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Kultuszvita.
SZEGED, junius 10.

(cvs) A kultusztárcát tárgyalja a
nemzetgyűlés. Az összes tárcák között ezt a költségvete»t tartjuk a
legfontosabbnak, mert mig egyrészt
ez a tárca hivatott a jövő Magyarország alapját: a valláserkölcsöt
kiépíteni és megóvni, addig másrészt ez a tárca az, amely vigasztalan nemzetközi helyzetűnkben a
magyarság legerősebb fegyverét: a
kulturát kovácsolja és acélozza.
• Félő gondossággal, nagy áldozatkészséggel : a nemzet egész erejét
igénybevevő áldozatokkal kell támogatni a magyar kulturát. Ez az az
eszköz, ame'y a magyarság legyengült tehetőségét újra errőssé teheti,
amely a kettészakitott magyarságban
az örökké egybefüző kapcsolatot
megteremti és fentartja, amely a
magyarság jövőjét biztosithatja.
A nyugati demokráciák az ő minden védekező készülődés elfojtására
irányuló igyekezetükben olyan ellenőrzéssel terhelnek meg minket már
ma is és terhelnek majd meg még
sokkal fokozottabban a ratifikáció
után, hogy fegyveres készülődésünk,
m é g h a erőink javának birtokában
volnánk is, nagyon illuzórikus volna.
De a nemzeti ellenállást nemcsak
fegyverrel lehet megszervezni, hanem
a lelkekben is. Valláserkölcsi alapon
álló, kuliurnemztit az élet minden
helyzetében, minden viharában megállja a helyét, megvédi a helyét,
megtartja a helyét. Ne feledjak el
azt a megállapítást, hogy a hatvanhalos és a hetvenes hadjáratot a
német Schu meister,« a német tanító
nyerte meg, ugyanaz a német Schulme'ster, aki a világháborúban az
egész világ rázuhanó .árjával tudott
dacolni.
0
A kuitura kiépítése a nemzeti ellenállás
megszervezésének
olyan
módja, amelyet a nyugaii demokráciák ellenőrzése nem kifogásolhat.
Müveit nyugati államok nem vethetrek gátat a legyőzött állam kulturigyekvése elé. Ezen a téren teljesen szabad kezünk lesz és megépíthetjük a magyar kulturának azt a
világító tornyát, art ely átvilágítson
balkáni sötétb'n, szláv ros^zindu'at
viharában tévelygő, szenvedő magyar
tesivéteinknek: bíztaiódn, hívogatón.
Megépi hetjtlk a magyar lelkekben a
vallásos és nemzeti érzésnek azt a
panteonját, amelyben a magyar jövő legyen a legszentebb imádat oltárképe.
A kultusztárcát tárgyalja a nemzetgyü'és. Most kovácsoljak a magyar
nemzet páncélzatát, fegyverzetét, a
magyar jövő diadalmas bajnoka:
a kuitura számára. Adja az ég, hogy
sokat aldozha sunk a maeyar remzet vérelen diadalának leltvi fegyverzetére, amelv azonban véres küzdilemben is nr g.tllja n ajd a hHyét.

Ára 2 korona.

Megjelenik naponkint délután.

Az igazságügyi tárca a Ház előtt.
— A nemzetgyűlés mai ülése. —
BUDAPEST, junius 10. A nemzetgyűlés mai ülését fél 11 órakor nyitotta meg Rakovszky István elnök.
Giesswein Sándor félreértett szavainak megmagyarázása után az
igazságügyi tárca költségvetésének
tárgyalására tértek át.
Wirter László az igazságszolgáltatás tervezetének Csonka-Magyarország állapotának megfelelő áiszervezését kéri.
Vass József kultuszminiszter beterjeszti az iskoláztatási kötelezettség
megszigorításáról szóló törvényjavaslatot. A közoktatásügyi bizottság az
osztályok mellőzésével fogja azt tárgyalni.
Ruppert R c s ő Wirter képviselő
beszédére válaszolva azt mondja,
hogy a kommunizmustól áll olyan
messze, mint Wirter.

A mai nagy idők szűkölködnek
nagy emberekben.
A legfontosabbnak tartja az igazságügyi tárcát. Az igazságügyi miniszternek be kellett volna tekintenie
a legkisebb pénzügyi javaslatba is,
hogy a joggal való összefüggést
ellenőrizhesse.
Az igazságügyi tárca költségvetését elfogadja.
Határozati javaslatot nyújt be a
kir. ügyészségnek a végrehajtó hatalomtól való függetlenitésére, a katonai $róság és a főudvarnagyi bíróság megszüntetésére, az internáltaknak a független bíróság hatáskörébe
való utalására, a bírók és ügyészek
kinevezéséről és előléptetéséről szóló
törvényjavaslat megalkotására, végül
arra vonatkozólag, hogy a bíróság a
szent korona nevében ítélkezzék.
Az ülés folyik.

Szombat, H. évf., 133. szám.
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— Sohasem tudom megérteni —
úgymond —, hogy a béke szerzői
hogyan tudták egy ezeréve
hozzá-

tartozó területtől megfosztani Magyar-

országot csak azért, hogy azt Ausztriának juttassák. Ennek a tervnekaz ostobasága olyan mély, hogy az ember
beleszédül. Hogy a régi Magyarországból leamputáltak olyan részeket, amelyeken szövetségeseink laknak, ez megmagyarázható, mert ez
háborús sors, de hogy csökkentsék
Magyarország területét csak azért,
hogy nagyobbítsák Ausztriát, amely

mindig

Berlin

szavára

hallgatott,

ez egyenesen ijesztő.
— Tegyük fel, hogy Magyarország
ellenáll,
erőszakkal
megtagadja
Nyugatmagyarország átadását, akkor
talán francia katonákat fogunk odág
küldeni, hogy biztosítsuk Németország megnagyobbitását ?

Ráday tói programot kivánnak
a kisgazdák.

BUDAPEST, junius 10. A kisgazdapárt egyik hangadó tagja igy
nyilatkozott:
— Fokozottabb ellenőrzésre van
Itt a dementl le.
szükség a belügyminiszterrel szem- BUDAPEST, junius 10.-- (Mr T. I.) csikó után a - fele, sertés, borjú, ben. Gróf Ráday Oedeon n\int parlaA pénzügyminiszter az ingatlanvagyon anyajuh vagy kecske után 500 korona menlenkivüli politikus kerü.t a korváltságáról és a háborús vagyon- vagy fél métermázsa buza.
mányba. Csak annyit hallottunk róla,
váltságról szóló törvényjavaslatát még
Mezőgazdasági gépek után a vált- hogy erőskezű ember, igazi céljairól
a szünet előtt fogja a nemzetgyűlés- ság az igazolt beszerzési ár 10 szá- azonban mindeddig még nem nyilatnek benyújtani, minthogy ezeknek zaléka, a kisebb gazdasági eszközök kozott. A parlnmentárizmus alaptörvénnyé válása az előző vagyon- után a váltság 5—50 holdig 20 K, elvére helyezkedünk, ¡¡amikor
kíváltsági törvények szerint záros határ- 200 holdig 25 K, 500 holdig 30 K, vánjuk, hogy a bílügymmiszter nyiidőhöz van kötve.
1000 holdig 35 s azon felül 40 korona latkozzék a kormányt tamogató agrárpártban, hogy mikor
választ
. A mezőgazdasági ingatlanok, a per-katasztrális hold.
földvagyonváltságnak alapja a haszonBUDAPEST, junius 10. (M. T. I.) adni, milyen méretű reformot terverr
bér. A váltság 1-^-5 holdig a haszon- Egy fővárosi lap ma reggeli szá- a választójogg:l, miért b'iog^tj* a
bér egyszerese, 50 holdig másfél- mában »A föld vagyonváltsága első közigazgatási íeformot, mi .< c l ja
szerese, 200 holdig kétszerese, 500 tervezete" címmel a földbirtok va- a főrendiház átszervezésévé . N 'n
Ráday
. ,uholdig két és félszerese; 1000 holdig gyonváltságáról és a földbirtok gaz- akarunk beleszólni
háromszorosa, 2000 holdig négy- dasági felszereléséről készült törvény- den ténykedésébe, személyi kérdések
szerese, azon-felül ötszöröse, 5000 javaslatról hoz adatokat. A közlés sem vezetnek, azt azonban követelholdnál nagyobb mezőga dcsági in- merőben helytelen. A pénzügyminisz- jük, hogy a parlamentáris kormány
gatlanra fizetendő vagyonváltságot tériumban jelenleg tárgyalás alatt belügyminisztere elsősorban tájékozfö dbirtokpolitikai célokra alkalmas levő javaslat egészen más eszközök- tasson a főispáni állások személyét
földrészleteknek kötelező átengedésé- kel dolgozik. Minthogy az igazi ja- - illetőleg.
vel köteles leróni a tulajdonos.
vaslat a jövő héten nyilvánosságra
— Va'ószinü, hogy Ráday Gedeon
A fundus instructus vagyonváltsága kerül, addig is az illetékes tényezők a jövő hét elején jelenik meg a kisló, szarvasmarha vagy bivaly után arra kérik a közönséget, hogy min- gazdapárt előtt, hogy érdemi nyilatkozatot tegyen terveiről és előter2000 kon na vagy két mm. buza, den kombinációtól tartózkodjék.
jesztett programjáról,
v v v w v v w w v v
ZÁRSZÁMADÁS A BIZOTTSÁG
PÁRIS, junius 10. (M. T. I.) A magyarok erkölcseit és nagy rokon- ELŐTT. A nemzetgyűlés zárszámafrancia lapok a trianoni békeszerző- szenvvel viseltetik a mpgyarok sze- dást vizsgáló bizottsága tegnap déldés
ratifikációjával
kapcsola'ban retetreméltó jelleme iránt. Megemlíti, után 5 óakor ülést tartott, amelyen
tegnap hosszabb cikkben foglalkoz- hogy a háború alatt a franciák megválasztotta az 1915—1916. évi
tak á magyar kérdéssel.
szabadon élhettek Magyarországon, zárszámadás előadóit, megállapította
Sándor
Eugene Lautier a L'Homme Libre nem internálták és nem zaklatták a minkarendet és Ernszt
előadásában
letárgyalta
a
kereskehasábjain részletesen foglalkozik a őket. A magyarok abban hibáztak,
szerződésse1. A magyarok vezetői a amikor mindent egy kártyára tettek delmi tárca zárszámadását.
magyar arisztokraták és a magyar s mindenben a németekkel tartottak.
BETILTOTT BESZÁMOLÓ.
A
gentrik nem is szeretik FranciaMost itt a leszámolás ideje, de budapesi főkapitány, arra való hivatországot. A magyarok egyedül Ma- ahelyett, hogy a muli hibáiról be- kozással, hogy a Tattersaal nincsen
gyu, országot szeretik és ebben iga- széljünk, jobban tennők, ha elismer- Bárczy' István kerületében, nem enzuk is van. A háború alatt bámula- nők annak a sorsnak az ujját, gedélyezte Bárczy Istvánnak a Tattosan harcoltak. A cikkíró ismeri a amely a magyarokra nehezedik.
tersaalban hirdetett beszámolóját.

Ingatlanvagyonváltság.

Igái megállapítások a francia sajtóban.

N3a utoljára lép fel személyesen Pásra Norbert a SZECHENYI-MOZIBAN. Bemutatásra kerül A G S Á B B T Ó és a FEJEDELMI IMF» Főszerepekben Dán üorberfc és
Előadások VA 748 és 9 órakor.
Telefon 16—33.
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Válaszol a f őispán
Palágyl védekező nyilatkozatára.

flétfőn iktatja törvénybe a nemzetgyűlés
az egyetem Szegedre helyezését.

SZEGED, junius 10.
(Saját
tudósítónktól.)

Palágyi Lajos „reputációja védelmében" ma két reggel megjelenő
napilapban hosszabb nyilatkozatot
l
közöltetett. E nyil?
ában főként dr. Aigner k
főispánnak lapunkban is megjelent nyilatkozatára válaszol, vázolja nemzeti és művészi szempontból kifej. tett munkáját, kitér az anyagi kérdésekre és kifejti álláspontját a
koncesszió elnyerésének lehetősége
tárgyában is. Végül azzal fejezi be
nyilatkozatát Palágyi, hogy mindezt
14 évi színigazgatói és226 évi művészi reputációja védelmében kellett
elmondania.
Dr. Aigner főispán e nyilatkozatra
vonatkozólag a kővetkező kijelentért tette:
— Egyáltalán nem ütköztem meg
rajta, hogy Palágyi színigazgató ur,
aki érdekelt fél, nem nyugszik bele
szó nélkül abba a megállapításba,
hogy színigazgatói működése nem
emelkedett arra a magaslatra, amelyet
Szeged város közönsége és a kormányhatalom tőle méltán elvárt. Ezt
a tényt mindenekelő'.t maga a közönség, mint tömegkritikus állapította
jneg azzal, hogy a színházat csak
elvétve látogatta. Megállapították a
hivatásos kritikusak,
megállapította
az általa szerződtetett színjátszók
egyrésze is és megállapítottam kötelességszerűen én magam, nemcsak a
fentiek megfigyelése alapján, nemcsak az én kisszámú színházlátogatásom alapján, amitől enger is kizáró ag az tartott vissza, hogy igényeimet az előadások nem elégítették ki, hanem az összes körülmények

beható és lelkiismeretes mérlegelése

alapján.
Természetesen engem a
kormány a tényltges helyzet megfigyelésével bizott csupán meg és
nem azzal, hogy a színigazgató urat
hibábra vagy hiányosságra figyelmeztessem. Ez a szinügyi bizottság
feladata lett volna. És én nem a
színigazgató ur Miskolcon eltöltött
megelőző 13 éves működését kisértem figyelemmel, ami lehel, hogy az
ottani mértéket megütötte, sőt talán
abszolút értékű is volt, hanem csupán
a szegedi működését s magam örültem vona legjobban, ha itt mint
színigazgató is ugy bevált volna,
mint ahogy mint szinmüvesz bevált
és egyénileg elsőrendű kreációkkal
gyönyörködtetett.
Eddig a főispán nyilatkozata. A
magunk részéről hisszük, hogy a
kedélyek addig is, mig a illetékes
körök döntése meg nem történik,
most már le fognak csillapulni, annál
ís inkább, mivel magát a lényeget
a nyilatkozatok amúgy sem érinthetik.

A szlovákiai püspökségek.
PRÁGA, junius 10. Benes külügyminiszter egy interpellációra válaszolva kijelentette, hogy a rozsnyói
püspökséget csak akkor töltik üe,
ha a felvidék egyházmegyéjénak u]
beosztása meglesz. Az esztergomi
egyházmegyének az a része, amely
Csehszlovákiához ¡tartozik, autonómiát hap, hogy az esztergomi hercegprímás Csehszlovákiára gyakorolt
tnyomása megszűnjék.

Szeged, 1921 junius 11,

Szombaton lesz a rendkívüli közgyűlés.
Somogyi polgármester nyilatkozatai.
SZEGED, junius 10.
(Saját
tudósítónktól.)

Alig történik Szegeden valami,
ami jobban érdekelné a közönséget,
mint az egyetem kérdése. Ugy gondoljuk, hogy nem a kultura-szomj,
vagy a lokálpatriotizmus dominálják
az ujságolvasó-pszihét, hanem sokkal inkább az a tény, hogy a helyi
sajtó, mely nap. 'a foglalkozik ez
üggyel, ugyancsak naponta egymástól lényegesen különböző tudósítást
közöl. Egyik nyilatkozat ellentmond
a másiknak, megnehezítve a hivatottak
munkáját. Munkatársunk ma Somogyi
polgármestertől kért a legújabban
beállott fordulatokról felvilágosítást.
Kötelességünk itt megjegyezni, hogy
mindez csak ma lehet igaz, mert
holnapra rajtunk teljesen kivül álló
okokból lényeges változás á'lhat elő.
A polgármester mindenekelölt abban bízik, — s ez valószínű is —,
hogy a nemzetgyűlés hétfőn, tehát
13-án törvényes erőre emeli az egyetem ügyében hozandó határozatát.
E nagyfontosságú lépést a Szegeden
jövő szombaton összehívandó^.rendkívüli közgyűlés fogja köve ni, melyen az eddig történlekről részletesen
fogják a város törvényhatóságát tájékozni, hogy azok alapján a város
által az egyetemi épületek átalakító
munkálataihoz felajánlóit hétmillió
TELEFON:
Igazgatóság 455.

koronát a közgyűlés jóváhagyja. A
további költségekre
vonatkozólag
megjegyezte a polgármester, hogy
az ¿Ham költségvetésében a kolozsA román határon, a Dnyeszter mentén
vári egyetem évi 60—70 millió ko- három nagy bolsevista hadsereg sorakozik.
ronával már szerepelt, mely összeget Budienny lovassága átkelt a Dnyeszteren.
most a szegedi egyetem fog meg- és a román Káfár felé indult. Olviapulban
kapni. Az a felfogás tehát, mintha szállásokat rekviráltak Budienny vezérkara
részére. A szovjetkormány azzal a kérésa város hétmillió koronájával akarná sel fordult az ukrán felkelőkhöz, hogy
az egyetemet idehelyeztetni, téves. ebben a nehéz pillanatban ne kövessenek
sz$iqben.
A lákáskérdést illetőleg az eddigi el árulást a proletárforradalommal
•
eredménytelenségeknek ellenére is,
c - -/kai szenátus visszautasította azt
bizakodó a polgármester véleménye. az Azindítványt,
hogy az amerikai csapatoSzerinte ugyanis Újszeged mielőbbi kat három hónapon bel í«! yisszafeiyják a
felszabadulasára feltétlenül számit- Rajna-mentéről.
hatunk s igy Újszeged szeptember,
Drózdy Győző pőrében a tanuval'omáoktóber körül lakások tekintetében
sokból a bíróság nem állapította meg a %
már hathatósan segítségükre lesz. izgatás bűntettét s ezért Drózdyt felmenEgyébként is ugy hiszi, hogy az tette. Az indokolásbnn megállapították azt
egyetemi tanárok szeptemberben meg- is, hogy a tárgyalt ügy gyorsított eljárásjönnek Szegedre s a tanári kar zöme hoz tartozott. Ez is vita tárgyát képezte.
Az ítélet jogerő?, mert felebbezésqek a
csak december körül költözik ide. gyorsított
eljárásnál nincs helye.
Egyébként szállodákban már jóelőre
» '
lefoglal a város . 30 szobát a proA svájci nemzeti tanácsban
tegnap két
fesszorok részére és Bárdos Béla is interpellációt terjesztettek elő Károly kiváltozatlanul bízik. Lehet, hogy igaza' rályra vonatkozóan.
Grimm szocialista képviselő arról kért
van. Ő tudja, mily titkokat rejteget
felvilágosítást, hogy miiyen körülmények
tarsolyában.
között hagyta pl Károly király Svájcot és
Itt emiitjük meg azt is, hogy dr.
Szandtner Pál szombaton a gyorsvonattal Szegedre érkezik, hogy az
egyetem ügyében megkezdett munkáját folytassa.

KORZO-MOZI

Pénteken, szombaton és vasárnap

a párisi amerikai nagykövet i francia kormánynak meghívót adott át nem kötelező
jellegű tanácskozásokra, melyeknek során
a népszövetségtói független
világdöntö
bíróság létesítéséről volna szó. Az Umo
londoni, és római nagykövetei az ottani
kormánynak hasonló meghívást fognak át*

TELEFON:
P é n z t á r 11-85.

Junius hó 10., 11. és 12-én

A legnagyobb szenzáció !

hogy nem kellene-e megtagadni a királynak a Svájcban való tartózkodási jogát.
A nacionalista Nossi Károly királynak
augusztusban Svájcból való eltávolításáról
kér felvilágosítást.
Motta Szövetségi tanácsos, a politikai
ügyosztály főnöké válaszában megállapítja,
hogy a pzöyetségtanácsnak nem yolt ok?
panaszra amiatt, hogy Károly király a
pranginsi kastélyban monarchigta üzelmeket folytatott; ő nem avatkozhatott be,
amig nem voltak bízonyitékaí. Svájcba
való visszatérését az európai béke érdekében engedték meg.
A nemzeti tanács szavazat-többséggel
elhatározta, hogy az interpellációkat nem
teszi vita tárgyává.
/

Énekes moziszkecscs 4 felvonásban.

(2 felvonás, színpadi 2 felvonás filmen)
Irta: P O R Z S O L T KÁLMÁN, zenéjét H A R M A T H I M R E vegeire
szerkesztette: V I N G Z E Z S I G M O N D , rendezte: DEÉSY ALFRÉD.
SZEMÉLYEK:
Brobolya Gyúró
SZALKAY LAJOS
Hanka \ p v e r m e k e í
MEDGYASZAY AMÁLIA
Misu J gyermeKd
LIGETI L A J O S
Gábor Áron, székely paraszt . REPKAY BÉLA
Málika, huga
TERCSÁNYI VIKI
Előadások kezdete pénteken és szombaton 6 és 9 órakor, vasárnap
5, 7 és 9 órakor.
A 9 órás előadás mindig a NYÁRI HELYISÉGBEN lesz megtartva.
HELYÁRAK

a téli helyiségben: Páholyülés 22, zsöllye 17, I. hely
14, II. hely 10, III. hely 8 kor.; a nyári helyiségben:
Z öllye 22, I. hely 17, II. hely 12, III. hely 10 kor.

Vége a tisztességtelen
versenynek.
Megcsinálták azt, ami már régen
megvan.
SZEGED, junius 10.

Ma jelent meg a kamarák által
oly régen sürgetett törvény, mely a
tisztességtelen üzleti versenyről szól.
A törvénytervezet az üzleti tisz'esség
áthágásainak alakzatait; a szédelgő
ledicsérést, bitorlást, üzleti titkok
megsértését és az erre vonatkozó
büntetések fokát állapítja meg és
körvonalazza.
Magyarország
Ebben az ügyben az eljárást csak
jelentkezett a népszövetségbe. a kamarák panasza alapján lehet
PÁRIS, junius
(A M. T. í. megtartani, az ítélet közzétehető és
szikratávirata.) * Hir szerint a nép- ai elkobzás kimondható.
A kamarák a nekik biztosított jo$?övebég vezérlitkársága megkapta ;
Magyarországnak a felvételre irányuló gok érvényesítése érdekében külön
szervet létesítenek. Az úgynevezett
kérelmét.

választott bíróságok hatásköre csak
oly ügyekre terjed ki, melyek a kihágási cselekvés abbanhagyására
irányulnak.
Érthetetlen, hogy a tapasztalat
szerint az ilyen bíróságok', elintézendő ügyek tekintetébe^, teljesen
meddöek. A szegedi kereskedelmi
és Iparkamara már Í920 elején
megalakította az .ugynevezet „üzleti

tisztesség

védelme célját

szolgáló

zsür,¡bizottságot,
mely negyven tagból áll és mejyjiek Wagner Gus^táy
az elnöke.
Ez
az
országbán
az
egye len
ilyen
szerv
és
hogy a .kormány most ugyanezt
az egész ország területén megcsinálja, .igazolja a szegedi kamara
akcióképességét és előrelátását. A '
baj azonban csak az. hogy a csalásnak és üzleti visszaéléseknek korában — a bíróságnak alig van :
ilyen ügye, a 'közönség jóvoltából.

*

A magyar—cseh
tárgyalást ma délelőtt
folytatták. A külügyminisztériumban délben 13 órakor abbahagyták a tanácskozást, hogy a politikai és a jogi bizottság
az egész anyagot újra átvegye. A legközelebbi tanácskozás szombaton délelőtt lesz
a pénzügyminisztériumban. A magyar pénzügyi bizottság szombaton délelőtt érkezik

meg-

f

,

A német birodalomhoz való csatlakozást
célzó mozgalom, melyet o«ztrák agitátorok
Nyugatmagyarországon folytatnak, állandóan tart. Tegnap éjszaka Sopron vármegyében három községbe» kitűzték a
német birodalmi zászlókat. A zászlókat
reggel a hatóság eltávolította. A zászlókon
kivül a Rote-Fahne ciniü bécsi kommunista lappéldányait is megtalálták.
*
Maxa cseh ügyvivő ma a külügyminisztériumban felvilág sitásokat kért a Krakkóban történt tót függetlenségi nyilatkozatról
és a tót nemzeti kormány
megalakításáról.
*
Tegnap újból igen nagy nyugtalanság
volt Írországban. Hét támadás történt a
rendőrség és a kormánycsapatok ellen.

Garancia-bizottság Berlinben.
BERLIN, junius 10. V(M. T. I;)
Párisi jelentés szerint a garanciabizottság tagjai Berlinbe utaztak,
hogy ott érintkezésbe lépjenek a
i.émet kormánnyal és a német
fővárosban berendeznék a maguk
tájékoztató irodáját.

Fiume függetlenségéért.
ZÁGRÁB, junius 10. (Saj.
tud.)
A délszláv közvéleményben nagy
nyugtalanság észlelhető a tiumei
választás' k alkalmával lejátszódott
események miatt. A sajtó .erélyes
föllépést követel Fiume függetlensége védelmének érdekében.

Falu végén kurla korcsma
daljáték és

„A v a m p i r o k "

p

v t e T a ^ Bélvárosi Moziban.

Szeged, 1921 junjus .11.

SZEGED

A posta tízmilliárdos rekonstrukciója.
Automatikus telefonkapcsolás. Mi lesz q telefonos
— René herceg eabOvöje. René
pármai herceg, Zita királyné öccse,
tegnap tartottá esküvőjét Margit szösz
hercegnővel, Á násznép között jelenvolt a vőlegény édesanyja, a p4rniai
hercegnő, valamint a vőlegény testvére, Sixtus pármai herceg is.
— Amfcrik i segély a azegedi
szegényeknek és gyermekeknek.
Pedlpw vöröskereszt^ kapitány, ki
tegnap déíután
néhány órán át
Szegeden tartózkodott, innen Békésgyulára, illetve Debrecenbe utazott.
Az itteni hatóságot különösen árra
kérte, hogy a szegényekre és gyermekekre vonatkozó adatokat terjesszék be 3 nussziójioz, mivel
ezek birtokában, fog csak a segélyösszegről gondoskodhatni.
— Mentesség a vagyonváltság
alól. Az ingók vagyonváltságáról
szóló töryéqy kimondja, hogy a megszállott területen ilktékes meneküli
lek betétei, lététéi és folyószámlaköveselései a váltság kötelezettsége
3lól reeptesek. Az érdekelteknek
azonban jiérvényezniök keli a mentességet, igazolván erre való jogukat.

§?EGED, junii)s 10.
(Saját'tudósítónktól.).

A posta, táviró és telefon rekonstruciója nemcsak kifogástalanul
üzemképes, de technikailag is teljesen modern helyzet behozása cédából a postakormányzat egy tízmilliárdos befektetésre készül, mely az
ipari foglalkoztatás országos érdekeit
is szolgálja. Az óriási befektetés finanszírozását a posta-, távíró- és
telefondijak felemelésére bazirozzák
és ez a többlet körülbelül tiz év alatt
hqzná be a ljzmil|i4r^otA postaigazgatóság a levélforgalom 10—20 százalékos, a csomagforgalom dijainak még ennél is nagyobb M R ' é k P felpipplés^nek tariáján dolgozik, A táv fátok szódíja

1 korona, a minimum 10 korona
lesz, a telefonnál pedig
behozzák a hívásonkénti dijat, az előfizetőknél a 600 koronás évi díjemelést és a két' . koronás kölcsönbefektetést.
A budapesti József-központot önállósítja az igazgatóság és 50000
előfizető részére még egy ujabb központot is létesítenek.
A terveknek reánk vonatkozó legfontosabb része az, hogy a telefonhívások automatikus szamkapcsolá-

sát a kisasszonyok közvetítésének ki-

kapcsolásával
fogják végezni a legújabb
gépezetek. Ez az újítás
valóságos népjóléti intézkedés lesz
és minden pénzt megér.

A Belvárosi Mozi $ órai előadását
nyári helyiségében

(DUqÓttlCS-TER 12. SZÁM, Siegedí Napló-ház) tartja meg.)

x Vámpírok a Belvárosi Moziban. A „Judex"-filmek szereplőit :.
Cocantint, a kis Jancsit, Diana
— Az íTvizsgálÓTbizoftság az uj Montit, a zseniális francia filmszíné%rumpü árát a mai, rllpoh kg.-kérit 12 szeket nem kell külön bemutatnunk,
koronában állapította meg. Itt em* filmjeik kiválóságát mindennél jobban
ütjük meg azt is, hogy a bizottság bizonyítja az, hogy minden szerephétfőn azaz 13 án fog a vendfglot lésük a moziközönség legnagyobb
húsárak uj megállapításával foglal- tetszésével találkozott és a moiik
kozni. Az árvizsgáló-bizottság ezen ál andóan zsúfolt házak előtt játszotülésére Kass Jánost, mint a vendég- ták 9 teli rpókás helyzetekkel, izgalJős iparosok einö<ét is meghívta.
makban és vakmerő bravúrokban
bővelkedő k{líötilege_s m^zgőféoy— Amikor a háziúr szigorú.
Molnár
Imre városi irodatiszt,
ltjbb •szegedi ház ' képeket. Péntek, szombat, vasárnap
mutatja be a Belváro i Mozi ,,A
birtokosa. Mindegyik hazának több lakója
vámpírok''-^,
a Gauniont-fílmgyár ez
van, akik fölött kényurl hatalmat
szeretne
ujabb
fiímkolosszusát,
mely itíinden
.gyakorolni és gyakorolna is, ha nem kettőn
néző mege.égedését biztosan ki fogja,
múlna a vásár. Apró-cseprő
nézeteltérések
érdemelni.
- igy is előfordulnak.
Hetekkel
ezelőtt az
egyik lakójának
csirkéje bement a ht\z
Mertjébe, ahol 50 korona kárt okpzotf, Más
alkalommal egy másik lakója egy
másik
Mázába két akácfát
megnyesett és ezzel a
városi gazdász
megállapítása
szerint 20
korona kárt okozott. A szigora
háziúr
példát
akart statuálni és ezért
mindkét
Mkáját följelentette. A kihágási
bíróságon
ma tárgyalták az ügyet. A kihágási
bíró
egyezkedésre
hívta fel a feleket. A lakók
kijelentették,
hogy örömmel kifizetik
az
okozott kárt és szeretnék, ha nem
lenne
.több kellemetlenségük, bár erre a
háziúr
részéről éppenséggel nincs semmi
garanciájuk. A háziúr azonban
nem volt hajlandó egyezkedésre, mert mint
mondotta,
nem a ífárt akarja megtéríttetni, hanem azt
kéri, hogy
szigorúan
büntessék
meg
lakóit. Meg is indokolta
hajthatatlanságát,
mondván, hogy folyton
kellemetlenkednek
q. lakók, nemhogy örülnének, hogy
fedelet
nyújt nekik. Nem tudjuk, hogy
nevessünk,
yagy sirjmk, mikor ilyen kijelentést
Haliunk.
Dje, hogy igaza lehet a lakónak,
mikor azt mondta,
hogy a háziúr
csak
gáncsoskodni
akar, az már bizonyos.
De
kérjük a háziurakat, mielőtt még
egyszer
hasonló
kijelentést
tennének,
gondolják
,meg, hogy bár hálásak
azok az akasztófá/# való lakók az igen tisztelt
háziúrnak,
mert megengedi nekik,
hogy fedél
alqtt
legyenek, de ne felejtsék el a háziurak azt
•sem, hogy a lakók az ö
megbocsáthatatlan
bünükért (tudniillik, hogy nem
születtek
.háziúrnak)
bért és pedig sokszor
igen
magát
lakbért fizetnek az őket
megtűrő
¿háziúrnak.

kisasszonyokkal?

— Csökken a bankjegyforgalom.
A? Osztrák—Magyar Bank legújabb
kimutatásai s/erint a magyar bankegyforgalom 5437 millióval csökcent május hó folyamán. Ébbőj az
összegből 113 millió apadás a váltótárcára, 415 millió pedig a gifószámlabefizetés.ekre
jut. Érdekes,
hogy míg nálunk 12.725 milliárd,
addig Ausztriába^ 44,244 milliárd
korona a jeleni gi bankóforgalom.

— Magrinegyezség ek bejelentése. Egy
régebbi rendelet éftélmétjen $ föfeföur
adósok' és francia hitelezőik között
ború előtt vagy alatt' keletkezett tartozások rendezése körül kötött egyezséget a
felek «észéről aláirt ajánlott levélben a
francia ^Magánjavak ÉB E r d e k e k Hjyatjdánal" be kell jelenteni ejr^e á ci.mre: .Mi?
B. de Bascher, direeteüer et deléqűe á
Budapest de i'Oífice de Bienset Intérets
PrivM Budapest,
pénzügyminisztérium
XVill. főosztály V., Szalay-u. 8. A pénzügyminiszter egyben figyelmezteti azokat,
kiknek franciákkal szemben követelésük
van, igyekezzenek azt értékesíteni, niert a
barátságos egyezkedésekre engedett határidő lejárta után teljesen bizonytalan, hogy
a francia hivatal ezeket a követeléseket
mikor oldja fel a zár alól.

— A rakparti fö'dcauszaralás.
Hubert
Lajos miniszteri
osztálytanácsos ina értesítette a polgármestert, hogV a itg!;öídebbi napok?
a rakparti földcsusiamlásj^nkáíatok ellenőrzés?, illetőleg a jpüszaki felülvizsgalat tnegejtése végett
Szegedre érkezik.
-T- Forgalmi ad,ó ,9 külkereskedelemben. Az általános forgalmi
adóról szóló törvényjavaslat szerint
— Reicli Erzsi mélyen leszállított vámköteles áruk behozása alkalmával
áron,árusítja tavaszi kosztüm, köpeny, az első belföldi szerző, tekintet
-szövet-ruha model jeit. M grendelé- nélkül arra, hogy a b e f ő t t á.ru
•seket v á M nyári modern kollekciója természetben
átmentbe
birtokába,
¡után nfti divattermében, Kölcsey-u. 4. ezentúl az ágyért fizetett egész
vételár egy és fél százalékát forgalm,i
— Gyár n r o » o k kö/gyUté»«, A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége
adó címen a vámmal együtt fizetni
12 én délelőtt 11 órakor közgyűlést tart
tartozik. Kivételes esetévban menBudapesten. Mint halljuk» a gy scn több
tességet adhat a pénzügyminiszter,
=s*egedi érdekelt is ¿észtyesz.

— A Tlsza-pSr mai tárgyalásán az elnök kimondja a biróMg határozatit. mdjE.
szerint Gartner védődül Kern Aurélt hivatalból (drend^j. Af(Z«f<ífftoác y^Uomási
jegyzi könyvet' ismerjeti a bjróyág. Ezután
miósi
Jízsef réndőrelleiíőrf nallgatlák ki,
aki <fzt vallja, hogy október 31-én Kéri
Pál este 6 <fca tájban kivette óráját zsebébői és azt kiíltottá a tömegnek: Tisza
Pista már není ¿1. Kéri gummiköpenybe
vplt öltözve. Fischer Jó?sefp6 Qartner
családi életér^! te$z jelpntéktplen vallomást.

— Á bMáspesti tőzsde f q r g ^ l ^ í
ideje. A tőzsjde tanácsa hS^rozata
folytán a hivatalos tőzsdefprgalom f|
budapesti értéktőzsdén l|-lfil 12
¿fáig fog tsrtginj.
r-t cíiflat fö dmives. Erjcí Kjss Bálint
szegedi földmives, a volt 46-ik gyalogézred közlegénye a háborúban eltűnt és
most történt hólttányilvánitása. Aki az eltflntről valjupit tífd, jplpnt?e 60 napon
be}!jj ^ szegedi kff. jir|qbiró^ágn4j.

xPq|rzsbUKMmánnip?i8zkecftpB^
a Kftpó Moziban- Ma mtjtatja p^
a K ö p ő Mozi Porzsolt Kálmán, a
népszerű író rendkívüli érdeklődéssel várt, „Ha megfújják a trombitáid
cimí) irredenta mozisz^ecscsét. A
hazafias 'érzéstől áthat,ott mozjszkecs
két szjnpádi és két filmfelyonásfaól
álj. Az előadások déltjtáp 6 és este
9 órakpr kezdődnek.

— Mezőgazdasági -felügyelősé— Vigyázzunk a kutyákra 1 Özvegy
sk szerv.ez'éSf. A fQldmjvelésögyi
rrieber Lajósn'é kutyája megharapta Négyminiszter árra* az esetre, ha a gaz- ökrú Mihályt A kihágási' biró á kutyatulajdonost 80 koronára büntette meg.
dáknak a külföldi' -tanulmányútra
való kiküldése 3 valutárís nehézsé— A Gardi-étterem terraszán
gei? yagy más nkok miatt esődet minden esté Kótay Jenő budapesti
mQndsn?» elhatározta, hogy a g^S- cigányprímás zenekara muzsikál. Szedaságok helyes vezetésére mező- gedi hálás/lé és sült hal mindengazdasági felügyelőségeket szervez. • nap kapható.
624
Az ezt tárgyaló törvényjavaslat mi— Egy menekült úriasszony trajé"
diája. A Magyarországot
megcsonkító
hamarább a Ház elé kerül.
t

— Kérjen Első Magyar Irap e r i á l bájtot. Az országban minden
jobb csemegpüzletb.en, büffében, étteremben és vasúti restiben kapható
békebeli minőségben. Kizárólagos készítője Kenderesi György Szegeden. 509
— KényszeregyozségI eljárás. Hatász
ép Rltter szegedi1 festék kereskedő cég ellen megindították a kényszeregyozségi eljárást. Vagyonfelügyelővé
Szécti
gdo
íírínyl-ntcai festékkereskadőt nevezték kel;
a követelések bejelentésének határideje
julius elseje, a tárgyalás julius 6-án dél?
előtt 9 órakor lesz Curry Rikárd bírónál.
Ily természetű eljárást indítottak még
Kettlng János szegedi női divatkereskedö
és Máthé Gzula szegedi magánzó ellen
is, Kálmán Ernő szegedi bőrnagykereskedő ellen in,ditott kényszeregyezségi tárgyalást a törvényszék megszüntette.

P o g á n y I r é n , a'szegedi Városi
Színház .drámai színésznője adja ejŐ
á' fár&jtfffzjfbqjn ' . ^ o m ^ t p n és yasáriiap ijgpdjcét eladáson Porzso.lt
Kálmán megkapó liatásu prqlogját,
„Ha megfújják a trombitát" cim.ti
moziszkecscs előtt.

Belvárosi Mozi

mint ajkalmgtlan idegent, klutisltotUk a r
oláhok. Abban az időben, aiikor A.-ne
kiutasítása történt," liiliidcn kiutasított csak
100 ktlogramnyi csomagot hozhatott ma-

s a Min

ugy hogy a legnagyobb nélkülözéseket és
nyomorúságot keltett eltűrnie. Egy ideig
türelfinmel viselte j i o r f i t , de .később,
mikor a létfeutartásához szükséges észköz
mind kilfogyptt. elbjtáro^ta, lipgy valámilysn kereset után néz. Es y Valamikor
jobb napokat látott úriasszony egy szegedi u'ríc?áíádhoz elszegődött
cselédnek.
Ebben a minőségében tévedt a bün útjára és igy került a törvényszék elé. A.-né,
hogy magának ruhát yenesen, különféle
ér(ebeke,t lopott cl gazdájától. A* bíróság
bűnösnek találta a ' cséledsorsra jutott
úriasszonyt,
méltányolva azorib'an ' azt,
hógy az asszoayt az ellenség kíméletlen

jutott féleségé

— A staíáriálls bíróság a jövő
héten tárgyalja a rabíási kísérlettel
vádolt Fürtös László, Sar 'kádl' Páí
és Somogyi Sándor bűnügyét.

Pénteken, szombaton és v a ^ r n a p

— Tehén a t losban. Seich Anta! tehene a körtöltésen» város füvén legelte
A kivágási b M a telién^lajdonost 40 ko-,
onára büntette meg.

A vámpírok

A cseh—rpmáí
v^d-Bierződés szövege.

Feuillade „Egy újságíró kalandja? cimü
regénye I. részé

DrJOiAUA&YTAMPIR
6 félvonásban.
Főszereplők a „Jude^"-filmek szereptői:

1

Gocantip, Diana
Jancsi stb.

Montj, a kis
Azonkiyüí:

tfetfessi-Náctor magvar népies d ^ t é k a
a Petőfi-ciklusból 1 felvonásban.

A zer,ekprt SCflJYACH I # R E karnagy vezényli,
Sze.replók:

Déry Rózsi, Asszonyi, Asztalos,
R d$c, .S/ilágyi A^dár és Gál.
A prológot Krainik Mária mondja, a toborzót SzigetyNu^iés Aztalos táncolják.

KENbCS HEbVARtKK. , ' = t a
Az előadások 5,7 és 9 órakor kezdődnek.

PRÁGA, junius 10. (M. T. I.) A
román és cseh kormány között létrejött szövetség szerződésének szövege
többek közt igy szól:
— Ha Magyarország anélkül, Hogy
provokálták volna, a szerződő felek
valamelyike ellen támadást kísérelne
meg, a másik fél jcötelezi magát,
hogy a megtámadott félnek védelmébe kel. A cseh köztársaság .és a
íomáh királyság később megkötendő
katonai egyezségben határozzák ,meg
s jelen egyezség végrehajtására .szükséges intézkedéseket. A két kormány
kötelezi magát, hógy egyezséget köt.
Külügyi politikájuknak
Magyarországhoz való viszonya kérdésében
vajó szabályozá rfl jeleji egyezség
két éyíg .érvényben mara^, a ratifikálási okmányok kicserélésének papjától számítva.

4

Szeged, 1921 jutiius 10.

SZBQED

A Návay-gyilkosság.
A törvényszék befejezte
a
bizonyító eljárást.
SZEÍ3ED, junius 10.
(Saját
tudósítónktól.)

A mai főtárgyalás! 10 órakor nyitotta meg Markovich elnök. Benke
István makói napszámos, a biinpör
utolsó tanuja, elmondja, hogy Makón
tartózkodott, mikor a terroristák bevonultak. Mint nemzetőr, ő is elment
a terrorvonattal. Vásárhelyre érve
lövéseket hallott. Több társával felment egy vagon tetejére és onnan
látta, hogy az állomástól balra a
füzesben emberek vannak. A lövések
is onnan hallatszottak. Azt, hogy
túszokat öltik meg akkor, csak hallomásból tudja. Anocskait látásból
ismeri, a vádlottak között azonban
nem ismerte fel. Szembesítéskor sem
ismerte fel, csak a termetét találta
ismerősnek.
Elnök ezután kérdést intézett az
ügyészhez és védőkhöz, hogy kivánnak-e indítványt tenni a bizonyítás
kiegészítésére nézve. Nemleges válasz
után Markovich elnök kihirdette a
törvényszék határozatát, mely szerint a törvényszék a Návay gyilkosság bünpörében a bizonyító eljárást
befejezettnek nyilvánította. A tárgyalást szombat reggel fél 9 óráig felfüggesztette, amikcr is dr. Zobay
ügyész mondja el — előreláthatólag
terjedelmes — véginditványát.

4O°|0 o lrendelhet
csóbban
férfi és női cipőket.
vásárolhat

vagy

bármily szinben

H O R V Á T H IMRE

Valérli-Ur 10.
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Bokor-paloU

Külföldi
tanulmányútra küldik
a kisgazdavezetőket.
SZEGED, junius 10.
(Saját
tudósítónktól.)

A földmivelésügyi tárca költségvetésének tárgyalása alkalmával Plósz
István képviselő a gazdasági szakoktatásról beszélt és felhívta a kormányt, tegye lehetővé a kisgazdáknak,
hogy a modern belterjes gazdálkodás
előnyeinek
megismerése
céljából
államköltségen külföldre utazhassanak.
Ezt a kérdést Sziráky Pál, Kuna
P. András, Henczer János és több
képviselő is támogatja az állatállomány minőségének fejlesztése,
a magyar lótenyésztés nemesítése
és több más fontos tárgy fejtegetésével egyidőben.
Plósz István javaslatát a földmivelésügyi kormány a magáévá tette
és most dolgozzák ki a módját annak, hogy öt—hét kisgazda Németországba utazhassék. Ezek a gazdák,
mikor visszatérnek, szakszerű előadásokban számolnak be tapasztalataikról bizonyos gazdasági központokban.
A A A A A A A A A A A A A

Beteg Péter király.
BÉCS, junius 10. A Neue
Freie
Presse belgrádi tudósítója jelenti,
hogy Péter király állap, ta hi.telen
válságosra fordult. A király tüdőgyulladást kapott. Az orvosok katasztrófától tartanak;

Osztrákok Portorosen»
BÉCS, junius 10. Az osztrák szövetségi kormányt me^hivlák a portorosei értekezletre. A lanácskozást
juliu® 2-ára h a n t o l t á k el.

Vallásoktatás
a tanonciskolákban.
SZEGED, junius 10.
(Saját
tudósítónktól.)

A vallás- és közoktatásügyi miniszter intézkedése folytán ugy a főváros,
mint több vidéki nagyváros tanácsa
a tanonciskolákban köteezővé tette
a .vallásoktatást. Ezzel "a hazafias
kézmüiparosság régi óhajának tett
eleget és lerakta azt az slspkövet,
melyet a jcizlésü és tisztességes ipar
oly régen nélkülöz.
A vallásosságnak a fiatal és serdülő szivekbe va;ó bevileének előnyeit fejtegetni nem szükséges. Láttuk, hogy ÍZ iparosinasok miy áldatlan, a jövőre nézve mily káros
magaviseletet folytattak eddig. Érdekes a miniszter lendeletének az a
része, mely a vallásoktatás kötelezettségét szülői és mesteri felelősséggel köti össze és az oktatásnak
mindkét részről való legszigorúbb
végrehajtását követeli.

Tőzsde.

Egy börtönőrt bűnrészességgel
gyanúsítanak.
Eldus
Bentián
ügyében elkészült a vádirat.
SZEGED, junius 10.
(Saját
tudósítónktól.)

GRÜNWALD könyvkereskedőnél

5ze?edi tőzsde: Lei 386-5- 89, márka
365-k, dollár 245'5. ¡Irányzat üzlettelen.
Budapesti záróárfolyamok: Lei 388—
—
márka 367
, font
930
,
fr. frank 19.60
. |, sv. frank —.- —
—.— dollár 252
, Napoleon 823—, líra 11.80
.—, rubel 0.61—0.—
sokol 352
,
kor. dinár 6.70-0.—,
fr. dinár 6.70—0.—, leva
,
osztrák 38
, L. márka 23
.
ZÜRICH, junius 10. (Nyitás.)
Berlin 877'/,, Newyork 595, Milano 2850,
1
Bukarest 940, Budapest 2 42 /,,-Varsó 0.47
Prága 0.—, Bécs 130, osztr. bélyegzett
0.07 .Zágráb 425.

Bástya-utca 17.

540

Telefon 5-57.

Tisztelt cp
iöszmester ml flgyel

folll'irnni h°sy modern cipőfelsőrész készítésem
lullltlUlV, május hó 30-án Korona-utca 3. szám
ali helyeztem át, hol a legmodernebb felsőrészek készülnek. 333 IZSÁK A.
jjlgajg!

Trapisra^ajr sookor.

Szifivaiz 1 klg.

Élelmiszerüzlet „A J Ó

kor.

PALATHOZ"

PÉTEWrFY rcmiEMCNÉ

Kelcmen-u. 2.

Dinár, Dollár, Lei,
mindennemű

PÉNZEK

' 143

vétele és eladása

KAROLYI-UTCAI K R O Ó
BANK- ÉS VÁLTÓÜZLET
1. ker., Károlyi-utca 2. és Feketesas-utca 8.,
sarok, volt Feketesas-kávéházzal szemben.

PÉNZTÁRI Ó R A EGÉSZ NAP.
rrvvvvrvvN^yvyvvvvvvvvvrrv

Ujabb letartóztatás a
kommunistaszöktetés
miatt.

A u ! « 4 í l r vattás cigarettaH V i a i l H
h ü v e l y mindenütt
kapható. + Gyári lerakat:

SZEGED, junius 10.

Szerkesztik: Or. 8ZILASSY CÁSAR é» VERMES ERNŐ
A szerkesztésért felelős: Or. SZILASSV cAsar.
Laptulajdonos: .SZEGED* lapkiadóvállalat r.-t.

Szeged-Felsőtanya-Szatymazí
Központi Szeszfőző és Konzervgyár Szövetkezet folyó évi juniüs
hó 19-én délelőtt 10 órakor,,
határozatképtelenség esetén folyó évi.

junius hó 27-én délelőtt 10órakor
Szatymazon, saját helyiségében

d^UUJUAAA^JUUJUUUUJU^AJU*

Fehérnemüek

színes kézimunkázást, hímzést, monogrammozást, gomblyukvarrást elvállal
úriasszony.
Cime a kiadóhivatalban.
Ujházi-féle étkezdét átvettem. Iskola-U. 19.

Itt legolcsóbban

rendkívüli közgyűlést

^fS

étkezhet!!!

tart, melyre az üzletrészeseket ezúton
meghívja.
Szeged, 1921. ~£vi junius hó 8-án.

Annak idején megirta a
Szeged,
I
hogy az államrendőrség hosszas nyo- hússal'kenyérrel 1 6
SCOfOnS.
Az Elnökség.
mozás után letartóztatta Zocskár AnSzives pártfogást kér
614
drás, Cseh Imre és Deli Károly cipé- C S C R I P I R 6 m e n e k ü l t vendéglős.
Tárgysorozat:
szeket, valamint Zsikó Jó/sef csónaHáboruelőtti minőségű
kost, akikre a nyomozás és saját
1. Alkalmi egyesülés létesítése és
bevallásuk alapján rábizonyult, hogy
a
vonatkozó
szerződés elfogadása.
kapható
U26
ök szöktették meg (Jdvardi Jánost
2.
Alapszabályok
módosítása.
V A S 5 A N D R Á S téglagyárában
és Barta Lászlót, a szegedi proleRókusi fekotefüldck 38.
Telefon 7-28.
3. Régi igazgatóság és felügyelő-tárdiktaturás idők hírhedt alakjait.
bizottság lemondásának elfogadása
A fogolysiöklető társaság ellen megindult vizsgálát további során az
és 10 igazgatósági és 5 felügyelőműszerész y írógép specialista
ügyészség rendelkezésére letartóztatbizottsági tag választása.
Szentgyórgy-tér 5. szám.
ták még Eidus B ntián fogtechnikust
Telefon szívességből 555. sz.
400
is, kit az ügjben bűnrészességgel
M e g j e g y z é s : Ériesitjük t. üzletrészevádol az ügyészség.
seinket, hogy alapszabályok 39. §-a értelórás időszámimében a közgyűlésen szavazati jogát kiA nagy feltt nést keltő letartózát a
táshoz óráját,
tatások óta hónapok multak ir.ár el ha javítását nálam eszküzll, valamint HORVÁTH zárólag csakis az gyakorolhatja, ki üzletFERERC elődöm vevőinek csekély áron.
— a szelvényekkel együtt — ' a
anélkül, hogy az ügyben bárminő Óra- és ékszerjavltásokat precízen és legolcsóbban részeit
közgyűlést megelőzőleg 8 nappal a szöveteszkilzlök.
R
n
l
o
a
n
O
u
r
f
t
o
l
u
mtlórásés
változás is állott volna be. Tegnap
593
t r n i c g n u e r g e i y ékszerész
kezet igazgatósága által meghatározott
délután azonban váratlanul fordul! (volt HORVÁTH FERENC üzlet) Református bérház. helyen nyugta ellenében leteszi.
Felkérjük tehát t. üzletrészeseinket, hogy
történt, amennyiben a királyi ügyészaki közgyűlésen szavazati jogát gyakorolni
R K I H F I N O M A T É S SÓT
ség egyes gyanuokok alapján elrenkívánja, üzletrészeit a szelvényekkel együtt,,
• SZERETI, a
de te Bökönyi Ferenc börtönőr letarvagy amennyiben annak birtokábhn nem
az állandóan csakis a
tóztatását. A börtönőr letartóztatására
volna, az üzletrészekre történt befizetésekHUNtrntisan múscsraiuMoiKiBrant
ről kiállított nyugtát — elismervény ellenéaz adott okot,- hogy a kommunistavásárol, Feketesas-ulca 19. sz.
427
ben Szegeden, a városi irodánkban (Rudolfszöktetők egyértelműen azt vallották,
tér 5. szám), Szatymazon a telep irodájáhogy Bökönyinek, aki azok közé
ban — a közgyűlés előtt 8 nappal letenni
szíveskedjenek.
625
a bör önőrök közé tartozoit, kik
Udvardit és Bartát szökésük napján
a törvényszék épületéből a Csillagdélutáni órákra elvállal magyar-német
levelezésben és könyvelésben teljesen
börtönbe kisérték, szintén szerepe
jártas tisztviselő.
van a s2öktetésben. A börtönőr
Vállalja elemibe, polgáriba, kereskea fióktejcsarnokokban. Viszontárusítókszerepe — a letartóztatott vádlottak
delmibe járók vagy javítóra készülők
nak 200 kiló vételnél 3 K hazaszállítva.
szerint — abban nyilvánult meg,
sikeres oktatását minden tárgyból.
Magántitkári foglalkozást, jó házban
hogy állítólag összebeszélt UdvardiK ö z p o n t i T e j c s a r n o k r.-t.
felolvasást válall.
Cím a kiadóban.
Párlsi-kUrut 16. szám.
616
val és Ba tával és megegyezett
velük abban, hogy kezüket — a
szökésük megkönnyítése végett — lazán fogja megláncolni. A letartóztatott
börtönőr vádlóival szemben tagadja,
s • —
fatelepén, VásárhelyiHárom éves vágású, téli tüze¡¡¡_"j._

Windisch Vilmos

Ingyen

24

Mellékfoglalkozást

3 kor. 20 fiSBéir

a burgonya kilója

ElsSi^üidii

hogy bármilyen része volna a kom-

munisták megszöktetésében. Mindenesetre a megindított erélyes vizsgálat
rövidesen ki fogja deri eni, hogy
Bökönyi Ferenc börtönőr, ki tizenöt
esztendeje tisztességgel
szolgálja
hivatalát, tényleg bünös-e vagy pedig
bosszú áldozata.
Ezzel az üggyel eg\ ütt kell megemlítenünk még azt is, hogy az
ügyészség elkészítette Eidus Benlián ellen a vádiratot, amelyet azonban tekintettel arra, hogy Eidus
ügye , igencsak amnesztia alá kerül,
ma m£g feleslegesnek tartunk ismerte'ni.

lésre kiválóa.i alkalmas, kapható
körút sarkán.

Fischep

cserhas

•H^HaiS
621

Alkalmi

sugárut és BrüsszeliTelefon 4—49.

Hruház

Kárász-ulca 5. szám (ROSMfíNN szücsüzlelben)

4io

Ssines és fekete v saSiaseSf em
ktiBimSegességek^
marquiset és grenadE$i
újdonságok é r k e z t e k
i

Kérjttk U r a k a t u n V a t m e g t e k i n t e n i !

Nyomatott a Délmagyarország hírlap- és nyomda vállalatnál, Petőfi Sándor-sugárut 1.
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