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Svájci lap elmélkedik
a magyar korona

kurzushanyat-

láaan.

GENF, aug. 6. (M. T. I.) A
Tribuna de Geneve a kővetkező cikkel
vilagitja meg a magyar parlamenti
belyze.et es a koiona sűiyedésenek
okait:
Hegedűs pénzügyminiszter
legutóbb megmagyarázta a magyar
korona uj esésének okait. Szenn.e
Nctneiország fokozatosan megszabadul minden tulajdonában lévó magyar
koronáiól abbói a céloól, hogy
nagyoob éttékü valutát vegyen rajtux,
szóval dollárt és angol fontot es ez
erős hatással volt a magyar korona
árfolyamara. Hegedűsnek ez a magyarázata bizonyos világot vet a
koiona hanyatlasdra. Ez azonban
az eremnek c a* egyik oldala.
A másik oldala, hogy a magyar
parlament az utóbbi időben olyan
interpellációknak volt színtere, amelyek a kormány számára igen ké
nyelmetlenek lehettek. Régi történeteket kotortak fel abból az idöböl,
amikor Kun Béla uralmának bukása
után bizonyos kihágások történtek.
A mult dolgaiban búvárkodni azonban a törtenelemtudós dolga és nem
a törvényhozóé, annál is inkább,
mivel ennek a néhány visszaélésnek
szerzője ma már legnagyobbrészt
a feledés homályába meiülL Ezek a
képviselő történészek azonban többet
ak rtak az egyszerű történelmi visszapillantásnál. A rezsimet akarták megtámadni még pedig meglehetősen
csavaros gondolatmenettel, mert hiszen mennyiben lehetne felelős a
mostani kormány az 1919 augusztusában történtekért?
Beniczkynek, ennek az ultralegitimista képviselőnek
interpellációja
ezt a célt szolgálta. Az a körülmeny, hogy a magyar parlamentDen
csupán kei-három ultrakarlista áll
meglelte, csak kedvező fényt vet a
magyar
nemzemyüiesre. Mirdenesetre meg kellene gondolnia a dolgot, min.hogy a kormányzat és a
kormányzó elleni hadjáratot a spekuláció azonnal kihasználja. A spekuláció a magyar királyi k róna utolsó
viselőjének védőjét a maga céljaira
használja fel, amennyiben diszkreditálja a mai Magyarország helyzetét
és
megrenuiti azt a bizalmat,
ami Svajcoan a magyar korona'
iránt mindinkább erősoödött. Ez a
főleg bécsi eredetű spekuláció mindenben csak a magyar korona leszorítására akar au almit találni.
Számításuk á látszó
Nyakra-főre
vásárolják, hogy azután annál többet nyerjenek a magyar korona
holtbizonyosan
bekövetkező emelkedésén. A magyar termés ugyanis
elég jónak Ígérkezik, H g düs miniszter pénzügyi tervezsiei biztatóan haladn k es a m gyar p r a -

J^ jövö hét elején
nyílik meg

évf., 130 szám.

SZSRKES^TÓSÉO ES KIADÓHIVATAL*
Kötcs^y-ntca 6.

ment diétás munkát végez. A nvári
szünet előtt az ingatlanvagyonvflliság körül felmerült nehézségeket
leküidöitek, amely legalább egyelőre
utolsó
láncszeme a magyar pénzügyminiszter
pénzücyi
rendszerének. Beniezky elszigeelten
\wu\finjyijwuT.vmiT.ii*t'i*i*ri*' • *

áll aki ójával. Érdekes és biztató
jelenség, hogy a keresztény nemzeti
párt, él ín Andrássy Gyulával egyhangúan állást foglalt Beniezky ellen, a k sgazdák pedig ugyancsak
rendkívül erélyesen szálltak síkra a
mai Magyarország érdekében.
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Aktuális Baranya és Baja kiürítése.

SZABADKA, augusztus 6. Baranya és a bajai háromszög kiürítésének
kérdése mindjobban aktuálissá válik. Pár nap előtt Belgrádban megbeszélések folytak ebben a kérdésben. A megbeszéléseken részt vett a vezérkari főnök helyettese, Lázics és Ldzárevics osztályfőnökök, a belügynnniszt rium közbiztonsági ügyosztályának vezetői, Dobimovacski Pál szabadkai
főispán és Rajics Szvetiszláv pécsi kormánybiztos.
A tanácskozások egyik résztvevője a'következő nyilatkozatot tette:
A határkérdésben tartott értekezleten a kiürítés pontos dátuma nem került
szóba. Minden, a kiürítés időpontjára vonatkozó hír koholmány. Ellenben
az igen is megfelel a valónak, hogy a kiürítés a közéli jövőben meg fog
történni.
Linder Béla kihallgatáson jelent meg Posics miniszterelnöknél, akinek
memorandumot nyújtott át. Politikai körökben az a hir járja, hogy Pasics
miniszterelnök azt mondotta Lindern*, hogy a kormány mindent elkövetett a baranyai kerületek megtartása érdekében, de ez a törekvés nem járt
sikerrú.

Nemsokára megkezdődik a magyar
fogolytuszok és a kommunisták kicserélése.
BUDAPEST, aug. 6. A Magyar
Hírlap irja: Jungert Mihály augusztus 1-én indt-lt el Rigából és előreláthatólag a jövö hét közepén érkezik vissza Budapestre. Hazafelé való
útjában alkalmasint néhány napot
tölt Berlinben, hogy ott a magyar
kormány nevében tárgyalásokat folytasson a német kormánnyal, amely
Magyarország és az O o s z SzovjetKöztársaság között a közvetítő állam
szerepét vállalta. Ebben a minőségben a német kormány hivatása
lesz őrködni, hogy a két állam
részéről kölcsönösen viszonyos ga-

ranciák tartassanak be, amelyek a
két szerződő fél között a rigai
egyezmény pontozatainak technikai
végrehajtását biztosítják. Maga a
kicserélési aktus meghatározott turnusokban fog történni és pedig
ugyanakkor, amikor az Orosz Szovjet-Köztársaság bizonyos meghatározott számú túszként kezelt magyar
hadifoglyot bocsát útnak, a magyar
kormány ugyancsak egy előre megmeghalározott számú kommunista
bűnért elitéltekből álló transzportot
indít útnak Oroszország felé.

Nincs még tárgyalás Nyugatmagyarországról.
BÉCS, augusztus 5. Az Est irja: A fél hivatalos Politische Korrespondenz megcáfolja azt a hirt, amely Szerint Bécsben ujabb tárgyalások
indultak meg Nyugatmagyarország határainak megállapítása és az átadás
módjainak kérdése felől. Augusztus 3-án csakugyan jártak a magyar kormány képviselői a német-osztrák követségi külügyminisztériumban — igy
szól a félhivatalos közlemény —, előadták ott véleményüket Nyugatmagyarországról, a német-osztrák kormány azonban még nem bocsátkozott tárgyalásokba ezek felett a kérdések felett.

A bánáti

•

Telefon 13-33.

határmegállapitó
bizottság.

BELGRÁD aug. 6. A bánáti határmegállapitó-bizottság
8-án
kezdi
meg működését Búzás székhellyel.
A Magyarországgal való határmegállapitására kiküldött bizottságban a
Szerb-Horvát-Szlovén állam megbízásából Csalak- Antict Vojin ezredes,
a baranyai megszálló csapatok parancsnoka vesz ré9zt. Helyébe a
baranyai csapat- ,k parancsnokává
Gyorgyevics Gyo.gye ezredest nevezték ki.

A Tlsza-pör.

BUDAPEST, aug. 6. A mai tárgyaláson Kobek Kornél, volt államtitkárt hallgatta ki a biróság. Az
etnök kérdésére azt válaszolt^ hogy
a Tisza-gyilkosság idejében délután
4-től estig fenn volt a Várban, emlékszik arra, hogy este 11 órakor
ott volt Csernyák is.
Elnök: De látta-e délután Cser-r
nyákot az Astoriában is?
Tanú: Én ugy emlékszem, hogy
fenn volt a Várban, folyv'* .-ndelkezett.
Dr. Szilassy ügyész, dr. Gaál és
dr. Kollmann védők kérdései után
Kéri Pál intéz kérdéseket a tanúhoz;
Mennyi időre távozott el Csernyák a parancsnokságtól?
Tanú: Nem tudom pontosan megmondani.
Tanút val omására megesketik.
Illosvay Lajos Károly tanitó azt
vallja, hogy október 31-én délután
3 óra tájban felment az Otthon
Körbe, oit volt 5 óráig, látta megérkezni Ldndor Tivadart, akit háromnégy hiriapiró közrefogott és azt
újságolták Lándornak, hogy Tisza
Istvánnak már csak mástél órája
van háttá.
A tanú kijelenti, hogy Kérit nem
ismeri.
Következő tanú dr. Török Sándor
ügyvéd, Lényegtelen vallomást tesz.

NAGY ELLENZÉKI AKCIÓ K É SZÜL A R A K O V 8 Z K Y — P R Ó N A Y *
AFFÉR KÖRÜL. A Nap irja: A
mentelmi bizottság jelentése és javaslata Rakovszky ügyében augusztus 9-iki ülésen kerül a nemzetgyűlés
napirendjére. Prónay Pál alezredesnek a Ház volt elnökéhez intézett
levelét és fellépésének kísérő mozzanatait az ellenzék több tagja kívánja
szóvá tenni. Dr. SziÍL^yi Lajos másfél órás beszédre készül, melyben
fön délelőtt II órakor nyitotta kiterjeszkedik a Rakovszky—Prónaymeg Briand miniszterelnök Hajashi affér mellékkörülményeire is. Rassay
Japán londoni nagykövete szintén • pedig alkotmány- és büntetőjogi
meghívást kapott az értekezletre. A szempontból fejtegeti a kérdést.
conferencia körében még nem tud- Friedrich István félbeszakítja
baák bizonyosan, hogy Belgium a latonfüredi üdülését. KeckJen megconferercia
napirendjének
mely jelenik a parlamentben, hogy a maga
pontjainál képviselteti magát. A jói ismert szubjektív módján mondja
felsősziléziai kérdés megbeszélésénél el véleményei. A mentelmi vitában
azonban Belgium nem vesz részt.
résztvesz Andaházi Kasnya, Dinich
Vidor és Hornyánszky Zoltán.

Holnap érkeznek a legfelsőbb
tanács tagjai Párisba.
PÁRIS, aug. 6. (M. T. I. szikratávir-ta.) Lloyd George, Lord Curzon

és a legfelsőbb tanács párisi konferenciájára kiküldött angol delegáció
többi tagjai holnap érkeznek Párisba.
Velük együtt váriák Harzayt, az
Egyesült-Államok
'"'i
nagykövetét is. Boncmi »
• Toretta
márki szintén
holnap „íkeznek
Párisba a késő
esti
órákban.
A legfelsőbb tanács ülését hét-
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Nem pusztítanak
járványos betegségek
a gyermekek közt.
A nép, a bólhurut és a babona.
— Vigyáznak a csecsemőkre. —
SZEGED, augusztus 6

(Saját tudósítónktól.)
Az utóbbi napokban minden oldalról hallottunk olyan híreszteléseket,
melyek szerint különösen a szegényebb néposztály gyermekei közöd
nagyarányú járvány pusztit. A felsorolt betegségek között nemcsak
a vérhas és bélhurutos megbetegedésekről hallottunk, ami a nyári
hónap-k alatt szinte természetes,
hanem vörheny, szamárhurut, tifusz
és
fültömirigy gyulladásos
megbetegedésekről is, melyek
mindegyike járványszerüleg lépett volna
fel.
Mi1 katársunk, hogy a hirek valódisága felől meggyőződjék, érintkezésbe lépett a szeged: gyermekógyászat specialistáival, a kórházak I

g

a gyermekhalandóságnak bélbántalmak következménye. Táblázatot vezetnek a
törvényes
házasságból
származó gyermekekről, a táplálkozási viszonyokról, a szülők gazdasági helyzetéről, lakásviszonyokról,
az anyák foglalkozásáról, a csecsemők
súlyáról és még több oly dolgokról,
amely a magyar nép- és gyermek
<

"i*i

Trockij

nevelés ügyét helyes irányba terelheti.
Mindezekből látható, hogy a járvány nem ölt most sem nagyobb
arányokat, mint bár mely más esztendőkben s hogy éber és féltő
gonddal vigyáznak a hiva:ottak a
magyar jövő letéteményeseinek sorsára.
T v r > ~i~>viuxir j i j j u

lemondott?

— Diadalmas forradalom Szentpétervárott? —
BÉCS, aug. 6. (M. T. I.) A N. F. P. berl ni híradása szerint Pétervárott súlyos forradalom támadt a szovjet kormány ellen. Azt beszélik,
hogy a bolsevistákat elüz'ék és a forradalmárok a város urai.
Revnlból jelentik, hogy Oroszországban rohamosan követik egvmást
sz események. Különös, hogy fontos változás történt, vagy legahbb is
várható rövid időn belül a kormányzói politikában. Bolsevista körökben
hir szerint hivatalos jelentések érkeztek Moszkvából, hogy Trockij, Lenin
reformpolitikája következtében lemondott .adügyi népbiztosi állásáról.

A főügyészség még nem ürítette ki
a Tábla épületét.

hasonló intézmények vezetőivel,
— Mikor nyílik meg az egyetem? —
akik természetesen tudnak ugyan- :
SZEGED,
augusztus 6.
ilyen megbetegedésekről, de szerintük i
lések és hivatalok elhelyezése körül.
(Saját tudósítónktól.)
azok a szokottnál nagyobb arányoAz egyetemi hivatalokat, terv szerint,
kat nem öltenek.
A kolozsvári egyetem Szegeden a királyi tábla épületében kellene
Hosszabb beszélgetést folytattunk való megnyíltának időpontjáról annyi elhelyezni, de ez máig sem sikerült,
ily irányú kérdésekről a Stefánia' dátum van már forgalomban, hogy mert a főügyészség még nem költözött
Egyletlel kapcsolatos munkáspénztár a Szeged niunkatársa az érdekeltek kl, már pedig, mig az
egyetemi
csecsemőgondozó intézetének vezető- érdekében jónak látta illetékes helyen hivatalokat el nem tudjuk helyezni,
ségével, akitől az alábbiakat tudtuk megtudakolni, tulajdonképen miko- addig szó sem lehet az egyetem
meg:
rára is várható az egyetem megnyi- megnyitásáról.
— A nyári hónapok, különösen tása. Munkatársunk kérdéseire a köAz illetékes helyen szerzett nyia csecsemőkre nézve, mindig veszé- vetkező választ kapta:
latkozat halomra dönt minden dályesek volttak. Ezt nemcsak a hiá— Magunk is azt szeretnénk már, tumot, melyet az egyetemre éhes
nyos táplálkozás, hanem a nagy hogy a tanítást minél előbb meg- szegediek ; unalmukban, vagy a nemeleg is rendkívüli módon befolyá- kezdhessük. A jövő hét végére összes mes Ugy iránti buzgalmukban kitasolja és növeli a csecsemőknél az felszereléseink Szegeden lesznek már, láltak. Most már azonban magunk
úgynevezett emésztési megbetegedé- ugy, hogy részünkről semmi akadálya is kíváncsian lessük, hogy mikor
sek számát A szakorvosokra tehát nem volna. Ellenben annál több hordanak el minden akadályt a
e téren az a feladat vár, hogy az akadály merül fel nap-nap után, a száműzött kolozsvári egyetem Sze
anyákat oly irányba oktassák ki, Szegedre érkezett egyetemi felszere- geden való elhelyezése elöl.
hogy mily célszerű táplálékokat adjanak a csecsemőknek és hogy a
betegség kezdetleges időszakában
hivjanak gyermekorvost. Ki kell oktatni a szülőket oly irányban is,
hogy a nyári hónapok legsúlyosabb
gyermekbetegségei a gyomor és bélhurut, melyek azonban nincsenek
összefüggésben a fogzással. A nép
744
között ugyanis még ma is az a
babona járja, hogy a hasmenést a
fogzás miatt kell a gyermeknek elszenvedni. Sajnos, hogy a jelenlegi
rendkívüli gazdasági viszonyoknál
fogva az orvos csupán tanácsot adhat a táplálkozásra vonatkozólag,
amely a szegényebb néposztálynál
nem igen vihető keresztül.
Nyugodtságra intik a cseh
Uj patikajogokat adnak ki.
A szegedi Sfc/dn/ű-Szövetséggel
légionáriusokat
BUDAPEST, aue. 6. Az Uj Lap
kapcsolatos munkásbiztositó pénztár
PRÁGA, aug. 6. A Cseh Sajtógyermekgondozója, anyagi viszonyai irja: Évek óta szünetel a patikajog
arányában, iparkodik a bajokon se- kiadása. Most, miután a menekültek iroda jelenti: A légionárius nemzetgiteni, ami természetesen nem jár- nagy száma következtében a lakos- gyűlési képviselők a cseh légionáhat minden esetben a megkívánt si- ság számaránya megnövekedett, uj riusokhoz intézett felhívást bocsákerrel. A Stefánia-Szövetség a le- patikajogok kerülnek kiadásra. A tanak ki és közlik, hogy illetékes
hetőséghez képest osztogat külön- patika jog kérdésében Bernolák Nán- helyen utaltak a (arihatat an közféle gyógyító tápszereket, amelyek- dor népjóléti miniszter a következő- igazgatási viszonyokra, különösen
kép nyilatkozott:
északi, Csehországban és az elnémekel segítenek is a bajokon.
A jelenlegi nagy meleg következ— A népesség Csonkamagyaror- tesitett területeken. A kormány megtébeu a bélhurutos megbetegedések
>zág területén és Budapesten is je- ígérte a sérelmek megoldását. Az
száma ténylec elég nagy arányokat lentékenyen megszaporodott. Így kí- egyéni akciók csak a köztársaság
ölt és a kerület! munkásbiztositó vánatos, hogy a gyógyszerellátás is rendjének és biztonságának megzapénztái csecsemőgondozó intézetének a népesség számához és igényeihez varására és a német polgári sovinapi rendelésein napor.ta a 40—50 alkalmazkodjék. Az uj engedélyeket niszták reakcionárius törekvéseinek
beteg gyermek 85 százaléka gyomo:- mindenütt a viszonyok megvizsgá- megerősítésére alkalmasak. Felszólítés bélbántalmakban
szenved. A lása és mérlegelése után adjuk ki. ják tehát a légionáriusokat, maradvörheny és szamArharutban
meg- Arra való tekintettel, hogy a gyógy- janak nyugodtak és józanok és ne
betegedetlek száma, az ottani tapasz- szerész segédeknek csaris kis része engedjék magukat provokáltatni.
talatok szerint, nem lépi tul más kaphat gyógyszertárnyitásra engedélyt, az adományozást ugy terve- Károly király Olaszországban.
évek statisztikáját.
Az emiitett intézmény vezető or- zem, hegy a bevétel meghatározott
BÉCS, aug. 6. A Nasione cimü
"osa igen éidekes és különösen százalékai a gyógyszertár kénytelen firenzei lap aztiria, hogy Karo y.király
szociális szempontból nagy jelentő- legyen a gyógyszerészek segítő- és engedélyt kapott az olasz kormánységgel biró táblázatokat és kimuta- nyugdijalapja javára juttatni, igy re- tól, hogy Viartggio a Ttrrheni tentásokat vezet évek óta praxisával mélem részeltetni a segédek egye- ger partján levő ismert fürdfh ívre
kapcsolatosan. Ebből láthattuk, hogy temét.
költözzék, ahol már villát is bé elt.
évenként mintegy 15—20 százaléka
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Brilliáns ékszerek,
arany és ezüst t á r g y a k
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ÉRTÉKESÍTHETŐK SZEGEDEN

KUN JENŐ
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Széchenyi-tér 2. O Telefon 133.

Szeged, 1921 augusztus 10.

TEGNAP

este fél 6 órakor gróf Bethlen István miniszterelnök elnöklésével minisztertanácsot
tartottak. A minisztertanács, melyen kizárólag folyó ügyekel tárgyaltak, éjjel fél 12
óralior ért véget.
«

A nemzetgyűlés keddi ülésének napirendjére tűzték ki a mentelmi bizottság jelentésének tárgyalását Rakovszky és Beniczky
ügyében. A keresztény egyesülés pártja
htín tartja kielégítőnek a bizottság formuláját az elégtételadás módjára, hanem a
megtorló el|árás lényegére fekteti a suiyt.
Tassler Béla a keddi ülésen indítványt fog
előterjeszteni: mondja ki a nemzetgyűlés,
hogy Rakovszky István, a nemzetgyűlés
elnökének mentelmi joga súlyosan megsértetett. Utasítsa a i öss/kormányt és
elsősorban a honvédelmi miniszter;, hogy
e súlyos mentelmi sérelemmel szemben a
legerélyesebb megtorló intézkedéseket sürgősen foganatosítsa és a tett intézkedésekről a nemzetgyűlésnek nyolc napon belül
jelentést legyen.
Az elnöki szék betölté-ének tárgyalásánál a keresztény nemzeti egyesülés pártja
leszögezte, hogy a megoldásra nézve a
propo/iciókat a kisgazdapárttól várja. A
maga részéről pedig az elnökségre Huszár
Károlyt jelöli. A kisgazdapárt, hir szerint,
a kormányra bizta, hogy döntse el, kit
tart alkalmasabbnak, Gaál Gasrlont vagy
Bottlik Józsefet. A pártok bizonyosra veszik, hogy a kormány Gaál mellett foglal
állást
•

Baranya, Baja és a szegedi háromszögnek
felszabadulása, valamint Nyugatmagyarország átadása a nemzetgyűlésen is változásokat fog előidézni. Nyugatmagyarország átadása következtében megszűnnek
a következő kerületek: Felsőőr képviselője gróf Ambrtzy
Migazzy. Kismarton
Savel
János, Nagymarton Solt Ödön,
Nezsider Huber János, Németujvár Tomac
Ferenc, Sopron gróf Kiebelsberg Kunó.
Baranya és a szegedi háromszögnél a
felszabaduló területek révén a köve kerő
választókerületekben lép hatályba a képviselő küldési jog: Baja, Bácsalmás, Dárda,
Kiszombor, Mohács, Pécs I., Ktcs II.,
Pécsvárad, Regöce, Sásd, Siklós, Salánta,
Szentlőrinc, Szigetvár, Törökkanizsa, Villány. E kerületek közölt csonkakerület
négy van, minélfogva a kerületek képviselői: Pataki Dénes, Perláky György,
Huszti István, és Kenese György tartoznak
lemondani mandátumukról. £ kerületekben uj választások lesznek. A pécsi második kefületben a keresztény egyesülés
pártja gróf Zichy Aladárt fogja felléptetni.
Pécs első kerületének mandátumát már
korábban felajánlotta a kerület küldöttsége
Hegedűs Lorantnak. Hir szerint azonban
a keresztény egyesülés pártja Hegedűssel
szemben is jelöltet állit.
•

Lloyd George a legfelsőbb
tanácsnak
csak azon üUsein vesz részt, amelyek
felsósziléziai kérdéssé' foglalkoznak. A
Felsösziléziára vonatkozó tárgyalás kizáróan Anglia, Franciaország és Olaszország
közt fog lefolyni, mig a belgák kizárólag
az első üléseken vesznek részt.
•

Harding elnök, mint Newyorkból jelentik, tegnap beszédet mondott, melynek
során igy nyilatkozott:
— Azt hiszem az egész világ el vsa
szánva arra, hogv a háborúskodást lehetetlenné teszi, ürömmel jelenthetem ki,
bogy Amerika olyan intézményt készül
életrehivni, amely anélkül, hogy a nemzeU
becsületen ét szabadságon csorbát ejtene,
meg tud majd akadályozni minden háborús okot. Hiszem, hogy ezen kisérlet sikerű ni fog.
•

Holnap megjelenik a pénzügyminiszter
rendelete, amely a valutaforgalmi adót
augusztus R-tól kezdve újra felemeli, még
pedig a rendes tételek négyszeresére.
A valutaforgalmi adó ezzel elérte s legmagasabb fokát.

ftCT ARANYAT,
ezüstjét, régi arany- és ezüstpénzeit, gyémánt, brilliáns és
bármily éKszereit még nálam eladni nem próbálta, azt s ját érdé ébe el ne mulassza, mert
bárkinél többel tizetek értők.
Cégemre tessék fljyelnl.— Hamis

fogakért is a legmagasa. b árat fizetek.

AUSLÁNDER BÉLA
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HIREK
— A Katbollhua Kör az elemi
Iskolákért éa a lutholikus egyetemi hallgatókért. A Kalholikus Kór
legutolsó választmányi Ülésén foglalkozott az elemi iskolák ügyével.
Ez ügyben a katholikus társadalmi
egyesületekkel
kapcsolatosan memorandumot nyújt be a város tanácsához, melyben az eiemi iskolák
minden városrészben való zavartalan
biztosítását kéri. Egyben néhány
módozatot ajánl, különösen az iskola
nélkül maradt
Rókusvárosrésznek
iskolahelyiségekkel való ellátására
vonatkozólag.
Ugyszinlén kéri a
tanácsot, hogy a hiányos háborús
tanítás folytán iskolázatlanul maradtak
pótló iskoláztatásáról is történjék
gondoskodás. Az egyetemmel kapcsolatosan a katholikus egyetemi
hattgatók segélyezéséről is tanácskozott. A kolozsvári Szent ImreEgyesületnek felajánlja helyiségeit.
A szegény egyetemi hallgatóknak
munkaalkalmak közvetítésére irodát
áiiil fel. Azonkívül szegény egyetemi
hallgatóknak ingyenes ebédek szerzéséről gondoskodik.
— KOzéplikolat Internátus Szegeden.
Azoe bonyodalomra, amely középiskolai
interaátusok hiányában a tanév elején a
városunkba sereglő tanulók között el& fog
állani, igen hatásosan mutatott rá egyik
helybeli lap. Amint azonban értesülünk, a
helyrét némi enyhítésére mégis történik
valami. Ugyanis a Kálvária-utca 10 szám
alatt megnyílik a Szent Imre-konviktus,
középiskolai tanulók számára. Igaz ugyan,
hogy a lakásügyi nehézségek részben itt
i> megvannak, de illetékes hatóságok, főleg a kultuszminisztérium erélyes közbelépésére azok kellő időre megoldást fognak nyerni. Elérkeztünk a legvégső időponthoz, amikor ezen igen fontos agyben
végre valamit tenni kell. Különben, amint
tudjuk, a nevezett kinviktus, kultuszminiszteri engedély alapján, az adott körülmények között már vészi a munkáját, a
lentkezóket nagy számban elójegyzi ée
vánatra tájékoztatót ad.

K — Az intánt-mlsszió Szegedem

Ma reggel 8 óra 32 perckor a
Vásárhely felCl érkezett vonattal —
mint már a Szeged tegnapi száma
jelezte — egy háromtagú ániántmlsszió érkezett Szegedre, Itt azonban
csak egypár percet időztek ésau'ón
tovább folytatták uljukat Kistelekre.
— A nyomor áldozatai. Két nappal
ezelőtt hirt adtunk axról a különös nyomozásról, amelyet az államrendőrség emberei egy hathónapos gyermek halaiesete
miatt indítottak. A rendőri nyomozásra
<. azért veit szükség, mert az elhalt gyermeket szülei nem kezeltették orvossal és a
halottvizsgálatot végző orvosnak az volt a
veteménye, hogy a gyerek halálát az éhség
okozta. A rendőrségre, ugy ahogy azt a
törvény etőirja, beidézték a gyerek édesatyját Dudás tmr: rókusi feketelöldek 111.
szám alatt lakó favágót és ott kihallgatták
yerraeke haláláaak körülményeire vonatozólag. Dudás a kihallgatása alkalmával
elmondotta, hogy beteg Jeleségével és öi
apró gyermekével kegyelemből egy istállóban lakik és bizony, ipert keveset nem
igen akad, heteken keresztti. rnás ennivalót sem látnak, mint azokat a kenyérdarabokat, melyeket a gyerekei utcáról-utcára járva
ossietooldulnak. A detektívek kételkedve
tagadták a favágó elbeszélését, miért
is a helyszínre
mentek tájékozódni
és igY győződtek meg a szomorú valóságról. A szerencsétlen Dudás-család tényleg
a legnagyobb nyomorban és nélkülözés*
leöaött ét a kegyelemből kapott istállóban
éa igy egyáltfIfit nem volt csodálható, ha
a gyenge kfí teremtés halálát az éhezés
okozta. A látottakról a nyomozóközegek
jelentést készítettek és illetékes helyre
kUldléV e l A Dudás-család nyomornak
aktacsomója ma egy uiabb irattal szaporodott : Dudás Imréné hatdilevetével. Gyermeke után öt is megváltotta szenvedésétől a halál. Talán igy jobb lesz neki, de
ki tudja megmondani, hogy mi lesz a
hátramaradott öt gyerekével és Dudfe
Imre favágóval, akik ma is istállóban laknak és éheznek.
_
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SZEGED

Magyarbarát francia politikusok
jönnek hozzánk.
BUDAPEST, cug. 6. A Aía^yar Hírlap írja: A közeli napokban
francia szenátorokból, képviselőkből és újságírókból áiló előkelő társaság
érkezik Magyarországra, akik tervbevették, hogy nemcsak Csonka-Maeyarországot, hanem a Magyarországtól elszakított részeket is meg fogják
látogatni. A társaság vezetői lesznek De Monzie szenátor és Tisseyre képviselő. Érkezésük időpontja még nincs hivatalosan megállapítva.

Uj aspiránsa akadt a színháznak.
Csáky Antal gyulai színigazgató beadványa a városhoz.
SZEGED, augusztus 6.
(Saját tudósítónktól.)

A szegedi szinház bérletének elnyerése végett most Csáky Antal
békésgyulai
színigazgató
érkezett
Szegedre
és tárgyalást
kezdett
Palágyi Lajossal a szerződés átruházására vonatkozóan Csáky három
napon belül 1,800.000 koronát fizet
le Palágyinak a díszletekért stb. és
a szerződés átruházásáért, amely
körülmény Palágyi teljes tetszésével
találkozik. A két színigazgató ez
ügyben ma délben felkereste hivatalában dr. Somogyi polgármestert,
akivel közölték együttes szándékukat.
A polgármester, miután a tanács
ittidőző tagjainak álláspontját meghallgatta ez ügyben, a következő
választ adta a két direktornak:
— A város hajlandó beleegyezni
abba, hogy Palágyi a várossal fenál'ó szerződését Csáky Antalra ruházza át a feltételek azonban a régiek maradnának.

A anác ; nak ez az állásfoglalása
ma csak elvi-nek tekinthető és végleges döntését legközelebbi ülésén
akarja meghozni. (Addig ismét lefolyik néhány liter viz a Tiszán.) A
A polgármester utasította a direktorokat, hogy kérelmüket beadvány
formájában terjesszék a város tanácsa
elé.
Csákyék beadványa előre is bejelenti, hogy miután Csáky neve Szegeden teljesen ismeretlen, kötelezi
magát arra, hogy amennyiben a
színházat megkapja, annak élére
olyan müvezető-igazgítót alkalmaz,
akinek személyét a város tanácsa
is elfogadhatónak minősili.
Mint értesülünk, Csáky a most
fennálló
szerződésen
módosítást
akar keresztülvinni. Elsősorban a
• helyáraknak saját hatáskörében való
megállapítását, másrészt pedig a
városi 5 százalékos részesedés alól
való mentesítését kéri.
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brilliánt tárgyakért, arany,
ezüst ékszerekért, pénzekért,
valamint antik tárgyakért.
*

f i s c h e r K.
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Ü Kárász-utca l t * Korzó-kávéház mellett
ii
— Átszállítják XIII. Lea pápa
holttestét Az Uj Lap irja: Xlll-ik
Leo pápa holttestét a Szent Pétertemplomból a Laterán-templomba
fogják szállítani. Az ünnepélyes átszállítás fényes nappal fog történni,
hogy az olasz kommunista-csőcselék meg ne zavarja a szertartást. A
pápa a diplomáciai kar jelenlétében
gyászniisét fog mondani.
— Nincs helyisége a közélelmezési
hivatalnak. Fodor Jenő tanácsnok ma
azt a be|elentést tette a tanácsülésen,
hogy a Jókai utcai közélelmezési hivatalt
nem tudja másutt elhelyeztetni. A Jókaiutcai népiskolából való kihurcolkodás már
aktuálissá vált és a közélelmezési hivatalt az árvaszék épületében vélték elhelyezhetnek. Miután azonban ez a terv
nem valósitható meg, a közélelmezési
hivatal sürgősen néz más helyi? :g után
hogy a sok aktát (más ugy sinc* benne)
ledét alá hozhassák.

— Elhalasztott gyászünnepély.
Willim Pistike, a kis magyar vértanú
emlékére rendezett gyászünnepély,
Tarcsafalvy Anaklét táb. lelkész betegsége miatt, a jövő hét vasárnapjára, azaz aug. 14-ére halasztatott.
— Folytatólagos tUzifaosztás

a köz-

tisztviselők részére:
Augusztus 9-én
1281-1380, !0-én 1331-1480, sorszámig
a Hungária Behozatali, Kiviteli és Áruforgalmi Iroda Osztrovszki-utca 28. szám
alatt lévő fatelepén. A befizetés a jelzett
napokon a feltüntetett sorszámok rendje
szerint a kirendeltseg irodájában délelőtt
8—12 óráig eszközlendő, a tűzifa pedig
a befizetés után a faelosztó helyről az
nap feltétlenül elszállítandó. Azok a tagok,
akik a legutóbbi osztás alkalmával fát
nem kaplak, augusztus 9-én rjggel 7 órakor szíveskedjenek a faelosztó helyen
jelentkezni.
— Tolvaj lakó- Szalai lános lakásadóiát meglopta, A törvényszék 7 hónapi fogházra ítélte.

- Levél a szerkesztőhöz. Tisztelt Szerkeszti ur Szabadságon levő tisztviselő
vagyok és mint ilyen, természetesen nem
utaztam el Szegedről. Csupa időtöltésből
kimentem a mai hetipiacra, egyrészt, hogy
szemlélődjem, másrészt, hogy mint egy jól
nevelt szabadságon levő tisztviselőhöz
illik, bevásároljak. Tejlelt parancsoltak rám
odahaza : egy fertályt. Fogalmam sem volt.
hogy mennyi az a fertály, azért oda álltam az egyik tejfeles asszonyság mellé és
vártam, hogy valaki kérjen egy fertály tejfelt. Kisvártatva jön egy alacsony, se-szinü
ruhás hölgy, kócos hajában éktelen piszkos masni. Odalibben a tejfeles asszony
elé és kérdi: hogy a tejfel ? Mikor meghallja az árát, nem drágálja (engem akkor
már nem érdekelt, hogy mennyi egy fertály), hanem ezer kifogást emel, hogy nem
savanya-e, lehet-e vele sülni, meg a jó ég
tudja mit. A tejfeles asszony erre benyúl
a merőkanállal a tejfeltartályba, kivesz egy
kanál tejfelt és felszólítja a vevőt, hogy
nézze meg, csupa friss. Erre az én hölgyem, rózsásnak éppen nem mondható,
piszkos körmű ujjaival benyúl a kartálba
jó mélyen és a tejfelt az ujjával, utánozhatatlan gesztussal lenyalja. A tejfelből
nem vett, hanem tovalibegett, önkéntelenül is ulána néztem és meglepetve láttam,
hogy egy távolabb ülő tejfeles asszonynál
megállt. Odasiettem, hogy lit akarhit a
másik tejfeles asszonynál, mikor az elsőnél sem kifogásolta a tejfelt és éppen
akkor értem oda, mikor az előbbi kóstolási műveletet befejezte De annál az
asszonynál sem vett. Szerkesztő ur figyelmét felhívom erre az esetre és kérem
hozza nyilvánosságra az esetet, hogy a jó
Ízléssel össze nem egyeztethető, piaci kóstolgatásokat az illetékes hatóságok tiltsák
be és azt ellenőrizzék, mert nemcsak
izléssértésröl, hanem az amúgy sem Szilárd közegészségünk veszélyeztetéséről is
van itt szó.

— P á r g a r a s é r t uj ruhája lesz,
ha Bermann-féle Merkúr ruhaféstéket
vásárol. Ára 3 korona.
m
— A itrandvonat
forgalma.
Mintegy két hete, hogy hosszas vajúdás után üzembe tudták helyezni
a strandvillamosf, mely a rövid idő
alatt is legnépszerűbb vonala lett a
városnak. A közúti villamosvasút rt.
igazgatóságától nyert felvilágosítás
szerint, mintegy napi 1300—14D0
ember használja ezt a vonalat, aftik
kivétel^ nélkül a strandfürdőre utaznak. Éppen erre való tekintettel, ezt
a vonalat csak nyár végéig fogja a
rt. üzemben tártani.
— K i a k o u b ű n ö j . J. János fiatal suhanc
édesapjától egy zálogcédulát lopott, amii
Bér J.snos ismerősének átadott, aki azt
értékesítette. A törvényszék J - t jatitónevelésie, Bért pedig 800 koronára átváltoztatható 4 napi fogházra ítélte.

x N e w - Y o r k r e j t e l m e i II. részét
hétfőn, kedden múlatja be a Belvárosi Mozi. Az elíő rész bemutatója
után, mely tulaidonképen bevezetője
volt a nagy fiímkolosszusnak, a II.
részben teljes egészében bemutatkozik a tulajdonképeni történet és külön
érdekessége e részntk az, hogy itt
ismerkedik meg a publikum NewYork külvárosának igazi világávaí, a
kínaiakkal. A II. rész 2 napig, hétfőn
és kedden, a III. rész szintén 2
napig, szerdán és csütörtökön kerül
bemuta ásra.
— A m»l piac. Vásár és bucsu utáni
hetipiac volt a mai, lanyha forgalommal. A
tanyaiak kevés számban jöttek be. Az árak
emelkedőben voltak. A gyümölcsárak is
tulmagasak; nem állnak arányban a bő
termeset. Alma 5—10 korona, körte 1 2 - 2 4
korona, szilva 5 - 1 0 korona kilogramonként. Igen célszerűnek tartanánk ha a hatóság egy kis piaci razziát rendezrte és
különösen azokat a piaci árusokat rendszabályozná meg, akik a mai piacon hosszú
kötélre eresztett nyelvvel kerepelték: —
Mit? Magának drága 6 koronájért az
alma? Talán ingyen adjam? Majd megveszi holnap ezt maga, tizérL
— Tört aranyt!, ezüstöt, pénzel:et, legmagasabb áron veszTó'h órls, Kölcsey-u. 7.«5

Szeged, 1921 augusztus 10.

SZEGED
— P t r J á n és RejBd az ügyésziéi; elátf. A budapesti kir. ügyészi i g előtt Persián Adum, m?id Rejöd Alpár kihallgatását kezdte meg.
A két terhelt egyike som tagadta,
hogy összeköttetést keresett és talált a csehek révén a kis ántántial.
Ugy Persián, mint Rejöd kijelentette,
hogy bűnösnek ne n érzi magát.
Mindaz amil tettek, szerintük nem
egyébb teljesen jóhiszemű politikai
akcióná1. Va lomásuk során előadták, hogy a kis ántántial nem azért
kerestek közeledést, hogy Magyarországot elárulják hanem hogy az
ország érdekében valami kibontakozást találjanak.

Vámvizsgálat

Szeged—Rókuson.

Hogyan tartják a vámvizsgálatot — Jugoszlávia
felé megcsőkkent az amúgy
kis forgalom.
SZEGED, augusztus 6.

A vasút, a pompás magyar földtest lüktető érhálózata volt. Büszkeségünk, sok évtized verejtékes munkájának gyümölcse, mely napról-napra
fejlődött, a külfölddel vetekedett és
ma, mint minden munkánk, ez is
sokat szenvedett s mai nívója a csodával határos munkáról tanúskodik.
Valamikor az volt a célunk, hogy
hogy az utazás kényelmét elősegítsük, a szállítások nehézségeit megkönnyítsük. Minden sikerült. Ma?
— Ztlreloaxtás s köztisztviselők réHiába igyekszünk ezt elérni. Kényel•síre. A Fogyasztási Szövetkezet szegedi
mes utazásról, a szállítások megfiókja az augusztus havi zsirjárandósignt
könnyítéséről szó sem lehet. Trianon
ai augusztus havi ellátási jegyek 12
nzámu szelvényére a következő sorrend- nem engedi. Egy kis darab földfln
ben osztja ki: augusztus 8 án 1—400, összezsúfoltak bennünket és minden
9-én 401-800, 10 én 801-1200, 11-én kőhajtásra határállomást tettek. Ma
1201-1600, 12-én 1601 • 2000, 13-án
még Szegednek is két határállomása
2001-2400, 16-án 2401-2800.
17-én
Ez
2801-3200, 18 án 3201-3600,
18-én van. Röszke és Szöreg-felé.
3601 tői végig. Csomagoló
papírokról
utóbbi irányában — ugy reméljük
mindenki gondoskodjék.
— rövid időn belül felszabadul a
vonal. Mint a drága orvosságot,
kanalanként adják nekünk vissza
KöszönetnylIvÉnlíás.
ezeréves jogos tulajdonunkat.
A nagy gyászunkban való együttérzésnek oly nagyszámú megnyilatkoSajnos, egy darabig még határzását vettük, hogy lehetetlen azt mind
város
marad
Szeged.
Kérdést
külön-külön megköszönni. Ezért ezintéztünk
az
illetékes
tényezőkhöz,
úton fejezzük ki hálánkat a mi és
hogy miben áll a határvám és midrága megboldogultunk
képen kerülhetik el ravasz utazók a
H E C L C R
Ö D Ö N
vámrendelet paragrafusait. Kérdébarátainak, kollegáinak és jóakaróinksünkre a következő választ kaptuk I
nak, kik iránta való szeretetüknek,
Az utas szabályos útlevéllel elelismerésüknek és szomorú elvesztése
látva magával viheti ruházatát, fe
fölötti bánatunknak oly megható jelét
adták.
hérnemüit és 20.000 korona értéket.
Kias Mór éa neje Heller Regina
Ruhának való anyagot azonban nem
és tetvérd.
si»
lehet kivinni. Értéktárgyakat csak
annyit, amennyi magán az utazón
Az illető anyagi viszonyának
A csehországi német szociál- van.
meg nem felelő, nagyobb értékű ék
demokraták állásfoglalása.
szert nem lehet kivinni, éppen ugy
PRÁOA, augusztus 6. A Prager nem lehet kivinni értéktárgyat a pogTagblatt a német szociáldemokra- gyászban.
i
A vámvizsgálatot egy vámtiszt és
ták egyik vezető politikusától a következő nyilatkozatot kapta a szo- egy* pénzügyőr eszközli, detektív
ciáldemokratáknak
a
parlamenti jelenlétében. Elsősorban kérdést inmunkákban való részlvételéről: A téznek az utazóhoz, hogy nem visz-e
német szociáldemokrata-párt sem a magával olyasmit, ami elvámolás
kormánynál, sem a cseh pártoknál
nem hagyott fenn kétséget állásontjáról és az irányadó tényezőet figyelmeztette azokra a következményekre, amelyekkel a nacionaTELEFON:
Igazgatóság 2-58. — Pénztár
5-82.
lista izgatás folytatása a német
munkásság körében járhat. A német
Vasárnap utoljára
szociáldemokrata-párt azonban nem
Magyarországon itt, Szegeden
tartja alkalmas ellenzéki eszköznek
a politikai tevékenységtől való távolelőször:
maradást,
különösen
életbevágó
fontosságú szocialista kérdések eldöntése alkalmával.
Kétségtelenül
szükséges, hogy a német szociáldemokrata munkásság L'galább is
ellenőrzést gyakoroljon a cseh pártok politikája felett és ne engedje
I. rész 8 felvonásban.
figyelmen kivül azt a lehetőséget,
A New-York -Herald pályadíj nyertes
hogy szociálpolitikai tekintelber miregénye 6 részben, 44 felvonásban.
nél nagyobb előnyökre
lehessen
A főszereplő: P E A R L W H I T E .
szert tenni.
Azonkívül:

E

Belvárosi Mozi

New-York
rejtelmei.

Erélyes intézkedés a szerb
kommunista-képviselők ellen.

Magasugrás.

BÉCS augusztus 6. (M. T. 1.) A
Grazer Tagespost belgrádi jelentése
szerint a skupstina tegnap nagy
többséggel elfogadta a kommunistaképviselők mandátumának megsemmisítésére vonatkozó inditványt azzal
a hozzátoldással, hogy a már korábban a kommunista-pártból kilépett képviselők mandátuma is semmis. A rendörigazgatóság felszólította a mandátumuktól megfosztott
képviselőket,
távozzanak azonnal
Belgrádból illetőségi helyükre, ahol
rendőri felügyelet alatt fognak állni.
Ha megkísérlik a külföldre szökést,
azonnal letartóztatják őket.

Sportkép egy felvonásban.
RENDES HELYÁRAK I
Előadások 4,6 órakor a téli, a/«8 és '/.10
órakor a nyári helyiségben.

Résztvesznek a szocialisták
a cseh kormányban.
PRÁGA, aug. 6. A Cseszko

Szlovo

bejelenti, hogy a cseh nemzeti szociálista-párt vezetősége tárgyalni fog
a kormányban való részvételről. A
A cseh szociáldemokrata-párt kongresszusa is tanácskozik legközelebb
erről a kérdésről.

alá esik, vagy aminek a kivitele
tiltva van. Akár tagadó, akár igenlő
a válasz, a vámvizsgálat megtörténik. A különbség csak 3?. hogy ha
tagadás ellenére valami tiltott dolgot, értéktárgyat találnak a podgyászban, azt elkobozzák, mig ha
az utazó személyesen előadja azokat,
csak letétbe helyezik. Élelmiszert
elkészített állapotban három napra
elegendőt lehet kivinni.
Midö. a személy és podgyász
vámvizsgálat megtörtént, a vonatot
vizsgálják át a vámtisztviselők, még
pedig tüzetesen s csak azután lehet
az utasoknak beszállani. Az utazást
megnehezíti az utazó, ha könyveket
vagy leveleket visz magával, mert
azokat külön szempontokból vizsgálják át s az illető az utazást esetleg
napokig kénytelen megszakítani.
Az érkező utasokat is megvizsgálják a vámtisztviselők, mert lebélyegezett osztrák—magyar bankjegyeket csak 500 koronáig hozhatnak
be. Idegen valutát természetesen
korlátlan értékben lehet behozni.
Vizsgálat történik politikai tekintet
ben is, de azt már a rendőrség végzi.
Kérdést intéztünk azután az iránt,
hogy Szeged-Rókuson át miiyen
nagy a forgalom Jugoszláviával ?
Azt a választ kaptuk, hogy mióta a
budapest—belgrádi gyorr. közlekedik,
az amugyis kicsiny forgalom lényegesen csökkent.
Naponta
átlag
20—25 utas jön és hagyj \ el Szegedet. Ezek kereskedők és főleg
nyaralók. A Jugoszláviába utazóknak
az utóbbi időben különösen meg
van nehezítve a beutazás, mert a
szerbek a merényletekből kifolyólag
nagyon szigorú vizsgálat alá vesznek
minden egyes beutazót.

BÉRAUTÓ

kilométerenként 20 korona.
O
. .
,
7 » S . *JJ»I la hívható.
Garageteletonok;
—
r

Előkészületek az orosz
invázió ellen Romániában.

A leszerelési értekezlet m e g -

nyitása.
LONDON, aug. 6. (Wolff ) A
Newyork Times szerint az amerikai
Egyesült-Államok a hatalmaknak formálisán javasolták, hogy a nemzetközi leszerelési értekezletet a fegyverszünet megkötésének évtordulóján
nyissák meg Washingtonban.
WASHINGTON, aug. 6. (M. T. f.)
Anglia a leszerelési konferenciára
vonatkozó javaslat előterjesztése előtt
közölte a külügyi hivatallal, hogy
kész bármely időponthoz hozzájárulni, amit Washington javaslatba
hoz. Azt hiszik, hogy Japán is hajlandó erre.

Bukik a szerb kormány.
BELGRÁD, aug. 6. A kormány
komoly krízis előtt áll. A demokraták nincsenek megelégedve azzal,
hogy tudtuk nélkül töltötték be az
agrár reform és hadügyminiszteri
tárcát A radikálisok viszont azt
tartják, hogy Pribicsevics alkalmatlan
az ország belügyeinek vezetésére.

Csend a görög—török fronton.
PÁRIS, aug. 6 (M. T. I. szikratávirata.) Angorai távirat sztrint valamennyi fronton csend van. A
küzdő felek nem óhajtják elfogadni
a szövetségesek közvetítését, bár általában az a vélemény, hogy Görögország mégis elfogadná, ha Angliától Ígéretet kapna arra nézve,
hogy segítségére lesznek Konstantinápoly elfoglalásában.

Oláh koronázási parádé.
BUKAREST, aug. 6. A Nap irja:
Végleges megállapítás szerint szeptember 24-én lesz a román király
koronázása Gyulafehérváron. A koronázási ruhát és a metropolita palástját Párisban készítették. A koronázás után a király proklamációt ad
ki, majd csapatszemle lesz, amely
alkalommal a katonaság különböző
egyenruhákban vonul fel, melyekkel
a román hadak uniformisit mutatják
be Decebal idejétől a mai napig,

Az Egyesült-Államok deficitje
a tengeri szállításoknál.

VARSÓ, aug 5. Az Uj Lap irja:
Azok a '.irek, melyek a szovjetkormány kJzeli bukásáról számolnak
be, erősen nyugtalanítják az elszakadt határállamokat. Finnországtól
kezdve Romániáig, valamennyi állam
igyekszik felvértezni magát minden
elképzelhető eshetőségre. Megbízható
hírek szerint, az orosz parasztok
száron eladják a termést, nem adnak
hit :lt a kormány ígéreteinek.
Trockij a népbiztosok zárt ülésén
kifejtette, hogy a proletárforradalmat,
ha másképp nem lehet, az éhezők
szuronyával kell megmenteni. A szovjet támadása elsősorban Ukránia és
Besszarábia ellen irányul, ahol az
idén bőséges gabonatermés van.
Romániában már részleges mozgósítás történt. Csapateitolódások vannak folyamatban Besszarábia felé.
Különösen tüzérséggé! szállták meg
az orosz határokat.

HÁGA, aug. 6. Az Uj Lap irja:
Az Egyesült-Államok tengeri szállítási hivatalának elnöke közli, hogy
az elmúlt üzleti év körülbelül 380
millió dollár veszteséget
hozott,
vagyis 280 millióval többet, mint
amennyit a legutóbbi becslés előre
látott

Kommunista-puccs készült
Danzigban.

Uj kisérő műsor

DANZIG, aug. 6.
A danzigi
szenátus körében hire jár, hogy a
kommunisták tegnap puccsot terveztek, hogy ott kezükbe kerítsék
az uraimat Az állami hatalmat már
fei is osztották az egyes kommunista-vezérek között A rendőrség
iratokra akadt, melyekből kitűnt,
hogy a kommunisták a szenátus
alelnökét és több szenátort megakartak gyilkolni

Belvárosi Mozi
TELEFON:

Igazgatóság
2-58. — Pénztár . 5-82.
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Csak két napig I
Hétfőn és kedden
Magyarországon itt, Szegeden először t

EW-YORK
REJTELMEI

II rész 8 felvonásban.
Az első rész összefoglalva szintén látható.
Főszereplő: P C H R C W l f l I C .
Azonkívül:

=

RENDES MELTARNK.

•

Előadások 6 órakor a téli, háromnegyed
8 és fél 10 órakor a nyári helyiségben.
Szerdán és csütörtökön

NEW-YORK
REJTELMEI

=====
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Szeged,. 1921 augusztus 7.

SZEGED

Átadták
Szegedi k i s t ű k o r
a gyermekkórházat is „ Z s i m i ' ^ a t á n c p a r o x i s m u s a . Az élet éa a kőitől szabadság.
Mit hoz a legújabb hullám? — Bécsi lázak. —
A hajz-a fisz fejének ormán,
a klinika céljaira.
sok ízarkaláb ül kit siemén;
SZEQED, augusztus 5.
(Sa/át tudósítónktól.)

A szegedi gyermekkórház átadását
a klinika céljaira ma rendelte el a
miniszter s dr. Lőthe József egyetemi professzor vezetése alatt mintegy nyolctagú bizottságot küldött
le Szegedre, hogy az átvételt foganatosítsák. A bizottság tegnap este
Szegedre érkezett, tagjai között Korb
Floris és dr. Szandtner Pál profeszszorok is szerepelnek.
A város tanácsa a gyermekkórház
átadása ügyében ma reggel rendkívüli ülést tartott, amelyen elhatároztál!, hogy az átadáshoz a város
képviseletében dr. Szendrey Jenő t.
b. tanácsnokot küldik ki Ma délelőtt a bizottság helyszíni szemlét
tartott a j^yeimekkórházban, hhol dr.
Kovács Ödön, a kórház főorvosa és
a kórházi gondnok fogadták őket. A
bizottság összeállította a kórház leltárát, a formális átadás azonban
csak hétfőn történik meg.
A gyermekkórház már a harmadik
intézmény, amit a város a klinika
részére átadott. A csecsemőgondozó
m^g három-négy hétig, férőhely hiányában, a gyermekkórház épületében
marad, azután a közkórházba helyezik át. A gyermekklinika veze öje
ideiglenesen dr. Papp Karolina, sze
gedi származású orvosnő lesz, miután
az elhunyt Generzlch
professzor
megüresedett helyét csak most fogják
betölteni.
Az átvevő-bizottság ma este utazik vissza a fővárosba.

„em"

CIPŐÁRUHÁZ
Kelemen-utca 12.

Leszállítóit árak,

liofelettart
Kérjük kirakatainkat bevásárlás előtt megtekinteni.
G o o d y e á r r á m á s , fehér
f é l c i p ő , e r ő s kivitel-

ben

K

F e h é r , 21 c m . m a g a s száru, legdivatosabb
betétes cipő . . K
G o o d y e á r r á m á s , női
schewró
magas
f ű z ő s c i p ő 35/38-ig K
G o o d y e á r rántás, férfi
c ú g o s c i p ő , e t ő s kivitelben,
schewró

vagy box

.

.

K

G o o d y e á r rámás, férfi
s c h e w r ó f ű z ő s cipő
francia formában K
Postán rendelt áruknál, mc? nem
felelés e etén, az árut becseréliük. v g y a pénzt vsszaailjuk.

13-33 a SZEGED telerrá.

.Kis Krausz" tanulmányútja. — „Bort ide Salamon!"
SZEGED, a o n uztus 6.
(Saját tudósüónktól.)

Szeged egyik legagilisabb tánctanára, akit a város legelhagyatottabb részében is „Kis Krausz*
néven ismernek, tegnap érkezeti
haza nyári vakációjáról, amelyet egy
ausztriai
tanulmányúttal kapcsolt
össze, hogy a szegedi tánckedvelő
közönségnek a jövő kurzusban meglepetésekkel
szolgá'has'on.
.Kis
Krausz* a déli korzón tünt fel előttem szokásos eleganciájával súlyosbítva s barnán, mint valaiti csokoládé ember. Nagyvárosi mozdulatokkal közeledett felém. Megragadtam az alkalmat, hogy megragadjam
öt: a messziről jövőt és felállítottam
riporteri csapdámat, ugy, hogy nem
térhetetl ki előlem.
— Mondjon valamit, kedves Krausz
ur —, kértem parancsolólag.
— Ma reggel jöttem Bécsből — fele te. Ausztriában nyaraltam. Az egész
ország őrülten táncol. A lányok
kenyérkeresetté avatták már ezt a
művészetet, tizennégy éves fruskák
szülői parancsra élethivatásnak tekintik s nagy elővigyázattal és
ambícióval képezik magukat. Főleg
a görög táncokat imádják most s
a legtehetségtelenebb néposztály fiatalsága is jelmezekben tüntet a
görög klasszicizmus istápolásában.
— Kétségbeejtően őrjöng egész
Ausztria. Elmentem a Wiener Mnsikverein-Salba, ahol megismerkedtem
a legújabb és legfelkapottabb tánccal. „Zsimi'-nek hívják magyarul és
annyit mondhatok róla, hogy ez
már a tánc paroxismusa. Képtelen
mozdulatok, képtelen zenére. Dilettánsok is táncolják Nagy vonaglásokou keresztül valósággal a végkimerülésig tart és szinte epileptikus
görcsökben végződik. Nagyon fontos benne a pautomimika; az indulatok visszatükröződése az arcon.
Táncos és táncosnő nem működik
benne együ'.t, valami káotikus összevisszaságban mozognak egymás körül. A férfiak táncközben artikulátlan hangokat hallatnak, de a nők
nemükre való tekintettel, csendes
odaadással viselik a tánc borzalmait.
A zenéje kétnegyedes ütemű, színkópált ritmussal, a tánclépés az ütem
közepére esik.
— A „Zsimi* különben már Budapesten is feltűnt, persze alaposan
átformálva, mert nálunk ilyesmit nem
lehet arcpirulás nélkül behozni. Szegeden nem is fogom tanítani, annál
inkább sem, miután több mint bizonyos, hogy Budapestre költözök és a
legközelebbi kurzusomat már olt
fogom tartani.
— Hát képes itthagyni ezt a várost,
ahol már az ősei is maradandó
érdemeket szerezlek a tánc kulturmagjainak érlelése körül?
— Ugyan, kérem, itt hiába dolgozik az ember. A kuliurát meg
hagyjuk békében. Nem érek rá vele
vesződni a luxusadó miatt Mert
kérem a város a l u x u s a d ó t . . .
— inkább Bécsről még valamit,
ha nem vagyok tul követelő — vágtam
közbe gyorsan —, mert a luxusadó
nálunk már nem cikk.
— Bécről ? Nyáron ? Nem sokai
mondhatok, hanem a bécsi strandi?!
Uram, én nem vagyok ellensége a
nőknek, hanem ami ott történik az
botrány I Azok a kosztümök, azok a
feltűnő színű és szabású öltözékek,
amelyekkel olt találkozik az ember
csak arcpirulással gondolhatok viszszal

— Ne tessék ilyeneket mondani,
mert ugy sem írhatom meg. inkább
talán a bécsi magyarokról ?
— Nem politizálok, hanem a magyarság a táncban igen méltó hatásokat vált ki az osztrák publikumból. Egy angol párt láttam magyar
táncokat járni — nagyon rosszul.
A tánc abból állt, hogy kurjongattak, dübörögtek s a végén a férfi
az asztalra sapott a fokosával s azt
ordította: „Bort ide
Salamon!*
Mégis mondhatom, hogy a legnagyobb hatást a magyar táncok váltiák ki Bécsben. Különösen a .bokázó", a .hegyező*, a „kis harang",
a .bölcső" és a .cifra toppantó"
terjedtek el az utóbbi időben.
Megemlítette
még
szomorúan,
hogy hatszáz koronát fizetett Bécsben egy liter kocsisborért.
— No — mondottam —, ez meg
a borárak paroxismusa. Ennél nincs
további

Linderék menekülnek Pécsről.
PÉCS, aug. ö. A Magyarság irja:
Tegnap este a városházán minisztertanács volt, amelyen Linder elnökölt.
Bejelentette, hogy a vég elérkezett,
egyben figyelmeztette az „elvtársakat",
hogy m<nél előbb, ki merre tud,
meneküljenek. Én magam —• mondotta Linder — még nem tudom,
hova menjek, de azt hiszem, hogy
Bécsbe fogok menni, ahol elvtársainkkal ':aröltve folytatom a munkát.
Ezután Geiger, a házi ujságiró
felolvasta Gábor Andor levelét, amit
arra a levélre küldött válaszkép,
melyben Linder támogatást kér a bécsi
szökevényektől. A levél nagy tetszésére szolgált a jelenlevőknek, mert
— amint Gábor Andor irja — legszívélyesebb fogadtatásra számíthatnak a becsi „bajtársak" részéről.
„Egyesült erővel látunk neki a munkának — irja tovább a levélben
Qábor Andor —, amely előbb-utóbb
célra fog vezetni. Linder kijelentette
az ülésen, hogy szabad utat biztosit
nekik a belgrádi kormány. Előbb
azt gondoltam — mondja —, hogy
Budapesten utazom keresztül. Egyebet
nem mondhatok, mindenki menjen,
amerre tud." Az utcákat vidám arcú
emberek járják.
TELEFON:
Igazgatóság 455.

Kiélt; éltit, ffizve-fomrán,
a véti legény.
Kiélt'j éltit és dalában
még egyre visszasír a m u l t . . .
(Avar zörög sápadtra váltan,
ha már lehullt)
A hervadását hogy bevallja
a vén legény, ne várjad azt,
költfi, Id működik alanyba,
kort elhalaszt
Markírozza a svungot, lángot,
ha ifjúsága elhaladt,
tükrüznek szép, költfii álmok
légvárakat

Hazug, de tarka, fényes álmok,
valók voltak még hajdanán;
sok boldog órát áldva-áldott
a barna lány,
a szőke és a tiziáni
gyönyörben meg-megreszketett; —
s ma búsítják a kor hiányi
a sziveket.
De költfi, kit a lira ihlet,
nem vallja A be azt soha,
hogy meglankasztja sziveinket
sors mostoha . . .
S ezért, ha nincs nagy rizikója,
mindent, de mindent megígér,
a renoméját igy megóvja,
ameddig él.
Egy kfiltfivel a minapában
e bús történet megesett,
megirt, bár szörnyű, forró nyár van,
egy levelet.
Mindent megírt e kis levélben,
amit a lelke érezett
s mire szivével őszben élvén,
emlékezett.
Megírta, hogy a lelke lángja
gyönyör mennyéig fellobog;
a sorsát benne feltalálja :
a boldogot.
Megírta, hogy a szive mélyén
örök parázsra gyúlt a vágy,
szerelme májusaban élvén
nyugtot se hágy.
Megírta ezt hiún a költfi,
s egy vágyban forró éjt igért . . .
Lemúlt rajt' vagy két emberöltő
s most semmiért
nagyot női majd a renoméja,
s lírája újra csupa sikk, —
a bájnó, tudnii'lik, még ma
elutazik.
Költőnk megszürkülő fejére
önérzet von szép glóriát,
— anélkül, hogy felelne érte.
gyönyört kínált
De hordár
hordá jó, levél kezében,
a lila írás ugy ragyog:
— Nyíljon felettünk hát az éden t . .
még maradok.
Alanyi költő, szürke, balga,
aki taposzt már őszavart,
ondoid meg: volt egy tarka szarka,
mint te, az is sokat akart.
Sicc.

§

KORZÓ-MOZI

TELEFON:
Pénztár 1 1 - 8 5 .

Szombaton és vasárnap, augusztus 6. és 7-én
A magyar filmgyártás
legnagyobb szenzációja!

A megfagyott gyermek

Báró Eötvös Jó:
örökbecsű költeménye után
filmre irta: SiFlS E D E .
A s z e z o n legkiválóbb f i l m j e l

A főszerepben: S Z É C S ! f E R K Ó .
E l ö a d á s o * pénteken és szombaton fél 6, fél 8 és negved 10 órakor
vasárnap fél 4, fél 6, fél 8 és ne á yed 10 órakor.

A fél 8 6s negyed 10 órai előadások a nyári helyiségben
lesznek megtartva.
Rendes helyárak I
Rendes helyárak 1

Szeged, 1921 augusztus 7.

SZ É Q E D

Vizsgálat s z aussigi véreng-

zés ügyében.

BÉCS, aug. 6. (M. T. I. magánjeleniése.) A Neues Wiener Journal
jelenti Prágából: Az aussigi esemé
nyek miatt a leszültség még mindig
nagy, mert azt hiszik, hogy a jogtalanság más német városokra, sőt
Prágára is átterjed. A legionáriusok
elnöke, Kaffka
tanár, egy prágai
német
képviselőnek
kijelentette,
hogy a prágai németek ellen nem
terveznek tüntetéseket, de a németeknek saját érdekükben mérsékeltebb politikát ajánl.
Aussigban,
melynek ö-szes épületeitől
gyászlobogók lengenek, miniszteri bizottság érkezett a miniszterelnök által
megígért vizsgálat lefolytatására. Különösen meg akarják
állapítani,
miért viselkedett a véres események
alkalmával jelenlévő százötven csendőr teljesen passzive. A két súlyosan megsebesült munkás aligha marad életben.

SZÍNHÁZ
* Kassa visszakapta m a g y a r
színházát. A felvidéki magyar szinészet ügye ismét fordulóponthoz
jutott: a prágai kormány Faragó
Ödönnek mégis megadta a játszási
engedélvt. Felbecsülhetetlenül értékes védőbástya jutott ezzel a rabságban tengődő magyarok kezébe,
hiszen a sz nházaitól, az egyik legfontosabb kulturértékétől megfosztott magyarság alig fejthetett volna
ki ellentállást az "rósz4kos csehesités ellen. Az egyik kassai lapnak a
munkatársa felkereste Faragó Ödönt,
a ka sai szinház igazgatóját, hogy a
változott viszonyok következtében
mikor szándékozik megnyitni az uj
szini szezont. Faragó az ujságiró
kérdéseire ezeket mondotta: Szerencsére a társulatom együtt van,
csupán azok mentek el, akik szerződésüket felbontották s más színházhoz, főképen Budapestre mentek.
A szini évadot teljesen átszervezett
társu atommal szeptember 8-án kezdem meg Kassán.

SPORT
Evezősverseny Szegeden. A Tiszai Regatta Szövetség és a Magyar
Eve-ős Egyletek Országos Szövetsége f. hó 13-án délután 5 órás,
14-én délelőtt 9 órás és délután 5
órás kezdettel országos
evezősversenyt rendez Szegeden a Felsőtiszaparton. A progiam 15 számból
és pedig 4 egyes, 2 pár evezős, 7
négy evezős és 2 nyo'c evezős
számból áll, amelyekre a Magyar
Athletikai Club, a Neptun és Sirály
budapesti, a szolnoki és váci, valamint a 4 szegedi evezős-egylet nevezeti be. A 15-ik szám, a szegedi
tanuló ifjúság „Mohikán" csónakversenye. Az utolsó országos evezősverseny Szegéden 1914 julius 28-án
volt, amely napon Ferencz Ferdinánd
trónörököst és nejét meggyilkolták.

Őröltetők
figyelmébe!
Az ALFÖLDI-MALOM (Szeged,
Alsóváros, Hattyas-sor, az u t á s z l a k t a n y a mellett) a v á m t í r l é s e ket legújabb őrlőgépeive! végzi.
M I N D E N ŐRÖLTETÓ a saját
gabonájából készült elismert legjobb
lisztet kapja azonnal vissza. 797

G a b o n a m a ' o m . paprikamalom
és fürészgyár

IRODALOM
Palotás

NŐI- és f é r f i k a l a p

Fausztin uj könyve.
SZEGED, aug. 6.

A régi Szeged érdemes és törzsökös írógárdájának ma is agilis
és népszerű alakja Palotás Fausztin,
aki, mint a nemzeti hadsereg uj
Ziiuyije, torra járja a csonka ország
városait, hogy lelkesítsen és emlékeztessen. A régi hit tüzét éleszti,
az uj remény borát itatja a magyarság uj harcosaival a vitéz ezredes
Palotás Fausztin, akinél ludasra és
buzgóságra, rátermettségre és hivatottságra senki sincs ma különb,
aki e nagy nemzetvédő és országmentő feladatra vállalkozhatnék. Palotás Fausztin egész generációkat
nevelt fel a magyar honvédségnek a
hazai kultura, főképpen a nemzeti
irodalom szeretetében. Maga is iró,
még pedig a javából. Gyökeres szegedi iró, akit a jó felsővárosi talaj
tett lángoló roagyír poétává, mint
dicső elődjét, Dugonics Andrást. Palotás Fausztinnak egész kis könyvtárra menő müve jelent meg az idők
során és hever egyelőre, sajnos, kiadatlanul az Íróasztala tömött fiókjában. A szegedi népet, a magyar
katonát kevesen ismerik oly alaposan és mélyen, mint ő, aki Mikszáthtal és Tömörkénnyel tart irodalmi atyafiságot. Becsületes, erös
realizmus a szemléletben, tiszta, nemes idealizmus a felfogásban: ezek
jellemzik Palotás Fausztin regényeit,
novelláit, színmüveit,
amelyeknek
egész levegője és szelleme végzetesen magyar. Most megjelent füzetében három fanatikus hazafias érzd
tői áthatott nemzetvédelmi és történelmi beszédét adta ki, amelyek képet adnak arról a misszióról, amelyet mai szomorú sorsunkban Palotás Fausztin annyi hittel és hivatással teljesít a haza javára. A ttlzes
szónok, Palotás Fausztin méltán
oszthatja meg babérjait a népszerű
iróval és emberrel. Palotás Fausztin három beszédének ára 10 korona.

magas napi á r o n v e a s

G y őőri

M

,ér

Béla K
L i s z t , k e r p a éb s
t a k a r m á n y &p°S =
BARTA ÉS KERTÉSZ

Szt. István-tér.

77s

Telefon

cégnél
17-05.

Már az olcsó árak mellett szép
fasonőltonyöket és egyenruhákat

^"Fó'nptefSo^a:

=

Vállal minden e szakmába vájd munkik.it a legutolsó divat szerint, Jutányos áron
179

T E J

szükséglete csak ugy lesz b l i t s s l t v a tíUra, hx már
most biztosiba és előfizet, literje I O K O R O N A

Román 1 Utóda

Oizella-tér I. szám.

t««

m

Els'rendü i W p y n a g y b a n
pergetett I M J U Z * kaphatóa
Agrária Kereskedelmi R.-T.-nái.

Telefon 15—72.

soa

Telefon 15—72.

Törött aranyát, e z ü s t j é t legjobban
értékesíthet! CSŰRI F E R E N C órásnál

fflszer és esem ege üzletében
814
Teleton Ifv-flS.

„FUTÜRA" kirilllllsíci
Szeged,

Tisza

Lajos-körut

43.

Telefon 7—95.

Tisztviselőknek árkedvezmény. <27

Kant- immrtm

gyarló!

L é Z I N Q C R
Ó D O N
S z e g e d , Kárász utca 8. (Udvarban).

VESZ mindenféle TERMÉNYT,
BÚZÁT, GYAPJÚT stb.
RAKTÁRON TARTUNK 'egolcsóbb napi árakon mindenféle
MEZŐGAZDASÁGI GEPET éa
ESZKÖZT.
eas

Tiszteli ciptaMter ml teteit

i hogy modem cipőfelsőrész készítésem
Ij május hó 30-án Koraaa-fetca S. szám

ItaSS: Az arany gramm- aU hatyaztaai át. hol a l e g m o d e r n e b b felaSjáért 70-től 120 koron4t!
fizetek, 7g5 | r é t i e k k é s z ü l n e k .
IZSÁK A .
333

Asztalos és épületanyagok,
Épületfa m nden méretben
Zárléc és léc
Száraz tűzifa

Fürés*hulladék

''

sság minden mennyiaégben, a leojutányosabban beszerezheti = = = = =
„SylvanU" Fakereskedtlml R . - T . - n á l , Szeged. Telefon 10—28.
(Volt Altaiai Gfiifüréaz R.-T.. Hattyaa-aor.)

Kelengyék hímzését

és rajzolását legjutányosabban vállaljuk,
ugy fehér mint szines hímzéshez rajzok
ónási választékban. Rajzok tervezését
és divatlapok utáni készítését is vállalja
MÜLLER ERZSI kézimunka-üzlete
TAKARÉKTAR-UTCA 4 SZ.
226

Séta

motorcsolnakázás

délután 3 érálól 2 0 p s r c t s m s a a t
személyenként 15 k o r o n a .
Állomás a katonai uszoda
és Regdon-fürdők között.

Tta motorcsaln813ak Mattot!!
Telefon 677.

Telefon 472.

I m p o r t t ű z i f a ? elsőrendű száraz bükkhasáb és aprított j u t á n y o s á n kapható a
„HUNGÁRIA- BEHOZATALI, KIVITFLI É S ÁRUFORGALMI IRODA

TŰZIFA TELEPÉN. MT Í B Í t S * ^ S r f L f f S
Aranyat,brllllánsl, hamis fogakat Naponta fiissen pörkölt
Palackhornagy kereskedés
régi ezüstöt, pénzt, mindennemű ékszereket,
kávánkból aifflM ritefttelt!
budapesti bevezetett elOkeM
a vidék nagyobb városaiban

aranyat 60—120 kor.-ig veszek
DCQTSCn IMRE
Korzó-Mozi-ház.
732
Széchenyi-tér 9.

„RtKORD44

cipőüzemben

clpök/

legjobb kivitelű
valamint felsőrészek legjutányosabb árban készülnek

Szentháromság-utca 39. sz. g

Tőzsde.

Úgyszintén legolcsóbb beszerzési forrás
fűszer, csemege és déligyümölcsben

HIRSCHL TESTVÉREK752

Telefon 413.

Dugonics-tér.

jeligért SIKRHT

HfRDfiTOIRODrtBR

Budapest, VI., Vilmos császár-ut 33., SZU

Telefon 413.

Kereskedelmi és Gazdasági Részvénytársaság
s f l Bankosztálya
^
Foglalkozik az összes bankszerű üzletekkel, u. m.: váltóleszámítolással,
folyószámlahitelek nyújtásával, értékpapírok; valuták és devizák adásvételével. e=» Elfogad folyószámlabetéteket eWnyös kamatozás mellett

SZEGED, augusztus 6.

Fiókok: B U D A P E S T , W I E N , T E M E S V Á R , Z S O M B O L Y A .

Z

S A K ,

S l

H E G ,

P O H T V / I
és gazdasági kötéláruk a legjutányosabban beszerezhetők HESSKRIHJOS cégnél
Feketesas-utca 24. 130 Telefon 13—57.

JO VANO VITY pp. 1RITZ R.
Bank- és Pénzváltó-Üzlete

Vaspálya-utca 1.
Telefon 12—80.
Szeged - állomással szemben.

Dinár, Dollár, Lei

795

=
legjutányosabb áron. —Értekezés az összes európai nyelveken.
S'.erte«rtik: Dr. SZIIASSY C » S . ' " et >'OWE8

iERRKHTOKHT

Dugonics-tér 11. — Telefon: 10—20.

Hzcgcdl értéktőzsde: Lanyhuló üzlet
mellett csak bécsi kifizetésben volt kötés
( 3 7 - 38).
Siegedi á r u t ő z s d e K ö t é s nem jött létre.
A budapesti magánforgalom: Lel
497—498, márka 4 9 0 - 9 1 , dollár 3 8 9 91—93, líra 16.80, szokol 497—498.
ZÜRICH, augusztus 6. (Nyitás.) Berlin
7.477* Newyorii6(j2, Milano 25.85. Bukarest
7 60, Budapest 1.47'/.. Varsó 32, Prága
7.60, Bécs 05, oszu.
bélyegzett 64,
Zágráb 3.40.

vétele és eladása

BIZOMÁNYI

óhajt létesitei*. E <JkclS cégek Írásbeli ajánlatait
kérjük referenciák megjelölésével .Borpincészet"

Mid

A szerkesztésért telelői: Or. SZILAtfSY CÁSAR.
LaptutaMonus: , S 7 E U t D " lapk.adóvallaiat f.-C

L e j s i e b b kivifelben
olcsón készítek I-rendü anyagból 703
legkényesebb igényeket kielégítő

francia

és

amerikai

cipőket.

Javításokat gyorsan és pontosan készítek.

r

VilflPÜir TPopnnp u r i é s nöi cipész, GizellafluUiullj Cl Cilii tér 4. Pontos kiszolgálás.

Szegedi Cementárugyár R.-T.
S z e g e d , Püspök-téri

bazárépület.

Gyárt: C e m e n t c s e r e p e t minden szinben,
üvegesépitököveket, cementlapokat, betonkutgyiirüt, betoncsövet, vályút, kerítésoszlopokat.
Vállal: Vasbetonmunkákat, padló- é s falburkolásokat, lépcsőket és e g y é b mükőmur^kát.

A s z f a l t s z i g e t e l é s e k és

Nyomatott a Délmagyaroibxig hirlap- és nyoradavállalatnál, Petőfi Sándor-sugárut 1,

807

burkolások.

