatni.
dött ötletekben és tervekben sem.
A r uj bizottsági tagok egyébként
Kérdés természetesen, nogy meddig
sok
uj ötletet vetettek felszínre és a
fog ez a lelkesedés tartani és hogy
lesz-e elég ereje a bizottságnak arra, jelek szerint nagy az ambíció.
hogy határozatainak érvényt is szerezzen
A bizottság egyébként elsősorbsn
s A K »
a husáraV szabályozásával foglalkozott. Elrendelte, hogy a husiparosok
SINEG,
az árakról szóló kimutatást hetenként kötelesek bemutatni és mint
PONYV/I
érdekességet, közöljük az árak elés gazdasági kötéláruk a legjutányosablenőrzésének azt ei érdekes és uj
ban beszerezhetők HGSS&R iRJOS cégnél
móduszát, hogy a disznóra és a
Lenin. Londonba
készül.
Feketesas-utca
24. 130 Telefon
13—57.
marhára próbaváqdst
rendeltek el.
BÉCS, május 3. (M. T. I.) LonA vágások a bizottság tagjainak jedonból
jelentik: Moszkvai híradás
lenlétében fognak történni,'a' levágott disznót vagy marhát ki fogják szerint Csicserin megbízta Krassint,
mérni és eszerint fogják az árakat hogy puhatolódzék Londonban, hogyan fogadnák ott Lenin londoni
megállapítani.
látogatását. Leninnek az a szándéka,
Függetlenül az árvizsgáló-bizottsági
hogy londoni hivatalos körökben
határozatoktól, meg kell jegyeznünk,
propagandát csináljon Oroszország
• hogy a hatósági mészárszékben a
vasárnapi országos állatvásár követ- újjáépítésére vonatkozó politikai és
keztében, tegnap reggel óta igen gazdasági terveinek. Ezek a tervek
tekintélyeseit esték a húsárak és nagy szerepel játtalnának az angol
valószínű, hogy a többi husiparos kormánynak és az angol iparnak.
is kényszerül árait a hatósági A lengyelek is megszállják
mészárszék árai szerint irányítani.
Sziléziát.
A hatósági mészárszékben ugyanis
40 korona a legolcsóbb 'és 1 66
BÉCS, május 3. (M.T.I.) Az Österkorona a legdrágább marhahús ára, reichische Tageszeitung-nak
jelentik
a börjühusé 60 és 66 korona, csak Drezdából: Waigandt tábornok és a
a sertéshús mai 80 koronás magas lengyel és cseh vezérkar között
ára nem akar megfelelő arátokban hosszabb tárgyalások folytak, mecsökkenni. Megjegyzendő, hogy a iyek során megállapították, hogy az
szakkörök véleményei szerint még ántántcsapatokkal közösen fognak
további áresések várhatók.
fellépni. A terv szerint lengyel és
A tárgyalások további folyamán cseh erősítések is csatlakoznak azokkifejezést adott az árvizsgáló-bizottság hoz az ántántcsapatokhoz, melyek
ama véleményének, hogy a pékek Sziléziába fognak bevonulni.

„Ferravin"

(China-vasbor)

SZEOED, május 1.
(Saját
tudósttónktól.)

Z

TEiHfOH:
Igazgatósig 455.

KORZÓ-MOZI

^ Kedden és szerdán

„Ferravin"

védjegyre ügyeljünk 1

m

N3I kalap tavaszi újdonságai!
Mig a készlet tart, meglepő árban
árusítom. Atvarrást, tormázást, fes- 236
tést elismert olcsó tisztviselői 'áron

Rode Imrénó

Horváth Mihály utca 7.

— A Magyar Távirati Iroda
köszönete. A Magyar Távirati Iroda
vezetősége a következő levelet intézte a Szegedi Lloyd • Társulat
elnökségéhez: .A
mai lapokból
őszinte örömmel értesültem, hogy a
Szegedi Lloyd Társu'at évi közgyűlésén a M. T. 1. szegedi fiókjának jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. Ugy munkatársaim, mint a
magam nevében hálás köszönettel
veszem ezt a nem várt elismerést,
mert a M. T. I. nem szolgált r i
ilyen kitüntető elismerésre, amenynyiben csupán kötelességet tdjesitette. Egyben le kell szögeznem azt
a tényt, hogy a mi munkásságunk
alapjait a budapesti közgazdasági
osztályunk kiváló vezetőjének, dr.
Wünscher Ferenc urnák köszönhetjük, a gyors telefonkapcsolások pedig a szegedi I. számú postahivatal
kiváló munkásságának és a szegedi
postaigazgatóság jóindulatának az
érdeme. Ugy munkatársaim, mint a
magam nevében a legmelegebben
köszönöm ezt az illetékes helyről
jövő elismerést és biztosithatom a
tek. Elnökséget, hogy a jövőben is
a legnagyobb
lelkiismeretességgel
fogjuk végezni feladatunkat és tőünk
telhetőleg elő fogjuk mozdítani a
sok bajjal küzködö legitim kereskedelem nehéz munkáját. Fogadja
Elnök ur kitűnő tiszteletem őszinte
nyilvánítását. Pillich András s. k.
felelős szerkesztő.
— ElAadás a tzagedl mérnOkegjrUtbaa. Egy,.a legújabb időben spkat emlegetett kérdésről, az Einstein-féle Relativitás
elvéről tart előadást Tóbiás
Béla oki.
gépészmérnök szerdán délután 5 órakor
az állami főreáliskola emeleti termében.
Vendégeket uivesen lát a vezetőség.

— Tizenötödikén
bezárják a
gőzfürdőt. A városi gőzfürdő üzeme,
melyet, mint megírtuk, a város igen
nagy áldozatokkal tud csak nyitva
tartani, már e hó 15-én bezárja
ismét kapuit. A gőzfürdő e 2 hétre'
még el van látva szénnel és nem
tartjuk érdektelennek annak közlését sem, hogy a város naponta átlag 3000 koronát fizet rá a 'gőzfürdőre.
jr

'ékszereket,
briliánsokat,
gyöngyöket

nagyon olcsón
árusítanak . , :

Fischer Testvérek

Május hó 3. és 4-én

Jk charenfani kutya.
Detektivtörténet 5 felvonásban.
A FŐSZEREPBEN:

Lya Mara és Johannes Riemann.
=

Azonkívül

Az amerikai nagynéni.
Burleszk 1 felvonásban.

Főszereplők

Bojda Jiici y M a t t y a s o v s z k y

Előadások 5, 7 és 9 órakor.

• >A

Arany, ezüst

ékszerészek

A tánckirálynő bájos főszereplőjével

vérszegényeknek a leghatfcosabb

K ipható minden gyógyszertárban.

TfliBFOH:
Pénztár 11-85,

HÍREK

38d
i

ti

Szeged,
Kárász-u. 10.

Telefon 10-65.

Telefon 10-65.

— Most kell fizetni a város
földjelnek haszonbérét. A város
tulajdohát kép>zö bérföldek után a
félévi földhaszonbérlet e hó l-lól
15 éig tartoznak á bérlők a város
pánztárába befizetni. Egyelőre nem
lehel tudni, hogy mily összeg fog a
város pénztárába befolyni, annál is
kevésbé, mert e földek egy tekintélyes rész* ma megszállás alatt van.

Szeged, 1921 május 4.

SZBOBD
— Letartóztattak egy országszerte körözött brtőrönőt. A budapesti államrendőrség
körözöleve'e
alapján a szegedi rendőrség az egyik
zugszállodában
letartóztatta
Solti
(Szénási) Margit be'örésért többszörösen elitélt pesti csavargónőt,
aki csak nemrégiben szabadult ki a
raária-nosztrai fegyintézetből, A letartóztatásra az adott okot, hogy
Solti Máriát egy nagyobbszabásu
betörés elkövetésével gyanusitják. A
rovottmultu betörónöt ma kisérik fel
Budapestre.
x Dr. Kováts Ferenc, a tüdőbeteggondozó r. orvosa értesiti betegeit, hogy rendelőjét áthelyezte
Valéria-tér 1. sz. alá (gyógyszertársarok). Rendel d. u 2—4-ig.
x Detektlv'örténet, a Charentani
kutya került vetítésre hétfőn a Korzó
Moziban. A zsúfolt nézőtér feszült
figyelemmel élvezte a rendkívül
éídeki'eszitö filmet, amelynek izgalmas
jelenetei szenzációs sikert biztosítanak a Charentani kutyának. Pompás
volt az egyik főszerepben Lya Mara,
ez a szépséges filmstar, aki már
Elssler Fanny szerepében emlékezetes tetszést aratott. A Charentani
kutyát szerdán vetiti utoljára a Korzó
Mozi.

x A

Behozatali

és Kiviteli

Részvénytársaság irodáját Aradiutca 3. szám álá helyezte át. Telefon 886.
— Még Mindég árkvznek feljelentések

Er6« «ilen Ma Szende Mihály kereskedő
tett feljelentést Erős Ede ellen 10.000 korona elsikkasztása miatt.

Irógépjavitásokat,

jókarban UrUif Izakizértrn vállal
Ktltmsn Márton éa Táraa cég

Kárász-utca é l Dugonics-tér sarok. 423h
Írógépek é i kellékek raktára, o Telefon 13-12.

— Dr. Fehér István orvos, bőrgyógyász, urologiai rendelőjét Polár-utca 2. sz. alatt (Tisza Lajos-körút
t Polgár-utca sarok) megnyitotta.
Rendel d. e. 9—12-ig. Vasár- és
ünnepnapokon d. e. 11—12-ig.
z Ounnsr Tolnia a Belvárosi
Moziban. A publikum lelkes elragadtatása kisérte tegnap a Belvárosi
Moziban lezajlott bemutatót, hol a
Metró-gyár Csavargó cimü 5 felvonásos színmüve és a Nordisk-gyárnak egyik kiváló filmjét, a Modern
Faust cimü 4 felvonásos tragédiát
mutatták be. A hatásaiban nagyszerű filmdarab megkapó realizmussal tárja elénk egy önző ember lelki
életének rajzát. Szép változatokban
eleveniti meg a nemes önzetlenségnek tusáját a gyarló emberi tulajdonságok felett. Ezek és a szereplók művészi játéka teszik felejthetlen élménnyé ezeket a kiváltságos
sikerre hivatott filmdarabokat.

Í

— Sikerült fényképek a legolcsóbbak Auer-frvéreknil Kölcsey u. 8.
— Háromnapos fogság után —
szsbadlábrshelyezték. A rendőrség
szombaton délelőtt letartóztatta Reorovszky Jenő nagvbecskereki hírlapírót, akit a Délvidéken kifejtett hírlapírói tevékenykedése miatt hűtlenséggel és izgatással vádoltak. A letartóztatott hirlapirét átkísérték az
ügyészség fogházába, honnan az
ügyészség rendelkezésére ma reggel
szabadon bocsájtották.

Paplanok készítését Reiser
cégnél legelőnyösebb árban és legszebb kivitelben szerezhetők be. Paplanok átdolgozását 50%-al olcsóbban vállalom. Raktáron
levö áru leszállított árban megkezdődön. 393

Kitűnő házi koszt

kapható kihordásra és bentétkezésre a Kossuth
Lajos-sugárut 29. szám alatti véndáglöbtn. Iilat.s
•Ki éa vacsara aaaméiysaklat 24 k.r.aa.

Kitűnő tiszta italok!
Pontos kiszolgálás:
Teieion 12-57. — Szives pírtfog krt kér:

ézv. Gbröfl Lászlóné, il. v.

Tőzsde.

Munkálkodnak

H u n g á r i a husc s a r n o k vá'Sírlási^'faTás

SZEOED, május 3.
SZEGED, május 3.

Dr. Szandter Pál egyetemi tanár,
ki szombattól hétfő estig tartózkodott
Szegeden, Gaál tanácsnokkal is
4otytatott az egyetem elhelyezését
illetőleg tárgyalásokat Az egyetemmel kapcsolatos sürgős lakásigények
kielégítésén kivül a törvényjavaslat
mielőbbi letárgyalását is szorgalmazni fogja a kultuszminisztériumban.
Bárdoss
Béla, a lakáshivatal elnöke, az egyetemi tanárok szegedi
elhelyezését biztosítandó, a következő értesítése közlésére kést föl
bennünket:
... A Szegedre helyezendő egyetemi tanárok megfelelő szegedi
lakás ellenében több 3, 4, 5 szobás budapesti lakást ajánlanak fel
cserébe. A budapesti lakások minden fennakadás nélkül átvehetők
lesznek. Akiknek megfelelő lakásuk van és a cserére hajlandók,
szíveskedjenek levélben hozzám
(városi bérház, lakáshatóság) sürgősen, de legkésíbb folyó hó
15-ig bejelenteni.
Ugyanezen napokban járt a város
megbízásából Budapesten Berzenczey
Domokos főmérnök, aki az egyetem
ügyében Vass kultuszminiszterrel,
dr. Tóth államtitkárral, Korb Flóris
mttegyetemi tanárral és több egyetemi tanárral folytatott tárgyalásokat. Berzenczey főmérnök elsősorban
a törvényjavaslat mielőbbi tárgyalását sürgette és átadta Vass miniszternek a város azon üzenetét is,
mely szerint nagy örömmel várja
Szeged a kultuszminisztert a piaristarendház 5-én megtartandó, díszes
ünnepségére. Vass miniszter erre
vonatkozólag azt a választ adta,
hogy hamód adódik rá, ugy csütörtökön feltétlenül Szegeden lesz.
Egyébként pedig a holnapi nap folyamán utazásáról telefon utján értesíteni fogja az illetékes tényezőket.

' fcsegadl tózsda Az üzlet szilárdan indult, később telje*n ellanyhult. Márka
S 28-ról 318-ra esett. Leiban csak jelentkezett az áru, de nem talált vevőt.
SadapMti láráárfoljraaiok: L « 3 1 5 —
327, márka 315- 3 25, font 770-790,
fr. frank 15.50-16.30, sv. frank
3b.37 - dollár 197-210. Napoleon 610620,; líra 10.30-10.70, rubel 0.68-^.72
'iokol 282—295, kor. dinár 5.65- 6 05,
fr. dinár 5.65-6.05, leva
——-—.
osztrák 3PA-33 1 /* lengyel márka 22-24
ZÜRICH,
május 3. (Ny:iás.) Berlin 880,
Newyork £67, Milano 27.50,
Bukarest 9.30 Budapest 260, Varsó 0.68,
Prága 790. Bécs
160,
osztrák bélyegzett 0.95, Zágráb 4.05.
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mindennemű

PÉNZEK

vétele és eladása

BÉCS, május 3. (Saj. tud.) Bécsi
jólértesült körök állítása szerint az
ántánt és Németország közötti konfliktusban a leghalványabb remény
sincs a békés kiegyezésre. A német
kabinet, hir szerint, nem fogadhatja
el az ultimátumot. Franciaország a
Ruhr-vidéket feltétlenül megszállja
100 kilométer hosszú és 40 kilométer széles területen.

SZÍNHÁZ
—
V
HETI MŰSOR:
Kedd : Szulamith, keleti opera. Bérletszünet.
Szerda: Offenbach,
daljáték. Bérletszünet.
Csütörtök délutin: VI? özvegy, operett
Csütörtök este: Bíboros, szinmü.
Péntek először: A buta ember, vígjáték.
Premierbérlet A) 58. sz.
Szombat: Troubadour,
opera. Premierbér.et B) 59.
Vasárnap délután: Próba házasság, népszínmű.
Vasárnap este: Gül Baba, daljáték. Bérletszünet.
Hétfő: Troubadour,
opera. Premierbérlet A) 59.
Az esti előadások 8 órakor kezdődnek.

Windisch Vilmos
műszerész y írógép specialista

Szeatgyőrgy-tér 5. szám.
Telefon szívességből 555. sz. 400
Belvárosban jobb uri családnál kerestetik

.Lakás" jelige alatt a kiadóhivatalba.

P É N Z T Á R I Ó R A E O É S Z NAP.
vrrrrryvTvyrvyy^ryyvyv^rvv
Sxerkesrtik: Or. SZILASSY CiSAft aa VUBIS EHté
A szerkesztésért felelős: Or. SZILASSY CiSAft.
Laptulajdonos: .SZEGED* lapkiadóvállalat r.-t

AA^wuuwwwuwuwwwuwywwuwgywut
Bármily mennyiségben

Bösendorfer zongora
kl A n ő h a n g ú , rövid, fekete, uj,
eladó Boldogasszooy-sugárut 15,

OAJZAOÓ.

v e s z e k Uveget 9

uj és használt fshérasmflt és férfi*
ruhát. Wslsssnbsrl, Attila-Utca 8.

Ie80lcsóbban
kapkatók

Kniffel Konrád
Iskola-utca 26.

VIGYÁZÓ

Valéria-tér 10. 222 Telefon 10-71.
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HŐI kalapok

ÉS

447

Z a á k , zsin
zsineg, 1ponyva,
kötéláru és
' h á l ó raktára

I. ker., Károlyi-utca 2. és Feketesas-utca &,
sarok, volt Feketesas-kávéházzal szemben.
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Alakításokat vállalunk.

4
4
8

Nyersbőröket
bércserzésben való kikészítés végett
elfogadunk minden
zm

szerdán és szombaton
d é l e l ő t t 8-tól 12-lf

Zsótér-utca 5. sz. alatti gyártelepünkön.

Schcinbergcr és Popper
bőrgyár. Az eddig gyártott bőrökön kivül készítünk:

kecskíbörMI savról, boriuMrNH ftozoL

Irodai kisasszony

szép írással, ki a gép- és gyorsírásban
jártas, kitűnő számoló, felvétetik

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

a Kőbányai felféri Serfőző R. T.
főraktáránál Szeged, Margit-utca 23. sz,
Ovadékképesek előnyben. Állás nyugdíjjogosultsággal jár.

SajátkezQleg irt ajánlatok a fizetési igény megjelölése mellett es bizonyítvány-másolatok ax
eddtpi működésről személyesen nyújtandók be
a délelőtti órák alatt
'
441

cégnél, F a k s t s s s s - a f c s 22. az- m

AndMci 4

önállóan főz, magas fizetéssel felvétetik Petőfi-utca 6, földszint, 4.
ajtó, Kiss mellett.

ROBICSEK

Fra> ciaország ragaszkodik a
Ruhr-vidék
megszállásihoz.

6

Szakácsnő,

KAROLYI-UTCAI K R O Ó
BANK- ÉS VÁLTÓÜZLET

Mind ennem*
kötéláru, zsineg, zsák, ponyva, szőlőkötöző fonalak és háló gyári áron kapható.

Telefon «K.

427

kétágyas szoba,
Dinár, Dollár, Lei, esetleg
konyhahasználattal. — Ajánlatok

Kender-, köréi- és
91
zt Intjáruk, zsák
és szalmazsákok

VHRGfl HIHJUY S E m Szegtd

Feketesas-utca 19. szám.

a legjutányosabban beszerezhetők

Molnár és Társa

Wertheim-kasszák,
takaréktözhelyek
és különféle lakatosáruk Mélyen
leszállított áron beszerezhetők

Horváth Vendel
mintaraktárában, Püspökbazár, Mérey-u.
Telefon 5—57.
44!

I p a r t e l e p i ösz-utca 6 szám.
I m n o r t
i m p o r i

CIPŐKET
vásárolhat a legszolidabb áron

R O B I I S C K N É L
t e a M.

rCKCTCSM

2S2

Szeged sz. kir. város
gépkocsiflzeme
Mikszáth Kálmán-utca 22. sz.

Gaadsségi gépek nsgy raktára.
Kéazit, javit és állandóan raktáron tart gazdasági gépeket
Vállalja motorekék, cséplőgépek,
malomgépek szakszert! javítását
legjufányosabb áron.
373
Autójavító műhely.
Bérszántás kisebb és nagyobb
motorekékkeL
Kényelmes, üzembiztos bérau'ók
vidékre. Benzin, olajálomás.

l O v I f a elsőrendű, száraz k B k k h a s á b métermázsánként 210 k « r . ,
I U « l l < a f a l a p r l t s a métermázsánként 22 S k o r . kapható i

HUNOÁRIA BEHOZATALI, KIVITELI ÉS ÁRUFORGALMI IRODA
Oazfrs«szkf-utca 26-28. a z < «
TŰZIFA TELEPÉN. 9 0
ala I. =

Telefon 889. szám.
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Mélyen l e s z á l l í t o t t á r a k ! Steí*£S£
S&JE* mélyen leszállított árakon kaphatók
B a s c h A I b e rt,^ Kölcsey-utca 10.
Teljesen

száraz tűzifa

Cseh-Szlovák megszállott területről h a s á b o s a n és

a Városi

Fatelep

áraival

egyenlő

Bach Jenő és Testvére

Nyomatott a Délmagyarország hirlap- és nyomdavállalatnál, Petőfi Sándor-sugárui 1.

felvágva,

árban

kapható

<atelepén s,ent ,,tv<B tér

i

Telefon 126.

361

-

