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Olvasóinkhoz.
SZEQED, április 2R
Tisztelettel bejelentjak olvasóinknak hogy a Szeged vasárnaptól
kezd/e Ű reggeli órákban jelenik
meg. Ezt a változást kívánatossá
teszi a helyi sajtóban beállóit változás amelynek következtében ma
a Szeged az egyetlen liberális napilap Szegeden. Megjelenési idejének
megváltoztatása átal egy mélyen
érzeti hiányt ekar pitolni i Szeged
és teljes bizalommal fordul a város
liberális polgárságához, amely a napokban vesztette el egyik bátor szószólóját, hogy tömörüljön zárt sorokban az egyetlen szegedi liberális
újság: a Szeged előfizetőinek táborába.
A közelmúlt napok még a legközOnyösebbek előtt is fényes bizonyítékát szolgáltatták annak, hogy
Szeged liberális polgárságának
elengedhetetlenül szüksége van egy
bátor, szókimondó és feltétlenül liberális szellemű újságra.
Hivatását
pedig csak akkor töltheti be hiven
az újság, ha anyagilag teljesen független és egyedül az olvasók és előfizetők minél szélesebb tömegére tdmaszkodhatik. Egy negyvenöt éve
fennálló liberália újság bizonyítja,
hogy ha a közönség nem adja meg
az újságnak a ke 16 anyagi bázist,
akkor a saját érdekei ellen cselekszik, mert éppen a legválságosabb
időben könnyűszerrel megfoszthatják
legerősebb, úgyszólván egyetlen fegyverétől : sajtójától.
Újjászervezett szerkesztőséggel, áldozatos munkakészséggel, ügyünk
igazságába vetett fanatikus hiliel kívánjuk szolgálni Szeged liberális
polgárságának érdekeit. Éppen ezen
érdekek szolgálatában szólítjuk föl
olvasóinkat, bogy ne elégedjenek
meg azzal, hogy ők m?guk előfizetői a Szegednek. Okuljanak a
közelmúlt tanulságain és vegyenek
példát a szociáldemokrata és az ucynevezett keresztény sajtó aeitációjaról. Legyen
minden
előfizetőnk
egyúttal apostola az újságnak, használjon fel minden alkalnat, hogy uj
előfizetőket
szerezzen,
hirdetéseit
minden körülmények között az ő irdekeil szolgáló újságba sdja fel.
Hangsúlyozzuk és nem tudjuk
elét; nyomatékosan hangsu yozni,
hogy itt nem a magunk érdekéről
van S2Ó. Az ország liberális polgársága ebben a választásban nem is a
saját, hanem az ország élet-halálharcat vívja az egész világon páratlan és eszközeiben kimdetlen reakció
ellen. Ennek a harcrak első tüzvonalábűn elszántan küzd a liberálissajió, de .T.egáíbni helyén és megfelelni feladatának csak ókkor tud,
ha a maga hinteiianűja áido^ke-z
és lelkes odaadással s z o l g a i j a a
muníciói. Hisszük, hogy Szeged
liberális polgárság* a7 elvekért való
sikeres küzdelem garanciáit e
,
rárrog-fásával minden körülmények ,
között biztosítja.

Megkezdi a Bárczy-párt agitációját
a választókörzeteitben.
— A liberális politika hirei. —
SZEGED, április 26.
(Saját tudósítónktól.)

telre felkérték a nemzeti demokratapártból kilépett Ugrón Gábort és Szterényi
bárót is, akik meg is jelentek.
A Bírczy.párt intézőbizottsága a József
Vázsonyi kijelentene, hogy a történtevá'asztókö zetek vezetőim k bevoná- ket nem kívánja rekrimináció tárgyává
sával tegnap este érekezlelet tartott, tenni. Rassay Károly a maga részéről
amelyen elhatározták, hogy a mai szintén ezt az álláspontot fogadta el aznaptól kezdve a hginten?ivebb párt- zal, hogy Ugrón Gábor és báró Szterényi
ózsef, akik előzőleg budapesti liberális
agitációba kezdenek a választás sike:épviselők voltak, tekintettel jelenlegi párrének biztosítása végeit. A körzel- tonkívüli helyzetükre, az egységes listán
elnökök bejelentették azokat a helyi- szintén szerepelni fognak. Ugrón Gábor
ségeket, amelyek* a párlgyülések kijelentette, hogy a megegyezésnek feltétele lesz, hogy báró Szterényi József
megtartására kibérelt.k, ugy hogy a közös listán azt a helyet foglalja el,
a párt a mai napon m/r minden amelyen eredetileg szerepelt Minthogy
előkészületet meglett a párlgyülések ezen feltételt sem Vázsonyi Vilmos, sem
megtartására. Erre nézve ma a követ- Rassay Károly a tárgyalások kiinduló
pontjául nem fogadták el, Ugrón Gábor
kező meghi.ót teszi közzé a párt és Szterényi József eltávovott a pártból.
vezetőcége:
Ezek után Vázsonyi Vilmos a nemzeti
A Bárczy-párt körzetbizottságafi demokrata párt nevében, Rassay Károly
pedig pártja, valamint Bárczy István és
minden csütörtökön este fél nyolckor Sándor
Pál nevében megállapodott abban,
az a ant felsoro.t gyülekezési helye- hogy a budapesti választó közönség óhaken pártgyülést tartanak, amelyre a jának megfelelően egységes listával veszi
kerület liberális és demokrata válasz- fel o választási küzdelmet.

J

lóit meghívjuk.
A vá asztókörzetek
következők:

helyiségei a

Versengés Szterényiért.
BUDAPEST, április 26. A Magyar Hirlap irja: Arról értesülünk,
hogy az országos gazdaságpolitikai
párt vezetősége Szterényi Józsefet arra
igyekszik kapacitálni, hogy a választási harcban a párt élére állj' n. Ma
azt az értesülést nyertük, hogy Szterényi József bárót a Heinrich-párt
óhajtja listájára megnyerni.

I. körzet Szent lstvár»-4tterem» Aradiutca 2.
III. körzet Karsay-vendégtő, Újszeged,
Bethlen-utca 2. azám. (Az elsS pártgyülést Itt pénteken eete hét órakor
tartják.)
IV. körzet a Rómal-kőrut és Felsőtiszapart sarkán levő vendéglő.
V. körzet Adter-vendégtő, KorsutH
Lajos-sngárut 21.
A szociáldemokrata
VII. körzet Alföld-szálloda Kossuth i
Lajos sugárut 1.
párt a késő délutáni órákban nyilVili. és IX. körzet Parádi vendéglő,
vánosságra hozta jelöl jeinek névsobáró Jóalka-utca 1.
rát. A fővárosi listát a következőX. körzet Rónay-vendégtő, Tisza Lajos
körút 94. (Apolló-mozi mellett)
képen álli'.ották össze:
XI. körzet Kroó-vendéglő Zrinyi-utca
I. választókerület:
1. Peidl Gyula, 2.
17, Gizella-tér sarok.
Batitz Gyula, 3. Kéthly Anna, 4. Pásztor
XII. körzet. Uhercsák vsrdéglő, Vitéz- Imre, 5. Katona Sámuel, 6. Spielmann
utca 20.
János. Póttagok:
1. Özv. Knur Pálné, 2.
A II. és VI. körzet helyiségeit lapunk
Mihályi Gyula, 3. Szilágyi Kis István.
zártáig még nem állapították meg és
II. választókerület: 1. Peyer Károly, 2.
azokat holnap fogjuk pótlólag közölni.
Propper Sándor, 3. Rothensteln Mór, 4.
dr. Györki lmre~5. Sütő József. 6. betölA Bárczy-párt ma megkezdte az
a á r l í s i ivek körözését és a'áirását tetlen, 7. be'.üi.ulen, 8. Deák Lajos, 9.
Csillag Ferenc. Póttagok: 1. Gabnai Istis, ami már ezen a héten befejezőván, 2. Horváth Pál, 3. Illés István.
dik. Az alá rásokra vonatkozólag meg
III. választókerület:
1. Vanczák János,
kell jegyeznünk, ho^y az
ajánlási 2. Farkas István, 3. Kitajka Lajos, 4. Jásza
ivek aláírói nem tekintetnek leszava- Samu, 5. Horovitz Gábor, 6. Reisz Mór,
7. Dincsér István, 8. Pikler Emil, 9. Güntzottaknak és azoknak még szavazni her Péter, 10. dr. Berkes Jenő. Póttagok:
is kell. A Teleki-párt tendenciózus
1. Lakatos József, 2. Zaka Imre, 3. Zöld
híresztelése
pedig, amely s2erint József, 4. Somogyi Károly.
Környék:
I. Miákits Ferenc, 2. Szabó
Bárczv a jelöltségtől visszalép, egéImre, 3. Saly Endre. 4. Várnai Dániel,
szen komolytalan, mindössze tény, 5. Mihályi Ferenc. Póttagok:
1. Szekeres
ho^y Teleki sikere csak Bárczy
Sándor, 2. Osvát Gábor, 3. Knaller Győző.
visszalépése mellet lenne biztosítA szegedi második kerület
jelöltje
ható
most már véglegesen
Peidl
Gyula
A fővárosi liberá'is politika ese- let*. A pátt a dorozsmai kerületben
ménveiről ma a következő híreket
Takács Józsefet lépte i f J, Hódmezővásárhely II. Szeder Ferencet, Oroskaptuk:

Részleges megegyezés
a liberálisok között.
A pártokon kivül álló társadalmi körök
sürgetésére küldöttség kereste fel a demokratikus szabadelvű pártokat és kerte
őket, hogy az egységes listára vonatkozó
tárgyalásokat indítsák meg. Ennek a Kérésnek folyományaképen összeültek egyfelől Vázsonyi Vilmos és a nemzeti demokratapárt vezetősége által kiküldőt
vezetőségi tagok, másfelől a Rassay-párt
részéről Rassay Károly, akik Bárczy litván és Sánlor Pál felhatalmazására is
tárgyaltak. A tárgyalásokon való részvé-

A választási határidő
megálLpilási tegnap történt meg a
minisztertanácson és a kiszivárgott
hirek szerint a választásokra két terminust állapított meg a kormány,
állítólag azért, mert a trianoni szerződés által meghatározott csekély
fegyveres erö nem lenne elegendő
ahhoz, nogy az összes kerületekben
egyidőben lehe ne megtartani a választásokat. A két terminus szerint
tehát a választások egyrészt május
28 és 29 én, másrészt junius 4. és
5 én lennének.

A MÁV villamosítása.
BUDAPEST, április 26. A Virradat irja: A vi'lamos vonalok ügyében • Kelety Dénes államtitkár, a
MÁV elnökig azgatója, a következőket mondotta:
— A m. kir. államvasutak nagyszabású villamosításának kérdését az
a katasztrófáiig szénhiány hozta előtérbe, melybe a kőszén ellátás a
háború utolsó éveiben és az összeomlás után ju'.ott. A döntés még
nincs meg. A 3000 lóerejü kisérleli
mozdonyt, mely magyar (alilmány,
kell előbb kipróbálni. A gépet a
MÁV gépműhelye és a Ganz-gyár
épiii.

Párls—Budapest—Konstantinápoly között megindul a
légiforgalom.

BUDAPEST, április 26. Az UJ
Nemzedék irji: A Franco Romáin
ET., egy francia tökével alakult érdekeltség már április 1-én be akarta
kapcsolni Budapestet abba a légvonalba, amely Páriából kiindulva Prágán keresztül, később Konstantinápo yba vezet. Ezt Belgrádon és Bukaresten keresztül is ki akarj ik építeni. E légi vonal egyelőre Páris—
Strassburg—Prága—Bécs és Budapest között létesül, az ET. tervei szerint
azonban juniusban Belgrádot é > Bukarestet, juliusban pedig Konstantinápolyt is belekapcsolják. A társasig tavaszi, nyári és ószi menetrendet dolgozott ki. A nyári szerint, amely nájus 1től, szeptember 15-ig tart, hetensint
háromszor, még pedig kedden, csütörtökön és szombaton indítanak
gépeket Mátyásföldről, a következő
napokon prdig Párisból indítják a
járatokat Budapest irányába. Május
elseje hétfőre esik, ez egyszer kivételesen Budapestről is indul gép,
ettől kezdvi. azonban megtartják az
eredet i'eg tervezeit menetrendet. A
nyári menetrend szerint a Budapestről
induló gép indulási ideje délházán pedig Farkas István. A szociáldemokraták különben hetven ke-1 előtt 6 óra 45, Bécsbe érkezik 8
rületben szerepelnek a választásokon. l óra 30 kor, onnan tovább indul
9 órakor. Prágába érkezik 11 órakor,
tovább indul 11 óra 30-kor, StrassA keresztényszocialisták
burfcba érkezik délután 3-kor, tovább
jelöltje a II. szegedi kerületben most indul 3 óra 30-kor és Párisba érkemár véglegesen Haller István lett, zik 6 óra 30-kot. Az egész utat
mini a fővárosi lapon ezt hivatalo- tehát 15 pete hijár fél nap alatt
san közlik. A kormány és a párt teszi meg. Párisból szintén reggeli
között tehát meghiusultik azo* a 6 órakor indul és Budapest—Mátyástárgyalások, amelyek HJier vi.-sza- földre. délután 5 óra 45-kor érkezik.
léptetését célozták Pálfy érdekében.

SZEGED

A Maros
vizienergiájánakakihasználása
Makói vendégek Szegeden. — A
polgármester bizlk a torvak k«resztülvihatöaégében.
SZEGED, április 26.
(Saját Tudósítónktól.)

Sok szó esik mostanában a Maros
vizierejének kihasználásáról és mint
minden nagy problémánál, természetesen ennél a kérdésnél is eltérőek
a vélemények. Egyik fölfogá* szerint
a terv keresztülvitele fizikailag lehetetlen, a másik fölfogás pedig esküszik a kereszlülvihelőségére.
Kedden ezzel az üggyel kapcsolatosan három makói vendége volt
a város hatóságának. Tarnay Ivor,
Csanádmegye alispánja, dr. Radocsay
volt temesvári főjegyző és ár. Jankó
Ágoston a!i<pán látogatták meg a
polgármestert. A látogatásnak tulajdonképen csak udvariassági jellege
volt, ugyanis a polgármester két
hónap e'ölti látogatását viszonozták,
azonban a látogatás összefüggésben
volt a .Maros"-prob'émával.
Kérdést intéztünk erre vonatkozólag a polgármesterhez, aki elmondotta, hogy a probléma még teljesen
kezdetleges stádiumb3n van és döntés
mindaddig nem lehet, amig műszakilag meg nem vizsgálják a terveket. Kérésére a kormány három
magyar mérnököt küldött ki az esseni
mérnök kiállításra és megbízta őket
azzal i?, bogy ezt a kérdést is tanulmányozzák.
— Eddig — úgymond a polgármester — Szeged városa csak annyit
tett, amennyit megtett Csanádmegye
és Toromálmegye is — az előkészítő
munkálatokra, a tervek elkészítésének
költségeire megszavazott kilencszáze er koronát. Ezt meg kell itt temünk,
tekintet nélkül arra, hogy lesz-e a
tervekből valóság, mert kötelességünk, hogy a fejlődés érdekében
áldozatot hozzunk. Ha a tervek meghiúsulnak, legalább bizonyosak lestünk abban, hogy a Maros vízienergiája kihasználhatatlan, ha pedig
beválnak, akkor áldozatokról nem is
beszélhetünk
Elmondotta még a polgármester,
hogy i't tu'ajdonképen nem is uj
találmányról van szó, mivel Németországban már számos ilyen turbina működik, igaz azonban, hogy ott
gycrS'bb a vizek folyása.

Korzó-Mozi

Telefon: Igazgatóság 455. Pénztár 1185.

Szerdán, csütörtökön:

Hindu
síremlék II.
8 felvonásban.

Azesnapuri
királytigris.
Előadások tél 5, fél 7 és fél 9 órakor.

Ócska rezet, ólmot,

bármilyen réz- vagy horgany hulladékot legmagasabb napi árban veszek K O I 1 N
zománcedényüzlet Tisza Lajos-körut 55. Telefon 15-35. (Mihályi füszerüzlet mellett ) is6

Előterjesztést tett a magyar küldöttség
a portorosei határozatok végrehajtására.
Wirth kancellár incidense Bt olasz csen dftrOkkel Génuában.
Génuá

GÉNUA/ április 26. (MTI.) A
magyar küldöttség a vasutügyi bizottsághoz hosszabb előterjesztéssel
fordult. Ez az előterjesztés, amelyet
a bizottság határozatához képest
jegyzőkönyvbe foglaltak, velejében
a következőket tartalmazza:
A forgilmi korlátozásokban rejlő
nehézségekre rámutatott már a portorosei értekezlet, mely az olasz
kormány felhívására ült egybe és
amelyen az utódállamok képviselői
elsőizben jöttek össze, hogy Középeurópa gtzdasági talpraállitásáról
tanácskozzanak. Azok a határozatok
azonban,
amelyek
Portoroseban
létrejöttek, minden indokoltságuk
mellett is, a szükséges szankciók
hiányábtn, nem kerülhetett megvalósításra.
Magyarország
a maga részéről
el akarja törölni ezeket a korlátozásokat, de ezt csak akkor teheti
meg, ha a szomszédos államok hasonló intézkedést hoznak, mert ha
Magyarország egyoldalúin hajtaná
végre a portorosei határozatokat,
ezzel érzékenyen sujisná a maga
gazdisági helyzetét. Ugyanilyen a
helyzete Kizépvurópa más államainak is. Középeurópa gazdasági regenerálása csak akkor lehetséges, ha
megfelelő szankciókat fűznek a portorosei határozatokhoz, ugy, hogy valamennyi állam köteles legyen azokat végrehajtani.

GÉNUA, április 26. (MTI.) A vasutügyi
bizottságban a csehek képviselője nehézségeket támasztott azoknak a határozatoknak elfogadásával szemben, amelyeket
Portoroseban hoztak volt a vasúti kérdésekben. A román megbízott is fentartással
élt Walther Emil osztálytanácsos, Magyarország képviselője csodálkozásának adott
kifejezést azon, hogy a cseh megbízott
kifogásolja a portorosei határozatokat,
melyeket Portoroseban éppen a cseh megbízottak indítványára hoztak. A cseh megbízott szembeszállt Walther osztálytanácsos kijelentésével, mig a román kiküldött
visszavonta fentartásait. A magyar küldöttség végül javaslatára azt a választ kapta,
hogy ezt részben beillesztik az albizottság
javaslatába, részben pedig a szakértők
értekezlete elé utalják. Magyarországnak a
bizottsághoz intézett jegyzékét indokolásával együtt teljes terjedelmében hozzácsatolták a jegyzőkönyvhöz.

országúton, ugy, hogy kénytelen
volt kiszállni és gyalog haladni tovább Nervi felé. Amint az olasz
hatóságok az incidensről tudomást
szereztek, négy megbízott tisztviselőt küldöttek dr. Wirth kancellárhoz, akik a legudvariasabb formában kértek tőle bocsánatot a sajnálatos eseményért.
Poincaré meghátrál.
BUDAPEST, április 26. Az Eit
irja: Egy sugalmazott közleményben
* Petit Párisién ma reggeli száma
enyhíteni igyekszik Poincaré Barde-Duci beszédének hatását. A közlemény mögött, kétségtelen, maga a
miniszterelnök rejtőzik. A szemlátomást Poincaré által sugalmazott közlemény igy végződik:
— Még ha a legrosszabb esetet
tekintjük is, hogy Németország a
jóvátételi bizottság követeléseit mindenféle ürüggyel halogatni kívánja.
Mi nyomatékosan hangoztatjuk a
miniszterelnök felfogását: Poincaré
nem gondol arra, hogy Franciaország egyedül járjon el a németek
ellen, ámbár joga van ahhoz, hogy
egymaga is cselekedjék. Franciaország sokkal jobban bízik a szövetségesek kormányainak józan emberi
eszében és Angliának, meg kormányának lojali'ásában, semhogy arra
akarna vállalkozni,' hogy önmaga
szerezzen érvényt jogainak.

Belvárosi Mozi

Telefon: Igazgatóság 258. Pénztár 582.
Szerdán és csütörtökön:

TARZAN,
a hegyek ura

III., BEFEJEZŐ RÉSZE 7 felvonásban.
Az előző részek összefoglalva
láthatók. Azonkivtll:

Zigoto a fogházban.
Kitűnő vigjáték két felvonásban. '

A kancellár igazolta

de az autóval

ugyan magát,

egyedül

maradt

az

Pénteken é s szombaton:

BA J AZZO.

Leoncavallo híres operája filmen 5 fölv.

Eredeti zenekisérettel.
Főszereplő: OLAF FÖNSS. AzoiVivül:

Árvácska grófkisasszony.
—

-

(HAMUPIPŐKE.)
Dráma 5 felvonásban.

——

Ipartcatflleti elöljáróság illés.

Péntek délután 5 órakor az ipartestületben
rendkívüli előljárósági ülés lesz, amelyen
az ipartestület székházának renoválására
beérkezett pályázatokat bírálják felül és a
munkálatokat kiadják.

lUUU^fy^TtlVi

(Briliáns éknerek
ARANYÉSEZÜST RAUK
VÉTELEésELPDOSA

K Á R Á S Z UTCA

i
5ZEK

Még mindig nincsen rendezve
a rrunkásbiztositó orvosainak
fizetése.
Pécsett teljesítették az orvosok igényeit
SZEGED, április 26.
(Saját tudósítónktól.)

Pár héttel ezelőtt a munkásbiztositó pénztár orvosai, — mint országszerte, — Szegeden is mozgalmat
indítottak, hogy a folyton növekvő
drágaság miatt őket ki nem elégítő
díjazásukat a népjóléti miniszter rendezze. A pénztári orvosoknak ezzel
a kérelmével Bernolák miniszter már
hónapok óta foglalkozik, sőt beható
tárgyalásokat is folytatott az Országos Orvo«szövetséggel. A tárgyalások
nem vezettek kielégítő eredményre,
mert Bernolák megoldási módjával
szemben a szegedi pénztári orvosok
is legalább száz százalékos fizetésemelést kértek.
A Szegedi Orvosszövetség behatóan
foglalkozott a pénztári orvosok kérelmével és ebben az ügyben érintkezésbe is lépett Bernolák miniszterrel. A helyzet azonban keveset
változott, mert már arról is volt szó,
hogy abban az esetben, ha nem sikerül megfelelően megegyezniük, a
pénztári orvosok elbocsátására kerül a sor.
Annál váratlan abbul érte a szegedi
orvosi kart az a hír, hogy a népjóléti miniszter a pécsi pénztári orvosok ügyében ugy döntött, hogy az
orvosok a mult évi fizetésüknek kétszeresét kapják meg. A miniszternek
ezt a döntését a pécsi orvosok megnyugvással vették tudomásul.
Értesülésünk szerint Szegeden a
miniszter és az orvosok közli tárgyalások még nem fejez'jdtek be,
mert nem tudtak ezideig megfelelő
megoldást lalálni. A tárgyalások
azonban sokáig nem húzódhatnak
és információink szerint föltétlen
eredményre fognak vezetni. Mindenesetre nagy súllyal bir a pécsi
munkáspénztári orvosok ügyében
hozott döntés és ez csak elősegíti a
mihamarabbi és valóban kielégítő
eredményt.
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könyvelő
könuvelőnő,

Perfekt

Előadások fél 5, fél 7 és 9 órakor.

Wirth kancellár Incidense.
BUDAPEST, április 26. A Magyar Hirlap irja: Tegnap délután
az a hír volt Bécsben elterjedve,
hogy dr. Wirth birodalmi kancellár
gyilkos merénylet áldozatául esett.
Azt is beszélték, hogy vele együtt
Barthout is megölték. Ezekre a híresztelésekre a német kancellárnak
egy kellemetlen kalandja szolgáltatott alkalnat. Ugyanis amikor a
kancellár autón Génuából Nervibe
ment, az ut mentén
őrködő
olasz
katonák az autót feltartóztatták
és
a kancellár soffőrjét, aki nem tudta
magát
igazolni,
magukkal
vitték.

Szeged1J922 <p r i^ 2L_

vagq

ki a magyar és német levelezésben,
esetleg gyorsírásban jártassággal
bir, azonnali belépésre felvétetik.
Fizetési Igények megjelölésével aján*
latokat postafiók 78 alá.
m

Uj halottja van a pokolgépes
merényletnek.
BUDAPEST, április 26. A Virradat
irja: A dohány- utcai pokolgépes merényletnek ma reggelre immár nyolc
halottja van: Kovács Ernő lisztgyáros meghalt a Pajor-szanatóriumban. Már tegnap megírtuk, hogy
Kovács Ernő felépüléséhez semmiféle remény nem volt. Még hajnalban félnégy órakor a Pajor-szanatóriumban a 43. sz. külön szobában
meghalt. A halálozásról dr. Ráa
főorvos, ki a beteget kezeite, kijelentette munkatársunk előtt, hogy Kovács álta'ános fertőzés folytán keletkezett szi> szélhüdésben halt meg.
Testén számtalan helyen fertőző
sebek keletkeztek és kiujultak ugy,
hogy szinte csodálatos volt, hogy
életben tudott maradni a hajnali
órákig. Kovács Ernő az éjszakát
eszméletlen állapotban töltötte. Az
éjszaka folyamán Pedlow kapitány
is látogatást tett a betegnél. Maros
M. Mór állapota is reménytelen.

Szeged, 1922 április 27

hírek
—

A

Bárczy-párt irodája a

Tisza-szálló
12. számú
szobájában
van és választási
ügyekben
minden
választópolgárnak
készséggel ad felvilágosításokat.
A pártiroda
egész
napon át nyitva van és a választóközönség rendelkezésére áll.

— Jogtalanul hajtották be kétszeresen a forgalmi adót. Meg-

írta legnap a Szeged, hogy milyen
hiba történt a forgalmi adó kezelése
terén a kisiparosokkal, akik kénytelenek voltak kétszer fizetni a forgalmi adót. Dr. Pálfy
József ipartestületi tiIkár ma érintkezésbelépett
dr. Csonka Miklóssal, a forgalmi
adóhivatal vezetőjével, akitől teljesen
megnyugtató kijelentést kapott. Dr.
Csonka Miklós kijelentette, hogy a
forgalmi adóellenőrök tévedésén alapúit az adók kétszeres behajtása. A
vidéki vásárlartó községeknek joguk
van bármilyen módon beszedni a
forgalmi adót. Az igy befizetett őszszegről szóló elismervényt az ellenŐJÖknek azonban minden feltétel nélkül el kell fogadni. Különben már
intézkedés történt, hogy a fcrgalmi
adóellenőröket ebben az irányban is
kioktassák.
— Kószó István elutazott. Dr. Kószó
István államtitkár ma délelőtt togadta a
postások küldöttségét, akik zászlószentelési ünnepélyük fővédnökségére kérték fel,
délután pedig visszautazott Budapestre.

— Malmosok n a g y g y ű l é s e . A
csongrádvármegyei malmosok szombat délelőtt 10 órakor nagygyűlést
tartanak a Kereskedelmi Kamara
dísztermében.
— Világot házhoz küldi Szalay hiriapi.oda.
— Uj Dunahid Budapesten. A
Boráros-tér és a Lágymányos közt
egy uj fővárosi hid építését tervezik.
Az uj hidon, amely francia tökével
épül fel, villamos is megy keresztül
és hídpénzt kell fizetni.

SZEGED

„A l a k o s s á g b a n több a k u l t u r é r z é k ,
mint a t a n á c s b a n " .

— A felmondási jog k i t e r j e s z tése. A Belügyi Közlöny április 16 iki
számában megjelent a kormánynak
A tiszti f ő o r v o s é s a v á r o s i t a n á c s harca a fertőtlenítés körül. a felmondási jog kiterjesztéséről
szóló rendelete. A rendelet szerint
SZEGED, április 26.
mi lesz az a mód, a polgármester felmondási joga van annak a ház(Saját tudósítónktól.)
nem válaszolt.
tulajdonosnak, aki épileni akar, de
A város közönsége körében értEzek után felkerestük a főorvost, csak akkor, ha legalább mégegyszer
hető felháborodást keltett a város aki kijelentette, hogy ennél nagyobb annyi Lkást épit, mint amennyi
tanácsának, a fertőtlenítő intézet is- kulturbotrányt el sem képzelhet. Hét eredetileg volt a házában. Az érdemeretes ügyében elfoglalt rideg állás- napja szüretel már az in ézet mű- kelt házigazdák kötelesek az építési
pontja és az a körülmény, hogy a ködése, a ragályos betegeket nem költségek husz százalékát az állami
fertőtlenítő intézet mind a mai na- szállíthatják. A lakosságban iöbb a. építészeti hivatalnál leiéibe helyezni
pig nem működik. Dr. Wolf Ferenc kulturérzék, — mondotta a főorvos — annak garantálására, hogy tényleg
tiszti főorvos sürgős átiratot intézett mint a tanácsban, mert három-négy építenek. Az építési engedélyi ugyanebben az ügyben a főispánhoz és esetben megtörténi az utóbbi napok- csak az állami építészeti hivatal adja
haladéktalanul intézkedést kértemért ban, h jgy maguk a betegek fogad- meg.
— mint mondotta — a felelősséget tak fertőtlenítő napszámosokat. Soha
— Bokor Judlth hangverseaz esetleges következményekért nem semmif.le kérésen, vagy előterjesz- n y e . Megemlékeztünk már róla, mily
vállalja.
tésem nem ment simán keresztül a őszinte sikere volt Bokor Judithnak
Munkatársunk kérdést intézett eb- tanácson, olyan ridegen, közömbö- a budapesti redutban tartott hangben az ügyben ma a polgármester- sen kezelik a város közegészség- versenyén. A Pester Lloyd, amely
hez, aki a következőket mondotta: ügyét, hogy több esetben kellett már valóban nem adakozó a dicsérettel,
felsőbb fórumokhoz fordulnom. Men szokatlanul meleg sorokban emléke— Akkora városban mint Szeged, husz koronás diferenciáról van csak zett meg játékáról Bensőséges, kofertőtlenítő intézet feltétlenül szűk- szó, hati ezerkétszáz korona többlet- moly és lelkes művészetét, sokoldalú
réges és éppen ezért olyan értelmű kiadásról, ami csekélység és ami technikáját és hatásos előadását dielőterjesztést teltem a tanácsnak, nen lehet ok arra, liogy egy hete cséri. Melegen emlékezik meg róla
hogy a fertőtlenítő intézet működé- szüneteljen a fertőt leni tés.
az összes pesti sajtó. Szegedi hangsét tegye lehetővé. A tanács azután
A város tenácsának ez az érthe- versenye május hó 4-én lesz a Tiszaar>a az álláspontra helyezkedett, tetlen álláspontja méltán hiv ki szálló nagytermében. Jegyek Tháliáhogy a két napszámos fizetését nem minden kritikát, mert a két munkás nál 50—160 koronáig.
emeli fel, mert ez maga után vonná béremelése nincsen összefüggésben
— Gyilkosság vádja alél felmena többi 180 napszámos bérének a többiek javadalmazásával. A fer- tett tőid mívesek. Mult év Őszén a
fölemelését is, amire p;dig fedezet tőtleni'ő-munkásot jelenleg hatvan Szentes község közelében levő Eperjesnincsen. A főorvos nem cselekedett kaironát kapnának naponkint, hatvan féle csárdában az utasok meggyilkolva
találták Paraszt Ferenc csárdást és annak
helyesen, amikor a kormánynak tett korona pedig kenyérie sem elég. És feleségét. A csendőrség által megindított
jelentést az esetről, mivel az illeté- ha a város többi cselédje i> hasonló nyomozás eredményeképen letartóztatták
kes faktoroknak nincs gravaminális fizetést kap, akkor joggal félhet a Bodnár István és Sajtos Imre földmivesejoguk, hanem kötelességük, hogy az tanács béremelési mozgalomtól, meri ket, akik fölött tegnap ítélkezett a törvényszék Pókay-tanácsa Szentesen. A biakadályokat
valamilyen megfelelő előbb utóbb bekövetkezik akkor is, róság nem találta beigazoltnak a gyilko
módon elhárítsák. Mi mindenesetre ha a két fertőllenitő-munkás bérét vádját, ezért mindkét vádlottat,'
megkíséreljük, hogy találjunk valami nem emelik fel és h i az idők végmegfelelő módot a kérdés elintézé- telenségéig szüne eltetik a fertőtlenísére.
tést Szegeden — úgyis mint egyeTelefon: Iga igatóság 455. Pénztár 1185.
Arra a kérdésünkre azonban, hogy temi városban.

Korzó-Nlozi

TAVASZI FÉRFIRUHA ÚJDONSÁGOK
legnagyobb választékban, legolcsóbb árben szerezhetők be

—Tört a r a n y a t , ezüstöt, pénzeket legmagasabb áron vesz Tóth órás, Kölcsey-u. 7.

V A J D A É S K Ő V Á R I R . - T . cégnél
SZEGED, Kölcsey-utca 3. S Z á m , Royol-szálló melleit.
KÚbÖM MÉRTÉKSZffBÓSfta.
2«
TCLCrON 12-22.

— Felmentették a raarhakereakedöket az á l t a l á n o s forgalmi adó
f i z e t é s é t ő l . Beavatott közlések szerint a pénzügyminiszter a marhakeresktdökt-t fel: lentette az általános
forgalmi adó fizetésétől. Erek szerint
ezentúl csup'n három százalékos
áll.tforgalmi tdót tartoznak fizetni a
marhakereskedők. Mivel pedig a
p^nzüg) miniszternek írre vjna;kozó
lendelete visszamenőlegei érvénnyel
rendelkezik, az államnak száz milliós
visszafizetéseket kell eszközölni.

— Kereskedelmi kamarák ors z á g o s gyűlése. Az ország összes
kereskedelmi és iparkamaráinak képviselői 24 én délután a budapesti
kamarában országos gyűlésre jöttek
össze. A gyűlés azonban előkészítő
ülésre redukálódott. Az országos
nagygyűlést junius második felében,
a budapesti árumin'avásárral egyidejűleg tartják meg Ezen a gyűlésen a különböző kérdésekről az
egyes kamaráknak vezelő titkárai
referálnak.

B e l v á r o s i Mozi

x Bajazzo — Olaf FAnes. A

Telefon: Igazgatóság 258. Pénztár 582.

Hétfőn és kedden

LadT Hamittos
l. és II. része 12 felvonásban,
egyszerre, egy előadásban.
W. Schuliinacher teljes regénye.

!
I

Előadások fél 5. fél 7 és 9 órakor.

Szerdán és csütörtökön
;
;
|
Amerik-i

társadalmi dráma 8
felvonásban
Főszereplő: P R I S C I L L A D E A N
O

Azonkívül:

O

Szerelem oltárán.
Romantikus történet 5 felv.-ban.

Belvárosi Mozi pénteken Leoncavillo
hires operája után készült 5 felvonásos drámát, "Bajazzo"-1 mutatja be
eredeti zenekisérettel, melynek f&szerepét Olaf Fönss alakítja. A kiváló
darabot, „Árvácska
grófkisasszony"
(Hamupipőke) kiíünő francia film
előzi meg. Itt említjük még meg,
hogy vasárnap a „BékeM cimü dán
regény, hétfőn, kedden „Lady Hamilton I. és lí. része, mig szerdán
már lJriscilla Dean legújabb alakításával „Törvényen kívül" cimü hatalmas 8 felvonásos amerikai társadalmi dráma kerül bemutatásra, mit
a „Szerelem oltárán" cimü 5 felvonásos rom utikus történet előz meg.

— Emlékmű a hadifoglyoknak. A
csóti hadifogoly leszerelő tábor a H. M.
ur hozzájárulásával idegen fogságban, valamint fogságból hazatért és a leszerelő
táborban elhunyt hősök emlékének megörökítésére egy monumentális emlékmüvet
akar felállítani. Az emlékmű szellemi és
anyagi kivitelének munkájánál a leszerelt
és a polgári, vagy katonai életben már
elhelyezkedett bajtársak megértő támogatására gondol. Az emlékszobor a csóti leszerelő táb)r területén lenne felállítandó,
melyhez a legtöbb hazatérőt bizonyos
emlékek is kötik. Felkéretnek a volt hadifoglyok, ezeknek a hozzátarto- JÍ, valamint
Szeged város polgárai, hog-4 ezen nemes
cél megvalósítását elősegítsék és 1—2
koronával, akinek pedig módjában van
nagyobb összeggel is az emlékmű felállításához hoz tájáruljanak. Az erre szánt
összeget kérjük Templom-tér 2. szám régi
gimnázium, l emelet 1. ajtó, elküldeni. A
végleges elszámolás a csóti leszerelő tábor részéről az újságokban közzé fog
tétetni

— Qéphimzö tanfolyam. B.

Kuaes Ilona géphimző tanfolyamát
megnyitotta; jelentkezéseket korlátolt
számban májút, hó l-ig elfogad. Tan
folyam helye: Kölcs o y-u. 7. (Radó)

— Árverés. A vasúti kocsikban és
állomási helyiségekben elhagyott, a tulajdonosaik által nem igényelt tárgyak folyó
hó 29-én délelőtt 9 órakor Szeged-állomás
II. oszt. várótermében nyilvános árverés
utján fognak eladatni. A befolyt összeg a
vasutas árvaház céljaira fog fordíttatni.

Ismét m a g a s á r a k a t f i z e t e k
b r i l i i á n s tárgyakért, arany, e z ü s t

ékszerekért

FISCHER K.f é k s z e r é s z
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Pénteken, szombaton,
vasárnap:

Minden
ffelUlmuló s z e n zációs sláger!

Törvényen
kívül.
i

>' jt

t. •

Nagy kalandorsláger
8 felvonásban.

Egész előadást
kitöltő film!
A főszerepben:

Priscilla Dm
a világ legkiválóbb
filmdivája.
Előadások pénteken, szombaton:
fél 5, fél 7, fél 9 órakor, vasárnap:
3, fél 5, 6, fél 8 és 9 órakor.

SZEQED

Szeged, 1922 április 27.

— Hűtlenségééi vádolt órmes-

ter. A szegedi törvényszék Markovlcstanácsa ma kezdte meg a tárgyalását
annak a bünpörnek, amely nyomán
sok makói polgár a román hatóságok kezébe került. A vádlott,
Hajnali Antal veit tűzmester, aki a
Károlyi-forradalom idején a Makón
fölállított karhatalmi osztagba került,
ahol mint szolgálatvezető őrmester
működött. Onnan megbízhatatlansága miatt elbocsájtották, mivel az
időközben Maköl megszálló román
katonákkal feltűnő módon barátkozott. Hajnali erre bosszúból a román
hatóságoknak
feljelentette a karhatalmi tszlag tisztjeit azzal, hogy
azok Makón egy puccsot készítenek
elö a román osztagok megtámadására és hogy eire a célra már fegyvert és nagymennyiségű lőszert rejtettek el. A román hatóságok letartóztatták a karhatalmi osztag tisztjeit
és legénységének egy részét, akik a
súlyos büntetés alól való megmenekülésüket csak állhatatos tagadásuknak köszönhették. A tanuk terhelő
vallomása után ÁZ ügyész fentartotta
vádját, majd dr. Balassa Ármin kezdte
meg védöbeszédét. A tárgyalást délután négy órakor folytatiák.

x Prlicllla Dean a „Törvényen

k í v ü l " cimü 8 felvonásos, teljes előadást kitöltő kalandorfilm főszerepét
alakítja a Korzó-Mozi péntek, szombat és vasárnapi műsorában. Ma az
egész világon mint a legnagyobb
filmstar Priscilla Dean van elismerve,
de olyat még ő sem produkált ezelőtt, mint a „Törvényen kivül" cimü
filmben. Bátran lehet állítani, hogy
e film az idei szezon nagy slágereit
is felülmúlja.
— Nem okoz n a g y károkat a
v a d v í z a s z e g e d i féldeken. Az
ország minden tájékáról olyan hirek
érkeznek, hogy a viz a gabonavetésekben óriási károkat okoz, hatalmas területek kerültek viz alá és az
áradás megakadályozza a tavaszi
munkálatokat.
A szegedi talajvíz
viszonyokra vonatkozólag érdeklődlünk a földadónyilvántartó-hivatalbas. Azck a gazdák ugyanis, akiknek a termését a víz, vagy más
elemi csipás elpusztítja, itt jelentik
be panaszukat a* adóösszegek kiigazítása végett. Gróf Attila, a hivatal vezetője
érdeklődésünkre
elmondotta, hogy eddig e2y jelentés
6em érkezeit, mert ha a viz ki is
pusztitetta néhol az őszi vetéseket,
a viz levonulása uián mé^ mindig
kihasználhatják a termőföldeket. A
szegedi fö'dekcn nagyobb területek
nem állanak viz alatt, csupán a
mélyebbfekvésü földeken van viz.
Vúrkonyi Jenő gazdasági intéző pedig
kijelentere, hogy általános szempontból a nedves időjárás es a vauvizek nem okoznak kárt a termésben, mert azokon a földeken, ahol
nincs VÍZ, a termés bőven pótolja
majd azt, ami a vizállá:os területekről kipusztult. Kár csak a;okat éri,
akiknek a földjük történetesen vizalá
került es a viz még ide]ckcrán nem
vonult le ró'.a.

— Mikor a kijárók összevesznek.
A Virradat irja: A cseh követségnél, a
Rudolf-rakparton újból felütötték a fejüket
a különböző vizumkijárók, akik között
nem egy előkelő budapesti ügyvédet lehet
találni. A kijárók között az utóbbi napokban egy cseli követségi altiszt is szerepelt,
aki minden útlevélhez megszerezte a vízumot csekély 1000 korona erejéig. A
vizuinkijáró altiszt kapós lett annyira, hogy
a többi kijáróknak nem jutott semmi.
Egyik fővárosi ügyvéd, aki ezelőtt főkepen
vizumszerzésből élt, az altiszt üzelmeiről
levélben értesítette a cseh követségét. Az
altiszt a vízumok kiadását hamisított orvosi bizonyítványok felmutatásával eszközölte ki. Hasonló visszaélések naponkint
fordulnak elő a vizumkijárásokkal kapcsolatban a tubbi konzulátusnál is, melyek
most maguk hívták fel a rendőrség figyelmét a szegény emberek vámszedőire.

SPORT

ÓDJÉK
brilliánsért, aranyért, ezüstért, arany és ezüst pénzekért a
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Korzó Mozi-ház.
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Újszeged
és a villamos közlekedés
SZEGED, április 26.

(Saját tudósítónktól)
Ez év augusztusában lesz egy éve,
hogy Újszeged felszabadult a szerb
megszállás alól és azóta teljesen be
is kapcsolódott Szeged életébe. A
francia, majd a szerb vandalizmus
iskolapéldát nyújtott a rombolás
terén, mert a valamikor nem csí k
szépségérő', hanem valósággil gyógyhatásáról hires ujszegedi parkunkat
teljesen elpusztították. A kommün
kitörésekor az Újszegedre átvonuló
francia csapatok még a villamossíneket is felszedték nnguk után a
közúti hídról.
A megrongált parknak és utaknak helyrehozására a város tanácta
má r megtette az intézkedéseket és
a város munkásai lassanként helyre
is hozzák az ujszegedi parkot.
Egyedül csak a villamos vasút
kérdése nem akar tisztázódni és
dűlőre jutni. Ugy a város tanácsa,
mint a villamos vasul igazgatósági
részéiől történlek már többé-kevésbé biztató kijelentések, de a kivitelre mind a mai napig nem került a sor. Munkatársunk ma kérdést intézett a villan os vasút igazgatóságához, az ujszegedi villamosjárat mai állásának ügyében. Erre
vonatkozólag következő felvi'ágositást kaptuk:
— Az ujszegedi villamosjárat megindításának kéidése ma is előtérben
van. Amint a város tanácsa rendbehozatja a közúti hida', mi is megkezdjük a szükségei munkálatokat.

SZÍNHÁZ
HETI MŰSOR:
Szerda: Az árnyhalász, szinmü. Bemutató A) 58.
Csütörtök: Az árnyhalász, szinmü. B) 58.
Péntek : Hazudik a muzsikaszó, operett.
Bemutató, B) 59.
Szombat: Hazudik a muzsikaszó,
operett. A) 59.
Vasárnap délután : Bob herceg, operett.
Vasárnap e s t e : Hazudik a muzsikaszó.

KÖZGAZDASÁG
Megkönnyítették a kiviteli
és behozatali engedélyek
megszerzését.
SZEGED, április 26.

Dr. Tonelli Sándor kamarai vezető titkár tegnap B u d a p 2 s t e n tartózkodott, ahol a Keret kedelmi Muzeum külforgrl ni irodájának igazgatójóval sikerült megálmodásra
jutnia a kiviteli és behozatali engedélyek egyszerűsítése dolgában.
Ezeknek az engedélyeknek elbírálása ugyanis részint a pénzügyi,
részint a földmivelésügyi minisztérium hatáskörébe tartozott, amely
minisztériumok az egyes kérvények
elbírálására különböző, úgynevezett
tárcaközi bizottságok)! létesítettek.
A vidéki kereskedőknek és iparosoknak, akik áru behozatalra, vagy kivitelre engedélyt kérlek, nagy nehézségbe ütközött ezeknek az engedélyeknek a megszerzése és tetemes
költséggel is járt.
A külforgalmi iroda igazgatósága
a lefolytatott tárgyalások alapján elvállalta, hogy mindazokat a kérvényeket, amelyeket a kamara utján,
a kamara véleményévet ellátva terjesztenek be hozzá, az iroda tisztviselői, akik az egyes tárcaközi bizottságoknak a referensei is, rövidúton
beviszik a bizottságba. Ott a kérvényt elintéztetik és közvetlenül a
kamarának küldik vissza. Ez természetesen óriási költség és időmegtakarítást jelent az érdekelteknek.
A keze és ugy történik, hogy a
kérelmezők a kérelmezés alkalmával csak a blanketta és bélyeg
iletékek, vahmint a kiállítás diját
fizetik be. Az engedélyezési illetéket
azonban csak akkor tartoznak megfizetni, ha a tényleges kivileli vagy
behozatali engedély a Kamarához
már leérkezett.
Az ügyről különben a Közgazdaság legközelebbi száma részletes
ismertetést közöl.
Unllaüblr PMöt
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lCoul, gasabb napi áron vá-

sárolunk. Telefonhívásra házhoz küldünk

Szvaton és Kucses

13-33 a SZEGED telefonszáma.

Tisza Lajos-körut.
Püspök-bazár.
Telefon 14-28.
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ÜTE—SiAK kupa középdöntő.
Rendkívül érdeke* küzdelem lesz
vasárnap a SzAK ujszegedi sporttelepén. A Svédországban nagy sikereket aratolt UTE, az elfő osztályú
bajnokság 3-ik he'vezettje lesz a
S'AK ellenfele a mityar ktwa középdöntőjében.
Évtizedek oia az
első eset, hogy vidéki csapat a
középdöntőbb kerül és igy a SzAK
minden erejével azon lesz, hogy
nagynevű ellenfelétől
tisztességes
eiedményt csikarjon ki. Az UTE a
válogató t Vogl II. kivételével complett csapatával jon és igy Szegeden
régen nem látott hatalmas küzdelemben lesz a közönségnek ré^ze.
Ai Intéző bizottság ha tárói atal.

A MLSz intéző bizoUsága tegnap esti ülésén a vasárnapról elmaradt SzAK—Csabai
Előre bajnoki mérkőzését május 21-re, a
Vasutas—Előre mérkőzését április 30-ára,
a HTVE—SzTK mérkőzést szintén április 30-ára osztotta be. A SzAK-UTE
mérkőzésre való tekintettel a vasárnapra
kisorsolt bajnoki mérkőzések délelőtt lesznek megtartva.

Az UTE—SzAK mérkőzésre jegyek elővételben Kransz M. utódánál kaphatók.

Tőzsde
Budape>tl záióárfolyamok: Napoleon
3025-3045, font
, dollár 7 7 3 783 fr. frank 7175 - 72 25.1. márka
—•—, márka 270 - 2 8 2 , Ura 4 1 - 2 5 - 4 2 - - ,
a ^korona 9 5 0 - i0 55, rubel 5-50-5150.
lei 559
5 6 9 - , szokol 1127—11-37,
dinár 10 9 5 - 1 1 05, sv. trank
•
•-,
bécsi kifizetés 950-10-50.
ZÜRICH, április 26. (Nyitás.)Berlin 192%,
Newyork 514, Milano 27 75, Bukarest
—.—, Budapest 0 68, Varsó 13, Prága

10--, Bécs 6'/«. o. bélyegzett 6'/., Zágráb 200.
F e l e l ő i szerkesztő: VERMES ERNÖ.
Laptulajdonos: .SZEQED" lapkladövillalat r.-L

Egy mindenes nő,
ki jól főz is, felvétetik.
Bővebbet
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E N 6 Í H N D E R cukorkaüzlelben.

Sehol olcsóbban!
Kerékpár,
varrógép,
beszélőgép,
gummi és
alkatrészek
Javítóműhelyem elsőrendűi
IOW

Szántó

Sándor

géoraktár Kiss D.-palota (Kiss-utca).

HORVÁTH !STVMÁ
CIPŐÜZLET

S Z É C H E N Y I TÉR 9,i

K O R Z Ó MOZI H Á Z .

TELEFON:

14*92.

Nagy Cipővásár!
Valódi bőrből csoda olcsón kerül eladásra
f e l t e t e é s b e t é t e s f é l c i p ő (kézi m u n k a )

páronkinf 600 ko onáérf

Mielőíí Szegedről eltávozom,
ki n i l a m perzsa, szmirna szőnyegeit, amiket
J d V | : | a 5 J * a szakszerűen mosok és tisztítok is, vagy
d d j d
C l
nekem keleti szőnyegeit a legmagasabb áron.

rermon

•

^

' |_

izsan

konstantinápolyi török
szőnyegkereskedő

S z e g e d , S z é c h e n y i - t é r 8 (Jerney-ház) 1 em. 13. ajtó Telefon: 764.
Délmá^yarország Hirlap- és Nyomdavállalat, Szeged.

Halió! Központ! Halló!
— Kérem a

08-at!

— Mit, tnáftcal b e s z é l ?l
— Ezt a s z á m o t m á r s o h a l e m lehet kapni ? ! . . .
— Nem kérem, mert e i a
szám Szeged és környéke legjobb
és legkipróbáltabb kereskedelmi
ü g y n ö k s é g é n e k telefonszáma,
amely állandóan el van foglalva.
Mert ha bárki eladni vagy venni
akar házat, birtokot vagy egyéb
ingatlant, avagy gyorsan akar
lebonyolítani bármiféle keieskedelmi ügyletet, az mind csak
ezt a számot hívja s jelentkezik

Köves! Béla

kereskedelmi ügynöksége

Margit-utca 28, I. emelet 10. sz.
fláziiMá|köm»llés
é s Információk beszerzése a MnalVoW
diszkréció mellett.
sw

