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A mi osztályrészünk. 
SZEGED, augusztus 17. 

Borús lélekkel várunk. Várjuk a 
jobb időket: a magyar nap uj fel-
hajnalodását, magyar reményeink 
beteljesülését, magyar testvéreink 

[felszabadulását. Várunk. Türelemmel, 
• megadással várunk. 
T Most felszabadul Baranya, Baja 

éi Újszeged. De nem tudunk a 
szabadulásán olyan őszinte szivvel 
őrülni, olyan meleg hálával boldog-
nak '.enni, mert ezzel az örömmel 
együtt bánat is szakad ránk, örömünk 
kelyhébe keserű üröm cseppen: át 
kell adnunk Nyugatmagyarországot. 

Az osztrák kancellár nyilatkozott 
szombaton Nyugatmagyarországról 
és nyilatkozatából kitűnik, hogy a 
magyar kormányok mindent meg-
k é r d t e k , hogy ez a keserű pohár 
múljék "1 tőlünk; megpróbálták az 
alkudozást, a halogatást, a rabuisz-
tikát—, ami mind nem használt. Az 
ultjma ratio: a fegyver pedig kétélű. 

Bele kell nyugodnuntr. Fogcsi-
korgatva, ökölbe szorított ököllel 
kell (ütnünk ezt a legcsunyább, leg-
aljasabb rablást. Hosszú évszázadok 
kényszerűn, kelletlenül hozzánk ko-
vácsolt osztályosa, közös balsor-
sunkban velünk együtt földre tip-
rott élet ha ál szövetségesünk ra-
bol meg most bennünket. Talán va-
lamennyire az akarata ellenére is, 
mert érzi, hogy ezzel a jogtalanság-
gal, irgalmatlansággal, ezzel a rab-
lással elszakad a szhrpátiá.iak az a 
kevés fonala is, amely még egybe-
füzött velük, akik veiünk véreztek a 
titáni harcokon. 

De sok gyűlöletet halmoznak is 
Cs *e a magyar lelkekben. Gyűlöle-
tet," amely a megalázásbói, megcsú-
folásból fakadt s amelyben a bosszú-
vágy harci riadója dobol, lüktet, 
harsog. Oyülöletet, amely örök szom-
jus5ggal lángol majd mindenkiben, 
aki magyar, aki becsületes magyar, 
inig majd egyszer vérnek, könnynek 
tengerárja eloltja szomjuságunkat, 
még ha minket is elpusztít örökie-
örükre. 

Indulat, gyűlölség, égető bosszu-
Ezouijazás. Ez a világháború likvi-
dálásából nekünk jutott osztályrész. 
Ez a mi háborús nyereségünk, Mars-
nak ajándéka. Gonosz ajándék. 
Bennünket kínozni fog, gyötörni a 
lelkünket, keseríteni a nappalainkét, 
nyugtalanítani az éjjeleinket. Gonosz 
ajándék, amely, mint Eris almája, 
örök viszálykodás! teremt Európa 
közepén. A mesterségesen felfujt 
apró államoknak állandó remegése, 
fel-felpukkanása, békétlenségedben, 
foriadalmakban fel-fellángolás; — ez 
a jövő Középeurópa képe, Magyar-
ország kegyetlen és oktalan feldara-
bolásának következménye. 

Álnok ellenség, álnok barát soha, 
de soha nem élvezhetik majd nyu-
godtan rablott kincseinket. Meg-
akad a magyar búzából sütött ke-
nyér falalja a torkukon, megmérgezi 
őket a magyar forrás vize. Ezeréves 
Magyarország végül is diadalmas-
kodó történelmi ereje. 

y Folytatják 
a vagyonváltság általános tárgyalását. 

— A nemzetgyűlés mai ülése. — 
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óra után néhány perccel nyitotta 
meg Oaál Gaszton elnök. 

Az elnöki bejelentések után az 
interpellációs könyvet olvasták fel. j 
Bejegyeztetett Vasadi-Balogh György, 
Letenyei Pál és Négyessy László in-
terpellációja, melyekre a nemzet-
gyűlés fél 3 órakor tér át. 

Ezután a Ház megkezdte az ingat-
lanvagyonváltságról szóló törvény-
javaslat vitáját. 

Elsőnek Zákány Gyula szólalt fel. 
Előrebocsátja, hogy az egész kor-
mányzattal szemben viselt bizalmat-
lansága miatt a törvényjavaslatot 
általánosságban sem fogadja el. A 
va^yonváltságról szóló javaslattal 
olyan útra kényszerit bennünket a 
kormány, melyet okvetlenül meg kell 
tennünk pénzügyi és gazdasági újjá-
születésünk érdekében. A kommu-
nizmus által fejetetejére állit, a gaz-
dasági életünket újra rendes mederbe 
kell terelni. A legnagyobb bizalom-
mal és tisztelettel viseltetik a pénz-
ügyminiszter személye iránt, amióta 
expozéját ha loíta. Sajnos, az ex-
pózébati kifejtett elveket nem tátja 
teljes egészükben megvalósítva. Ér-
deme a pénzügyminiszter urnák, 
hogy a bankóprést megállította, hogy 
a pénzügyi károkból kivezetett, azon-
ban ezek mellett egészséges nemzet-
gazdasági élet megindulása is feltét-
lenül kívánatos. Elkésettnek tartja 
az ingatlanvagyonváltságot, mert az 
egyes tásadalmi rétegek ilyen nagy 
ujabb áldozatokra nem lesznek ké-
pesek a sok rekvirálási és maximálási 
rendelet terhei után. Nem lesznek 
képesek anélkül, hogy el ne adná-
nak valamilyüket, vagy ujabb terhe- i 
kel ne vennének magukra. 

A vagyonváltságnál a természet-
beni fizetést gazdasági szempontból 
igen helyesnek tartom. A pénzügy-
miniszer ur azt mondotta, hogy 
azért van erre szükség, hogy az igy 
lekötött földmennyiség a külföldi 
aranykölcsön fedezetéül szolgáljon. 
Nagyon szeretném, ha aztán ez a 
kölcíön a többtermelés szolgálatába 
állna. A javaslatot általánosságban 
sem fogadja el. 

Forgách Miklós : Ezen törvényja-
vaslat tárgyalásánál a kisgazdapár-
tot minden oldalról támadások ér-
ték. Azt hiszem Csonkamagynror-
szágon nincsen magyar ember, akit 
nem az integritás gondolata vezetne. 
Ezt a javaslatot ebből a fzetnpont-
ból bírálom. Ez a nemzet addig 
boldog nem lesz, mig területét 
vissza nem szerezte. (Éljenzés.) A 
mai Csonkamagyaro<szágnak testi-
lelki, vagyoni rokkantjai vannak és 
éppen ezen utóbbiak helyzetét kí-
vánja először is javítani ez a tör-
vényjavaslat. A törvényjavaslatban a 
progresszivitás nincsen meg eléggé 
és nagyon kételkedem abban, hogy 
ezt az éleiben meglehessen való-
sítani. 

Kérdem a pénzügyminiszter urat, 
mondja meg, hány milliárdra van. 
szüksége. Azt azonban, hogy ki 
mennyit fizessen, bízza csak ránk. 
Kérem kimondani, hogy az egyezer 
holdon felüliek tartoznak termé-
szetben leadni a földet. Abban a 
hiszemben, hogy eme törvényjavaslat 
általános tárgyalásánál a pénzügy-
miniszter ur a legkülönbözőbb oldal-
ról felvetett érveket figyelembe veszi, 
a törvényjavaslatot általánosságban,, 
a részletes vita alapjául elfogadom. 

Az ülés folyik. 

YAz ujszegedi háromszög 
kiürifése és megszállása. 

— A körletparancsnokság hirdetménye. — 
SZEGED, augusztus 17. 

Az ujszegedi háromszög kiürítése 
-;3 megszállása a következőképen lesz 
végrehajtva: 

Augusztus 18-íkári a szerbek ki-, 
vonulnak ezen területről s azt a ki-
ürítés vezetésével megbízott ántánt-
íiszt veszi át. 

Augusztus 19-ikén reggel 4 órakor 
a megszállásra kirendelt csapatok, 
közigazgatási közegek a Rudolf-térről 
kiindulva a közúti hidon át Újsze-
gedre menetelnek. 

Újszegeden a Torontál-téren ün-
nepélyes fogadtatás, amelynek kere-
tén belül a polgármester a város 
közigazgatásába visszacsatolja Uj-
gedet. Az ünnepéiy befejeztével a 
század tovább menetel Szöreg és 
Kiszomborra ; a csendőrség és vám-
őrség a rendeltetési helyére. A rend-
őrség elfoglalja hivatását Újszegeden. 

A közúti hid, Ujsze ged perlustrá-

lásáig és az uj demarkációs vonal 
felállításáig: 1921. évi augusztus hó 
21-ikén dételőt* 8 óráig továbbra is 
zárva marad. Ezen időpontig a köz-
lekedés csónakon vagy vizijármüvön 
is tilos. 

1921. évi augusztus hó 21-ig a 
hidon való átjárás a következőleg 
szabáiyoztatik: 

Szegedről Újszegedre á'járhaínak 
mindazok, akiknek eddig is átjárási 
engedélyük volt, vagy akiknek hiva-
talosan van ott dolguk. 

Átjárási igazolványul szolgálnak 
az eddigi, a sze'b megszállás alatt 
kiadott átjárási engedélyek. Hivatalos 
utakhoz az átjárási engedélyt a kör-
letparancsnokság állítja ki és pedig 
délelőtt 9-től 12-ig a köriclparancs-
noksági épület 14. számú szobájában. 

A Marós-torok, holt Tisza-töltés, 
újszeged-szegedi vasúti töltés vona-
lában felállított csendőrkordonon tul 

az átjárás csakis a már közélett, az 
eddigi (északi) demarkációs vonal 
átlépésre meghatározott szabályok 
szerint lehetséges. 

Újszegedről Szegedre a i átjárás 
meg van engedve mindazoknak, 
akiKnek arra eddig is engedélyük 
volt. Mint igazolvány, as. eddigi 
átjárási engedélyek szolgáinak, ame-
lyek Gyarmathy rendőrfelügyelő álta! 
újólag láttamozandók. 

Tekintettel, arra, hogy az Újsze-
gedre való átjárás az é i interveniá-
lásomra lett csak megengedve s 
tulajdonképpen a hadmüveletek tar-
tamára körülbelül 3 — 4 hétig a 
közönség e'ől ei kellene, hogy zárva 
maradjon, felkérem Szeged város 
hazafias közönségét, hogy ezen ren-
delkezéseimet pontosan tartsa be, 
különösen pedig, hogy augusztus 
hó 21-ig mindenféle átkelési kísér-
lettől tartózkodjék. 

Bulcsi JANKY KOCSARD S. k., 
táboi nok-kőrletparancsriok. • 

Ma délben dr. Aigner Károly fő-
ispán értekezletre hívta meg a síjtó 
képviselőit. A főispán közölte, hogy 
a katonaság fanky Kocsdrd tábornok 
vezetése alatt ztncvel vonul át Új-
szegedre és pedig 19-ikén, vagyis 
pénteken reggel 4 órakor. A katrna-
ságga! együtt vonulmk át dr. Köszó 
István, mint a felszabadu'ó terület 

i kormánybiztosa, dr. Aigner Károly 
1 főispán, dr. Somogyi Szil /eszter pol-

gármester, dr. Bottka Sándor ' fő-
kapitány és rajtuk kivül a heiyi 
lapok egy-egy munkatársa. 

Itt említjük meg, hogy Pillich 
Andrást, mint a M. T. I. szegedi 
fiókjának vezetőjét, a miniszterelnök 
sajtóügyi megbízottá neve/te ki, aki 
a felszabaduló területek átvételénél 
szintén jelen lesz. A főispán intéz-
kedése folytán Till fényképész is 
engedélyt kap arra, hogy Újszeged 
átvételének ak'usánál jelen legyen 
és fényképfelvételeket készítsen. 

Ugyanekkor megtörténik Újszeged 
te-ljes közigazgatási beszervezése is 
és a Kállay-iiget irányában lévő 
csendőrkordonig a szegedi állam-
rerdőtség is beszervezi ujszrgedi 
kerületét. Mindezen aktusoknál Vin-
coles H. H. angol százados is jelen 
lesz, aki már két nap óta Szegeden 
tartózkodik. Újszeged felszabadításá-
val egyidejűleg visszahelyezik az 
alsótanyai jogtalanul e őretoli de-
markációs vonaltt. 

Mint értesülünk, a bajai kerület 
kiürítését is ugyanez a hatóság fogja 
végezni. 

A katonaság Újszeged átvétele 
után Szőreg irányában tovább vo-
nul, a polgári funkcionáriusok pe-
dig Újszegedről még a déli órák-
ban vissza térnek a városba. y S 
" " ' * ' * — "I'I1 i'M~**in.rii l i juuI-I-MJ 

Mezopotámia uralkodója. 
BÉCS, aug. 17. (M. T. I.) A T/-

mesnek jelentik Teheránból, hogy 
Feiszdrt a törzsek és városok elis-
merték Mezopotámia uralkodójának. 
Koronázása rövid időn belül meg-
történik. 
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TEGNAP 
este a keresztény nemzeti egyesülés párt-
jában az alelnöki tisztség kérdését hozták 
szőnyegre. A pártnak az az álláspontja, 
hogy az alelnöki álláshoz föltétlen ragasz-
kodik. A párt tagjainak az a felfogása, 
hogy az Ügy elintézésének egyedüli he-
lyes módja az, hogy valamelyik alelnök 
lemond tisztségéről és átadja helyét a ke-
reszténypárt jelöltjének. Mivel a kisgazda-
párt ezidőszerint három fontos pozíciót 
foglal le a nemzetgyűlésen, a házelnöki, 
alelnöki és háznagyi állásokat, önként 
adódik, hogy az egyik alelnök lemondásá-
nak árán volna célszerű a kérdést ren-
dezni. 

Arra az esetre, ha egyik alelnök sem 
volna hajlandó lemondani, többen kijelen-
tették, hogy a megengedett parlamenti 
fegyverrel megszerzik arravaló jogukat s 
ez csak ugy értelmezhető, hogy valame-
lyik alelnök ellen a Ház plénuma előtt bi-
zalmatlansággal fognak fellépni. 

* 

Gróf Bethlen István miniszterelnök be-
•zédének azt a passzusát, amely bejelenti, 
hogy Ausztriával szemben, ha jogainkat 
nem respektálja, élni fosunk még a re-
torzió eszközével is, különféleképpen kom-
mentálták. Hogy mire célzott itt a minisz-
terelnök, beavatott helyről a következőket 
mondták: Nekünk igen hatékony gazda-
sági fegyvereink vannak a kezünkben, 
amelyeket Ausztriával szemben alkalmaz-
hatunk. Ez a gazdasági retorzió abban áll, 
hogy megszüntetjük azokat a kedvezmé-
nyeket, amelyekben Ausztriát a múltban 
részesítettük. Ami fölösleges mezőgazda-
sági terményünk lesz, nem neki, nanem 
másnak fogjuk eladni. 

Tegnap este oly hirek érkeztek, hogy a 
prágai tárgyalásokat, amelyek a magyar 
és cseh kormány kiküldöttei között folytak, 
váratlanul félbeszakították. Illetékes hely-
ről azonban még nem érkezett semmiféle 
jelentés. 

• 

Az egységes pártalakitási akció folya-
matban van. Dr. Vass József közoktatás-
ügyi miniszter tegnapi beszámolóján már 
a Icercsztény-párt, a kisgazdák és a diszi-
densek közül számosan vettek részt. Ez 
az egységes-párt mellett való demonstrá-
lásnak célját szolgálta és azok, akik ezen 
politikai kiránduláson részt vettek, fogják 
az egységes-párt törzsét alkotni. 

• 

Mint tegnap ismeretessé vált, az átvételi 
főbizottsággal egyidejűleg egy 100 tőből, 
i l ló osztag olasz katonaság, számos gép-
fegyverrel Sopronba érkezett. Az ántánt-
katonaság addig marad Nyugatmagyaror-
szágon, mig a területrész átadása végleg 
meg nem történik. 

* 

A bécsi rendőrfőnök jelentése szerint 
egyes köröknek szándékában volt augusz-
tus 17-én, a császár születésnapján, ün-
nepséget tartani, melyet a Károly- és Ka-
pucinus-templomban tartandó misével 
akartak egybekötni. A rendőrfőnök az 
ünnepséget betiltotta. 

• 

A leszerelési konferenciával egyidőben, 

Eénzügyi szakértők is nemzetközi tanács-
ozásokat tartanak, a szilárd külföldi 

valuta helyreállítására szükséges intézke-
dések tárgyában. A pénzügyi világ vala-
mennyi vezetőszemélyiségét meg fogják 
hivni ezekre a tanácskozásokra. 

• 

Zágrábból jelentik: A szerb magyar 
köztársaság, amelyet a baranyai és bajai 
vidék megszállott részének szerb, német 
és magyar lakossága vasárnap Pécsett ki-
kiáltott, Jugoszlávia protektorátusa és a 
kis ántánt védelme alá helyezkedett. A 
proklamációt tudatta a jugoszláv kormány-
nyal és a párisi legfelsőbb tanáccsal. 
A taranyai demokrata köztársaság népe 
kész fegyveresen megakadályozni a ma-
gyar csapatok bevonulását. Mindenütt 
nemzetőrségeket alakítanak, amelyekhez a 
baranyai területről és az állam égési 
iészéiből szerb önkéntesek csatlakoznak. 
(M. T. I.) 

A szerb királyi hatalmat további intéz-
kedésig a minisztertanács gyakorolja. 

* 
Az ir parlamentet tegnap délelőtt nyi-

tották meg a tömeg lelkesült tüntetése 
közepette. A vezéreknek hódolatteljes 
Ünneplésben volt részük. De Valera beszé-
dében kifejtette, hogy a kormány csak a 
köztársaság elismerésének alapján tár-
gyalhat valamely külföldi hatalommal. 
Szilárdan kitartunk emellett az elv mellett 
— mondta De Valera — és ha kell, meg-
halunk érte. 

• 

A szövetséges kormányoknak a gazda-
sági szankciók megszüntetéséről szóló 
jegyzíke a német kormányhoz érkezett. 

Somogyi polgármester vallomása. 
— A Tabódy—Dettre-pör tizenkilencedik napja. — 

SZEGED, augusztus 17. 
(Saját tudósítónktólJ 

A mai tárgyaláson először Tókodl 
Péter főtörzsfoglárt hallgatták ki, aki 
a Nagel-féle ellenforradalom idején 
a katonai fogházban teljesített szol-
gálatot. Kijelenti, hogy sem Dettrétől, 
sem Tabódytól nem kapott utasítást 
arra, hogy 70 letartóztatandó tiszt 
számára helyet készítsen e!ó a fog-
házban. Petrics József főtörzsfoglár 
hasonló vallomást tesz. 

A következő tanu dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester, kinek a 
kihallgatására zárt tárgyalást rendel 
el a biróság. Förster tábornok, elnök 
a biróság határozatának megfelelően 
már ki akarja ürittetni a termet, ami-
kor szólásra^ emelkedik dr. Eisner 
védő és kéri, hogy a biróság az 
eddigi gyakorlatok szerint, a tanu 
vallomásának csak arra a részére 
rendeljen el zárt tárgyalást, mely a 
francia megszállással függ össze. 
Dr. Faur ügyész felszólalása után 
a biróság a részben nyilt tárgyalás 
mellett határoz. 

Dr. Somogyi Szilveszter: 1916-ban 
találkoztam Tabódyval először, 
majd a forradalom alatt a nemzeti 
tanácsban, ahol az én megítélésem 
szerint hazaf asan viselkedett. Állan-
dóan a vörös rémre figyelmeztetett 
bennünket, mert a bolsevizmusnál 
borzalmasabb dolog nincs. A kom-
munizmus után nem sokat beszél-
tem vele. Azt tudom, hogy a fran-
ciák megbízták az összes szegedi 
fegyvereserők felett való parancs- j 
noklással. 

Tdrgyaldsveeető: Ami a francia 
megszállással függ össze, arról majd 
zárt tárgyaláson méltóztassék be-
szélni. 

Dr. Somogyi: Dettrével nem so-
kat beszéltem, igy róla nem tudok 
semmit sem előadni. 

Tárgyaldsvezető: Nem került szóba 
a nemzeti tanácsban a bolsevizmus 
elleni védekezés? 

Dr. Somogyi: De igen. A leg-
nagyobb bolsevista, dr. Hollós em-
iitette, hogy ki fog törni a bolseviz-
mus, miért is jó volna elszakadni 
Budapesttől és megcsinálni az önálló 
Szeged-köztársaságot. 

Tárgyaldsvezető: A bolsevizmus 
kitörése napján kik voltak fenn a 
városházán ? 

Dr. Somogyi: Sokan voltak ott, 
de Tabódyra nem tudok visszaem-
lékezni. 

Tárgyalásvezető: Mi tette szük-
ségessé Neuberger Szegedre hívását ? 

Dr. Somogyi: Már az első for-
radalom alatt a tüzér-, huszár- és 
utászlegénys'íg, azonkivül a mun-
kásság napról-napra tömegesen 
csatlakozott a kommunista-párthoz. 
A városban napirenden voltak a 
zavargások, ugy, hogy a nemzeti 
tanács kénytelen volt karhatalmi 
segítséget kérni ellenük Budapest-
ről. Szerintem szükség volt rend-
csinálókra. 

Tárgyaldsvezető: Tud-e polgár-
mester ur arról a plakátról, amely 
a kommunisták menekülése után 
Dettre, Tabódy és az ö n aláírásá-
val megjelent? 

Somogyi: Igen, ludok. A direktó-
rium elmenekülése ulán Betrix vá-
roskormányzó háromunkat felhíva-
tott magához és megbízott bennün-
ket a város ügyeinek vezetésével. 
Deltre a munkásság beleegyezésétől 
tette függővé, hogy te'jesitjük-e a 
városkormányzó parancsai. A mun-
kásság megadta beleegyezését, mire 
Dettre azt tanácsolta, hogy adjunk 
ki egy plakátot a lakosság meg-
nyugtatására. Én ezt nem tartoltam 
szükségesnek, de tudtam, hogy Dettre 
újságíró ember és mint ilyen, hiva-
tásánál fogva szeret szerepelni a 
nyilvánosság előtt, hát beleegyez-
tem. 

Tát gy aidsvezető: Tud-e polgár-
mester ur a Nagel-féle ellenforrada-
lomról ? 

Dr. Somogyi: Tudok. Kószó fel-
szólítására én jártam közbe a fran-
ciáknál, a letartóztatottak szabadon 
bocsájtása érdekében. 

Tárgyalásvezető: Kinek a paran-
csára tartóztatták !e N-^geléket? 

Dr. Somogyi: Szakáll rendőr-
kapitány azt mondotta, hogy Tabódy 
parancsára történt a letartóztatás. 

Förster tábornok, elnök: Kitől 
tudja polgármester ur, hogy a kato-
naság már a proletárdiktatúra előtt 
is kommunista volt? 

Dr. Somogyi: Saját tapasztalataim 
alapján, hiszen a katonák uton-ut-
félen hirdették, hogy kommunisták. 

Dr. Faur ügyész : Tabódy vádlott 
a Nagel-féle ellenforradalommal kap-
csolatosan azt vallotta, hogy ö nem 
akarta letartóztatni Nagelékat, csak 
rendőri kihallgatásra adott utasítást. 
Tud erről a polgármester ur? 

Dr. Somogyi: Én csak azt tudom, 
amit már elmondottam. 

Dr. Bardnszky: A proletárdiktatúra 
kitörésének napján Udvardi többeket 
kinevezett. Nem méltóztatott mondani, 
hogy polgármester urat is meg-
bizta-e? 

Tanu: Nem hogy megbízott, ha-
nem annyira meg volt ijedve, hogy 
kért, menjek vissza a szobámba. 

Dr. Bardnszky: Szóval polgár-
mester urat is megbízta. Nem mél-
tóztatik tudni, hogy Tabódyt és 
Detirét is megbizta-e? 

Tanu: A közhalóságok fejeit álta-
lában meghagyta. 

Dr. Bardnszky: Szóval mondta, 
hogy a közhatóságok fejei vezessék 
tjvább az ügyeket? 

Tanu: Ekkor mondta, de már 
ijedtében. 

Dr. Bardnszky: Az nem fontos, a 
fő az, hogy mondta. Mondta-eTabódy, 
hogy meg kellene szervezni a pa-
rasztságot ? 
' Tanu: Mondta, hogy jó volna. 
Azt is mondta, hogy a proletárdik-

Brilliáns ékszerek, 
arany és ezüst tárgyak 
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taturát fel fogja váltani a parat 
diktatúra. 

Dr. Baránszky: Tudja-e polg, 
mester ur, hogy mikor Nagelt 
rendőrségre beidézték (és ezt ig 
helyesen mondta igy a polgármes 
ur), a polgármesteri szobába ben* 
Tabódy Dettrével és Szakállal 
arról tanácskoztak, hogy mit kellé 
tenni? 

Tanu: Ki van zárva. 
Dr. Baránszky: Sikerült volna 

ellenforradalom ? 
Tanu: Ki van zárva. 
Dr. Eisner: A franciákkal szet 

ben a város nyugalmáért Önök hj 
man vállalták a felelősseget. 

Tanu: Tabódy vállalta a felelői 
séget? 

Dr. Eisner : Hogyan értsem ei 
Tanu : Mikor a városkormányi 

magához hivatott bennünket, Dett 
vállalta a politikai irányitást, én 
város adminisztratív teendőinek v$ 
zésé», Tabódy pedig a város ren 
jének és nyugalmának megőrzés 

Dr. Eisnet: A város nyugalmát* 
megőrzéséhez nem tartozik az ac 
minisztrativ és politikai rész? 

Tanu: Minden oda tartozik. 
Dr. Eisner : Azért. Mert a z t 

felfogásom is az. 
Dr. Eisner: Méltóztatik Palásty 8 

hadnagy működését ismerni ? 
Tanu : Palásty ? Az nagyon deri 

ember volt. A legagilisabb. KU1D 
őrséget szervezett a Wagner fiukká: 
Becsületesen és lelkiismeretesen vé 
gezle működését és díjtalanul. 

Dr. Eisner: Polgármester uron é 
Dettrén kivül akkor mozditottaki 
el mást hivatalából ? 

Tanu: Nem. 
Dr. Eisner: Ment el más önként! 
Tanu: Nem. Volt olyan, ak 

szabadságra ment és otthagyot 
bennünket bajban. 

Dr. Eisner: Kik ? 
Tanu: Az nem tartozik ide. 
Dr. Eisner: Én pedig kívánó 

lettem volna rá. 
Tanu : Ez csak kíváncsiság. 
Dr. Eisner: Perbeli kíváncsiság 

mert szerettem volna bebizonyítani, 
hogy senkisem hagyta el a helyét 

Azután Tabódy tette meg észre-
vételeit. Fentartja, hogy a polgár-
mester szobájában tanácskoztak. 

Tabódy: Emlékszik-e p o l g á r n ő 
ter ur, hogy a rendőrségnél éa fr 
nyegető kijelentést tettem azon\ 
gyűlésen ? 

Tanu: Hogy milyen kijelentés 
tett, nem emlékszem, de az égési 
magatartása olyan volt, hogy féltet' 
tem Papp Menyhértet és ezért azon-
nal elmentem Belrixhez és az égést 
esetet elmondottam neki. 

Ezután szünetet rendelt el az el-
nök. Szünet után zárt tárgyaiásol 
folytatták Somogyi kihallgatását. 

IS - ARANYAT, 
ezüstjét, régi pénzeit, gyémánt, 
brilliánt és bármily ékszereit még 
nálam eladni nem próbálta, azt 
s^ját érdekében el ne mulassza, 

mert 
Ismét a legtöbbel tizetek értök. 
Cégemre teasék f igyelni. — Hamis 
fogakért is a legmagasaub árat fizetem. 

AUSLANDER BÉLA 
ékszerész 883 

Kigyó-utca és Feketesas-utca sarok. 
Mezey vaskereskedővel szemben. 

Gyapjúszövet 
öltönyre, kosztümre, 

iskolaruhára 8 -

Friedmannál, 
Korzó-mozi-ház, Széchenyi-tér sarok 
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HIREK 
_ Pusztaszeren Árpád-Ünnep 

lesz. Szeptember 4-én, mint minden 
évben, ugy most is nagy ünnepsé-
get fognak Pusztaszeren rendezni. 
Mint értesülünk dr. Szakáts József 
tartja ez alkalommal az ünnepi be-
szédet és hogy igen nagyszámú 
vendégsereget várnak a fővárosból, 
amennyiben több nemzetgyűlési kép-
viselő is megígérte lejövetelét. 

— A Szegeden lakó torontáliak 
folyó hó 18-án, csütörtökön dél-
után 6 órakor a Tevét Mozi helyi-
ségében (Kálvária-u. 10.) gyűlési tar-
tanak, amelyen Torontál vármegyé-
nek bármely más törvényhatóságba 
való beolvasztása ellen tiltakoznak. 
A torontáliaknak minél számosab-
ban való megjelenését kérik. 

— flQtleniég miatt elitéit f9ldtnlvea. 
Molduvún György caanádpalotai földmives 
1918-ban betépett az oláh hadseregbe. 
"Ebben a minőségben Csanádpalotán mint-
egy tizenötrendbeli zsarolást követett el. 
Bűneiért ma vonta felelősségre a szegedi 
törvényszék és félnapos tárgyalás után 
hat évi fegyházra ítélte a hűtlen föld-
mívest 

— Hadirokkantak, Özvegyek és 
árvák felhivatnak, hogy saját jól-
feifogott érdekükben Nemzeti Szövet-
ségünk irodájában, Dugonics-tér 
2. sz. alatt mielőbb jelentkezzenek. 
Akik ujságelárusitással akarnak fog-
lalkozni, 3 napon belül ugyanott 
jelentkezzenek. BHadröa' Nemzeti 
Szövetség szegedi csoportja. 

— A Tlaia-pOr. A mai tárgyaláara a 
biróság nem idézett be sem tanút, sem 
szakértőt, hanem ismertette az iratokat. 
Ismertette Dobó István vallomási jegyzö-
könyvét, majd pedig Hatvani Lajos Bécs-
ben tett vallomását olvastatta fel. 

S Z E Q B D 

Belvárosi Mozi 
Szerdán, csak egy napig 1 

New-York rejtelmei 
VI. befejesff része, 7 felvonásban. 
Az előző részek összefoglalva szintén 
láthatók. Főszerepben: Pearl White. 

Csütörtökön, csak egy napig t 

A falu rossza. 
Tóth Ede hires népszínműve 4 felv.-ban. 

Azonkívül: 
•• É • A fejnélküli ember. 

Kitűnő vígjáték 3 felvonásban. 

Pénteken, csak egy napig I 

A lélekidomár 
I. é s II résxa . 

Jókai örökbecsű regénye 10 felvonás-
ban. Főszereplők: Almássy Sári, Lukács 
Pál, Mattyasovszky Ilona, Rajnai Gábor, 

Dénes Oszkár. 

RENDES HELYÁRAK I 
ElSadiaok kedete 5, 7 éa 9 órakor. 

Take Jonescu mindent megért, de nyugodt-
ságot és békét ajánl. 

KOLOZSVÁR, aug. 17. Take Jonescu a kolozsvári Ellenzék munka-
társa előtt hosszabb nyilatkozatot tett, melynek folyamán a z erdélyi ma-
gyarságnak a következő üzenetet küldte: 

— Egy üzenetet akarok az erdélyi magyarsághoz intézni: Viselked-
jenek békésen és nyugodtan. Értem és mindnyájan értjük fájdalmukat, 
mert ha magyar volnék, éppúgy fájna nekem is az uj helyzet, mint ami-
lyen fájdalmas nekik. 

Majd a továbbiak folyamán azt a kijelentést tette, hegy a belgrádi 
tanácskozások alapján semmi ki'átás nincs arra, hogy Jugoszlávia a bánáti 
határon Romániának területi engedményeket tegyen. A határok maradnak 
a régiek, ugy mint azt annak idején a Vajda-kormány elfogadta. 

Befejezést nyert a DMKE elleni vizsgálat. 
Dr. Eőttövényi miniszteri biztos felterjesztésében 
a DMKE önkormányzatának visszaállítását kéri. 

— magyar Poataaltisztek Országot 
Egyet Ületének szegedi csoportja, részben 
a narctéren elesett szegedi postaaltisztek 
özvegyei és árvái segélyezésére és a most 
megalakult dalkörnek részbeni készkiadásai 
fedezésérc 1921. évi augusztus hó 20-án 
világpostával és felefonnal a Gedó féle 
kerthelyiségbea esti 8 órai kezdettel jó-
tékonycélu zártkörű táncvigalmat rendez. 
Az estély fővédnöke: Demény Károly 
államtitkár, posta* távirda vezérigazgató, 
akiknek kíséretében a budapesti posla-
távirda vezérigazgatóság több tagja fog 
lejönni Szegedre. A mulatságon Vajda 
Jancsi zenekara játszik, kedvezőtlen idő 
esetén a mulatságot augusztus 21-én tart-
ják meg. 

— ma délután Sléaazlk az árvizsgáló. 
A hétfőről elmaradt árvizsgá!ó-bizottsági 
ülést csak ma délután tartják meg. A bi-
zottság foglalkozni fog a szálloda- és ven-
déglótulajdonosok kérelmével, akik a szó-
davíz árának felemelését kérik, de tár-
gyalni fogják a pékiparosoknak a sütési 
dijak felemelésére vonatkozó mozgalmát is. 

SZEGED, augusztus 17. 
Mint ismeretes, 1920 augusztus 

3-án kezdődött meg a belügyminisz-
ter által elrendelt vizsgálat a DMKE 
ellen, melyet Eöttövényi Olivér ny. 
főispán, miniszteri biztos vezetett. 
A vizsgálat óriási anyagot ölelt fel, 
mert a belügyminiszter rendelkezése 
értelmében az egyesület megalakítá-
sától kezdődőleg kifejtett kulturális 
tevékenységét, valamint összes szá-
madásait meg kellett vizsgálni. 
Minthogy a DMKE közel husz éve 
működött, érthető, hogy annyi 
jegyzőkönyvnek, igazgatósági és el-
nöki jelentésnek, felterjesztésnek és 
az összes számadásoknak áttanul-
mányozása igen nagy munkát rótt a 
miniszteri biztosra, aki ezen kivül 
jegyzőkönyvileg kihallgatta a vizs-
gálat során mindazokat, akik a 
DMKE életében jelentős szerepet 
játszottak. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mester, a miniszteri biztos megkere-
sésére dr. Pdvó Ferenc városi al-
jegyzőt és Papp Ferenc városi al-
számvevőt eredeti munkakörük ellá-
tása mellett, a vizsgálat vezetőjének 
rendelkezésére bocsájtotta. 

A vizsgálaí megejtésén kivül a 
DMKE folyóügyeinek a vezetése is 
a miniszteri biztos hatáskörébe tar-
tozott, aki a vizsgálat tartama alatt 
az egyesület összes ügyeit egymaga 
irányította. Igen hathatós támogatást 
nyerve a polgármester által rendel-
kezésére bocsájtott két városi tiszt-
viselő kitartó munkájával. 

Sikerült a miniszteri biztosnak a 
DMKE mindhárom internátusának 
sorsát az egyesület anyagi érdekeinek 

legmesszebbmenő garantálásával biz-
tosítani. Ennek értelmében a szegedi 
internátus a jövő hónaptól kezdve a 
tudományegyetem internátusa lesz. 
A miniszteri biztosság az anyagi 
érdekeknek a megvédése körül is a 
legmesszebbmenő gondossággal járt 
el. Ami a vizsgálat eredményét illeti, 
tekintve az eljárás bizalmas jellegét, 
semmi sem közölhető, de olvasóin-
kat bizonyára érdekli a belügy-
miniszterhez intézett felterjesztésnek 
az a része, mely szerint a minisz-
teri biztos kéri a DMKE önkor-
mányzatának visszaállítását. 

A miniszteri biztosság a maga 
részéről befejezte a vizsgálatra vonat-
kozó megbízatását, de mindaddig, 
mig a vizsgálatot a belügyminiszter 
rendeletileg befejezettnek nem nyil-
vánítja, aminiszteri biztosság továbbra 
is működni fog, az egyesület önkoi-
mányzaii szerveit megillető teendők-
nek lebonyolítása terén. 

A Belvárosi Mozi 
előadásait 

5,7 és 9 órakor kezdi 
1000 kor. fizetéssel 

és Jutalékkal 
ÚJSÁGÁRUS-
RIKKANCSOK 

azonnal felvétetnek a 
S Z E G E D 
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brilliánt tárgyakért, arany, 
ezüst ékszerekért, pénzekért, 
valamint antik tárgyakért. 
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Kelemen-utca 12. 
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Leszállított árak, 

É[ a tesztet lart 
Kérjük kirakatainkat be-
vásárlás előtt megtekinteni. 

Goodyeár rámás, fehér 
félcipő, erős kivitel-
ben K 

Fehér, 21 cm. magas-
száru, legdivatosabb 
betétes cipő . . K 

Goodyeár rámás, női 
schewró magas 
fűzős cipő 35/38-ig K 

Goodyeár rámás, férfi 
cúgos cipő, erős ki-
vitelben, schewró 
vagy box . . K 

Goodyeár rámás, férfi 
schewró fűzős cipő 
francia formában K 

Postán rendelt áruknál, meg nem 
felelés esetén, az árut becserél-
jük, vagy a pénzt visszaadjuk 

— Tör! aranyal, ezüstöt, pénzeket, legma-
gasabb áron vesz Tóth órás, Kölcsey-u.7. sos 

— Értesítés. Értesítem a szülő-
ket, hogy az elemi iskola IV. osz-
tályából a fiu-, vagy leányközépis-
kola első osztályába átlépni akaró 
tanulók felvételi vizsgálatot tartoz-
nak tenni. E vizsgálatok a tankerü-
let minden iskolájában egyszerre 
tartatnak meg és pedig az Írásbeli 
vizsgálat augusztus hó 27-én, a 
szóbeliek pedig augusztus hó 29-én 
és 30-án. Minden tanuló abban az 
intézetben jele.-tkezzék felvételi vizs-

fálatra legkésőbb augusztus 25. és 
6-án, amelyben középiskolai tanul-

mányait folytatni akarja. Az I. osz-
tályú magántanulók is a többiekkel 
egyszerre tesznek felvételi vizsgála-
tot; ha azonban a bizottság előtt 
bármi okból nem tudtak volna meg-
jelenni, későbbi időben már a vi-
dékiek is csak a tankerületi székhe-
lyen, a főigazgatóság által összeál-
lítandó bizottság előtt tett sikeres 
felvételi vizsgálat után bocsáthatók 
I. osztályú magánvizsgálatra. A ren-
des tanulók későbbi időpontban nem 
fognak külön bizottság elé állitatni. 
A vizsgálati követelménye* és rész-
leikérdések tekintetében az igazgató-
ságok fognak felvilágosítással szol-
gálni. Dr. Lippay György, tankerü-
leti kir. főigazgató. 

— Sókioaztáa a köztisztviselők rá-
atére. Augusztus hóra az ellátási jegy 10. 
azimu szelvényére augusztus 19-én 1—600, 
22-én 601-1200, 2S-in 1201-1800, 24-én 
1801-2400, 2>én 2401-3000, 26-áa 
3001-3600, 27-én 3601-től végig. Zacs-
kóról mindenki gondoskodjék. 

Korondi cipőt hord mindenki. 
Kapható Abonyi Mihálynál* 
Kölcsey-u, 1. (Royal-épület). 
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— Több hely flres a t i sz t i 
leánynevelőben. A honvédelmi mi-
niszter a tiszti leánynevelő-intézetbe 
való felvétel iránti folyamodás be-
nyújtásának határidejét v szeptember 
l- ig meghosszabbította. Több hely 
var betöltésre, a négy polgári isko-
lai osztályt végzett polgári iskolai 
leányok számára. Akig az intézet-
ben nyaralnak, családias nevelést és 
olyfoku házi, kézműipari tanítást 
nyernek, amely később önálló meg-
élhetésüket is lehetővé teszi. Néhány 
hely van még a négy elemi, vala-
mint a polgári iskola I., 2 , 3. osz-
tályait végzettek számára is. A fel-
vett leányokat mindennel, ruházattal, 
fehérneművel ellátják s pályázhatnak 
tisztek leányai és leányárvái. A 
pályázati hirdetmény a honvédelmi 
minisztérium 2. osztályában, vagy 
bármely kafonai parancsnokságnál 
megtekinthető. 

— Uj fordulat a kommunista 
szöhtelők ügyében. Annak idején 
részleteden beszámoltunk annak a 
kommunista fogolyszöktető bandá-
nak a leleplezéséről, amely Udvardit 
és Bartút a megszállott területre 
szöktette át. A banda tagjainak jó-
részét elfogta a rendőrség, Vékes 
József 22 éves cipészsegéd kivételé-
vel, akit szintén azzal gyanúsítottak, 
hogy részt vett a foglyok megszök-
tetésében. A rendőrség gyanúját 
megerősítette az a körülmény, hogy 
Vékes hirtelen eltűnt Szegedről. Teg-
nap délelőtt érdekes fordulat állott 
be az ügyben, amennyiben a rend-
őrségen megjelent a fogolyszökte-
téssel gyanusiiott Vékes József és( 
előadta, hogy ezideig megszállott te-
rületen tartózkodott és igy nem volt 
alkalma előbb jelentkezni. Majd a 
további vallomása során teljesen 
tisztázta magát, ugy, hogy a rendőr-
ség szabadon bocsájtotta. 

Milliárdokat ér 
az égi áldás. 

SZEGED, augusztus 17. 
(Saját tudósítónktól.) 

A hiitelenül őszi, esősre fordult 
időjár's az ország háztartásában több 
milliárdnyit használt A gazdatársa-
dalom néhány tekintélyes tagjától 
értesülünk, hogy a kései eső még 
most is igen jó hatással vin a ten-
gerire, melynek szemei most kezde-
nek majd egészségesebb formát öl-
teni. A paprika most majd újból 
virágzik és a kaszálókra, legelőkre, 
de különösen a szőlőkre nagyon 
jótékony hatást gyakorol az eső. 

A ma éjszakai esővel együtt négy 
ujjnyira becsülik a gazdák a Szeged 
vidékét ért égi áldást és mint mond-
ják, még napokig eshet anélkül, hogy 
az bármire is káros hatással lenne. 
Emellett szól az az értesülésünk is, 
hogy a baktói földeken például uga-
roltatás után még porzott a föld. 
Egyéb vidékekről is hasonló hireket 
hallunk, ugy, hogy az eső csak a 
fürdőző emberek hangulatát be-
folyásolja károsan, egyébként pedig 
n; gy hasznot jelenj az állam ház-
tartásában. 

A szovjet visszaadja a 
régi jogokat. 

BUDAPEST, augusztus 17. Az Est 
úja: Rigából jelentik: A népbiztosok 
tanácsa, a magánépületek kártalanítás-
nélküli kisajátítására vonatkozó ko-
rábbi rendeletek megváltoztatásáról 
most rendeletet bocsájtott ki, amely 
a régi tulajdonosoknak ismét bizto-
sítja jogaikat. Augusztus 15-től Pé-
tervárott megszűnt a lakásoknak, 
közúti vasutaknak, világitásnak, stb. 
díjtalan használata. 

R e t t e n e t e s a z o r o s z n y o m o r . 

BERLIN, aug. 17. (A M. T. I. 
szikraíávirata.) A Chicago News 
tudósítója jelenti lapjának: Berlinbe 
a napokban érkezett feleségestől egy 
szibériai német gyarmatos. Három 
hónapig jött Czakból a fcaldokló 
Volga vidéken keresztül a Szarmata-
síkságon át és mint szemtanú jól 
ériesültségével és pártatlansággal 
mondott el egyes részleteket az orosz 
nyomorról. Oroszország népe a 
menekülő német előadása nyomán 
igy fest: 

— Mint koborló, nyugtalan kísér-
tet özönlik az Urálon keresztül az 
éhező vidék népe Szibéria felé. Az-
zal a kétségbeesett állati ösztönnel, 
hogy valahol ennivalót találjon. Az 
arcuk már nem emberi arc, hanem 
halálfej. A férfiak gyékénybocskort 
és foszladozó katonai nadrágot hor-
danak ; gombjahullott és cafatok-
ban lógó ingjükről valami furcsa 
szimbólum gyanánt fityeg az oro-
szok durvamüjü fakereszlje. A nők 
még szánalmasabb állapotban vannak, 
lábbelijük nincs, télen valami rongy-
da.abbal, nyáron valami zsebkendő-
félével kötik be fejüket. A gyermekek 
ráncos arcáról azonnal leolvasható, 
hogy nyomorúságos rövid életükben 
még soha olyasmi nem volt a szájuk-
ban, amit ételnek lehetne nevezni. 
A nyomor okául általában azt tart-
ják, hogy a szovjetkormány a télen 
kíméletlenül rekviráltatta a gabonát 
a moszkvai és pétervári lakosok ellátá-
sának biztosítására. 

Nagy mükincslopás Sümegen. 
BUDAPEST, aug. 17. Az Est 

irja: Julius 17. é . 18-ika között 
ismeretlen tettes a sümegi állami 
Tarnay-muzeum Kisfaludy-terméböl 
egy őrizetlen pillanatban kifosztotta 
Kisfaludy Sándor régi könyvszekré-
nyét, melyben rrunká:nik összes 
első és régi kiadásai cl vannak he-
lyezve s ab;.ó3 elvitte Kisfaludy Himfy 
szerelmeit, első budai 1807. évi 
kiadását. A veszteség nagyon jelen-
tékenyen érinti a muzeumot, meri 
ez a könyv éppen a Kisfaludy áltel 
használt példány vplf. Első lapjára 
a neve is be volt irva, melyet később 
valaki timával kitörölt. Az egymás 
melleit levő két kötet közül csak az 
egyiket vitte el a tolvaj. 

Baranya pénzellátása. 
BUDAPEST, aug. 17. A baranyai 

pénzellátást a Pénzintézeti Kízponl 
fogja végezni, miután azonban egyelőre 
még nem ismeri a segítés mériékét, 
egy ad hoc bizottság létesül, mely meg 
fogja vizsgálni az ottani pénzintézetek 
helyzetét és annak megfeielőleg in-
tézkedik. A bizottságban a Pécsi Ta-
karékpénztár, a Pénzintézeti Központ 
és a volt Osztrák-Magyar Bank 
pécsi főnöke vesznek részí. A döntő 
faktor eben a bizottságban termé-
szetesen a Pécsi Takarékpénztár 
lesz, amely legjobban ismeri az in-
tézetek helyzetét és. a helyi viszo-
nyokat. 

Sztrájk Albertfalván. 
BUDAPEST, augusztus 17. Az 

albertfalvai repülőgépgyár telepén 
ma reggelre váratlanul 450 munkás 
sztrájkba lépett. Olyan túlságos bér-
emelési követelésekkel léptek lel, 
amelyet a gyárigazgatóság a fennálló 
helyzetre való tekintettel nem adhat 
meg. A sztrájk folytán több mint 
ezer munkás maradt kenyér nélkül. 

A Ferry-ilgy 
a katonai biróság előtt. 

BUDAPEST, augusztus 17. Ma 
kezdték meg Ferry Oszkár altábor-
nagy és két vértanu-társa meggyil-
kolásának bűnrészességgel vádolt 
csendőrtiszfek ügyében a főtárgyalást. 
Féltízkor nyitotta meg a t á l a l á s t 
Halcz vezérőrnagy. A tárgyalást 
Mondada .százados-hadbíró veze i. 
Gencsy alezredes védője, dr. Lévay 
Rudolf, a vád elkülönítése ügyében 
tesz előterjesztést, utána Genc;y al-
ezredes kijelenti, hogy két év óta 
áll e súlyos gyanúval terhelven és 
örül, hogy végre alkalma nyílik a 
vádakkal szembeállító. Majd védel-
mének előterjesztésébe kezd, de 
védekezését Mondada tárgyalásvezető 
azz .l szakítja félbe, hogy most csak 
arról beszeljen, hozzá;árul-e védő-
jének előterjesztéséhez? A biró.-ág 
határozahozatalra vonult vissja. A 
tárgyalás tart. 

I m p o r t tüziíFa 
l -a s z á r a t bOkkhasáb é s aprított 

J u t á n y o s á n kapható 

P o l l á k A n t a l 
fakereskedő, Tőrök-utca 1, 823 

Rákoczi-tér (tűzoltólaktanyával szemben) 

T ;deum Károly király 
születés napján. 

BUDAPEST, augusztus 17. As. Est 
irja: Ma délelőtt 11 órakor a Szer-
vita-iéri templomban Károly király 
születésnapja alkalmából háhadó 
istentisztelet volt, amelyet gróf Mikes 
szombathelyi püspök pontifikált. A 
főváros előkelőségei és a tábornoki 
kar zsúfolásig megtöltötték a templom 
hajóját. Jelen voltak: Kövess Hermán 
tábornagy, Lukachich, Tamdssy, Csi-
csery altábornagyok, gr. Andrássy 
Gyula nejével, Rakovszky István, 
herceg Windischgriitz Lajos, Gratz 
Gusztáv, oíndor Pál, Ugrón Gábor, 
gróf Károlyi György, Kállay Frigyes, 
báró Wodianer, gr. Somsich, Bónitz 
Ferenc, Dinich Vidor, Csilléry András, 
Mattyasovszky György, báró Lers 
Vilmos. • 

K é m k e d é s g y a n ú j á b ó l 
l e t a i í ó z t a t t á k . m 

BÉCS, aug. 17. Bukaresti lapok 
jelentése szerint Temesvárott kém-
kedés gyanúja miatt öt letartóztatás 
történt. Letartóztatták Emey Lászlót, 
Növök Lajost és Marty Anna tiszt-
viselőket, továbbá Szár Imrét és 
Pataky Bélát. Ügyük az V. hadtest 
haditörvényszéke elé kerül. 

Győződjön meg, 
hogy aranyat, brilliáns ékszere-
ket, régi arany és ezüst pénze- * 
ket a legmagasabb áron vesz 

Mülhoffer ékszerész 
K á r á s z - u t c a 2. Kék c s i l l a g g a l s z e m b e n . T e l e f o n 13—11 

Tőzsde. 
SZEGED, augusztus 17. 

Szegedi értéktőzsde: Lanyha üzlet 
mellet dinárban (8.48) volt kötés. 

Szeged! é.-utőzsde: Kötés;nemjött létre. 
Budapesti zárúárfotyamoh: Lei 475 

485 márka 4 35 4.75, Iont 1290-1420, 
Ir. frank 29.80—30.30, sv. frank 65.00— 
f-6 00, dollár 380- 3M, Napoleon 1220— 
1240, lira 1638-16.50, rubel 0.53-0.54, 
sokol 452 - 462, kor. dinár 8 .45- 8.55, 
fr. dinár 8.45—8.55, ieva , 
csztrá'í 3 7 - 3 8 , L márka 15'/,—16'/,. 

ZÜRICH, augusztust) 17. (Nyitás.) Berlin 
6.50, Newyork 593, Milano 25.70, Bukarest 
7.10, Budapest 150, Varsó 22, I rága 
6.90, Bécs 70, osztr. bélyegzett 58, 
Zágráb 3.10. 

JOVANOVICS pp.lBITZB. 
Bank-és Pénzvál tó-Üzlete 
Vaspálya-utca 1. Telefon 12—80. 

Szeged-állomással szemben. 

Dinár, Dollár, Lei sít. 
vétele és eladása 
==. legjutányosabb áron. -=-: 

Értekezés az összes európai nyelveken. 
y v v v v r y v v y v v ^ v v v v v v v ' v y v y YY 
ír.ciKészük Or. SZILAS3Y CASAR Cl VEMU £f,»4 

A »xerkei>i télért felelő*: Dr. S2ILA3SY CASAH 
Laptulíldnnoa: .SZEOED* lapkiadéváltalat r . - t 

• 1 
79tt 

Ha gyorsan és szépen akarja harisnyáit 

fejeltetni, a Stefánia kötődébe 
menjen, hol uj harisnyák is jutányosán ké-
szülnek. Batthyányi-u. 2 , : asa mögöit. ' 

Q f e d x c a S f f i r B l f fölösleges arany * 
< 9 f e t Z a » : » < U l B i i a és ezüst ékszereit, i 
brilliánst, régi arany és ezüst pénzeit eladni,il 
mert most i smét többet f izet érte, mint 

bárki más 
PQTTUT T ? Í D l ' \ r P Órás és ékszerész, 
U Ú U I U ü ü l l f i f l l / Kárász utca 16.823: 

Női- és f é r f i k a l a p g y a r l ó ! 
L Í Z I N G E D O D O P I 

Sreged, Kárász-utca 8. (Udvarban). 
Vállal minden e szakmába vágd mimkákat a i, g-
utolsi divat szerint, Jutányos áron. 179 

P R Í M A M I N Ő S É G Ű É T K E Z É S I 
R l í D ^ A M V ű métermázsánként 
D U l t O U i l 1 1 1 megrendelhető » 

pénteki, szombati átvételre 8 5 9 

TERMÉNY1R0DH, Kigyó-ufca 7. 

dnipfc i 
magas napi áron ve tn W 

Győri Béla 
Liszt, korpa és takar-
mány 1 e g o l c s ó b b a n kapható: 
S z á n l ó R e z s ő termény üzletéber 
Kálvin-tér 2. sz. 833 Telefon 14— 

Aszia i t i i zhe lyek 
díszesek, valamint fehér fayencelapok-
kal kirakottak is készen k a p h a t ó k 

Kónya G y ö r p 
épület-és mülakatosnál relsővárosTSzent 
László-utca 7. szám. 257 Telefon 308 

Szakmabeli Qjyes 
Keretkedösgéd 

jó bizonyítványokkal felvétetik 

Hlr»chK Testvérek 
fűszer- és csemcgcíizlet, P u j o n í c s - t é r . 

„FUTURA" KiMíeltSép 
Szeged, Tisza Lajos-körut 43. 

Telefon 7 - 9 5 . 

VESZ mindenféle TERMÉNYT, 
BÚZÁT, GYAPJÚT stb. 

RAKTÁRON TARTUNK legol-
csóbb napi árakon mindenféle 
MEZŐGAZDASÁGI GEPET és 
ESZKÖZT. 633 

fcNyomatott a Délmagyarország hirlap- és nyomdavállalatnál, Petöü Sándor-sugárul: 1. 


