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SZEOED, november SO.

Nehéz szülés. És f^fö, hogy vajúdnak, vajúdnak a hegyek s majd
valami nevetséges kis egér, ridiculus
mus fog megszületni. Egyik nap
megállapodnak, másnap pedig megint
szerte igyekeznek. Az állhatatlanság
örök mozgalma az, amit politikai
élttQnk most a szeműnk elé vetit:
csata — egy pohár vizben.
És ez az, ami a legmegdöbbentőbb
a mi mai helyzetűnkben. Most, a
tizenkettedik drában sem tudunk
még Összefogni, egymás mellé állni,
együttmunkálni a közös és egyetlen cél: s magyar újjáépítés munkájában.
Valami végzetes bizalmatlanság űli
meg a magyar lelkeket, smelynek
egyetlen motívuma cssk az én, sz
Ego, amely talán nem tud majd ugy
elheyezkedni sz uj politikai alakulásban, amint azt az illető politikus
kivánná. önzés: személyi és osztályönzés ez minden mozzanatában.
Szégyen: turáni szégyen, átok: turáni
átok. Egy ezeresztendős országnak
bölcsőjétől egyre terhes hibája, vétke,
bűne, amelyből egy ezerév tenger
szenvedése fakadt és amelynek kárából egy ezeréven át nem tudtuk
megtanulni, hogy szeretet és megértés nélkül nemzetéletünk csak tenödés maradhat > hogy az egyéni
1 osztályérdeknek deferálnia kell az
országos, a közérdek előtt.
Hiszen megvan minálunk is az
Igyekvés arra, hogy egy kalap alá
hazzák a különböző kalap alatt tartózkodókat De amikor mindenki azt
hiszi, hogy csak az ö kalapja alatt
tudja az Ö kis érdekeit kellő lendületbe hozni és — az alá tessékeli s
többieket. És ezen a kalapvitán megdől szuián minden. A kisgazdák
pörge kalapjukkai egyre ott gesztikulálnak a keresztények orra alatt
és hajlandók a pörge kalapra rászerelni a keresztet is, meg valami
polgári szimbolumot is, csak az ö
kalapjuk legyen az, amely a párt
fején billeg. Meddő vi'ák. Idöölők
és lélekölők. És sajnos, ha soká
tartanak, még — országölök is lehetnek.
Sajnáljuk Bethlen Istvánt az ő
nagy magyar érzésével, becsületes
szándékával, kidolgozott, szép munkaprogramjával, akit munkájában ilyen
kicsinyes akadályok gátolnak és
megértjük azt, ha s renitenskedö
pártokat azzal fenyegeti (vagy örvendezteti) meg, bogy visszaadja a megbízását a kormányzónak.
Nehéz dolog most politikát űzni.
Cs nemcsak nehéz, de odiózus is.
Tenger felelősséggel a vállon küzdeni kell s meg nem értéssel, j
az önzéssel és a bizalmatlanság
gal — és sz elösmerés, hála, köszönet helyett gáncs és gáncsoskodás s jutalom.
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Megjelenik naponkint

évre 100 kor. 1 Hegyedévre 150 kor
évre 800
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Nehéz szülés.
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BUDAPEST, nov. 30. A Nap 1 minden reményi és megkísérli s
irja: A kisgazdapárt mértékadó kö- megoldást más' formában megvalóreiben a helyzetet igy ítélik meg: sítani.
Nem lehetetlen ugyan az sem,
Azok, akik résztvettek a döntést
megelőző pártérlekezleteken, jól tud- hogy a dezignált miniszterelnök
ják, hogy minden Olyan törekvés, visszaadja megbízását, de ez sz esamely a párt jellegének feláldozását hetőség a mai politikai viszonyok
kivánja, hajótörést fog szenvedni mellett majdnem kizártnak tekinthető.
Ez a lény teljes mértékben kifeje- Ezt a lehetőséget véve mégis komzésre jutott a tegnap este lefolyt binációba, a maga-k részéről egyetplenáris értekezleten is, bár meg- len o'yan politikust sem tudnánk
állapítható, bogy a pári nem zárkó- emliteni, akinek személye a válság
zik el ridegen 1 megoldási lehető- megoldására alkalmas volns. Sőt azt
ségek elöl. Ugy Hencz Károly, mint hisszük nem tulzunk, ha azt állítMeskó Zoltán javaslatai módot nyúj- juk, hogy e tekintetben pártunk valatanak arra, hogy a kibontakozás mennyi tagjának helyzete hasonló.
foaala ismét felvétessék, mert a párt
A tegnapi pártértekezletet, a kisma is szívesen Itt minden olysn gazdapárt egyes frakciói között leakciót, amely abban kulminál, bogy folyt súlyos harc előzte meg, mely
a parlamenti többség a párthoz való « pártot az utolsó pillanatig válságcsatlakozás utján köttessék meg. A gal fenyegette. Azok a képviselők,
miniszterelnök jövö terveit nem is- akik egyáltalán nem voltak hajlanmerjük, de az értekezlet befejezése dók elfogadni a miniszterelnök háután mondott beszédéből, amelyben rom pontban összefogla't javaslatát,
rámutatott arra, hogy a megoldást sőt a pártszövetség elvét sem tarmás alapon kell keresnie, arra kell tották elfogadhatónak, még az értekövetkeztetni, hogy nem adott fel kezlet előtt elhagyták a (óvárost.

Angol—német egyesülésről beszélnek
Kétévea moratorium Németországnak.
BÉCS, nov. 30. (M T. 1.) A Daily Herald diplomáciai munkatársa azt
az érdekes hirt kOzli, hogy nagyon is lehetséges az európai diplomáciának
olyan átalakulása, amelyben az angol—francia ántánt helyébe angol—német
egyesülés kerülne. Azt mondjs, hogy ez nemcsak lehetséges, hanem egészen valószinü is. A diplomáciai abszurdumok előzményei erre mutatnak,
melynek legutóbbi kísérlete" Stinnes londoni látogatásai voltak. Ugyanez a
tudósitó hihetőnek tartja az Observer párisi levelezőjének azt a hirét, hogy
az angol kormány Németország javára 2 évi moratoriumot javasol.
BÉCS, nov. 30. (M. T. 1.) A Temps jelenti, hogy a német moratorium Franciaországot magát is súlyos helyzetbe juttatná, mert ezáltal
megnövekednék a költségvetési deficit. Ez alkalommal a Temps egy másik
érdekes hirt közöl arról, hogy az angol kormány jegyzéket intézett a nagykövetek tanácsához, melyben céioz a Rajna-menti katonai rendszabályok
felfüggesztésére és követeli, hogy csökkentsék Németországgal szemben a
fegyverkezést.
-r r r n r r Y r r r t w i n j v u T J u i m

Eredményre jut a washingtoni konferencia.
Nam hivják meg Németországot.
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Súlyos h a r c előzte meg a
kisgazdapárt tegnapi értekezletét

BÉCS, nov. 30. (M. T. L) A Neue
Freie Presse washingtoni jelentése
szerint Hughes
tervezete minden
egyes részletében és valamennyi
céljával az egész vonalon győzedelmeskedik. Anglia és Japán minden
kifogyta ellenére feltehető, hogy az
elvi megegyezés alapján a részlelek
kérdésében is megállapodásra fognak
jutni. Cato ugyan még mindig 70
százalékot követel Japán számára s
Japánnak nehéz követeléséről lemondani, mégis azt remélik, hogy néhány
napon belül eredményre jutnak.
" BÉCS, nov. 30. (M. T. 1.) Washingtonból jelentik a Tdgliche Rund.
schau-nak:
Németország esetleges
részvételéről szóló hírekkel szemben
közlik, hogy Harding-nak nem szán-

d e c . ZT>t

déka Németoiszágot vagy valamelyik
más, az értekezleten nem képviselt
nemzetet meghivni, hogy résztvegyen
a vitában. Később azonban fel fogják
szólítani a többi nemzeteket is, hogy
a washingtoni eredményeket ratifikálják.

•

Telefon 13-38.

TEGNAP
délután a disszidens képviselők csoportja
értekezletén elhatározta, hogy a pártsözi
konferencia
javaslatát teljes egészében
magáévá teszi és erről ugy Bethlent, mmt
a teitvérpártokat értesíti.
•

A következő húrom pontot
togadta el a
kisgazdapárt:
t. A dezignált miniszterelnök által kifejtett munkaprogramot a párt elfogadja és
magáévá teszi.
2. Hajtandó a címet a következőképpen
kiegészíteni: Keresztény Kisgazda, Földmives és Polgári Párt. Egyébként a párt
jellegét, különállását és szerveceteit Önállóan tentartja.
3. Szívesen látja csaüakozását a párthoz mindazoknak, akik a párt programját
és a dezignált miniszterelnök munkaprogramját elfogadják és magukévá teszik.
•

A belügyminisztérium
választan
osztálya
közli: A budapesti X. választókerület megtartott időközi választásán dr. Benedek
Lajos nemzeti demokratapárti jelöltet választották meg nemzetgyűlési képviselőnek.
Benedek Lajos 8782, elleafele dr. Taulfcr
Gábor 2149 szavazatot kapott.
•

Schober szövetségi kancellár
a nemzetgyűlés holnapi ülésén, amelyen a velencei
egyezményt lógják ratifikálni, nagy expozét
mond, amelyben ismerteti a nyugat magyarországi kérdés minden lejleményéL
•
Az osztrák külügyi bizottság mai ülésén
Schober szövetségi kancellár ismertette •
november 10-iki bizottsági ülés óta folytatott fáradozását, hogy a velencei egyezményt oly rendelkezésekkel egészítsék ki,
amelyek a soproni vidéken a befolyástól
ment népszavazást biztosítani alkalmasak.
A kancellár behatóan ismertette a nehézségeket, amelyek a tárgyalások során felmerültek, mert a figyelembe jövö tényezők
eredetileg nem voltak hajlandók megengedni a velencei egyezmény ily kiegéíü
lését, mig végre sikerült a szövetségesközi
tábornokokat, a szavazási módozatok —
Ausztria kívánságaival számottevő megállapításokkal —. a nagyköveti konferenciát
valamennyi magyar csapat és csendőr
visszavonásának elrendelésére birni.

A Neue Freie Presse értesülése sserint

azok a szövetségeskttxi csapatok, amelyeket
a rend fentartására a szavazás alkalmából
Sopronba küldenek, egyenlő számú olasz,
francia és angol katonákból állanak A
csapatokat abból a kontingensből vonták
ki, amely jelenleg Felsősziléziában állomásozik. A szavazás pontos batárideje
még nem állapitható meg. mivel ez Nyugatmagyarország többi részének paafiká!ásától függ, amely a jövőhét folyamán
valószínűiét befejeződik. Béter követségi
tanácsos, Ausztria képviselője a tábornoki
bizottságnál, ma Bécsbe érkezett, hogy az
ügy állásáról jelentést tegyen.
•

Kiürítik Albánia egy részét.

Harding elnök azt kivánja, hogy Németország a konferencián résztvegyen, ehbez
azoknak a nagyhatalmaknak előzetes beleegyezését kell kikérnie, amelyeket legelő
ször hívtak meg. Ugyanezt tette
Hughes
államtitkár is, mielőtt Hollandiát és Portugáliát meghívta volna.

BUDAPEST, nov. 30. A Nap
irja: A nagyköveti konferencia határozatainak
végrehajtásaképpen
a
jugoszláv
csapatok
megkezdték
Albánia ama részének kiürítését,
amelyeket nem a jugoszláv államnak
Ítéltek oda. A végleges határmegállapitó-bizottság a jövő tavasszal kezdi
meg munkálstait a helyszínen.

SZEGEDI KICSERÉLT FOflWYOK.
A M. T. I. jelenti: A Nemzetközi
Vöröskereszt Egyesület rigai megbízottja november 15-iki kelettel
közli a magyar kormánnyal a kicserélés végeit hszsérkezök névsorát.
A listán
két szegedi szerepel:
Neubeller Frigyes és Szobatka István.

S

F

r

®

8 S B 0 B D

Holnap megnyílik a lakáshivatal
SZEOED, november 90

(Scidt tadutónktól )

Az uj lakáshivatal holnap megnyílik, h'^iiások
a:ónban
egyelőre
nem lesznek. Bárdost Béli, * hintál elnöke a uervezési munkálatokkal elkészült, de a tárgyalisokat
mindaddig nem lehet megkezdeni,
amig a népjóléti miniszter Masdny
János, Edvy István és Nagy János
előadók megbízatását jóvá nem
hagyji.
A lakáshivatal mindennek ellenére
is holnap reggeltől kezdve elfogad
beadványokat
és kérelmeket. A közönség minden tekintetben ugy jár
cl, mint a régi hivatalnál, mindössze
csak annyi változtatás történt az
ugymene:ben, hogy a beadványokat
és kérelmeket ezentúl csak egy példányban kell
benyújtani
A lakáshivatalnak az előadók megbízatásán kivül csak egy elintézetlen
Ugye van még : a bélyegilleték kérdése. A lakáshivatal elnökének akként
kell a bélyegilletéket kivetni a felekre, hogy a hivatal fentartási költségei ebből fedezhetők legyenek.
Erre vonatkozólag folyna még tárgyalások a minisztérium éh Bárdoss
Béla között, de valószínű, hogy néhány nsp alatt ezt a kérdést is eldön:ik.

Belvárosi Mozi
Szerdin és csütörtökön
KtT n o n a n r n r A c i s ric.mii

„Osiris, az örök élet
misteriuma".
Pazar kiállítású egyiptomi történet 5 felv.
AsonknrSl:

Talán igen, talán nem.
Amerikai dráma 6 telvonásban.
Főszereplő: N o r m a
Tllaidft.
ELŐADÁSOK KEZDETE:
Hétköznap (él 5, léi 7 és fél 9 órakor.
Pénteken és szombaton

A kis hazátlanok
(Párls Jyermekel) III. része 7 felv.
Azonkívül:

Hamar egy gyereket
Kitűnő amerikai burleszk vígjáték 2 felv.
ELŐADÁSOK: pénteken és szombaton
fél 5, 6, fél 8 és 9 órakor kezdődnek.

F é n y ű z é s i adómentes
ft K I S K A S S
ÉTTEREM.
M é r s é k e l t á r a kEUCrangu líalok. flbonaaeal-rendszcr.

Két, esetleg 3 szobás
modern lakást tSSSSlE*

s«i< tiutorial vagy bútor nélkül. Magas
lelépés fizetek. Cim • kiadóhivatalban, ízn

Belvárosi

Illatszertár

Kl»« L paWta. n Téth f<(crr«l i n a t t i ,
Trkloj.xJtn 7UÜ
1074
Ooty L'OrigáH eredeti üvegekben és
kimérve. Houbigant, lyOrsay, (Jutldy
parlutHOk még mindig a ré?t álban.
U -atbewL Íélc fogkefe, Johanij Maria
{'urna Julkb>plat/ és Rudolfsplatz és
47<i is KOlni uztfk ercdctj uvc^cktxwi.
'•»ger ts r,afiet ajak-ír és brIllanWnokt
J/l<.-»»•• m. 'kuikazetták, az ffiszes arcrt/íp' . y szer. k dus Választékban.
<)IJ<)L

KIS
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NAGY
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A nyugatmagyar evangélikus egyházközségek sorsa.

BUDAPEST, fwv. 30. (M. T. I.) A Virradat irja: Nyugatmagyarország átcsatolái s nyomán kérdések merílltek fel az elszakadó evangélikus
gyülekezetek egyházkerületi hovatartoz'ndóságát illetőleg. Bár az elszakadó
gyülekezetek kivétel nélkül a dunántuli egyházkerülethez tartoznak, mégis
veszteség éri a dunántuli evangélikusoknak eddigi lömör egységét.Munkatársunk érdeklődésére Kapy Béla ev. püspök a következőket mondotta:
— A nyugatmagyarországi terület elvesztése nagyon érzékenyen hat
egyházkerületemre is. A gyülekezetek egész sora elvész, azonban ez a
szó csak politikai jellegű. Mi sz egyházi integritás alapján állunk és
püspöki kötelességeimet akkor is teljesítem, ha az elszakadó területek
Ausztriához tartoznak Remélem, hogy a politikai határ nem jelenti az
evangélikus egyház évszázados egységének szakadását, ugy hogy az elvesztett gyülekezetek is megmaradnak a magyarországi evangélikus egyház
kebelében.

Fischer Testvérek ékszerészek Szeged
Brilliáns ékszereket,
a r a n y a t és e z ü s t ö t

rendkívül magas árban vásárolnak
IUT

Sztrájkkal fenyegetnek a gyógyszerészek.
Ráfizetnek a mai gyógyszerárszabály mellett

SZEGED, november 30.
bizo'tságálól feltétlen és mielőbbi
orvoslást
várnak.
A Virradat mai száma cikket köA Szegedi Gyógyszerész-Testület
zöl arról, hogy a budapesti gyógyszerészek kijelentették, hogy ameny- a budapesti központi egyesületnek
nyiben a kormáry nem járul hozzá van alárendelve, ugy hogy az árak
a gyógyszerek árának felemelésé- felemelése országosan, felüt a budahez, ugy kénytelenek lesznek üzle- pesti gyógyszertárakkal egyidejűleg
teiket bezárni
és sztrájkba
lépni. fog megtörténni.
Ennek az e keseredetthangu nyilatkozatnak persze hosszadalmas előzKi lesz a szlovák egyházményei is vannak. A Magyarországi
megye püspöke.
Gyógyszerész-Egyesület már régebBUDAPEST,
nov. 30. A Virradat
ben akciót indított arra, hogy a
gyógyszerárakat felemeljék és októ- irja: A Lidove Novtni azt Irja, hogy
ber 15-iki terminusra kaptak igére- a Szentszék karácsonykor fogja betel, hogy a régi gyógyszerárszabást tölteni az esztergomi egyházmegyei
a kormány revízió alá veszi. Ebből püspöki helynöki széket, mely egyazonban, főként a politikai esemé- szersmind a szlovák egyházmegye
nyek miatt, nem lett semmi és a püspöksége is lesz. Eddig a püspöki
gyógyszerészek a régi taksa miatt szék jelöltje Hlinka András, azonban
ráfizetnek áruikta. Ennek az ársza- éppen a sz'ovák képviselők legutóbbi
bálynak a késedelme az ország égisz szereplése következtében kinevezése
gyógyszerészi karát megmozdította. kétségessé vált.
A népjóléti miniszterhez a Magyar- Í R Ó G É P E T vesz, e'ad és javit
országi Gyógyszerész-Egyesület valamennyi kerülete, igy a szegedi is,
Széchenyi-tér 8. az.
külön-külön tiltakozó sürgönnyel
Szalagok és Carbonpapirok nagy válasz*
fordult, melyben a miniszter igazság- lékban.
Telefon 363.
m>
szeretetére apellálva azt kérik, hogy
Sürgőién
szerezze
be
a mostani taksát a végleges megállapításig 100—150
százalékkal
emelje fel, illetve ilyarányban enK o v i c s könyvkereskedőnél
gedje meg a felár hozzáadását. Az
Kölcsey-atca 4 i i á m .
1270
gyógyszerészek 15 főnyi küldöttsége
kereste fel a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesületet és kérte, hogy
támogatásukat igénybevéve, a gyógyszertárak végiő lezüllésének és üzemképtelenné iételé.:ek megakadályozására a legszigorúbb eszközöket vegye
igénybe az uj taksa azonnal való
megjelentetése érdekében.
Melyben eladásra kerülnek:
Az itt vázolt állapotok természetesen a szegedi gyógyszerészekre is
teljes mértékben sérelmesek. Alkalmunk volt szegedi gyógyszertártulaidonosokkal ez ügy ben beszélni és
kijelentésük szerint az állapotok Szegeden is nagyon
siralmasak.
Az
utolbó hivatalos taksát májusban adták ki. Ekkor a magyar korona értéke » legmagasabb volt; m i azonban jóval alacsonyabban áll a koelkehcr dés oly óriási fokra emelkedett, hőgy a mbióp a budapesti
rónánk, vásárló tnéke lebát nagyot
csökkent, :n írak pedig a réglek. A
szegedi gyóg> útrészek szerint nevetbútorárúházábaii
séges sztrájkról btszélni, de az Or- ' ' " i
szágos Köze
:ségügyi Tanács taksa-

KeUer írógép Vállalat
forgalmi adókönyvét

gyönyörű hálószobák
csiszolt tükrökkel,
szebbnél-szebb ebédlök, minden színben
ottománok, matracok
és garnitúrák
mesés olcsó árban

Kertész Sándor

Feketesas-utcaJ

Swatf.

1971 d e c t m b c r

A katolikus e
autonómiája.

1.

ek

SZEGED, noverrber 30
(Saját tudósít nktóL)

Szeged város jogügyi bizottsága
nemrégen letárgyalta a katolikus
egyházközségek autonómiájának kérdését é* ebben a tekintetben axt a
javaslatot terjesztette a város tanácsa
elé, hogy a kegyúri iogok személyi
részének gyakorlásával ideiglenesen
bizzák meg a törvényhatóság területén alakult egyházközségeket.
A belvárosi, rókusi és felsővárosi
egyházközségek már megalakultak,
de nem alakultak még meg az alsóvárosi és a külterületi egyházközségek. A ma délelőtt megtartott tanácsülésen ez a körülmény hosszas vitát
provokált a tanácsban, amely végül
arra vezetett, hogy az ecyházközségek autonómiájának kérdését egyelőre csak feltételesen intézzék el A
város tanácsa kívánatosnak tartaná,
hogy más felekezetek egyházközségeihez hasonlóan alakítsanak Szegeden egy vagy Wbb kato'ikus egyházközséget is. Ebben az esetben a
város szívesen hozzájárul, hogy személyi kérdésekben a keg>uri jogokat a községek gyakoro ják. de
amig az összes egyházközségek jogérvényesenés szabá'yszerüleg meg
nem alakulnak, addig ez a megbízás függőben marad.
A város tanácsa ilyen javaslattal
(erjeszti az ügvet a mai közgyűlés elé.
Pénteken és szombaton

A KIS HAZÁTLANOK

elödásai
fél 5, 6. fél 8 és 9 órakor kezdődnek
m B c t v á R o s i
M o z i B w n

HORVflTH HH6I ÉTTERME

CD Kis Hágl féoyűzéamcntca I
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EBÉD

SO K O R .

Leves. Savanyu káposzta. Sertés oldalas.
Lekváros táska.
a z KI«O- R .
VHCIORH
27 K O R .
Boirsó pirré főzelék.
Bécsi hlet
2 drb palacsinta
im
1

Felmentették
a magyarcsanádi jegyzőt.
SZEGED, november 3 1
(Saját

tudósítónktól.)

Érdekes izgatási bünügyet tárgyalt
ma délelőtt a törvényszék
ötös
tanácsa. Medveczky Dezső nyugalmazott jegyző és Majzik
Mátyás
pályaőr ültek a vádlottak padján.
Medveczky jegyző ellen az volt a
vád, hogy mint a magvarcsanádi
direktórium elnöke, 1919 márciusában
nyilvános gyűlésen osztály és tulajdon ellen izgató beszédet tartott. E'
beszédében állítólag többek közölt a
következő kifejezéseket használta:
.Le az urakkal,
le a
papokkal,
nincsen
magántulajdon."
Hasonló
tartalmú beszédek elmondásával vádolta az ügyészség Majzik pályaőrt
is, aki direktóriumi tag volt. A vád
szerint Medveczky volt az, aki a
vörösök kezére juttatta Szántó Istvánt,
Maeyarcsanád jelenlegi jegyzőjét és
Bllkbug Anal igazgató-tanítót, mint
ellenforradalmárokat.
A vádlottak tagidták a terhükre
rótt bűncselekményt, különösen Medveczky sirva hangoztatta ártatlanságát
Szántó és Blikbug vallomása szerint
Medveczky működése nemzeti szempontból kifogásolhat* vott. A többi
tanuk azoaban kifogástalan hazafinak ismerték. Többórás tá-gyaláa
után 4i ötös tanács nem találta beigazoltnak a vádlónak bűnösségét és
mindkettőt felmentette
áz fciienflk
emelt vád alól.

S Z B O B D

Szeged, 1921 d se ember 1.

HÍREK

az

A kereskedelmi k a m a r a
i p a r o s s á lett t i s z t v i s e l ő k é r t .

Tisztességes megélhetést s megszállás siói felszabadult részek magyarhú tisztviselőinek I - Érdekes felirat a kereekedelemügyl miniszterhez.
Kereskedelmi és Iparkamara felterSZEGED, norewber 30.
A szegedi újságírók december S-iki ea(Sa/át tudósítónktól J
jesztéssel fordul a kereskedelemügyi
télyénék annyi az eseménye, hogy csak
kéri,
hogy
oagy vonásokban lehet róluk beszámolni.
A szegedi kamarához az ellen- miniszterhez, melyben
Mindenekelőtt jelentjük, hogy kibővült a
lehetősége
séges megszállás alól felszabadult az ipari szakvizsgdlás
műsor. Stróbl István, a szegedi szármaterjesztessék ki:
zása jeles művész mint gyorsrajzoló jele- területekről mindsürübben érkeznek
oik meg a kabarén a ismert szegedi köz- olyan kérelmek, amelyek arra irá1. Az olyan köztisztviselő rééleti férfiakat pingál le villámgyorsaság- nyulnak, hogy azok akik a hosszura
szére,
ki a megszállás
tartama
gal. Ezenkívül külön sátra lesz Stróblnak
nyúlt megszállás alatt valamilyen
alatt szükségből
valamilyen képeaz alsó helyiségekben s ott kívánságra
bérkit lerajzolTRostyál Médi, Kostyál szá- igarágat űztek, letehessék a szaksítéshez kötött ipart űzött.
zados leánykája, egy apró csodagyerek, vizsgát.
2. Az olyan köztisztviselő családbámulatos táncproduk.ióival lepi meg a
tagjai
részére is, ki bár a hivatali
Ezeknek
a
kérelmeknek
a
jogosközönséget. Az újságírók büszkék, hogy
állását az ellenséges
megszállás
az ó estélyükról indul el egy művészi ságát a kamara teljes mértékben elkarrier.
után visszanyerte ugyan,
de a
ismeri, annyival is inkább, mert a
De meghatottak is az újságírók, mikor kérelmezők legnagyobb része olyan
családja
tisztességes
eltarthatása
minden lepten-nyomon megértő és méltászempontjából
a családtag
által
nyoló elismeréssel találkoznak. A jótékony tisztviselő, kit az ellenséges megaz
ellenséges megszállás
alatt
akciót a Wimmer Fülöp vezérigazgatása szállók annakidején hivatalukból elűzött ipari tevékenység ma is megalatt álló kendertopógyár és a Belvárosi
űztek és igy kénytelenek voltak
Mozi 5000—30G0 korona adománnyal lep- ipari pályára térni abban a reményokoltnak
látszik.
ték meg. Dr. Biedl Samu éa a szegedi
ben,
hogyha
majd
lakóhelyük
felKérjük
tehát
Nagyméltóságod bölcs
szállodások és vendéglösök szikvizgyára
1000-1000 korona adományt küldtek. A szabadul a megszállás alól, a ma- elhatározását — végződik a felirat
Bárdos-bank tiz darab osztrák ezrest adott, gyar hatóságoktól könnyen megkap—, mely reméljük megfogja találni
Vau András téglagyáros pedig, a magyara módját, hogy az ilyen tisztviselők,
ság rókusi vezére, SOCO téglára szóló utal- hatják az iparengedélyt,
r Az iparüzö tisztviselők azonban a testvériesen és nagy külső ünnepványt. A Pick-cég azzal akarja emlékezetessé tenni est az alkalmat, hogy 36 rud csalódtak
reményeikben, mert a ségek keretében történt visszafogadás
szalámit ajánlott fel az újságírók kará- magyar hatóságok az ipartörvényre során tapasztalt meleg üdvözléseken
csonyfájára. A Scheinberger és Popper
cégtói 3 pár cipőre való teljes anyagot kap- való hivatkozással súlyos akadályo- tul, régi hazájukban a tisztességes
kat gördítettek az iparjog megszerzése megélhetés biztosításának
tak az újságírók.
lehetőségeit
megtalálják.
A szerencsejáték tárgyai a lehető leg- elé. Éppen ezért most a Szegedi is
December 3 : Egy g ö r b e est.
SZEGED, november 30.

válogatottabbak, minden darab értéket jelent. Az adakozók sorában Kecskeméti
Antal, a saját iparának hires művésze, egy
remekbe készült, kovácsolt vasból való
karcsú állvánnyal szerepel. Nincs az a
qagyuri szalon, amelyiknek ne válnék diazére. A Római-köruti cipógyár, amely
mindig hires volt a gavallériájáról szintén
remekbe, külön e célra készített egy pár férfi
és egy pár női cipőt. A Heitzmann és Társa uj
cég Szegeden, töltött csokoládékülönlegességeket állit elő. Mutatóba négy nagy doboz ilyen holmit küldött, külsőre és belsőre egyaránt ritka finomat. Bizonyos,
bngv * Balatoni csemege, ineg a jourdissert hamar népszerű lesz Szegeden.
Rózsa Dóri mint praktikus ember, eleven
malaccal kedveskedett, Fejér Mór 6 pár
karlsbadi finom fehér női keztyflvel, a
Wigner Testvérek két blúzra való gyapjunanell anyaggal, Wiesner Benő egy kiló
kávéval, a Htrsch Testvérek két üveg konyakkal, Szűcs Andcr két cserép futóvirággal. Szűcs Béla hires boraiból küldött
hat literrel, egy liter kitűnő pálinkát is

Női k a b á t o k a t , férfi- és f i u r u h á k a t
legolcsóbban Káxász^utca 10.^Teieion Í2-2!'Kü&n"mértékizabós^nai;

— tiadikárvallott minőség feltüntetése a cégben. A hivatalos
lap keddi száma kormányrendeletet
közöl, amely szerint hatósági engedély nélkül tilos a hadirokkant, hadisérült, hadiárva megjelölésének ipari,
vagy kereskedelmi vállalat cégében
más vállalat, vagy valamely egyesület
cégébe való felvétele, vagy más
módon olyan vonatkozásban való
felhasználása, amely alkalmas annak
a hiedelemnek felkeltésére, hogy a
vállalat, vagy az egyesület a hadirokkantak, sérüllek és hadiárvák
megélhetésének, alkalmazás, vagy
kereseti alkalmak nyújtása, vagy
melléje.
erkölcsi támogatás
Ha pedig már az italoknál tartunk, em- anyagi, vagy
lékezzünk meg Kass János öt üveg pezsgő- utjáni előmozdítását tűzte ki céljául,
jéről, öt palack boráról, nemkülönben vagy az ilyen személyek érdekeit
Schermann Kálmánról, aki mindenben köképviseli. A hatósági
engedélyt,
vette Kass példáját. Természetes, hogy
erre Szarka István, az Európás sem hagyta amely az említett jogok egyrészének
magát lefőzni, de Dávid Sándor bem, aki gyakorlására is szorítható, az ipari
10 üveg finom borral szerepel a listán. A vagy kereskedelmi vállalatok részére
Vas van-cég 2 csomag gyertyát adott,
Cedniczky Józtet és társa egy férfiinget 2 a kereskedelemügy? miniszter, egyéb
gallérral, Bach Testvérek egy mázsa fát és vállalatok részére a belügyminiszter
egy mázsa tőzeget Benedek Imre mester- a népjóléti és munkaügyi minisztől lovaglópálcát, Feldmann Sáritól remek terrel egyetértöleg adia meg.

— Az Uránia Mozi és a mozirendelet. Az Uránia mozgófényképszinházat, amely eddig özv. Milkó
Henrikné tulajdonában volt, miííi
ismeretes, a NyUKOSz kapta meg,
dacára annak, hogy a régi tulajdonos minden követ megmozdított az
engedély megtartására. Az engedélyért folytatott küzdelmek során
azután most már sürgőssé vált a
mozi helyiségének az uj tulajdonosok
számára való átadása A régi tulajdonos az ujakkal nem tudott megegyezni, miért is elhatározta a berendezésének elvitelét. Tegnap óta
folyik a mozi berendezésének leszerelése, melyet ugylátszik alaposan
végre akarnak hajtani, mert nemcsak a székeket és technikai berendezéseket szerelik le, hanem leszedik a falakról a tapétákat és felbontják a padlót is, ugy hogy az
uj tulajdonosok itt igazán csak a
mozihelyi6ég négy csupasz falát és
az — engedélyt kapják meg.
x Koncz János hegedűművész
fehér blúzt. Körtek Gusztávtól egy féltucat
egyetlen hangversenye
december
— Fehérneaaűek, vásznak, legolcsóbértékes szövött selyemnyakkendót, Danner
6-án
a
Tiszában,
a
filharmonikus
Mihálytól öt doboz rózsapaprikát, a Seif- ban beszerezhetők Lászlónál, Kelemen-u. 2.
zenekar kíséretével. Műsoron Mozart
mann és a Le/igyeZ-cégtől rámásolt képet,
— A kék tiz- és huszkoronásob.
Lasztig Imrétől 3 pár finom flór női haés Csajkovszki
hegedűversenyek,
risnyát, harisnyakötőt kaptunk. A Próféta- A hivatalos lap szerdai számában
Bach, Fichtner, Goldmark előadási
vendéglő a híres Próféta-kabinetből kül- megjelenő pénzügyminiszteri rendedött tiz palackkal, V'ó&yeuy János a saját let értelmében az Osztrák-Magyar darabok. Jegyek Endrényinél.
terméséből 10 litert. A Porcellánáruház
— Kntyaadó. Még juniusban hozott *
Bank magyar felülbélyegzésü 10 és tanács
egy határozatot, amellyel a kutvahatalmas művészi szobrot szánt a jóté20
koronáról
szóló
jegyeit
december
adót 200, 30 és 10 koronára emelte fel. A
kony célra. A Bruckner T'stvérek- cég egész
kollekcióval rukkolt ki. Ven abban a fe- hó l-lől 15-ig bezárólag már csak miniszter a határozatot nem hagyta jóvá,
születtől, az alumínium lábastól kezdve a a m. kir. jegyintézet budapesti fő- hanem módosításokat kíván rajta eszköreszelőig mindenféle. Hági-féle vertelili;, intézete^és vidéki fiókintézetei, vala- zölni. A tanács az ügyet a közgyűlés elé
terjeszti.
Türk Salamon-féle pezsgő, női holmik,
cérna- keztyük, finom müvü dísztárgyak, mint a m. kir. állampénztárak kötex Osiris — Talán igen, talán
élelmicikkek, Szécsi-léle 5 kiló liszt egé- lesek teljes névértékben fizetésképp
nem.
A másik „Talán igen, talán
szítik ki a listát, melynek közlését részle- elfogadni, illetőleg államjegyekre kinem"
c. 6 felvonásos dráma, meiy
tekben folytatjuk.
cserélni,
az amerikai filmtermelésnek egyik
— Valódi tma'agd es zaflrkövekért,
produktuma,
főszerepben
— A mai közgyűlés. A mai caakfa n a g y o k é r t legtöbbet fizet kiváló
Norma Talmagde elragadóan kedves.
közgyűlést négy órakor nyitották Gáspár, Kölcsejr-u. 2.
meg és előreláthatólag két napig fog
tartani.
— Hadirokkantak, özvegyek éa árvák
részére a Szegedi Epitő-Részvénytársaság
a vágóhíddal szemben lévő telepén kétéves
vágású, száraz cser és bükk tűzifát méltányos áron, métermázsánkint 200 koronáért bocsát rendelkezésre. Felhívatnak a
hadigondozottak, hogy fautalványuk átvétele vérétt december hó 3-ától kezdve a
HADRÖA csoport Dugonics-tér 2. szám
helyiségében
jelenjenek meg.
HADROÁ csoport.

Selyem-gyapjú fonál
bluzkötéshez érkezett
Rövidáruház

Kossuth Lajos-sugárut 1.

— Éjszakai fmttUA Hstkt és
gazdag Alsóvárosnak külön korzót épdtetett a város; a Stentháromság- utcái ak
van a legjobb ostfaltjc, « forgalom sem
tulnegy rajta, házai kedvesen egyszerűek
és a végén van a Mátyás király
koriból
megmaradt nevezetes templom. Most tél
van, vajmi kevés szép maradt az utcákon;
kód komoritja az estéket és teszi szomorúakká a nappalt. Este a gázlámpás gyér
világa alig tud magának utat törni a sötétben, ax utcákon járók csakúgy botorkálnak; hideg van. Esen az estén és ezen
a szép, büszke utcán, a kocsiutján egy
temetési menet köulgett. Az .mber meghökken a látásán. Két fehér ló vonszolja
kitartón a fehér halotti kocsit, kisgyermek
a halott és mögötte feketén, sötéten tipegnek a gyászolók. Nem igen sírnak, hisz
akinek még nem fogyott el a könnye,
annak odafagy az arcára. Az ember megáll, utána néz a sötét menetnek mig el
nem nyeli az éjszaka.

December O
J
EGV
»
GÖRBE
ÉJSZAK*
A TISZÁBAN
— Befejezték a pótnépszámlálást. A felszabadult területen megejtett pótnépszámlálás tegnap fejeződött be. Az összegyűjtött adatokat
Fodor Jenő tanácsnok a statisztikai
hivatalhoz terjeszti fel. Az adatok
felsőbb rendelet folytán egyelőre
nem közölhetők.
x O y ö z ö d j é k m e g róla, hogy
brilliánsért, aranyért, ezüstért, arany és
ezüstpénzekért legtöbbet fizet Deutsch
Imre Széchenyi-tér 9. Korzó-Mozi-ház.

Korzó-Mozi
TBiEFOft: Igazgatóság 455.
Pénztár

11-85.

Szerdán és csütörtökön

Hz Idény legszebb Hímje!!!

PARIS EJJEL.
Társadalmi dráma 6 felvonásban.

Azonkívül a pompás
kisérő műsor.
ELŐADÁSOK: vasárnap 3. (él 5, 6,
fél 8 és 9, hétköznap 5,7 ét 9 órakor.
HELYÁRAK vasár-és ünnepnap: páholy
24, zsöllye 20. I. hely 18, II. hely 12.
III. hely 10 kor., hétköznap: páholy 22,
zsöllye 18, I. hely 16, II. hely 10, HL
hely 8 kor.,
a vigalmi és forgalmi adóval együtt.

Dzietterenilezést,
portill Sennemü M
tort SáSE*^
Ha igazán olcsón
és ízlésesen akar

HEIMANN ENDRE

^

Bástya-utca 19, Kultúrpalotával szemben.
— Schaffhauaeni aranyóráért magas árat fizet Oáapár, Kölcsey-n. 2.

. « T f ó t h i t e l • tanyai iskolák
füteaére. Többizben
szóvátettük
már azt, hogy a tanyai iskolákban
nem fűtenek és hogy a tanyai oktalás
ezáltal igen nagy hátrányt szenved.
A tanfdügyelőségtől nyert értesülésünk szerint a tanyai iskolák fűtési
í céljaira póthitel folyósítását tendel1 ték el.

Szegsd, 1921 december 1.

SZEOED
— Barai Leidenfrost Ida dslés ária-estéje december 7-én a
Tiszában.
— Clpfl és lélekmelegítő a rongyol
rvtrmekskneh. A UnfelOgyelőség a tanács
llUI megtzavi ott Ötvenezer ko'ona kézhezvétele után elsősorban cipőt és léiekmelegitöt szerez be a lerongyolódott iskolásgyermekek részére.

« A Korxó Mozi mai műsora a
szrzon legnagyobb filmszenzációja.
A Pdris éjjel cfmO hat felvonásos
társadalmi dráma és a kitűnő amerikai
vigjí.ték, mint kisérő műsor a legnagyobb szenzációja lesz Szegednek.
Előadások 5, 7 és 9 órakor.
— BrlIHáaeért, aranyért, ezüstért •
legtöbbet fizet Oáapár, KSlcsey.a. 2.
— tlóhérakadémla. Bertini lapértesülések szerint a bolté fik ek Moszkvában
hóhérakadémiát állítottak tel, ahol tehetséges tanítványok a lefejezés, akasztás és
a főbe lövés művészetét sajátítják el tudományos alapon.

— A llsztklvltell engedélyek
érvényének maghosszabbítása tárgyában a hivatalos lsp szerdai száma
kormányrendeletet közöl. Az uj rendelet felhatalmazza a földmivelésügyi
minisztert, hogy a november 30-ig
kiadott és még teljesen ki nem
használt lisztkiviteli engedélyek érvényességét 19*2 január 31-ig megbosszabsilbatja.
— Elleaérzik a •Svendékmarhahas
eladását. Egy miniszteri reodelet értei*
miben a mészárosok a növendék mai haliust csak külön helyiségben szolgálhatják
ki. A rendeletet azenban a mészárosok
nem tartják be. sőt még azt is megteszik,
hogy az olcsó növendékmarhahust drága
Iron marhahúsként adják el a fogyasztóknak. Ezek a visszaélések most arra indították a rendőrséget, hogy a mészárosokat ellenőrizzt és ha kellmegis büntesse.

— Cslpel cipői legszebbek, leg-

jobbak és legolcsóbbak, lskola-u. 18. »
—Ny omdászsztrájks Tel vidéken.
Ax egész Felvidék könyvnyomdászai
ma reggel sztrájkba léptek. A Felvidéken ms lapok nem jelennek meg.
Holnap Pozsonyban a közjóléti minisztérium elnökével ebben az ügyben
tanácskozás lesz.
— Tört aranyal, ezüstöt, pénzeket, legmagasabb áron vesz Tóth órás, Kölcsey-u. 7.i;n

— Patikaárak

megállapítása.

A hivstslos lap keddi száma a népjóléti miniszter rendeletét közli,
amelyben a gyógyszerek, kötszerek
és gyógyszeres edények egyrészének
árát 1921 december 1-töl újból megállapítja.
— Kofák a reodőrbiró slátt. A rendőrbíró ma délelőtt Ot kofát, mert a megengedett időnél hamarabb kezdtek vásárolni, fejenként 200 koronával büntetett
meg.

x Dr. Kállsy jogi szemináriuma
(Szeged, Pallavícini-utca 3. szám)
jogászoknak, ügyvédjelölteknek egész
napon át díjtalanul ad mindennemit
felvilágosítást.
no

' S Z I N H A Z
HETI MÚSOR:
Szerda: Álarcos búi. opera.
Csütörtök: Szerencsetúnc,
operett. Bemutató. A) 25.
Péntek: Szerencsetúnc, operett. B) 25.
Szombat: Szerencsetúnc. Fél 7 órai kezdettel.
Vasárnap détután: Casanova,
operett.
Este: Szerencsetúnc, operett.

A pécsi ü l d ö z ö t t e k
d í s z p o l g á r o k lesznek.
BUDAPEST, nov. 30. A Virradat
irja: A szerb megszállás alatt sokaknak jutott üldöztetés és szenvedés
osztályrészül. A sok között Pécs
városa polgár:! kOzül különösen
Buzdssy Ábel címzetes főigazgató,
Mosonyi Dénei kanonok, Szatiiczy
Ignác főszolgabíró és
Ruzslnszky
Béla szenvedtek meg magyarságukén.
Mint értesülünk, most mozgalom
indult meg, hogy a megszenvedett
négy pécsi polgárt Pécs város díszpolgárává válasszák meg.

Egy óra hosszat
32 óvodás gyerekek közétt.
SZEOED, november 10.

(Sa/dt tudósítónktól.)
Kultura, kultura; nem győzzük
eléggé istápolni, hiszen ez egyetlen
megmaradt vagyonunk. Nem lehet
érdektelen egy tekintetet vetni az uj
magyar ifjúságot nevelő intézmények
felé és mert éppen az utóbbi időkben túlontúl az egyetemről írunk,
felkerestük ma a belvárosi kisdedóvó
intézetet, amely intézmény kezdi a
jövő generációjának a nevelését.
Ezt sz óvodát 80 év óta s Szegedi
Jótékony Nfegyltt lartja ftnn, melynek Székely Gáborné a vezetője.
Az igazgatónő lelő elező szivélyességgel fogadta a Szeged munkatársát
és vázolta azt a programot, melyet
az apró emberkék és leánykák nevel/se terén maguk elé tűztek. Az
óvodát eddig dajkarendszerünek tekintették és a különböző óvodákban
más-más tanterv szerint nevelték a
gyermekeket. Hogy a tentervet egységesítsék, legutóbb feliratot intéztek
s 16 állami óvodával együtt e
kultuszminiszterhez, melyben uj, egységes tanterv megállapítását kérik.
Erre azért volna szükség, mert mikor
az óvoda növendékei az elemi iskolákba kerülnek, többnyire nem tudják felhasználni az óvodákban tanultakat. Ezt az anomáliát számításba
véve is elmondhatjuk mégis azt,
hogy a kisdedóvás flgye nálunk
Magyarországon a legfejlettebb.
Székely Gáborné, valamint a mellé
beosztott Szabó
Józsefné, Szek/0
Sándorné és Balogh Györgyné óvónők segítségével munkatársunk tiszteletére valóban lélekemelően érdekes
előadást rendezett a 70 apró emberkével. A gyerekek, kik szinte kivétel
nélkül tisztviselői csaladokból valók,
tiszta ruhákban és szépen megfésülve üinek az alig egy lábnyi
magasságú padon, mely a falak
mellett húzódik el. Az óvónő tapsjelére s gyerekek egyszerre ugranak
fel helyükről és a terem közepére
sereglenek. A fegyelem talán még a
katonainál is nagyszerűbb.
Ims vezeti be az előadást. Azután:
Ima a magyarokért, melyeti gy fejeznek be: Áld meg ezl a szegény magyar
hazát. Az uj Hiszekegyet halljuk ezután és végűi a jóhargu kis kórus
meggyőző hangon zengi: Csonkamagyarország nem ország, egész
Magyarország mennyország.
— Na most elmegyünk Erdélybe
— vezényeli az egyik óvónő. Ez
játék és tornagyakorlatot je'ent, mely
az apróságok zenei és ritmus érzékét
van hivatva fejleszteni. Ebben a
játékban persze kissé kifáradnak a
gyermekek, leültetik őket, hogy a
beszéd- és értelemgyakorlatot megtarthassák. Sorba szólítja az óvónő
ki a gyermekeket, hogy valamelyik
Pdsa-verset elmondassa velük.
Még legalább száz évig akarunk
Pósa-versekből élni 1
Mindegyik meghajtja magát előliünk, kénytelen szegényke barátságosan a szemembe nézni és ugy
szavalja el a versikét. Mondhatom,
a színházban sem be zélnek értelmesebben és ki tudja nem drámai
színésznő lesz-e a most még négy
éves Annuska, aki ilyen fiatalon i«
nagyszerűen debütált.
Megmutatták, hogy nevelik munkára a kisded*1 vósokat. Sás, gyékény,
cérna-spulni, cirokseprő szára, hegyezett gyufaszálak, papiros: ez a
matéria. Egy nagy kosárnyi bútort,
játékszert és sok fele apróságot mutogatott Székelyné büszkén és szeretettel és mindegyikről megmondta, bogy
melyik csinálta.
Pifcnail

tarup-

Mikor búcsúzni készültem a kedves virágoskertből, csupa melegséggel a szivemben szorítottam kezet
sz óvónőkkel és valami nékem eddig
még meg nem adott érzés öntött el,
mikor ai apróságok félig öntudatlanul, kórusban bocsájtottak el utamra
ezernyi jókívánsággal.

T&zsde
B u d a p e s t i záróártól v a m o k : Napoleoű
2740- 2760 font 2970 - 3030, dollár 730745, fr. 'rank 51.70 -57.30 lengvel marka
19.50—20.50 márka 305-320, líra 31.0031.50, ->»zt kor. 11.25-12 r-. rubel 41.004 i 00, lei 550-570, sokol 8.00-120. dinár
1020—10.50, sv frank 142.
14X50.
bécsi kifizetés 8.75 - 9.75,
ezüst korona — .—.

Ingatlan adás-véfel. Ál 02SZ88 Illgll Pílllt
Aki eladni vagy venni akar, bármilyen igényt
kielégítő házat, vagy földbirtokot, bármilyen nagyságban, keresse fel bizalommal

n ^ w í f l

Ingatlanforgalmi b»«lál

Pozsonyi Ignác-utca 7.sz.
Telefon 10—42, mert e cégnél adás-vételét
a leggyorsaoban eszközölheti.
1121

Niiulbőroke!
legmagasabb áron
=
vásárol =

Birnkilr,

1272

beváltását és beszerzését legelőnyösebben, tőzsdei napi áron eszközli

•
Vaspálya-utca 5, a
Szeged-állomás mellett.

Telefon 6-99. Pénztári óra egész nap.
ZÜRICH, november 30. (Nyitás) Berlin
t.90, Newyork 525, Milano 21.45, Bukarest 0—, Budapest 0S77*. Varsó 14, Prágí
5.60, Bécs 16, osztr. bélyegzett 10, Zágráb 1.80.

Dollár, Lei,

mindennemű

PÉNZEK

vétele éa eladása

KAROLYI-UTCAI

Ax Intéző-bizottság üléséből.
Ismeretes, hogy a CiAK megóvta az
SzTK-vsl szemben elveszített bajnoki
mérkőzését azon a cimen, hogy s
mérkőzést .gjakot ló* biró vezette
és a határbirak ellen is kifogása
volt. Az intéző-bizottság tegnapi
ülése folyamán egyhangúlag elutasította a CsAK óvását és a két baj
noki pontot véglegesen az SzTK
javára könyvelte el. A Sport klub a
vasutasok elleni, az SzTK pedig a
KAC elleni óvását sz ülés folyamán
Ónként visszavonták.
l*\l Issz a kupamérkőzésekkel 7
Az intézőbizottság felterjesztést intéz
a MLSz központi szövetségéhez,
amelyben kéri, hogy az ez évben
lejátszandó kupamérkőzések idejét
véglegesen állapítsa meg. Ha valamelyik egyesület a sorsolást nem
respektálná, ugy azt a má*ik csapat
javára igazolnák.
A SzAK választmánya holnap, csütörtökön délután nagyfontosságú ügyekben választmányi ülést u n .

»«

Ball- es P M t M z I i l

UvitíWi Dinár,

SPjORT

rCRCNC

K R O Ó

KROÓ

BANK- É S V Á L T Ó Ü Z L B T
I. ker., Károlvi-utca 2. és Feketesas-utca &,
sarok, volt reketesas-kávéházzal szemben

PÉNZTÁRI Ó R A BOÉSZ NAP.

UptnlaldofXMi .SZEOED' lapUadfrriUalai r.-t
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^ r a i n a
pspirkereskedés M E G N Y Í L T e hó 5-én
Feketesas-utca 17. A legolcsóbb
karácsonyi bevásárlás.
n«

Sehol olcaóbbani

Karbidlámpák, varrógépek, b e s z é l ő g é p e k , u)
lemezek és zseblámpák
kaphatók.
iow
Javltómllaelyeni elsőrendű f

Szántó Sándor

9 régi ösmert cég, főraktára
kizárólag KIta Dávfd-paloU (Kiss utca).

l e i n t itteni a Délvidéki Étterembe Aradi ü 2,

Ahol abonnensek étlap szerint ízletes s b i d . VSCSOrit 45 k o r o n á l r t kapnak.
Minden szembat este d i s z n ó t o r o s V i c s o r s , kitűnő d j á n y z s n t m e l l e t t , ims

VÉNIG GYULA
T t t r i ; KATONAI ÉS NŐI CIPÉSZ
S Z E O E D , G I Z E L L A - T É R 3 .

Készít minden e szakmába vágó munkákat: férfi-, k a t o n a i és
C|.0.
kot a legjobb és legszebb kivitelben a legjutányosabb áron. Érzékeny
lábakra különös gond forditutik. h m

Keményfa hálószobák,
berendezések

legiuténYosabbin
legjutónYosnbbnn

,e
hér «""*előszoba"«"<>"
konyhák,

kaphatók
1237
k<
Takaréktár-utca 8. szám.
Teleion 2—87. •

H a j d ú J ó z s e f bulorraktáraban

a legolcsóbb, leggazdaTűzifa és kőszén helyett
ságosabb és legjobb tüzelőanyag
a TŐZEG-SZÉN a m. kir. földmivelési minisztérium telepeiről.
Vezérképviselő: Bach J t n 6 éa TtsHférs.

Kapható; Bach J e n ő éa Testvére fatelepén. =

=

35,

Telefon 168.

Ne okozzon gondot senkinek •
«<>»*•, mert
Szecsödy István O koronáért m o s s a és vasalja.
Szrrtifc ö
tóaá^fuasí
Feketesas-utca 2 A szám, k 11 ó j á t

Wrtéaittt lUzlltása.

BÜKKHASÁBFA
O f f t

KOT

elsőrendű száraz
minőségben : —

lf A n n n 4
métermázsánként, kívánatra önköltségi árban felvágva
* U r O í I «
és házhoz szállítva Waggontételekben viszonteladóknak árkedvezmény. — Megrendelések felvétetnek a

Behozatali és Kiviteli
R.-T.
irodájában
5®
REMTOHBLAH !»-—.

JMJGOI-UTCW ». IXMPS.
és aycMtanráTilat, Szeged.

