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Megjelenik naponkint délután.

A jövő héten nevezi ki AignerRakovszky elbúcsúzott a Ház tisztikarától
és a hirlaptudositóktól.
főispán az uj árvaszéki elnököt
BUDAPEST, julius 30. (M. T. I.)
Rakovszky István ma délelőtt búA most elmúlt hét folyamán több- csúzott el a Ház Msztikarától, utána
izben adtunk
hitt arról, hogy i a parlamenti hirlaptudósitók bucsudr. Aigner főispánnak az az állás- látogatását fogadta. Az újságírók
pontja, hogy a megüresedett árva- részéről Lenkey Gusztáv, a szindiszéki elnöki állást mielőbb betölt- kátus elnöke üdvözölte, mire Rahesse az arra legmegfelelőbb sze- kovszky erdekes beszédben válaszolt:
— Helyes kormányzati polit kának
mélyiséggel. Természetes, hogy azóta
megindult az érdekeltek körében a nincs félnivalója a nyilvánosságtól.
tág téren mozgó kombinálgatás s Nem abban van a hiba, hogy visszavalószinü, hogy a főispánt ez is élések történnek, mert hiszen ilyen
arra indítja, hogy mielőbb döntést dolgok mindenütt előfordulnak, hanem
a baj ettkezdődik, mikor ezek adolgok
hozhasson.
nyivánosságra nem juthatnak. A goMa délelőtt Aigner főispán érte- nosztettet én nem védem. A büntető
. kezletet hívott össze, mely több
biró ítélkezik, de önkényes, privát
mint 1 órán át foglalkozott ezzel az
bíráskodást sohasem akceptáltam és
üggyel. Munkatársunk kérdést intézett a főispánhoz a tárgyalások
eredményére vonatkozólag és a
következőket tudta meg tőle:
— A városi törvényhatóság vezető
— A Tisza-pör
embereinek véleményét kértem ki
BUDAPEST, julius 30. A mai
az árvaszéki elnöki állás betöltése
tárgyaláson
folytatták dr. Ulain Feügyében. \gra ugyan, hogy az általános tisztujittások révén az árva- renc tanu kihallgatását Az elnök
széknél is változások lesznek, a először Uain perteli állását tisztisztújítás azonban egyelőre még tázta. A tegnapi vallomása során
igen távoli dolog. A most meg- — mondotta az elnök —, több altartott értekezleten egyébként rajtam kalommal utalt arra, hogy a Tiszakivül dr. Somogyi
polgármeslír, család képviseletében járt el. NyilatVárhelyi prépost, dr. Kószó István, kozzék, hogy nysrt-e a család rédr. Dobay Oyula, dr. Tóth Imre, széről megbízást, vagy csak Almássy
Körmendy
Mátyás, Vajas József, Denise grófnőtől.
Dr. Ulain: A dolog ugy történt,
Korom Mihály és Nyári
György
hogy Almássy Denise grófnövel és
vettek részt
Károlyi Imrével folyt a meghatalAz értekezlet folyamán mindenki- mazás körü'i diskurzus. Nekem
nek meghallgattam a véleményét, Almássy grófnő saját nevében adott
mie'ött azonban ezek konklúzióit le- megbízást
szűrném, a kombinációba vett urakElnök: Most ped'g folytassa valkal kívánok tárgyalásba bocsájtkozni. lomását.
Az értekezlet folyamán löbb név meTanu: A Rákóczi-uti úgynevezett
rült fel és a döntést a jövő hét fo- nyomozó-irodát a védelem sokszor
lyamán fogom
meghozni.
szóvá telte, erről kell beszélni. KáA főispánnál olyirányban is ér- rolyi Mihály öuete volt, hogy szakdeklődtünk, hogy azt a nevet meg- embert kell a nyomozáshoz alkaltudhassuk, amelyik mellett legin- mazni. Dietz főkapitány került szóba,
kább megnyilvánult áz értekezlet akit január elején Károlyi Imre kért
hangulata. A főispán azonban erre fel működésre. Gróf Károlyi feliévonatkozóiig csupán annyit mon- tele az volt, hogy csakis kizárólag
dott, hogy legjobban szerelné az el- korrekt eszközökkel dolgozhat Eskü
nöki állást belső emberrel betölteni, alatt vallom, hogy abszolút korrekt
hogy ily módon az előmenetelt á és becsületes emberek abszolút korrekt munkája folyt abban az irotisztviselők részére biztosithassa.
dában.
"rvi~mmruu iimig
A Rákóczi-uti iroda kéf-három
J u g o s z l á v i a a k o m m u n i s t á k hónapon keresztül végezte munkáját. Szalay a következőket monellen.
dotta nekem: Nagy Károly deBÉCS, julius 30. (M. T. I.) A lektivfőnök utasítást adott neki és
Neue Freie Presse jelenti Grácból • Paksynak, hogy menjenek ki valami
A Grazcr Tagespost belgrádi jelen ése Deutschnéhoz és Faragóhoz, akik
szerint a szkupsiina a holnapi illésén Friedrich ellen merényletet tervezrendkívüli intézkedéseket tesznek. A nek és folytassák le a nyomozást.
parlamenti rendőrség meg fogja A főkapitányság helyiségében Szalay
motozni az összes gyanús egyéneket. haligatta ki ezt a két embert. Ezek
Miután
valamennyi kommu'usta- elmondották, hogy ők nem értik,
képviselö mandátumát semmisnek hogy Friedrich miért jelenti fel
jelentették ki, a belügyminiszter in- őket, hiszen Friedrich sajátkezű
tézkedett a pólválasztások elintézésé- levelével igazol'a, hogy ők becsüről. A kommunistákat
kizárják min- letes emberek. Ök nem terveznek
den nyilvános testületből és község- semmiféle merényletet, hanem arról
tanácsból, a kommunis a-pártokhoz van szó, ho*y Friedrich, mim gép
tartozó tisztviselőket pedig elbocsát- gyáios J Wormr-gyárral állott öszják az álldm szolgálatából.
sz''köttetésben, olt volt valami rakSZEGED, Juliue 30.

(Sajdt tudósítónktól.)

megmondtam illetékes helyen is, hogy
én ezeket fedezni nem fogom. Megmondtam azt is, hogy ha sajtószabadság lett volna, ezek a dolgok nem
fajultak volna el annyira. Amikor
elnöki székemet elfoglaltam, el
voltam szánva arra, hogy helyemen
csak addig maradok, mig teljes függetlenséggel és pártatlansággal láthatom el tisztségemet. Soha a házszabályokat megsérteni nem fogom és
nem is engedem. Mikor az első illetéktelen befolyásolás megtörtént és kísérlet tétetett, nyomban otthagytam
állásomat, mert semmisem nehéz,
csak az, ha a tisztességgel megkezdett pályámat nem feiezhetem be
tisztességgel.

Folytatták Ulain kihallgatását

1

főtárgyalása. —
tárnok, aki a Friedrich-gyár számára
te'jesitett szállítások alkalmával helytelen módon járt el a saját gyárával
szemben, saját gyárát megkárosította és ezen Deutsch, Faragó éc
Friedrich osztoztak. Faragó elmondotta
Szalay előtt, hogy eztadolgot akarta leleplezni. A könyv, amelybe a számadásokat vezették. ,'Faragó kezén maradt Ezt a könyvet akarta felhasználni arra, hogy Friedrichet kompromittálja. A könyv nincs náluk,
Bécsbe akarták eljuttatni, hogv ott
hozzák nyilvánosságra, mert féltek
Friedrich hatalmától. A könyvet egy
Patak Gyula nevü egyénnek kellett
volna vinni, ő azonban Fredrich
kezére juttatta.
Az elnök ezután sorra veszi Ulain
adatait, majd megállapítja, hogy a
Deutsch—Faragó-ügyben
abszolút
korrekte járt el a rendőrség.
Tanu: Engedje meg az elnök ur,
de arra nem felelek, hogy belátom-r,
hogy másképp áll, mint állott ezelőtt
Az elnök ezután 15 perc szünetet
rendel el.
Szünet után folytalja a biróság
Ulain kihallgatását.

Kislakások építésére kérnek
a vagyonváltságból.
& BUDAPEST, julius 30. (M. T. 1)
A Magyar Gazdaszövetség igazgatója, dr. Czettler Jenő az állami kislakások építése tárgyában benyújtott
törvényjavaslat tárgyalása kapcsán
indítványt terjesztett be arra vonatkozóan, hogy a 'agyonváltságból
befolyó összegből egy rész falusi
kislakások céljaira ' -••'Hs'ssék ki
és
ebből
a
fa
--kásépitési szövetkezetek mtj,
v. támogatást nyerjenek. Most a Magyar
Gazdaszövetség átirattal fordult az
Országos- Központi Hitelszövetkezethez, hogy lakásépítő szövetkezetek
szervezése révén tegye lehetővé, hogy
a házhelyet nyert falusi szegényel
a mai nagy drágaságban fel tudják
építeni lakóházaikat.

V a s á r n a p , H.évf., 174. szám.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL)
Kfllcsey-utca 8.

•

TeUfon 13-33.

ő s z r e m e g a l a k u l az egységes
kormányzópárt.
BUDAPEST julius 30. Az Est
irja: A keresztény párt körében ma
ugy fogják fel a helyzetet, hogy
Bethlen István gróf miniszterelnök
helyzete Rakovszlcy távozásával megszilárdult és ezzel
meefrösödtek
az egységes párt alakulásához fűzött
reménységek is. Beavatott helyről azt
közlik, hogy az egységes párt alakítására irányuló kísérletek a legközelebbi napokban meg fognak ujulni
és azt hiszik, hogy ez az akció a nyáron át annyira megérik, hogy az ősszel
már komoly, nyílt tárgya ásokat fognak folytatni. Egy számvetés seerint,
ha a királykérdést sikerül minden
hátsógondolat nélkül kikapcsolni,
ebben az esetben 116 képviselőre
lehet számítani, részben a kereszténypártból, részben a kisgazdapártból,
ideszámítva a disszidenseket is.
Hétfőn kezdi m e g mUktfdését
az á l l a m i j e g y b a n k .
BUDAPEST, julius 30. A hivatalos lap vasárnapi számában rendelet
tétetett közzé, mely szerint a m.
kir. állami jegyintézet augusztus
1-én kezdi meg működését. E naptól fogva az Osztrák-Magyar Bank
budapesti
föintézete és magyar
fióklnfézetei már mint a magy.
királyi állami jegyintézet f.itézetci'
müködnek és a jelzálog hitelosztály
kivételével a bank likvidátoraival, az
üzlet vezetőiégével kötött megállapodások értelmében az Osztrák-Magyar
Bank összes üzletágait folytatják. Ezzel
kapcsolatban az állami jegyintézet hirdetményt tesz közzé, melyben
az Osztrák-Magyar Bank üzletfeleit
értesíti, hogy a jegyintézet az összes
átveti üzletágakban a felekkel szemben, további intézkedésig az Osztrák-Magyar Bank eddigi üzleti határozatait tartja érvényben.
Augusztus I-ével a kormány egyúttal érvénybe lépteti a pénzforgalom ideiglenes rendezéséről szóló
1921. évi 14. t.-c.-nek az állami
pénzjegykibocsátási jogának kizárólagosságát kimondó első szakaszát.
Ezzel megszűnik Magyarország területén az Osztrák-Magyar Bank jegykibocsátási joga, melyet ezen időponttól
kezdve kízárólaga magyar állam fogaz
állami jegy intézet utján gyakorolni.
Eltávolították

az Ébredők plakátját.
BUDAPEST, julius 30. Az UJ
Nemzedék irja: A főkapitány rendeletére elszállítják az Ébredő Magyarok plakátjait. Nádassy tegnap este
rendeletben utasította a plakátot
ragasztó vállalatot, valamint a rendőri közegeket, hogy az Éme tegnapelőtt kiadott hazaárulók kezdetű
plakátjait távolítsák el. A főkapitány
rendeletének a plakátragasztó vállalat tegnap este nem tudott eleget
tenni, mert nem volt elég sze-i
mélyzet rendelkezésére. Ma reggel
már rendőrközegek jár Iák be Budapest utciit, a plakátokat lekaparták,
vagy ahol, nem sikerült, fehér papírral leragasztották.
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Rendkívüli közgyűlés
Üres kézzel *
lesz kedden a vagyon- hadonásznak a szinház körül.
váltság ügyében.
Dr. Gaál Endre hazajött. — Teljes a zűrzavar.
SZEGED, Julius 30.

Dr. Gaál Endre kulturszenátor ma
érkezett haza Budapestről, ahol a
kedden megtartott városok országos
kongresszusán Szeged városát képviselte. A kongresszus lefolyását é:.
az elfogadott határozati javaslatot
szerdai számunkban közöltük s most
csak a kulturszenátor által előadott
néhány ujabb részletéről számolunk
be ennek az ügyt.ck. Dr. Oaál
Endre a következőket mondotta;
— Küldöttségileg jánunk a minisztériumokban, amelyben
Pálfy
Dániel is részt vett. A földmivelésügyi miniszter kijelentette, hogyha a
városok támogatják a kormány birtokpolitikáját,
akkor a vagyonváltsághoz nem ragaszkodnak.
Kedvező
választ adott a pénzügyminiszter is,
aki kijelentette, hogy c maga nem
tartja szükségesnek a városok megterhelését. Pálfy Dániel kijelentette,
hogyha szükség lesz rá, a város
érdekében felszólal a nemzetgyűlésen.
Erre vonatkozólag a polgármester
azt a bejelentést tette a városi tanács mai ülésén, hogy a városok
kongresszusának az a kívánsága,
hogy minden város rendkívüli közgyűlése utján demonstráljon a vagyonváltság ellen. A tanács elhatározta, hogy a jövő hét keddi napjára közgyűlést fog összehivatni
ebben az ügyben. Egyelőre nincs
szó arról, hogy a rendkívüli közgyűlés elé más tárgy is kerül. ( y
MAMMMMMMMMIMMMMM

Szegedi _kis tükör
fl hehezetes ember.
Á : Ne politizáljon ilyen me!egbenfcNem
latja, hogy egészen meghőültem már.
Bé: Azt akarja talán mondani, hogy
meghüttlt?
Á : Hőültem, maga hörült I
Bé : Ne ordítson velem itt a korzón.
Hogy van máskülönben?
A : Köszönöm szűkösen. Hát maga ?
Be : Én elég bőségben.
Á: Hfiségben ?
Bé : Bőségben — hőségbeu.
A : Itt elég hövös van a korzón.
Bé : Hűvösebb is lehetne.
A : Mit beszél?! Még hóvösebbet akar?!
Nem látja, hogy csöpögök? "öpögök,
liöpögök, höpögön.
Bé: Szóval köhög.
Á: Höhögök, böhöhö-hche-höhöhö I
Bé: Mit röhög ?
A: Höhögök, mert muszáj. Mert maga
egy hólyag, maga még nem ismeri az uj
társalgási nyelvet.
Bé: Miből kifolyólag?
Á: A hóból kifolyólag jött egy hehezetes hullám. Minden öböl hót csinátuuic
Ugye egyszerű?
Bé: Nem mondhatnám.
Á: Figyeljen ide. Ha valakire rámutatok
és azt mondom ö, nem azt mondom, hogy
ó, hanem hó.
Bé: Ez a társalgás nagyon előkelő.
A: Elókehö ! De lágyfejü maga !
Bé: Hallja, ne sértegessen 1 Különben is
az egész hóbeszéd csak zöldség.
A : i'.öldségP,t: Megölöm magát! I ! Megdögönyözöm !
Á : Meghől és meghflgönyöz ? Nagyon jó t
Bé : Hal.gasson! Nekem ez mar a könyökömön nő ki 1 Mondja ezt hővel, maga
bűvész I
A : Nekem ez mir a . . . a . . . a . . .
höhöhöhön bő ki.
Bé Brihihihi! Höhöhöhó! Kitűnő! Maga
egy nagyszerű ember! Hogy hivjak magát
tulajdonképen ?
A: Dr. Színházi ügyeket Elintéző Egyén.
Robitrop

— Beöthy nélkül nincs
SZEOED, julius 30.
(Saját
tudósítónktól.)

Ma reggel hazaérkezett dr. Gaál
Endre tanácsnok Budapestről, ahova
a vagyonváltság és a szinház ügyében utazott. Hazajött Gaál Endre,
a kul'ura nagy viadora, de dicső
utján nem öklözte fel az elébe állókat, üres tenyérrel, minden ujabb
igéret, vagy remény nélkül tartja
most szónoklatait hivatalában a
színházról.
Ma julius harmincadika van már,
a szegedi szinház nagyon komolyan
szomorú helyzetbe került s a város
hatósága mindent összetett kézzel
néz és tűr ahelyett, hogy elszánt,
határozott és senki előtt meg nem
alázkodó lépéssel vágná el kötelét a
bizonytalanságnak, amely ezt az
ügyet környezi.
A budapesti útról a kulturszenátor
csak nagyon tartózkodó modorban
nyilatkozott az újságíróknak.
— Nincs semmi döntés, kérem,
— mondotta — én magam sem
tudom, hogy áll az ügy. Beszéltem
magával a kultuszminiszterrel, aki
kijelentette, hogy neki Palágyi
ellen
semmi kifogása
nincs,
hajlandó
Palágyinak
koncessziót is adni, sőt
szubvencióról is lehet majd szó.
— Küithy ügye még mindig bizonytalan. A miniszté'iumban értesültem, hogy a félmilliós
szubvencióról szó sem volt, hanem
az állam maga akarta Palágyi
felszerelését megvásárolni,
ha ahhoz a város is adott volna ötszázezer koronát.
Küithy

meg

mindig

sikertelenül

kutat pénzemberek u'án, ugy, hogy
az ő Vállalkozásában már aligha lehet bízni.
Palágyi Lajos kijelentette munkatársunknak, hogy még mindig bízik
Kürthy vállalkozásának sikerében.
Gaál Endrének azonban Kürthy azt
a kijelentést tette Budapesten, hogy
b e a d j a lemondólevelét a kultuszminiszternek s t ö b b é a
szegedi szinháznak m é g csak
a g o n d o l a t á v a l sem foglalkozik.

Valószínű ezek után — a szegedi
kulturszenátor szerint —, hogy Palágyit táviratilag fogják meghívni a
minisztériumba, hogy a kérdést véglegesítsék akként, hogy a szinház
jövőre is Palágyié maradion.
Erre vonatkozólag Palágyi
Lajos
a következőket mondotta munkatársunknak :
— Ha Budapestre hívnak, ki fogom
ott jelenteni, hogy
én nem merem vállalni

a szinház további vezetését, mert
elgáncsoltak, megrövidítettek, amit
kárpótolni már nem tudnak. Ki
fogom azt is jelenteni a minisztériumban, hogy tovább folytatom,
illetve újra felveszem
a Beöthy-féie kombináció

fonalát s igyeksze: i minden
erőmmel ezt a megoldást
sikeresen keresztülvinni. Meg vagyok győződve
arról, hogy ez ellen a kultuszminisztérium tiltakozni fog, mert irtóznak Beöthytől. Azt fogják .mondani,
hogy Palágyinak adjuk inkább a félországot, mint Beöthynek a szegedi
színházat. De én mégis megcsinálom, habár kevés remény lehet a
sikerhez
Palágyi tehit nem mer vállalkozni
a szinház további vezetésére. Ennek

mód a

kibontakozásra.

csak örülhetnek azok, akik tavaly is
látták már a színházi kultura pocsolyába sülyesztését. Mi szívesen vállalkozunk trra — miután ezzel a
közérdeket szolgáljuk —, hogy Palágyit kitámogatjuk a szegedi színházból, annál erélyesebbek leszünk
azonban akko., ha Palágyi csak külszinre mutatja a másfelé való orientálódást s belül továbbra is a színigazgatóság
tónusa iránt táplál
veszélyes vonzalmakat.
Támogatjuk
Palágyit
abban,
hogy
sikerüljön
Beothyvel
kedvező
megállapodásra
jutni, sőt mi voltunk már addig is
azok, akik Beöthyért emeltünk szót,
mert ő az egyetlen, aki teljes garanciát nyújthat
a szegedi
színház
rendbehozatalára.
Palágyi nyilatkozatának az a része, hogy Beöthyvel szemben a
kultuszminisztérum ellenszenvvel viseltetik, teljesen alaptalan és rosszakaratú beállítás, ami csak arra enged következtetni, hogy Palágyi Lajosnak semmi szándéka nincs komolyan foglalkozni az átadás tervével és a kulturszenátorral egyetemben csak a bolondját járatják a
publikummal. Ez ellen a közönség
nevében a leghatározottabb tiltakozást kell bejelentenünk. Ez a könynyelmü játék, amelyet a nyáron
folytattak „városi tanácsék" és Palágyi Lajos a színházzal, egy pillanatig sem folyhat további
Dr. Aigner Károly főispán a következőket mondotta ebben az ügyben: %
— Semmi hivatalos értesítést a
szinház ügyében nem kaptam, de
nem is óhajtok beleavatkozni. A
döntést azonban siettetni fogom,
hogy bárki is legyen az igazgató,
még alkalmas időben
megkezdhesse
a szervezkedést.
Ez a „még alkalmas idő" már
nincs. Palágyi maga mondja, hogy
már nem tud szervezkedni, hogy
tudjon akkor más? Itt csak egy
lehet a további teendő: A város
tanácsa azonnal keressen módot a
tárgyalások komoly formában
való
megindítására Beöthy Lászlóval, aki
legutóbbi táviratában a legbiztatóbb
jílét szolgáltatta annak, hogy a vele
való megegyezés sikeréhez kétség
nem férhet.

Belvárosi Mozi
Szombaton és vasárnap, julius 30. és 31.

Hz évad legszebb Hímje!

J'AGCUSE!

( V A D A T
EMELEK.)
Henry Barbusse .Tűz" cimü világhírű
regénye 7 felvonásban. — Főszereplő:
Severln Hars. Rendezte: Hbel Gance.
Wilson, az amerikai Egyesült Államok
volt elnöke a filmről: .Ha ezt a filmet
7 évvel előbb láthatták volna a népek,
ugy az emberiség sok könnytől és
szenvedéstől szabadult volna meg."
Rendes helyirak!
Előadások 5,7 és 9 órakor,
vasárnap 3,
7 és 9 órakor.

JÖN!

Szerdától:
JÖNI
PEARL WHtTE-al

New-York rejtelmei.
HÍTPÖHI

Az ausztráliai idegen.
Amerikai cowboy-dráma.

TEGNAP
este ugy a keresztény egyesülés, mint a
kisgazdapártban nagy élénkség volt. A
keresztény nemzeti egyesülés pártja különösen igen látogatott volt. Megjelentek
C M Andrássy Qyula, herceg Windischgrütz
jos, Haüer
István, Rakovszky
István,
Ernszt Sándor, Huszár Károly, Túri Béla
és a képviselők nagy számban A megjelentek élénken pertraktálták Rakovszky
házelnök lemondását, valamint a Beniczkyügy körül keletkezett hullámokat Általában
mindenki méltányolta Rakovszky elhatározását. mert az elnök csak addig működhet nyugodtan, mig érzi, hogy a Ház többsége bizalommal kíséri ténykedését. Annyi
bizonyos, hogy a nemzetgyűlés érdeke
megköveteli, hogy erős akaratú, minden
oldalról bizalommal fogadott elnököt kapjon.
Rakovszky István lemondása váratlanul
érte a kisgazdapártot, de tudomásul vette
minden megjegyzés nélkül. A lemondást u
kisgazdák felhasználják arra, hogy az elnöki széket biztosítják a párt számára,
annál is inkább, mert a Rakovszky iránt
való bizalom kérdésében a keresztény
nemzeti egyesülés pártjának álláspontja
megoszlik. A párt egvrésze, a volt keresztényszocialisták éi nken tüntettek a
távozó Rakovszky mellett, mig a párt másik fele, a kisgazdákkal együtt némán maradtak, amikor az elnök a lemondását bejelentette. Mindjárt megindultak a kombinációk az uj elnök személyét illetőleg*
Emlegetik Bottlik József első alelnököt,
Simonyí-Semadam
Sándort is Hencz Károlyt, valamennyien a szabad királyválasztás hivei. A kormány köréből Gaál Gaszton jelöltségét lanszirozzák.
•

A nemzetgyűlés külügyi bizottsága tegnap délben Szadeczky
kardos Lajos elnöklése alatt ülést tartott, amelyen a Magyarország belépéséről, az irodalmi és
művészeti müvek védelmére alakult berni
nemzetközi unióba alkotott törvényjavaslatot, Héjj Imre előadó ismertetése után
ugy általánosságban, mint részleteiben
változatlanul elfogadták.
•

A M. T. I. tudósítója a Nyugatmagyarországi hirekre vonatkozólag kérdést intézett gról Sigray Antal kerületi főkormánybiztoshoz, aki a közetkezőkép
nyilatkozott :
— Tényleg megfelel a valóságnak, hogy
a magyar és osztrák kormányok a Nyugatmagyarország ügyében megkezdett tárgyalásokat folytatják, ennélfogva minden
olyan hir, mefy bármely irányú döntésről
szól, vagy bármiféle dátumot állapit meg,
tulkorai kombináció olyanok részéről,
akik tájékozva nem is lehetnek, tekintve,
hogy a megbeszélések közvetlenül a két
kormány között fognak lefolyni.
•

Az osztrák magyar határmegáilapitó-bizottság, amelynek tagjai Calrna
őrnagy
(Olaszország), Graven ezredes (Angolország), Jocatt őrnagy (Franciaország) és
Jamagucsi ezredes (JaPán),
Neugebauer
miniszteri tanácsos osztrák és Keresztes
ezredes magyar delegátus jelenlétében tegnap tartotta meg első ülését.
•

Harding angol nagykövet Briand
miniszterelnöknek tegnap átadta az angol
kormány válaszát a legutóbbi felsősziléciai kérdésről szóló francia jegyzékre. Az
angol válasz előzékeny, de még mindig
ellenáll a felsösziléziai csapaterösités kiküldésének, a legfelsőbb tanács augusztus
4-iki összeülése előtt. A jegyzék mindazáltal nem zárja el az egyezkedés útját.
•
A Paskolcz határszéli község mellett elterülő erdőben véres csatát vívtak a
lengyel csendőrök az ukrán bandákkal.
A csendőrök az ukránok után vonultak, a
paskold erdőben bekerítették őket. Azok
kétségbeesetten védekeztek; heves lövöldözés támadt és mindkét részről számos
halottat és sebesültet vesztettek, akiket
azonban mindkét harcoló fél magával
vitte a határon keresztül.
•

Szkutariban felkelés tört
kormány ellen.
•

ki

az

albán

Tegnap a belgrádi külügyminisztérium
előtt két gyanús embert a rendőrség igazolásra szólított fel. Az egyiknek sikerült
megszöknie, a másikat letartóztatták, akinél
átkutatása alkalmival egy bembát találtak.
A kihallgatása alkalmával fontos tényeket
derítettek ki. Annyi bizonyos, hogy Pasics
miniszterelnök ellen akartak meróryletet
elkövetni.
•

Dr. Boissler svájci szövetségi titkár, aki
a szerb trónörökös ellen elkövetett merénylet alkalmával súlyosan megsebesült
és egyik szemét elvesztette, annyira felépült, hogy eltávozhatott Belgrádból.

Szcgsd, 1921. iuiíns"31.

HIREK
— Magyarország külföldi képviselete'. A trianoni béke ratifikálásával Magyarországnak a külfölddel való rendes diplomáciai és konzuláris összeköttetése ismét helyreállott. Erre való tekintettel a külügyminisztérium összeállította a már
működésben levö diplomáciai és
külkereskedelmi képviseletek j-gyzékét. A jegyzék szerint követségeink
vannak a kővetkező államokban:
Német-Ausztria,
Bulgária, Csehország, Franciaország, Lengyelország,
Nagybrilannia, Németalföld, Németország, Olaszország, Románia, Svájc,
Svédorszég, Szerbia. Követségünk van
azonkívül a Vatikánban, az EgyesültÁllamokban pedig az ottani svéd
követségnél van egy főkonzulunk^
beosztva és a magyar érdekek védelmével megbízva. Konzuli hivatalok működnek a következő városokban : Kopenhága, Helsingfors,
Krakkó, Berlin, Hamburg, Köln,
München, Krisztiánia, Trieszt, Barcelona, Zürich és Qötenburg. Mindezeknek a hivataloknak a pontos cime
a személyi beosztással együtt a
Kereskedelmi és Iparkamaránál megtekinthetők.

SZEOED

Letartóztattak egy főúri szélhámost.
; f j u gróf
Festetich Andor viselt d o l g a i . — Csekket h a m i s í t o t t
és a d ó s s á g o k a t csinált. — A hétmillió h o z o m á n y t r a g i k u s sorsa.

— Elkészült a rakpart. A rakp?rt rendezési munkálatait nagyjában befejezték s most még csak
apró részletmunkálatok szükségesek.
Biró Benő főmérnök bejelentette ezt
ma a tanácsnak azzal, hogy a munkálatok eddig 1,400.000 koronába
kerültek, amiből kilencszázezer koronát téritelt meg az ál'am. A rakpartot a nagykörút felső végétől a
kiskörút alsó végéig építették ki.

lami kétszázötvenezer koronás differencia, de ezt a napokban akartuk
Tegnap délóta érdekes bünügy rendezni.
A detektív nem vette komolyan a
foglalkoztatja Szeged társadalmának
elitjét, valamint a klubok és kávé- gróf tiltakozását, hanem kijelentette,
házak törzsvendégeit A szenzáció hogy a parú.ics parancs, az ellen
középpontjában egy nemrég Szegedre még egy gróf sem tehet semmit és akár
— A mozik a reprlzek korát élikkerült gróf áll, akit súlyos bün^ > tetszik, akár nem, a dolgok tisztá- A közönség, amely egyébb szórakozás
zása
Budapesten
történik
majd
meg.
cselekmények miatt a fővárosi államhiján Szegeden most csupán a mozikat
rendőrség egy Szegedre küldött de- Es hogy ujat is mondjon az önér- látogathatja, az utóbbi idóben arra a tatektivje tegnap délben a korzón zetes grófn .k, kijelentette, hogy tu- pasztalatra jutott, hogy a mozik a már irt
filmeket elevenittetik fel. Szóval
letartóztatott.
Az érdekes letartóz- domása szerint nemcsak a 250 ezer alejátszott
moziknál a rcprizek korát éljük. Ennek mitatásról a következő tudósításunk koronás difj'renciáról van szó, ha- értje iránt az egyik nagy mozivállalat vezehanem több nagyobb ügyről, igy egy tőiét kérdezte meg a mnnkatársunk, aki kérszámol be:
hogy a mozik iniért játszanak
Körülbelül két hónappal ezelőtt kétmilliós esi kkhamisitásról is, ame- désünkre,
régi filmeket, a kővetkezőket mondotta: A
lyet
az
eddigi
nyomozás
adatai
szeegy elegánskülsejü ur költözött be
nagy filmgyárak, mint a Star vagv a Cora Kass-szálló egyik elsőemeleti szo- rint a gróf ur, úgyis mint gróf és vin, ujabban teljesen beszüntették üzeOsztrák- meiket. A mozgószinházak 9 ) százaléka
bájába. Az elegáns úriember és a úgyis mint szélhámos, az
Magyar
bank
kárára,
saját
fényűző
most be van várva, aminek egyrészt az uj
kíséretében lévő hölgy, amint az a
mozirendekt, másrészt pedig az az oka,
szálló vendégkönyvéből kitűnt, nem életmódjának fedezésére JkOvetett, hogy a kánikulai hőségben csak az úgyUgy
látszik
azonban,
hogy
ez
nim
volt más, mint ifjú gróf Festetich
nevezett kert-mozik simíthatnak a közönAndor és fiatal neje, aki Kenéz volt olyan újság a gróf ur előtt, ség látogatására Szeptember elején azonSándor dúsgazdag
hódmezővásárhelyi mint amilyennek a detektív gondolta, ban minden bizonnyal újra megyitják a most
mozik is kapuikat, aminek egyik
parasztember
leánya.
A szállóban mert Festetich szemrebbenés nélkül bezárt
természetes következménye lesz az is,
hallgatta
végig
a
detektív
válaszát.
nicy figyelemmel szol álták ki az
hogy a szünetelő gyárak rohamosan fogr.lőkelő házaspárt, mert a gróf ur,
A letartóztatás után a gróf urat •ják készíteni az abbamaradt filmfeivételeiki ifjú is volt, bohó is, bőkezűen bevitték az újonnan berendezeit, ket. Remélik, hogy a filmek elkészítéséhonorálta a körüiötte settenkedő frissen festett szuterénbe, hol akarata hez szükséges nyersanyag ára őszig
csökkenni fog. Igy igen nagyra rug az az
szolgaszemélyzet minden lépését. A ellenére éjjel tizenkét óráig bentar- összeg, amii a lilmfeliratokhoz szükséges
— Magyar ember a kivándor- gróf bőkezűsége eleinte nem tünt fel tották. Azért csak eddig, mert a fílmszalagnak elkészítésére fordítanak a
lási konferencia elnöke. Augusztus senkinek, mert hiszen mindenki pesti detektív kivitte az állomásra és gyárak.
— P á r garasért uj ruhája lesz,
1 én Qenfben lesz a kivándorlás tudta a szállóban és mindenütt a Budapestre „utazott" a gróf is és
ha Bermann-féle Merkúr
ruhafesléket
nemzetközi bizottságának konferen- városban a merre a gróf megfor- vele együtt a detektív is.
dult, hogy Festetich ifjú nejét nem
Hogy
végül
a
hoppon
maradt
vásároi.
Ár2
3
korona.
723
ciája, melynek előadója Ferenczy
szerelemből, hanem több milliós grófnőről is írjunk valamit, ő sze
Imre budapesti egyetemi magán— Rejödöt éa Perslánt átadják
hozományáért vette el. Igy tehát ért- gényke bujával-bánatával és csomagtanár, aki jelenleg a nemzetközi
hető volt, hogy a gróf ur bőke;ü, jaival hazament Vásárhelyre és most sz Ugytsrségnek. Rejöd Alpir és
munkaügyi hivatal kivándorlási osz- hogy minden lépését bérkocsin teszi
Persiánkáim
két nap óta őrizetben
édesapja portáján elmélkedik azon
tályának tagja.
meg, hogy nap-nap után pezsgős va- az igazságon, hogy maradjon min- van a rtndőrségen. A rendőrség
— É énk lesz az országos vá- csorákat ad nagy számú, de legkülönazóta többször
kihallgatta
őket,
sár. A holnapi országos vásárra évek félébb társadalmi állású „barátainak". denki a maga fajtája m llett, vagy anélkül azonban, ho^y a kihallgatás
ó a nem tapasztalt számbari jelent- A millió sokpénz azoknak a szemé- akinek sok pénze van, ne adja oda alapján a rendőrség döntött volna
keztek és kéitek engedélyt vásári ben, ' akiknek az ezerkoronákh'>z egy grófnak, akinek nincsen.
le'^r óztatásuk felől. Ma
dé ben
mutatványosok. Lesz hinta, körhim?, is csak elsején van szerencséjük,
félegy után isnét kitialleat'ák Rejöd
belvárosi illatszettar
cirkusz, panoptikum, kardnyelő stb. már pedig Festetich társasága legAlpirt és Persián Ádámot, maid
K I M D -palota. •
Tóth P é t e r r e l k l e m b e n .
ugy, ,hogy a vásár az Angol-park nagyobbrészt
Fogel József fogalmazó az eredilyen
emberekből
Telulongiün) 7116.
262
kepét fogja holnap visszatükrözni. állott, viszont FZ is igaz, hogy a
ményről jelentést tett dr.
Katona
(Igy mondra egy mutatványos, rá kapott hétmillió olyan költekezés
Rezső tanacsosn^K, aki Rejödöl és
HOUBIGANT PARFÜM eredeii
hárítjuk az odiumot, ha a közönség ne- mellett, amilyet a gróf ur folytaPersiánt az állam és társadalmi
üvegedben és kimérve,
láa csalódna ) Most mége helyen jós'á- tott —, ha minden szenvedélye
rei d hatályosabb védelméről szóló
Cii minden illatban. •
sokba szerelnénk bocsátkozni. Tudniil- mellé odasorozzuk még azt is, hogy
1921. évi 3-ik törvénycikk ílapján
Goly L'O'igán, Grünebcg-féle
lik vásár Szegeden nem szokott elmúlni állandóan kártyázott és vesztett,
letartóztatásba helyezte. Ma délután
FOGKEFE, ANGOL SZAPPAN.
anélkül, hogy az <g csatornái meg — nem tarthatott sokáig.
mindkettőt átkísérik az ügyészségre.
471 l-es K Ö L N I
V I Z .
ne nyílnának. Bármennjiro sajnil— A mai piac Vásárelőtt szokásos
J o h a n n Maria Farina
A gróf ur a ónban segített magán
juk a szegény vásárosokat, reméljük,
forgalmas hetipiac volt ma. A tanyaiak
Eleinte
kisebb-nagyobb
kölcsönöket
nagv számban jöttek be és rengeteg gyühogy nem fog elmúlni a holnapi
mölcsöt hoztak a városba. Igen nagy volt
vett fel, majd adósságokat csinált a
vátár sem eső nélkül.
a kínálat aprójószágban. Általában a kíP O U H E R E K é legfinomabb
a sarki büffétől a kávéházi főpincénálat kielégítette a keresletet. Az árak emel— Internálás! eljárást Indítanak rig mindenütt, ahol csak megfordult.
ARC- ÉS KÉZÁPOLÓ SZEREK.
kedők voltak.
Ricger Dezső ellen. M giriuk teg- Ez sem tartott sokáig, Szegeden már
nap, hogy Rieger Dezső szabadkai nem akadt ember, aki kölcsönt adott
TELEFON:
TELEFON:
igazgató-tanítót a 'örvényszék a fel- volna neki, a kávéházi főurak is
Igazgatóság 455.
KORZÓ-MIOZI
Pén z t á r 11-85.
ségárulás vádja alól felmentette. A meguntak már a sok „felírást" és a
törvényszék szabad ábra
helye/te gtóf ur, hogy a vizbeful ástól megSzombaton és vasárnap, julius hó 30. és 31-én
Riege t, a rendőrség azonban az in- meneküljön,
valami olyanmódon
ternálási eljárás lefolytatása végett segített magán, arnely segítési móazonnal őrizetbe vette.
dozat a büntetőtörvénykönyvbe üt— Nincs pénz a város kasszá- közik és hatóságilag üldözendő.
jában. Balogh Károly a mai tanács- Hogy tulajdonképen mit tett a fiatal
ülésen bejelentette, hogy a városi gróf, arról egyelőre csak a fáma
pénztár judus havi jelentését azzal a rebesget egyet-mást, de tény az,
Egy végrendelet története
a megjegyzéssel terjesztette be hozzá, liogy tegnap délelőtt, a fényes déli
hogy a pénztárban ann>i pénz sincs, korzón sétáló monoklis Festetich
5 felvonásban.
b~gy augusztus elsején a tisztviselő- grófot Csányi Miklós budapesti deket kifizethesse. Információnk szerint tektív ^rra szólította fel, hogy köves e
A főszerepben:
az ügy nem olyan komoly, hogy öt a rendőrségre. A gróf ur, mint
kétségbeesésre adjon okot, mert a akinek rendben a szénája, szónélváros gondoskodni fog, hogy fize- kiil engedett a detektív felhívásának
tését mindenki a rendes időben meg- és csak akkor kezdte adni az ártatkaphassa.
lant és az üldözöttet, amikor a
Azonkívül a legújabb
— Vas- és gépipari kiállítás vá osháza egyik rendőrségi szobájám aktuális felvétel: M
Bud>pí8ten. Mint megírtuk, augusz- ban a detektív tudtára adta, hogy
letartóztatja.
tus 19. és szepfer ber 30. közöli or- több feljelentés alapján
szágos vas- és gépipari kiállítás
— Ez ellen tiltakozom —, felelte
lesz a budapesti Iparcsarnokban. A a világ legtermészetesebb hangján a
kereskedelemügyi miniszter most a letartóztatott gróf —, hogy jön ön
egy köilevélben arra szólítja fel az ahhoz, hogy egy ifjú gróf Festetich
or zág valamennyi Keretkedelmi- és Andort letartóztasson ? A feljelentés,
E l ő a d á s o * hétköznap 5, 7 és 9 órakor, vasárnap délután 3 és 5
Ipaikamaráját, hogy a kiillitás si- amire hivatkozik, tévedésen alapul.
órakor a téli, este fél 8 és 9 órakor a nyári helyiségben.
kere érdekében minél tágabb kör- Tény és való, hogy közöttem és
Rendes
helyárak 1
Rendes helyárak 1
ben fejtsenek ki propagandát.
gróf Bethlen István között van VŰSZEGED, julius 30.
(Saját
tudósítónktól)

OdoB szájviz.
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Mettimiia Manilszipleii.

SZEOED
xJ'accusel (Vádat emelek.) Szómba on és vasárnap a Belvárosi Mozi
az évad egyik legfenségesebb filmjét,
a J'accuse"-1
mutatja be, mely
Henry Barbusse „Tüz" cimü világhírű regényéből készült és a világháború történetéből merili tárgyát,
s Abel Oance, a leghíresebb francia
rendező rendezte. Utolérhetetlen művészettel megrendezett, kápráztató
felvételekbn. a gyönyörű jelenetek,
festői tájak világpanorámáját tárja
elénk ez a grand ózus filmalkotás s
megha'ó cselekménye mind az utolsó
jelenetig lebi inc<eli a néző figyelmét.
A m dern filmgyártás cs> dája ez a
meslermü, mely mindent nyuit, mindenkit kielégít. Wilson e filmről a
következőkei mondotta: „Ha ezt a
filmet 7 évvel előbb láthatták volna
a népek, ugy az emberiség sok
könnytől és szenvedést)! szabadult
volna meg*.

Legtöbbet 9 el
aranyért, brUllánsért,

hamis fogért,
régi exfl*t pénzért és mindennemű ékszerért Szegeden

Gát pár, Kölcsey-u. 2.
Óra- és tyszcrjavitás olcsón.
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László-garageban

Bérautók

legbiztosabb
megrendelhetők éjjel-nappa

SIB

Polgár-utca 4.
• r

BCMZIM

Telefon 814.
K n p n n r o .

x Éjféli látogatán. Regényes
amerikai történet, az m Éjféli
látogatás' keríl/t szinre pénteken a KorzóMoziban. A megkapó szépségű film
rendkívüli tetszést keltett, a közönség élvezettel szemlélte a pompás
jeleneteket. A film főszerepében elragadtatást kelleti Prlscilla Dean, a
himeves amerikai filmcsillag szereplése. Az „Éjféli látogatás" ma i3
szinre kerül.
— Tört aranyat, ezüstöt, pénzeket, legmagasabb áron vesz Tóth órás, Kölcsey-u. 7.

— Értesítés. Ezúton értesítem a
volt nö.endékeimet és a n é. közönséget, hogy Somlyódy Ferenc
oki. tánctanár úrtól különváltam és
ez év szeptemberéül az iskolámat
(Somogyi-utca 22.) teljesen önállóan
vezetem. B. /akabffy
Rózsa.
— Helyreigazítás. A Tabódyperrö! szóló tegnapi tudósításunkba
egy hiba csúszott. Ladányi Miklós
tartalékos főhadnagy vallomásában
ugyanis azt irtuk, hogy ő Tabódy
parancsára kereste fel a hadügyi
népbiztosságot, ami nem áll, mert
ezt a parancsot Betrix városkorkormányzótól kapta.
— Adomány. Vitye Sándor ina 100 koronát adott át szerkesztőségünkben a
hsditogoly-élclmezési akció javára. Az őszszeget rendeltetési helyére juttattuk.

Törött aranyát, ezQ«tjét legjobban
értékesítheti CSŰRI F E R E N C órásnál

SSft: Az arany gramm-

jáért

70-től

120

toííí

Nyakkendő

készítés és javítás legszebb kivitelben

StiNDOR IBOLYA

Mérey-atca 7, L em. 4.

759

Telefon 961.

irániját, brllllánsf, hamis togaka
régi ezüstöt, pénzt, mindennemű ékszereket, ;

aranyat 60—100 kor.-lg veszek
DEUTSCH IMRE

Korzó-Mozi-ház.
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ozéchenyi-tér 9.
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Gróf Ráday belügyminiszter
a Beniczky-ügyrőla
«•

—

A nemzetgyűlés mai fNése. —

BUDAPEST, julius 30. (M. T. I.)
A nemzetgyül s mai ülését három
negyed 11 órakor nyitotta meg
Bottlik Jó;sef alelnök. Bemutatják
Csöng-ád vármegye feliratát a nemzeti hadsereget ért támadások üg\ében.
Ezután a nemzetgyűlés tudo 1 ásul
veszi Rakovszkv
eln k lemondását
és ezzel kapc olatban Boltlik József
alelnök javaslatára jegyzőkönyvi kö
szönetet szavaznak
Rakovszky Istvánnak
elnöki minőségében tanúsított buzgó tev kenységéért.
Az in erpcl ációs könyv felolvasása
után áttér a nemzetgyűlés a gazdasági felügyelői szo gálatról szóló
törvéryj ivas at tárgyalására.
Temisváry Imre előadó ismerte'i
a törvényjavaslatot. Eddig csupán
vármegyénként volt ilyen gazdasági
felügyelőség, azonban az ujabb törvényeink a feladatok egész sorát
ruházzák ezen gazdasági felügyelőségekre, melyek eddigi feladatuknak
nem tehettek eleget, tehát határozóban
szaporítani kell azoknak
munkaerejét. Nem szabad itl semmiféle áldozattól visszarettenni amenynyiben ezen gazdasági felügyelőségnek, mint a földmivelésügyi minisztérium külső sztrvezelének munkássága, a gazdasági kérdések fellendítésére nagy jelentősé, gel bir.
Ez a cél lebegett a földmivelésügyi miniszter előtt is, amikor ezt
a javaslatot a Ház elé terjesztette.
Ezen külső szervek munkájának
szaporítása sohasem volt annyira
időszerű, mint most, amikor a tisztviselők létszámának apasztására kell
gondolni, amikor az agyongyötört
exisztenciákat kell talpraállitani. Ezen
felügyelőségek megszervezése megyéken belül, járásonkint az államháztartás szempontjából tehát nagy
kiadásokkal nem jár, mivel a tisztviselők jórésze ma is az államtól
kapja fizetését. Kéri a törvényjavaslatnak ugy általánosságban, mint
részleteiben való elfogadását.
Magyar Kázmér melegen pártolja
a törvényjavaslatot és az előadónak
minden szavával egyetért. Különösen
nagy megelégedést vált ki benne az,
hogy a törvényjavaslat kiterjeszkedik
a gazdasági felügyelőség szolgalati
viszonyaira is.
Ezután Hegediis György emelkedett szólásra. Kéri a földmivelési
minisztert, hogy a gazdasági felügyelői állások betöltésénél ne érvényesítsen semmiféle protekciót és
csak olyanokat nevezzen ki, akiknek
keresztény nemzeti érzése nyilvánvaló. Leiielöleg minden járásban
legyen gazdasági felügyelő.
E'után Kolozsy Jenő szólt a törvényjava^la hoz: A javaslat hézagpótló. A közelmúltban alig történt
intézkedés, amely a földmivelés
intenzivitását előmozdított a volna.
Nem elégséges, hogy földhöz juttassák a népet, hogy munkát adjunk a
földnélkülieknek, hanem szükségei
az is, hogy az intenzív gazdaság
megteremtésére kioktassuk a népet.
Éppen ezt célozza a benyújtott
törvényjavaslat.
Sziráky a törvényjavaslat melleit
szólal fel. Az eddigi intézkedések a
mezőgazdaság terén nélkülöz ék a
gyakorlatot, ez a javaslat pedig
éppen ezt célozza. Az e^yes járási
fel ügye öségek
közvetlenül érintkezésben lesznek a községekkel,
azoknak szaktanácsokat adhatnak
és igy a tcinrlőmunka fokozá-ával nagyobb eredményeket mutatha nak fel.

Nagyatádi Szabó István fö'dmivelési miniszter röviden válaszol az
általános vitában felszólalók kijelentésére. Kije enti, hogy ezt a javaslatot a mezőgazdaság terén annyira
sürgős orvoslás megtétele végett
terjeszte'te a Ház elé, amennyiben
a mnltban létező vármegyei gazdasági fe ügyelők munkaköre nem
bizonyult megfelelőnek a földbirtckreform.iál
fokozódó felaoatok
elvégzésére. Nagyon örül,
hogy
ez a javaslat m nden kívánságnak megfelel.
Mindenesetre
a
tisztviselői
állások
betöltésénél
a menekült szakemberekre tekintettel
ke 1 lenni.
A
javaslat
18. §-ának utolsó sorából kéri a
Háza-, hogy járulja ak hozzá, hogy
a gazdasági bizottság maradjon meg,
a bíróág részéről azonban a gazdastei felügyelőségtől egyes szakférfiak hasznaihatók legyenek egyes
felmerült vitás l-érdésekben. A gazdasági bizottság megmaradását azért
talalja célszerűnek, mert merülhetnek
fel olyan esetek, amelyek ennek a
oizottságnak hosszabb idejét kötik
le a gazdaság rendezésére, am'g ha
a gazd'Gigi kerület vagy járási felügyelőségre hárulna, akkor ezek el
lennének vonva a közcélok teijesilése
elöl. Kéri a Házat, hogy a javaslatot
fogadja el.
A Ház a javaslatot a részletes tárgyalás alapjául elfogadja.
A részletes tárgyalás során az 1.
§-t változat inul elfogadták.
A 2. § rál Budaváry kéri, hogy
a felállítandó gazdasági felügyelői
állások betöltésénél legyen a miniszter tekintettel a meneküli tanítókra, akik. t eddig is már nekik meg
nem felelő pályákra tereltek.
Nagyatádi Szabó István kijelenti,
hogy a kívánságot jogosnak találj 1,
de annak r;e n lehet eleget, mert
igen sok, az állam által fizetett menekült szakembert kell az állások betöltésénél figyelembe venni.
A Ház a szakaszt változatlanul
fogadja ei.
Ezután az elnök napirendi indítványt tesz, hngy a legközelebbi ülést
kedden tartsák meg és napirenden
szerepeljen a hazaárulók vagyonának
elkobzásáról szóló törvényjavaslat.
Vázsonyi Vilmos:. A plakátokon
levő hazaárulók? (Nagy zaj.) Elnök
ezután szünetet rendelt el.
Szünet u'án Ráday Oróf belügyminiszter emelkedett szólásra és
válaszolt azokra a tegnapi felszólalásokra, amelyek az elnök lemondása után történtek. A nemzetgyűlés
két tagja szóvá'elte azokat az
eseményekel, amelyek Beniczky lakásán lejátszódtak Szabad,on megje-

gyeznem, hogy amióta a Beniczkyt
érintő dolgokról nekem jelentést lettek, részemről at intézkedés megtörtént az ő személyi biztonságának megőrzésére. A rendőrség szemmeltartja
az ö lakását Ami a felsió'atást Illeti
többek között Ugrón Gábor képviselő u. azt mondotta, hogy amikor
az egyik képviselőtársam macánlakását egyes felelőtlen elemekkel
megszállva tartják, hogy lesti épsége
fenyegetve van, stb. nem tudom, hogy
ezen te elöt ei elemekkel való megszállást hogvan értette. Beniczky vacsorára volt hivatalos, azonban oda
nem ment cl, hanem értesítést küldött arról, hogy háza körül gyanús
elemek mozognak Hozzám érkezett
jelentések szerint a rideg tényállás
az, hogy Friedrich és Windisgrftz
felkeresték Beniczkyt lakásán és egy
órakor távoztak onnan. A miniszterelnök ur tegnapi
beszéde alalt
Ugrón Gábor kijelentésére reflektálva
közbekiáltások hangzottak el, hogy
a kormány a dologról ne-n tuJ
semmit — Kerel"* képviselő ur fél
órával Ugrón fe'szólalása előtt a
f)lyosón jelentette nekem a plakátokat, tehát ebben a kérdésben intézkedés
nem
történhetett.
A
plakátok
eltávolítására
azonban
azonnal
megtettem
az
intézkedést. Friedrich képviselő ur azt
mondotta, hogy én. iáti«m saját
magam azt, ami Bcniczkynél történt
és meg is erősítem. Nem történt
pedig más mint három katonatiszt
ott jár! 28-ín. Az a gyanú merült fel,
hogy a telefon Beniczky lakásán kivolt
kapcsolva, az nem felel meg a való
ságnak, amennyiben Buniczky 8—9
óra között két izben is beszélt a
rendörséggel. A tegnap délutáni
órákban jelentés érkezett hozzam,
hogy a Kálvin-téren, közel Beniczky
lakásához tüntetés készül. Er/e nézve
is azonnal intézkedtem, de a legcsekélyebb tünei j-.eni mutatkozott,
hogy valami készülne. A nála n
lévő jelentés szerint e;ti 11 órakor
Beniczky a következőket jelentette a
rendőrségnek:
— Tiz és tizenegy éra között lakására téritvényes levél érkezett,
amely szerint a vadászzászlóalj
tisztjei a lovagiasság terére viszik
az ügyet. ^Fu iomásom van arról,
hogy ezek a tisztek már az előző
napon is megakarták ezt tenni személyesen. (Közbekiáltások: Lovagias
ügybe három megbízott nem jelenik
meg.)
Ezek voltak a rideg tények. Amint
a múltban megtettem, ugy a jövőben is meg fogok tenni mindent,
hogy senkinek bántódása ne történjék.
Ezután Ugrón Gábor szólalt fel.
A belügyminiszter ur a?on állításomat, hogy Beniczky képviselő ur lakását megszállták, megcáfolta, aízal,
hogy állitásom nem felel meg a
valóságnak.
Az ülés tart.

Ki lesz a n e m z e t g y ű l é s e l n ö k e ?
Apponyi Albertet szeretnék megnyerni.
BUDAPEST, julius 30. Az Uj
Nemzedék irja: Politikai körökben
hire járt, hogy a nemzetgyűlés meg
üresedett elnöki székét csak ősszel
fogják betölteni. Értesülésünk szerint
azonban erről szó sem lehet. A
pártok vezető többségei, beleértve az
e lenzéki pártok vezetőit is, rövid
időn belül érintkezésbe lépnek egymással,
előrelá'hatóan
pártkö/i
értekezleten
fognak
tanácskozni
az elnöki tisztség betöltéséről. Ezen
irkkezleten egységesen résztvesznek a kormány tagjai is. A nemzetgyűlés uj elnökét még a jövő héten
feltétlenül megválasztják. Személyi

kérdés még felvetve sincs. A kisgazdák, mint a nemzetgyűlés legnagyobb
pártja, szeretné, ha az elnöki szék nekt
jutnék, ez azonban tekintettel arca,
hogy Rakovszky a keresztény párt
t gja — töltötte be az elnöki méltóságot, a kereszténypártot illeti meg.
A kisgazdapárt jelöltjeként Gaál
Gasztont, Rubinek Gyulát, Bottlik
Józsefet, Simonyi-Semadam Sándori,
Hencz Károlyt emlegetik. A kereszténypárt jelöltjei: Haller, Huszár és
Kenéz.
Politikai körökben nagy nyereségnek tekintenék, ha Apponyi lenne
\ nemzetgyűlés uj elnöke.

SZEOED
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[ bútoripar válsága.
lakáshiány bénítja m a g a bútoripart

Bohémek

neglizsében.

SZEGED, julius 30.

véve közibénk, de mint télen és
nyáron egyaránt nézgelődő és a
SZEGED, julius 30.
bohémia világában kedvelt fiu, e
(Saját
tudósítónktól.)
téren is nyerhet esetleg dijat, vagy
HOS*TU
idő óta nem tapasztalt
érmet.
.ungás állt be minden iparban. A
Csolnakon, még pedig egy közös
jngis okai különfélék, leginkább
csolnakon szokták a Tisza hullámait
a export-import korlátozására és a
szelni Beck Manci és Gömöry Sári,
raluta hullámzására vezethető vissza,
kik leány neveikkel szintén a művét bútoripar azonban talán legjobszet apostolai. A batikipar képvisean megbénult valamennyi iparág
letében egész hölgykoszorú él a
özölt. Érdeklődtünk, hogy miképp
Tiszán. * Boga- dinasztiát legalább
II a bútoripar helyzete szegedi
három batikoló urnő képviseli, fürdő •
onatkozásban, amire az egyik szeruhájuk azonban nem batik. Etsy
gedi butoripafos a következő felEmília, ki férjhez ment ugyan, az
rilágositást adta:
én megítélésem szerint azonban
most is a miénk, a katonai fürdő— Szegeden a bútoriparban teljes
[tagnálás állott be. Az okot elsősorben hűsöl és mint mondják igen jól
»n a lakáshiányban kell keresnünk.
úszik. Milyen szép lehet szőke vízi
Úgyszólván minden héten jön egynimfának. A katonaiban lubickol a
ety uj pár, kiválasztják a lakásmásik szőke asszony, Jakabffy Rózsa
berendezést, foglalót adnak, de elis, férje, Bende László fővárosi színőállítani nem tudják, mert nincs
művész ur azonban a regattában éli
ikásuk. Nagyon sok ilyen fiatal
reneszánszát.
lár foglalt le magának lakásberenBizonyára ismerik hölgyeim (és
iezést és hetenként megjelennek a
uraim) Szánthó Dénest, az irodalom
butorraktárban,
megnézni,
hogy
ifjú arszlánját, ki a Dugonias-Tárpihcs-e valami baja a bútornak,
saság pályadijat nyert novellájában
lyenkor el-el nézegetik a bepólyáugyan pesszimistának mutatkozik,
l t bútort és keservesen panaszez azonban csak külsőleg van így,
odnak, hogy nem kelhetnek még
egyébként imádja h fürdő nőket.
A színmű tehát kezdetét veszi és
igybe, mert még nincsen lakásuk.
Somlyódy Ferenc, a táncúszóA lakáselsőbbségi jog most is meg- prológust keresek, ki pirulás és da- bajnok jól fest, illetve négernek fest
van, de nem lehet érvényesíteni. Igy dogás nélkül vállalkozhatik arra,
fürdőruhájában s ahogy megfigyeli lakáshiány igen nagy mértékben hogy füidőtrikót öltsön. Klenovits
hettem, egy faun-szerepre készül.
iko.ója a bútoriparunkban beállott György ő, a szinház velencei mórja,
itagnálásnak. Nagy baj azonkívül, Bánkja, egyáltalánja: Klenovitsa. Ö Danner Margaréáról csak azt tudlogy bútort nem lehet kiszállítani, már a szezon elején megjelent test- ják, hogy úszóbajnok. Óvác: Buda/agy egyáltalán nem lehet szálliiási hezálló trikójákban a strandon. Bot- pesten jár a Góth sziniiskolájába,
gazolványt kapni, vagy roppant kö- jára támaszkodott s nyugdijával trag kának készül, gólh-stilban úszik
rülményes a megszerzése. Egy mitsem törődve, gu§ztálta a nőket, és egyébként is elsőrangú erőnek
Vilmos, a
lusztriai nagyszállodás már egy éve kiket Szegeden ö szeretne leginkább ígérkezik. Stop. Engel
ekötött Szegeden százezer koronán szeretni. Egyébként az a gyanús, konkurrens újság készítője tűnik
elüli bútort és nem tudja kíszáili- hogy ujabban valamely fényes fürdő- bolygó szemeim elé. Képzeljék: ült
helyen tengeti életét millióiból. Ma- a homokban és kezén át szűrte a
ani.
radjunk még néhány percet a strandi homokot. (Fgy óra alatt fut át keA bútortermelésben egy fillér ár- homokbuckák között, itt van mégis zén egy marék homok.)
iesés sem állt be. Egy jobb polgári a legtöbb látogató s hamarább hp-.
Az énekesek szeparáltan csücsüllakásberendezés körülbelül 67000 rogra akad egy-egy müvészféle. Ott nek a strandon. Mátrai
mester
koronába kerül. Egy fényezett bükkfa spiccel, gonddal mint a színpadon, , többnyire utcai ruhában, a hűs sáior
hálószoba 20.000,
egy
ebédlő az arasznyi kis Rózsa Ilonka. Még a körül, balján K. Turai Emma asz38 —40.000, egy konyhaberendezés kezeit is homorítja, akár Farkas szony és körülöttük a jövő csillagai
7000 korona. Mindenesetre oly ösz- Marcsa, akinek a Tiszafodrain való fényeskednek. Gábor fényképész ur
szeg ez, mely nem nagyon csábit- megjelenése va'óban élmény, nyári evezni csak most tanul és szemléhatja a tisztviselő-családokat arra, élmény volt. Kosztümje, (ezt csak
lődik lencséjével a vizén. Nini, a
hogy gyermekeiket a názasság révébe nőknek mondom) szóval a koszkis Buttula
Elza. Emlékszenek rá
kalauzolják. E helyen említjük meg, tümje vörös nehéz selyem, akár a
ugye
kérem,
gyönyörűen táncol s a
hogy a meggyilkolt Heller
Ödön brokát és teste: mint azalabastrom.
vizén
vagy
a
csolnakban is minden
jtestömüvész halálának a napján le- ö is tagja volt a színháznak s ha
mo/du
ata
csupa
plaszticitás. Gáifoglalt Braun bútorkereskedőnél egy megjelent az operetti libasorban,
bornérói, a kitűnő hegedümüvésztulipános szobaberendezést lócával, mindig feltűnést tudott kelteni.
nőről sem szeretnék^ megfeledkezni,
i ládafiával, sublóttal és tányértartó
A színháztól egy merész ugrással, aki kitartóan üdül. És ilyen pompás
fogassal, mely a keleti vásáron is
ki volt állítva és végte'en örömmel — amit a vízi-sport nyelvén „Auer- hölgykoszorú körül szokott ólálkodni
mondta, hogy végre tulipános bútor- bach fejesa-ntk hívnak — a művé- saját szerkesztőm: Vermes Ernő,
zattal rendezheti be szoinolyai por- szet egy másik ágának képviselőihez ki saját tradícióihoz hiven, fürdőtáját.
röppennek. Leleplezem, hogy Fehér kosztümjébe is lyukat fúratott, hogy
Gizi a komoly, az ünnepelt, a ked- az elmaradhatlan egy szál virágnak
ves és igazán tehetséges zongora- helye legyen, szájában persze a sziművésznő is strandnö. Úszni nem var. Rólam pedig csak annyi állatud ugyan tökéletesen, de a habok pitható meg, hogy állítólag olyan
közt is jó az ann chlag-ja és ő a sovány vagyok, mint amilyen kövélegcsinosabbak egyike. Most gyor- rek altalában a tenoristák. Egyébrészvényekre
san egy férfi után nézek s bocsánat, ként még sokan vannak rajtunk kide hirtelen cs«.k Deák Dezsőt láttam vül, akik igy, inkognitódan jól néz=
vonatkozó
=
a strandon, ki tudvalevőleg A Munka nek ki, sőt jól kinéznek. Szomorka.
szerkesztője, ö is művész a szakBottlik József számot tart
májában. Kissé soványkás, de szia házelnökségre.
kár alakjával közfeltünést kellett,
amint egy kávéházi dumapartnerévei
BUDAPEST, julius 30. A Magyarbirokra kelt a homokban. Az egyik ság irja: A kisgazdapárt köréből
ur legyőzetett.
szerzett értesülésünk szerint Bottlik
A festöuüvészek gárdáját a kis József, a nemzetgyűlés egyik alelDevich Sándor képviseli, akiről ha nöke kijelentette bizalmas hívei előtt,
nem tudnám, hogy piktor, azt kéne hogy a Ház elnöki méltóságára okhinnem, hogy az oxfordi regatta vetlenül számot tart. Ha akisgazdahivatásos trénere. A művész ur már párt másfél esztendős alelnöki műhónapok óta egészen a sporinak él ködését nem jutalmazná azzal, hogy őt
s a festészettel csak annyiban lát- jelöli elsősorban elnöknek, akkor
szik törődni, hogy gyak an és ébe- j Bottlik József leköszön az alelnöki
ren figyeli a szebbik nemet, hihető- 1 állápról. A kisgazdapártban Bottik
1
leg modellnek valót né/, a télre. jelöltségén kivül Gaál Gaszton és
Nézgelődik Csonka Bandi is, aki Rubinek Gyula nevei is szerepelnek
igazán sehogyseni tartozik szigorúan elnökjelöltként.

Szeged-Csongrádi
Takarékpénztári

elővételi
jogokat
vásárol és ad

KELEN HUGÓ

bank- és váltóüzlete

SZEGED, flradi-ufca 7. szám.

Nem adatott meg mindenkinek az
a kellemes helyzet, hogy egy, vagy
esetleg immár több éven át elnyüit,
rozzant izmait külföldi fürdőhelyeken hozassa rendoe. Akik ma a
Balaton, Karlsbad, vagy a Tátra körül nyaralnak, azok engem őszintén
szólva, alig érdekelnek. Bizonyos,
hogy sok pénzük van s ez alig érdekes. Azokról szeretnék megemlékezni, akik kénytelenek itt, Szegeden, a villamosított strandon és a
Tisza titkokatrejlő ölén nyaralni.
Ez a riportféle azonban csak ugy
érdeke?, ha azt a fürdőző és strandoló emberek nevei fémjelzik. Ezt
pedig csak a művészek és efélék,
szóval a bohémek nem veszik rossz
néven az újságírótól. Ezek megszokták a nyomdafestéket és még a
rekkenő hőségben is eltűrik, mert
hozzátartozik az életükhöz. Az emberiség másik, a nagyobbik része,
akiket mi röviden privátoknak, vagy
legjobb esetben civileknek szoktunk
nevezni, hadd maradjon meg továbbra is bűvös és titokzatos páholyaiban, még ha strandi homokból
is vannak azok építve.

CIPŐÍRBHÁZ
Kelemen-utca 12.

Leszállított árak,

mii a tészlet tart
Kérjük kirakatainkat bevásárlás előtt megtekinteni.

Goodyeár rámás, fehér ^Jfl
félcipő, erős kivitelben
K
Fehér, 21 cm. magasszáru, legdivatosabb
betétes cipő . . K
Goodyeár rámás, női
schewró
magas
fűzős cipő 35/38-íg K

Goodyeár rámás, férfi
cúgos cipő, erős kivitelben,
schewró
vagy box . . K
Goodyeár rámás, férfi
schewró fűzős cipő
francia formában K
Postán rendelt áruknál, meg nem
felelés esetén, az árut becseréljük, vagy a pénzt visszaadjuk.
Görögország
K o n s t a n t i n á p o l y t követeli
BÉCS, julius 3C. (M. T. I. magánjelentése.) A Reichspost
jelenti Athénből: Gunaris
miniszterelnök a
Daily Telegraph
tudósítójával folytatott beszélgetésében kijelentette,
hogy Görögország
nem
köthet
addig békét a törökkel, mig Konstantinápoly kérdését nem rendezik,
mert nincsen két Törökország hanem csak egy s ennek fővárosa Konstantinápoly. Az athéni sajtó legnagyobb része azt az álláspontot foglalta el, hogy a kizsázsiai hadjárat
egyetlen lehetséges befejezése az,
hogy Konstantinápolyt Görögország
kapja meg. Venizelista lapok kijelentik, hogy < a sevresi szerződés,
melyet a törökök nem fogadtak el,
nem lehet a békekötés alapja.

Nyugatmagyarország átadásának elhalasztása.
BUDAPEST, julius 30. A Nemzeti Újság irja : A Nemzeti Sajtótudósitó Iroda jelenti: A párisi magyar delegáció azon kéréssel fordult
a legfelsőbb tanácshoz, hogy Nyugatmagyarország
átadásának más
időpontra való halasztását engedélyezze, mert az Ausztriával való közvetlen megállapodás létrejöttének lehetősége még mindig ninc* kizárva.

Í MMár az olcsó árak mellett szép
fagonöltrtnyöket és egyenruhákat
Ifa

\iL i s z t ,
=

Tiszt*i*r löknek árkedvezmény. 427

k o r p a és

ftaloPItlánv1

jf

legolcsóbban
kapható
=

BARTA ÉS KERTÉSZ Cégnél

Szt. István-tér.

m

Telefon 17-05.

Szeged, 1921 julius 31.

S Z E O E D

MŰVÉSZET

IRODALOM
Fodor Pista: Bűbáj herceg. A
mult héten egy Ízléssel kiállított
könyv jelent meg ismét a szegedi
könyvpiacon. Bűbáj hercsg a címe,
Fodor Piala irta. Fiatal iró könyve,
első nekiszánáia. Meséket álmodik —
komolyan. Ifjú kedvvel élnek benne
a gondtalan szerelmek gondtalan
vágyai, fehér fátylakkal takarózva,
szinte félénken siklik el tekintete az
élet durva valódisága, az enyészet
végtelersége s a végtelenség szomorúságai felett, őszintesége mögül
valami titkolt bánat jelentkezik, amely
elöl menekülni tkar s hivjs macához
az Alomlány lázas, vonagló és feledtető fehérségéi. O a szépségek,
könnyed gcndtalanságok keresője, ő
a s'.épségck és könnyed gondtalansá^ok megtalálója, benne a reális élet
duiiajkodása elfinomodik a mesebeli
álmodó herceg nyugodt játékává. Prózája mintha Wilde Oszkár után indulna.
Fstkfcciben néhol még nem eléggé
válogatós, szereti erejét a sokszor
felesleges szóornamentikára pazarolni
s e disiitö munka között néha elvész
a mondanivaló súlya. „Kötetlen költeményéi" versnek nem jók, hiányzik
belóiilk az egységet adó ritmika, a
szabad verselésben Is szükségszerű
belső muzsika. Fodor Pista nem is
lírikus, az elbeszélés közelében vajud k még és azt hiszem, hogy később
minden erejével a próza felé fordul.
Könyvét élvezetlel olvastam, értéket
is, hibát is találtam benne. Szeged
közönségének pedig bejelenthetem
egy biztos jövő fefé törekvő iró szép
elindulását. (P. T.)

SZINHAZ
* A szegedi szinház tsgjsinah
müvéftzestélye. A szegedi szinház
itt tartozkodó tagjai anyagi helyzetük javítása érdekében szombaton
és vasárnap a Belvárosi Mozi nyári
helyiségében (Dugonics Mozi) Bernáth Margit és Juhász Gyula közreműködésével müvészestélyt tartanak.
Fellépnek: Sz. Tóvölgyi Margit, K.
Déry Rózsi, Nagy Katinka, üti Gizella, Cholnoky Margit, László Tivavadar, Asszonyi László,
Molnár
Rezső, Domokos Ferenc és Rádió
Rezső karnagy. Előadásra kerülnek:
magyar népdalok opera- és operetteáriak, manánjelenetek,
vígjátékok,
stb. Az előadás pontosan 197. ( 7 7 J
órakor kezdődik. Helyárak 20, 16,
12 és 8 korona. Jegyeket már a mai
naptól kezdve árusítja a Belvárosi
Mozi elővételi pénztára. Telefonszám 582.

Nöi- és férfikalap guiTTí

Közel másfélszáz képét állította ki
Joa-hht Ferenc, az elismert és érdemes szegedi festőművész Interieur
képszalonjaban. A tájkép dominál
oachim müveiben, de a figurális
ompozició és a csendélet is többször
helyet kap vásznain. Ujabb és legújabb képek ezek, a festő kors
fiatalságának merész és szokstlsn
túlzásaiból már semmi sem maradt
ezeken a komoly és higgadt képeken. A neoimpresszionizmus divata
ragadta magával kezdetben joachim
Ferencet, de a természet lelkiismeretes és beható tanulmányozása uj
uiakra téritelte a festőt és ez az ut
a naturalizmuson
keresztül visz
egyelőre ismetetlen állomás felé.
A maguk nemében kész és érett
müvek ezek az ujabb és legújabb
korszakából való alkotások: leegyszerűsített természetábrázolás biztos
és egyenletes összhangja jelentkezik
rajtuk és a régi képek túlságosan
élénk és rikító színei és heves fénye
helyett a nyugalmasabb, szelídebb
színharmóniák keresése, amely kivált az Ósz cimü finoman elgondolt
és mélyen átérzett müvén (valóságos lírai költemény) érezhető különösen.

{

Joachim Ferenc egyre jobban
törekszik az anyag éreztetésére, a
dolgok lényegének,
bensöségének
hangoztatására. A tájak lelkét szólaltatja meg, de a valóság igazságának, a természet törvényeinek
hódolva és engedelmeskedve. Igen
becsületes és nagyon komoly szándékú művész, aki ma már kifejező
eszközeinek teljesen birtokában van,
de még művészi fejlődésének vannak
uj lehetőségei. A közönség és a
műértők érdeklődését egyaránt megérdemli ez a legújabb
szegedi
kollekció és remáljük, hogy a művésznek a méltán kijáró erkölcsi
sikeren kivül az anyagi eredményre
sem lesz panasza.

A SzAK ünneplése. A MLSz
Délkerületének elnöksége a .legjobb
vidéki csapat" címét elnyert SzAK
tiszteletére augusztus h i 4-én, csütörtök este 8 órakor a Hági külön
kerthelyiségében
társasvacsorával
egybekötött ünnepélyes diszülést tart,
melyre a Délkerület kötelékébe tartozó összes egyesületeket ezúton hívja
meg az elnökség. Jelentkezni Schner
kerületi főlitkárnál (Városháza, telefon 870.) vagy a SzAK titkári hivatalában lehet kedd estig bezárólag.

JOVANOVITY
BANK- és PÉNZVÁLTÓ-ÜZLETE
V a s p á l y a utca I. s z á m alatt.
Szeged-állomással s z e m b e n .
Dinár, dollár, lei, márka, sokol é? mindennemű idegen Dénzek vétele
és eladása a legjutányosabb áron. Értekezés az összes európai nyelveken.

Tőzsde.
SZEGED, julius 30.
Szegedi értéktőzsde: Emelkedő irányzat mellett lengyel márkában ( " " ' ) volt
kötés.
Szegedi árutőzsde: Kötés neu..
'*re.
A budapesti magánforgalom: Lei
494—495, márka 483 -485, dollár 396 397, szokol 494, bécsi kiűzetés 401/,. Zürichi koronajegyzés teljesen hatástalan maradt a pucra.
ZÜRICH, julius 30. (Nyitás.) Berlin
7.50. Newyork 610, Milano 25.55, Bukarest
760, Budapest 1 60, Varsó 30, Hráea
7.65, Becs 70, osztr. bélyegzett 55,
Zágráb 3.50.

Cégvezető: I R I T Z

R E Z S Ő .

ww^'yywryrvynrwwyvrvy
SxerketTtiU: Dr. SZILASSY CASAR és V t R K S ERkO
A szerkesztősért telelte: Or. SZILASSY Cá8AH

Laptu'aldonos: .SZEOED* lapkiadóvallalat r.-L

AAÁeW^JUU^eUUgSJUWUU^UUUÜ^A
ponyva, fonál,
kötéláru, lópokróc, ostornyél szíjjal legolcsóbban kapható

Zsák, zsineg,
ifj

Klonkay Andornál

688

Szegeden, Tisza Lajos-kőrut (szatyorpiac).

„RtKORD"

Gyö>ri Béla FŰZ*

cipőüzemben

legjobb kivitelű ^Ip0k< valamint felsőrészek legjutányosabb árban készülnek

Szenth&romság-ulca 39. sz. g

CÉZIIIQER
O D Ö n
Szeged. Kárász-utca 8. (Udvarb'
V t l U mind n « tanába rigó munkákat a
utols* d i n t szerint, juU-iyoe áron.

Liszt, korpa, SSgÖUt Tisztelt ciptaesler ural figyeli
áruk legolcsóbb bevásárlási helye 7®
Mrtna-atca S. >t
I
Weisz Lajos terményüzlete «ti helyeitea <t, hol a legmodernebb feli
m
I ,

Ptlapök-bazAi, Tisza Lajos-kflruti oldal.

Kelengyék hímzését

és rajzolását legjutányosabban vállaljuk,
ugy fehér mint szines hímzéshez rajzok
óriási választékban. Rajzok tervezését
és c .atlapok utáni készítését is vállalja
M Ü L L E R E R Z S I kézimunka-üzlete
TAKARéKTAR-UtCA 4 SZ
226

Z

hnuV modern cipAfelsSrtu kiszítta
május hú 30-án

333

résaek készfltnek.

IZSÁK

BURGONTA
frisse* árksrett m l n S s á f b e n

kicsiny beír a fii ktejcsarnokokban K
nagybani eladás a csirkepiacon
a v a g o n b ó l és t e l e p ü n k ö n K 3 S|

K ö z p o n t i T e j c s a r n o k R.-T.
fáilel-kSmt

»». s e á i .

7j(

S A K ,

Naponta frissen pörkö
kávénkból p M JTlMí

SINEG,
PONYVA

Úgyszintén legolcsóbb beszerzési forr*
fűszer, csemege és déligyümölcsben

és gazdasági kötéláruk a legjutányosabban beszerezhetők HESSER iRJOScégné!
TFeketesas-utca
E S S É K 24.
E LíaoOTelefon
b V n 13--57.
S N l I
Spectál kalapjavitó műhely.
Kalapok festését, átalakítását szakszerűen,
a legolcsóbban készíti felelősség mellett
M E N C Z K Á R O L Y menekült kalapos
Mars-tér 8. szám, a Közkórház során. 758

HIRSCFL
Telefon 413.

TESTVÉREK7'

Dugonics-tér.

Telefon 413

JÜTÜRÁ" kiriiiiiuta
Szeged,

Tisza

Lajos-körut

4a

Telefon 7—95.

Mohai Ágnes-Forrás

VESZ mindenféle TERMÉNYT,
BÚZÁT, GYAPJÚT stb

egészen friss töltésben kapható a
fölerakatnál:
cégnél.

RAKTÁRON TARTUNK legolcsóbb napi árakon mindenféle
M E Z Ő G A Z D A S Á G I GEPET (t
ESZKÖZT.

Beregi Lajos

Viszonteladóknak lényeges
árkedvezmény, ' j g a
TCI

L e g f t i e b b kivitelben

olcsón készítők l-rendü anyagból 703
legkenyesebb igényeket Melegítő

francia és amerikai cipőket.
Javításokat gyorsan és pontosan készítek.
Wómoüir roivnt>ur> é s n ö i cipész, GizeiiaXlülLlCUj f Cl uilu tér 4. Pontos kiszolgálás.

Üzletszerzők
kik már a bizíositó szakmában

T E L E F O N : 12-80

;<0

w

(Akvizit ő r ö k ) ,

SPORT

PfEQMVIEiT

Egész n a p nyitvaI

magas napi áron veas

.'Joachim F e r e n c u j k é p e i .

jártasak,

=

kartellen

kívüli

MPI BizMto Tárastól
felvétetnek.
jövi
Ajánlatok .Biztos jövő"
jeligére
„SZ E G E D " kiadóhivatalába." TSS
II

MANES"

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

Elsőrendű szép lisztek.
Gyors és pontos
kiszolgálás.
•
A z őrölieiő felek g a b o n á i k a i
azonnal megvárhalják.

Iroda céljaira
alkalmas 2—3 szobás

heluiséget

NÉ
tS
szállitmánybizM Agyar, 1 Ilimet, Uvéd tositó társaság.
Képviseli 1 Weat-Eaat nemzetközi
• szállítmányozó r.-t. fiókja, Q

keresünk bútorozva vagy butorozatlanul a Belvárosban.

Biztosit mindennemű sxállltmányokst •tciió díjtételek mellett. Minden valutában e i o n n . i l kárllzeUe. Uti p o d f y á s z b l z t . s l t á s hotelben tBrtéoó
lopás elles Is
874
Tisza Lajos-körut 54., Korona-u. sarok. Telefon 12P90

Ajánlatok „Iroda" jeligére a
kiadóhivatalba küldendők. 213

s k Nemzeti mm

kirakataiban többek között
ElBŐrendü férfi l e f l r l n g e k 2 gallérral
Színtartó kötött fírfl zoknik
=

s

látható:

s

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

Minden darabon az l r tsllQntsfval = .

—

Délvidéki Kereskedelmi BankésVáltóüzlet

a Wiener-Commerciál-Bank

budapesti fiókjának kommandiltja Szeged, Klgyó-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 é l e t .

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

Nyomatott a Délmagyarország hírlap- és nyomdavállaJatnál, Petőfi Sándor-sugárut 1.

TS}

