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Pohárcsengés közben.
SZEGED, junius 15.

(cvs.) Bankett volt tegnap, amelyen jó régi magyar szokás szerint
sok-sok szónoklat hangzottéi. Jobbak,
rosszabbak, átgondoltak és a pillanatban születettek. Nem officiózus
volt ez a bankett. Sőt nagyon privát hangulatu és vendéglátás jellegű
és igy az úgynevezett .hivatalos
nagyképűség" nem nyomta rá az
unalom bélyegét. Egy nagy cél
munkásai ünnepelték a vezérüket s
ebből az alkalomból vendégül látták azokat, akik akár valóságos,
akár eszmei kötelékkel ahhoz a
célhoz fűződnek, amely az ő céljuk is.
Ezen az összejövetelen komoly,
programszerű szavak hangzottak el,
melyeknek komolyságát, programszerűségét az utánuk összecsendülő
poharak vidám zenebonája nem erőtlenitette el, sőt talán ki is emelte.
Ez az állítás talán mindenütt triviális
volna, csak itt nem, a hét vezérek szeri
pusztájának szomszédságában, ahol
egyszer már serleggel a kézben s
borral a serlegben adott programot,
ezredéves programot néhány magyar ember. Akkor — igaz, — vér
is volt a kupában : vezéri vér, sürü,
fekete, indulatos magyar vér, de hát
más idők voltak azok: tele jövőtudattal, jövőakarással és tenger elpocsékolatlan, ősi energiával. Mig
ma, a világháború vérveszteségében
gyengült, a forradalmak és belső
zavarok nyavalyájában elerötlenedett,
mult dicsőségén rágódó, jövő életében bizakodni is alig tudó, majd
egész energiáját elpocsékolt nép él
itt Árpád földjén, amelyet csak a
történelmi hivatásnak ösztönös érzése és a keserű és dacos föld'zrretet, hazafiság éltet még magyarnak.
Pohárcsengés közben hangzottak
el komoly és programszerű szavak.
Egy ifjú intézet, hatalmas közgazdasági tényező adott itt programot
jövő munkájáról: arról, hogy a magyar nemzeti jövő újra kiépítésében
ki akarja és ki fogja venni a maga
munkarészét.
Egy porbasujtott, megcsúfolt, kirabolt, elerötlenedett, alélt nemzet
jövőjének kiépítésében közreműködni
nagy és szép gondolat; ebből a
munkából nagy munkarészt vállalni
gyönyörű feladat, mert altruista és
inkább morális hasznú. De a mai
helyzet — ugy mondotta az intézet egyik lelkes vezetője — az anyaginkra irányzott bankárlelket is átalakította, ideálisabbá, önzetlenebbé
tette. A magyar bankár ma más,
mint volt. Nem a bilansz a cél, hanem a nemzetmentés. És ezzel a célkitűzéssel szinte irányt mutatott a
a rideg és hideg számember és olyan
lendületet, amelyet bízvást átvehetnének azok, akiknek nemzetmentés
lendületes munkája volna a hivatásuk.
És ebben a feladatában az odaadás és az egyetértés segítsék sikerre a Magyűr-Olasz Bankot.

Van-e elég gazdasági aktivitás
Szegedben ?
Éber Antal vezérigazgató nyilatkozata Szeged gazdasági feladatáról
és az aktMálÍ8 pénzügyi kérdé- ékről.
SZEGED, junius 15.
(Saját tudósítónktól.)

A kommün idején Szegedre menekült a fővárosból két nagykoncepcióju bankvezér: Éber Antal és
Lányi
Mór. Az a vendégszerető fogadtatás, melyben Szegtden részük
volt, nem maradt lelkükben nyomtalanul és a nagy alföldi metropolis
iránt táplált szeretetük eredményeként itt működik ma a nagy pénzügyi és ipari vállalatoknak egész
sorozata, melyet Éber Antal, a Magyar-Olasz Bank vezérigazgatója,
illetve a vezetése alatt álló hatalmas
pénzintézetet létesített Szégeden. A
vezérigazgató ur tegnap személyesen
látogatott el ide, hogy működésűkben megtekintse ezeket az uj alapításokat és nagy elfoglaltsága közepette is szakított időt arra, hogy a
Szeged
munkatársával közölje nézeteit az aktuális pénzügyi kérdésekről.
— Mikorra
és milyen magasra várható a korona stabilizálódása?
— volt
első kérdésünk.

— A szó szoros értelmében vett
slabilizálódásra, azt hiszem, hogy
hosszú évekig gondolni sem lehet,
mert mihelyt valamely valuta elveszti az aranyparitást és ingadozásoknak van kitéve, ezzel természetszerűleg nemzetközi spekuláció
tárgyává válik és
a spekuláció
irányítja azután az arfolyamot. Nyilvánvaló, hogy belviszonyaink rőteljes konszolidálódás, és e/?el kapcsolatban a pénzügymir;s7?er erélyes
és céltudatos pénzügy.
, itik'ája
indította meg a külföldön a haussespekulációt a magyar koronában.
Amikor azután ez a hausse rövid
idő alatt meghaladta a 100 százalékot, a külföldi spekulációk elég
nagy nyeresége realizálása céljából,
újból elkezdték adni a magyar koronát, ami azután az utóbbi hetekben némi gyengülést idézett elő.
Erős a bizalmunk abban a
tekintetben, hogy — amennyiben politikai komplikációk remélhetőleg nem szólnak közbe —,
a kedvező termés ismét felfelé
fog lendületet adni a koronának,
de valamely ponton való állandósulásra,
amely
annyira kívánatos
volna, nézetem szerint, éppen a
nemzetközi spekuláció folytán igen
kevés a kilátás. A pénzügyi kormány e tekintetben nagyon keveset
tehet, mert legfeljebb a korona áremelkedését áll módjában megakadályozni, viszont ezt még sokáig
nem teheti azért, mert az állami
költségvetésbe egyensúlyt behozni
alig lehet addig, mig a korona árfolyama öt centime-re nem emelkedik.
— A fundus instruktusnak az ingatlanvagyonváltságnál való súlyos megterhelietése nem lesz-e katasztrófalis a mezőgazdaságra ?

— Nem gondolom, hogy a nem-

megszakítását iilefi, mégis csak azt
keli remélnünk, hogy a békeszerződések ratifikálása után, engedni fog
az a gyűlölködés, amely a bennünket környékező államok részéről
eddig felénk irányult és így előbbutóbb mégis csak fel fogják ismerni
a szomszédállamok azt, hogy ezekkel
a nehézségekkel nemcsak nekünk,
de legalább ugyanannyit magi knak
is ánanak. Mihelyt pedig normális
forgalmi viszonyok á lanak be, akkor
kétségkívül erős kereskedelmi
fellendülés vár Szeged
város, 'ra, amely
bizonyára szakértelemmel, komolysággal és szorgalommal fog igyekezni kereskedelmi pozícióját kiépíteni és megtartani.

zetgyűlés olyan magas vagyonváltsággal sújtsa a mezőgazdasági ingatlanok felszerelését, ame y katasztró"fális hatást gyakorolhatna
mezőgazdasági termelésünkre. Biztos meggyőződésem, hogy a pénzügyminiszter épp ugy tudatában van annak,
hogy
a magyar mezőgazdaság életképességét biztosítani elsőrendű
ijemzeti érdek,
mint akármelyikünk és így az ország / X A A A A A A A A A A A A
súlyos pénzügyi helyzete dacára sem
fogtovább hienni a felszerelés meg- Jjtcndelet az árvizsgáló-bizottságról.
terhelése terén, mint amennyi a
mezőgazdaság életképességével összeBUDAPEST, junius 15. (M. T. I.)
egyeztethető.
A kormány rendele'e szabályozza az
— A részvénytársaságok
vagyonváltárvizsgáló-bizoltságok hatáskörének,
sága milyen hatással
lesz az árfolyaszervezésént k és eljárásának ujabb
mokra ?
rendelkezéseit. Az Országos Köz— Azt gondolom, hogy a részponti Árvizsgáló-bizottság hatásköre
vénytársaságok vagyonváltsága már
a következő:
teljes kifejlődésre jutott a részvények
1. Véleményt nyilvánít a legmamai árfolyamában, ugy hogy ezen
gasabb
kérhető
ár
megállaa címen
pítása kérdésében. 2. Tájékoztató
további árfolyam-csökkenésre alig
árakat állapit meg a közszükségleti
kell számítani.
célokra. 3. Figyelemmel kiséri az
Azt hiszem, hogy a részvények mai árhullámzásokat "és az izokra vonatalacsony árfolyamában már minden kozó adatokat összegyűjti, nyilvánlehetőség, talán kelleténél erősebben
tartja és közzéteszi. 4. Megállapítja
is van értékelve és igy a mai ala- az üzletárakban felszámitható haszon
csony árfolyam-színvonallal szem- és üzemköltség mérvét; rendelkezében, szolid papíroknál inkáob vár- seket bocsát ki az árdrágitási visszaható árfolyamernelkedés, mint to- élések megelőzésére. 5. Korlátozvábbi árcsökkenés.
hatja a nyilvános étkezőhelyiségekben az egyes ételek és italok ki- És végül egy szegedi
vonatkozása
kérdés: Képes lesz-e Szeged arra a nagy
szolgáltatását, megállapíthatja ezek
feladatra.
mely mint a Balkán felé irátájékoztató
árát. 6. Szakértőként
nyuló kereskedelem központjára
reá, háközremükCdik a kivitelre és behorul ? Van-e elég gazdasági
aktivitás
Szegedben ?
zatalra szánt áruk értékének és a
— Erősen bízom abban, hogy behozott áruért a forgalom á r á . i a k j ^
Szeged
a
legfontosabb pozíciót megállapításánál.
fogja betölteni a Balkán felé irányuló kereskedelem terén, mert erre
NINCS NÉZETELTÉRÉS BETHugy földrajzi fekvésénél, mint ke- LEN ÉS NAGYATÁDI KÖZÖTT.
reskedőoszályarátermettségénélfogva, Az izga'om, amely nagyatádi Szabó
elsősorban van hivatva. Ha pillanat- István f ldmüvelésügyi miniszternek
nyilag a kereskedelem fellendülése a <£g'édi népgyűlésen mondott behelyett teljes stagnáció konstatál- széde miatt keletkezett, mára teljesen
ható, ugy ennek oka egyrészt az a elsimult, meit kitűnt, hogy a minisznagy nerpzetközi
ipari és kereske- ter beszéde kifejezetten sokhelyütt
delmi válság,
amelynek következ- tendenciózus ferdítésekkel került bele
ményeit természetesen, az itteni piac a sajtóba. Ma abban a tekintetben
is érzi, másfelől a személyi és vasúti a helyzet már teljesen tisztázódott,
közlekedésnek
az a majdnem
teljes hogy a miniszterelnök és nagyatádi
zárlata,
amelyet ugy a jt ^ószláv, Szabó István között semmiféle nézetr ' M a román állam vén ezidő- eltérés nincs.
szerint is alkalmaz Magyarországgal
RÁDAY A KISGAZDAPÁRTBAN.
szemben. Hogy ez a nagy nemzetGedeon belügyminiszter
közi termelési válság mikor fog Gróf Ráday
véget érni, e tekintetben igen nehéz ma, szerdán este jelenik meg a
jóslatokba bocsátkozni. Viszont két- kisgazdapártban, ahol táiékoztatni
ségtelen, hogy az ilyen nagy krízisek fogja a képviselőket belpolitikai
önmagukban hordják a gyógyulás programjáról. Az értekezletre valószínűleg elmegy Bethlen
minisztercsiráját is és
elnök is és ez esetben a kisgazdamár is mutatkoznak a gyógyupártban előadja azokat az okokat,
lás bizonyos jelenségei, ameamelyek miatt a kormánynak a párt
lyek arra engednek következosztatlan és egységes támogatására
tetni, hogy a krízis tetőpontján
szüksége van. Egészen bizonyos,
már tul vagyunk.
hogy Bethlen István tegnapi erélyes
Ami pedig a lehetetlen ullevél- fellépése után a kisgazdapárt részénetiézségeket és a vasúti forgalom ről is nyilatkozatot kap.

SZEOED

M A g G Ó
A kultura a magyar jövő
egyetlen
fegyvere, ósi vitézség, rendi harcos
alakulatok ezer évig tartották fenn
a magyar hazát s védték meg külső
és belső ellenség ellenében. Ma
— sajnos — nem honvédelemről
van már szó. Hiszen, ha most volnánk abban á helyzetben, hogy
fegyveres kézzel, " elszánt szívvel,
élni és halni szánt készséggel odaállhatnánk ezeréves történelmünk
szentelte határainkra: mind ott lennénk,
mind
odamennénk,
de
bitorlót a szent hazába soha be
nem engednénk.
Ma másról van szó: ujabb honfoglalásról.
Amit Árpád nemzetségének, vitéz lovas népének megszerzett, azt mi, késő epigonutódok,
sokban hibásan, sokban vétek nélkül majd mind eltékozoltuk. Árpád
örökének roncsain, romjain állunk:
leszegényedettcn. megcsúfoltam Ezer
ellenség acsarkodik
körülöttünk:
mint a koncát féltő kutya, villogtatja felénk éles fogát, készen arra,
hogyha
valamelyiküktől
vissza
akarjuk venni a miénk, a többi ránk
vesse magát.
És mi, Árpád népének tékozló
fiai. éles fegyverünktől megfosztottan,
erőben-hatalomban megfogyatkozottan, vágyva nézünk Északnak, Keletnek és Délnek, aggódva nézünk
Nyugatnak. Mi lesz velünk ? Életképes-é al a katasztrófás
torzó, amelyet Csonka- Magyarországnak neveznek ?
És Hungária nemes alakjának kezében, amelyből az ellenség kicsavarta a kardot, ott látjuk a könyvet,
amely a műveltséget szimbolizálja,
vállára rászáll a mithológia baglya,
mely a tudományt jelképezi, ott van
mellette a hisztrió lárvája, Merkúr
szárnya, az ipar kereke: a kultura
szimbólumai
s mintha fölébe az
volna lángbetükkel irva: IN SIGNO
CULTURAE VINCES! A kultura
jegyében győzni fogsz.
Kultura az egyetlm eszköz, mely
visszasegít régi magyar dicsőségünkhöz, az egyetlen ut, mely a boldogabb jövö felé vezet És a magyar
emberben megvan a képesség a kultura felvételére, appercipiálasára és
továbbfejlesztésére, sőt nemcsak a
képesség, de a hajlamosság
is megvan benne. Kultura szempontjából
nem vagyunk mé* kiélt nép, annak
a kulturemelkedésnek, amely a gazdasági és politikai emelkedést szokta
megelőzni, még nem értünk el a zenijére. De az emelkedés
megszakadt, stagnál", söf hanyatlott is egy
kevéssé és a jelen szomorúan történelmi idők lelkes és akaró magyarságának hivatása, hogy haladjon isméi felfelé: a magyar
kultura
zenitjére.
És most lukadtunk ki oda, ahova
kiszándékoítunk. Az olyan tekintélyes, gazdag város, mint amilyen
Szeged, a magyar kultura emelésében kivételesen nagy
munkarész
abszolválására hivatott. És most itt
van az alkalom is arra, hogy kulturfeladatának teljesítését vállalja s azt
meg is kezdje. A hontalanná vált
erdélyi egyetem e helyezésével, istápolásával működjék Szeged közre
a magyar
kultura
emelésében:
nagyságának és hivatottságának megfelelő arányokban és áldozatokkal.
Nem áldozat ez, nem is hivatás,
hanem szent kötelesség.
Egy másik kultúrintézménye is
van Szegednek, amelyet kulturnivóra
kellene emelnie: a szinház.
De azt
a város kulturügyosztálya ugy tönkretette, hogy ki tudja, lesz-e abból
valaha énekes halott.

b'eged, 1921 junius 16.

pfcer Antal Szegeden.
Meglátogatta a Magyar—Olasz Bank szegedi fiókjait és vállalatait.
SZEGED, junius 15.

(Saját

tudósítónktól.)

Éber Antal, a Magyar-Olas: Bank
vezérigazgaióia, tegnap Szegedre érkezeit, hogy meglátogassa a bank
szegedi fiókjait, valamint azokat az
ipari és kereskedelmi vállalatokat,
amelyeket a hatalmas pénzintézet az
alatt a rövid idő alatt létesített, amióta működését Szegedre is kiterjesztette. A vezérigazgatót Lányi
Mór
igazgató, aki szintén sokat fáradozott a szegedi alapitások létrehozatala körül, továbbá Meer Artúr igazgató és dr. Grecsák
Richárd titkár
kisérték le Szegedre. A város gazdasági életének vezetőférfiai meleg
ünneplésben részesítették Ébert és
Lányit, a két országos hírű bankvezért, akik kijelen'°tték, hogy itteni
alapításaikkal nem a már fennálló intézményekkel akarnak versenyre kelni,
hanem ujat akarnak teremteni, szépet és hasznosat Szeged gazdasági
éleiének föllendítésére.
Délután 4 órakor kezdte meg
szemleutját Éber vezérigazgató. Először a hűtőházat és a jég-gyárat
tekintette meg, azután a Magyar
Motor- és Gépgyár szegedi telepét,
majd a Magyar-Olasz Bank alsóvárosi fiókjának igazgatósági ülésén
vett részt, amiről alább adunk beszámolót. Az ülés után a bank
érdekkörébe tartozó városi nyomda
meglátogatása következett, onnan
pedig a bank belvárosi fiókjába
ment, ahol az egybegyűlt tisztikar
meleg ovációban részesítette.
Az alsóvárosi bankfiókban.
A Magyar-Olasz Bank R.-t. szegedalsóvárosi fiókta tegnap délután
látogatott igazgatósági tanácsülést
tartott, melyen Éber Antal vezérigazgató és a többi pesti vendég is
megjelent. A kölcsönös bemutatkozás után Tóth Gyula elnök nyitotta meg az ülést és beszédében
a következőket mondotta:
— A legszivélyesebben üdvözlöm vendégeinkel, jobban gazdáinkat, kik eljöttek,
hogy megtekintsék uj szállásunkat, mely
remélhetőleg a várakozásnak megtelel.
Megnyugvással jelenthetem, hogy munkánk legjobb akarattal, buzgósággal indult
meg és hogy egy országos hírnévvel rendelkező nagy pénzintézettel kerültünk szoros összefüggésbe, hogy Szegednek ez az
ósi, igaz magyar városrésze igy került
össze a nagyváros egyik leghatalmasabb
faktorával, ez a tudat a legnagyobb odaadást, a legnagyobb buzgalmat váltja ki
belőlünk.
— Bennünket nem vezet hassonlesési
vágy, hanem hazafias érzés, melyet égybekapcsolva a pénzintézetet illető munkánkkal, igyekezünk ennek a szerencsétlen
magyar népnek a javára a haza oltárára
odatenni. Erre kérjük ugy vezérigazgató
urat, mint Lányi igazgató urat és a tisztelt vendégeket, alkossák mes a düledező
orazág leghatalmasabb pillérét: a jó pénzforgalmat.
— Mi egyszerűségünkkel, munkáskezeinkkel az összeköttetést -keressük az értelem, hatalom és tudás terén. Amikor
iparos, kereskedő, vagy mezőgazdaságban
dolgozó egyén sikerrel fog kezet a vázolt
nagyhatalommal, akkor készen van a rend
és megépült az országot fentartó alap. A
lokálpatriotizmus, melyet a bank alakításakor éreztem, megvan bennem ma is, de
párosult azzal a törhetetlen akarattal,
hogy ezt az intézetet, ezt a fiókot ugy
visszük át a köztudatba, hogy közönségünk igy fejezze ki magát: ez a mi bankunk ! Isten segítsége övezze ezt az intéz,
ményt, ho*y ez is segítsége legyen Magyarország talpraállásának.

A lelkesen fogadott beszéd után
Vajas József igazgatósági tag intézett rövid, szép beszédet a vezérigazgatóhoz, majd Éber Antal válaszolt a következőkben:
— Legyenek meggyőződve arról,
uraim, hogy ide nem kötelességérzet, hanem különös, meleg öröm

volt. Második emlékem néhány hónappal későbbi keletű: a szegedi
ellenforradalmi kormánytól távirati
felszólítást kaptam, hogy mint pénzügyminiszter lépjek be a kormányba.
Bár a felszólításnak
a
kívánt
formában
nem lehettem eleget,
közreműködésemmel mégis hozzájárultam ahhoz, hogy a Szegeden megalakult nemzeti hadsereg
első ellátásához az anyagi eszközök
előteremtessenek. (Éljenzés.) Hogy
Szeged városa iránti hálámat részben is letörleszth essem, megállapodtam Lányi Mór szeretett társammal, hogy annak a nagy intézetnek,
melyet Olaszoiszág pénzügyi faktoraival karöltve létesítettünk, első
vidéki expozituráit Szegeden állítsuk
fel. Ennek
a kezdeményezésnek
köszönhetjük, hogy ma itt jöhetünk
össze, a fehér asztalnál, kiket közös
érzések, közös elhatározások, közös
elszántságok vezetnek a jövö utjain.
A hazánk iránti szeretet és az erős
akarat,
hogy komoly
gazdasági
munkával helyreállítsuk
mindazt,
amit elvesztettünk. Ezért vagyok
boldog, hogy azok a szerény
törekvések, amelyeknek
magvait
itt elvetettem,
komoly
tényezők
lesznek
ahhoz, hogy
hazánk
a
felvirágoztatás és boldogulás
útjára
vezethető
legyen. (Lelkes éljenzés.) Közgazdasági tevékenységemnek
nagy és
jelentős részét mindig Szeged városának fogom szentelni, hogy lerójjam a hála és szeretet érzését e
város iránt. És hogy ennek a törekvésemnek
gyümölcse is legyen,
kérem hozzá az önök közreműködését. Még egyszer szívből üdvözlöm önöket! (Lelkes éljenzés és
taps.)

t hozo't. És nemcsak az, hogy az intézet helyiségeit megszemléljem, hanem hogy megismerjem ennek a
tősgyökeres szegedi városrésznek a
'letes polgárait. Azt gondolom,
o J a háborúban hazánkat ért megsemmisítő csapást csak vállvetett,
megerőltetett m-inka árán sikerül
kiheverni. Azt hiszem, hogy a kisgazdatársadalom
az, mely
egyetlen
szilárd t-' *'sa újjáépítésünknek,
tehát ez<.
ell tamogatni, ezek mut
káját kea jősegi'eni. Ezt az igazgatóságot, melyben önök helyet foglalnak, je'képnek tekintem arra, hogyan kell iparosnak, kereskedőnek,
munkásnak egyesülnie egy nagy közösségbe, melynek kölcsönös megértés a neve. Ugy szeretném, hogy
ez a pénzintézet ne csak rideg bank,
hanem Oktatóhelye és pénzügyi felvilágosítója legyen Szeged-Alsóváros
közönségének.
Meg vagyok győződve arról, hogy
néhány év múlva büszkén tekinthetnek vissza alapításukra, me'yéppofy
jó Szegednek, mint akár az egész
országnak. Éa részemről nem örömmel, de a leghatározottabb
szeretettel teszek meg mindent e fiók érdekében.
Az ülés elhatározta, hogy Éber
Antal beszédét jegyzőkönyvben megörökíti. Ezután az elnök bejelenti,
hogy a választmány 12 tagból áll
és megalakult és hogy 26-án délután jön össze először. A választmányba
a következők
kerültek:
Csonka Vince, Molnár txjos, Császár
Mihály, Barta Mihály, Mészáros JóBalogh
Károly beszédében mindenekzsef, Deák
József, Hódy
Ferenc,
előtt kimenti a polgármestert, aki korábbi
Steiner Károly, Szécsi Ferenc.
Bankett a Kassban.
Esti 8 órára volt kitűzve a társasvacsora, melyre a vendéglátó Éber
Antal meghívta a bank szegedi fiókjainak és vállalatainak élén álló vezetőférfiakat, az intézet tisztviselőit
és a sajtó képviselőit. Kilencre járt
már az idő, mire a meghivotf vendégek, különösen a késedelmeskedő
alsóvárosiak egybegyűltek a Kassszálloda emeleti különtermében. A
bankett résztvevői közül a következő
neveket sikerült feljegyeznünk:
Éber Antal vezérigazgató, Lányi
Mór
és Meer Artúr igazgatók, dr.
Greósák
Richárd titkár, Szlvessy Tibor müépitész
Budapestről, továbbá Balogh Károly, Boér
Elek, Brusati marchese, Császár Mátyás,
Csonka Ferenc, Dobó Ferenc, Dobó Ignác, Dobóézky Imre, dr. Dános Árpád.
Deák Dezső, Engel Vilmos, Fischhoff
Gyula, Gallyas István, Gerlóczy Béla,
György Lajos, dr. Gulácsy Sándor, Haas
lózsef, Kálmán Márton, dr. Kontor Lajos,
Koczor ezredes, Molnár Gyula, Magyar
Andor, Metzger Péter, Molnár Sándor,
Móra Ferenc, Matuskovich J. György,
Pápaffy Nándor, Peregi Mihály, Pálfy
Dániel, Ripp Hermann, Radó Oéza, Raffay László, Révész Alfréd, Robelly Aladár,
Scultéty Sándor, Szabó Imre, Szécsi István, dr. Szilassy Cásár, dr. Szivessy
Lehel, Tóth Gyula, kisjókai
Takách
Gyula, dr. Tonelli Sándor, dr. Turóczy
Mihály, Ujhely Sándor, Újlaki
Antal,
Vajas József, Vértes Miksa, Várnay Dezső,
Vermes Ernő, Wagner Gusztáv, Winter
Géza, valamint a bankfiókok és vállalatok
tisztviselőnői és tisztviselői.

A második fogás után maga a
vendéglátó házigazda,
Éber Antal emelkedett szólásra.
Meleg szavakkal üdvözölte a megjelent vendégeket. Egészen egyéni
kötelékek fűznek Szeged városához
— mondotta —. Két év előtt kerültem meleg és intim relációk között
e nagy városba. A romboló bolsevizmus elől menekültem ide, sohasem feledhetem el azt a kedves és
igazi magyar vendégszeretetet, amelyben e sötét napokban itt részem

eligérkezése folytán másutt van elfoglalva.
Megállapítja azt, hogy Magyarorszagon
minden tekintélyt megtániadtaF és sokat le
is járaUak, csak a közgazdasági tekintélyeket nem támadták meg soha. Ebben ö
a magyar jövő igéretét látja. Mint ilyen
támadáson felül alló tekintélyre: Éber Antalra emeli poharát.
Pálfy Dániel Szeged kereskedelme és
ipara nevében üdvözli Éber Antalt és
Lányi Mórt.
Tóth Gyula iskolaigazgató, az alsóvárosi bankfiók elnöke, az uj intézet jelentőségét vázolja és az alsóvárosiak nevében köszönetet mond az intézet létesítéséért.
Tonelli Sándor, a következő szónok, azt
mondja, hogy elég volt a komoly beszedekből. Vidámabb hangnembe csap át és
állandó tetszéstől kisérve elmeséli, hogyan
menekült Szegedre a kommün idején Eber
Antal és Lányi Mór és hogyan érlelódött meg bennük a szegődi bankfiók megalapítása. És mert a jó példa ragadós,
feláll
Dobó
Ferenc az alsóvárosiak sorából és talpraesett beszédben, zajos derültség
közepette, a hölgyeket élteti, mint Magyarország ujjáteremtésének legfontosabb tényezőit.
Móra Ferenc a Magyar-Olasz Bank játékárugyára nevében beszél, mely kulturvállalat, tehát szünetel az üzeme. A szegedi kultura nevében meghajtja az elismerés zászlaját a Magyar-Olasz Bank vezetői előtt
Vajas József élteti az egyetértést és öszszetartást, mely ezt a szerencsétlen országot újra talpra fogja állítani.

Lányi Mór igazgató állott fel utána
szólásra. Csak arra vállalkozom,
— ihondotta —, hogy keresetlen,
egyszerű, de szívből jövő szavakkal
mondjak köszönetet mindazért, ami
itt elhangzott. Jóleső tudatot merítünk belőle, azt, hogy szeretetteljes
figyelemmel kisérik a mi munkásságunkat s ez arra fog bennünket
késztelni, hogy ne szavakkal,
Ígéretekkel, hanem
tettekkel
bizonyítsuk
be, hogy e városban
olyan
feladat
teljesítésére vállalkoztunk,
mely valóban annak a szeretétnek
a kisugárzása,
ami Éber Antal
szeretett
vezérem szavaiból
felénk áradt.
Köszöntöm a város vezető férfiait, köz-
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tük Balogh Károlyt, aki a város első
polgáré ak megbízásából itt megjelent közöttünk. Ebben a
városban
nem akarunk
mi semmit, ami már
kivirágzott,
versenytársként
letiporni.
Ujat akarunk
teremteni
és senkit
sem akarunk
bántani
ebben a nemes
versenyben. (Taps.) Arra kérem önöket, hogy ugy becsüljenek meg bennünket a jövőben, ahogy mi azt
meg fogjuk érdemelni. (Éljenzés és
taps)
Púpajfy Nándor alsóvárosi tiokfönök
tréfás felköszrtntőjc után ismét
Lányi Mór emelkedett szólásra. Ugy
érzem, hogy több szónok nem lesz (Közbekiáltások. Ki tudja'''!) Ezért szükségesnek
tartja még, hogy külön aposztrofálja Pálfy
Dánielt, a város egyik nemzetgyűlési képviselőjét. Azután a sajtó jelenlevő munkásaihoz fordul. Szakértőnek érzi magát,
mert képviselő is volt, újságíró is Teljes
objektivitással megállapíthatja, hogy ugy
képviselői, inint sajtója dolgában Szeged,
mint mindig, most is megállja a helyét. *
Pálfy Dániel nvomban rácáfol Lányivá
és bebizonyítja, hogy a szónokok sora
rincs még kimerítve. Megköszöni a megemlékezést. Ne múljék el ez a nap anélkül — mondja azután —, hogy meg ne
emlékezzünk a nemzeti hadseregről, annak
megteremtőjéről, Horthy Miklósról (taps)
és mindazokról, akik öt munkájában támogatták Arra emeli poharát, hogy Isten
a nemzeti hadsereget oltalmazza, fegyvereit győzelemre vigyél (Lelkes éljenzés
és taps.)
Dr. Szllassy Cüsar a jelenlevő újságírók
nevében köszönetet mond a sajtóról elhangzott elismerő szavakért.

Es nns', annkor már igazan azt
hitte mindenki, hogy v.ge a felköszön őknek, következett az igazi
meglepe'és. Szólásra emelkedett a
jeleni.vő hölgyek k^zül
Zeisler Margit, a bank egyik fiatal
tisztviselőnője és keiesetle'i, kedves
szavakban adott rz e^ész liszlik^.r
nevében örömének kitejezést, hogy i
vezéripaz!..a;óurmegjeleli'a körükDtn.
Ennek a rövid, de kedves szónoklatnak volt a le nagyobb sikere.
Mindenki az izgalomtól k'pirult szónoknóhöz sietett, koccintott
vele,
azián aíz'alt bontottak és kivetkezett volna a fhta'o'i á'tal várva-várt
tánc.
De még valakinek beszélni kellet: Marchese Brusati, a b n k o l s z
tisztviselője, aki mint akliv olasz
tiszt küzdötte végig a vil Igháboru',
tört magyarsággal, de igazi ohsz
lelkesedéssel tett hitvallást és !e kes
magyarbarátságától.
Károlyi Árpád következeit ezuián
húzta is vig<n a talpalávalót, még
pedig szünet nélkül és oly sokáig,
hogy annak végéről még e sorok
kitartó iró,a sem lud beszámolni...
Még csak Kass János kitűnő menüjét és a figyelmes kiszolgálást kell
megemlítenünk és ez.el mindent elmondtunk a nagyszerű hangulatban
lefolyt, pompás társasvacsoráról.
*

Gróf Teleki Pál lemond
szegedi mandátumáról (?)
A m e g ü r e s e d e t t k e r ü l e t b e n R á d a y b e l ü g y m i n i s z t e r l é p fel.

BUDAPEST, junius 15. Gróf Teleki Pál volt miniszterelnök tegnap
illetékes helyen kijelentette, hogy lemond képviselői állásáról. A lemondás
oka az, hogy gróf Telekit az Angol-Magyar Foldgázkutató R.-t. igazgatójává
választotta. Az uj állást gróf Teleki Pál még párisi utja alkalmával elfogadta.
Mivel a földgázkutató a magyar állammal összeköttetésben áll, Teleki
mandátumát nem tarthatja meg, mert cz az állás összeférhetetlen. A volt
miniszterelnök vo't kerületében, Szegeden gróf Ráday Gedeon belügyminiszter fog fellépni.
A nagyfontosságú és Szeged város közönségét különösen érdeklő kérdé-ben telefonon érdeklődtünk
illetékes
helyen
Budapesten, al.ol
azonban azt a felvilágosítást kaptuk, hogy a hírt sem dcmentálni,
setn megerősíteni nem tudják miután Teleki Pállal ebben az ügyben
nem beszéltek. Mint magánvéleményt, közölc ve'ünk informátorunk, hogy
a hírt nem tartja .valószínűnek, mert a földgázkutató vállalat semmiesetre
sem lesz az állammal olyan szerződéses viszonyban, hogy annak igazgatósági elnöksége összeférhetlenséget képezne.

Folytatják a védőbeszédeket.
A JMávay-gyilkosok pőrének
SZEGED, junius 15.
(Saját

tudósítónktól.)

A mai főtárgyaláson dr. Eisncr
Manó folytatta védődeszédét. Szőcs
Áron cselekedeteiben nem talál olyan
momentumot, amely az ügyész vádját kimerítené. Bizonyítani/igyekszik
tanuval'omások alapján, hogy S/Öcsnek a luszok összeszedísere és elhelyezésére sep'miféle befolyása nem
volt. Igaí, hogy Szőcs Áron akkor
cselekedett volna okosan, de egyszersmind önzőén, ha nem mutatta
volna macát, 1h n m kísérelte volna
meg, hogy valakin segítsen, mert
akkor r.em vádolnák azzal, hogy
része van a túszok elhelyezésében.
Szőcs Áron el enállásra izgatta a
lakosságot, mikor a románc k bevonulásáról volt sző. Az ő helyébe
minden magyar ember ezt Tette volna,
meit ha a románok elleni küzdelemről van szó, nem lehet különbség
magyar és magyar között Szőcs Érdé y szülötte, magyar vér lobo;' benne
és igy érthető, hogy fcnyegetéssel.és
ijesztésekkel is azon volt, hogy a
po'gárj-ág ne engedje be a románokat Lázadásnak ezt nem lehet minősíteni. Tanuk vallomására hivatkozó, akik csak jóindulatáról ismerik. A biró lelkiismeretére hivatkozik és kéri, hogy a lelkiismeret szűrőjén átszűrve vegyék fontolóra, hog/
börtönbe való ember-e Szőcs, vagy
nem olyan-e, akire 25 évi munkásvezéri működésével szük-égünk van.

Átlér azután Kohn Henrik védelmére. Felsorolja az ellentétes tanúvallomásokat.
Bizonyítgatja, hogy
Éber Antal és kísérete ma reggel Kohn nem lehetett a gyilkosságnál,
9 órakor autón Hódmezővásárhelye mert a fénytanuk ellenkezően vallautazott a Magyar—Olasz Bank ottani í nak. A tanuk azon vallomásáia.
hogy Kohn jellegzetes arca emlékezfiókjának meglátogatására.
teti őket, megjegyzi, hogy ez nem
bizo yiték, mert Kohn arcánál van
még jellegzetesebb, z?idósabb arc
is. Lehetetlennek tartja, hogy Kohn
a gyilkosságokban résztvett volna,
mert a túszok állítják, hogy nagyon
jól bánt velük.

Big-Bill-Barru
?
KÖZGAZDASÁG

Megszüntetett eljárás. A szegedi
kir. törvényszék
Leitner
Mihály
kiskundorozsmai mészáros ügyében
a kényszeregyezségi eljárást megszüntette.
Rendelet a jövedelem-és vagyonadóról. A pénzügyminiszter rendeletet adott ki a jövedelemadónak és
a vagyonadónak az 1920. és 1921.
évre szóló kivetése tárgyában.^ A jövedelemadónak és a vagyonadónak
1920—1921. évre szóló kivetéséhez
szükséges bevallásokat az adókötelesek 1921. évi julius hó 1-től 31-ig
terjedő időben kötelesek beadni.

ED

Áttért azután Stolcz
és
Kónya
Teréz védelmere.
Kéri, hogy a gyorsiíott eljárás
mellé állítsa a töivényszék minden
ecyfs tagja a saját lelkiismeretét.
Nincs kétséeem az iránt, h >gy zárt
egység az a védelem, amit védetteim
érdekében
elmondottam.
Kérem
védetteim felmenteni, fejezte be
beszédét.
Utána dr. Hajdú Béla állott szólásra. Engi Lajost védi. Előbb általánosságban beszél a kommunizmusról, melyet
mini hadifogoly
közelből megfigyelt.

tárgyalása.

Majd a következőket mondja:
— Szükségesnek tartom a félegyházai túszok neve ránt való tiszte
létből egy-két megjegyzést tenni.
Kétségtelen, hogy ezek a tiszteletreméltó" nevek igen nagy szubjektív
hatást gyakorolnak, amelyek elöl
a közvélemény rem lud elzárkózni,
azonban kétségtelen az is, hogy
a büntethetőség és a bűnösség
szempontjából teljesen mindegy, kik
az ádázatok. Ami most a Návayék
megöletésére vonatkozó bizonyítási
anyagot illeti, azt hiszem mindenki
egyetért velem, ha azt mondom,
hogy egy kaeidoskóp sem mutat
akkora változatosságot a tények előadása tekintetében, mint az erre
vonatkozólag felveit bizonyítás eredménye.
Adatokat sorol fel, majd folytatja:
— Mii i lent egy tanubízonyitás két
esztendei /árakozá> után. Hogy
milyen labilis alap arra az álláspontra helyezkedni, hogy két év
előtti észleletek alapján tisztázzon a
tekintetes biróság egy főbenjáró
bűnt, melynek vagy félszáz vádlottja
van. Hogy micsoda, az emberi agyra
képtelen terhet kül itt végezni bírónak, tanuknak egyaránt, hogy a két
év előtti zűrzavarból tényállást állapítsanak meg.
Rámutat arra, hogy En^i megszállott területről jött, tudva azt,
hogy gyilkosság vádja terheli. De
lelkiismerete tiszta volt, ezért át
mert jönni Magyarországba. Kéri,
hogy a figyelembe vehető enyhítő
körülmények tekintetbe
vételével
ítélkezzen a törvényszék.
p N V j d

vá^ioncIpőtUit'tő

j j T n A
gyönyörű fehéren
tisztit s a vászonnak meg sem árt.

— — n«n b nononn.

Kapható minden füszcrlUlcthcn ós Kyogyízertárban.
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ZENE
Hangverseny. A Szegedi ZenészEgyesület nagysikerű bemutató szimfonikus hangversenyét f. hó 21-én,
kedden délután 6 órai kezdettel
megismétli. A zenekart Fichtner
Sándor karnagy vezényli. Műsoron :
Wagner: „Mesterdalnokok" előjátéka,
G ldmark : Symphonia, Liszt: „Hungária" szimfonikus költeménye szerepel. Jegyek : Páholy 150, zsöllye
35, I. hely 25, ifjúsági jegy 6
korona a vigalmi adóval együtt s a
„Kecske"-trafikban(Kárász-utca) kap1
hatók.

TEGNAP
éjjel a miniszterelnöknél tartott tanácskozáson sikerült tisztázni némely ellentétet,
melyeket nagyatádi Szabó
István ceglédi
beszéde idézett elő. A fontosabb elvi kérdések közül a kormány elsősorban az alkotniányreformmal fog foglalkozni. A nem
ann>ira sürgős ügyeket, pl. a főispáni kérdés megoldását, későbbre halasztják. A
belügyi kérdésekről szerdán vagy csütörtökön este nyilatkozik gróf Ráday
Gedeon
belügyminiszter a kisgazdapártban. A nyilatkozatoktól függ a párt további magatartása.
A keresztény egyesülés pártja viszont
neheztel nagyatádi Szabó ceglédi beszéde
miatt és ismerni akarja a beszéd szószerinti szövegét. Gróf Bethlen miniszterelnököt azonban a párt mindenben támogatja.
Szó volt a tegnapi nemzetgyűlési botr á n y r ó l is. de megállapították, nogy Andaházi Kasnya közbeszólása napirend előtt
történt, kasnya ma vagy holnap adja
küzbes7Ólásána'«' magyarazatát, a pártok
eric fel határoznak az eset felől.
•

A nemzetgyűlés
zárszámadás
vizsgáló
bizottság a tegnap délután 5 órakor Négyessy László elnöklete alatt ülést tartott.
Áz ülésen folytatólag tárgyalták és befejezték az 1915—1916. évi allami zárszámadások fölíilvizsgálását A bizottság jelentésében, amelyet a nemzetgyűlés ele terjeszt. a felmentés inegadásat fogja javasolni
*

A nemzetgyűlés közgazdasági
bizottsága
tegnap délután 5 órakor a képviselőházban Rubinek Gyula elnöklete alatt ülést
tartott. Az ülésen Róbert Emil nemzetgyűlési képviselőnek az országos gazdasági
tanácsról szóló törvényjavaslatát tárgyalták
és a bizottság némi módosítással azt ugy
általánosságban,
mint részleteiben elfogadta.
*

A kormány rendeletet adott ki az árvizsgáló-bizottság hatáskörének, szervezetének
és eljárásának ujabb szabályozására.
A rendelet szerint az árvizsgáló-bizottságek feladata, hogy a közszükségleti
cikkek árának szabályozásában, úgyszintén
a visszaélések üldözése körül felmerülő
hatósági tennivalók ellátásában, továbbá
az ezekkel kapcsolatos feladatok megvalósításában közreműködjenek. A rendelet
junius 15-én lép életbe.
•

A m. kir. kereskedelmi
miniszter rendeletet adott ki a posta, táviró és távbeszélő
használata után fizetendő beruházási járulékokról. A beruházási járulékok arra a
célra szolgálnak, hogy a postának a háború és forradalmak alatt teljesen elhasznált berendezéseit felújíthassa és kellőkép
kiegészíthesse.
I
*

A legutolsó felsősziléziai
jelentések szerint a szövetséges csapatok már megszállták a semleges zónát, leszámítva egy kis
szakaszt Rosenberg mellett.
•

k

A romániai kommunisták
és az oroszországi szovjet-képviselők közt szerződéses
megállapodás jött létre, amelyet a szovjetkormány nevében Szkobelin orosz, Varga
Jenő és Rudnyánszky
Endre magyarországi
kommunisták írtak alá.
•
Loucheur tegnap délulán Briand elé terjesztette a Ratenauval
folytatott tárgyalások eredményét. Párisi gazdasági körökben lehetségesnek tartják, hogy a Ratenau
és Loucheur közötti tárgyalás egy nagy
ipari kombinációhoz fog vezetni, amely a
német és francia nehézipar szoros együttműködését fogja maga után vonni.
•
A dunai konferencia elfogadta a hajózási és rendőri kihágások elbírál ísára vonatkozó rendelkezéseket és megkezdte az
egyes államok és a szövetségközi bizottságok közt felmerült vitás kérdések tárgyalását.
Az angol bányamunkások
a holnapi szavazás alkalmával meg akarják szüntetni a
szénipari sztrájkot.

Iroda céljaira
alkalmas 2 — 3 szobás

heluiségeí
keresünk bútorozva vagy butorozatlanul a Belvárosban.
Ajánlatok „Iroda" jeligére a
kiadóhivatalba küldendők. 218
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HIR_EK
HA NEM FÁJ SEMMI . . .
A cselló t ró, bús szavának
az éjbe' halk visszhangja
támad
A lelkemet cselló
szavára
fájó, nagy érzés
dtaljárja.
Fájó, nagy érzés, mely szivembiil
vigasztalan panaszra
lendül,
s amelyet mégis óva féltek, —
mert ez az élet, ez a lélek.

...

Mert ez az élet, melyet élünk,
s amelynek éke szenvedésünk .•>.
Ha telkünk mélyln nem fdj semmi, —
jobb elenyészni, messzi
menni.

—
4—r.
— A közigazgatási bizottság
szokásos havi folyóügyeinek elintézése tárgyában ma dé után tartja
ülését.
— Könyv a plarhta-jubileumról. A piarista-rendház 200 éves
szegedi feináilásánák
alkdnából
megtartott ünnepségeken elhangzott
Összes beszídíket köiyv al lkjában
kinyomatja
a Dugonics-Társaság.
A város e könyvből 50 példányt
vásárol meg, melyekért nyolcezer
koronát fizet a Dugonics-Tat sáságnak. Megjegyezzük iit, hogy a város külön is megíratja a szegedi
iiarista-rendház történetét dr. Csaba
enö piarista tanárral.
x P á * a l e g j o b b vászonclpőtlsztlfó.
I.

f

— A Tlaza-bünpSr tárgyalása. Folytatták Immergtttck Károly tanú kihallgatását, aki elmondja, hoéy a miniszterelnökségen találkozott Dobóval, aki pénzért járt ott. Azt mondta, ha nem kap
pénzt, lelövi Károlyit épp ugy, ahogyan
Tiszát lelőtte. Heltal szereplésére vonatkozólag vall. Heltai befolyásolta, hogy
Friedrich ellen hamis adatokat gyűjtsön,
ellenben Sztupka őrnagy többször hangsúlyozta, hogy csakis a való anyagot szedjék össze. A vádlottak elleti nem tud
semmi terhelőt mondani.

X P u fehéren tisztit

Két hét múlva helyreáll
a jugoszláv-magyar teherforgalom.
A magyar vasúti delegáció ma utazott el Szabadkára.
A delegáció elnökinek nyilatkozata.
SZEOED, junius 15
(Saját
tudósítónktól.)

.

2.

—
Orvosok
figyelmébe.
A
,Chinoin"
gyógyszer és vegyészeti
termékek részvénytársaság igazgatósába a spanyolbetegség tanulmányozására százezer koronás pályadijat
ajánlott föl a népjóléti miniszternek.
A miniszter
fefhivja a Magyarország terülefén praktizáló orvosokat, akik a kitűzött dijra pályázni
akarnak, hogy munkáikat legkésőbb
augusztus 31-ig nyújtsák be hőzzá.
A pályadijat, illetve annak időközi
kamataival azt a munkát fogják
jutalmazni, mely az orvostudományt
e betegség gyógyításához közelebb
hozza, vagy amely e betegség kórtanának Valamely fontosabb részletét
tisztázza.

Szeged. 1921 junltu 16.

A ma reggeli budapesti vonattal
a magyar kormány huszonnégy tagu
vasúti delegációja érkezett Szegedre
és innen ma /délbe utaznak tovább
Szabadkára, hol a jugoszláv kormány megbizottaival fognak tárgyalni a magyar-jugoszláv vasúti
forgalom mielőbbi helyreállítási érdekében. A delegáció lagjai kivétel
nélkül elismert szaktekintélyek. Van
közöttük vasutas, postás, rendőr,
vámőr, finánc, valamint a kereskedelmi minisztérium egy képviselője.
A Szeged munkatársa a délelőtt
folyamán fölkereste a delegáció vezetőjét, Posztereik
Antal miniszteri
tanácsos, MÁV elnök-igazgatót, aki
a nemrégiben lefolyt cseh-magyar
vasúti tárgyalásokat is vezette, hogy
tőle felvilágosítást kérjen a delegáció céljaira vonatkozólag. Munkatársunk kérdéseire a delegáció vezetője a következő felvilágosítást
adta :
— A delegáció a mult év decemberében abbahagyott tárgya'ások
folytatása végett m .gy át JugoszláTELEFON:
Igazgatóság 455.

viába, azzal a felsőbb helyről kapott utasítással, hogy a tárgyalások
silreres és mielőbbi befejezése érdekében
lehetőleg minden eszközt
ragadjanak meg. J)ecemberi tárgyalásainkat siker koronázta. Minden
lényegesebb
kérdésben
sikerült
megegyeznünk a szerbekkel, ugy,
hogy a mostani tárgyalásaink csak
kisebb — még elintézetlenügyekre
terjeszkednek ki.
— Remélem és hiszem, hogy két
hét leforgása alatt minden kérdésben sikerül megegyezésre jutnunk a
szerb kormány megbizottaival, ugy,
hogy tárgyalásaink eredményeképen '
két-három hét múlva, ugy a MÁV,mint
a Déli Vasút vonalain helyreáll a
Jugoszláviával való teherforgalom és
kölcsönösen megindul a két állam
köz i t a régen óhajtott kereskedelmi
érintkezés.
— A szerbekkel való tárgyalások
befejezése után
Lengyelországba
megyünk, -hogy az illetékes körökkel a lengyel-magyar vasúti forgalom és ezzel együtt természetesen
a kereskedelmi összeköttetés helyreállításáról fogunk tárgyalni.

KORZÓ-MOZI

TELEFON:
P é n z t á r 11-85.

S erdin és csütörtökön

Junius hó 15 és 16-án

MŰVÉSZEST
B e r k y Lili, G ó z o n Gyula, Rózsa Ilonka,
Fodor Arthur és Barna Andor közreműködésével, valamint Horváth Árpád zenekarával.
c n ü s o R s
N U Í I ^ M U
l l j l l d i r a y y

játsza s Korzó-Mozi zenekara SCHÖN ÁGOSTON karmester
vezénylésével.

A szinész nem ember.
Oróf —
Grófné

—
—

—
—

Játék egy felvonásban.
SZEMÉLYEK:
— — Barna Andor I fcaborfalvy — — — Gózon Gyula
— — Berky Lili
| Pincér
- - — — Fodor Arthur
HORVÁTH ÁRPÁD zenekarának kíséretével.

SZÚDCT.

B e r k y Lili és G ó z o n Gyula szólószámai.
llan m é g s z e b b is. Vidéki jelenet egy felvonásban.
SZEMÉLYEK:
— — Gózon Gyula I Pincér
— — — — Fodor Arthur
— — Berky Lili
| Vörös Böske — — — Rózsa Ilonka
HORVÁTH ÁRPÁD zenekarának kíséretével.
Konferál: F O D O R A R T H U R . A zongoraszámo'cat LAMMEftT JÓZSEF karnagy kiséri.

Kupeczky
Kaszirnö —

—
—

kmlml ee 2 felvonít ki tini vizitét

— Kérjen Első Magyar Im— Visszakapják az Igénylők a
perlál sajtot. Az országban minden fegyvereket. Ma jeleni meg a beljobb csen.egeüzletben, büffében, ét- ügyminiszter rendele'e az elkobzott
teremben és vasúti restiben kapható fegyverek visszaszolgái a'ása céljából
békebeli minőségben. Kizárólagos ké- kiküldött bízolt-ág ügyrendjének megszítője Kenderest György Szegeden, K*> állapításáról. A must migalakitoit
bizottságba a „Hubertus VaJászali
x A valódi JANINA cigaretta sodrópapirt
viznyomással kérje a dohánytözsdékben.
Védegylet" és a „Magyar Vadászok
— A .cár művészei" Újszegeden. A
Országos SíOvetségc" 3—3 tagot
szerb megszállás alatt sínylődő Újszegedelegált. A bizoítság feladatkörébe
den két nap óta .az orosz cári operák
tartozik elsősurban az, hogy a ko i.művészei" nek Szegeden is jftrt csoportja
mün szervei, vagy a
megszálló
vendégszerepel. Előadásaikat, melyet még
két napon keresztül megismételnek, a
csap.tok szervei által beszedett, de
Vigadóban tartják. Közönségük a szerb
utóbb
előkerült fegyverek
jogos
katonaság köréből kerül ki, a benszülött
fulajdo.ios .it az igénybejefen ést lett
ujszegediek ugyszólván bojkottálják őket.
egyének közül megállapítsa és a
x VászondpSihez Paxot hasz- fegyvereket tulajdonosaihoz visszanáljon.
3. juttassa. Ezenkívül a buo'tság az
— Nera kapott a véros kölcsön- államkincstár tulajdonát képező fegyajánlatot az egyetemi építkezé- vereket és alkatrészeket értékesíteni
sekre. Az egyetemi építkezésekhez fogja. A bizottság arról is gondosszükséges nyolcmilliós kölcsön ügyé- kodik, hogy azokat a lőfegyvereket,
amelyeket rende elek alapján a iendben a város ajánlatot kért, főként
beszedtek, a tu'ajdonos
nagyobb budapesti pénzintézetektől. őrségek
A város felszólítására eddig még kívánságára és költségére ke/el;é'<,
vagy értékesítsék.
nem jöttek ajánlatok.

— Ipartestületi elöljáróság! gyűlés. Az Ipartestületben pénteken,
17-én délután 5 órakor rendkívüli
elöljárósági gyűlés lesz. Az ülés
tárgya egyrészt a vasárnap tartandó
közgyűlés előkészítése, másrészt uj
határozati javaslatok letárgyalása. A
tagsági dijak kive ésének uj módján <k tárgyalása képezi az ülés érdekességé', Rainer Ferenc javaslatával együtt.
— Menekült fiatal nriltáay, kereskedelmi tanfolyamot végzett, gép- és gyorsírásban jártas, hivatalnál, pénzintézetnél,
vállalatnál alkalmazást keres. Cim : Menekültügyi Kirendeltség, Szeged.

— A klhácáal bíróságról. A kihágást
biró ma 150
korona
pénzbüntetésre
ítélte Kovács Sándornét, inert az egyik
szobáját egy lakásigazolványnélküli bérlőnek adta ki. Ugyanezért özv. Zimmer
Ábrahámnét 50 korona
pénzbüntetésre
ítélte.

Háborúsdi
a parlamentben.
Vass József beszéde az ifjúságról.
Andáházy ismét vihart idézett eló.
BUDAPEST, junius 15.
Bottlik
alelnök háromnegyed 11 órakor nyitott t meg a nemze'gyülés mai ülését. Az ellenzékkel való megállapodás érielmében a tegnapi jelenetek
miatt rendreutasítja
azokat, akik
rendreutasitást érdemel nek. Andaházy
Kasnya Bélát és Somogyi
Istvánt.
Azután a napirendre tértek át.
Az egyetemek kérdésében elsőnek Patacsy Dénes szólal fel. Közben Rakovszky
István veszi át az
elnöki tisztet. Mindjárt ezután Vass
József kultuszminisz er veszi át a
szót és az ifjúság neveléséről be zél.
A magyar ifjúság — mondja — az
a korona, amellyel ismét megkoronázhatják a nemzetet.
Rupert
Rezső sötét jövöt fest az ifjúságnak,
mely ifjuságo' a magyar társadalomnak minden tekintetben támogatni
kellene. A múltban a legtia*y©trtj
nehézségekkel neveltük a felvidéki
és román ifjakat, akik mihelyt elérték céljuk t, visszamennek magányukba és igy köztünk és köz ük
óriási az ür.
Egy ifj intellegenciát várunk. Uj
diákéletet kell megteremtenünk, hogy
ezt az ifjúságot újra történelmi ifjúsággá változtassuk át. A diák járjon
a tudomány csarnokába és ne politizáljon, ne rontsa magát demokratikus vagy radikális elvekkel.
Szól a szegedi bábaképző lefoglalásának ügyéről is. Ebben a kormány még nem döntött, de mindenben az államérdekeket farija szem
előtt. A javaslatot ezután részleteiben és egészéten elfoga íja a Ház.
Andaházy-Kasnya
Béla: Tegnap
nem ado't az elnök ur alkalmat arra,
hogy félreérteit szavainat kimagyarázhassam. Ebben az esetben szólásszabadságának súlyos megsértésít látj». (Htllgasson ! Menjen ki I
Elnök figyelmezteti, hogyha tegnap is ilyen keretben maradt volna,
beszéde nem keltett volna általános
felháborodást.
Andaházy-Kasiya mentelmi jogának megsértését jelenti be és megállapítja, hog/ Huber János félreértette szavait. (Nagy zaj.)
Huszár
Károly : Ne szépítgesse és
ne tagadja le, amit tegnap mondott,
igazi férfi nem szokta letagadni,
amit egyszer kiereszt a száján.
Andaházy: Nem tagadok én semmit, ha húszszor kidobnak is, az
e veimből nem engedek. Valóban
hősiesen viselkedett az a 30 képviselő, aki közös erővel kidobott
tegnap.
Az elnök Andaházy mentelmi jogának megsértését elismeri és az
ügyet a mente'mi bizottságnak adja
l ki. Az ülés tart.

BeiÉi helyárak!!!

— Meghalt a repülőtéli szerencsétlenség e>yik sebesültje. Tegnapi számunkban részle'es tudósításban számoltunk be arrói a borzalm :R szerencs tlcns^gről, mely egy
h ng^r lebontása közben a rókusi
repülőtéren történt. Erdős Lajos, a
s .rencsétlenség egyik sul>os s:besü tje, ma regue're, anélkül, hogy
ccak egyjj pillanaln is magához tért
volna, rettenetes kinok között meghalt.
x V Á M P Í R O K . Ma és holnap,
két napig mutatja be a Belvárosi
Mozi Feuillade „Egy ujágiró kalandja" cimü regényének, „A vampirok"-nak III. részét. Filmmüsoron
kívül Zagon—Eötvös kitűnő táncos
operettje, „A fehér szerecsen" kerül
szinre. Áz elsőrangú szerepeket K.
Déry Rózsi, Krajnik Mária, Radócz,
Asztalos, Asszonyi és Szilágyi alakítják. A vámpírok befejező része
pénteken, szombaton kerül bemutatásra.

SZEOED
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/mennyivel drágult a
vasúti tarifa 19t0 óta.
Szakvélemény a magyar vasút
Jövőjéről. — '
SZEOED, junius 15.
(Saját
tudósítónktól.)

Azzal az általános mozgalommal
vállvetve, mely a közlekedési vállalatok aránytalanul magas tarifális
árainak leszállítására keletkezett, a
MÁV igazgatósága is tárgyalja tarifájának'leszállítását.
Hivatalos statisztika szerint a vasúti árak az évek során igy emelkedtek: 1910 január 1-én 10—12
százalékkal, 1912 január elsején 7
százai::'tl, 1917 feb'uár 1-én 30
százalék pótadóval, 1018 január 1-én
fél nem klasszifikált áruk 50 százalékkal, 1918 szeptember elsején 40—70
százalékkal, 1919 január
15-én
(kommün alatt) 200 és 1920 augusztus 4-én 300 százalékkal.
Az egész 10 év alatti
emelkedés átlagban 4400 százalékos tarifaemelést
mutat,
ami egyenes arányban áll minden
egyéb áremelkedéssel.
Az általános szakvélemény oda
nyilvánul, hogy bár a MÁV a zavaros
idők után összegekben szinte kifejezhetetlen befektetéseket eszközölt,
a köz- és magánérdekek kielégítése
érdekében
inkább
leszállítja
alkalmazottainak tétszámát és képes bármily
Uton biztosítani passzíváit,
de a
legrövidebb időn belül, a szrmélyés áruszállítási
tarifaárakat
lényegesen
leszállítja.
A külföld érdekelt körei foglalkozván az üggyel, kifejezik, hogy a
magyar vasutak az ország egyik
legerősebb pillére, mert ez az eljárás oly erőre mutat, melyet más
Országok közlekedési vállalatainál
hiába keresnénk. Szerintük, ez az
állapot is biztosítja Magyarországnak ugy vasutai nagy és biztos jö/ vfljét, mint ama belátást, melyet cd). <lig titkos ellenségei miatt nélkü1 lözöít.

Belvárosi Mozi
Szerdán és csütörtökön
CSAK KÉT N A P I G !

A vampirok
III része 6 felvonásban.
Fcuillade regénye. Az előző részek
összefoglalása szövegben ugyancsak látható.
Azonkívül:

A fehér sierecsen
(A fekete herceg.)
Zágon—Eötvös táncos operettje
1 felvonásban.
SZEREPLÖK :

K. Déry Rózsi, Radócz,
Krajnik Mária, Asztalos,
Asszonyi.
A zenekart SCHWACH IMRE karnagy
dirigál a.
tthNDES HELYÁRAK I
Llőodások kezdete 5. 7 és 9 órakor.

A vállalatok noaztrifikálása
a Felvidéken.
PRÁGA, junius 15. (M. T. J.) A
Prager Tagblatt jelenti: A vállalatok
nosztrifikalása ügyében Magyarországgal folytatott pénzügyi tárgyalások alkalmával az Ausztriával megkötött egyezményt fogadták el. A
tárgyalások alapjául a csehek részéü l , a kérdést hasonló módon óhajtlak rendezni.

Riport az oláhmegszállta
Magyarországról.
Hogy

vannak informálva? - - A g a z d a s á g i helyzet. —
A megszállott terület s a királyság politikája.
SZEGED, junius 15.
(Saját
tudósítónktól.)

Az oláhok által megszállott magyar
területek és a román királyság: a
Regat Románia viszonyaival ösmerős
olvasónk jött fel a napokban a szerkesztőségünkbe. Huzamos ideig tartózkodott legutóbb
Erdélyben s
nyitott szemmel nézte az ott folyó
dolgokat. Meglátott sok mindent,
ami bennünket: idegen, barbár nép
igáját nyögő véreinkkel érző alig
boldogabbakat érdekel és amit litott,
abból el is mondott sok
mindent.
Hogyan látnak minket?
Elmondotta, hogy Erdélyben igen
rosszul vannak az emberek a magyar
viszonyokról informálva. Értesüléseik
főforrása a Bécsi Magyar
Újság
s ezenkívül azok a lapok, melyek
rómán pénzzel magyar nyelven jelennek meg. Ilyenek: az időközben
megszűnt Uj Világ (Kolozsvár), az
Egyetértés
(Marosvásárhely) s a
Bukaresti Magyar
Újság.
Habár ez a rosszul informáltság
szinte szembeszökő, az utóbbi időkben mé^is tapasztalható némi eme]kedése a bizalomnak, melynek mótivuma a korona árfolyamának emelkedése. Hegedűs
Lorántról elzárt
véreink igen jó véleménnyel vannak
s az ő pénzügyi és gazdasági
programjától sokat várnak.
Erdélyben ugyanis egyre jobban
kijegecesedik az a vélemény, hogy
a régi, Nagymagyarországot a gazdasági fölény és a kultura
magasabb
foka állíthatja csak helyre. Ennék a
véleménynek a kiformálásában leginkább az működött közre, hogy az
ügyetlenül, lelkesen, de kipkodón
szervezett irredenta-mozgalmakat az
oláh sicuranza kevés fáradsággal,
de annál nagyobb hűhóval leszerelheti s mig egyrészt sok fiatal, hazafiasan érző lélek járja meg a román hadbírósági eljárás szörnyű
kálváriáját, anélkül, hogy szenvedésükből valami haszon is háromolna
a magyar ügyre, addig másrészt az
ellenálló erőt is csökkentik ezek a
fellobanások, kirobbanásuk.
Vannak kisebbségi (magyar és
német nyelvű) újságok, melyek meglehetősen hiven tükrözik vissza a
a való ál'apotokat u^y otthonról,
mint Csonka-Magyarországról. Ezek
a lapok eiég céltudatos politikával
poerttirozzák a román királysági szomorú állagotokat s azzal feltűnés
nélkül, de szembeállítják a legyengült régi 'haza rendjét és a konszolidáció felé való igyekvését. Néhány
hét előtt például a román pénzügyminiszter ügyefogyottságával és tehetetlenségével szemben Hegedűs Lóránt nagy tehetségét, ötletességét és
aktivitását hangsúlyozták, anélkül,
hogy őket ezért felelősségre vonhatták volna, bár ez a beállításuk
határozottan hasznára vált annak a
csöndes akciónak, amely a lelkekben
a régi haza emlékét frissen és épen
tartja — a szabadulásig.

tással váltják majd be a koronát.
Időközben azután lezárták a megszállott területet ugy, hogy áru oda
be nem juthatott s a kereskedők
egyetlen bevásárlási forrása a bukaresti nagykereskedelem lett, amely
azonban nem fogadta
el fizetésképpen a magyar koronát,
vagy ha
el is fogadta, akkor csak azon a
1 : 3 l /„ 1 : 4 es kurzuson, amelyre
a kereslet folytán a lei felemelkedett.
'Ezt az óriási szabálytalanságot,
hogy a legális pénzt a saját országában nem fogadják el fizetési eszköznek, a román hatóságok nemcsak hogy elnézték, de sőt elő is
mozdították.
Igy történt azután, hogy amikor
a beváltás következett és pedig az
eredetileg kilátásba helyezett I : 2
arányban, akkor a román királyságban sokkal több magyar korona volt
felhalmozva, mint a megszállott területen s ezáltal a megszállott területek vagyonát eredeti
összegének
hetvenöt
százalékával
rövidítették
meg.
A megszállott területek
gazdasági helyzete.
Kolozsvár (Cluj) a pénzügyi központ. Az összes királyságbeli nagy
bankok leányintézetet állítottak ott
fenn. Jelenleg erős akció folyik,
hogy a gazdasági életbe belga,
francia és olasz érdekeltséget vonjanak bé s a bankok az idegen
tőkéknek fantasztikus jövedelmezőséget helyeznek kilátásba.
Ennek megvan a magyarázata
abban, hogy a megszállott területek
volt nagy, élénk és lüktető
ipari
élete megszűnt,
bedöglött. Resica
pl., melynek részvényei ezer koronás névértékkel birnak, kétezer koronás árfolyamukról ezerkétszázra
buklak vissza abban a pillanatban,
amikor a részvénytársaságot nacionalizálták
és Resica-részvény csak
oláh ember birtokában lehetett. És
ez hasonlóképen van minden oláh
vállalkozásnál, mig azok a vállalatok, melyek idegen (belga, francia,
vagy olasz) tőkével és vezetés alatt
do goznak : prosperálnak, sőt emelkednek.
A szó legszorosabb értelmében
katasztrofális a faipar helyzete. Sok
ideig erősen dolgoztak s a fatelepeken most ott rothad a sok áru,
mert nem birják elszállítani. A faipari munkát ezért tilalommal be is
állították.
A vasúti
forgalom, de csakis a
személyszállítás
terén valamennyire
javult. A teherforgalom
meg éppen
olyan
lehetetlen,
mint kezdettől
fogva volt. Javulás ezen a téren
nem konstatálható. A vonaluk tömve
szerelvényekkel s a zsákmányvonatok még mindig a nyilt pályán,
meg az állomásokon vesztegelnek.
A politikai élet.

A politikai helyzet általában az
Románia kirabolta /Ivűrcscu-kormánnyal való elégedetErdélyt
lenség jegyében áll.
A románok igen ravaszul, de naA megszállott területek politikai
gyon lelkiösmeretlenül formális rabló- pártjai a következők:
hadjáratot szerveztek az erdélyiek
1. Erdélyi
román nemzeti
párt,
vagyona ellen. Mikor benyomultak mely oláh nemzeti érzésű, de á
Magyarországra, a niagy r korona maga számára autonómiát kiván. A
árfolyamát a román lei-évei szem- párt vezéralakja: Maniu Gyula.
ben 1 : 2 arányban határozták meg
2. Az
Avarescu-párt
erdélyi
és azt mondották, hogy annak az i szárnya, melyet koncokkal az előbbiidején, a becseréléskor ilyen számi- | bői váltottak ki s melynek Gol-

dis, Groza
és Goga
Oktavián a
vezetői (valamennyi miniszter lett).
Csak azok a tagjai, akik valami
állást, vagy valami koncot kaptak,
de rendkívül népszerűtlenek.
3. Szociáldemokratapárt,
semmi
nemzeti színezettel, a III. internacionálé alapján álló párt, mely azonban
nem helyénvaló, csődöt mondott
és nem rokonszenves sztrájkjaival
teljesen lejárta magát.
4. Német néppárt, amely az ellenzéket képezi s az intelligenciát foglalja magában. Ez a párt nem a
mindenkori politika ellen küzd, hanem az elnyomás ellen és a kisebbségi jogokat védelmezi.
5. Sváb autonóm-párt,
az előbbinél nagyobb tömegű, de kevésbé
szervezett politikai közösség, melyhez elsősorban a bánáti svábság
tartozik.
A magyarok nincsenek szervezkedve. A regi nagyar hiba, a széthúzás itt is érezhető. Ujabban azonban mozgalom indult tneg, hogy a
többi kisebbséggel
együtt közös
akciót szervezzenek a kisebbségi
jogok hathatósabb védelmének érdékében.
Regat Románia politikai
hely,;ete.
A mai állapot abban csúcsosodik
ki, hogy Avarescunak
kormányával
együtt mennie kell. Vén és tehetetlen generálissal van tele minden
fQntos pozíció. Bratianu
liberális
pártjának van a legtöbb esélye, már
azért is, mert ezt támogatja a legtöbb
nagy bank is: a Marmarosch-Blanc
épp ugy, mint a Banca Nationala
is. Bratianu — ugy lehet — bekapcsolja kormányába az erdélyi
oláh nemzeti pártot, amely gazdaságilag inkább germanofilnek
mind
frankofilnek mondható.
Marghiloman pártja is növekedőben van,
aki határozottan
németbarát.
Megállapítható,
hogy a német
gazdasági összeköttetés ugy Erdélyben, mint a királyságban rokonszenvesebb a franciánál.
Take fonescu is lehetetlen. Egyik
külpolitikai baklövést a másik után
teszi. Bukása elkerülhetetlen.
i•

Bérautók a „Sas-Garap"-ian
Ha ö n személyesen rendeli, 20'/*-al ol- «
c»6bb, m i n t b á r h o l . Telefon 11-34. •

Szeged, Feketeaaa-utca 31. azám.
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fürdőruhák

minden nagyságban M e z e y - á r u h i z b a n ,
Püspök-bazár, a Tisza Lajos-köruti oldalon.

A német önvédelem
az angol alsótUzban.
LONDON, junius 15. (V/olft.) Az
alsóházban azt a kérdést terjesztették elő, vájjon a német kormány
k.ifogásolta-e
a
szövetségeseknek
Höfer tábornokhoz intézett ultimátumát. Chamberlain
igenlőleg válaszolt. Tagadó választ adott arra a
kérdésre, vájjon tovább is ujoncoznak-e Höfer tábornok részére és
küldenek-e neki még erősítéseket.

SZEOED

Leszállithatják-e
a városi tisztviselők fizetését.
SZEGED, junius 15.

(Saját tudositónktvl.)
A belügyminiszter legutóbb Györ
város törvényhatóságához intézett egy
rendeletet, mely Szeged városát is
élénken érdekelheti. Aüyörhöz intézett rendelet ugyan.';.- azt tartalmazza,
hogy nem hagyja jevá a városi tisztvise'ők részére megszavazott fizetésemelést. Az indokolásban többek
között azt is kimondja a leirat, hogy
a városi tisztviselőket a kisebb dotációju állami tisztviselőkkel teljesen
egyenlő elbánásban kivánja részesittelni. Végül, bogy amennyiben Győr
városa a felen.elt fizetéseket továbbra
is folyósítaná, a belügyminiszter
megvonja
a várostól az állami
segélyt.
Ezek elmondását azért láttuk szükségesnek, mivel ez év februárjában
a szegedi városi tisztviselők fizetésének felemelését megszavazó közgyűlési határozatról jelentést tett a
hatóság a belügyminiszterhez, amire
azonban mindeddig nem jött meg a
jóváhagyási leirat. Munkatársunk ez
ügyben kérdést intézett a város
pénzügyi
tanácsnokához,
Balogh
Károlyhoz, aki többek között a következőket mondotta:
— A tisztviselők fizetési minimumát 1912-ben törvényesen szabályozták. Eszerint minden város
tartozik tisztviselőit a VI—Xl-ig ter.jedö fize'ési osztályokba besorozni.
Akik e fizetési osztályokba vannak
sorozva, azok sem kisebb, sem íagyobb fizetést nem kaphatnak. Ha
azonban valamely város törvényhatósága saját kasszája terhére nagyobbfizetést akaradni.ez jogábanáll, amenynyiben ezt a közgyűlés megszavazza.
Szeged város is élt az emiitett jogával és nagyobb fizetést ad tisztviselőinek, mint az állam. 1919-ben
szabályozta és rendezte' dr. Dobay
Gyula, az akkori főispán s szegedi
tisztviselők fizetését. A főispán akkor
ugy intézkedett, hogy noha feherjesztétt nem küldhet ez ügyben a
kormányhoz, a rendeletet mégis
azonnal hajtsák végre. A fizetéseket
az uj skála szerint folyósították is.
1920 juniusában ült össze az első
közgyűlés és ekkor a tisztviselők
újból kérték fizetésük rendezését,
ami 2 millió korona erejéig meg is
történt.
A továbbiakban azután elmondotta
Balogh tanácsnok, hogy ezt az intézkedést a miniszter tényleg nem
hagyta még jóvá. A törvény azonban kimondja azt is, hogy a város
önkormányzati
joga folytán
felemelheti tisztviselőinek
fizetését,
ha azt
vagyoni viszonyai elbírják. Győr városa is megfelebbezheti még a miniszteri határozatot, ha pedig annak
sem adnának helyet, ugy a város
feliratot terjeszthet a nemzetgyűlés
elé. Végül még azt jegyezte meg a
tanácsnok, hogy olyan rendelet, hogy
a város nem fizethet töb*"' tisztviselőinek, mint az állam, nincsen.

Tőzsde.
SZEGED, junius 15.
Sxeeedl tőtsde : Márkában (370—71 >/»)
és rubelben (62) voltak kötések.
Budapesti záróarfotyamok: Lei 330—
390 márka 365 3.75, font 940-!?%,
fr. frank 20.15 - 2040, sv. frank —.
—.— doilái" 240 65, Napoleon 8C0820, lira 12 50-1300, rubel
0.57-059
sokol 355 - 65,
kor. dinár 6.60-6 80,
ír. dinár 6.6(1—6.80, leva
,
osztrák 37-39, L. márka21 - 2 3
ZCRICH, junius 15
(Nyitás.)
Berlin 870, Newyork 594, Milano 30.50,
Bukarest 8 85, Bi.Japest 2.35, Varsó 0.50
PrAt-a 8 27'/ t Becs 12J, osztr. bílyegzett
0.92, 7Aeráb 4 11.

SZÍNHÁZ

Szeged, 1921 junius 16.
c'Kftrctta-

Nőt- és f é r f i k a l a p g u á r l ó !

K / l d l O H
h ü v e l y mindenütt
kapható. • Gyári lerakat:

Szeged. K á r á a i - u t c a 8. (Udvarban).

Bástya-utca 17.

Vállal minden e szakrr.iha vágó munkákat a k g .
utolsi divat szerint, jutányos áron
17ÍD

A u i a l i l r

* Berky Lili és Gózon Gyula
sikere. Nvaran'a ellátogatrak Szegedre Berky Lili és Gózon
Gyula,
hogy kárpótolják az illeni közönséget azén, amit a tél foiyímán elmulasztót!. A Korzó-Moziban egy hét
óla vendégszerepel a szimpatikus
művészházaspár,
ahol eddig két
igen sikerült egyfölvonásosi és néhány szeriöz kabarészámot iktattak
műsorukba. Sikerük uey a darabokban, mint magán^zátTPikbin osztatlannak mondható. — Berky
mint
színésznő is épen olyan disztingvált,
mint amilven eiyéniség dalainak
interpretálásában, melyeknél szomórus
alt hatgja a szivekig zerg.
Gózon
ugy kedves humorával, mint érces
baritonjával egyaránt rászolgál a közönség tapsaira.
* SzinéíiRyBlés a Belvárosi M o n b a n .
A szii.társulat kenyér és állás nélkül marad: tagjai ma délután két órakor gyűlést
tartottak a Belvárosi Moziban. A gyűlés
egyetlen tárgya a belügyminiszternek a
közgyűlés által megszavazott kétszázezer
koronás segély ügyében hozott elutasító
határozata volt. A mindvégig izgalmas
gyűlésen elhatározták Tália pénz nélkül
maradt papjai és papnői, hogy küldöttséggel keresik fel az illetékes tényezőket,
akiket arra fognak kérni, hogy lépjenek
közbe abban az irány bar, hogy valamilyen
módon segítsen a város a^ nyomorgó
színészeken.

vat,ís

CÉZINOER

GRÜNWALD könyvkereskedőnél
540

Telefon 5 - 5 7 .

Az újonnan átalakított

UGY, MINT HÁBORÚ

Nemzeti áruházban
Elsőrendű fér fí szalmakalap 150 K'
Prima minőségű férfi z e f i r i n g e k
készen vagy
em
mérték után 2 gallérral 280 K.

m a g a s n a p i á r o n vese

Győri Béla ^ á t
Itt l e ^ o l t ö ó b b a n

az „Erdélyi B o r o z ó " kerthelyiségébe (Kossuth Lajos-sugárut 13., bejárat a kertbe a Szilágyi-utcai oldalon), ahol is elsőrendükonyha, jégbehűlött italok, valamint a szegedi
leszerelt vonós-zenekara változatos
műsora mellett, minden este, vasárés ünnepnap d. e. 11-től és d. uj
5- tői kezdve kellemesen elszórakozhat.

étkezhet!!!

I leves, főzelék
L n r r ) n q
hússal, 1 kenyérrel
R U I U l l d .
014
Szives pártfogást kér
C S C R I M R C m e n e k ü l i vendéglős.

Fehérnemüek fé^TS

Szives támogatást kér:

Bermüller

színes kézirnunkázást, himzést, monogrammozást, gomblyukvarrást elvállal
úriasszony.
Cime a kiadóhivatalban.

„FUTÓRA" tiraielisiip
Szeged,

Tisza
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Lajos-körut 43.

VESZ mindenféle TERMÉNYT,
BÚZÁT, GYAPJÚT stb.

Farkas
kir. hir. végrehajtó.

A

Likőrök, Cognac, Rum,
M£

*

(volt HORVÁTH FERENC üzlet) Református bérház.

Tóth T e s t v é r e k
elsőrendű

cipészete

á l l a n d ó rak ár uii-, nőigyermekcipőkből
—

és
415 |

M é i e y - u t c a 6 a s z á m alatt.

íQCOZQU EŰfiByeL minkíséKben, nagy választ ki an kaphatók

Kohn Jenő

edényüzletében
Tisza Lnos-körut 5 . C'ii Telefon 15-3").

533

Danner Mihálynál,
Széchenyi-tér,
Telefon 78.

Csongrádi-palota.
Telefon 78.

Atlétikai

kedveződen idő esetén J n n i u a 20-án a G e d ó b a n

Club
nagyszabású

szenzációs att akciókkal, esti lánccal és autókisorsolássat egybekötve. Selépő- és
sorsolási jegyek már kaphalók: Pelő tőzsdében, Tarján Illésnél (Kárász-u), Halasz
és Ritler feMékkeresked^sében (Pii«pök-bazár) és Komlósi sportüzletben (Kólcsey-u.)

I n g y e n nem, de olcsón és jól
é t k e z h e t 534

Nyugalmazott
hajóskapitányt
alkalmazna

Pannónia - Étteremben,
Aradi-utca és Iskola-utca sarok,
légbehütött barna sör és borok
legtisztábban kezelve kaphatók.
Figyelmes kiszolgálás. Elsőrangú konyha.
Tulajdonos: ö z v . M o n d l J ó z s t f n é .
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BACK-malom

teljesen uj, kapható és már előjegyezhető előnyös feltételek mellett

BUCHWAE.D TIVADAR
kőtél- és zsákkereskedőnél S Z E G E D ,
'elhívom igen tisztelt vevőimet, hogy a tejFdenki
hozatalom megnagyobbítottam s igy minkaphat

t W<> <» í> L-

REFORMÁTUS

«

BÉRHÁZ.

Mellékfoglalkozást

naponta friss tejet

reggel 6 órától este 6 óráig várakozás nélkül

ha javítását nálam eszküzli, valamint HORVÁTH
FERERC clötlom vevőinek csekély áron.
Óra- és ékszerjavitásokat prccizen és legolcsóbban
.szkwök. B a I o g h Gergely

Szalami korona,
MHGVHK, Ua Raflla

ÉPÜNNEPÉLYTRENDEZ

t-. A — II..

órás időszámitasnoz
táshoz oraiat,
óráját,

erti

I kg. 42 korona

Kereskedelmi
i9-én,

53»

tulajdonos.

R
ífíi K f
kitűnő, 1 liter 2 S kor.,
E S i y f l j valódi Barack, Borovicska, Szilva és Törkölypálinka,
finom különleges

paprikás

RAKTÁRON TARTUNK legolcsóbb napi árakon mindenféle
MEZŐGAZDASÁGI GÉPET is
ESZKÖZT.
633

junlns

Alajos,

M á l n a s z ö r p S ^

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szegedi kir. járásbíróság 1921. évi Pk. II. 6543. sz. végzése
következtében dr. Lőbl Sándor ügyvéd
által képviselt West East szállítási R.-T.
javára 4988 kor. 60 fillér és jár. erejéig
az 1881. t.-c. 115. §-a, illetve a K. T. 305.
§-a értelmében a következő ingóságok, u.
m.: 12 drb. festékáru befogadására alkalmas vastartály nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1921. évi Pk. II. 6543. számú végzése folytán 4988 kor. 60 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig
Kelemen-utca 3. szám alatt, az udvarban
leendő eszközlésére 1921. évi junius hó
20. napjának délelőtti 4 órája határidőül
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c.
107., 108. §-a értelmében készpénzfizetés
mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.
Elsőbbséget igénylők ennek, az árverés
megkezdéséig való érvényesítésére felhivatnak; amennyiben az elárverezendő ingóságokatjnások is le- és felülfoglaltatták és
azokra " kielégítési jogot nyertek volna,
jelen árverés
az 1881 :LX. t.-c. 120. §. és
az 1908 :XLI
[4Í j t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára
is
elrendeltetik.
Kelt Szegeden, 1921. évi junius hó
10. napján.

S

C 5

GYERÜNK

587

tér

üjházi-féle étkezdét átvettem. Iskola-U. 19.

Farkas Elek kir. bír, végrehajtó Szegeden.
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literenkinti házhoz szállítását a

Központi Tejcsarnok R , T ,

Telebn 7 - 9 5 .
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most ismét vállalják a

Kárász- és Kölcsey-utca sarok

Iierkesztlk: Dr. S Z I L A S S Y C Á S A R t i V E R H E S E R n O
A szerkesztésért felelős: Dr. S Z I L A S S V
CÁSAR.
Laptulajdonos: .SZEOED' iapkiadóvillalat r.-t

234-1921. végr. szám.

Ó D O N

l#ni/\nAtr

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

Es
lő ?zeaeü Taoyai T^j sz ő ve tt ez e t
KÁLVÁRIA-UTCA 19. SZÁM, cukrászda

Telefon 12-51
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Kárász-Büffé!

A Nátly-féle,

Kárász-u. 14.
sz. alatti hentesáru-üzlet helyén

EVSegnyilt a

Nyomatott a Dé]magyarország hirlap- <ts nyomdavállalatnál, Petőfi Sándor-sugárut 1.
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