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Megjelenik naponkint délután.

V é g é h e z közeledik aTis/a-pör.

Károlyi Mihály válaszolt Windischgrátznek.

BUDAPEST, julius 14. A Nap
irja: A Tisza-pörben a biróság ma,
csütö tök lévén, nem tárgyal. A hátralevő tanuk k hallgatása igénybeveszi
még az egész .jövő hetet. Közben a
biróság sok okiratol olvas még fel,
olyan tanuk va lomását, akik nem
idézhetők meg és egyéb, a bünpeire vonatkozó bizonylatokat. Ki
lógják hallgatni ezenkívül a lörvényi?éki orvosszakértőket és pedig gróf
Tisza István halálos sérüléseiről,
továbbá a vádlottak elmebeli állapotáról Szerepelni fognak még a
hátralevő b zonyitó eljárás során az
írásszakértők is, akik különösen
Bálóne-féle emlékkönyv hamisításáról mondanak szakvéleményt.
A holnapi fötárgyalá on dr. Sándor
Lis/ló, volt rendőrfőkapitány tanúkihallgatására kerül ,a sor és ha
előkerül, irdekes kihallgatása lesz a
perben már sokat említeti
Nagy
Zsuzsának. Ha semmi akadály nem
jön közbe, a jövő h<?t péntekjén és
szombatján kerül kihallgatásra dr.
Ulain Ferenc, dr. Lengyel Zoltán és
Paksi
detektív. A védőügyvédek
erősen szorgalmazzák és sorgetik a
tárgyalás befejezését. ugy, hogy hir
szerint ujabb tanura a biz nyitás
kiegészítése során egyáltalán nem
akarnak hivatkozni.

— Aljas hazugságnak mondja áJlltárr.it. —
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BÉCS, julius 14. Windischgrütz
Lajos hercegnek a parlamentben elmondott beszédjere gróf Károlyi
Mihály a következő tá. iratot küldötte
Spala óból:
Windischgifltz herceg beszédét esik ma 'cap'am meg. Ezúttal sürgönyileg csak rö iden lelellutek, noha méltóságomon alolinak tartom,
hogy a politikai sarlatán aljas hazugságaira válaszoljak. M é g s ö ülök,
hogv módomban áll a reakció hajtóvadászatáról a leplet lerántani. Azzal
a kéréssel fordul k az ántanthatalmak hivatalos köreihez, hogy a rám
von tkozó okmányokat hozzák nyilvánosságra és ha akadnának ly emberek, akik a dolgokról „tudnak", azokhoz azt a kérést intézem, hogy
mondják el az egész világ szine e ött, hogy:

1. mikor és kiktől fogadtam el akár közvetlenül, akár közvetve pénzt
vagy pénzértékü dolgot ?
2. mikor és mely hadititkokat árultam el az ántántnak ?
3. mely adatok támogatják Windischgrütz
hercegnek azt az ál'itását.
hogy én Szovjet-Oroszországgal
összeköttetésben
állottam
és hogy a francia
kormány ez okból nem vette igénybe állítólagos árulásomat és ez okból
helytelenítette a hatalomnak 1918 októberében ré zemről való átvételét?
Egyúttal arra kérem Franciaország akkori svájci követét, legyen olyan
szives megnevezni pártomnak azt a képviselőjét, akt nevemben oly memorandumot nvujtott át neki, amelyben Magyarországhoz tartozó területeket
ajánlottam fel. Kijelentem végül, hogy a Windischgrütz herceg által felhozott összes vádak ajas ha/unságok.

Bernolák visszautasítja Ruppert vádjait.
— A nemzetgyűlés mai ülése. —

BUDAPEST, julius 14. (M T . J . ) hívom
az összes
közhatóságokat,
A neuuetgyiilé* ruai ülését háromhegy minden igazságtalanság
esenegyed 11 órakor nyitotla meg Ra- ' lén a legenergikusabban
járjanak
kovszky István e nök. Jelenti, hogy el. Ismétlem, hogy a kprmány
a telPálfy Dániel sürgős inlerpe lációra jes jogrend
alapján
áll; senkinek a
A kö/tAtsasági párt a hadi- kéri engidéyt, milyet a Ház hozzá- kidveert semmiféle büut nem akafoglyokért.
járulásával meg. dott. Javasolja, hogy runk és nem fogunk eltakarni és
BUDAPEST, julius 14. A Nap "Z in erpeiiációra legkcsőob fél 2-kor követeljük azt, hogy ebben az otjogirja: A magyar köztársasági párt térjeni k á>. J le <ti továbbá, hogy a szágban álljon helyre a teljes
h
izszab
ityoiv
204.
szak
sza
érte
méegyenlőségen
alapuló
rend.
Ezeket
angol, francia, német és olasz nyelkoteless ^tmnsk tartottam kijelenven manifesztumot intézett valamennyi t en holnip, pénteKtn fog a belügyminiszter
váaszwlni
Tomory
J,nö
teni.
(Élénk, zajos he yeslés és taps.)
kulturne • zct köztársasági pá íjához,
interpellációjára
Szatmár
varmtg>e
hogy segitsei ek 60.000 szenvedő
Huszár
Károly: Nigyon kérem a
magyar hadifoglyot abban, hogy az kö uazgaásival kapcsolatban.
t. Ne.nze gyüléit, foglalkozzék azokE>után Bernolák
Nándor népjóléti
orosz r bságból hazájukba visszakal a szerencsétlen magyarokkal,
minisz
er
emelkedett
szólásra
és Kup- akik már hét esztendő óta szenvedtérhessenek.
pert Rezs tegnapi „kiszólását" a kor- nek idegen f>g<ágban. Tegyünk félre
mány
nevében
köte ességszerüen
minden ÍZ nvedést, intézzük el ezek
IZGALOM A POLITIKÁBAN. Buvisszautasította. Többek köpött eze- do'gát először, azután az itthoni
dapestről jelentik: A késő éijeli órá- ket mondta : Engedelmet kérek tisz- dohainkat.
Engedj k
meg,
kig tartó minisztertanácson tárgyalta telt Nemzetgyűlés, ha valaki azt ho^y minden szenvedélytől mentea korntény a parlamenti eseménye- vágja a szemembe, h gy a minisz- sen össztfogl Íj m azt, amit tudni kell
i t . A heiyzet rendkívül feszültm k teri megbiza ás feltétele hogy nekem az egész közvéleménynek. Először
látszott, annyival i* inkább, n ert bűnöket kel. takargatni, ez
hitvány
»zámszerint szeretném megállapítani
mindenki ugy képzelte, -hogy a mi- kistótás.
Amikor
feláldozom
a
a magyar foglyek kérdését. Az Oszniszterelnöknek a Házból való teg- családi életemet
feláldozom teltrás-magy >r' monarchiában a háború
napi haragos eltávoj:,*s kö tke/r.é- jes munkaerőmet, i ikor mindene- végén a következő idegen hadifognyckkel jár, vagy Rukovsiky
elnökre met odaadom a hazámnak, akkor lyok vo'tik; orosz 1,064.000, olasz
vagy • kormíinyra nézve. Azonban
nem szolgáltam rá se én, se mi- 404 000, szerb 110.000, francia 322,
egyik f ltevés s- m köve kezelt be. A niszter ársaim, hogy minket ekként angol 288, román 47 000, ezek a
minisztertanács megegyezett abban, m* gy nu-iisar^k. Az nun elfg, hadifoglyok most mind otíhon vanhi
gy cgyá tatában nincs ok arra, hogy azt n ondja a képviselő ur, nak.
hogy mindezekből bárminő konzek- hogy nem ugy érti, hogy saját szevenciát voij> n le. A mai napon a nélyükre
Az osztrák-magyar
hadifoglyok
nezve lenne takargatni
ihinisztertanács megbizásábó Berno- valéju^. Én nem teszek különbséget száma a
fortada om kitörésekor
lák Nái d> r leszögezi;, a Házban a
az e y<"ni és p >Ii i ai s?eméiy kö- 401 000 ember volt. 1919 .unius vékormány álláspontját. A kormány
zi t , amik< r a Kenő között külön b- gén 293.000 és ma kb. 60000.
vél ménye szerint
Tomcsányinak
E-vesek sztr nt még ennél is tötibre
séget vei Unni. Ha a
miniszteri
semmi > ka sincs arra, hogy lemond
i h >6
hadifoglyok száma és kb.
megbizutásnak
az
volna
az
áru,
hogy
jon. Más értesülés k szerint a kor110.000 ároknak a magyar hadifoga
legcsekélyebb
búnt
eltakarja,
akkor
mány már megallap dott abban is,
nem lyoknak a száma, akikről semmit
bogy miiyen retorziói eszközöket sem én, sem minisztertársaim
sem tudunk, akikről f.lttheő tehát,
marudhatnánk
meg
ebben
az
oi
szagEgyenek t énybe arra z esetr , ha
hogy Oroszországban vég eg elpuszban.
A
i
unö
ö>et
uidöitii
ke
l
és
a
az ellenzé tovább folyt tná mostani
tultak.
támadási módját. Netn tartják lehe- | l ató ági kn ikizt <i ^ ö élességüket Kell
Uljes
tei
i.
^tö.vényes
elöiri.
kai
ünö1919 julius végéig hazaszállítottak
tétlennek, h gy a levegőben lógó két
hetes szünete a negálom kialaku- M»k ü iiözésenes kötelességé ; az a Oroszországból összesen 43.874 emhatrsá., ím etyik « r em e j «iii, a bert, 1919 julius végétől a mai
Hsjra megadják.
1 g ulyo at.b ht át követi el. Én fel- napig Oroszországból hazajött 35.395
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ember, összesen hazajött Oroszországból 79.274 ember.
Négyszázegyezer magyar és osztrák hadifogoly volt Oroszországban.
Ezek közül jelenleg 60—70.000 ember van idegen földön. Ez akkora
nagy létszám, hogy az ember megborzad, ha átgondolja, hogy idehaza
hány család van ezáltal érintve, ha
számbavesszük, hogy minden ilyen
családban hiányzik a kenyérkereső,
hogy a hadifoglyok között hányan
vannak, akik mint 19—20 éves fiuk
kerültek fogságba és hányan vannak
42 éves népfölkelők, akik mint teljesen aggok jönnek haza. El kell
borzadnunk minden testi és lelki
szenvedéstől, amely ezeket eltölti.
Szeretném, ha cz bele kerülne Európa
köztudatába.
Adataimat nem
merilem máshonnan, mint az Oroszországban
kint élő hadifoglyaink
leveléből.
A legborzasztóbb helyzetben vannak
a Pétervárott elzárt tisztek és legénység és Treszli börtönben szenvedők. Felolvas egy itteni fogoly,
levelét: Valamennyien 5—6 év óla
sínylődünk. Szibériai hadifogolytáborban átszen.edtDk a cseh és román
légionáriusok szigorú bánásmódját.
Ml, akik a folytonosan dühöngő
járványos betegséglől megszabadultunk, a mult év tavaszán megkezdtük a hazautazást, igen nehéz körülmények között. Azt reméltük, hogy
Péterví ron szabadulás vár ránk, de
nagy csalódás ért bennünket. Pétervárott az orosz kommunisták magyar
szekciója letartóztatott bennünket és
kényszermunka-táborokba, vagyis sötét börtönökbe juttatott. A mult év
juniusa óta sínylődünk itt, fűtetlen
cellákban szenvedtük át a telet. Oly
nagyfokú vérszegénység lépett fel,
hogy soknak csak negyvenet vert
a pulzusa. A hiányos táplálkozás
következtében elharapódzott a tüdővész. Fellélegzettünk, amikor a Nansen-féle akciót meghallottuk,
de
hiába volt minden. Orvos, aki segítene nincs és várjuk a szabadulást.
Tudomásunk szerint Pétervártól Irkutzig meg igen sokan osztják so.sunkat. 3
*
Ez a Treszli világa. Ablaktalan,
sötét pinceodukban, aszfalton fekszenek a hadifoglyok,
ruházatuk'
nincs. Az ülés folyik.

Bolsevista-Összeesküvés
Konstantinápolyban.
BÉCS, julius 14. (M. T. L) A
Neues Wiener foulnal
jelenti Párisból: Konstantinápolyi hiradás szeri t ott egy
kemalista-bolsevista
összeesküvés részeseit tartóztatták le,
ai-ik álamcsiny utján a szövetségesek megszállását meg akarták szüntetni. A lázadásnak a kemalistáknafr
Konstantinápoly elleni előnyomulá-'
sá al egyidejűleg kellett volna kitörni A kemalisták és a bolsevisták
a bankokban safe-ekkel is rendelkeztek, amelyekben gyújtó és robbanóanyagokat helyeztek volna el, hogy
a bankok.t a levegőbe repítsék.
Hároms ázhetvenhárom embert tartózt.ttak le, köztük asszonyokat is.

SZEGED

Néhány perc egy árverésen.
Dobra verték Orkonyl Ede hagyatékát.
SZEGED, julius 14.
(Saját
tudóittónktól.)

Az alábbi hirdetményt olvashatta a
közönség tegnap:
Pk I. <290—5. 921. U .
Néhai Orkonyt Ede hagyatékát képező
ii<KÓsá|(ainak i z elárverezésére (Szeged,
Rudolf-tér M. sz. alatt) határnapul I M I .

«"l |ullu. hó 1). napjának d. • • 3
érái* tüzetett ki
Szeged, 1921. évi julius 9-én.
Arnold s. k„ kir. jblró.

Elmentünk mi is az árverésre.
Feltűnő nagyszámú közönség zsúfolódott össze a néhai táblabíró
egyik szobájában. Cifraságok, finom
fayence éí antik darabok régi karcok, olajképek és bútorok között
lapozgat a járá biró. Körülötte az
örökösök kissé izgatottan várják a
hivatalos közeg intézkedéseit. A
közéleti nevezetességei közül dr.
Szalay Józs .f kerületi rendőrfőkapitányt, Móra Ferenc, a muzeum
igazgatója, Tonelli Sándor kamarai
titkár és még néhány muzeumbarát
ülnek a fauteuilökben. A szoba közepén kordont von ak, e mögött
szorul a közön-ég Csupa zsibárus
nyújtogatja a nyakát levegőért, alig
egy-két kulturember mutat érdeklődést je enlétével.
Megjegyzések
röpködnek a levegőben:
— Egy daraöot már csak azért is
veszek, mert jó ember volt.
— Gyerökbiró volt.
— Áldott jó embsr.
De mikor az egyik saroktükörre
kell lici'álni, mindjárt na^obb a
kedvetlenség Ezer korona kikiáltási
ár mellett 460 koronát igér
Berger
Adolf. Tiz százalék fényűzési adó,
öt százalék vételár, fizet 526 koronát. Bu'orddrarokat adnak el ezután cs kély vételárért. A muzeális
értékű művészi darabok iránt teljesen lohadt az érdeklődés. Egy középkori olasz klpet tízezer koronával
kiált ki a biró.
Egy hang: öiven koronáért lartom.
Dirült>eg támadt az egész, vonalon.
(Pedig milyen szomorú ez I) Winkler Sándor műkereskedő e*er koronát tgér. Et y más k hang kavarja
tovább a feszült hangulatot:
— Csak itt lenne a Dávid Sándor,
majd megvenné az 1
Mási« két ember összevesz a kép
miatt.
— Nincs árnyékolása, — mondja
az egyik
— Maga nagyon laikus, mondhafnlm s>amir —, felel a másik.
Tovább vitáznak de a kép a falon
marad s a falon ' marad a többi
ötszáz korartás rézkarc, miniatűr és
dagerotjp kép is. Nem is kínálják
tovább ezeket, hanem a porcellánedényeket veszik elő. Antik darabok
vannak közöttük s egy háromszemélyes teas-erviz miatt Szalay Jó/sef
alaposan összekerül egy zsibárussal.
Pers/e Szalayé lesz a darab, 450
koronáért.
Dr. Szekerke L ajosné izgatott harcot folytat a városi muzeum képviselőivel, szintén egy teáskészletért.
A muzeum, látva őnagysága elszánt
szándékait, eláll a licitálástól s Szekerkéné boldogan fizet 260 koronát.
Bartos Lipótné két hamutarlót vásáról hetven koronáért. Ó a legjobb
vevő, aki a kikiáltási árnál is feljebb
merészkedik husz koronával.

Most isn ét a zsibátusok ju nak
inkább szóhoz

szekrényekiől

le^én

szó. Két n gy m ha^oni nyiti tt
jz.kiériyen viszeVedn.-k. A muzeum
számára al.arja Móra FeierC s az
egyiket sikerül is kilencs-áz koroná-

én megvennie. A maikat e<y sih.
árus 1300-ra htjtja fe!, de raja is
marad.

Szép könyvtárt sikerült vásárolni
a Somogyi-könyvtár részére. Közte
van a teljes Corpus Jqris és mindössze ezerötszáz koronájába került a
városnak.
Lassan kiürül a szoba és megritkul a közönség is. Az árverés el
veszti érdekességét, mi is otthagy-
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juk. Régi reminiszcenciák derűje
járkál a homlokunkon és ugy érezzük, hogy kötelességet róttunk le
ezzel a látogatással. Mert azt a hagyatékot, mit néhai Crkonyi Ede a
nép leikébe plántált, dobra nem verheti senk. s mi ötök és hü örökösei maradunk ennek.

Palágyit szervezkedésre szólítja fel a tanács.
A tiszti főügyész mentő akció|a. — Gaál Endre ujabb
színváltozása. —' A tragédia tovább játszódik.
SZEGED, julius 14.
(Saját
tudósítónktól.)

Dr. Turóczy Mihály tiszti főügyész
forszirozására dr. Gaál Endre kulturszenátor ma délelőtt a tanács asztalára teritette a sz nház megtépázott
aktacsomóját. A kulturs?enátor elejétől kezdve végig előadta a közönség által már a megunásig ismert
Nemzeti Szinház R.-t. történetét. Előadta a minisztériummal, Rónayval,
Kűithyvel és Beöthyvd folytatótt
tárgyalások eredményeit és kudarcát.
Arra való hivatkozással azután, hogy
a minisztérium előre bejelentette
a vírosnak, hogy Palágyi Lajos színigazgatónak nem adja meg a jövő
szezon megnyitásához a koncessziót,
a következő javaslatát terjesztette
elfogadás végett a tanácshoz:

— Miután
a városnak
semmiféle pozitív adat nincs a kezében
Kürthy további kísérleteinek sikerére vonatkozólag, a város tanácsa
szólítsa fel Palágyi Lajos színigazgatót,
nyilatkozzon,
hogy
atruházza-e a szerződésben
biztosított
jogait egy erre alkalmas
vállalkozóra, vagy a szerződés
értelmében
hajlandó-e
a színházat
tovább
igazgatni.
Utóbbi esetben a koncesszióját sürgősen szerezze meg és
mutassa be a tanácsnak.
Turóczy Mihály szóit a javaslathoz é- a következőket mondotta: ••
— Én a magam részéről Palágyi
működésével mindig meg vuliam
elégedve és azt hiszem, hogy a jövőben sem lesz kevésbbé alkalmas a
szinház vezetésére. Ugy látom, hogy
maga-abb helyről hajsza indult meg
Palányi Lajos ellen, amit igazságtalanságnak tartok és ez ellen, mint tanácstag, tiltakozásomat jelentem be.
A tanácsnak nem szabad tovább
segédkezni ebben a hajszában, hanem
azt minden erejével köte essége megakadáljozni. Ezért a következő javaslatomat terjesztem elő:

— A város tanácsa .'izólitsa fel
Palágy i Lajos színigazgatót a szervezkedés azonnali
megkezdésére,
hogy a színházi évadot a szerződésben előirt időben
megkezdje.
A koncesszió
kérdése
mellékes,
azt az igusató a szigiev;-d megnyitásakor kö «les csak fefmu a'ni. Nem
hinném, hogyha az iga?gató szervezett tár>uia t'l kapunyitás előtt áll,
a koncessíiót a n.iniszter megta-.,
gadhatná.
A váios tanácsa a kul'urszenátor
javaslatát elvetette és Tuióczy indítványa értelmében határozót*.
Pa ágyi Lajos tehát kezdjen szervezkedni. Sz. rvezkedjen, pedig nem
akar és nem is tud ma már megfelelő társulatot össszehozni. És ha
tudna és akarna is, akkor is hátra

van még a koncesszió

kérdése,

ami

Pal gy ra nézve csak
kedvezőtlenül]
döl el Ezt nem látja a tanács,
amikor határoz és nem készül el
arra az eshetőségre, hogy szeptemberben egy k ncessz ónélküli színigazgató áll majJ a város közönsige
elé — tehete lenül
Teg: api vezércikkünkben kiemt!tüs mar azt a megod>si módo,
aneíy <gyrtül kielégítő és r.ivó
helyzetet teremtene a színházban.

Ugy látszik, Gaál Endre az éjszaka
folyamán (nem tudhatni milyen befolyás alatt?) elállt a Beöthy-féle
indítványától, mert erről szó sem
esett a tanácsban. Bennünket azonban nem lehet minden nap fordultával ellenkező irányban befolyásolni
és
ezért
megmaradunk amellett, hogy tárgyaljon
a

város Beöthyvel

a kormánytól

füg-

getlenül és hozzon olyan megállapodást, amely megmenti a szegedi
színházat Palágyi kezéből a kultúrának. Végül is nem lehet n.indenki
olyan szerényigényü ebben a tekintetben, mint a tanács, sőt aligha
akad még ebben a városban valaki,
aki megelégedéssel gondolna vissza
a tavalyi évadra.
Meg kell még jegyeznünk figyelmeztetésül, hogyha a tanács azt
hiszi, hogy ezzel a határozatával
megoldotta a gordiusi csomót, akkor
téved. Mert igy csak tovább folytatódik az a tragédia, amelynek elsősorban Palágyi az áldozata, a tanács
behunyt szemmel tanúsítóit jóindulata következtében. Néhány-zor beigazolódott már a mi igazunk ebben
a kérdésben, be fog igazolódni most
is, nem hosszú idö múlva. Ezt
megjósolhafjuk 1

Mindnyájunknak
el k e l l m e n n i

Ha m e g f újmjjjmaáW k
a trombitát
mm

ma
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Belvárosi Moziban.
A t ö r ö k ö k visszaverték
a görögöket.
BÉCS, julius 14. A Neue Freie
Presse jelenti Berlinből: A Lokalanzeiger
rotterdami híradása szerint
Konstantinápolyból jelentik, hogy a
törökök a görögök uj támadásait
több helyütt visszaverték.

Belvárosi Mozi
Pénteken és szombaton
Julius h ó 15. és 16-án

A FEHÉR PÁVA.
G. WELLS

regénye 5 felvonásban.

Főszereplő:

Hans

Mierendorf,

a „CEZAR1NA" főszereplője.
=

Azonkívül:

=

Tündérlak 1
Magyarhonban.
Szentpéteri—Szerdahelyi népszínműve
2 felvonásban.
Szereplők:
K . D É R Y Rózsi, M. Berky
Kató, A. Erdélyi Irma, Asszonyi
László, R . d ó c r , A s z t a l o s , Reéz.

Előadások 5, 7 és 9 órakor.
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este a keresztény nemzeti párt vacsorát adott
Friedrich István tiszteletére a Wenkheimpalota termeiben, melyek színültig megteltek Friedrich ünneplő híveivel. Ez alkalommal leplezték le Friedrich pártelnök
arcképét, melyet négy iparos polgár les-i
tett meg. Névszerint: Kovács József, Csá-;
szár Karoly, Rieder Ottó, Bálint József. |
Forster Antal pártelnök adta át á képet.
Uiána dr. Wein Dezső ügyvezető-elnök
üdvözölte a párt nevében Friednchet. A
képviselők nevében Weisz Konrád mondott üdvözló-beszédet Hornyánszky Zol-I
tán dr. Polónyi Dezsőnek az igazság kiderítése érdekében kifejtett önfeláldozó
munkásságáért fejnie ki a párt soha el
nem muló háláját. Polónyi Dezső felszólalásában megállapítja, hogy Tomcsányi hamis vádat emelt Friedrich ellen. Ereki
közbeszól: Kun Béla államtitkárja volt I
El kell onnan távolítani 1 Ilyen ember nemi
ülhet a parlamentben | Lesz rá gondom,
hogy be fogják ezért csukni I Szilágyi Lajosi
felszólalásában kifejti, hogy Friedrich al-l
láspontjának kell érvényesülni.
Azután Friedrich István emelkedett szó-|
lásra. Mielőtt beszédét elkezdette volna, 1
az egybegyűlt közönség percekig ünne-l
pelte: Polónyi Dezső nevét e heiyen nemi
emlitem. Az ő neve szivem vérébe van]
belepláqtálva. öt ott emlegetjük imádságbal
foglalva, ahol egy család szeretete és bé-l
kéje találja meg újra a régi harmóniát.!
Azután a rettenetes kátvária után könnyül
az én helyzetem. Először, mert ártatlanl
vo'tam, másodszor pedig olyan védőm
volt, hogy nem volt nagy dolog vádlott-1
nak lenni és elégtételt kapni. Ha a belpolitikában válság lesz, az nem lesz valami
kisebb válság. Végleges berendezkedés j
akkor lesz csak ebben az országban, lu
a határaink a régiek lesznek. Friedrich
után Ereki és mások szólaltak fel.
i ,
•

A budapesti ügyvédi kamara tegnap délután folytatta azt az értekezletet, melyet
az uj sajtótörvény jogi megvitatása tárgyában hivtak egybe. Az értekezlet vá- h
lasztott egy szövegező bizottságot, amely
a javaslattal szemben elaborátumba foglalja a jogi érveket és azt az igazságügyminiszter és a nemzetgyűlés elé juttatja. 1
•
,*

De Monzic szenátor
a trianoni béke- 11
szerződés kapcsán a szenátusban ezeket i
mondotta:
— Lehetetlen, hogy Franciaország ne 1
látná meg azt a veszélyt, amelyet a Ma- I
gyarország rovására megnövelt Ausztria
| jelentene. A nyugati vármegyék is, ugy *
látszik jobban szeretnék a Németországhoz való csatlakozást az osztrák fennható- 1
ságnál. Minthogy itt az igazság nevében [t
beszélnek, felelősségűnk valósággal há- [l
borús felelősség, mert hadjárat folyik itt I
Magyarország
ellen.
Magyarországtól
ezredéves területének
ujabb darabját á
veszik el, hogy megnövesszék vele Ausz- t
triát, azt az Ausztriát, amely jelen hely-lcl
zetében az ajándékot megőrizni képtelen. ,
•
Május
3-án Missuri
államban
St.Louisnak és környékének magyar eredetű
lakosai a Concordia-Hallban nagy tilta-jjk
kozó gyűlést tartottak, amelyen allast fog-' s
laltak a magyar területek erőszakos el-,
szakítása ellen. A népgyűlés, amely a
st.-louisi Szent István Egylet elnökének h
és titkárának kezdeményezésére ült össze,
kiáltványt szerkesztett, amelyet a Missuri
állam szenátusához juttattak azzal a kéréssel, hogy tartalmát terjessze
Harding
elnök elé. A kiáltványt, amelyet körülbelül
tízezren irta:< alá, egyebek között a következöke: mondja:
Mi, Magyarország volt alattvaló és azok u
leszármazottai, magyarországi betelepül- Ul
tek, kik most lojális amerikai állampolgá- cs
rok vagyunk, esedezve fordulunk az P<
Egyesült-Államok népéhez és kormányá- //
hoz, kérve azt, hogy érvényesítse befolyását oly irányban, hogy Magyarország megszállott területcin a lakosságnak a népszavazási jog megadassék, vagyis hogy ||
rendelkezhessenek azok önmaguk felöl e« n„
ők döntsék el, vájjon függetlenek óhajtanak-e lenni, vagy podig ha nem, melyik
kormánynak akarnak hűséget esküdni;
akaratuk ellenére azonban semmiesetre
se kényszerítsék őket idegenek szolgála- lí
tába. Ez a népszavazás valamely elfogu^
latlan felelős kormány vagy kormányok ta
felügyelete alatt volna megejtendő. Ezt at ca
óhajunkat a méltányosság és igazság nevé- >y
ben kiáltjuk világgá.
tel

*

Batikfestést, lámpa
ernyő és játékkészítést^
3 S három hét alatt töe

ORAF G Y Ö R G Y I K E berlini iparművész ral
nő. Kurzus julius 18-én kezdődik. Érdek- Sl
lődni lehet Berlini-körűt 5. sz. alatt. 70*
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Szeged, 1921 juliut 15.

Szeged gabonaellátásának biztosítása.
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— A GOK adja kl a szállítási igazolványokat. —

SZEGED, julius 14.
— Magyar nők napja. Horthy
Mik(Saját
tudósítónktól.)
lósné őfőméltósága tiszteletére vasárnap
rendezendő .Magyar nők napja* programNéhány nap előtt nagy Aggodalját az ünnepség rendezöbizottsága a kömat keliett az érdekeltek közölt az
vetkezőképen állapította meg: Reggel 3
a hir, hogy a föidm<ve'ésügyi miórkor ünnepi szentmise a rókusi templomnisztérium közéle mezéM
osztálya
ban. Délelőtt fél I I órakor diszgyülés a
Szegedet is azon városok közé soBelvárosi Moziban. A gyűlésen Szende
rozta. amelyek gabonas-áll tás szemPálné, Zadravecz
István tábori püspök és i pontjából
igazolvány-kényszer alá
Somogyi Szilveszter polgármester beszélesnek. Attól kellett iariail ugvanis,
nek a nap jelentőségéről. Délután 3 órahogy a körülményes igazo'vinyktálkor a korzót elzárják és c<ak az ötkorolilás következtében Szgedre nem
nás belépőjegy megváltása után engedik
jöhet idejében és elegendő mennyibe a közönséget az ottrendezendő ünnepségben gabona
i y majd li-ztségre, amelyen a gyermek-szépségversein>ég fog beállani. Éppen a ntpoknyen és katonazenén kivül különféle énekban teltük szóvá, h ty a hatós^i
és táncszámok fogják mulattatni a megközegek a vá'Osbejáróknál feltarjelenteket. Este nyolc órakor a korzón
tóztatják a gabonaszállító kocsikat
felállított sátorban métsékclt árért vacsoés igazolvány nélkül n:m engedik
rát szolgálnak fel a magyar ruhás asszobe a városba a gabonát.
nyok és leányok A szegcdi magyar aszEbben az ügyben a po'gármesler
szonyok albuma az ünnspség napján a
is interveniált a földmive ésügyi miBelvárosi Moziban és a korzón is ki lesz
nisztériumnál, de eredménytelenül.
állítva.

iit.
tyü
lan
fim
Mt*/íml
dés I

—
Amiről megfeledkeztek. A
kolozsvári egyetem idehelyezésével
kapcsolatos . átalakítási munkálatok
már javában folynak és ezzel arányosan napról-napra apad az egyetemi toldozások-foldozások céljai'a
előirányzott hétmillió korona is, ugy
lu
hogy nemsokára, ha százfelé is,
1ch
elhelyezkedhetik Szeeeden az egyetem egyrésze.
S ándékosan irtuk le
létezt a szót, hogy egyrésze,
mert
mint értesülünk, a felajánlott épüleff
nem
elegendők arra, hogy
vá- tek
ami az egyetely azokba mindent,
og- temhez tartozik, el lehessen heRylyezni. Igy
például
még ed,tj«.
dig senkinek sem jutott eszébe,
•ke- hogy a kolozsvári egyetemnek ötveniket ezer kötetből álló, roppant értékes
könyvtára is van, amelyet szintén
ne
leho/nak Szegedre. A könyvtár száPa- mára megfe edkeztek alkalmas helyitria
ugy séget kijelölni, ugy, hogy most az a
helyzet állott elő, hogy nem tudja
ato- senki, mit csináljanak ezzel a hatat
ben mas könyvgyűjteménnyel. A Somogyihác itt könyvtár túlzsúfolt és különben is
gt,ól az alapítólevél szerint csak a város
Dltát tulajdonát képező könyveket szabad
tsz- ott őrizni, igy hát ez a megoldás
ely- nem lehetséges. A Szegeden időző
len.
egyetemi tanárok k váncsian lesik
St.- könyvtáruk sorsát, melynek az okJetü tatás szempontjából nagy fontosilla- sága van.
tot- •
el-.
— P á r garasért új ruhája lesz,
t a
:nek ha Bermann-fé\t Merkúr ruha/estéket
sze, vásárol. Ara 3 korona.
723
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hivakészáma közli: Dr.

Minnich

ling

talos lap mai

vet-

törvényszéki orvosnak és dr
Oyurmdn
Emil budapesti székesfővárosi közkórházi
lőorvosnak a közegészségügy terén szerzett érdemeik elismerésein a Kormányzó
ai őfőméltósága az egészségügyi főtanácsos cimet adományozni méltó.- tátott. Dr.
Polgár Emilnek, dr. Barta Gézának es dr.
Hajnos Gyulának a magyar postaszemélyzet országos betegsegélyző szakorvosainak
i közegészségügy terén kifejtett értékes
te buzgó munkásságuk clismeréseül a
Kormányzó ur őfőméltósága az egészség-

•elUI Károly egyetemi magántanár, kir. büntetőizok

pül-

•igáaz
lyá•lyá-

üegiép-

togy

I es
íjta-

ügyi tanácsos cimet adományozni méltóz-

tatott.

í.yik
—
Az
egyetemi
költségvetés.
dni;
;etre A tanács elrendelte, hogy a főmérálai>gu- nök és a főszámvevő az egyetemmel
ívok kapcsolatosan előrelátható kiadásot az kat a jövő évi költségvetésben iráevé- nyozza elő.
iijM^-Pggp
'
rj_

- Tört aranyat, arany- és ezüstpénz t ismét legmacasabb áron vesz Mül-

koffer órás és ékszerész, Kárász-utca 2.4.>4

A Kereskedelmi és Iptrkamara a
maga részéiől, rámutalva az ebből
eredő nehézségekre, ju'iu< 9 ^n táviraiilag kereste meg a földmiv lésügvi minisztert és az
igazolványkényszer feloldását
kérte. A föld niv»lésügyi miniszter inéz'-edé-e ma
étkezett meg a kamanhoz, amely
szerint az igazo'vínyi'énys/eri a mi-

niszter nem hajlandó

ugyan

felol-

dani, de honortlva az aoból eredő
nehézségeket, hogy az igazolványoknak 3uJapesten való khllitása csak
idővé ztesépgel esz^ö ölhető,

kétszáz darab szállítási
igazolványt bocsájtott a szegedi GOKkirendeltségnek a rendelkezésére,
azzal az utasítással,
hogy ezeket az igazolványokat
a belföldről Szeged város
területére

Megjegyzendő, hogy ezek a szállítási igazolványok csak a vasúton,
haión, vagy gépjárművön eszközölt
szállításokra vonaikozn >k. A S'ekéren,
vagy csomag kban történő behozatal

nem esik igazolványkényszer

alá.

Halmos
Vikor föszolRabtró, a
OOK vezeője, már meg is kapía a
minisz ériumtól a kétszáz. da^ab szállít isi igazolványt és a felhatalmazást,
hogy a határsáv egyes á'lomásai
közötti, vaanint a bíiföldról S'eged
város terulelére irányuló forgalomban előforduló sür*ós szállítási e etekben saját hatáskörében szállítási
igatol lányokat kiadhasson. Az igazolvány iránti kére'meket Halmos
Vik'or fősztflgabiróh >z, mint a GOK
vezetőjéhez címezve, 10 koronás okmánybélyeuge' ellátva kell benyújtani. Azok, akik szeméyesen nem
nyújthatják be kérvényüket, az igazolvánvi a kö/L azyatá i h i'ós g u'án
táviratilag is kérelmezhetik. Halmos
föszogabiró kijelentette, hogy szál-

x Szenzáció* sikere volt a Korzó
Moziban A brixtoni
keselyű
cimü
amerikai kalandortörténet második
rés/ének is, amelyet szerdán vetített a Korzó Mozi. Ennek a páratlanul érdekes és rendkívül izgalmas
amerikai detektiv-filmnek második
része ma kerül szinre utoljára. Az
amerikai slágerfilmmel egyidejűleg
mutatja be a Korzó Mozi
Böby
mint erénycsősz
cimü pompás vígjátékot Jegyekről a rendkívüli érdeklődésre való tekintettel
ajánlatos
előre gondoskodni. A brixtoni keselyű minden eddigi előadását zsúfolt nézőtér élvezte.
— Clpőaján atok a váróinak. A város a közigazgatási alkalmazottak részére
a szokásos évi beszerzésekhez kért a
szegedi üzemektől árajánlatot A 36 pár
elsőrendű cipőre és féltalpalásra a következő árajánlatokat kap a : A Papucstermelő Szövetkezet 780 K és 120 K,
Metzger Péier 670 K és 160 K, a Szegedi
Cipőgyár R t pedig 6 0 K és 130 koronát kér a cipőért, illetve talpalásért. A
tanács a legutóbbit találta a legkedvezőbbnek.

— ö gyilkos bankhivat*lnok.
A Nap irja: Dr. Szilárd
Ödön, a
Magyar-Olasz Bank főtisztviselője
lítás igazolványt csak legális kereslakásán, az Újpesti rakpart 3/b.
kedőknek,
malmosoknak
éj lisztkeszámú házban mérget ivott és utána
reskedőknek
ad ki, vauyis azoknak,
mellbelőtte magát. 12 leve'et hagyott
akik Szeged ellátását biztosit|ák. Az
hátra barátjainak és ismerőseinek.
igazolvány i ánti kérel < eket csakis
Az egyik levelét a rendőrséghez inindokolt esetben adják ki, amit Szetézte s ebben megírta, hogy önként
ged város közéle'mezési hivatala
vet tt végfet életének. Az öngyiUos
fog minden esetben igazolni. A rena bank jogi osztályának volt tisztdeletről a GOK átiratilag értesítette
viselő e.
a polgármestert. A beérkező kérelmeket a beérkezés napján soronkivüi
intézik cl, hogy Szeged gabonaelf é n y k é p e k e t QTIimíJVT fényképészlátáfa minden eszközzel biztosítleggyorsabhan UlITlUil 11 nél, Somogyi
tassák.
utca 24. szám, Korzó-Kávéház mellett. m9

Arcképes S .
— Let *<tói tátott

— Tani ók kér lm*. Több tanitó azzal
a kérelemmel fordult a város tanácsihoz,
hogy i-kolánkint három termet, valamint
a Stefániát, Felsőtiszapartot és a Boszorkányszigetet szünidei tanfolyamok céljára
engedje át. A tanács a Stefánia sétány
átengedésének kivételével hozzájárult a
kérelemhez.
— Műkedvelő elöadán. A SzegedFelsővárosi Ifjúsági Egyesület e hó 17-én
a Sm ha-féle vendéglőben (Római-körut
és Vásárhelyi-sugárul »ar >k) este f liyotc
órai kezdetlel nagy nyári mulatságot rendez a világháborúban elesett •gyesületi
tagok emlékoszlopa javára. Az egyesület
tagjainak közreműködésével szinrekerül Az
obsitos 3 felvonásos színjáték. 3

Korzó-Mozi
Csütörtökön

Julius 14-én

Világszenzáció!
•

1

— Penyüz4a a közkóiházban.
Megírtuk, hegy a belügyminiszter
kifogást emelt a városnál a k >zkórház tiszti és ápolónői éthpja ellen,
mtrt az a mai viláxbtn fén>üzést
jelent, amit nem tart megengedhetőnek.. A mai tanácsülésen a kul urszenátor példaképen előt rjeszteite
az fgyk hé'kö/napi tis/ti ét apo1,
armly a követkéz képen han</ik :
Ret-gel kávé, ozsonna két tojásból
rántott*, ddben guya-leves, borjúsült, zöldborsó főzelék, diósmetél!,
fekeiekívé, este füstölt serté->karaj,
ub rkasaláta, piskó'atekercs, feketekávé A tanács macáévá t.'tts a miniszter felháborodását és elhatározta, hogy a közkörházi fényűzés
folytatód sa tllen in é kedni fog. A
'e*.érdi kesébb pzon^a i a?, hosjy a
nszii etke é«re cs k hu z koron 1
w n engedélyezve szeme yenkiot és
n ponta. Hogy mi módon lehet tb'iől
ilyen fejeJe mi módon étkezni, ennek
a megf:jtésere talán legjobb lenne
pályoüijat kitűzni.
—

•
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kincses bánya.
8 felvonásban.
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— H i p n o t i k u s e r e j ű hirí S t detések ek bizonyultak a KözpoiHi
r
ejc arnok mézhi detései, mert egy
att
lözismert zsur-hősünk eskü alatt
•ész- 'állotta, hogy mostanában
nincs
dekout
t. 7UŐ Surasztal méz nélkül.

irányuló forgalom gyors lebonyolítása érdekében
saját
hatáskörében
kiadhassa.

— Javítják a tápét templomot K
város tanácsa huszonegyezer koronát engedélyezett a tápéi templom kimeszeléséra
és tatarozására.

Vígjáték 2 felvonásban.
Előadások 5, 7 és 9 órakor.
=
Remdes Mrc.vrtr<MK. = * =

i a b a d virágot behozni Újszeged*

ről Közöltük annak idejé" az ujszegedi
virágáru«as-zonyok panasiát, a viragbehozatalra kivetett vám miatt. Most értesülünk, hogy dr. Kószó István képziselő interpellációjára a pénzügyminiszter táviratilakt beszüniette a vámszedést, ami ismét
lehetővé teszi az ujszegedi virágok behozatalát.

— Tizenöt malom kapott kereskrd'lfiii őr és! en^ed- iyt. Ismeretes, hogy a földmive é ügyi minisztérium kőzé'eimezéit t száya a szegedi GOK kirendeltségének leiületén
15 malomnak keres«edelmi őrlésre
ad. tt enxedé'yi. E e< a n almok a
megőrölt gabona 15 sz zal-nát a
minisítériumnak
szokálta j k be.
N gy malom már m g is k pta az
engedélyt. Ezekhez a mai uokhoJ
állandó malom elitnőiÖKet rendelt k
ki a befolyó készlelek ellenőrzésbe.

útonálló.

Anddnyi

Barnáné magán'.óriót az éjjel, mikor az
állomásról a lakására igyekezett, a Marosutcában egy suhanc megtámadta es elvette
tőle kétszáz koronát tartalmazó pénztárcáját. A megtámadott asszony kiáltozására
a közelben posztoló rendőr elősietett és
üldözőbe vette a támadót, akit rövid hajsza után sikerült is elfognia. Bekísért* a
rendőrségre, ahol kiderült, hogy a támadó Kovács György rovottmultu csavargó. Kovácsot ma átadták az ügyészségnek.

— Í O O O O O koronás nyerem é n y esett a most folyó osztálysorsjátékban a May R. Miksa nankcég által eladott 43 062. számú
V»-ad sorsjegyre.
— Mcslpett krumplltolvaj. A rendőrség letartóztatta Dobó J*nos napszámost
azért, mert a tisztviselők földjéről nagymennyiségű burgonyát lopkodott össze.

Belvárosi Mozi
Wfl

UTOE.jAj*nt

A legszebb magyar mestermü 11

Ha m e g f ú j j á k
a trombitát.
Hazafias énekes moziszkecs 4 felv.-ban.
2 felvonás színpadon
:s 2 felvonás filmen)
irta: Porzsolt Kálmán, zenéjét Harmath
Imre verseire szerzette:
Vincze Zsigmond, rendezte: Deésy Alfréd

S

Személyek:
Bubolya Gyúró . . . s z a lkay Lajos
Hanka
MedgyaszayA.
Misu .
LigeU Lajos
Gábor Aron, székely
paraszt. . . Repkay Béla
Málika, huga . . . .
Tercsányi Viki
Magyarország lelke szólal meg ebben
a darabban, a jeleneteknél csupa köny,
majd h a r s o g ó k a c a g á s a nézőtér.

Előadások

5, 7 és 9 órako-.

Helvárak: Páholyülés 20, zsölye 18, I. r.
erkély 18, II r erkély 16, támlásszék
16, I r. z^rtszék 12. II r. zárts/ék 8 K.

SZEOED
— Nem megv le a fa ára. A
belügyminiszter felhívta a városi hatóság figyelmét arra, hogy a fa ára
előrelá hatólag megállapodik, sőt
emelkedni fog. Felszólítja ezért a
várost h igy téli fa-szükségletét már
most fedezze. A tanács mai ülésén
megállapította, hogy ezt a maga
részérői már megtette. Egyúttal elhatározta a tanácá, hogy az Agricola
száz vagon fáját, miután hajlandó
13,000 koronáért átadni, későbbi
kiegyenlítés feltétele mellett átveszi.
— Életunt agg-ttyin. Tóth József 68
éves napszámos <5ngyilkossági szándékból
bicskával veszélyes sebet ejtet testének
alsó részén. A mentők súlyos sebesülésével a köz kórházba szállították, hol- kihallgatása alkalmával elmondotta, hogy lassan
gyógyuló betegsége miatt akart megválni
tu életétől.
— Te.jeaikcdik a lakáshlvatat. A
lakáshivaial kéli a tanácsot, hogy a szomszédságában levö statisztikai hivatalt helyezzék máshova, mert az eddigi helyiségek szűknek bizonyultak. A tanács utasítja
a főmérnököt, hogy ki lásson megfelelő
helyiségek után a statisztikai hivatal számára.

x Megdönt a Mnrevü. A Korzó
Mozi igazgatósága belátván, hogy a
mozielőadásokra mily óriási károkkal
és visszaesésekkel járnak a filmrevük,
elhatározta, hogy semmilyen formában íöbbé filmrevüket nem csinál.
Megn arad régi elvénél mindig elsőrangú és kiváló moziműsort adni,
amellyel a mozilátogató közönséget
teljesen ki fogja elégíteni. A közönség nem azért megy moziba, hogy
ott néha jó, néha kevésbé jó színészeknek a szereplését
hallgassa,
hanem azért megy, hogy mozit lásson
és élvezzen. A közönségnök az a
rétege, aki az eleven színészekre
kíváncsi, az abbeli vágyát kielégítheti a színházban és nem fog menni
azért a moziba. A Korzó Mozi e
héten lejátsza „A brixtoni keselyű"
második és harmadik részét és
vasárnaptól kezdve teljes két órás
elsőrangú összeválogatott filmeket
fog
mindenkor
a mezilátogató
publikumnak bemutatni az ő kiváló
és elsőrangú zenekarának kíséretével.
— A k.i'onal futbalc>.apatok mérkö
tése A folyó hó 3-án eldöntetlen maradt
futbalmérkőzést a katonai körletparancsnokság utász- és 19. gyalogezredben csapatai. között folyó hó 16-án délután 5
órakor tartják meg a körlet-sportpályán.
A mérkőzés Szeged város vándordijáért
folyik. Ülőhely 15 korona és a vigalmi adó,
állóhely 8 korona és a vigalmi adó, katonajegy 5 korona vigalmi adóval együtt. Jegyek elővételben kaphatók Szentháromsagutca 2. sz., földszint, jobboldal.

Kisgazdak

a kormány ellen.

BUDAPEST, julius 14. A Világ
irja: Az ellenzéknek három nappal
ezelőtt megindított offenzívája most
ujabb fordulathoz érkezett.
Bethlen
István min szterelnöknek Rnppert Rezső interpellációjára adott válaszát
a kisgazdapárt egyrésze nem vette
tudomásul
és a kisgozdapárt egy
másik tekintélyes része a szavazás
elöl kivonult a teremből.
A kisga daképviselöknek ez a nyílt
fellépése a kormmnyal szemben nagyobb jelentőségű, mivel a kisgazdapárt kb. két héttel ezelőtt a miniszterelnök indítványára kimondotta, hogy
azok a képviselők, akik bármi kérdésben a kormány ellen szavadnak,
kötelesek ennek konzekvenciáit magukra nézve levonni Az interpelláció
tudomásulvétele ellen szavazott Szijj
Bálint, a kisgazdapátt egyik alenöke, a párt egyik legbefolyásosabb
tagja is.

László-garageban

Bérautók

legbiztosabb
megrendelhetők éjjel-nappal

Polgár u ca 4.
Telefon 814.
6is
pr
BENZIN
KWPtinTÓ.

A rendőrség meggátolja
a sportbotranyokat
SZEGED, julius 14.
(Saját

tudósítónktól.)

Az utóbbi időben gyakran előfordult, hogy a futbalmérkőzések
alkalmával a közönség a mérkőző
csapatokkal szemben táplált szimpátiájának, vagy antipáliájának ugy
adott kifeezést, hogy a nemtetsző
játékosokat hol szóval, hol tettel sértegette és bántalmazta. A szegedi
futbalcsapatok vezetősége eddig tétlenül nézte ezeket a visszás állapotokat, ami különösen a vidékről jött
játékosok körében keltett elkeseredést, most azonban együttes gyűlésen foglalkoztak a sportegyesülefek
ezzel a kérdéssel és elhatározták,
hogy a mérkőzéseken előfordult és
a közönség részéről felidézett sajnálatos incidensek meggátlására a
rendőrséghez fordulnak orvoslásért.
A rendörségen tudomásul vetfek
a futbalcsapatok kérelmet és azt az
utasítást adták, hogy a mérkőzések
rendezősége adjon ki egy „Figyelmeztetés"-!, amelyben óva intsék a
közönséget minden rendbontástól,
mert a iendboniókkal ízemben a
jövőben a rendőrség
a
legszigorúb-

Szeged, 1921 julius 15.

Tőzsde.

Beniczky Ö d ö n mentelmi Ugye.
BUDAPEST, julius 14. A Virradat irja: A nemzetgyűlés mentelmi
bizottsága tudvalevőleg minden tanút kihallgatott Behiózky
ÖJön ismeretes mentelmi üg ében. Az iratokat most kiadták Rubinek
István
előadónak, aki a naay anyagot előreláthatólag csak 8—10 nap alatt
tudji feldolgozni. Amint az előadó
jelentését belerjeszti, rögtön kiiüzik
az utolsó ülés terminusát, melyen
már csak a szavazás fog vígbetneiini.
Értesülésünk szerin* a intntelmi bizottság tagjain k véleménye telje en
megoszlik, még pedig olyan sajátságos módon, hogy mindkét véleményre pontosan azenosszámu szavazat esik, A döntés joga dr. Kutkafalvy Miklóst, a bizottság elnökét
foga megilletni. Kutkafalvy cz ülést ket a iegszigoruabb pártatlansággal vezette, azonban ismert felfogása és polit kai pártállása midtt
netn lehet késéges, hogy Beniczky
mentelmi jogának megszorítását fogja
kimondani. Eszerint, ha a szavazatok száma tényleg egyenlő, ez
egyúttal a bizottság határozatának a
kimenetelét is jelenti.

SZEGED, julius 14.
Szegedi értéktőzsde: Élénk kereslet
márkában. Kölés 379-380 mellett jölt léire.
Szegedi árutőzsde: Nem volt kötés.
Budapesti «áró4 folyamok: Lei 400
410 márka 365 3.85, Iont lOCO-lOiO,
fr. frank 22.30 -22.70. sv. frank 46
47.— dollár 272- 200, Napóleon 920940, lira 13 15-13 30.
rubel 0.39-0.40
sokol 385-39 \ kor. dinár 7.2 j.-7.30,
fr. dinár 7.20-7.40,
itvj
,
osrtrák 36V«—37«/«. L márka 167,-17'/,.
ZÜRICH, julius 14. (Nyitás 1 Bei in
8.05, Newyork 602, Milano 28.70, Kukarest 8.60, Budapest 2-15, Varsó 32. Hrága
7.95, Bécs 82, osztr. bélyegzett 80,
Zágráb 3.85.

vwvwyrvvrrvvvyvvyvwvYv^
Szerkesztik: Or. SZILASSY CASAR a< VERMES ERB0
A s z e r k e s z t é s é i t t e l e l ö t : Or. SZILASSY CASAR.

'át: tulajdonos: .SZEOED* Uukiadóvíllala" r-t
B á s t y a - u . 2. sz. a l a t t i C s u r c s l c s
S v e t o / á r ü l e t é t á t v e t t e m , az
érdekeltek felkéretnek, netáni követelésüket 8 nap alatt bejelenteni szíveskedjenek.
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Özv. Német Istvánná.

í Hulladék sárgarezet,
v B t r . ' . i . t ismét vásáro' minden mennyiségben
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műszaki és elektró echnikal vállalata 712
SZEOED, Tisza Lajos-körut, Pflspük-téri bazát.

ban fog eljárni és a botrány okozóit közrendháboritás miatt felelősségre vonják és kíméletlenül elitélik.

Horváth Mihály
elsőrendű szabósága
509
Feketes s-utca 11. sz
(néiváLnszTó
ÉPÚC,ET.)

A figyeln^eztelő plakát a közeli napokban jelenik meg.

Egy békebeli fekete r u h a olcsón eladó.

Hramia!,brllliánsf, hamis Iogakat
régi ezüstöt, pénzt, mindennemű ékszereket,

aranyat 60—100 kor.-lg veszek
DEUTSCN
Korzó-Mozi-ház.
732

IMRE
Széchenyi-tér 9.

Bécsi-körut 30. sz. ház
szabadkézből eladó.
Felvilágosítást nyújtanak Földváryutca 2. sz. alatt.
731

**************************
Vasárnap döntenek a felsősziléziai kérdésben.
BÉCS, julius 14. A Neue Freie
Presse
jelenti Berlinből: A
Neue
Züricher Zeitung londoni szikratávirat
alapján arról értesült, hogy a legfelsőbb tanács e hó 17-ikén fog
összeülni, hogy döntsön a felsősziléziai kérdésben. Sforza felosztási
tervét állítólag nagymértékben figyelembe fogják venni. Az angol álláspont is nagyban közeledett az olaszhoz. Kétség sem fér hozzá, hogy a
szövetséges ha'almak előzetes megbeszélései máris végleges megegyezésre vezetnek. A legfelsőbb tanács
ülése már csak külső formaság.

Átszervezik
az államrendőrséget.
BUDAPEST, julius 14. A Virradat iria: A belügyminisztériumban
már hetek óta foglalkoznak az állam
rendőrség álszervezesével. Egyelőre
a vidéki szervezetek módosításáról
folytak tárgyalások ; e célból a vidéki
főkapitányok a belügyminiszternél
értekezleten jelentek meg. Az értekezleten több aktuális kérdéstől tárgyaltak és a vélemenyek mrgegveziek
abban, hogy radikális átszervezésekre
van szükség. Elsősorban uj szolgálati szabályzatot léptetnek életbe,
mely a? ősz folyamán rendelet formájában fon mrgjeenni. A réti ii ztr
viselők kö ül töbneket nyugdíjazni
fognak, az á iamrendőrs,lg határsi é 1
kirendeltségeit Visszav nják a dem irkációs vona'ig és e ek szerepéi v' nőrségek veszik át. A vámőrség vtzetői
lé^z're küön tanfulyamokat állítanak f ' í a J r
-

SPO
Szegedi AK—Szombathelyi AK.
Közeleg a ragy nap, amdy nemcsak a Délvidék bajnokcsapatára, a
SzAK-ra, hanem egész Szegedre
órási fontossággal bír. Vasárnap délután a Vasutasok páy ján kerül
öss?e a Dél és Nyugat két nagyerejü ellenfele. A mérkőzés győztese fogja viselni valószínűleg a
„Vidék legjobb csapata" cimét. A
csapatok találkozása nagy izgalomban tartja nemcsak Szegedet és
Szombathelyt, hanem a fővárossal
együtt az egész ország sportközönségét. Az eredményt előre jósolni
lehetetlen. Mindkét csapat sok babért
aratott már maginak, illetve a vidéknek. Ha a papírformát vennénk alapul, ta 4n a Szombathelyi AK győzelme volna várható. Azonban az
ilyen papírforma uáni következtetés
sohasem vált be. Emelleit szólna
még a SzAK vasárnapi veresége,
ami azonban oly körülmények között
történt, hogy a két SzAK között
ezek alapján sem lehet párhuzamot
vonni. Most fog tehát eldőlni, ki
a jobb: Szeged vagy Szombathely ?
Mi bizunk a győzelemben, mert ha
Szeged kiváló és derék 11 fia teljes
odaadással,
igaz győzniakaráss 1
megy a küzdelembe, mindvégig
tűzzel, lelkesedéssel, az utolsó percig
kitartással küzd, ugy nem fog elmaradni a várva-várt győzeiem. A
mérkőzést előreláthatólag Kiss Meny
hért fővárosi biró vezeti, akinek
személye teljes garancia az óriási,
jelentőségű mérkőzés kifogástalan
levezetésére.
Elhalarzto't úszóverseny. A Szegedi
Uszóegyesület
jnvat losan
közli, hojjy 17 re jelz tt u zóvcis-iyét technikai okok mi tt julius
24-re halasztotta.
•**************/**********•
< yári leányok pénzüket most nem a
drogériákba hordják szépitőszerekért,hanem
a Központi Tejcsarnok fiókjaiba mézért,
amely nemcsak szépit, hanem hizlal is. 090

a*************************

Nyomatott a Dél magy arország hírlap- és nyomdavállalatnál, Petőfi Sándor-sugárut 5.

Uj burgonya

bu

legolcsóbb napi árban kapható

Lévaynál, Csirke-piac.

Lejszebb kivifelkan
olcsón készítek I-rendü anyagból 708
legkényesebb igényeket kielégítő
f r a n c i a H é ö a m e n k ii c i p ő k é *
Javításokat gyorsan és portosan kés itek.
Jípmpfltr Poponp u r i é s nÖ1 cipész, GizellallullJCll) " l l ü i l u tér 4 Pmtos kiszolgálás

POLOSKA

tökéletes kiirtására
biztosabb a HRANKL-file

POLOSKA HALÁL
|

A petéket is kipusttitja.
Foltot nem hagy vissza.
Próbaüveg . . 2 S korona.
Eredeti üveg . 4 0 kuraaa.
Kapható a készítőnél; .

FRflNKi H N T f U f t t t ^ S S :

Fiatal levele ő
vagy levelezőnö
ki a magyar és német levelezésben. gépírásban, gyorsírás-. 729
ban teljesen Jártaa, felvétetik

a BACK-malcmban.

„MANES"
IWA
NF
S
szállitmánybi
l » I rigyar, 11 L m e t , ' v éd tositó társasá
Képviselii West-East n e m - e t k ö i l
• szállítmányozó r.-t. fiókja
Q
BlxtO.lt mindennemű a z á l l l l m á n y oh»t o l r . ó lillt é L l - k m . I l . t t M i n d e n v a l u t á b a n i i o n n a I kár-,
l i i c t e s . Uti p o d g y j . i b l i t o t l t á . h o t c l b . n történá
l " P á » i l l t i i is
Tisza Lajos-körut 59., Korona-u. sarok. Teleion 12-90

Burgonya
kilója 5 — korona.
viszonteladásra házhoz szállítva 4 50

Fölözöff-fej
literje 5 korona

a Központi Tejcsarnok
fióktejcsarnokaiban.
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