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Eskütétel után.
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Az uj kormány letette az esküt a
kormányzó kezébe, a miniszterek
megkezdték hivatalos működésűket.
A politikai események előterében a
nemzetgyűlés szerdin megkezdődő
ülései állnak.
Az első ülésen Kállay Tibor pénzügyminiszter beterjeszti az indemnitás javaslatát; hir szerint a költségvetési felhatalmazásról szóló javaslatban a kormány külön gondoskodik a közmunkák nagyobbarányu
megindításáról és az utépités ügyével, mely a kereskedelmi miniszter
hatáskörébe kerül, — szintén intézkedik.
A földreform végrehajtásának gyorsítása érdekében a föld birtokrendező
biróság központját cs vidéki szervezeteit kibővítik, járásonkint több tárgyaló-bizottságot állit fel és az eddig beosztott bírósági tagokat véglegesen a földbirtokrendező bírósághoz helyezi át. Több uj tanács alakul. A kormány arra törekszik, hogy
két hónapon belül a földteform
végrehajtásának munkájában jelentős
eredményeket mulasson fel.
A nemzetgyűlés első ülésén Bethlen miniszterelnök bemutatkozó beszéde és az ugyanakkor ismertetett
programja felett' előreláthatólag nagyobb vita indul meg. Az ellenzék
már előre hirdeti, ho^y támadni
fogja a kormányt és bizonyára nem
fog a szavakkal fukarkodni. Ez a
szóáradat azza* a veszéllyel fenyeget,
hogy útját állja a sürgős törvényjavaslatok tető alá juttatásának, ezért
politikai körökben bizonyosra veszik,
hogy a kormányprogram feletti vitát
az indemnitás vitájával egyesíteni
fogják és a tárgyalási időt meghosszabitják.
A kormányt támogató pártok hangulata teljesen kedvező az uj kormány terveire Ismételten hangoztatták a többségi pártokban, hogy
kivétel nélkül mindenki elő fogja
segiieni a szűkebb munkaprogram
megvalósítását és azt hiszik, hogy
a mentelmi ügyek elintézése sem
fog nehézségbe ütközni. A kisgazdapárt elégedetlenjei is elhallgatnak
lassankint, különösen mióla látják,
hogy nagyatádi Szabó Is'vón és
személyes hivei nem
hajlandók
magukat az ö irányításuknak alávetni.
Az elienzék borsos felszólalásokra
készül. Ez is a szerdai ülésen pereg
le, finom taktikával és meglepetésszerűen. Az ellenzék vasárnap állapodott
ineg a
kormányelleni
ostrom taktikai alapelveiben. A
kormányprogram,
az
indemnitás
és a meníe'mi sérelmek körül kifejlődő vitával kapcsolatban szerdán
sok olyan fog történni, amely meglepetésszerűen éri a nyilvánosságot.
A sajtónak szerdán már elég alkalma lesz arra, hogy bővebben foglalkozzék az elhnzék fellépésével.

Szerda,

A kisgazdák már megbarátkoznak
Klebelsberg miniszterségével.
BUDAPEST, dec. 6. (M. T. I.)
Gróf Klebelsberg
Kunó belügyminiszteri szemben enyhült az az
ellenszenv, amely a kisgazdapártban
fogadta. A szélsőségesektől eltekintve,
most már megbarátkoznak Klebelsberggel a kisgazdák is, miuián a
miniszter érintkezésbe lépett a párt
vezelőivel és közölte velük, hogy a
főispáni állásoknál kész honorálni a
párt kívánságait, a választójog kér-

désében pedig tárgyalni fog a párttal.
Politikai körökben élénk megbeszélés tárgyát képezi nagyatádi
Szabó István szigetvári kirohanása
Bethlen ellen. Nagyatádi megígérte,
hogy Mayer János minisztersége
e;etén támogatja a kormányt és most
mégis ellenzéki hangokat üt meg.
Ennek más magyarázatai nem tudják
adni, mint hogy Nagyatádi nem tud
beletörődni
mellőzésébe.

Összevesztek a bécsi magyar kommunisták.
Gyujtogatásra

és

fosztogaiftsra

BÉCS, dec. 6. (A M. T. I. magánjelentése.) Az Arbeiterzeitung
egyik
cikkében a következőket irja: Vitiar
egy pocsolyában, mert viharnak egy
pohár vízben nem lehet mondani
azt a heves küzdelmet, amely a
magyar
kommunista-emigrációban
észlelhető. Ehhez a vihar által felkorbácsolt viz sokkal sekélyebb,
zavarosabb és szennyesebb. Mindenesetre tény, hogy a
kommunistaemigránsok két csoportja
egymással
hajba kapott. A lap közli, hogy a
Moszkvában
időző
kommunistanépbiztosok : Pogány és Kun Béla a
moszkvai végrehajtó-bizottság határozatával a bécsi magyarkommunisták
hivatalos sajtóorgánumának eddigi
vezetőit: Szántót,
Landlert, Ham-

izgatták a budapesti

munkásságot.

burgert, Lengyelt, Polgárt és Búzást
elcsapták. A végrehajtó-bizottság elhatározta, hogy ezeket a magyar
kommunistákat a moszkvai pártból
kidobja és Bécsben uj központot
létesít, amelynek élére Vágó volt
népbiztost állítják. Az uj Pegánycsopotf, a bécsi
magyar kommunisták
megvizsgálásánál
az
„etikusok"-nak, Lukács Györgynek
és Lengyel Bélának azt a szemrehányást tették, hogy a magyar munkásoknak
fosztogatás
és
gyújtogatás
alkalmazását
javasolták
és hogy a budapesti négy tüzeset
során előfordult gyújtogatások, nevezetesen a Franklin-nyomdában
és a
malmokban
történtek, ennek a> csoportnak a munkájára vezethetők vissza.

P o i n c a r e B r i a n d ellen.
BUDAPEST, dec. 6. A Budapesti Tudósító jelenti: A
Frankfurter
Zeitung-nak párisi híradása szerint Briand nem a kamarában, hanem a
szenátusban mondja el beszámolóját és a külpolitika kérdéseit, elsősorban
a jóvátétel ügyéi ismerteti. Ez a változás azért tőrtént, meri a
kamarában
erős ellenzék készül felvonulni ellene Poincare vezetése alatt. Briand bukását minden taktikai ügyeskedése ellenére nem tartják kizártnak.
— t a f u w i L A a n j T . v i . r u

Négyes szövetség lép az angol—japán szövetség helyébe.
LONDON, dec. 6. (M. T. U A
Reuter-ügynökség washingtoni tudósítója illetékes helyről nyert értesítése alapján megerősíti azt a hirt,
hogy az amerikai, angol, japán és
francia kormány jelenleg egy négyesszövetség tervén dolgozik, amely az
angol—japán szövetség helyébe lépne.
LONDON, dec. 6. (A M. T. I.
szikratávirata.) Az angol sajtó kedvezően fogadja azl a javaslatot, hogy
az angol—japán szövetség helyébe
más szövetséget iktassanak. Nagybritannia, az Északamerikai EgyesültÁllamok, Japán és Franciaország
kötelezettséget vállalnak arra, hogy
mindegyik kölcsönösen tiszteletben
tartja a másik birtokát a CsendesÓceánon.
Az angol sajtó megelégedését fe- j
jezi ki amialt, hogy az angol—japán '
szövetség megszüntetése mellett ki-

Holnap délelőtt H r n V
ingyen kap
ULU l-t
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bővítenék a szövetséget. A washingtoni értekezleten most már véglegesen tisztázták az egyes hatalmak
magatartását. A bizottsági vita során
a kisántánt küldöttsége azt kívánta,
hogy szüntessenek meg valamennyi
bérletet. Viviani Franciaország nevében kijelentette, hogy hozzájárul
ehhez akkor, ha együttesen helyreállítják azokat a területeket, amelyeket Kina különböző hatalmaknak
bérbeadott A japán kiküldölt kifejtelte, hogy J pán kész visszaadni
Kínának Kiaucsaut, de ami PortAriurt és Dairieut illeti, Japán nem
mondhat le olyan fontos jogokról,
amelyeket törvényszerűen szerzett. A
bérelt területek között tehát különbséget kell tenni és ennélfogva valamennyit ugyanazon szempont szerint kell kezelni.

OLLYWER
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Indemnitás után a főrendiház reformja.
BUD \PEST, dec. 6. Az Uj Lap
irja : Munkatársunk ugy érésűit, hogy
a bizalmas n egbeszélésen a képviselők kérdést intéztek a belügyminiszterhez aziránt, milyen sorrendben kivánja letárgyaitatni a kormány az elintézendő törvényjavaslatokat. A belügyminiszter közölte,
hogy az indemnitási javaslaton kivül
csuk egy törvényjavaslat van készen,
a főrendiház reformjáról szóló javaslat, azért ha csak sürgős pénzügyi
javaslatok benyújtása nem válik közben szüksége sé, nem lehetetlen,
hogy az indemnitás u'án a főrendiház reformja következik. A belügyminiszter kifejezte abbeli felfogását,
hogy a minisztereknek intenzív pártéletet kell élniök, ezért a maga részéről gya!<ran fogja keresni az érintkezést a pártokkal.

Windischgratz

kiszabadult.

BUDAPEST, dec. 6. (M. T. I.) A
kereszténypártba hirek érkeztek, hogy
a csehek szabadon bocsátották herceg
Windischgrütz Lajost, aki néhány nap
múlva megérkezik Budapestre.
MÓDOSÍTÓ
JAVASLAT
A
FÖLDBIRTOKREFORMHOZ. Kállay
András kereszténypárti képviselő —
t értesülésünk szerint — a földreform
ügyében javaslatot szándíkoiik terjeszteni a nemzetgyűlés elé, mely
főbb vonásaiban a következő:
1. A birtokrendező biróság kiegészíti magít a bírói és ügyvédi
kar tagjaival.
2. Minden megyében 2—6 bizottság száll ki.
3. A helybeli gazdaszakértők és
közigazgatási tmtvise ők beosztatnak
a bizottságba.
4. A bizottság dönt s vagyonvállságról, mely földben teljesítendő,
a legelő és házhely, továbbá a kisbériéiben az összes érdekeltek meghal.gatása után végérvényes felebbezést csak birtokon kivül.
A L E T A R T Ó Z T A T O T T POLITIKUSOK dolgában Vázsonyi Vilmos,
mint Gratz Gusztáv védője, az ügy
ezidőszerinti állásáról a következő
részletes nyilatkozatot adta:
— Ebben az ügyben a védelemnek furcsa helyzete van Több mint
5 hefe az ügyészség foglyai a terheltek és a védfik nem tehetnek
semmit az érdekükben. Az iratokba
ba nem tekinthetnek, védenceik szabidlábrahelyezését nem kérhetik.
Vázsonyi végül megjegyezte, hogy
az őrizetbevett politikusok és képviselők a helyzethez képest meglenetősen jól érzik magukat és valamennyien türelmesen várják ügyükben a birói eljárás lefolytatását. Arró!, hogy mikorra virható fordulat
az ügyben, a védőknek nincsen tudomásuk.

J ö j j ö n ki a Tisza
-t! Lajos-köruti piacra!

S Z E O E D
Horthy

Miklós névnapja.
SZEGED, december 6.
(Saul tudói: túliktól.)

A Kormányzó ur őfőméltósága
né/napját ünnepli ma az egész város,
az állami és városi hivatalokban
vasárnapi hangulat uralxodik és az
utcákon sastollas katonák ünnepeinek. A körletparancsnokság rendeletéből reggel kilenc érakor ünnepi
misét pontifikált Varga János alezredes, tábori főpap fényes papi
segédlettel. A misen megjelentek
/anky
Kocsárd tábornok,
Shvoy
Kálmán vezérkari főnök,
Schmidt,
Pottyondy, Csury ezredesek, az egész
szegedi helyőrség tisztikara és leénytége. A város részéről dr. Gaál
nd're kulturtanáccnok vett részt a
misén és jelen voltak még dr. Aigner Károly főispán, dr. Kelemen
Béla, Kállay Albert, dr.
Menyhárt
Gáspár rektor, az egyelem dékánjai
és összes hallgatói, dr. Szalay
József, dr. Bottka Sándor főkapitányok és az államrendőrség tisztikara,
az összes iskolák tanulóifjúsága és
szépszámú polgári közönség.
A mise pontosan kilenc órakor
kezdődött, a katonai zenekar Fichtner
Sándor fözeneigazgató vezetése mellett Haydn Lírgoját és Bethoven
Andande szimfóniáját, Schubert Ave
Mariaiát, a mise végén pedig a
Himnuszt játszotta el. Az orgonánál
Tarcsafalvy Anakléz szazados, tábori
lelkész ült, Schwegler lelkész pedig
Wéb.-tnek egy egyházi dalát énekelte.
Varga János tábori főpap imát mondo't a haza javáért, epy mellékoltárnál pedig az újonnan alakult
görög-katolikus egyház lelkésze tartott Csendes misét.
A zenésmise tiz óráig tarlóit. A
kormányzó névnapján az összes
iskolákban és az egyetemen js szüneteltek az előadásod.

f

Sürgősen i i e r e u e be

forgalmi adókönyvét
K o v á c s könyvkereskedőnél
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Házhelyet és földbirtokot
sürgetnek a közalkalmazottak

A KANSz szegedi választmányának
mozgalma.
SZEOED, december 6.
(Saját tudósítónktól.)
*

A KANSz sze&edi választmánya, a
fftldbirtokreformról szóló törvényre
támaszkodva, nagyarányú és életrevaló mozgalmat indított meg. A
földbirtokteiormról szóló törvény
értelmében ugyanis minden ingatlan
vagyonnal nem biró közalkalmazottat
megillet egy házhely és legalább egy
hold földbirtok. A KANSz kebelében
e célból előkészítő bizottság alakult.
Minden igényjogosult közalkalmazott
bejelentheti igényét e bizottságnak
és ez az elnökség utján felterjeszti
az igénybejelentést u birtokrendezöbirósághuz, amely biróság hivatva van
dönteni a bejelentett igények felett.
Szegeden már _ eddig is több
igénybejelentés történt és meg igen
sok bejelentést várnak. A kérdést
itt ugy oldanák meg, hogy a házhelyeket :ehető.eg Szeged belterületén
jelölnék ki. A házhelyek egy csoportban voinának kijelölendök tisztviselőtelep módjára. Az egy holdnyi birtokú'. a körtöltésén kivül jelölnék ki
és lehetőleg azt is egy csoportban.
Mtti az természetes, nugy

a

köz-

alkalmazottak maguk nem művelhetnék meg birtokukat. Ezt a kérdést
szövetkezeti alapon oldanák meg.
Az igész moz^aiom még a kezdet
stád urnában van, de valószínű, hogy
rövid időn belül Szegeden is megkapják a Közalüa mazotiak nz
őket
m e ^ l l c ő házhe yet és föitíbirtokré;Zt.

,'izened, 1921 december 7.

Megszüntették az eljárást
a

vészhirterjesztéssel

vádolt

szegedi

újságírók

ellen.

— A nyomozás megállapította, hogy igazat írtak az újságírók. —
SZEGED, december 6.
tSc.'at

tudósítónktól.)

Még ÍJ. ujszegedi háromszög felszabadulása idején történt, hogy
egyes kiürített területrészekre visszajöttek a szerbek és ott raboltak és
kegyetlenkedtek. Ezt a tényt a szegedi lapok rajtuk kívül álló okok
miatt nem közölhették, de a fővárosi
lipok szegedi tudósítói — névszerint
Lung. Mihály, Terescsényi György,
Donászi Káimán és Balogh József —
telefonon értesítették róla lapjaikat.
A tudósítások természetesen meg is
jelentek a budapesti • lapokban és
megjelenésük érthető izgalmat okozott
az egész országban.
De az izgalomnál is nagyobb feltűnést keltett azután a kormány félhivatalos kónyomatosának, a M. T.
I.-nak később megjelent cáfolata és
az a bejelentése, hogy a fővárosi
lapok szegedi tudósítói ellen a kormány vészhirierjesztés miatt a szegedi
ügyészség ufján eljárást indíttatott.
A nyomozási a félhivatalos közlemény megj.lenése ulán negyvennyolc
órával megkezdték az il'etekes hatóságok. A rendőrség kihallgatta a
vészhirlerjesztéssel vádolt hírlapírókat, akik azzal védekeztek, hogy a
fővárosi lapoknak
felküldött
tudósításaik a való tényt tartalmazták
és
ennek bizonyitásarf vállalkoztak. A
benevezett tanuk kihallgatása meg is
történt és ezek a vallomások igazolták a vészhirlerjesztéssel vádolt hírlapírók ártatlanságát.
A rendőri nyomozás iratai átketültek az ügyészségre, ahonnan ma a
következő elintézést kapták az érdekelt újságírók:
A szegedi kir. ügyészségtől.
18359/kü. 1921. szám.
Határozat.
Vészhirterjesztés kihágása miatt terhelt
Lung Mihály, Terescsényi György, Donászi
Káinon, Balogh József, Vermes Ernő, Tölgyes Gvula elleni bűnügyben a Bp. 101.
§-nak 3. p. értelmében a
nyomozást
megszüntetem
a erről a Bp 42. §. alapján, mint söitettet, senkit sem értesítek.

Indokok:
A fentebb megnevezett terheltek ellen
azért indult meg a bűnvádi eljárás, mert
a Budapesten az 1921. évi augusztus 25 én
inegjelent időszaki lapok közül Lung Mihály „Az Újság", Terescsényi György a
.Nemzeti Újság', Donászi Kálmán a .Pesti
Hirlap" és .Magyarság", Balogh József a
.Pesti Napló" szerkesztőivel Szegedről
1921. év
év augusztus
augusztus 24-én
24-én telefonon
telefonon oly
oly

Az Ipartestület
karácsonyi segélyakciója.
SZEGED, december 6.
(Saját
tudósítónktól.)

A közelgő karácsonyi ünnepek,
mint az elmúlt évben, az idén is
jelentőségteljes
szociális
akcióra
késztetik a város egyik legagihsabb
intézményét: az Ipartestületet. Tavaly
karácsony előtt gyűjtést indítottak az
Ipartestület tagjai között, hogy a
szegénysorsu iparosokat karácsonyi
pénzsegélyben részesíthessék. E gyűjtésnek igen tespektábilis volt az
eredménye, amennyiben 70.000 kororányi éltéket hoztak össze, melyet
a rászorulók közö t ki is osztottak.
Az itt felsoroltak tudatában kérdezte meg a Szeged munkatársa dr.
Pálfy Józsefet, a szegedi Ipartestület
titkárát, fckitői elsősorf an azt tud uk
; meg, hogy a karácsonyi ünnepek
' előtt ez évben is, a tavalyihoz hisonló gyűjtést foganatosítanak. Az
I akció — mondotta dr. Pálfy — már

híreket közöltek s ezen közlés folytán oly
sajtóközlemények jelentek meg az emiitett
időszaki lapok mármegjelölt számaiban.mely
sajtóközlemények tartalma egészeben az
volt, hogy a szerbek újra rregszálloták az
újszeged: háromszöget, a Szeged alsótanyai
területen előre nyomulva átlépték a demarkácionális vonalat, ott kegyetlenkednek,
mely tények alkalmasak voltak arra, hogy
a lakosság nyugalmát megzavarják
Terheltek közül Vermes Ernő és Tölgyes Gyula kivételével valamennyien beismerték, hogy e tényekről ők tudósították az emiitett időszaki lapok szerkesztőit,
azonban az ott előadott tények a valóságnak megfelelnek, azért bűnösöknek magukat nem érzik.
Minthogy terheltek e védekezését a kihallgatott és érdektelennek jelentkező
Shvoy Kálmán, Bokor Pál, dr. Somogyi
Szilveszter, Hoffmann
Mihály tanuk vallomása támogatni látszik, egyrészt ezért,
másrészt Tölgyes Gyula és Vermes Ernő
ellen azért, mert ellenük
semmiféle bizonyíték beszerezhető nem volt a tekintetben,
hogy a sajtóközlemények alapját képelő
tények közlésében barmi tevékenységet
fejtette'c volna ki, — a nyomozást megszüntettem
Szeged, 1921 november 22.
Kalmár, s. k. kir. ügyész.

Az ügyészség megszüntető határozata indokainál fogva elégtélelt
szolgáltat a megvádolt újságíróknak
és különösen Terescsényi Györgynek,
akit félhivatalos
sajtóközlemények
alapján vészhirterjesztőnek
bélyegezve, országszerte meghurcoltak az
újságok.

Korzó-Mozi
TEiHFOM: Igazgatóság 455.
Pénzllr
11-85.

December 6-án, kedden

Az ötmilliárdos
kisasszony.
Slágervigjáték hat felvonásban.
A főszerepben:

Charles Wiily

Kaiser.

Azonkívül a kitűnő
kiegészítő műsor.

TEGNAP

a kormány személyi Asszelét -lét a kormányzópártok egyeteme közmegnyugvással fogadia, csupán a kisgazdapárt szélsőséges csoportja igyekezett ezúttal is bizonyos zavaró momentumokat kierőszakolni KUlönösen a belügyminiszteri szék
betöltésének
módját
nehezményezték,
oly
nagy
kifogásokkal,
amelyek
a
parlamentárizmus elemi követelményeivel
és.szokásaival is ellentétben állanak. Nagyatádi közvetlen környezetében félre nem
érthető tendenciával indult meg a felelőtlen kritika gróf Klebelsberg Kinó belügyminiszteri kinevezése mialt s anélfüJ,
hogy e tekintetben bármily tárgyi alapjuk
volna, eleve kifogásolják leendő miniszteri
működését.
A támadásokkal kapcsolatban a kormányt támogató kereszténypárt egyik vezető politikusa a következőket mondotta:
— Az uj belügyminiszter még el sem
foglalta hivatalát és máris része van /i
kormányzópárt túloldali csoportjának maliciózus támadásában. Forradalmi jelenség,
hogy azok az urak, akik még mindig a
gáncsoskodás terére lépnek, nem tudnak
ehlggadni. Elvégre a miniszterelnök választja meg segitö munkatársait, a minisztereket s ebben nem Nagyatádi híveinek
rendelkezéseihez fog időtlen-időkig alkalmazkodni, hanem a parlamentáris rendhez
és szokásokhoz. A belügyminiszternek feltétlenül van két elismerendő jellemvonása:
puritán és jóizlésü.

Í

•

Négyhónapi
indemnitási
kér a kormány.
A Kormányzópártok ma esti értekezletükön foglalkoznak a kormány kinevezésével és a nemzetgyűlés munkarendjével.
Egyúttal megállapodnak a benyújtásra kerülő törvény javaslatokra vonatkozóan követendő további magatartásukról.
*

Az egés7«oslrau—katwini területen nyugodtan telt cl a nap, a rendet seholsem
zavarták meg. Holnap a szénlerület üzemi
tanácsai Peterswardeban gyűlést tartanak,
amelyen a mai piágai tanácskozásokhoz
állást foglalnak. 4 merisch ostraui, pribeki
és freistadti politikai kerületekben a szeszesitalok clárusitását megtiltották. A vendéglők zárórája 10 óra, a kávéházaké 11
óra. A merisch ostraui közigazgatási bizottság tegnapi ülésén elfogadták a szociáldemokraták indítványát, mely szerint a
bizottság a bányászok sztrájkja iránt rokonszenvét fejezi ki és a sztrajkolóknak,
ha arra kerülne a sor, a város támogatását helyezi kilátásba.
•

A bécsi keresztényszocialisták
intézőbizottsága tegnap ülésén a legutóbbi tüntetésről folytatott vitában megállapította, hogy
az eseményekéri a felelősséget a szociáldemokratákra kell hárítani, mert sajtójukban napról napra a polgári kormányzat
ellen buzditar.ak. Azt is megállapították,
hogy főként nülső elemek által siettetett
kommunista izgatás előzte meg az eseményekel.

ELŐADÁSOK: vasárnap 3, fél 5, 6,
fél 8 és 9, hétköznap 5, 7 és 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, 1. hely 16, II. hely 10, III.
hely 8 kor.,
a vigalmi és forgalmi adóval együtt

•
Haynisch és Massaryk találkozása előreláthatólag a jövő hét folyamán meg fog
történni a lanai kastélyban. Hayr i«ch elnököt Schober szövetségi kancellár is elkíséri. Schober kancellár közvetlen ezután
találkozik Benes cseh miniszterelnökkel
Prágában. Az értekezlet programján gazdasági kérdések mellett általános politikai
kérdések is szerapelnek.

meg is indult, a gyűjtés folyik és
pedig szakosztályonként. Az Ipartestületnek 14 szakosztálya van, melyeken
kivül az iparoskörök is erősen
ambicionálják, hogy a gyűjtés terén
minél jobb eredményt produkálhassanak. Az összegyűjtőit pénzt karácsony előtt beszolgáltatják az Ipartestület titkári hivatalához és arra
számit dr. Pálfy József, hogy az
idei gyűjtés eredménye a tavalyi
70.000 koronát is tul fogja szárnyalni.
Nem tartjuk érdektelennek megemlíteni azt sem, hogy az Ipartestületnek legalább j200 olyan iparos
tagja van, akik a segélyezésre erősen
rá vannak utalva. A gyüj'és csak
részben pénzbeli, azonban a természe beni ajándékok nagy részét is
értékesitik, hogy az igy befolyt öszszeget is a segélyezés céljaira fordíthassák.

Korzó-Mozi

- Valódi amaragd éa aaflrkövekért,
c a a k i s n a g y o k é r t legtöbbet fizet
Qáspár, Kölcaey-u. 2.

TELEFON: Igazgatóság 455.
Pénztár U - 8 5 .

December 7-én és 8-án, szerdán
és c s ü t ö r t ö k ö n

A legizgalmasabb attrakciót

A becsületes
bandita.
Cowboy dráma 5 felvonásban.
A főszerepben: W t l I I a m S . H a t f ,
a .Repülő lovas" alakitója.

AmMl a HM ilsferS Bfisor,
Előadások fél 5, fél 7, fél 9 Arakor.
HELYÁRAK vasár- és ünnepnap: páholy
24, zsöllye 20, I. helv 18, II hely 12
III. hely 10 kor., hétköznap: páholy 22,
zsöllye 18, I. hely 16, II. hely 10, 111.
hely 8 kor.,
a vigalmi és forgalmi adóval együtt.
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Magy karácsonyi vásár!

Leszállították a tea árit a kávéházakban. — Az árvlrsgáló-bizottaágból.
lejivócsarnokokban a kenyér nagySZEGED, december 6.
Szegény gyermekek
(Saját tudósítónktól.)
bani árusítása tilos. Ez a rendelet a
karácsonya
Az árvizsgáló-bizottság
tegnap hatósági kenyérüzem jó forgalmát
SZEGED, december 6.
délutáni üUsén érdemileg foglalko- veszélyezteti és ezért kéri a miniszA Lloyd-Társulat
helyiségében zott a nemrégiben megállapított lea- tert, hegy a rendeletet Szeged kivé11 en" p a fiatalkurak felügyelő ható- árakkal. Beérkezett jelentések szerint
teles helyzetére való tekintettel mósága, a Kereskedelmi és Iparkamara, Budapesten néhány napja leszállí- dositsa annál is inkább, mivel a
a Líoyd-Társulat, valamint a Keres- tották a tea árát és ez a körülmény szegedi tejcsarnokok egyáltalán nem
kedők Szövetsége valamennyi szak- indította a szegedi árvizsgáló-bizottbirnak a lejivócsarnokok jellegével.
ositalya elnökségének bevonásával ságot is arra, hogy a tea árát Sze- A bizottság pártolólag terjeszti fel a
gyűlés volt, melyen végleges meg- geden is módositsa. Miulán igen beadványt.
állapodás történt a karácsonyi segitö ferde helyzet állhatna elő abban z i
A piaci nyomozók heti jelentése
akció ügyében. Az intézeteket, ipari esetben, ha a teaárak Szegeden makerült ezután napirendre. A jelentéés kereskedelmi vállalatokat a kamara gasabbak lennének mini a fővároskülön fogja felkérni az adakozásra, ban, elhatározta a bizottság, hogy sekből kitűnt, hogy a piacon, kivéve
az egyéni cégek pedig a Keres- a tea árát leszállítja
és a következő a rizst, áremelkedések nincsenek,
annál örftndetesebb azonban, hogy
kedők Szövetsége szakosztályi elnö- uj árakat állapította meg:
az
elmúlt héten a buza ára 300 és
kének a gyüjtöivein adakoznak. A
Két deciliter tea, rummal vagy
koronával
há-om szervezet
segitő-bizotisága citrommal, két kockacukorral 7 ko- a takarmány ára 3—400
akár készpénz, akár természetbeli rona. Külön cukor 1 korona, citrom esett. A buza ára ma 2200, a rozs
1400, az árpa 1800, a zab 1800, a
adoman>okat
köszönettel
fogad. vagy rum nélkül 2 koronával olcsóbb.
tengeri 2200 korona.
Utóbbiak
csak
feljegyzendők
a
Az uj árak az összes kávéházakgyüitőivekre, átvételükről később tör- ban és nyilvános étkező üzemekben
A buza árával együtt a liszt ára
ténik intézkedés. Nyomatékosan hang- azonnal érvénybe lépnek.
is 200 koronával
esett métermázsánsúlyozzák a szervezetek elnökségei,
A hatósági kenyérüzem átiratával kint. Az árvizsgáló-bizottság erre
hegy az érdekkörükbe tartozó válla- foglalkozott ezután az árvizsgáló- való tekintettel elhatározta, hogy
latok, társas- és egyéni cégek ezzel bizotttág, amelyet a kereskedelmi szakbizottságot küld ki a fehérsütelerótták karácsonyi jóiékonysági kö- miniszterhez való felterjesztés végeit mények áránek felülvizsgálására és
telezettségüket
és
Iá voltai thalják nyújtott be a kenyérüzem. A keres- annak leszállítására kér a szakértőkmagukat minden magángyüjtési vál- kedelmi miniszter ugyanis nemrégi- 1 tői véleményt. A jövő heti ülés egyik
lalkrzástól. Az adományok kiosztása ben rendeletet adott ki, amely sze- tárgyául ezt a kérdést tűzték ki
a f-ispán karácsonyi adomány kiosz- rint az ország területén lévő összes I elsősorban.
tásával egyidejűleg fog történni, ugy
hogy kettős segélyezések nem fordulhatnak elő. A segély kér vények,
melyekben fellüntetendők a segélyezés okául szolgáló körülmények, különösen pedig a gyermekek száma,
december
15 ig nyújtandók be a
fiatalkorú ik felügyelő hatóságánál, a
királyi táblának Tisza Lijos-köruti
épületében.

BflRSI LE1DENFR0ST ICH

dal- és áriaestélye szerdán este
8 órakor a Tisza nagytermében.
Jegyek az Endrényi könyvkereskedésben.

— Koncz János főpróbáján.
— Karácsonyi és újévi ajándékai
Ma délután muzsikál Szegeden Koncz
művészi kivitelű lámpaernyőket, tárános, a magyar zenei élet egyik
cákat, re'ikülöket készít és batikol
tüszkesége, akit a szegedi közönség
Ligetiné, Kígyó-utca 7. Telefon 17—24.
különösen kegyeibe fogadott. A szinte
— Az Országos Malomszövetmindennapi hangversenyeitől és külséjr, a vidéki képviseletek bevonásáföldi turnéitól fáradt művész ma regval, december 8-án Budapesten a
gel érKezett Szegedre és délelőtt már
gabona beszolgáltatása
tárgyában
próbát tartott a Filharmonikusok
nagygyűlést tart.
zenekarával, mely műsorát kisérni
x W l l l l a m S. Hart, a kiváló
fogja. A teremben a diszkrécióban
amerikai moziszinész alakítja a Korzómegtar.ott főpróba dacára is volt
Moziban szinre kerülő „A becsületes
akkora közönség, mir.t egy kevésbé
bandita" cimü cowboy-film főszerepét.
jól sikerült hangversenyen és áhíElőadások fél 5, fél 7, fél 9 órakor.
tattal hallgatták a fiatal mester he— Van már ródlipályánk la. A szegedűjéből nemesen zengő szólamokat.
gedi fiatalság nemsokat törődik: az úgyA közönség, de a zenészek is őszin- nevezett hivatott körök intézkedéseivel,
tén gratulálták és tapsolták Koncz melyekre hiába is várna. Hetek óta kemény, hideg telünk van, de jégpályánk
Jánost.

{

— Brlllláneért, aranyért, érültért a
|e«többet fizet Gáspár, Kőlcaey.n. 2.

— Statisztika az elemi iskolások nyomoráról. A Szeged egyik
számában közöltük azt a statisztikát,
melyet öt elemi iskola cipőtlen és
ruhátlan növendékeiről készített a
tanfelügyelőség. Eszerint az öt iskola
növendékei közül 447 tanulónak
nincs cipője és 497 tanulónak nincs
melegruhája. A kimutatásból hiányzó
hat iskola is összeszámolta nyomorgó
növendékeit. Ezekből a számadatokból tudjuk meg, hogy a hat iskolában 589 tanuló van ruha és cipő
nélkül. A tizenegy szegedi iskolában
tehát 1533 cipőtlen és ruhátlan
növendék van. Itt emiitjük meg, hogy
a város hatósága szomoatra értekezletre hívta össze az iskolák igazgatóit,
hogy az iskolásgyermekek segélyakciója ügyében tárgyaljanak. A tanács arra is felszólította a tanítókat,
hogy írják össze a nyomorgó gyermekek
cipőszükségletét, de csak
azokat vegyék fel a jegyzékbe, akikfeltétlen rászorultságáról személyesen is meggyőződést szereztek,
inert tnidössze 150 pár cipő áll csak
e d i i g a város rendelkezésére.

nincsen. Az emberek befagyott tócsák felett és legtöbbször életüket is kockára
téve, korcsolyáznak. Ez alkalommal pedig
arról számolunk be, hogy a fiatalság, amely
valóban jól tudja hogy mit várhat, a Tisza
szegedi é« ujszegedi partján ródlipályát
teremtett magának. Az ujszegedi Bertalanemlékoszloptól egészen a Tisza medréig
van az egyik pályájuk, ahol a város uri
társaságának tagjai 'élvezik a tél örömeit
és az a megnyugtató érzésük it megvan,
hogy még csak köszönettel sem tartoznak
érte valamelyik — hatóságnak.

— Barsi Leidcnfrost Ids dalén ária-estéje december 7-én a
Tiszában.
— Orvosi hir. Dr. Heiner Lajos,
az egyetemi bőr-és nemibetegklinika
I. tanársegéde magánrendeléseit megkezdte. Rendel d. u. 2—4-ig a bőrés nemi betegklinikán, Kálvária-tér (v.
közös csapatkórház).

— Tegyen egy próba dpövásárlást Csipetnél, Iskola-u. 18.
— Fegyvertartási kihágás. , Engi Istvánt, mert fegyvertartási engedély nélkül
tartott fegyvert, 150 koronára megbüntette
a rendörbiró és fegyverét elkobozta.

— Önnek még nincs Korondiclpője? Kapharó Hbonqi Mihálynál, Kölcsey-u. I. (Roqal-épülel.)
Telefon 11-65.
»»

— Elveszett egy Csincsila-boa
az ujságirók estélyén. A becsületes
megtaláló vagy nyomravezető 5000
korona jutalomban
részesül. Bástyauica 3—5. I. emelet 14. ajtó.

Belvárosi Mozi
Ma, kedden utoljára

KÉT

K I V A L Ó

F I L M I

Pánik a városban

Páratlanul érdekfeszítő, izgalmas
amerikai dráma 7 felvonásban.
Főszereplő:
rtOMCS
H7CRS.
Azonkívül:

legszebb

kaland.

Szinmü 5 felvonásban.
Főszereplő: CPf|tfy W E H C C M .
ELŐADÁSOK KEZDETE.
Hétköznap fél 5, fél 7 és fél 9 órakor.
Szerdán és csütörtökön

Salto mortale.
(Ujrás a sfltétbSB.) A legbravurosabb
cirkuszattrakció 2 részben, 10 lelv.-ban.
Főszereplők:
Hanny Wetsae és Hans Mlerendort,
a „Cezarína* főszereplője.

Mindkét rész •ti

Belvárosi
KUa D.-palota. Q

előadásban

Illatszertár
Tóth P<t«rr.I

Telefonszám 708.

íruktl.
1074

Coty Lorigan eredeti üvegekben és
kimérve. Houbigant, D'Orsay, Gueldy
parfümök még mindig a régi árban.
Grüneberg-féle fogkefe, Johann Maria
Farina Jüíichsplatz és Rudolfsplatz és
471 l-es kölni vizek eredeti üvegekben.
Rofcer és Gallet ajak-ír és brillantinok 1
ízléses manikürkazetták, az összes arcés kézápoló szerek dus választékban.

O D O L KIS ÉS NAGY

ÜVEG.

MeglepS olcsó áraktt
Vásznak, siffonok, batisztok, lepedővásznak. Saját készítésű női és férfi fehérnemüek. Harisnvak, keztyük. zsebkendők, nyakkendők, gallérok, kézelők stb.

£>oós Lajosnál

iz»

Oroazlán. él Ukola-utca tarkán.

— mikulás, mlkaláa, mikulás. Háromnégy nap óta nem hallok egyebet, mint ezt
a szót és ma éjjel mintha egészen tisztán
hallottam volna szobámban Miklós püspök
halk, vigyázó lépteit. Hallottam, amint nyikorgott mögötte az ajtó és én ettől a perctől kezdve nyughatatlanul hánykolódtam az
ágyban. Ó, ha például
kicserélte volna a
cipőmet egy u/ cipővel, vagy a ruhám,
vagy mit is kérjek Pl Félek, hogy játékot
tett i cipőmbe, vagy egy vacak krampuszt
és én ezzel nem érnttc semmit, mert én már
elmultam tízéves és anyukám megver, ha
játszani merek. Ilyen gondolatokkal
mindjobban belelovaUa-v magam a kíváncsiság
labirintusába.
A tél hideg hava csillogott
az ablakpárkányon,
kint egy gázlámpa
nyújtogatta felém sovány nyakát és mozdulatlanul vártam a reggel üde pislantdsát. Végre megvirradt s én hét órakor kiugrottam már az ágyból. Felhúztam a ruhámat, csak a cipőmet kerültem gondosan,
nem mertem rá se nézni. Istenkém, mi lesz
benne? Megreggeliztem,
megozsonnáztam,
megebédeltem, de kis cipőm még mindig az
ágyam alatt hevert érintetlenül.
Anyukám
észrevette ezt a várakozó álláspontot és
láttam titokban, amint a cipőm körül kotorászott. Néhány perc múlva erős elhatározással besompolyogtam
árva cipőimhez.
Remegve igazgattam a pertlit, belenyúltam
és tényleg, nini, egy tárgy! Jaj! Szögletest
Kemény 1 Kicsit hideg! Lassan
kihúztam
és vékony könnyek csiklandozták
már a
szemem alját. Durcásan sírtam egész nap.
Anyukám ugyanazt a kékitösüveget tette a
cipőmbe, amit az ujsági:ók
tomboláján
nyertem.

— Barsi Leidenfrost Ica dalés árií-esiélye iránt városszerte nagy
érdeklődés nyilvánul meg. A fiatal
művésznő, aki" most fejezi be énektanulmányait, gazdag műsorral lép a
Tisza hangverseny-dobogójára. Műsora a következő: Franz: lm Herbst,
Schubert: Der Tod und das Mádchen,
Lavotta:
Bokrétát kötöttem . . . és
Honnan jön a fény . . .
Schuhmann:
Waldesgesprách, Brahms:
Feldeinsamkeit, Grieg:
Ich liebe Dich,
Tschaikowsky:
Pique Dame, SaintSae'ns:
Sámson et Dalila,
Bizet:
Carmen
(Kabanera),
Meyerbeer:
Prophet.
— Schaffhauieni aranyóráért magas árat fizet Gáspár, Kölcsey-u. 2.
— Behöldötték. Tekintetes Szerkesztőség I Üzleti ügyekben gyakran
utazom s amikor Hódmezővásárhelyről az este fél 10 órakor érkező
vonattal érkezem SzegeJre, ugy én,
mint rajtam kivül számosan tapasztalják már hónapok óta, hogy a
rókusi állomásnál villanyos nincs
s igy az utasok zöme és nem igen
tehetős része, esőben, fagyban, hóban kénytelen a meglehetős hosszú
utat a városba be megtenni, —
ugyanakkor csaknem egymás után
4—5 villanyos kocsi is tér vissza a
városból éjjeli pihenőjére, — mig ha
e kocsik, ha nem tovább is, csak
a Tisza-szállodáig közlekednének,
amely utat be és vissza fél óra alatt
megtehetnék, az utasok a kellemetlen begyalogolástól meg lennének
óva s az utasok ezért' az utért
szívesen megfizetnék az ut kétszeresét is, amely többletet pedig a
villanytársaság adja oda alkalmazottjainak, ami mellett a villanyos
alkalmazottjai, de az utasok is jól
járnának.
— Legjobb férfi szabóság Vajda ét
Kővári r.-t. Kárász-u. 10. Ruhák
raktáron.

Sok f á t és s z e n e t
tukarit meg a szab.

FRANDOR
előfOtőkályhával.

Főraktár: y / f p c i f f

I.
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cégnél Szeged, Kállay Albert-utca. |

Szeged, 1921 decembsr 7 . ^

8ZB0BD
A z első minisztertanács.
— Elégedetlenség Klebelsbtrg kinevezése miatt. —

BUDAPEST, dec. 6. (M. T. I.) Az
uj kormány holnap délelőtt tartja
első minisztertanácsát. Az ellenzék
mindenesetre erős harcra készül az
uj kormány ellen és az egyes szónokok ugy a közállapotokat, mind
a kormány külügyi politikáját és
gazdasági rendszerét szigorú bírálat
alá veszik. Az ellenzék csoportjai
közt a mai napon jött létre az egységes fellépés érdeke, melynek céljául a közszabadságok helyreállítását, a kivételes intézkedések, a cenzúra és az internálások megszüntetését tűzték ki, melyet a kormánypártokban meglehetős tartózkodással
fogadnak és inkább csak átmeneti
jellegűnek tekintik.
A pártokban különösen Klebelsberg Kunó belügyminiszter kinevezése ellen tettek több kifogást,
kormánykörökben azonban remélik,
bogy a személyével kapcsolatban
megnyilvánult ellenkezést sikerülni
fog letörni.
A belügyminiszter ma este már
látogatást tett ugy a kereszténypárt, mint a kisgazdapártban és ez az
udvariassági tény kétségtelenül mindkét helyen igen jó hatást tett.
A kisgazdapárt holnap este értekezletet tart, amelyen a politikai
helyzettel foglalkoznak. Az értekezletet
a beavatottak igen viharosnak jósolják, mtrt nagyatádi Szabó híveinek
egyrésze elégedetlen Mayer legutóbbi
magatartásával és ennek az értekezleten kifejezést akar adni.

SZINHAZ

SPORT

Tőzsde

HETI MŰSOR:

A nemzetközi bizottság előadója
Szegeden. Holnap Szegedre érkezik
Fischer Mór, a MLSz nemzetközi
bizottságának előadója. Jövetelénrk
az a cé ja, hogy a déli kerület csütörtöki választmányi ülésén megbeszélje az itteni
intézökörökkel
a már említett németországi tura
részleteit. A terv az, hogy a német
szövetséggel megértessék, miszerint
a magyar játékosok a tél folyamán
nem mehetnének ki Németországba
es hogy a németek májusban jöjjenek
játszani a délmagyarországi futballcentrumokba, mely esetben a mi
csapatunk juniutban játszaná Németországban a reváns-mérkőzéseket.

Bndapeatl láróárfolyamok: Napoleon
3000- 3100, font 3350- Í450, dollár 840850, lr. frank 61 .50—62.50. lengyel márka
20.00-21.00, márka 377 - 387, Tira35.25—
35.75, oezt. kor. I2.Z>-13.25, rubel 55.5056.50. lei 590—610, sokol 9.10-820. dinár
11.40—11.P3, sv. frank
.
bécsi kifizetés 10.50-11.50
ZÜRICH, december 6. (Nyitás.> BerHn
2J2«/„ Newyork 519, Milano 23.20. Dukarest 0.—, Budapest 0.70, Varsó —.Prága
5.70, Bécs 15, osztr. bél veszet' - , Zágráb 1.90.

Kedd: Lear király, tragédia. B) 26.
Szerda : Álarcos bál, opera.
Csütörtök délután: Mágnás Miska, operett.
Este: János vitéz, dalmű.
Péntek: A fösvény, vígjáték. A) 27.
Szombat: Szép Heléna, operett.
Vasárnap délután : Tökéletes asszony, operett. Este: Piros bugyelláris, népszínmű.
Város központján keres részvénytársasági

& elegáns bútorozott szobát
fúrdöszcbahasználattal azonnalra vagy
I5-re. Ajánlatot pontos cim megjelölésével
.Higiénikus* jeligére a kiadóhivatalba. íaoo

KÖZGAZDASÁG
Az állami jegyintézet forgalma.
Az Állami Jegyintézet december 3-án
kelt kimutatása szerint az államjegy
forgalom 582,336,070 korona szaporulatot mutat fel. Ezzel az államjegy forgalom összege 34.741,911.6s>6
korona összeget mutat fel. Az államkincstár 100 millió erejéig vetie
igénybe az Állami Jegyintézetet. Ezzel az államkincstárnak adott előleg
1000 millió koronára emelkedett.

A tavaszi forduló sorsolásai. Mint a
MLSz déli kerületének intézóségétöl értesülünk, a tavaszi bajnoki forduló sorsolásait csak januárban fogják megejteni.

Danner Margiton, a többszörös
hölgyuszóbajnokon tegnap rendkívül
súlyos operációt hajtottak végre.
Heteken át betegeskedett fülközépgyulladással, amig tegnap megoperálták. A súlyos műtét igen jól
sikerült, a kitűnő sportladynak azonban még hetekig kell Őriznie az
ágyat.

WMezili a Délvidéki É t t e r e m b e M\-lí

PÉNZEK vétele és eladása
KAROLYI-UTCAI K R O Ó
BANK- ÉS VÁLTÓ0ZLBT
L ker., Károlyi-utca 2. és Feketesas-utca 8.,
sarok, volt Feketesas-kávéházzal szemben.

PÉNZTÁRI Ó R A EOÉSZ NAP.
ryvvrrvvrvrrrrvv*rrrirvvvTV'
Sierfcesitik: Dr. SZtlASIY CASAR M VEIMU ( H l
A a n r k e s z t t : * ! letelte: Dr. SZILASSY CJUAR.
Laptulajdcnoa: .SZEOED* lapkladövAtlalat r.-t

MMUüuywuu^wuuu^wwwkjyuuk^

31-lg
Máról december
nagy karácsonyi
C I P Ó

Ahol abonnensek étlap szerint ízletes t b é d i vacsorát 45 koronáért kapnak.

vásár olcsó árakkal:

FUTURA kirendeltsége

Férfi box, kézi munka, cipó . 1200 K-tól
Férfi box, francia div. kézi m. 1400 .
Nöi 25 cm. magas sevró, kézi m. 1200 .
Nöi box, magas, kézi munka 1300 .
Nöi sevró, magasszáru . . . 900 .
Női fél, box, kézi munka . . 1000 .
Gyermekcipők
450 ,
Magasszáru vörös, barna bagaria divat'
és lakkcipók, továbbá férfi divataipók
legszebb kivitelben, legolcsóbban

Minden szembat este disznótoros vacsora, kitünö cigányzene mellett. 1243

Szeged, Tisza Lajos-körut 43.
Telefon 7-95.

Viharosnak Ígérkezik
a mentelmi ügyek tárgyalása.

1278

BUDAPEST, dec. 6. A Virradat
irja: Az indemnitási törvény tárgyalásánál nem várnak nagyobb ellenzéki akciót, annál hevesebb támadásra van kilátás a mentelmi jelentés körül. Ma érkezeit vissza nagyatádi Szabó István, akitől türelmetlenebb párthívei utasítást várnak a
kormánnyal szemben való magatartásukat illetőleg. A párt nevében a
kormányzót
névnapja
alkalmából
Mayer János üdvözli.

Dinár, m.ndennemü
Dollár. Lei,
123*

\7pft7Íínb
V C d Z U I l K
R o b f á r n t l
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mindenféle terményt, rozsot,
5uzát>

t a r i l i n b

l a i i u i l f t

gyapjut

slb

legolcsóbb napi árakon mindenféle

mezőgazdasági gépet és eszközt.

Feketesas-utca 16. sz.

Ingyen!!

HolzerésTsa
posztó, szövet és bélésraktára

CIPŐT

BRÜSSZEL, dec. 6. (Havas.) A
király Theunis minisztert bizta meg
a kormányalakítással.

Horváth István

IRODALOM

Széchenyi-tér

A Kincse* Katandárlum A Budapesti
Hirlap kiadásában megjelent az 1922 évi
Kincses Kalandárium, a legszebb és legtartalmasabb magyar naptár. A Kincses Kalandárium tanácsadója, utbaigazitó|a, szórakoztatója mindenkinek. Megfelel minden
tudományom kérdésre, praktikus tanácsot
ad a mindennapi élet ezer ügyes-bajos
dolgában. Tanit ügyességre, a gyakorlati
életre nevel és aki egyszer megszerezte,
egész bizonyos, hogy a kővetkező évben
is meg fogja szerezni, mint sokezren, akiknek csinos kis könyvtáruk van már a Kincsesből. A Budapesti Hírlap minden e.kifizetője ingyen kapja meg a Kincsest,
azok is, akik most lépnek be a Budapesti
Hirlap eltfizetöi közé és előfizetésüket
legalabb egynegyed évre beküldik.

9. szám,

cipőűzleíében
Korzó-Mozi ház.

A R A K :

,ww

Szeged,Vár-u-7

nem, de féláron lehet
Karicaonylg vásárolni

Az uj belga miniszterelnök.

IM

Lakatonnühely

megnyitáslll

Tudatom a 1 közönséggel, hogy Agócsl,
Róth és Társai cégből barátságos megegyezés folytán kiléptem, lakatos, fém- éa
vasbutorkészltS műhelyemet Zrinyi-u.
14. sz. és Templom-tér 4 sz. alatt megnyitottam. Elvállalom a lakatosszakmába vágó
munkálatokat, úgyszintén fém és vasbutorok
készítését és javítását legszebb kivitelben,
szolid árak mellett.
Tisztelettel

Női magas, sZLé* fűzős K 880 1290 Agócsl Ferenc
Férfi fűzős, sevró és boksz K 950
olcsóbban!
Férfi cúgos, sima cipő . . K 950 SeholKarbidlámpák,
varrógéNői félcipő, sevró és boksz K 650
pek, b e s z é l ő g é p e k , uj
lemezek és zseblámpák
Női félcipő, betétes,
K 650
kaphatók.
iow
Javltómüiielyem elsőrendű!
Fiucipő, sevró és boksz . K 500
Szántó Sándor
Munkás bakkancs, sárga és fek. tehénbőr K 950
régi Ösmert cég, főraktára
lakatos-mester

Mérték azerlnti c i p ő k a legdíszesebb k i v i t e l b e n . • Telefon: 14-92.

Kitűnő Saarvidéki porosz-szén . 4 5 0 K
Prima mosott koksz . . ' . . .
350 K
Száraz, kitünö h a s á b o s bOkk'á és aprított tOzIfa minden
• mennyiségben házhoz szállítva a legolcsóbb -t

BERGER MIKSA fateSepén

Tavasz-utca 9. s z á m .

12%

T e l e f o n s z á m : 12—72.

Komófcipők

bőr és filctalppal, gyerekcipők olcsó
és jó minőségben, leszállított árban,

Karácsonyfadíszek, gyertyák, csillagszórók
legolcsóbban, karácsonyi leszállított árban kaphatók

a LASZLO-BAZARBAN,

1298

Tisza Lajos körút és
Károlyi utca aarok.

kizárólag Kiss Dávid-palota (Kiss-utca).

Príma dióbél kilója280 koro na
öazw. Heksch

Oszkárné

—
- fűszer- és csemegekereskedésében
:
Vatérla-'éi 10. i z é m .
Telefonszóm 10-71.

Olcsó
Teljesen száraz, elsőrendű Q 9 A
kemény tűzifa APRÍTVA

I m r
5 métermázsa vételnél
K U l . , hazaszállítva!

I r i í z Béla és T á r s a fatelepén

Váiárhelyl-sajárut 16-20.

Délm*xyar:;r<-,xaí hírlap ei nyomdavillalat, Szegtd.

1225

Telefon 4—49. szám. |

