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(cvs.) Áliandóan, ismét ődőn felmerül egy-egy szO, amelyit azu'án
derüre-bt-rura has/ná unk, használtok és használnak. A mai sródivat
dtdelgelejt. forszírozol! kedvence a
mentalitás és a de, i letve konstrukció kiiéitie. Ezt hallja az en.ber nyilvános btszédekbtn, ezt hangoztatják
az Írásokban, ezeknek a szívatnak
bankójával sújtanak, ezekutk a szavaknak b. Isö értékere kopogtatnak
rá önerzettei és büszkén, de hogy
mit jel :iiienck ezek a szavak és hogy
a fogalom, cmelye! fednek, meddig
ér tl határával, amM a legtöbb e
kitételeket alkalmazónak ideája sincsen. Triviális a hasonlat, de sokan
u>.y vannak vele, mint az egyszerű
paraszti ember, aki a grófnál megitta ebéd u'án a langyos, citromos
szájöbltyető vizet.
A mentalitás
szónak megvan a jó
és a rossz értelme. A mentalitás, a
beidegződést
és
megjegecesedett
gondolkodást, a csak egyféleképen ;
való cselekedni-tudást jelenti, arra i
való tekintet nélkül, hogy jó irányban, vagy rossz irányban jegecescdett e ki valakinek a gondolkodása.
Becsületes menta itás Í6 van és becstelen is. Egy Bismarcknak épp ugy
megvolt a maga mentalitása, mint
Savanyu Jóskának, Bogár Imrének,
hogy közelebb fekvő példákat ne
hozzunk.
És itt megint valami triviális
tréfa jul eszemben Maróton korcsmáros volt az öreg Döitl bácsi:
promontori sváb ember, aki egész
életében sem tanult meg se tótul,
sem pedig magyarul. De a kosztja
ió volt s ná a étkezett az egész
intelligencia. Egyszer uj albiró jött
oda Pestről. Ké-ön jött meg a
vonattal, ebéd után érkezett meg s
Dortl bácsi csak sajtot és szalámit
tudott neki adni. Indignálódva szólt
a biró:
— Ezt adja ö n nekem ebéd
gyanánt.
Dörtl bácsi dühbe jött:
— Wer is e tyanánt, ich pin e
tyanánt. Das lass ich mir net gfallen.
Sclber e tyanánt.
A destrukció és konstrukció
kitételeivel azután még nagyobb zavarok vannak. Hogy ez a két szó nem
jeleni egyebet, mint rombolást
és
építést, azt legkevesebben érzik. És
azt sem gondolják meg, hogy a
destrukció vádjának felesleges és
mega apozatlan citálása maga is destrukció, mert munkaerőt pazarol és
munkaerőt tart vissza a konstrukciótól.
A jelszavak, divat zavak emlegetése annyira magyar tulajdonság,
hogy azt tüzzel-vassal lehetne csak
k operálni. I)e ez is egy olyan betegségünk, ame yet meg kell operálnunk.

Ára 2 k o r o n a ,

Megjelenik naponkint délután.

Rólunk, ellenünk, nélkülünk
Megalkották a gyürüt Csonka-Magyarország körül.
BUDAPEST, junius 8. Tegnap
ismét döntés történt szomszédainknál rólunk, ellenünk, ré'.külünk. Take
fonescu oláh külügyminiszter cseh
meghívásra Belgrádba érkezett, hol
az oláhok és jugoszlávok már megkötötték a katonai egyezményt, mely
cseh—oláh egyezmény kiegé zitéséül
szolgál. Ezzel ténnyé vált a cseh—
oláh—jugoszláv politikai és hadikapcsolat a következő elvek szerint:
A három ország egymásnak területi integritását, belső és külső
érdekeit ugy diplomáciai, mint hadiúton biztosítani igyekszik. Ha bár-

melyik ország tetCleti épsége veszélyben forogna, a másik kettő azonnal
csatlakozik a kö2ös tiltakozáshoz és
ha igy siker nem mutatkozna, cgyíitt
lépnek fel a külsC ellenséggel szemben
a veszélyeztetett ország irányításával.
Az egyezmény alapja a st.-germaini,
trianoni és versaillesi béke szövegszerű, szigorú biztosítása. A nagy
ántánt általános európai érdekeinek
kivételével megállapítják az egyesült
országok az ugynevezettt kis ántánt
önálló hatáskörét, melye Önállóan
védenek is meg.

Megkezdték
Baranya és Pécs kiürítését.
BUDAPEST, junius 8. A trianoni békének francia részről
történt ratifikálása után azonnal esedékessé válik Pécs és környékének kiürítése. A jelek azt mutatják, hogy a szerbek már
mindent megtettek a kiürítés azonnali végrehajtására. Tegnap
történtek az első intézkedések és az eredmény az, hogy a
szerb adminisztráció szervei eltávoztak a városból. Legközelebb
ántánt-bizottság érkezik Pécsre, hogy a határozatnak azonnali
érvényt szerezzen.

A viccelődő Heltai vallomását
nem fogadja el az ügyész.
BUDAPEST, junius 8. A Tiszapör mai tárgyalásán folytatták Heltai
Viktornak a hadbiróságnál felvett
vallomás-nak felolvasását. Ebben a
vallomásában Heltai terhelő adatokat
sorakoztatott fel Friedrich
István
ellen, kiről azt állította, hogy október
28-án és 30-án Budapesten tartózkodott. Szerinte a végzetes délutánon
Friedrich ezt kéidezte volna: Mi
van Tiszával, végeztetek vele ?
Horváth-Sanovits három izben kapott,
szerinte, pénzt a kormánytól a gyilkosság végrebajtása fejében.
Heltai ügye még nincs befejezve
a hadbiróságnál. Az elnök ezután
szemelvényeket ismerlet Heltai tégi
két hirlapcikkeiből, melyekben vallomására vonatkozóan vezető célját
irja le. Hel'aí kijelenti, hogy becsap a a bitóságot, mert légből kapáit vallomásában csak két cél vezette éi pedig: 1. Magyarország jelenlegi ál ami rendjének kompromittálása; 2. egérül nyerCse, hogy
Bécsbe szökhessen. A biróság megállapítja, hogy Heltai még más vallomásokat is befolyásolt.
Dr. Szilassy
ügyész kijelentette,
hogy a történtek után Ht Itai vallomását nem tartja bizonyitikoknak.

Fényes
László: Ez nem elég.
Maffiával állunk szemben, tudnunk
kell, hogy ezt ki csinálja. Ezek a
Hdtci-alakok állandóan zsarolnak
val,; kit.
Adjon a biróság módot
atra, hogy ezt a maifiát leleplezhessük.
A tárgyalás tart.
íviOZOQ AZ AGRÁRPÁRT. AZ
fgrárpári lendületes akciót kezdett
programján?.k érvényesi'ése érdekében. Egyben akciót kezd a belügyminiszter és miniszterelnök ellen az
agrárfóispánok menesztéfe, a földbirlokreform végrehajtásának rnegckadályczása és több más kérdés
miatt.
UJ TÖRVÉNYTERVEZETEK. Tegnap dClután miniszteri értekezlet volt,
milyen az ingó- és ingatlan vagvonváltságról szóló törvénycikk előmunkálatairól tárgyaltak. A sajtótörvény e'őkészités a>att van.
NEM LÉPTEK BE. Balla Aladár,
Nyéki József és Tomory Jenő nemze'gyülési képviselő a Magyar Híradóban közzéteszik, hogy ők nem lépUk be a 48-as függetlenségi K'ossuth-pártba.

CsütttrtöM».évf.,181.&i<m.

5ZLRKE8ZTÓSEG tó KIADÓHIVATAL:
Kölcaey-utca 6.

*

Telefon 13-M.

Befejezték
a kereskedelmi tárca
költségvetését.
A nemzetgyűlés mai ülése.
BUDAPEST, junius 8. (M. T. i.)
A nemzetgyűlés mai ülését fél 11
órakor nyitotta meg Rakovszky
István elnök.
NKpirend előtt Schandl
Károly
személyes kérdésben felszólalva válaszolt Szte/ényi legutóbbi beszédéi e. Kijelenti, hogy múltkori felszólalásában arra helyezte a lényeget, hogy idegen tőke és nagybankok kapták az ipar fejlesztésére szánt
összeget. Beszédében aira célzott,
hogyha valaha volt privilégjumos
rendszer, az különösen a régi rendszer volt. Ezután áttértek a kereskedelmi tárca költségvetésének további tárgyalására.
\

Budavá.y
László hitározati javaslatot n\ujt be arról, hogy a köztisztviselők" vasúti kedvezményeinél
ne tegyenek különbséget, hogy az
illető tisztviselő hányadik fizetési
osztályba lartoziK.
Vértes Vilmos István a kisiparosság érdekében szólalt fel. A késmárki textil-fanfoíyum felállításáról
gondoskodni Juli. E ismeréssel van
a pénzügyminiszter irán', aki a
magyar gazdasági élet bizonyításául
a koronát 100 százalékkal felemelte. Azt hisíi, hogyha a külügy'
misztériumban nem a Ballplilz emberei ülnépek, nem volna gazdasági
elentét az utódállamok k l ^ t t . Javaso'ja, hogy utasítsa a nemzetgyüliéa
a kereskedelmi minisztert, ' w
államvasutak vasúti díjtételét rövid
időn belül változtassák meg.
Sziráky Pál a következő szónok:
A közutakat rendbe kell hozni. A
költségvetésben kevés van előirányozva az ipari és kereskedelmi
szakoktatás céljaira. A mezőgazdaság
képtejen arra, bogy egyedül állítsa
talpra az országot. A vasúti tarifát
is le kell szállítani. A javaslatot elfogadja.
Mahunka
Imre: Felhívja a kereskedelmi miniszter figyelmét a magyar ipar támogatására.
Ezután berekesztették a kereskedelmi tárca költségvetési vitáját.
Hegyeshalmy
Lajos válaszolt a
felszólalásokra. Szterényi felszólalására megjegyzi, hogy a kormány a
szabadforgalom ál áspontján áll és
ezt fokoz itosan óhijtja megvalósiiani. Elsősorban a nyersterményekre
alapítja az ipart s minden nyersterményt, ami az országban van, itt
kell feldolgoztatni.
A mezőgazdasági iparfejlesztésére
mindent megtesz, mert ez az, amelyben kivilelünk is van.
Az ülés tart.

Ma utoljára a Széchenyi-Moziban Lidia Borellivel a főszerepben Tiinö n a p s u g a r a k .
Csütörtök-péntek Dán N o r b e r t személyes fellépésével A CSÁBÍTÓ és FEJEDELMI N A P
cimü elsőrangú „Stár„-slágerek kerülnek bemutatásra. Előadások 5, 7 és 9 órakor. Telefon 16—33.

S Z E G E D

Árlejtésen dől el
az egyetemi építkezés
odaítélése.

Hogyan áll a városi szinház
államosításának Ugye.
V/lassics kormánybiztos, Kürthy György
és a szegedi főispán nyilatkozatai,

SZEGED, junius 8.
(Saját
tudósítónktól.)

Annak idején hirt •>H*'«nk az Ipartestületnek és a Kar
arról a
mozgalmáról, amelyi ^érl indítottak, hogy a szegedi egyetemi építkezéseket ne egy személynek vagy
vállalatnak adja oda az állam, hanem nyilvános árlajtésen döntsenek
arról, hogy ki kapja meg az építkezéseket. A mozgalom kezdeményezői a szegedi érdekeltek nevében ebben az ügyben két ízben is felterjesztést intéztek Hegyeshalmy
Lajos
kereskedelemügyi miniszterhez, akit
arra kérlek, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszternél lépjen lözbe
a kérelem teljesítése érdekeben.
« kereskedelemügyi mini«z'er a
felterjesztésekre ina a kővetkező választ küldte:
„Hivatkozással folyó évi május
hó 18-án és 25-én kelt felterjesztéseire, értesítem a t. Kamarát,
hogy a szegedi egyetemi építkezéseknek a Közszállitdsi
Szabályzat határozmányainak megfelelő
biztosítása iránt a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz egyidejűleg átírtam".
A
kereskedelemügyi
miniszter
válaszát az érdekeltek érthető megelégedéssel fogadták.

Korzó-Mozi
Szerdán és csütörtökön, junius 8., 9-én

SZEGED, junius 8.
(Saját
tudósítónktól.)

A szegedi szinház vezetésében
változás fog beállani. Fajkürti és
kolthai Kürthy György, a Nemzeti
Szinház tagja és zombori Rónay
Gyula Szegeden tartózkodnak, hogy
a városi szinház Átvételét illetőleg
az érdekeltekkel: a várossal és a
színigazgatóval tárgyaljanak.
Mindenekelőtt taán azt állapítsuk
meg, hogy mennyiben szükséges
ebben az ügyben a tárgyalás és
legelsősorban állapítsuk meg azt,
hogy a várost a Palágyival kötött
hatéves szerződés kötelezi-e valami
kártérítésre vagy megváltásra, avagy
pedig nem. A mi álláspontunk az,
hogy a varos csak arra kötelezte
magát, hogy Palágyit hat esztendeig játszani engedi, de ezzel nem
vállalta azt a kötelezettséget, hogy
a színjátszáshoz szükséges egyéb,
épp olyan elengedhetlen előfeltételeket, aminő pl. a koncesszió, a
színigazgató számára megszerzi. A
város obiigóban csak azzal a Palágyiv.l van, akinek a koncesszió
benne van a zsebében, de az á
Palágyi, akinek koncessziója nincsen,
nemcsak hogy nem követélhet semmi
kártérítést, hanem még
kártérítéssel
tartozik
a városnak
a szerződés
nem tejesi'é éből származható minden megrövidüléseért.
Ezzel nem akarjuk azt mondani,
hogy a tárgyalások mellőzendők.
Sok méltányossági és egyszerűsítési momentum szói a tárgyalá ok
folytatása és engedékenysége mellett, de erre az elvre rá kellett mutatnunk, hogy az egyik oldalon ne
nöljenek a fák az égig s a másik
oldalon a tárgyalásokból ne hiányozzék az önérzet és az igazság
tudata.

G. Bwíly Lily és Gózon Gyuti
a budapesti Apolló-Kabaré tagjainak vendégjátéka naponta 2 előadás keretében.

MŰSOR i

A színész nem ember
Játék 1 felv.-ban. Irta: Harsányi Zsolt.
Személyek:
Gróf
Barna Andor
Grófnő
Berky Lilly
Laborfalvy, színész . . Gózon Gyula
Pincér
Fodor Artnur
cigányzene kísérettel.

Berky Lilly

szólószámai:

Elsülyedt város (Emőd-Nádor)
Aranylegenda (Ernőd—Losonczy).
Rebeka (Ernőd—Nádor).

Gózon Gyula

szólói:

Nem! Nem! Soha! (Reich Egon).
Tavasz volt (Halász—Losonczy).

A nászhajó

Azonkívül:
Szerelmi regény 4 felvonásban.
A főszerepben:" f . M E H I C H C L L I .

Előadások 6 és 9 órako\
=

RENDES IICCYRTRAK-

=

Apponyi beszélt
<t nemzetközi szövetségben.
BUDAPEST, junius 8. A nemzetközi szövetség lutfői kongresszusán
gróf Apponyi Albert nagy beszédet
mondott, rt ellyel ünnepelt sikert ért
el. Apponyi ismertette a megcsonkított AÍagyarország politikai és államközi helyzetét és kös/önetet mondott
Svájcnak a magyar hadifoglyok hazaszállítása érd . kében kifejtett szeretetteljes működéséért.

A

Kass-szálló

összes helyiségeiben állandóan f r i s s
c s a p o l á s • Kőbányai Polgári Ser •
16.09 R.-T világhírű s ö r s l b ő l
F.gy pohár jégbehütört S ent István

világos sör 7 korona

mu

Egy pohár jégbehütött Szent István
idénysör (békebeli) 10 k o r o n a .

A KASS-étterem terrasza nyári
! • estében a legkellemesebb •

*

Bud pesti tudósi ónk ma telefonon
akövelkezőhirtkö/Ölte vegünk: Rónay
Gyulának és Kürthy
Györgynek, a
budapesti Nemzeti Szinház tagjának
Palág)'i
igazgatóval való tárgyalására vonatkozólag
ifj.
Wlassits
Gyula, az állami s/inházak kormánybiztosa ezeket jelentette ki:
— Palágyival nem a
kultuszminiszter tárgyal, hanem Kürthy, aki
a szegedi szinház igazgatójának van
kiszemelve. A kultuszminiszter csak
annyiban van az ügyben érdekelve,
hogy megegyezés esetén bizonyos
állami hozzájárulást
biztositana és
az Operaházból vagy Nemzetiből
tagokat engedne át Szegednek. Nem
lehetetlen azonban, hogy a szegedi
szinház később Nemzeti Színházzá
i lakulhat ki.
*

struálni, csak annyiban állok majd
kontaktusban, hogy az állami színészek, akik itt szerepelnek, továbbra
is állami színészek maradnak, továbbá,
hogy a szegedi szinház már természeténél fogva előkészi ő, vagy gyakorló intézménye lesz az állami
színházaknak, de — és ezt újból
hangsúlyozom — csakis a legteljesebb
függetlenség
és
önállóság
mellett.

Szeged, 1921 juains 7,
Minden jel arra vall, hogy a még
függő anyagi ügyek lebonyolítása
után egészen rövidesen dűlőre juttatják a szegedi szinház kérdését.
Kürthy György és Rónay Gyula ma
délben a városi h a t ó i g képviselőinél tettek látogatást. Kürthy ma délután visszautazott Budapestre, hogy
Wlassics kormánybiztos előtt feltárja
a helyzetet.

— Hogy nemzeti szinház lesz e
a szegedi színházból, az csak attól
függ, prosperál e a vállalkozás és
kívánja-e ezt a város is. A kultuszkormányban ez iránt megvan a hajtandóság.
— Még a lapok tévedéseire akarok rámutatni. Nem felel meg a valóságnak,
hogy Palágyi
színigazgató
két és félmilliós
igényét én akceptáltam volna sem pedig hogy abba
beleegyeztem volna. Sőt sokaltam
ezt az összeget és ebben az irányban nem is folynak most tárgyalások. Az sem való, hogy az összeg,
amely a vállalkozáshoz szükséges,
nem állana rendelkezésemre, mert
az igenis biztosítva van. A tizennégy
napot a tárgyalások befejezésére nem
Palágyi színigazgató kötötte ki, hanem én. Nem fér össze művészi
lelkiismeretemmel, hogy a vállalkozást később kezdjem s ezért, ha ez
idő alatt nem tudok megegyezésre
jutni, akkor lemondok az egész
dologról.
— További valótlanság még az,
hogy az évi kormány-szubvenció
300.000 koronában volna fixirozva.
Állami támogatásban részesül majd
a vállalkozás, de ez nincs még
i összegszerüieg meghatározva. Arról
j sincsen szó, hogy itt sziniakadémiát
létesítsünk, bár nincsen kizárva,
hogyha növendékünk akad, nyitunk
egy szinészképzö-kurzust is.
*
Dr. Aigner Károly főispán, aki ~
városi színháznak nemzeti színházzá
való átalakítása kezdeményezőjének
tekintendő, a következőket mondotta :
— Palágyi
nem kapja meg a további öt évre szóló koncessziót,
mivel beigazolást nyert, hogy a színiévad deficitlel végződött. Már pedig
a kultuszminiszternek figyelemmel
kell lennie egyrészt a szinház, illetve
a színigazgató anyagi képességére,
másrészt arra is, hogy a konzorciumoi alapon elszerződött színészek
ne legyenek nélkülözésnek kitéve.
Palágyi koncessziója csak egy évre
szólt és c-ak azzal a kikötéssel,
hogy az évközben is visszavonható.
Legnagyobb jóindula'omnak tudható
be, hogy az állandóan felmerült
panaszok folytán már évközben
vissza nem vonattam Palágyi koncesszióját.

Kürthy György ma eljött hozzánk,
hogy tárgyalásaira vonatkozólag nekünk felvilágosítást adjon. A szimpatikus művészember a következő
kijelentéseket tette:
— Örömmel ragadom meg az al— Wlassics szinházügyi kormánykalmat, hogy a különfélekepen be- biztosnak az ai óhaja, hogy a szeállított, felfujt és félremagyarázott gedi szinház államosítása előtt megügyhen végre nyilatkozhassak. Min- győződjenek arról, hogy milyen a
denekelőtt ki kell jelentenem, hogy szinház teherbíró képessége. Ezért
a szegedi szinház semimesetre sem bizzák meg Kürthy Györgyöt czidőre
lesz a fővárosi állami színházak de- a szinház igazga'ásával és ha a
pandansza, egészen független
és ön- próba pozitív eredménnyel jár, akálló művészeti intézmény
lesz, mely- kor az á lam teljesen átveszi a sze' nek vezetésit magam lá om el s abba, \ g<di színháza'. Ezalatt az t'gy év
I sem szerződtetés, sem a műsor tekin- ; alatt is, a miiidtn«ori főispán, mint
i telében senki részéről befolyást nem | a kormány képviselője, bizonyom feltűrni. Az állami | tgye'eti jogot gyakorol a szinház
; leszek kénytelen
!
színházakkal, amennyiben minden- j fölött, aminek következtében a tzináron összeköttetést akarunk kon- ! ügyi bizottság is megszűnne.

TEGNAP

az Erzsébet-emlékmű ügyében annyi pályázat és több mint két évtized utan bekövetkezett a döntés. A bemutatott tanulmánytervek közül csakis Zala
György
szobrás.. • Hikisch építész tervét ítélték
kivite're elfogadhatónak. Az emlékműtet
a királyi várkertben állítják fel.
•

A cseh-magyar
tárgyalások
folytatása
alkalmával Oratz Gusztáv volt külügyminiszter a Prager Tagblattban
cikket irt,
amelyben kijelenti, hogy a cseh köztársaság és Magyarország közeledésének megteremtésére irányuló
fáradozás sokkal
inkább érdtkében áll mindkét résznek,
semhogy a sikert ne lehetne bionyosra
venni, szükség van a tárgyalásokra, hogy
azon kinai falat, amellyel az egyes államok a felfordulás után kövülvették magukat, mennél gyorsabban és mennél alaposabban le lehessen dönteni. A nagyobb
gazd sági egységre való törekvés sokkal
inkább vele jár a gazdasági fejlődéssel,
semhogy a gazdasági szétdaraboltság és a
kis államokra való tagozódás nyújt, tarthatatlannak ne bizonyulna. •
•
Az Osztrák-Magyar
Bank
likvidátorai
és az utódállamok képviselői között hoszszabb idö óta folyamatban levő tárgyalások részben befejezést nyertek, amennyiben a likvidátorok és az utódállamok
képviselői között egy és más kérdasbaa
megállapodás jött léire. Ezekre a megállapodásokra vonatkozólag kérdést intézett
munkatársunk Luxardóhoz,
aki az olass
kormány megbízottjaként intézi a felszámolást.
Luxardó a következőket mondotta: Az
eddigi tárgyalásoknak az volt a célja,
hogy a végleges felszámolást végrehajthassák. Ezt sikerült nekik elérni, amenynyiben a bank aktivái és passzívái feiosztása, továbbá a bank egyéb legsürgősebb feladatait illetőleg megegyezés jött
létre. Az aranykészlet 50 millió érték!
vagyonának kvóta szerinti felosztására az
utódállamok szintén megegyeztek egymással.
Megkérdeztük ezután, hogy mi a véleménye az uj magyar államjegyekről?
— Bizalommal viseltetem ezek iránt a
jegyek iránt, amit a magyar valuta külföldi
emelkadése is igazol. Ezeknek az államjegyeknek az eredete semmivel sem roszszabb ax Osztrák-Magyar Bank jegyeinek
eredeténél, mert ezért az állam teljes kötelezettséget vállal.
•

Az Országos Földmüvesszövetsig
junius
12-én Cegléden alakuló nagygyűlést tart,
melyre nagyarányú előkészületek folynak.
A gyűlésen résztvesznek a szövetség vezetői közül nagyatádi Szabó István földművelési, Mayer János közélelmezési miniszterek, Rubinek Gyula volt miniszter és
Meskó Zoltán nyugalmazott államtitkár.
•
Az Unió tengerészeti köreiben tervezetet
készítettek a flotta újjászervezéséről, amely
fordulatot jelent az Egyesült-Államok eddigi flottapolitikájával szemben. A jövőben
a flottának legnagyobbrésze a Csendesóceánon fog cirkálni és az Atlanti-óceánban csak néhány másodrendű hadihajó
marad A terv elfogadása esetén az Atlantiflotta jórészét átviszik a Csendes óceánra.
Illetékes helyen nyomatékosan hangoztatják, hogy ez az átcsoportosítás seinmikép sem irányul Japán ellen, hanem
katonai és stratégiai szükségességnek akar
eleget tenni. Az uj flottatervet Washingtonban azonnal közzétették, miután Japán
visszavonta hadihajóit a Csendes oceín
déli részében lévő birtokaiból. Deinby
tengerészeli államtitkár juniusban végig
fogja vizsgálni Amerika nyugati tengerpartján lévő flottatámaszló pontjait és uj
támasztópontok létesítéséi fogja mérlegelni.
•
A felsősziléziai
angol főparancsnok
terve
szerint az angol csapatok megszállják a
lengyelek részéről kiürítendő területet, a
franciák pedig ellenőrzik
a lengyelek
visszavonulását. Ilyen módon haladnak
majd szakaszról-szak*szr7. mig az egész
iparvidéket meg nem tisztítják.

Szeged, 1921 junius 9

HIREK
HAJNAL

A

TISZÁN.

Nemes, sötét
gyöngy-bársonyában
pompáz' felettünk csillagig
..
Áz tg peremjén pirba
váltan
a ftlkelő nap lángja ég.
Derengés száll a boltos égre,
elsápadnak
a
tslllagok;
a hajnalcsillag
enyhe fénye,
s a hold sarlója még ragyog.
Ezüstös tükrén hús Tiszának, —
mint kőbe vált könny, szent opál, —
a hajnal millió szinre
támad...
Finom ködpara
szálldogál.
A kis füzest ott iát, a parton
imént még fedte vak setét,
de tárja már halkan,
kitartón
az éj palástját
szerteszét.
Csendben, cubogvc
hömpölyögnek
és kergető.nek a hahók . . .
A gyötrődése földi
rögnek
még nem kinoz, még nem sajog
Hadár köszönt dalába'
reggelt;
halász ladikja vizre kél,
a napkorong ragyogva felkelt . . .
Egy terraszon cigány zenél.
Fehér ruhás vidám legények
finom, törékeny
usszonvok
vig rabjai szép, bús zenének . . .
S mig cseng az ének, szól az éntk, —
az egyik férfi
felzokog.

SZEOED

Apponyi intelme Ausztriához
a nyugatmagyarországi kérdésben.
BÉCS junius 8. (Saj. tud.) A N. P. P. mai száma a francia kamara
üléséről szóló tudósítással egyidejűleg cikket közöl a nyugatmagyarországi
kérdésről. A cikxet gróf Apponyi Albert irta. Apponyi mindenekelőtt az
osztrák becsületérzésre apellál és felveti a kérdést, hog\
lealázó e a
volt ellenség kezéből ajándékot elfogadni a volt fegyvet
. bajtárs hátrányára. A cikk további részében Apponyi biztosítja az osztrákokat arról,
hogyha
megfordítva
állana az eset és a győztes
nagyhatalmak
Ausztria valamelyik
részéi akarták volna odaadni
Magyarországnak, a magyar
közvélemény
egységes
lett volna
az ajándék
visszautasításában.
A cikk végén felteszi a kérdést, vájjon érdeke-e Ausztriának
a Magyarországgal való jó viszony fentartása, vagy pedig hitszegő lesz és
csatlakozik az egyesült nagyhatalmak konjunkturál.s rablóhadjáratához.
— Praktára a Panka. Szerető kis családban hosszú hetek óta nagy az izgatottság, nagy az aggodalom.
Istenem, istenemI
Vizsgázik a Panka!
Érettségit
tesz a lelkem I Szigorú, bajuszos bácsik néznek majd
rá részvétlenül és kérdezik,
kérdezik szegénykét, amig megfogják,
hogy nem tud
valamit. És akkor bukás lesz, szégyen lesz,
sirás lesz, szomorúság
lesz ...
Sem izük
az étel, nem nyugodt az álom. Vizsgázik a
Panka!..
És eljön a nagy nap.
Elmúlik
a nagy nap. Pankának
kezében ott a bizonyítvány. Nincs abban más, csak végig,
végig jeles. Matúra a Panka.
Preklára a
Panka ... Az a sok aggódás,
izgatottság,
félsz, mindhiába
volt hát...
Dehogy
volt
hiába. Ha az hiába volna, akkor
hiábavaló
volna a szeretet, a ragaszkodás,
az a szent
imádat,
amely a szülőt a gyermekéhez, a
gyermeket a szülőhöz
füzi.
Sokszor
lesz
még félelem és aggodalom
Pankáéknál
és
adja Isten, hogy mindig-mindig
preklára
legyen a Panka,
őszbecsavarodott,
fiatallelkü költő édesapjának
mindensége szemefénye.

Belvárosi Mozi
Szerda, csütörtök.

KÉT NAPIG I

A szegedi szinház és budapesti
színházak legjobb erőinek vendégjátéka teljesen uj műsorral!
Szinre kerül:

DÉRY RÓZSI-val a címszerepben

A DADA.
Mihály István bohózata.

Szereplők: Déry, Krajnik, Radóc.

Krajnik:
Déry-Asszonyi:
—
8—r.
Fleurs d'amour... Magyar egyveleg.
— Megszűnt a távirati cenzus.
Csak halkan . . .
A minisztertanács azon határozata,
Szigethy—Asztalos:
amely a távirati cen/ura megkönnyiNéger táncduett.
tésér< 1 szól, életbelépett. Eszerint
Déry:
Radóc:
m^tól kezdje az összes MagyarorMi falunk.
Kuplék.
szágon feladott sürgönyök mindenFilmmüsorban:
féle elö;e*es cenzúra alól fel vannak mentve.
— A népjó éti minlazter elren— Ügyvédi viztga. Dr.
Csányi
delte, hogy a Szeged város területén
levő köijótékonysági, had gondozási, Mátyás a budapesti ügyvédvizsgáióTársadalmi regény 5 felvonásban.
vagy munkásHztositási célt szolgáló bizodság elóti az ügyvédi vizsgát
Előadások 5, 7 és 9 órakor.
Rendes hHyárak t
intézmények, továbbá alapok és ala- sikerrel letette.
—
Kérien
Első
M
a g y a r Impítványok tulajdonában levő hadi- < — Az órlé&l adó fejében követelt
perlál
aajtot.
Az
országban
minden
kölcsö ^kötvény címletek és azok hoz- 15 százalék
gabonát olymódon
závetőleges névértéke táviratilag je- hajtják be, hogy az őröltető fél jobb csemegeüzletben, büffében, étlentessék. Miután ennek nyilván- a megmaradó 85 százalék őrléséért teremben és vasúti restiben kapható
valóan az a célja, hogy az intéz- semmiféle dijjal nem terhelhető, , békebeli minőségben. Kizárólagos kémények hadikölcsönkötvényei maga- hanem azokat a kincstár tériti meg szítője Kenderesi György Szegeden. 599
sabb értékben tartassanak meg, a a malomnak.
y — Razziák a piacokon. A tegnap esti
„makai piacon* váratlanul megjelentek a
város hatósága felhívja a nevezett
* A valódi JANINA cigaretta sodrópapirt
detektívek és hirtelen rajtaütéssel — nem
intézmények elnökeit, hoiy bélyeg- viznyomással
kérje a dohánytőzsdékben.
kis örömére az összegyűlt kofaasszonytelen följegyzéssel az elnök és egyágéknak — a megállapított irányárak
x Mindenkinek el kell menni — nívójára
leti titkár aláírásával s az egyes .let
nyomták le a szemérmetlenül
vagy irnézniéi y bélyegzőjével elláiolt ti 4 megfújják a tromf itat cimü magas árakat. A piaci razziát ma reggel
bejelentést (annak pontos kitünteté- moziszkeccsh z a Korzó Moziban. a hetipiacon folytatták kellő buzgalommal
sével, hogy hany 6 szazai' kos, hány Porzsolt Kálmán rendkivüli hatású, és eréllyel detektivjeink. A razziáknak
eredményét a következő harctéri jelentészárolt és hány szabédforgalmu hadi- lángolóan hazafias érzésű irredfenta- ben lehet összefoglalni: A piaci fronton
kölcsönkötvényc van) a varos főszám- moziszkeccset pénteken, szombaton történt meglepetésszerű előnyomulás eredvevőjénél iegké-őbb pénteken, junius és vasárnap mutatja be a Korzó ményeképpen mintegy nyolcvan kofát és
10—cn deli 12 óráig annál is inkább Mozi. A szkeccs két szinpadi és két eladót szállítottunk be, tejes bögréikkel,
és egyéb felszereléseikkel
jelenisék be, mert ha ezt elmulaszt- filmfelvonásból áll. Bud pesten a kosaraikkal
együtt a városháza szuterénjébe. Több
ják, etiöl a valószinü kedvezménytől Renaissanse-szinházban óriási sikere áru tulmagasra felhajtott árát az irányeles-iek.
volt Porzsolt
Kálmán játékának, áraknak nevezett állások közé, sőt helyenanr-ly most Szegeden kezdi meg ként mögé vertük vissza. A támadás
— K ' n e v o é f e k . Az igazságügyminisztegnap este kezdődött meg és ma reggel
hódító vidéki körútját.
ter a szegedi kir. kerületi börtönhöz dr.
hat órakor folytatódott. Délelőtt tizenegy
Csiky Jenő büntetöinlézeri fogalmazót igazgatóvá, Ugi Géza ujszegedi r. k. lelkészt
pedig bümetóintézeii leikésszé nevezte ki.
— Egyházzenei
hangverseny.

— Feloldották a tejforgatmat.Tudvalévő, hogy az illetékes miniszter a tejet a
szabadforgalom tárgyává tette. A hivatalos lapmai száma azerrevonatkozómegszoHolnap, csütörtökön délután 5 órakor ritásokat hozza a következőkben: 1. Minden termelő vagy tejszállitó, aki eddig
tartja meg a Szegedi Dalárda az I közfogyasztás számára szállított tejet,saját
alsóvárosi templomban egyházzenei , házi ás helyi szükségletén felüli termelését
hangversenyét. Jegjek
mérsékelt ez év szept. 30-ig odatartozik szállítani,
számban a Szent István-Társulatnál ahova a rendelet életbelépésének napján
szállította. 2 Tejkezeléssei és feldolgozáss a templonnál kaphaók.
sal csak az foglalkozhat, aki erre a mi— A legfőbb számvevőszék al- nisztériumtól külön üremengeaélyt nyert.
elnöke A hivatalos lap madr. hilibi Ezt a jelenlegi (izemtulajdonosoknak külön
j kell megszerezniük.

VILÁGVÁROSI
ÉJSZAKAK.

órakor diadalmas csapataink elvonultak a
hadszintérről, ekkor teljesen a kiéhezett
közönségre biztuk a továbbiakat. A nekiszabadult martalócok percek alatt szétkapkodták a 8 koronás zöldborsót, a 10 koronás ui burgonyát és örömtől ittasult arccel vették az elsőrendű cseresnyét kilónként 25 koronáért. Déli tizenkét órakor
sem kofa, sem vevő nem volt többé látható a horizonton.
A.' '
—
bomoryi
polgármester
a

kézimunka-kiállításon.
Somogyi
polgármester ma délelőtt megtekintet e a váosi kereskedelmi iskolá-

Haller Károlynak a legfőbb száml a'i le vő lézimunki-kiállitást. A fiuk
— Az á l l a m r e n d ő r s é g ! ti ztviaevevőszék alelnökévé történt kinevekü
ö ösen a könyvkötészet terén
l ő k étkezése. A fŐKapitánys^g á t zését közli.
értek
el s?ép eredményeket, de dix Din Norbert Szegeden. A i r a b ^ n arra kéri az ipaikamarát, cséret il'eti a lányokat is, akik
ho
y
a
rendőrtisztviselők
ellá
á*a
közkedvelt moziszinész csütörtökön
fehérnemű-, párna- és kalapkreációikés petiteken személyes n lép fel a érdekében illetekes helyeken a tár- kal tűntek föl. A 'anfolyamnak Nyáry
Széchenyi Moziban, ahol kabaré- és gyalás-oka* kezdje meg.
György igazgató volt a ve7etője.
— * ardfilosok a főispán át. A színés művészi magyar dalokatfog elő,
— Tíniítés. A mult évben Budaházi
kardalosok
itmét
felkeresték
Aigner
adni kellemesen csengő tenorján.
főispánt azzal a kérésükkel, hogy a megpesten elhunyt özv. dr. Arany KáUgyanakkor a „Csábitó" és a , Feje- i felebbezett kétszázezer koronás segély
1 rolyné földi maradványait gyermekei
delmi nap" cimü Star-filmek fő- mielőbbi kiutalását megsürgessék, mert a
I
szerepeiben mutatkozik be. Rendes . nyáron nem lesz miből megélniök. A fő- hazahozták. Junius 9-én, csüiörtökön
délután fél 5 ór kor temetik el a
, ispán megígérte nekik, hogy megsürgeti
helyárak.
i a kétszázezer korona kiutalását.
I zsidó temető cinterméből.

— Nyári tanfolyam tanitók részére. Réday János volt temesvári
gimnáziumi igazgató, jelenleg az
Országos
Szabadoktatási
Bizottság
tagja Szegeden tartózkodik, hogy
megszervezze a tanitók nyári kühn«
leges tanfolyamát. Ennek a tanfolyamnak az a célja, hogy a tanítókkal megi mertesse azt az anyagot,
melyet a szabadoktatási előadások
keretén belül kell a gazdaközönséggel megismertetniük. Továbbá, hogy
az anyag előadási formájára is rávezessék a tanítókat. A tanfolyam, amely
július elején kezdődik, több hétig
fog tartani. Számos vidéki hallgatója
lesz, akiket a tanitóképezdében szállásolnak el. Ellátásukról a tanfolyam
tartama alatt a kultuszminisztérium
gondoskodik.
— Tolvaj kaldasaaaxonv. Paszta Józsefné Sánta Júlia, a menház lakója koldulásból tartotta fenn magát. Nem volt
azonban megelégedve az alamizsnával,
mert több heiyen, ha csak szerét tehette,
egy-egy értékesebb tárgyat, ruhadarabot
ellopott. Ma vonja felelősségre lopásért a
a törvényszék.

x Berky Lili éa Gózon Gyula
szegedi vendégszereplése. Berky
Lili és Gázon Gyula, a főváros neves
kabarémüvészei szerdán és csütörtökön pompás műsorral szerepelnek a
Korzó Moziban. Berky és Gózon
előadják Harsányi Zsolt Színész nem
ember cimü kitűnő egy felvonásosát,
amelynek a fővárosi Apolló-kabaréban
volt jelentékeny sikere. Harsányi
darabjában még Fodor
Artúr és
Barna
Andor, a szegedi szinház
jeles tagjai is szerepelnek. Berky és
Gózon Emőd—Nádor-dalokat énekelnek, Gózon ezenkívül előadja
Reich Egon utászfőhadnagy hatásos
Nem, nem, soha!
cimü irredentadalát. Az előadások délután 6 és
este 9 órakor kezdődnek. A művészek
vendégjátékán kivül A ndszhajó cimü
rendkivüli hatásos filmet vetíti a
Korzó Mozi, főszerepben P. Menichelii-vt 1, a nagy mozifilmtragikával.
Ezt a nagyszerű műsort a rendes
mozihelyárakkal élvezheti a közönség.
— Tflzifakloszt«s a kOisiolgálatt atka mazottak részéra. A folytatólagos
tüzifakiosztás a Szegedi Bankegyesű.et
Kossuth Lajos-sugáruti fatelepén a következő napokon történik: Junius 9-én, csütörtökön 751—850, junius 10-én, pénteken
851—950, U-én, szombaton 951—1050.
sorszámig. Mindannyiszor délután 2—6
óráig. A befizetés a jelzett napokon délután 2 - 4 óráig az állami felsőkereskedelmi iskolában levő irodátjan eszközlendő. A tagok a kedvezményes tűzifaigazolványuknak
a
számszelvényeken
belül levő nyomtatott szövegű
részét
őrizzék meg.

— 8 kkasztással vádolt irodistanő a törvényszék előtt, érdekes ügyben hozott felmentő Ítéletet a törvényszék Hevesi- tanácsa.
Diksz Józsefné Bencsics Gizella irodistanő 1919-ben összekerült özvegy
Griinfeld
Vilmosné szegedi ügynöknővel. Dikszné a lakására hivatta
Grünfeldnét és ott a lakásában lévő
zongorát megvételre kínálta. Grünfeldné márciusban meg is vette a
majdnem uj zongorát 3000 koronáért. Dikszné kérésére azonban
nem szállította el, hanem havi 100
korona bérért használatban Dikszéknél hagyta. Juniusban a zongorát
el akarta vitetni Grünfeldné, de ekkor
Dikszné megszállott területen volt.
Grünfeldné sikkasztás tnia t feljelentést tett Dikszné ellen, akit, mikor
visszajött Szegedre, letartóztattak. A
mai tárgyaláson Grün'eldné azt állította, hogy Dikszné eladta a zongorát. Ez azonban a tárgvalás folyamán nem igazolódott be] sőt kiderült, hogy Dikszné a zongorát visszavásárlási j g al adta el és az a
zongora, amit ő tényleg eladott, nem
az a zongora volt, amelyet Grünfeldné megvett. A törvényszék Diksznét felmentette és azonnali szabadlábra helyezését rendelte el.

Szeged, 1921 juniut 9.

SZEOED

A borkereskedések és
borpincék ellenőrzése
SZEOED. junius 8.
(Saját tudósítónktól.)

A háború alatii és után időkben
ugy a borkezelés, mint a borkiszolgaltalás köitll rengeteie visszaélés
tí-rténi. Az erre vonathozó 1908. évi
47. törvénycikk rendelkezéseit az illetékesek olyannyira lelkiismeretlenül hajlottá* végre, hogy a bornemüek minden vonalon va ósaggal
.vízzé" vállak. A kereskedelmi miniszter jónak látta, hogy ezt a törvénycikket czentu) intenzivebb-n hajtassa végre, ezért az országot hat
kerületre osztotta és mindeg\ik kerület vezetésével állami vegyészeket
hízott meg.
Az egész rendszer felügyelője dr.
Wuch
Mihály
királyi fővegyész.
Csongrádmegye, Hódme ővásárhely
és Szeged terüle ére a miniszter
Tóth Ede szegedi főügyészt nevezte
ki. Minden kerület vezetőjének rendelkezésére megfelelő személyzet fog
állani, kiknek segítségével
ugy a
bortermelőket, borpincéket, valamint
a borkiszolgáló helyeket ellenőrizni
fogják.
y

esmmmt

VHRGR MIHíUY ([yirosnái Szeged
Taletoa 4BB.

SBO
Mindennemű

Aradi-utca 4.

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

Népszövetségbe.
BUDAPEST, junius 8. Párisi jelenlések szerint a functa kormánykörökben megvan a szándék arra,
bogy Németországnak a Népszövetségbe való felvételét lámogasíák.

A fiumei megegyezés.
MILANO, junius 8. (M. T. I.) A
Secolo szerint az ohsz koimány uj
tervet dolgozott ki Fiume és a Barosskikötő kérdésének megoldásáról. Ez
a terv állítólag a belgrádi kormány
tetszését is megnyerte. A fiumei és
Baross-kikötőben
olasz—jugoszláv
konzorciumot fognak alapítani 9 évi
hatállyal olasz elnök vezetése alatt.
Fiumét szabadvárosnak fogják nyilvánítani és két század alpini és
1500 kar.ibinieri fogja megszállni.

ZENE
Jubiláris hangverseny. Tegnap
délután tartoita meg a városi zeneiskola Daubtawszky
Viktor 40 éves
tanári jubileumának alkalmából hangversenyét a Tisza-szálló nígytermtben. A hangverseny megkezdése
előtt, mikor az ünnepel' mester megjelent a babérkoszorúval dekorált
pódiumon, kitörő éljenzéssel fogadta
őt a közönsép. Ezután dr.
Gaál
Endre váro'i tanácsnok méltatta
érdemeit és átadta Daubrawszkyník
a zentbizottság és a város elismerő
okiratát. König Péter nagyon kedvesen köszöntötte a jubilánst és egy
zárt borítékot is átadott, mely a nyári
szünetet lesz hivatva kellemesebbé
lenni. Fichtner Sándor a filharmonikusok, dr. Belle
Ferenc pedig a
nester régi tanítványai nevében
moudett üdvözlő beszédet. F"után
kezdetét vette a hangverseny. T^chaikowszky vonószenekarra írott Elegiáját a régi tanítványokkal megerősített zenekar kifogástalanul já'szotta.
Vajda Rózsi zongorászólója Zucker
tanár szakavatottságát dic éri. Kiemelkídö száma volt a műsornak
Telbisz István és a kis Bartos István két gordonkára iro't Poppe.-féle
sui'e-je, mindketten Fiedler mester
tanítványai. A jubiláns DaubtawszW
is két tgen tehetséges növendéket
állította sorompóba. A kis GctJ
Mariska széles és szines kantilénával hegedülte a Svendsen-románcot,
NebenführGyula
pedig
Daubrawszky:
Nincs cserepes tanyám cimü átiratát
hegedülte fejlett technikával. Szántóné növendékei
közül
Felsmann
Emília, Csáti Rózsi és
Schweiger
Olga énekeltek dalokat biztató képességgel, de félénken. A műsort a König
igazgató vezénylete alatt működő 4
sióiamu női kar fejezte be. Hangverseny után a Bohn-vendéglóben
ünnepélték Daubrawszky
mestert a
ritka jubileum alkat. ából.

fiéraulót a „Sas-Gam' ta
Ha ö n személyesen rendeli, 20*/»-al ot- «
csbbb, mint bárhol. Telefon 11-34. s

Szeged, Feketesas-utca 31. szám.

ben, nagy választékban kaphatók

Kohn Jenő

edényüzletében

Tisza Lnios körút 5V 610 Telefon 15-35.

Rendőrkézre került
egy régóta körözptt tolvaj.
Aki még a csendőröket is meglopta.
SZEGED, junius 8.
(Saját
tudósítónktól.)

A dorozsmai csendőrség értesítette
a szegedi államrendőrséget, hogy a
csendőrség kötelékében szolgálatot
teljesítő Dinnyés István szegedi illetőségű lovász, miután a csendőröktől több csizmát és löpokTÓcot ellopott, megszökött és a jelek szerint
Szegedre jött.
A kapott értesítés alapján a rendőrség detektivosztálya azonnal hozzálátott Dinnyés felkutatásához. Először is a bünügyi nyilvántartóban
megállapították, hogy Dinnyést a
szegedi iendőrség két betöréses lopás
és egy nagyobb kaliberű sikkasztás
miatt már régóta keresi. Lakása nem
volt bejelentve és igy nagyon nehezen ment Dinnyés kézrekeritése. A
véletlen azonban a ret.dörség kezére
játszott, amennyiben az egyik detektivnek sikerült
megtudnia, hogy
Dinnyés, kit a szegedi tolvajvilág
„Pista* néven nevez a magáénak,
felesége barátjának
feleségénél
van
randevún.
A de ekt.v a kapott nyomon elindulva meg is találta Dinynyést, aki kikérte magának a molesztálási, mivel, mint mondotta, ő
a katonaság kötelékébe tartozik és
igy hozzá és cselekményeihez a
rendőrségnek semmi köze.
A d' tektiv ennek ellenére letartóztatta és a lendőrségre kisérte Dinynyést, hol most állítják össze a
a megrögzött tolvaj teljes bünlajstromát.

KÖZGAZDASÁG

Németországot fölveszik a

LÍZIHQCR
Ó D O N
Szeged, Kárász-utca 8. (Udvarban).

Használt az esö. A M. T. I.
Vallal minden e szakmAba vágó munkákat a leggazd. tudóitójának
információja
utolsó divat szerint, jutányos áron
119
szerint a hirtelen Ithülés, amely az
időjarásban
bekövetkezett,
nagy i n m r a t i alakítom O A órás idószámiIIIgyen
it a
^
táshoz óráját,
előnnyel járt a mezőgazdasági vete- ha
javítását nálam eszközli, valamint H O R V Á T H
ményekre és felüdítette a lankadó
FERERC elMöm vevőinek csekély áron.
Ora- éa ékszerjavitásokat precízen és legolcsóbban
növényzetet.
Balogh Q'rgely
Rövidebb lesr a tőzsde ü'Je - (volt HORVÁTH FERENC üzlet) Református bé*báz.
ideie. Az értéktőzsde üzleti .idejét
r ás
az üzlettelens'gre és a nyárra való
r
tekintettel valószínűleg 1 órára fogkézimunkázást, hímzést, monoják leszállítani A hivatalos forgalom ; síines
grammozást, gomblyukvarrást elvállal
negyed 12-től negyed 13-ig fog ' úriasszony.
Cime a kiadóhivatalban.
tartani.
Az újonnan átalakított
A cukorkák fényűzési adója. A
pénzügyminiszter elrendelte, hogy a
cukorkák elárusitásával foglalkozó
piaci, utcai és állandó üzlethely nélKárász- és Kölcsey-utca saiok
kül működő árusok és sza ócsok, Elsőrendű féifi szalmakalap 150 K'
kik nem tudják ellátni ^az eladási Prima minőségű férfi z e f i i i n g e k
lajsfroiii vezetéséi, a cukorkák fényké zen vagy
BOT
űzési adóját áta'ányősszegben is mérték után 2 gallérral 280 K.
fizethetik. Az ezt célzó kérvénynek a
A u í a f í l r vhaüt v, ée*l y c lmindenütt
«iríttiH V i a i l K
következő adatokat kell tartalmaznia:
kapható ' Gyári lerakat:
a fél kötele? gyűjtőnévvel megjelölni
üzletének főárucikkeit; részletesen
G R 0 N W A L D könyvkereskedőnél
Bástya-utca 17.
540 Telefon 5—57.
fel kell sorolnia a kezelésében levő
cukrász- és cukoripari termékeket és
ki kell jelentenie, hogy ezek árusítása fő- vagy mellékkeresetét képezi-e. Ezenkívül a cikkek egységÉlelmiszerüzlet . A J Ó F A L A I H O Z "
árait, a beszerzési forrást és a felP t T U r f T rCHtflCWt Kelemen-u. 2
ajánlott átalányösszeget fel kell tüntetnie.
Yvrvvv'rrrvrrY'rrerrv'rrcrrfv

Fehérnemüek !S

Trapistasajt IOO kor.
S z i l v a i z 1 klg. «6 kor.

Szerkesztik: Or. SZILASSY CÁSAR *a VERSE? ERüC
A szerkesztésért felelős: Dr. SZILASSV CllSAII.

Uptulajdonos: .SZEOED* lapkiadövállalat r.-f.

5fi7
inagss napi áron vesz
Klauii| ,<r

GyőS r i

Béla

-

2. szám.

Tóth T e s t v é r e k
e l s ő r e n d ű cipéaicte

állandó rak ár url-, női- és
gyermekcipőkből
415
=

Mérey-utca 6,a szám alatt.

=

Sieeedl tózade: Nagyon lanyha forgalom mellett leiben (381—83), márkában
(161 Vt) Romanow rubelben (65) és lengyel
márkában (22) volt kötés.
Budapesti záróé-folyamok: Lei 375—
390 marka 3.60 3.75, font 905—925,
tr. frank 19.20-19.50, sv. frank —
—.— dollár 235 - 245, Napoleon -770
790, líra 11.65-11.85, rubel 0.53-0 55
áokol 340—350, kor. dinár 6.05- 675,
tr. dinár 6.65—675, leva
,
osztrák 37'/«—39'/*, L márka 197,-21»/,.
ZÜRICH,
junius 8. (Nvitás.) Berlin 890,
Newyork 583, Milano 28.40,
Bukarest 9.50, Budapest 2.40, Varsó —
Prága 8.35, Becs 1327a- osztr. bílyegzett
0.—, Zagrab 4.22.
Zártat: Budapest 245.

GYERÜNK

az „ E r d é l y i B o r o z ó " kerthelyiségébe (Kossuth Lajos-sugárut 13., bejárat a kertbe a Szilágyi-utcai oldalon), ahol js elsörendükonyha, jégbehütött italok, valamint a szegedi
leszerelt vonós-zenekara változatos
műsora mellett, minden este, vasárés ünnepnap d. e. 11-től és d.
5 tői kezdve kellemesen elszórakozhat.
Szíves támogatást kér:

Bermttller

(MOSÓ)
legjobb minőségű cseh gyártmány.
100 kilogramos zsákokban n a p i
á r o n kapható raktáramból, SM

Áruházában,

Belváro i Bank- és Bizományi
Üt let Szeged, Mérey-u o /a.

Cégtulajdonos: ZSCriOERI
Tábor-utea 5., Valéria-tér sarok.

OIZEE.M.
543

A Kereskedelmi
junias

5»

tulajdonos.

K 25
K 50
"
K 12

1000 drb. ió min. cigarettahüvely
1.000 ,
f-a. 3-as vattás hüvely
tO „ Valódi fekete CLUBpapír, könyvalak. . .

Olcsóságok

Alajos,

Kristály szóda

Olcsósági hullámVaphatók"

Atlétikai

tO-ín, kedvezőtlen idő esetén j a n i n s 2ö-án a O e d ő b a n

Club
nagyszabású

NÉPÜNNEPÉLYT; RENDEZ
szenzációs attrakciókkal, esti tánccal és autókisorsolással egybekötve. Belépő- és
sorsolási jegyek mér kuphatók: Pető tőzsdében, Tarján Illésnél (Kárász u.)t Maiász
és Ritíer fe« tékkexeskedésében (Püspök-bazár) és Komlóv spot lüzletben (Kölcsey-u.)

3 kor. 20 fillér
a burgonya kilója
a fióktejcsarnokokban. Viszontárusitóknak 200 kiló vételnél 3 K hazaszállítva.
Páriai-körut 16. szám.

SZEGED, junius 8.

£

fienueti j\ruhá;ban

K ö z p o n t i Tejcsarnok r.-t.

Tőzsde.

guárló!

Női- ós f é r f i k a l a p

616

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

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

Kónya György

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

I n g y e n nem, de olcsón és jól
étkezhet ™
Pannónia - Étteremben,
Aradi-utca és Iskola-utca sarok,
légbehiitött barna sör és borok
legtisztábban kezelve kaphatók.
Figyelmes kiszolgálás. Elsőrangú konyha.

Tulajdonos: ő*». Mondl Jórssfné.

Iparművészeti
BACH

GEGUSS

Bútorgyár

ÉS
Oki. építő és iparművész.
Gyártelep. Tisza Lajos-kőrut 71. 439 Tervező műterem: D e í k Ferenc-utca 2 4 .
Elvíllal teljes lakásberendezések, rbédlő-, háló- és uriszobák, szalonok,
hallok, portálok, Qílet- és lakberendezések stb. eredeti tervek szerint való
készítését. — Művészi kivitelű álldljmpák megrendelhetők.

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

