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Ezt is meguntátok?
SZEGED, junius 2.

Nagy időket élünk s oly kevés e
nagy időkben a nagy emberünk . . .
Pedig ebben a sötétségben, ebben
az indulatgőzös levegőben, szenvedesek utjain, kísértések és üldöztetések közepette százszorta nagyobb
szükségünk lenne rendithetetlen vezetőkre.
Elszánt
férfiak kellenének, akik
fegyvereket kovácsoljanak a vajból,
várakat építsenek kenyérből és elszánt harcosok, akik kapitányai
legyenek fegyvereknek és váraknak!
Nagyok kellenének az élekre, akik
hivatottságuk tudaiaban mindentféltetevelud|anakcgycdül aCe/ratekin!eni.
Ezek helyet' látunk apró
törtetöket, akiket a forradalmak vihara vetett fel a szinre s akik folyton lefelé nézve úsznak az árral, melynek köszönhetik, hogy nyakára kerekedhettek.
Pedig a beteg nemzelnek nem komédiásokra van szüksége, akik rezonáló üres hangladái legyenek jajveszékelésünknek,
panaszainknak;
sem pedig vakokra, akik a nemzettel együtt botorkáljanak úttalan utakon, irdatlan erdőkben.
Hol van hát az igazi vezeiő, aki
nem Jel/elé, hanem előre vágyik ? !
Hol van az, aki karddal és fáklyával áll az árfcdat elé? Hol van,
aki nem alkalmazkodni
áll ki a parancsnoki hidra, hanem
parancsolni,
vezetni, irányt mutatni ?
Nincs, nincs egy

sem.

Akiket ma látunk: apró emberek,
kik rókamödra savanyunak minősítik a szőlőt, melyet kicsiny voltuk miatt sehogysem érhetnek el.
Ami habitus, azt elkótyavetyélik ezek
az animal rationalek. Silányságukkal döngetik a magyar Ramsesek
gutáit, szájukkal csinálják a vihart,
mit nekik a hagyomány, kegyelet?
Most már a Bethlen-kormány sem
kell. Vagy sohasem kellett? Megunták. Es a dinamitos ember azért
robbant, hogy a romok tetejére kerülhessen és mocskos vádjai fölött
diadalt ülhessen.
Dehát igy lesz ez a végtelenségig?
A valódi titánok meddig járnak
még tétlenül ezek közt az incifinci
törtetők közt? Meddig süvölt még
a Hargita fölött a keserűség éjjeli
szele? Meddig sirnak még tépett
toronylábakon szomorú
nótát a
Tálra harangjai ? Mikor lesz vége
ennek a jégvirágos, dermesztő télnek
és mikor érkezik ide már a zöldmezőben tündöklő fehér tavaszi álom?
Hát csak döntögessétek egymást
a piszokba odafönn Pesten, — mi
várunk, hiszen azért születtünk
magyarnak, hogy várjunk . . . várjunk, mig majd idegen
csinál
rendet a megvadult tyúkok és
kappanok között, melvek agyonverték
kakasaikat.
"" — F.

Összeiil a legfőbb tanács.

Vihar a főváros közgyűlésén.

BUDAPEST, junius 2 A főváros
törvényhetósági
bizottsága
Sipőcz
Az ^>lasz közvetítő javaslat.
Jenő polgá mester einoklésével tagLengyelország megkapja a déli nap közgyűlést tertot'.
BÉCS, junius 2. (M T. I.) A N. \V.
T. jelenti: A Reuter szerint az angol területeket az Oderától keletre, vagyis
Napirend előtt Pakots
József elkormány javaslata arról szól, hogy a rybniki ÉS ratibori kerületeket, panaszolta, hogy a legutóbbi köza legfőbb tanácsot hívják öss/e kivéve azokat, melyen kere>ztül a gyűlésen mondott beszed után bűnülésre e hét közepén. Eddig arról Felsőszileziát és Posent összekötő ügyben idézőt kapott a főkapitányvan szó, hogy csak a felsősziiéziai vasútvonal fut, továbbá a kattowitzi sága. Az idéző rendőrtanácsos a
kérdésről fognak tárgyalni, de való- és königshültei, beutheni és a tar- következő kérdést in ézte hozzá?
színű, hogv az angorai kérdés és a nowitzi kerületeket, valamint a lub— Mennyi pénzt kapott ö n a
japán kérdés is szóba kerül. Ma linitzi kerületek egy részét. A néme- mozisokról ?
teknek
jutnámk
csaknem
teljes
egémár bizonyos, hogy az ülésen AmeA rendőrtanácsos kijelente te, hogy
rika és Japán is képviseltetni fogja szükben az északnyugati ierü!eiek, eztakérdésta belügyminisztériumnyomagát. Az olaszok közvetítő javas- a glaiwitzi £s hinder.burgi kerület, mozóosztályának utasítására tette fel.
valamint a Ratibor-glaiwiizi vasút.
lata a kövekezőket tartalmazza:
— Olyan ügy ez — folytatta
Pakots —, amely nem hagyható
szó nélkül. Mióta vannak a minisztériumoknak külön nyomoz'VjsztáBÉCS, junius 2. (A M. T. I. magánjelentése.) A N. F. P.-nek jelentik lyai ? Az elnök itt közbeszólt, hogy
Párisból: Itteni jól értesült politikai körökben valószínűnek tartják, hogy csak védekezésre kapott engedélyt,
Franciaország az áprilisi büntetőrendszabályok megszüntetését fogja indít- íehát ne beszéljen igy.
ványozni, mihelyt Németország végrehajtotta azokat a ltfegyverzési rendEzután áttértek z napirendre.
szabályokat, amelyeket junius 30-ig teljesítenie kell.
Zilahy Kiss Jenő tanácsos jelent
meg az előadóasztalnál, akit a közgyűlés jobboldalán nagy tapssal fogadtak. Többek között
Schubert
Ernő
tanácsjegyző
nyugd
jazásának
Az
egyik
zár.dék
kikötné,
hogy
BÉCS, junius 2. (M. T. I ) A
Newyork Herald jól értesült forrás- Németország jogot ad az Egyefült- dolgát is referálta. Schubert a komból n>e:t információja szerint Hu- Államoknak, hogy a kábtlek szét- munizmus alatt olyan magatartást
ghes államtitkár és Hoover szerették bontásába beicsióihasEon. Egy másik tanúsított, hogy a tanács most nyugvolr.a a versaillesi szerződést meg- záradékban Németország elismerné díjaztatni akarja.
Közben nagy vihar tört ki. A balválioztatni, hogy a szenátus bizott- az Egyesült-Államuknak azl a jogát,
sága a szerződést elfogadhatónak hogy a német gyarmatok felosztá- oldalon valaki közbeszólott, mire
András felolvassa Pakots
találja, azonban belátták, hogy ez sánál is szava legyen. Egy harma- Csilléry
lehetetlen. Most mindkelten kijelen- dikban Németország elismerné az József egyik cikkét, melyet a prolelevő német tárdiktatúra alatt irt a Vörös
Film
tik, hogy a szerződést nem lehet el- Egycsült-Aüamokbin
lefoglalásának
érvényes- cimü lapba.
fogadni, ha nem fűznek hozzá záradé- javak
kot az amerikai érdekek megóvására. ségét.
— Tehát — folytatja Csilléry —,
olyan emberek akarnak itt erkölcsbirókként rzerepelni, akikről megMlap thaló az erkölcsi defektus.
Bararj Marcell: Bizonyítékot! Kü— A nemzetgyűlés mai iiléáé. —
lö..
. <iljas rágalmazás.
BUDAPEST, junius 2. A nemzet- ját o?ztja, mert az keresztény és
Óriási zaj, végre Csilléry szóhoz
gyűlés folyosóján ma nem volt semmi nemzeti alapon áll. Ezért támogatja jut s kijelenti, hogy a moziügyben
élet. Az ülést 11 órakor nyitotta meg és elfogadja a költségvetést. Szerinte szigorú nyomozást indítottak. ÉrtRakovszky
István elnök és jelenti, , a legégetőbb probléma a tisztviselő- hető tehát, hogy a magyar hatóság
hogy Csizmadia
Sándor napirend kérdés.
a magyar remzet érdekében minelőtti felszólalásra kapott engedélyt.
Nálunk a rendszer súlyos beteg denkit ki akar hallgatni.
Csizmadia Sándor: Tegnap Rassay és a sebeket szépségflastrommal
Ezután Pakots József mondja el
képviselőtársam az Igazság
cimü orvosolni nem lehet. Tiszteli a tiszt- védekezését. A közgyűlés a tanács
lapot ugy aposztrófála, hogy azt
viselőket, mert mindig megmaradtak előterjesztését elvetette és Csilléry
a kormány szubvencionálja. Én a a kötelességtudás magas színvona- Andiús indítványát fogadta el.
lapnak főszerkesztője vagyok és lán. A forradalom tüzéből a tisztamit dolgozom, azért megfizetnek. viselők megújhodva kerültek ki, de
APPONYIT
NEM
ENGEDTÉK
Hogy a kiadó honnan veszi a pénzt, van egy betegség, amely bevonult BE A CSÉHEK. Apponyi
Albert
ahhoz semmi közöm. Aki ez Igaz- minden hivatali osztályba és ez a szerdán családjával együtt éberhardi
ságot olvassa, látjahatja, hogy az hivatali bürokratizmus. Törökország- biríokára akart utazni, amely tudvajó lap. (Közbeszólások : Ne csináljon ban és- Oroszországban a baksisban levően csehektől megszállt területen
reklámot.)
állapítják meg a t sztviselők fizeté- van. A csehek megtagadták a beCsizmadia:
Az Igazság abból a sé'. Olaszország is gyengén fizeti u'azási engedélyt és Apponyi .nem
célbói alakult, hogy a munkásságot tisztviselőit. Én Németországot állí- utazhatott tovább.
nemzeti alapra vigyük. A kormány tom fel példának, hol oz állami
MÚKÖDIK A BIRÁLÓ-BIZOTTmindig szubvencionált lapokat, kér- tisztviselőket a legkitűnőbb anvag- SÁG. A nemzetgyűlés negyedik bidem, hogy miért ne volna szabad a ból állítják össze/
rá'ó-bizotisága junius 3-án délelőtt
magyar munkásság lapját is szubA szabadforgalom hívének vallja 10 órakor a nemzetgyűlés második
vencionálni. Én író és költő vagyok, magit, amely az állam érdekébe
számú bizottsági termében ülést
nem is akarok a kiadóhivatal dol- nem ütközik és a tisztesség hatátarf, amelyen Vértes Vilmos István
gaihoz érteni.
rain belül fejti ki műKklését. Azon- és Benkő Gábor nemzetgyűlési képA költségvetési vita első szónoka ban Sz'erénvi e.'mé'etéve', minthogy viselő panasszal megtámadott megSzabóky Jenő. A kormány álláspont- nem gyakorlati ember, nem iMfgvet. bízóleveleinek ügyét tárgynljj.

Megszüntetik a büntető rendszabályokat.

Már Amerika is Németország ellen fordul.

Csizmadia Sándor újságja a szőnyegen.
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Szünöbena munkanélküliség.
Hivltalnokok mint festi munkások.

terVé.

SZEGED, juniuc 2.

Csak A polgármester optimista az egyetem ügyében.
SZEGED, junius 2.
(Saját
tudósítónktól.)

Berzenezev
Domokos főmérnök,
ki legnap délután léfl vissza Budapestről és Balogh
Károly tanácsnok
ma ismertették a város tanácsa előtt
az egyetem Szegedre helyezésével
kapcsolatos traktuscpitési akció eshetőségeit. A Magyar
Városfejlesztő
Részvénytársaság
megbízottja tegnap
Szegeden volt és szintén folytatott
tárgyalásokat az illetékes közegekkel, de a tárgyalások, különösen
pénzügyi tekintetben, egyáltalán nem
ígérkeznek eredményeseknek, ugy,
hogy az akció sikeréről,
véleményünk
szerint,\már is lemondhatunk.
A vállalkozó cég megbízottja többek között elmondotta azt is, hogy a megmagositott házak lakbéreit nem ők
szednék be a lakóktól, az építkezés
pedig köbméterenkénti állagot számítva 1200 koronába kerülne. Az
építkezés egyébként a rendelkezésre
álló számadatok alapján oly sokba
kerülne, hogy az igénybevehető bankkölcsönök ajánlatait figyelembevéve,
az legfeljebb a város házainál lehelne megvalósítható, a magánosok
házainál azonban nem.
A tanácsnak ma az volt a véleménye, hogy az egyetem idehelyezésének kérdése kizáró'ag uj építkezésekkel nyerhet megoldást. A
polgármesternek most is más a
véleménye ez ügyben, mert szerinte
Szegeden 36 ezer háztartás van és
csupán arról van szó, hogy e keretek között még 110 családot helyezzenek el. A dolog azonban annyiban feltétlenül komplikálódik, hogy
az említett 110 családnak pretanziói vannak, melyek jogosultságához
bár szó sem férhet, melyek azonban a mai körülmények közölt
könnyen meg nem oldható.
A (anács véleménye az, hogyha
Újszegeden villavárosf építhetnének.
A kérdés megoldása igy sokkal egyszerűbb lenne. A polgármester bízik abban, hogy Újszegedet még ez
évben visszakipjuk. Ez az optimisztikus felfogás
azonban
nem lehet
bázisa ily nagyszabású
terveknek.
Egyelőre megelégedne a város azzal
is, ha a tu'ajdonát képező Jerneiféle házból ludnának építkezés folytán még nyolc lakást kihozni, ami
azonban e r.agy problémát még nem
oldaná meg.
A tanács egyébként ismét zárt
üiésre vonult vissza és
közérdekről
leven szó, a nyilvánosság
kizárásával
értekezett.

NŐI KALAPOK
mélyen l e s z á l l í t o t t árakon,
legszebb kivitelben készülnek «87

fAZEKAS

MÖVÉREKWÉE.

Bajorországot kényszeritik
az engedelmességre.
BÉCS, junius 2. (M. T. I.) A
A,'. F. P.-rtek jelentik Münchenből:
Seeds angol követségi tanácsost és
főkonzult Kahr miniszterelnök képviseletében tegnap Matt
kultuszminiszter fogadta. Seeds kormányának megbízásából kategorikusan kijelentette, hogy a büntetőrendszabá
lyok alkalmazását csak akkor lehet
elkerülni, ha Bajorország az elébe
szabott fc1 ételeket hiánytalanul teljesíti. Dard francia követ kormányának hasonló nyilatkozatát tolmácsolta, amely szerint a francia kormány
ragaszkodik az ultimátum
szigorú végrehajtásához.

Szeged, 1921 junius 3.

(Saját tudósítónktól.)

meg, hogy hivatalunkat az órsiág
minden rtszébő felkeresik a munkaadók, m nt bányák, fakitermelők, a
vasút, vasgyárak stb.
— Változás történt a munkabérek
terén is, amennyiben a május 10-ig
tartó emelkedés nemcsak megszűnt,
hanem mintegy 15—20 százalékkal
esett. A konszolidáció csalhatatlan
jele az amerikai szisztémának bevonulása a köztudatba. Intelligens emberek, érettségizett egyének szívesen
elmennek napszámos munkára. Asztalosok elmennek vályogot vetni,
lakatosok fár termelnek ki. Társadalmi szempontból ezt a törekvést
nem lehet eléggé méltányolni, mert
az ilyenek segítik elő valójában a
helyzet konszolidálását.

Egyidő óta keveset hallani azokból a panaszokból, melyeknek tárgya
?
<nkahiány. A mult hón?pok
"Mtuiait felváltotta a megelégedésnek egy neme és a hatósági munkaközvetítő előszoháiában
fonnyadt,
könnyes arcok helyett mosolygást
lát és boldog nevetgélést hall a
szemlélő.
Az Ipartestület háza előtt ember
csoportokvitatk'oznakarról, hogy megváltozik-e eddigi sorsunk és hogyan.
Felmentem ma a hatósági munkaközvetítő hivatalba, hogy információt szerezzek arra, vájjon mi az oka
ennek a megváltozott helyzetnek.
Nehezen jutok át a nők szobájában
összegyűlt cselédek és munkásnők
— Az ipari szakmunkások közt az
tömegén. Benyitok a főnök szobáépítőiparból jelentkezik a legtöbb
jába ; Kopasz Lajos, a hivatal vezemunkanélküli, de viszont vidéken
tője készséggel válaszol kérdéseimre
ezek találják a legjobb elhelyezést.
a következőkben:
Tatán például egy ács ma a követ— Hogy az ügyben a köz tisztán
kező dotációban részesül: 750—8
lásson, egy kis összehasonlítást kell
K órabér, havonta 4 kgr. fehér liszt
tennem a félév előtti és a jelenlegi
á 52 fill., 11 kgr. kenyérliszt á 47
viszonyok között A mult év utolsó
fill., 4 kgr. szalonna á 4 K, 75 dkgr.
hónapjaiban
kétségbeejtően kevés
cukor á 1 fill, 10 kgr. burgonya á
volt a munkaalkalom és rendkívül
10 fill, 6 havi munka után 1 pár
sokan voltak a munkakeresők. Még
bakkancs 20 koronáért, cipőtalpalás
a jelen év első két hónapja is a
5 koronáért, 12 korona husmegváljelzett rossz idők
jegyét viselte
t-is cimén és ezenkívül lakás, fűtés,
egészen április közepéig azért, mert
világítás. Nem csodálható tehát, ha
a pénzügyminiszter akciója, a koszellemi
munkanélküliek szivesen
rona bizonytalansága miatt a munkavállalkoznak más munkára.
adók tartózkodtak a munkák felvételétől. Azóta azonban a helyzet
— Az utolsó három hónapban ezernyolcszáznál több egyént helyeztünk
egészen más.
— Jelenleg az alkalom majdnem el ily munkákra. Megállapítom, hogy
annyi, mint a kereslet. Májusban örvendetesen haladunk főcélunk felé,
mintegy 1000 munkást helyeztünk ami nem egyéb, mint a munkael, igaz, nem Szegeden, hanem nélküliség eltörlése és a társadalmi
vidéken, jóleső érzéssel állapítom J helyzet teljes nivellálása.

A Belvárosi Mozi 9 ó r a i
nyári
(DUOONICS-TÉR

12. SZÁM, Szegedi

Holnap érkeznek
a svájci újságírók.
SZEGED, junius 2.

Mint legutóbb már megírtuk, a
svájci sajtó képviselői holnap érkeznek Szegedre, hogy a város kulturális és közgazdasági nevezetességeivel megismerkedjenek. A külföldi
vendégeket már Szatymazon fogadják és pedig dr. Somogyi
polgármester, dr. Wolf tiszti főorvos, dr.
Gaál szenátor, Berzenczey főmérnök,
dr. Tonelli kamarai titkár és Köhler
százados, akik korán reggel autókon mennek Szatymazra, ahol a vonaton érkező vendégeket várják be.
Itt a polgármester tirt rövid üdvöz ő
beszédet a „jó/an gor.do'kozásu szegedi polgárság" nevében. A beszéde: Wolf főorvos námet, francia és
olasz nyelveken fogjí a vendégeknek tolmácsolni. Ezután Szatymazon
villásreggelit fognak elkölteni, majd
az ottani szőlőtelepeket tekintik meg.
Ezután az autókon bejönnek a városba, ahol a már közölt terv szerint a város nevezetesebb épületeit,
a paprikamalmokct és Alsóvárost
fogják megtekinteni és még éjszaka
visszautaznak Budapestre. Az érkezők számáról még nincsen pontos
tudomásunk, a hirek szerint azonban mintegy húszan jönnek le Szegedre.

VHRGR MIHHLY ^ „ v Szeged"
Telelőn 4GU.
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Mindennemű

Aradi-utca t

kötéláru, zsineg, zsák, ponyva, szőlőkötözó fonalak és háló gyári áron kapható.

Napló-ház)

TARTJA.

Magyar-cseh
gazdasági tárgyalások.
BUDAPEST, junius 2. Prágában
ma kezdik meg a magyar-cseh gazdasági tárgyalásokat. A N-. U. munkatársa felkereste Bures Henrik cseh
követségi sajtófőnököt, aki a magyarcseh gazdasági tárgyalásokra vonatkozólag többek között a következőket mondotta:
A magyar megbízottak már elutazlak a magyar fővárosból és ami
a közlekedési és gazdasági kérdést
illeti, az ezeknek a tárgyalására kiküldök 30 lagu cseh bizottság e
hónap 7—8-án érkezik Budapestre.
A magyar kormány megtelte intézkedéseit a cseh delegátusok elhelyezésére. A tárgyalások egy hónapig,
esetleg hat hétig is elhúzódnak.
— A cseh kiküldöltek számos
propozicióval és nagy gazdasági
felkészültséggel jönnek Budapestre.
Mi a budapesti cseh követségen
erősen bizunk a tárgyalás teljes
sikerében, ami azért is fontos, mert
igv a közvetlen érintkezés további
nagyhorderejű politikai megegyezéseknek lehet az alapja.

A REGDON SSSK
melynek kifogástalan szilárdságát a tavaszi rendőrkapitánysági szemle igazolta,
ftf Itva 0-tól
ó r á l j . 7-tői tél 12-ig
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TEGNAP
tartott* az Orsydgós
Magyar
Gazdasági
Egyesület, a Gázdasági Egyesületek Országos Szövetségének Központja a Köztelek-utcai nagytér
az ország valamennyi gazdatsrsadalmi szervezetének bevonásával országos gazdaülését, amelyen a
datársadalmat érintő legsürgősebb kérek kerültek napirendre.
Az értekezleten megjelentek a nagy-,
közép- és kisbirtokosok. A kormányt nagyatádi Szabó István képviselte.
Szilassy Zoltán igazgató előterjesztette a
határozati javaslatot, amely 14 pontból áll.
Követeli a kenyérgabona belföldi szabadforgalmát, más gabonafélék, takarmányfélék szabadforgalmát, az állatok bizonyos
korlátok között való kivitelét, tejtermékeknek, gyapjúnak, bőrnek, gyümölcsnek stb.
szabadforgalmát.
A gyűlés némi lényegtelen módosítással
a határozati javaslatot nagy lelke, cdéssel
elfogadta.
»
A stájer tartományi
ülésnek a népszavazás megtartására vonatkozó határozata következtében a Mayr-kormány tegnap délben beadta lemondását. Keresztényszocialista körökben lehetségesnek tartják, hogy
Mayrt
újból kinevezik. Ez annál is
inkább lehetséges, mert Mayr kezdte meg
a hiteltárgyalásokat. Másrészről azonban
számolnak a tartományok kívánságával és
lehetséges, hogy Fink volt alkancellárt
nevezik ki.

Wirth birodalmi kancellár
a birodalmi
gyűlésben tegnap tartotta nagy programbeszédét. Az ülésen az uj kabinet valamennyi tagja jelenvolt. Wirth kancellár
egyebek között ezeket mondotta:
— Programunk három szóban foglalható
össze : megértés,
újjáépítés és kiengesztelödés. Kötelezettségeinket mindvégig teljesíteni akarjuk. Ha ezen évben olyan kivitelünk lesz, mint 1920-ban, akkor három
és egynegyedmilliárd aranymárkát kell
fizetnünk. Ezen összeg rendkívül nagy, de
be kell bizonyítanunk, hogy mekkora teljesítőképességünk. A szabadság ügyéért a
legsúlyosabb áldozat sem drága.
•

Néhány nappal ezelőtt aláírták a kínai
német megegyezést, melynek alapján a két
állam különbékét köt, miután Kína a versaillesi szerződést nem irta alá.
•

Wirth német birodalmi kancellár
kérelmet intézett az osztrák szövetségi kormányhoz, hogy Németország
jelenlegi
nemzetközi
helyzetére való tekintettel
mindent tegyen meg, hogy egyes tartományokban ne rendezzenek a Németországhoz való csatlakozás érdekében népszavazásokat.
•

Az osztrák
tartományok
csatlakozási
mozgalmát
sz osztrák agitátorok Nyugatmagyarország területére is áthurcolták.
Május 29 én, a salzburgi népszavazás
napján Moson várrr?j^re Válla községében nagynémet tüntetés volt a Németországhoz való csatlakozás tárgyában. Vasárnap délután az Ausztriából átjött agitátorok népgyűlésen izgatták a lakosságot a
Németoszághoz való csatlakozásra és a
községben az éjszaka folyamén feketefehér-vörös németbirodalmi zászlót tűztek ki.
Réthelyi moson-vármegyei főispán intézkedett, hogy a vármegyében a tüntetésekhez hascnle demonstrációkat többé ne
rendezhessenek. A német lobogót, amelyet Valla községben kitűztek, a főispán
eltávolíttatta
•
Lengyel
forrásból
eredő hirek szerint
Felsősziléziában a németek és a lengyelek fegyverszünet megkötéséről tárgyalnak.
.
A litván
kommunistapárt
valamennyi
tagját elfogták; a kommunista-mozgalmat
főleg az orosz követségről irányitottók.
•

A török nacionalisták
jelenlegi kisázsiai
politikája angol hivatalos körökben aggodalmat kelt. A törökök a bolsevistákkal
együtt működnek. Először fordult elő,
hogy a törökök és oroszok együttesen,
közösen intéznek támadást Konstantinápoly ellen. Anglia részére nem marad
egyéb hátra, minthogy a veszélyt azaltal
hárítja el, hogy a görögöket támogatja a
törökök ellen.
•

Az angol
szállítómunkások,
vasutasok
és mozdonyvezetők
szakszervezete elhatározta, hogy a szénszállításra kimondott
tilalmat, bármi legyen is ennek a célja,
megszünteti.

«

A kormányzó
a nemzetközt
Duna-bizottságba Miklós Ödön belső titkos tanácsos,
államt.fkárt a magyar állam képviselőiévé
és Jármay
Elemér ktflügyminisztériumi
miniszteri
tanácsost a magyar
állam
helyettes képviselőjévé nevezte'ki.

S Z B O E O

Szeged, 1921 junius 3

Egy s z e m t a n ú ,
aki s e m m i r e sem emlékszik.

HÍREK
SIRATÓ.

A Návay-gyilkosok

Ti lüktető, tl ifjú évek,
tok sóhajom száll most felétek

SZEOEL), junius 2.
(Saját
tudósítónktól.)

Akkor előttem volt a Minden,
és könnyű volt jövőmbe'
hinnem,
nem szántott olyan mélyre bánat,
amely a vágyó szívre
támad.
nem fájt csalódas és a lelkem
nem bujt meg könnyes
fellegekben;
a nap ragyogva szállt a: égre.
és biztatott a
csillagfénye.

Az elnök háromnegyed tiz órakor
nyitotta meg a tárgyalást és megállapítja, hogy a tárgyalás megnyitásának hivatalos akadályai voltak.
Dr. Fischer Marcel, Ozsvári védője,
a bizonyítási eljárás kiegészítéséhez
nyújt be adatokat. Ezután áttértek a
tanúkihallgatások folytatására.
Első tanu Balassa
Sándor volt,
aki Kohn Henrik kommünalatti szerepléséről mondott el néhány már
ismeretes dolgot.
Morse Károly, vásárhelyi takarékpénztári fökönyvelő Kohn Henrikben
felösmeri azt a vörös katonát, aki a
háza e'őtt állott őrt akkor, amikor a
vörösök el akarták hurcolni.
Varga József vonatfékező elmondja,
hogy a halálvonaton teljesített szolgálatot. A vonat beosztásáról mond
el érdekes részleteket. Az egyik
Pulmann-kocsit vérpadnak
hivták a
terroristák. Azt mondták neki, hogy
ott vallatják azokat a túszokat akiket „gajdeszbe" akarnak küldeni. A
tanu vallomását Félix nevétése zavarja meg.

Ti lüktető, ti ifjn évek,
•iok sóhajom száll most felétek
Az évek lassacskán lemúltak . . .
Reménybe' gazdag, drága
múltnak
az eltűnésit, óh, de bánom,
kn lüktető, szép
ifjúságomI
Öröm s remény jövömbe'
nincsen,
amely felém biztatva
intsen;
tátong előttem mdr az árok,
ahonnan csak a múltba
látok.
Ti lüktető, ti ifjú évek,
sok sóhajom száll most

felétek.

fis élek itt most
búsan-árván,
avar között utam
bejárván:
Sárgult avar, hervadt
virágok,
elnézlek és — a múltba látok . . .
Meggyászolom,
hogy ifjú
voltam!
Élek tovább, szivembe' holtan . . .
Busult fejem kezembe' tartom . . .
Hervadt virág a síri
hanton
mintha keblemre nehezednék
Hervadt virág: a sok-sok emlék.
Ti lüktető, ti ifjú évek,
sok sóhajom száll most
-

felétek.
S-r.

— A svájci újságírók tanulmányútja. A Magyarországon időző
svájci ujsAgirók kedden Tatabányát,
Kisbért, délután pedig Balatonfüredet látogatták meg, ahonnan hajón
Tihanyba mentek. Sétahajózás után
Füreden vacsoráztak, éjjel visszaérkeztek Budapestre. A vendégeket a
kirándulásra a külügyminisztériumi
sajtóosztály tagjain kivül elkísérte
dr. Cholnoky Jenő egyetemi tanár, a
kiváló földrajztudós, aki lebilincselő
magyarázattal szolgált a vendégeknek. A vendégek ma kisebb csoportokba oszolva megnézték a gyermekvédelmi akciót, a svájci olcsóebédakciót, délután pedig a budafoki Törley-gyárat.
— tfock levélben vallott. (A Tiszapör mai tárgyalása).
A Tisza-bünpör irathalmazai koiótt egy oj okirat van. Hock
János küldte el a vallomását. Ennek a
nyilatkozatnak befejezőrésze a kővetkező :
Papi eskümre, lelkiismeretemre hivatkozom és lekötöm férfibecsületemet, hogy
ezen önkéntes tanúvallomásomat legjobb
meggyőződésem alapján teszem és arra
barmikor esküt teszek. A nyilatkozat tiz
kérdést ötel fel. Ezek kötött síéfépeT a
nemzeti tanács megalakulásának céljáról
szóló közié'. Foglalkozik továbbá azzal,
kogy a nemzeti tanácsnak volt-e tárgyalása a forradalom kitöréséről. Megvilágítja
Friedrich István szerepét a forradalom kitörése előtt, alatt és után Azt irja erről
Hock, hogy Friedrich a nemzeti tanácsban
sohasem vett részt. Mint párttag gyakran
tnent fel a klubhelyiségbe és ott izgékony
természetű hangulatánál fogva mindig a legSiélsöségesebh álláspontot képviselte. Megfyőrődéses, <»rős függetlenségi politikusiak tartotta, de tUzes fejü. tapasztalatlan
•rabérnek, aki merészen kezdeményezett,
de a következményeket sohasem tudia átgondolni. Foglalkozik továbbá a lánchídi
keményekkel. Hangsúlyozza, hogy ő is
b< >zelt a jajongó tömeghez és csillapító
felszólalásának megvolt a hatása . a tömeg
Oszladozni kezdett. Utána Buza Barna lé»ett az erkélyre s a tömeget lelkesítette.
Maid Friedrich István ugrott az erkélyre
és felszólította a tömeget hogy menjenek
Budára József főherceghez.

— Po*t«i rendváltozás. A kereskedelmi miniszter az értéklevél, postautalvány és csomagkézbesités egyes
eseteire az eddig megállapított 50
koronás értékhatárt 200 koronára
emelte fel. Ezentúl tehát a cimzett
helyett s családtagnak postaküldeményeket 200 K értékig lehet kézbesíteni.
* Jönnek a Vámpírok I

Elnök
(Félixhez): Ne nevessen
Félix. Nem vígjáték ez, hanem nagyon is szomorú darab.
A tanu vallomásának további folyamán elmondja még, hogy az
egyik kocsi roppant véres tolt, de,
hogy mitől volt véres a vagon, azt
nem tudja, mert akkor félt erről
kérdezősködni. Félegyházán hallotta
a lövéseket, majd később azt is
látta, hogy három terrorista a kivégzett túszokról lehuzgálta a ruhákat és cipőket.
Az ügyésznek arra a kérdésére,
hogy Anocskai fellépése milyen volt,
azt válas.'ol'a a tanu, hogy bár
Anocskait
ösmerte, de viselkedésére
nem emlékszik.
Hosszas kérdezősködések után elmondja, hogy Félcgyházán a lövések előtt megkérdezte
Anocskaitó'l, hogy mikor indulnak

B e l v á r o s i Mozi
Péntekig, junius 3-ig

Regény 6 fejezetben, az emberiség történelméből.
Föszerepló:

Erna

Moréna.

A regány Krisztus előtt 730-ban, majd
Krisztus után 300^ban a népvándorlás
idején a középkorban és napjainkban
történik.
Azonkívül:

ElT H M ZiEQlo-TEiálét.
Előadások: 5, 7 és 9 órakor.
A o órás előadás jó időben a nyári
helyiségben (Dugonics-tér 12) iesz
Szombat-vasárnap közkívánatra!

UJTflNC-ÉS DHÍBETÉTEKKEL

„TOL A NAGYMMON"
cimü operett kerül bemutatásra

— A posieiac) ekpenzek forga m
A m. kir. posiatakarékpér./tár közhirré leszi, hogv május
31-én I 42. ,837 000 korona értékű
postapénz volt fórját'ómban.
— A k •••-étterem terrasza nyári
estéken a legkellemesebb.

bűnügye.

tovább, amire Anocskai azt válaszolta, hogy később.
Anocskai
tagadja, hogy beszélt
volna a tanúval, mire azután az
elnök, az ügyész és védők a kérdések egész özönét intézik a tanúhoz,
aki azonban alig tud megfelelni
azokra. Váltig azt hangoztatja, hogy
nem tud visszaemlékezni az eseményekre.
A következő tanu, Jeszenszki József vasutas elmondia, hogy a szentesi vasúti forgalmi iroda intézkedésére a halálvonatra került, mint
zárfékező. A vonalot Ceglédig kisérte. Félegyházán látta, amint az
egyik kocsiból három úriember kiszállt két bőrkabátos kiséreteben.
Lövéseket is hallott később, de nem
tudta, hogy kivégzések történnek.
Sok bőrkabátost látott.
Elnök
(Engire mutatva): Nézze
meg ezi az embert. Ennek az arcát,
iiyen arcot nem látott a bőrkabátosok között.
Tanu: Nem.
Hajnal
Péter szintén fékező volt
a vonaton. Hallotta, a vonathoz egy
véres hóhérkocsi volt kapcsolva.
A gyilkosságról nincs tudomása,
mert Félegyházán az egész idő alait
aludt. Elindulás után három bőrkabátos beszélgetését hallgatta ki.
Az egyik bőrkabátos megkérdezte
a másik kettőtől:
— No és melyikőtök szúrta agyon
őket?
— Én 1 — felelte a legkisebbik
és azzal dicsekedve húzta ki rdhamkését.
Erről a bőrkabátosról tarfu tudja,
hogy fehérmegyei, mert az egyszer neki
mondotta, hogy honnan való. Középtermetű, barna fiatalember volt.
Elnök:
Nézzen körül, hogy ehhez
hasonló alakú, arcú emöert fel
tudna-e ismerni a vádlottak közül.
Tanu:
Nem ismerek fel senkit.
Az ittlévők közül egyik sem hasonlít ahhoz.
A tárgyalás t&rt.
— Mészárosok figyelmébe. Az illetékes miniszter további intézkedésig megtiltotta az tiszöborjuk, i három évnél fiatalabb üszőknek és féTiéneknek levágását.
Kivételt csak a kényszervágások képeznek. Ily állatokat ezentúl vasúton szállítani nem s/abad. E tilalom alól felmentést egyedüha földmiv lésügyi miniszter ad.

x A bűn árnyékában. Utolsó
üdvözlet. Korzó-Mozi.
— A Kitsi étterem terraaza n y á r i
estéken a legkellemesebb.
—

Felemelik

a

parthasználati

dijakat. A tanács arra adott utasítást a vámfelügyelőségnek, hogy az
egyesületek és intézmények által
fizetett parthasználati dijak összegét
emeljék fel. A Szegedi Uszó Egyesület ezzel szemben ugyancsak ma
ennek a/, adónak az elengedését
kérte A derék egyesület kérésének
akadt is a tanácsban pártfogója, a
töhbsc'g azonban nem volt hajlandó
kivétea tenni, még méltánylást érdemlő ese ben sem.
x Voll már A bún á r n y é k á b a n ?
(Korzó-Mozi.)
— K&rmendi Lenke, J a u w
E r n ő junius hó 2-án házasságot
kötöttek.

x Cocantin ís a kis Jancsi is
a Vampirokban!
x A tegkellemesebbvacsorázóhely a Tisza-szálloda kényelmes,
árnyas kerthelyisége, amely tegnap
megnyílt A Belvárosi Mozival szemben is van bejárat.
^

— A román vízum. A budapesti
román fökonzul értesiti a vidéki
ullevél-vizum kérőket, hogy a vizűm
junius 1-től fjgva minden költséf
leszállításával 380 korona.-Az összeget postautalvánnyal kell beküldeni
Trifu
román
fökonzul
részére •
Budapest, Adria-szálló. •
x T
a nagy Kilvánon. Farkas
Imre nt.es daljátékát, mely a budapesti színházakban közel 300-szor
került szinre, sőt még most is állandóan műsoron van. a fokozott érdeklődésre való tekintettel, a Belvárosi
Mozi 2 napra: szombat és vasárnapra újból műsorra tűzte. A daljáték, melynek érdekes alakjai és
vonzó cselekménye egyaránt filmre
termetlek, 5 f im és ugyanannyi előfelvonásban, illetve változatos daiés táncbetéiekkel kerülnek bemulatásia. A t eredeti szereposztás szerint a dal- és láncbetéieket Bdcs
Irén, Boháty F. és Bihary Alajos
alakítják.
x Amerikai film A bűn árynékában. Bemutatja a Korzó-Mozi.
— A Kasa étterem terraaza nyári
eatélen a legkellemesebb.

x Biztositse
pírokhoz !

jegyeit

a

Vám-

— Tüntessék fel a piacon az
árakat* Az árvizsgáló-bizottság arra
kérte a tanácsot, hogy a piaci árusok ellenőrzésénél
a hatóságok
legyeUCk segítségükre. Azt is kérték, hogy kötelezze a város hatósága a piaci'és egyéb árusokát,
hogy az árakat tüntessék föl. A
tanacs az árvizsgáló bizottság nagyfontosságú kérelmét illetékességből
EZ államrendőrséghez tette át.
- Ó r a - éa ékszerjavitást pontosan és jutányos árban készít Miithoffer
órás és ékszerész, Kárász-u. 2. ^ b
x A „Judex"-filmek szereplői
játszana* a V a m p i r o k b a n l
— ö ó o s a a s a közszolgálati tisztviselők részére. A Magyar Köztisztviselők
Fogyasztási Szövetkezetének szegedi fiókja
az április és május havi járandóságot, még
pedig április havi ellátási jegyek 17. számú
szelvényeire a következő
sorrendben
osztja ki: Junius 3-án 1—300, 4-én 301—
600, 6-án 601-900, 7-én 901—1200, 8-án
1201-1500,
9-én
1501-1800, 10-én
1801-2100, 11-én
2101-2400,
IS án
; 401-2700, I4-én
2701-3000,
15-én
3001-3300, I6-án 3J01-3t300,
17-én
3601-től végig.

x Közismert dolog, hogy rövidárukban ma Battancs, Gizella-tér 3.
szám alatti üzlete a legolcsóbb. 434.

Korzó*IVIozi
TEtBFON: Igazgatóság 455
Pénztár
11-85.
Ma, csütörtökön, junius hó 2-án

Szenzációs slágerínüsor!

Társadalmi dráma 4 felvonásban.
Azonkívül:

A bún árnyékában.
Izgalmas amerikai bünügyi regény
5 felvonásban.
A főszerepben:

Mac

Murray.

Előadások: 5, 7 és 9 órakor.
Az esti előadások a
nyári helyiségben tartatnak meg.

SZEGED

Szegedi kis tükör

HETI M Ű S O R :

vagyis tterény útbaigazítása annak, aki
tlsztasségasan akar megélni, dacára annak, hogy érettségit tett.
1. Állami tiaztvlaelő. Elsőrangú mellékfoglalkozás annak, aki ócskaruhák és
ékszerek eladásával foglalkozik, aki szereti a gondtalan életet és nem óhajt a
lakás, koszt, fűtés és rukázkodás kicsinyes
problémáival foglalkozni. Ebbe az állásba
azonban beleszoktak betegedni, amennyiben ezek az urak rendszerint
nyomorbajt
vagy lakbérgyulladást
kapnak.

Csütörtök Déry Rózsi búcsúja a szegedi
színpadtól: János vitéz, daljáték.
Péntek először: Szilveszter, operett.
.Szombat: Szilveszter, operett.
'Vasárnap délután : Offenbach, operett.
Vasárnap este utolsó előadás: Szilveszter, operett.
Az esti előadások 8 órakor kezdődnek.

3 Gazdaaágl akadémia. Kisgazgák iskolája. A megszerzett oklevél elsősorban
kisgazdai állásra jogosít 10.000 hold erejéig. Kisgazdaminiszteri állás elnyerésére
az oklevél nem föltétlenül szükséges, az
írni-olvasni tudás is elmaradhat.
4. Közigazgatás. Legmagasabb állás
benne a polgármesterség; több alkalma,
zottja van, akik, ha a polgármeslQf kérdezi: tanácscs-e, hogy az egyetemi építkezéseket a kisiparosok kapják meg, —
azt válaszolják, hogy tanácsos. Ezeket az
élőlényeket ezért tanácsosoknak hívják.
5. Vasút* A legbiztosabb pálya. Csak
annak való, aki szereti a lilatintát. Felvételi feltétel a kenet- rendek és a francia
nyelv ismerete. A felvétel csak 99 év
múlva aktuális, addig is legjobb, ha ráfekszel a vasúti pályára és bevárod a
legközelebbi — vonatot. Azt is csak 20 év
múlva, mikor olcsóbb* lesz a tarifa.

• Búcsúzó színészek Igy nyár
idején, mielőtt a színház becsukja
kapuit, mindég arra a szomorú
aktusra kényszetül a közönség és
a sajtó, hogy néhány kedves ismerősétől bucsut vegyen. A Hattyú
tegnap esti előadásán Tamás Annát és
László Tivadart búcsúztatta a szépszámú, előkelő közönség, de búcsúja
volt ez az este Palágyi iga-gatónak,
Uti Gizellának és Gáspár Lászlónak
is, akik utoljára léptek fel ez idén
a szegedi színpadon. Tamás Anna,
akinek első művészi eseményekben
gazdag állomása volt a szegedi
színpad, Miskolcra szerződött. Talentumos, stílusos, kvalitásos drámai
színésznőnek tanultuk ismerni és
ugy eresztjük el útjára, mint valami
büszke hajót a végtelen tengerekre,
mely győztesen tér majd vissza a
kikötőbe. László Tivadar a hét év
alatt, mig nálunk volt, nagyon a
szivünkhöz nőtt és bizonyos, hogy
sokat fog közvetlen játékmodorára
és kedves egyéniségére visszagondolni a közönség. A két búcsúzó
művészt elhalmozta a közönség
virággal, ajándékkal és szeretete
egyéb jeleivel, de nem feledkezett
meg többi kedveltjeiről sem.

Nagy bolsevik-hadsereg
a donkozák vidéken.

Kommunista tüntetés
Párisban.
PÁRIS, junius 2. A kommunisták
vasárnap a kommün évfordulójának
emiekére két tüntetést rendezlek.
Tüntetés közben egy körmenetre
bukkantak,amelyben katolikus diákok
és iskolás leányok vonultak. A kommunisták verekedést produkáltak és
elvetlék a diákzás/ ló', a rendőrség
kivonult, de a kommunisták vasdarabokkal és kövekkel támadták meg a
rendőröket.

Caillaux

ismét jelentkezik.

PÁRIS, junius 2. Caillaux
volt
francia miniszterelnök és pénzügyminiszter, aki a háború folyamán a
kiengesztelödés politikáját képviselte,
egy feltűnést kellő cikkel újból jelentkezik. Szerinte az egész világ
katasztrofális helyzetébe uj irányt
vei az a kérdés, nem kellene-e a
gazdasági egyensúly helyreállítására
a meggazdagodott semlegesek gazdasági helyzetét
is felhasználni.
Franciaorszag háborús adóssága ma
meghaladja a 300 milliárd frankot.
Anglia passzívái
is emelkedtek.
Amerikát és Japánt kivéve, az öszszes államod roskadoznak a sok
hadikölcsön terhe alatt.

TraplilasjaJt
S z i l v a i z 1 klg. 46 krr.

SZEGED, junius 2.
Stcgedl ttfzade: Tartott irányzat mellett csak márkában (368) volt kötés.
Budapesti záróárfotyamok: Lei 300—
395 márka 365-3.75. font 835-905,
lr. frank 19.25—19/0. sv frank 0000—
0000 doliár 225 - 235,
Napoleon
-,
líra 1240-12.70, rubel 0.68-0.70
sokol 340-350,' kor. dinár 6 85 - 7.05,
lr. dinár 6.85-7.05, leva
,
osztrák 37'/ i -39 , /. P lengyel márka 23—25.

Élelmiszerüzlet . A J Ó P A L A T H O Z "
P É T E R r r y r K H E H C H * Kelemen-u. 2.

Sütöde átvétel!
Felhívjuk a közönség figyelmét, hogy a
Somogyi-utcában lévő Wolf-sütődét átvettük, ahol komlós házikenyeret sütünk.
Kérjük a n. é. közönség támogatását,
ö i d & g József éa táraa.

ZÜRICH,
junius 2. (Nyitás.) Berlin 897%, Newvork 569, Milano 30.10,
BukareM 945, Budapest 2 35, Varsó 55
Prága 8 35 Béc* 127'/,, osztr. bélyegzeit
1.00, Zágráb 4 30.

f l u i o i í L
vattás cigarettáit VI
h ü v e l y mindenütt
kapható • Gyári lerakat:

GRÜNWALD könyvkereskedőnél
Bástya-utca 17.

1 3 - 3 3 a S Z E G E D telefonszáma.
v m w v w v v w w r w w v

Szerkesztik: Dr. SZILASS7 CASAR ét VEMES E"Sfl
A szerkesztett felelőt: Or. SZILA8SY CASAK.
Uptulajdonoi: .SZEGED* iapkiadövállalit r.-t

A^yyyyyuyywyyyuyyuyuyyyyy^A

o n

táshoz óráját,
át a
javítását nálam eszközli, valamint H O R V Á T H
FERERC elődöm vevőinek csekély áron.
Óra- és ékszerjavitásokat precízen és legolcsóbban
Balogh

ÍÍSm

kilója

Fehérnemüek RíJffc
színes kézirnunkázást, hímzést, monogrammozást, gomblyukvarrást elvállal
úriasszony.
Cime a kiadóhivatalban.

KÖZGAZDASÁG
Életbelépett a vagyonváltságról
szóló törvény. A pénzügyminiszter
mai hivatalos közlése szerint az országos tötvenylárban május 10-én
közzétett
és a vagyonváltságról
szóló törvény életbelépésének napját
utólag május 10-ikére rendelte el.
A hivatalos lap jun. 1-i szám teljes
részletességében közli a fontos törvénycikket a belétek, folyószámlakövetelések, a természetben elkülönítve őrzött készpénzkészletek, beltöidi részvények és a szövetkezeti
üzletrészek, külföldi pénznemek és
értékpapírok vagyonváltságára vonatkozólag.
Textilipar-szindikátusok. A textilipar tudvalevőleg az olcsósági hullám köveikezteben erősen visszaesett.
A legtöbb iparág exportra szorul,
az elszakított országrészek lehetetlensége miatt. A tex^ilgyárosok tehát elébe váglak a köveikezményeknek és szakmánkint szindikátusba
tömörültek a közszállilá>ok lebonyolítására. Igy megiiakuitak mar: a
poszlószindikatus 6, takarósz'ndikatus 4 és a pamuisziridikátus 7
gyárral.
Anglia m c ^ ű n t e t i a rendszabályokat. Anglia valószínűleg a legközelebbi időben meg fogja szüntetni a vámrendszabályokat.

korona

394

a Központi Tejcsarnok R.-T. *£ÖS3i

Horváth Mihály
elsőrendű szabósága
509
Feketesis-utca 11. sz
(raÉrvALnszTó
ÉPÜDCT.)
Egy békebeli fekete r u h a olcsón eladó.

O l c s ó s á g i hullámVaphauV:
1000 drb. jó min. cigarettahüvely K 25
1000 „ l-a. 3-as vattás hüvely K 50
10 „ Valódi fekete CLUBpapir, könyvalak. . . K 12

Olcsóságok

JUHTÚRÓ

Kitiinő minőségű kevert

VÉGELADÁS!
Dr. Hal m o s n i ,

Gergely

(volt HORVÁTH FERENC üzlet) Református bé'ház.
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Kivételes alkalom előkelő ízlésű n ő i
kalapok, fátyolok, szalagok, bortnlk stb. meglepő olcsó beszerzésére.
Elutazás folytán rövid ideig tart.

Telefon 5-57.

ha

Uzletfelos? látás
folytán, hatóságilag enj>

540

alakítom O A órás időszámi-

ingyen

legszebb

CIPÓT

legolcsóbban kapja

Áruházában,

R O B I T S C K

Cégtulajdonos: Z S E N O E K I
QIZEE.C.H.
Táhor-utea 5.. Valéria-tér sarok.
543

MÉG

r e K C T C S H S - U T C H 1*.
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Lechkyés Barborik

Mellékfoglalkozást

Egyelőre több jó és jövedelmező pályát
nem tudok.
fi.

LEMBERG, junius 2. (Ukrán sajtóügynökség.) A Szovjetoroszországból
érkező menekültek egybehangzóan
azt mondják, hogy a doni kozákok
vidékén Wizna, Cserkeszk és Barisin
között ujabb nagy bolsevistahadsereget állítanak fel. Az egész vidén.
óriási katonai táborhoz hasonlít. Az
uj milliós hadseregnek Brusszilow
a
vezetője és szervezője. A hadsereg
rendeltetését titokban tartják.

Tőzsde.

S Z I N T J Á Z

Pályamutató,

2. Orvosok, jogászok és egyéb azerencsétleaségek. A szegedi egyetemen
négyesztendós fakultások. Katonáknak négy
hét, gyermekek és őrmestertől lefelé a
felét hallgatják, fizetik és kollokválják. E
szakmában legjobban jövedelmez a birói
és ügyészi pálya, melyen három év alatt
meg lehet keresni a hullám-temetkezési
költségeket, de ebben az esetben enni,
inni, lakni, ruházkodni nem lehet.

Szeged, 1921 junlut 3

délutáni órákra elvállal magyar-német
levelezésben és könyvelésben teljesen
jártas tisztviselő.
Vállalja elemibe, polgáriba, kereskedelmibe járók vafcy javítóra készülők
sikeres oktatását minden tárgyból.
Magántitkári foglalkozást, jó házban
felolvasást válall.
Cim a kiadóban.

legmodernebb autó carosseria, kocsiyártó, fényezési munkákat
s j a v í t á s o k a t elvállalnak

Szittner és Hoff mann

Kristály szóda

Therapia laboratórium és
dobozgyár R.-T. Szeged

99

f

Szeged, Maros-u.24.
Telefon 13—97.

Az u d v a r b a n m o t o r s z e r e l d e .

(nosó)

401

legjobb minőségű cseh gyártmány.
100 kilogramos zsákokban n a p i
á r o n k a p h a t ó raktáramból. 584

Ferpavin"

Belváro 1 Bank- és B i z o m á n y i
Üzlet Szeged, Mérey-u. 6 a

china vasbora
vérszegényeknek nélkülözhetetlen
harisnya

fejeiének

Ö Í ^ S Ü ^ S
n

^

kitűnő, 1 liter 2 3 kor.,
valódi Barack, Borovicska, Szilva és Törkölypálinka,
.
finom különleges

Likörök, Cognac, Rum,
M á l n a s z ö r p tSE%
paprikás

^

e r t i

C - , , l Á

<JLÚ

m

!

Idilli

éss

Javítások

Í & & * S S l

Richter kötődé, I X f it!Z

n

Csabai

485

1 kg 280

korona,

HHGVFIK,
Na Raífia
1 kg. 12 korona

Amatőrfényképészek
figyelmébe!
Műtermem, mely Szegeden a legmodernebben
van berendezve, elvállalja amatörfelvétclck előhívását, retusálását, e r ő s í t é s é t , másolását,
albumok összeállítását, h a r c t é r i f e l v é t e l e k
k i j a v í t á s á t , a legművészibb kivitelű felvételek
készítését.
Felvilágosítást adok minden fényképészeti
munkát illetőleg.
506

Danner Mihálynál,

Pelvételeknél 30® „ á r e n g e d m é n y .
3 d a r a b 18X24-ea kép 750 k o r o n a ,
13Xl8-aa k é p b ő l 3 darab 400 kor.,
6 d a r a b levelező-lap 300 k o r o n a ,

Széchenyi-tér, Csongrádi-palota.
Telefon 78.
Telefon 78.

Szegeden, Kelemen-utca 7. sz., I. emelet.
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GÁBOR

ENDRE

műterme

Magyar Általános Takarékpénztár R.-T. szegedi Ilókintézete
azelőtt
:<27
Szegedi RItalános Hitelbank R.-T.
•

KÖLCSEY-UTCn

II.

— — — —

Betétek takarékpénztári könyvekre és folyószámlákra legelőnyösebb kamatláb mellett.
Hitelek és financirozások.
—
Átutalások és meghitelezések bel- és külföldi piacokra.
Tőzsdei megbízások.
- Letétek kezelése.
I D E G E N P É N Z E K VÉTEE.E É S E C . n o A S / 1 .

Nyomatott a Délmagyarország hírlap- és nyomdavállalatnál, Petőfi Sindor-sugárut 1.

