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Megkezdődtek
a politikai mozgalmak
Programbeszédek

országszerte.

SZEGED, április 24.

A politikusok vasárnap nagyrészben vidékre utaztak, mert ez volt
az első vasárnap, amikor a királygyász óta népgyüléseket lehet tartani.
A
szcciáldemokralák
a budapesti gyűléseken kivül sok vidéki
helyen is hirdetlek gyűlést. Mivel
Rassay
Károly is elutazott Budapestről, nem lehetett tovább folytatni
az Ugronékkal folytatott tárgyalások é , ámbár ezeket befejezettnek is
lehet tekinteni, mert szombaton éjszaka leljes egyetértésben állapodtak
meg a közős lista tekintetében. A
környékbeli listavezető Méhely Kálmán volt államtitkár lesz. Bizonyosra
veszik, hogy a budapesti északi
kerületben Ugrón Gábor,
Szterényi
József báró és Sándor Pál jön be.
A déli és budai kerületben biztos
helyük lesz azoknak, akik Bárczy
István, illetve Rassay
Károly és
Rupert Rezső után következnek a
listán, mert Bárczyt Szegeden, Rassayt Nagykanizsán és Rupertet Devecseren biztosan megválasztják.
A vidéki politikában elsősorban
Hegyeshalmy
Lajos
kereskedelmi
miniszter
Szombathelyen
tartott
programbeszédét emiitjük, ahol Tomcsányi Vilmos Pál igazságügyminiszter is beszédet mondott. Czelldömölkön Gyömörey György egységespárti jelöli tartotta meg programbeszédét. Nagykanizsán Kállay Tibor
pénzügyminiszter
mutatkozott
be
választóinak és adott széles skálájú
pénzügyi programot. Útjára Korányi
Frigyes volt pénzügyminiszter kisérte el.
A vasárnapi események között a
legérdekesebb Ereky Károly szereplése Kaposváron, aki beszédében a
többek közölt a következőket mondotta :
— A zsidóságtól nem akarunk elvenni
seremit, hanem csak azt akarjuk, hogy a
keresztény is olyan jó módban éljen, mint
a zsidó. Ha neki ellenjelöltje is van Hoyos
Miksa gróf személyében, csak annál aagyobb dicsőség lesz számára a győzelem.

Erre a jelenlevő Hoyos-párti választók nagy éljenzésbe kezdtek. A
szemben levő Korona-szálló erkélyére kilép Hoyos Miksa, amire percekig tartó abcugolás és éljenzés
tör ki. Szavait nem lehet érteni, de
gesztusaiból látni lehet, hogy arra
kéri a választó közönségét, nallgassák meg figyelemmel Ereky Káioly
beszédét.
Ez a gavalléros viselkedés azután
annyira meghatotta Erekyt, hogy
még a gyűlés
lenfelével.

folyamán

kibékült

el-

Különös figyelmet érdemel a keresztény egység táborának alakuló
gyűlése is, amelyet Bud< p;sten tartottak tegnap delelőt 11 órakor a
Vigadóban. Itt Wolff Károly szerepeli és lesújtó kritikával illette a
zsidóságot és a magyar arisztokráciát. A Keresztény Egység Táborának ő lett a v- zére. Vele tartanak

SZERKE5ZTŐSÉG t& KIADÓHIVATAL:
Kölcsey-utca 6. ' V Telefon 13-Í3.
Ernst Sándor, Kontra Aladár,

Pálóczy

Horváth István, Bodor Márton és
Csilléry András volt képviselők.
Ugyancsak tegnap tartotta meg
beszámoló körútját Mayer János földmivelésügyi miniszter, Berky Gyula
volt képviselő kíséretében.

Érdekes, hogy minden elhangzott ország szándékai tiljesen békések, a
programbeszéd súlypontja a demo- f'ancia demokráci : osztozik az angol
krácia volt. Ugy látszik, hogy az nép érzelmeivel és ugyanazzal a
egységes pártban is érzik ennek a szellemmel van eltelve. Barthou azt
szükségét, de hogy tényleg demo- , kivánta, hogy vegyenek fel a j?gykráciát csinálnának, az
eszükbe • zékbe pótlást, amely az április 18-iki
sem jut.
, jegyzéket aláíró hatalmak számára
fentartják azt a jogot, hogy a n é m e t orosz szerződést továbbra is kifogásolják. Facta csatlakozott L'oyd
George irditványához, amely szerint

tilalom m á j u s

„

Holnap határoz a kormány a választások végleges határidejéről. — Ugronék és a demokraták Ugye.
A budapesti politikai életet most
két esemény izgatja, az egyik gróf
Bethlen István hazaérkezése után
bekövetkezett kormány-aktivilás, a
másik Ugion Gáborék és a demokratakör kettészakadása. Gróf Bethlen
István miniszterelnök a tegnapi napot arra használta fel, hogy az
egyes miniszterekkel, akik a fővárosban jelen voltak, informállassa magát a távoliéle alatt történi eseményekről. Behatóan tanácskozott gróf
Klebelsberg Kunó belügyminiszterrel
és Vass József kultuszminiszterrel.
Délben a miniszterelnök kihallgatáson jelent meg a kormányzónál és
jelentést tett neki a génuai konfe*
rencián folytatott tanácskozásainak
eredményéről. Holnap minisztertanács
lesz, melyen dönteni fog a
a választások
határidejének
ról

kormány
kiírásá-

Az idei május 1.

BUDAPEST, április 24. Az Uj
Nemzedék irja: A belügyminiszter

rendelete szerint május 1-én, az azt
megelőző és követő napokon politikai
gyűlést, összejövetelt,
vagy
ünnepet
is, amely burkoltan
is a
nemzeti
állameszmével ellenkező
internacionálé
megünneplését
vagy előkészítését
célozná, nem szabad
tartani.

A demokrata párt
ügyére vonatkozólag a következőket
közli a Magyar

A

Hirlap:

demokratapárt

kettészakadása

befejezett ténynek jekinthető.
Arró',
hogy Ugronék
és Szterényiék
a

pártba visszalépjenek, amit a megegyezés feltételéül jelöltek meg, szó
sem lehet. Így most már egészen
bizonyom, hogy egymással szemben
a

legélesebben

felveszik

a

harcot.

Ugronék ma délben tanácskozást
tartottak; amelyen a lista összeállítására vonatkozó kérdéseket beszélték meg.

Győzött Lloyd George álláspontja a német—orosz kérdésben.
A génuai helyzet még mindig nem
stabilizálódott az orosz kérdés kérdésében. Az ántánthatalmak és a két
szerződött nagyhatalom a megegyezés forszirozásának látszata megett
tovább taktikáznak egymás ellen.
Gróf Bethlen Istvánt most Bánffy
külügyminiszter helyettesíti Génuában, ahonnan ma a következő eseményekről kaptunk tudósításokat:
Az orosz memorandum aorsa.
GÉNUA, április 24. (MTI.) Azon
az ülésen, melyen a kilenc szignatárius hatalom képviselői Brantignak
(Svédország) és Mottónak
(Svájc),
mint a semleges megbízottak képviselőinek bevonásával, az orosz
memorandum átnyújtása következtében keletkezett helyzetről tanácskoztak. Peano miniszter kijelentette, hogy
az orosz
hivatalos

memorandumot
nem
qkmánynak
tekinteni.

Csicserin

Lloyd

lehet
Az

orosz memorandumot épp ugy osztották szét a konferencia tagjai között, mint sok más iratot, melyet
felelős, vagy felelőtlen személyek
propaganda iratokként az értekezlet
elé juttattak. Hivatalos jellege csupán
annak a jegyzéknek van, amelyet

George- hoz intézett.

Isi japán megbízott kétségbe/onta
az orosz kormány őszinteségét. Jipán
mindig rossz tapasztalatokat szerzett

elintézettnek

indítványt

elfogadták.

az orosz kormánnyal folytatott tárgyalásai során. Az ember sohasem
tudja mihez tartsa magát velük
szemben. Végül is, mint már jelentettük, az orosz memorandumot meg
nem levőnek nyilvánították.
Bűkülekeny szellem.
GÉNUA, április 24. (MTI.) Az
áptilis 18-án Németországhoz intézett jegyzéket aláíró hatalmak delegátusai ma délelőtt ülést tartottak,
hogy folyiassák a német jegyzék
feletti tanácskozást. Elsőnek Bratianu
szólalt fel és a kis ántánt nevében
kijelentette, hogy a német—orosz
szerződést nemcs&k ama jelentőség
szempontjából kell értékelni, amelyiyel egyes országokra nézve bír,
hanem különösen Európa általános
érdekei szempontjából.
Facta javasolja, hogy békülékeny
szellemben foglalkozzanak a német
válaszjegyzékkel.
Lloyd George csatlakozik Facta
nyilatkozathoz, de foglalkozik Bratianu szavaival is, amelyekkel szemben kénytelen az angol álláspontot
leszögezni: Anglia kész együttműködni a szövetségesekkel, de csak
ugv, ha ez nem vezet konfliktusra
más hatalmakkal, amelyekkel
Nagybrittania
ismét helyre óhajtja
állítani
a szívélyes viszonyt.
Ezután

Brathou jelentette ki, hogy Fiancia-

tekinthető.

Barthou és Schanzer kivételével

az
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Másodszor is megfellebbezték
Bakó László megválasztását.
Még mindig nem kezdheti meg egyházi
funkcióját az uj református lelkész.

SZEGED, április 24.
(Saját tudósítónktól)

Ismeretes, hogy hosszú és már
majdnem elfajuló választási e'őkészületek után a Bereczk Sándor református lelkész elhalálozásával megüresedett lelkészi állást a szegcdi
református egyházközség presbitériuma meghivás utján Bakó László
lelkésszel töltette be. Ezt a meghívást a református egyháznak egy
elégedetlenkedő kisebbsége, akik
BorbáS Antal segédlelkészt szerették
volna megválasztini, megfellebbezte.
A fellebbezést április 20-án tárgyalta az egyházmegyei közigazgatási biróság, amely a husz aláírással ellátott fellebbezést, mint teljesen

Elintéződött a génuai incidens.
SZEGED, április 24.
(Saját tudósítónktól.)

az incidens

alaptalant

elutasította.

Ezt

az elsőfokú ítéletet a fellebbezők
most az egyházmegyei kerületi bírósághoz intézett kérvényükben ismét
megfellebbezték. A kerületi egyházi
biróság május végén tárgyalja az
ügyet.
A határozat már eleve is kétségtelen és a reformátusok nagy többsége által meghívott Bakó László
remélhetőleg mihamarább megkezdheti szegedi funkcióját. A kerü eti
biróság ítéletével különben végleg
lezárul ez a sok kellemetlen széthúzást és villongást okozó ügy,
mert ez ellen az itélet ellen már
nem lesz hf ye további fellebbezésnek.
— Teleki elutazott. Gróf Teleki
Pál, ma délelőtt a gyorsvonattal
visszautazott Budapestre.
— Felépül a csengelei szanatórium. Dr. Pálfy József és dr.
Wolf Ferenc bejelentették a város
tanácsának, hogy háromszázezer korona tökével meg akarják kezdeni a
csengelei szanatórium felépítését.
Erre a célra 20 holdat az építkezés,
60 holdat a gazdaság céljaira kérnek
a város tanácsától, amely ma lelkesen hozzájárult a tüdőbeteggondozó
támogatásához. A tanácsnak csak az
a kikötése, hogy a tüdőteteggondozóban elsősorban is szegedi betegek nyerjenek elhelyezést. A szanatóriumot a csengelei erdőben az
orvosi laknál fogjak építeni: „Olyan
paradicsomi hely az, — mondotta a
polgármester, — hogy csak az eliziumi
erdő lehet olyan szép".

SZEGED

Gróf Ttltki Pál programbeszéde.
Nem áé

progrltoöt és nem vár politikai programét
a kormánytói.
S Z E ü H ) . Iprilis 24.

kintetben az i politikai műsora,
amelyet két éve elmondott SzegeCltü Teleki Pál tegnkpi szereplése den. Azóta azonban változtak az
a Belvárosi Moziban nem volt el- idők és k helyzet és I megváltozott
idegenítő iWk telfnirá, ikik politi- körülmények már más gyakorlatot
kai nézetegyezésükben már rokon- igényelnek. Ismételjük, nekünk és
szenveznek vele, de tagadhatatlanul' az egész országnak ma a gyakorlat
szimpatikus volt azok számára is,' a fontos, a dolgos, az intenzív poakik ellenkező meggyőződésük mel- litika, amire Teleki nem vállalkozott.
lett a békés politikai harcot hirdetik
Programbeszédéről különben alábbi
és az elvek és eszmék összetűzésétudósításunk
számol be:
ben kerülni akarják a választások
A magyarbarát angol.
eszközökben való eldurvulását.
Nem egyeznek . az elveink Teleki
Az ülést poniban 10 órakor dr.
Páléva! és sok tekintetben meiően Kelemen Béla nyug. miniszter nyiellenkezőek, de ez még nem jelenti totta meg. Üdvözölte a megjelent
azt, hogy ellenfelünk érdemei előtt, vendégeket, majd az angol vendégek
amelyek tudományos
munkássága felé fordulva angol nyelven mondott
erejéből fakadlak, tisztelgően meg nekik Isten hozottat.
ne hajtsuk zászlónkat. Teleki Pál,
Joseph Breen newyorki hírlapíró
aki tegnap a pódiumon állott, az angolul szólt a választó közönségnem a nyugalomba vonult miniszter- hez. Beszédét Krisztics Sándor tolelnök volt és nem az az aktív poli- mácsolta :
tikus, akitől a tömegesen felvonult
— Az egész világ, nemcsak MagyarVálasztópolgárok átlaga éppen az ország, tele van bajokkal és problémákkal
küzködik. Azért, mert az emberek gyűakliv politikát várta volna. Tegnap lölik
egymást. Igy van ez nemcsak Maáz egyetemi lanár állt a katedráján, gyarországon, hanem az Egyesült Állaa geográfus és az e nográfus és mokban is és szerte a világon. Hogy lehet
apiig ez a kulturális erő a választó- ezen segíteni ? Szükséges, hogy kiválaszolyan férfiakat, akikben nincsen
közönség egészen
kis Hányadát szanak
meg az a képesség, hogy gyűlölködjenek,
(Saját

Mtósitónktól.)

szórakoztatta,
addig a közönség
nagyobb részét a megnemértés
unalmába
kergette.

legkinos

akik nem saját érdekükért, hanem a nagy
összesség érdekében képesek cselekedni,
olyan embereket kell kiválasztani, akik
tisztajemberek. Mindenütt tapasztalja, hogy
A. tegnapi gyűlés közönségéről kialakul lassankint az a köztudat, hogy a
ennél több megjegyezni valónk nincs salak választassék el a nemesebb anyagtól
kerüljön a vezetés minden államban
is, mindössze még annyit, — amit és
tisztakezü emberekhez. Ezen az uton hakötelességből sem hallgathatunk el — ladva Magyarország jövendője biztosítva
hogy bizony sok volt ott az idegen? van.

kerületű és idegen felfogású választó.J
Hiszen Teleki Pál nem az az egyén,
aki minden párláliásu polgárt joggal
nem érdekelhetne. Ami pedig magát
a gyűlés lefolyását illeti, sok szinpadiasságot láttunk, sok mesterkéltséget, sok fanyar mosolyt és lanyhán
tspsravert kezeket a sűrű tisztviselő-1
sorokban. Nem akarjuk mi ezzel
Teleki tekintélyét kisebbíteni sem választóinak fans'izmusát
kétségbevonni. De ezzel a fanatizmussal
talán fölér az a megbecsülésünk,
hogy Teleki Pál ériékének érdemi
részét politikától a tudományhoz
'helyezzük át.
Rátérve Teleki Pál beszédének lényegére, megállapíthatjuk, kogy abban a képviselőjelölt mindent adott,
csak programot nem. Kijelentette,
hogy ö parlamentben nem kiván \
aktive működni, csak azokban a
kérdésekben, amelyek tudományával
szorosan összefüggnek. Már pedig
nekünk
dolgozó politikusokra
szükségünk
a parlamentben,

van
akik

A zajos tetszéssel fogadott beszéd
után dr. Kelemen Béla folytatta megnyitó beszédét.

Gróf Teleki beszéde.
Az elnöki megnyitó után gróf
Teleki a következőket mondotta:
— Nem
megtisztelő

könnyen
vállaltam ezt a
megbízatást,
hogy Sze-

ged I. kerületét képviseljem. Egyéb
irányú munkásságom eddig is anynyira elfoglalt, hogy keteiyeim voltak az iránt, vájjon teljesíteni
tudom-e
azokat
a feladatokat,
amelyeket
nemzetgyűlési
képviselőtől
rendes
körülmények
kőzött el szoktak
várni.

Amikor a jelöltségre felszólítottak az
igen tisztelt elr.ök ur vezetése alatt,
akkor is az volt a reményem és
nézetem, hogy ellentétet egyenlítünk
ki. Bizonyos mértékig ez volt az,
ami befolyásolt, hogy a jelöltséget
elfogadjam. Én nem titkoltam soha
azt, hogy én
nekem nem mesterségem

a politika.

'

— Rá kell, hogy térjek árra, hogy
miért léptem fel mint pártonkívüli
és miért nem csatlakoztam a magam
részéről semmiféle párthoz. Ez nem

Szeged, 1922 április 25.

körülmények közölt mi a kulturának
milyen fokán állunk.
— Ezek a fiatal barátaink — akik
ma itt is jelen vannak — szintén
egy ilyen mozgalomnak vezetői,
amely Magyarországot megismerni
óhajtja, ismertetni kívánja saját honfitársaikkal, azon belátás alapján,
hogy velünk szemben hibák történtek.
— Ma tulajdonképen egy káosszal
állunk szemben, amelyet mindenféle
konferenciák — legújabban a génuai
konferencia — elég világosan tárnak felénk, ahol serkígem tudja,
hogy kinek a barátja és kinek az
ellensége. A lényeg az, hogy az
ember mindenült legyen ott és próbálja
pillanatnyilag fokról-fokra,
lépésről-lépésre
megragadni
azokat
az előnyöket és kedvező
pillanatokat,

amelyek kínálkoznak. Ma alig látok
más lehelő politikát, mint ezt.

Emlékezés a békeszerződésre.
— Egy régi reminiszcenciát akarok
felújítani, amiről könnyebben beszélgetek én, mind azok, akik felelős
állásban vannak. A békeszerződés
aláírásakor és ratifikálásakor bizonyos ígéretek tétettek. Ezek az Ígéretek megtétettek és tulajdonképen
integráns részei voltak a békeszerződésnek, mert hiszen abban a
kísérő levélben voltak lefektetve
azok, amelyek nékünk a békeszerződéssel együtt adatolt át. És most
mit látok? Azt, hogy például a határbizottságok, amelyek körüskörül
járják Magyarországot, nagyon kis
jóakarattal és még Íokkal kevesebb
iniciszlivával dolgoznak, tagjaikban
nincs meg a mersz arra, hogy megmondják
azt,
hogy
mit
tartanak
helyesnek.
Nincs
hatalmuk
annak
a
határozatnak
esetleges
végrehajtására,
amelyet
javunkra

hozatnak. A békeszerződések belsőleg
már nem léteznek, mert egyrésztnem tartattak meg azok az ígéretek,
amelyek a kisérő levélben hozzáfűzve voltak, nemcsak abban a mértékben nem, amelyben reméltük, de
a legcsekélyebb mértékben sem. És
ott, ahol esetleg nekünk adnának
valamit, kompenzálni kivánnak á mi
kárunkra, nehogy nehézségek merüljenek fél és nem lárláitak be S'ém a
nagyhatalmak, sem a kishafálmak
részéről a kisebbségi jogok tekintetében
trianoni

és igy
szerződés

nézetem
belsőleg

szerint a
már meg

is dőlt (Percekig tartó lelkes éljenzés, taps minden oldalon.)

Nem adunk állatokat a kis
ántántnak.
— Ennek következtében, hogy
ma arra az álláspontra helyezkedünk,
hogy

az

dllateladds

ne

történjék

megmulatják azt az utat, amelyen
meg, helyesnek tartom ezt az intézaz ország jobb sorsáért küzdenünk
kedést, mert ez a itii gazdaságunkkell. Beszédének egész folyamán
nak, amelyet a békeszerződések, illepuszta frázisokat hallottunk, általá- 1 azt jelenti, hogy én a
kormánnyal tőleg az igy teremteti helvzet úgyis
nos ilásekat, de a gyakorlati keresz- szemben kívánnék állást foglalni. Én lehetetlenné tett, katasztrófáját idézné
tülvitel lehelőségeit nem mutatta azt látom, hogy ma a dolgok élén elő. Ennek nem szabad
megtörténni
meg. Nem beszélt a belpolitika hi- egy régi jóbarátom van, akinek és én minden erőmmel azon ls leszek,
báiról, a kormány feladatáról és becsületességében a végtelenségig hogy meg ne történjék.
(Éljenzés.)
c?ak személyes kötelékek miatt tá- bizom és minden törekvése az ország
Nevet nem emiithetek, de egy
mogatja gróf Bethlen Istvánt.
A érdekében van és ezt nála igazán súlyos külföldi, ellenséges állam
királykérdést érintve is csak bizony- elmondhatom és én őt törekvéseiben egyéniségétől hallottam kijelentést a
talanságban hagyta választóit. L?g-1 támogatni kívánom.
reparációra vonatkozólag. Ez az
inkább külpolitikával foglalkozott és >
államférfi világosan kijelentette előtA külpolitika.
rámutatott arra, hogy külpolitikailag
tem azt, hogy mi repardciót nem
— Rátérek a külpolitikai hely- fizethetünk
a magyar éidekekct leginkább és
és nem hiszi; hogy
Anelsősorban a kultura igaz ériékeinek zetre. Ebben a tekintetben két fel- giidban egyetlen egy ember
akadna,
előtérbe helyezésével szolgálhatjuk. adatcsopoitot látok. A pillanat fel- aki józanul repardciót követelne tőDe ennek a szíp programnak éppen ? adatat es a jövő feladatát. Először a lünk mert hiszen — amint mondta —
btlpoli.ikai feltételeiről nem emléke-v jövő fel dítait szerelném vázolni. Önök mindent megfizettek már terüzett me?, azoknak
a disszonáns Arra van szükség, hogy mi a kultú- letileg és mindazzal, ami a területhangoknak (bombamerénylet) mi- ránkat fentarisuk és hogy mult kul- tel járt.
kénti kiküszöböléséről, amelyek az túránknak mindenféle részét feltárA belpolitika.
oiszág kuliurértékél a külföld előtt juk, azt hozzáférhetővé tegyük ide—
Az
a
kérdés, mit lehelünk mi
genek részére, saját könyvtáraikba,
mélyen aláássák.
idebenn
annak
dacára, hogy kezeink
Ezt a programtalanságot azzal te- saját nyelvükön benutassuk, hogy nemcsak kül-, de belpolitikailap.
tőzte még a gróf, hogy minden te- mit tettünk eddig és hogy a jelen

gazdaságilag is meg vannak kötve ?
— Első feladatunk az, hogy erősödjünk meg annyira, amennyire
saját erőnkből tudunk: fennmaradasunk érdekében fogjunk össze. Nem
"tolitizálnunk kell, hanem gazdasági,

és szociális
Evanulturális
szüksége ennek az

újjáépítésre

országnak.
Elsősorban szüksége van arra, hogy

a mezőgazdaságot,

ipart és

kereske-

delmet fellendítsük. Szükségéi látom
annak, hogy ezt a tevékenységet az
állam iniciativájából
a
kezdeményezésére
vegyük

társadalom
át. Leg-

nagyobb bajaink egyike és szomorú
összeomlásunk okai között egyik
döntő Jelentőségű tényeíŐ Volt az,
hogy mindig és mindenben az államra építettünk. Magános, egylet,
intézmény, mindent az államtól várt,
s azért, amikor az állam összeomlott,
sokkal több egzisztenciát sodort
magával, mint másutt. Sokkal egészségesebbnek tartom, ha a törvényjavaslat kezdeményezése a gazdától
indul ki, mintha az államtól, a
bürokratizmus oldaláról.
Szociális gondok.
— Ami a szociálpolitikát illeti,
ezen a téren óriási és nehéz feladatok

várnak

az

államra.

Ezek

között legelső és legnehezebb a
tisztviselői kérdés. A parlamentnek
mindjárt első üléseiben a legnagyobb
gondot kell étre fordítania. Különös
súllyal kívánok rámutatni a magyar
ifjúság és a magyar kultura jövőjének megmentésére. A magyar ifjúság siralmasan nehéz helyzetben van.
Ma már könyvet

sem tud

szerezni.

Mint pártonkívüli élőt*, két feladlt
áll előttem. Az egyik a magyar kulturának és a magyar ifjúságnak a
megmentése, á másik az, högy
innen azzal a gondolatta1 menjünk
szé', mely működésemben, mint
mondottam, vezérgondolat lesz: az
ellentétek

kiegyenlítése

és a

magyar

összetartás munkálása. Mindén irányban ennek az egyetértésnek érdekében igyekeztem dolgozni eddig is
és nem tudom helyeselni azt, ha mi
azért nem tartunk össze, mert szeretünk kifelé kacsintgatni és a külföld elé járulni még olyan dolgokban is, itiint például a választási
rendelet törvényessége
telensége.

vagy

törvény-

A királykérdés.
II*
— Egy
kérdésből
kifolyólag,
kifoíy
amey nagyon sokat fog'alkozfátott
ilkoz
bennünket és amelyről mindenkor
hindi
azt hangoztattam, hogy ki kelt kapcsolni addig, ómig az idő eljön
arra, hogy véle foglalkozzunk, s

mmmmrn

terelnok azért, nem mondottam meg
1 vélemérljetrléi,
i»| MIVI
mertI azt tarA magyar
ar jnVÚszferelnők
m mtttjá
r véleményét,
m
az sokkal
jobb súllyal bir, mlntsem
l ne volna. Én ázf a
szűrtem lé,
nagy elvi mieggyőződést
_
rorizá;
igon e kérdésben
hogy Magyaron
k nini
nincsenek, a ttemélji
elvi ellentéte'ik
et pedig tessék kikapcsolni,
ellentéteket
elfelejteni, mert ha ezek tovább fognak dúlni ebben áz országban, akkor •
ez az ország nem állhat fenn. Ez
minden magyar embernek első és
legfőbb kötelessége.
Qróf Teleki Pál beszéde után dr.
Tóth Imre ügyvéd mondott a képviselőjelölt megválasztása érdekében
beszédet. Dr. Széli Gyula ügyvéd
beszéde után a hosszura nyúlt ülés
él 2 ónkor véget ért.

NYAKKENDŐ
készítés és javitás legszebb kivitelben

SÁNDOR

IBOLYA
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Mérey-utca 7., L em. 4. Telefon 9—61.

Szeged, 1922 április 25.

*

SZEGED

HIREK

— A B t r c z y - p á r t intézőbizotts á g a holnap, kedden délután 6 órakor fontos ügyben ülést tart, am lyen
való pontos megjelenésre kéri fel
összes tagjait.
— Kereskedelmi kamarák ors z á g o s g y ű l é s e . Az ország összes
kereskedelmi és
iparkamarái ma
délután országos gyűlést tartanak a
budapesti
kamara
Szemere-utcai
székházában. A gyűlés napirendjén
a kamarai kerületek yj megállapítása
szerepel, amit *z a szomorú körülmény tesz szükségessé,
hogy a
trianoni határmegállapitás lényeges
változásokat okozott
a
Csonkamagyarországon megmaradt kereskedelmi és iparkamarák területeiben.
Ezenkívül tárgyalni fogják a kamarai
tisztviselők fizetésrendezésének ügyét.
Az országos gyűlésen, amelyen esetről-esetre más és más kamara elnöke
elnököl, ezúttal Wimmer Fülöp, a
szegedi kamira e'nöke tölti be az
elnöki tisztet.
— A központi v á l a s z t m á n y ma
délután tclytitólagos ülésén tárgyalta
a beérkezett felszólamlásokat.
— P r o j r s m b e s c é d . Dr. Szakács József, a mindszenti kerület kormánypárti
jelöltje tegnap tartotta meg Mindszenten
és Szegváron programbeszédét.
— É k s z e r e k alakítása, javítása, vétele,
tört aranybeváltás az „Ékszerlparban". ÍM

Uj KCLENGyE üzleti
Nagy választékban f é r f i , n ö i , g y e r m e k éa b a b y
f e h é r n e m ü e k , k ö t é n y e k minden minőség és
kivitelben, rendelésre is a legolcsóbb szabott árakon

—ni-i-MVRTWIQ-v JUUUHJU

- Kétemeletes lesz a királyi
Usbla. Az egyetem Szegedre helyezéséről szóló közgyűlési határozat
jóváhagyása ma érKezett meg a belügyminisztertől. Emlékezetes, hogy
a város feliratában kifogásolta azt,
hogy a királyi tábla helyiség nélkül
maradt bírált a városnak kelljen
tüze őfával kárpótolni. A belügyminiszter most arról is értesítette a
város tanácsát, hogy az igazságügyminiszter ebből
a kikötésből
semmit sem enged. Ezért a tanács
ma elhatározta, hogy a volt kereskedelmi iskola épületére ké'miljiós
kölcsönnel még egy emeletet épit,
hogy igy a táblabírák helyiséget
kaphassanak és ezzel a város mentesítve legyen a tüzelőfa szolgáltatástól, ami évi százhúszezer korona
kiadást jelent.
ÁPRILIS'30-AN
ESTÉ

—

A h a d v i s e l t ügyvédekért.
Az igazságügyminiszter elrendelte,
hogy jövőben a polgári pörös és
nem pörös ügyekben ügygondnokul,
Ciődtömeggondnokul
és vagyonfelügyelőül csak hadviselt, vagy hadifogságot
szenvedett
ügyvédeket
ne-

vezhetnek ki az illetékes bíróságok.
A miniszter u'asitotta az ország öszszes ügyvédi kamaráit, hogy az ilyen
Ügyvédekről készítsenek névjegyzéket és sürgősen terjesszék a bíróságok elé, mert az uj rendelkezés már
május elsejin életbe lép.
—Tört a r a n y a t , ezüstöt, pénzeket legmagasabb áron vesz Tóth órás, Kölcsey-u. 7.

— ^zerkeár t ő s é g ü n k b ő l . Balogh
József ht.-lapiró a Szeged kötelékéből kiépett.
— Villamos világítást és javításokat

Zavizánál eszközölje Teleion 11—96. 2a»b
— F o r d II m e s t e r szombaton szenzációs büvészestélyt tartott az EmkeSávéházban Mint értesülünk a kiváló tehetségű varázsló-művész kedden este
megismétli előadását ugyancsak az Emkekávéházban. A rokkant Forelti kéri a
közönség szíves megjelenését és szives
támogatását.

— HarlsnyakOlönlegeaaégek
érkeztek Fischerhez, Kölcsey-u. 4.250

Itorzó-IMozi

Telefon: Igazgatóság 455. Pénztár 1185.

Hétfőn és kedden

A túlvilág vándora.
Szerdán és csütörtökön

1
8 felvonásban.
Azesnapuri

FÉL

9

ÓRAI KEZDETTEL A SZEGEDI
NYOMDÁSZOK
T A N C V I G A L M A

A TISZA-SZÁLLÓ NAGYTERMÉBEN
— Legtartósabbak a
áruház

cipői, Feketesas-utca

modást
azonnali

és elrendelték Wolf Ferenc
szabadlábra
helyezését.

— Kéthónapos gyorsírás! tanfoyam.

A Szegedi Gyorsírók Egyesülete május és
junius hónapokban
a Gabelsberger—
Markov'ts-rendszer szerint leyetezőirási
tanfolyamot nyit. Az egyesület csak az
április hó folyamán történő jelentkezéseket
veszi figyelembe A kurzust március hó
1-tól az esti órákbán tartják. Jelentkezni
lehet az egyesület hivatalos helyiségében,
Földváiy-utca 2. szám alatt.
—

— K á l l a y dr. jogi szemináriuma
Pallavicini-u. 3. alatt fogad egész nap.

16. 242

előtt, hosszabb szünet után ismét a gyorsított eljárás szerint ítélkeztek egy zsaroló |
földmives fölött 1919 március 29-én Ta- I
kács Ferenc földmives két társával felfegyverkezve beállított Zilahy szentesi
rendőrkapitány házába és erőszakkal arra
kényszerítsék öt, hogy három lovát a
vörösök részére átadja. Ugyancsak a kérdéses napon egy szentesi gazdától a három lora való nyeregfelszerélést zsarolták
ki. A rendőrségnek csak Takácsot sikerült
kézrekeriteni, akit ma az ötös tanács
zsarolás vétségében mondotta ki bűnösnek és ezért egy évi fogházbüntetésre
Ítélte.. ,
—Óráját javíttassa Babosnál. Oroszlán-u.6

— Háztulajdonosok országos
kongresazusa. A háztulajdonosoknak az egész országban való egyöntetű taipraállása arra késztette az
újpesti háztulajdonosok szövetségét,
hogy május 1-ére országos kongreszszust hívjon össze. A 1 ongresszus
rendezM az egyes városokban levő
háztulajdonosok szövetségéhez intézett körlevelükben azt k.irik, hogy
április 28-áig jelentsék be, hogy
hány taggal képviseltetik magukat a
konsressjuson, mert a kiküldöttek
elhelyezéséről ők gondolkodnak

* •A

Megírtuk, hogy gróf Teleki Pállal
három angol ur, névszerint
Lockhardt oxfordi békebiró, Harry Q/rrent oxfordi történész és Joseph
Breen newyorki újságíró is Szegedre
érkezett. A vendégek teptiap délután
az ufszégedi futballmérfcőzést nézték
végig nagy élvezettel. A sporttelepről az ujszegdi népkörbe mentek,
ahol Zsemberi főkertésznek magyirruhás leánykái angol nyelven üdvözölték őket és virágcsokrokat nyújtottak át az angoloknak. A kedves
üdvözlés annyira meghatotta Breent,
hogy ölbekapva a két kis leányt,
percekig csókolta őket. Újszegedről
azután bejöttek Szegedre. Vacsorára
dr. Kelemen Béla vendégei voltak
és még az éjszakai vonattal visszautaztak Budapestre.
A vendégek elutazásuk előtt kijelentették, hogy felejthetetlen impresszumokkal távoznak innen. Kijelentetlék azt is, hogy hazaérkezve,
azonnal

megkezdik

tesz .meggyőződhetik,

hogy

l é g j o b b m i n ő s é g b e n éa
l e g o l c s ó b b á r o n csak a

f ipésziparcsok

Termelő
Szövetkezetében
CaongrAdl-augárut 9. az.
alatt szerezheti be.
66

Egyetemi hallgatóknak árkedvezmény

Ócska rezet, ólmot,

bármilyen réz- vagy horganyhulladékot legmagasabb napi árban veszek K O t I N
zománcedényüzlet Tisza Lajos-körut 55. Telefon 15-35. (Mihályi füszerüziet mellett.)

lenül, körülbelül

száz oxfordi

diik

w . 1

Külföldi magándetektíveket
hoznak a pokolgépes merénylők felkutatására.
BUDAPEST, április 24. A Hétfői
Hirlap irja: A pokolgépes merénylet bünügyében vasárnap a rendőrségen szünetelt a nyomozás munkája.
A merénylet áldozatainak hozzátartozói nem tudnak belenyugodni a
nyomozás sikertelenségébe és azzal
a gondolattal kezdenek foglalkozni,
hogy egy előkelő
detektív társaságot

jgag?

ARRNYÉSEZUST

f

y É T E L E . s E L B D n S B

ügy kinyomozásával.
A fogságban
levő Gyalláy és társai szabadon
bocsátása Ügyében a budapesti kir.
ügyészség a napokban hozza meg
a döntést.

Belvárosi Mozi

Teleion: Igazgatóság 258. Pénztár 581

H é t f ő n és

kÓRÍlSZÜTCfl

kedden

TARZAN,

a hegyek ura.
II.

RÍSZ

7 felvonásban.
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külföldi
magánbíznak
meg
az

J
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Hz első rósz összefoglalva
szintén látható.

(Briliáns ékszerek
C J

diákcsere

jön Magyarországba.
Ezek részére
Budapesten külön
magyarnyelvi,
nemzetgazdaságiam és földmivelésügyi kurzusokat tartanak. Mint érdekességet említjük meg, hogy az
utolsó percig sem győzték hangsúlyozni, hogy mennyire másnak
találták Magyarország helyzetét és a
magyar életet, mint amilyennek látogatásuk előtt elképzelték

Főszereplő:

\

egy

akció előkészítését. A nyár folyamán
különben a csere-akciótól függet-

é k s z e r i p a r I Takaréktár-u„ dr. Gróf-palota

— Tárgyal as fitfis tanács. Ma dél-

királytigris.

Előadások fél 5, fél 7 és fél !) órakor.

— Szabadlábra helyezték Wolf
Ferencet. Wolf Ferenc pincért azzal vádolta az ügyészség; hogy a
vele vadházasságban é'ő Fehér Mátyásnéval a mult év őszén Hódmezővásárhelyen meggyilkolta nagyapját,
Wolf Lipótot. A nagy érdeklődéssel
kisért törvényszéki tárgyaláson a
biróság csak Fehér Mátyásnét találta bűnösnek, akit 12 évi fegyházzal sújtott, Wnlf Ferercet ellenben felmentette és elrendelte azonnali
szabadlábra helyezését. Az ügyész
a felmentés ellen perorvoslatot jelentett be és kérte Wolf fógvatartását a Tábla döntéséig, amit a törvényszék el is rendelt. Ej ellen dr.
Balassa Ármin, Wolf Ferenc védője
felfolyamodást adott be. A Táblán
ma délelőtt tárgyalták ezt a felfolya-

Robitsek-

t_i . m i a m i T i T u i i r i n

8 felvonásban.

Telefon 1302.

*****

Oxfirdi diákok jónnek Magyarországra.
SZEGED, április 24.
(Saját tudósítónktól.)

Nagy választék „TETRA" fehérrtemüekben.
Széchenyi-tér, Kiss D.-palota.

Elutaztak az angol vendégtk.

Azonkívül: C 3

n

I \ J

Z I G O T Ó ,

mint

főpincér.

Kitűnő vigjáték két felvonásban.

ÉKSZERÉSZEK

Előadások fél 5, fél 7 és 9 órakor.

SZEGED

SZÍNHÁZ
. H E T I MŰSOR:
Hétfő: A hollandi menyecske, operett.
A) 57.
Kedd: A hollandi menyecske, operett.
Szerda: i4z drnyhalúsz, szinmü. Bemutató A) 58.
Csútörtök: Az árnyhalász, szinmü. B)58.
Péntek : Hazudik a muzsikaszó, operett
Bemutató, B) 59.
Szombat: Hazudik a muzsikaszó, ooerett. A) 59
Vasárnap délután: Bob herce?, operett
Vasárnap este: Hazudik a muzsikaszó.

A hollandi menyecske.
— Bemutató előadás. —
Az osztrák valuta nincs azon a
lecsúszott ponton, mint az osztrák
operett librettók. Nincs ezekben egy
ép gondolat, valamire való ö;let,
valószinüség és a humor még véletlenségből sem tud bennük felcsillanni. Groteszk figurákkal vannak
teli, akik groteszk, félnederes helyzetekben groteszk és félnederes cselekedeteket visznek végbe.
A hollandi menyecske librettistái:
Stein
és Jenbach,
ezek a tipikus
operettgyártók, teljes elszegényesedettségükben mutatkoznak ezúttal;
nincs kitalálási képességük, irói gondolatuk, egészséges ötletük, egyszóval teljesen meddők és nem irók. A
régi históriát fejelnék, ha tudnák :
azt a fiatal herceget ráncigálják elő,
aki inni akar az ifjúság tüzes italából és nem kivánja feleségül venni
az uralkodó hercegnőt — látatlanba.
Ilyenek ezek a hercegek, akik azonban belehabarodnak még a hollandi
korcsmáros leányába is, ha szép és
fiatal. Természetesen a hollandi korcsmáros lány nem más, mint a hoppon maradt hercegnő, aki utána
megy a férjjelöltnek és pedig eredményesen. Mint mondani szokták:
ásó, kapa választja el őket egymástól.
Ehhez a vérszegény, sápkóros históriához komponált zenét
Kálmán
Imre, aki ebben a szerzeményében
messze mögötte marad eddigi zenei
alkotásainak. Ores, alig
valamit
mondó a partitura, ami semmi invenciót nem mutat, csak azt, hogy
mintha a zeneiró dallamforrása kispadóban lenne.
Az újdonságnak nem volt sikere.
Egyetlenegy énekszámot se tapsoltak
meg, se nem ujráztattak. Annál kitartóbban a táncokat. Az előadás
sem segítette az újdonságot. Sok volt
benne a sablon, az egyéni passziózás és dolgozás. Tímár 11a, Véghelyi
Iza, Liszt Ferike, Máthé,
Latabár,
Soós, Molnár szerepeltek, ki igy, ki
ugy, már ahogyan tudtak. És táncoltak fáradhatatlanul, egészen i 1 óráig.
Az operettet Ljmbert
karmester
tanította be és vezényelte az előadását. Díszletek, ruhák a felszerelés nagy szegénységeit mutatták és
akármelyik kardalosnö többet áldozott az előadásr?, mint az igazgatóság a darab kiállítására.

SPORT
S z e g e d i eredmények. A SzAK—
KAC bajnoki mérkőzés tegnap délután folyt le az ujszegedi pályán,
nagy érdeklődés melleit. A mérkőzés
a rossz, sáros pálya miatt igen nehézkes volt, a SzAK mégis igen
nagy góleredményi ért el. A félidő
eredménye4:1, a végeredmény 12: 1
volt. A gólokat a KAC részéről
Virág, a SzAK részéről Solti, Hapa,
Marlonosi, Klonkai, Beck 11., Citrom,
Vezér II. és Csáky rúgták. A mezőny
legjobb embere megint Solti volt,
mellette a kis Srác, a KAC kapusa
szerepe t btavurosan
A mérkőzést
Filkorn vezette le, mindkét fél megelégedésére. — Élőméi kőz é s k e r e -

tében az SzTK és Zrínyi szerepeltek
at ujszegedi pályán. Az SzTK 5 : 2
arányban győzte le ellenfelét, amely
ezt a meg nem érdemelt vereségét
sokat hibázó kapusának köszönhette.
A félidő eredménye 4 : 1 volt. Petkov
bíráskodott.
Vásárhelyi eredmények. Hódmezővásárhelyen a HTVE 5 : 0 (4:0) arányú
győzelmében végkép kiszorította a Sportot
az első osztályú bajnokságból, egyben
biztosította magának a bajnokság utolsó
helvét. A Sport akcióképtelen volt és megérdemelt vereséget szenvedett Htzer Bélajói bíráskodott.
Németek—osztrákok 2«0. Bécsből
jelentik: A Németország és Ausztria közt
rendezett labdarugó mérkőzés, melyen
körülbelül 60.000 főnyi közönség vett részt,
2 : 0 (0:0) eredménnyel végződött Németország javára.

Szeged, 1922 április 25.

NYILTTÉR*

KÖZGAZDASÁG

Nyilatkozat.

A váltókra nem lehet bélyeget
ragasztani.
Legújabb rendelet szeTévedések elkerülése céljából kijelentem,
rint
a
váltóürlapokat
okmánybélyegek
hogy a .Megváltóhoz" cimzett, Kállay
felragasztásával
nem
lehet többé a
Albert-utca 4. szám alatt levő gyógyszerváltón levő összeg nagyságához
kitártól még 1921 április hó 10-én megválkerekíteni. A kincstár uj váltóürlatam és mindennemű személyemmel összepokat adott ki 1 koronától 120 kofüggésben levő ügyekben a „Szittner és
ronáig terjedő árfokozMtal. Bélyeget
Hoffmann" Therapia laboratórium és do- csak a 120 koronás váttóürlapra lebozgyár r.-t. irodájában tárgyalok.
het felragasztani.
A fenti gyógyszertárral összefüggő ügyekben pedig a jelenlegi tulajdonos, Nindl
János gyógyszerész ur tárgyal.
Szittner J á n o s .
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* Ennek a rovatnak a közleményeiért n e m v i l l i l
f e l e l ő s s é g e t a szerkesztőség

Ehrenfeld Bernlfné szül. GIQck Euiénla Ugy a maga, valamint
gyermekei: Márta, férj. Kiss Mlklósné, Llcy és Imre, úgyszintén alulírott rokonai nevében is mélységes fájdalomtól meggyötört sziwel tudatja,
hogy imádattal szeretett hűséges férje, a legjóságosabb apa, testvér, sógor,
rokon és barát

Ehrenfeld Bernát

nagykereskedő

az Ehrenfeld és SpItZ cég főnöke, a Ferencz József-rend lovagja, a makói
Kereskedők Egyletének és az O. M. K. E. csanádmegyei körzetének elnöke,
Csanád vármegye törvényhatósági bizottságának és Makó város képviselőtestületének taeja, a Makói Takarékpénztár igazgatósági tagja stb. stb. folyó
évi ájfrilis hó 23-án életének 56 ík, ideálisan boldog házassásának 21-ik
évében, családjának és a közjónak"szenteltáldásos munkásságának delén,
hosszas szenvedés után örök álomra szenderült.
Drága halottunk kihűlt tetemét folyó évi április hó 25-én délután
3 órakor kisérjük a Hunyadi-utca 2. számú gyászházból örök nyugovóhelyére,
a makói izr. sírkertbe.
Makó, 1922. évi április hó 24-én.

Emilke örökké élni fog szivünkben!
Kiss Miklós, veje Ehrenfeld Jakab és neje Rlppert Hermlne,
Braun Vilmos és neje Ehrenfeld Rtjlna, Ehrenfeld Sándor és neje
Crlstofoll Rüjusta, Szv. Teuer Béllné szül. Ehrenfeld Irén,
Pr. Holló Samu és neje, szül. GlOck Gizella, testvérei, sógorai és
sógornői. ÖZV. Spltz Márkné, nagynénje, gyermekeivel.

Tőzsde

Bndipestl^áróárfolyamok: Napcleon
2935-2965, font
, dollár 740750,|fr. frank.7070 50.1. márka! 20 25—
21 25J[márka 245—295, líra 3975-4325,
o. korona 9 25-10 25, rubel 56
57 —,
lei 546
5 5 2 - , szokol 14-62-1472,
dinár 1092—1102, sv. frank
•
•
bécsi kifizetés 925—10-25.
ZÜRICH, április 24. (Nyitás.) Berlin 198,
Newyork 514, Milano 27.92, Bukarest— —, Budapest 0'66, Varsó 14, Prága
10-05, Bécs 6'/«» o. bélyegzett 6'/., Zágráb 195.

13-33 a SZEGED telefonszáma.
Felelős s z e r k e s z t ő : VERMES ERNŐ.
Laptulajdonos: . S Z E O E D * lapkiadövállalat r.-t

Yftí VülonnV elismert legszebb munka
JlllI IdldpüL alakítás,áhrarrás.restes,
vasalás. Tavaszi, átmeneti kalapok 800
K S S T B o í i i IiirtiÉ s , ™ S i " n 0 I i ™
UflllojttV uniót ólmot felemelt legmaUUllaliCi. ICZul, gasabb napi áron vásárolunk. Telefonhívásra házhoz küldünk
Szvaton és Kucses
Tisza Lajos-körut.
Püspök-bazár.
.
Telefon 14-28.
203
Konyha- és fehér zománcozott
legjobb és legjutányosabban kaphatók

bútorok

BÚTOR

Óriási választék
legfinomabb
tömörfa 222
hálószobákban

Schaffer Testvéreknél

Kossuth Lajos-sugárut 8. szám
Elsőrendű minőség. Telefon:
Meglepő olcsó árak.
7—73.

K. POLCZNER ILONKA ÉS TÁRSA
n6l kalap divatferme Szeled, Széchenyl-fér 9, (Korzó-Mozi mellett)
eivállalja fazonok készítését és átalakításokat a leguiabb
modellek szerint, legiuiányosabb árban

Kész kalapok raktáron. g * ^ Ö T
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o

Uizella-ter O.

Készit minden e s z a k m á b a vágó m u n k á k a t : férfi, katonai és
"ói cipőket a l e g j o b b és l e g s : » b b kivitelben a legjután y o s a b b á r o n . Érzékeny lábakr,. különös gond forditta'ik.

olcsóság e héten!

harisnyák
. . .
zoknik
. . . .
nyári keztyük .
szines keztyük .
fátyol harisnyák
női trikónadrág
selyem keztyük
csikós zoknik .
Ezen

.
.
.
.
.
.

olcsó

68
42
48
82
195
248
104
72

K-tól
K-tól
K
K
K
K
K
K

árakon

(Kellner fűszeres mellett)

Divat gyermek trikóing . 132 K
32 K-tól
Divat gyermek zoknik
Divat gyermek harisnyák 36 K-tól
Finom kötőpamutok . . 33 K
400 jardos finom cérna . 43 K
9 K
Finom himzőpamutok
Fürdőnadrág
44 K
csakis

GEIGNER-nél vásárolhat.

Üzletem egyedülálló és nem tévesztendő össze ltasonhangzásu

Legolcsóbb tavaszi
Férfi ruha
Fiu ruha
Gyermek ruha

Földes

.

.

.

3000 —
2200'800'—

Zoltán

üzlettel!

puhaárak!

Felöltő
i\adrág

3000-—
500 —

S z ö v e t e k é s bélésáruk nagy választékban

Kállai] Rlbert-(Hld)-utca 6. szám

D é l m a g y a r o r s z á g Hirlap- é s Nyomdavállalat, Szeged.

Használt rakefekeí
magas áron veszek
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Komlós! sportüzlet Kölcsey-u. 3.

" S Sehol olcsóbban!

°

Mig a készlet tart!
Divat
Divat
Divat
Divat
Divat
Divat
Divat
Divat

Szeged, Takaréktár-u. 8. Telefon 287.

b li,,k0I0 I

liánig Gyula férfi, katonai és női cipész
S z e g C e L
||
jjr

Hajdú József butorraktárában

^

Kerékpár,
varrógép,
beszélőgép,
gummi és
alkatrészek
Javítóműhelyem •IsörtndO!
iwo

Szántó

Sándor

gépraktár Kiss D.-palota (Kiss-utca).
I. Szegedi Cement-, Gipsz- és Teracollaíruk gyára, flszfaltvállalal

SZEGED.
KÉSZÍT mindennemű cementárukat, cement és márvány mozaik lapokat, cement itatóvályukat,
csömószólt és drótbetétes karmantyus portland cemencsőveket, ku'gyürüke*, mükőlépcsőket
és korlátokat, műkő sírkereszteket és kereteket, gipsz vá'aszfalakat, gipsz és mflkő szobrász
munkákat stb.
E L V Á L L A L terrazzó, beton- és
aszfaltburkolási munkákat, falburkolásokat fayence lapokkal és
műkővel. — Az összes építkezési
anyagok és modern cserépkályhák nagy raktára.
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