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Nehézségek.
SZEGED, augusdus 9.

(cvs) Ujabban megint »ok-sok
nehézség merül fel a politikai é l t ben. Kínosak, bosszantók, viharterhesek,

—

de

funtostalanok.

És

nincs meg az a politikai érettség
bennünk, hogy ezeket a dolgokat,
ámenek mindenképpen cs k a pártcélokat, vagy a e.yéni célok t szolgálják, leszáll tsuk arra a nívói a,
illetve nivótlanságra, ahová valók.
N gj^eiv és a magyar nlko'manynuk Jeiadh tation »rö-sé»:e a mentelmi
jog, de h<gy akkor is lovagoljunk
rgy menti Imi sérelmen, amtkur a
kormány maga is elitéli az es»tet^s
példát statuáló megtorlást ígér, —
annak sok érelme nincs Az és/szerüség a/t kivánná, hosy a boss ut
szomjúhozik is me^váiják, minő
eléktéielt szerez a korn ány a sérelemctt, milyen megUrási alkalmaz
az i m m u n i g mevi^rö ével szemhen
s cs k akkot veg)ék fel isn ét az
Ugy lárgya ásat, na véleményük szerint
az elégtétel es a r cgtotlás mérve
nem á'l arányban a sértleni nagysápéval.
Aki komolyan és becsdletesen gondolkodik ezekről a kérdésekről m i s képpen nem is járhat el. A módozatok
meghányása-vetése, viták provokáiása, viták e l n y ú j t j a , külföldi példák
idecibáiása, ajánlása és elveiése:
megható és szép szel en>i torna, de
kár a beléölt sok energiáért. Ezt az
energiát, ezeket a szónoki lendületeket, ezeket az érvcsopartositá-okat
fontosabb és okosabb ügyek szolgálatában használhatnák f I.
Hethlen István, ez a komoly politika: iskolát járt, ízig-vérig magyar
politikus jól tudja, hogy a mentelmi
jog védelme m nden becsületes magyar embernek eminens kötél' ssége
és most, amikor erre a védelemre,
mint a magyar kormány elnöke, elsősorban hivatott, ezt a kötelességét
hiven és becsületesen te jesiieni fogja.
Másrészt itt van a Honvédelmi Párt
ag>essziv felirati az országgyűléshez.
Ennek az irásmünek a hangja igazán példáit-n a magyar politikában.
(Szövege Tegn p rovatunkban foglai
helyet.) Honfibú és hazafias aggó
dalom nem képezhet itt mentő körű ményt, mert ezt a két nagy érzést nem engedjük és nem engedhetjük kisajátítani. Ilyen hangon irni
az ország törvényhozó testületének
nem szabid.
A fei yelem te jes hiánya, a tekintélyek abszolút ej rás«, ilyenekben
bosszulja meg magát. Néhány becsületes érzésű, jó magyar ember
ö szeüi, elt.u ul, u^v cr i, tn.gy csak
ók az igaz magyarok és bánatukban
leszedi* a törvényhozásról a kere-z;vizet.
Enntk irazán nem vo'na szab d
megtörténni.
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Megjelenik naponkint délután.

SZcRKESZTÓSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:

Szakadás az angol és francia felfogás között

bizottság javaslatának második részéhez nem járulhat hozzá. Nem járulhat hozzá ahhoz sem, hogy záros
Haláridőn belül tegyen a kormány
jelentést. Az állami élet minden faktora között harmóniát kell létesiteni,
harmóniát a hadsereggel, mert nekünk a hadseregre szükségünk van.
Kéri, hogy a javaslat első részét fogadják el, a második részét pedig
vessék el.
Belicska Sándor honvédelmi miniszter röviden válaszol. A múltkor
a miniszterelnök is kifejtette, hogy
a nemzet szuverenitásának megsértését megtorlás fogja követni. A
miniszterelnöknek ez a kijelentése
vele egyetértőleg történt, óvja a
nemzetgyűlést attól, hogy ebből kifolyólag bármilyen
következtetést
vonjon le.
Huszár Károly személyes kérdésben szólalva fel kijelenti, hogy még
a látszatát is el akarta kerülni annak, hogy Prónay esetét a nemzeti
hadseregre általánosítsa. Beszédének
indító oka éppen az eH r ' -ző volt.
A nemzeti hadsereg sz. jnk fehye,
ezzel állunk vagy bukunk.

LONDON, aug. 9. Pali Hall And Globe jelenti Párisbói, hogy a
helyzet két yes. Az angolok és a franciák felfo^ára közölt valóságo3 szabadás tátong. LlcydGiotgf. nem várja a felsősziléziai rehézségek haladéktalan megoldását. El van szánva arra, hogy feltétlenül ragaszkodni fog
ahhoz, hogy a versi illési békeszerződést Franciaország és valamennyi
aláiró fél
teiüszerinti értelemben
hajtja
végre. Ugyanazon lap
szerint az angol kormány egyik tagja kijelentette, hogy az angol
és
francia
kormár.y
álláspontja
a
jelen
pillanatban
egíszen
összegyeztethetetlennek látszik. Ha Briand nem engedne az angol
álláspont korrek ségének, akkor fontolóra keltene venni azt a sajrálatos
lthetőtéj<et, hogy Franciaország az általa .szükségesnek tartott akciót a
tzcvet-fgesek támogatása né kül hajt,a végre. Felieszi, hogy Lloyd George
mar utalt arra az óriási feleiÖEfégre, amit a fmnda kormány ilyen akcióval
magára vonna.

A Rakovszky-Prónay affér a Ház előtt
— A n e m z e t g y ű l é s m a i ülése.
BUDAPEST, augusztus 9. A nemzetgyűlés mai ü'é'ét fél \2 őr kor
nyitotta meg Bottlik József alelnök.
Bemutatia Tolna vármegye feliratát
a nemzeti hadsereget és a kormányzót éri támadások ügyében, valamint Fehér vármegye és Debrecen
város feliratát az ingatlanvagyonváltság ügyében. Bejelenti, hegy
Haller Istv?n és Budavdry László képviselők sürgős interpellációra kaptak engedélyt. A Haz hozzájárulásával az interpellációkra fél 2 óra1
kor térnek át. K
''' : 'vffi
Ezután a nemzetgyűlés harmadszori tilvasásban elfogadja a büntetések végrehajtásának
kivételes elhalasztásáról szóló iö vény javaslatát.
Somogyit stván, a mentelmi bizottság eltadója, hosszasan ismerteti a
mentelmi bizottság jelentését és
javaslatát Rakovszky István mentelmi ügyében.
Utána Csukás Endre, a kisebbségi javaslat előadója emelt szót:
Kivánja a mentelmi bizottság javaslatából a második szakaszt teljesen
törölni, az első részt pedig teljes
egészében meghagyni. Hivatkozik
Prónay Pál ellenforradalmi érdemeire és ezért ugy találja, hogy az
alezredes ügyénél enyhitő kötillmények is szerepet játszhatnak.
Az elnök Drózdy Qyőző képviselőt rendre utasítja a vita során
tett kijelentéiért.
"ti* .ifi
Huszár Károly emelkedik szólásra:
Nem egy egyért, hanem a Ház szuverénitá anak
megsértéséről
van
szó. igen fontosnak tartja, hogy ennél minden egyéni szempontot kikapcsolva döntsön a Ház a teljes
jogérzék alapján, menten minden
ténykedéstől melyet egyéni bosszúállásnak lehetne minősíteni. Nem
akarjuk az egyéni megaláztatás o'y
színpadi jelenetét produkálni, mint
amilyen a mente)'"' b'zottság javaslatának második
'artalmaz. Az
országban nincs
dság, ha a
nép bizalma letéteményesei, a képviselők nem élhetnek szabadon ál-

t i Í 7 Í f Q árusítását telepeinken és pedig

lami funkcionáriusokkal szemben a
kritika jogával, nem mondhatunk le
bármilyen olyan jogról, hogy a nemzetgyűlésen a nemzet mindén tagjának ténykedését kritika tárgyává legyük. Senkinek sincs joga sem civilnek, sem katonának, sem nagyhatalomnak,
sem kishatalomnak,
hogy a törvényhozás tagjait terrorizálja és az alkotmányosság útjáról
eltérítse.
A kormányzó oszlopa sem lehet
égy különítmény, hanem a jog, a
törvény és az igazság. Ez minden
államfőnek a legnagyobb ereje, amely
parancsoló erővel kényszerít minden
egyes funkcionáriust, hogy az alkotmányt tiszteletben tartsa. A kisebbségi vélemény enyhitő körülményről
beszél. Ebben az esetben nincs
enyhitő körülmény. Az csupán ott
van, ahol nincs kormány, nincs
kormányzó, törvény, csendőrség és
nemzeti hadsereg, de ahol ezek a
tényezők mind működnek, olt semmiféle egyéni akciónak nincs helye.
Prónay Pál alezredes hangja és
modora a katonai tanácsok hangja.
Isten óvja meg a magyar hadsereget
attól, hogy az ilyen hang tovább
terjedjen.
91;?;''
A nemzeti^Ldsereg feltétlenül a
kormányzó parancsa alatt áll és
nem politizál. Egyénednek, akik saját hatalmukat és értékűkéi túlbecsülik, nem szabad
érvényesülniük.
Végre már a teljes jogrend uralmának kell elkövetkeznie. A katonaság
ne politizáljon soha semmiféle körülmények között sem, ne csináljon
legitimista vagy szabad királyválasztó
politikát. A nemzeti hadsereg maradjon meg az eljövendő nagy történelmi feladatának utján és igyekezzék ezt minél erősebben kiépíteni.
Bernolák Nándor a kormány nevében kijelenti, hogy a kormány a
maga részéről a mentelmi bizottság
azon javaslatát, hogy Prónay Pál a
nemzetgyűlés szuverénitását megsértette, elfogadja, azonban a mentelmi

I, Párisi-körut 33—35,
II. Fenyő-utca 2,

ni. Tisza pályaüdvaron lévő ratterflleínnkön

Kölcaey-utca 6.

•

Telefon 13-S3.

Huszár beszéde alatt vihar kel,
mely után Dinich Vidor, majd Ugrón
Gábor és Hornyánszky Zoltán beszélnek. Az elnök a vitáit berekeszti
és a javaslatot szavazás alá bocsájtja.
A Ház egyhangúlag mellőzi a merteimi bizottság javaslalát. A névszerinti szavazásnál Huszár elleninditványa s a kisebbségi inditvány
fölöft a névsor olvasásánál a jegyző
olyanok neveit is olvassa, akik már
szavazatukat leadták. Erre óriási zaj tör.
ki. Ugrón a házszabályokhoz kést szót
Kijelenti, hogy a szavazás szabálytalan. Hibáztatta, hogy a jegyzők
előzőleg már nem voltak jelen. Kéri,
hogy a szavazást holnap ismételjék.
Ezután Bernolák állt fel szólásra,
aki egyedül van jelen a kormány
tagjai közül A nagy zajban nem
lehet hallani a beszédét. Ez alatt a
keresztény párton aláírásokat gyűjtenek. Ereky folyton kiabál: A házszabályokhoz kérek szót Ereky is
kéri, a holnapi szavazást. A kisgazdák ellenzik. Majd Bottlik emelkedik
szólásra. Kijelenti, hogy tévedni emberi dolog. Nincs helye szavazás
közben elíeninditványnak. Az ülést
felfüggeszti.
Szünet után Rakovszky emelkedik
szólásra. A házszabályok szerint
rendnek kell lenni. Ha az elnök valamit ennunciái, óvakodjanak attól,
hogy a kisebbséget terrorizálják,
mert különben a Perczel-féle eset
ismétlődik.
Az ülés folyik.
Az Internacionálé elhatározta 2 nemzetközi konferecia egybehivását Berlinbe,
amely az oroszországi éhínség nyomán
támadt uj helyzeltel fog foglalkozni.
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a lioi védelmi párt szervező-bizottsága a
nemzetgyü*s tagjaihoz a következő levelet intézte:
— Itt az utolsó óra, hogy a legnagyobb
gyalázstiól megmentsétek
szerencsétlen
nemzetünket; megkísértsétek jóvá tenni azt
a sok bűnös mulasztást és rombolást, amit
országunk visszaszerzése ellen két év óta
a nemzetgyűlésen elköveltek. Ne engedjétek Nyugatmagyarország átadását Ha vezetőitekben nincs meg az elszántság és az
erős hit az ellenállá* (.ikerében, keressetek olyan férfiakat, akik v á l l a l j á k az átadás megtagadását és annak minden konzekvenciáját. Irtózatos mig elgondolni is,
hogy engedjétek a rabllsokat, mikor ,cwver van kezünkben. Hogy kiparancsolják
magvar földről a nemzeti hadsereget. Csak
a kishitűek, az elhelyezettek, a CsonkaMagyarországon is boldogulni tudók hirdetik, hogy nincs elég erőnk az ellentállásra. V'an. Csak ellenmondást nern tűrő
v a s a k a u t t a l parancsolni kell tudni. Értsétek meg hogy Borsdontő időket élünk,
hogy cselekednünk kell.
A honvédelmi párt szervezó-bizotttsága
nevében : Urmánczy Nándor, dr. Sándor
László, llotvay Gusztáv, dr. Persay Ferenc.
Csernyák századosaik, Tisza István állítólagos gyilkosának letartóztatásával kapcsolatban azt jelentik, hogy Magyarország
gyilkosság vádja miatt kéri kiadatását. A
hamburgi szenátus külön ülésen fog arról
dönteni, kiadják-e, vagy sem.
•

Párisi híradás szerint az angol megbízottak kötve érzik magukat a telsősziléziai ipari terület oszthatatlansága mellett
és a legnagyobb határozottsággal köretetelik azt, hogy az egész ipari területet
Plesa és Rybnik kerületek kivételével Németországnak kell juttatni. Ugy látszik a
szövetségesek szakértőinek munkája közben a franciák elállanak eredeti álláspontjuktól és beleegyeznek abba, hogy az ipari
területet a leadott szavazatok arányában
osszák fel.
•j
Mint emlékezetes, több mint félévvel
ezelőtt feltűnést keltő betörést köveitek el
z, bécsi inütörténeti muzeumban, amelynek kapcsán különböző óriási drágaságot
loptak el. Az azóta folytatott vizsgálat
eredményeképpen a gyanú ifjabb Beck Ervinre, egy amsterdami cég alkalmazottjára
irányult. A bécsi rendőrség táviratban
fordult az amsterdami rendőrhatósághoz,
hogy tartóztassa le Becket és karitse elő
a rnuzeumból ellopott ékszereket és régiségeket amelyeket Hollandiában értékesítettek. Beck alyját lopásban való részvétel miatt letartóztatták.
•

A legfelsObb tanács ülisit Briand miniszterelnök elnöklésével tegnap délutáa
megkezdette. As ülésen résztvettek Lloyd
George miniszterelnök és Curson külügyminiszter, Bonomi miniszterelnök és Dzlla
Torettn külügyminiszter, Harvav ezredes
az Egyesült-Államok képviselője,
lehi
vicomte párisi japán nagykövet, Hayashi
báró londoni japán nagykövet, Loucheur
miniszter, valamint a szövetségeseknek
a feljősziléziai kérdéssé! foglalkozó szakértői. A belga küldöttség nem vett részt
az ülésen, minthogy az ülés egyedül a
felsósziléziai kérdéssel foglalkozott.
Briand miniszterelnök üdvözölte a megjelenteket és kérte a küldöttségeket, nyújtsanak áttekintést a felsősziléziai kérdésről.
Fromageot, a szakértői bizottság elnöke
ismertette Franciaország jogi álláspontját és azt bizonyította, hogy a népszavazási terület felosztható és hogy a határvonalat községenkinti szavazás eredménye
alapján kell megvonni.
Sir Cecil Hears kifejtette az angol álláspontot, amely arra a konklúzióra jut, h gy
az ipari területet osztatlanul Németországnak kell ítélni.
Ezután Loroche francia szakértő annak
a véleményének adott kifejezést, hogy az
ipari terület felosztandó és javarészben
Lengyelolrszágnak juttatandó, a határvonal
megállapítás.-' lényegileg azonos lenne az
ugyncezett Sforza.határvonallal, belefoglalva Könighűttét.
Az olasz képviselő közvetítő javaslatot
tett.
Az ülés hat órakor ért véget.

IS-én lejár

a tejre való előjegy zés határideje. Mindenkinek érdeke tehát, hogy tejszükségletét
biztosítsa. Minden időben a friss tej természetes formalin v»gv más konzerváló szer
alkalmazása nélkül forrképességeért felelősséget vállalunk A tejkiszolgálás reggel
6 órától este 6 óráig minden várakozás
nélkül történik
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E l s ő Tanija! Tejszövetkezet
főtelepén, Kálvária utca 19.

Folytatjákamentőtanukkihaligatását
_

A Tabódy—Dettre-pör

Együtt is voltak a csitaui fogolyláb >rban.
Dr. Kőhegyi: Tud-e arról, hogy
valami afférja volt az ezredes urnák ?
Tanu: Igen. Straub ezredes ur
valami rendelkezést adott ki, ami
elien a fiatalabb tisztek zúgolódtak.
Tabódy ezredes ur, Straub ezredes
pártjára állott, mire Balázs zászlós
olyasvalamit mondott, hogy gazember. Az ezredes ur erre feléje sújtott. Ha jól emlékszem, talán meg
is ütötte.
Dr. Baránszky:
Tud-e
arról,
hegy az ezredes ur hazafias magatartást \i nusitolt ?
Tanu: Nagyon is tudok róla. Erről sokat tudnék mondani. Vallomására mege kették.
Dr. Barta Dezső ügyvéd a következő tanu. Az ötödik honvédpótzászlóalj segédtiszte volt és mint
ilyen a fogságból visszatérő tisztek
igazoltatását
végezte.
Elmondja,
hogy Tabódy hazaérke>te előtt a
hazatérő tisztek legendákat meséltek
Tabódyról. Mikor Tabódy hazajö.t
— mondja a tanu — megismerkedtem vele és az ezredes ur barátságával tisztelt meg engemet. A kommunizmusról a legelitélőbben nyilatkozott és a legnagyobb aggodalommal beszélt arról, hogy az o r sz
ál apotok iit is megismétlődnek.

tótárgyaláaának tizennegyedik napja. —
sen történt, hogy a munkások Szalay
(Saját
tudósítónktól.)
főkapitány, Balogh tanácsnok és
Félkilenc órakor nyitotta meg a
Temesvdry főkapitány eltávolítását
főtárgyalás! Förster tábornok, elnök. követelték. Ezeknek az ura-nak véElső tanu dr. Micheller István delmében a nemzeti tanács több
ügyvéd. Elmondja, hogy 1916 ban tagja beszédet mondott. Én magam
a csitaui fogolytáborban ismerkedett is, aki különben
nem vagyok
meg Tabódyval, akit a fogolytábor- agresszív ember, igen agresszív b széban mindenki merész magyarnak det mondtam az urak védelmében.
ismert. 1916 telén a tanút a dauriai Indítványt is terjesztettem elő, melyet
fogolytáborba vitték. Ide szállították elfogadtak.Tabódy ehlez a beszédemkésőbb Tabódyt is. Bár a vis7 0- hez gratulá" Amint eltávoztunk erről
nyok itt már nehezebbek voltak, a gyűlésről, Tabódyval
eg>uon
Tabódy azért itt is sikra száilt az mentünk hazafelé. Tabódy az utói
elnyomott magyarságért.
újból graluláit. hogy oly bá rari fel
A tanu megesketése után Dávid mertem szóMni í s kif. jezte kétséJános mérnököt hallgatja ki a biró- gét az iránt, hogy sokan fogják
ság. Dávid szintén egyült töltötte a példámat követni. November 19-én
hadifogságát Tabódyval, kit kifo- leakartam mondani a nemzeti tanágás'alan magyar embernek tartott, csi tagságomtól, de ak^or nem engedtek lemondani a többi tanácsbecsült és szeretett mindenki.
Az ügyész kérdései után a védők tagok azzal, hogy szükségük van
mérsékelt emtvrre. Tabódy ez alintéznek a tanúhoz kérdéseket.
Dr. Bardnszky: Tud-e arról tanu kalommal is kifejezte nyugtalanságát
ur, hogy Tabódy a fogságban elméleti és félelmét a jövendő miatt. Deo mber közepe táján a nemzeti tan les
oktatást adott a tiszteknek ?
egy
ülésén felvetettem a kérdést,
Tanu: Igen, ő volt az egyetlen
tiszt, aki a komoly munkának szen- hof.y tulajdonképpen hogy is állunk
telte idejét. A tisztek részére rende- a kommunizmussá* ? Ekkor a szociáldemokrata-párt képviselői kijelentetzett egy török nyelvkurzust.
Dr. Bardnszky:
Tudja-e, hogy ték, hogy egyáltalán nem k II félni a
Juhász Gyula iró a következő
ezeken a kurzusokon állandóan a kommunizmustól. Ekkor rendkivül
izgatott hangulat uralkodott a terem- tanu.
turáni fajrokonságot hangoztatta?
ben és élénken emlékszem arra,
Dr. Kőhegyi: Mily körülmények
Dr. Kőhegyi őrnagy, tárgyalásveT bódy öklével ráütött az asz'alta folytán jutott érintkezésbe a vádlotzető: Kérem mi köze a turánizmusés azt mondta: Uraim, a kommutakkal.
nak ehhez a vádhoz? Ilyen kérdénizmus már itt is van, itt ül a
sekkel nem engedem a tárgyalást
Tanu: A nemzeti tanácsból ismeteremben. Már kezdetben elhibíz'ák
elhúzni.
a dolgot: a katonasághan követtek rem Tabódyt, melynek tagja voltam.
Dr. Baránszky: A vád, kérem, el a hibát. Oros országb n is onn^n De'trét lá'á-íból ismerem.
te'jes két évig készült el.
Dr. Kőhegyi: Mily irányban műeredt a komn unizrrus, hogy az
Árvay Ferenc rendőrfogai ;nazó a ö-egeket leszereljék és a fiatalokat ködött Tabódy a nemzeti tanácsban?
Tanu: Mindi* a rend fenlartákövetkező tanu. Elmondja, hogy vonultatták be. Én tudom, mi fog
sára 'örckídetl. Mint kiváló mugyar
akkor került először szolgálati össze- bekövetkezni.
katonát ismerem. A
Délmagyar*
köttetésbe Tabódyval, amikor a
országban
egy
V-TSC-1
is
írtam
hozzá,
kommün kikiáltása után a franciák
Dr. Bardnszky: Mondta-e Tabódy,
mint a msgys; katona ideáljához.
Tabódyt bízták meg a szegedi kar- hogy a kommunizmus Magyarorszá
Dr. Kőhegyi: 1919 má<cius 23-án
hatalmak vezetésével. Ekkor Tabódy got milyen katasztrófába fogja veegy plakat jelent meg Címe: „S-eaz egybegyűlt rendőrtiszteknek többek zetni?
Tabódy,
között a következőket mondotta:
Tanu: A nemzeti tanácsban ezt ged népéhez". Somogyi,
Dettre
aláírással.
Va
-e
tudomása
— Figyelmeztetem az urakat, hogy kifejtette.
Dr. Bardnszky: Kételkedett-e igaz- arról, hogy ezt a plakátot ki szöveegy uj éra következik, melynek megalapozásában önöknek is tevékeny gató ur, hogy Tabódy kommunista, gez-e?
Tanu: Igen. Én fogalmaztam.
részi kell venniök, mert önök is Vtgy nemzett érzelmű?
1919
március 28-án, mint ujsájró
Tanu:
Soha.
Egy
percig
iem.
proletárok. Eddig csak csillagjuk és
Tanút vallomására megeskették. felmentem a városházára, ahol a
aranygallérjuk volt, de kenyerük nem,
ezután kenyerük lesz, a csillagokat Utána Tarján Illés kereskedőt hall- mostani főispáni szoba tele volt
gatták ki, aki a katonatanácsból is- városi urakkal, akik azon tanácsazonban le kell venni.
koztak, hogy mit tegyenek, mert a
Majd a Nagel-fé\t ellenforradalom meri Tabódyt.
direktórium elhagyta a várost. A
résztvevői ellen inditott eljárás ismerDr. Kőhegyi: Tabódy tarott be- fianciák Dettré', Somogyit és Tabódyt
tetésére tér át a tanu. Vallomása izédet a katonatanácsban?
tették meg a város fejének. De tre
során azonban gyakran ellenkezésbe
Tanu: Egy beszed*! h a l l ó i m ,
ekkor arra kért engemet, hogy sürkerül a vizsgálóbíró előtt rett vallo- amely telve volt forró, hazafiúi szegősen írjak egy proklamációt. Elmásával, miért is, mikor a tárgyalás- rele tel.
mond a körülbelül, hogy mi legyen
vezető a tanu megesketése tárgyában
Riesz Sándor elmondja, hogy mint
a lényege és teljesen az ő intene ója
intéz kérdést a vád és a védelem kalouatanácsi tag, Tabódyt hazafias,
szerint szövegeztem azt meg. Mire
képviselőihez, egész vita fejlődik ki m-gyar embernek tanulta megismegírtam, mindenki eltávozott a
a felek között.
merni, aki a rer d és fegyelem helyreteremből ugy, hogy én otthagytam az
Móra Ferenc múzeumigazgató a állítására törekedett.
irást az asz alon.
következő tanu.
Dr. Daránszky: Milyen volt TaDr. Kőhegyi: ö n aláirta a neveDr. Kőhegyi. Tabódy ezredessel bód/ magrtarifa?
kei?
mikor, mily alkalommal jött érintTanu: Bolstvis! f i l m e s .
kezésbe ?
Tibor István MAV ellenőr a < Tanu: Nem. Erre nem emlékszem.
Tanu: A nemzeti tanács november következő tanu. Elmondja, hogy Való-zinünek tartottam, hogy ök alá
12-iki ülésén ismerkedtem meg 1914-ben Tabódy segédtisztje lett és fogják irni.
Tabódyval közelebbrő'. Ezen az ülé- együtt került vele orosz fogságba.
Az ügyész ellenezte a tanu megesketését, mert ö szövegezte a kiáll—
I vinyt. A védők kérésére a törvény! szék azonban elrerdelte.
Csonka !<tván volt foglár a mai
> főtárgyalás utolsó ta' uia elmondj*,
lioty a katonai fogházbi semm féle
rendelkezés nem érKe/ett, bogy tisz744
fenn.
: tek részére cel ákat tartsanak
i
A tá'gy-lást holn p regg 1 Bórakor f lytatják.
SZEGED, augusztus 9.

Brilliáns ékszerek,
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HIREK
RJEDL

FRIGYES
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SZEGED, augusztus 9.
Révid hírt hozott a pósta: dr. Rie
dl
Frigyes,
egyetemi
tanúr
tegnap este tiz
órakor a Verebélyl- klinikán hosszas
szenvedés után elhunyt. A tudós
professzort
szerdán délután 5 órakor temetik a Kerepesiutl
temető halottas
házából.
Z. Rövid a hir, de olyan fájó. Megint
kidőlt a magyar jövő munkásai
közül
egy,
aki jobb volt és több volt a többinél. Megint
megszűnt
egy sziv dobogni,
mely
olyan rajongó
szeretettel
öleli át, becsüli
meg mindent, ami magyar
érték.
Megint
kihűlt egy agy, melynek teremtő
készsége
a magyar válság ebben a szörnyű idejében
még sokat használhatott
volna nekünk.
Megrendülve

állunk

Riedl Frigyes

ko-

porsója mellett.
A szépnek volt a szerelmesse.
Hosszú,
karcsú, kissé félszeg alakján
gyermekesen
na
sy, szabálytalan
feje szinte groteszkül
hatott, de szeméből a jóság, a szeretet és
az okosság sagárzott és tekintete elfeledtette professzorosfélszegségét.
Szava melodikusán csengett s mintha szines
mozaik
köveket rakott volna szabályos, nemzet gyönyörködtető formába, olyan gondos és választékos volt a beszéde. És amiről beszélt,
az mindig szép volt: az irodalom, a
művészet

és

Olaszország.

Jóbardti
viszonyban
éltek P é t e r f y
Jenő és Riedl Frigyes, la bella Italia
két
fáradhatatlan
rajongója,
a
művészetnek
két olthatatlan
szomjazója, a magyar tudományos irás két leggondosabb
művelője.
Az első: a legnagyobb és egyetlen magyar
essay-iró, Olaszországból
jövet már több
mint husz év előtt a gyorsvonaton
lőtte
agyon magát. Most követi őt lelki és szellemi barátja,
hogy az eliziumi
mezőkön,
kék ég alatt, örök napsütésben rójják az
&ök élet útját, beszélgetve árról, ami irodalom, ami művészet, ami szép.
Megint eltávozott egy férfi közülünk,
aki
több, jobb,
tisztább és szentebb
volt nálunk. Aki az ő nagy tudását olyan meleg
szeretettel
osztotta
meg a
tanítványaival,
hogy azok benne nem a tudóst és nem is
•a tanárt látták, hanem atyai
jóbardtjukat.
Ezt a szavakból
fűzött
kicsi
csokrot
azoknak a nevében helyezzük
el
Riedl
- . . iFriL
akik olyan
szerencsések
TrZís
viszonyában a nagy tudóssal,
nagy művésszel együtt lehettek.
(«.

a
c )

— Mennyei táblaelnök — budapesti ügyvéd. Mennyei
László, a
szegedi királyi ítélőtábla nyugalmazott elnöke, a bud pesti királyi ítélőtábla, majd a királyi Kúria váltó és
kereskedelmi tanácsának volt tagja,
Budapesten I. kerület, Orlei-utca 4.
szám alatt ügyvédi irodátt nyitott.
— Klncvezt*- Dr. Fröhlich Jenő menekült orvost, csorrai kerületi tiszti orvossá
nevezte ki dr Aigner főispán. Az uj kelületi orvos már legközelebb átveszi hivatalát.

— M. kir. Ferenc József-tudomány egyetem
gyermekklinikája
működését megkezdte. Naponta,vasárnap és ünnepnapok kivételével, dél-

után 4-5
gyermekek

Nyári árvizsgálás.

Tömeges vizbefulás.

óra kőzött csecsemők, és
részére ingyen rendelést

tart a Kossuth Lajos-sugárul 25. sz
tti gyermekklinikán, Gróf féle gyermek kórház épületében.
— Lóverseny éa népünnepély
Al*óhö ponton
Az
alsóközponti
gazdasági egyesület e hó 14-én igen
nagyszabású népünnepélyt rendez a
központi templom harangakciója javára. A népünnepélyt díszközgyűlés
előzi meg, de lesz lóverseny is. A
rendezőség élén Mogyar
Péter, az
egy sülét igazgatója áll és értesülésünk szerint Szegedről is igen sokan
fognak az ünnepélyre Alsóközpontra
átrándulni.

Tegnap négy áldozata volt a tiszai fürdésnek.
— Erélyes rendszabályokat Igér a rendőrség. —
többi napokéi közül. Ma ugyanis
SZEGED, augusztus 9.
(Saját
tudósítónktól.)
négy vizbefulást jelentettek be a
rendőrségen. A négy eset a követA nyári tiszai életnek minden eszkező :
tendőben megvannak az áldozatai,
Tegnap délután a tápéi vámháztól
dacára annak, hogy az illetékes hatelefonon
arról értesítették a rendtóságok tőlük telhetőleg minden óvőrséget,
hogy
egy 3 év körüli kisintézkedést megtesznek a szerencsétleány
a
fürdőzők
szemeláttára
belelenségek elkerülésére. így például a
fuladt
a
Tiszába.
A
holttestet
keresik.
strandon rendőri felügyelet mellett
Ugyancsak tegnap délután a vasúti
fürdőinek az emberek, a fürdőkben
hídnál
Jenei László 8 éves tanuló
szigorú hangú figyelmeztetések óvják
vizbefult.
Holttestét kifogták. Az éj
a közönséget a féktelenségektől, a
tilosban fürdő embereket, ha tetten folyamán a felső regatta tagjai egy
érik a rend és a fürdés éber őrei, 25—30 év körüli jobban öltözött
a kihágási biró elé állítják. Mind-" asszony holttestét fogták ki a vieből.
ezeknek az intézkedéseknek azon- A szerencsétlen asszony személyban vajmi kevés az eredményük, azonosságát eddig még nem sikerült
ami különösen most, amikor a He- megállapítani. Ma reggel a tápéi
gedűs által beígért második olcsó- csendőrség arról értesítette a szegedi
sági hullám helyett a két napos rendőrséget, hogy a komp mellett
10
éves fiu belefulladt a
normális nyári nap után megérke- egy
Tiszába.
Holttestét
a víz Szeged felé
zett a meleg második hulláma, nem
csodálható. Hiszen minden épkézláb hozza.
ember a Tiszában van, már pedig
Szeged minden épkézláb embere
nem fér el a jelenlegi „hatóságilag"
engedélyezett
fürdőhelyeken. Egy,
amit az egész fürdőszezonon keresztül csodálni lehet, az, hogy eddig
aránylag még kevesen
lelték halálukat a Tisza üditő, hüs habjaiban.
A mai nap rendőri krónikája
ebben az évben határozottan kiemelkedik ebben a tekintetben a

*K
•K
«t
Hl

*K
•K
HU

•8
HU

•K

Tekintettel az áldozatok nagy számára, a rendőrség erélyes intézkedéseket léptet életbe a további tömeges szerencsétlenségek meggátlására. Természetes azonban, hogy a
rendőri intézkedéseknek csak akkor
lesz eredménye, ha a közönség is
fokozottabb mértékben vigyáz és
kerüli azokat a helyeket, melyek
életveszedelemmel fenyegetnek.

H A S Z N Á L J A KI
AZ*LKALM*T1
Ismét a f e b r u á r i

iaps áratat fizetem „
brilliánt tárgyakért, arany,
ezüst ékszerekért, pénzekért,
valamint antik tárgyakért.

HU

| F i s c h e r K. ékszerész

JH

m

SZEGED, augusztus 9.
(Saját
tudósítónktól.)

Az árvizsgáló-bízottság
tegnap
délután is megtartotta szokásos nyári
|ellegü ülését. A tárgysorozatot az
Iparkamara átiratával nyitották meg.
Az Iparkamara ugyanis azt tette
szóvá, hogy Szegeden ujabban .Kristály" és „Csillag''-viz elnevezes alatt
igen nagy mennyiségben hoznak
forgalomba ásványvizeket. A két
vizt>yártmány minőségileg alig különbözik egymástól, mégis, mig a
Csillag-viznek K 2.50 az ára, addig
a Kristályvizet 4 koronáért hozzak
forgalomba. A kamara az árkülönbözet kiegyenlítését javasolta és az
árvizsgáló-bízottság az átiratot a
központi árvirsgáló-bizottsághoz terjeszti fel. Ha a központból nem
jönne válasz, ugy a Kris'ályviz árát
is K 2.50-re fogják leszállítani.
A pékekkel is baj van ismét.
Néhány héttel ezelőtt, mint ismeretes,
ők maguk szállították le a sütemények árát egy koronára. Most ismét
egy korona ötven fillérben akarják
annak árát megállapittatni és egyidejűleg a sütési dijakat is emelni
óhajtják. Ez ügyben péntekre összehívják az ipari bizottságot.
Baj van a fuvarosokkal is, akik
viszont azt kérték, hogy legalább
egy havi időtartamra adjon engedélyt
az árvizsgáló-bízottság nekik arra,
hogy a fuvarozási dijakat, ugvnevezett szabadverseny utján állapíthassák
meg. A bizottság nem tcj^si'i a
fuvarosok kérését, annál is kevésbé,
mert ők viszont a dijak leszállítását
akarták megszavazni. A takarmány
tényleges megdrágulása azonban arra
az elhatározásra késztette az ár vizsgálókat, hogy a régi árakat mégis
helybenhagyja.

A finale ez alkalommal is az
m
iparigazolványok engedélyezése ügyé* beni dön'és volt. Tizenkét uj ip.trm igazolványt adtak ki.
m
m Belvárosi Mozi
a*
TELEFON:
Igazgatóság 2-58. — Pénztár . 5-82.
Ma kedden, u t o l j á r a

a*
*
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II. rész 8 felvonásban.
Az első rész összefoglalva szintén látható.
Főszereplő: P C H R C .
Azonkívül:

üj Kárász-utcaid Korzó-kávéház mellett

UJ k i s é r ő m Q s o r
=

— Pang az flzlet a torony alatt.
A cim tulajdonképen a tartalmat is
elárulja. A torony alatti pezsgő élet
kihalt. Ma az a helyzet, hogy a város fejei közül Bokor h. polgármester, Balogh Károly és Rach
Lipót
tanácsnokok és Taschler Endre főjegyző szabadságon vannak, dr. Somogyi polgármester ma is Budapesten van még, dr. Aigner főispán
pedig szabadságon Szatymazon időzik. A hivatali helyiségek szőnyegei
nagytakarítás alatt állanak s a riporter
kínjában kishijján a szolgaszemélyzettől kérdi elbágyadva: János kérem,
nem tudja véletlenül, hogy mi az
újság?
Vadáazurakat
értesítem, hogy
lakatok márványozását és agyak
készítését jutányos árban eszközöl 640
fegyvermüves
:
Feketesas-utca 13. szám.

fenyrerct tarniMt,

Máté Koszíim

— A TUza-pör mai főtárgyalásán folytatták dr. Lengyel Zoltán kihallgatását, aki
Htltayra és János Andorra vonatkozólag
hosszabb vallomást tesz.

— P á r g a r a s é r t uj ruhája lesz,

ha Bermann-ié\e Merkúr ruhafestéket
vásárol. Ára 3 korona.

WI1ITC.

m

— Tisza vizzet locsolják az utcákat.
A köztisztasági telep vízszivattyút állit fel
a Tisza partján. A szivattyút holnap fogják üzembe helyezni, amely az utcák locsolásához vizet fog szolgáltatni, ami által ugyanennyi ártézi vizet takarítanak
meg. Reméljük, hogy a vízszolgáltatásnak
ez a módja a háztartásokban iá éreztetni
fogja kedvező hatását.
— A M a g y a r P o s t a a l t i s z t e k Országo* Egystflletéaek Szegedi Csoportja
1921. évi augusztus hó 20- án (kedvezőtlen
idő esetén augusztus hó 21-én)
nagyszabású postásnapot rendez a Gedó-féle kerthelyiségben délután 3 órai kezdettel. Belépődíj személyenkint 10 korona a vigalmi
adóval együtt. Jegyek előre válthatók az
összes levélkézbesitőknél, ugy a népünnepélyre. mint az esU táncmulatságra.

RENDES n E L T A R N K '

Előadások 6 órakor a téli, háromn
8 és fél 10 órakor a nyári helyist

ed

Szerdán és csütörtökön

NEW-YORK
REJTELMEI
III.

RÉSZ.

Beregmegyében forradalmi
mozgalmak v a n n a k .
BUDAPEST, aug. 9. (Saj. tud.) A
M. H. irja: Beregszentmiklós, Ardánháza, Voloc és Kisalmás községekben a trianoni békeszerződés életbelépésének napján forradalmi mozgalmak voltak. A forrongás a nagyszámú cseh katonaság csak nagy
erőfeszítés és véres harcok után tudta
elfojtani. A cseh katona-ág a harcok
során 13 halottat és 39 sebesültet
vesztett

SZEOBD

Baranyát 25-én veszi át
az ántánt-bizottság. *

Nagy vonatrablás Csehországban.

BÉCS, aug. 9. Az Uj Nemzedék
irja: Az ántánt-misszió megkezdle
működését Magyarország déli megszállott területén. A bárányát szerb
csapatok parancsnoka,— Gyorgyevics
ezredes azt a megbízást kapta kormányától, ! ogy legyen készen a
kiürítésnek bármely percben való
foganatosítására. A kiürítés határozott időpontját még nem ismerik,
de azt már megállapították, hogy
augusztus 23-án veszi át az ántántbizottság Baranyát. Valószínű, hogy
a kiürítés már előbb meg fog törlénni. Linderék mindent megtesznek,
hogy akadályokat gördítsenek a
baranyai terület átadását illetőleg.

POZSONY, aug. <í. A Virradat
irja: Napokkal ezelőtt jelentettük,
hogy a szerbek példáját követve az
oláhok kirabolták a bécs—bukaresti
expresst. Ugylátszik a vonatrablás
lassankint a kis ántánt minden államában divatba jön. Pár nappal
ezelőtt szenzációs vonatrablás történt Csehországban is. A prágai
gyorsvonalot nyílt pályán megállítottak és három fegyveres rabló az
egész utazóközönséget kifosztotta.
Egy tisztet, aki ellenszegült, agyonlőttek. A rendőrség megtudta, hogy
az egyik gonosztevő a prágai Orelszállóban tartózkodik, ahol magát
Duhardin orvostanhallgatónak irta
be. A kiküldött detektívek behatoltak a gonosztevő szobájába és bútorai közé rejtőzve lesbe állottak.
Mikor Duhardin hazajövet a lépcsőhöz ért, az egyik rendőrfelőgyelő
ráfogta revolverét és
rákiáltott,
hogy mondja meg az igazi nevét
és nevezze meg büntár:ait is, mert
különben három másodperc alatt lelövi. A ál-orvostanhallgató rémületében töredelmes vallomást tett. A
Termes-téren levő Blank-kávéház
terraszán akadtak társaira. A banditák, mikor a közeledő rendőrtisztviselőket észrevették, behatollak a
kávéházba, ahol az asztalok mögött
elsáncolták magukat. Miközben a
rendörök a barrikádok száthányásával voltak elfoglalva, a két gonosztevő egy hátsó ajtón kiszökött az
utcára és futásnak eredt. A rendőrtisztviselők ezt észrevették, mire izgalmas hajsza kezdődőit .V.ikír a
rendörök beérték a banditákat, azok
több lövést adtak le, majd kézitusába keveredtek az üldözőkkel.
Végre a zajra odasietett rendörök
lövései végeztek a veszedelmes haramiákkal. Á rendőrtisztek közül egy
súlyosan, kettő könnyebben megsebesült.

PÉCS, aug. 9. A Magyar Hírlap
írja: A pécsváradi főszolgabíró megkapta a kiürítésre vonatkozó parancsod Dolinka alispánhelyettes magához
rendelte az összes szolgabirákat és tudatta velük, hogy
Pécset és
Baranyát
aiigusztus
végén ki kell üriteniök. Egyúttal
kö2ölte, hogy azokat a hivatalnokokat,
akik nem akarnak Baranyában maradni, a Bácskában fogják elhelyezni.
Egész Baranya lázas izgalommal
várja a felszabadulást.
Rokkantak

a Hadrőa

ellen.

BUDAPEST, augusztus 9. A Virradat irja: A budapesti hadirokkantak elégedetlenek, mert a Hadrőa
vezetőségének működésével sok tekintetben nincsenek megelégedve. A
hibákra és az elégedetlenségre mutatnak rá a budapesti hadirokkantak
egy beadványban, melyet most terjesztettek fel a belügyminiszternek.
A beadvány nem kevesebbet kér a
belügyminisztertől, mint azt, hogy
sürgősen, haladék nélkül rendelje el
a vizsgálatot a Hadrőa ellen, mint
amelynek működése nem felel meg
céljának a rokkantak eredményes
isiápoUsának.
Szünetel a román vízum
kiszolgáltatása.
BUDAPEST, aug. 9. A Nap irja:
A román konzulátus hivatalnokai kijelentették, hogy,.egyelőre semmiféle
útlevelet nem láttamoznak. A Nap
munkatársa a külkereskedelmi utlcvélosztályokban érdeklődött a rendelkezés felői és ott megeiösitették azt
a hirt, hogy a román vizűm kiadása
egyelőre szünetel. A városban elterjedt hir szerint, a románoknak erre
a . barátságtalan v. intézkedésére az
adott okot, hogy félreértés következtében a konzul azt hitte, hogy illetéktelen ellenőrzés aiatt áll.
•
Az amerikai megszálló
csapatok költségei.
LONDON, augusztus 9. (Havas.)
A Reu er Iroda jelenti, hogy Hallen
tábornok, a rajnai amerikai csapatok
főparancsnoka Párisba érkezett, hoj;y
Harvey ezredessel megbeszélést folytasson az amerikai megszálló hadsereg költségeiről. Ezt a kérdést a
jóvátételi bizottság döntése szerint
Amer kának
és
Németországnak
egyedül kell egymás között szabályozni.

Rablázadás egy osztrák
fogházban.
KREMS, aug 9. A M. H. irja:
Tegnap délután a steini fegyházban rablázadás tört ki. A lázadár.
elfojtásba kirendelt vedörségi osztag gyengének bizonyult, mire megerősitéséket küldtek ki. A harc egész
éj|el tartott, ma reggel négy órakor
még élénk tüzelés folyt a rabok és
a védőrség között.

távozott a budapesti
cseh k ö v e t ?
BUDAPEST, aug. 9. A pap irja:
Az uj cseh követ tónevezésjp nyilván
azzal az afférral függ össze, amely
Szendrő Ottó főhadnagynak, a budapesti cseh misszió volt tagjának legutóbbi kinos leleplezése nyomán
támadt.

Szeged, 1921 augusztus 10.

SZEGED, augusztus 9.
(Sa/át tudósítónktól.)

Nem tagadjuk, hogy az utóbbi
hetekben a szegedi szinház ügyeivel jóval többet foglalkozunk, mint
azt ez a müintézet megérdemelné.
A fővárosi lapok is úgyszólván naponta közölnek tudósítást színházunk helyzetéről. A sok elpufogtatott nyilatkozat .Mlenére ide iktatjuk
ezt a Budapesti
Uj
Nemzedékben
megjelent nyilatkozatot, melyet Pékár Gyula államtitkár tett:
— Szegedre és színházára nemzeti
szempontból jelentős feladat vár. A
Délvidék kulturális őrségét szántuk
Szegednek s nem engedhetünk eredeti
tervünkből, mely szerint
hangsúlyozottan nemzeti irányban
vezessék
színházát. Gondoskodunk róla, hogy
Szeged várota a legrövidebb időn
belül minden tekinteiben megfejelő
s. inigazgatót kapjon.
Sajnos, Pékár államtitkár már több
izben megnyugtatott a gondoskodásáról, azonban máig sem láttuk
ennek a gondoskodásnak eredményét. Megfelelő megoldási
módtól
ma talán messzebb vagyunk, mint
valaha.

ad. 196Í-92I. t . é. szám.

Kü földi pénznemek árfolyama
a vagyonadónál. A pénzügyminiszter egyik rendeletében az idegen
pénznemek forgumi értékét állapítja a l l s z t k ö n y v e k klosztá. Aról.
meg a vagyonadó szempontjából.
A jövő ellátási évre szóló lisztkönyvek
Ezek szennt 20 frankos arany 1693 az alább megjelölt sorrendben osztatnak
korona angol font 2038, dollár 573, ki a közélelmezési hivatal (Jókai utca 2.)
1 f
3478, lengyel márka 88, emeletén reggel 8-tól d. u. 2-ig
német márka 810, lira 1995, osztrák Auguszta* hó ll-én A-B C D-E-F-G,
„ 12 én H-I J K L - M - N - O - Ö ,
korona 89, lei 695, sokol 670,
,.
13-án P R-S Sz-T-U-V-Z-Zs
sv. frank 8755, dinár 1370 korona.
betűvel
kezdődő
nevtlek.
(M. T. I.)
Minden egyes jelentkező személyazoLeszállítják a burgonya kiviteli nosságának igazolása végett tartozik családilletékét. A földmivelésügyi minisz- tagjaira vonatkozó bejelentőlapjait magával
tériumban ír. ködő külkereskedelmi hozni, azt felmutatni, mely nélkül a lisztkiad.itni nem fog.
tanács ülésén elhatározta, hogy ja- könyv
A lisztkönyvekért 1 korona dij jár.
vaslatot tesz a földmivelésügyi miSzeged, 1921 augusztus 6-án.
niszternek a burgonya kiviteli illeték
Közélelmezési Hivatal.
leszállítására, mert az uj burgonya 824
nem bírja ki a mai magasan megállapított kiviteli illetékeket. Hir szerint, a földmivelésügyi miniszter a
cimzett élelmiszerüzletben L I S Z T
burgonya
kiviteli illetékét felére
és egyéb friss élelmiszerek a legolcsóbb
fogja leszállítani. (M. T. I.)
napi árban beszerezhetők.
m

Hirdetmény

A Nemzeti zászló

A belföldi értékpapír a vagyonváltságban. A
pénzügyminiszter
rendeletet bocsájtott ki, melyben kiegészitésképen közli a tőzsdére bevezetett belföldi részvénytársaságok
árfolyamainak a vagyonváltságnál
érvényes megállapítását. (M. T. I.)

L i s z t , k o r p a és
takarmány l%°2b=
BARTA É S K E R T É S Z cégnél

Szt. István-tér.

m

Telefon 17-05.

Import

tűzifa

Poliák

Antal

13-33 a SZEGED telefocöa.

!-a szárat bQkkhasáb és aprított
J u t á n y o s á n kapható

JOVANOVICS pp.lEITZR.

fakereskedő, Török-utca í,
823
Rákoczi-tér (tűzoltólaktanyával szemben)

B a n k - és P é n z v á l t ó - ü z l e t e

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

D i n á r , D o l l á r , Lei stb.
vétele és eladása

^

=
legjutáiiyosabb áron. =
Értekezés az összes európai nyelveken.

Asztaltüzhelyek

díszesek, valamint fehér fayencelapokkal kirakottak is készen k a p h at 6 k

Kónya G y ö r g y

épület-és mUlakatosnál FelsővároslSzent
László-utca 7. szám. 257 Teiefon 308

Naponta frissen pörkölt

Tőzsde.

Miért

Pékár Gyula nyilatkozata
a szegedi szinház sorsáról.

Szeged sz. klr. város közélelmezési hivatala

KÖZGAZDASÁG

SZEGED, augusztus 9.
Seegedl
értéktőzsde: Ozlettelenség
melpt dinárban ($.12) vQlt kötés.
Szegedi árutőzsde: Kötés nem jött létre.
Bndapestl záróárfolyamok: Lei 4P5
505 márka 480 4.90, font
,
fi. frank 30.75—31.75, sv. frank 65.00—
66.25 dollár 382'/,- 382'/,. Napoleon 1240—
1260, lira 17.00-17.20, rubel 0.577,—0.587,,
sokol 490-500, kor. dinár 9.10-W30,
fr. dinár 9.10—9.40,
leva
,
osztrák 3 6 7 , - 3 7 7 . , L. márka 177,-187,.
ZÜRICH, augusztus 9. (Nyílás.) Berlin
7.377,, Newyork 588, Milano 26a0^Jukarest
7.627,, Budapest 1 50, Varsó 80, Prága
7.527,, Bécs 62, osztr. bélyegzett 57,
Zágráb 3.50.

k á v á k b ó l p t o t próbavételt!
Úgyszintén legolcsóbb beszerzési forrás
fűszer, csemege és déligyümölcsben
70

HIRSCHL TESTVÉREK

Telefon 413.

Z

Dugonics-tér.

Telefon 413.

s A K .

S I N E G ,
P O N W r t

és gazdasági kötéláruk a legjutányosabban beszerezhetők HESSBR iRJOScégnél
Feketesas-utca 24. 130 Telefon 13—57.

HMmlD Malmi teljes
D i n á r ,

D o l l á r ,
mindennemű

Lei,
143

P É N Z E K vétele és eladása
KAROLYI-UTCAI K R O Ó
BANK- ÉS VALTÓÜZLET
I. ker., Károlyi-utca 2. és Feketesas-utca 8.,
sarok, volt Feketesas-kávéházzal szemben.

P É N Z T Á R I ÓRA EGÉSZ N A P .
rvvvvvvvYvyvyvvrrvvrvvvvvv
Izer ki-lzUk: Dr. SZILASSY CÁSAR «• VERMES ERSfl
A szetkeazMlirt felelte: Dr. SZILASSV CÁSAn
L(ptulx|donoi: .SZEÜED" !«pkladóvAU»l«t rM.

TEJ

(csecsemő-éskuratej)
legelőnyösebben

szerezhető

be

SZEGEDVIDÉKI
TEJCSARNOK
H O N V É D - T É R 7 SZ.

„

Szegedi Cementárugyár ft.-T.
Szeged, Püspök-téri bazárépület.

Gyárt: C e m e n t c s e r e p e t minden szinben,
üvegesépitőköveket,cementlapokat, betonkutgyürüt, betoncsövet, vályút, kerítésoszlopokat.
Vállal: Vasbetonmunkákat, padló- és falburkolásokat, lépcsőket é s e g y é b mükőmunkát.
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A s z f a l t s z i g e t e l é s e k és b u r k o l á s o k .

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

