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Kulturbotrány.
SZEOED, julius 13.

A szegedi szinház tlgye kulturbotránnyá dagad. Botrány lett belőle
tavaly is és'— ugylát-zik — botrány lesz oelöle az idén. Tavaly a
tanács szük látóköre és csökör\yössége vitte kátyúba a szegedi színészet viharvert sz kerét, az idén Budapesten gördítenek egyelőre még láthatatlan kezek súlyos akadályokat
Thespis rozoga kordéja elé.
A Palágyi-féle szerencsétlen vállalkozás oda jutott egy év lefolyása
alatt, ahova a mi egy év előtti megállapításaink szerint jutnia kellett:
bekövetkezett a szegedi színészet
csődje, művészeti és gazdasági téren egyaránt. Nem rekriminálunk,
nem kutatjuk, ki a felelős ezért,
csak annyit állapítunk mtg, hogy
Palágyi Lajos a legkevésbé. Szívesen borítottunk volna fátyolt a.
múltra, annál is inkább, mert akadt
egy olyan megoldási mód, mely busásan kárpótolt volna bennünket az
uj szezonban azért a kulturabeli
mínuszért, melyet a mult színházi
szezonban el kellett szenvednünk.
A Szegedi Nemzeti Szinház R.-T.
olyan művészeti programot akart
nálunk megvalósítani, aminő a legnagyobb erkölcsi és anyagi tőkék
melett is csak fejedelmi bőkezűséggel vál ható valósággá. És ettől a
váratlan kulturnyereségtől ütik most
el Szeged közönségét egyelőre még
ismeretlen intrikák, egyelőre még
láthatatlan kezek. A szegedi szinház
fátuma valósággal kétségbeejtő. Immár másodéve, hogy néhány héttel a
szezon megkezdése el tt nincs még
igazgatója, nincs még szervezett
társulata. Az idén még az is bekövetkezhetik, hogy üresen marad a
muzsahajlék
az egész szezonon
keresztül. Legalább ezt hallottuk
t:-gn<p Somogyi polgármester ajkairól.
A po'gármester ur azt mondta,
bogy nem baj, ha nem is lesz szinház, csak egyetem legyen. Mi, akik
kérlelhetlenül harcoltunk a kolozsvári egyetem idehelyezéseért, az e
téren elért siker mgy öiöme mellett
sem fogadhatjuk el a polgármester
or álláspontját. Szeged kuiturájtnak
ell az egyetem, de kell a szinház
s. Még pedig e sőrendü és S/egednek, mint egyetemi városnak fokotott kulturi*envét kielégítő.
És miután távolról sem lehet krdvezőbb m« goldá>ra találni a Beöthy—
Rónay—Kürthy-féle nemzeti színháznál itt az utolsó órája annak, hogy
i város egész vezetősége és közön«íge, félrelökve minden személyi,
politikai, vagy egyéb tekintetet, egyönberként foglaljon állast ennek a
mind n tekinteiben kívánatos tervnek azonnali megvalósítása mellett.
Ritkán voltunk még egy véleményen
Oadl szenátor úrral, de ezúttal teljesen magunkévá tesszük állispont
Ml és vele együtt követeljük: Hívja
* város Beöihyt Szegedre és tárgyaljon vele a kormánytól függet*nül a szinház átvétele tárgyában.
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Megjelenik naponkint délután.
Tomcsányi

igazságügyminiszter

— Hir szerint Bartha

Kölcsey-utca 6.

lemond?

Richárd az utódja. —

BUDAPEST, julius 13. A Virradat irja: Az a koncentrált támadás,
amelynek középpontjában Tomcsányi
V. Pál igazs-gügyminizter állott,
akinek helyzetéi különösenja Friedric hel szemben indított vádeljárás lette
tarthatatlanná, dülf pontra jutott. A hétlői parlamenti ülésen az ellenzék a
legé esebben szembeszállt Tomcsányival és azonnali lemondását követelte.
Tegnap este hiie járt, b gy
Tomcsányi Igazságügymlnlszter kedden délután közölte
lemondási szándékát gróf Bethlen István miniszterelnökkel.
Hir szerint az utódját is megtalálták már Az uj igazságügyminiszterjelölt dr. Bartha Richárd, a kabinetiroda főnöke,
aki hosszabb ideig volt az igazságügyminisztériumban, mint miniszteri
tanácsos. Bartha helyébe a kabinetiroda
vezetését dr. Nádossy
Imre

főkapitány
fogja
átvenni, viszont
belügyminiszteri miniszteri tanácsost

a főkapitányi
jelölik.

Magyar békevita a francia

állásra

Szekér

András

szenátusban.

— „Magyarország nem volt nagyobb ellenségünk, mint Bulgária". —
PÁRIS, julius 13. (M-T. 1.) A
szenátus ülésén az előadó részletesen ismertette a trianoni szerződés
beiktatásától szó'ó torvényjavaslatot
ugv, ahogy az elsőségi tervezel idők
során már jórészt tudomásra jutott.
Franciaország — mondotta — nem
táplál ellenséges érzést Magyarországgal szemben, de nem kivánja,
hogy sz ifjú államok iránti barátsága gyengüljön.
De Monzie:
A béke igazságtalan
Magyarországgal
szemben.
Iga/,
hogy a legyőződnek kell viselnie a
háború kölségeit, de nem nagyobb
mértékben, mint például Bulgáriá-

nak. Tiltakozni kell
Nyvgatmagyarország átengedése ellen.
De la Marselle
fejtegeti, hogy
nem gondoskodtak megfelelő ütköző
államról Németország és Oroszország közt.
Briand
kijelenti, hogy Magvarország iránt nem érez bosszúvágyat,
de Románia támaszt adott a szövetségeseknek s emlékszik a mag>ar
uralom alatti elnyomottakra Magyarország valóban igen kicsiny lett, de
az elnyomó húsába bele kellett
vágni. A nyugati vármegyék ügyét
már a saint-germainei szer-ödés elintézte. A trianoni békeszerződést
már három állam ratif.kálta. Az
elnyomó Magyarország rosszul te-zi.
ha panaszkodik. Saját népei ketek
fel ellene. Határkiigazi ások lehetségesek.
Ezután a vitát bezárták. A trianoni
békeszerződést
ratifikálták.
PÁRIS.. julius 13. (M. T. I.) De
Monzie szenátor a trianoni békeszersződés tárgyalása alkalmából a
szenátusban elmondott beszédében
kijelentette, hogy m ggyőződéséből
kifolyólag a szerződés
ratifikációja
ellen kellene szavaznia
ugy a józan
ész, mint a lelkiismeret szempontjából. Lehetetlenség, hogy mi most
mintegy
,per
p ocura"
jobban
gyülöljük
Magyarországot,
hogy
puszta
„al ruizmusból"
elvágjuk
szomszédaitól, megcsonkit. uk, tehetetlenné tegyük. Magyarország Németországgal együtt ellenünk • har
colt és elvesztette
a játszmát,
tehát fizetni kell, ez igaz; de

múlhatatlanul szükséges, hogy az
európai béke szempon jábó< ez a
fizetés bizonyos igazságos
szabályok
alapján
tö lénjék. Magyarország —
mondja a szónok — nem volt nagyobb ellenségünk, mint Bulgária,
amely most minden jóindulatunké
élvezi. Mi azi hittük, hogy
Tisza
volt a h ború fő értelmi szerzője és
meggyőztük erről a tömegeket, aminek az volt a Következmény, hogy
Tiszát meggyilkolták.
Magyarországot megbüntettük. Ezután megjelent
az osztrák vöröskönyv. Ez és más
közlések megmutatok, hogy Tisza

*
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mánokéi. M ába utasítanák vissza a
francia szenátusban a trianoni jékeszerzCdés ratifikálását kérő javaslatot, ez a szerződés mégis élet belépne, mert három nagyhatalom már
ratifikálta. Tisztán csak az következnék be, hogy Franciaország ezzel olyan magatartást tanús tana,
mellyel kihívná msga ellen azekata
s övetségeseket, akik természetszerűleg szívesen ragadták meg a;; ántánt győzelmének alkalmát, hogy
szabaduijanak a tiz évszázadcs elnyomatás alól

Prágában megvannak
elégedve Brlanddal.
PRÁGA, julius 13. (M. T. I.)
Briand- nak
a trianoni szerződés
ratifikálása alkalmával
elmoidott
beszédével
kacsolatban a prágai
sajtó többek között a következőket
irja: Briand beszéde teljes mértékben szentesíti a parlamenti előadó
jelentőségteljes nyilatkozatát, mely
minden kétséget kizárólag kijelentette, hogy Magyarország és Csehország között csak kölcsönös megegyezéssel lehet szó határkiigaz itásrói és arra gondolni sem lehet, hogy
ezek a békeszerződés lényegét érintenék.

Észtország segiti a magyar
hadifoglyokat.

BÉCS, julius 13. Dr.
Mimiink,
Észtország követe, aki Észtországot
már
1914 julius
hó 4-én Németországban, Ausztriában, Svájcellenezte
a
háborút
és
hogy ban, Magyarországban, Be'giunban
megmaradt ezen nngat-irtasi melleit és Olaszországban együt esen képmindaddig, amig a háború már el- viseli, tegnap Bécsbe érkezett. Dr.
kerülhe'etien vo't. Más forrá>ból ki- Minnink küldetéséről és 2 haditűnt, hogy Bilinszky
vot közös fogolyügyről a következőket monpénzügyminiszter, aki később Len- dotta :
gyelois/ág minisztere leit, midőn a
— Most utazom azokba az orsZöveiségesek helyreálli oi'ák Len- szágokba, melyekben Esztors? ágot
gyelországot, miniszter lett a> é kul, képviselni fogom. Állandó tartózkohogy a szövetségeseknek kit gá uk dásom helyéül Berlin van kijei Mve.
lett volna elene, hogy ez a Bilinszky Középeurópa több problémája érinti
éppen az ellenke ő parton volt és Észtországot is, ezek közül elsősorban
felbátorította
Ausztriát
hadivállal- a hadifogolykérdés. Észtországban
kozásaira.
Ez a felfedezés azon- magában nagyon kevés magyar
ban
ke őbb
jött
A
lri<noni had fogoly van, minthogy az oroszok
békeszerződés s k o r már ah volt őket legnagyobbrészt Oroszország
írva. A szerepek ki voltak osztva. belsejébe szállították, azonban a
Mindazonáltal most mi sem állja hazaszállítás Észtországon keresztül
útját ann k, hogy e?ek a leleplezé- történik; ezért mi a Vöröskereszt sesek utólagosan megtörténjenek, habár gélyével modern, kényelme* nagy
nem is változtatnak már a háborús tábort rendeztünk be, ahol a hazatérők
felelősségeken és azokon a bünte é- foga itatásra és 1—2 napos pihenőre
seken, amelyekkel az összes Irgyő- ' találna*. Minthogy
Észtországiban
zött népek sujta nak.
kellő mennyiségű élelem van, .ízért
PÁRIS, julius 13. (M. T. I.) A a magyar kormánnyal való megegyetrianoni békeszerződés ratifikálásá- zés alapján élelr t szállítottunk és
ról a gyorsírói napló nyomán még szállítunk az Oroszországban levő
a követke ö lészleteket közölhetjük: magyar hadi'oglyok részére. A szálBriand miniszterelnök beszédében lítás rendszeresen Narvából történik
többek között a következőket mon- a moszkvai eszt követség cimére,
amely az elos/tásról gondoskodik.
dott •:
gabonát,
— Tagadhatatlan, hogy Magyar- Észtország agrárország:
ország bizonyos időkben csatlako- lent, kendert és más nyersteiményezott Franciaországhoz és részese volt ke exportálhat, mig neki főleg gaz'
a francia kulturának, de t ny az, dasági gépekre van szüksége.
hogy
részt vett a Franciaország
Indiában.
elleni
háborúban.
Magyarország Nagy zavargások
régi
határai
feletti
keserűséHÁGA, juiius 13. Angol lapok jegének talán számba kellene venni lentése szerint
Aligharban napy
a 10 évszázadon keresztül elnyomott munkásiavargások törlek ki. A moznéptk kesera egtit, k ü l ö n ö s e n a ro- galom tovább terjed.

I
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Kétmillióba került
a rakpartrendezés

„Magyarország barátai"
a francia parlamentben.

Két hét múlva befe|ezódnok a munkálatok. — Kövezést árajánlatok.

PÁRIS, Julius 13. (M. T I.) A Journal
des Debats
jelenti, hogy
Tisseyre képviselő „Magyarország barátai* cimen uj parlamenti csoport
alakulását kezdeményezte. Tisseyre, aki legutóbb beutazta Magyarországot,
megvan győződve arról, hogy a háború és a trianoni békeszerződés
ellenére Magyarország Franciaország barátja marad. E csoport alakulását
a francia lap szerint nyomban követni fogja a magyar parlamentben „A
Franciaország barátai" csoportnak megalakulása és igy szívélyes viszony
fog megkezdődni a két ország között, amelynek csak kedvező eredményei
lehetnek.

SZEOEb, julius 13.
(Saját
tudósítónktól.)

. Hosszú és hangos előharcokat vívott a város az á lammal, amig a
rakpartjavitás és kiépítés terveit szubvenció mellett keresztül tudta vinni.
Azóta háromnegyed év múlott már
el és a tervek lassankint megvalósultak ugy, hogy a munkálatok két
héten belül befejeződnek.
A város mérnöksége most dolgozik, hogy a munkálatokról megtegye
jelentését a város tanácsának. A jelentésről, amelyben a közmunka
költségfelhasználását igazolja majd,
Biró Benő főmérnök, a munkálatok
irányítója a következőket mondotta
munkatársunknak:
— A Felsötiszapart munkálatai
két hónapja befejeződtek már, csak
még a gyalogjárda rendezése van
hátra. Ez az inban egyelőre nem
vihető keresztül, miután megfelelő
jó téglát eire a célra nem tudunk
kapni. Az alsótiszaparti munkák két
hét múlva szintén befejeződnek. A
munkálatokat napszámosokkal végeztettük, akiknek létszáma állandóan
változott. Számuk ötvennél állt legmagasabban. Mindkét rakpirl átalakilá--a eddig
egymitlíókétszdzezer
koronát
emésztett
fel,
amiből
kilencszázezer
koronát az
állair
visel. Kifizetetlen anyag- és munkásszámlák még hat—hétszázezer koronát lesznek ki, ugy, hogy a rakpartjavítás körülbelül kétmillió
koronába

került.
— Még a rakpartjavitás befejezése
előtt megkezdjük a tanács által kijelölt öt utca kövezését, amelyre
tegnap érkeztek be az árajánlatok.
Ajánlatok érkeztek vidékről és a
fővárosból is. A szegedi ajánlatok
általában olcsóbbak. A legkedvezőbb
ajánlat egy szegedi vállalkozóé: 280
ezer korona, mig a legdrágább egy
budapestié: 390 ezer korona. A mérnökség ma dé'után határoz, hogy
melyiket ajánlja a tanácsnak elfogadásra. A tanácsi jóváhagyás után a
kövezé-i munkálatok azonnal
meg-

kezdődnek.
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Korzó-Mozi
Szerdán és csütörtökön
Julius hó 13. és 14-én

Világszenzáció!
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A texasi
kincses bánya.
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Vígjáték 2 felvonásban.
Előadások 5, 7 és 9 órakor.
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Újszeged „ ü n n e p e " .
Fetár király nevenapja Újszegeden. — Szigorú óvintézkedések a tüntetések megakadályozására. — A községi képviselőtestület üdvözlő távirata
SZEGED, julius 13.
(Saját
tudósdónktól.)

A francia szenátus, mint egy szűkszavú távirat jelenti, hétfőn este elfogadta a trianoni békeszerződést és
a kisebbség védelmére vonatkozó
jegyzökönyveket. A francia szenátusnak ez a határozata, bármennyire
is fájdalmasan hat reánk, magyarokra, mégis, ha ökölbeszorított kézzel, összeszorított ajakkal is, tudomásul keil vennünk ezt az egyelőre
meg nem változtatható valóságot. A
trianoni béke azonban
nemcsak
reánk ró kötelezettségeket, hanem
volt ellenségeinkre, igy például a
szerbekre is. A megszállás alatt lévő
Baranyát és az ujszegedi háromszöget vissza kell adniok.
Bennünket, szegedieket különösképen az ujszegedi háromszög sorsa
érdekel, annyival is inkább, mert
Szeged földrajzi helyzeténél fogva
gazdaságilag
ugyancsak rá van
utalva erre a területre. Nem csoda
tehát, ha a megszállott Újszegedtől
naponta száz és százféle jó és rossz
hirt hallunk, amelyek azonban mind
odakonkludálnak, hogy nemsokára
meglesz Újszeged kiürítése.
A szerbek azonban — ugy látszik — nem igy gondolkoznak, nekik
nem sok fejtörést okoz a francia
szenátus határozata, szövetségeseiknek parancsa, ők tovább űzik kisded
játékaikat Újszegeden és a megszállott Baranyában, minden cselekedetükben kifejezve a/t, hogy egyelőre nem akarnak kimenni a bitorolt
területekről. Erre vallanak legalább
is mindazok az intézkedések, a melyeket legújabban életbeléptettek és az
a tegnap lefolyt ünnepség, amelyről
az alábbiakban számolunk be:
A szerben tegnap ünnepelték Pe-

A hadifoglyok Ugye és a
szabadkőművesek.
BUDAPEST, julius 13. A Világ
irja: Hu>zár Károly tegnapi beszédében, amikor a világ összes parlamentjeihez inié/endő kiáltvány felolvasása után felhívást intézett az
egyes
társadalmi
egyesül elekhez,
hogy támogassák a magyar hadifoglyok hizaszálltlására, illetőleg kiszabadítására irányuló akciót, dr. Kószó
István közbe kiáltott: A szabadkőművesek is 1 Huszár Károly erre ezt
feleire: Igen, ezek is tegyék meg kötelességüket I Mi a maiunk részéről meg vagyunk győződve arról,
hogy a feloszlatott szab dKÖmüvespáholyok a tik ntetben va óban meg
fogják tenni kötelességüket, érintkezésbe fognak lépni a külföldi szabadkőművesekkel és mi den betolná ukat érvényesíteni fogjak annak
érdekében, hogy a knlfö di államok
interveniálj «n*k az Or«^zországban
internált magyar hadifoglyok ügyében.

tár király nevenapját, az ünneplésből felsőbb parancsra a megszállás
alatt lévő magyar területek, igy Újszeged lakosságának is ki kellet'
venni a részét. A megszálló katonaság parancsnokának intézkedésére
hivatalos istentisztelet volt, amelyen
minden épkézláb embernek jelen
kellett lenni. Az istentisztelet végeztével a községi elöljáróság gyűlést
tartott és hogy a ceremónia nagyobb
legyen, elhatározták, hogy
Újszeged

lakossága nevében táviratilag
üdvözlik Petárt,
a minden
szerbek urát
és parancsolóját
Érdekesnek tartjuk
megemlíteni, hogy a „magasztos"
ünnepség alkalmából' nagyon sok
szerb detektív érkezett Újszegedre,
az esetleges „ünnepi"
tüntetések
megakadályozására. A detektiveken
kivül mindenféle szerb- és magyarnyelvű plakátok óvták a közönséget a „felesleges ragaszkodó tüntetésektől", amennviben „az
ilyenek

rendezése és az ezekben való
vétel a legszigorúbb megtorlást
maga
után".

részvonná

A szigorú óvintézkedésekre azért
volt szükség, nehogy Újszegeden is
megismétlődjék a Szabadkán megtörtént incidens, hol a győzelmi ünnep alkalmából a lakosság ugy adott

kifejezést a szerb államhoz való ragaszkodásának,
hogy sorra
beverte
azokat az ablakokat,
amelyeket a
Vidovdán Jenséges"
ünnepe
alkalmából
kivilágítottak.
A szabadkai dolgok igy nem ismétlődhettek meg Újszegeden, pedig a lakosság itt is szabadkai módon „ragaszkodik" a megszálló vitézekhez, akik most örömmel jelenthetik Belgrádba, hogy Újszegeden
minden csendes.

délután fél 5 órakor a sajtótörvény bizottsági tárgyalásán pontosan megjelent Htna
Károly elnök, de még 5 órakor sem voltak többen, mint heten, 4 ellenzéki és 3
kormánypárti bizottsági tag. Az elnök
kénytelen volt a határozatképtelenséget kimondani, mire a sajtótörvény bizottsági
tárgyalását bizonytalan idóre elhalasztották.
•
A függetlenségi 48-as Kosiuth-párt, mint
már jelentettük, elhatározta, hogy Wndlschgrdtz Lajos herceg legutóbbi vádaskodása tárgyában Clemenceau volt francia
miniszterelnökhöz fordul felvilágosításért
A párt nevében gróf Batthyány Tivadar
elnök megjelent Fouchet-nál, a budapesti
francia misszió főnökénél és megkérte,
hogy a levelet a misszió utján juttassa el
Párisba. A misszió fónöke a Kossuthpárt levelét átvette és kijelentette, hogy
haladéktalanul gondoskodni fog arról,
hogy a levél Clemenceau kezeihez jusson.
•

Tegnap délután 5 órakor tartották meg
a képviselőház elnöki fogadótermében Rjkovs/.ky István elnöklete alatt a pártközt
konferenciát a hadifoglyok ügyében. Az
értekezleten megjelentek a kormány tagjai
közül gróf Bethlen István miniszterelnök,
gróf Bánffy
Miklós, Tomcsányi
Vilmos
Pál, Vass József, Hegedűs Lóránt, Belltska
Sándor, Bernolák Nándor miniszterek és a
nemzetgyűlésnek mintegy 50 tagja. Kirchner
Sándor ezredei tájékoztatta az értekezletet a hadifogoly-ügy jelenlegi állásáróL
Linder Béla az összes hadifoglyokat szabadonbocsátotta és ez a magyar hadifoglyok helyzetére káros hatással volt. A
proletárdiktatúra bukásáig az ántántállamokból nem Jött hadifogoly, Oroszország*
ból azonban szökés utján mintegy 50.000
hadifoglyunk hazajuthatott, a proletárdiktatúra bukása után Olaszországból és
Angliából az ottlévö összes hadifoglyainkat
hazabocsájtották.
A Kopenhágában 1920 május 20 án az
orosz szovjettel mepkötött szerződés értelmében az összes magyar hadifoglyok
hazabocsátandók lettek volna. A magyar
hadifoglyok hazaszállítása tényleg folyik,
csak a tempó lassú és Oroszországból egy
év leforgása alatt 33.000 magyar hadifogoly jutott haza. A túszok kérdéséről,
minthogy az eminenter politikai kérdés,
csak röviden emléke'.ett meg, kifejti helyzetük kétségbeejtő voltát és azt, hogy a
sürgős segítség elmaradása katasztrófáid.
Ezután Huszár Károly szólalt fel, aki
kérte a megjelenteket, hogy a hadifögolyügy tárgyalásánál kapcsoljanak ki minden
part-, osztály- és felekezeti szempontot.
Szóvátette a kérdés financiális részét és
ennek kapcsán dicsérettel emlékezett meg
az amerikai Relief Comites tevékenységéről ét. áldozatkészségéről. Végül kérte az
állandó hadifogoly-Bizottság megalakítását, amelynek feladata lesz a hadifogolypropaganda irányításé
Indítványát az értekezlet elfogadta és a hadifogoly-bizottságba kiküldötte Huszár Károly, Szilágyi
Lajos, Tarányi Ferenc, gróf Széchenyi
Viktor, örffy Imre, Kovács J. István, Ugrón Gábor, Kerekes Mihály, Nagy János
(egri),
Szabó
József
(Budapest)
és
Schlachta Margit képviselőket.

A görög offenzíva a legújabb hírek sze-

rint, sikeresen harad. A görögök Brusszától délre megtörték a törökök elIenálláaáL
Usaknál ellenállás nélkül nyomulnak előre.
Hir érkezett, hogy a kormány a nemzeti1
bank utján 15 millió külföldi kölcsönt
szándékozik felvenni.
•
Palesztihában a napokban hivják' össze

mindenkor bármely hirdetett

árnál a r a n y é r t , brilliánsért, h a m i s f o g é r t ,
régi ezüst pénzért és mindennemű ékszerért Szegeden
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alkotmányt s amely kimondja Palesztina
nemzeti államiságát ás azt, hogy kiterjesz- sü

Többet fizetek
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LEN. A sajtójavaslatra vonatkozó
álláspontja az ellenzéknek ismeretes.
A javaslatot mai formájában még
arra nem tartják alkalmasnak, hogy
bármilyen módosításokkal és enyhítésekkel a Ház elé kerüljön.
Rassay
Károly és Ugrón
Gábor bejelentették
hogy minden rendelkezésükre
álló parlamentáris eszközzel küzdeni
fegnak a sajtónovella ellen és minden egyes alkalommal fel fogják vetni
a tanácskozóképesség megállapításának kérdését.

Néhány nap előtt egy diák behatolt
Pilsudszky lengyel államfő dolgozószobájába és többször rálőtt. Hivatalosan azt
állítják, hogy nem sérült meg, ezzel szemben azonban meg kell állapítani, hogy ai
államfő nem mutatkozon a nyilvánossá!
előtt. Hir szerint a rendőrség összeesküvést leplezett le, amelynek kezdete Pilsudszky meggyilkolása lett volna.
•
A francia kormány el fogja fogad*
Harding meghívását a tengeri leszerelé
dolgában
összehívandó
konferenciát!
mely Washingtonban fog tanácskozol
Kormánykörökben megvannak győződ*
arról, hogy a washingtoni konferencia
maga Briand miniszterelnök fogja Francia
országot képviselni. Mértékadó politikusa
ugy vélekednek, hogy Franciaországnál
csak hasznára lehet a kelet-ázsiai hefyzl
megszilárdítása.
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Szeged, 1921 julius 14.

Bethlen miniszterelnök
Ruppert interpellációjára-

HÍREK
— Rendkívüli közgyűlés lesz a
j ö v ő héten. Dr. Turóczy
Mihály
tiszti főügyész ma délelőtt bejelentette dr. Aigner
Károly főispánnak,
hogy az egyetem céljaira felveendő
kölcsön kötelezvényének megszövegezése és aláírása végett rendkívüli
közgyü ést kell tartani. A főispán a
közgyűlést valószínűleg a jövő hét
elejére hívja össze.
— Zerkowltz Emil és a szegedi
kereskedők. Zcrkowitz
Emil, az
amerikai magyar kereskedelmi kamara
elnöke, meleghangú levélben köszönte
meg a Kereskedők Szövetségének a
szegedi kereskedelmi kongresszus
alkalmából hozzá intézett üdvözletét.
— Biztosítva van az Iskolák
fűtése. Az elmúlt tanévben nagy
gondot okozott a szegedi iskolákban a fütőanyaghiány, melyen a legnagyobb jóakarat mellett sem tudtak segíteni, ugy, hogy a tél folyantfn fütöanyaghiány miatt több izben szünetelt is egyes iskolákban
az előadás. A
tanfelügyelöségtöl
nyert értesülésünk szerint a jövő
tanévben nem ismétlődik meg ez az
állapot, mert sikerült az iskolák és
óvodák faszükséglelét biztosítani.
— Megmozdult a szlnügyi bizottság. A szinház ügye tovább
komplikálódik. Ma déleiőtt megjelent a kulturszenátor hivatalában
dr. Balassa
Ármin ügyvéd és bejelentette, hogy a szinügyi
bizottság

azonnali
beadványt

összehívása
fog intézni

• tekintetében
a város ható-

ságához.
Dr. Gaál
Endre a maga
részéről nem támogatja
Balassa javaslatát.
— Halálozás. Ujj János igazgató-főmérnök, Ur. Ujj József szegedi Ügyvéd test-

vérbátyja, ma reggel meghalt.

— A Tlsza-pör főtárgyalása.
Illés Gyula debreceni huszárszázados
a mai tárgyalás első tanuja. Elmondja, hogy 1918 december elejen
Pozsonyban a Carlton-szálló dísztermében Heltaiék gyűlést tartottak.
Heltai és környezete megemlékezett
arról, hogy Dobó magának vindikálja Tisza meggyilkolását. Heltai
fölényesen legyintett a kezével, azt
mondta, hogy ö tudja, kinek az
érdeme Tisza meggyilkolása. Fényes
megjegyzése után Csór Lajos detektivfetügye őt hallgatták ki.
Jelenvolt
Hüttner legelső kihallgatásán, amely
este 11 órától hajnali 4 óráig tartót*.
Hüttner összevissza beszélt. Nem felel
meg a valóságnak, hogy Hüt nert
kényszeritették volna vallomástételre.
Hippermayer
Lajos, az Astoria-szálló
volt igazgatója elmondja, hogy az
Á.voriában matrózcsőcseléktől halló ta, hogy Tisza el en merénylet
készül. Fényes,
Kéri,
majd
Vágó
szájából ilyen nyilatkozatot egyáltalán
nem hallott, sem pedig a nemzeti
tanács tagjaitól, akikkel pedig igen
sürün érintkezett. A tárgyalás folyik.
— P l r garasért uj ruhája lesz,

ha Bermann-té\e Merkúr

ruhafestéket

vásárol. Ára 3 korona.

rp

— Autók altenóriéae. A államreno (tg közigazgatási osztálya egy miniszteri
rendelet alapján ugy tulajdonjogi, valamint
•zembiztonsági szempontból valamennyi
Szegeden található autóengedélyt felülvizsgálja. A felülvizsgálat a legközelebbi napokban megkezdődik.

— Újszeged hasznosítása. A város gazdászati hivatala Újszeged felszabadítására számítva, hasznosítási
tervezetet fog legközelebb a város
tanácsa elé terjeszteni. A hasznosítási tervezetet egyelőre titokban tartja
» hatóság, mert ellenkező esetben
ízt a szerbek a maguk javára
használhatnák fel.
— Tört aranyat, ezüstöt, pénzeket, legmattsabb áron vesz Tóth óias, Kölcsey-u. 7.

— Nagy v i h a r a nemzetgyűlésen.

—

BUDAPEST, ju'ius 13. A nemzet- I a városparancsnoksághoz, Ghiczey
„ÍÍ. maiI ülését
,.ix„a. UJÍ.
ti
L i
AE
Liiplpntptte
gyűlés
háromnegyedi 11
György századoshoz
és kijelentette,
órakor nyitotta meg Rakovszky
Ist- h. gy a kormány
ellen
kompromitván elnök.
táló adatok vannak
birtokában
és
azt hozta fel, hogy a kormlny sok
Bejelenti, hogy 15 interpelláció
van bejegyezve az
iuterpsllációs m'llióval akarla a munkásokat a
könyvbe. Javasolja, hogy az inter- maga részére megnyerni. A százados a mii iszterelnökséghez fordult
pellációkra 12 órakor térjen át a Híz.
Temesváry
Imre az őrlési adóról információért. Ott kijelentették, hogy
szóló törvényjavaslattal kapcsolatban Németh István megbízhatatlan ember,
kívánja, hogy az ellátatlanok ellátá- akivel nem kell szóbaállni. Azu'án
sában ne csak a kisgazdák vegye- újból a városparancsnoksághoz m nt
!
nek részt, hanem a mWrnok is Nímeth, hogy zsaro jon és ott szemvegyék ki a részüket belőle. Kéri telen módon viselkedett, ugy hogy
továbbá, hogy a
mezőgazdasági a százados — amint azt jelentésémunkásokat is vegyék fel az ellátat- ben elmondja és amelyet Bethlen
felolvas
a
Ház
lanok kataszterébe. A javaslatot el- miniszterelnök
előtt — két-háromszor
nyakonfogadja.
Kerekes Mihály: A javaslat igaz- vágta. (Nagy derültség és taps a
sáuta'an minden oldalán. A forgalmi szélsőbaluldalon.) A százados a jelenadó helyett a közélelmezési pótadó tésében az: mondja, hogy Németh
erre elcsendesedett és amikor távozni
behozatalát
ajánlja.
Helyteleníti
akart,
azt mondta, hogy komproa pénzügyminiszter politikáját, mely
mi
táló
adatok vannak nála
Dulin
fogyasztási adókra bázirozóJik. Igy
hadnagy
ellen,
aki
meg
akarta
őt
veszleginkább
az
alsó néprétegeket
tegetni. Erre követelték, hogy adja
sújtja.
elő bizonyítékait, de mivel ezt nem
Hegedűs
Lóránt pénzügyminiszter
tudta, ? százados kinyitotta az ajtót,
rá akar mutatni arra, hogy miért
felszólított egy hadnagyot, hogy kiforszírozta eniek a javaslatnak a
sérje ki a kapun tul Némethet és
tárgyalását. D.'cember 20-án kijegondoskodjék, hogy bántódása ne
lentette, hogy a rekviráláiokat belegyen. (Óriási derültség, kiáltások
szüntette és a gabonát
szabadfora Friedrich-párton:. Ilyen jelentésegalomba helyezi. A minisztertanács
ket hoznak ide? Kabaré! Kabaré!)
előtt vállalta a felelősséget azzal a
feltétellel, hogy még a nyáron megBethlen
miniszterelnök
azután
szavazzák a vagyonváPságot. A mi- élesen fordul Ruppert
ellen, aki egy
nisztertanácson jelenvolt nagyatádi tolvaj embernek a rágalmaira megSzabó István és Mayer
miniszterek
gyanúsítja a kormányt, hogy takargatniis, akik hozzájárultak ehhez a javasvalója van. (Óriási zaj ugy a szélsőlathoz.
baloldaion, minta kereszténypárton.)
Szünet után
Pékár
Gyula:
Tönkreteszik a
gróf Bethlen
István miniszterelnök nemzetgyűlés tekintélyét 1 Hazaárulás 1
válaszolt Rupert Rezső tegnapi inter- (Nagy zaj.)
pellációjára és kijelenti, hogy gróf
Rakovszky
elnök Pekárt rendreTeleki
Pál felhatalmazása alapián
utasítja és kijelenti, hogy itt minadja elö a dolgokat. Teleki miniszdenki szabadon mondhatja véleméterelnöksége alatt felmerült az az
nyét.
eszme, hogy azokat a munkásokat,
Bethlen a kereszténypárt tapsai
akik sem a keresztény-szocialistákközt
ül le.
hoz, sem a szociá demokrata-párthoz
Ruppert
Rezső: Rátér arra, hogy
nem tartoznak, akiknek száma körülbelül tízezerre rug, egy táborba kitől kapta az információt. Joga van
gyűjtsék és hogy azokat a kisebb onnan beszerezni, ahonnan akarja,
munkáslapokat, melyek ezeknek a az a fontos csak, hogy iga{-e?
Ernszt
Sándor magából kikelve
munkásoknak az érdekeit szolgálják,
egy közös lapba egyesítsék. Ezt az kiabál: Hazatiatlanság 1 Nem kell
eszmét Németh
István kö vetítette. mindenhonnan információt szerezni I
Több milliót kértek A kormány,
Rakovszky
elnök hevesen csenget,
miután ezt hazafias célnak tartotta, majd közbekiált: A képviselő minegymillió
koronát engedélyezett
azzal denhonnan szerezheti infermációját 1
a kikötéssel, hogy ezt kizárólag erre a
Ernszt
az 4 elnök felé fordulva
hazafias célra fordítják.
Németn kiabál, miközben a padot veri:Nem
István azonban visszaélést követelt igazi Nem igf.z 1
el, magáncélokra használt fel ebből
Elnök
Ernsztet erélyesen rendrebizonyos összegekei, ezért minden utasítja.
jösszeköttefést megszakítottak vele,
Ruppert
folytatni akarja beszédét,
a katonától
is elbocsájtolták! de csakhamar újra kitör a vihar,
Ekkor kezdte meg zsaroló
eljdrá
ugy hogy az elnök kénytelen volt
sát ellopott akták
alapján.
E ment az ülést felfüggeszteni.
— A Magyar PoataaltUztek Orazágoa
Egyesületének szegedi cappo tja mindazoknak, akik a csoportba alapító- és
pártolótagokként beléptek és ezzel a csoportnak uj életet adtak, ezúton mond
őszinte köszönetet.

x A brlxtoni heselyfl. Szenzációs
amerikai kalandortörténet A brixtoni
keselyű
második részéi szerdán és
csütörtökön vetíti a Korzó Mozi. Az
első rész állandó izgalomban tartotta a zsúfolt nézőteret, amely alig
ocsúdott fel az egyik meglepe ésböl,
már ujabb trükkök ejtették bámulatba. A második rész, amelynek a
„Texasi kincses bánya" a cime, t; ég
izgalmasabb, mint a már bemutatott
első fejezet. Egymást kö etik az elképesztő
jelenetek
Az amerikai
detektivfilmek minden bravúrja ér-

vényesül ezen a képen. A brixtoni
keselyűvel egyidejűleg vetiti a Korzó
Mozi a Büby, mint erénycsősz
cimü
két felvonásos vígjátékot, amelynek
derűs hangulata kellemes hatást fog
kelteni.
—
Cslcsónénak
3 leány a
távolról sem volt oly közismert, mint
amilyen közkedvelt a Központi Tejcsarnok által árusított méz.
eoi
— A mai piac. Már rég nem volt oly
forgalmas a heti piac, mint ma. A tanyaiak
a cséplési munkála'ok dacára igen nagy
számban jöttek be és főleg gyümölcsöt
hoztak. Ugy a zöldfőzelékeUben, mint az
aorójószígokban igen nagy volt a kínálat.
Gyümölcsökben is nagyobb volt a kínálat,
mint a keres'et és különösen a befőttnek
való gyümölcsöknek n^m nagyon akadt
vevője a még mindig magas cukorárak
miatt.

B e l v á r o s i Mozi
Szerdán és csütörtökön,
julius hó 13-án és 14-én

A legszebb magyar mestermüll

Ha m e g f ú j j á k
a trombitát.
Hazafias énekes moziszkecs 4 felv.-ban.
(2 fel' <^nás színpadon
es 2 felvonás filmen.)
Irta: Porzsolt Kálmán, zenéjét Harmath
Imre verseire szerzette:
Vincze Zsigmond, rendezte: Deésy Alfréd
Személyek:
Bubolya Oyuró . . . s^lkay Lajos
Hanka
Medgyaszay A.
Misu . ,
Ligeti Lajos
Gábor Áron, székely
paraszt. . . Repkav Béla
Málika, huga . . . .
Tercsányi Viki
Magyarország lelke szólal meg ebben
a darabban, a jeleneteknél csupa köny,
majd harsogó kacagás a nézőtér.

Előadások

5,

7

és 9 órako*.

Helyárak: Páholyülés 20, zsölve 18,1. r.
erkély 18, II r erkély 16, támlásszék
16, I. r. zártszék 12, II. r. zártszék 8 K.

— A dorozsm <1 villamos ügye.
Dorozsma—Szeged között kiépítendő
villamos ügyében tegnap délelőtt a
dorozsmai gazdakörben értekezletet
tartottak az ottani érdekeltségek. Az
értekezlet egyhangúlag
a
magáévá
tette az ügyet
és annak mielőbbi
megvalósítása érdekében
felirattal
fordult a szegedi városi tanácshoz
és Schandl
Károly nemzetgyűlési
képviselőhöz.
— Menekült

411. felsőkereskedelmi

Iskolai tanár elvállalna titkári, gondnoki,
vagy egyéb bizalmi állást. Gazdaságba is
elmenne a szünidőre. Beszél magyarul,
németül, oki. gyorsíró. Korrepetálást is elfogad. C i m : 2126/1921. sz. Menekültügyi
Kirendeltség, Szeged.

— Hétfőn hirdetik ki a Návayeyllkosok ügyében
az
Ítéletet.
Illetékes helyről nyert értesülésünk
szerint a Markovich-tanács hétfőn,
folyó hó 18-án hirdeti ki a Návaygyilkosok ügyében hozott Ítéletét.

Mindnyájunknak
el kell m e n n i

Ha megfújják
a trombitái
ma és holnap a

Belvárosi Moziban.

VÉGE
hirdetési sorozatunknak,
mert ma már reklám nélkül is erősen vásárolják a

M

É

Z

kilóját

koronáért

a Központi Tejcsarnok
fióktejcsarnokaiban.

em

SZEOED
— Mi lesz a mozikkal? Tudvalévő, hogy a mozikat augusztus
elsején ktllenc az uj tulajdonosoknak — í kik I-ö/ött több irredentaegyesület is van — átvenni. Az uj
tu íjdonosok közül czkle'8 még egy
sem jelentkezett, ugy, hogy a jelenlegi mozisok a legnagyobb bizonytalanságban vátják a kii tkus augusztus el ejét. A mozik átvételének
ügyében murkatársunk rra érdeklődött a rendőrség kő/igazgatási
osztályán, hol a következő felvilágosítást íd ák:
— A rendőrség is ugy tudja,
hogy eddig egyetlenegy uj mozitulajdonos sem jelentkezett a mozik
átvételére. Ennek az okát abban
kell keresni, hogy a szegedi uj
moziergedélytket legnagyobbrészt a
feloszlatott irredtnta-egyesülelek kapták, akik a változott viszonyok között aligha fogják a nekik juttatott mozkat átvenni. Hegy ebben
az eseben
mit fogunk
tenni,
az még a jövőtilka, mert erre nézve
még nem
ksptunk rendelkezést.
Való> zinünek latszik, hogy a mozik

augusztus
lajdonosaik

elsején tul is régi tukezén maradnak
mind-

addig, mig a n imszteiium nem
gondoskodik ujabb megoldásról.
— öngyilkos lett a ligymányoton
kifő ott halott Kenyeres
Balazs egyetemi tanár felboncolta a Lágymányoson
kifogott Székely Aladár ho'tte»tét. A boncolás megál apitotia, hogy Székely élve
került a vizbe. Halálát fulladás okozta,
torkában homok és kavicsdarabok voltak. A fejsebrfl, amelyről eleinte azt hitték, hogy haláltokozó zúzódás, megáliapitoiták, hogy csak bőrhorzsolás, amelyet a
halászok ejtettek rajta, amikjr csáklyával
kiemelték a Dunából.

— Szabadkán virágesővel fogódták a budape-ti vonatot. Három
év uján vasárnap délután futott be
először S abadkára
a budapesti
vonat. A nagyjelentőségű eseményt
hatalmas tüntetéssel ü nepelték meg
a szabadkai magyarok és a magyarsághoz szitó szabadkai lakosság. A
közönség már kora délután ellepte
a pályaudvart és a pályaudvar előtti
teret. Hat óra után pár perccel futott
be a vonat, melyet le kes énekléssel
és virágesővel
fogadtak. Beszéd is
volt teivezve, de ezt a szerb p lyaudvari rendőrség nem engedte meg.

Batikfestést, lámpaernyő és játékkészítést
S í ÍS; három hét alatt

Szeged, 1921 julius

Folyik a vizsgálat
a szerb régens elleni merénylet ügyében.
Ujabb negyven letartóztatás.
BELGRÁD, julius 13. A szerb
régens elleni mefényjet ügyében
tovább folytatták a kihallgatásokat.
Mojzes József vallomásában elmondta,
hogy a terrorbizottságnak 27 fiókja
volt ai SHS „királ) ságbeli nagyobb
városokban. Ö az újvidéki fióknak
volt a tagja. Az egész ügyet nagy
titokban tartották. Egyik tag sem
ismerhette a másikat. Az akcióhoz
rövid időn belül csatlakoztak volna
Radicsék és a délszerbiai rablóbandák.
A rendőrség erélyesen nyomoz egy
Elvira nevezetű leány után, aki
Marinkovics
sofför barátnője volt. A
m?gyarországi kommunizmus idején
Budapesten tartózkodott és élénk
résztvett a kommunizmusban, majd
a bukás után átszökött a határon és
Újvidéken tartózkodott, ahol szintén
tagja volt a terrorbizottságnak.
BELGRÁD, ju ius 13. A belgrádi
elsőfokú törvényszék jóváhagyta
a
biróság azon végzését, mellyel a
három kommunista-képviselő ellen
megindítják az eljárást A belgrádi
biróság mog kilenc személy letartóztatását rendelte el.
BELGRÁD, julius 13. A
Magyar
Kurir jelenti: Á régensherceg ellen
elkövetett merénylet ügyében
ujabb

40 letartóztatás
történt.
Miután a
terv előkészítésével egy Juhász nevű
kommunistát ?yanusitanak, aki megszökött, az állimrendőrség Szabadkán, Belgrádban é3 Zágrábban mintegy 15 juhász nevü embert tartóztatott le. A letartóztatott Sági Elek
vallomása
ab.pján
letartóztatták
Sztankovics
Győző belgrádi kárpitosmestert. Sági töredelmes
vallomást
tett, melyben elmondja, hogy Sztankovics egyik vezetője volt a végrehajtóbizottságnak. A belgrádi Poincarékávéházban találkozott vele s Kovacsevics
letartóztatott képviselővel.
Sztankovics adta ki az utasítást,
hogy
kit hogyan
kell eltenni
láb alól. Tudomása szerint
Kova-

Jugoszlávia és a fiumeikérdés.

Az uj olasz külügyminiszter
beköszöntője.

BELGRÁD, julius 13. A délszláv
kormánytól több küldöttség követelte,
hogy sz Olaszország és a délszláv
állam között létrejött egyezség a
Baross-kikötőre vonatkozólag visszavonassék.
Fasics
miniszterelnök
szakemberekkel, valamint dalmáciai
és a többi tengerparti képviselőkkel
tárgyalt a kérdésről és ezek is tiltakoztak az ellen, hogy a Barosskikötő ügye a békeszerződés szerint
nyerjen elintézést.

Készül az angol—ir béke.
HÁGA, julius 13. A Morning
Post
folyta ja ellenzéki akcióját az ir tárgyalasokkai szemben és ismét követeli a konzervatívok kiválárát a
koalícióból. A koalíció liberálisai
ezzel szemben a tárgyalásokat ölömmel üdvözli, ugy, hogy a liberálisok
kiválásáról és az
Asquith-csoporttal
va ó egyesülésről folyamatban volt
tárgyalások megállottak.

VHRGfl HIHÍUY „"óV^i Szeged"

590
Aradi-utca 4.
Mindennemű
kötéláru, zsineg, zsák, ponyva, szőlőkötöző fonalak és háló j y á r l - i r o n kapható.

Telelőn 469.

G R Á F G Y Ö R O Y I K E berlini ipannüvésznő. Kurzus julius 18-én kezdődik. Érdeklődni lehet Berlini-körút 5. ax. alatt. 706

csevics
és Sztankovics
együttesen dolgozták
ki a régensherceg
ellen elkövetett merénylet
részleteit.

A kommunista képviselek
közül
csak Markovics
szólalt fel a trónörökös meggyilkolása ellen. Kovacsevics képviselőt
szembesítették
Ságival, de Kovacsevics továbbra is
tagadja, hogy részt vett volna a merénylet előkészítésében, azt vallja,
hogy a kommunistapárt alkotmányos
eszközökkel akarta megdönteni a
mostani kormányzatot.

Tőzsde.
SZEOED, julius 13.
• í c g e l l értéktőzsde: Nagy kereslet
volt márkiban. Kötés 373-372 jött létre.
Kiegedt árutőzsde: Áruban nem volt
kötés.
Balapestl záróárfolyamok: Lei 400
410 márka 3.70- 3.85, \ font 1040-1060,
fr. Irank 22.20—22.50, sv. frank —.
~ _ dollár 277- 287, Napoleon 920940, líra 1280-13.-, rubel 0.407,-0.41%
sokol 380-390, kor. dinár 7x4-7.10,
Ir. dinár
,
leva
,
osztrák 36V.-37'/*. L márka 16-17.
ZÜRICH, julius 13. (Nyitás.) Berlin
8.20. Newyork 603, Milano 27.70, Bukarest 8.70, Budapest 217, Varsó 32, Prága
8.-, Bécs 82, osztr. bélyegzett 81,
Zágráb 3.90.
Uerkesztik: Dr. SZILASSY CASAR II VERBES ÍRlO
A szerkesztésért lelelös: Or. SZILASSY CA«AR.
Laptulajdnnos: .SZEOED* lapkiadóvállalat r.-t

Hulladék sárgarezet,
vSiB.r.r.t ismét vásárol minden mennyiségben

S Z V/f T O N

magas n a p i á r o n vesz

Győőri B é l a

BURGONYA
príma

uradalmi válogatott 50 kilónkint
250 k o r o n a házhoz szállítva
H O F F M A N N J7&NOS
Kálvária-utca 8.
724
Telefon 134.

Pollák Náaáorné S'rasser Zelma

Trledminn Ernő
Pollák Nándor
vejei.

frledrpana Edltk*
Pollik Lacika

érdekeltek felkéretnek, netáni követelésüket 8 nap alatt bejelenteni szíveskedjenek.

Özv. Német Istvánná.
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Ha gyorsan és szépen akarja harisnyáit

Stefánia kötődébe

Tóth Testvérei
elsőrendű clpésietc
á l l a n d ó rak ár url-, n ő l gyermekclpőkből
— Mérey-utca 6/a szám alatt.
— —

anyósa, testvérei, sógorai, sógornői, gyászoló rokonsága és számos jóbarát.
m

5 2

(Kárász- é»
Kölcsey-u.
-:- sarok)
007

280 k o r o n a .
25 k o r o n a .

korona a legjobb idei

S
aSfácmfeznet
717 n
kilója

Q L Ü C K

n.
C I P Ő T n:

csemegeüzletében, Kelemen-utca.

VLamoskocsik a Dugonics-térről indulnak.

Nyomatott a Dél magy arország hírlap- és nyomdavállalatnál, Petőfi Sándor-sugárut 1.

v;

legolcsóbb napi árban kapható

Lévaynál, Csirke-piac] J

„FüTüRi" RírendBltsezs

k<

Szeged, Tisza Lajos-körut

43.

Telefon 7—95.

unokái.

c%endes részvétet k é l ü n k .

2. szám.

Bá6tya-u. 2. sz. alatti Csurcslca
Szvetozár üzletét átvettem, az

a legjobb hirdetés, ezt bizonyítja a ::
kirakataiban többek között látható.
E l s ő r e n d ű férfi zeflringek 2 g a l l é r r a l . . . .
Színtartó k ö t ö t t f rft z o k n i k
Mln'tn darabon az Ir 'tlMntstvsl

életének 58-ik s boldog házasságának 30-ik évében. Drága halottunk földi maradványait
folyó hó 14-én délelőtt 10 órakor fogjuk a Kigyó-utca 2. szám alatti gyászházból
utolsó útjára kisérni.

gyermekei.
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Klau!áMér

UJ BURGONYA/

STRASSER MANO urat

neje.

KUCSCS

P
fejeltetni, a
RÓMA, julius 13. Della
Toretta
z
menjen, hol uj harisnyák is jutányosán ké- j<
Bonomi miniszterelnökkel való tanácskozás után átvette a külügyszülnek. Batthyányi-ó. 2, a*» mögött.
minisztérium vezetését. Tegnap Olaszország külügyi képviselőihez körtávirattal fordult, melyben közli álkapható nagyban és kicsinyben
kap
lásának elfoglalását és a diplomatákkilo
Hmiramonként 6 k o r o n á é r t
730
nak elsősorban Olaszország gazdas n r i á n rcRenc,
sági érdekeinek megóvását köti a Püspök-téri bazár, Mikszáth Kálmán-utca.
szivükre. Kijelenti, hogy még nehéz
Női- és f é r f i k a l a p g y a r l ó i
problémákat kell megoldani, bár
c é z i n g e r
o d o n
Olaszország a diadalmas háború |
Szeged, Kárász-utca 8. (Udvarban).
következtében
elérte
természetes
Vállal minden e szakmába vágó munkákat a leghatárait.
utolsó divat szerint, jutányos áron.
ll®

Fohászunk hiába volt, a Mindenható megváltotta szenvedéseitől a leggyöngédebb
férjet, atyát és nagy atyát

Trledmann E r n ö n é S f r a s a c r Sarolta

ÉS

műszaki és clektrólechnikai vállalata 712
SZEGED, Tisza Lajos-körut, Püspök-téri bazár.
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Sfr ayer Manóné
*Z- Spltzcr flóra
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VESZ mindenféle TERMÉNYT,
BÚZÁT, GYAPJÚT stb.
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RAKTÁRON TARTUNK legolcsóbb napi árakon mindenféle
MEZŐGAZDASÁGI G E P E r ts ht
ESZKÖZT.
633 Iá

