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BUDAPEST, okt. 22. (Saj. tud.)
Az Est irji : Friedrich István a nyugatmagyarországi kérdésről és a keBethlen István tepnap Pécsett kiBUDAPEST, okt. 22. (Saf: tud.) 'Az Est irja a M. T. I. resztény irányzatról a kövelkező nyifutotta a formáját. Furcsa hasonlat
ez, amit most használtunk, de leg- hivatalos soproni jelentése alapján: IV. Károly király folyó hó latkozatot tette: Állásponton az, hogy
jobban kifejezi azt, amit mondani 21-én, pénteken Sopronba megérkezett. A -magyar kormány a kormány felszólításának okvetlen
kell tenni és a felkelőknek le
akartunk. Bethlen litvántól múltja,
álláspontja a' váratlan eseménnyel szemben az, hogy IV. Károly eleget
kell lenniök a fegyvert. A felkelőknevelése, politikai iskolája és annak
a bizalomnak alapján, amelyet Tisza az 1920. évt I. t.-c. értelmében jelenleg az - uralkodói jogok nek ai a, csoportja, amely Kis? és
nem veheti át és ismét el kell Nagymarionban volt elhelyezve, tegIstván belé helyezett, mindig sokat gyakorlását Magyarországon
napelőtt e tértiéiről kivonult. Tervártunk s az eddigi körülmények hagynia az ország területét
mészetesen távolról sem mondhatom,
következtében hiába vártunk. Most
hogy a nyugitmagyarországi kérdésazután Pécsett egy nagyszabású benek a kormány által eszközölt elinszéd keretében kibontakozott az a
tézését helyeslem. Rendületlenül kiBethlen István, akit mi vártűnk, akiLONDON, okt. 22. (Saj. tud.) A helyezkedett el, plakátot ragasitottak tartok amellett, hogy a trianoni szertől mi ezt vártuk.
Nap
irja: Egyre bővebb hirek ér- ki, amelyben a meggyilkolt miniszter- ződés egy teánk oktrojált kényszer,
Tetterő és céltudatosság minden
gondolata. Nyilt és becsületes a keznek a portugál forradalmi moz- elnököt gyalázzák. A plakát mellé mely kőtelező erővel nem birhal.
politikája. Nem kertel, nem alkudo- galmakról; A forradalmárok sok üz- kiszögezték a meggyilkolt miniszter- Én mir.dig elitéilem a szélsőséges
dolgozó
zik, nem keres aranyhidat, vagy a letet kifoszto'tak. Több gyilkosságot elnök kitépett szakálát. A pénzügyi és piszkos eszközökkel
visszavonulás útjait. — Mintha már- követték el. Annak a háznak kapu- körökben attól taitanak, hogy a kurzuskinövéseket, de viszont elvárom a zsidóságtól, hogy nem görványba véste volna bele a program- < jára; melyben a polgári kormány bankokat is kifosztják.
dít akadályt a keresztény-társadalom
ját: igy vagy sehogy!
megmentése elé. Minden két év óta
Nem válasz ez a beszéd. A kismegtörtént dolgot a kurzus gyűjtőnév
gazdapárt bakafántoskodó tiz pontja
alatt a keresztény irányzat terhére
ugy eltörpül mellette, hogy gondolBUDAPEST, okt. 22. (Saj. tud.) A M. H. irja: A hadifogoly kicse- itnak. Hátha csakugyan ez a kurzus,
kodó ember, aki nagy, nemzeti szemrélési akció ma megkezdődött. Hatvan elitéit kommunistát ind:fottak útnak akkor pusztuljon mielőbb. De az
pontokból nézi a magyar helyzetet, — Oroszország felé. Dr. Junghert Mihály miniszteri osztálytanácsos hivatalos általam inaugurált keresztény nemzeti
Bethlen beszédében látja az egyetlen távirata tegnap érkezeit meg Rigából, amely távirat közölte, hogy Moszkvá- irányzat feltétlenül hosszú időn át
modus vivendit.
ból elindult 375 magyar hadifogoly tiszt Riga felé. E távirat folytán azonnal irányító elv marad hazánk újjáépítéörvendeni tudunk sok kijelentésén, megtették az intézkedéseket az elitélt kommunisták első csoportjának elszál- sének munkájában.
amely részben tudat alatt, de nagy- lítására. Tegnap este búcsúztak el a kicserélendő kommunistáktól a hozzárészt csak kimondatlanul benne vib- tartozóik. Ma reggel 5 órakor erős csendőri fedezet mellett kisérték ki őket
Angol—amerikai bölcsön
rált már'régóta a magyar lelkekben. a Markó-Utcai fogházból a Nyugati pályaudvarra. Az útirány Szob, ahol
Meg kellett már mondani és pedig osztrák csendőrök veszik át a szállítmányt a magyar csendőröktől. Onnan Németország talpraállitásában
BERLIN, old. 22. (Saj. tud.) A
olyan helyről, ahonnét messze el- Pozsony, Badenbach és Drezdán keresztül viszik őket Rigába, ahová szercseng, messze elhallatszik, hogy dán érkeznek meg. Ugyancsak szerdára várják a magyar hadifoglyok Newyork Herald jelentése szerint a
londoni
Rotschlld-bankház
és a
ebben a szomorú magyar időkben megérkezését is.
némel kormány között az utóbbi'
az osztályérdeknek meg kell hátrálnia
napokban tárgyalások folytak egy
a magasabb, az országos érdekek
angol—amerikai operációs kölcsön
előtt.
dolgában.
> Meg kellett mondani azt is, hogy
kormány, ame'.y ilyen laza parlamenti
Briand beszéde a francia
PARIS, okt. 22. (Saj. tud.) A Nap népszavazás idejére olasz csapatokat
támogatásra számithat csupán, nem
kamarában.
munkaképes és terveit nem birja ^irja: A Daily Telepraph diplomáciai küld Sopronba. Az a hír is elterjedt,
hogy
Schober
szövetségi
kancellár
tudósítója
megállapítja,
hogy
a
ve' PARIS, okt. 22. (Saj. tud)
A
azzal a határozottsággal és biztonsággal keresztülvinni, amint az az lencei egyezményt még r.em publi- arra akarja rábírni Olaszországot, kamara pénteki ülésén Bonnet képkálták. Ugylátszik, hogy Della Toretta hogy Tirolban is tendeltessen el viselő szóvátette Vilmos császár megügy érdekében óhajtandó volna.
büntetésének kérdését és azt mondta,
És amit a királykérdésről mondott, nem kötelezte magát arra, hogy a népszavazást.
hogy a francia kormánynak ragaszaz is csakmegnyugtatólag hathat
kodnia kell Vilmos császár kiadatámindenkire, aMnek igaz és korrekt
sához. Délután fél 5 órakor Briand
a felfogása a helyzetről. Előbb az
emelkedett
szólásra.
Kijelentette,
alkotmánybiztositékokat építsük ki s
hogy amennyiben a kamara ugy
akkor nyilatkozzék a király: elfogadja- e
BÉCS, okt: '22. (Saj. tud) A M. H. gulatához. A birodalmi gyűlés tagjii látja, hogy a kormány nem tett meg
azokat, vagy pedig nem.
Bethlen István pécsi nagy beszéde irja : Németország politikai helyzete nagyrészt kijelentették, hogy Német- mindent, amit megtehetett Franciaalkalmas lesz arra, hogy az adott az ántántnak Felsősziléziára vonat- ország a népszövetségnek Felsőszilé- ország érdekébén, akkor tegye meg
program alapján a magyar politika kozó jegyzéke következtében rendkívül ziára vonatkozó döntését nem fogadja a parlament azt, amit egy képviselő
legközelebbi iránya kialakuljon s a kiitikus&á vált. Berlini jelentések el és a Lengyelországgal folytatandó interpellációjában kívánt, kergesse el
A kormány csak ugy
rég beharangozott, mindenki állal szerint a mai helyzet hasonlít a ver- gazdasági tárgyalásokba nem küldenek a kormányt.
forrón óhajtott, de senki által meg saillesi szerződés és az ánlánt jóvá- delegátusokat, mint ezt az ántánt- mehet Washingtonba, ha mögötte áll
a nemzet és a kamara túlnyomó
nem kezdett teremtő munka végre tételi ultimátuma előtti napok han- jegyzék követeli.
többsége. A béke még nincs véglemeginduljon. Ki kell épiteni a jövő
Magyarország alapzatát: az alkotA V/irth-kormány ujabb tár- gesen biztosítva. Van még egy lőA velencei jegyzőkönyv a
a világon, amelynek csak
mányt, az alkotmánybiztositékokat
gyalásokat
akar
kezdeni poroshordó
nagykövetek konferenciája
egy szikra kell, hogy felrobbanjon.
meg keil teremteni. Ez a nemzetFelsőszilézia ügyében.
.előtt.
gyűlés feladata, ennek a feladatnak
Nagy elégtételell nyilatkozott a
BERLIN, okt. 22. (Saj. tud.) Ma Németországgal szemben elért sikea megoldását' odázta el máig a
PÁRIS, okt. 22. (Saj. tud.) A
panaszolt egyéni és osztályérdek és
Temps jelenti: Az olasz nagykövet az az általános benyomás, hogy a rekről és azt mondotta, hogy Felsőezzel az elodázással sok drága idejét a nagykövetek konferenciájának leg- felsős?iléziai döntés sokkal kedvezőt- szilézia kettéosztása megfosztotta
rabolta el a magyar nemzet boldo- utóbbi ülésén előterjesztette a Velen- lenebb, mint azt az első publikálás Németországot a legveszedelmesebb
gulásra való igyekvésének.
cében aláirt jegyzőkönyvet. A jegyző- után hitlék. A hangulat a Wirth- arzenáljától. Az esseni arzenál pedig
Hogy mi lesz az eredménye Beth- könyvet a szövetségesek előrelátha- kormány ellen, ennek a jelenségnek állandóan a franciák fenyegető ágyúilen szavainak, feszülten várjuk. Lehet, tólag egyhangúlag jóváhagyják és a hatása alatt, megnövekedelt. A kor- nak lőtávolságában van. Franciahogy. azok, akik, eddig kerékkötői legnagyobb örömmel üdvözlik azt mánynak állítólag az a szándéka, ország nem mondhatott lé a Rajnavoltak' a teremtő ' munkának, meg- a tényt, hogy az Ausztria és Magyar- hogy az ántánttal uj tárgyalásokot vidéken életbeléptetett szankciókról,
szívlelik Bethlen szavait. Ha pedig oiszág között felmerült konfliktust ¡kezdjen, ehhez azonban nem fűinek mert fezek szükségesek az ország
nagy reményeket,
.
.
nem, — akkor döntsön a nemzet i barátságosan' elintézték.
érdekében.
SZEGED, október 22.

— A M. T. I. hivatalos jelentése. —

Dühöng a forradalom Portugáliában.

Útban a'kommunista rabok Riga felé.

Scliobei* népszavazás
elrendelését szeretné Tirolban.

Németország nem fogadja el a népszövetségnek Felsősziléziára vonatkozó döntését.

Szeged, 1921 szeptember 4.
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A TEGNAPI II

Vége, vége már hekl . . .
SZEGED, október 22.
(Saját
tudósítónktól.)

A közgyűlés folytatólagos megnyitása után a polgármester diszkré-

ten figyelmezteti dr. Kormányos Be-

nőt: „Remélem, nem beszélsz«?!"
De Kormányos a következő pillanatban már szónokol és a városi
tisztviselők számára a tisztviselők
által elért megtakarítások után 5—10
Százalék részesedési kér. Indítványát
elvetik. Jó is volt, mert dr. Kovács
József alig birt már helyén maradni,
szónoki vénája annyira ingerelte.
A vizflzemi kiadások négy és fél-«
milliós kiadási tételét kifogásolja.
Balogh Károly válaszol neki, akit dr.
Kovács közbeszólásokkal zavar.
Kormányos: Ne mérgesítse már a
tanácsnok urat. (Derültség.)
Balogh Lajos bejelenti, hogy a
tudomány és művészet rovatához
kiván szólni. A Somogyi-könyvtár fűtését kéri, amit a tanács elfogad.
Hoffer Jenő a város szemeteire
¡rányitja a tanács figyelmét és kivívja, hogy a szemetet a Cséri-telepek
módjára értékesitik.
A költségvetés vitája alatt addig
emlegették a kiadásokat, mig az
eredmény nyolcszázezer koronával
terheli még jobban a mérleget.
Ezért a főszámvevő 65 százalék
póladót javasol. Wimmer Fülöp ötven százalékhoz köti magát és kéri
az érvényben lévő telekértékadó behajtását, ami 1,800.000 koronát tesz
ki s amelyet egy vélellen négytagú
többség, a miniszter rendelkezésével
ellentétben, törvénytelenül szavazott
le. Hoffer Jenő és dr. Bodnár Géza
színién ötven százalék pótadót javasolnak, amit azután óriási többséggel meg is szavaznak.
Nagy örömmel ad ezután a közgyűlés hat heti szabadságot a polgármesternek, majd Patzauer Sándor általunk már ismertetett munkásbiztosítási ügyében tett indítványát
fogadják el. A közgyűlés ezzel
véget ért.

GtJMMiSMLok
MINŐSÉGE UTOLÉRHETETLEN, SÜT

Belvárosi Illatszertár
K l u D.-palota. O

Tóth Péterrel izemben.

Telefonszám 706.
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Valódi francia PARFÜMÖK, úgymint: Houblgant, Gofy, D'Orsay
és Gueldy gyártmányok eredeti
üvegekben és kimérve.
Valódi KÖLNI VIZEK.
Roger & Galfet AJK-IR
és BRILLANTIN. Á
legfinomabb SZAPPANOK és
FOGKRÉMEK. MANIKŰR Ízléses kivitélben. ODOL SZÁJVÍZ.

Brilliáns és arany ékC 7 0 i < a W
'

ezüst és arany pénzeket
a l e g m a g a s a b b napi
árban vesz
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Mfllhotfer ékszerész, Kárász-u. 2.

választások javaslata
A belügyminiszter a polgármester vélemenyét kéri. —
Legyen-e virilizmtis és női választójog.
SZEGED, október 2?.

1. Célszerű

lenne-e a bizottsági

(Saját tudsítónktól.) tagok létszámának csökkentése?

A régi nóta ismét megpendült a
városi hatóság lantjának kiszáradt
húrjain. Már a tavasszal is sok szó
esett arról, hogy törvényhatósági
választásokra készül a kormány, de'
a szerencse mindig kedvezett ennek
az intézménynek: a tisztújítás és a
választások
elmaradtak.
Ujabban
gróf Ráday Gedeon belügyminiszter
ismét hozzáfogott az uj törvényhatósági válastásokról szóló törvényjavaslat kidolgozásához. E célból
körrendeletet
intézétt
a városi
és vármegyei törvényhatóságokhoz,
amelyben a főispánok és polgármesterek hozzászólását biztosítja a
törvényjavaslat elvi kérdéseinél. A
belügyminiszter leiratát megkapta
dr. Somogyi Szilveszter polgármester is.
A leiratban elmondja a miniszter,
hogy miután a trianoni béke julius
26-án életbelépett,
elkövetkezett az ideje a törvényhatósági bizottsági választásoknak és a tisztújításnak.
A miniszter, mielőtt javaslatát elkészítené, meg akarja hallgatni a
vármegye és a város véleményét,
hogy a lehetőség szerint . azokhoz
alkalmazkodhasson.
Miután az uj választási törvényt
még nem alkották meg, a törvényhatósági választásokra külön törvényt hoznak. A miniszter leirata 21
pontban sorolja fel azokat a szempontokat, amelyekre a polgármésternek 15 napon belül kell véleményét nyilvánítani. A miniszter lényegesebb kérdései közül megemlítjük az alábbiakat:

2. Fentartsák-e a virilizmust? Ha
igen, milyen adóalap szerint és milyen mértékben ? Nem lenne-e meg'felelőbb, ha az ipari és kereskedelmi jellegű városokban más adóalap szerint osztályoznák a virilisták
jogosultságát, mint a mezőgazdaságai foglalkozó vármegyei törvényatóságöknál ?
3. Miként lehetne biztositani minden társadalmi osztály képviseletét
ugy, hogy egyik csoport se lehessen
tulsulyb m, de az intelligencia vezetőszerepe biztosittassék?
4. Választhatnak-e és választhat
tók legyenek-e a nők?
5. Megmaradjon-e a tisztviselők
külön választható^ és tanácskozási
joguk? Továbbá a társadalmi és tudományos egyesületek vezetőinek
biztositsanak-e helyet a törvényhatóságban?
Ezeket emiitjük meg a miniszter
leiratából, mint a legfontosabb és
egyúttal legkényesebb pontokat. A
polgármester adandó válaszáról még
nem hajlandó nyilatkozni, mert erről
ezideig teljesen kialakult véleménye
nincs. A nagyfontosságú kérdésben
mindössze a következőket mondotta
munkatársunknak:
— Mielőtt válaszomat megírnám,
igen széles körben fogok tájékozódni, hogy a közérdekű' dologban
egyéni szempontjaim még csak véletlenül se érvényesülhessenek. Alig
hiszem azonban, hogy a választásokból hamarosan legyen valami,
mert hiszen már tárgyalt velünk
ebben a kérdésben háromszor is a
miniszter, de a törvényjavaslat mindig elmaradt.

Bécsi kormánykörök
a Magyarországgal való ujabb
tárgyalásokról.

Asztalos- és épületoooo anyagok o • o o
Épületfa minden
OOP méretben PPO
Fürészhulladék
Zárléc és léc
Száraz tűzifa

BÉCS, okt. 22. (Saj. tud.) A Neues
Achtuhiblati jelenti, hogy azokat a
budapesti híradásokat, melyek szerint
a magyar kormány állítólag visszautasít mindén további tárgyalást a
nyugatmagyarországi kérdésben, itteni
kormánykörökben a lapok véleményének fogják fel és nem tartják
illetékeseknek. A tárgyalásokjmár azért
is szükségesek, mert az aláirt jegyzőkönyv kifejezetten tervez ilyent. A
tárgyalások akkor kezdődhetnek meg,
ha a megállapodásokat a magyar
parlament már jóváhagyta.

Botrány
a porosz országgyűlésen.
BERLIN, okt. 22. (Saj. tud.) A
porosz országgyűlés tegi^pi ülésén
Slegerwald miniszterelnök napirend
előtt a felsősziléziai kérdésben fel
akart szólalni, de a kommunisták
fülsiketítő zajjal fogadták és beszédét
folytonos közbeszólásaikkal zavarták.
A centrum a Ház elnapolását kérte.
A három szocialista-párt szavazatával
szemben az ülést fel is függesztették.

Dr. fioffmann Ottó éhségsztrájkolt.
PÉCS, okt. ¿2. (Saj. tud.) Dr.
Hoffmann Ottó, aki ellen lázitás
miatt folyik a vizsgálat, a pécsi
flgyészség fogházában néhány nap?
pai ezelőtt éhség-sztrájkot rendezett.
Néhány napig semmit sem eveit. Ma
azonban már abbahagyta a sztrájkot
és újból eszik.

f

a miniszterelnök pécsi utazása megszakította á politikai pártok tárgyalásait, amelyek folyamén mái csak a
királykérdis
körül vannak némi ellentétek. Gróf Bethlen
István miniszterelnök délután négy órakor
kezdte meg Pécsett hatalmas beszédét ezrekre menő' tömeg jelenlétében. Rámutatott
qrra, hogy az ország élén erős, tekintéllyel
bíró oly kormánynak kell állni, mely megfelelő parlamenti többséggel akadálytalanul tud'dolgozni a romok eltakarításán.
Parlamenti viszonyaink ziláltak. Erőinket
gyengíti a belső bolsevizmus rejtett munkája. A radikálisok és szövetséges társaik.
Tűrhetetlen következményekkel jár az elharapódzott pártoskodás a kormányzatban
is. Akkor, amikor egy főispáni kérdés eldöntése nagyobb probléma ma, mint m á r
milliókat érdeklő kérdés, a kormány nem
tyd megtelelni a nemzettel szembea vállalt
kötelezettségének. Akkor, amikor milli$
komoly kérdéssel kellene foglalkoznia a
kormánynak, akkor ott settenkedik minden ügy mögött a közjogi kérdés, a királykérdés, amely bár közéletünknek súlyos és nagy problémája, de elintézésére
az előfeltételek ma még nincsenek meg.

— Elérkezett — úgymond — az utolsó
pillanat, hogy a nemzetgyűlés pártjai ?
saját soraikban rendet teremtsenek, ha nem
akarják, hogy az ország újból a züllés és
megsemmisülés útjára tévedjen. A felelősséget a kormányzásért nem vállalhatom tovább, ha a kormányzópárt zilájt viszonyaiban a rend nem a|l helyre és a pártoskodás szelleme azoktól el nem távolodik.
Kijelenti, hogy a két kormányzópárt
között nincsen olyan elvi, vagy tárgyi ellentét, amely az összeolvadást lehetetlenné
tenné. Pártok, amelyek egy ország
kormányzatát kívánják kezükben tartani, nem.
aldpozhatók osztályérdekekre. Egységes világnézet alapján alakult pártra van szüksége
a nemzetnek, melyben helyet kell foglalnia
a magyar intelligenciának és a magyar
munkásosztálynak
is, amennyiben nemzeti
alapra helyezkedik.
< Az egységes kormányzópárt megafekulása el nem ódázható, mert a legnehezebb
problémák megoldására most kerül a sor.
A főrendiház, a választójog reformja, a
magyar alkotmány alapvető refórmproblér
mái. De ne nyúljon a magyar nemzetgyűlés ezekhez a kérdésekhez, mielőtt a pártoskodás szellemét soraiban el nem fojtotta.
Reálpolitikára kell egyesülni, nem pedig
jelszavak alapján. A nemzetgyűlésnek meg
kell alkotni a sajtótörvényt, hogy végre az
irott szó szabadságát felszabadítsuk a cenzúra béklyóiból és hogy a sajtó'.újból kultúrintézménnyé váljék. A nemzetgyűlés
sürgős feladata a munkásosztály szociális
helyzetének javítása, a földrejorm
végre?
hajtása és a közigazgatási
reform megvalósítása demokratikusabb alapon. De
végtelen könnyelműség volna, ha Magyarország alapvető reformjait a főrendek nélkül oldaná meg.
A királykérdés nem olyan nehéz, mint
azt hinni lehet. A forradalmi állapot jogi karakterisztikumát az összeült
nemzetgyűlés az 1920. évi I. t.-c.-ben állapította meg. A király eltávozásával megszűnt alkotmányos
jogait gyakorolni. A
királyi jogok gyakorlása másra át .nem
ruházható, azokat a király nem szüntetheti
•meg. A király az ország első funkcionáriusa
és mint más választott funkcionárius, helyéből el nem távozhatik. Vis major, vagy
forradalom megakadályozza őt jogaínaic
minden mennyiségben,
gyakorlásában addig, amig a vis major
a legjutányosabban
tart, de legitim jogai meg nem szűnnek.
beszerezhető "
De ha megszűnik a forradalom, vagyis a
vis major, uralkodói jogait gyakorolni
köteles. Ha jogainak gyakorlása bizonyos
feltételek teljesítésétől függ, mint a jelen
esetben is, akkor a királynak
nyilatkozni
és dönteni kell afelett, hogy elfogadja-e
Szeged. Telefon 10-28.
sis
azokat -a feltételeket, amelyeket fölállitot?
tak, mert a nemzet attól meg nem foszt(Volt Alföldi Gőzfürész R.-T. Hattyassor)
ható, hogy alkotmányos királya legyen.
Ezután a legitimisták és a szabad királyválasztók álláspontját fejtegette a, miniszterelnök. Meggyőződése szerint az uralkodói jogok gyakorlásának nemcsak jogi
Szeged, Tisza Lajos-kÖrut 5£.
Mérték szerinti megrendelésre a legutolsó' feltételei vannak, hanem a nemzet éppen
ugy megkívánhat)», hogy a király elfogadja
azokat a feltételeket, amelyeket a nemzet
kltüzöjt akkor, amikor függetlenségét prokszövetekből a legméllányosabb árban.
lamálta és a trianoni szerződést aláirta.
Tiszte- Fülopli Tltooof férfiszabó.
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A nemzet megbízásából a kormánynak
lettel Aulául! u Uluui Tanonc felvétetik.
kell tisztáznia a helyzetet és a szignatárius
nagyhatalmakkal a nemzet álláspontját
megismertetni. A helyzet tisztázása alkot?
mányos kötelessége a nemzetnek, mert a
detronizáld» forradalmi cselekmény lenne,
és Jegyzeteit szerezze be U03
mely
beláthatatlan
következményekkel
Schwarcz J«n0 könyvkereskedésében -járna. Addig, míg ezeket a tárgyalásokat
Széchenyi-tér 7.. Szeged-Csongrádi takp,-palota.
le nem folytatjuk, addig minden
törekvés,
mely a parlamenten
belül, vagy a parlaÍ R Ó G É P E T vesz, elad és javit menten kívül harci riadó formájában nyilvánul meg, alkotmányellenes és forradalmi
jelenség, ntelyet a kormány telje« etőrel
.elnyomni köteles. Türelemmel és becalSxéchenyVtér 6. •>.
Szalaflok és Corbonptpirok nofly válasz- letes törekvéssel kell a kérdést megoldani,
tékban. Telefon 363.
ím
minden más kísértet polgárháborúra vezetne.

„SYLVANIA." Fakereskedelmi R.-T.-nál

U] férfiszabó-flzlef!

Stek=férfiruhákat

EGYETEMI TfflÖNÍYElf

Keller írógép Vállalat

SlZjB'O B D

Szeged, 1921 október 23.

A kormány ultimátuma a vámmalmosokho*

hírek
BÁNAT

A TÁRSAM

Multakön állal
cseng a fülünkbe szerelmi
Tündököl egyre
multakan át a leányka
Évek u!án níég
mintha tavaszba

madárdal.

szeretnie.

ma ővele járnék.

Álom az éltünk,
és temetés a mi ébredezésünk.
Kinoz az élet . . .
Szép tavaszálmom a balga hité lelt.
Balga hitünkkel
várjuk a multat, amely tova Hint el.
Könytele gyászban
lelkemen bit ül a bánat, — a társam.
*

'

—

— A pusztesjeri Árpád-templom javára a z egyesület
Szádeczky L^jos egyetemi tanár régi
Erdélyi l a k o d a l o m cimti Verses korképét hozza szinre ma este a városi
szinhá/.ban műkedvelők interpretálásában. Tagnap tartották meg a főpróbát, amely a mai esti előadás
erkölcsi'sikerét m á r eleve is biztosítja s hogy az anyagi siker sem
marad el, arról az igiiis rendezőség
már.gondoskodott. Mi minderiesetre
fölhívjuk közönségünk figyelmét erre
a társadalmi eseményre.
— Megnyílik az orvosi fakultás
is. Hétfőtől kezdve az egyetem orvosi
fakultásán is megindulnak az előadások. Ezt igazolják az egyetem
központi épületében * kifüggesztett
cédulák, melyek felhívják a medikusok
figyelmét.
— A Délvidéki Otthon kulturilnnepélyét nem szombaton, hanem
vasárnap, oklóber 23-án délelőtt fél
11 órakor tartják • meg a városháza
közgyűlési termében. Herczeg Feienc,
aki áz ünnepélyen beszédet mond, a
szombat esti gyorsvonattal, érkezik
ide. Az ünnepély műsora a következő: 1. Himnusz. Énekli a Szegedi
Polgári Dalárda. 2. Elnöki megnyitó.
Taríja dr. Széchenyi István. 3. Árpád
siri álma. (Vizió az ozmán korból.)
Irta Miskolczi Kovács Gyula. Szavalja
Mikes Margit urleány. 4. Ünnepi
beszéd. 5. Alkalmi ének. Előadja a
Szegedi Polgári Dalárda. 6. Kunz
Henrik tábori lelkész saját verseit
szavalja. 7. Herczeg Ferenc beszéde."
8. Szózat. Énekli a-Szegedi Polgári
Dalárka.
'.J'
— Rákóczi emlékünnepély. A
szegedi Rákóczi Egyesillet
október
23-án délután 4 órakor a Városháza
közgyűlési termében, II. Rákóczi
Ferenc hamvai hazaszállításának 15.
éves évfordulója alkalmával, nagyobbszabásu hazafias ünnepélyt rendez
a következő igen szép és tartalmas
műsorral: Himnusz. Énekli a Szegedi Dalárda. Megnyitóbeszéd. Tartja
Lantos Béla elnök. Rákóczi Rodostóban.
Előadja
Palágyi
.Lajos,
Kuruc dalok. Énekli Fodor László.
Ünnepi beszéd. Mondja dr. 'Pálfy
József. Szent hamvak. Énekli a szegedi Polgári Dalárda. Ünnepi óda.
Előadja dr. Hajnal István. Hiszekegy. Énekli a szegedi Polgári Dalárda. Záróbeszéd. Taríja dr. Tóth
Imre. Szózat. Énekli a Szegedi D ,lárda. Erre az ünnepélyre a város
hazafias közönségét ezúton is meghívja Lantos Béla egyesületi elnök.
— Értesítem a n. é. hölgyl.óz'önséget
és nőiszalontulajdonosokat, hogy lakásomon (Berzsenyi-u. l/a.) kézi- és mühimzés, valamint rajzmütermet rendeztem be.
Készitek perzsahimzést, plüshimzést, lamburirozást, ugy művészies tervezés, mint
modell és divatlap szerint köpenyekre,
kosztUmruhákra és mindennemű kézimunkákra. Telefon 15—1G. Tarjáimé Fehér

¿tolya.
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Október 25-ig kötelesek beszolgáltatni a hátralékos
vámgabonát. — Izgalom a vámmalmosok k ö z ö t t /
SZEGED, október 22.
záros határidőn belül figyelmeztesse
(Saját
tudósítónktól.)
a vámmalmosokat, hogy
hátralékos
Töljb izben foglalkozott már a kontingensüket október 25-ig feltétSzeged,
azzal az ország közélel- lenül szállítsák be az illetékes gamezése szempontjából roppan nagy bonagyüjtő állomásokhoz. Ha ezt
jelentőségű kérdéssel, hogy a vám- akármilyen okból nem tudják, vagy
malmok nem tudják leszállítani az nem akarják megtenni, ugy a földáltaluk elvállalt vámgabona mennyi- »mivelésügy* minisztérium október
séget. Ennek a lehetetlen állapotnak 25-íke után a még hiányzó gabonaa megszüntetéséről, maguk a mol- mennyiséget a tőzsdén vásárolja meg
nárok is többször értekeztek már. a szerződésszegő malhiosok kárára,
Legutóbb például — mint azt jelen- az érvényben lévő napi áron. A földtettük is — a földmiveléügyi minisz- mivelésügyi minisztérium rendeletét
tériumban volt egy ankét, melyen a GOK körtáviratban, tudatta az érezt a fontos kérdést meg akarták dekeit malmosokkal, akiknek a köulvalahogy oldani. Az értekezletek rében érihető izgalmat keltett
timátumszerű figyelmeztetés.
azonban
mindig eredménytelenül
végződtek, a be nem szolgáltatott
Mint a Szeged munkatársa a GOK
vámgabona mennyisége napról-napra kirendeltségétől édesül, a Szeged és
nőtt és ennek folytán-egyre kritiku- környéki vámmalmosok az általuk
sabbá vált az ellátatlan lakosság szerződésileg beígért gabonamennyikenyerének biztosítása.
ség eddig esedékes 50 százalékáA földmivelésügyi minisztérium a nak a felét sem szolgáltatták be. Így
augusztus
hóról 78
vámgabona behajlása érdekében az például juíius,
összkormánnyal
egyetértöleg ra- vagonnal tartoznak még. Szeptemdikális lépésre határozta' el magát: berről még több a hátrálékuk, ebben
táviratot intézett a napokban a GOK a hónapban pedig alig szolgáltattak
szegedi kirendeltségéhez, melyben be vámgabonát.
felhívta a kirendeltség vezetőjét, hogy
— Odaítélték a Korzó. Mozit
az Apollónak. A lakáshivatal ma
véglegesen az Apolló Mozgófényképsiinház R. T.-nak adta oda a
Korzó Mozi nyári és téli helyiségét
azzal, hogy a két mozihelyiséget a
régi tulajdonosok három napon belül
kötelesek átadni az ujaknak. Amenynyiben ennek, a lakáshivatali határozatnak a régi tulajdonosok nem
tennének eleget, az.uj tulajdonosok
rendőri karhatalmat vesznek igénybe.
— Csűri óra-, ékszerkészítő és javitó
legtöbbet fizet aranyért, ezüst- és aranypénzekért, Kárász-utca 16. szám.
1000

— Értesítés. Cserép Sándor magyar és német szűcsmester műhelyét
Tisza Lajos-körut 39. sz. alá helyezte.

Nágij növényvásár,

— Fenyeget a kerékbetörés. Ismét
egy furcsa jelenségre kell felhívnunk a
közbiztonsági hatóság figyelmét és kérünk \
intézkedést. Szegeden az utóbbi időben
a biciklisek nappal, de különösen este
veszélyeztetik a járókelők testi épségét.
Nappal őrült iramban száguldanak keresztül-kasul a város forgalmas utcáin és
„hopp, hopp" csatakiáltással rémítgetik
halálra az embereket. A vigkedélyübb és
ráérősebb biciklisták természetesen inár
csupa hec?ből is megismétlik támadásukat
és főleg a korzó népének rettegésén elégítik ki ugy déltájon szórakozási hajlandóságukat. Ez az egyik panasz. A másik
az, hogy ezek a bicikli sportsmanok este
lámpanélkűl kultiválják nappali gyakorlataikat és cr s ílolog, a jelekből ítélve,
sokkal mulatságosabb és élvezetesebb lehet.
Tegnap este a Vár-utcára «.vezető korzórészleten. egv üreg urat ütött el qgy biciklista, aki annyira humorista volt, hogy lészállt a biciküjéről, segített az öreg urnák
föltápászkudni, majd barátságos hangon
azt mondta neki jnáskor
jobban vigyázzon öregem l" Azzal, mielőtt az öreg ur a
nagy ijedtségtől szóhoz is juthatott volna,
nevetve felpattaut a biciklijére és az est
homályában Jámpásnélkül tovább indult,
taposó útjára. Ismételten felhívjuk az illetékes hatóság és a rendőrőrszemek .figyelmét a szálguldó biciklistákra és a jelzőlámpanélküli biciklikre és kérjük, hogy
léptessenek erélyes intézkedést életbe, mielőtt még komolyabb baj keletkezhetnék
egyes biciki is sportolók gondatlansága miatt.

— Mindennap kiolvashat egy

MI0IO) S Z É D Í T I ,

MENYASSZONYI -

koszorúk és csokrok

legolcsóbban, nagy választékban

.Körmendiné
virágüzletében
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Szécheni]i-térl5.sz.
— Statárium a gyujtogatásra.
Dr. Kotizwald Endre, a szegedi királyi törvényszék elnöke, ma délben
hirdette ki a statáriumnak a gyujtogatásra is kiierjesztett rendelkezését
Szeged város és a hozzája tartozó
felszabadult részeire is.

— Magyar stíl. Kedves meglepetésben
részesített bennünket Mayer Dezső tanár,
aki munkatársunkat meghívta, hogy te— Aranyért, brilliánsért, ezüstért a
kintse meg az általa tervezett magyar stilü
legtöbbet fizet Gáspár, Kölcsey-u. 2.
modern ebédlöt, amelyet egy pesti nagy
— Negyedmilliós
sikkasztás
angol ¡tiöi szalón tulajdonosa részére kéegy helybeli lapnál. Az egyik regszíttetett. Fekete csiszolt lakk alapon festett gyönyörű magyar térkitöltéssel dúsan j geli lap hosszabb riportban számol
diSzitett bútorok. Egy nagy kredenc, egy | be arról, hogy a Szegedi
Hiradó
kis tálaló, nagy kihuzós asztal, 6 szék és 1
kiadóhivatali főnöke vállalatát három2 nagy ebédlő fotelből áll ; a gyönyörű
százezer koronával károsította meg
iparművészeti remekmunka, amely számos
látogatót vonzott már eddig is Kotlár és
részben azzal, hogy fjktiv nevekkel
Hajdú ipartelepére anélkül, hogy nagy
töltötte be az előfizetési iveket és
dobbal reklamirozták volna.

Mozi
Ma, szombaton

utoljára

A német filmgyártás legnagyobb alkotása, melynél szebbet, jobbat,
tökéletesebbet még nem produkáltak!

Boleyn Anna.
Törlénelmi dráma 6 fclvonésban.-

Főszereplő: H E N N Y POKJTTEM«

Sohasem lehet elfelejteni, örök
élmény marad annak, aki látta.

A mai műsort csak 16
éven felüliek nézhetik meg.
Vasárnap, egy napig

Olga Frohgemuth.
Társadalmi dráma Félix Salteii regénye után
5 fetvonásim. Címszerepben: DORA KAlSElt
Azonkívül:

Férjuram féltékeny.
Vígjáték 2 felvonásban.

ELŐADÁSOK:
Hétköznap fél 5, fél 7 és fél 9 órakor.
Vasárnap fél 3, fél 5,6, fél 8 és 9 órakor.

így tekintélyes összegű jutalékhoz
jutott, részben pedig azzal, hogy
élelmezési cikkek beszerzésére pénzt
vett fel és azt elsikkasztotta.. Érdeklődtünk a kárvallott kiadónál, aki a
kárára elkövetett sikkasztásról felvilágosított bennünket. A sikkasztás
tényleg megtörtént. A hüllen tisztviselő, aki azonban nem volt a kiadóhivatal főnöke, hozott ugyan néhány fiktív megrendelést és előfizetést, de a kárt azzal okozla, hogy
az előfizetési összegeket felvette s
azokat be nem szolgáltatta. A kár
tekintélyes része pedig abból származott, hogy Wéber Rezső élelmiszer bevásárlására, melyet a kiadótulajdonos' alkalmazottai
számára
eszközölt, hogy azokat a bekövetkező nehéz téli hónapokban olcsóbb
átuval láthassa el, nagyobb összegeket vett fel és a pénzt saját céljaira fordította, majd pedig megszökött.

x Legújabb női és lefiny felöltök, kosztümök, aljak, blúzok,
női és férfi gyapjúszövetek, tf:Iymek stb. legolcsóbb árban Remény iné
divatháza, Széchenyi-tér 2. (Főposta
mellett.
*
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könyvet egy koronáért, ha előfizet a
Szalay-kölcSönkönyvtárban
Kigyó-u. 1.
— Az ujszegedi háromszögben
is megszűnt az őrlési tanúsítványrendszer, A földmivelésügyi minisz«
ter értesítette a GOK szegedi kirendeltségét, hogy a felszabadult
ujszegedi háromszög területén eddig
érvényben lévő őrlési tanúsítványrendszert megszüntette, mert a malmok kötelezettséget vállaltak, hogy
a vámgabonát maguk szolgáltatják be.
— Töri aranyal. ezüstöt, pénzeket, legmagasabb áron vesz Tóth órá8,Kölcs'ey-u.7.072

Nyakkendő

készítés és javítás legszebb kivitelben

SfÍNDOR IBOLYA
Mérey-utca 7, I. etji. 4.

m

Telefon 961.

Aranyért, brilliánsért, ezüstért a
legtöbbet fizet Gáspár, Kölcsey-u. 2.

— A kettős birtokosok határátlépése. Az államrendőrség közigazgatási osztályának közlése s?erin|
a sxerb demarkációs vonalon keresztül a kettős birtokosoknak, határátlépése e hó i4-én tényleg megkezdődött. A szerb területről átjönni
szándékozó kettős birtokosok azon-:
ban csak abban az esetben léphetik
át a demarkációs vonalat, ha ez
ellen a magyar hatóságoknak nincs
kifogása, A határátlépői igazolványokat ezért a magyar vámőrszakasz
parancsnokság utján, a
vármegyei
csendőr „T" osztállyal
kell láttamoztatni.
' — Aranyért, brilliánsért, ezüstért a
legtöbbet fizet Gáspár, Kölcsey-u. 2,
— Ártalmatlanná tett betörőbanda.
A rendőrség ma letartóztatott négy fiatalkorút, akik már hónapok óta fosztogátják
a szegedi kereskedők üzleteinek kirakatait és igy legalább százezer koronát loptak össze.
x Győződjék meg róla, hogy aranyért,
ezüstért, arany- és ezüstpénzekért legtöbbet fizet Deutsch Imre Széchenyi-tér 9.
Korzó Mozi-ház.
-«no
Holnap, vasárnap délelőtt tél 11 órakor

Fi 1 h 3 r m q p i k u s h a n g verseny
H BEEVrtROSI

MOZipffri

Egyetemi haílgatókbérletjegyet
(öt hangversenyre 30 koronáért)
kaphatnak. Jegyek a Belvárosi Mozi
elővételi pénztáránál válthatók.

SZBGBD

—HOSllsHusiander vásárol legmagasabb
árért aranyat, ezüstöt és pénzeket. Kígyó-u. 6.

x Szenzációs nyeremények.
Egymillió, kétmillió, sőt hárommillió koronát is nyerhet az uj magy.
kir. osztálysorsjátékon. Hivatalos árak:
egész 96.—, fél 48.—, negyed 24.—
kor. Megrendeléseket pontosan teljesít október 30-ig és az uj játéktervet, valamint a megrendelt sorsjegyet azonnal megküldi a Benkö Bank
Részv.-Tdrs. Budapest, Andrássy-ut
60., a népszerű bankház, mely 20 év
alatt sok milliót fizetett ki. Megrendelés levelezőlapon is eszközölhető.
— K ö t ö t t ' garnitúrák legolcsóbban
Babós Elek Utódainál,Tisza L.-körut 32.1000a

H

eo jiilit
tesz meggyőződhetik, hogy

cipőszükségletét

c

legjobb minőiégben és
legolcsóbb áron csak a

ipésziparosok
Termelő
Szövetkezetében

Csohgrádl-sugárut 9.

szám alatt szerezheti be.
Sstjsleml hallgatóknak árkedvezmény.

SZÍNHÁZ
HETI MŰSOR:
Vasárnap délután: Szép Heléna.
Vasárnap este: Oyerekasszony, népszínmű.
Hétfő: <4 kis kadét, operett.
Kedd: Casanova, operett.
Szerda: Rigoletto, opera. A) 15.
Csütörtök: Az apám felesége, vígjáték. Bemutató. B) 16.
Péntek: Rigoletto, opera. B) 15.
Szombat: Az apám felesége. A) 16.
Vasárnap délután: Pacsirta, operett.
Vasárnap este: A kis kadét, operett.
• A színházi iroda hlrel. A szezon
első operaelőadása, Verdi klasszikus Rigólettoja, szerdán lesz. A címszerepet Halmos Gyula, Mantus hercegét Tihanyi Zoltán, Gildát Nagy Katinka, Magdalénát Turai
Emma énekli. — A hét újdonsága Verneuil
pezsgő jókedvű vígjátéka, Az apám felesége. Kevés, de kitűnő szerepeit a Palágyipár, Kálmán Sári, Gáspár Margit, Faludi,
Gáspár és Czeglédi játszák. November
1-én, kedden este régi hagyományokhoz
híven, a Molnár és gyermeke népies szinmü
kerül színre az egész társulattal.

„REKORD"

cipőüzemben

legjobb kivitelű clp8k< valamint felsőrészek legjutányosabb árban készülnek

Szentháromság-utca 39. sz. g

Olcsó tiizifa!

Elsőrendű száraz f Q C
nyár-hasáb tűzifa 1 0 3
métermázsánként

JJ
J\
**

Iritz Béla és Társa
fatelepén

Vásárhelyi-sugárut 16. szám.
Télefon 4-49.
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Téli kemény

fejes káposztát

a posteleki uradalom terméséből
vágontételekben szállit »1034
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HERCZEG FÉRENC kÉPVISELÖ-

Herczeg Ferenc a
neki felajánlott törökkahizsai képviselőjelöltséget — tekintettel az időközben megváltozott politikai viszonyokra — nem fogadta el.
JELÖLTSÉQE. .

Hogy élnek Szegeden az egyetemi polgárok
#

SZEGED, október 22.
(Saját tudósítónktól.)

Az egyetemi polgárok mindig külön társadalmat képeztek; valahogy
állam voltak az államban. Egy hónapja sincs még, hogy az egyetem
Szegeden van s már is észrevehető,
hogy a város pulzusa élénkebben
lüktet. Mi, a sajtó munkásai, ha az
egyetemről bármilyen Vonatkozásban is irtunk, mindig az úgynevezett hivatalos közegeket, a városi és
egyetemi kapacitásokat interjuvolluk
meg. Most azonban azt szereinők',
ha az egyetem Szegedre származott
polgárait közelebb hozhatnánk a mi
szegedi társadalmunkhoz és mivel
tudjuk, hogy ennek eléréséhez egy
hónapnál hosszabb idő szükséges,
egyelőre előtanulmányokat végeztünk
olyirányban, hogy megtudjuk, hogy
élnek, vagy hogy érzik magukat
közöttünk.

gény van az egyetemi hallgatók közölt. Már is vannak, néhányan, akik
nem várták be a téli szezont. Mar
külön tánciskolájuk is van, tehát
komolyan készülnek a téli sze?pnra.
Az egyetem kebelén belül néhány
társadalmi egyesület is működik.
Ezek közül kettő, a SzETHE és az
Egyetemi Kör már Kolozsváron is
működött. A két emiitett egyesület
egymással rossz viszonyban volt, de
legutóbb a szegedi fiuk létrehozták
közöttük a békét. Az Egyetemi Kör
most tisztújító közgyűlést tart és a
(ínségeknek felét a szegedi illelőségü egvelemi hallgatóknak engedik
át. Külön egyesületük van a délvidékről menekült egyetemi hallgatóknak, inig a római katolikus vallásúak az Egyetemi Szent Imre-körbe
tömörülnek. Itt emliljük meg, hogy
a Szent Imre-kollégium már november elején ünnepséget fog rendezni.
Sok a szegedi egyetemen a női
hallgató is. A szép netn többé kevésbé szeparálja magát a fiuktól. Nekik a Kossu'h Lajos-sugáruton van
konviktusuk és többnyire csoportosan sétálnak az utcákon. Idejük legnagyobb részét komoly tanulással
töltik, ami nem is csoda, mert legnagyobb részük medika és bölcsész.
Sok szó esik az egyetemi hallgatók között azokról a félhivatalos és
hivatalos társadalmi akciókról, melyeket az ő anyagi helyzelük feljavítására foganatosítottak. Azt az akciót, hogy egyes családok a szegénysorsu hallgatóknak bizonyos
napokon ingyen étkezést biztosítsanak, nem szívesen fogadják el. Sokkal szivesebben vennék, hogy ha
más megoldást találnának.

Ha az ember elvegyül közöltük és
Szegedről beszél velük, mintha csak
összebeszéltek volna, Kolozsvárra
terelik a szót és azt 'sírják vissza.
Több, másféle metódusunk azonban
sikerrel járt, egyébként sem erdélyiek
mindannyian s ezek persze alkalmasabbak arra, hogy tárgyilagosan Ítéljék meg a helyzetet. Az egyetemi
polgár élete azonban már nem a
régi, aminthogy senkinek sem olyan
az élete m.a, mint a háború előtt
volt. Sok, nagyon sok közöttük a
szomorú ember, hiányzik belőlük a
régi egyetemi hallgató legtöbb karakterisztikuma.. Szomorúak a fiuk és
bizony van is rá okuk bőven. Sok
közöttük az erdélyi, akik az elfelejthetetlen édes otthont és a családot
hagyták el a messzi bizonytalanságban. Ez a részük nem is törődik itt j
Szegeden sokat az egyetemi hallga: '
tók társadalmi és egyesületi mozgalSZEGED, október 22.
maival. Nagyrészük igen szegényes
Szegedi
értéktőzsde:
Kötés nem jött
anyagi viszonyok között él, külön létre.
kosztra sem igen telik és a Menzán
Szegedi árutőzsde: Kötés nem jött létre.
étkeznek. Van persze olyan egyetemi
hallgató, nem is egy, akit viszont
lei-val támogatnak a szülei. Tessék
most azt a valuláris átszámítási műveletet fejből hirtelen megfejteni: beváltását és beszerzését legelőnyöezek a fiuk persze nagyszerűen él- sebben, tőzsdei napi áron eszközli
K R O Ó F E R E N C >020
nek. Némelyiknek egész kis vagyona
hever bent a Csongrádi Takarékban.

Tőzsde.

m összes igei nml

Az ittlévő hallgatók száma 800
főre tehető és noha egy nagyrészük
szűkös és szerény anyagi viszonyok
között él, a másik tábor viszont
szinte minden kávéházban törzsasztalt tart, színházba, moziba jár, ott
van mindennap a korzón és olvasóm, ha jól öltözött fiatalembert
látsz akárhol, kiről „nem tudod biztosan, de mintha már láttad volna
valahol": hát egyetemi hallgató az
is; mert- ez a jobbmódu frakció, viszont mindenütt ott van. Szegeden,,
ahol a társas érinlkezés dolgában'
klikk-rendszer uralkodik, lassan szokott végbemenni az a folyamat, amit
hirtelen nem tudunk másként kifejezni, mint: vegyülés vagy keveredés.
Azt hisszük, mire a téli szezon megindul, magától is végbe fog menni
ez a folyamat, mert sok jóképű le-

M b és Pénzváltd-nzlBt
•
Vaspálya-utca 5, •
Szeged-állomás mellett.
Telefon 6-89. Pénztári óra egész nap.
A budapesti magánforgalom: Dollár
735-737, márka 470, osztr. 23,'feokol 760.
ZÜRICH, október 22. (Nyitás.) Berlin
3.05, Newyork 538, Milano 25.10, Bukarest 3 95, Budapest 0.70, Varsó 12, Prága
5.65, Bécs 30, osztr. bélyegzett 2!, Zágráb 1.75.

Dinár, Dollár, Lei,
mindennemű
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P É N Z E K vétele és eladása
KAROLYI-UTCAI KROÓ
BANK- ÉS VÁLTÓÜZLET
I. ker., Károlyi-utca 2. és Feketesas-utca 8.,
sarok, volt Feketesas-kávéliázzal szemben.

PÉNZTÁRI ÓRA EGÉSZ NAP.

Délvidéki Kereskedelmi Bank és Váltóüzlet

a Wiener-Commerciál-Bank
budapesti fiókjának kommandiltja Szeged, Klgyó-utca 6.
(Keleti-palota.) =
Telefon: 11—62. és 13—43. szám.
Üzletágai: Váltóleszámítolások, folyószámlahitel, értékpapírok vétele és
eladása, valuta-, deviza- és mindennemű tőzsde- és banküzlet.

Elfogad betéteket a Wiener-Commerclál-Bank
= = budapesti fiókjának böíőtkqnyveire. =
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Szeged, 1921 o k t ó b e r ^ .

Kabarét nyitnak
a Széchenyi moziban.
Meg fogják kapni az engedélyt.
Ismereles, hogy a Széchenyi mozi
helyiségét a lakáshivatal meghagyta
eredeti tulajdonosának', a Star-filmgyárnak és. hogy a mozi igazgatósága a már elvett játszási engedély
visszakapása iránt is megtette a
székséges lépéseket. E lépések mindezideig nem vezettek eredményre,
ugy, hogy az igazgatóság elhatározta,
•hogy a mozi helyiségét kabarévá és
orfeummá alakittatja át'. Ez irányú kérvényüket elő is terjesztették, amelynek alapján napokkal ezelőtt a közigazgatási hatóság megejtette a &ök*.
szükséges tűzbiztonsági vizsgálatot.
A vizsgálat sikerrel járt, amennyiben a bizottság nem' talált semmi
kifogásolni valót és tűzbiztonsági
szempontból a kérés teljesítése ellen
nem tettek észrevételt. így a játszási engedélynek semmi akadálya
nincs. Az engedély kiadásának, amely
most már napok kérdése, egyedüli
hátráltatója, hogy a Star R.-T* ezideíg nem jelentette be az üzem felelős vezetőjét. Amint ez a bejelentés megtörténik, az engedély napvilágot lát. Ugy, hogy' hetek kéiw
dése már csak, hogy Szeged egy
kabaréval legyen gazdagabb.

Modern Bérautók
a SHS-GHRH6EBHN
legolcsóbban kaphatók.
Ugyanott kttlcsttnkerékpárok. Telefon 11—34. FeUetcaaa-u. 13,

SÍPORT
A nagy mérkőzés esélyei. A
holnapi SzAK—SzTK mérkőzés eredményét igen ,bajos megjósolni. A
SzAK legjobb csapalát állítja ki,
mig az SzTK-nál 'már legutóbb támutattunk arra, hogy egyes játé' osaik nincsenek fit kondícióban. A
Testgyakorlók egyébként sem mutattak olyan formát, hogy nagy ellenfelükre veszélyesek lehetnének. A
SzAK-nak afonban mégis meg kell
dolgoznia a bajnoki pontokért, ha
az eredményt imponálóvá akarja
tenni. Mi a SzAK 2—3 gólkülönbséggel való győzelmét vár|uk; eldöntetlen eredmény azonban szintén
nincsen kizárva. A mérkőzést ¡vancsics fogja vezetni, ami garancia
annak fair lefolyására.
Szegő István az MTK jóképességü
sprintnere, mint orvosnövendék a szegedi
egyetemen folytatja tanulmányait és a Zrínyi
felkérésére elvállalta az atlétái trenirozását.

Kitartás
Egyetemi
Atlétikai
Klub. Megemlékeztünk már arról,
hogy az Egyetemi Atlétikai Klub,
mint Kolozsváron; ugy Szegeden is
intenziven fogja a sport minden ágát
művelni. A klubnak most is KEAC
a neve, mely névben az első betű
Kolozsvárt jelenti. Önkéntelenül is
előtérbe tolódik tehát a kérdés, hogy
miért KEAC és miért nem SzEAC?
Kérdezősködéseinkre azt a felvilágosítást kapluk, hogy az egyetemisták
feltétlenül ragaszkodnak a K betűhöz
és hogy azt megtarthassák és mivel
kolozsvári most már nem lehet, a «
Kitartás szót iktatták a címbe az
Egyetemi Atlétikai Klub elé. Az
egyetemiek klubja tehát továbbra is
mint KEAC fog működni.
Vivószakosztály a Zrinyi-ben. A Zrínyi
sportegylet megalakította vivószakosztályát,
melynek dr. Hunyadi Vass Gergely az elnöke. A vívótanfolyam november 1-én kezdődik, mesterük a kitűnő Armentano és
azon 20 vívó fog résztvenni.

Társas összejövetel. A téji hónapok alatt is ébren akarja tartani,
a Zrinyi tagjai között az összetartozandóság érzését, ezért 2 hetenként hölgy és férfi, tagjai részére
társas összejöveteleket rendez. Az
első ilyen összejövetelük holnap lesz.

Szeged, 1921 október 23.

Apró tőrténetek.

— Rtfli idők cmlíkri. s?jgQEP, október 2?.
(Saját

tudósítónktól.)

Amikor még a „Kecske" nagyIrafik az Iskola-utcában volt, Lipcsey
Ádám hetenként, a szambát esti
gyorssal lerándult S z e d r e , Mindig
jött vele valaki, jobbára bohémvilágból, akivel megismertettük a
halászlét, a kapros lepényi, a fonatost és hasonló jókat. Vagy a. Kasszán, vagy Bitó sógornál zajlott • ie
az estebéd, amelyen megbeszéjődött
a másnapi program.
— Vasárnap délelőtt H órakor
az elnökhöz megyünk egy kis pálinkára, meg miegyraásrii — adta
}ci az utasítást Ljpgsgy. —, Tudni
kell, hogy az elnök: Tömörkény
István vóltv akinek az Oroszlán»
utcáfcap levő lakásán mindig megfordultak a pesti urak és egyéb
parasztok.
Lipcsey óhajtására a „Kecske"
előtt gyülekeztek a bohémok már
féltizenegy előtt, ahol a .Luxor" meg
az „Enala" megvásárlása után
megbeszélték az újsághíreket és a
politikai eseményeket. A társaság
széles jókedvvel beszélgetett, amikor
a Tiszapart felől biciklin érkezett
Újlaki Antal, a „tesvir*, vagy amint
némelyek nevezték: „a férfiú".
— Nincs valami újság? — érdeklődött Újlaki.
— Lenni van, — válaszolt egy
kissé baljós hangon Lipcsey, aki a
társaság egyik tagjához fordulva,
kérdezte *
— •Hát tényleg megtörtént?
A kérdezett nem tudta, hogy miről van szó, de azt sejtette, hogy a
játékoskedvü Ádám valakit ugratni
akar és szomorún válaszolta:
— Mejg bizony. ,
— Es tényleg a kukorica ring
idézte elő a bajt? —érdeklődött
tqyább Lipcsey. .
— Haussera spekuláltak kukoricában, — válaszolt a kérdezett.
— De hát mi üthetett az öreg
takarékhoz, hogy az ilyen kockázatos
üzletbe belekeverte magát, — sopánkodott Lipcsey.
— A legkonzervatívabb intézettel
is megesik az ilyesmi.
— Sose hittem volna, hogy az öreg
takarék valaha bajba jusson, —
fűzte a szót tovább Lipcsey.
. Ujjaki erősen figyelje a párbeszédet, majd hirtelen felkapott a bipíkr
lire és hajtott • egyenesen az öreg
takarékhoz, amely — vasárnapiévén
— természetesen zárva volt. Hangos
szóval kereste az igazgatóságot és
követelte, hogy adják ki a betétjét;
mert ő ott jigm hagyja a keserve?
verejtékkel megkeresett pár koronáját,
ahol résztvesznek a kukorica ringben.
Előkerült az öreg takarék szolgája, a
Sándor bácsi, aki megnyugtatta Újlakit, hogy nincs semmi baj, az öreg
takarék sose állt olyan erősen, mint,
mostanában és se a múltban, se a
jelenben kukoricával nem spekulál.
Erre a „tesvir" ugy ahogy megnyugodott, de azért kijelentette, hogy
hétfő reggel mégis kiveszi a kis
pénzt, mert egy-két részvényt akar
vásárolni, Természetesen a pénzkivételből nem lett semmi; de amikor
délután találkozott Újlaki Lipcseyvel,
azt mondta neki:
—.Nagy riportot irtatÜi az öreg
takarék alaptőkefelemeléséróí. Ha van
pén&ed, Ádám, ajánlom^ hagy csak

lU^már nem, Tónikámtakaréknak, ahol te betétes vagy,
nem célirányos a részvényeit vásárolni.
— Mért ha te megijedsz ér k*

SZBGBD
— Minden- van benne szép —*
válaszolt indulatosan a karmester.
•
*
Szép van meg a dekaráció, szépvan
Somogyi
Károly szinigazgatása meg az előadás és szép van meg 9
idején Znojemszky
Nándor volt a beszédje.
szinház karmestere. Jó kedélyű, dol— Nincs abban egy szép mondás
gos ember volt az öreg ur, aki sem — heccelte az öreg urat egy
büszke volt lengyei származására, de fiatalabb ujságiró.
folyton hangoztatta, hogy ő jó
— Te csak hallgatódzál, te vagy
magyar, noha egy kissé furcsán ej- meg egy kis gyerekecske,. aki nem
tette a magyar szót.
értesz semmi. Tudhatnálsz a magyar
A szezon közepén került szinre példáulbeszédböJ, hogy ne szoljálsz
„A szép Meluzina", látványos szín- szájad, nem fájlsz a feje.
Játék, a Népszínház díszleteivel. Egy
— Hát mondjon csak egy szép
pár este akadt közönsége, de a sajtó mondást a darabból karmester ur —
nem igen lelkesedett a darab színre - fceccelődött az ujságiró.
hozatalán..
— Akár száz is mondja. Teszek
— Nekteknek, a kritikántoknak, azt a mondás, amikor Raymond szesemmi se nem tetszi — nyájasko- rc!mcü leszi a szép Mulezinába és
dott Zfiojefnszky. Pedig A szép Mule- szavaíja az érzelméibül, azt<Sondja:
zina az van meg egy szép darab.
— Oh Muzelina, oh Muzeiina, én
Na ja, nekteknek nem paszolja a szánkázok rajtatad. Ez csak szép
gusztusátok.
van meg, aztat a kutyafájájátok. Na
— Mi szép van a darabban kar- freilich, most megadtam a vélemémfistgr úr? — évődtekZnojemszky- nyembül .
vel az újságírók.
veszed a pénzed, összeomlik a legerősebb takarék is . . .

Riport a nyomorúságról.
Itt a tél « küszöbön.
SZEGED, október 22.
(Saját
tudósítónktól)

Kora reggel indultam el hazulról.
A városháza tornya fél hatot vert. A
köd még emelkedőben volt. A MarStérep egymást érik a tanyai kocsik,
melyen subába burkolva, pipával a
szájukban, magyar gazdák ülnek.
Mellettük az anyjuk, ki sem látszik
a sok nagykendőből. Majdnem valamennyi kocsi fát hoz. Mikor megérkeznek a Mars-térnek részükre kijelölt helyére, leszállnak éB első
dolguk a lovak letakarásajés rnegabrakolása. Azután a kocsi mögött
szalmából szabadtüzet raknak és a
szalma lángja mellett melegedve,
szalonnát pirítanak. Früstökölnek.
Szalmaláng amilyen könnyen lobban, oly hamar el is hamvad s
ezért időnként a kocsiderékban
levő fának a háncsából táplálgatják
a tüzüket és igy várják a [vevőt.
Amint ott állok egy nagybajuszu
fás embör tüze mellett és. azon gondolkodom, hogy egy riport eráhyában hogyan is szólítsam meg a földit, egy bátortalan hang szólal meg
mellettem.
— Bácsi kérem; tessék már megengedni, hogy én is idéálljak a tüz
mellé.
Ránézek a hang tulajdonosára.
Egy alig .12 esztendős, pöttömnyi legényke. Nyakán egy taliGska álalvetővel, a nqgyan htivös
reggelben

mezítelen lábakkal, rövidke kis nadrágban, rongyos, vékonyka kabátká-

ban, hajadon fővel. Lilás-kék az ajka.
Bátortalanul néz reám.
— Gyere ide kis szerencsétlen,
— mondom és magam húzom a
tűzhöz közelebb.
— Köszönöm, — rebegi alig hallhatóan és a másik pillanatban már
leguggolva melengeti vörös kezeit a
tüz felett.
Ezalatt a gazda is a tűzhöz jön
és anélkül, hogy engem figyelemre
méltatna, a kisfiúhoz fordul.
— Hát té má mit keresői itt?
Riadtan néz rám a gyerek, majd
. a gazdára, azután szinte fájdalmas
arccal feláll és sírásra görbült szájjal hátrább húzódik.
— Ejnye bácsikám, ne legyen
már ilyen kőszivfl, — mondom köszönés helyett, — .nem
fogy.

egy szegény, szerencsétlen teremtés,
akit majd megvesz az Isten hidege?
— Dfijszeq npm is b,ánom én, ha
csaK itt melegszik, oszt nem töri
rosszban a fejét, — feledi az ön,g.

— No gyere ide te gyerök, — szól
neki, — aztán hát melegödj.
Azzal előkotorássza a lajbizsebből a pipáját» megtömi, lehajol, zsarátnokot kapar ki a tűzből, melyet
először megpiszkált, ráteszi pipájára
és nagyokat szippantva erpgeti á
füstöt. .
így maradtunk csöndben egy pár
percig. Az öreg pipázik, a gyerek
boldogan, pirosló arccal melegszik,
én pedig hol egyikre, hol a másikra nézek és agyamban ezer bolond gondolat kergetőzik. Itt állok a
két véglet: a jólét és nyomorúság
között. Én, az ujságiró, a köz embere, aki gazdagot, szegényt egyaránt köteles vagyok szolgálni. Itt állok tehetetlenül a nyomorral szemben.
Szivem minden melegével a kis
sierencsétlan felé fordul és szinte
gyűlölettel telik meg a nyugodtan
pöfékelő subás gazda iránt. Ezalatt
a köd teljesen elült. Csipős szellő
kezd lengedezni, a kis rongyos még
közelebb húzódik a tűzhöz. Nem is
állja meg a gazda szó nélkül.
— Ejnye mán te, mögégetöd
magad.
— Nem égetöm én, vigyázok, —
feleli már vidorabb hangon. — De
hisz éji már olyan jól fölmelegödtem, hogy mán égy csöppet sem
fázok.
— Hát osztán hallod-e, miért
nem húztál cipőt a lábadra, kérdi
tőle az atyafi.
— Mer nincs, — volt a lakonikus válasz.
Az öreg paraszt szömhunyorgatás
nélkül vágta zsebre a választ és
csak az én szivem dobbant meg
hevesebben.
— Hát mé nem vösz az apád?
— folytatja tovább az öreg a faggatást, amely láthatólag kezdte érdekelni.
— Nincs neköm apám, — mondja
szomorúan a kisfiú, — otlveszött
a Piavénái, igy mondja az édösanyám. Az meg mosni jár,.de nem
bír eleget keresni ránk, mert nyolcan vagyunk testvérek. .Két néném
beteg, mind a kettőnek a mellé fáj,
meg vért köpnek. Azéti vagyok én
itt,, hogy az anyámnak segítsek
keresni, mög hogy fát vigyek haza,
mert már #znak a nét^m1. Egymás mellett fekszenek, de nincs
nekik mivel takaródzni.

Igy mondja eí egyszuszra minden
kérdés nélkül a gyerek, aztán odafordul a gazdihoz.

— Bácsi kérőm, adjon neköm
egy kis hasáb fát, hadd vigyem
haza tüzelőnek.
— Elmöny innen I Nem gondolod,
maid szétosztogatom a tát. Nézd
csak. Az embör a kis ujját pyujtja,
mán az egész keze kéne neki. Ha
fölmelegödtél vödd a talicskádat,
oszt eriggy munka után, Isten
hírével.
El is ment szegény. Én pedig
utána, mint akit leforráztak. Utolérem, megszólítom.
— Hogy hivnak téged, kisfiú ?
— V. Istvánnak, feleli és látszik,
hogy már szeretne szabadulni.
— Mc-ad kis ttpsém, — kérdem
tőle —, szoktál te kéregetni az
emberektől ?
Láng fut végig a gyerek arcán,
szemei könytengerben úsznak, meg-*
nő a gyerek és sértődött hangon
mondja:
— Ne tessék azt hinni, mert most
ettől kértem. Nem szoktam én kéregetni. Trogeroskodom én. Dolgozok.
Nem enged az anyám kéregetni.
Őrmester volt az apám. Nem is
kéne neköm mezítláb lenni, ha élne
az apám, meg volna is meleg
konyhája akkor a két nénémnek.
jgy mondja az anyám.
Azzal felkapja talicskáját és egy
pjllanat alatt eltűnik a piac népe
között...
Szinte megsemmisülve állok ott a
pjac forgatagában. Megindul az
adás-vevés. Urak és hölgyek, iparosok és mesterasszonyok alkudoznak
a fákra: a' téli tüzelőkre. A nap
magasan jár. Érezhető is már gyengülő melege, mely csak pár napig
tart még, hogy ismét átaludjon egy
telet.-És erre gondolva felkorbácsolódik agyamban a gondolat, mi lesz
ismét e télen a szegényekkel, a
szükségben levőkkel, az apátlan
árvákkal, a mezítlábas kis Pistákkal
és a beteg nővéreikkel, akik nem
mennek el koldulni, hanem dolgozni
akarnak, hs mi lesz azokkal, akik
még nem bimak dolgozni vagy már
nem bírnak dolgozni. Ki gondoskodik róluk ?

Indítson meg a társadalom akciót
a kis mezítlábasok felruházására.

Vegye ismét valaki e szükségben
levők istápolásának ügyét a kezébe
és vezesse azt felejthetetlen emlékű
jó Orkonyi Edénk szellemében,
hogy megnyugodva tekintsen le az
Ur " oldala mellől az ő sokat szenvedő szegényeire...
i
Dr, Flsach-féle

Skabolorm'kenöcs
ujből kaphtfő.
Leghamarább megszünteti

sömörl, ótvart, rühességet!
Nem piszkit, szagtalon, nappal is
használható. 15. 25 és 40 K-ás dobozokban. Bedöfzsöjés útónra való
Skaboform-puder 7 K. Kén- és
kátrányszappan 20 K.
Kapható minden gyógyszertárban.

bőrkemenyedést, szemölcsöt
leghamarabb eltávolítja

Dr. riuch-ftie

<<**

1 B y t á 20 K. Kopható minden-gyógyszertárban. Ffírak-
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díszesek, valamint fehér fayencelapokkal kirakottak is készen k a p h a í ó k
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jogi és ügyvédi'
szemináriuma

FIÓKJAI

BELVÁROS:

HiSÓVÁROS:

Vörösmarty-u. 5.

Boldogasszony-

Kaszinó-épület

sugárul 59. szám.

Jegyzetbérlet. — Rekapituláció.

BALÁZSmodellház
Hans Freischütz. M f l R I E P I B f l D

Több hölgy együttes kívánságára
megbízottunk helyszínre utazik.

Antwerpen
Arad
Aussig
Basel
Belgrad
Berlin
¡

Az őszi szezonra megnagyobbítottam az
üzememet és bármily nagy rendelést gyorsan és pontosan eszközlök I 7 C ó 1 r ~

Korona-utca 3. szám. ^ « a n . gs
Szép magánházak, bérházak, villák a
város minden részében azonnal elfoglalható lakásokkal.
Egy igen forgalmas helyen emeletes
szálloda 15 vendégszobával és teljes
berendezéssel.
Elsőrendű lö'dblrlokot cserélnék magánházért, azonkívül mindenféle üzlet
eladását a legsürgősebben közvetit

NAGY

a legtöbbet fizet

KÖZPONT: W I E N , I., FRANZ JOSEFS-KAI 1.

AzElső Dunagőzhajózási TársaságSzállitó főügynöksége.
T 6 C £ P £ K>

Biharkeresziur
Bodenbach
Bourgas
Braila
Bremen
Bruck-K.

Bucarest
BudapesL
Czenowitl
Constanza
Fiume
Galaz

Genua
Giurgiu
Hamburg
Haida
lassy, Köln
Lemberg

Lom
London
Lökösháza
Mannheim.
Marseille
München

Nagyvárad
Paris
Passau
Philippopel
Podwolociska
Pozsony

A.-G.)

Alapíttatott 1870.

Great Nothern Railway of England
Lancashire and Yorkshire Railway
Regulären Steamer-Line( Leach & C o )
[Holländischen Eisenbahn-Gesellschaft
Amsterdam
Gesellschaft für den Betrich von Niederländischen Staatseisenbahnen,
. Utrecht.
vezfrSgynöhsgge.

Prag
Regensburg
Reichcnberg
Rotterdam
Rusischuk
Salonichi

Salzburg
Schallhausen
Sofia
Steinschönau
Szeged
Temesvár

Tetschen
Triest
Usküb
Varnn
Zágráb
Zürich

tengerentúli szállítmányozást, elvámolásokat, fuvarozást, áruk elosztását, úgyszintén bizományi vételét és
eladását, fuvar- és vámokmányok felülvizsgálását, mindennemű szállítmánybiztosítást, átutalásokat, behozatali

és kiviteli engedélyeket, szállítmányok kisérelét jutányos feltételek mellett. — Hetenkint háromszor induló
uszályainkkal budapesti átrakással állandó nagy forgalom Németországgal és a Nyugat összes

államaival.

Magyarországon képviseli: az ¿Exoresa" szállítmányozási, nagyfuvarozásl és forgalmi részvénytársaság Budapest, V., Béla-utca 2.
/
1092

ANTAL

Szegedi fiók: Tisza Lajos-körut 59. Korona-u. sarok. Telefon 12-90.

Legolcsóbban fest és vegyileg tisztit
i z emelkedő irak dacára Is

1059

kelmeleslő és vegyileg tisztító.

I p a r t e l e p : Kazinczy-utca 14. szám. Telefon 10—75.
F i ó k ü z l e t e k : Valéria-tér, Paprika-piac sarok és Gizella-fér 3.

ívuioniegesseg.

K i i l n n l 0 n o e c ó n >

949

Képviseletek a bel- és külföld minden nagyobb városában. — Rendszeres gyüjtöforgalom Csehszlovákia,
Románia, Jugoszlávia és a Balkán felé. — Szakavatoltsággal elvállal mindennemű belföldi, külföldi és

ingatlanforgalmi irodája
1104
V1DKH-U. 4. Református templom mügütt.

L Q C Z A ] 0 Z S E F

Tisza L.-körút.
Telefon 14—28.

ÉKSZEREKÉRT,
ARANY- ÉS EZÜSTPÉNZEKÉRT

BUDAPEST, V., Béla-utca 2.

<vez£rHgyii5k8£ge.

TMlcipSszmeslemratteMe!

1099

ARANYÉRT,
EZÜSTÉRT,

(INTERNATIONALE TRANSPORT-OESELLSCHAFT

Rotterdam'scher Lloyd, Rotterdam.
Deutsch Atlantische Telegr.-Ges.
Köln a. R. für die Balkanländer.
Kolninklijke Hollandschen Lloyd
Amsterdam.
Deutsche Schiffahrtges. .Kosmos*
Hamburg

Hans

Nordstern. BUDAPEST* IV., VrtCZlÖTCH X, FÉC.CM.
1107

Szvaton és Kucses,
Püspök-tér.

Nemzetközi Szállítmányozó Társulat R.-T.
Alapíttatott 1870.

kalapokban és tnfifüzőlben
W I E N . I., Graben 12. U„ KHR&SB7ID

<k a
0 ii3£

Lusztig Jenő. DEUTSCH IMRE ¡£SÉ£í

921

Fekefesas-utca 17. szám, emelet. 837

».

carbld, carbolineum minden
mennyiségben l e g o l c s ó b b a n

kcf a legjobb és legszebb kivitelben a legjutányosabb áron. Érzékeny
lábakra különös gond fordittatik. ic54

helyeztem át, ahol továbbra is az
összes rövldfiru cikkeket nagyban és kicsinyben árusitom.
íooo

az összes jogi vizsgákra

és patentharisnyák elszakíthatatlan minőségben. Fejelés itt a legolcsóbb. Modern horgolt blúzok hozott anyagból olcsón készülnek

kákat: férfi-, Katonai és női dpS-

a Tisza Lajos-köruti
Püspök-bazárba

E téren legrégibb és legmegbízhatóbb intézet. —
Legsikeresebb elől&szités

Váczi Mariska S f f i

Petróleum, ffi;

Készit minden e szakmába vágó mun-

Értesilem a tisztelt • vevőközönséget, hogy üzletemet Petőfi-utca
8. szám alól

S z c ^ d , Pallavlclni-ntca 3. bz.
és Budapest, VI., Andrássy-ut 8.

r6K6TEsns-uTcn

940

Üzlet áthetyegési

Dr.
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SZEGEDI

HOOCCSÓBBHH VASAROÜIMT
R O B 1 T S E K N É C

épület- és mülakatosnál FelsővárosTszent
László-utca 7. szám. jo3i Telefon 308

Téli íalátot, férfi és cyennebnliűi, V É N I G
GYULA
nyapjnszövelek olcsín
FÉRFI«, KATONAI ÉS NŐI CIPÉSZ
FÖLDES ZOLTÄHHÄLSrÄ S Z E G E D , G I Z E C b A - T É R 3 .

MflGYHR-OiflSZ
BflHK &-T.

férfi ' és női cipőt, legjobb
minőségűt

Kónya Gyöngy

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

M Ü L L E R E R Z S I kézimunka-üzlete
TAKARÉKTÁR-UTCA I. SZ.
950

Iskola GIPOT

Asztaltüzhelyek

S Ä K ,

SINEG,

és előralzolást a legmodernebb minták alapján, elismerten legszebb kivitelben és legjutányosabb áron készítek.

A

tisztításra adolf
m j „ eférfiruhákon
dijiaun.
k|Mbb,aw„4s
n

MEGNYÍLT LASZLO ALBERT
1106

vásson- és fehérnemQ-Qzlefe

Kelemen-utca 7. (Hoffer képkeretüzlet helyén.)
DCHS R H K T r t R t vásznokből, ászfalnemüekböl és mosőárukból.
<
Különlegességek női kosztümkelmékben.
Alkalmi á r : Hímzett női ing 280 korona, Lentörülköző mtr. 90' korona.

Tessék elolvasni. & y k a , ® ó k
festésit, ujjácsinálását szakszerűen, legolcsóbban
készíti felelősség mellett. PIENCZ KAROLY
menekült kalapos. Nöi filc és velúr kalapok is
szépen készülnek. Mars-tér 8. szám, kórház során.

Van szerencsém a t. c. közönség
tud mására hozni, högy az

Erdélui Borozó

(Kossuth Lajos-sugárut 13. szám
alatt) újonnan átalakítva megnyilt.
Elsőrangú honyhá, külön helyiségek, tisztái) kezelt fajborok, friss
csapolásu sör, figyelmes kiszolgálás, jó házikoszt. Abonnensek elfogadtatnak.

Egyetemi Ifjak találkozó helye.
Minden időben zóna és
válődi erdélyi íányőros.
Egyetemi hallgatóknak árkedvezmény.
Számos látogatásért esd

Bermflller Alajos
vendéglős.

1096

Az A d r i a tengerhajózási
r.-t. vezérképviselete.
A magyar keleti tengerhajózási r.-t. (Le van te)
üzletvezetősége.
Közvetlen gőzhajózási forgalom Fiume és Trieszt,
valamint az összes nyugateurópai ésaz összesegyébb
kikötők között.

Ezelőtt Hoff mann S. és V.

Budapest, V., Zoltán-utca 18. szám.

Arnoldstein,'
" Bourgas,
Arad,H't).^Brassó,
Bologna, "ifífcUi.-r-' Békéscsaba,
Braila,
K.'U Biharkeresztes,
Bruck a. L., " ^ Brünn,
B.-Királyhida,
Csernowitz,
Buchs,
Crajowa,
¡¡,
Bukarest, '
Constantza,^'

Telefon: 65-94, 65-95, 65-96, 1057-42.
Interurbán B. 15.
E L E P E
Constantinople,
Debrecen,
Galatz,
Genua,
Giurgiu,
Gyékényes,
Győr,
Innsbruck,
Jassy,

Kecskemét,
Kolozsvár,
Leibnitz,
Longatico,
Lökösháza,
Makó,
Milano,
München,

K
Nagyvárad,
Nepolokutz,,
Orsova,
Oltenitza,
Passau,
Pontébba, .
Prága, .
Regensburg,
Rustschuk,

A magyar kin folyam- és
tengerhajózási r.-t. vezérügynöksége.
A Lloyd gőzhajózási társaság képviselete.
Közvetlen gőzhajózási forgalom Galac és Brailából
az összes keleti, földközi
és nyugateurópai
kfkötőkbe.

Saloniqui,
Snyatin-Zaluce,
Sophia,
Sulina,
Tarwis,
Temesvár,
Triest,
Várna,

Willach,
Wien,
Belgrád,
Laibach,
Maribor,
Pozsony,
.Fiume,
London.

Foglalkozik a nemzetközi árriszállitmányozás m i n d s n ágazatával (elvámolás, betárolás, liatárkezelés, kiséret, trartsitálás,
reexpediálás, átutalás, inkassó, biztosítás minden szállítmánykár ellen), rendszeres áruforgalom a D u n á n , rendszeres pyüftof o r g a l o m az összes európai államokkal, rendszeres bjjljjn gyümölcs», ólolmiHVPfCTállitn novlóln l n e 'y a nagykiterjedésű

tengerhajózás! forgatom TieszttSl minden irányban llltUli Főzelék- és CUMCFudllilU UöMJf, külföldi fiókhálózattal
(cseh-szlovák, osztrák, német, léngyel, svájci, olasz stb.) és áz összes határállomásokon működő saját kireádeltsáfekkel ily
sürgősséget igénylő export- és importküldemények szállítmányozását a leggyorsabban lebouyolitja.

P Szegedi kirendeltség: Bocskay-utca 9. Telefon 945.
Deimagyarorazág hírlap- 68 nycmidavállalat, Szeged.

