S'etred,

1921 j u l i u s

23.

ELÓriZETESI ARAK:
Z f l évre S00 kor. I NegyrdévreIWhor
fél évre 300 „ I ÍT*
so .

Ára 2 korona.

Megjelenik naponkint délután.

S t o m b a t , II. évt., 167. szám.

SZtRKESZTÓSÉG tS KIADÓHIVATAL:
KAIcaey-utca 6.

•

Telefon 13-33.

a világra nézve, hogy Magyarország
bizonyos igazságé; szabály szerint
fizessen. Megállapítja, hogy Magyarország sokkal súlyosabb mértékben
Átadták a díszalbumot ós az asztalkát. — Dr.
szenvedett, mint más állam. MegAigner Károly elbeszóli a kihallgatás történetét.
állapítja, hogy Magyarországot a
háborúért felelősség nem terhelte.
SZEGED, julius 22.
— Főmélióságu Asszonyunk! A
Magyarország ellen nincs semmi és
(Saját
tudósítónktól.)
Szegedi Magyar Nők az elmúlt
Beszélget a kormányzóné.
különösen igazolt panaszunk.
Megírtuk, hogy a Szegedi Magyar vasárnapot a magyar történelem
EzüMn De Marcelle költői lendüAzután hel!> el kínálta meg a külAsszonyok diszes albumot és gyö- magyar
asszonyai
tiszteletének
nyörű asztalkát készítettek a kor- szentelték és bennünket küldtek ki, döttséget és körülbelül egy fél óra letű idézettel fzivrehatóan vázolta az
mány zóné őfőméltósága tiszteletére. hogy Főm él lóságod előtt, mint hosszáig végtelen közvetlenséggel elszakított országrészek fájdalmát
kisérő leveléről beA nemes mozgalom az egész város hazánk legelső Nagyasszonya előtt és kedvességgel eltársalgott velünk. Majd Millerand
Megemlítette, hogy régebben né- szél'. Hangsúlyozta, hogy sem a
közönségét macával ragadta ama a társadalom minden rétegét képőszinte lelkesültségbe, amely itt, a viselve hódolatunkat nyilvánítsuk. hányszor már megfordult Szegeden saint-germainei, sem a versaillesi
magyar ugaron, minden keblet a Amint a szegedi igaz magyar fér- és igy emlékszik a városra. Kijelen- békét Imon'ó kisérő levél nem kökormányzóért és Föméltóságu Asz- fiak követendő . példánykepükül a tette, hogy a legközelebbi alkalmat, vette. Ebben a kisérő levélben meg
szonydért mügtelit. A Szegedi Magyar Kormányzó ur Öfőméllóságát tart- ha a Kormányzó ur Őfőméltósága van állapítva, hogy az államok állásfoglalása nem végleges, hogy biAsszonyok dr. Aigner Károly főispán ják,
ugy
választottuk mi pél- Szegedre jön, fel fogja használni
zonyos engedményre van szükség.
err?,
hogy
látogatást
tegyen
várovezetése alatt szerdán indu tak el a dányképül
Föméltóságos Asszofővárosba, hogy a remek ajándékot nyunkat. Mi Föméltóságodban talál- sunkban. Üdvözletét küldi az összes Konstatálta, hogy ez következménye
a kormányzónénak átadják. A kül- tuk fel a magyar nö, a magyar szegedi magyar nőknek és hazafias volt a magyar delegáció párisi műdöttség ma érkezett haza s Aigner hitves és a magyar anya tökéletes- munkájukban egyetértést és kitartást ködésének.
A francia szenátusban az egyik
főispán munkatársunknak az al ábbi- ségét és példáját követve igyekszünk kiván nekik. Azután felhatalmazott
akban beszélte el a kihallgatás le- a hazaszeretetet éleszteni és fokozni, bennünket, hogy a kastély parkját szónok rámutatott arra a jogtalanságra, ame'y Magyarországot Nyufolyását :
férfiainkat támogatni, szívóssá és megtekinthessük.
gatmagyarország
elszakitásával
éri
*
kitartóvá
tenni
és
gyermekeinket
igaz
A megérkezés.
és
amellyel
megjutalmazzák
azt
az
magyarokká nevelni. Fogadja FömélA Szegedi Magyar Asszonyok
— A küldötiség az én vezetésem tóságu Nagyasszonyunk tiszteletteljes küldöttsége tegnap este érkezett Ausztriát, amely nagyobb ellensége
alatt érkezett Budapestre. Tagjai hódolatunkat megértő szeretettel és haza Budapestről.
A
mozgalom volt Franciaországnak, mint Magyarvoltak dr. Aigner Kdrolyné, dr. Kószó fogadja kegyesen ennek emlékeül sikere legnagyobbrészt Szende Pálné ország. A másik szónok szóbahozta,
Isivánné a Nővédö-Egyesület kép- a Szegedi Magyar Nőknek magunk- fáradhatatlan buzgóságánik köszön- hogy Közép- és Kelet-Európa szétviseleten, Kovács Károly ezredesné, kal hozott ajándékát.
bomlása következett be. Ennek köhető.a MOVE képviseletében, Szende Pálné
vetkezménye az lett, hogy Középa kcresztényszocialista-párt képviseEurópában az egyensúlyt nem tudletében, dr. Szirdky Gyuláné a Szent
ják helyreállítani. Ennek a szétVince-Egyesület képviseletében és
morzsolásnak egyetlen ellenmérge
Gdrgydn Jánosné a kisgazda-asszolenne a nemzetiségi eiv érvényesítése.
nyok képviseletében. Magunkkal vitA Magyarország mellett felszólaló
tük a díszei, bőrkötésű albumot,
— A nemzetgyűlés mai ülése. —
két szenátor beszédére Briand
miamelyben a • szegedi magyarruhás
niszterelnök válaszolt. Mint a kornők képei diszlettek. A diszes kötést
BUDAPEST, julius 22. (M. T. I.) nem jártak: a trianoni szerződés
Kokovay
Ilus, a fényképeket Till A nemzetgyü'és mái ülését 11 óra- olyan maradt, amilyennek készítették. i mány feje és képviselője beszél,
Viktor készítette igen ízlésesen. Fel- kor nyitotta meg Kenéz Béla alelnök. Ehhez a francia szenátus hozzá- tehát kötelessége volt a trianoni
békeszerződést ratifikálni, ezért cávittük
azt. a
P
U L J továbbá
UHL- H
- magyar moti- Jelenti, hogy Drózdy
Győző meg- járult, azonban nem kicsinyelhetjük .'olni igyekezett két barátunk érveit,
vumu faragásokkal díszített és dió- I választása óla 30 nap telt el és vég
le azt az erkölcsi eredményt, amely azonban már nem a gyűlölködés
leg igazolt
jelenti ki. már e két felszólalás folytán is
fából készült asztalkát, amelyet Kör•
'
" 'képviselőnek
'
hangján beszélt. Köszönettel tartomendy Mátyás készített remekbe. Jelenti, hogy Négyessy László nem- eléretett. Meg kell állapítani, hogy zunk Briandnak, mert beszédéből
Megérkezésünk után egy külön zetgyűlési képviselő napirendelőtti a magyar-székely
igazságtalanság- megtudjuk, hogy Magyarországot
villamoskocsit
béreltünk,
amely, felszólalásra kapott engedélyt.
nak eszméje nyíltan
felvettetett' a nem a háború után, hanem már a
Gödöllőre és vissza szállított benszenátusban,
ott nyíltan háború alatt darabolták fel. Nem
Négyessy
László elnézést kér, francia
nünket. A kihallgatás idejét 11 óra hogy napirend előtt szólal fel, ;de tárgy altatott. Ez annál fontosabb, elég erős argumentum szemében
30 percre tűzték ki, de mi hamarább nem mulaszthatja el az alkalmat — mert ellenük legelfogulatlanabbnak az, hogy aránytalan mértékben
érkéz ünk és a Föméltóságu Asszony úgymond —, hogy az immár euró- mutatkozó nemzet parlamentjében szenvedett a magyarság, hanem
olyan kegyes volt hozzánk, hogy n paivá vált magyar-ügyet a nemzet- történtek a nyilatkozatok s éppen előveszi
azt a régi argumentu•negjelölt időpontnál tíz perccel ko- gyűlés szóvá ne tegye. Felszólalása a vezető kontinentális állam parlamot, hogy Magyarországnak most
rábban fogadott bennünket. A ki- tárgyát eddig egyetlen miniszterrel, mentében hangzottak el a nagy
szenvednie kell, mert évszázadokon
hallgatás elölt a hölgyek rézérc sem a kormány összességével nem tetszéssel fogadott ezen nyilatkozakeresztül
elnyomta a nemzetiségeket.
egy szárnysegéd rendelkezésre bo- közölte, mert nem akarta, hogy en- tok és formális indítványok tétetnek
csátotta szobáját, hogy öltözetüket nek tudomásulvételével a fele ősség erre vonatkozólag, ami azt mutatja, Egy évezreden keresztül a legnarendbehozhassák.
másra háruljon. A felszólalásáért a hogy a magyar-ügy ebben a nagy gyobb békességben éltünk nemzetiaz em- ségeinkkel, csak az utolsó évszázadfelelősséget teljes egészében vállalja. nemzetben is megmozdította
A kihallgatás. Ezután többek között ezeket mondja: berek lelkiismeretét és az igazságta- ban történtek panaszok a nemzetilanság érzete megindította a szi- ségek részéről s csak azóta, amióta
— Amint a nagyterembe léptünk,
izgatásokká történtek s amióta az
—
A
hazai
és
külföldi
lapok
közveket.
a lakáj feltárta a fogadószóba aj<aosztrák poiitiUa is célravezetőnek
lése
nyomán
van
már
képünk
arról
jának mindkét szárnyát. A fogadóa
szenátusi
ülésről,
melyen
a
trianoni
tartotta ezeknek az izgatásoknak
Igaz,
hogy
csak
ketten
szólaltak
szobában a Föméltóságu Asszony
béke ügyében az előadó után és fel: De Monzie és De Marcelle. De szítását.
már szemközt közeledett felénk. Vég
telen kegyesen és kedvesen fogadta a miniszterelnök beszéde előtt a Monzie kifejtette, hogy a győztes
Ezután a jóvátételi bizottsághoz
tisztelgésünket. A kihallgatás azzal szenátus két tagja felszólalt. Mind- natalmak akkor, mikor a békét dik- intézi szavait. Reméli, hogy át leszkezdődött, hogy én bemutattam a. ketten határozottan a magyar-ügy és tálták, a vétk s nemzeteket büntették nek hatva a francia miniszterelnök
küldöttség tagjait és néhány szóval Magyarország mellett fogla tak állást. és ezeknek ennélfogva fizetni kellett
kijelentésétől, aki határozottan megEzen kérdések alapján refleksziók Ezen büntetés kiszabásánál sem mondta a szenálusban, hogy Mavázoliam jövetelünk célját.
támadtak s ezek a refleksziók tovább arány, sem mérték nem volt. Igaz gyarország
Franciaország
áldozata.
A f ő i s p á n n á beszéde.
folytatódtak. Azonban most már ke- hogy Magyarország a háborúban
— Felhívom a nemzetgyűlés fiEkkor előlépett a feleségem, aki- zeim közt van a francia hivatalos Németország mellett állott, azonban
gyelmét a francia miniszterelnök kia
Magyarország
elleni
gyűlölködés
nek ez volt az jlső nyilvános szó- lap !2-iki száma, amelyben esész
jelentésére és arra, hogy a mi
noki szereplése és a következő be- terjede mében közölve van mindkét nem folytathatjuk, nem csonkithatjuk novemberi ratifikáló üléseink afrancia
meg
Magyarországot,
mert
elengedszédet intézte a Föméltóságu Asz- felszólalás. A végeredmény ismeretes.
szenátusban már visszhangra taEzek a felszólalások eredménnyel hetetlen szempont Franciaországra és láltak. Az ülés folyik.
szonyhoz:

Szegedi M a g y a r Asszonyok
küldöttsége a kormányzónénál.

Erre a huszárak -előhozták az
ajándékokat, mire a Föméltóságu
Asszony szíves szavakkal megköszönte az üdvözletet. Nagy örömmel
fogadta i az ajándékokat és még
jelenlétünkben megtekintette az album
tartalmát.

Hogyan t á r g y a l t a
a francia s z e n á t u s a m a g y a r békét.
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Szeged, 1921 jnlins 23.

Julius 31-én, v a s á r n a p r e g g e l újra megjelenik Szeged legrégibb politikai napilapja, a
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Tabódy folytatja védekezését.
— A t á r g y a l á s h a r m a d i k n?pj,i.

—

megmondom, mikor csinálják meg az tést, mely belháborut idézhelett volna
ellenforradalmat.
elő?
Soha semmiféle
ellenforradalmi
Tabódy: Nem I Minden erőmet
A mai főtárgyalás! 9 óra után
nyitolta meg Förster tábornok. Mi- mozgalmat élfojtani nem akartam, sőt arra fordítottam, hogy a bekövetkeelőtt a tárgyalási megkezdték, az el- Kuba százados utján intézkedtem, zett eseményeket megakadályozzam.
A védő azután kérdést intézett
nök figyelmeztette Tabódyt, hogy hogy a korzón állandóan csendőrtúlságosan gyors beszédét mérsé- járőrök cirkáljanak és akadályozzák Tabódyhoz, hogy mikép nevelte
kelje. azután Tabódy folytatta véde- meg azt, hogy felelőtlen elemek a gyermekeit.
kezését. Elmondja a tárgyalásvezetó polgárságról a nemzetiszínű szallaDr. Kőhegyi tárgyalásvezető azonkérdésére, hogy a proletárdiktatúra gokat letépjék, mert akkoriban az ban e kérdésfelvetését nem engedte
napján a tisztipavillonban összegyűlt ilyen esetek napirenden voltak.
meg, mert az nem tartozik az
tiszteknek azt a bejelentést ;ette,
Tárgyaldsvezetö:
Igaz-e, hogy ö n ügyhöz.
hogy a városházáról jön, ahol be- Hannerl századost magahoz kérette
Dr. Baránszky:
Tabódy felségsérjelentették a tanács kormányhoz és a pavilionból kiutasitotta ?
téssel, hazafiatlansággal van vádolva,
való csatlakozást, de azt nem mondta,
Tabódy: Igaz. De ezt azért tettem, a védelem szempontjából igenis fonhogy a tanácskormány rendeleteit mert Hannerl százados azt mondta tosnak és feltehetőnek tartom, hogy
magára nézve kőtelezőnek elismeri. rám, hogy gazember vagyok. Ezt milyen szellemben nevelte gyermeKőhegyi őrnagy: Molesz főhad- helyemben minden parancsnok meg- keit.
nagy esetét tessék elmondani. A vád tette volna.
Dr. Kőhegyi: Én nem tartom fonszerint ön arra akarta kényszeríteni
Tabódy további vallomását a tár- tosnak és nemK engedem
meg a
Molesz főhadnagyot, hogy a vörös gyalásvezető félbeszakította azzal, feltevést.
hadseregbe lépjen be.
hogy majd zárt tárgyaláson folytatja.
Dr. Baránszky.
Semmiségi paTabódy: A vád nem áll. Molesz Az elnök, njajd Nemet ezredes kér- naszt jelentek be.
főhadnagyot agyalágyult embernek dései után az ügyész intézett kérdéDr. Baránszky folytatja a kérdezést:
tartottam s azt mondtam neki, hogy seket a vádlotthoz.
ö n hogy került a szabadkőmüvesha mindenáron katona akar maradni,
Ügyész : ö n és Soós tábornok péholyba, ahol a hadsereg szerveugy menjen ki a vörösökhöz, ahol között bizonyos differenciák voltak. zésére vonatkozólag megbeszélést
talán felveszik, mert Szegeden már
Tabódy: Azok nem voltak tulajdon- tartottak.
a védőrségnéi nincs hely. Ez azon- képen differenciák. Soós tábornok
Tabódy: Előzőleg volt egy haban még nem kényszerítés. Kijelen- azt hallotta, hogy én a 46-os lak- sonló célú megbeszélés, amelyet
tem, hogy Molesz főhadnagyot nem tanyában azt mondtam, hogy a pesti kiküidött hívott egybe, de
akartam a vörös hadseregbe kény- franciák szegedi megszállását Soós eredményre nem vezetett. Ezután
szeríteni.
tábornok eszközölte ki. Erre nézve hívták össze az Árpád-páholyba a
Kőhegyi őrnagy : Igaz-e, hogy ö n megkérdezett engem Soós tábornok. megbeszélést, ahova én is elmentem,
Dobokay vezérkari ezrede t utasította, Kijelentettem, hogy azt nem mond- mint vendég, annál is inkább, mert
hogy tiszteket toborozzon a vörös tam, mire a tiszti esküdszék vizs- Friedrich, az akkori hadügyi áll amhadseregbe ?
gálatot inditott ellenem Soós intéz- titkár a páholynak nagymestere volt.
Tabódy: igaz, de ez Dobokaynak kedésére és kiderült, hogy én tényAz ügyvéd kérdésére aztán elnem sikerült, mert a tisztek közül leg nem tettem meg a nekem mondja, hogy Balogh
tanácsnok
senkisem akart a \örösökhöz ki- imputált kijelentést.
ellen a munkástanács vonultatta fel
menni.
Ezután az ügyész intéz kérése- a helyőrséget fegyverrel és ágyúval.
Majd elmondja, hogy nem emlék- ket és jelentést tár elő, hogy Tabódy Elmondja, hogy Zadravecz püspököt
szik arra, hogy Dobokay ezredesnek szervezeti tervezetet készített a milí- figyelmeztette, hogy az ellenfo>ra
azt mondta volna akkor mikor az cia megszervezésére vonatkozólag
dalom csak akkor vezethet eredkifogásolta, hogy helyzetjelentéseket A tárgya lásvezető felolvassa Tabódy- ményre, ha megfelelő fegyveres erő
küld, hogy a tanácskormány és a nak tervezetét az iratok között áll rendelkezésére.
hadügyi népbiztosság az ő felelős fekvő és a milicia szervezetére voDK Baránszky:
Mikép maradt
fóruma. Nem mondta, hogy a rend- natkozólag, amelyet Deltre kormány- Ón meg május 5-ig állásában?
őrség az igazi proletáriátus. Nem biztos gróf Károlyi Mihálynak, LinTabódy:
Láttam, hogy bomlik a
használta azt a kifejezést, hogy: der Bélának és Jászi Oszkárnak kül- rend, a tisztikar sincs teljes bizalomVilágproleiárjai egyesüljetek I El- dött meg azzal a jelentéssel, hogy mal hozzám. Kértem is a felmentémondja, hogy T/fyxMrőrnagy-b. .dbiztos azt egy kiváló katona -szerkesztette, semet. Folyton fenyegettek, nem
figyelmeztette öt arra, hogy a katonai aki az oroszországi eseményeket akartam magamat és családomat
szakszervezet figyelteti és elége- nyitott izemmel, közvetlenül figyelte esetleges merényletnek kitenni, de
detlen a működésével, mert ugy meg.
a hadijog alapján adott parancs
látta, hogy intézkedéseivel a régi
Dr. Eisnef védő: Dettre nem is folytán tovább meg kellett maradrendet akarja visszaállítani.
volt katona, azt sem tudja, mi a nom.
Ezután a Szilassy féle ellenforra- milicia, mi a hadsereg. Azután kiDr. Eisner:
Az első forradalom
dalmi mozgalom ismertetésére tér át fogást emel az ellen, hogy az ügyész ideje alatt a hadsereg szervezetiben
és elmondja, hogy dr. Szilassy Casár ugy ad elő egyes tényeket, mintha a korábbi állapotokhoz képest minő
egy napon e szavakkal ment Dettre 8zók már be lennének bizonyítva. változás állott be?
kormánybiztoshoz: Itt vagyok, ellen- Ugy a vádnak, mini a védelemnek
Tabódy:
A merev keretek megforradalmat akarok csinálni I
o-ak kérdéseket szabad intézni a szűnteit. Bizonyos közeledés állott
— Máshap —• folytatta Tabódy vádlottakhoz bizonyos körülmények be a tisztek és legénység között.
-- hozzám is feljött Szilassy és fennforgása felől:1 Tabódy jelenleg Megvolt engedve, hogy azok politinekem is bejelentette tervét. Erre én is még ezredei és senkisem tudja, kai pártnak tagjai lehessenek. A
azt feleltem, hogy semminek nom hogy az itélet hogy fog végződni. - bizalmirendszer lépett életbe és a
állom útját, tegyenek amit akarnak,
Tárgyolásvezető
figyelmezteti az parancsnokok kezéből a büntetési
'de vigyázzanak magukra. Mondom, ügyészt, hogy csak kérdéseket intéz- jogot a tiszti és legénységi esküdthogy előttem teljesen közömbös volt het a vádlotthoz, egyben kijelenti, szék vette át.
Sztlassyék akciója.
Dr. Eisner: Van e tudomása arról,
hogy igazságtalanságot nem tür, de
Majd az alsóvárosi plébánián és a védőket nagyobb türelemre kéri. hogy a március 17-én a szociaüstadr. Kiss Dávid lakásán tartott ellenÜgyész folytatja a tényállítások párt részéről a kommunista bujtoforradalmi értekezletekről
beszélt, előtárását. A tárgyalásvezető ezt nem eatók ellen rendezett fe vonulásra
amelyekről szintén tudomása volt. engedi meg, ami ellen az ügyész Soós tábornok az egész helyörséggel
vörös zászlók alatt kivonult?
Az ellenforradalmi mozgalmakat in- semmiségi panaszt jelent be.
kább elősegítette, minthogy megakaD. Baránszky védő: Tett-i oly
Tabódy:
Igen, erről van tudokijelentést, amely a kormanyforma másom.
dályozta volna.
Zadravecz püspöknek is megmon- erőszakos megváltoztatására hivolt
A Nagel-ügyre vonatkozóan kidottam, hogy számithat rám és ha a fel valakit?
jelenti, hogy azt olyan ügynek tarszegedi ellenforrsdalmárok bizalomTabódy: Nem.
totta, amelybe a franciák beavatmal lesznek hozzám, ugy majd én
Dr. Baránzky:
Tett-e oly kijelen- kozására nincs szükség, de azt gonSZEGED, juüus 22.
(Saját tudósítónktól.)

dolta, hogyha Nagelék tudomást
szereznek arról, hogy ö tud a dologról, akkor az egész akció el fog
múlni.
Dr. Kőhegyi: Miképen tartja összeegyeztethetőnek a tiszti állás becsületével, hogy egy tisztet egy másik
tiszt lakásába erőszakkal bejuttat?
Tabódy: Ha egy tiszt össze tudja
egyeztetni a tiszti állás becsületével
azt, hogy a hátam mögött összeesküvést szit, akkor én is össze tudtam ezt egyeztetni, Azután még az
ügyész intézett kérdéseket Tabódyhoz, majd a tárgyalásvezető a további vallomást félbeszakítja azzal,
hugy azt majd csak a zárt tárgyaláson folytathatja. Egyben elrendeli,
hogy Tabódyt vezessék ki, mert a
törvényszék Dettre volt százados kihallgatását kezdi meg.
Dr. Eisner semmiségi panaszt jelent be, mert a törvény értelmében
a vádlott kthallgatása után jelen
lehet a teremben.
Dc'tre Béla vo't százados kihallgatását kezdi meg ezután a biróság.
A szokásos kérdések után a tárgyalásvezetö megkérdezi Dettrét :
— Megértette a vádat?
Dettre: Megértettem I
Kőhegyi őrnagy: Bűnösnek érzi
magát ?
Dettre: Nem I A tárgyalás tart.

TEGNAP
délután 5 órakor a nemzetgyűlés pénzügyi
és földmivelésügyi bizottsága gróf Klebelsberg Kunó és később Huszár
Károly elnöklete alatt tartott' ülésében folytatólag
tá gyalták a szőlőbirtok, erdőbirtok
ház vagyonváltságat. Valamennyi szakasznál, különösen pedig a házak vagyonvált*
ságánál nagy vita fejlődött ki, melynek
eredményekepen a vagyonváltság kulcsa
mindegyik kategóriánál változást fog szenvedni. A legközelebbi ülését ma délután
fél 5-kor tartja az együttes bizottság.
•
V

Julius 9-én, szombaton reggel utaztak Párisba a mezőgazdasági szervezetek nemzetközi kongresszusára Mayer János államtitkár, Schandl Károlv nemzetgyűlési képviselő és Blaskovics Sándor, a nemzetközi
szövetség magyar kiküldöttjei • tegnap este
a bécsi haióval már vissza is tértek
Münchenen és Berlinen keresztül.
Mayer János államtitkár megérkezése
után fontos és eredményes útjáról a következőképen nyilatkozott:
— A lehelő legjobb benyomásokat hoztuk magunkkal Párisból a nemzetközi
mezőgazdasági értekezletről. Utunk eredményéve! meg lehetünk elégedve. A tárgyaiások kedvező eredménnyel végződtek.
A francia határozottan nagy rokonszenvet
mutat irántunk, sőt az értekezlet után rendezett lakomán nekünk adták az első helyet. A tárgyalás során azonban a franciákon kivül az irek és hollandusok is meleg
rokonérzésüknek adták tanújelét velünk
szemben.
Szembetűnő és örvendetes eredmény
volt ezen a nemzetközi összejövetelen,
hogy a franciák iparkodtak végre közeledni a németekhez A francia gazdák
képviselői engedékenyek voltak a németek
iránt. Elismerték, hogy a némettk nélkül
a mezőgazdák nemzetközi szövetkezése
nem lehetne tökéletes s éppen ezért a
franciák is óhajtják a németek belépését a
szövetségbe. Ezt a felfogást vallottak a
többi nemzetek képviselői is és a svájciak,
hollandusok, főkép pedig az olasz kiküldöttek kijelentették, hogy a németek nélkül a nemzetközi agrárszövetség nem is
jöhet létre.
Az értekezlet eredményeiből megállapítható, hogy Európaszerte biztosítva van a
gazdák nemzetközi szervezkedése, sőt kiMásunk van arra is, hogy különösen az
irek közbelépésére az amerikai gazdák is
rövidesen csatlakozni fognak ehhez a
mozgalomhoz.
Janku Avrtjm szobrát Kolozsváron Mátyás király szobra helyébe akarják állítani, mig Mátyás király szobrát a fellegvárban szándékoznak elhelyezni.

Szeged, 1921 julius 23.

HIREK
Az

ellátatlanok

sorsa.

SZEGED

Álhir a király h a z a j ö v e t e l é r ő l .
B É C S , julius 22. Az Jj Nemzedék-neV. jelenük Párisból: / francia
fővárosban az a hir terjedt el, hogy Károly király
elhagyj
Svájcot és
Magyarország
felé igyekszik. Az a tény, hogy a' magyar békeszerződés
már életbelépett, enn?k a hírnek különös érdekességet kölcsönöz. Párisi
hivatalos körökben még sem tartják valószínűnek
Károly király utazását.

SZEGED, julius 22.
A jövő évi lisztellátásra, mint megírtuk, az összeírások nagyrészt már
megtörténtek. A statisztika szerint
eddig 12.599 ellátatlan személy jelentkezett, de előreláthatólag ez még
A védő semmiségi panaszt j e l e n t e t t b e a z í t é l e t ellen,
felszaporodik 14—15 ezer főre. A
levő nemzeti hadsereg szervezéséről,
SZEGED, julius 22.
A katonaságot és a köztisztviselőket
(Saját tudósítónktól)
ember- e- fegyver-létszámáról adabeleszámítva a szegedi ellátatlanok
Mint ismeretes, a budapesti had- tokat szerzett és azokat a megszálló
száma harmincegyezerre lehető, szemosztálybirósjg
a mult évi december parancsnokságnak adta át.
ben a mult évi nyolcvanezerrel.
4-én Szegeden tartott főtárgyaláson
Az állam hadereje elleni bűnA lisztellátásra vonatkozó rendelet kémkedéséri és az áliam hadereje te'tet pedig ugy követte el, hogy
megérkezett a közélelmezési hiva- ellen elkövetett bűntettért kötél általi Cossier francia hirszerzőtiszt utasítátalba s Fodor Jenő tanácsnok ma halálra itélte Székely (Schwarcz) Jó- sára Kecskemétre ment és az ottárgyalásokat kezdett a városi kenyér- zsef tartalékos tengerész, szegedi tani eseményekről erősen túlzott jegyárra], amely a lisztkiosztást fogja magánhivaialnokot. Az Ítélet ellen lentésében ugy állította be a nemu idén végezni. Az uj lisztkönyvek annak idején Székely védője semmi- zeti hadsereget, mintha az rablóa jövő hó 15-én lépnek életbe s a ségi panaszt nyújtott be, melynek gyilkosok hada volna. Igy töbhek
közélelmezési hivatal a jövő hó alapján a legfelsőbb katonai tör- között azzal vádolta meg Héjjas
elején kezdi meg a könyvek szét- vényszék a per újrafelvételét ille- Iván főhadnagyot, Francia-Kis Jóosztását. )
tőleg uj főtárgyalás megtartását ren- zsef földbirtokost, dr. Bottka SánAz ellátatlanok számára a hadsereg delte el.
dor szegedi
főkapitányt,
Szávics
és a köztisztviselők kivételével 8—9
Miklós
őrnagyot
és
másokat,
Az
uj
főtárgyalást
e
hó
19-én
vagon lisztre van szükség havonta,
hogy
Kecskemét
környékén
a
amit a „Futura" utján kap majd a kezdte meg Szegeden a budapesti kecskeméti városi tanács tudtával és
város. A fejkvóta ugyanaz marad, haditörvényszék és háromnapos zárt hallgatólagos beleegyezésével pogtárgyalás után ma déli fél 1 órakor
mint tavaly.
Mondanda romot rendeztek, melynek 300 áldoA közélelmezési hivatal már el- hirdette ki az ítéletet
zata temeietlnül hever azorgoványi
küldte a kormánynak a jövő havi százados-hadbíró, a tárgyalis ve- erdőben.
zetője.
lisztigénylését ugy, hogy a még eddig
Az ítélet és annak indokolása elA haditörvényszékMnösneA' mondja
nem jelentkezett ellátatlanok számára
len
dr. Fülöp József védő semminem kap a v^ros lisztet. Ezért való- ki Székely (Schwarcz) Józsefet a
ségi
panaszt nyújtott be, mire a kaszínű, hogy egy pótigénylésre is katonai büntetőtörvénykönyv 321-ik
tonai törvényszék tagjai tanácskoparagrafusába
ütköző
kémkedés
szükség lesz, ami ha nem jár siker-,
zásra vonultak vissza. A tanácskozás
rel, akkot a be nem jelentett ellátat- és a 327-ik paragrafusába ütköző
lapunk zártakor tart.
az
állam
hadereje
ellen
elkövetett
lanok liszt nélkül maradnak.
bűntettekben és ezért a vádlottat
— Uj református püspök. Kas- a hadseregből való kicsapás mellett
sáról jelentik a M. T. I.-nak: A
áksttrekef. szOst díszkötél általi halálra ítéli.
tiszáninnani református egyházkerü'et
tárgyakat, régiségeket
Az indokolás szerint Székely a magas á r a k o n készpénzért
püspökévé Czinke Károlyt, főgondkémkedést ugy követte el, hogy
nokává Lukács Gézát választották.
vAsáKObm
— Halálozác. Mint részvéttel értesü- mint a Szegedet megszálló franciák Bach Untai utóda KUN JENŐ
működött és
lünk, tegnap meghalt Budapesten Wtber fizetett hirszeriöje
ÉKS^-CRÉSZ
744
Ferenc táblabíró özvegye, tolnai Pál Vilma ebben a minőségében az alakulóban S x « j « d , Széchenyi fér 2. Telefon 133
úrasszony. A még javakorabeli Wéberné
egyik közszeretetnek örvendő tagja volt a
szegedi társaságoknak és elnöke az itteni
— A tiefler-gyilkosság gyanúrotestáns nőegyletnek. Alig egy éve, hogy
sítottjait átadják az ügyészségzegedrfll elment Militicsen tévő birtokára,
nek. A rendőrség a Heller-gyilkos-•honnan nemrég Budapestre költözött.
TELEFON: .
Halálát fiai: Wéber Miki is és Oszkár
ság három gyanúsítottját:
Török
Igazgatóság 2-58. — Pénztár . 5-82.
gyászolják.
Mihályt és Vicát, valamint Bodó
— Persián Ádámot letartóztatták.
Antalt ma délután átadja az ügyészPénteken, julius hó 22-én.
A Nemzeti Sajtótudósitó Iroda jeségnek.
lenti: A rendőrség tegnap délben
— öngyilkos sertésvágó. Különös móőrizetbe vette Persián Adám volt
don vált meg életétől Dékány János
Hobiártbasa-utca 39. szám alatt lakó sertéskormánybiztost. Értesülésünk szerint
a letartóztatás egy nagyszabású politikai terv leleplezésével van kapmagát, mejd
Dráma Tolátoj világhírű regénye után
csoltban és nyomozás folyik oly
édesanyja szemeláttára az ^dvaron lévő
5 felvonásban, m ,
, ,nyitott kútba ugrott. A gyorsan odahívott
irányban, hogy bi/onyos liberális
Főszereplő: /MállO JakODUl.
mentők holtan húzták ki a kútból.
körök milyen kapcsolatot tartottak
Azonkívül:
fenn egyes külállamokkal.
— Ferenczy Béla temetése. Dr.
Ferenczy Béla elhunyt árvaszéki elnök
TELEFON:
temetése szombaton délután lesz ^
a 14 éves tánemüvésznő fellépése
Igazgatóság 2 -58. — Pénztár . 5-82.
minden előadáson.
közkórház halottasházából.
— Pár garasért uj ruhája lesz,
M Ü S C R : Johann Strauss: Keringő.
Szombaton, julius 23-án.
ha Bermann-íé\t Merkúr ruhafestéket
A. Spree: Keleti tánc.
vásárol. Ára 3 korona.
Louis Tót: Gavotte.
Tís
— Eljegyzés. Pillich Andrái, a Magyar
Sancho: Görög tánc.
Távirati Iroda szegedi fiókjának vezetője
Alphonse: Pillangó.
eljegyezte Varga Juliskát, a M. T. I munkaW w '' •
'
I
társát.
RCNOES
HttyAHBK!
— Eltemették De&k Flórát. Ma
délután öt órakor temették el a
Előadások 5, 7 és 9 órako%
szomorú véget ért Deák
Flórát a
közkórház halottasházából. Az el— Élvezhetetlen a tisztviselők
hunyt színésznő temetésén a rokon- lisztje. Több panasz érkezett az
ságon és kartársain kivül szépszámú árvizsgáló-'bizottsághoz, hogy a tisztBravúros artista-dráma
résztvevő jelent meg. Az életunt szí- viselők beszerzési csoportja által
-:- 6 felvonásban. -:nésznő budapesti nővére csak teg- kiutalt kenyérliszt élvezhetetlen. Az
nap délelőtt értesült az öngyilkos- árvizsgáló-bizotfság mintát küldött a
Azonkívül:
ságról olymódon, hogy a piacon lisztből és kenyérből a vegyvizsgálóvásárolva, kezébe került a Pesti állomásnak, amely a tiszti főorvosNapló egy száma, amelyben rátalált sal egyetemben megállapította, hogy
az öngyilkosság hirére .Nyomban le- ugy a kenyér, mint a liszt dohosutazott Szegedre és résztvett nővére ságánál és csekély tápértékénél fogva
élvezhetetlen. Az árvizsgáló-bizottság
temetésén.
tánemüvésznő fellépte.
— Balázs J e n ő férfi ruha-áruháza hétfőn foglalkozik az üggyel érdemlegesen.
telefonszáma: 14—96.

Másodszor is halálra ítélték Székely Józsefet.
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Belvárosi Mozi

Szakvárii Vilma,

Belvárosi Mozi

A cirkusz
herceg.

(A levegő u r a . )

SzatYary Vilma

Korzó-Mozi
"

™11,111

Pénteken, szombaton és vasárnap

Nagy c i r k u s z attrakció !

fl fenevadak
királynéja.
Cirkuszdráma
5 felvonásban.

= = Rendkívül Izgalmas =
fenevadakkal! mutatványok.

A szezon
legnagyobb
erei
Előadások kezdete:
Hétköznap 5, 7 és 9 órakor, vasár
és ünnepnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
RENDES HCLTáRnK. =
— A Tisza-pör. A tárgyalás megnyitása után dr. Salusinszky
Gyula
ügyvéd becsatolja * helyettesítési
meghatalmazást, hogy Fényes László
védelmére helyettesként dr. Polónyi
fog működni. Ezután folytatták Mag)'ar Lajos kihallgatását. Az elnök
megkérdezte, volt-e valami oka arra,
hogy védelmezze Pogányt? Tanu
kijelenti, hogy bár Pogánnyal igen
jó barátságban van, Pogányra nézve
mégis nagyon közönyös lehet, hogy
gyilkossági ügyeinek száma eggyel
csökkent-e. Elnök kérdésére tanu
kijelenti, hogy a nagy forradalmi
könyvnek ő a szerzője. Az abban
foélaltákat
személyes
élményei
a'apjárf. irta meg.
Kirakataimat kére ni megtekinteni!

CIPŐHÁZBA
tiszta bőráru érkezett.
;Női fél, sevrő fűzős, kézi- JCfl
munka — — — — 4jU K tói
fNői fél, sevró spanglis, iCfl
kézimunka — — — «tJu K-tól
Női fél, box, fűzős, kézi- JQfl
munka — — — 4&L' K-tól
Női fél,, box, spanglis, inn
kézimunka^ — — — 4£U K-tól
Nöi fél, sevró, barna, kézi- CCfl
munka —
— — JJÜ K-tól
Nőifél, fehér lűzös.spang- iím
lls vas.on - — — 4UU K-tól
Női féí fehiér fűzős
- 280 K-tól
Férfi sevTó, fél, francia 680 K-tól
Férfi fehér vászon — — 560 K-tól
Gyermek fél sevró fűzős 420 K-tól
Gyermek fél, bsgaria — 480 K-tól

CIPŐHÁZ, Károli|i-u. 4
Feketesas épületben, GYORSFÉNYKÉPÉSZ mellett.
047
Kirakataimat ,kérem .•megtekinteni I
— Úszóverseny a Tiszán. A
Szegedi Uszó-Egyesíüet vasárnap d.
u. 4 órai kezdettel rendezi meg étidéi bajnoki versenyeit. A fővédnökséget Horthy Miklós, a védnökséget
dr. Aigner
Károly, bulcsi
janky
Kocsárd, dr. Somogyi Szilveszter és
dr. Szalay József vállalták, ami már
maga is biztosítja azt, hogy az idén
is nagy és szép közönség fogja az
érdekes küzdelmeket
végignézni.
Gyors-, hát- és mellúszás, ifjúsági
és staféta-számok s külön katonaszámok vannak műsoron. Jegyeketa
helyszínen, a Stefánia-sétánynál lehet
kapni. Előfutamok szombaton* 15
órakor lesznek.
^

SZEOED
x Szakváry Vilma, a csodaprimadonnr. Julius 22., 23. és 24-én,
pénteken, szombaton és vasárnap a
rendes filmelőad-is keretében egy
kis csodaprimadonna lép fel a Belvárosi Moziban. Szakváry Vilmácska,
a 12 éves táncművésznö, aki pályafu'ását 6 éves korában a Vígszínházban kezdte, hol Szomory Dezső
„Bellájáéban már akkor nagy művészettel táncolt és óriási sikert
aratott. Kicsinységéhez mérten valóban nagyot produkál ez a kitűnő
kislány, ki művészetével elvarázsol
kicsinyt, nagyot, ifjút és öreget.
— Gömöri Sári sikere. A „Budapesti Fényképészek Ipartestülete" ma
levelet intézett Gömöri
Sárihoz, a
Szegeden előnyösen ismert fényképészeti műterem tulajdonosához,
melyben arról »Mesiti, hogy a most
megtartott kiállításon a Gömöri Sári
által kiállított tájképfölvételeket, az
Ortll Füssli svájci grafikai cég első
és második dijával tüntették ki. A
tájkép-pályázatot kiiró cég kikötötte
magának, hogy a díjnyertes felvételekből egy-egy másolatot küldjenek
ki hozzá Svájcba. E körülmény Gömöri Sári sikerét még eklatánsabbá
teszi s mi is örömünknek adunk kifejezést a fölött, hogy a szegedi
művésznő érdemes munkája a külföldön is reprezentálhatja a magyar
kulturát
x A fenevadak királynője. Ma
mutatja be a Korzó Mozi a szezon
egyik legszebb filmjét, A fenevadak
királynőjét, amely az amerikai filmgyártás egyik mestermüve. Cirkuszdráma A fenevadak királynője, amelynél érdekesebb és izgalmasabb film
még alig került vászonra. A fenevadak királynőjét szombaton és vasárnap is vetiti a mozi. A rendkívüli hatású amerikai film előtt egy
mulatságos film kerül szinre.

TESSÉK

ELOLVASNI!

Spcclál kalapjavltó műhely.
Kalapok festését, átalakítását szakszerűen,
a legolcsóbban készíti felelősség mellett
M E N C Z K A R O L Y menekült kalapos
Mars-tér 8. szám, a Közkórház során, tss
VHR6H MIHIUY
Teleion 480.

590
Mindennemű

Szeged
Aradi-utca 4.

kötéláru, zsineg, zsák, ponyva, szőlőkötözó fonalak és háló gyári áron kapható.

Batikoló kurzus.
GRHF GYÖRGYIKE
iparmtlvésznő városunkba érkezett
és a batikkurzust
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HÉTFŐM

MEGKEZDI.

Bulgária lefegyverzése.
LONDON, julius 22. (Reuter.) A
Daily Telegraph diplomáciai tudósítója telenti: Foch tábornagy sürgős utasítást küldött a szófiai nemzetközi ellenőrző-bizottság francia
képviselőjéhez, amely azt mondja,
hogy Bulgária lefegyverzését haladéktalanul végre kell hajtani.
Bécs egyezkedni akar.
BÉCS, julius 22. (M. T. I ) A
Neues Wiener Tagblatt szerint a napokban a nagy bécsi pénzintézetek
újból képviselőket küldenek Párisba
az úgynevezett valorizációs adósságok törlesztéséről juniusban megkezdett tárgyalások fo'.ytatására.
Éhínség

Oroszországban.

KOPENHÁGA, julius 22. A szovjet
kormány rendeletet adott ki, amely
megtiitja az éhínség elöl menekülőknek Moszkva felé való özön ését. A
lakosság gyors menekülése folytonos
pánikkal jár.

Szeged, 1921 julius 23.

Apáthy I s t v á n é s a Szegeden é l ő
kolozsváriak.
SZEGED, julius 22.
(Saját
tudósítónktól.)

Mint a Szeged megirta, Apáthy
István, a száműzött kolozsvári egyetem világhírű tanára a napokban
Szegedre érkezett, hogy itt személyesen intézkedjék iskolájának minél
alkalmasabb helyen való elhelyezése
érdekében. A kiváló tudós, mint
köztudomasu,
kincses Kolozsvár
büszkesége volt és igy egészen természetes az a szinte gögös hivalkodás, amellyel a kolozsváriak az idegenek előtt „Apáthy Istvánjuk* nevét emlegették. Apáthyt a balkáni
invázió bocskoros barbárjai azonban
kiüldözték szűkebb hazájából Erdélyből, talán éppen azért, mert féltek, hogy népszerűségével, tudásával és akaraterejével gátat vetne a
barbárság terjeszkedésének. A sors
láthatatlan keze Szegedre vezérelte,
hogy ezután a mienk legyen, a szegedieké.

meglátogatta a kolozsvári menekülteket, vigasztalta, bátorilotta őket. A
kolozsvári vagonlakok látható örömmel fogadták a világhírű tudós megtisztelő látogatását, aki ezzel is megmutatta, hogy együtt érez és együtt
szenved a kolozsváriakkal.
De nen csak menekültek vantiak
Szegeden Kolozsvárról, akiket Apáthy
felkeresett, hanem vannak itt rokonai is. Ezeket is meglátogató a
professzor. Igy többek között felkereste Buday János temetkezési vá>laikozót, aki történetesen a keresztfia. Érdekes és Apáthy lelkületére
jellemző, hogy Budayt, aki szegényebb kolozsvári iparoscsalád sarja,
szegedi tartózkodásának
második
napján sietett feleségével együtt felkeresni. Mondani sem kell, hogy
mennyire meg volt lepve Buday,
aki ma már Szegeden egyik legtekintélyesebb képviselője iparának,
mikor az ősz tudós a nyakába borult és megszólította:

Hogy kereste-e a népszerűséget
Kolozsvárott, azt nem tudjuk, de azt,
hogy tud élni a népszerűségével,
itt láttuk most, rövid szegedi tartózkodása alatt.
Amikor kedden délután feleségével
kiszállott a vonatból, legelső kérdése az volt, hogy vannak-e az állomáson vagonlakó kolozsváriak?
Az igenlő válasz után azonnal elment a vagon városba, ahol sorra

— Hogy vagy édes
keresztfiam?
A félórás vizit után Apáthy a közkórházba ment, ahol sorra járta az
összes kórtermeket és minden beteghez intézett egy-két barátságos szót.
Apáthy István ma reggel visszautazott Budapestre, hogy — mint
mondotta — minél előbb visszajöhessen Szegedre.

SP_ORT

KÖZGAZDASÁG

Fővárosi kritika
a SzAK—Szombathely vasárnapi mérkőzéséről.
SZEGED, julius 22.
(Saját
tudósítónktól.)
Tegnapi számunkban közöltük a Vasvármegye kritikáját a vasárnapi mérkőzésről. Ezzel szembrn leközlünk a fővárosi
Sporthirlap
kiküldött munkatársának beszámolójából egy részletet, amely hü képét
adja a mérkőzésnek:
Mindkét csapat nagy felkészültséggel és
teljes összeállításban állott ki — irja az
idézett lap. — A győzelemre jogosan
aspiráló Szombathelyi AK nem mutatott
olyan játékot, amelyet nagy hirneve után
tőle jogosan várni lehetett. Ugy állottak
ki, mintha a gólok özönével nyernék meg
a játékot. Ámde elbizakodottságuk kellemetlen meglepetést hozott számukra: mint
megvert csapat voltak kénytelenek a pályát
elhagyni. Súlyosbítja a vereségüket az,
hogy a szegedi csapat a második félidőben
csak 10 emberrel játszott A derekasan
küzdő szegedi csapat azonban annál lelkesebben feküdt bele a játékba s kis hija
mult, hogy még nagyobb vereséget nem
mért a vendégcsapatra.
A játék f-vakran durva volt, amelyben
főként a vendégjátékosok jártak elöl. A
szombathelyiek híres csatárláncát a szegedi
védelem majdnem miden akciónál keresztülszakitotta,
ugy,
hogy csatáraik az
egész mérkőzés alatt alig ;2—3 lövést
adtak le a szegedi kapura.
Ha gyorsan és szépen akarja harisnyáit
fejeltetni ,"2

Stefánia kötődébe

menjen, hol uj harisnyák is jutányosán készülnek. Batthyányi-a.2, Kasa mögött.

Végrehajtják
a trianoni szerződést.
FÁRIS, julius 22. (M. T. I.) A
hivatalos lap ma rendeletet közöl a
trianoni békeszerződés katonai, tengerészeti és léghajózási rendelkezéseinek szövetségközi ellenőrző-bizottság közreműködése mellett leendő
végrehajtásáról.
j ^ ^ S m

Hulladék sárgarezet,
vBi8sr«s«t ismét vásárol minden mennyiségben

szvhton

és

kucses

műszaki és elektróiechnikai vállalata 712
SZEGED, Tisza Lajos-körut, Püspök-téri bazár.

Tőzsde.
SZEGED, julius 22.
áiegedl értéktőzsde: Élénk üzlet mellett márkában (418—420) történt kötés.
Szegedi árutőzsde: Kötés nem jött létre.
Budapesti xáróá'folyamok: Lei 440
455 márka 4 17'/, 4.30, Iont
,
fr. Irank 25.20--25.50 sv. frank —.
—.— dollár 315- 325, Napoleon 10401075, líra 14 30-14.50, rubel 0.387.-0.397.
sokol 415-425, kor. dinár 7.80-8.00,
fr. dinár 7.80—8.
leva
,
osztrák S7y«—S8V«» L márka 15-17.
ZÜRICH, julius 22. (Nyitás.) Berlin
7.95, Newyork 608, Milano 27.20, Bukarest
8 25, Budapest 1.87'/.. Varsó 32. Prága
7.85, Bécs 81, osztr. bélyegzett 80,
Zágráb 3.80.

Dinár, mindennemű
Dollár, Lei,
143
PÉNZEK

vétele és eladása

KAROLYI-UTCAI K R O Ó
BANK- ÉS VALTÓÜZLET
I. ker., Károlyi-utca 2. és Feketesaf-utca a ,
sarok, volt Feketesas-kávéházzal szemben.

PÉNZTÁRI Ó R A EOÉSZ NAP.
Szerkesztik: Dr. SZILASSY CÁ8AH « . VERMES ER*0
A szerkesztésért felelőt: Dr. SZILASSV cAaAR.
Laptula|dono»: .SZEOED* UpldadóvállaUt r.-t

Francia kokszot
(6000 k a l o r i á s )
• b Szeged
waggon

& z C.

1 /
l\

árban szállít el6)egyzési s o r r e n d b e n a

Duna-Tlazamcntl Kereskedelmi R.-T.
szegedi képviselete Tisza Lajoskörut 59. sz. (Korona-utca sarok)
W e s t - E a a t nemzetközi szállítmányozási kirendeltség irodájában. Telefon 12-90.

Előjegyzéseket csak 3
fogadhatunk ell

napig
772

Mohai Ágnes-Forrás

Szabad a cukor belföldi forgalma. A hivatalos lap mai száma
kormányrendeletet közöl, mely szerint a cukorteimelés és belfö di forgalma ez év szeptember 1-től szabad. Ehhez képest mindazok a rendeletek, melyek a cukor termelésére,
árának megállapítására, belföldi forgalmára és szállítására vonatkoznak,
szeptember 1-től hatályukat vesztik
és ezentúl csupán a hatályok álatt
keletkezett jogviszonyokra és elkövetett kihágásokra irányadó. A cukorbizottság augusztus 1-vel felszámol.
A rendelet a cukor behozatalára és
kivitelére vonatkozó korlátozó rendelkezéseket nem érinti. H " ? ?T fS

egészen friss töltésben kapható a
főlerakatnál :

Beregi Lajos cégnéi.
PjT

Viszonteladóknak
árkedvezmény.

lényeges
761

legújabb gépekkel felszerelve,
Á l l a n d ó a n üzemben van.

Elsőrendű szép lisztek.
Gyors és pontos
A Nemzeti zászló -hon
kiszolgálás. 737
címzett élelmiszerüzletben b I S Z T
és egyéb friss élelmiszerek a legolcsóbb
napi árban beszerezhetők.
771

Az őröltető felek gabonáikat
azonnal megvárhatják.

Délvidéki Kereskedelmi BankésVáltóú2let

a Wiener-Commerciál-Bank

budapesti fiókjának kommandiltja Szeged, Kigyó-utca 6.
(Keleti-palota.) =
Telefon: 11—62. és 13—43. szám.
Üzletágai: Váltóleszámítolások, folyószámlahitel, értékpapírok vétele és
eladása, valuta-, deviza- és mindennemű tőzsde- és b a n k f i r l e t

Elfogad betéteket a Wiener-Commerciál-Bank
= i = budapesti fiókjának betétkönyveire.
=

Alkalmi Favásár a Bcszorkáníjszigefen.
A közraktárak mellett levö vámháznál kltflnö száraz,

tulajon érkezeit

r0mán

keménufa

5 és 10 öles sorokba kirakva

jutányos árban kapható néhány napig.
mSgüó gömbölyű f ölgqoszlopok 5£lf!£SÍS!S
IRITZ BÉLA f a t e l e p e
Vásárhelyi-sugárut 16/20.

Nyomatott a Délmagyarország hirlap- és nyomdavállalatnál, Petőfi Sándor-sugárut 1.

m

Telefonszám: 4—49.

I

