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Minotaurusz.
SZEGED, szeptember 3.

(cvs.,) Nyugatmagyarországi véreink
nagy erőpróbaja a magyar históriának legfényesebb, de egyszersmind
legszomorúbb lapjai közé kivánkozi<. Hősi tragédia az, amelyben maroknyi nép megy ölre egy világ igazságtalanjával s bukik majd el, ha
az erkölcstelen világrend megőrölte
az erejét. A Minotaurusz kivánja
szűri áldozatját s a gyengéd, finom
teremtés a körmével, a fogával védi
magát, mig az aléltság s a túlerő
meg nem törik.
Itt játszódik le ez a tragédia a
szemünk láttára, Mégráz és felemel.
A tragikum mélysége és szörnyűsége megrázza a lelkünket: egy
népet odakényszeritenek olyan igába,
amelyet nem vállal, nem akar vállalni, amely gyűlöletes, amely lealázó,
amely káros. A tragikum nagysága
és fensége felemeli a lelkünket;
kaszás, kapás nép fordul a rablójogon hódítani vágyók jólfegyverzett
poroszléi, katonái ellen, hogy megakadályozza a rajta elkövetendő
igazságtalanságot.
Mt mentő ez nekünk, akik itt
élünk Csonkamagyarországon. Örök
mementó, hogy ne feledjük el őket
soha, akik nincsenek már velünk,
de akik ide vágynak hozzánk, közénk. Örök fényű, soha nem hallgató
szavú mementó, hogy ezeket a mi
béke folytán hadifoglyul esett véreinket mindig a mieinknek tekinsük s
s az ő szabadulásukat, fogságukból
való kiváltásukat,
kiszöktetésüket,
kiszabadításukat egyetlen és főfeladatunknak tekintsük.
De mementó ez nekik is. A nagy
ánlántnak. A kis ántántnak. Meg a
rablóknak is. Örök mementó, hogy
azok az Eisass-ok, amelyeket Magyarország ezer éves szent testéből kihasítottak, éppen olyan rákfenéi lesznek Európának, aminővel a porosz—
francia háború verte meg a világot.
Örökárnyu, soha nem hallgató szavú
mementó, hogy népeket akaratuk
ellenére idegen igába, kényszeritett
rabságba, szívtelen szolgaságba taszítani nem szabad.
Az a küzdelem, melyet Nyugatmagyarország most a szabadságáért
folytat, a tragikai hős küzdelme az
erkölcstelen világrenddel, az áldozatra szánt szűz ,karmoló, harapó
kűzködése a kegyetlen Minotauruszszörnnyel. Kimenetele ennek a küzdelemnek még csak nem is kétséges.
Lebírják őket, a szabadsághősöket.
Vérünk azonban megfesti a szép, a
gazdag, a termő magyar földet és
megtermékenyíti,
hogy abból az
igazság, a magyar igazság kél majd
életre, diadalra.
Előbb, vagy utóbb! — Mi hisszük,
hogy mielőbb.

Ara 2 korona.

Va sárnap, Il.év{.,^03.szám,

Megjelenik naponkint délután.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:

Megakadt az osztrák előnyomulás
a stájer határ mentén.

A késedelem okát nem tisztázták.
Maga Ornauer csendőrigazgató is
számított
az előre nyomulásra.
Ornauer csendőrigazgató tegnap este
váratlan módon Bécsbe érkezett. A
stájer-határon a magyarok ellenállása
jóval erősebb, mint északon.

50 tagu vegyesbizottság kiküldését ajánlottuk a felkelők lefegyverzésére.
A szövetséges hatalmak budapesti
képviselői teljesen korrektnek ismerték
el azt az álláspontot, amelyet a magyar külügyi kormányzat a nyugatmagyarországi kérdésben képvisel és
igy bizonyos mértékig az ántánt
kívánsága is az, hogy a jelenlegi
külügyminiszter vezesse tovább az
ügyeket. Az osztrákok részéről felpanaszolt incidensek megszüntetésére
javaslatot terjesztettünk elő, melyben
arról van szó, hogy az Ausztria
által megszállt területekre szálijonki
egy
ötventagu
vegyesbizottság,
mely egy ántánt-tábornok vezetése
alatt, részben magyar, részben ántánt
katonai és polgári személyekből állana.
Ennek a bizottságnak volna a feladata, hogy lefegyverezze az állítólagos magyar bandákat, amelyek a
bevonuló osztrák csendőrökkel szembeszálltak. Ezt a javaslatot politikai
körökben is helyesléssel fogadták.
BÉCS, szept. 3. (Saj. tud.) A soproni tábornoki bizottság kívánságára tegnap délelőtt 11 órakor a
stájer—magyarhatár
mentén
az
osztrák csendőrség egy angol és egy
francia kapitány vezetése alatt megkezdte flőnyomulását. Ebben az
előnyomulásban eredetileg a déli
osztagoknak is részt kellett volna
venniök, de csak a burgaui és fürtenfeldi osztagok nyomultak elő,
mert a fehringi osztagok erős magyar csapatokkal találják magukat
szemközt.
Az előnyomuló csapatok tegnap
megszállták Ruszt helységet. Eddig
zuiutucm USSÍCSC
.i o.
az A., zónában
összesen
31 u...B«y
őrhely
van megszállva. Az egész Burgenland teljes megszállása esetén 84
csendőrőrhely lesz megszállva.
BÉCS, szept. 3. (Saj. tud.) Nagymartonban tegnap este letartóztatták
Rothermann műegyetemi hallgatót, a
félszerfalvai ismert cukorgyáros fiát.
Rothermannt rajtakapták, amikor az
osztrák csendőrség erejéről és állásáról telefonjelentést akart leadni
Sopronba az Ostenburg-parancsnokságnak.
Nyugatmagyarorazág
és a klrálykérdós.
BÉCS, szept. 3. (Saj.
tud.)
Az
Est irja: Illetékes helyen a következőket közlik a M. T. I. bécsi
képviselőjével:
— A nyugatmagyarországi eseményekkel kapcsolatban különféle
bécsi lapok azt híresztelik, hogy
ezek az események összefüggésben
vannak a magyar királykérdéssel. Azt állitják, hogy bizonyos személyiségek, akik a nyugatmagyarországi területeknek az anyaországtól való elszakitását ellenző

mozgalomnak» a vezetői, alapjában
véve Magyarország jelenlegi kormányát
akarják
megbuktatni a
felkelés szervezésével és a magyar
királykérdést akarják erőszakkal megoldani. Ez a hir minden alapot nélkülöz
és
megállapítható, hogy
Magyarországon és Nyugatmagyarországnak a magyar csendőrség által
megszállott területén teljes cs.end és
rend uralkodik.
Megakadt az előnyomulás.

BÉCS, szept. 3. (Saj. tud.) A
Neue Freie Presse irja: A mai
napra volt kitűzve az osztrák csendőrség előnyomulása a stájer-határtól, de ez még néni kezdődött meg.

Kölcaey-ntca 6.
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Telefon 13-33.

Kitiltják az osztrák kommunistákat.
BÉCS, srept. 3. (Saj. tud.) A
Rote Fahne
értesülése szerint, az
osztrák kormány titkos rendeletet
adott ki, mely szerint az osztrákok
által megs/állt nyugatmagyarországi
területekre nem szabad
kommunistákat bebocsájtani és az ott tartózkodó osztrák kommunistákat le kell
tartóztatni.
(A M. T. I. erre a hirre megjegyzi,
hogy az osztrák kormány ezt az eddig
eltitkolt rendeletet bizonyosan a túlontúl
felizgatott nyugatmagyarországi lakosság
megnyugtatására bocsájtotta ki.)

Olaszország nem tür cseh—jugoszláv
korridort.
RÓMA, szept. 3. (Saj.
tud.) A
római lapok részletesen foglalkoznak
a nyugatmagyarországi eseményekkel.
Az Idea Nazíonale hasábjain Koberto
Cantalupo a külügyminisztertől nyert
értesülése után „Olaszország a trianoni békeszerződés betartását követeli cím alatt hosszab cikket közöl.
Semmi
okunk
azt hinni, irja,
hogy a magyar kormány egyetértésben lenne a Nyugatmagyarországon
felbukkant bandákkal.Nyugatmagyarországpn a helybeli lakosság állott
ellent. Ausztria gyenge ahhoz, hogy
megézáilja Nyugatmagyarorszdgot és
ezért a cseh és jugoszláv kormányok
bizonyos nyomást gyakorolnak rá, kihasználni akarván a kinálkozóalkalmat.
a trianoni szerződést aláíró nagyhatalg y
^
megtennék>
h ogy a
szerződés végrehajtása kizárólag a
nagyhatalmak irányítása és ellenőrzése alatt menjen végbe, nehogy
túlságos befolyáshoz jussanak azok
a balkán elemek, amelyek máris
tulnagy szerephez jutottak Középeurópa politikájának irányításában.
Prága és Zágráb csalódni fog, ha
azt hiszi, hogy a nyugatmagyarországi kérdés cseh vagy jugoszláv

kérdés, Meg kell gondolniok azokat
a veszélyedet, amelyeknek kiieszik
magukat, ha katonailag fellépnének.
A magyaroknak tudniok kell, hogy
az olaszok nem ellenségeik, de n'?is/,ország ma nem mehet bele h trianoni békeszerződéi revíziójába. A
csehek és jugoszlávok vegyek tudomásul, hogy a nagyhatalmuk még
ideiglenesen sem tűrnék meg a korridor felállítását. A nagyhatalmak
kollektív lépést fognak lenni Bécsben, Budapesten, Prágában, és Belgrádban,
hogy
mindenütt tájékozva legyenek az
iránt, hogy
nem a kis ántánt dolga érvényt szerezni a trianoni békének, hanem a
nagyhatalmak azok, akik kötelesek
biztosítani a békét Európának balkanizált részén.
Oavy proklamóclója.
BÉCS, szept. 3. (Saj.
tud.)
Az
Est irja: A lapok teljes terjedelmében közlik Davy tartományi főnőknek Nyugatmagyarország lakosságához intézett felhívását, amelyben közli,
hogy átveszi a közigazgatás vezeté-

sét és különféle Ígéretet tesz a nyugatmagyarországiaknak.

Egán főispánt megsebesülve elhurcolták
a kommunisták.
SOPRON, szept. 3. Az Est irja:
Egán Imre Békés vármegye volt főispánja, aki Bororostyánkőn született és családi tradíciók fűzik Nyugatmagyarországhoz, mikor meghallotta, hogy Nyugatmagyarország veszélyben van, önkéntes jelentkezőkből
szabad csapatot szervezett. Körülbelül 35 főnyi csapatával bevonult
Borostyánkőre és emberei kellemet-

lenkedni kezdtek az osztrákoknak.
Görgölény táján a szabad csapat
élén megtámadta az osztrákokat.
Élénk tűzharc fejlődött ki, melynek
több áldozata volt. Egy félre eső
helyről valaki Egánra lőtt és megsebesítette a volt főispánt, akitazján
az osztrák csendőröket kisérő ¡kommunisták elhurcollak.

Ma, szombaton délelőtt
nyílt meg a
»
;9a
TisztelettelJftHN
volt Gardi-vendéglő, Vár-utca JL
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S Z E G E D

Többszázmilliós kárt okoztak a szerbek
az ujszegedi háromszög erdőiben.

M A R G Ó

Két előkelő fővárosi színház, a
Teljesen elpusztították a vadállományt Is. — Hogy
Nemzeti és a Víg veszekednek egybiztosítják a szerbek Szabadka téli faellátását ?
mással a Falurosszá-ért és a két
— A szabadkai erdők nagyrésze felszabadult.
civakodó között a harmadik lesz a
SZEGED, szeptember 3.
ható. Az erdőkön kivül
tönkretelték
nyertes, Tóth Ede népszínműve,
(Saját
tudósítónktól.)
a
vadállományt
is,
az
egész
felszaamely mind a két színházban bizoA szerbek kivonulása óta már badult területen alig találni vadat.
nyára elsőrendű előadásban fog
szinre kerülni. Azután sorra jönnek körülbelül két hét telt el, ugy, hogy Maga ez a cselekedetük is milliós
majd a többiek, a magyar nép- most már a felszabadult területeken kárt jelent.
— A 'demarkációs vonalmenti
színmű, hogy ugy mondjuk, rene- lankadatlan erővel megindulhatott a
szánszát éli. Nemcsak a könyvek- megszállásokozta pusztítások kár- pénzügyőri szakasztól egy jelentés
nek, de ugylátszik, a színdarabok- összegének felbecsülése. Ez a munka étkezett ma hozzánk, amelyből kitűnik,
nak is megvan a maguk saját külön azonban roppant nehezen megy, ami hogy a szerbek a Rivó-erdőből még
sorsa. A régi drámáknak most jó tekintetbe véve azt, hogy a szerbek mintegy 400 katasztrális holdnyi
dolguk van, mert uj drámákat egy balkáni módra, amerre csak meg- területet tartanak jogtalanul megideje nem igen írnak és ha írnak, fordultak, alapos pusztítást végez- szállva. A jelentés szerint, a megnem igen adnak elő. Jobban mondva, tek, nem is csodálható. A középü- szállott Rivó-erdő fáit mind kivágják
ezek az uj darabok mintha egy kicsit letek kifosztásáról már többizben és Szabadkára szállítják az ottani
ócskásak lennének. Mintha a mi beszámoltunk olvasóinknak, a ma- lakosság ttizifaszükségletének biztoeddig
nagy időnk nem kedvezne a drámai gánosok kárát most irják össze. De sítására. A Rivó-erdöben
nem csak az állami javakban és a körülbelül tizenötmillió korona kárt
költészet múzsájának.
okoztak.
Érdemes ezen elgondolkozni. Az magánosok tulajdonában tettek nagy
kárt
a
szerb
„hódítók",
hanem
ki— A felszabadult erdőségek közül
élet maga olyan nagy színjáték lett,
mondhatatlan
pusztítást
vittek
véga
legértékesebb a szabadkai erdő,'
a kor maga annyira drámai, sőt
tragikus, hogy ekkora méretek között hez a felszabadult területek erdeiben mely Szabadka város tulajdona ugyan,
is. Erre vonatkozólag ma felkerestük de jelenleg magyar területen fekszik.
törpülni látszik a kigondolt tragédia
a szegedi erdőhivatalt, ahol a szer- Ez az erdő körülbelül 5000 kataszés komédia. Háborúban hallgatnak
bek erdőpusztitásáról a következőket trális hold, értéke az ország faa múzsák és a mi korunk háborús
mondották:
ellátásának szempontjából felbecsülvonaglása és vajúdása valóban nem
hetetlen. A szegedi erdőhivatal kör—
A
szerb
megszállók
az
ujszealkalmas még a nagy dráma megszületésére, amilyen a görög vagy a gedi háromszög erdeiben többszáz- letébe tartozó felszabadult erdőségek
shaksperei volt. Viszont az emberek millióra menő kárt okoztak barbár hivatalos megvizsgálása most van
ilyenkor szeretnek a múltba menni pusztításaikkal. A teljes kárösszeg folyamatban. A felülvizsgáló-bizottés emlékezni. A néző régi örömök mindezideig nem • volt megállapit- ságot Kiss Ferenc erdőtanácsos vezeti.
és bánatok könnyharmatában akar
megfürödni és felfrissülni. Idill után
vágyunk a zűrzavarban és romantikára sóvárgunk a szörnyű realitásban. Valahogy így érthető meg az a
hirtelen na«*y érdeklődés, amellyel a
régi magy. „pszinmüvek felé fordul
a színházi világ. Ha még hozzácsinálhat, ha a ni. kir. osztálysorsjáték négy hétig tartó
húzásain (szeptember 14-töl október 13-ig) resztvesz. Sorsvesszük, hogy kisgazdák országa
jegyek eredeti árakon («/, K400.-,»/,K 200.—, »/« K 100-,
lettünk és hogy Göndör Sándor meg
Ys K 50.—) kaphatók KELEN H I D I Q Ó bank- és
Bátki Tercsi lettek az igazi urak:
váltóüzletében, Szeged, Aradi-utca 7. szám. Telefon: 66.
nem kell tudós tanárnak tenni, hogy
megfejtsük a régi népszínmű uj
népszerűségének a titkát.

Három millió koronás
főnyereményt

Most, hogy egyszerre — hála az égnek —, olyan nagy magyar viióg
lett ebben a kis országban, eszébe
jut az embernek, hogy vannak szép
számmal, akik r.em tudják kihasználni ezt a kedvező konjunktúrát.
Nem tudják pedig többek közölt
azért (igaz, hogy nem is akarnák),
mert már nem élnek, mivelhogy halhatatlanok. De azért mégis, az élőknek tenni kellene és lehetne is valamit az érdekükben. Itt van például Tömörkény István, a magyar
kisgazda legnagyobb ivója, vájjon
miért felejtik el egyre jobban, miért
nem olvassák és veszik a könyveit ?
Miért nincs még mindig méltó emléke Szegeden? (nem éppen szoborra gondolunk.) És itt van megint csak Dankó Pista, aki a legszebb magyar dalok koszorúját fonta,
miért nincsen kultusza neki ebben a
városban, ahol a dalai megfogantak?
Dalversenyeket kellene rendezni a
nótáiból és a kávéházban, vendéglőben a cigánytól elvárni, hogy aző
nótáit húzza. Neki ugyan van szobra,
de édes Istenem, a szobrok olyan
némák és hidegek.

Scheibel Testvérek
•
elsőrendű cipészetük
•
Megrendelések és javítások gyorsan és p o n t o s a n elkészülnek
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Nyakkendő

készítés és javitás legszebb kivitelben
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A politikai

helyzet.

— Egy befolyásos politikus nyilatkozata. —
'
BUDAPEST, szept. 3. ( S a j . tud.)
A Szeged budapesti tudósítójának
ma alkalma volt egy befolyásos és
a kormányhoz közel álló politikussal beszeigetést folytatni a politikai
1
helyzetről.
Szerinte politikai körökben a
nyugatmagyarországi helyzetet kedvezően itélik meg annál is inkább,
mert az ántánt budapesti képviselőinek magatartása, valamint a nagykövetek tanácsának mai jegyzéke

barátságosnak

mondható,

a

kis

ántánt semlegessége pedig nagyon
érthető, mert a jugosz'áv korridor
gondolata komplikációt rejt magában,
elsősorban Olaszország részéről.
Ami Schober kancellir beszédét
illeti, nem sikerült a magyar kormányra semmiféle tekintetben sem
inkorrektséget rábizonyítani. A kancel-1
lárban teljesen megvan a jóakarat
és belátja, hogy az átadással kapcsolatban bizonyos területi konceszszíókról és a magyar kormány jogos
anyagi követeléseiről okvetlenül tárgyalni kell, azonban nem mert ennek
hangot adni beszédében.
Ezután Sopronra terelte munkatársunk a szót.
— Nem reménytelen a helyzet,
— mondta az illető politikus —,
sőt nekem az a meggyőződésem,
hogy sikerülni fog Sopron \ árosát,
melynek lakói gyönyörű magatartást
tanúsítottak ezekben a válságos na-

pokbán, megtartani. Vannak akik a
nyugatmagyarországi eseményekkel
kapcsolatban a ni;mzet«yülés összehívását kívánják és. egy szeptemberi
ülést emlegetnek. Eltekintve a-tól,
hogy a nemzetgyűlés jelenlegi összetétele azt a veszélyt rejti magában, hogy ezt az ors/ágos fontosságú kérdést is pártpolitikai szempontból fognák fel és eltaktikáznák,
egy ujabb kormányzói tény nélkül
nem hozható össze a nemzetgyűlés.
Ez az 1920. évi XVII. törvénycikkből világosan következik. Eszerint
az államfő háromféleképpen gyakorolhatja befolyását a parlamentre. Elnapolás, ülesszakberekesztés és feloszlatás által. Első esetben 30 napon
belül újra-vj összehívható a nemzetgyűlés. Második esetben már na
gyobb cenzúra állhat be a törvényhozás munkájában, ugy hogy ujboli
összehívás esetén például azalelnö ök
és a Ház tisztviselői és bizottságai
u.ból választandók. Mi el a kormányzói kézirat tbben az es tben
berekesztésről beszél így a kormányzó jogkörébe t rtozik a nemzetgyűlés üsszesivása.
Végül a vármegyék és a nemzetgyűlés kontroverziáival kapcsolatban
ugyanez a politikus annak a véleményének adott kifejezést, hogy az
alkalmatlan időben felmerült politikai összecsapásoknak talan nagyatádi Szabó István fogja élét venni
legközelebbi beszédében, melyben
előreláthatólag kevésbé radikális hangokat fog megütni mint Mayer
János,-akinek agresszivitását a miniszterségből államtitkárrá való degradálása csak fokozta.

Szeged, 1921 szeptember 4.

TEGNAP
este a kormány tagjai minisztertanácsot
tartottak, melyen a folyóügyeken kivül igen
részletesen foglalkoztak a drágaság letörését célzó intézkedésekkel. Szó volt azonkívül a most felszabaduló déli területen
megejtendő választásokról is. A választások kiírása csak hónapok múlva fog megtörténni, mert a választói névjegyzék
összeállítása és egyéb választási előkészületek hosszú időt vesznek igénybe.
Politikai körökben élénk feltűnést keltett Rakovszky Istvánnak a Pesti
Hírlapban megjelent nyilatkozata a szállítási
igazolványokról. A keresztény nemzeti
egyesülés pártjában Rakovszky megállapítását minden vonatkozásában helyeselték,
viszont a kisgazdapártban, különösen a
nagyatádi Szabó István környezetéhez tartozók, észrevehető idegenséggel prrtrakiálták a vádakat. Azt hiszik, "hogy nagyatádi
Szabó István kalocsai beszédében ki fog
térni a súlyos vádakra és konkrét, részletes adatokat fog kérni Rakovszkytól.
A Friedrich-pártban tegnap este összejöttek azok a párttagok, akik eddig a nyugati végeken tartózkodtak. Igen meleg fogadtatásban részesítették Dinich Vidort,
aMről azt híresztelték, hogy megsebesült.
A párt táviratilag üdvözölte Friedrich Istvánt.
«
A keresztény nemzeti egyesülés
pártjában
Ernszt Sándort, aki Frankfurtból tért vissza,
meleg ovációval fogadták a párttagok.
Ernszt megcáfolta azokat a híreket, mely
szerint inzultusnak lettek volna kitéve.
Valótlan, hogy távozásra szólították fel
őket. A megbízottak mindvégig jelenvoltak az impozáns méretű kongresszuson.
A párisi nagykövetek tanácsa jegyzéket
intézett a magyar kormányhoz, melyben a
tanács csodálkozását fejezi ki afelett,
hogy a magyar kormány halogatja Nyugatmagyarországnak Autsztriának való teljes
átadását. A jegyzék emlékeztet még arra
is, hogy a baranyai terület Magyarország
óhajához képest már kiüríttetett. VégUl kifejezi a jegy/ék azt a reményt, hogy az
átadás tovább már nem szenved halasztást.
A mai nap folyamán ujabb deklarációk
történtek, anielvben, ugy a magyar, mint
az osztrák kormány fentartja a maga
álláspontját. Schober osztrák kancellár az
osztrák nemzeti tanács előtt megismételte
mindazt a csürést csavarást, amit tegnap
a külügyi bizottság előtt elmondott. A
magyar hivatalos részről viszont rámutattak mindarra a valótlanságra és ferdítésre,
ami az osztrák kancellár beszf dében található volt. Ugyanezen közlésben leleplezik az osztrákokat, akik az eddigi tárgyalások egész folyamány a legnagyobb
perfidiával az orrunknál fogva vezettek
bennünket.
Illetékes helyen Schober elmondott beszédéhez a következő megjegyzéseket
fűzik: A folyó év nyarán folytatott tárgyalások rendjén osztrák részről Ígéretet
kaptunk arra nézve, hogy az osztrák kormány az ántántiiál Nyugatmagyarország
átadását nem fogja sürgetni. Közben rájöttünk arra, hogy az osztrák kormány
ígérete ellenére ismételten és erélyesen
sürgette Nyugatmagyarország kiürítését és
átadását. A velünk folyamatba tett tárgyalások eredményességét is Párisban már
előre tagadásba vették. A Politische Korrespondenz e?y augusztus 31-én kiadott közleményében azzal a szemrehányással illeti
az osztrák kormány az ántántot, hogy az
osztrák diplomácia, minden erőlködése
ellenére sem tudott azon kívánságának
érvényt szerezni, hogy Nyugatmagyarország megszállásánál necsak csendőrség,
hanem osztrák katonaság is felhasználható
legyen. Meg kelt állapitanunk, hogy a
velünk való tárgyalások rendjén Ausztria
kifejezetten hangsúlyozta, hogy katonaságot
nem óhajt a megszállás alkalmával felhasználni és a katonaság alkalmazásától feltétlenül tartózkodni fog. Meg kell
állapítanunk, hogy ugyanabban az időben, amikor az osztrák kormány az
ántánt katonai segítségét óhajtotta velünk
szemben igénybe venni, a kormány bécsi
követünket legbarátságosabb szándékáról
biztosította és ugyanazon területekre vonatkozóan tárgyalásokat folytattak velünk,
amely tárgyalások rendjén a békés megegyezésre való hajlandóságukat kifejezetten hangsúlyozták. Teljes határozottsággal
yissza kell utasítanunk a kancellárnak azt
a i-¡jelentését, hogy a magyar kormány az
ujabb igények bejelentésével csak ürügyet
akar keresni arra, hogy vállalt kötelezett-'
ségének teljesítése ahol az utolsó órában
kibújjék.

SZEOED
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HIREK
CÜN

DOLORE.

Az ifjúság, rtmény be messze meni el; . ..
jövőm nem ékes szép Ígéretekkel . . .
Az út, amely a célhoz elvezet,
kopár, sivár s tikkasztja lelkemet.
Nem látok én utamba friss virágot,
utast üdítő forrást sem találok.
Boldogtalanság örök rabjaképp
a bánatok borús haragja tép.
És vonszolom tovább a lelkem arra,
atol rátalál szivünk az alkonyatra,
a nyugalomra, melyért vágy epeszt.
A cél, amely már messze int elénkbe,
reménytelen szív egyetlen reménye:
tgy puhafából ácsolt sírkereszt.
S-r.

Itt a Pannónia!

SZEOED, steptember 3.

A várva-várt Pannónia-szivar ma
végre megjelent, nem kis örömére a
szegedi dohányzóknak. Egy éve már,
hogy bekonferálták, egyik kommüniké követte a másikat, olyan előzetes reklámot csaptak neki, akárcsak
egy rossz primadonnának és oly
soícszor hitegették a hiszékeny emberiséget, hogy ekkor meg ekkor
jelenik meg a nyilvánosság előtt,
amig megunták az emberek a sok
hamis dátumot és végre senkisem
törődött már vele.
Most azután, amikor már teljesen
elfelejtették, váratlanul megjelent a
nyilvánosság előtt. Nem is olyan rossz,
mint amilyennek a nagy feldicsérés
után elgondoltuk, söt határozottan
jónak mondható. Különös ismertető
jele, hogy elül-háti-l egyforma vastag
és le va* vágva. Igy az ember azt
a végét vesri a szájába, amelyiket
akarja. Egyébként elég száraz, elég
világos, jól szelel és jóizü. Es ami
a legfőbb: „csak" 2 korona 50
fillérbe kerül. Akik kaptak az első
szállítmányból, nagyon dicsérik.
Csak igy maradjon azután a
későbbieknél is 1

— Horgos kiürítésére készUlnek a szerbek? Kerülő
uton kapjuk a hirt, melyet még
hivatalosan nem erősítettek meg,
hogy a horgosi állomáson száz
üres vagon áll, állítólag azért,
mert a szerbek ki fogják üríteni Horgost és környékét. A
hir valószínűségét megerősíti az
az értesülésünk, hogy a Horgos
mellett lévő Kárász-uradalom teljes felszerelését, állat- és gabona állományát összepakolták
és a horgosi állomáson lévő
vagonokba vitték.
— Tört aranyal, ezüstöt, pénzeké, legmagasabb áron vesz Tóth órás, Kölcsey -u 7. 733

— Az iparosok politikai pártja.
Az Iparósok Országos Szövetsége
által életrehivott iparos politikai párt
szervezése országszerte folyik. Szegeden Kötmendy Mátyás' ipartestületi elnök vezeti az előkészületi munkálatokat, amelyek a befejezéshez
közelednek, ugy, hogy az iparosok
politikai pártja nemsokára megtartja
a szegcdi alakuló.gyűlését.
x A Filharmonikus bérlők, akik
igényt tartanak a mult idénybeli
helyeikre, vasárnap estig a Belvárosi
Mozi elővételi pénztáránál igényeiket
bejelenteni és a jegyeket átvenni
szíveskedjenek. Tovább a régi bérlők helyei fent nem tarthatók. Jegyek
árai: 150, 120, 100, 80 és 50 korona.
— F e l h í v j u k t. olvasóink figyelmét Kelen bankház hirdetésére.

Péter király
megméígezésével vádolják Pasicsot.
Százezer bosnyák felkelő harcol Szerbia
ellen. — Sándor király nem mer hazamenni.
BELGRÁD, szept. 3. (Saj.
tud.)
A Magyarság
írja: Tegnap este
minisztertanács volt, amelyen főleg
a szerajevói kérdéssel és a cenzúra
életbeléptetésével foglalkoztak. Éleshangu felszólalások Hangzottak el
Pasics veszedelmes politikája ellen.
Pasics a királykérdés bonyodalmait
kezdte fejtegetni, mire kitört a botrány. Petrovics egy külföldi lapból
felolvas egy cikket, melyszerint Pétert
méreggel ölték meg. A miniszterek
felugráltak helyeikről és ezt kiabálták Pasics felé:
— Pasics, ez a te müved!
Pasics erélyesen tiltakozott és kijelentette, hogy neki nem állott útjában Péter, figyelmeztette a vádaskodókat, hogy amikor
Boszniában
élet-halál harc folyik, akkor nem lehet az időt ilyen csekélységekkel elfecsérelni.
Az esti lapok a borzalmas boszniai vérengzésekről számo'nak be.
A Tribuna értesülése szerint a Czerajevó ellen küldött csapatok vonatát összeütköztették egy tehervonattal.
Az összeütközés következtében a vo— Amnesztia a fölszabadult
területek bűnöseinek. Magyarország
kormányzója, Őfőméltósága a következő magas kéziratot méltóztatott kibocsátani: „Az 1920. évi december 25-én
kiadott amnesztiarendeletemet kiterjesztem az SHS királyság által megszállott és most kiürített területekre
és 1918. év október hó 31-ik napjától kezdve a magyar nemzeti hadsereg bevonulási
napjáig lezajlott
tömegmozgalmak és idegen
megszállás keretében, vagy azokkal
kapcsolatban elkövetett bűntények
tekintetében és felhivom a m. kir.
igazságügyminisztert és a m. kir.
honvédelmi minisztert,
hogy
ez
elhatározásom végrehajtásához szükséges intézkedéseket sürgősen tegyék meg és a nyomozás, vagy a
birói eljárás egyidejű felfüggesztése
mellett a kegyelmi javaslatokat mielőbb terjesszék elö. Budapest, 1921.
augusztus 20. Horthy s. k , Bethlen
István gróf s. k."

nat teljesen összeroncsolódott, a benne
ülők elpusztultak.
A sineket mind
felszedték és a régi boszniai-szerb
határmentén felkelőbandák vadásznak a sziklahasadékokban meghúzódva, a szerb katonákra. A határmenti kórházak borzalmasan megcsonkított sebesültekkel vannak tele.
Egy zászlóalj szerb gyalogság hollétéről nem tudnak. Egyes hirek szerint a 3-ik ezred tisztjeit a legénység lemészárolta
és a felkelőkhöz
pártolt. A jelkelők számát százezerre
becsülik,
akik a legmodernebb felszereléssel és nagy ágyuparkkal vannak ellátva. Szcrajcvót a felkelő bosnyákok horvát tisztek vezetésével
tartják megszállva és az erödvonaltol keletre 40— 50 kilométeres rajvonalba fejlődve nyomulnak előre.
A Demokrata közli Sándor király
táviratát, amely a lap szerint a következőképpen szól:
A helyzet nehézségeire való tekintettel, szeptember 15 ikére tervezett
utazásomat elhalasztom.
Rómába
utazom egyelőre. Sándor.

- Értekezlet a forgalmi adó
tárgyában. A Szegedi Kereskedők
Szövetsége az újonnan életbeléptetett forgalmi adó, valamint az árubehozatal korlátozása tárgyában f.
hó 4 én, vasárnap délelőtt
tizenegy
órakoi a Lloyd-társulat helyiségében
értekezletet tart, melyen a forgalmi
adóra vonatkozó törvényt és a kereskedők által követendő eljárást fogja
ismertetni. Az értekezletre a szövetség ezúton hivja meg összes tagjait
és az érdeklődőket.
— A n g o l , francia éa n é m e t n y e l v tanítást vállalok kezdők és haladók
részére ugy nyelvtanilag, mint gyakorlatilag. Bocskay-utca 6., földszint 4. ajtó.

— Különleges tanfolyam iparostanoncoknak. Bugyi Mihály gépgyáros, ki nemrégen nyitotta meg
érdekes kiállítását, ma délelőtt felkereste hivatalában a polgármestert
és előadta, hogy 500.000 korona
befektetéssel nagyobb építkezési tervet kíván megvalósítani. Az emeletes
épületben egyéves iparostanfolyam
— A velencei éj előkészületet. A szerészére is helyet akar biztosítani,
gedi Katolikus Kör áital tervezett „Velencei
ahol 80—100 tanoncot részesítenééj'-szerü Tisza-ünnepély
programjának
összeállítása s a kivitel megbeszélés* célnek különleges kiképzésben. Bugyi
jából ma, szombaton d. u. 6 órakor nagy
Mihály a várostól 50.000 korona
értekezlet lesz a szegedi Ipartestület Temtámogatást kért és mint értesülünk,
plom-tér a sz. alatt levő házának földaz üggyel a 7-én összeülő pénzügyi
szinti nagytermében.
bizottság fog étdemileg foglalkozni.
— E l j e g y z é s . Basch > Albert sze- Itt említjük meg azt is, hogy a
gedi kereskedő eljegyezte
Pollák gyáripari bizottság folyó hó 10-én
Paula urleányt Magyarbánhegyesről. szintén ülésezni fog.
(Minden külön értesítés helyett.)
— Gábor Andor megörült. A
Magyarorszdg bécsi tudósítás alapján közli, hogy az emigráns Gábor
Andor megőrült. Beszállították a
steinhofi elmegyógyintézetbe.
— Órsjavliás,

ékszerkészltéfl
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jótállással Babos, Oroszlán-utca.

Belvárosi
Szombaton, csak egy napig I

M A D A M E

X.

Kalandorrtgtny 8 felvonásban.
Főszereplő: L. HEOESA. Azonkívül:

.

B a r á t s á g o s betörők.
Nordisk vígjáték 2 felvonásban.
Vasárnap, csak egy napig:

H U L L Á M S I R.
DrtíMivdramaflfelvoMahan. Főszereplő: HARRY
PltL. AionkiMi: D f l v i D Í S G Ó L I Á T .
Kitűnő amerika: vígjáték.
Kendet helyár akt Előadások h í t k í u n a p 5, 7 cs
__
9 órakor, vasárnap 3. 5, 7 é» 9 órakor.

x Legújabb női és leány felöltők, kosztümök, aljak, blúzok,
női ésférfl gyapjúszövetek, sely-

m e k stb. legolcsóbb árban Remény iné
divatháza, Széchenyi-tér 2. (Főposta
mellett.
K)l

, — Megkezdik a Tisza kotrását.

A forradalmak és a Tisza balpartjának idegen megszállása következtében, a Tisza medrének rendszeres
kotrása sokáig úgyszólván lehetetlen
volt. Most, hogy ezek az akadályok
elsimultak az útból, a szegedi folyammérnökség a közeljövőben újból
megkezdi a kotrási munkálatokat, az
erre vonatkozó előkészületek már
folyamatban vannak.

— Ha délben nyíl! meg az
Emke-kávőház (volt Belvárosi).
Minden este Horváth Árpád 12
tagu zenekara muzsikál. '

— Rendellet a g a b o n a c s e m p é • « t ellen. Az illetékes hatóságokhoz napról-napra érkeznek panaW
» gabonaforgalom szabaddátétele óta lelketlen üzérek a
gabonanemüeket és őrleményeiket
vagontételekben összevásárolják az
egész ország belterületén és részint
szállítási igazolvánnyal, részint igazolvány nélkül, a határsávban fekvő
egyes helyeken gyűjtik össze. Az
üzéreknek ez a már nem uj taktikája, a gabonának nagymérvben való
megdrágulását fogja előidézni. A
töldmivelésügyi minisztérium most
körrendeletben fordult az egyes hatóságok fejeihez és a rendőrségekhez, melyben szigorú utasításokat
ad, hogy a gabonanemüeknek az
ország határszéle felé irányuló szállítását a legerélyesebben és legintenzívebben ellenőrizzék. Amennyiben bárkit tettenérnének, hogy szállítási igazolvány nélkül szállít a
határsáv területére gabonát, vagy
tettenérnék azon, hogy gabonát az
országból külföldre szándékozik kicsempészni, a lehető legszigorúbban
járjanak el ellene és a szállítmányt
azonnal vegyék őrizetbe.
x ö z v . P a u p e r t j ő z s e f n é francia,
német, angol irodalmi, nyelvtani, levelezési, társalgási magánóráit és
kurzusait szeptember 5-én újra megkezdi. Telefon: 14—11.

— Mindennap kiolvashat egy

könyvet egy koronáért, ha előfizet a
Szalay-kölcsönkönyvtárban
Kigyó-u. 1.
— Érteaitem a n. é . k ö z ö n s é g e t ,
hogy órásüzletemet Horváth Mihály-utca 7.
sz. alá (a f échenyi-mozival szemben)
helyeztem át es ait ékszerészmühellyeí
egészítettem ki. Elvállalok órajavitásokon
kívül mindennemű uj ékszerek javítását,
valamint ezüst ridikülök készítését. Vidéki
órásoknak és ékszerészeknek árkedvez-

mény. Tisztelettel Pápai Dezső.

<m

— Megrendszabályozzák a motorcsolnakosokat. Szegeden az idén
valóságos motorcsolnak iái ütötte fel
a fejét és legtöbb vizi ember legszebb álma volt egy motorcsolnak.
A vasúti és hajózási felügyelőség a
motorcsolnakok és motoros vizi jármüvek ügyében most átiratot intézett a szegedi rendőrség közigazgatási osztályához. Az átiratban kifejezésre juttatja a felügyelőség, hogy
igen sok motorcsolnak-tulajdonos
abban a téves hitben van, hogy
kisebb motoros vizi jármüvek nem
tartoznak semmiféle hatósági felügyelet alá. A valóságban pedig
csak oly motoros vizi jármüvet szabad üzembe helyezni, amely előzőleg hatóságilag megvizsgáltatott és
annak alapján szabályszerű hajólevelet kapott. Ilyen motoros vizi
jármüvet csak hatóságilag képesitett
egyének kezelhetnek.

— Gábor Araoldní (Attila-utca

4.) oki. hegedütanárnő a
oktatást megkezdte.

hegedüBI7

x B J a k a b f f y R ó z s a táncinté-

zetét (Somogyi-u. 22.) saját vezetése
alatt megnyitotta, szalontánc, ritmikus torna, orekesztikai curzusok.
Külön sichmi és francia' boslonórák
egyeseknek és csoportoknak. Kicsinyeknek saját metódusa szerint gyermektáncok. Az összes táncnemekre
beiratás szept. 6-ától kezdődik.

3D
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és egyéb idegen pénzek beváltása

O legmagasabb napi áron d
O o l t e i n Ármin bank- és pénzváltó üzlete
K t n u z A t - T É R J. s z .
„ r i e R M C S " b i z t o s í t ó táraaaág
tőügynökségt. 803 K A R T I L t t n K I v O l .
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Titkok az utcán. |fl«egedgabonaforgalmának^szabaddá tételét
A II. tanács hétfőn már .odaát*
kéri a GOK kirendeltsége.
ülésezik.

SZEGED, szeptember 3.
(Saját
tudósítónktól.)
Az udyarias királyi Tábla helyet csinál
a messziről jött vendégnek s már egy
hét óta hurcolkodik is. Szomorúan, de a
parancshoz képest gyorsan végzik a hurcolkodással megbízott régi és kényelemhez szokott tisztviselők a rájuk bizott
munkát és ugy vagyok ezzel a riporttal,
nem tudom hol sértek kegyeletet akaratlanul is, holmi cinikusnak tetsző megállapítással. Tehát csak vigyázva.
A régi Tábla épület kapujában ma «is
Csernay János portás áll, jó egészségben
és pipaszó mellett szemléli az eseményeket. Egyelőre csak azt nem tudja János, hogy az uj uraknak köszönjön-e
nagyobbat, vagy a régieknek. Ugyanis
nem tudja még, hogy mi lesz vele. A
vele való beszélgetésemből tudtam meg,
hogy a hurcolkodási munkálatokat szerdán, tehát 7-én már be is fejezik és az
úgynevezett ll-ik tanács hétfőtől kezdve
már az uj épületben tárgyal. Igy egészen
meggyőzött arról, hogy komoly a dolog.
Ki gondolta volna igazában, hogy ez a
mi polgármesterünk mire is képes. No
de nézzünk szét mégegyszer utoljára,
a hűvös, elegáns
Tábla
épületében.
A p» ''irozott bejáratnál szorgoskodó kocsisok tesznek-vesznek és hcsszu stráfkocsik körül. Zölüposztós, "hosszú tárgyhó
asztalokat, székeket, szekrényeket cipelnek
lefelé a lépcsők végtelen során és megj
indul a könyvekkel és irományokkal telt
kosarak rendje, amint egykedvűen cipelik
és rakják (el éket a kocsira.
Egy fontoskodó hordár szól: Ez egy
kosár irat, az első tanácsi ügyosztályból.
Egy hang: Nagyon tudja kend, hogy mi
a nyavaja az a első tanácsi ügyosztály.
Igy és ehhez hasonló módon fűszerezik
ók maguk a mupkát, közben arról érdeklődöm, hogy mennyi iratot és könyvet vittek ki. Megtudtam, hogy az iratokat kocsiszámra viszik, könyvből pedig eddig többszáz kosárral vittek magukkal. Istenem,
ha az ember ugy elgondolja, hogy hány
bírónak és tisztviselőnek és hány évnek a
verejtékes munkáját viszik igy napszámra
ezek a kocsik. Könyvből felmérhetetlenül
sok van itt: törvényjavaslatok, joggyakorlatok, büntető törvénykönyvek, ez mind
magyar kultura.
Szóval: folyik a munka, ahogy ilyenkor
mondani szokás. A hatalmas termek és
szobák ntgyrésze már üresen áll és vár
az uj gazdára. Utóljára hagyják a falakon
lógó arcképeket, elhalt és nyugdíjas jogi
nagyságokról, no meg a menekülteket, kik
szegények még mindig hét szobában laknak a Táblán. Egy iratokkal telt kocsi
gyászmeneti tempóban haladt az uj királyi
Tábla felé.
OK a kapuban egy bánattól csöpögő
szövegű
kis irás fogadja a kíváncsi
jövevényt: Szeged szab. kir. város felsőkereskedelmi iskolája Boldogasszony-sugárat 6. szám alatt található.
Beljebb egy lépéssel már nagyon dolgoznak az üvegesek, kályhások, kőmivesek, ácsok és szorgoskezü takarító asszonynép. Közben üg/védek jönnek és bojtárok
is és érdeklődnek, hol van a segédhivatal,
hol van ez meg az a biró. Az uj szolga
igazítja el őket A Tábla kerek faliórája
is az uj falon függ már és oly egykedvűen
mutatja az idő múlását, hogy az ember
gondolkozni kénytelen, hogy tényleg: miért
is erőlködtek a bírák, hogy ide ne kelljen
jönniök, mikor ezek a kis szobák sokkal
csinosabbak azoknál a Dugonics-téri nagy
hodályoknál.

Gyapjúszövet
öltönyre, kosztümre,
iskolaruhára

Friedmannál,
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Korzó-mozi-ház, Széchenyi-tér sarok

A f ö l d m i v e l é s ü g y i m i n i s z t é r i u m b a n m e g í g é r t é k a kérelem teljesítését.
SZEGED, szeptember 3.
désére a következő választ kapta:
(Saját tudósítónktól.)
— A GOK szegedi kirendeltségé-

Mint ismeretes, Szeged város területe közélelmezésíleg abban a zónában fekszik, amelyen belül a gabonafélék száilitása engedélyhez van
kölve. Erre az intézkedésre azért
volt szükség, hogy a csempészést,
mely eddig a demarkációs vonal közelsége. miatt nagyon könnyű volt,
megakadályozzák. Most, hogy az ujszegedi háromszög felszabadult és
ennek folytán a demarkációs vonal
távolabb esik Szegedtől, a város
közgazdasági éidekeltségeinek körében '-£yre erőstbben nyilvánul meg
az a kívánság, hogy Szeged területén szűnjék
meg a szállítási engedély kényszer, mert a gabonaforgalom szabiddátétele ugy a kereskedők és termelők; mint a fogyasztóközönség érdeke.
A Szeged
munkatársa ebben az
ügyben ma érdeklődölt a GOK
szegedi kirendeltségénél, ahol kér-

nél szintén felvetődött az az eszme,
hogy Szegedet fel kell szabaditani
a szá'lilási engedély kényszere alól.
Ennek
megfelelőleg dr.
Halmos
Bela, a kirendeltség vezetője, telefon ulján éppen ma lépett érintkezésbe a földmivelésügyi minisztérium
illetékes közélelmezési
osztályával
és megkérdezte, hogy a szegedi
közélelmezési zónát nem fogjak-e
másképpen megállapítani. A kérdésre azt válaszolták, hogy ez a
munka most van folyamatban,
mire
dr. Halmos azt kérte, hogy Szegedet
ne
vegyék be a zónábi,
illetőleg a város gabonaellá'ásának
biztosítása szempontjából az volna
a legjobb, ha Szegeden
teljesen
szabaddá tennék a
gabonaforgalmat.
A minisztériumban megígérték, hogy
Halmos kérelmét figyelembe veszik
és ennek megfelelően fogják megállapítani az uj közélelmezési zónát.

A németországi feszültség.
BUDAPEST, szept. 3. (Saj. tud.)
Ernszt Sándor a frankfurti kongreszszussal kapcsolatban a következőket
mondta : A feszültség a nagynémet
pártok között valóban oly nagy
arányú, hogy azt lehet várni, hogy
a nacionalisták ma, vagy holnap kirántják a talajt a baloldaliak lába
alól. Mindinkább tért hódit az a
meggyőződés, hogy Berlin politikája
nem a német nép gyökeréből táplálkozik. Egész Bajorországban már
nem is respektálják a birodalmi kormány rendelkezéseit és a kitiltott
nacionalista lapok vehemensebb izgató tartalommal je;ennek
meg.
Előljár ebben a W-esbadener Zeittung, ameJy betiltása óta úgyszólván
egyedüli kedvelt lapja a jobboldali
bajor népnek. A berlini kormány természetesen a ' baloldalt favorizálja,
mert meg van győződve, hogy az ettől
való eltérés feltétlenül
polgárháborút
vonna maga ulán, amely pedig Németországnak alig kiheverhető veszedelmét rejtené magában.
MÜNCHEN, szept. 3. (Saj.
tud.)
Az Új Lap irja: Illetékes helyen
megcáfolják azt a hirt, hogy a
Miesbacher Anzeiger
még most is
megjelenik és teherautókon hordják
széjjel. A lap nem is jelenhet meg,
mert a tilalom kihirdetésével egyidejűleg a nyomdát is lefoglalták és
őrizetbe vették. I
BERLIN, szept. 3. Az Uj Lap irja:
Wirth kancellár a felügyelő-bizottság mai ülésén megszégyenítőnek
mondotta,
hogy Németországban
egyes neves lapok dezavuálják a
német kiilpolítikáf. Érthetetlen, hogy
bizonyos-nacionalista szervezkedések
élére olyan régi politikusok merjenek állni, akik tanulhattak volna a
múltból. A bajor követ nem tudta
magát visszatartani bizonyos élességtől,
pedig Berlin nem hibás
minden bajor feszültségért és igyekszik minden ellenállást kiküszöbölni.
Bajorország nyíltan hangoztatja
elszakadását Poroszországtól és a királyság visszaállítását sürgeti. Franciaország remeg attól a gondolattól,
hogy a német császár esetleg viszszatér a trónra és ezért találták ki
a német császár szökésének meséjét.
FELEBBEZ A KÖZTÁRSASÁGI
PÁRT. Az Est ir,a: Az országos
köztársasági párt elhatározta, hogy
megfelebbezi a feloszlatását elrendelő
végzést.
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Épiiletfa minden
ooo méretben ooo
Fürészhulladék
Zárléc és léc
Száraz tűzifa
minden mennyiségben,
a legjutányosabban
beszerezhető

, „SYLVANIA" Fakereskedelmi R.-T.-nál
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Aki dühös a kulturára.
S EGED, szeptember 3.
(Saját tudósítónktól.)

Magyar
Péter és Dobó Ferenc
alsóvárosi földbirtokosok állítottak be
ma délelőtt Somogyi
polgármester
hivataiába.
— Eljöttünk Dobó Ferenc bátyámmal — igy a fehérhajú Magyar Péter —, hogy a tompái földbérlő sziget bérletének egy éves régi árban
való meghosszabbításának ügyében
érdeklődjünk.
Elmondták ezután, hogy a polgármester és Várkonyi gazdász ez ügyben már Ígéretet is tett nekik arra,
hogy egy ujabb évre a régi árban
fogják
a
bérleteket
megkapni.
Most azért jöttek, hogy ismert modorukban figyelmeztessék a polgármestert az ígéretre és kérték is,
hogy pártolólag vigye ügyüket a
tanács elé.
Somogyi
polgármester: Ebbe a
tanács nem fog belemenni. Rettenetes kiadásai vannak a városnak. A
köztisztasági telep lovai részére például 1 millió és 200.000 koronáért
f kelle'i szénát vásárolni.
Magyar Péter (elunva a polgárí mester véget nem érő panaszát,
közbevágólag): A közgyűlésnek köll
i itt igazságot tönni. Ha szív éröz
i abba a kebelbe, akkor
nekünk köll
Ítélni az
igazságot.
Somogyi
(szintén közbevág): A
t mozik is ittvannak a nyakunkon
: állandóan, hogy
engedjük el a
i vigalmi sdót, meg a kultura is
nagyon sokba kerül!
Dobó Ferenc (Ezt már nem állta
meg szó nélkül. Arcit egészen elI öntötte a vér és dühösen vágta ki
! saját észrevételét): Nem ku^fura az,
1 hanem . . . (nagyon csúnyát mondott
az öreg, de leintették, lefogták hadonászó kezeit és egy hamar előhozott
térképen a szerb megszállás okozta
károk tanulmányozásába merültek.)
Magyar Pétör és D j b ó Ferenc
bátyámék még most is ottvannak^ha
azóta el nem mentek.

Tárgyalják a pénzügyi egyezményt.
PÁRIS, szept. 3. (Saj. tud.) A Nap
irja: A mai minisztertanács elhatározta, hogy az augusztus 13-iki
pénzügyi egyezmény egyes vitás
pontjait a szövetségesek között újra
letárgyalják.

Nagyváradot és Szabadkát
visszakapjuk ? J f l £ 9 E

ARAD, szept. 3. (Saj. tud.) A Pesti
Napló irja: Avareszku
román miS z e g e d . T e l e f o n 10-28.
818
niszter és még néhány minisztertársa
tegnap tüntető gyűlést rendezett Ara(Volt Alföldi Gőzfürész R.-T. Hattyassor)
don Nagyváradnak
és
Szabadkának
való
visszacsatoPrónay alezredes a katonai Magyarországhoz
Jása
ellen.
A
gyűlésre
alig
tudtak
törvényszék előtt.
elegendő h llgatóságot toborozni anBUDAPEST, szept. 3. A Pesti nak ellenére, hogy a haligatóságot
Napló
irja: Ma délelőtt érdekes ingyen vonat szállitolta Aradra.
ügyet tárgyal a katonai törvényszék.
Vádlottként Prónay Pál nyugállományú alezredes kerül a biróság
díszesek, valamint fehér fayencetapokelé. Prónay ellen Komhauser
Lajos
kal kirakottak is készen k a p h a t ó k
feljelentése alapján a csendőrfelügyelőség ügyésze indította meg az
eljlrást. Kornhauser szolgálati haépület-és mülakaiosnál relsőváros/Szent
lalommal való visszaélés és fegyeLászló-utca 7 szám. 257 Telefon 308
lemsértés miatt kéri Prónay megbüntetését. A főtárgy alást dr. Mondada
hadbíró-százados vezeti.

Asztaltüzhelyek

Kónya György

A Nemzeti zászló

Ismét

megjelenik a
anzeiger.

Lobal-

BERLIN, szept. 3. (Saj. tud.) Az
Est irja: A berlini szafószövetség
tiltakozására, a kormány Ma hatályon
kivül helyezte a Lokalanzeiger betiltását.

címzett élelmiszerüzletben L I S Z T
és egyéb friss élelmiszerek a legolcsóbb
napi árban beszerezhetők.
771
Ha gyorsan és szépen aka:ja harisnyáit

Stefánia kötődébe

fejeltetni
menjen, hol uj harisnyák is jutányosán kész ü i n e k j } ^ t t ^ n y i - i ^
mögött.

Szeded, 1921 szeptember 4.
S z e g e d i _ _ k j s
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SZEOED

Még nincs koncessziói
de majd lesz, — mondja Palágyi.
Nehézségek az uj szerződtetések körűi és egyéb színházi

SZEOED, szeptember 3.
Még ki i c nyitlak a szirház kapui, már
ii bemutató volt egnap eatc Szegeden.
I gy uj kávéházat mutatlak be a város
notabilitásainak és a ssjtó képviselőinek.
Dávid Sándor Emke-kávéházáról van szó
és igy természetes, hogy az első szeptemberi bemutató megérdemelt nagy sikert
sratott és minden valószinUség szerint s
szezon slágero le-jz. Tulajdonképpen nem
is volt ez egészen premier, inkább repríz,
mert hiszen a kávéház, ott szemben Kossuth Lajos apánkkal, már többször jelentós sikerrel szerepelt Szeged életében és
Stróbl néven a város intim történetébe is
belekerült. A hajdani térzenék is itt játtiódtak le előtte, mig benn a kassza tövéfien az itju Mikszáth a tót atyafiakra
gondolt kaláber közben és a fiatal Gárdonyi a Oöre Gábor alakját próbálta életre
hirni s pipafüstből.
Ami a tegnapi bemutatót illeti, a krónikás ugy érzi, hogy az — a tósitok nyelvén
szólva —, alapkő lesz Szeg' ' • Iros kávéházi életében. MUizlés és ,;.ügond egyesültek, hogy ez a kávéház szines és meleg otthona legyen azoknak, akik törzsei
lesznek. Tegnap legalább pompásan érezték magukat az első vendégek, az is igaz,
hogy a házigazda ingyen és minden jóval látta őket, Horváth Árpád ingyen
tiuzta nekik a legszebb Dankó-nótákat
és a főúr is ingyen mosolygott (a ksszirnőről nem is szólva). Ami pedig a notabilitások . illeti, volt ott egy eleven kisgazda is, sőt kormánybiztos, Kószó Pista
bátyánk személyében, ott volt a másik
követ is, Pálfy Dani, ott volt szerzett
polgármesterünk, megjelent a kulturs/erú
tor Is (hiszen Dávid Sándor és a kultura sokkal közelebb vannak egymáshoz,
mint némely nagyfejüek gondolják) és
megjelent a szegedi sajtó teljes számmal,
konstruktív és destruktív elemei meglehetősen barátságosan vegyültek el egymás
között a nyájas körben és már a törzsasztalt is kinézték, ahol * a munka után
szerkeszteni fognak, valamint
vesézni,
ahogy cz egy jól nevelt irodalmi kávéházban illik.
A márványasztal mellől a fehér asztal
mellé invitálta őket a jökedvtt házigazda,
ahol fecerunt magnum áldomás az uj hajlék örömére. A tósítok sem maradtak el,
amelyekre Dávid Sándor nem fáradt el
válaszolni. Oaál Endre eközben szenátori
kultúrfölénnyel előadta a szegedi szinház
nyáréjl álmának históriáját és meghatott
lélekkel borongott Kürthy-Beöthy—Rónay
füstbement tervein. A tesvir a régi, jó
idők irodalmi vacsoráin merengett, Kószó
bátyánk, mint szolid kisgazdához illik, hamarosan asztalt bontott, de a legények
utolja még jóidéig cgyüttmaradt a fehér és
fekete mellett, mig végül, tekintettel az
első napra, emelkedett hangulatban és
fizetés nélkül távozott.

ELADÓ ÜZLETEK

Belváros főutcáin berendezéssel, portállal,
áruval vagy áru nélkül, raktárak, műhelyek
<5s még számos különféle üzletek ugy helyben, mint vidéken. Vas-, fűszer-, any«gáru
üzlet 7J,000 lakosú városban havi 260,000
kor. forgalommal eladó

CsonkaéJakcvlovifs
áru- és ingatlanforgalmi iroda

Bfttthy«ny*utca 2. 8IT Telefon 7-88.

Iskola

CIPÓT

férfi és női cipőt, legjobb minőségűt

legolcsóbban
wo

vásárolhat

R O B I T S E K N É L
r c K C T C s j t s - u T C H i«.

SZEOED, szeptember S.
(Sajét
tudósítónktól.)

Minden ut Rómába vezet. Ezt
unalmas ugyan leírni, de tényleg ez
a helyzet a városháza táján, ahol dr.
Gaál tanácsnok szobájában majdnem mindig találkozunk
Palágyi
színigazgatóval. Ma is igy történt és
az igazgatóval folytatolt beszélgetésünkről az alábbiakban
számolunk b e :
A szinházi zenekar kérdésében
megegyezés jött létre, amennyiben a
mintegy állítólag 24—26 tagból álló
katonazenekar havi 50 ezer korona
fizetést fog kapni a színháztól. A
délutáni előadásokon személyenként
és esetenként 70 korona kü!ön díjazásban részesülnek a zenészek. A
szerződést ily értelemben ma kölcsönösen alá is irták. GOmöri Vilma
szerződését nem sikerült nyélbe ütni,
úgyszintén komplikációk
merül ek
fel Fábián Frici operett koloraturénekesnő személyét illetően is, néhány n< m éppen kedvező információ miati. A bariionista-kérdés sem
nyert még megoldást, mert itt As*szonyi László és Halmos Gyula között alig tud az igazgató választani.
Egyébként is, mint értesülünk, még
igen sok fontos sze epkör nincsen
betöltve és e/ért Palágyi legközelebb Budapestre utazik.
itt kell említést tennünk arról a
körülményről is, hogy Palágyi a
koncesszióját tulajdonképen még nem
is kapta meg. Ezt ő maga mondta,
azzal kapcsolatosan, hogy a mostani
utja alkalmával akarja a koncesszióját is megszerezni. Az egész helyi
sajtóval együtt mi is már ugy irtunk
a koncesszióról, Gaál tanácsnok
információja alapján, mint amelynek
Palágyi már birtokában van. Ugy
látszik tévedés volt a dologban.
Egyébként tényleg nem lényeges az
eset, mert mint az Vass miniszter
általunk közölt leveléből kitűnik, az
ügy annyira elő van készítve, hogy:
csak kérni kell és megadatik.
Ettől függetlenül, beszéltünk a közeli hetek müsortervezetéröl is. A
szinház 15-én, csütörtökön nyilik
meg és Bánk bán lesz a megnyitó
előadás. Pénteken : Debrecenbe kéne
menni, szombaton: Leányvásár, va-

dolgok.

sárnap: Tót leány és igy tovább.
Operett bemutatókul a Bucsukeringö,
a Szerencsetánc, a Kék mazur, a
Kis kadét és a Kis grizett vannak
kiszemelve, de fel akarja elevenittetni
Palágyi Szép Helénát és Casanovát
is. Prózai újdonságok lesznek: Verneuille Apám felesége cimü vígjátéka és egy Apostol cimü, szintén
francia szerző drámája. A klasszikusok közül egy Molliere darab és
Schiller Haramiák-ja van tervbevéve. Az opera körül egyelőre egy
kis baj van Pa ágyinak nincs operai
könyvtára és azt Kassáról akarja
beszerezni. Erre azonban csak a hó
végén kerülhet a sor. Addig talán a
Parasztbecsületet fogják a Cremonai
hegedűssel együtt bemutatni. Hogy
a szinház nemzeti szinház cimével
és jellegével mi lesz, erről nem sok
szó esett.

Csehország
a bolsevizmus ellen.
PRÁOA, szeptember 3. (Saj. tud.)
A.Nap irja : A cseh lapok eeybehangzó jelentése széria., a cseli
külpolitikai tényezők kezdeményezésére, 1 rövidesen tanácskozás indul
meg a kis ántánt államok között.
A tanácskozás célja egy bolsevizmus
tllen való erélyes és együttes
akció módozatainak megállapítása lesz.
A tanácskozást Csehország vezeti
konzervatív szellemben. A cseh politikusoknak ez a hirtelen pálfordulása
azért történt, hogy a kis ántánt
_ minden tekintetben megnyerje a nagy
ántánt rokonszenvét, kü önösen a
magyaroknak a népszövetségbe való
felvétele kérdésében.
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felvesz J á r o l l G é z a ' kárpitos,
Szcntniihály- és Füdor-H, sarok.

próbababa
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Kérjük kirakatainkat bevásárlás elótt megtekinteni.

Goodyeár rámás, fehér
félcipő, erős kivitelben
K
Fehér, 21 cm. m a g a s - / H í l
szárú,legdivatosabb [ i
betétes cipő . . K i l l U

Goodyeár rámás, női
schewró
magas
fűzős cipő 35/38-ig K
rn
Goodyeár rámás, férfi
c ú g o s cipő, erős ki
vitelben,
schewr
vagy box .

. 1

Goodyeár rámás, férfi
schewró fűzős cipő
francia formában K
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Postán rendelt áruknál, mer nem
felelés esetén, az árut becseréljük. vagy a pénzt visszaadjuk.

BERLIN, szept. 3. (Saj.
tud.)
Más hírekkel szemben megállapítható,
hogy a rendőrség még mindig nem
jutott Erzberger gyilkosainak nyomára. Valószínű, hogy a gyilkosok
Svájcba menekültek.

HU

Hí
Hl

Leszállított ára1?,

LONDON, szept. 3. (Saj. tud.) A
trianoni békeszerződés 239. szakaszának rendelkezéséhez képest Londonban vegyes döntő-bíróság alakult meg, amely munkásságát rövid
időn belül megkezdi. A bizottságban Magyarországot Zoltán
Béla
volt iuazsagügyiriniszter képviseli.

•K
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Kelemen-utca 12.
• • •

Erzberger gyilkosait
nem talaiják.

m

•K

CIPŐÁRUHÁZ

Megalakul a trianoni döntőbíróság.

i Forduljon bizalommal i
•8

?„HA-HA"

)H

Isiét i a p s árakat Mii
briiliánt tárgyakért, arany,
ezüst ékszerekért, pénzekért,
valamint antik tárgyakért.

•K
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3 f i s c h e r K. ékszerész
Hl

«cj Kárász-utca 14* Korzó-kávéház mellett

m
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M o s z k v á b a indul a Cseh
delegáció.
PRÁGA, szept. 3. (Saj. tud.)
A
Nap ír;a: A cseh kereskedelmi delegáció Moszkvába utazott. A delegáció gazdasági informatív tevékenységen kivül a segélyakció számára
is előkészíti a talajt.

Szigorúan ellenőrzik a német
császárt.
BERLIN, szept. 3. Az Est irja:
A hollandi postaigazgatóság közlése szerint, a hollandi kormány a
jövőben a dorni kastélyból való
távíró- és telefonforgalmat az eddiginél nagyobb mértékben fogja ellenőriztetni. A hollandi kormány kiküldöttje megjelent a volt német
császárnál és kijelentette, hogy kormánya nevében követelnie keil, hogy
a német császár szüntesse meg németországi híveivel az érintkezést.
LONDON, szept. 3. Az Est irja:
A Reuter-iroda értesü ése szerint,
Vilmos volt császárt többé nem tekintik politikai súllyal biró tényezőnek cs azon a nézeten vannak,
hogy nem érdemli meg a fáradságot, hogy az ő magatartását ebből
a szempontból figyelemmel kísérjék.
A Reuter-iroda megjegyzi, hogy a
Holland-kormánynál nem szándékoznak előterjesztéssel élni amiatt a
távirat miatt, amelyet az excsászár
híveinek küldött.

SZEOED

A géptőzegfütés J O V A N O V I C S pp. ffilTZ B.
sajtóbemutatója Bank- és Pénzváltó-Üzlete
|

SZEOED, azeptembcr 3.
(Saját tudósítónktól.)

Az országos szénkormánybiztosság
a napokban egy vagon géptőzcget
küldött Szegedre a nádasladányi
állami tőzegtelepről azzal a rendeltetéssel, h gy azt Szegeden kipróbálják és a közönséget annak használhatóságáról meggyőzzék. Ebből a
célból a központ egy szakértő mérnök t is delegált Szegedre, hogy
instrukciókkal szolgáljon a kísérletezőknek és a he:yes kezelést ellenőrizze. A tőzeg bevezetésével Szegeden a Bach Jenő és Testvére céget bizták meg és attól kaptuk mi
a meghívást néhány próbafűtésen
vaJó részvételre.
Sajnos, annyi helyünk nincs, hogy
' a próbafűtésről részleteket írhatnánk, ellenben az eiedrrényről —
és a közönségre nézve mégis csak
ez a fontos — a lebjobbat mondhatjuk, söt mondhatjuk azt is, hogy
a geptőzeggel a téli füiés óriási problémáját megoldottnak látjuk.
A nagyobb üzemek közül a Márermalomban és Szécsi-malomban végzett kiséretek eredményét ismerjük
és talán errö! annyi is elég, hogy
mind a két cég nyomban nagy megmegrendelést tett géptőzegből. Végig
néztük a Kass-szálloda központi fűtésének próbáját és láttuk, hogy a
tél óta nem fűtött kazánban, a befütéstől számítva egy óra alatt forró
gőzzel teltek meg a gőzcsövek.
Ugyanilyen eredményt értek el a
Szeged-Csongrádi Takarékpénztár Rt
kö/ponti fűtésénél.
A kazánfűtők egyhangúan ugy
nyilatkoztak, hogy a tőzeg ideális
fűtőanyag, semmivel sem kell belőle
több mint a szénből, ellenben tisztább mint a szén, mert teljesen elég,
a kazánrostélyt nem rongálja, salakja
nincsen és csak kevés hamu marud
utána.
Végig kísérleteztük azonban különféle kályhák fűtését, amelyekben
máskülönben szénnel, koksszal, vagy
fával fűtöttek és az eredmény mindenhol egyarant meglepő jó volt,
sót végignéztük a főzést is egy kis
takaréktűzhelyen, amelyben szintén
tőzeggel fűtöttek és a háziasszony
kije entetfe,
hogy soha egyébbel,
mint tőzegpel nem akar fűteni.
Hogy a tőzeg ily kitűnően bevált,
az magábanvéve még nem jelentené
a tüzelőanyaghiány ellimitálását, a
fontos az, hogy van belőle bőven.
Télen ugyan nem termelhető, mivel
levegőn kell szárítani, Irrom állami
telepen azonban olyan mennyiség
van felhalmozva, amelyből Szeged
szükséglete kielégítést nyeihet.
Ami az árát ileti, olcsóbb akár a
szénnél, akár a fánál.
Nagyban a
feladóállomáson 105 korona métermázsája, kicsinyben 160—165 korona. Külsejére nézve a szénhez hasonlít a géptőzeg, — amit nem szabad összetéveszteni nálunk a falvakban lágyából taposott tőzeggel
—, de az a nagy előnye, hogy legkisebb szemecskéje is elég.
A Bach-cégen kivül a Szegedi
Bankegyesület fatelepe is árusítani
fogja a gépőzeget, amelyre már elfogadnak előjegyzéseket, sőt kötelezik magukat, hogy minden megrendelt mennyiséget idejekorán leszállítanak.
C)
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F tD\ különlegességek,
kozmetikai o
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EREDETI
finom

szappanok

KÖLRI
legolcsóbban

Gáspár Illatszertár

VIZCK,
beszerezietök

|

Szeged, 1921 szeptember 4.

Női divattermemben

„ R E K O R D " cipóözemben
legjobb kivitelű clp6l(, valamint felső-

modellekre megrendeléseket felveszek

részek legjutányosabb árban készülnek

Vaspálya-utca I.
' Telefon 12—8a
Szeged-állomással szemben.

Orr. Szliszayne. KOIcsey-ntca lO.s
Dinár, Dollár, Lei stb. Osztrani kovács pirszén Tisztelt cipfeszaester nrai figyelineh
vétele és eladása

796

= = legjutányosabb áron.
=
Értekezés az összes európai nyelveken.

Tőzsde.

Szentháromság-utca 39. sz. g

és import íHtöszán
KC.EIN

Z

készít Pjjjjjj) JÓZJjjf háromság-utca^'j
Tisztviselőknek árkedvezmény. 427

P O N Y V f t

Váczi Mariska SS^g
és p a t e n t h a r i a n y i k elszakíthatatlan minőségben. Fejelés itt a legolcsóbb. Modern horgolt blúzok hozott anyagból olcsón készülnek

gyakornokok
és tanoncok
felvétetnek

«l

B E N K Ó C Z 7
P A f c
lakatosáru gyárában Madách-u.5.

Iskola-utca 7. szJ alatti
vendéglő azonnal eladó. N a p o n t a f r i s s e n p ö r k ö l t
pénzei: Érdeklődnifljpott12-2-ÍJ. kávénkból ajánlunk: pMtelf

PARK-KÁVÉHÁZ
újdonságai:

REGGELI
és uzsonnakávé tejszínhabbal
vagy föllel . . 6 korona.
VAJJAL
. . 9 korona.
VACSORA
húsétel étlap szerint salátával . . . .
2 5 korona.
MINDEN ESTE
C S I K A L Ó
M Ó R I C
zenekara nuzsikál.
926

Pénztári óra egész nap.

vrwwvmvvrvymnffnffn^ w v
Szerkesztik: Or. 8ZILASSY CASAR «* V t R B E S Í R B C
A szerkesztésért felelöl: Dr. 8ZILAS8Y CÁ8AR.
L a p t u l a j d o n o c . S Z E O E D * lapkiatfóvállalat r.-t.

j

^

k j r j a 170 K,
904
Tejszínből f F ~ A . U A • Icgolkészflll
• t ű * 1 1 * 4 J csobban

OSZKÁRNÉ

fűszer- és csemege' zlete V A I . É R 1 A - T É R 10. S Z .
Telefon: 10—71. Megrendelést házhoz szállítok.

Príma mosott

Férfi és női harisnyák,
cérna- és pamutáruk
legolcsóbb bevásárlási forrása

P f O R V m J Ó Z S E F t s T S A cía

Tisza Laios-kórut 46. sz., Gindele-palota.

Dr.

BÁNYAKOKSZ

jogi és Ügyvédi
szemináriuma

sokkal olcsóbb.

S z e g e d , P n l í a v l c l n l - u t c a 3. s z .

rostéit, darabos. Vetekedik a
kul- és belföldi koksszal, de

Méttrmizsánkénf 3 o o korona.
Megtekinthető vétclkötetezettség nélkül
o telepen. Szavatosság mellett szálli: ja

fa- és szénkereskedése Tapasz-utca 9,
Hunyadi-tér sorok. 934 Teleion 12—72.
} Nagy raktár kitűnő minőségű tűzifában.

gabona és p

Jegyzetbérlet. —

921

Rekapituláció.

ikaőr lést elvállal a
•

a p r

872

S C H M I D T - P I A L O M .

Az őrleményt meg lehet várni. • — í d c s p a p r l f c a ő r l é s r e k ü l ö n m i l o m .
Telefon 12-39.
^
Vásárhelyi-sugárut 74—76. számTelefon 12—39.
•

külonfele szinben és méretben,
fa- és szénfütésre. Kaphatók

LANDESBERG MÓR
^

cementárugyárában.

Délvidéki Kereskedelmi Bank és Váltó üzlet

a Wiener-Commerciál-Bank
budapesti fiókjának kommandiltja S z e g e d , K l g y ö - u t c a 6.
Telefon: \ 1—62. ép. 13—43. szám.
(Keleti-palota.)
*

Üzletágai: Váltóleszámítolások, folyószámlahitel, értékpapírok vétele és
eladása, valuta-, deviza- és mindennemű t ő z s d e - é s b a n k & a l c t .

E l f o g a d b e t é t e k e t a Wiener-Commerciál-Bank
=
budapesti fiókjának betétkönyveire. = =
Uélmagyarorszig hirlap- éa nyomdává! talat, Szeged.

H1RSCHL TESTVÉREK

Telefon 413.

Dugonics-tér.

v

Telefon 4 li

„FDTURA" kiniiiliifgi

Szeged,

Tisza

Lajos-kőrut

43.

Telefon 7—95.

VESZ mindenféle TERMÉNYT,
BÚZÁT, GYAPJÚT stb.
RAKTÁRON TARTUNK legolcsóbb napi árakon mindenféle
MEZŐGAZDASÁGI GEPET <s
ESZKÖZT.
C c í l l á n n i r
l / 5 l l i a r D K

legmodernebb
kivitelben. a
felszerelések és az összes

villamos
sportcikkek legjutányosabban
beszerezhetők
t25
S T R A S S E R SÁN D OR-nál
(•]

budapesi, Károly-korut 6.
Telefon: József 1 1 5 - 4 5 .

0

GANZ-DANUBIUS GSPGYÁB

teherautók

ax öaazea jogi éa ügyvédi vizsgákra,

Úgyszintén legolcsóbb beszerzési forrái
fűszer, csemege és déligyümölcsben

BÜS8ING-rendazerü

E téren legrégibb és legmegbízhatóbb intézet. —
Legsikeresebb előkészítés

Berger Miksa

Mindenféle

L A K M O S

Feketesas-utca 17. szám, emelet• wt

•
V a s p á l y a - u t c a 5, c u
S z e g e d - á l l o m á s mellett.

özv. H E C K S

Már az olcsó árak mellett szép
fagonóltönyóket és egyenruhákat

és gazdasági kötéláruk a legjutányosabban beszerezhetők HESSER iflJOScégnél
Feketesas-utca 24. íao Telefon 13—57.

M l es PiwáltHilei

„

Korona-utca 3. s z á m .

SINE4Q,

beváltását és beszerzését legelőnyösebben, tőzsdei napi áron eszközli
K R O Ó FERENC
375

EIsOrendQ ^
(rlss

Az őszi szezonra megnagyobbítottam j.
üzememet és bármily nagy rendelést gy<*
san és pontosan eszközlök | 7 c « ^ l r

s A K ,

Szered! értéktőzsde: Nagyon élénken
keresték 19 koronáért az ezüst koronát.
Másban nem volt kötés.
Szegedi á r u t ő z s d e : Kötés nem jött létre.
A b n d a p e s t l m a g á n f o r g a l o m : Napoleon 1X0, dollár 388. fr. frank 31.00,
L. márka 131/., márka 460, lira 17.60,
osztrák kor. 35, rubel 42, lei 474, sokoi
477, dinár 837.
ZÜRICH, szeptember 3. (Nyitás.) Berlin
6.60, Newyork 588, Milano 26.00, Bukarest 6.75, Budapest 1 45, Varsó 20, Prágu
7.05,
Bécs
70, osztr. bélyegzett 55,
Zágráb 320.
ZÜRICH, augusztus 3 (Zárlat.) Berlin
657»/» Newyork 587, Budapait 146, Prága
705, Zágráb 320, Bukarest 672, Bécs 67.

Telefon 6-89.

(ezelőtt Viderker

utóda) fatelepén, Tisza Lajos-k3rut 87.,
Honvéd-tér 1.
913

SZEGED, szeptember 3.

AZ összes idegei

G7ULA

•31

Kelet:

R g J f J f l J J

Személyautók, pneumattkok,
leiszerelések, garage. 8»

Mielőtt bútort vesz,
keresse fel

Kertész

935.

Sándor

butorraklárát, sok pénzt fog megtakarítani és szebbnél-szebb bútorokba
gYonyörködni. Feketesas-utca 14.

=

rigytllOnk a névre!

Iroda céljaira
te&Iiliségef
1

alkalmas 2 — 3 szobás

keresünk bútorozva vagy butorozatlanul a Belvárosban.
Ajánlatok „Iroda" jeligére a
kiadóhivatalba küldendők. 2is

