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Hódmezővásárhelyen.
Nagy lelkesedéssel hallgatták fejtegetéseit. — A kisgazdák sürgetik a pénzügyi reformod megvalósítását.
H.-M.-VÁSÁRHELY. junius 30
(Kiküldött
tudósítónktól.)

„Péter és Pál-napján Vásárhelyre
jön Hegedűs Lóránt, pénzügyminiszter", újságolják az embereknek a
vásárhelyi utcák plakátjai és a helyi
sajtó mindin lapja. Fel is kérik
mind a két helyen a lakosságot,
hogy lobogózzák fel ebből az alkalom ból házaikat és igy juttassák kifejezésre Vásárhely leírhatatlan örömét a miniszier látogatása felett.
Ezeket az újság- és plakátfelszólitásokat olvasva, szinte lehetetlennek látszott előttem, hogy nia van
Péter és Pál-napja. A házakon
tudniillik sehol sem láttam zászlókat, sehol sem láttam örvendező
arcokat. Akármerre néztem, mindenütt barátságtalan arcokat találtam
és akárki beszélgetését háilgattam.
félfüilel vagy egésszel, mindenütt
csak azt hallottam, hogy azt, akit a
plakátok szerint őrömmel várVásárhelv, szidják és r.ého! átkozzák is.
És mig aggodalommal bensőmben
feljutok a varosháza épületébe, oit
is csak megerősödik bennem a félelem. A hatalmas épületben semmi
élet. Egy-két *lmos rendőr a fo'yosókon és rajtuk kivül senki-semmi
sehol. Háborítatlanul jutok fél dr.
Temesváry
Géza főispánhoz.
Amint igy arra várok, hogy a főispánnal beszélhessek, egyszer csak
megszólal a telefon. Temesváry felveszi a kapylót, hallgat egy pillanatig,
elsápad s azután kiszól a hajdújának,
hogy hívja azonnal a polgármestert.
A polgármester kisvártatva meg is
érkezik és én ekkor tudom meg,
hogy a miniszter egy félórával hamarább indult el Szentesről, mint az
tervezve volt.
— Szent Isten, — szörnyüködnek
a jó urak. — Most mit csináljunk?
Senki, de senki nem lesz rajtunk
kivill a fogadtatáson.
A polgármesternek több szerencséje van a telefonon, mint a főispánnak és igy értesiti az illetékes
urakat a félórás differenciáról, majd
a Nagytakaréknak telefonál, arra
kérve őket, hogy a nemzeti lobogónak legalább a csücskét dugják ki.
A szentesi országút felől autótülkClés hallik es egy pár pillanat múlva Hegedűs miniszter és
kisérele a városháza tlőlt az összesereglett városi urak éljenzése közepette már ki is száll autójából és
kezel mindenkivel, aki akarja. A
polgármester is felocsúdik az első
pillanatok meglepetéséből, tétovázva
odalép a miniszter elé és üdvözli
őt Hódmezővásárhely nevében, mint
azt a férfiút, aki az ország szerencsétlen helyzetén segíteni akar és
segíteni tud.
Hegedús Lóránt szívélyes szavakkal köszöni meg az üdvözlést, köszönti az ő kisgazda lestvéreit, akiket azért latogaíott rneg, hoi;y ve-

lük együtt törvényt csináljon és tőlük tudja meg: hol szőrit a csizma.
A kölcsönös üdvözlések után a minisztert felvezetik a főispáni hivatalba.
k népgyűlést a polgármester nyitotta meg, majd Szádeczky
Lijos
egyetemi tanár beszél s azulán HegeJüs fejti ki programját:
— Nekem szent a hitem, erös a meggyőződésem, hogy ezt az országot talpra
fogom állítani, ha minden ember itt niven teljesiti a kötelességét és segit engem az én nehéz munkámban.
— Magyarország mindent megtesz,
ami tőle telik. Lehetetlenséget egy olyan
országtól kívánni, amely teitileti veszteségével kincstárának is a javátelvesztette,
nem lehet. Én nyugodtan mondom és
áliitom, ha valakinek hisz az ántánt,
nekem hisz és hinni fog.
— Az országnak külföldön sok adóssága van. Magyarország becsületes adós,
fizetni fog és lizeini akar, de c.-ak anynyit, amennyit egy olyan ország tud,
melynek egyharmada van csak meg,
kétharmadé, legalább egyelőre, ebek harmicadjára ke'ült.
— Egy csonka ország nem fizethet
belső tartozásai után olyan kamatot,
mint ejy egészséges, hatalmas ország.
Én 20 százalékot elveszek belőle, de a
többi után becsülettel fizetni fogok. Elveí'em az ipar, a kereskedelemtől váltcágban azt, amit el tudtam venni. Többet onnan nem lehet, mert különben elpusztul az.
— Most a földből, a föld robotosaitól és gazdáitól kérem azt, amit nélkülözni tudnak, ami az ország újjáépítéséhez feltétlenül kell.
— A pénz már közel a háromszorosára javult odakint. A javulás még nagyobb volna, ha a húsvéti királylátogatás és ezzel kapczolatljarfl ellenségeink
rágalmazás! hadjárata nem jön. A pénz
legközelebb megint kezd majd fölfele haladni es vesztébe rohan az, aki nem bizik
szavaimban és mint a struccmadár, ínég
most is a homokba dugja a fejét.

Valóságos tapsorkán követi Hegedűs
beszédét és Hegedűs beszédével a legnépszerűbb ember lett Vásárhelyen.
Csodát müveit a néppel. Akik még
nem is régen szidták-átkozták minden léptét, most tisztelettel néznek
rá és mindenki azt hangoztatja, hogy
„igaza van a kegyelmes urnák, ugy
kell csinálni, ahogy ő mondja, még
pedig minél előbb".
A gyűlés után meglátogatta a félholdas református templomot, majd
visszamentfa főispáni hivatalba, hol
a vásárhelyi gazdák küldöttségeit
fogadta. Délben többszáz teiitékes
ebéd volt, amelyen fölszólaltak Soós
polgármester,
Hegedűs miniszter,
Temesváry és Szabó főispánok és
Vásárhely számos más nota.oilitása
és gazdája.
A bankét után a pénzügyminiszter kiséietével együtt autón Vásárhely- Kuiasra ment rokonának, dr.
Cstky Jánosnak látogatására. Kutason
a tanyák népének mondott beszédet,
majd vég;gnézte a tiszteletére rendezett népünnepélyt, ezután dr. Csiky
kastéiyaöa vonult vissza, honnan ma
reggei indult vissza Szentesre. Szentesről ma délután autón Budapestre
megy a miniszter.

Péntek,

II

h

évf., 149 szám

———^—~

pénzügyminiszterrel.

Lehet alkudni, de megvan a határa. — Ne adjunk sokat Zürichre. —
Jönni fog a második olcsósági hullám. — Igazság lesz, de adó is lesz.
H.-M -VÁSÁRHELY, junius 33.
(Kiküldött
tudósítónktól.)

előtt kell letárgyalni, a többi maradhat őszre.

Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter
Vásárhelyre való érkezése után dr.
Temesváry Géza főispán h vatalos
helyiségében fogadta a
SZEGED
kiküldött munkatársát. A kegyelmes
ur a szentesi ui fáradságait pihente
éppen, mikor munkatársunk kérdéseivel felkereste és fáradságára való
tekintet nélkül állott rendelkezésére,
különösen azért, mert — mint mondotta — végtelenül örül, hogy szegedi emberrel beszélhet.

Ho^y van megelégedve Nagyméltóságod
vidéki körútjának eredményével?

Első kérdésünk az volt, hogy az ö javaslataira vonatkozik-e nagyatádi Szabó
miniszternek az a kijelentése, hogy mir.-

den javaslatot ugy készítenek, hogy abból
le is lehessen alkudni valamit.

— Vonatkozik ezekre is, hiszen
épen azért járom most be a falvakat
és azért keresem fel a tanyák népét,
hogy velük megegyezést keressek,
épp ugy, mint annak idején a bankárokkal, tőzsdésekkel, iparosokkal
és kereskedőkkel tettem. Az én alkudozásomnak
azonban
megvan
a
határa. Csak addig megyek engedékenységemben, mig azt a lelkiismeretem, az Ősrégi székely lelkiismeret,
megengedi.
Miért olvan ingadozó a korona züiichi
jegyzése és milyen hatással lesz az árfolyam alakulására a jóközepesnek ígérkező termés?

— Nem kell sokat adnunk
Zürichre,
hiszen az ott jegyzett árfolyam
olyan, mint a rosszul sikerült fénykép. Nem az, amilyennek tulajdonképpen lennie keiiene, hanem mindig aszerint alakul, hogy a németek
mennyi dollárt és svájci frankot
vásárolnak. A pénzünk — itt nem
lehetek szerény és meg kell mondanom —, mió'a én vagyok a pénzügyminiszter, hatvan pontot javult.
Az osz'rák koronát valósággal lepofoztuk, a kengyel márka is katasztrófálisan leromlott. Ezért van
az, hogy Csehország megegyezést
keres velünk, mert a csehek áruikat sehol el nem adhatják,
csak
Magyarországon.
Németországnak
nem kell a cseh áru, mert ő maga
is tele van felesleges ipari cikkekkel.
Ausztriának és Lengyelországnak
olyan rossz a pénze, hogy még
magyar tojást sem tudnak vásárolni.
Amikor tehát Csehországgal megkötjük a gazdasági megegyezést,
jönni
fog az olcsóság
második
hulláma és be fog következni, hogy
nemcfak az élelmiszerek, de az
iparcikkek is olcsóbbak lesznek.

— Azért jöttem a vidékre, hogy
igy csináljam meg a földtörvényemet, mert nép nélkül nem lehet törvényt csinálni. A célomat elértem
utammal, aHTiszántúl magyarsága
bá.' idegenkedve fogadott, megértéssel vette tudomásul a szerencsétlen
országunk feltámasztására irányuló
pénzügyi terveimet. Szentesen és itt
Vásárhelyen is egyes kérdésben engedtem a javaslatom betűiből és
most-már a föld népe csak azt kéri
től"m, hogy minél előbb, haladéktalanul hoztam tető alá a földválisagtörvényt. Ilyen értelemben számolok
be a pártoknak csütörtök este és
ugy hiszem, tudomásul veszik ott is
a nép akaratát és a javaslat még a
nyári szünet előtt törvényerőre emelkedheiik.
Utolsó kérdésünk az volt a pénzügyminiszterhez, hogy mit üzen Szegednek ?

— Szivemből köszöntöm Szegedet,
mondja meg otthon, hogy szeptemberben meglátogatom a szegedieket.
Addig legyenek türelemmel és meggyőződéssel arra nézve, hogy minden tervemben, javaslataimban az
igazság vezérel. Igazság lesz, de adó
is lesz.
Ezek után bucsut vettem Hegedűs
Lóránttól, akit a vásárhelyi polgármester az ország cst.dadoktorának
nevezett el.

A NEMZETGYŰLÉS MAI ÜLÉSE
BUDAPEST, junius 30. A nemzetgyűlés mai ülését háromnegyed
11 órakor nyitotta meg
Bottlik
József alelnök. Bemutatja
Drózdy
Győző megbízólevelét. Cserti József,
Hornyánszky
Zoltán, Bodor György
képviselők sürgős interpellációra kaptak engedélyt. Az interpellációkra
1 órakorRtérnek át. A
bünteiő
igazságszolgáltatás egyszerüsi téséről
szóló javaslatot harmadszori olvasásban elfogadták.

— Ami a jó termést illeti, arra
nézve kijelenthetem, hogy a jó termés fellétlenül
valutát
javit.
ÍVtt^Q • W

Napirend szerint következett az
iskolakötelezettségről szóló javaslat
tárgyalása. Iklódí Szabó József előadó intenzív oktatást, általános jólétet és kiterjedt politikai befolyást
kiván.
A javaslat első felszólalója Cserti
József, a közép és felsőiskolákkal
szemben a népiskolákat kivánia fejleszteni. Nem az a fontos, hogy az
intelligencia nagyon művelt legyen,
hanem az, hogy a nép legyen
műveli.

— Tiz javaslatot nyújtottam be.
Ezek közül a vagyonváltságot, a
forgalmi adót és egy kis szesztörvényt feltétlenül a nyári szünet

KÚRIAI BIRÓ A VOLT DEBRECENI FŐISPÁN. Az egyik debrecenkörnyéki lap közlése szerint dr.
Hubert O'tó volt debreceni főispánt
legközelebb kúriai bíróvá fogjak kinevezni.
'j^BmIB • X,
j

— Melyek azok a javaslatok, melyeket
még a nyári szünet elölt le akar tárgyaltatni és melyek azok, amelyek szünet
utánra maradhatnak?

Szeged, 1921 julius 1.
Julius

17-én

Főszerk^ité

Dr. K R A M B R TAMÁS

délelőtt egynfgyed 12 órakor, abban a pjllanatoan, í mi Kot « *IA(Ü rígeniberceg ti
eskü letété után visszatért az alfcotminyozógy illés háziból, sgy ember merényletet követeit el ellene A merényló a
közmunkaügyi minisztérium épülőfélben
lévő házának III. emeletéről bombát vetett az utcára, amikor az épület előtt elhaladt a htntó. amelyben a régensherceg
és Pasict miniszterelnök foglaltak helyet.
A bomba esésközben hozzáfltődött egy
táviróoszlophoz és felrobbant a levegőben. A régens és a "miniszterelnök sértetlen marain. A robbanás következtében két
királyi gárdista, négv gyalogos és a nézők sorából négy polgár megsebesült.
Boisier svájci tábornok, akt a sebesültek
között van, valamint az egyik katonának
sz állapota súlyos. A rendőrök a jelenet
polgári szemtanúi segítségével a meiénylőt a helyszínen elfogták.
A régensherceg merénylője kihallgatása
során kijelentette, hogy a neve Spagoje
Stoics, 28 éves, Török kanizsán sztileten és
Újvidéki illetőségű. A háború alatt Oroszországban volt, ahol rövid ideig a dobrudzsai szerb hadseregb.n szolgált önkéntesként. Bevallotta, hogy egyenesen azért
Jött Belg ádba, hogy ? merényletet elkövesse. Három bcmbát és egy revolvert
találtak Aála. A revolverrel védekezni akart
letartóztatásakor.
•

De Valera válaszolt Lloyd George meghívására. Oe Valera az ir nemzet legkiválóbb képviselőit megkérdezte ezen Ugy
ben Valamennyien követelik Irorszáu egységét, szabad rendelkezési elveit. De Valera
kijelentette,
hogy
mielőtt
kin eritó
v.ilaszt adhatna, megbeszélést kell folytatnia az írországi politikai kisebbségek képviselőivel.
Lloyd George tegnan az alsóházban ismertette a bányász és a bányamunkások
között létrejött egyezmény fe'.tételeit, amely
S békét hosszú időre biztosítja. A megegyezés a Standeri berekben tőrtént.
A bányamunkások azonnal meg akarják
kezdeni n munkát. Most még csak a parlament jóváhagyása váa hátra a 10 millió
font kornránytamogatás dolgában.
A római lapok jelentése szerint De Nikolának
van legtöbb kilátása kabinetala.
kitásra. A szocialisták is szívesen látnák.
Giolitti miniszterelnök ragaszkodik ahhoz, I
hogy a kormánv csupa uj emberből legyen összeállítva; az uj kabinet létrejöttei a maga személye nélkül akarja lehetővé tenni.

ira ípegjel^nife

FRISS HIRBK kiadóhivataliban, esetleg a 10*-es és 107-es teU fonon.

Előfizetni

Lezajlott a
országos

cukrásziparosok
(longresiltl^li

Az ország minden részéből összejöttek a cukrászok.
Fontos határozati Javaslatok. Bankett a Kaséban.
SZEGED, junius 30.
(Saját
tudósítónktól.)

Junius 29-én délelőtt 9 órakor
tarto:iák a cukrász- és mézeskalácsos iparosi k országos kongeszszusu'<at. Junius 28-án délután 5
órakor az elökészitö-bizottság tartott
ülíst, 6 órakor pedig a szegedicukrási- és mézeskalácsosipari szakosztály közgylliésezett a Kereskekedelini és Iparkamarában és minden
tárgyat a legprecízebb;n intézett el.
A kongresszust Worber Béla orsz.
szöv. elnök nyitotta meg és örömének adott kifejezést, hogy ily szép
számban jöttek össze a cűkrászok.
Rövid, de tartalmas beszédben méltatta a cukrászipar fontos?ág;it és
ezután felolvasta a nagygyűlés ellök-,
ségének névsorát.
Pálfy Dániel elnök vette át lulyét
és gyönyörű
beszédével i p ; inte
magával ragadta hallgatóit.
IHp

A közelmúltban
Buza
Barna és Vűss
János a nemzetgyűléshez beadványt intéztek, melyben a nemzetgyűlés állásfoglalását kérik a parlamenti felelősségrcvonásuk tárgyában. A beadvánnyal három fővárosi lap vezércikkben foglalkozott. E
cikkek beállítása miatt Buza és Vass a
lapok ellen bűnvádi eljárás megindítását
kérik

„FBTöRi" M í l t s Ó P
Szeged, Tisza Lajos-körut 43.
Telefon 7—95.

VESZ mindenféle TERMÉNYT,
BÚZÁT, GYAPJÚT stb.
RAKTÁRON TARTUNK legolcsóbb napi árakon mindenféle
MEZŐGAZDASÁGI GÉPET ís
ESZKÖZT.
633

Este 8 órakor kezdődött az a fényes bankett, amely virradatig tartott é* be'etőzte azt a hangulatos
ünnepnapot, amelyet a szegedi cukrászok rendeztek
Péter és Pál
napján.

Lsíszló-garageban

Bérautók

megrendelhetők éjjel-nappal

Polgár-uica 4.
ets
Telefon 814.
BENZin
K1PHATÓ.

541

• A szinház kérdéséhez. Olyan
forrásból, melyet minden tekintetben
hivatottnak t o l u n k arra, hogy a
s z i t á z kérdésétől nyilatkozzék, a
következő sorokat .,kaptuk: Budapestről teljese^ piegbizható és feltétlenül jól értesült helyről azt az
információi kaptuk, hpgy az Unió
r.-t. vezetősége nemcsak a Palágyi
által követelt tulmagas összeg miatt
nem realizálta a szóbanforgó ^ervet, noha p mostani és esetleg még
hosszabb időre várható kedvezőtlen
>zinhád konjunktúra nte.liití ez a
rregvá'lási összeg js nagymérvűén
befolyásolja a rentábilist, hanetn,
hogy enntk oka mgjdaem még inkább azokban sz aránytalanul nagy
és az ü.yek vezetésére von^kozó
elfogadhatatlan követelésekben rejlik,
ameyeket a kiszemelt uj igazgató,
Kürthy Gvö'gy támaszt. Efteítnrve
attó:, hogy Kürthy a megfelelő dotáción feiul az eredmény egyharmadát követeli magának minden egyeb
lekinMbm, r.emcsak művészeti, hanem adm nisztrációs és pénzügyi
ügyekben is, korlátlan jogokat, p. o.
utalványozási
jo?ot követel maeának, amit a i Unió r-t. vezetősége
természetesen nem adhat meg oly.in
(g)énnek,
aki, bár művészeti hivatotságác szó nélkül fellélegezzük, e

Megindul a görög

offenzíva.

LONDON, junius 30. A Temps
íelenti SimirnityM: A flörög offenzíva bármelv pillanatban megkezdődhetik. A király, a iróaörökös,
György és András hercegek, a görög haderő főparancsnokai Szmirná- 3
ból a fro Ura utaztak.
ANGÓRA, junius 30. Hivaialos
töröK Ifommünijté jelenti, hoey p
bagcsegyiki görög csapatok egy torpedóromboló védelme alatt Tatarc
és Isanye felé akartak előrehaladni,
nagy veszteségek hátrahagyásával •
azonjb^ti kénytelenek varak visszavonulni.
S P O R T
A szegedi lóversenyek harmadik napja. Tegnap, Pété- és Pál
nap|án lezajlott a szegedi lóversenyek harmadik és'utolsó napja. A
sport már sokat vesztet:. Kis mezőnyök vettek csak részt a versenyeken és az esélyes lovak közül sokat
elvittek. Óriási közönség gyűlt egybe
a pályán. A forróság es a tolongás
szörnyű naey volt. Kisorsoltak egy
lovat is. No, nem éppen versenylovat. Jó szántó-vető állat volt a
békés és jót táplált sárga. Két érvénytelen sorsolás után Korányi ur lett
a boldog nyerő.
Részletes eredmény: 1. Slkvtrseny.
1600 m. 11000 K. Tóth I.: Vrpidia (Lip-

Gdtvirseny. (Hcp). 2000 m.
Lakos B.: Galla ftul.) elt ő, AUici
második, Coquet'te (Lipthay) harmadik!
Tuskó (Csernovicz). Nyaichossz., 2 hossr.
50:120. III. Egyfogatú ki csik versenye. IV.
Handicap 2000 m. 12.00C IC. Argyelán :
Pető (Simkó) első, Semp.-onia (Lipthay)
második, Korhely (Gencsy) harmadik. Fejhossz , 2 hossz 50 : 260. V.
Akadályverseny. $800 m. 16000 K.Mc Inár: Principal
(Lipthay) első, Piff (Pauly) második, Hónt
^Cse^) harmadik. Négy hossz., ros-u.

Bővebbet a falragaszok. ==

•

L>pnetni jelentések
szerint a lengjelek
tényleg megkezdték az általuk megszállott
területek kiürítését.

Ezután áttér'ek a tárgysorozatraA határozati javaslatok egész tömegét terjesztették fel a cukrászok
az illetékes helyekre. A gyűlés teljes rendben folyt le, saj ios azonban,
itt is érezhetővé vállt a fővárosi
cukrászok fölényeskedési kedve.
«

NÉPÜNNEPÉLYE
julius 3-án a
Stefánia sétányban.

Washingtoni
jelentések
szerint t portugál kormány hajlandó elfogadni Amerika
javaslatát, hogy az Azuri-szigetcsoportról

Tárgyalták a birodalmi gyűlés főbizottságában az 1921. évi birodalmi költségvetéstervezetet, mely 58.459 millió márkát
tűntet fel bevételekben és kiadásokban.
Az egyensúly helyreállítására a bevételekben 2M mii.ró imárka hiányzik, amit uj
adókkal kelt előteremteni. A birodalmi
szükségadóból az 1921. költségvetési évre
10 milliárd márkát várnak.
_
•

ppljtikai napilapja, a
"B

Sze

mmmmmmfmmmmmrn.
• téren gyakorlattal és tapasztalatok! kai nertí biihat. Már pedig nagyon
kívánatos vo|ns, hocv Kürthy György
követeléseivel az Unió r.-t. vezetőcégének indokojt kívánságaihoz alkalmazkodjék, mert az Unió r.-t. ismert na^y ízinházé.-delcel.tsége városunknak végtelenNl kedvező és előnyös színházi* életet biztositana,
amennyiben a budapesti színházak
nagyrésze a kezében van é* ha valakitől, ua,y ettől a minden tekintetbén kif^gá^alanul vezetett vállalattól várha'ó, hogy színházunk niűvé^zi nívóját megint ugy emeli,
£Wiip< azt városunk k ö l ö n c e joggal igényeli (W. F.)
A hírhez a magunk részéröi csak
azt fűzzük hozzá,
hogy Kürthy
Gyfti gyön — hitünk szerint — a
vállalkozás sikere nem fog múlni. H
TBfl

legszebb és legdivatosabb clpök
érkeztek teljesen újonnan berendezett, átalakított üzletembe és már
400 kor.-tól feljebb
sevró női félcipők kaphatók.

CIPŐHÁZ

8476

Károlyi-utca 4. szám,
Fek»t«.». é p B ' t t b . . , « Oyor.l.-»yU|><J» mell.

Amint éilesülünk, <*z utolsó versenyben Lipthay és Pauly urlovasok
nem Lírtosiak oe a zászlókkal jelölt B
pályát, hanem egy zászlópóznát kikerültek. Hont lov4$a, Cseh Kálmán
főhadnagy ezért a veiseny ytán f ®
visszamazsá ás előtt óvást emelt és
a hibás pályát lovagolt két ur lovas
a verser\yin|é<őség egy t?gja é« egy
istállótulajdonos előtt a tithat be is
ösmertek. Cseh most írásban emel
óvá^t az Urlovasqk Szövetkezeténél.
Az óvás eredménye a versenyfogar I
dási szabályok szerint a versenytéren
k ö ö t és már kifizetett fogadásokat
érinti.^
Törekvés—Irinyi SE 2:0. Nagy kö- ^
zönség nézte végig az 1. osztály 4. helyezettjének, a Törekvésnek küzdelmét a
Zrínyivel. Mindkét csapat gyönyört játékot produkált. A Zrínyinek többször alkalma nyilt az eredményen szépíteni, de
csatárai biztos helyzetből hibázták. Kor-

nerárány 5:2 á Zrínyi javára.

8 i A K kombinált-Vaautaa 1. 3 : 0
Barátságos mérkőzés keretében folyt le a
durva mérkőzés. Vasutasok az 3 tartalékkal Játszó SzAK nágy győielmét látva,
rémes durvaságokra ragadták magukat.

A Szctiedi Atlétikai Klub szom- I
balon este fél 8 órakor a Délmag varország bajnokságát nyert első c»apata tisztedére a Martonosi-féle
vendéglőben (Római-körut 31.) társasvacsorát rendez, melvre az egyesület tagj iit és a társ»gvesületeket e<uton
hivja meg a vezeiősé.'. Jelentkezni
Ottovay Károly titkárnál lehet telefonon (10—15), vagy a Klub titkárJ
hivatalában (Korzó-kávéház) a déli
uiáni órákban, péntek esfig. H f
j
:

|
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Sikkasztó és okirath^misitó asszony

HIREK

SZEOED, junius 30.

(Saját tudósítónktól.)
i
— A hadügyminiszter Szegedre
i jön. Mint illetékes helyről értesülünk,

Belitska Sándor

Kószó József alsótanyai lakos hetekkel ezelőtt értesítési kapott a
Szeged-Csongrádi
Takarékpénztártól, hpgy ingatlanát 15.000 koronával megterhelték. Kószó bejött a
Csongrádiba és aziránt érdeklődött,
hogy milyen jogcímen terhelték meg
ingatlanát. Kölc önt nem vett rá. A
bank felmutatott egy kötelezvényt,
mely alá Kószó neve volt 'aláírva.
Az aláírás valódisága pedig az alsótanyai rendőrség által hitelesen igazolva volt. Kósió kijelentette, hogy
az aláírás nem az ó aláírása, a kölcsönről mit sem tud. A megterhelés
ellen tiltakozik. A bank ezek után
ismeretlen lettes ellen feljelentést
tett a rendörségen csalás és magánokiraihamisitás miatt.
A szegedi rendőrség széleskörű
nyomozást indított meg, mely nyomozás rövid idő qlatt sikerre is
vezetett. A rendőrség megállapította,
bogy Kószó leánya, Hódi
József né
hórgosi lakos heteklíci ezelöU bejött
Szegedre, beállított egy szegedi
ügyvédhez és előadta, hogy szülei
bérletet akarnak kivenni, pénzük
azonban nincs. Szülei öreg törődött
emberek, nem birnak személyesen
bejönni a tanyáról, kéri az üuyvédet, hogy szerezzen szülei számára
pénzt. Hódiné elmondta, hogy szüleinek hol'van a blrtpka. Az ügyvéd
utánajárt a dolognak és a telekkönyvi hivatalban tényleg megtalálták kószó ingatlanát bejegyezve. A
telekkönyvi kivonattal elmentek a
Csongrádiba, amely a 15 000 koropá
folyósítását elrendelte. Kiállítottak

hadügyminiszter,

kire Szeged város közönsége igen
i kellemesen emlékezik vissza, a kör-

i leiparancsnokság

julius 3 iki sport-

I ünnepélyére Szegedre j ö n .
— Várhelyi József prelátus ünneplése. Szeged várcs társadalma
impozáns módo.i juttatta kifejezésre
j szeretetét és háláját a város főpapjának Várhelyi Józsefnek, pápai prelátussá való kinevezése alkalmával.
Tegngp este 8 órako' gyülekezett
a aagy tömeg a belvátosi róm. kat
templom előtti téren, amelyben a
város minden rétege képviselve volt.
1
Fél 9- órakor megindult a menet,
élén dr. Somogyi Szilveszter polgármesterrel; utána következett a piarista gimnázium
cserkészcsapata
lampionokkal, a két szegedi dalárda
és beláthatatlan tömeg. A plébánia
elé érve a Szegedi Dalárda „Balatoni nóták" éneke után dr. Somogyi
Szilveszter polgármester üdvözölte
Várhelyi prelátust, kiemelve nagy
érdemeit s különösen azt. amivel
Szeged város őszinte rokonszenvét
és becsületét magának megszerezte,
végtelen szerető JÓ szivét. Várhelyi
prelátus válaszában megindulva mondott köszönetet az ür.nepeltetésért
s éle'e legszéfcb piilanáiánák tartja
azt, nem a magas kitüntetéséri,
hanem a szeretetnek azon őszinte
megnyilvánulásáért, amellyel öt Szeged város felkereste. ígérte, hogy
amiat 33 éves szegedi lelkipásztorküdása alatt mindenkor Krisztns
szeretetével munkálkodott hívei és
egész Szeged város érdekeiért, ugy
ezután is mindenkor a Krisztus
által kijelölt uton haladva igyekszik
tovább is dolgozni. Az éljenzéstöl
és tapstól sürün megszakított beszéd
után a Polgári Dalárda karának
„Reményhez" c. éneke után a kb.
7000 főnyi tömeg Várhelyi József
prelátus éltelésével csendesen szétoszlott.
(ma)

A budapesti m. kir. O p e r a h á z t a g j a i
julius 1-én ís 2-án

a K o r z ó - m o z i nyári helyiségében este 9 órai kezdettel

hangversenyt és klasszikus táucestélyt
rendeznek.

KÖZREMŰKÖDNEK:,
1. Tihanyi Vica m. kir. Op. művésznője
2. Pusztay S á n d o r m. kir. Op. művésze
3. K o m p o l t h y j ( A l n á n „
tagja

— A leánygimnázium évzáró
ünnepélye. Tegnap délelőtt volt a
szegedi leánygimnázium évzáró ünnepélye. Az ünnepély a nemzeti
Hiszekegy eléneklésével kezdődőit.
Szigethy Vilma és Rosensiock Magda
hetedik osztályos t^QuIók által előadott magyar láncok, Dobó Margit,
az intézet ez évben végzett növendéke által előadott Beethoven: Rondo
capricioso zongoraszámaikkal elsőrangú készségről tettek bizonyságot.
Kiss Hajnalka, a harmadik osztáiy
növendéke fejlődésképes hangjával
szép rikert ért el. Újhelyi Carola, a
tat Jdik osztály és Dudás
Valéria,
az ötödik osztály növendéke érzéssel
interpretáltak egy—egy hazafias költeményt. Az érettségi vizsgálatot tett
tanulók nevében B'ttt sy pírőska méglepő szónoki készséggel, megható
szavakkal búcsúzott az intézettől. Az
intézet igazgatójának évzáró hazafias,
buzdító beszéde után a Himnusz
zárta le az ünnepélyt, melynek műsorán szereplő minden egyes növendéket megérdemelt tapssal jutalmazott a jelenlévő diszes közönség.
—

Huszonhárom

uj

2. Tihanyi Vica, Pusztay Sándor, Kompolthy Kálmán : Hiszekegy.
3. PUSZTAY SÁNDOR
1. Nelusci legendája
Attikai hös c. operából, (Meyerbeer).
2 Rabok, Szülőfölden: Oretscbannovtól.
3. Fülembe c««ng egy d a l :
Székács.
4. Édes szivem : Balázs.
4. TIHANYI VICA: 1. Tosca ii.ája (Puccini).
2. Pillangó kisasszony ária
•,
a Mimi ária (Bohémíletv
4. Madárdal (Bajazzók) Leoacavalló. '
5. Ékszer ária (Faust) Oounott Liliomszál
(dal Dicaritól)

Helyárak:

ÍJgyanilyen

közT

5. KOMPOLTHY KÁLMÁN: 1. Johson iria (Nyugat leánya).
2. Tosca ária (Puccini).
3. Siciliana (Parasztbecsület).
4. Eleázár ária (Zsidónő).
5. Turul madár (Irredenta dal).
6. KurnevlUei harangok (Ptancequete).
6 B TAKÁCS ANNA és HARMATH BORISKA:
t. Pierette i s Pierot (Mozart)
l . Felhívás keringöre (Webet)
3. Magyar táno a Hunyadi László c.
operából: Erkel f .
7. B. TAKÁCS A N N A : Rokokó baltettánc a Tr»viata c. operából (Verdi).

Zsöllye 36 korona, I. hely 30 korona, II. hely 24 korona, IlThely 18 korona a vigalmi adóval együtt.

— fldenektlUeket ellenőrző kirendeltség. A kormány a cseh és
oláh területekről beutazók hathatóötöb ellenőrzése cMjáből Szop állomáson úgynevezett „Beköltözötteket
llenőrző kirendejtségeket" szervezett.

pastapa-

, segébe bevezetik a te'efont és távírót.

I

'

4. B. Takács A n n u s Op.táncmüvésznője
5. H a r m a t h Borfska
„
„
Zongorán kisérDoszler Q . op. kaTmest.

MŰSOR:
1. NYITÁNY: Játsza a Korzó-moii zenekara

Inta. A postaigazgatóságban elkészült az a terv, amelyet a most
é'etbeléptetett beruházási pénzekre
ala; óznak. A terv szerint az igazgazgatóság a legrövidebb időn belül
23
uj postapalotát épít és háromnak
az
építését még ebben az évben
megke.di. Ezenkívül hatalmas be-

fektetés el az o/szág minden

egy adósságlevelet, amelyet az ügyvéd átadott Hódinénik azzal, hogy
vigye haza Alsótanyára szüleihez,
alrik a rendőrség előtt írják alá az
adósságlevelet és a rendőrség igazolja az aláírás valódiságát. Hódtné
az adósságlevéllel felkereste özvegy
Lázár
Gergelynét, az
aísótanyii
rendőrség 'akaritónöjfc, aki neki
barátnéja volt és megkérte, hogy a
rendőrség pecsétjét nyomja rá az
adósságlevélre. Lázárné tényleg lepecsételte az adósságleve'et, amivé!
Hódiné bejött Szegyre Bugyinszki
János cipészhez. A cipész Lz etvezetőjét, Partos Ivánt Hódiné megkérte,
hogy irja alá az adósságlevélre Balogh
rendőrfelügyelő nevét, ami: Partos
meg is lett. A cipészinasok pedig
a tanuk nevejt írták tlá. Kószó nevit Hódiné írta alá. Az igy elkészült
adósságlevéllel Hódiné felment az
Ügyvédhez, akinek a bank a 15.000
kcronál az adósságlevél alapján ki
is fizette. Az asszony a pénzt dinárra váltotta át és azzal elment
Horgosra.
Hódiné látva, hogy ily jól sikerült sz üzle', rapokkal ezelőtt ismét
bejött Szegedre. Felment az ügyvédhez és elmopdotta, hogy szüleinek
ujabb 5000 koronára van szüksége.
Az ügyvád az előbbi eljárásra utasította az asszonyt. Hódiné újból
kapott adósságlevele*, de csalását
mat nem tudn keresztülvinni, mert
időközben megérkezett a rendörségre a feljelentés, amelynek alapján Hódinéi a rendőrség letartóztatta. Kihallgatása után átkísérték az
ügyészség fogházába.

— munkaalkalom. A József főherceg
védnöksége alatt álló .Menekülteket Védő
Szövetség* menekült, leszerelt katonákat
részint mezőgazdasági, részint vasutépltkezési munkálatokra azonnal el tudna helyezni 200—300 menekültet. Az elhelyezés
25 - 5 0 emberből álló csoportonként történik. Minden 100 ember után egy tiszt is
elhelyezhető lenne, mint munkafeltigyelő a
vasútépítésnél, mezőgazdaságnál
pedig
ihlnden 50 ember után egy tiszt. Mezőgazdasági munkánál az elhelyezettek nyernek : lakást, élelmezést és 30 - 40* K napibért, a vasutépitS-munkálatoknál pedig
lakást és 80-110 K napibért. Jelentkezések az O. M. H, szegedi kirendeltségénél
történik. Jelentkezési határidő julius 8-ig

létesült Budapesten is.
Ez utóbbi hatásköre mindazokra a
özaikalmazott menekü'elkre terjed
i, akik Lökösháza, Biharkeresztes,
Szeged és Hidasnémeti állomásokon
kívül más határállomásokon át érkeztek Magyarországra. ,
— Gazdák figyelmébe. A földx B^g-Bill-Barry II. részét ? felvonásban mutatja be két napig, ma mivelésügyi miniszter a junius 22-én
és holnap a Belvárosi Mozi, melv megjelent rendelet előtt kötött és
érdekességben, bravúrokban jóval buza, rozs, árpa, kétszeres, zab,
felülmúlja az első részt és szemkáp- köles, tatárka és tengeri szállításra
ráztató jeleneteivel állandó izgalomba i vonatkozó szerződések érvényességét
tartja a nézőt. Filmrévtiben Harsányi elismerte.
— Tört aranyat, arany- és ezüstpén—Dostál énekes táncos bohózata,
a „Milliomos Kati" kerül bemuta- zeket ismét legmagasabb áron vesz MÜItásra K Déry Rózsival a cimszerépbsn. hoffer órás és ékszerész, Kárász-utca 2. 464

Belvárosi Mozi
Csütörtökön és pénteken
CSAK KÉT N A P I O 1
a Vitagraph-gyár mestermüve I

Big-Bill-Barry.
II. része 8 felvonásban.
Azonkívül:

Milliomos Kftfl.
HARSÁNYI—DOSTÁL
énekes, táncos bohózata
Szereplők:

K. Déry Rózsi, Krajnik
Mária,
László Tivadar,
Asszonyi László, Asztalos
Imre,
Radócz
Fcrencz,
Reéz.
Rendes helyárak 1
Előadások: 5, 7 és 9 órakor.
— Pálfy Dániel és Korányi
Márton. Korányi M írton, a néhai
némzéti tanács volt tagja és Pálfy
Dániel nemzetgyűlési képviselő között legutóbb eles harc támadt Az
Ipariestületek Országos Szöveisége
ugyanis Korányinak a Tisza-tárgyaláson elmondott vallomásával kapcsolatban azt italt i Korányiról, hogy
őt annak idején senkisem hívta a
nemzeti tanácsba, hinem ö maga
tolta fel magát oda. Korányi most
hirlapcikkben Pálfy Dánielt támidj;
és azzal vádolja, bogy miker PáMy
az önáló iparoypártot megszüntette
és a kisgudapártna olvasztotta bc azt,
elhagyta az iparosokat, mert a kereszténypárt révén remélt mandátumot. Természetesen ennek a durva
vádnak alapja nincs, de kővetKezménye, az lett.
-r Hulla a róknal tóban. Napokkal
ezelőtt eltűnt a Damjanich-ntca 28. szám
alatti lakásából Auúánder
Béla 16 éves
halászfiú. A rendőrség megindította a
nyomozást, amely eredménytelen maradt.
Ma reggel a rókusi vámház melletti tó
halászai egy 14-16 éves fiu hulláját fogták ki a tóból. A rendőrség kiszállt a helySzínre. Agnoszkálasnál az egyik halászmester a hullában felismerte a napokkal
ezelőtt eltűnt Auslinder Bélát A hullán
külerőszak nyomait nem találták, igy valószínű, hogy a szerencsétlen fiu fürdés
áldozata lett. Holttestét beszállították a
közkórház hutláhazába.

Korzó-Mozi

KI AZ APJA?
Énekes behozat 1 felvonásban.

Szinre kerül a KorzóMoziban csütörtökön.
SZEMÉLYEK:
Baita, gyáros .
.
Bartáne
.
.
.
.
Lilly, leánynk .
.
.
.
Mandics Pál, orsz. gy. képv.
C B I k e , * leánya
Urbancnrszky, delektiv fónök
Dr. FArgács, ügyvéd
Piperke bácsi
.
Zwillingcr Henrann .
.
Zwillingemf, az ar.ya
Zwillinger János, az apa .
Anna, cseléd l>'

Máthé László
Szilányi Aladárné
Cbolnoky Margit
Klenovics Oyörgy
. Pogitry Irt*
. Csordás György
. Barna Andor
. R. Nagy Gjrula
. Fodor Arthur
. Csiszár Jolán
. É r d i t Fálóp
. Szenzi Eliz

Azonkívül:

A? Üldözött
lelkiismeret.
Olasz dráma 4 felvonásban.

Rendes mozlhelyáruk j
Előadások

5, 7 és 9 órako\

SZEOED
— Évzáró ünnepély Varga Borbála magánintézetében. Az évzáró
vizsgálatok sorában Varga Borbála magánintézetének kedden volt
az évzáró ünnepélye. Az ünnepélynek megható jelenete volt három
bájos gyermeknek: Papp
Ilonka,
Szalay Saryíka és Kern Lilike IV.
o. növendékeknek Varga Borbála
igazgatónőhöz intézett búcsúbeszéde.
Ti nem is tudjátok kis virágaim,
«zent, magyar hazánk jövendő reménységei
mondotta válaszában
Varga Borbála—, hogy|nekem milyen
nagy ünnepem van ma. itt látom vendégeink között özv. Aigner Nándorné
úrasszonyt, a mi szeretett főispánunk édesanyját és özv.
Schlauch
Károlyné urnöt, egykori kedves iskolatársaimat. Látjátok gyermekek,
az idő nem szakithatja et az embereket egymástól, ha szeretik egymást, mert ime, évek multán újra
találkoztunk az iskola falain belül
is . . . Ezután a vizsgaelnök fejezte
ki elismerését' a tanügyi hatóságok,
a tanügyi hatóságok, szülök és a
növendékek nevében Varga igazgatónőnek és Wird Mária tanító-,
nőnek, ami után a búcsúzó, gyermekeivel emlékezetes napja nemzeti imádságunk Heléneklésável véget ért.
— A TUií-pör mai tárgyalásán az
ügyvédek tesznek előterjesztést a védelem
szabadsápanak érdekében. Dr.
Vdrkonyi,
Kéri Pil védője, el is hagyja a tárgyalást,
ideiglenes védőt rendelnek ki. Dr. Polónyi
is felfolyamodik, de elutasítják. Semmiségi okok. Ezután dr. Pipp
József kamatai elnököt, Kótai
Antal borbélysegédet,
Rdblor Antal postást és Szabolyay
Zoltán
kormánybiztost hallgatták ki.

II— Hivatalos postabélyegek. Ma
szüi:t meg a közhivatalok bérmentessége. A legutóbbi hivatalos lap
erről terjedelmes rendeletet közöl.
A rendelet legérdekesebb része az,
mely az úgynevezett „hivatalos postabélyegekről" szól. A postaigazgatóság ugyanis a közhivatalok részére
10, 20, 60, 100, 250, 500 és 1000
filléres külön bélyegeket hozott fprgalomba; bevásárlók a bélyegértéken felül még 10 százalék beruházási pótlékot is fizetnek.
— A szegedi magántisztviselők
és az egyetem. A szegedi magántisztviselők szakszervezete Vár-utca
7. számú helyiségei közül tudvalevően a GOK három termet annak
idején elrekvirált. A városi tanács
most viszont a GOK-ló! akarja slE venni flhárom szobát a főügyészség részére. A magántisztviselők mindent megtesznek, hogy ezt megakadályozzák és hivatkoznak az igazságügyminiszter ama kijelentésére,
hogy szakszervezeti helyiségeket rekvirálni nem lehet.
— Secétyt kért éa kapott a ZenéazEgyerület. A nemrég alakult .Szegedi
Zenész-Egyesület" beadványban fordult a
város tanácsához, melyben a hangversenyükkel kapcsolatos anyagi nehézségükre
való tekintettel 2000 korona anyagi támoátást kérnek. A tanács méltányolva a
erék egyesület kérelmét, kivételesen és az
egyeületet érdem szerint megillető elismerő
szavak kíséretében szavazta meg a minimális anytgi segélyt. Igy megkímélte a
város az egyesület tagjait attól, hogy a
deficitet saját sovány erszényeikből fizessék.

S

— Nincs 'ordulat a szinház
ügyében. A szegedi szinház ügyében, sajnos, ma sem történt fordulat, nolia az érdekeltek túlfűtött fantáziája különböző híreszteléseket hoz
forgalomba. Somogyi polgármester a
színházzal
kapcsolatosan
szintén
elégedetlenségének adott kifejezést.
Mar öt nappal ezelőtt sürgönyözött
a város — mondotta — Vass miniszternek, hogy adjon végleges választ Palágyi koncessziója ügyében.
Ez a válasz érthetetlen okból máig
is késik, ami a város akciókészségét
természetesen károsan befolyásolja.

— A Somogyi-könyvtár nyári
szünete. A Somogyi-könyvtár igazgatósága közli: A Somogyi-könyvtár
olvasóterme a szervezeti szabályzat
értelmében julius és augusztus havában csak d. e. 10 órától 12-ig van
nyitva.
' x Klasszikus tánceatélytéa hangversenyt tartanak a magy. kir. Operaház tagjai pénteken és szombaton,
1-én és 2-án a Korzó-Mozi
nyári
helyiségében esie 9 órai kezdettel.
Tihanyi Vilma, Pusztcy
Sándor
és
Kompolty Kálmán, az Opera kitűnő
tagjai hangversenyeznek, mig Mozart,
Weber, Erkel ballettáncai B. Takács
Anna és — a Szegeden már oly frenetikus sikert aratott Pallay-növendék. — Harmalh
Boriska interpretálásában kerülnek szinre. Jegyek
már válthatók a Korzó-Mozi elővételi
pénztáránál.
— Hova helyezik el a rókusi és
az ipariskolában lakó menekülteket? Az egyetemi átalakító munkálatokkal kapcsolatosan szükségessé
vált a rókusi és a felsőipariskolában
lakó menekültek kitelepítése. Mint
értesülünk, 20—30 nő és 60—80
férfi elhelyezéséről kellett gondoskodnia a városnak és a kérdést ugy
oldják meg, hogy a Derma kórház
barakjai közül egy, a célnak megfelelő épüie'et javítanak ki és teszi! a
menekültek részére lakhatóvá. Az
átalakító munkálat 34.000 koronába
kerül, mely összeget a város tanácsa,
az ügy sürgősségére való tekintettel, az egyetemi hétmillió korona
terhére utalt ki.
— Nem pályázott senki a gőzfürdőre.
Emiékezeles még a város törvényhatóságának azon akciója, hogy a városi gőzfürdőt bérbeadják. A bérbeadás ügyében
megtartották a versenytárgyalást, melyre
azonban egyetlen ajánlat sem érkezett be.
A város tanácsa fokozott ambícióval akarja
most már a gőzfürdő üzemét hasznothajtóvá tenni és abban bíznak, hogy az
egyetem az ősztől kezdve a gőzfürdő forgalmát is növelni fogja.

Arcképes Zt
fényképeket CTMniJVT fényképészleggyorsabban OiULJll 11 nél, Somogyi
utca 24. szám, Korzó-Kávéház mellett. 6tö

x Occatio, eredeti bécsi toilettemodellek már 2000 koronától és
blousok 800 koronától kezdve, mig
a készlet tart, eladásra kerülnek
BtrényiHenrik
műterm iben Somogyiutca 22. B . i ^ H g j j ^ f t
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— Teveaz&r-azijak. A város tanácsa a
vágóhíd üzeme részére teveszőrből készült
szij beszerzését rendelte el. A teveszőrszij uj találmány, melynek beszerzési ára
a bőrszij összegének csak felébe kerül,
tartósságát pedig az elárusító cég garantálja.

— Igazolvánnyal 20 (este 8)
óráig lehet közlekedni a bidon.
Tekintettel a most folyó földmunkálatokra, a szegedi rendőrség megengedte, hogy azok a szegediek, akiknek Újszegeden földjük van, ugy
azon ujszegediek, akiknek Szegeden
van földjük, az eddigi 6 óra helyett
esti 8 óráig közlekedhetnek a Tiszahidon. H H a p I effl p
.
E
— Rendőrségi hi-ek. Dr. Rdtky Béla

rendőrfogalmazo, a közigazgatási csoport
vezetője, ma megkezdte nyári szabadságát.

KÖZGAZDASÁG
Megszüntetett csődeljárás. Kiss
Sándor szentesi kereskedő ellen indított csődönkivüli kényszeregyezségi eljárást a szegedi kir. törvényszék megszüntette.
Szelvénybeváltások határidejének meghosszabbítása. A minisztérium a magyar államadósságokat
képező értékpapírok szelvényeinek
jegyzékbevételi, megjelölési és beváltási időpontját aug. 31-ig meghcsszabitotta.

Szeged, 1921 julius 1.

Tőzsde.

Meghívás közgyűlésre.

SZEOED, junius 3a
Szegedi t<5z»de: Nem volt kötés.

A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár igazgatósága az 1921 julius hó 24-én d. e. 10
órakor az intézet saját helyiségében tartandó

Budapeatl záróárfolyamok: Lei 390—
400 márka 350-3.70, font 965-985,
fr. frank 21.20--21.50, sv. frank 43.u043 75 dollár 255- 2">5, Napoleon 830850,| lira 1260-12.30, rubel 0.51-053
sokol 365-75, kor. dinár 6.725-6 82*5,
fr. dinár 6.72 5—6 825, leva
,
oszt/ák 36'/»-38»/4, L. márka 14—16
ZÜRICH, junius 28. (Nyitás.)
Berlin 780, Newyork 594, Milano 28,90,
Bukarest 9.00, Budapeat 2 22'/,. Varsó —
Prága 7.90, Bécs 102'/.. osztr. béKeczett
0 . - , Zágrao 4.— (Vonalzavar miatt Berlinen át érkezett.)

13-33 a SZEGED ti
vvr**vYVVY>vvrvvvYrv^vYrvYv
Szerkerztik: Dr. SZILASSY CÁSAR és VERMES ERNŰ
A szerkesztésért felCiOst Dr. SZILASSY CÁSAR.
Laptulajdonos: . S Z E O E D * lapkudóváilalat r.-t.

rendkivQli

I M

Napirendi

1. Jegyzőkönyv hitelesítésért két részvényes kiküldése
2. Határozathozatal a vagyonváltság miként
való lerovásáról.
3. Az igazgatóság javaslala az alaptőke
felemelése iránt
4. Az alapszabályok módosítása.
Hivatkozással az alapszabályok 10. §-ára, felhivatnak az iaten közgyűlésen résitvenni óhajtó t i
részvényesek, hogy s'.elvt.iyeikkel ellátott részvé- !
nyeiket bezárólag folyó évi jutius hó 16-ig az intimet
pénztáránál a rendes hivatalos órák alatt ttritvény
ellenébe:: letenni szíveskedjenek.
Szavazati jogKal a Sz-ged-Csongrádf Takarékpénztár alapszabályainak <i. §-a szerint csak azon
részvényes hlr, kinek revére a részvény legalább
4 héttel a közgyűlést megelőzőleg a ti-mság részvénykönyvébe De van vezetve.
Szeged, 1921 juniur hó 28.

Szeged-Csongrádi
Takarékpénztár
Igazgatósága.

•S •Vi^.Vi AArS^AtiVwSi VnWiAJULA.

Horváth

Mihály

elsőrendű szabósága
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Feketes s-utca 11. sz R
(MÉTVrtcnSZTÓ
ÉPÜLET.)
Egy békebeli fekete r u h a olcsón eladó.

Zománcozott edények
békebeli minőségben, nagy
v á l a s z t é k b a n kaphatók

Kohn Jenő

Fehérnemüek
szines kézimunkázást, himzést, monogrammozást, gomblyukvarrást elvállal
úriasszony.
Cime a kiadóhivatalban.

T R A P I S T A
sajt kövér tehéntejből
,1 kiló ára 90 k o r o n a a

edényüzletében

T i s z c ' . n j o s k ö r u t 55. eio T e l e f o n 15-3*>.

Köznonti Tejcsarnok r.-t.
fióktejcsarnokaiban.

POLOSKA

tökéletes kiirtására legbiztosabb a FRANKL-ftle

POLOSKA HALÁL

A petéket is kipusztítja.
Foltot nem hagy vissza.
Próbaüveg . . 2 5 korona.
Eredeti üveg . « U korona.
Kapható a készítőnél:

FRHNKi m m & ^ o T s T o ^ T

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

Felvételeknél 30°»árengedmény.
3 darab 18X2*-es kép 750 korona,
13X18-as képből 3 darab 400 kor.,
6 darab levelező-lap 300 korona.

GÁBOR

ENDRE

műterme

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

„MANES"

közgyűlésre

a részvényeseket az alapszabályok 21. §-a |
értelmében ezennel meghívja.
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Üzlet
Ügyfelem. R O S N E R József átvette
K O P N Y G y u l a Tisza Lajos-körut 39. sz. \
alatt levő gáz- és villanyvilágitási üzletét.
Felhívom Kopny Gyula esetleges hitelezőit,
hogy követeléseiket nálam 3 napon belül '
jelentsék be, mert egyébként ügyfelem
ezekért felelősséget nem vállal.

Dr. Schulz Károlti ügyvéd
Vár-utca 7. sz.
Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű sörivó közönséget, hogy julius
hó 1-től az

Első Magyar Részvény
Serfőződe világhírű

„Udvari" sörét
fogom mérni. Poharankint 6 k o r o n a .
Haponta frissen c s a p ó i v a l
Kapható úgyszintén a T a v a s z i külflnl e J e s b a r n a a ö r is poha-ankint 10 K.
A mélyen tisztelt nagyközönség partfogását kérve
tisztelettel

G o t ' w a ' d Rezgő

/Y\ A
Si
szállitmánybizI M r i g y a r , 1 it-met,<-'védtositó társaság.
Képvlaelii West-East nemzetközi
D azállitmányozó r.-t. fiókja.
•
Biztosit mindennemű s z á l l í t m á n y o k a t olcaő díjtételek mellett. Minden v a l u t á b a n azonna l kárfltetés. Utl p o d ^ y a i i b l z t o a l l á s hotelben t ö r t é n ő
lopás <ll«n U
üi
A7«
Tisza Lajos-körut 59., Korona-u. sarok. Telefon 12-80

Próféta-étterem.

L i l i I

mindenfajta é l ő tlaial hal
kapható mindennap a Rudolf-!
téri telepünkön.
Holnap V f t G O T T
H A R C S n l K
sec - M
Hntalfli] és Társai.

Fürdőhelyre utazók figyelmébe Kv^eTb"'^
Utfpodgyáaz Biztosítási Kötvényeinket
mely kiterjed ezen idő tartama alatt vasúton, postán, gőzhajón vagy kocsin való utazásokra,
illetve szállításokra és a szállodákban való tartózkodási idő alatt előforduló károkra
illetve balesetekre Kötvényeink Szegeden, J f k a l . w t c a I az., U n g á r B e n ő szálliímányozó cégnél kaphatók. E a r ő p a l Aru- é» P o d g y á a z b l z t o a l t ó r-t. Budapeat.

Lechky és Barborik

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

Szeged, Maros-u. 24.
Tele'on 13—97.

«5

Az u d v a r b a n motorszerelde.
Férfi és női szövetek 210-260 K
Divatselymek . . . 175—220 K
Divatruhavásznak . . 180—220 K

—

Mellékfoglalkozást

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

Divatopál-batisit. . .75—120 K
Szines és fek. grenadin 86—120 K
Maradékok mélyen leszállított ron

Fischer Alkalmi
Kölcsey-utca 4. szám.
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Nyomatott a Délmagyarország hírlap- és nyomdavállalatnál, Petőfi Sándor-sugárut I

Áruház.

(Wagner-palota, Fonyó-üzlet)

