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Továbbvürstlizás.
SZEGED, november 18.

Tiszta és zavartalan a helyzet ma
és a kormányválság nem okoz semmi
nehézséget a politikában. Nem egyéb
ez, mintha vedlik a kigyó, amely a
régi és alkalmatlan bőrrészeit leveti, hogy ujjai cserélje fel. Itt is
megmarad a törzs és ciak néhány
miniszter válik meg a tárcájától:
azok akik arravalóságukkal sem tudták a tömegszimpátiát megszerezni
és azok, akik hivatalbanlétük alatt
elvesztették
az
élvezett
rokonszenvet.
Nem fontos és nem izgató, hogy
meddig tart a válság. Kgyet már látunk : a politikánk
átsiklott a kisgazdapárthoz
és az az egységes párt,
mely a kormány munkaprogramjának
megoldását biztosítani fogja, a kisgazdapárt tekintélyes magva körül
fog kijegecesedni. Megoldás és kibontakozás ez is; alkalmas ez a mód
is arra, hogy az ország ügye előbbre
jusson általa, — bár mi nem ezt az
egységes pártot vártuk.
Egészséges és életrevaló csak az
olyan egységes párt lehetett volna,
mely a kormányt támogató mindkét
pártpól odavonja egy közös és közérdekű plattformia mindazokat, akik
a szerfelenségeket és túlzásokat kerülik. Ez a megoldás t. i. összesítette volna a nemzetgyűlésnek súlyos,
tekintélyes és megbízható tagjait és
ellenzékbe szorította volna mindazokat,
akik eddig robbantó, vagy legalább
is nyugtalanító elemekképpen benneéltek a pártokban. Az a pártformálódá?, amely most folyik, nem nyújtja
ezt az előnyt. Igaz ugyan, hogy az
egyik szélsőség, a túlzón legitimista
csoport kiszorult, de automatikusan
kizáródnak vele a jövő pártból olyan
tekintélyek is, akik egyébként elfoglalták volna helyűket az egységes
pártban. Másrészt pedig ugyancsak
automatikusan benmarad a jövendő
pártban a másik szélsőség: azok
is királyválasztók, akik legszívesebben köztársasági elnököt választanának.
összegezve mindent, amit irost
látunk és tapasztalunk, ez az egységes párt, amelynek megalakulását
már biztosra veszik s melynek magva
az eddigi kisgazdapárt lenre, nem
biztosíthatja a magyar nemzetet arról,
hogy a végleges konszolidáció már
biztosítva van s hogy a formáció
végleges és alkalmas arra, hogy az
a munkaprogram, mely megoldásra
vár, megoldást nyerhet általa.
Nem más ez, mint számolás az
ado;t helyzettel és alkalmazkodás a
szomorú mindennaphoz. Nem tudunk
neki örülni még akkor sem, ha
beláiunk mindent, elhiszünk mindent s el is fogadunk mindent.
Továbbvurstlizds
ez,
—
semmi
egyéb.
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A hét végén megtörténik a dezignálás.
séges frontot alkona a karlisták
rendbontó törekvéseivel szemben.
BUDAPEST, nov. 18 A Nap irja :
A válság megoldására irányuló kihallgatások ma befejeződnek és valószínű, hogy a kormányzó a hét
végére már dönt a dezignálás kérdésében is. A miniszterelnök a jövő
hét elejéa ismét érintkezést keres a
párlok vezetőivel és ekkor fog eldőlni
az a kérdés, hogy az uj alakulás
létrehozható e a miniszterelnök tervei
szerint, vagy hogy a kibontakozást
ismét a koalicióban kell keresni.

BUDAPEST, nov. 18. A Virradat
irja: Bethlen István erelyes fellépése
a karlistákkai szemben a szabad
királyválasztók
körében
kedvező
hatást tett. A jövendő pártalakuiatok,
ugy látszik, közjogi alapon jönnek
létre. Az egyik csoport az 1918-iki,
a másik a többségi párt, az 1921-iki
álláspontot képviseli. A többségi
pártban azok, akik az Apponyi féle
deklarációt aláírták, nem csatlakozhatnak. A többségi alakulat hivei
kb. 130 tagra számítanak. Kívánják
azonban a kisgazdaprogr.:m fentar
tását A nagy többségi alakulat egy-

Kiábrándul a francia szenátus Ausztriából és Csehországból.
PÁRIS, nov. 18. (Havas) A szenátus külf'gyi csoportja, amelynek
114 tagja van, helyesléssel fogadott két okmánnyal támogalott nyilatkozatot.
Japy Ausztriáról és Godet Csehországról nyilatkozott. A nyilatkozatok
kapcsán érdekes eszmecsere keletkezelt azokról a rendszabályokról, melyek
alkalmasak arra, hogy Ausztria csatlakozási
szándékával
és az utódállamok vámuniójával szembeszálljanak.

Anglia és Amerika nem garantál védelmet Franciaországnak.
neki védelmüket az esetleges
német
támadás ellen, illetékes helyen kijelenlik, hogy ez eleve
meghiúsultnak
tekinthető.
BÉCS, nov. 18. (M. T. I ) A Neue
Freie Presse-nek jelentik Washingtonból: Sem Amerika, sem Anglia
nem
tehettek " engedményeket
a
szárazföldi hadseregek ereje ügyében. Ha Franciaország valami biztosítékot kívánna támadás esetére,
valószínű, hogy Amerika ezt kereken
elutasítja.

LONDON, nov. 18. (Wolff.) Az
Associated Press washingtoni jelentése szerint az Egyesült-Államok a
szárazföldi leszerelésről nem szándékoznak határozott programot betereszteni és amennyire ismeretes, a
cülföldi delegációk közölt sem akad
majd olyan, amely ilyen javaslatok
benyújtását tervezné. Ugy vélik, hogy
a szárazföldi haderők kérdését a
fegyverkezési bizottság elé fogják
terjeszteni. Ami Franciaországot illeti,
hogy Anglia és Amerika
biztosítják

A német iparosszövetség
módosítja hitelajánlatát.
BÉCS, nov. 18. (M. T. I.) A Neue
Freie Pressenek
jelentik Berlinből:
Politikai körökben elterjedt hirek
szerint, a német ipar birodalmi szövetsége hitelajánlatát módositani szándékozik.
BERLIN, nov. 14. (M. T. I.) A
gyári és ipari munkaadók és munkások
központjának
meghívására
tegnap a németországi szakszervezetek és
a gyáripari birodalmi
szövetségnek vezetői értekezletet tartottak, melynek tárgya a gyáripar
felajánlotta országos hitelnyújtás feltételei és a birodalmi vasutak átszervezése voltak. A tárgyalásokat, melyek
bizalmas természetűek voltak, ma
folytatják.
A Deutsches Zeitung
azt állítja,
hogy az ipar azon fáradozik, hogy
ajánlásának alapjait kiszélesítse. A
lap továbbá jelenti, hogy dr. Wirth
birodalmi kancellár tegnap
este
fogadta a gyáripar képviselőit, hogy
tárgyaljon velük a hitelnyújtásról és
az államvasutak átadásának kérdéséről.

|

Portugália szivesen adott
menedéket a királyi párnak.
BÉCS, nov. 18. A Neues Wiener
Tagblatt-nak jelentik Lisszabonból :
A portugál köztársaság külügyminisztere, Diario az egyik lap főszerkesztője elölt kijelentette, hogy a
portugál kormány teljes előzékenységgel tett eleget a szövetséges
nagyhatalmak ama kívánságának, hogy
Károly királynak, Zita királynénak
és a királyi családnak Madeiraszigetén menedéket nyújtson. A kormány a száműzötteket nem tekinti
foglyoknak, hanem megadja nekik
mindazt a tiszteletet, ami magas
rangjukat és állásukat megilleti.

Tiltakoznak
a Krupp-munkások.
BERLIN, nov. 18. (M. T. I ) Az
esseni Krupp R. T. munkástanácsa
a Krupp-gyárak munkássága nevében emlékiratot nyújtott át
Nollet
tábornoknak, amelyben tiltakozott a
szövetségesközi bizottság ama parancsa ellen, hogy olyan gépeket is
megsemmisítsenek, amelyek pusztán
békeanyagot gyártanak.

•

A kisgazdapárt

Telefon 13-33.

kívánságai.

BUDAPEST, nov. 18 (M. T. I.)
Az uj párt a kisgazdapártból fog kialakulni a párt címének megváltoztatásával. Tárgyi kérdésekben a kisgazdapárt továbbra is az ismeretes
10 pont alapján áll, de feltételeket
szab a program közjogi részében.
1. Nem lehetnek tagjai az uj pártnak azok, akik alkotmányjogilag a
kormány törvényességét
kétségbe
vonják és akik a detronizáló törvényjavaslattal szemben az Apponyiféle deklarációt szavazták meg és ezt
az álláspontjukat ma is fentartják.
2. Nem lehetnek tagjai az uj pártnak azok, akik a két .-iabsöurgpuccsban ré;ztvettek.
Kivánja továbbá a kisgazdapárt,
hogy a kormány vonja le a Habsburg-detronizáció összes gyakorlati
konzekvPiiciáit és a hadsereg kötelékéből távolítsa el mindazokat, akik
a mai közjogi helyzet szempontjából
vagy nemzeti szempontból kifogás
alá esnek. Ugyanilyen tisztitó akciót
tart szükségesnek az államigazgatás
minden vonalán.
A pénzügyi tárcára kiváló szakembert kivánnak megnyerni. Szó
van Teleszky Jánosról, akt még nem
nyilatkozott, hogy vállalkozik-e a
pénzügyek rendbehozatalára.

Fenyegetőznek
az internacionáléval.
BERLIN, nov. 18. (M. T. I.) A
németországi független szocialistapárt főbizottsága hozzájárul Ledebur
azon javaslatához, hogy a nemzetközi munkásszövetség bécsi irodája
utján indítsa meg a tárgyalásokat a
proletáriátus nemzetközi közös akciójának közös végrehajtására abból
a célból, hogy kiépítsék a valóságos, mindent magában foglaló internacionálét.
PÁRIS, nov 18. (M. T. I.) A
Humanile
közli Szinovjev
cikkét,
aki megállapítja, hogy a moszkvai
kongresszus legfontosabb eredménye
az volt, hogy a harmadik internacionálé alkalmazkodott az uj helyzethez. A kommunisták
nem változtatták meg sem céljukat,
sem eszközeiket, csupán
taktikájukat
változtatták meg. A forradalom nem ért
véget, a közeljövőben uj harcok várhatók, melyek Európát jobban megrázkódtatják, mint minden eddigi
háború.

Tömeges letartóztatások
Szovjetországban.
PÁRIS, nov. 18. (M. T. I.) Az Uj
Lap irja: Moszkvában különös dolgok történtek. Vezető bolsevista személyeknél házkutatást tartottak és
többeket közülük letartóztattak. Az
elfogottak közt van, hir szerint,
Lunacsarszki népbiztos is. Erős véleményeltérés van a mensevikiek között is. Többeket letartóztattak, ugy,
hogy a moszkvai foghazak mind'
tömve vannak.
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Boldogok, akik hisznek . . .
Nazarrnus t • m e t é l
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Korcaotya-térec.

SZEGED, november 18.

(Saját tudósítónktól.)

Délután két óra volt, smikor a
PelCfi Sándor-sugáruton végigmenve,
a
Korcsolya-tér
f lől
rgvszerre
csak
valamilyen,
előtt m eddig
ismereilen dal bus n zengő melódiáit hozta felém a lassan fújdogáló hideg fiszi szél. Annyira
megtetszett r.z ismeretlen dal, hogy
önkéntelenül
megváltoztattam
útirányomat és arrafelé indultam,
amerről az ének hangzott. Alig lettem egypár lépést a Korcsolya-tér
felé, amikor egy hatalmas szekér- és
kocsitábort, majd egy egyszerű kétlovas gyász kocsit fedeztem fel. Igy
azután semmi kétségem nem volt
aziránt, hogy a dal, amelyet az
előbb hallottam, nem volt más, mint
halotti ének. Most már szinte boszszantott kíváncsiságom, hiszen temetést annyiszor lát az emrer. Már- j
már el akartam menni .felfedezésem"
színhelyéről, amikor újból felhangzik ;
az cnek és az egyik kocsistól meg- |
tudom, hogy az ismeret en gyász- ;
zsolozsma hangjai mellett egy nazarénust temetnek a hivők. Erre azután
ismét erőt vett rajtam a kíváncsiság,
mert igaz ufcyan, hogy sok temetési
láttam már, de ujhitü temetést még
egyet se. Kíváncsiságommal azután
bementem a gyás:házba.
Egy tágas, virágos-kertes udvarban folyt a temetés. Az udvarban
párszáz egyszerű ember, csizmás, j
feketeködmenes paraszt ember, fejkendős asszonyok szotos gyűrűként
vesznek körül sz egyszerűségükhöz
illó közönségei fekete koporsót, amely
minden felírás és felesleges diszi és
né kül ott áll két székre teve az udvar közepén. A gyászoló gyülekezet j
áhítattal énekli a dalt, majd mikor ;
végéra érnek, a tömegből előáll egy
paraszti kinézésű öregember, öreges
lasst;;ággal okulárét vesz elő, szines
zsebkendőjével
megiőtülgeti
annak üvegeit, felteszi izemére, majd
előhúzza zsebéből vaskos imakönyvét j
és annak egyik oldaláról átszelle- '
műit arccal citálja az Idvezítö szavait, amely János evangélista szerint
igy hangzik:
.Boldogok, akik hisznek, mert Övék
leend a menyeknek országa".
Mikor a citátum végére ér, egyetkettőt köhint és gyenge, elhaló hangon beszélni kezd. A túlvilági boldogtágiól
beszél, olyan
szépen,
olyan meghatóan, hogy hallgatóságának szemeiből könnyeket csalnak
elö «zavai. Elnondja, hogy milyen
jó dolga lesz az elhunyt testvérnek,
aki nyolcvannégy esztendőn keresztül rótta az élet rögös útjait., készen
állva minden percben, hogy az Ur
szine elé járuljon.

j
j
i
'.

Vége a beszédnek, az átszellemült
arcú öregember imát mond, a gyülekezet ajkán újra szárnyra kel az
éneK és ennek hangjai mellett négy
hivő gyászkocsira teszi az elhunyt
testvér egyszerű fekete deszka koporsóját. Hamarosan menetté formálódik a tömeg és megindulnak a
belvárosi temető felé. Egy darabig
magam is velük mepyek és i^y utkö. ben megtudom,
amire eddig
senki nem tudott feleletet adni, hogy
a halott, akit Vas Ferencnek hívnak
és ilyen nemes egyszerűséggel temc nck az újhitűek fzertattása szerint, u'ajdonképpen Szeged
egyik
leggazdagabb
polgára.
A város
kül nböző pontjain három emeletes
háza \an, Szeged határában pedig
övé a környék legjobb földje. Azt
is elmondják érdeklődésemre, hogy
az a sok kocsi, smely a menetet

követi, a tanyákról a temetésre besereglett
nazarénusoké.
Észrevettem, hogy amig mindezeket megtudjam trtf szófukar nazarénustól, mi yen messzire kisértem a
menetet. Elbucsu. tam hát ujhitü informátomtól és visszaindultam a város felé . . . Útközben még sokáig

n oto&zkált fejfmben a gazdag em- •
T | T f * RK j l t P >
ber e^vszerű temetésén hallott Ige,
•
még nem nyitották át a nemzetgyűlés
amílvit János *pos!o! evangéliumé
taszehivsiását célzó mozgalom vezetői a
ból citált az újhitűek öreg papja: nemzetgyűlés elnökének az összehívást
Boldogok, akik hisznek . . .
kiró ivet s igy a r.em/etgyülés összeillése
halasztást szenvedett. Értesülésünk szerint
MMMMMMMMMMaMMMMM
az összehívást kérő iv mi^ga hét folyamán
z Aranyért, brilliánsért magas árat a nemzetgyűlés elnökének kezei közé jut.
fiié' Fischer ékszerész Korzó-kávéház mellett.

Az Ipar-utcában bedőlt egy lakóház.
tlárom család és albérlők a lakói, de
csak az utcára mehetnének a háziul.
SZEOED, november 18.
(Saját tudósítónktól.)

A tiszaparti utcák, melyeket az
1879 iki árvíz megkímélt a pusztulástól, az utóbbi években, több mint
40 év után, mégis csak felmondják
már a szolgálatot. Különösen igy
télvíz idején siralmas a kép, mely
az arta vetődő járó-kelőnrk szeme
elé tárul; A tíznapos eső pedig
vét;le • kapitulálni késztette 3z iparutca 9. számú házal. A helyszínen
n>ert észleleteinkről az alábbiakban
számolunk be.
A z Ipar-utca közepén fekszik a

megrokkant ház, falairól levált a

november 19

melyik elhunyt orosz realista
kellene kő esőn kérnünk.

tcllát

A háznak két utcáról is van bejárata ; az Ipar-utcai oldalon a kapun valóban alig mer az ember belépni, a Szekfü-utca 8 szám alól
szintén a bedőli ház udvarába nyílik a kapu. Itt, a Szekfü utcai házba
is beesik n eső, egy ezredes családja lakik itt, akik szintén nem
tudnak más lakájhoz jutni. Az Iparutcai ház szobáiban szangszéij^-1 hever a bútor és ágynemű. A hlak és
a plafon gerendákkal vannak feltámasztva, bármely percben összedö hetnek felettük a falak és m >guk
alá temethetik kényszerű lakóikat.
Egy asszony elkeseredetten jelentette
ki elöltem, hogy nem mehet ki a
lakásából, még ha azt tudná, hogy
egy óra múlva ott is leli halá'á*.

malter, tetőzete helyenként behorpadtan és zsalugáteres ablakain kézműves munka már nem is tudna
segíteni. Három nappal ezelőtt kezdtek a rokkant épület félai és gerendái
düledezni, de a ház helyiségeinek
három bérlője nem mehetett ki a
A métnöki hivatal is megvizslakásokból, mert nem tudott volna gálta újólag a lakásokat és teljesen
más szállásra szert tenni. A ház líkhatatlanokn.k találta, mert a ház
Schwarz
Henrik terménykereskedő összeomlása szinte órák
kérdése
tulajdona, aki már kerek' egy esz- csupán és még az éjszaka folyatendővel ezelőtt bejelentette a lakás- mán maga alá temetheti 'akóit.
hivatalnak, hogy a ház lakhatatlan, A helyzet most az, hogy a ház
a laháshivatal azonban nem gondos- lakói
mostani siralmas óljaikból
kodott ezóta sem lakásokról az Ipar- csak az uicára mehetnének;
a
utc i ház lakói részéte, sőt azokat lakáshivátal pedig mint, valami golakhatóknak minősítette. Ipy jutottak nosz mostoha, nem iondoskodik
azulán ezek a szerencséden emberek ártól, hogy a három kitelepítendő
mai siralmas helyzetükbe és nyomo- < családnak es albérlőiknek uj szálrúságos ál'apotuk vázolásához, vala- I lása lrgven.

Fischer Testvérek ékszerészek Szeged
ékszereket,
aranyat és ezüstöt

Haller István átadta a miniszterelnöknek a párt tnemoran 'urnát, melyben a téli
nyomor enyhítésére is ajánlnsk orvosságot
Ezt a memorandumot, mint Voss J Ó Z S C T a
kereszténypált tegnapi értekezletén kijelentette, a miniszterelnök teljes egészében
elfogadta és az ott felsorolt óhajokat kormányzati politikájába óhajtja iktatni. Információnk szerint a miniszterelnök egy
radikális uj pontot biggyeszt a programhoz s ezzel akarja honorálni a kereszténypárt rremorandumja utján segítségért kiáltozó tömegek szociális szükségleteit. Uj
program készül az élelmezésről és ennek
kapetán uj tervezeten dolgoznak.
*
A Fertő-tótól keletre esö terület katonai
megszállása bef.jeződött. Al osztrák csapatok elérték az említett terület déli határától keletre fekvő lllmic, Pomogy és Mosontarcsa helységeket
<4 portorosei konferencia jegyzőkönyvét
a Portoroseban képviselt valamennyi állam : Frarciaorszfg, Nagvbríttania és az
Egyesült-Államok is alá fogják írni. Az
egyes egyezményeket az utódállamok delegátusai kormányaik jóváhagvásána* ícntartásával fogják aláírni. A jóváhagyásnak
január elsejéig meg leli történni. A gazdasági, prs a és távirdai bizottság határozatait, mely bizottságok az egyezmények
egyhangú elfogadásával munkálataikat már
befejezték, valamint az elnökségnek a
munkálatok elvégzésérc vonatkozó indítványait a teljes tanácsülés elé terjesztik,
amely azokat valószínűleg elfogadja. Az
albizottságok és a közlekedési bizottság
munkájukat már majdnem teljesen befejeztek. A vagonkérdésben több határozatot
hoztak, ameiyektől a vagonok fotgalmának nagyarányú fejlődéséi remélik.
•
A portorosei konferencia tegnapi ülésén
az utódallamok po>ta-, táviró- és távbeszélőforgalma tekintetében
megegyezés
jött létre. A nemzetközi forgalomban a
portódijakat leszállítják é3 a csomagforgalmat lényegesen megkönnyítik. Triesztből
uj távíró- és távbeszélővonalat vezetnek űrácz, Bécs, Prága, Laibach, Belgrád
és Budapest felé.
Határozmányokat tartalmaz további az
egyezmény az utódállamok közt létesítendő
légiposta, valamint az Ausztria, Csehország és Románia közt kötendő külöa
postaszövetség tekintetében.
•

A Cardiff cirkáló IV. Károly királlyal és
feleségével ma éjjel I órakor folytatta útját Madeira sziget felé, ahova november
2C-ika körül fog megérkezni.

rendkívül magas árban vásárolnak

B e l v á r o s i Mozi

TELEFON:
Igazgatóság 2-58. — Pénztár . 5-82.
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Át kell venni a rendőrségnek a lakáshivatalt
A kerületi főkapitány a törvény
szeftnt rendelkezik. — Dr. Bo;tka
Sándor tiltakozása.
SZEGED, november 18.

Megírta a Szeged,
hogy a város
tanácsa az uj lakáshivatal megszervezéséig a régi személyzettel az
államrendőrségre kívánja átruházni
a hivatal további vezetését. Megkérdeztük erre vonatkozólag dr. Bottka
Sándor rendőrfőkapitány véleményét,
aki a következőket mondotta:
— Nem tudom, mit akar a város
tanácsa, mint képzeii, hogy én két
lovon nyargaljak egyszerre: legyek
az államrendőrség vezetője és emelle't vezessem a lakásügyeket is. Én
nem tudok csodákat tenni, ha szükséges azonban, átveszem a lakáshivatalt is, űe akkor a közbiztonság
őrzésére hivatott embereimet kényte'en Unnék bevonni és a lakás-

hivatal szolgálatába állítani.

A főkapitány ebben az t'gyben
interveniált a főispánnál és dr.
Szalay József kerületi rendő;főkapitánynál is. Az utóbbi nyilatkozott

lapunk számára és a következőket
mondotta :
— A rendelet megjelent, az nekem
irányadó és minden további filozofálás nélkül azt végre kell hajtani.
Ha 20 áig más intézkedést kapnánk
a minisztertől, akkor a helyzet képe
termés; etesen megváltozna, de igy
az államrendőrségnek
kötelessége a
lakáshivatal vezetését átvenni.
Mindemellett megjegyezzük, hogy
ezt a vkzás helyzetet a város tanácsa idézte elö azzal, hogy idejében nem gondolkodott az uj hivatal megszervezéséről. Ezen a mulasztásán már nem segíthet a t< nács,
de reméljük a jövőben legalább nem
hagyja a dolgokat ennyire a körmökre égni.

Pénteken, szombaton és vasárnap
Az idény legbájosabb fílmattrakciója 1

(Páris gyermekei).
Louis

Főszereplők:

Jancsi,

VRRGHHIHfUY, yároanál Szeged
5BU
Aiad>aica 4.
MlndenncmC.

kötéláru, zsineg, zsák, ponyva, szőlőkötöző fonalak és háló gyári ár otj kapható.

a ,Judex"-hlmek

szereplői.

Azonkívül:

Zigotto, a rend őre.

Kitűnő burleszk vígjáték 2 felvonásban.

Óh, a z a m o z i .
Kitűnő francia figjáték 2 felvonásban.

Főszereplő: C O C H N T I N .
A TEREM rOTVE VAN! - 9 *
ELŐADÁSOK KEZDETE:
Hétköznap fél 5, fél 7 és fél 9 órakor.
Vasárnap 3, fél 5, 6, fél 8 és 9 órakor.

miisorát!

Teleion 40b.

kalandor-

Sandra Mllowanoff, Blscot, a kis

fia jól akar szórakozni,
"«»«»««• Belvárosi Mozi

mai

Feuillade nagyszerű

regénye. A k é t árva 6 felvonásban.

Brilliáns és arany ék'

" ü s t é s a r a n > pénzeket
Ö Z - ^ I C I V t l , a l e g m a g a s a b b napi
árban vesz
KXB

! M ü l h o f f e r ékszerész, Kárász-u. 2.

S Z E O E DS1eged,1921november1077.

Szeged, 1921 november 19.

HIREK

Ma d ö n t a k e r ü l e t i f ő k a p i t á n y
Rex mester sorsáról.

— A szegedi t ű z o l t ó s á g ünnepe.
A s:egedi tűzoltóság
vasárnap,
20-án délután 3 órakor tartja meg
t x elmaradt diszgyakorlaiát a Korzó
Mozi épületének Széchenyi-téri oldaiá«-\ A gyakorlat, melyen a környékbeli tflzoltóságok is megjelennek,
egy filté'elezett tüztámadásból fog
állani. E gyakorlat alkalmával életveszedtle:rbe került egyének mentédéi ét> önmentési gyakorlatokat is
bemutatnak ?. tűzoltók. A gyakorlaton, Í'-melyet dr. Marinovich Imre
államtitkár, a
Magyar
Országos
Tüzolíó-Szövetség alelnökének tisztele'ére rendeznek, résztvesz bulcsi
Janky Kocsárd körletparancsnok és a
szegedi helyőrség, dr Aigner Károly
főispán vezetése alatt a városi hatóság,
dr. Szalay
József és dr.
Bottka
Sándor vezetésével az .'államrendőrség tisztikara. A gyakorlat után
Szeged város a vendég tiszteletére
bankettet ad. Dr. Marinovich azután
ellátogat Dorozsmára. Hódmezővásárhelyre és a Hizabsűult ki'enc községbe, ahol a tüzoiiószP'veket vizsálH felül.

BUnUgyi eljárás indul a szuggeszciós fenomén ellen. — Pelcz
Arturné kártérítési pert indít. — Az orvosi jelentések.

S

? Mi l e s z ?
December 3.
a Tiszában?
T ÜOlMP M i n i 1
z A r a n y é r t , b r l l l i á n a é r t magas árat
fizet Fischer ékszerész Korzó-kávéház
mellett.

— MérnOkegyletl előadás. A
szegedi mérnökegyletben
szombat
délután 5 órakor Tóbiás Béla előadást tart: Beveietés a repülőgépek
mechanikájába
cimen. Az előadás
helye az állami főreáliskola II. emeleti
természettani előadóterme. Belépődíj
nincsen. Vendégeket sziVesen lát
az Elnökségé
— A szegedi Köztisztviselők tudomására hozzuk, hogy a holnapi naptól kezdve tiszta disznózsír kilóját 16!i
korona és ezertől 120 koronáért kapható KANSZ Étteremben (Belv. Moz^.
— A kommQnhézasságok érvényesítése.
A
belügyminiszter,
mint ismeretes, rendeletileg intézkedett, hegy mindazon házasságkötések, amelyek a forradalom kitörésétől
l diktatúra bukásáig nem állami
anyakönyvvezető előtt köttettek, de
az állami anyakönyvbe bejegyeztettek, érvényessittessenek. Az erre
vonatkozó rendelet ma Szegedre
is megérkezett. Az anyakönyvi hivatalban azt az értesítést nyertük,
bogy ez a rendelet Szegedre tulajdonképpen nem vonatkozik, mert
Szegeden ilyen házasságkötések egyáltalában nem fordultak elő. Alsóés Felsőtanyára vonatkozik csak ez
a rendelet, ahol egy vörös tisztviselő
végezte az anyakönywezetői tisztséget, de a házasságokat mindig bejegyezték az anyakönyvbe.
— Dlaznótoroa vacsorára gyerflok
szombat eate a Délvidéki Étterembe
Aradi-utca 2.
iái

Eddig sosem Fizetett
magas árat adunk értéktelen

>224

sárga, v ö r ö s r é z , ó l o m é s
horganykulladékért.
Telefonhívásra házhoz küldünk.

SZVATON

ÉS

KUCSES

Szeged, T i s z a Lajos-körut, Püspök-tér

SZEGEü, november 18.

(Saját tudósítónktól.)
A R e x - ü g y ma már botrányszámba
megy Szegeden. A törvényes közegek és R e x között megindult parázs
viták pro és kontra szenzációs fordulatokban gazdag küzdelemmé fajultak. Dr. Wolf Ferenc tiszti főorvos ma délelőtt megkapta a kerületi orvosi jelentéseket a
keddi
szuggeszciós előadáson egy szegcdi
uriasszonnyal történt és lapunkban
már ismertetett esetről.
Dr. Gyuritza Sándor kerületi orvos
jelentéséből megtudjuk, hogy a szóbanforgó úriasszony Pelcz Arturné,
egy Gizella-téri kereskedő neje, akit
a hatósági orvos az előadást követő
napon meglátogatott és látleletet vett
fel róla. A látlelet elmondja, hogy
Pelcznét hangos zokogás közben,
könytelt arccal, öntudatlan állapotban találta és ebből az állapotából
mintegy husz perc múlva tudta csak
öntudatára ébreszteni.
Kihallgatása
során
elmondotta
Pelcz Arturné, hogy a kérdéses előadásra egészséges állapotban ment
el. Az előadáson egyszerre különös
érzései támadtak, szúrós c zemek szegeződtek rá, mire lassan megindult
és a pódiu n elé jutott és látta még,
amint a mester felvezette a pódiumra
szolgáló lépcsőkön és leültette. Hogy
az előadáson ezenkívül
mi
történt
vele és hogyan került haza,
arra
egyáltaldii nem emlékszik.
Ebből és hasonló bizonyítékul
szolgáló körülményekből megállapítja
a hatósági orvos, hogy Pelcz Arturné
hisztériás
rohamokban
szenved
a
szuggeszciós kísérletek
következtében
előállott hipnotikus álom miatt. Felépülése hetekig fog tartani.
Ezzel
kapcsolatban ériesülünk arról is,
hogy Peíczné kártérítési pert indít
Rex mester ellen.

Dr. Wolf Ferenc tiszti főorvos a
jelentések alapján azonnal átiratot
intézett dr. Szalay József kerületi
főkapitányhoz, amelyben
kéri
a
további előadások beszüntetését
és
egyszersmindenkorra
betiltani Szegeden e komoly tudományágnak
cirkuszi
és közegészségügyi
szempontból
veszedelmes módon való
bemutatását.
Megkérdeztük dr. Szalay József
kerületi főkapitányt, hogy milyen
irányú
intézkedéseket
foganatosít
ebben az ügyben és a következő
választ kaptuk:
— A főorvos átiratát megkaptam,
de se pro, se kontra nem határoztam még, mert a szükséges orvosi
elentések még nem érkeztek be
lozzám. Az orvosi jelentések atett
természetesen a hatóságiakat értem,
mert más vélemény nekem nem
lehet irányadó. Valószínű,
hogy a
délutáni
órákban
fogok
végleges
döntést hozni ebben a kérdésben.
Dr. Wolf Ferenc tiszti főorvos
megtette ma délelőtt Rex mester ellen a bűnügyi feljelentést
is. Dr.
Bottka
Sándor rendőrfőkapitány a
feljelentésre vonatkozólag a következőket mondoba nekünk r
— A feljelentésről eddig nem tudok, de ha tényleg megtörtént, ugy
megejtjük a szabályszerű nyomozást.
Nem tudom, hogy mért is van erre
szükség, niikor egyetemi professzorok
nyilatkozata van a kezemben
atról,
hogy a kísérletek ártalmatlanok és
akkor, amidőn az én embereim minden előadáson ott voltak és azokon
semmi tön>ényelleneset nem észleltek.
Itt megszakad egyelőre a Rex ügy,
lapunk zártáig dr. Szalay József még
nem döntött a Mester sorsáról. Egy
bizonyos: a Rrx-Iáz már járványos
betegség lett Szegeden és azt hiszszük, hogy a közönség csak nehezen és sokára fog belőle kigyógyulni.

Í

KERESSE fEL
B i z n c o n n n c
cÉacncTiti
Ajánlom m c j f e k l n t é i r t dus raktáramatt

Ismét magas á r a k a t f i z e t e k
*

brilliánt tárgyakért, arany, ezüst ékszerekért.
Ebörangu ékszer- és óramühelyemet a b. közönség figyelmébe ajánlom. S Z O L I D f % I H f t l ( l
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E3 3ESZ. ékszerész
szám, Korzó-kávéház mellett.
Szabadlábra helyezték Olej- I — C s i p e l c i p ö l legszebbek, legnylk Józsefet Megirta a Szeged, j jobbak és legolcsóbbak, Iskola-u. 18. b
hogy az államrendőrség elrendelte
Olejnyik Józsefnek, a szegedi szociáldemokratapárt
volt
titkárának
internálását. Ezen az alapon a rendőrség őrizetbe vette Olejpyikot, az
ügy aktáit pedig jóváhagyás végett
felküldőtlék a belügyminisztériumba.
Ma érkezeit meg a belügyminiszter
döntése, amelyben elrendeli az eddigi vizsgálat kiegészítését és azt,
hogy ennek befejezéséig függessze
fel a rendőrség Olejnyik őrizetben
tartását. A miniszteri intézkedés alapján a rpndőrség elrendelte Olejnyik
szabadlábrahelyezését, azonban mindakidéig, mig az elrendelt vizsgálatkiegészítés befejezve nincs, szigorú
rendőri felügyelet alatt tartják a volt
párttitkárt.
— Ragadós száj- éa körSoifájáa. Az
állatorvosi hivatal jelenti, hogy ragadós
száj- és körömfáiás miatt a hasított körmű
állatok kivitelét további ir.tézKedésig betiltotta. Az uj járvány miatt elmarad a
november 27-iki országos állatvásár is.

— fiatig maradhatnák n y i t v a
az üzletek. Ma érkezett le Szegedre
a belügyminiszter rendelete, amely
szerint a belügy-miniszter megengedi,
hogy mindazon irodák és üzletek,
amelyeknek a szénkormánybiztosság
rendelete értelmében november 1-től
január 3 i - i g délután 4 órakor már
zárni kellett, ezentúl e:te 6 óráig
nyitva
tarthatók.
MAMMAMMWMAMVMMMWW*

Filécsipkéket,
miliőket és másnemű filét-kézimunkákat akarok készíttetni. •
Kész
filet-munkákat átveszek. •
Akik
ilyen munkát vállalnának, vagy
kész dolgokkal redelkeznek, adják
meg címüket „FILÉT" jeligén e
lap kiadóhivatalában.
ia2

— Hazajáró lélek . .
.Vesztet*
bácsi
szabadságon
van, hathétre ment
fetsőmagyarországi
birtokára.
Mer.ekdlt innen,
as eiófsobák állandó ácsorgói elöl, az ikták
elől, a zsír, a fa, a szén és miegymás elöl
a magány dus unalmába.
Elutasik,
azt
mondta és mégis esténként, mikor magányos sétáimat járom, világosságot hit ok a
szobájában
A gyönyörű
csillár
w Veszter'
minden lángja tüzel ilyenkor és a csillár
alait titokzatos
árnyak suhannak el keresztül-kasul az elhagyatott szobában. Mi ez?
— kérdem naponta önmagamtól.
Vannak
hazajáró lelkek is még a XX.
században?
.Veszter'
bácsi hazajön
minden este? Ja,
persze, hiszen muszáj hazajönni szegénynek, hiszen uj gáz- és villanyárak
vannak,
cukorárak, piac ét tisztviselői
pótlékok,
amit neki is Jel kell szippantani
a városi
pénztárból. De mégis hihetetlen t Hogy ezért
a nyavalyás kis pótlékért és unalmas ügyekért megszegje
önkéntet
száműzetését?t
Elhatároztam, hogy rajtacsípem az öreget.
Egy este Jellopództam a hivatalba és megkopogtattam a zárt ajtót. Csend, pedig odabent világosság
terjengett. Zörgettem tovább, hiába. Dörömböltem, majd mikoi ez
sem használt, háromszor belőttem a kulcslukon. Végrel A .Veszter* megszólalt:
.KI
az"? .Riporter* — mondom. .Nem vagyok
itthon* — Jelelte és géppuskatűz
alá vette
a bejáratot. Menekültem. A korzóról már
sötétnek láttam « Vetster szobáját.
Olyan
volt ez ax eset, mint egy álom, de azért
elhatároztam, hogy megírom:
a ,Veszter*
nem utazott el, csak mondta és
titokban
elszív mindennap egy pipa dohányt c hivatalában . . .
— V i l l a m o s v i l á g í t á s i a n y a g o k legolcsóbban kaphatók Zaviza, Horváth M.-u. 7.

— A gyulai iparosok a vásári
hiénák ellen. A vásározó iparosok
exisztenciájának furcsa kijátszására
hívják fel a Kereskedelmi és Iparkamara figyelmét a gyulai iparosok.
Beadványukban elpanaszolják, hogy
az országos vásárokon
nagyobb
kereskedők és iparosok, főként budapestiek, ügynökeik uiján két-három
sáloiban árulják ipari
cikkeiket,
sátraikat — valószínűleg
a
vásárt
biztosok megvesztegetésével — a kisiparosok sátrai melleit helyezik el és
igy igyekszenek letörni a kisiparosokat. Ezeknek a visszaéléseknek
meggátlására azt kérik a gyulai
kisiparosok, hogy a kamara járjon
el a kereskedelemügyi miniszternél
ezek ellen a vásári .hiénák" ellen
és igyekezzék elérni azt, hogy a
vásárokon csak arcképes
igazolván).yal
ellátott iparosok
árulhassanak.
A
szegedi kamara, a gyulai iparosok
kívánságához hasonló kérelmet intézett még ez év elején a kereskedelemügyi és belügyi miniszterekhez,
de a kérelemre még mindezideig
nem érkezeit meg az illetékes minisztériumok érdemi válasza, ugy
hogy most meg fogják ujitani a
kérelmet.
— L e g j o b b térti a z a b ó a á g Vajda is
Kővári r.-t. Kárász-u. 10. Ruhák
raktáron.
— A rendörbiró előtt- Nyári István
háztulajdonost, mert házában egy szobakonyhából álló melléképületet istállónak
alakitott át, a rendörbiró 300 korona pénzbüntetésre ítélte. — Simon Júliát, mert a
belvárosi temetőben virágokat tépdesett le
a Birokról, 2 napi elzárásra és 20 korona
pénzbüntetésre ítélte a rendörbiró.
— H o l n a p eate nyílik m e g • Délv i d é k i É t t e r e m A r a d í - n t e a a . a*, alatt.

Az aninesztiarendelet é s a
D u n a - T i s z a - k ö z i atrocitások
BUDAPEST, nov. 18. (M. T. L)
A Nap irja: Néhány hónappal ezelőtt JBeniczky Ödön volt belügyminiszter, aki most a királypuccsban
való részesség miatt vizsgálati fogságban van, interpellációt terjesztett
elő a Házban a Duna—Tisza között
régebben történt atrocitások ügyében.
Az ügyészség 12 embert tartóztatott
le. Közben megjelent az uj amnesztiarendelet, melynek értelmében az elfogottakat szabadlábra kelle t hJyezni
és ellenük az eljárást is megszüntették. Az ügyben tovább folyik a
vizsgálat, mert vannak olyan terheltek is, akiket az amnesztiarendelet
intézkedései nem érintenek.

SZBOBD

Elképzelt riport—kicsit igaz is
Nyugdijképesek
SZEOED, november 18.
lesznek az iparosok is
(Saját tudósítónktól.)
— Az Ipartestület akciója. —
SZEOED, november 18.
(Sa/ái tudósttónktól.)

Az Ipartestület vezetősége már
1904-ben foglalkozott annak a tervnek megvalósításával, hogy megalapítsa az iparosok nyugdíjintézetét.
Már akkor eikészitették a létesítendő
nyugdíjintézet alapszabályait és azt
a táblázatot is, amely szerint a
nyugdij esetenként kifizetendő lenne;
a terv azonban ezidőben nem nyert
megvalósítást.
Legújabban ismét foglalkozik az
Ipartestület a terv megvalósításával
és munkatársunk, ki ezügyben dr.
Páify Józseffel, az Ipartestület titkárával beszélgetést folytatott, a következőket tudta m e g :
A kormány támogatása nélkül alig
képzelhető el, hogy a tervet megvalósíthassák. A kormánytól viszont
ma nem remélhetnek anyagi támogatást és egyelőre erkölcsi támogatással is megelégednének. Az erkölcsi támogatást pedig ugy képzelik
el, hogy a kormány kötelezővé teszi
minden iparosra, hogy a nyugdíjintézetnek tagja legyen, mert amint azt
kimondti a kormány, hogy az Ipartestületbe köteles mindenki tagul
belépni, ugy a nyugdíjintézetbe való
belépésre is kötelezheti öket. Az
anyagi hozzájárulásra nem számit
az Ipartestület, miért is most azon
fáradozik, hogy maga gyűjtse össze
a szükséges alapot.
Eddig, két hónap aiatt,
negyedmillió korona folyt be erre az alapra
és különböző mulatságok rendezésével és további adományok gyűjtéséből remélik, hogy a megfelelő töke
rendelkezésükre is fog állani. Megjegyzendő, hogy az intézmény megalapításához, a tökén kívül, legalább
1000 tagra volna szükség és ezért
egyidejűleg a taggyűlés is folyamatban van. Az Ipartestület körlevelet
intézett Csonkamagyarország összes
Ipartestületeihez, hogy az eszmét
mindenütt propagálják, ha azonban
az akció más városokban nem járna
eredménnyel, ugy a szegedi Ipartestület külön is megcsinálná nyugdíjintézetét.
A kérdésre ma már ráterelődött a
közfigyelem; mindenütt érdeklődés
tapasztalható, mert az ország mai
gazdasági viszonyai mellett az iparos
nagyon is rászorul arra, hogy gondoskodjanak róla; mert ha munkaképtelenné válik az iparos, öregségére nem tehelett félre annyit,
hogy a megélhetése biztosítva legyen.
Az Ipartestület munkáját nagyban
támogatja a szegedi iparosok
nyugdijasztaltdrsasdga
és remény van
arra, hogy a nagyfontosságú akció
sikerrel is fog járni.
Itt említjük meg azt is, hogy a
nyugdijbizotiság a most következő
vasárnapon Hódmezővásárhelyre utazik át, ahol szintén a nyugdíjalap
javára fognak tagokat és anyagiakat
gyűjteni.

Modern Bérautók
a SHS-6RRH6EBHN
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l e g o l c s ó b b a n kaphatók.
Utjranott
kBIcaBak . r é k p á r o k . Telefon 11—34. P « k r t » a > - I . 13,

Sehol olcsóbban!
Karbidlámpák, varrógépek, b e s z é l ő g é p e k , uj
lemezek és zseblámpák
kaphatók.
io«o
Javítóműhelyem elsőrendű!

Szántó Sándor

régi ö s m e r t cég, főraktára
kizárólag Kiss Dávid-palota (Kiss-utca).

Újságírónak mindig vigyáznia kell
arra, hogy mit ir és hogy irja meg.
Igen, vigyázni kell, mert az újságot
sokan és sokféle emberek olvassák
és jaj nekünk, újságíróknak, ha
megbántanók őnagyságát, aki finnyás
ízlésű és jól konzervált nő és még
inkább baj, ha az éleiét manap
igazán csak tengető és az élettől csak
szenvedő, szegénysorsut bántom meg
érzékenységében. Megrendelésre dolgozunk egy kissé. A s.rónak valamennyire kellemetlen mellékize van
ugyan, de — a reneszánsz nagy írói
és talán még nagyobb művészei
nemcsak hogy bevallják, hanem a
világ legtermészetesebb dolgaképpen
állítják is, hogy
kompozícióikat,
mestermüveiket megrendelések alapján készítették. Ezt az ujságriportomat
én rendeltem meg magam és a
kívánalmakról és morális diszkrécióról egy percre sem megfeledkezön,
a nyomorról irok, mely beszél, sétál,
sir, nevet, jajgat és tobzódik közöttünk.
Egy zálogházba viszlek olvasóm,
aki még nem jártál ilyen helyen.
Mindegy, melyikbe, van ebből a
meg nem határozható intézményből
több is. Kívülről szinte kérked a
felírás: Zálogház. Belül, kaiitkaszerűen elzárvs a becsüs, a könyvelő, a Werlheim és kezelője a
pénztároskisasszony. No meg egy
pad, amin iehet várakozni, mig ránk
kerül a sor. Nekem nem volt mit
elzálogosítanom, csak vártam s néztem, mig ki nem néztek.
Eltűnődtem a padon s ha valaki
félig ismerős lépett be az ajtón,
szerettem volna a bocsánatát kérni,
hogy megzavartam szomorú útjában.
De nem. Egy nő jött, majdnem
köszönt a szemével és szégyenkezés
nélkül fogadta el a köszöntésemet.
Odafurakodott a becsüs ketrecéhez,
egy katona álit előtte, olyan tiszti• szolgaféle és várt, mig rákerül a sor.
A ridiküljéből húzott ki valamit, a
kezlyüjét is levetelte, nem akartam
odanézni és köszönés nélkül elmentem.
Elsettenkedtem a népkonyha felé.
Egy szerényen öltözött urat a szakács elküldött a párolgó hatalmas
bográcstól, mert másodszor jött a
porcióért. Ez majdnem lopás; pedig
azt mondták a szegények, hogy a
három gyerekének kellett. Valamikor
jobb társaságokban nem illett gyomorbavágó dolgokról, étkezésről és
konyháról beszélni. Ma, csak erről
beszélnek. Ma olyanok koldulnak és
kapnak segélyt, akik ezelőtt adtak a
koldulóknak.
. . . Oroszországgal kapcsolatosan borzasztó dolgokat mesélnek:
cárról, muzsikról, éhhalálról és világfelfordulásról. Vájjon mit mesélnek
Oroszországban rólunk ?
************** * * * * * * * * * * *

Fizetni akarnak a németek.
BERLIN, nov. 18. (M. T. I.) A
jóvátételi bizottság a garancia-bizottsággal együtt véleményt dolgoz ki
arról, hogy mennyiben képes Németország a londoni ultimátum követeléseinek teljesítésére.
BERLIN, nov. 18. (M. T. I.) A
birodalmi gyűlés törvényjavaslatot
fogadott ei, melynek értelmében a
kormány a külföldi fizetési eszközök
kivitelét a jövőben még nagyobb
terjedelemben eltilthatja, mint eddig.
A törvény célja az, hogy a kormány
ilymódon meg tudja szerezni külföldi fizetési eszközökben azokat a
tetemes eszközöket, melyekre a londoni ultimátum értelmében szüksége van.

Sifged, 1921 november 19.

SZÍNHÁZ

Tőzsde.

HETI MŰSOR:

Rndapeatl z á r ó á r f o l y a m o k : Napóleon
2600-2680, tont
, dollár 810825, fr. frank 6000—61.00 lengyel márka
24 00—25 00, márka 370 - 380, lira 3 3 . 0 0 34.00, TBzt !<or 15.75—16 75. rubel 4'J 0 0 42.00, lei 530-540, sokol 8 90-Q.05 <1inár
1080-11.00, sv. frank 159.50-'.60.50,
bécsi kifizetés 13.75-14.75, ezüst korona —.—.
ZÜRICH, november 18. (Nvitás.) Berlin
2.05, Newyork 535, Milano 2^.30, tfukarest 3 40, Budapest 0.60, Varsó 15. PrágI
5.65, Bécs 19, osztr. bélyegzett 12, Zágráb 1.90.

Péntek: Karenin Anna, dráma. B) 22.
Szombat: Karenin Anna. A) 22.
Vasárnap délután: Elvált asszony. Este :
Casanova, operett

SPORT
Héttagú válogatott csapat
utazott Szombathelyre.
SZEOED, november 18.

Többizben foglalkoztunk már a
Dél- és Nyugatmagyarorszátf válogatott csapatai között vasárnapra
kitűzött futballmérkőzésével. Az előrehaladott szezont még az esős időjárás is igen kedvezőtlenül befolyásolja és a MLSz déli kerülete intéző
köreinek a válogatott csapat összeállítása terén kifejtett munkája igen
sok nehézségbe ütközik. A tegnapra
kitűzött triál-mérközést nem lehetett
megtartani, mert azon a játékosok
nem jelentek meg. A válogatott
csapat két craek-je hetek óta beteg,
ugy> bogy Csabáról kellett játékososokat a válogatottba beállítani. Csabáról egyébként öt játékos szerepelne a válogatott csapatban, akik
közül csak Amsei
kapus érkezett
meg tegnap este Szegedre és bejelentette minden elfogadható indokolás nélkül, hogy Filippini I , Filippini II., Boros és Jánossy nem jöttek
meg és nem is fognak játszani a
válogatottban.

Dinár, Dollár, Lei,
gr?

mindennemű

PÉNZEK vétele és eladása
KAROLYI-UTCAI K R O Ó
BANK- ÉS VÁLTÓÜZLET

I. ker, Károlyi-utca 2. és Feketesas-utca 8.,
sarok, volt Feketusas-kávéházzal sze.nben,

PÉNZTÁRI ÓRA EOÉSZ NAP.
^^^n^vwvyyvw-wv-^ w v

Snrkesztlk: Dr. SZILMaY CÁ8AR N VERMES U»P

A sicrkesztésért felelóa: Dr. BZILASaV CÍSAS.
Lap tulajdonos: .SZEOED* Upkladóvállabl r-t

Brilliánsérf,
1190

aranyért, ezüstért, aranyés ezüstpénzekért, ékszerekért

a legtöbbet

fizet

Auslánder Béla

S o k f á t éa s z e n e i

Horváth Pál szövetségi kapitány
tukarit meg a szab.
ma hajnalban Csabára utazott, hogy
a nevezett játékosokat más belátásra
bírja; az eredmény persze kétes. A
előffltőkályhával.
1217
nevezett négy. játékost, kik távolF6"ktár: V / I R Q f t
D E Z S Ő
maradásukat csak az utolsó órában
cégnél Szeged, Kállay Albert-utca.
jelentették be, a MLSz nagyon szigorúan büntetheti meg. Hapa, Solti
és Kovács Buna sem utaztak még el
a csapat törzsével, ugy hogy ma
délelőtt a következő csonkacsapat állandóan kicsinyben is kapható
kelt útra:
Amsei—Beck II., Rémay— Vezér II.,
Páify, Nagy IA.—Martonosi.
Tehát
elment a védelem, egy gyenge half- TISZA LAJOS-KÖRUT 83. SZÁM.
sor és egyetlen egy csatar. Hogy a
többi a mai nap folyamán utánuk
megy-e, az kétes és a lényegen
tulajdonképpen alig változtat valamit.
A hibák özönére tudnánk rámutatni,
melynek végső folyománya az a |
szégyenletes eset, hogy a délkerületi
válogatott csapat 13 ember helyett
7 emberrel érkezik meg Szomoathelyre! Hol van a kerület tisztikara
és elnöksége, melyeknek ilyenkor
intézkedni kellene?

FRANDOR

I.

Sertés fejláb
CZINNER
SZALÁMIGYÁRBAN

Tessék elolvasni.

(estisét, ujjácsináláslt szakszerűen, legolcsóbban
készíti felelősség mellett. N E N C Z
KnKOLV
menekült kalapos. Nöi filc és velúr kalapok ii
szépen készülnek. Mars-tér 8. szám, kórház torán.

Uj étterem!

Értesítés!

Uj étterem!

Tisztelettel von szerencsém a n. é. közönség szives tudomására hozni, hogy
a világháborúban megtokkanvo, szülőföldemről az ellenség óUol eluzve, Szegedre
kerültem és itt a mai kornak megfelelően berendezc.t

cimen vendéglőt rendeztem be, amelyet disznótor és halpaptikással

vacsorával folyó hó 1 9 - e n ,

szombaton ü n n e p é l y e s e n

és ome'yre mély tisztelettel kérem nagybecsű látogatásukat.

-

egybekötött

megnyiok

Magyar konyha f

Kitűnő asztali és fajboroki Elsőrendű z e n e ! Olcsó árak és figyelmes
kiszolgálás! Zónák minden időben 1 Abonnensek felvétetnek 1 Menekültek,
tisztviselők és egyetemi hallgatóknak árkedvezmény. Szives támogatást kér
I23t

Olcsó

Sckvarci József rokkant, Aradi-i'ca 2.

Teljesen száraz, elsőrendű Q Q f l

kemény tűzifa APRÍTVA ^ Ö U

10 métermázsán felül

K O l a

HAZASZÁLLÍTVA!

Iritz B é l a é s T á r s a fatelepén

Vásárhelyl-anjáfut 10-20.

Déhugyaromág Űrlap, i s nyomdaváJ Lalat, Szeged.

Telefon 4 - 4 9 . aaám.

