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Panama-tánc.
SZEGED, szeptember 16.

(cvs.) Megint botrány zaja veri fe)
a politika berkeit. Panamát ordítanak, panamát kutatnak, panamát
szimato'nak. A káröröm, amelyet sokan efelett a botrány felett éreznek,
elfojtja a szégyenkezés és a sajnálkozás érzését, amely pedi? becsületes szívben az ilyen alkalmakkor
erősebben kellene hogy éljen, mint
minden egyéb, az egyéni elégtétel
érzéséből fakadó kedélyállapot
Botrány történt. Panama történt.
Sajnálatos és botrányos panama,
amely árnyékot vet a közéletünkre,
árnyékot vet az ország vezetésére és
különösen a vezetésben részes néhány
exponált kitűnőségünkre. Ez pedig
nem alkalom arra, hogy fennen hujahózzunk, örvendezzünk, mint azt jó
néhányan teszik, mondván: Ennek,
vagy annak most pusztulnia kell
annál is inkább, mert úgyis az
utunkban volt már régen.
Azoknak, akik kárörömüket nem
tudjik elfojtani, hanem legfeljebb
egy farizeus mozdulatával vonogatják
a vállukat, vagy Pilátus módjára
mossák a kezeiket, legszívesebben
azt kiáltanánk oda, hogy sepergessenek csak a maguk portája elölt és ne
igyekezzenek szélesretaposni, megnagyobbítani egy olyan Ügyet, amely
a maga igaz és nyers mivoltában is
katasztrofális hatású. Szeretnénk nekik
odakiáltani, hogy a botrány ftifuvásával önmaguknak is rossz szolgálatot
tesznek, mert hisz' a nemzeti becsülelünkön ejtenek csorbát.
Mártír volt mindig a magyar tisztviselő. A sors mártírja, pályájának
robotosa. A magyar tisztviselő koldusképpen élt, éhezett, fázott és nyomorgott, de megtartotta a becsület szabályait, a korrektség és a hozzáférhetlenség rögös, nélkülözésteljes
útját rótta mindig, ezelőtt is, a
napjainkig is. Ez a megá lapitásunk
a magyar tisztviselők legnagyobb
részére ráillik mindig, ezelőtt is, a
napjainkig* is. Hogy a magyar tisztviselő-nyomoruság végtelenig, türhetetlenségig fokozódván, sporadikusan
megtéveszt, megingat nénány lelket,
amelyet a nélkülözések előbb testileg törtek meg, hogy azután az
ellentállását ássák alá, — ezt esetről-esetre tudomásul keil venni, de
ennek nem az a sziu-ind;ánus győzelmi tánc és üvöltő diadalmi karének az ellenszere, hanem erős és
hatásos akció a tisztviselő-nyomoruság leküzdésére
Politikai tökét kovácsolni ebből
nemcsak hogy ízléstelen és tisztességtelen dolog, hanem még ostoba is, mert hisz a szégyentvei
okos család nem dicsekszik s époly
kevéssé az okos nemzet. De ebből
a megállapításunkból nem következik az, hogy az ilyen botrány eredmény nélkül múlhasson el.
Bünhődniök
kell a bűnösöknek,
távozniok azoknak,
akik ludasok a dologban és lemondani azoknak, akiknek nemtörődömsége folytán
keletkezett a botrány.

Kölcaey-utc* 6.

Az ántánt elfogadta a magyar jegyzéket.
Javul a nyugatniagyarországi helyzet. A kormány visszahívta
gróf Sigrayt és Hegedűs tábornokot nevezte ki a helyébe.
BUDAPEST, szeptember 16.
(Saját tudsitónktól.)

A Neues Wiener Abendblatt a következőket jelenti: A nagyköveti konferencia a magyar jegyzékkel s z e b ben ezideig még nem foglalt állást.
Párisban nyilvánvalóan Ferrario tábornok bécsi tárgyalásainak eredményeire
várnak. Londoni jelentések szerint, ottani kormánykörökben azzal számolnak, hogy Nyugatmagyarország
végleges átadása tiz napon belül meg Jog
történni. A magyar jegyzék Párisban
nem keltett különösebb benyomást.
Főleg olasz befolyás következtében
azzal a határozattal akarnak fellépni,
hogy nem kívánják a kisántánt beavatkozását és nem
akarják, hogy
másodszor is a nemzetközi kudarc
ódiuma érje őket. A kisántánt azonban nem hajlandó
eltűrni az ügy
megakadását és ezért Párisban szakadatlanul sürgetik az elintézést.
Della

Toretta

dicséri

Ausztriát.

BÉCS, szept. 16. (Saj. tud.) Dt lla
Toretta márki olasz külügyminiszter, aki feleségével Bécsből visszatért Rómába, a Neue Freie Pressenek a következőket mondta:
— Mtlegen óhajlom, hogy az a
válság, amelybe az Önök országa
pillanatnyilag a nyugatmagyarországi
események következtében került, minél eíóbb megoldást nyerjen és
Ausztria szabadon, kizárólag a gazdasági újjáépítés munkájának szentelhesse magát.
— A jog Ausztria részén van, mert
nem mást és nem többet kivánt,
mint a békeszerződés épségDentarlásáL Mindvégig korrekt és lojális
magatartása következtében az ántánt
hathatós támogatása is rendelkezésére áll. Jövőbeni tevékenységemben
is Rómában arra fogok törekedni,
hogy mindazt, ami lehetséges, megtegyék az Önök országának újjáépítése érdekében.
Nince ultimátum.
BÉCS, szept. 16. (Saj. tud.) A
Neues Wiener Abendblatt
jelenti:
Itteni ántánt-körök még nem erősítették meg azt a londoni hirt,
amely szerint Magyarországnak ultimátumot szándékozik küldeni. Újból
hangsúlyozzák azonban, hogy az
ántánt, ' amennyiben Magyarország
további
magatartása
szükségessé
tenné, kész a legszigorúbb
intézkedésekre és nem fog habozni azokat keresztül is vinni. Remélik
azonban, hogy erre nem fog sor
kerülni.
Magyar túszok kálváriája.
SOPRON, szeptember 16.
(Saj.
tud) A M. T. 1. jelentése:Ma megjelentek a főkormánybiztosi hivatalban azok a túszok, akiket az osztrák csendőrök Cinfaivárói elhurcollak és Bécsbe vittek. A fő-

| kormánybizto.-i
hivatal
jegyzőkönyvbe foglalta azokat a rettenetes
bántalmazásokat, amelyeket útközben
szenvedtek
hivatalos
személyek,
csendőrök, rendőrök, vasutasok és
kommunista-csőcselék, valamint a
bécsi törvényszéki fogházszemélyzet
részéről. A jegyzőkönyveket, amelyhez
orvosi látleleteket is csatoltak, a főkormánybiztosi hivatal az éntántmisszió elé terjesztette.
Tirol tiltakozik a saintgermainei szerződés ellen.
BÉCS, szept, 16. (Saj. tud.) A
M. T. I. jeienti: Az
Atlgemeiner
Tiroler Anzeiger-ben a tiroli védőrstg nyilatkozatot tett közé, amely
szerint az osztrák szövetségi kormány a nyugatmagyarországi terület

•
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igénybevételénél állandóan pusztán a
saint-germainei békeszerződésre hivatkozik, amihez való hozzájárulását valamennyi tiroli képviselő
megtagadta,
mert a szerződés Tirolt kettészakította és Déltirolt Olaszországnak
szolgáltatta ki A logikus gondo kodás legegyszerűbb törvényei is tiltják, hogy öntudatos tiroli békésen,
vagy fegyveresen olyan szerződésre
hivatkozzék, amely a tiroli nép választott képviselőjének nézete szerint
a jog helyébe a parancsszót állitotta
és Tirolon erőszakot követett el.
Tiroli ember ennélfogva sohasem
vehet részt a saint-germainei szerződés zászlója alatt egy olyan akcióban, ameilyel a szerződés tartalma
jogként elismertetnék és k'felé hozzájárulásnak lehe ne minősíteni. Az
olasz po itika hallani Sem akar arról,
hogy a kis ántánt fegyveresen avatkozzék be, mert ez esetben könnyen
megtörténhetnék, hogy Csehország
és Jugoszlávia valóra válthatná a
régen tervezett nyugatmagyarországi
korridort.

Elfogadták Magyarország ajánlatát.
BUDAPEST, szept. 16.(Soy. tud.)
Az Fst irja: A M. T. I.-nak jelentik
Párisból: A Daily Telegraph irja:
A nyugatmagyarországi helyzet javult, a magyar kormány visszahívta
Sigray főkormánybiztost és helyébe
Hegedűs tábornokot küldte ki, aki
j igen komolyan veszi tisztét.
A nagyköveti
értekezlet
határozata az, hogy
elfogadja Magyarország
ajánlatát, vagyis hozzájárul ahhoz,
hogy Magyarország
maga
tisztítsa m e g a nyugati megyéket,
de ha ennek nem tenne eleget, ugy
amennyiben az olaszok megtagadnák
a közbelépést, a cseheknek adnak
mandátumot a megszállásra. A cseheket magasrangu ántánt-tiszlek vezetnék.
Bonomi

sürgeti

a

beavatkozást.

BUDAPEST, szept. 16. (Saj. tud)
Az Est-Dtk
jelentik Párisból: A
Journal des Debats római tudósítója
jelenti: Bonomi olasz miniszterelnök
azzal a tervvel, foglalkozik, hogy a
szövetségesek együttesen lépjenek fel
Magyarország
ellen gazdasági és
katonai téren és erélyesen sürgeti,
hogy ez a beavatkozás minél előbb
történjék meg.
Nem lesz korridor!
BERLIN, szept. 16. (Saj. tud.) A
Virradat irja : A Deutsche Allgemeine
Zeitung londoni jelentése szerint az
angol kormány csatlakozott ahhoz
az olasz állásponthoz, amely szerint
a kis ántánt intervencióját
nem tűrik és megakadályozzák
a cseh—
délszláv korridor
felállítását.
Anglia tétovázik.
HÁGA, szepiember 16. (Saj. tud.)
A Virradat irja: Az United
Press
jelentése szerint Anglia a nyugatmagyarországi kérdést illetőleg még

nem foglalt állást. Most folynak a
tanácskozások Magyarország valaszjegyzékéről és így csak néhány nap
múlva
/ogják az erre vonatkozó
angol álláspontot a nagykövetek
tanácsával közölni.
Olaszország
Magyarország érdekeit védi.
RÓMA, szeptember 16. (Saj. tud.)
A Nap irja: A Tribuna
vezércikkben foglalkozik a nyugatmagyarországi kérdéssel és bár az olasz kormányköröknek hivatalos állásfoglalása látszólag a magyar érdekeket
sérti, a Tribuna bizonyára felsőbb
helyről nyert sugalmazás alapján
mégis azt fejtegeti, hogy Olaszország
fellépésével
tulajdonképpen
Magyarország érdekeit védi, amikor
az európai béke megóvását célozza.
A római újság emlékeztet arra,
hogy két évvel ezelőtt is másképpen
forduh volna Magyarország sorsa,
ha akkor nem az erőskezű
Romanelli ezredes lett volna Budapesten
és ha egyáltalán az olaszok nem
keltek volna Magyarország védelmére.
Olaszország nemcsak, hogy nem
viseltetik ellenséges érzülettel Magyarország iránt — irja a Tribuna,
de továbbra
is' barátja a magyaroknak.
Mostani fellépésének nem
offenzív a szándéka, hanem «e fellépésének végső eredménye csak Magyarország és Középeurópa békéjének javát szolgálja.
A magyar kormánynak — irja tovább —, tudnia kell, hogy Európa
keleti részén
szövetséges
blokk
alakult ki ellene és hogy ez a blokk
éppen nem viseltetik barátságos érzülettel Magyarország iránt. A csehszlovákok észak felöl, a jugoszlávok
dél felől a legerősebb és leghatalmasabb tagjai ennek a szövetségnek.
Földrajzi helyzetüknél fogva valóságos harapófogóban tartják Magyarországot.
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TEGNAP

. *<;ts:t,-n\ nemzeti egyeit

partjtban

,7,1 ese t a .kisgazdapárt tagnapi értekezletről. Az előkészített bizaloronvilvánitás
ellenére ké végtelennek tartják, hf'gy nagyatádi Szabó Iflván helyzete tarthatatlanná
viUt. t ár eRyéni iniaktságát az odiózus
ügyben teljesen elismerik.
Felháborodással tárgyalták
nagya^di
Szabónak azt a kijelentését. Hogy alig ftn
neves politikus, aki az engedélyek kieszközlése ügyében ne a|ánlo:t volna valakit.
Ezt az állítást a párt visszautasítja a legközelebb meg'artandó értekezleten Gyanúsításokat a miniszter részéről sem türpek és követelik a kijárók neveinek nyilvánosságra hozását
A párt megnyugvással vette tudomásul,
hogy a miniszterelnök a legszigorúbb utasításokat adta ki a vizsgálat lefolytatására
Élénken kommentálták Dömötör Mihály
,'elszólalását, aki bejelentette, hogy a rendőrség házkutatást tartott Nagyatádi hivatalában és annak íróasztalában bűnjeleket
keresett Ezt Nagyatádi elkerülhette volná,
ba intézkedéseket tett volna aziránt, hogy
a rendörségnek az összes iratok átadassanak.
Rassay nyilt levele valóságos konsternációt kelten a pártban. Példátlannak tartják, hogy egy kabinet összetételében ugy
foglaljon helyet a miniszterelnök ós a miniszter, hogy a miniszterelnök a miniszternél házkutatást rendeljen el és az ekképpen megsértett miniszter nem hagyja ott
a helyét
A keresztény nemzeti egyesülés pártjának egyik vezetőtagja ugy nyilatkozott,
hogy miután Nagyatádi nem mutatkozott
hajlandónak a konzekvenciák levonására,
a kormány leifogja vetni bizonyos iranyban a felelösségrevonás kérdését.
A keresztény nemzeti egyesülés pártja
tegnap a következő határozatot hozta:
Követeli a kormánytól a tisztviselői kérdés sürgős rendezését és az azonnali segélyezését, lehetőleg természetbeni ellátás
alapján. Követelik a drágaság sürgős letörését és különösen az árdrágítást előidéző többszörös közvetítő elemek kiküszöbölését. Követelik, hogy a szállítások
ügyében keletkezett botrányban a vizsgálatot sürgősen folytassak le es a kijárók
neveit hozzák nyilvánosságra.
Amennyiben a párt kívánságát a nemzetgyűlés összeűlése elölt nem teljesítenék,
ugy a leghevesebb harcot fogják a kormánnyal szemben vivni.

Huszonhat

napig

a szerbek

Preazly Aladár ezredes é s Micakey Zoltán rpndórtleztvlselő visszaérkeztek .Szegedre — Gosset ezredes járt közben az érdekükben.
SZEGED, szeptember 16.
(Saját tudósítónktól .)

BUDAPEST, szept. 16. (Saj. tud.)
Pozsonyból
jelentik A
Napnak:
Trtncsenmegyéhen
Bella zsupán
megtiltotta a magyar beszédet. Rendeletében hangzatos szavakkal tiltakozik azok ellen a .visszaélések"
ellen, hogy n>ilvános helyen magyarul beszeljenek.

A Szeged munkatársa ma felkereste a fogságból szabadult Micskey
Zoltánt, aki élményeit a következőkben adta elő:

mentünk Bébára, kol egy hadnagy
kijelentette, hogy több szerb katona
megölésével vádolnak bennünket és
csak azt sajnálja, hpgy nem csendőrök voltak kísérőink, mert ba azok a kiviteti botrányról éc a tisztlettek volna, ugy nem kellene most
vi8elónyomoiTÓI.
neki velünk bajlódnia. Bébáról azután
SZEGED, szeptember 16.
hirtelen Nagykikindára szállítottak,
(Saját tudósítónktól)
ahol Gyorgyevics
kapitány fogadott
bennünket akkor elöltünk érthetetlen
Pálfy Dániel nemzetgyűlési képmódon nrgyon udvariasan. Ettől viselő nagyszámban összegy'ilt vákezdve a helyzetünk teljesen jobbra lasztóit tegnap este tájékoztatta a
fordult. A szuronyos kíséret el- Fuchs-féle vendég'őben az aktuális
maradt mellőlünk és már e nélkül po ilikei kérdésekről. A jól sikerült
kisértek át Szabadkára, hol Iváno- tájékoztató gyűlés
után a
Szeged
vics Pál városparancsnok ezredes munkatársa megkérdezte a képvisehallgatott ki bennünket és kijelen- lőt, hogy mondjon véleményt a kitette, hogy ártatlanok vagyunk, gon- viteli engedélyek körül történt viszdoskodni fog
hazaszállításunkról. szaélésekről. Pálfy képviselő a köIlyen értelemben azonnal át is irt a vetkezőket mondotta:
rendőrségnek. Ez két hete történt A
— A kiviteli engedélyek körül törrendőrségen azonban megint mogor- tént visszaélések ügye napról-napra
ván fogadtak és azt mondották, hogy bonyolultabb lesz. A vizsgálat során,
addig ők nem engedhetnek el, mig mint ismeretes, már sok letartóztatás
erre Belgrádból utasítást nem kap- történt és ami a legérdekesebb a
nak. Képzelhető, hogy mennyire le- dologban, a letartóztatottak nagyhangolt minktt azután, amikor tud- része nagyatádi Szabó
közvetlen
tunkra adták, hogy belgrádi intéz- környezetéből kerül ki, sőt a veje is
kedés folytán határátlépés
vétsé- az őrizetbe vett bűnösök között van.
geért tizennégynapi
fogságot
ka- Ebből azonban én nem vonom le
punk. A fogságunkat a Bárány-szál ló- azt a konzekvenciát, hogy a föld ban töltöttük. Itt azután valóságos mivelésügyi miniszternek is része
fejedelmi módon éltünk. A szállo- volna a bo'rányban. Ezt róla fel sem
dás ugyanis tudtunkra ídta, hogy a lehet tételezni. De mindenesetre az
város vendégei vagyunk. Minden lesz a következménye, hogy nagyszámlánkat Szabadka viseli; együnk- atádi Szabó tárcá|áról emond, ha
igyunk, ami jól esik. Igy teltek el misért nem, már a közvélemény megfogságunk napjai, amely csak azért nyugtatása miatt is. Véleményem
volt fogság, mert rem meheuünk ki
szerint a lemondás már csak napok
a szállóból s állandó rendőri fel- kéidése le^et. A botrány mindenügyelet meilett voltunk. Bunyevác esetre jó lesz arra, hogy most már
rendőrök vigyáztak ránk, tőlük azután a pártok nekilássanak a nagytakasok
mindent megtudtunk
Sza- rításhoz és söpörjenek ki maguk
badka mai helyzetéről. Etm.ordották, közül mihdenkit, akit a konjunktuhogy a napokban «gy ántánt-misszió rális érdekek hajtottak a politikai
járt a városban, állítólag azért, hogy szereplés terére.
Szabadka visszacsatolását Magyarországhoz előkészítsék. A lakosság
Ezután
a tisztviselő-nyomorral
tüntető lelkesedés el fogadta a misz- j<apcsola'ban 'ntéztünk kérdést a
sziót. Azt is megtudtuk, hogy a képviselőhöz, aki a köetkezőket
szerbek az utóbbi időben nagyon mondotta:
sok magyart és bunyevácot soroztak
— A tisztviselők nyomora naprólbe katonának, akiket azután Albá- napra növekszik. A kormány már
niába visznek, sj hol a mocsárláz nem nézheti tovább is tétlenül a
und'ritó betegségében százszámra rosszra vehető nyomort. Én a mapusztulnak ei a szerencsétlenek.
gam részéről ez interpelláció kapcsán a nemzetgyűlés legközelebbi
— Végre nagynehezen elmúlt a ülésén szóvá fogom tenni ezt a kértizennégy napos büntetésünk
és dést, valamint megifiterpellálom az
huszonhat napos si.erb fogságunk illetékes minisztert a szegedi közalután Horgos—Röszkén keresztül ismét kalmazottaknak kiutalt dohos és kuvisszatérhettünk a szabad magyar kacos liszt miatt is. Remélhetőleg
földre. Tegnap késő este érkeztünk interpellációmnak meg lesz a kivánt
meg Szegedre. Az ilt hallottakból eredménye, me.t nem hiszem, hogy
azután megtudtak, hogy szabadulá- a kormány ne akarna segíteni a basunkat és a durva szerb bánásmód jokon.
jórafordulását Gosset ezredes többszöri közbelépésének köszönhetjük.
rendezi a magyar
Még a mai nap folyamán fel is Románia
keressük öt és meg fogjuk köszönni
követeléseket
neki közbenjárását, mely nélkül még
KOLOZSVÁR, szept. 16. (Saj. tud.)
ma is szerb fogságban szenvednénk.
Az ,Ellenzék* Lapadalu államtitkárEddig a sokat szenvedett fiatal nak, a budspesti román likvidáló bitisztviselő elbeszélése, mint beszédes zotiság elnökének következő nyilatdokumentuma a szerbek barbárságá- kozatát közli:

Brilliáns ékszerek,
a r a n y és e z ü s t t á r g y a k
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nak és Gosset angol ezredes magyarbarátságának. Értesülésünk szerint Presziy ezredes kártérítést kér
Gosset ezredes utján a szeroektől,
elrablott értékeiért.

Pálfy Dániel nyilatkozott

Újszeged felszabadulásának napján városszerte izgatottan tárgyalták
Presziy Aladár ezredes és Mficskey
Zoltán rendőrtisztviselő szerb fogságba jutásának és elhurcoltatásának
hirét. Azóia hetek multak el és a
két elhurcolt magyar sorsáról a legkülönfélébb aggasztó, de igazolatlan
hireken kivül, senki tu^st nem tudóit. Tegnap este azután váratlan
fordulat állott be az ügyben. Pre c zly
ezredes és Micskey Zoltán huszonhatnapi szerb fogság után fáradtan,
rongyosan és teljesen kifosztva, megél keztek Szegedre.

— Újszeged felszabadulása előtt
különfé e rémhírek voltak elterjedve
Szegeden arról, hogy 300 dobrovojác
ki akarja fosztani a testvérvárost.
Presziy ezredes és én elhatároztuk,
hogy minden körülmények között
átmegyünk Újszegedre és az esetleges szerb garázdálkodáss! szemben
megvédjük ott levő családtagjainkat.
Szombaton este 10 óra felé egy
csónakot szereztünk és áteveztünk a
túlsó parira. Körülbelül négy—ötszáz
lépést mehettünk már az ujszegedi
földön, amikor nagy meglepetésünkre,
három szerb katona vett körül bennünket és mindenünket elszedve ék
telen szidalmak között a rendőrség
épületébe hurcoltak. Itt a komiszár
fogadott s tudtunkra adta, hogy
foglyai vagyunk. A komiszár parancsára azután mindkettőnket megbotoztak és a vakok épületébe kisértek,
•
hol Presziy ezredeé ur, hogy még
A Berliner Tagblatt jelenti, hogy az
ellenőrző-bizottság tegnapi ülésén Wirt
kellemetlenebb helyzetbe ne kerülkancellár felolvasta Weissmann közrendé- jünk, átadta revolverét, amelyet a
szeti kormánybiztosnak levelét, amely töbszerb katonák a na^y kifosziási lázbek közölt azt mondja, hogy a Kapp-féle
ban véletlenül nála hagytak. A vakok
puccs vezetőinek eltűnése óta mindenre
kiterjedő vizsgalatot folytatna!: a vezetek
épületében u,ból mégbötoztak. A
rejtekhelyének felkutatása iránt. A főbotozás után Gyólán, Kereszturon
ügyészség letartóztatAfi parancsot adott ki
keresztül
gyalogosan Obébára kiBauer ezredes, Papst őrnagy, Erhardt
sértek a szuronyos szerb katonák.
korvett-kapitány ellen. Az elfogatás azonban meghiusult Bizalmasan megtudták,
Útközben
többször
találkoztunk
hogy ezek az egyének München kornyévisszavonuló szerb
csendőrökkel,
kén tartózkodnak, de biztos helyen rejtőzakik puskatussal vertek theg benhetnek, ahol híveik, sőt rési ben a bajor
nünket. Óbébáról vonaton Oroszlácsendőrség is v6d< őket és gondosan vigyáznak rájuk. Csaknem lehetetlen a rejmosra vittek. Sötét éjjel volt, amitekhelyükre behatolni, mert r.iírden köze- i kor ide megérkeztünk. A falu utcáin
ledői puskatüzzel fogadnak. Bauer állítólag
erős csendőrjárőrök cirkáltak, akik
Budapesten él.
mikor megláttak minket — megkell
említenem, hogy Presziy ezredes
Münchenben megcáfolják a közrendészeti
kormánybiztosnak jelentését.
ur egyenruhában vplt —, köveket
dobáltak felénk. Azt hittük, hogy
végre megpihenhetünk a sok izgaKraszin lázítja
lom és a fárasztó ut után, de nem
ugy történt, őreink a községházára
az angol munkásságot.
kísértek, hol a biró parancsára a
LONDON, szept. 16. (Saj.
tud.)
pincében levő hordókat fel kellett
A Virradat irja: Anglia kereskedelmi
hordanunk a padlásra. Az ilyképpen
szerződést kötött Szovjet- Oroszországkiüresedett
pince
lett
azután
gal. Annál érthetetlenebb, hogy Kraszin
börtönünk; itt tartottak bennünket
titokben, nehéz aranymilliókon megétlen-szomjan négy napon keresztül.
vásárolta a Daily Herald cimii angol
Négy nap múlva megint visszalapot és most egy egész oldalas
hirdetósszerü kiáltványban igyekszik
a bolsevista irányzat mellett az angol
munkásosztá yt fellázítani. A többi
angol lapok felháborodással tárgyalják a Daily Herald kiáltványát.

Trencsénben
tilos a magyar szó.

fogságában.

ékszerésznél

i - t é r 2. O T e l e f o n H33.

— A békeszerződés értelmében a
Magyarország és Románia között
fennálló követelések és tartozások
rendezve. lesznek a forradalom előtti
szeptember és október hónapok közötti osztrák-magyar korona és a román valuta viszonylata szerint. Annak ideién körülbelül 1 : 1 volt az
arány. Bizonyos kulcs azonban csak
a végleges tárgyalások ulán tudható
meg és attól függ, hogy melyik államnak van iöbb követelése a másikon, mert az az állam állapitji
meg a kulcsot.
Magyarországnak több követelése
van Romániával szemben.

S Z BO E

Szeged, 1921 szeptember 10.

HÍREK
B l c s i r t az

éjszakába

két erdélyi menekült színész ajkiról szegény hazánk szón oru sorsa. Ott ültünk a
Idvéház előtt az esti tekete melleit, mikor
« cigányzenét felváltott kit szinész kesargöje Kolozsvárról, Kassáról. Szabadkáról . . . A lelkek megremegtek, a szemek
megteltek könnyekkel, mindenki a szivemélyéig átérezte, mit jelent ma e három
név: Kolozsvár, Kassa, Szabadka!
A két szinésT elment, bizonyára egy má(jk kávéházba, mi olt maradtunk. Némán,
szótlanul ü tünk az asztal mellett, gondolataink Korozsváron, Kassán, Szabadkán
j á r t a k , ahol keserves rabságukat
szenvedik a mi jó testvéreink, ahol a magyar
Sióért börtön jár, ahol csak a sziv doboghat
magyarul, de csak csendesen,
hogy meg ne hallhassák, ahoi nincs más
bűnös ember, csak magyar, mert m igyar'
Álmomban Kolozsvárt, Kassán, Szabadkín voltam. Láttam az embereke' könnyes
szemekkel egymás nyakába borulni, láttán a magyar nemzeti lobogó előtt térdepeive zokogókat, láttáin
Magyarország
feltámadását . . Mikqr telébredtem, fülembe sirt a két szinész
kesergője:
Kolozsvárról, Kassáról, Szabadkáról . . .
Macam voltam, nem látta senki: könynyeztem.
—m. —e.

Hétfőn hirdeti k i a katonai törvényszék a bizonyítás kiegészítésére vonatkozó határozatát.
— A Tabódy—Dettre-bünpőr

SZEGED, szeptember 16.
(Saját
tudósttónktólj

A mai tárgyalási nap első tanuja
BerndtskyKornél,nyugalmazott
vezérőrnagy. Elmondja, hogy 1919 márciusában egy küldöttség arra kérte,
hogy Tabódytól vegye át a körletparancsnokságot.
Dr. Faur ügyész: Tábornok ur
véleménye szerint Tabódy kénytelen
volt-e elfoglalni a körlet parancsnoki
tisztséget ?
Tanu: Másról nem adhatok véleményt, de engemet nem lehetett
volna erre kényszeríteni.
Tabódy kérdésére
elmondja a
tanu, hogy a lisztek azért viselteitek
Tabódyval szemben
ellenségesen,
mert állandóan gyanús élefoekkel
érintkezett.

A magyar lavina.

A i UJ É l e t r i p o r t j a i

A nemzsti hadsereg újszeged! és

—

szöregi diadalmas bevonulása

Dr. Kőhegyi őrnagy, tárgyalásvezető : Milyen benyomást keltett
Tabódy a határrendőrség tisztikarában?
Tanu: Jó benyomást kellett, mert
mi jó magyarnak tartottuk.
Dr. Eisner védő kérdésére elmondja, hogy Tabódy a nemzeti
szinü sapkarózsa viselését is megengedte. Szakáll rendőrkapitánynál
volt egv izben a aivatalában, amikor
Szakáll'azt mondta, hogy itt van
egy I lista s hogy a listán szereplőket esetleg le kell tartóztatnia.
Azután Zombory
rendőrkapitányt
hallgatták ki pótlólag, aki a Szakáll
szobájában lejátszódott események
előadását ismételte meg. Arra nem
emlékszik, hogy letartóztatásról lett
volna szó. Dr. Faur százados, ügyész
ismételten kéri Zombory rendőrkapitány megesketésének mellőzését,
mert ellenmondást lát Zombory és
Felleghy tanuk vallomásai között.
Tanu:
Én nem tudom milyen
intenzió vezeti az ügyész urat, hogy
ellenzi a megesketésemet. Amire nem
emlékszem, arról nem tehetek vallomást.
Dr. Faur ügyész: Engem nem
vezet semmi intenzió, Én a törvény
alapján állok.
Dr. Eisner védő kéri a tanu megesketését, amit a tőrvényszék foganatosított is. *
A m3i napon több tanu nem jelent meg kihallgatásra. Dr. Faur
ügyész a bizonyítás kiegészítéseképpen kéri Back Bernát,
Manojlovics és Vdly
János
századosok,
Jdrmy,
Rózsafy,
Isépy,
Neujahrt,
Jordán,
Barssy alezredeseknek és
Goreczky
csendőrezredesnek a kihallgatását. Dr. Eisner
védő kérte
ezen tanuk kihallgatásának mellőzését, mert különben a védelem is
kénytelen voLia a bizonyítás kiegészítését kérni, ez pedig az ügy további kibővítésére vezetne.
A törvényszék e felett való határozatát hétfőn, a következő főtárgyalási napon hirdeti ki.

felvételek a standról, korzóról, lóversenyről, Szeged kereskedelmi- és gyáriparáról, péntektől vasárnapig a

fótárgyaláaának

Tabódy :
Igen,
mindenki azt
mondja, hogy gyanús emberekkel
beszéltem, de azt még senki sem
mondotta, .hogy miért voltak gyanúsak akikkél én érintkeztem Tábornok ur megtudná nevezni, hogy kikkel érintkeztem ?
J'anu:
Lugosi Dömével, Móra Ferenccel a forradalom felidézőjével,
a vötös Dettrévei és hasonló ala— Impressziók — Noseda tá- kokkal.
b o r n o k e k r ó ' . Dr. Wolf Ferenc tiszti
Kőhegyi őrnagy, tárgyalásvezetö:
főorvos, aki a napokban iltjári Noseda
Tábornok ur kerem, ugy tudjuk,
olasz tábornokkal igen meghitt bahogy Móra ellen semmifé'e eljárás
r á t s á g b a n van, a tábornokkal
folynincsen. Ne méltóztassék tehát az ö
tatott beszélgetéseiből csupán annyit
személyét igy említeni.
közölt velünk, hogy impressziói a
A tanút megesketik vallomására.
lehető legjobbak. Noseda helyenként
Szigethy József hivatásos tiszthem a g a hívta fel a bizoMság figyelmét
lyettes a következő tanu. A nyolc
e e y e s d o l g o k r a a szemle folyamán.
altiszt szerepére vonatkozólag hallDönteni Párisban fognak a meggatják ki. A tanu szerint á nyolc
térítés arányáról, hihetőleg a helyaltisztnek az volt a feladata, hogy a
színén felvett jegyzetek alapján.
A
nép hangulatát ellenőrizzék.
jelek szerint az ántánt M a g y a r o r s z á g A tanu megesketése után Komócsy
gal s z e m b e n emelt
százmilliárdot
Vince vendéglőst, volt
őrmestert
meghaladó
követelése
egalizálható
hallgatják ki. ö is a nyolc altiszt
lesz a mi károsodásunkkal.
szerepéről beszél. A tanu ugy tudja,
— ftzeged közegészségügyi adatai. A , hogy az ellenforradalmárok megfiközigazgatási bizottság holnap délután 4 óragyelése volt a céljuk. A tanút is be
kor ülést tart. A főorvosi hivatal ma kéakarták venni az altisztek közzé, de
szítette el augusztus hóról szóló közegészségflgyi jelentését E szerint élve
ő nem ment.
született 148 fiu és 118 leány, összesen
Tabódy: Egyizben ön nálam járt.
266 gyermek. Meghalt 109 fiu és 104
Emlékszik még, hogy akkor mit jeleány, összesen 213 gvermek. A közkórbáz összesen 409 beteget ápolt, akik kőlentett r.ekem?
iül 109 en hagyták el gyógyultan a kórTanu: Igen, emlékszem. Az jelenhazat. A mentők 113 esetben szálltak ki.
tetter az ezredes urnák, hogy egy
A bordélyházakban
összesen
99 nőt
tartanak
alkalmazásban, akik közül 1
hadpagy ur n>oJ^ orosz kommuniskerült kórházba. A köztisztasági viszonyokat
tát, kiket mint foglyokat őriztünk a
türhetőeknek mlnósiti a főorvosi jelentés.
Csillag-börtönben, autón elvitt. Az
ezredes ur, szomorúan vette tudomásul jelentésemet és azt mondotta:
„Istefiem, hát ilyen is megtörténhet?"
Pénteken, szombaton és vasárnap:
Dr. Kőhegyi őrnagy, tárgyalásvezető: Mikor történt e z ?
Tanu: A diktatúra kikiáltása után
Hazafias énekes-táncos filmszkeccs
egy par nappal.
;:: 2 film éa 2 színpadi részben.
Dr. Kőhegyi őrnagy, tárgyalásIrta: Lamperth Géza Zenéjét szerzette:
vezető: Ki volt az a hadnagy, aki
Kacsóh Pongrác
Rendezte: Balogh
elvitte az oroszokat?
Béla, a ,Stai"-filmgyir rendezője.
Tanu: Azt nem mondhatom meg.
Színpadi szereplők: Szilassv Etel. Nagy
Margit, Gyenis Endre és Szirmai Vilmos.
Dr. Kőhegyi
őrnagy, tárgyalásvezetö: De meg kell mondania.
Azonkívül:
Tanu: Nagel ezredes ur fia volt.
Felvételek a nemzet! hadsereg
Dr. Kőhegyi
őrnagy, tárgyalásdiadalmas újszeged) és JZŐ- vezető: Mi lett azután ezekkel az
regi bevonulásáról, a szegedi emberekkel ?
Tanu: Azt nem tudom.
korzóról, lóversenyről, strandfürdői életről, a szegedi keresk.
Dr, Eisner védő intéz még ezzel
és g y á r i p a r i munkáról stb. stb.
kapcsolatban több kérdést a tanúhoz,
.Nem segit más a magyaron, csak az
akit vallomására megesket a biróság.
Isten és ennek ereje. Be kell tehát olFelleghy Oszkár rendőrkapitány a
tani minden magyar gyerekbe, hogy
következő
tanu. A diktatúra kitörése
megrabolták, hogy kivették a kenyeret
előtt vette át a szegedi határrendőra szájából, hogy egy akarat dolgozzék
benne, visszaszerezni az ezeréves Maség parancsnokságát és igyTabódygyarországoL Es minden magyar akanak alá volt rendelve.
rata nőjjön lavinává .magyar laviná'-vá,
Előadja, hogy a Nagel-ellenforrameiy elsöpri majd, aki az útjába kerül."
dalomrói tudott, de Tahódy nem
Elvuditok kezdete hétköznap délutin 5. 7 it
kény szeritette, hogy az ellenforradalom
9 árakor, vasárnap délutin 3, 5, 7 í» 9 órakor.
ügyében nyomozást folytasson.

Belvárosi Mozi

D

negyvenedik

napja.
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a r a n y éri, ezüstért, aranvés ezüstpénzekért, ékszerekért

a

!egtöbbet

fizet

Auslánder Béla £ £ £

Keketcsas-utca és
utca sarok.

— Legszebb, legjobb és legelegánsabb a Korondi-cipő Kapható: Hbonui Mihálynál, Kölcseyutca I. szám. (Roqai-épüie!)^
— M e g v a d u l O o v a k . Ma délelőtt^ Tisza
Lajos-köruton megvadultak a dr. Réczey
Ede magánfogata elé fogott és őrizetlenül
hagyott, lovak és vad iramban vágtattak
végig a körúton. A kir. itilótábla
előtt
egy napszámos meg akarti fékezni a lovakat, ami sikerült is. közben azonban a
napszámos kisebb sérüléseket szenvedett
A mentők is kivonultak, de dolguk nem
akadt
— B r i l l l á n s és a r a n y é k s z e r e k e t , ezüst
és arany pénzeket a legmagasabb napi árban
vesz Mülhoffer ékszerész, Kárász-u. 2. gn

— Egyetemi hírek. Munkatársunk
ma beszélt dr. Szandtmr
Pál egyetemi tanár, kormánymegbízottal az
aktuális vonatkozású
kérdésekről.
Megtudtuk, hogy dr. Jancsó Miklós
belgyógyász ina családjával együtt
megérkeze t Szegedre, mig
Apáthy
professzor
végleges
letelepülését
20-ára várják. A jövő hét folyamán
egy szűkebb egyetemi bizottság jön
Szegedre, melynek a rektoron és
dékánon kivül hat egyetemi tanár
fesz tagja. Ez a bizottság az egyetem megnyitásával kapcsolatos dolgokról fog tanácskozni. Az eddiei
jelek szerint etede'i megállapodásuk
még ne » szenvedett változást s igy
október 9-én lesz az ünnepi megnyitás és a tanítást 10-én kezdenék meg.
— W o l f J a k a b é s F i a kenyérgyár és
fehérsütőde Polgár-u. 31 Telefon 12-93.

V R R G R H I H f l590i Y , ^ , SAndi-utca
z e g e d4.

Teleton 489.
— V i l l a m o s s á g i szerelési anyagok legolcsóbban Deutschnál Mikszáth K-u. 15.
Telefon 871.
967

•r

Mindennemfl

kötéláru, zsineg, zsák, ponyva, szőlőkötöző fonalakés háló j y á r l á r o n kapható.

Forduljon bizalommal
cégemhez!!!
Ismét m i s árakat fizetek
brilliánt tárgyakért, arany,
ezüst ékszerekért, pénzekért,
valamint antik tárgyakért.

fischer K. ékszerész
Kárász-utca
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— Sok az állást keretd cseléd. A
h»tósági munkaközvetítő legújabb kiadványa átvizsgálásánál azt láttuk, hogy a
lei több állást kereső a házi cselédek közül van. Számszerűleg kilejezve: 108 cseléd keres állást és 64 kaphat Ezenkivül
leginkább a földmunkás, gépész, gyári
munkás és aztalus szakmákban van a
legtöbb kereslet és kínálat

— Mégis . . . Gosset ezredes és a
misszió többi tagjai ma az Árpád
szabadkőmives páholyba hurcolkodtak át. Így a városházán elfoglalt
szobákban ismét a mi közigazgatásunk folytatja működését.
— N e m m u l t el
olcsóság,
amit fényesen igazolnak Deutsch Lajos
bútoráruházának mrglepó olcsó árai
Dugonics-tér 11. szám, Tisza Lajosköruti oldal.
aoi
— Hadirokkantak gyűlése. Azok
a hadirokkantak, özvegyek és árvák,
akik a RVldbirtokreform-törvény alapjan harhelvre s b. vonatkozó igényeilei s HADRÖÁ csoportnál bejelentenék, felhívatnak, hogy folyó hó
25-én, vasárnap délelőtt fél 9 órakor
a városháza közgyűlési termében
tartandó értekezleten saját érdekükben
okvetlenül jelenjenek meg. A házhelyés földigényről való lemondást jelenti
a meg nem jelenés.

Minden magyar ott legyen

„A magyar lavina"
pénteki megindulásánál

a Belvárosi Moziban.
Clark

támogatja a cseh—ju-

goszláv-korndor tervét.
POZSONY, szept. 16. (Saj. tud.)
A Kassán mtgjelenő Esti Újság szerint Csehország és Jugoszlávia m e g akarja szerezni a p e z s o n y — s z o m b a t -

hely— nagykanizsü

vonalat,

hogy

ezen a területen megvalósíthassák a

régen sóvárgott
korridort.
A terv
mar a nagykötetek tanácsának asztJán fekszik. Clark, a prágai angol
kOvet, aki erede ileg

nezte ezt a tervet,
merev álláspontjából

hevesen

elle-

most
engedett
és ellenjegyzé-

SZÍNHÁZ
HETI M Ú S O P :
Péntek : Debrecenbe kénemenni, dalosjáték.
A) 1. premierbérlet.
Szombit: Luxemburg grófja, operett. B)
1 premierbérlet.
Vasárnap délután : Debrecenbe kéne menni,
dalosjáték.
Vasárnap este: Tót leány, népszínmű. Bérletszünet i

* Bánh bán. Az idők folyamán
színháznyitóra is alkalmasnak találják már Katona József Bánk bdn-\\\,
nemcsak nemzeti eseményekre emlékeztető alkalmi előadásokra. A nagy
tragédiának kellett bekövetkezni, hogy
a legértékesebb
magyar nemzeti
tragédia alkalmi előadásokon kivül
is helyet találjon a színházak jitékrendjén. Bánk bán minden időben
kincses kincse, mély tüzű gyémántja
marad a magyar színpadi irodalomnak, mert benne sűrítve vannak
azok az érzések és gondolatok,
amik a magyarságot évszázadok óta
irányítják és foglalkoztatják. Csütörtök este is, amikor a színtársulat
megtartotta a szinházi esztendő megnyitó előadását, lelkesitően hangzottak el a nagyszerű gondolatok, a
súlyos, az igazság erejével ható, ó
zamatu szavak, amiket teljes szépségükben élvezett a leli nézőtér közönsége. Az előadás készültséget
mulatott a szövegben, fel-fel lobbant
benne az érzés tüze, de néha pislogón. Hihetőleg máskép lesz ez a
következő előadásokban, amikor a
szinjátszók megmutatják majd a teljes
formájukat és a sikerért, az egyéni
tetszésért való törekvés nem veszi
annyira
igénybe
a
külsőségek
eszközeit.
És
ekkor
majd az
érzést nem a hang reszkettetáse
bizonyítja és a kezek sem állanak
majd annyira a beszéd szolgálatában. Mi türelemmel és bizakodva
várunk. Az előadásnak ezúttal is a
Tóvölgyi Margit hibátlan elgondolásu, imponálóan erős Gertrudja és
Palágyi Lajos Uprfsott ösvényeken
hem haladó, de egyeni utakat kereső pcn.pás J é / e n g ő ritter"-je képezte az erősségét. A színjátszók
szereplését bőkezűen honorálta a
közönség . . .

sévei latia tl a memorandumot.

A jövő héten tárgyalják
§i.asz Zoltán ügyét. •
BUDAPEST, szept. 16. (Saj. tud.)
A Virradat irja: Szász Zoltán agyében, akit a biróság a keresztény felekezet elleni izgatás bűntettével vádolt
meg. a budapesti büntető törvényszék vádtanácsa a jövő hétre tűzte
L a főtáigyalást.

Bukarestben letartóztatták az
amerikai konzult.
PPÁGA. szept. 16. (Saj. tud.) Az
Uj Lop tr,a: A Narodni Listy értelülé-e szerin', Bukarestben tgy kávéházi je enetoől kifolyólag az oláh
rendőrség
letartóztatta a bukaresti
amerikai konzult, akit aztán csak a
konzulátus
erélye®
közbelépésére
boc«ijtottak szabadon. Az ügynek
diplomáciai köetkezr,lényei lesznek.

Jánosikné JS**
naffraktfrlban

modern párisi dívatszőrmék és
bundák legszebb kivitelben, jutányosán kaphatók.
Atalak'táíokat a legkényesebb
ízlés szerint végez.
K l O Y O - U T C A 2. SZÁM.773
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MINISZTERTANÁCS.

Az Est irja: Ma délután minisztertanács lesz, amelyen elsősorban a
nyugatmagyarországi helyzettel foglalkoznak, azután pedij> a kisgazdapárt határozata folytán előállott belső
poliiikai helyzetet vitatják meg. A
kormány arról értesül, hogy válaszjegyzékünket
most
tanulmányozzák
Párisban és Londonban. Ami a telpoiitikai helyzetet illeti, a kormánynak az az álláspontja, hogy a kiviteli
engedélyek ügyéből folyó politikai
konzekvenciák levonásáról a rendőri
nyomozás
befejezéséig
nem
lehet
beszélni. Azt hiszik, hogy ez körülbelül a jövő hét vége felé fog megtörténni, amikor az összes iratok
a vizsgálóbírónál lesznek. A kormány ekkor látja majd az időt elérkezettnek arra, hogy megvitassák
a fejlemények politikai vonatkozásait.
Azt a hirt, hogy Hegedűs
pénzügyminiszter már most távozna, megcáfolják.
A pártok körében ma is
teljes zavar mutatkozik annak a
megítélésében,
hogy
a
kiviteli
engedélyek ügye milyen politikai
következményekkel fog járni. A keresztény párton, az ellenzéken és a
kisgazdapárt egy részében az a felfogás uralkodik, hogy a kisgazdapárt határozata nem alkalmas arra,
hogy gátat vessen azoknak a fejleményeknek,
amelyek
folyamatban
vannak és amelyek ugy látszik kormányválságot idéznek elő.

Esküdt Lajos

Farkas Elek kir. bir. végrehajtó Szegeden.

megörült?

BUDAPEST, szept. 16. (Saj. tud)
A Magyar Kurir jelenti, hogy Esküdt
Lajos, a kiviteli engedélyek panamájának főszereplője, az ügyészség
cellájában állítólag őrültségi rohamot
kapott. A cella falát veri öklével és
azt kiabálja: Angéla, Angéla, te tettél
tönkre 1 Hir szerint Esküdt 4 év előtt
idegbeteg volt, amikor a Schwarzeriniézetben ápolták. A Nemzeti Sajtótudositó az egész hirt légből kapottnak mondja.

AZ összes ilecefl ptaK
beváltását és beszerzését legelőnyösebben, tőzsdei napi áron eszközli
K R O Ó FERENC
375

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

Telefon 6-89.

Pénztári óra egész nap.

Tőzsde.'
SZEGED, szeptember 16.
Szegedi értéktőzsde: Kötés nem jöt
létre.
Sie&edl árutőzsde: Kötés nem jött létre.
Budapesti záróárfolyamok: Lei
500, márka 5 1 5 - 0.—, Iont
,
tr. frank 39.00
.—, sv. frank —.
—.—, dollár 5 7 0 - 563, Napoíeon 188C—
, líra 23.35
.—, rubel 0.
0.-,
sokol 6.25—0—, kor. dinár 8 . 1 5 - 8 5 0 ,
fr. dinár 0.
-0.—,
leva
.
osztrák
, L. márka 12—13
ZÜRICH, szeptember 16. (Nyitás.) Berin
5.35, Newvork 585, Milano —.—, ÖJkarest 5 00, Budapest 1.10, Varsó 13 Prága
6.S5, Bécs 47, oszt/. Délyegzett 46, Zágráb 2.50.

Dinár,

Dollár,

Lei,

mindennemű

PÉNZEK

vétele

és

877

386—1921. végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szegedi kir. járásbíróság 1921. évi 630. szamu végzése következtében dr. Sáray Szűcs Ern3 ügyvéd
által képviselt Imre Károly javára 15,000
korona és járulékai erejéig 1921. évi
április hó 16-án foganatosított kielégítési
végrehajtás utján lefoglalt és 2090 koronára
becsült következő ingoságok. u. m.: különféle képek, gyorsforraló, virágállvány müpálmával, dohányzCkész!°t, ékszertartó és
pálinkakészlet nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1921 évi Pk. 11.4218-921. számú
végzése folytán 15,000 korona tökekövetelés,
ennek 5*/. kamatai és eddig bíróilag már
megállapított költségek erejeig Tis/.a Lajoskörut 1. szám alatt leendő eszközlésére
1921. évi szeptember hó 26. napjának
délutáni 3 órája határidőül kitüzetik és
ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107., 108. §-a
értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség eseten becsáron
alul is el fognak adatni.
Elsőbbséget igénylők ennek, az árverés
megkezdéséig való érvényesítésére felhivatnak; amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is' le- és felülfoglaltatták
és azokra kielégítési jogot nyertek volna,
jelen árverés az IMI: LX t.-c. 120. § és
az 1908:XL1. (41.j t.-c. 2tí. §-a értelmében
ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Szegeden, 1921. évi szeptember hó
8. napján

Farkas

kir. bir. végrehajtó.
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1 3 - 3 3 a S Z E G E D telefonszáma.

Hulladék sárgarezet
vBrBsr«iet ismét vásárol minden mennyiségben

S Z V r t T O N

BANK- É S VÁLTÓÜZLET
I. ker., Károlyi-utca 2. és Feketesas-utca 8.,
sarok, volt Feketesas-kávéházzal szemben.

PÉNZTÁRI ÓRA EGÉSZ NAP.
Sterkeiztlk: Dr. S Z I L A 8 8 Y ^ A 8 A R ^ » « ' ~ y í R a E S ^ a ó
A aierkesztésért felelős: Dr. SZILASSY CftSAR
Laptulajdonos: .SZEOED* lapkiadóvállaiat r . - t

ÉS

K U C S E S

műszaki és elektrrtteehmkai vállalata 830
S Z E O E D . Tisza Lajiis-kttrut, PUsp.ik-téri határ.

Érkezeti!

eladása

KAROLYI-UTCAI K R O Ó

<y*

Sárga f e l e s b o r s ó . . I kg. 2 4 kor.
Cseri b o r s ó
. . . . 1 kg. 2 0 kor.

Nagy

Albertné

füszerüzletében

Valéria tér 5. szóm (Paprika-piac)

Ha gyorsan és szépen akarja harisnyáit

Stefánia kötődébe

fejeltetni, a
menjen, hoi uj harisnyák is jutányosán készülnek. Batthyányl-u. 2, Kass mCrfött.

Szegedi Közúti Vaspálya R.-T. igazgatósága.

HIRDETMÉNY!

Szeged szabad kir. város tanácrának beleegyezésével
a személyszállítási tariférkat folyó évi szeptember 16-ával
s
olyképpen emeljük fel, hogy:
Szakaszjegy (2 km. távolságig) . . . K 2 —
Távolsági jegy (2 km. tul) és átszállójegy K 3 —
Az átszálló jegyek csakis az útirány eltérő pontoknál
jogosítanak átszállásra és 1 óráig érvényesek.
Teherdij tételünket ugyancsak szeptember 16-tól a
következőképpen emeljük fel:
I. osztályba jön tonnakilométerenként 10 koronájával:
Tűzifa, szén, koksz, kő, kavics, homok, tégla, széna,
szalma, gyékény, burgonya, gabona és őrleményei.
IL osztályba jön tonnakilométerenként 12.50 koronájával: Deszka, építkezési anyagok (mész, cement), kátrány,
kátránypapir, só és üres hordó.
III. osztályba jön tonnakilométerenként 15 koronájával: Kőolaj, zsír, zsiradékok, szalonna, szeszes itaiok,
savak, bőr, textil- és gyarmatáru, hus és husnemüek,
paprika, tarhonya, ásványvize*, rézgálic, tartánykocsik,
bútorok és költözködési ingóságok.
Minden szállítmány után minimális 3 kilométer távolság és 10 tonna vapgononként lesz számitva.
Szeged, 1921 szeptember 16.

9M

Délmagyaroruág bMav- éi nyomdáváluat, Szeged.

9?z

Az igazgatóság.

