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Vigyázni kell!
SZEGED, október t.

Teljesitjük
az ántántjegyzék követelését

Még mindig bizonytalan, hogy
" kormány mindent megtesz az átadás érdemegalakul-e az egységes párt, sőt
a kisgazdapárt egy nagy frakciója
kében. — Összehívják a nemzetgyűlést.
határozottan ellene van ennek az
érdekében.
Tekintetlel
BUDAPEST, okt, 1. (Saj. tud.) megoldása
alakulatnak. Nagyatádi Szabó István
arra,
hogy
a
"Javaslat
a
trianoni
Az Est irja: A tegnap esti miniszés azok, akik az ó szűkebb táborbékeszerződésen
alapszik,
az
olasz
karát képezik, fölényes mozdulattal tertanács ebősorban az ántánt jegy- külügyminiszter beleegyezett abba,
zéke
következtében
lényegesen
mómagukhoz te-sékelik az egységes
hogy a javaslatot közli az osztrák
párt hiveit, mondván, hogy náluk dosult nyugatmagyarországi helyzettel kormánnyal, annaL megállapítása véNyugatmagyarország
hely van mindenki számára s aki foglalkozott.
ügyében
minden
figyelem az olasz gett, hogy vájjon
a többségi pártot velük akarná meglehet-e szilárd a l a p o t találni
akció
felé
fordult.
A
magyar kormányformálni, az helyezkedjék az ö állása
tárgyalások megkezdésére?
nak
eltökelt
szándéka,
hogy
pontjukra s akkor már kész a többDella
Toretta külügyminiszter kia
Jogyzék
követeléseit
teljeségi párt
jelentet'e, hegy az esetleges közvesíti és mindent megtesz, ami
Ez .i fölényesség és túlzott kisgazdatítés nem érintheti a szövetségesekahhoz szükséges, hogy októöntudat nagy ártalmára van az ornek a békeszerződés teljesítésére
ber 4 én az egész nyugatszág politikai életének. Mert most
irányuló akcióját. Az osztrák kanmagyarországi terület á t a d igazán nem osztály-pártokra volna
cellár a maga részéről kijelentette,
h a t ó legyen.
szükség » politikában, h nem arra,
A tegnapi minsztertanácson gróf hogy attól a bizalomtól' áthatva,
hogy az elkülönült osztályérdek és
amellyel az olasz külügyminiszter
osztályszempont kikapcsolásával meg- Bánffy Miklós külügyminiszter azt,
személye iránt viseltetik, komoly
alakuljon valami olyan blokk, amely a kívánságát fejezte ki, hogy Nyumegfontolás tárgyává teszi az obsz
gatmagyarország
ügyében
folytatott
vállvetve dolgozzék a nem/et érdekében és nemzeti szempontból. Itt tárgyalásokról es a kérdés számos külügyminiszternek hozzá eljuttatott
most legelsőrorban arra kellene tö- oiyan részletéről, melyet még nem közvetítő kérését. Egyben megállarekedni, hogy mindent, ami a meg- hoztak nyilvánosságra, "a nemzet- pított néhány olyan feltételt, amelyegyezést és az együtt munkát aka- gyűlés előtt beszámolhasson. Ok- ből az olasz külügyminiszter tudodályozhatja, a lehelő ég szerint ki- tóber első hetének végén valószínűleg mást szerezhet az osztrák álláspontról, amelynek alapján lehetségesnek
nemzetgyűlést.
kapcsoljanak. Lehetetlen, hogy ne összehívják
tartják
az egyezség
megkötését,
tudianak elegendő közös bázist taDella Torettát kértük fel
amelyről azután^ értesítenék a párisi
lálni a különfeie érdek- és osztályközvetítésre.
és a londoni kérmányokat is. Della
szférába tar ozó „becsületes" magyar
Toretta
kérni fogja a szövetségeseRÓMA, októbei 1. (Saj.
tud.)
hazaiak. Lehetetlen, hogy ne bírjanak öísnfogni a nemzet érdekében A Stzfani-ügynökség közli: A ma- ket, hogy vele együtt működjenek
".zok, aUk lelkük mélyén a magyar gyar kormány javasla'ot juttatóit el közre a súlyos probléma megoldáDella Toretta márki, olasz külügy- sán. Egyben az olasz külügyminiszjövő bálványát ápolják.
miniszterhez, amely arra irányul, ter leszögezi, hogy a tárgyalások
Rossz szo'gá'atot tesznek az osz- hegy vállalja a közvetítést
érir'eni a MagyarorAusztria nem fogják
tályérdeken lovagoló politikusok az és Magyarország között a nyugat- szágnak átadott ultimátumot, amelyországnak. Mérhetetlen károkat okoz- magyarországi
kérdés
barátságos nek határideje október 4-én jár le.
nak, mert meghasonlást és bizalmatlanságot keltenek fel magyar szivekben egymás ránt, éket vernek
BÉCS, okt. 1. (Saj. tud.) Csütörtö- } magyarországi események miaft a
magyar lelkek közé és mig az egyik
oldalon az osztály ntudatot és a kön d. u. azt jelentették Budapestről, nagykövetek tanácsa még szigorúbb
.nemzet egyedüli fentariój-inak" ha- hogy a magyar kormány az ántánt eszközökhöz fog nyúlni. Benes akciómis önérzetét kelti fel, addig a má- által megszabott határidőn belül ki járól már nem beszélnek, mivel az
Nyugatmagyarorszdgot. ántánt részéről sémmiféle engedsik o dalon olyan megjegyzésekre fogja üríteni
Ausztria
ad okot, mint amelyet Weisz Konrád A kiürítés érdekében a magyur kor- ményről nem lehet szó.
bocsátott tegnapelőtt világgá: Itt mány érintkezésbe , lép a szabad- ebben a tekintetben is az ántdntra
bízza az ügy elintézését.
•volna az ideje, hogy ne a csizma csapatok vezetőivel.
A budapesti kormány ugy inforuralkodjék ezután ebben az ország.Elhalasztják-e a határidőt?
málta az ántántot, hogy a szabadban, hanem a feji
BÉCS, okt. 1. (Saj. tud.) A Neue
visszavonulnak
és nem
Nem is lehet ma még csak vitat- csapatok
Freie
Presse az ántánt ultimátumára
kozni sem azon, hogv kisgazda- tesznek kísérletet arra, hogy a béke • adott válaszra megjegyzi, hogy arra
szerződést
meghiúsítsák.
Az
ántánt
politikát folytatunk. Szegény Hegedűs
az esetre, ha a közvetítő tárgyalások
Lóránt a megmondhatója, nuri az ő álláspontja most már az, hogy
október 4 ig nem fejeződnének be,
betű szerint végre kell hajbicskája ezen a kemény kenyéren
a határidő meghosszabbítása reméltani
a
békeszerződést
éa
kl
törött ketté. És amilyen megJönthető. Tegnap ántánt körökben azt
kell
üríteni
az
egéaz
Nyugathetlen az az igazság, hogy a jövendő
beszélték,
hogy Benes a maga részémagyarországot.
,
Nagymagyarország c-ak a romlatlan
ről
a
közvetítés
elhalasztásáról nyiA magyar kormányt ^eszik feles őserejü földműves magyarságon
latkozott.
Kijelentette,
hogy a közvelőssé,
ha
a
kiürítés
nem
történik
épü het fei, — éppen olyan vitattítés
napját
az*ultimátum
lejárata
hatatlan és kat-sztrofáüs igazság, meg.
után
fogja
megjelölni,
mivel
jelenleg
hogy ennek az őserejü és őstehetségü
Most már tárgyalni sem akarank
nincsen abban a helyzetben, hogy
földmüvei magyarságnak is meg kell arról, hogy
tárgyalhasson.
hoznia a maga áldozatát: a maga
Magyarország t a r t s a
meg
erejéhez mért és tehetősségéböl ki-.tlő
Sopront, vagy az Ausztriának
Osztrák rémlátások.
áldozná*.
odaígért területekből valaBÉCS, okt. J. (Saj. tud.) A lapok
melyik
részt is megkapja.
Vigyázniok kell mindazoknak, akik
írják, hogy i^gnap kikiáltották a i
ma az Orsz'gos politik ban szük- Ha oktober 4-it; nem történik meg önálló nyug.tmsgyarországi államdT
ségessé váló kiformálódásokat in- a kiüri'és, életbeléptetik a forgalmi Friedrich István vezetése alatt. Az
végrehajtásával orszagvédelmi b zottság pedig proktézik. Naeyon kényes és kinos kér- blokádot, amelynek
bízzák meg. M gyar- lamáeiót bocsájtott ki.
dések azok, amel.ek most f .1 vetődnek a kísántántot
és az országos hangulat földrengés- országnak az e zárasa egyszerre fog
(A bécsi íajtó által lerjeszte t hímérője vibrá már, rezeg már az mégtörténni minden oldalról.
rekkel szebben a Magyar Távirati
Az is lehetséges, hog;, a nyuget- Iroda megállapítja, hogy Frkdrich
elköve kezendők vártában.

Ahogy ők ezt odaát szeretnék.

Istvén jelenleg Budapesten tartózkodik és ilyen proklamációról Nyugatmagyarországon semmit sem tudnak.
Ola«z vélemény szerint valószínű a megegyezés.
BÉCS, okt. 1. (Saj. tud.) A Nap
irja A N. W. T. a nyugati nagyhatalmak diplomáciai képviseletéhez *
közel álló helyről ugy értesül, hogy
a létrehozásra irányuló serény akció
mellett sem remélhető a megegyezés.
Olasz diplomáciai körök azt közlik, hogy
ott
az
intervenciók
eredményét nemcsak lehetségesnek,
hanem
valószínűnek
is tartják,
de
itt
sem
ismerik
félre a
helyzet komolyságát, amely azzal
az aggodalommal kapcsolatos, hogy
végre lehet-e hajtani az esetleges •
megállapodásokat.

Részietek a Jugoszláviában
lefolyt népszavazásróL
BUDAPEST, okt. 1. (Saj. tud.) A
Jugoszláviában lefolyt népszavazással
kapcsolatban érdekes események történtek. Muraszombaton
csendőrök
járták be a falut, kényszeri tették a
lakosságot, hogy a jugoszlávokra
szavazzon és hogy éltessék Sándor
királyt, a lakosság ennek
dacára
Magyarországot
éltette,
amire a
jugoszláv csendörök körülzárták a
falut és fegyverre! a kezükben összefogdosták a lakosságot. Az összeterelt emberek közül egy a tömegből kiugrott, az egyik csendőrnek a
válláról a fegyvert lekapta és azzal
a csendőrnek az arcába csapott,
azután pedig eltűnt a tömegben. A
csendőrök azonnal nyomozást indítottak, de nem tudták megállapítani,
hogy ki vo't a támadó. A csendőrök
ezért 65 egyént Zágrábba vittek.
Egy más községben a népszavazás alkalmával a lakosságot félrevezették és igy a szavazás a jugoszlávok javára dőlt e!. Amikor a
lakossag erről tudomást szerzett,
kijelentették, hogy a
szavazataikat
visszavonják. — Kebe község lakossága szintén Magyarország melleit
szavazott. A jugoszláv csendőrség
presszionálni akarta a lakosságot,
d e a falu lakossága kijelentette,
hogy „ők magyarnak
születtek".
A demarkációs vonalakat a szerbek ujabban mindjobban megerősítik.

Orosz árak, orosz pénzek.
yARSÓ, október 1: (Saj. tud.) Az

Uj Lap í r j a : Az orosz városi és
közúti- villamosvasutakon, amelyeken
ezideig díjtalan volt a közlekedés,
mostani megállapítás szerint 2000
rubel tfvy villamosjegy. Moszkvától
Szentpétervárig a vasútjegy 128.000
rub Ibe, Moszkvától Irkutzig egy
millió rubelbe kerül. Egy szoba ára
30.000 rubel. Egy levelezőlapé 100
rubel. Utalványokra 1000 rubel ára
bélyeget kell ragasztani. Távirati dij
500 rubel szavankint. A népbiztosok
tanácsa uj pénz kibocsájtását határozta el, amelynek felirata a következő: Egy uj rubel egyenlő tízezer
régi rubellel.

Szeged, 1921 szeptember 4.
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Látogatás Dugonics Jlndrásnál— Beszélgettünk Etelka szerzőjével. —

Hegedűs Lóránt jobban van, ezt

a hírt őszinte örömmel vette tudomásul minden jóakaratú magyar
ember, akit csak aggasztott a magyar Ikarusz komoly megbetegedéséről szóló jelentés. Mert Hegedűs
Lóránt tévedhetett és csalódhatott,
meg is bukhatott, mégis kétségtelen,
hogy jót akart, sőt a legjobbat
akarta és ezt ma nem minden politikusról lehet elmondani. Bizonyos,
hogy ebben a nagy műveltségű és
sokféle érdeklődésű emberben több
a fantázia, mint a pénzügyi emberekben áialában, de hát hiszen a
lelki életnek ez a túltengése megvolt
a legnagyobb magyarban, Széchenyi
Istvánban is. Mi nem akarjuk Hegedűs, Lorántot vele egy piedesztálra
állítani, ám tragikumukban, ha jól
elgondoljuk, mégis csak van valami
közösség, valami rokon vonás. Mind
a ketten fanatikusai a magyar fajnak, mind a ketten abban buknak el,
hogy a nemzet nagy tömegei nem
hallgatnak rájuk. Es mind a ketten
irodalmárok. Széchenyi lord Byron
és Vörösmarty nagy kedvelője, a
romantika eleven hőse, Hegedűs
Lóránt Jókai unokája és olyan szépen és okosai} ir, hogy" tanulhatna
tőle egynémely mai véresszájú és
dadogva ordító publicista. Hegedűs
Lóránt pénzügyi tervei egyelőre
csődöt mondottak, de tollára és
eszére még szükség lesz. Gyógyuljon
meg mielőbb, szívből kívánjuk és
bár gyógyulna ki mielőbb nemzete
is azokból a bajokból, amelyekbe
részben saját hibáiból került.
. •

SZEGED, október 1.

Az egykori reáliskola homlokzatán
néhány nap óta büszkén hirdeti a
felírás: M. kir. Ferenc József Tudományegyetem. A nagy, komor épület el szemben, egy alacsony dombon
áll a férfiú, aki ennek a városnak
mégis csak'legderekabb fia és legtiszteltebb polgára és nézi, nézi a
szokatlan felirást, amely az' idők
változását és a szerencse forgandóságát jelenti városunk javára. A
kondor üstökű, nemes sasorrú, nyájasan komoly tekintetű férfiú vájjon
mit gondolhat most, hogy töprenkedve álla alatt tartja kezét, mig a
másikkal élete legkedvesebb szülöttét,
E-.elkát szorongatja.
A serény irász, ahogyan ő elnevezte volna a fürge riportert, nem
sokáig tanakodik, hanem gyors elhatározással belép a szent ligetbe,
amelynek korhadt
padjai annyi
édes esti óráról beszélhetnének és
megáll az érdemes nagy férfiú lábainál,
— Illustrissime domine I — szólítottam meg Etelka szerzőjét — mit
szól a dolgoknak ezen változásához,
hogy a kolozsvári egyetem városunkban és ezen falak között talált
magának menedéket az idők viszontagságai ellen?
A derék öreg láihaíóan csodálkozott és a magyar előidők jeles históriáin való
merengéseibői felocsúdva, eképpen szólalt meg:
-— Nem értettem, kedves öcsém a
fölírást, mivelhogy a magam idejében Regia Universitás volt annak a
neve, amelyet én egyébiránt a tanulmányok királyi mindenségének neveztem. Magam is tanitója voltam a
budai universitasnak,
halhatatlan
emlékezetű felséges királynőm, Mária
Terézia kegyes jóvoltából és oktattam a józan s egyszersmind a természeti tudományokat, nemkülönben
én voltam a tudákosságnak királyi
tanitója, ahogyan a mathézist akkor
elneveztem. A jeles természeti karnak tekintetes rendtartója is voltam
egy időben.

Weisz Konrád a Friedrich-párt
nagygyűlésén alaposan kirohant a (
kisgazdák ellen és az ünneplő (természetesen Friedrichet ünneplő) közönség zajos helyeslése mellett állapította meg, hogy itt az ideje végre
véget vetni a parásztdiktaturának,
mert mégse járja, hogy a csizma
parancsoljon és ne a fej! Hát hiszen
igaz, csak az a baj néha, hogy
némely csizmában több bölcseség
van, mint némely fejben. Valamint
az is baj, hogy némely fej ugy kép—
?
zeli a parancsolást, hogy szöges
— Dékán, öcsém, dékán, nemcsizmákkal kell nekimenni mindennek, ami nem az ő kedve szerint különben az egész királyi mindenségnek elöljárója is lettem egyszer.
való.
*

A szegedi szinházjárók réme az a
legújabb divat, hogy a közönség
egy tekintélyes számú csoportja az
előadás kezdete után egy fél órával
kezdi ünnepélyes bevonulását sőt
berobogását a félhomályos nézőtérre.
Ez pedig nem törlénhetik meg némi
zaj és rendbontás nélkül. A dramatis
personae éppen legszebb tirádáikat
kezdik, vagy éppen végzik, amikor
elkezdődik az uj népvándorlás, amelynek baibár székcsapkodásai és pardon-kiáltásai teljesen kihozzák sodrából a játszókat és a nézőket egyaránt. Ez még csak az első felvonás ?
— kérdezte ^melt hangon a napokban egyik elhelyezkedni készülő
szomszédunk és valósággal méltatlankodni látszott, hogy ilyen korán
betévedt a szegedi Nemzetinek készülő színházba. Nem, mélyen tisztelt
hölgyeim és uraim, rendnek muszáj
lenni és meg kell már tanulni, hogy
a szinház nem panoráma, ahová
folyvást, folyvást be lehet lépni a
publikumnak!

Váczi Mariska S f K
és patentharlanyák elszakíthatatlan minőségben. Fejelés itt a legolcsóbb. Modern horgolt blúzok hozott anyagból olcsón készülnek

Feketesas-utca 17. szám, emelet, m

—

?

— Rektor, öcsém, rektor I —
magyarázta á jámbor öreg, aki
őszinte hazafiúi örömmel vette tudomásul, hogy Szeged városa, melynek
ő mindig hűséges fia volt, végre
mégis csak egyetemet kapott. (Nem
akartuk megs^omoritani annak -elmondásával, hogy milyen szömoru
áron.) •
— A tudományok gyarapodása a
nemzet gyarapodását hozza magával
— tette hozzá — és a honi nyelv
pallérozása a legelső föladatunk.
Magam is azért irtam elsősorban
munkáimat és szép históriáim, valamint románjaim és nézőjátékaim
mellett megírtam a Betűvetést, vagyis Algebrát és a Földmérést, azaz
Geométriát magyar nyelven, hogy e
tudományokat hazánkban is kellő
virágzásra emeljem.
A szent öreg nagy érdeklődés
mellett kérdezett ki a szegedi mindenség oktatói és tanítói felöl, majd
legkedvesebb románjára, az Etelkára
terelődött a beszéd sora. Olvassák-e,
szeretik-e még a honfoglaló Árpád
vezér hasonlíthatatlan
leányának
érzékeny történetét és honunk szebblelkű hölgyei lelkendeznek-e még
rajta ? Megnyugtattam az öreget,
hogy noha Etelkát ma már senkise
olvassa a királyi mindenség irodalmi

TEGNAP

este a kormány tagjai minisztertanácsot
tartottak, amely a késő órákban ért csak
véget. A minisztertanács Nyugatmagyarország kiürítésével, a lakásrendelettel és
a drágaság letörésével
• foglalkozott.

tanítóin kivül, de sz a magyar szellem éá világ, amely Etelkája ódon
és poros lapjait belengi, újra föltámadt és él, hódit, a szegedi magyar
A pártok tovább folytatják az egységes
lányok abban a nemzeti viseletben párt elkészitésének munkálatait. Tegnap
bizalmi tanácskozások folytak, amejárnak ünnepnap a templomba, amely este
lyen Haller István, Gerencsér István, FrlihÁrpád leányának, e jeles magyar wirt Mátyás is résztvettek. A kisgazdapárt
kisasszonynak termetén virit a régi részéről azt az óhajt terjesztették elő, hogy
a kisgazdapárt ismeretes négy pontját egékönyv első oldalán.
szítsék ki a kisgazdapárt programjának
— Hát vájjon nézőjátékaimat ad- kardinális pontjaival. A tervezet, amely kiják-e még a játékszínen? Báthori dolgozás alatt áll, október 9-ére fog elkészülni, amikor azt gróf Bethlen István
Máriám, Toldi Miklósom, Etelkám
Karjelbem és más jeles történeteim, miniszterelnök pécsi beszéde alkalmával
vájjon tüzelik e még a mindkét nem- fogja nyilvánosságra *hozni.
beli ifjúságot és terjesztik-e még a
A kereszténypártnak
a baranyai válaszjó erkölcsöket a magyar theátrum- tások megszervezésére kiküldőit megbízottban, amelynek derekas földin, Kele- jai Bleyer Jakab, Tassler Béla és Bartos
men László vala egyik első, lelkes János ma este visszaérkeztek gs gyomban
beszámoltak a kereszténvpáit vezetőségéapostola ? •
nek az ottani állapotokról. A ' megszállás
Nem mertük megmondani a ma- alól felszabadult vidékeken még mindig
gyar színpadi irodalom jeles úttörő- érvényben van Sodstábornoknak az a renjének, hogy most bécsi és párisi bo- delete, amely szigorúan kimondja, hogy
tartása tilos és igy nincsen meg
hózatok és operettek mennek a szín- gyűlések
a választás agitációjának szabadsága. Ennélházban, hogy klasszikusokat és nagy fogva kérik a kormányt, hogy ezt a tiltó
nemzeii
költőinket csak ünnepi rendeletet oldja fel, hogy a területeken a
tessék-lássék kedvéért vesznek elő, választási agitáció megkezdődhessen. A
minisztertanács ezzel a kérdéssel is foglalde elmondottuk, hogy a szegedi kozott.
«
rend háza az idén jubilált és hogy
A román kormány
kezdeménye-késére. a
ez alkalommal a kegyes oskola szép- külügyminisztérium a magyar kormánnyal
reményű ifjúsága játékszínre vitte az hosszabb idő óta tárgyalásokat folytat a
ő Tárháziját és pedig igen szép si- politikai foglyok kicserélése ügyében. A
két ország tárgyálása eredményre is vezekerrel. Mert a kegyes atyák ma is tett
és nincs semmi akadálya a kicserélelkes oktatói a valódi keresztény és lésnek. Magyarország már közölte is a
nemzeii erényeknek és él a rend névsort a bukaresti külügyminisztériummal.
•
házában ma is egy bölcs és kedves
férfiú, aki ötletességével és nyájasA német birodalmi gyűlés
mai ülésén
ságával emlékeztet nagy elődjére és megkezdték az amerikai békeszerződés tárgyalását. Stocker (kommunista) képviselő
aki Fekete Ipolynak hivatik.
a békeszerződést a newyorki kormány dikA polgármester és a magisztrátus tátumának mondja. Stockernek ezt a kiiránt is érdeklődött még Etelka il- jelentését a párok határozottan visszaA békeszerződést a gyűlés a.
lusztris szerzője, elmondván, hogy utasították.
kommunistákkal szemben elfogadtá. Ezaz ő idejében tulajdon testvére, után a szocialisták interpellációja követDugonics Adám vala polgármester, kezett, a birodalmi elnök augusztus 29- iki
aki igen nehéz időkben igen deré- rendeletéről, a birodalmi kancellár politikasan megállotta helyét és sok vészt kájáról és a Bajorországgal való tárgyalásokról.
hárított el a város felől.'
*
Rathenau és Loucheur építési miniszteNem akartuk megszomoritani a
kegyes öreget, nem akartuk hazafiúi rek között uj tárgyaiásók indulnak és valótartják, hogy a miniszterek tafájdalmát fölébreszteni, inkább el- színűnek
lálkozása a jövő héten megtörténik.
hallgattuk, hogy ma bizony még
•
nehezebb napok és még több vész
A versailiesi békeszerződés előírása szeboronganak hazánk és városunk fe- rint Németország aranymárkában tartozik
megfizetni azokat az adósságokat, amelyelett.
ket Belgium a szövetségeseknél csinált.
Nem beszéltünk neki Trianonról Most az a kérdés merült fel, hogy milyen
és az osztrák szomszédról, inkább árfolyamon fogják az aranymárkákat száelárultuk, hogy nevéről irodalmi tár- mítani. A vitás kérdést Boyden amerikai
delegátus döntötte el. A belgák adóssásaságot neveztek el Szegeden, vala- gának
megtérítését azon az árfolyamon
mint egy utcát és teret ís, de azt fogják számítani, amely 1918 augusztus
már elhallgattuk, hogy még mindig 11-én a fegyverszünet életbeléptetése napnem irták meg igazán méltó módon ján volt.
*
mindenki számára élvezetes és tanulA
görög
király
kiáltványt
intézetf a
ságos életrajzát és összes müveiből Kisázsiában harcoló csapatokhoz,
hogy
nem rendeztek legalább egy válo- a hadjáratok, mivel céljukat itten már
gatott uj kiadást. Majd talán ezekre ^elérték, véget érnek.
is sor kerül, hiszen itt van már váKonstantinápolyból érkező hirek szerint^
rosunkban a királyi tanulmányok uj
mindensége, vívat, crescat, floreat, a törökök a görög hadsereget teljesen
uj hitelt szerezve a magyar müveit- körülzárták.
*
ségnek és remélhetőleg- nem túlsáA görög kormány hajlandó az angolok
gosan sok pótadót a nemes város által kezdeményezett tárgyalásokat folytatni. Amennyiben a törökök erre vonat-,
áldozatkész polgárságának.
•

Gyalu.
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Burgonya

kozó válasza megérkezik az angol kormányhoz és az angolok kezdeményezd
akciója sikerül, a delegátusok Londonban
összeülnek.

SmányoSsra

minden mennyiségben állandóan raktáron,
előnyös áron.
995

Hoffman János ÍSÍi-al
Anglia nem tárgyal
szuverenitásról.

ir

BÉCS, ókt. 1. (Saj. tud.) A Nap
irja M. T. I. magán jelentése alapján:
A Neue Freie Pressének jelentik
Londonból, hogy Lloyd George De
Valerához intézett távirati válaszában
visszautasítja még a lehetőségét is
annak, hogy az irek szuverenitási
vágyairól
tárgyalásokba
bocsájtkozzék.

MIN0SÍGE UTOLÉRHETETLEN. süt

SZEOED

Szeped, 1921 október 2.

H I R E K
— Katonai ellenőrző-bizottság
Szegeden. Tegnap délatán Szegedre
érkezett az ántánt katonai ellenőrzőbizottsága. A bizottságnak Robertson
Alexander angol, Campagna olasz
és Laboreaux francia tiszt a tagjai
(az utóbbi ur a feleségét is magával
hozta), akik a Afass-ban szálltak meg.
- A délvidéki hontáriakhoz t Szeged
város testületei és egyesületei az idén is
megünneplik október 6-ikát. Délelőtt t k
órakor ünnepélyes gyászmise lesz a rókusi
templomban, utána az ünneplő közönség
a honvéd-emlékhez vonu' és megkoszoruzza azt. A Délvidéki Ottiion is résztvesz
az ünnepségen. Elnöke dr. Széchenyi István az összes délvidékiek nevében beszéd
kiséretéberi koszorút helyez az emlékre,
felhívjuk a délvidéki hontársakat, gyülekezzenek minél nagyobb számban délelőtt
téltiz órára a KANSz éttermében, ahonnan at Otthon elnökségének vezetése alatt
i rókusi templomba mennek és onnan a
többi ünneplőkkel együtt a honvéd-emlékhez vonulnak.

— Ma e t t e 8 Arakor kezdődik
a Kassban Krauss tánckurzusa. Táncórák: kedd, csütörtök, szombat és
vasárnap.
— C s u r l óra-, ékszerkészitó és javitó
legtöbbet fizet aranyért, ezüst- és aranypénzekért, Kárász-utca 16. száin.
IOUO

— A azerb Internátus és a lakásrekvlrálás. Az egyetemi tanárok
részére tudvalevőleg öt lakást rekviráltak el az ujszegedi szerb internátusból. A belügyminiszter most táviratilag intézkedett, hogy az ujszegedi szerb internátusban senki részére sem szabad lakást lefoglalni.
— Angol, francia é s német nyelvt a n í t á s t v á l l a l o k kezdők és haladók
részére ugy nyelvtanilag, mint gyakorlatilag. Bocskay-utca 6., földszint 4. ajtó.

' — M e g j e l e n t a z e g y e t e m i Útm u t a t ó . Joghallgatók, szigorlók és
ügyvédi vizsgára készülők részére.
Külön utm arató orvostanhallgatóknak.
A szegedi egyetem pontos tankönyvjegyzéke. Minden egyetemi hallgatónak I n g y e n adja a kiadó: B a r t o a
k ö n y v k e r e s k e d é s Klauzál-tér és
Kárász-utca sarok.
tou
— Megnyílt a gőzfürdő. Hosszas vaju
dás után ma reggel tényleg megnyitották
a városi gőzfürdőt. Érdeklődtünk
Papp
üzemvezetőnél az
első napi forgalom
LiJtt, akitől megtudtuk, hogy reggel fél 6
órakor nyitották meg a fürdőt és a déli
órákig mintegy 250 ember fordult meg a
fürdőben. Ezeknek egytaarmadrész; tisztviselő, egyharmada orvos, ügyvéd, kereskedő és más eféle, a többi egyetemi hallgatókból és iparosokból került ki. Jellemző
és egyben érdekes, hogy földmivelő gazdaember csak egyetlenegy volt a vendégek
között. Ez annál is furcsább, mert ilyenkor, hetipiacos napokon a parasztok tömegesen lepték el a jó melegvizű nagy
medencét. Délután fürdik a diákság, ugy,
hogy az összforgalmat 400 főre becsüli az
üzemvezető. A gőzfürdő egyébként elegendő szénnel rendelkezik és minden jel
ssiellett szól, hogy az idén mégis csak
rauzilni fog ez 1 peches városi üzem.

x L e g ú j a b b nffl éa l e i n y felö l t ö k , k o s z t & j B k , aljak, b l u t o k ,
n ö i éa f é r f i gyfff j u s r f l v e t e k , s e l y m e k stb. legoicsóbb árban Reményiné
divatháza, Széchenyi-tér 2. (Főposta
mellett.
— Letartóztatták a magyarOlasz Bank csalóit. A budapesti
rendőrség pár napos nyomozás után
latartóztatta Joanovics József bankhivatalnokot és bátyját Joanovics
Lajos műszerészt, akik bevallották,
hogy ők követték el a Foresta
részvény csalást.

— legszebb, legjobb és legelegánsabb a Korondl-clpő. Kapható
Hbonyl Mihálynál, Kölcsey-u. I.
(Royal-épöleí.) Telefon 11-65. **

A rendőrségre ruházzák
a lakáshivatal vezetését?
A főkapitány a terv ellen. — A s z e g e d i háztulajdonosok együttes fellépésre készülnek.
SZEGED, október 1.
(Saját
tudósítónktól.)

A mindentudó benfentesek napok
óla azt a hirt terjesztik a városban,
hogy Bernolák Nándor népjóléti
miniszter készülő lakásrendeletének
a végrehajtásával az államrendőrségek lesznek meg bizva és már azt
is tudni vélték, hogy az erre vonatkozé intézkedések már meg is történtek. Az elterjedt hírekre vonatkozólag megkérdeztük dr. Bottka
Sándor főkapitányt, mint olyat, akinek feltétlenül tudnia kell a készülő
uj lakásrendeletnek erről az ujjitásáról. A főkapitány munkatársunk kérdésére a következő felvilágosítást
adta:
— Privátim én is értesültem erről
az állítólagos tervről, de hivatalosan
nincs tudomásom róla. Ha azonban
tényleg valóra válnék ez a terv,
ugy mi magunk volnánk azek, kik
kézzel-lábbal tiltakoznánk a megtiszteltetés ellen.
— Véleményem szerint a terv ke- |
— Az összezsúfolt alsóvárosi
diákok. Többször irtunk már a
menekültekkel és a lakáshiánnyal
kapcsolatos iskolai viszonyainkról.
A Lauber József igazgató vezetése
alatt álló alsóvárosi népiskolában
eddeg csak az emeleten taníthattak,
mivel az épület földszinti helyiségeit
itt is a menekültek tartották megszállva. Ma arról értesülünk, hogy
s lakáshivatal innen, egy család és
egy ló kivételével miedenkit kilakoltatott már. Ezeket is hamarosan kilakoltatják és végre átadhatják az
iskolákat rendeltetésének. Az alsóvárosi iskola a legnépesebb az öszsz?s szegedi népiskolák között. Itt
23 osztály van összezsúfolva és legalább 1400 tanulója van. Miután a
földszinti helyiségeket rendbehozzák,
ott is tantermeket rendezhetnek be.
— TOrt aranyal, ezüstöt, pénzeket, legmagasabb áron vesz Tóth órás, Kölcsey-u. 7.972
— R e l c h E r z s i megérkezett a

Wiener Messe-ről teljesen uj modellkollekcíóval. Vállal minden megrendelést női divattermében, Kölcsey-utca
4. sz. Telefon 17—18.
m

— P á r n a p m a i v á jelenik meg a
Szalay-kölcsönkönyvtár (Kigyó-u. 1.) könyvujdonságainak nyomtatott jegyzéke.

Belvárosi Mozi
Szombaton és vasárnap:

A legüzebb amerikai Hlrnt

A s t a m b u l i szűz.

Keleti regény 7 felvonásban. Főszereplő: PRISCILLA DE AH Azonkívül:

„A CÍMERES G&ZEMBEB".
Kitűnő burleszk vígjáték 2 felvonósban.

A műsort 16 é v e n alullak
la m e g n é z h e t i k .
Hélfőn, kedden é s szerdón :

A KÉK RÓKA.

Herczegh Ferenc kitűnő darabja dán feldolgozásban, 5 felvonásban. Azonkivül:

Walewska grófnő.

Regén / Napoleon téli hadjáratából, 6 felvonásban. Főszereplő: HELLA MOJA.
* • • — r—
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—

•
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Előaaások:
hétköznap fél 5, léi 7 é s fél 9 órakor,
vasár nap fél 3, fél 5. 6, fél ö és 9 órakor.

resztülvitele szerencsétlen volna, hiszen a lakáskérdés nem tendőri
kérdés, megoldása éppen ezért r.em
is lehet a rendőrség feladata, hanem
a közigazgatósági hatóságoké. Hogy
speciálisan a szegedi rendőrségről
szóljak: nekem rendőreim vannak és
nem építészeim, ácsok és festők,
már pedig a lakáshiányt és az ezzel
járó mizériákat csak az utóbbiak
tudnák legmegfelelőbben elintézni.
Nem uj lakásrendelet kell, hanem uj
házak és uj lakások.
*

A főkapitány nyilatkozatával együtt
kell megemlítenünk azt is, hogy a
készülő drákói szigorúságú lakásrendelet egyes rendelkezései, melyek
a hivatalos jelentések utján a nyilvánosságra jutottak, ugy a lakók,
mint a háztulajdonosok
körében
élénk feltűnést keltett és értesülésünk
szerint a szegedi háztulajdonok és
lakók együttes jellépésre
készülnek
az egyelőre még csak tervbevett
lakásrendelet ellen.

Mennyi katonai anyagot
szolgáltatott ki Ausztria?
BÉCS, október 1. (Saj. tud.) A1
Uj Lap irja: A Politische Korrespondei.z
Ausztria lefegyverzésével
kapcsolatban azt irja, hogy 1920
április havától három szövetségközi
katonai ellenőrző-bizottság érkezett
Bécsbe, amelynek feladata a saintgermaini szerződés határozata alapján az volt, hogy Ausztria lefegyverzését keresztülvigyék és azt ellenőrizzék. A katonai raktárakból ez év
január elsejétől a következő anyagokat szolgáltatták ki: 3228 különböző
kaliberű ágyút és ágyucsövet, 1180
akna- és gránátvetőt, 74597 fegyvert,
6421 gépfegyvert, 18083 pisztolyt és
revolvert, 1,043.402 kardot, 908.621
lövésre való tüzérségi lőszert, 12 és fél
millió darab puskatöltényt, 18 millié
revolvertöltényt, 4800 iőszerkocsit és
ágyumozdonyt, három vasúti kocsira
való gyújtó és robbanó anyagot,
57.203 ágyutartalékalkatrészt, 103.832
gépfegyveralkatrészt, 14.755 optikai
eszközt, 71.912 optikai eszközalkatrészt, 1046 telefon és távíró készüléket, 1380 kilométer hosszú drótvezetéket, 175 darab repülőgépet,
113 repülőgépmotort, 288 szeruélyés vonatautomobilt és 70.000 egyéb
szerszámot.

— Csak francia g y á r t m á n y a
Italt szabad cognacnak
nevezni.
Ez is egyik kikötése a győztes franciáknak a békeszerződésben. De talán
igazuk van. Ezentúl nem fogják rá
majd minden jó borpárlatra, hogy
az biztosan francia eredetű és viszont
a rosszra azt, hogy az bizonyosan
hamisítvány. Ebből az apropóból
azonban 6000 koronát kereshet akárki,
aki olyan szót talál, mely a ccgnac
kifejezést pótolja. A
Likőrgyárosok
és Gyümölcspárlók Országos
Egyesülete pályázatot hirdet egy ilyen kifejezésre, határidő f . év
novemberi.
A pályamunkákat
géolrással
irva,
zárt, jeligés borítékban az egyesület
címére kell küldeni (Budapest, V.,
Báthory-utca 10.).

A pápa segélye az oroszországi éhínség enyhítésére.

— Első Keresztény Biztositó
R.-T. elfogad tüz-, betöréses lopás-,
jég-, nép- és életbiztosításokat a legelőnyösebb feltételek mellett. Irodahelyiség: Dugonics-tér 12.
10is

Leleplezett kommunista
össszeesküvés.

— Felhívás- A népjóléti és munkaügyi
minisztérium rendelete alapján a m. kir.
hadigondozó hivatal felhívja
mindazon
rokkantakat, akik a biai vadőri tanfolyamot végezték, jelentsék be szóban vagy
Írásban vezeték és keresztnevüket, lakhelyüket, vallásukat, születésük
helye',
évét, havát és napját, volt csapattestüket,
katonai rendfokozatukat, végül, hogy mikor
végezték a tanfolyamot, miiven megjegyzés van a vadori bizonyítványukon. A
bejelentések a volt tanfolyam vezetőjéhez:
gróf Festctich
Pál úrhoz Budapest, IX.,
ÜIK»i-ut 101. 1/2 cimzendők.

— R é v é a z tánckurzusai október
6-án megkezdődnek a Tisza-szállóban. Esti kurzus: este 8 órakor. Délutáni diákkurzus: délután 6 órakor.
— M i n d e n n a p k i o l v a s h a t egy
könyvet egy koronáért, ha előfizet a
Szalay-kölcsönkönyvtárban Kigyó-u. 1.
— Halálos f a v á g á s . Sári János 68 éves
vasúti munkás a Hétvezér-utca 50. számú
ház udvarán fát vágott. Munkaközben a
baltával belevágott az alsó lábazárába. A
szerencsétlenül járt ember sebéből patakként folyt a vér s a kiáltozására előjött
szomszédok nem bírták a vérzést elállítani. Telefonáltak a mentőkért, mire azonban a mentők a szerencsétlenség színhelyére érkeztek, a szerencsétlen ember
elvérzett. Holttestét beszállították a közkórház halottas házába.

— Horváth Hág! Étterme újonnan renoválva. Kedvezményes ebédvacsora jegyek. VAJDA JANCSI 14
taggal muzsikál.
x Speciális képkeretezó m ű h e l y
Freimann Miksa Takaréktár-utca 8. wa

ZÜRICH, okt. 1. (Saj. tud.) Az
Uj Lap irja: Római jelentés szerint
a pápa a nemzetközi Vöröskereszt
utján egymillió lírát adott az oroszországi éhínség enyhítésére.

Biztosítva az amerikai békeszerződés m e g s z a v a z á s a .
BÉCS, okt. 1. \(Saj. tud.) A Nap
irja a M. T. I. jelentése alapján .
Newyorki hirek szerint a demokrata
szenátorok értekezletén bebizonyosodott, hogy elegendő számú szenátor
fog a békeszerződés elfogadása mellett szavazni.

BUDAPEST, okt. 1. (Saj. tud.) A
Virradat irja; A rendőrség Rákoscsabán egy nagyszabású kommunista-összeeskövést
leplezett
le,
amelynek során letartóztatlak husz
'.mbert, a szervező Demény Sándor
nngánhivatalnokkal együtt. A letartóztatottak a főkapitányságon minden felvilágosítást megtagadtak. Az
ügyben nyomozó detektívek tegnap
este a keleti pályaudvaron elfogták
az Összeesküvők egyik futárját, aki
éppen Bécsből érkezett a fővárosba.
Az illetőnél több bizalmas közlésü
levelet, propaganda-röpiratot és idegen valutát találtak.

Tisztelt cipfeszaiester nrat flinrelniebg?
Az őszi szezonra megnagyobbítottam az
üzememet és bármily nagy rendelést gyirfsan és pontosan eszközlök
K o r o n a - u f c a 3. s z á m .
5
A legnagyobb
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Dean-nek
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SZEOED

A rendőrség

gazdasági

helyzete

SZEGED, október 1.
(Saját tudsitónktól.)

A fővárosi sajtó a köztisztviselők
nehéz helyzetével kapcsolatban egyre
erösebb agitációt fejt ki az államrendőrség alkalmazottai érdekében,
mert az természetes és elképzelhetetlen, hogy akkor, amikor az állam
mindent el akar követni a tisztviselők
érdekében, éppen az államrendőrség
tagjaival bánna mostohán, akiknek
gondtalan
megélhetése közbiztonságunk legjobb biztositéka volna. Az
egyik fővárosi lap azt a hirt közli,
hogy a rendőrlegénység nyomora a
vidéken még sokkal nagyobb, mint
Budapesten és a legénységgel együtt
nyomorog a tisztikar is. Ez a hir
ilyen beállításban nem állhat fenn.
A rendőr-legénység fizetése talán
kielégítőbbnek mondható, mint a
tisztikaré. Egy rendőr törzsfizetése
150 korona, ehhez járul 150 korona
pótdíj és napi 30 korona étkezési
váltság. Legjobb esetben 1300 koronára megy fel a fizetésük. Ezzel
szemben ki vannak zárva a köztisztviselők csoportjából. Kapnak azonkívül ruházatot is, de ez a szolgálatra nem elegendő.
Vigasztalanabb a helyzete a rendőrtiszteknek, mert például egy jogvégzett 28—30 éves rendőrfogaiinazónak alig. 150—200 koronával töüb
a fizetése, mint egy közrendőré. Egy
rendőrtörzstiszt 2100—2200 koronát, a többi tisztek IbOO korona
körüli fizetést kapnak és a lakbért.
Nem kapnak ezzel szemben semmi
más pótlékot, mert ebben az összegben benne van a külön szolgálati
pótdíj is, amelv havonta 2—300 koronát tesz ki. Egy családos rendőr
fizetése majdnem
kétszerese egy
rendőrtiszt
fizetésének,
söt egy
három-négy
gyermekes rendőrfelügyelő még annyi fizetést sem kap,
mint az ugyanakkora családdal biró
közrendőr. A rendőrtisztikarnak ruházatáról magának kell gondoskodnia és lehetőleg eleget kell tenniök
az előirt
rendszabályoknak. Kék
zubbonyban és iekete nadrágban
kell megjelenniök stb.
Dr. Bottka Sándor főkapitány a
rendőibég gazdasági helyzetére vonatkozólag a következőket
mondotta :
— Tény, hogy sem a tisztikar,
sem a« legénység gazdasági helyzete
semmivel sem jobb, mint más köztisztviselőé. Reméljük azonban, hogy
a mi gazdasági helyzetünk is javulni
fog. Megnehezíti a rendőrség megélhetését az, hogy maga a pálya is
olyan, amely megköveteli, hogy az
esetleg kínálkozó mellékjövedelmet
megválogassák. Különben a rendőrség annyira lefoglalt testület, hogy
erre a legritkább esetben kínálkozik
alkalom. Éppen a nehéz helyzet következtében
ma
tulajdonképpen
semmi gálát nem Írhatunk elö, a
minimális kívánság az, természetesen, hogy azok, akik részesültek a
kedvezményes tisztviselői szövetben,
azok az előírásoknak lehetőleg igyekezzenek megfelelni. Tény az, hogy a
rendőrlegénység oly kevés egyenruhát
kapott, hogy az a szükségletre nem
elegendő. Mi, akik igazán minden
erőnkkel a tisztviselők sorsának enyhítésén fáradozunk, a magunk részéről azt fűzhetjük még az itt elmondottakhoz, hogy ha nem is a
többi tisztviselő előtt, de mindenesetre a többi tisztviselőkkel egyetemben, ugy a rendőrtisztikar, mint
a rendőrlegénység helyzetén javítania kell az államnak, mert csak ugy
lehetséges a rend és konszolidáció
zavartalan biztosítása,

Akadálytalanul viszik
a szegedi lisztet.
Tizenhótezer m é t e r m á z s a volt a mult havi lisztklvitel.
— O k t ó b e r b e n m é g növekedni f o g a lisztexport. —
SZEGED, október t.
(Saját tudósítónktól.)

A Szeged a napokban részletes
kimutatást közölt, mely a iisztinségben lévő Síegedről külföldre kiszállított gabona, illetve lisztmennyiségét mutatta ki. A hivatalos helyről
beszerzett statisztika városszerte élénk
feltűnést keltett, különösen a kukacos és élvezhetetlen liszttel boldogított tisztviselők és a lisztnélkül szűkölködő ellátatlan lakosság körében.
Mi a magunk részéről azonban azt
hittük, hogy cikkünk nemcsak a
gyomron át érdekelteknél, de magánál a város illetékes hatoságai nál is
viszhangra fog találni, legalább is
olymódon, hogy tőlük
telhetőleg
minden eszközzel azon lesznek, hogy
a Szeged ellátásához feltétlenül szükséges gabona- és lisztkészleteknek
a városból való kiszállítását megakadályozzák.
Ebben a reményben kerestük íel
ma újból a fővámhivatalt, azzal a
biztos tudattal, hogy most nem kapunk statisztikát, mert a hatóságok
bizonyára feleszméltek vétkes tétlenségükből
és megakadályozták a
szegedi liszt exportálását. Ebben a
reményben, ezzel a tudattal mentünk érdeklődni, de ar.nál nagyobb
meglepetéssel
vettük
tudomásul,
hogy szeptember utolsó
hetében
21-től 30-ig épp olyan változatlan
vehemenciával szállították ki Szegedről a lisztet, mint az előző hetekben. Ez alatt a két hét
alatt
négyezeregyszáztiz
métermázsa
liszttől fosztották
meg a
szegedieket.
Ezzel
együtt
tizenhatezerkétszáznegyvenöt métermázsára
növekedett
a szeptember havi szegedi lisztexport.
Illetékes helyen, ahol érdeklődni

Rövidesen életbelép
az általános tüzoltókényszer.
Tizenhattói—negyvenkét évig minden férfi tüzoltóköteles. — Gyakorlati é s szellemi kiképzésben
részesitik a csapatokat.
SZEGED, október 1.
(Saját tudósítónktól.)

A napokban Szegeden tartózkodott
az Országos Tűzoltó Szövetség budapesti vezetőségének egyik tagja, ki
igen érdekes dolgokat mondott el
egy készülő belügyminiszteri szabályrendeletről a Szeged
munkatársának. A szabályrendelet, melyet az
alábbiakban ismertetünk, az ország
összes tüzoltó-testületeinek véleményezésével és előzetes hozzászólásával készült és azokat az évtizedeken
keresztül tapasztalt szomorú tüneteket lesz hivatva megszüntetni, hogy
tüz vagy más elemi csapás idején az
emberek kivonják magukat a kötelesség teljesítés alól. De beszéljen
helyettünk informátorunk:
— Az uj szabályrendelet — mondotta többek között — német mintára készült és e szerint
tizenhattól
— negyvenkét
évig minden
férfi
tűzoltó köteles. Csak a nyomorékok,
rokkantak és a sprort-egyesülelek tagjai nem lesznek kötelezhetők a tűzoltó szolgálatra. A tűzoltó köteles
emberek kétféle kiképzésben részesülnek:
az egyik
rész a tüz- *
oltásban, a macii: rész pedig a men- >
tésben lesz kiképezve.
— A gyakorlati kiképzésen kivül
szellemi oktatás is iesz. Az általános
műveltség megismerésére és annak
elsajátítására. Ebből a célból az
egyes tűzoltó, illetve mentő-testü-

próbáltunk az akadálytalan lisztkivitel okáról, alig méltattak benünket feleletre és csak annyit mondottak. hogy a külföldre kiszállított
iisztmennyisée egyáltalán nem jöhet
j számba Szeged közeliátásánál, mert
' csak nullás lisztet visznek ki, amelyet, mert méreg drága, nem igen
vásárol a fogyasztó közönség.
A lisztkivitel hivatalos és szűkszavú megvilágítását azonban módunkban van mindjárt meg is cáfolni.
Értesülésünk szerint ugyanis senki
sem ellenőrzi, hogy a lisztexportban
résztvevő malmok milyen lisztet raknak be a vagonokba.
A berakás és
a vagon lezárása teljesen az ő dolguk és igy az ő titkuk az is, hogy
a hivatalosan engedélyezett nullás
liszten kivül milyen lisztet visznek
a vonatok Szegedről
Jugoszláviába,
Ausztriába és Csehországba.
Mint külön érdekességet, kötelességünk azt is megemliteni, hogy
illetékes helyen azzal biztattak bennünket, hogy a lisztexport
októberben növekedni fog. Jelenleg ugvanis
Ausztriával a brucki vonalon történt
vonalzavarok miatt nincs közveten
forgalom, ugy, hogy az Ausztriának siánt lisztet most cseh területen
keresztül lehet csak az osztrákoknak
eljutatni. Ha a brucki vonalzavar
megszűnik,
tettemesen emelkedik
majd az Ausztriába küldendőjlisztmennyiség is.
Ez a felvilágosítás és Szeged
közélelmezési hatóságának tehetetlensége mindenesetre biztató a téli
kenyérgondok nagy problémáját illetőleg. Csak az a kérdés a z u t á n :
ha azok tétlenek,
akik
tehetnének
valamit, mit szólnak majd az éhezők,
a kenyérnélküliek.
letek kebelében könyvtárak és dalárdák felállítását rendeli < a készülő
szabályrendelet, n
— Ami a testületek ruházatát illeti,
egyelőre természetesen szó sem lehet az egyenruháról, hanem csak az
egyensepka viselése lesz
kötelező.
— Az uj szabályrendelet végrehajtása a falukban sokkal könnyebb
lesz, mint a városokban. Mint tudvalevő, a falvakban majdnem mindenki,
öreg-fiatal egyaránt tagja a helybeli
tüzoltó-egyesüienek. A városokban
ellenkezőleg áll a dolog. Itt „urak"
laknak, akik bizony — tisztelet a
kevés kivételnek - nem bánják, ha
a félváros leég, mintsem, hogy odaálljanak a pumpa mellé, vagy pedig
vödröt fogjanak a kezükbe és segítsenek a tüz lokalizálásában.
— Ezeknek a tüziszonyban szenvedőknek kényelemszeretetét tépázza
meg az Országos Tűzoltószövetség
utján a belügyminiszterhez felterjesztett sz'ibályrendeleitervezet, melynek ügye értesülésem szerint már
annyira előrehaladt, hogy nemsokára
törvény lesz belőle.

Nyakkendő

készites és javitás legszebb kivitelben

SÁNDOR

IBOLYH

Mérey-utca 7, I. em. 4,

750
Telefon 961.

ÁTDOLGOZZÁK A LAKÁSRENDELETET. Az Est irja : A tegnap
délutáni minisztertanács foglalkozott
Bernolák Nándor lakásrendelet-tervezetével és ugy határozott, hogy a
rendelet-tervezet visszakerül a népjóléti miniszterhez, aki azt átdolgozás után újból a minisztertanács
elé terjeszti.

Egy orosz asszony
kálváriája.
Szibériából Budapestig együtt
utazott a férjével, aki Budapesten m e g s z ö k ö t t tőle.
SZEGED, október I.
(Saját tudósítónktól.)

A főkapitány előszobájában ma
délelőtt feltűnt egy végtelen bánatos arckifejezésü, orosz tipusu nő,
aki karján egy alig egy esztendős
piros arcú kis babát babusgatott.
Kérdezősködésünkre megtudtuk, hogy
a nő Szibériából jött és csak orosz
nyelven beszél. Tolmács utján azután a következőket mondotta el az
a s s z o n y : Anna Sztoszijá-nak
hivják és Szibériából az obmalunszki
kormányzóságbeli
Petropavloszk-ból
való. Szülőfalujában megismerkedett
egy Sulik János nevü magyar hadifogollyal, akivel megszerették egymást, és Sulik elvette feleségül.
Házasságukból egy fiu született. A
legutóbbi fogolytranszpertba Sulikot is
felvették, aki pár nappal ezelőtt feleségestül,
gyerekestül
megérkezett
Budapestre. Sulik a feleségének azt
mondta, hogy ő Szegeden, a Rókautca 4. szám aiatl lakik az édesanyjánál. Budapestre való megérkezésükkor Sulik leültette az orosz
asszonykát azzal, hogy várjon ott
reá. mig jegyet vált Szegedre. Meg
is váltotta Sulik a jegyet, el is utazott, az orosz asszonyáról azonban
megfeledkezett. Az asszonyt másnap
a rendőrök világosították fel, hogy
aligha jön már vissza az ura érte.
Be is vitték a rendőrségre, onnan
azonban, mivel irásai rendben voltak, elbocsájtoíták. Mit tehetett a
szegény asszony ? 200 korona magyar pénzzel és 60.000 szovjet
rubellel a kosarában, leutazott Szegedre és hosszas keresés után bekopogott a Róka-utca 4. szám alá.
Itt azután kellemetlen meglepetés
érte. Elsősorban megtudta, hogy
férje nem is lakik Szegeden, ott csak
férjének a bátyja lakik. Másodsorban
megtudta, hogy férje Zomborban él,
ahol neki felesége is van. Az aszszonyka im kikerült az utcára, onnan
pedig pénz nélkül, éhesen, fázva a
főkapitányunk előszobájába.
Ez volt Anna Sztoszijának az előadása. Kérdéseink közben sűrűn törölgette kisirt szemeit és siró hangon mondta, hogy Szibériában sok
magyar nö van, de azoknak jól
megy a dolguk. Bevezették azután
Bottka főkapitány elé, aki rögtön intézkedett, hogy Anna Sztoszijanát
Kiszomborra vigyék az urához. Ha
azután tényleg igaz, amit elmesélt,
akkor bigámia végett eljárás indul
meg a lelkiismeretlen Sulik ellen.

Asztalos- és épületooooanyagok o o o o

Épületfa minden
°°o méretlen ooo
Fürészhulladék
Zárléc és léc
Száraz tűzifa
minden mennyiségben,
a legjutányosabban
beszerezhető

„SYLVANIA" Fakereskedelmi R.-T.-nál
S z e g e d . T e l e f o n 10-28.
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Wimmer pedig az elhangzottakra
reflektál. Vajasnak, Ördöghnek és
Magyarnak is megadja- a válaszát.
Magyar ur a magyar korona értékéről beszélt. Volt idő, mikor ilyen
beszédet
hazafiatlannak
mondtak
volna. Én nem akarok jósolni, de
tnnyit mondhatok, hogy ha Nyugatmagyarország sorsa el lesz intézve,
a magyar korona is másként fog
kinézni. Ilyen igazságos
ügy még
nem volt a közgyűlés elölt.
Bokor névszerinti szavazást rendel
el, ami a jelenlevők idegeit élénken
foglalkoztatja. Kormányos Benő néha
közbe s z ó l : egál I Végül is leszavazták a Wimmer indítványát. A
városi tisztviselők szavazata döntötte
el a tápéi földek sorsát, mert 31-en
szavaztak a tanács és 23-an a
Wimmer indítványa mellett.
Wimmert csak az vigasztalja, hogy
ez ügy még ez évben a közgyűlés
elé kerül.
Dr. Széli Gyulával a telekértékadóra vonatkozó indítványa is sok
vitára adott okot. Ki is fejtette indítványát és kérte a telekértékadó el-

A TEGNAPISZEGED.
KÖZGoktóber
YŰLÉSI.BŐL.
(Saját

tudósítónktól.)

A közgyűlés harmadik napján az
53-ik pontnál folytatták a tanácsi
előterjesztések ismertetését. Többnyire
eg> szeríl és jelentéktelen ügyeket
daráltak le az előadók, melyek közül
csupán Buócz mérnök jogos felebbezése érdemel említést. Meg is szavazta a közgyűlés a pótlékot és
Kormányos Benfl megjegyezte:
— Hála Istennek, cssknogy a mérn ö k s é g kissé röndbe hoztuk.
Ezután Wimmer
Fü!öp idegesen
diktálja Balogh tanácsnoknak a tempót : gyerünk gyorsabban, szabályszerű, helyes, foglaljuk össze ó k e t . . .
de Bán Ferenc
nyugdíjazásához
Vajas Józs.f hozzá szól:
— Amennyiben, hogy alsóvárosi
e m b ö r ez az iskolaszolga, kicsit üsmeröm. Ne nyugdíjazzák.
Balogh tanácsnok kifejti ugyan
szépen, hogy Bán Ferenc nyugdíj a z a n d ó , de leszavazták. Ezután az
1920. J v i zárszámadás tárgyában
kérdi meg Balogh, kívánják-e, hogy
ismertesse.
*
— Nem, nem. — hangzik többfelöl is.
Ezután a fiatal Rack jegyző szónokolt gyönyörűen a szabadságon
j lévő Rack Lipót helyett.
Igy jutunk el dr. Gróf Árpád interpellációjához, aki nem jelent meg
a közgyűlésen. Kormányos
Benő
magáévá akarja tenni az ügyet, de
nem adnak neki rá engedélyt.
A Wimmer féle ttpéi földek eladására vonatkozó indítványt először
dr. Ördögh Lajos tb. tanácsnok is
merteste. Javaslat: adassék ki tárgyalás végeit a mezőgazdasági bizottságnak.
Wimmer:
Nehéz a helyzet a tai nács .vaskalaposságával szemben . . .
'
Bokor Pál h. polgármester: Nem
lehet így, kérem alásan . . .
Wimmer:.Idáig
elmehetek ez parlamentáris kifejezés.
Bokor:
Ezt én vagyok hivatva
elbírálni.
Wimmer:\ Én pedig fentartom.
Taschler főjegyző: Nem lehet disputálni; megvonjuk a szót.
Wimmer ezután a kisgazdákhoz
fordul és nekik beszél. A pénzt amit
kapunk visszaadjuk a földnek, mert
felépítjük a tanyai vasutat. Ennyi
pénzt sohasem haphatunk a földért.
Hogy mért kell a tanácsnak ezt a
kérdést elodázni, azt nem értem.
Azt a bizonyos bizottságot csak esetleg fogják és majd megválasztani.
Miért ne lehetne itt nyíltan állást
foglalni? Végül kérte, hogy indítványát egyhangúlag fogadják el.
Magyar József: Az európai gazdasági és politikai helyzetről beszélt,
majd Hegedűs
Lorántra terelte a
! szót.
.
Mihdloviis: Földrül beszéljünk.
Weiner Miksa: Halljuk a javaslatot.
•
'
Magyar: A koronánk még értéktelenebb lesz. Majd méltóztatnak
emlékezni a szavaimra
Többen: Menjen el fináncminiszí írnek.
- '
Balogh Károly: Az ujságbul olvasta ki.
Vajas: A háború előtt könyve
jelent meg valami Domonkos nevű
újságírónak. Nohát, ha mi ezekre a
bölcsekre hallgatunk, akkor jól nézünk ki. A tápai földekhez régi emlékek fűznek bennünket. Uraim I
Egy önér*etös szögedi embör oOha
sem möhet abba bele, hogy apáink
földjét eladjuk. A tanács javaslatát
fogadja el.
Dr. Krausz beszél még az eladás
mellett, dr. Eördög pedig kéri, hogy
most még ne határozzanak.

fftrUcAt

Di

Tonelli, dr. SŐreghy

fejtették

ki
mondanivalóikat.
Kormányos
közbeszól Sőreghyhez: Matyikám, te
háztulajdonos vagy.
Balegh Károly csak rövid beszédet
helyez kilátásba. Beszél a régt időkről (árviz, hullámsír) és cáfolja dr.
Széli Gyulát.
Mihálovits: Tárgyhoz 1
Balagh: Nem akarjuk agyonütni
az indítványozó ur javaslatát, csak
meg akarjuk rágni.
A szavazás serán Széli Gyula
győzőit: eltörölték a telekérlékadót.
Vége a komédiának.
De annyit mindenesetre meg kell
jegyeznünk, hogy ha a városatyák
olyan ambícióval és lelkesedéssel
veitek volna részt ezen a közgyűlésen. mint aminővel a választásoknál
tülekednek, akkor nem fordulna elő,
hogy okos ás megfontolandó javaslatok ilyen (észvétlenség mellett kerüljenek napirendre s bukjanak meg
azon, hogy a lisztviselőszavazatok
dönihetik el a sorsukat.
O k t ó b e r h ó 1-161 a z
e l ő a d á s o k fél 5, fél 7
és fél 9-kor kezdődnek
« BEEVAROSI

MOZIBA

Megjött a hajó.
— Egy reggel a MFTR s z e g e d i állomásán. —
Nagy a személy- é s áruforgalom a Tiszán.
SZEGED, október 1.
lépködgyik föl a partra, oszt a sar(Saját tudósítónktól.)
kon van az iroda.
Végeredményben nem az öreg
Tegnapi számunkban hirt adtunk
arról, hogy Szegeden már a MFTR tiszai embör barátságából igazodtam
is zátonyra jutott. Sokan csodálkoz- be a folyamhajózás irodájába, illetve
nak a hir hallatára, mert nem bír- állomására, hanem más világosított
nak tudomással arról a nagyjelentő- fel. Az irodába lépve az állomás
bemutatkoztam és elségű személy- és teherforgalomról, főnökének
amely a Tiszán bonyolódik le és mondtam jövetelem célját: riportot
amely forgalomnak Szeged az egyik szeretnék írni. György Endre az
gócpontja. Jó magam is kíváncsi állomás főnöke szívélyesen fogad,
voltam, miképpen kapcsolódik bele leültet, cigarettát kínál, és csevegve
Szegfd a hajóforgalomba és éppen várjuk az időt a Jiajó jelzéséig.
a forgalom beszüntetése előtti napon Egyszerre távoli „tu-tu" hallatszik
elindultam, hogy fölfedezzem és be- be a nyitott ablakon, majd jön egy
fiatalember és jelenti, hogy jön a
számoljak r ó l a :
Nyolc óra után pár perccel érkez- hajó.
tem ki a Tisza parijára és ott egy
Kimegyünk a pari.a, ahol akkorra
úgynevezett „bagóleső" útbaigazítása már egy sereg ember és asszony
mellett eljutottam a hajókikötőbe. A gyűlt egybe és szokatlan élénkség
kongó hídon áthaladva a kikötőállo- uralkodott az egész parton. A hajó
más korlátjának támaszkodó matróz- beérkezett. A kapitány üdvözli a
sipkás embörök fogadtak.
partonlevőket. Egy vékony fütty.
kerekének
— Jó napot bácsikám, — szólok Vezényszavak. A hajó
az egyikhez, a legbarátságosabb ké- lassuló mozgása, szűnő vizcsobopühöz. Szemhunyorítás és a pipá- gás. Kikötött a hajó. Tekintetünk eknak valami utánozhatatlan módon kor a hajó utasaira esett, akik mind
való le és fel mozgatása volt a fo- a kijáratnál tolonglak, hering módjára összezsúfolva. Hanem az a
gadj Isten.
— Ugyan kérem, — mondom — tarka összevisszaság, amely a hajón
a hajóállomást keresem s nem tu- uralkodott, nem mindennapi látvány
volt. Kofaasszony, kalapos naccsága,
dom jó helyen járok-e?
— Hát mán hogy járna jó helyön, cseléd, diák, tisztviselő, muzsikus
mikó nem jó helyön jár — böki ki cigány és a jó Isten tudná megmona szót az atyafi; de ujabb kérdés dani, hogy miféle emberek voltak
nélkül, a Herkó-páternak sem mon- még a hajón tarka Összevisszaságdaná meg, hogy hol keressem. (Biz- ban. Megkezdődött a partraszállás.
ton Alsóváros szülötte, mert igen
Mielőtt azonban az utasokat a
rövidre szabta a szavajárását)
partra engedték volna, a kijáratokat
— Hátha már nem itt van a hajó- elfoglalták a vámőrök, én pedig a
állomás és ha tényleg van, hol talál- várakozó közönség soraiból a követhatnám meg azt a havatílt, — kér- kező szótöredékeket lestem el. Megdem a kedves bácsikát. Ugy tett a jött, — nem jött, — ott, ott van, —
jó öreg, mintha nem is hallotta volna látom, — nem ő az, — l á t o d ? —
kérésemet, inert miközben nagyot Nem látom . . . Megfordultam és
sörcentett a hűs habok közé, a pi- megnéztem az izgatott szőke hang
páját kivette bajusza alól s egy tulajdonosát, aki egy ennivalóan édes
szalma szállal piszkálgatni kezdte kis lány volt. Gondoltam, hogy az
annak parazsát.
édes mamáját várja oly türelmetlenül.
— Bácsi kérem, ha . . .
Eközben megindult a partra szál— J ó van, no, — vágj a ketté szó- l á s : kofaasszonyokat hatalmas kolásszándékomat az öreg folyamász, sarakkal, tisztviselőket nagy koffe— ne tessen már annyira sietni, rekkel é s hátizsákokkal, úriasszomagának úgyse indítunk eksztrabur- nyokat megtömött szatyrokkal önt ki
sot. A hajó csak délután indul.
magából a hajó. Legiöbb utasnak
— Ne értsük félre egymást öre- szilvával van megtömve a podgyásza.
gem, de én nem utazni akarok, ha- Annyi szilvát hoznak be a hajón,
nem az állomásfőnök úrral szeret- hogy, mint mondani szokták, Tiszát
nék beszélni.
lehetne vele rekeszteni.
— A mán anderesz, hát akkor
Egyszerre csak megüti fülünket

az előbbi szőke hang harsány ,szeerbuc* kiáltása.
önkéntelenül is
odafigyeltünk.
— Megjöttél, kérdezi a szőke. — Meg,
feleli a kérdezett, a ki egy 22 év
körüli, jól öltözött úriember. Itt
v a g y ? — Itt. — Nahát, tényleg
megjöttél? — Meg. — Egy csók és
még több csók. Fiatal házasok —
mondja egy hang mögöttem. —
Tegnap utazott el az embör és ma
már hét óra óta ilt sétál a fiatal
asszony.
Azután az alsó partra mentünk ki,
aho! ekkorra már egész vásár alakult ki. Helybeli kofák valósággal
rohamot intéztek a szilvát és egyéb
élelmiszert hozó asszonyok ellen
és már ott igazságos és célszerű
lett volna a huszonöttel való példa.szolgáltatás, mert bár a vásárlás
ott meg van ti tva, egymást túllicitálva igyekeztek az árut megszerezni.
t r J e k e s kép volt mikor a várarakozó suhancok megragadták az
érkező utasok podgyászait és a hivatásos „trogerek" elő! elszedték az
üzletet. Tisztviselő nem adta oda a
csomagját, de mintha nem is igen
kérték volna tőlük. — Nincs vinni
v a l ó ? kérdi az egyik egy a teher alatt
roskadozó tisztviselőt. — Dehogy
nincs, feleli az, de majd csak elviszem
magam. Nem ugy a kofák. F i u l —
kiáltja az egyik rekedt hangon —,
mire odaszaladt
három
suhanc.
Vigye ki kettő ezt a kosár szilvát a
kenyérpiacra. A három fiu közül
kettő összeveszett, hogy ki vigye a
kosarat, vitájuk oda fej ődött, hogy
az erősebb dührohamában belevágta
a másikat a nagykosát szilvába,
i Nagy kavarodás lett persze rögtön,
de mire a póruljárt kofa észhez tért,
a három fiu irtózatos hahotával
árkon-bokron tul volt. A szilvaleve
mutatta az utjukat.
Ezután a teheráru kirakása következett és ezzel azután fogalmat alkothattunk magunknak arról, hogy
mily nagyfontosságú szerepet játszik
Szeged gazdasági életében a magyar
királyi folyam és tengerhajózás.

SPORT
SzAK—Vasutas bajnoki mérkőzés. A bajnoki mérkőzések h r r madik fordulójában a Vasutasok
kitűnő csapatával kerül össze a b a j nokcsapat. A mérkőzés hevesnek
és izgalmasnak ígérkezik, miután a
Vasutasok mindig kemény erőpróbára tették a SzAK-ot Tavaly is
csak 2 : 1 arányban tudott a bajnokcsapat győzni. A holnapi mérkőzésen
játszanak századszor a SzAK-ban
Beck Pál, Martonosi, Lapu és O p r e
a második csapatban, kiket egyesületük
a régi hagyományokhoz
hiven emlékéremmel fog meglepni.
A mérkőzést, mely pontosan fél 4
órakor veszi kezdetét, Farkas István
fővárosi biró vezetL

SZÍNHÁZ
HETI M Ű S O R :
Szombat: Casanova, operett. B) 8.
Vasárnap délután:
Luxemburg
grófja.
operett
Vasárnap este: Casanova, operett Bérletszünet.
Hétfő: Casanova, operett. A) a bérlet.
K t d d : Szép Heléna, operett. Bérletszűnet
Szerda: Pacsirta, operett A) 9. bérlet.
Csütörtök : Búnk bán, szomort'Já'ék. Díszelőadás. Bérletsziine'
Péntek: Hallgasson meg Andrlennt, vígjáték. B) 10. bérlet. Bemutató előadás.
Szombat: Halhasson'meg
Andrlenne, vígjáték. A) 10. bérlet
Vasárnap délután : A p*pa kedvepcze, énekes bohózat
Vasárnap este: A falurossza,
népszínmű
Bérletszűnet.
* A színházi Iroda hire!- A jövő hét
újdonsága egy gyorsan népszerűvé vált
francia szerzőnek, Verneuil-nek vígjátéka,
a Hallgasson meg Adrienne lesz. Elmés
és dertls darab ez, csupa frisseség. A
szerzőnek a kisujjában van a színpadi
technika minden művészete, játszva siklik
át súlyos és kényes helyzeteken, de mindig szeretetreméltóan, bántó hang nélkül.
Adrienne: Kónya Giza, egy öreg építésznek (Soós) a felesége a darabban s Gáspár László a partnere, aki három felvonáson át intézi hozzá a címben foglalt
kérelmet. Jó szerephez jutnak még Kálmán
Sári, üáspár
Margit, Czeglédi és Soós
Mihály is. A hét műsorán szerepel Szép
H'léna zenekarral és az október 6-án
díszelőadásban menő Bánk bán-on kivül
Lehár gyönyörű zenéjü Pacsirta operettje
Véghelyi Izával a címszerepben. Ebben
szerelték meg tavaszi vendégszereplésekor a szegediek, ebben ragyogtatja minden, sokrahivatott képességét. Az énekes
személyzet színe java játszik vele együtt
Vasárnap délután a-nagysiaert ért Papa
kedvence van a műsoron, este a legjobb
népszínmű, a Falurossza.

Ügyvédi vizsgára, iogi alnpvizsgálalokra, szigorlatokra államszámvitelre,
pénzügyi fogalmazói vizsgóra, tanári
pedagógiai vizsgára,
közgazdasági
egyetemi colloqutumokra é s alapvizsgákra, kettős könyvelésre, levelezésre
felelősséggel előkészítünk. Jegyzetbérlet. Reeapiiuláció. Prosi. ;ktus.
Szonlagh-Szeminárium S z e g e d , Templom-tér 5., Tarján-ház. Budapest, ÍV.,
Váci-u. 51.
1(02
Farkas Elek kir. bír, végrehajtó Szegeden.
430—1921. végr. szám.

íoit

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi
LX. t.-c. 102. § - a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szegedi kir. járásbíróság 1921. évi 4509. számú végzése következtében dr. Lőbl Sándor^ügyvéd által
képviselt Braun és Fleischmann cég javára
395 korona és járulékai erejéig 1921. évi
augusztus hó 3-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 630 koronára becsült következő ingóságok, u. m.:
különféle házi bútorok, díván és tükör
nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1921. évi Pk. II. 9317. számú végzése folytán eddig összesen 610 korona 70
fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig Boldogasszony-sugárut 55.
szám alatt léendő eszközlésére 1921. évi
október hó 5. napjának délutáni tél 4
órája határidőül kitüzetik és ahhoz á 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 esetén becsáron alul is el
fognak adatni.
Kelt Szegeden, 1921. évi szeptember hó
17. napján.
Farkas

MflGYflR-OiflSZ
BÜNK, R.-T. 1(>45
SZEGEDI

EREDETI

különlegességek,

KÖLD1

VIZCK,

finom szappanok legolcsóbban

Gáspér

Illatszertár

beszerezhetők
Széchcnyl-tér
7. s z á m .
602

orsan
üzememet i p o o M r a , S 0pontosan készítek szép fazonöltör.yőket és
forditá-T7njí°« TÁ« l0 f uriszabó Szent-

sokat. T UlUj) dUZSgl hóromság-utca5.
Tisztviselőknek árkedvezmény. 429

Tőzsde.
SZEGED, október 1.
Szegcdi é r t é k t ő z s d e : Kötés nem jött
létre.
S i c g e d l árutőzsde: Kötés nem jött létre.
A budapesti m a g á n f o r g a l o m : Dollár
695, m?.rka 600,lei 630, szokol 720, irányzat lanyha.

AZ összes i g e i jfuik

Előjegyzéseket
a közelgő ünnepekre minden-

féle vágott k d s e r

1023

barom-

f i r a a legolcsóbb napi áron
csütörtökig elfogadok. Az árusítás vasárnap már 6 órakor a
piacon és az üzletben kezdődik.

R o s n e r n é , Horváth Mihály-u. 2.

FIÓKJHI:

BEiVHROS:

HiSÓVÓROS:

Vörösmarty-u. 5.

Boldogasszony-

Kaszinó-épület.

sugárut 59. szám.

„ R E K O R D "

Szentháromság-utca 39. sz. 3

Naponta frissen pörkölt
k á v é n k b ó l a j a M jritariUt!
Úgyszintén legolcsóbb beszerzési forrás
fűszer, csemege, és déligyümölcsben

HIRSCHL

Telefon 413.

TESTVÉREK752

Dugonics-tér.

Telefon 413.

S A K ,

z

és gazdasági kötéláruk a legjutányosabban beszerezhetők HESSER iflJOS cégnél
Feketesas-utca 24. 130 Telefon 13—57.

Sehol olcsóbban!

\ Karbidlámpák, varrógépek, b e s z é l ő g é p e k , u j
lemezek- és zseblámpák
kaphatók.
"xo
Javltómfl elyem elsőrendű!

Szántó Sándor

kizárólag

r é g i ö s m e r t c é g , főraktára
Kiss Dávid-palota (Kiss-utca).

Telefon: 62-3-60.

Sürgönyeim: Farbacco.

B A C H & Co.

b a n k - és t ő z s d e b i z o m á i i y i ü z l e t
U i : D n
•
Tuchlaubcn 7/a
i . stock
v r

uvien
i«
A Wien-i és Szeged i .kifizeté-

seket a Szegedi Kerr-kedelm' 1 0 2 3
és Iparbank utján eszközöljük.
A Wien-i Devizakftzpont bizományosai.
Külföldi átutalások leggyorsabb
eszközlése. Idegen pénznemek
:-:
vétele és eladása.
:-:
T ő i - s d e l

m e g b í z á s o k .

k ü l ö n f é l e szinben és m é r e t b e n ,
f a - é s szénfütésre. K a p h a t ó k

Bak- és Péizíállé-fizlBl

LANDESBERG MÓR

Telefon 6-Ő9.

Pénztári óra egész

===

7ÜPICH, október 1. (Nyitás.) Berlin
4.90, Newyork 577, Milano 22.85. Bukarest 525, Budapest 0 82, Varsó 09, Hrága
6.20, htes 39, osztr. beidegzett 27, Zágráb 250.

Dinár, Dollár, Lei,
mindennemű

PÉNZEK

vétele

és

877

eladása

KAROLYI-UTCAI K R O Ó
BANK- É S VÁLTÓÖZLET

PÉNZTÁR! ÓRA EOÉSZ NAP.
VWWN^VVy •vVT'vwwywvx1 r w
Szerkesztik: Dr. 8ZIUW8Y CÁSAR «• VERMES tR»C
A szerkesztésért telelte: Dr. 8ZILA8ST CÁ8A8
l.«t t.i' (ron i : .SihOED" lapkiadOváPalat r.-t

HÍMZÉST, Ö3SJS

és e l ö r a j z o l á s t a legmodernebb minták álapján, elismerten legszebb kivitelben és legjutányosabb áron készítek.

M Ü L L E R E R Z S I kézimunka-üzlete
T A K A R É K T A R UTCA 1. SZ.

ARANYÉRT,
949
EZÜSTÉRT,
ÉKSZEREKÉRT,
ARANY- ÉS EZÜSTPÉNZEKÉRT
a legtöbbet fizet

I. ker., Károlyi-utca 2. és Feketesas-utca 8.,
sarok, volt Feketesas-kávéházzal szemben.

aso

cementárugyárában.

Dr. Kállay Zoltán
jogi és ügyvédi
szemináriuma

nap.

DEUTSCH IMRE KÖÖM:

ha abban az újságban hirdetnek,
amelyik olyan időben jelenik meg,
amikor egyetlen
más lap sem kerül
a közönség ke-.
:-: zébe, tehát

SINEG,
p o n y v á i

beváltását és beszerzését legelőnyösebben, tőzsdei napi áron eszközli
K R O Ó F E R E N C
«*

•
V e - p á l y a - u t c a 5.
o
Szeged-állomás mellett.

a legolcsóbb, legjobb és legered>: ményesebb :-:

cipőüzemben

legjobb kivitelű d p 0 k , valamint felsőrészek legjutányosabb árban készülnek

kir. bir. végrehajtó.

ILLATSZER

Hirdetőknek
Szeged, 1921 október 2.

SZEOED

Szeged, Pallavlclnl-ntca 3. az.
és B u d a p e s t , VI., Andrássy-ut 8.

Szegeden reggel
hat napilap jelenik meg, a kora
délutáni órákban
kettő, késő délután
azonban
csak egy, még
:-: pedig a » :-:

SZEGED,
mely szerencsés
megjelenési iaejénél fogva :-:

Szeged városánaklegolvasottabb és
legkedveltebb
b l napilapja. 2Ü5
Kidobja

a

pénzét,

ha

hirdetése elvész a lapok
tömkelegében, ellenben
jó befektetést csinál, ha

E téren legrégibb és legmegbízhatóbb intézet. —
Legsikyesebb előkészítés
i z O i ú e a j o j l vizsgákra

Rogy

detése utat

is

hir-

talál

a

fogyasztó közönséghez.

921

Jegyzetbérlet. —

ugy hirdet,

Rekapituláció.

Délvidéki Kereskedelmi BankésVáltóüzlet

a Wiener-Commerciál-Bank
budapesti fiókjának kommandiltja S z e g e d , K l g y ó - u t c a 6 .
(Keleti-palota.) =
f t l e f o n : 11—62. és 13—43. szám.
Üzletágai: Váltóleszámítolások, folyószámlahitel, értékpapírok vétele és
eladása, valuta-, deviza- és mindennemű t ő z s d e - é s b a n U ü J e t .

Elfogad betéteket a Wiener-Commerciál-Bank
=
budapesti fiókjának betétkönyveire. =
Dclr.iagyarorszag fiinap- és nyoradavállalat, Szeged.

83,

Hirdessen a
SZEGED-benü
Kiadóhivatal :
Kölcsey-utca 6.,
(Próféta-szálló).
=
Telefon 13-33. =

