Szeged, 1922. j u l i m 18.

„Csendes részvét...
A színházi kritikák s'e-eotip kifejezései között v?n egy, amely a
szón o*u vi!ós >COÍ a g öfigéd kímélet
szavával óhajtja enybi'eni akkor,
amikor, hogy egy más k stereotip
kifcjt-zést használjunk: kong az üret8ég!öl a szinház. .Kisszámú, de
leikes" közönségről iesiél, pedl?
tulajdorképpen azt akarja mondani,
hogy a ku'ya se vol< kíváncsi arra
a bemuaióra, vagy felújításra. Erről
a kisszámú, de lelkes hallgatóságról
szól az a tudósítás, amely a nagy
Budavári László legújabb hódmezővásárhe'yi zászlóbontásáról tesz jelentést Mert Budavári nem tud nyugodni azokon a babérokon, amelyeket
Újpest k ö z ö n b e jóvoltából szerzett.
Budavári köveni igyekszik Berzsenyi
tanácsát: a koporsóból kitör és eget
kéri Nem is eget, meit bár ÍZ Ö
intranzigers keresztény programja
nem e világból való, azért ó mégis
ezen a földön, söt egyenesen a
nemzetgyűlésen óhajt elhelyezkedni.
Nem eget kér tehát, tanem mandátumot, amelyet elveszített és amely
nélkül szánkra nincs bo'dogeág *s
megnyugvás ezen a tájon.

%

Ara 6 korona.

gruppirozzák a ser.milmondást, tog/ i nemtokára ugy hillíatni
lázas tevékenységnek tássék és akik , mint a dinnye a fűben . . .

Kedd, 111. évf», 163. sz.

fognak,

Magyarország ügye a Népszövetség előtt.
A határkiigazitáai é s a kisebbségi kérdés.
fölvilágositásokat adBUDAPEST, julius 17. A nép- i kérdésekben
szövetségi tanács ma ül össze Lon- junk. Ilyen érdemű intézkedések
donban
és másté hétre tervezett már történték. Gróf Szapdry László,
19 órás ülés keretében tárgyalja Magyarország londoni követe megmindazokat a kérdéseket, amelyek bízást kapott, hogy a szakkérdéseke legm-gasabb nemzetközi fórum ben, főleg a határ kiigazítási és kihatározatára várnak. Magyarország sebbségi kérdésekben megadja a nép*
nem tagja a népszövetségi tanács- szövetségi tanácsnak a kellő fölvilának, a tanácsülésen nem is szólal- gosítást. Melléje segítőtársul báró
hat
föl,
igy
arra lehet csak Villányi Fr gyest nevezte ki a maszorítkozni,
hogy
egyes
szak- gyar külügyminiszter.

A nemzetgyQlés folytatta az
indemnitás vitáját.

rint elismerik, hogy nem a fokozatos fej'ődés a apján állanak, hanem
forradalmi akipon.
Bárczy István: A kurzus b forradalmi alapon áll.
Szabó József: Hogy egyeztethető
össze a jogrend követelése a forradalom jelszavával?
Peyer Károly: Jól összeférhet, tanu'ja meg a fogalmakat.
Esztergályos János: Iraikozték be
egy szakszervezetbe, ott megtanulhatja.
Sütő József: Demagógiát hirdeti
Szabó József: Én azt nem teszem,
átengedem a szociáldemokrata pártnak.
Peyer Károly: Láttuk Salgótarjánban I
Szabó Józstf: Nem tudom mit
ért ezalatt a képviselő ur. Én életedben csak egyszer voltam Salgótarjánban.
Peyet Károly: Éppen elég volt
az is.
Szabó József: Kérdem, leakarnak-e térni a forradalom alapjáról,
mert ma is ott állanak A kommunizmus föl idézésében a szociáldemokrata pártnak 75 százalékig része
volt.
Fölkiáltások a szocialistáknál: És
kié volt a 25 százalék ?
Peyer Károly: ötven százalékban
kiegyezünk.
Szabó József: Mindenesetre koncedálom azt, hogy a kommunizmus
fö'idézésében része volt annak a
politikának is, amelyet a háború
előtt és a háború alatt különböző
kormányok folytattak.
Beszédét azzal fejezi be, hogy a
kormány óriási hibát követett el,
amikor forradalmi alapon választatott. Ezért bizalmatlan és ugy tartja,
hogy az előadottakból az következik, hogy a szociáldemokrata párt
és az illető képviselő urak tekintélyes része kivette részét a kommunizmusból.
Propper Sándor: Kivette az egész
országi Az összes minisztériumok
ott voltak.
' ... U
Szabó József: Csak taktika voltt
A kormánnyal szemben bizalmatlan,
az indemnitást nem fogadja el.
Az elnök ezután napirendi indítványt tesz, a Ház legközelebbi ülését kedden délelőtt tiz órakor tartja,
amikor folytatj ik az indemnitás vitáját és napirenden szerepel még a
bizottságok megalakítása.
Az ülés vége fél háromkor.

Melyik az az izgató
BUDAPEST, julius 17. Az indem- { soraiban:
nitás vitáját folytattak ma is a nem- plakát?
Szabó József: Például az, amezetgyűlésen. Szabó József, az egyetlen keresztényszocialista képviselő lyiken az áll, hogy . H a olcsóbb
és
drága
emberéletet
mondót? hosszabb bes:édet és fő- kenyeret
képen a szociáldemokraták ellen for- akartok, szavazzatok szociáldemokratára I"
C^ak ie r mészetes, hogy a szín- dult. Az ülés kezdetén Térfi Béla
Fölkiáltások a. szociáldemokraták
magyar Hódmezővásárhelyre vetette közélelmezési miniszter benyujiotia a
között : Ez nem izgatás 1
gabona.
Ilátási
rendeletet.
Ungo'ó tekintetét és ugy csapott le
Pikier Emil: Hány keresztény
Pintér László (egysége?párti) az
a me^ü reset* ett szocialista mardátum
szavazott
szociildemokra'ára?
árdrágítás
kérdéséről
beszél.
Szeváioiá a, mint, pardon, az a bizonyos
Szabó
József: Nem tudh.tjuk,
rinte
a
binkok
okozzák
a
drágasáistennyila feg kcsapni Budapestre.
Szó ami S/ó, az istennyilát színién got és ezért törvényi kellene hozni hiszen titkos volt a szavazás, ellenamelyek ben megállapítható, hogy például
magával vitte ö is, mert Héjjas Iván az árdrágító bankok ellen,
:
is leutazott Béla cigány sétaterére, mesterségesen nyomj k le a korona Sopronban a zsidóság nagyrésze oda
Budavári ámogaf^sán. Hogy még értekét. Ezu'án egy nemet cikket is- szavazott. A szocialistákkal kissé eligy is csak „kisszámú, de lelkes I mertet, amelyben az áll, hogy a számította magát a kormány, amikor
találja
h a l l g a t ó i g " lézengett és inkább a ! gyilkosokat üldözni kell ugyan, de egyszerre 25 képviselővel
magát
szemben.
látvány, mint a hallottak kedvéért, j csak addig, amig az a haza érdekéFölkiáltások a baloldalon:
Finna Kossuth Lajosról elnevezett téren, ben áll.
országoan nyolcvanan vannak I
Patacsi Dénes: Helyes I
hogy az érde*!Cdés ilyen minimális
Szabó József: Ezt a kérdést biPintér László : Nem lehet ezeket a
volt, I ogy serr.mi kelörös nnn történt, a Budavári jól ismert és régen gyilkosokat egy sorba állítani a kö- zonyára nem lehet hanggal elintézni,
elkopo.t fdeiöilen frázis inak kon- zönséges gyikosokkal. Sokat beszól- egyáltalában nem lehet kijelenteni
, gáoán kívül — mert a Kossu'h-tér nék Garamiról, — folytatja ezután azt, hogy nem lesz forradalom, mert
az üresség mellett n é g ezeklől a — de nem beszélnek arról, hogy minden jel arra mulat, hogy igenis
frázi ok' ól is kongod — mindez azt tagja volt a forradj Imi tanácsnak. lesz.
jelenti, hogy Budavárinak nemcsak H í Peidl és Peyer képviselő urak
Propper Sándor:
A
drágaság
az tho.tya szállott le és nem csupán nem lettek volna minisz;erek, Kun miatti
az es éje jött el, hanem hogy neki Béláék nem szökhettek volna el. Ók
Szabó Józsei: Éppen erről akarok
immarom végképpen beföllegzett. " i a d h k utasítást a királyhidai rendör- beszélni. Nincs biza'mam ahhoz,
hogy a kormánynak lesz elég ereje
M g Héjjas Iván se tud segí- ségnek, hegy eresszék ki őket.
Peidl Gyula: Nem igazl
a drágaságot letörni.
teni rajta, mé* iiyen parancsra se
Pintér Lász ó : Igen is igaz, akkel! a .józan és színmagyar" HódA kormány azt javasolja, hogy a
mező vas.rhely n'pénjk, hiába ál- kor én ott vol a n, tudom a dolgo- ri unkaadók lássák el a munkásokat.
I P'Tot d meg róla fCkorltte, az kat. Ezuláii a tisztviselők ellátásának A munkaadók nem birják vise ni
Ebr.OŐ.; .csekélyszárnu, de lelkes" kérdéséről beszel.
ezt a terhet. Különben is uiabb
vásárhelyi csapatának lö.nöke, hogy
Beszédéi azzal fejezi be, hogy a 30—40 százalékos áremelkedést eBuda á.i M 3 gja orsz?g legértéke- szociális kérdéseket meg kell oldani. lentenek az iparban és keresked eA fascis+ák gyújtogattak
sebb enbere. Sa.nos, Magyarország Az indemnitást elfogadja.
lenben. Ezután foglalkozik a szoniindi? félreismerte, sokszor megCremonában.
Szabó József (budapesti) keresz- ciáldemokrata párt deklarációjával,
U g 'dta és g y n u n száműzetésbe
amelyet szimpátiával fogadott, azonRÓMA, julius 17. Cremonában a
ku dötte legértékesebb embereit de tényszocialista a következő szónok. ban bizalmatlan volt vele szemben !
A
ti
kos
szavazás
elejtésével
megfa
c s á k tüntető menetben keresték
Budavár.val ez egyszer nem lörlént
hamisították a nemzet akaratát, ugy és a párt ígérteivel szemben mint- Miglioni néppádi és Gariboti szosem MÍde ig3?sá^talarság.
hogy ez a törvényhozás nem fej zi hogy nem lát semmi garanciát arra cialista Képviselőket, akiken bosszul
Még a kuriu nak is sok vol> ö
ki a nemzet igazi vé'eményét. S ói nézve, hogy az abban foglalt ígére- akartak ál.ar.i titkáruk haláláért; a
nem azér;, meit oiyan nagy kaliberű
a vá'aszlások alatt tapasztalt jelen- teket megvalósítsák. Előbb az élet- litkárt a carablr.íeri'c agyonlőtték egy
de azért, mert olyan nagy hangon ségekről. Mig a ketesztériyszoci 'lista ben kellene megvalósítani a dekla- népgyülésn történi összeütközésnél.
szavaií. Vak.r.'t mégis csak Kell párt plakátjait igen sok helyen be- rációban foglaltakat. Azt kérdezi, A f.'scistá* tüntető menete behatolt
»dni a tisztességre és Budavárival tii ottilk, a szociáldemokrata pártnak hogy megtagadta-e a párt azt, hogy Miglioni házába, h u: jrait és könyvnár tnégsem lehel kiállani a müveit sokszor izgató, lázitó plakátjai za- forradalmi párt és megtagadta-e a tárát az ulcára cobáií&k és a lakását
^iugat fórum* e l Majd sor kerül vartalanul függhettek a falakon a sokat hirdetett jelszavakat.
fölgyújtották,
hada miniszietelnök a
nég itt rok eg: éo Lírzusha gadóra választások alatt.
bűnösök ellr.i szigorú megtorlást
Peyer
Károly:
Eszünkben
sincs
I
•8 bajktvejöre
akiit ma még ugy
Fölkiáltások
a szociáldemokratáit
Szabó József (budapesti): Esze- í ígért.

SZEGED

*
twQtora is
kiutasa az ifoieneti
segélyeket.
A t a n é i t határozata.

Közekdik augusztus elsejt és a
köztisztviselők
félelemmel
vegyes
várakozással váljék a kritikus dátum eiérkeié'ét. Augusztus elsején
ugyanis étvínyteknné vélik az a
választások e'ött k i a d ó i kormányrendelet, amely a közalkalmazottak
számára május, j u n u a ös julius hónapokra átmeneti segélyeket ál'apitott meg — a nem?cttyülés utólagos jóváhagyása reményében. A
nemzetgyűlés 0 saeOlése óta eltelt
már néhány hét, de az átmeneti
segélyek és általában a liszviselők
fizetésrend tfésének a kérdése még
mindig t lintézetlenül lóg * levegőben, sőt ha augusztus l-éig nem
történik ebben az ügyben valamilyen
intézkedés, a közalkalmazottak nemcsak az átmeneü, hanem a rendkívüli fölemelt segélyeket is elvesztik és a lörztfizetésükön kivül cs*k
azt a néhány száz kotonára tugó
pótlékot vehetik föl elsején, amit
annak előtte állapítottak meg számukra. Így természetes és értheti
az a nyugtalanság, ami napról-napra
fokozódik a tisztviselők körében.
A város számvevősége már megkezdte a városi alkalmazottak augusztus elsején e-edékes illetményeinek számfejtését. Mivel az átmeneti és a fölemelt rendkívüli segélyekre vonatkozólag nvndezideig
semmiféle felsőbb utasítás nem érkezett. Molnár tb főszámvevő a hétMi tanácsülésen tanácsi intézkedést
kért erre vonatkozólag. A tanács
tagjai közöt; hosszabb vita keletkezett a kérdés fölöt', amelynek
eredményeképen a tanács h.tárczatilag kimondotta, hogy a városi alkalmazottak számára augusztus elsején Í3 folyó itják a kérdéses segélyeket, tekintet nélkül arra, hogy
iptézkedik e addig a kormány, vagy
nem.
A tanácsnak ez a határozata mindeneseire alkalmas arra, hogy megnyugtassa a váron dkalmazottakat,
de csakis a városiakat. A löbbi közalkalmazott átmeneti fölemelt segélyének kiutalása egyelőre még bizonytalan.

Szegedi Vigszinpad
Horváth Mihály-utca 8.

Igazg. teleion 258.

Pénzt, telefon 582.

igazgató: FALUL I KÁLMÁN.
Kedden, julius 18-án este fél 9 órakor
Juliusi második uj műsor bemutatkozása:
Szenzációt

Magyarországon előszörI

THUARCK GUOLO.

Szenzációs átváltozó amerikai szkeccs.

MIHAILOVITS

ftCo.

Modern gladiátorok.

Község

dolgában.

Liptai Imre parasztkomédiája. Játazák: Ba.dócz
Rózsi, Sz. Tóvölgyi Margit, Faludi Kálmán,
Sihari László. Korda Sándor, Réz J„ Oreguss
Antal, Csordás György.

A

H o r d á r .

Bodrogi falremegt ;tő tréfája. Játszák: Bodrogi
Jóska, Bihari László, Rásó Ida.

Fenyő Irma, Faludi Kálmán,
Babrlk j Á n o s uj szólókkal.
Előadások kezdate este fél 9 órakor.
Helyárak : Zsölye 83, támlásszék 70, körszék 55,
zártszék 43 koror.a vigalmi a j . v a l e g y ü t t
lesvek előre válthatók a Belvárosi Mozi nappá,i
pénztáránál.
Kedvezőtlen idö esetén az előadásuk u várost
színházban lesznek megtartva.

Házat! FöLdetTÜzJetet! rjtf?

Szeged, 1922 julius g .

Szabó

ingatlan Iroda által. Takaréktár-utca 3. Telefonszám: 10—54 Szolid és a legmegbtzhaftbb. — Állandó nagy előjegyzés kásák, földek é s falatok eladására, tata

Vihar és jégeső az egész országban.
BUDAPEST, julius 17. A főváro- és a Lspincs völgyében nagy jégeső
son és környékén heves vihar vonult volt, amely nagy kárt íett a gaboná
végig vasárnap A vihar, amely sok ban és a vetésekben. Fürstenfeldről,
helyütt forgószél alakjában jelentke- az osztrák halártól Rábofüzesig valózett, a város beisö területén c«upán s ggal lekaszálta
a jég a termést.
a port k vari a föl és néhány zsenge Az Ausztriához csatolt nyug^tmagyar
fát ropp ntott meg derékban, de or-zági területen szintén kárt tett
nagyobb bajt nein okozott. A budai a jégverés.
hegyek között azonban
nagyobb
Makóról jelentik: Hatalmas orkán
hevességgel tombolt és sok kárt tett vonult el a város határában. A lefákban és ültetvényekből). Ftttünő aratott gabonát ugy szétszórta, hogy
voll a nagy hősüiyedís, amely a egyetlen kéve sem maradt épsígben.
Jánoshegven este hét órára 13 fokra A vihar derékvastagságú fákat dönsülycsztette a hőmérsékletei, amely tött ki. Utána jégeső volt, amely
délben 34 fok volt. Kirándulók állí- szintén sok kárt telt.
tása szerint kisebb balesetek is volHódmezővásárhelyen a nagy vihartak a nagy tülekedés miatt, de
mentőkre nem volt szükség. Újpesten ban a villám belecsapott kél házba.
nagyobb károk is vol ak. CM egy Az egvik teljesen elpusztult. Egy
régi házat is összedöntött a szélvihar. Matyi Demeter nevü földmivest a
villám
agyonsújtott.
Kisebb-nagyobb
viharokról
az
Orosházán óriási vihar pusztított,
egész országból érkeztük jelentések.
kidöntötte
Némely helyről nagyobb kárt jelen- amely a telefonpóznákat
az
országúton,
összesen
körülbelül
tenek, amit főképen a jégeső okozott.
Karcagról jelentik: A városon és ötvenet.
környékén hatalmas vihar vonult
Siófokról jelentik: A tegnapi vihar
V&ig és közben jégeső is volt. nagy pusztítást okozott a Balaton
Diónagyságu jégdarabok estek, ame- partján is. A zalai part felöl Siófok
lyek sok kárt tettek a gyümölcsösök- irányában vonult végig és a siófoki
ben. Némely helyen a buzakereszteket ' móló előtt te'jes erével dühöngött. A
is széthord ta a vihar.
vihar fákat és fürdőházakat pusztíSzombathelyről jelentik: A Rüba tott el.
INMMMMMIMí^^

A dorozsmai mandátum sorsa.
Viaszautasitották

Eckhardt

Vasárnapi számunkban részletesen beszámoltunk a dorozsmai választás előzményeiről, a hivatalos
taktikáról, amely
minden lehető
eszközt fölhasznált arra, hogy az
ellenzéket elnémítsa t s mozgásképtelenné tegye. A nyílt íwcbttn a titokzatos kezek győztek, ami már
két-három nappal ezelőtt előrelátható volt.
A z a j á n l á s i ivek t ö r t é n e t * .

ellenjelöltieinek

ajánlási Iveit.

Aigner Károly főispán foglalta le
telefonon a sajtófőnök részére
A Széli-párt
megbízottjai erre
Budapestre mentek és a belügyminisztériumban kaptak 20 ajánlási
ivet. A belügyminisztériumban hihetetlennek tartották, hogy a járásbirósági elnök ne minden párt részére
tartott volna fönn egyformán aláírási iveket.
Pedig megtörtént, hogy a Szélipárt két, a függetlenségi párt három
napi késedelemmel jutott ajánlási
ivekhez. Két nap maradt az aláírások összegyüjté érc, ami sikerült is.
Szombaton mindhárom párt benyújtotta az (jánlásokat.

A nem hivatalos egvségespárti
jelölt, dr. Széli Gyula pártja hiába
ostromolta dr. Paraszkay Gyula járásbirósági elnököt ajánlási ivekért,
minden alkalommal elutasításra találtak. Hasonló sors érte dr. Óhegyi
Visszautasítják az ajánlásokat.
Lajost, a 48-as függetlenségi párt
A hivatalos jelölt 2348 aláírással
jelöltjét. Egy alkalommal dr. Magyar János, a Széli-párt megbízottja nyújtotta be az iveket, dr. Óhegyi
bent járt dr. Paraszkay Gyulánál Lajos ivén 6—700, Széli Gyuláén
ajánlási ivekért és azt a választ ötszázon fölül voltak az aláírások.
kapta, hogy még nem lehet kiadni Széli és Eckhardt ajánlásai között
ajánlási ivet, mert a központi vá- sok volt az azonos és ezeket mindlasztmány még nem határozót* a két párt ivein megsemmisítették. Igy
választás időpontja felöl. Ugyanaz- történt, hogy dr. Széli G/ulának
nap délelőtt 10—11 óra között Ma- csak 302 ajánlója maradt. Oh.gyi
gyar János idtta, amint
Eckhardt . Lajos ajánló ivein is megsemmisiTibor nevére ajánlási iveket állítot- ' tettek annyi aláírást, hogy 23 órai
kellett adni a hiányzó
tak ki. Erre vonatkozólag azt az in- halasztást
aláírások pótlására. A függetlenségi
formációt szerezte, hogy a járábiróságnál levő 50 ajánlási ivet dr. pártnak adott terminus holnap jár

ie s ha ez alatt az idö alatt sikerűi
a pártnak a még szükséges aláírásokat -megszerezni, akkor a dorozsmai kerületben erős küzdelemre lesz
kilátás, mert ebben az esetben
Óhegyit a Széli-párti tk cs a szociáldemokraták is támogatják.
Hivatalos
körökben
különben
Eckhardt megválasztását hiszik bizonyosnak.

A Héjjas-ügy
az ügyészségen.
Vádirat a

. S z ó z a t " é s a „Nép"
cikkírói ellen.
BUDAPEST, julius 17. Bethlen
István miniszterelnök a hemzelwvűlés
szombati ülésén
Rassay
Károly
interpellációjára adott
válaszában
Héjjas Iván nyilatkozatairól kijelentette, hogy e nyilatkozatok arra a
meggyŐ2Ődésre juttatták, hogy van
mód és hely az eljárásra és hogy
ezt nz ügyészségnek megfontolás
tárgyává kell fennie. Dr. Polányi
Aladár, a
• budapesti kir. ügyészség
jelenlegi vezetője ebben az ügyben
tna délelőtt az igazságügyminiszlernél járt.
Kádár Lehel és Lendvai István
hirlapirók ellen, akik a Szózat, illetve
a Nép mult heti számában Héjjas
Ivánról cikket htak és a cikkekben
foglaltak mialt mindkét lapot el is
kobozták, az ügyészség már el is
fiszitette a vádiratot. Ugy Kádár
ehet, mint Lendvai István ellen
bűntett földicsérése miatt indult meg
az eljárus.

$zegedi Vigszinpad
Horváth Mihály-utca 8.

Igazg. telefon 258.

Pénzt, telefon 582.

Igazgatói FALUDI KÁLMÁN.
Szerdán, csütörtökön és pénteken, julius
19., 20. és 21-én
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az Andrássy-uti szinház mQvészéeek
felléptével
P Ó K Szenzációs dramolett és
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S z á n t ó Ferenc

kacagtató vigjátéka.

MIHA1LOVITS fr Co.
Modern akrobaták.

J1MMY

és T O M .

Amerikai bnrleszk apacsjelesés.

Kostvák Médy

T éves klasszikus táncolni

Babriklftnos Falndl Kálmán
lanténekes.

u) kvplékkal.

Feayő Irma
uj sanzóaokkal.

A

Ráuó Ida

előadó

mHvéeaaő.

HORDÁR.

Bodrogi Jóska lalrengetö tréfája.

Előadás

kezdete

este fél 9 órakor.

Helyárak: Zsölye 83, támlásszék 10, k ö r ű i k SS.
zártszék 43 korona vigalmi adóra! együtt
Jegyek eiőre válthatók a Belvárosi MozinappaU
Kedvezőtlen idő esetén az előadások a váraei
színházban lesznek megtartva.

Ha etgy próbát
tesz

meggyőződhelik,

hogy

cipő szükségletét
legjobb minőségben
legolcsóbb

áron

4s

csak a

ripésziparosok
Termelő
Szövetkezetében
Csongrfcdl-eugárut 0. sz.
al.it 1 szerezheti be.

— Ffehérvéi zo.<, fehér és szines
antilop, lakk, bagaria, fekete díva
tos félcipők, szandálok legolcsóbbak
Robitsek cipőátuiiázában.

Egyetemi hallgatóknak árkedvezmény

SZEOBD

gwwd. 1922 hfla» 18.

Válságba jutott a város
tiszai halászata.
Nincs hal a Tlazában. — A megszállók kapzsisága. — Antaltyteetvérek beadványa.
A város tanácsának mult évi határozata alapján - min) t ™ ™ "
- a város január elsejétől kezdódóleg házikezelésbe vette a tiszai halászatot. Ennek az e»hslározásnak
több oka volt. Igy a többek között
a tanács a házikezeléssel meg akarta
szüntetni a halárak körül uralkodó
anarchiát és azonkívül a minimális
halászati bérösszegek helyett aházikeseléstöl jelentékeny
jövedelmet
reméH
Azóta eltelt több mini egy fél esztendő és s tiszai halászaihoz fűzött
remények nem teljesüllek, söt napról-napra válságosabb lezz a hazikezelés helyzete. Idősb Lévay Béla,
a halügyi nagymester minden tőle
telhetőt megtesz, hogy a gondjaira
hizo'.t üzemet kirántsa a csávából,
de miutha minden körülmény összeesküdött volna ellene, fáradsága teljesen kárba véiz.
Amikor fö keristük városházi hivatalában, szomorúan szívja sötétbarna
pirosra érett tajtékpipáját es szeme
belemrrül valami halogyi
szám-

zatos eredmény miatt most azl kérik,
hogy cserélje föl a tanács az arányszámokat, elégedjen meg a város 40
százalékkal és engedje át nekik a
60 százalékot.
A beadvány, mint illetékes üzemvezetőhöz, Lévay bácsihoz került
véleményezés végett. Amikor fölkerestük — valószínűleg éppen a

véleményezés nehéz problémája fölött
töprengett. Ha informátorunk értesülései födik a valóságot, akkor a
halüzem öreg vezére fájó szívvel
bár, de pártoló véleményezéssel terjeszti át az irási a tanácshoz. Fájó
szívvel, mert az üzem nagy lelkesedéssel készíteti terve is teljesen
megváltozik.

Készül a földadóreform.
A hadinyereségek

megadóztatása.

BUDAPEST, julius 17. Hirt adAnd'ássy beszédét élénk éljenzéstunk róla, hogy a kormánypártnak sel fogadiák.
egy széles rétege junktimot akar létesíteni a majd tárgyalás alá kerülő Budavári p r o g r a m b e s z é d é t mond o t t Vásárhelyen.
adójavaslatok, különösen a földadóreforír és a háborús nyereségek erős
Hódmezővásárhely lakossága számegadóztatása kOzMt. Értesülésünk mára izgalmasnak ígérkezett vasárszerint a pénzügyminisztériumban nap napja. A Szeder Ferenc lemonmár javaslatot is készítenek a hadi- dásával megüresedett másodikkerünyereségekre vonatkozólag. A kiszi- Ieti mandátumot ugyanis az Ébredő
várgott hirek szevint a kormány ex
Magyarok ottani egyesülete Budapedienst kíván találni arra, hogy az vári Lászlónak, a kimaradt újpesti
erőteljes megadóztatás ne sújtsa azo- jelöltnek ajánlotta föl. Az ő támogakat a vagyhnokat, amelyek a korona tására érkezett a városba Héjjas
érték
csökkenése
következtében Iván, Prónay Pál és Hegedűs György.
nagyobbodtak
meg
számbeliA gyűlést a városháza előtti
leg, de valójában nem sorolhatók Kossuth-téren tartották meg, föltűnően
a háborús vigyonok közé és éppen gyér érdeklődés melleit. A gyűlésen
azéd olyan (ervet dolgoznak ki a — értesülésünk szerint — alig jelenpénzügyminisztériumban, amely adó- tek meg két-háromszázan. Dr. Mőnus
mentességet biztosit a békevagyon György, az ÉME ottani elnöke Üd— A városi halászat mikénti ál- millióig terjedő összegének és csak
vözölte a vendégeket, majd fölkérte
lásáról óhajtanánk érdeklődni — az ezen fölül mutatkozó vagyonjelöltjüket: Budavári Lászlót, Magyarzavarjuk meg L'vay bátyánk mun- kész'etet adóztatja meg, még pedig
ország legértékesebb emberét, hogy
káját.
progresszív módon. Ez a progres- tartsa meg programbeszédét. Buda— Nincs abban semmi érdekes, szivitás tizenkétmillió koronán fölül vári eleget is tett a kérésnek és a
semmi ujság K a való — feleli halkan átlag eléri a 80 százalékot.
tikkasztó hőségben másfélórás beés hangja remegéséből megérzik,
szédet tartott, amelyben kifejtette
hogyha érdekes nincs is, de szo- A szövetkezett keresztény ellen- közismert politikai hitvallását, mondmorú van benne.
zék klubavatója.
ván, hogy épp:n ugy haragszik ö a
— Hiába dolgozunk — folytatja
BUDAPEST, jnlius 17. Ma este zsidókra, mint ahogy azok haragkis szünet után —, nincs hal a 8 órakor tartotta a szövetkeiett ke- szanak őreá. Beszéde vigén azt a
Tiszában, mintha roha nem is lett resztény ellenzék
Szcitovszky-téri kívánságát tolmácsolta, hogy szeretné,
volna. Mott három héiig szünetelt a helviségében a klubavaló ünnepsé- ha az ország megtisztulna az ázsiai
halászat, mert megáradt a viz. Ma gét. Gróf Andrdisy
Gyulát H»- idegen fajtól. Szavainak olyan hevítő
újra megkezdtük a munkát, de nincs monnay Tivadar üdvözölte. Andrássy volt a hatása, hogy sokan be sem
sok reményem hozzá. Nagy baj is igy válaszolt:
várták a végét, hanem hűvösebb
az, bogy a halászati tilalmat nekünk
helyre meneküllek.
— A választáson a háború óta
bc kelleti tartanunk április 1-töl különös eszközökkel
dolgoznak.
Kitarló hallgatóinak a lelkes beszéd
junius 10-ig, de egy kőhajilásra Szemben állottunk csendőrrel, rend- nagyon tetszett, minden erösebb kiinnen lefelé a szerbek, fölfelé meg őrrel, detektivve', finánccal, B-listá- tételét lelkesen megé'jenezték és a
az olájok c?ak azért is halászták, val, áthelyezéssel, internálással, ki- gyűlésnek csak a városháza mélyzurabló módra pusztifgatták az állo- tolonco'ással és
olyan
pénzzel, gásu harangjának déli akkordjai vemányt. Aztán meg az országoa halá- amely nem az ellenünk küzdő párt tettek véget.
szati törvény nem minden halfaj'ára egyes híveinek áldozatkészségéből
A fényes sikerű gyűlés különben
mondja ki a tilalmat, de a h lászati gyűlt ö?sze. (Egy hang: Cukor- megerősítette a város lakosságának
táisütit mégis általános tilalmat ren- gyár) Mégis többen jöttünk be, azt a már előbb kialakult vélemédelt el. Amikor volt hal és amikor mint ahány mandá'umot a válasz- nyé*, hogy az ébredOk nagynevű jeaz olájok, meg a szerbek hatalmai tási generális... (Fölkiáltások: Göm- löltje még az ajánlásokat sem tudja
zsákmányokat ejtettek, mi nem ha- bös I) nekünk engedélyezett. A kor- megsz :rezni.
lászhattunk. Mosi halászhatnánk, de mánnyal szemben minden tekin'etben
az áradás elrontotta a vizet. Itt van- a legélesebb el'entétben állunk. A kor- A d r á g a s á g i b i z o t t s á g az ellennak a jelentések Ju'ius 2-án mind- mány forradalmi alapon áll, reakciós
zék nélkül.
össze 12 kiló h&l volt a bárkában, politikát folytat, a régi munkapárt
BUDAPEST, julius 17. A nemzetnyolcadikán pedig papiron öt kiló, politikáját akarja megvalósítani forgyűlésnek a drágaság letörésére kide tényleg egy gramm se. A háló, radalmi alapon. A legnagyobb ellenküldött bizottsága, amelyen
ellena fölszerelés százezrekbe kerül, a tétek köztünk és a szociálisták közék nem
vett
részt, ma este
munkások egyre béremelést kérnek. zött vannak, bár bizonyos kérdésekülést
tartott. Az
értekezlet elEddig 100 koronát kaptak egy napra, ben együtt működünk velük. Ez az
fogadta a rézgálic bejelentésé-öl
mosi axt mondják, 200-on alul nem ellentét pedig főleg abban áll, hogy
szóló és a mezőgazdasági haszondolgoznak az istennek se, meg aztán a végcéljaink ellentétesek. A mi
bérekkel kapcsolatos ujabb rendelea kilógott hal öt százaléka is az célunk a magyat nemzet, a nagy
tet némi módosítással, úgyszintén a
övék. Hát kérem igy nem lehet bol- magyar nemzet, a magyar állam
kis haszonbérletek kivé eles módodogulni . . .
megerősítése. A szociálisták pedig zatairól szóló rendeletet. A miniszLévay bác-i ezután elhalgalo*t és végcélul az osztályjólétet tűzték ki terelnök bejelen e'ie, hogy a bizottkérdésre felelelet nem adott és minden erőnkkel azon kell len- ság legköze ebbi ülésén tárgyalásra
többé, c.ak hossjuszáru
pipáját nünk, hogy ne a szociálisták mal- kerül a közélelmezés
rendezéséről
szív a ntk.keieredve.
mára hajtsuk a vizet. Előbb vagr szóló javaslat,
Sejtettük, hofcy valami más baj is utóbb a mi igazunk diadalmaskodik. o o
van még a halászat körül és — Helyre állítjuk a törvényes királysá- Vlsvezetékét Fekete Nándornál
mint később bebizonyult - s e j t é - got és biztosítjuk a legteljesebb szakészíttesse, javíttassa, Kossuth Lajossünk nem voll alaptslen. Az történt badságot.
sngárot 25. Telefon 1 0 - 7 2 .

ugyanis hrgy a házikezelésbe vet
S i f v l V i " 1 M e , e < w ^ e s kezelői,
AnUIJ. testvére., beadványt intéztek a tanácshoz és szerződésük
megváltoztatását hérilr.
vo t, hogy az á'taluk f 0 8 0 « * J 60
százaléka a várost, 40 százaléka
pedig a halászokat illette. A £ , Ja |
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FISCHER K., é k s z e r é s z
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hirek
— Sándor János volt bellgyminiazter meghalt. Budapeslrftl

elentik: Sánaor János nyugalmazott
jelügyminiszier, aki gróf
Tisza
stvánnak volt sógora, vasárnap délután a fővárosi Erzsébet-kórházban
tüdőgyulladásban elhunyt. Hatvankét
évet élt.
Az 1912-ben megalakult
Tisza-kabinetnek volt belügyminisztere. A Tisza-kormánynak 1917-ben
történt lemondása után erdélyi birtokára, Kapusra vonult viasza. Onnan
hozták föl most belegen Budapestre.
Holttestét hazaszállítják. Halála nagy
részvétet keltett.
— Lengyel diákok Szegeden.
Hétfőn délután Korybut Daszkkvtez
Róbert varsói tanár vezetésével négy
varsói egyetemi hallgató és négy
gimnáziumi tanuló érkezett Szegedre.
A cserkészruhás
lengyel diákok
hosszabb tanulmányúton vannak és
ennek során érkeztek Magyarországra is. Magyarországon Budapest volt az első állomásuk, abol
két napig tartózkodtak. Szegedről
Belgrádba
mennek a lengyelek,
ahonnan viszont Zágrábba látogatnak el. Horvátországból Boszniába
utaznak, ahol három heti gyalogtúrát tesznek a boszniai hegyekbm.
Boszniából a diákok
hazatérnek
Lengyelországba.
— Simkó Elemér marad a lakáabivatal elnöke. Simkó Elemér tb.
főügyész, a lakáshivatal elnöke a
mult hét végén Budapestre utazott
az uj lakásrendeletből származó változások megbeszélése végett és azért,
hogy a népjóléti miniszternek formailag fölajánlja lemondását Simkó
Elemér vasárnap érkezett vissza Szegedre és közölte munkatársunkkal,
hogy a népjóléti miniszter nem fogadta el lemondását, hanem megerőltette állásában. A lakáshivatali
előadók is a régiek maradnak. A
lakásügyi biztosok
kinevezésében
csak később lesz döntés. A lakáshivatal szünete szerdáig tart, szerdától kezdve a lakásügyeket már az
uj rendelet szerint intézik. A lakáshivatali elnök elmondotta még, hogy
az uj rendelet némi enyhültei hoz
a lakásviszonyok közé, de a lakásproblémát csák nagyarányú építkezés oldhatja meg véglegesen.
— A tanítóképző városi s e gélye. Várhelyi József pápai prelátus beadványt intézett a tanácshoz,
amelyben azt kérte, hogy a tanítóképző intézet évi tüzelőanyag segélyét, tekintettel az általános drágulásra, emelje föl a város 40.000
koronáról 52.000 koronára. A tanács a kérelmet nem teljesítette,
mivel — a kialakult tanácsi vélemény szerint — remény van a faárak esésére és igy 40.000 korona
valószínűleg a jövő télen is elég
lesz.
— b j ügyész Dr. Tompa Qyula menekült aradi ügyészt az igatsügyminiszter
a szegedi ügyészséghez osztotta be, hogy
a túlterhelt ügyészi kar helyzetén ezzel Is
segítsen.
— Tört araayaLezüstOt.pénselNtnw len
gasabb áron vesz Tóth órás, Kölcsey-u. 7.
— Zombory vizsgálóbíró hivatalában. Zombory János vizsgálóbíró szabadságáról bevonult és hétfőn átmtte hirata*
Iának vezetését.

— Szünetel az uzsorablréság.
A szegedi törvényszék uzsorabirósága szeptember elsejéig nem tárgyal. Wild Károly, az uzsorabiróság
elnöke tegnap megkezdte nyári szabadságát.
x Akar két órán át nevttni 7
Menjen pénteken, szombaton a
Belvárosi Mozibal

SZBOBD

Ady szelleme.
Ady Endrét nem kell védelmezni
Qrieger Miklós képviselő úrral szemben, akinek nem kell Ady szelleme.
Ady Endre megvédi önmagát Írásaiban. De még sem lehet szó nélkül
hagyni azt, hogy egy nagy magyar,
söt a legnagyobb és legfajibb magyarok egyikének szellemét internálni
akarja
Grieger
képviselő.
Ugyanez áll Pdtacsi Dénes úrra, aki
már előre lerombolta Ady Endre
szobrát, amit állítólag csak 50 év
múlva állítanak majd föl, de amelyet már régen föl kellett vo'na állítani. .Hogy mer ilyesmit fölolvasni?"
— kiáltott az Ady-verset idéző Qyörki
Imrére egy jobboldali honmenlő, a
másik szégyenteljesnek és gyalázatosnak találta Ady Endre költeményét. Pedig talán nem megbotránkoztató, ha egy magyar költő irásál
fölolvassák a magyar képviselőházban. A francia akadémiában minden
megbotránkozás nélkül hallgatták végig, sőt élve'eltel hallgatták. Igaz, a
dominikániusokról Ady nem áhítattal
énekelt abban az idézett w s é b e n ,
de nem is sér ö, durva h3ngon. Petőfi verse, amelyben féktelen gyűlölettel ir a királyokról, nem alkalmas
arra, hogy olyan nyilvános gyülekezetben szavalják, amelyben király
pártiak is vannak. De az Ady-vers
nem sérti a vallást. Ha valástalan,
kereszténylelen lenne a költő, akkor
kurzusék nem vindiká nák már a
kurzus kezdete óta a magukénak.
De ugy látszik, a jobboldalon itt
sem teljes az egység, mint ahogy
sem nagy, sem kicsiny kérdésekben
nem teljes.
x S z e r d i n éa cs&t5rtök0n két
elsőrendű filmben lesz alkalmunk
gyönyörködni a Belvárosi Moziban.
A szezon egyik legszebb magyar
filmje kerül bemutatásra, a Bilincsbevert folyam cim alatt. Joggal mondhat uk, hogy az idényben ennél
jobb, magyar tárgyú filmdráma nem
került előadásra. A magyar filmekről oly előnyösen ismert Sacy v.
Blondel, dr. Torday Ottó (a Fogadalom felejthetlen főszereplője) Szarvasy Soma és Horváth Zoltán viszik a főszerepeket s mint egyébkor, most is kiforrott művészetük
iegjavát adják nehéz szerepeikben.
Ugyancsak ezen előadásban játszik
az olasz filmek legszebbike, az Ábránd és szerelem ötfölvonásos drám?,
a nagyszerű P. Mennichellivel a főszerepben. Pénteken és szombaton
nagy kacagó estéket rendez a Belváros', amikor is a legnagyobb gonddal összeállított műsor keretében
vonultatji föl a közönség kedvenc
komikusait. Műsorra kerül a Párisi
botrány cimü ötfölvonáses amerikai
vígjáték, a legbájosabb Marié Prévosttal a főszerepben (Nan házassága főszereplője), azonkívül pedig
Zigotó, Chaplin, Fatty és „ 0 " , az ő
legújabb és legjobban sikerült burleszk vígjátékaik keretében.
— Koszorumegváltás.
Dr. Reiner
Mór elhunyta alkalmiból báró üimann
Adolfné 5000 koronát küldött dr. Somogyi
Szilveszter polgármesternek a város szegényei részére es 5000 koronát a szegedi
zsidó hitközség szegényeinek.

— Munkába álltak a í e s t ő m u n káaok. A festőmunkásoknak több
nap óta tartó munka^züneleltetése
hétfő délben befejeződött. A munkaadók ugyanis teljesítették a munkások követelését és megadták a 65
százélékos fizetésemelést. Ennek a
béremelési mozgalomnak különösen
azért van nagyobb jefen'ősége, mert
ezideig a festömunkások érték el a
legnagyobb fizetésemelést.
— „fikszerlpar* vásárol, alakit, javít,
arany, szüst ékszereket.
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Szeged, 1922 julius 16.

Szeged természetrajzi tnuzeuma
A József-műegyetem természetrajzi gyűjteményét a s legedi egyetemnek adták. — Az elhelyezés nagy kérdése.
ö t v e n millió a muzeum értéke.
Idestova már egy esztendeje, hogy
az egyetem Szegeden megketdte
működését. A megnyitás alkalmával
voltak nagy ünnepségek, hasonlóan
az ölvén éves jubileum is az egyetemre terelte Szeged városának az
érdeklődését és még néhány esettel
kapcsolatban vett tudomást a szegedi közönség az egyetemről. Egyébként nem lehetne állítani, hogy akár
a város, akár a társadalom túlságos
érdeklődést mutatott volna az egyetem iráni és különösen hogy igyekezett volna megismerni azt a tudományos munkát, amely az egyetem
falain belül a tanítással együtt folyik. Még kevesebben ismerik azokat
a nehézségeket, melyekkel az egyetemnek meg kell küzdeni, hogy a meg
felelő tudományos szinvonalat biztosítani tudja.
Eddigelé nagyjából az törlént,
hspy az egyetemnek egyes fakultásait különböző épületekben elhelyezték és a Kolozsvárról idemenckült
tanárok megkezdték az előadásokat.
A munkának c nagyobb része még
hátra van. Intézményekkel kell Szegedhez kapcsolni az egyetemet, egyrészt, hogy az senmi körülmények
között ismét ne lávozhassék, de másrészt azért is, hogy különösen az orvosi és természettudományi szakon
a hallgatók oktatása teljes mértékben biztosiiható legyen.
Eddig a város tulajdonát képező
Somogyi-könyvtár és muzeum segítette ki bizonyos mértékig az egyetemet. Egy általános jellegű könyvtárnak azonban az egyetemi könyvtártól egészen eltérő céljai vannak,
a muzeum pedig, amely máskülönben igen szép és tanulságos a nagyközönség számára, nem elégséges
arra, hogy az egyetemi természettudományi oktatás céljiit szolgálja. Ez
indította a szegedi egyetem természettudományi fakultásának tanárait,
különösen a most beteg Apáthy professzort még az ősszel arra, hogy a
kultuszminisztériumtól a budapesti
műegyetem természetrajzi gyüjtemé
nyeinek átengedését kérjék.
A József műegyetemek ugyanis a
múltban volt külön állattani tanszéke,
amely két esztendő előtt megszűnt.
A tanszék mellé külön természetrajzi
muzeumot szerveztek, melynek
é r t é k e szekértők s z á m í t á s a
szerint ma legalább ötven millió koronát képvisel.
A kultuszminiszter ezt a nagyértékü gyűjteményt át is engedte a
szegedi egyetemnek, azzal a föltétellel, hogy egy éven belül a leszállítás és a megfelelő elhelyezés megtörténik. Apáthy professzor ezt a gazdasági fjkultás előkészítése ügyében
tartolt értekezleten be is jelentette és
fölhívta a város figyelmét, hogy éppen "gy oly 5n mezőgazdasági vidéken, mint Szeged, milyen fontos egy
igazán modem természetrajzi muzeum, amely szemléltetve oktatja a
közönséget. Apáthy akkor azt ajánlotta hogy az . állami felsőkereske-

delmi iskolában helyezzék el a milliókat érő természetrajzi muzeumot,
az iskolának elhelyezéséről pedig a
város másként gondoskodjék. Ez
esetben a Stefáni-liget egyik oldalán
volna a könytár és kulturális muzeum, másik oldalán pedig a természetrajzi gyüjiemény.
A tervet nagy lelkesedéssel fogadta
mindenki. A főispán és polgármester
megígérték a támogatás', de mindezideig semmi sem történt. Szerencsétlenségre ugyanis Apáthy profeszszor, a természetrajzi muzeum ügyének leglelkesebb mozgatója, februárban megbetegedett és bár betegségében sem szűnt meg r. gyűjtemény
sorsa iránt érdeklődni, elhelyezése
ügyében nem járhatott el olyan
energiával, amely kívánatos lett volna.
Most azután megérkezeti a miniszter intézkedése, amely egyenesen
fölszólítja a szegedi e g y e t e met, hegy a gyűjteménynek
Szegedre való leszállításáról
gondoskodjék.
A műegyetemnek ugyanis szüssége
van a termeszetrajzi gyűjtemény által
elfoglalt helyiségekre t> azokat még
az őszi tanév előtt át kell adni rendeltetésűinek. Az anyagot már cso
magolják, hogy a jövő héten a leszállítás
megkezdődhessék,
Szegeden azonban megfelelő helyiségről gondoskodás nem történt. A
rengeteg értekü muzeumot igy egyelőre
a volt állami gimnáziumnak a helyiségében levő mathematika természettudományi fakultásnak négy szobájába
fogják bezsúfolni. Nagyrésze az anyagnak természetesen ládákban marad
és arról szó sincs, hogy ezen a szűk
helyen az anyagot el leh estei
helyezni és magát a muzeumot a
közönség számira meg lehessen
nyitni.
Ez a szegedi természetrajzi mu?eum
ügyének a jelenlegi állása. Világos,
hogy a ládák puszta leszállításával
és néhány szobában való elraktározásával ez az ü?y elintézve nincs.
A városnak, amely magának vindikálta az egyetemet és meg is kapta,
cselekedni keli, még psdig minél
előbb. Különösen a kultuitanácsnokra hárul az a kötelesség, hogy
már kész javaslattal várja a szabadságáról
visszatérő
polgármestert,
amelynek alapján meg lehet kezdeni
az egyetemmel az elh ;lyezésre vonatkozó tárgyalásokat.
Tájékozásul azt emiitjük még meg,
hogy pusztán a gyűjtemény leszállítása Budapestről Szegedre egymillió
koronába kerlll.
í ^ ü c i t i c
A Debreceni-utca 31.
C i r e S l l c S . s z á m alatti Ofillef
f é l e vegyeskersskedést megvettük.
miért is fe.hivjuk az esetleges hitelezőket,
hogy követeléseiket nyolc nap alatt dr.
N e m e d ? Cynla ügyvédnél (Széchenyitér, Jerney-ház) jelentsék be, mert ezen
időn tul szavatosságot nem vállalunk.
Szeged, 1922 julius 17-én.
Juhási és Martlssné.

Óriási v á l a s z t é k b a n

érkezett

gyapjufonál

BLUZ, RUHA, KÖPPENY stb. kötéséhez
az összes létező színekben
a legolcsóbban beszerezhető

Kossuth Lajos-sugárut L alatt.

— A f a m u n k á s o k gyűlése. A
famunkások hétfőn este gyűlést tartottak a Munkás-otthonban, amelyen
megjelent Szabó Imre szociáldemokrata képviselő is. A gyűlésen elsősorban a béremelési mozgalom keresztülvitelére kiküldölt tárgyaló bizottság számolt be a tárgyalások
eredményéről. A famunkások — a
beszámoló szerint — ebben az évben 100 százalékos fizetésemelést
értek el, de a bérmozgalmat nem
tekintik
befejezettnek mindaddig,
amig a drágaság növekedni fog. A
tárgyaló bizottság beszámolója után
Szabó Imre nemzetgyűlési képviselő
mondott beszédei az összegyűlt famunkásokhoz, amelyben
kizáróan
azok gazdasági helyzetével foglalkozott. Munkatársunk a gyűlés megkezdése előtt beszélt Szabó Imrével,
aki ennek során kijelentette, hogy
Peidl Gyula, a második kerület képviselője a közeljövőben Szegedre
jön. Szabó képviselő különben, mint
elmondotta, csak azért jött Szegedre,
hogy a famunkások helyzetéről, akik
közé ö maga is tartozik, személyesen gyözödjön meg.
x Nevető görcsöket kap a Belvárosi Mozi péntek, szombati műsorától.
— Cukorrazds Budapesten.
Amikor híre járt a cukorimport engedélyezésének, az egész országban
szinte vezényszóra — eltűnt a forgalombál minden cukor. A cukorkartel juniusban és juliusban 721
vagon cukrot utalt ki, de ennek a
hatalmas mennyiségnek is nyoma
veszett. Mint Budapestről jelentik, a
közélelmezési miniszter az elrejtett
készletek fölkutatása érdekében az
államrendőrség segítségével általános cukorrazziát rendel el. Átvizsgálják a gyárosok, a nagy- és kiskereskedők könyveit és megállapítják, hogy a kiutalt cukorból m :nnyi
került a fogyasztókhoz és mennyi
tűnt el más módon. Az első razziát
kedden tartják a bulapesti nagykereskedőknél. A készletek elrejtésének nyilvánvalóan az volt a célja,
hogy később a hazai cukrot is, mint
lényegesen magasabb áru import
cukrot hozzák forgalomba és a
cukurrazziival ezt kiválj a megakadályozni a közélelmezési miniszter.

— Brilliáns, arany éa ezüst
tárgyakat, pénzeket LEGMAGASABB áron megvételre keree
MÜLHOFFER ékszerész, Kárász-utca 2.
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Belvárosi Mozi

Telefon: Igazgatóság 258. Pénztár 582.
Kedden utoljára
Verne Gvula világhirü regénye filmen I

Sándor Mátyás
III-IV. része.
;y magyar szabadsághős törtenete.
indkét rész egyszerre, egy előadásban.
III. rész:
IV. rész:
A halottak élnek.
Enyém a bosAu.
Főszerepben: ROMUALD JOUBÉ.
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Azonkívül:
Grogg kapitány az őserdőben, és
Grogg kapitány mint családapa.
Kitűnő burleszk vígjátékok.

Előadások kezdete: 6 és 9 órakor.
Szerdán és csütörtökön
Magyar film!
Magyar film I

B I I U VEBT FOLYAM.
Dráma 5 felvonásban.
Főszereplők :
Sacy von Blondel, Dr. Tordai Ottó és
Szarvassy Soma.
Azonkívül:

Csalódon lelkek-

(Ábránd és Szerelem) Társadalmi dráma
5 felvonásban.
Főszerepben: P. M E N I C H E L L I .

t

SZEGED

Szeged, 1922 julius 18.
— Elfogott a rendőrség egy
rabiégyilkolt. Mu't év karácsony
•estélytn történt egyik közeli makói
lányán, hogy Kiss Pál földbirtokost
-kegvetlen módon meggyilkolták és
kirabolták. A gyilkos tettének elkövetése után megszökött Makóról
ts azóta megszállott térü'eten bolyongott, »honnan azonban kiutasították.
A gyilkosság elkövetése után a rendőrség állandó éberséggel nyomozott
a gyilkos után, akit tegnip Budapesten sikerült is kezrekeritem. A
detektívek ugyanis naookkal ezelőtt
megtudták, hogy Joó SSmuel 24 éves
makói fiatalember, akit a gyilkosság
elkövetésével gyanusitsnak, Budapesten tartózkodik. Budapesten a
detektívek azután megtudták, hogy a
tettes a Pasteur-intézetbe való fölvétele céljából jelentkezett a kórház
(01 "ételi irodájában. Olt azt adta
elő, hogy előző napon egy veszett
kutya megmárts. A detektívek a
Pasteur-intézetben tényleg elfogták
Joót, aki eleinte tagadni próbált,
később azonban beismerő vallomást
tett. A nyomozás befejezése után a
rilkost beszállítják a szegedi ügyészgyilko

Gróf Klebelsberg f ö l j e l e n t é s e
a z Ébredők ellen.
Ki szövegezte az Ébred6k plakátját?

BUDAPEST, julius 17. Emléke- István, aki kijelentete, hogy a jelzett
zetes az a plakát, amelyet a Do- időben Örkényen tartózkodott és a
hány-utcai bombamerénylet
után plakátról az újságokban szerzett tupár nappal, Budapesten az Ébredő domást, Budavári László szintén taMagyarok Egyesülete kiragasztott és gadta, hogy a szöveg szerkesztésében
amely plakátban az ébredők szokat- részt vett volna, de azért vállalni
lanul éles hangon támadták meg akarja a felelősséget. Hir Gyö'gy kiKlebelsberg Kunó akkori belügymi- jelentette, hogy nem volt fönn a szónisztert. A belügyminiszter nyomtat- bn lévő időben az ÉME helyiségévány utján elkövetett rágalmazás ben. A rendőrség beszerezte a nyomvétsége cimén följelentést tett a pla- dából a plakát kéziratát, amelyből
kát szerzői ellen. A rendőrség meg- megállapította, hogy Lukacsevics Laidézte az ÉME igazgatóit, akik jos kezétől származik. Kihallgatták
jegyzőkönyvre adták, hogy az inkri- öt is, de azt vallotta, hogy a szövegeminált plakát az ÉME igazgatóságá- zésben nem vett réizt, neki 6 8 emnak határozata alapján készült és ber diktálta. Azt is megállapították,
azért valamennyi igazgató vállalja a hogy a nyomdában Turchányi Egon
felelősséget. A rendőrség kihallgatta rendelte meg a plakátot. Prónay Pál
többek között Csilléry Andrást is, kijelentette, hogy nem vett részt a
aki kijelentette a rendörségen, hogy szövegezésben és ki akarták a renda felelősséget és az összes konzek- örségen hallgatni Héjjas Ivánt is,
venciákat vállalja, bár a plakát szö- akit azonban megidézni nem tudtak.
vegezésében nem vett részt. Ereki
A nyomozás még most Ii tart és
Károly ugy vallott, hogy a plakátról ha a rendőrség valamennyi szerzőt
csak Kaposvárt szerzett tudomást, megállapítja — átteszik az iratokat
segre.
ott olvasta, a szövegezésbe ilyképpen érdemleges indítványtétel végett az
x A Szegedi Vlgszlnpad uj mű- nem is folyt be.
ügyészséghez.
sora meghozta a várva-várt kasszaUgyanígy vallott Horváth Palóczy
sikert. A szenzációs Mihailovits akrobaták, jimmy és Tom amerikai burleszk apacs jelenése, Kostyál Midi,
— Halálos fejesugrás. Vasárnap
a kétóves klasszikus táncosnő és a
délelőtt Jókai Béla kötszövösegéd a
remekül összeállított vidám műsor
Tisza felső szakaszán levő .Sárgán"
Telefon: Igazgatóság 455. Pénztár 1185.
orkánszerü kacagást és tapsot válfürdött barátaival. Fürdftközbéff Jfekai
tott ki lépten-nyomon a közönség„fejest" ugrott a Tiszába, de oly
Kedden,
julius
18-án
ből. Szerdától kezdve az uj műsor
szerencsétlenül, hogy fejét egy viz
keretében lép föl Békésy Antal, az
alatti gerendába vágta. A mentők
Andrássy-uti szinház művésze, aki
súlyos sérülésével a kórházba szálleghíresebb alakítását mutatja be a
lították, ahol sérülésébe
tegnap
szenzációsan ható Pók cimü dramobelehalt.
lettben. Ugyancsak ö játssza .A
Nagyszabású delektiv-fiim. Stuart Webbs
— Tizenkilencezer korona egy
képviselőjelölt* kacagtató vígjáték
második bravúrja 6 felvonásban.
hold föld jövedelme. Békéscsaba
főszerepét is. A többi attrakció és
város néhány évvel ezelőtt 37 hol1. Légyott a levegőben.
szólók mind elsőrangú produkciók.
2. A titokzatos idegorves.don bolgár kertészelét létesített. A
Külön kiemelendő Bodrogi Jóska
S. A pokolgép.
város gazdasági intézője érdekes kilalrengetö tréfája, a Hordár, amely4. Webbs mint fsgyenc.
nek előadása alatt úgyszólván fetmutatást állított össze a város ker5. Életre-halálra t
reng a közönség a kacagástól.
tészetének eddigi gazdasági ered6. A pecsétgyűrű.
ményéről. Az elmuli gazdasági évx On ideges, rossz kedvű 7 Csak
ben a nyers bevétel 891.117 korona
egy menekvés van! Zigotót és
volt. Ebből illetmény, napszám és
Társait megnézni.
jutalék cimén 212121 kórörta 60
- Kitették a lakásából. A Csonfillért fizettek Id. A konyhakertészet
grádi-sugárut 10. számú ház egyik
tehát a városnak M9.335 korona
Egy amerikai Miss kalandja 6 felvban.
lakójánál dbérieiben
lakott özv.
50 RUér Tüzfa-jövedelrhef hozott,
A főszerepben: S T E L L A H A R F .
Weinter Vilxosné magánzónő. A főegy hold bevétele tehát körülbelül
bérlő hetekkel ezelőtt az Osztrovszky19.000_ korona.
Előadások 6 és 9 órakor.
uIcába költözöl el, Weinternét azon— Tornacipők Komlódnál.
ban nem vitte magával. A szeren— Kállay dr. jogi szemináriuma
— NCI é s férfi t a r M é r e s s e k , szalmacsétlen asszuny kis bútorával a ház Pallavicini-u. 3. alatt fogad egész nap.
kalapok óriási választékban Fiachernél,
udvarára költözött ki, egyben a lai«i
z Hogv nem fog nevetni? — Kölcsey-utca 4.
káshivatalhoz fordult azzal a kéreNevetni
fog!
Zigotóék
burleszklemmel, hogy egy kis szobát adjanak neki. Bár nap nap után ott ki- jcin.
Telefon: Igazgatóság 25a Pénztár 562.
lincselt a lakáshivatalban és sirva
— Nemzetközi
betörőbanda
panaszolta et, hogy a szabad ég alatt budapesti kísérlete. Nagyszabású
Pénteken és szombaton
lakik, szobát nem kapott. Szomba- betörést kíséreltek meg vasárnap
= = = = = Nagy kacagó esték I
j
ton azután A Árpád háztulajdonos délután eddig még ismeretlen tetkijetentítte Weimernénak, ho<i>y nem tesek Budapesten. Az Erzsébet-körut
tűri meg ;ováhb az udvarában és 48. számú házban levő ékszerüzlet
bútoraival tgyü t az ulcára tette ki. hatalmas páncélszekrényét törték föl
A legbájosabb 5 felvonásos amerikai
vígjáték a kedves Marié Prévosttal a
Weiiiiernénat kéiségbeej'ő helyzeté- a legmodernebb szerszámokkal fölfőszerepben.
Azonkívül:
ben végre az államrendőrség nyúj- szerelt betörök, de mielőtt még több
tóit fegitsége', mert köleiezte a ház- millió
korona
értékű zsákmátulajdonost az özvegyasszony búto- nyukat
elvihették
volna, menerainak befo^adásáia. Maj-át az asz- külniük
2 felvonásos burleszk-vígjáték, a legkellett,
mert
a
ház
újabb Zigoto megjelenés.
szonyt addi^, mig a ia*áshivatal
viceházmesteniöje észrevette őket.
szobihoz ju.ta ja, a szegényházban
Azonnal rendőrért s aladt, de mire
helyezte el.
C k a p i l i B és a c s o d a f e r r á i .
vkszaéit, a három betörő a* utcára
A szezon legsikerültebb Chapplin vígiutot' és el'üist. A readSiség hatal- Ékszeripart T,iuréku,-u. d r . a r6 i-p.iou.
játéka 2 felvonásban.
mas ;.pparáiussai megírd toita a
a
*
nevetéstől gurulni I nyomozav, amelynek során megFatty mint konyhafőnök.
esté"
" B e l v á r o s i vigjáték- állapították, hogy valószínűiig nem2
felvonásban, Fatiy legnagyszerűbb
?etkrf'-íi be örőb.. da il.Jgo/.űít a fölAugu.zm^n
tárgyalják tört üiiei- e:t. A páncélszekrény föiburleszkje.
Végül:
Ntj-y óandorné bünü vt* NmZ
töréséhez legalább féhupi c.unka
volt izükségrs A rendőr c-g néhány
J'ö-öiiük, arzénadagoásoXa
Vígjáték 1 felvonásban, a nagyszerű
személyi. Írást is szerzett, de pozitív
megmér z c fé.jét. Bűnügyének fó
Hatold Lloyddal a főszerepben.
nyomot
eddii»
tné^
nem
laláit
k.
tárgyalása augus-.tu. 18 ái és 19-én
Cn
lesz Vásárhelyen.
— Villamos világítási anyagok legolElőadások 6 és 9 órakor.

Korzó-Mozi
*

bánditák

nagymestere.

H CSERKESZ
MENYASSZONY.

Belvárosi Mozi

Párisi botrány

Zigotó iskolába jár.

„Ö" mint cow-boy.

csóbban kaphatók Zavizn, Horváth M.-u. 7

— Aranyat Cs aaBstSt a legmagasabb
árban vesz Iritz órás, Dugonics-tér U.»OIJ

x A horgászat kézikönyve hasznos tudnivalókat ad, nélkülözhetetlen útmutatásokat tartalmaz. Kapható
az összes könyvkereskedésekben és
a kiadó Délmagyarország Hit lap- és
Nyomdavállalatnál.
' — Scbwelger Ilonka, hosszabb bécsi
tanulmányútja utln, Jókai utca 6. sz. alatt
aőiruha divattermét megnyitotta.
n»
órllit javíttassa Babosnál.Oroszlán-u. 6

A romániai vasúti katasztrófa.
Romániában Komarniknál vasúti
szerencsétlenség történt. A Prakova
hídja leszakadt a gyorsvonat két
mozdonya alatt. Az első kocsikat
a mozdonyok magukkal rántották.
Az első hirek szerint háromszáz
halottja van a katasztrófának. Ezt a
hirt utóbb megcáfolják. A katasztrófa
következtében heten vesztették életüket. A sebesültek száma husz. A
hidat a német megszállás alatt ideiglenes hasznatatra építenék s még
nem cserélték ki végleges épitménynyel.

Ön
dohányzik
Használjon

DIANA-

1

9CS

«

fogkrémet **
Mindenütt kaphatót
Oyártia : a Diana Kereskedelmi R.-l\
Budapest, V., Nádor-utca 30.

rezei,

bármilyen tét- vagy horganyhulladékot legmagasabb napi árban veszek ^ O I H I
zonáncedényüzlet Tisza Lajos-kOrut 55. i l letőn 15-35. (Mihályi füszerüzlet mellett): m

NYAKKENDŐ

készítés és javítás legszébb kivitelben

SANDOR

I B O L Y A ><*

Mérey-utca 7., I. em.4. Telefon 9—61.

SPORT
S z A K - K A C 2 2 ( 1 : 0 ) . A SzAK
tegnsp néhány tartalékkal Kecskemétre rándult át, ahol nagyszerű
fogadtatásban részesült. A pirosfeketék nem nagyon feküdtek bele
a játékba és igy történhetett meg,
hegy .? második félidőben, dacára
2 : 0 vezetésüknek, a kecskeméti
oapat kiegyenlített. A kis méretű
pályán egyébként is igen nehéz
volt kombinatív játékot mutatni és
a mezőny legjobb embere Bautngarlner kapus volt. A gólokat Haps
és Solti lőtték. Jól bíráskodott Zsá-

day (KÉ4C).

Szegedi atléták gySzelmei Szolnokon 100 m. síkfutás: I. ifj. Ottovay Károly
SzAK 11-2 mp. II. Balogh, a keletmagyírországi kertilet bajnoka 6 m.-eL — 1500 m.
síkfutás; I. Schreiber CzA<, II Witc SzAK,
III. Mikályi SzAK. - Gerelyvetés: L Németh Sz. Máv. 47 m, II. Szabó HTVE.
III. Sas SzAK. — Magasugrás: I. Radd
Kecskeméti AC *. J6 M., II. Szatmári Sz.
Máv. III. Német HTVE. - Sulydobás: I.
Engelthaler HTVE 12 46, II. Orbán Sándor
HTVE, III. Németh, Szolnoki Mav. — Ez
az Öt verseny Pap Dénes vándordijáért,
a hatalmas ezüst kupát 15 ponttal aSzAR
hozta haza - 200, 200. 400, 800 méteres
svJd staféta: I. SzAK. — Ifjúsági rtléták
versenyszámai: 100 m. síkfutás: I. Klonkay SzAK 115 mp., II. Gvéres, Zrínyi 119
mp., III. Orbán Fsrenc 122 mp. — 800
méteres síkfutás: I. Schweiger SzAK 4116
mp. — Ifjúsági staféta: I. Zrínyi Sp E. —
Magasugrás: I. Orbán Ferenc HTVE.
1-71 «., II. Tranger SzAK 161 m. —
Sulydtbás: L Tranger SzAK 9-60 m.

SZKOBD

Szeged, 1922

jatttgj*.

Délutáni m a g á n f o r g a l o m :
egyéb 5150-5200, takarmányH a m a r Királyi
Állaavasalak
' d f u * ' b i r k 6 l * k orazA X* c szövet- 5175-5290,
árpa 4200-4300, rozs 4 0 2 5 - 4075, köles
s é g e difi kerületi közgyűléséi vasárnap
(Magyar Altalános Takarékpénztár r.-t.
, sörárpa
, zab 5400-5503,
tartotta meg. A közgyűlésen Sieberth Imre
szegedi fiókintezetének jelentése.)
Ozletvezetöség, Szeged.
tengeri 4450-4500, korpa 3000-3500.
elnök és dr. Barabás Jenő központi elő4 órakor: Valuták: dollár 1295-1305,
adó vett részt a központ részéről. Az uj
dinár 1 4 8 0 - 1 5 0 0 , márka 283 -288, J i r a
Zúrtahl tózade.
20663/1922. III. szám.
tisztikar egyhangú választás után a követle. 750 -760. szokol 2925-3025.
kezőkép alakult meg: Elnök: Dr. Szeless
Nyitás:
Berlin 119, Hollandia 20210,
Devizák .-'Bukarest 747-50—757 50, Berlin
>zaef, ügyvezető alelnök: Villányi Ármin
Newyork 521 •/«, I.ondon 2319, Páris 43 25,
282 - 287. Milánó
Páris
zeged, alelnök: Wagner Vilmos KecskeMilánó 23 85, Prága 1175, Budapest
'
. Prága 292b—30 25, Wien
mét, kerületi előadó i w i r t h István Szeged,
0 40, 7ágráb f53*/ 4 . Varsó 09'/„ Bécs
3 4 0 - 3 6 0 . Zágráb 3 7 2 5 0 - 3 7 7 50.
jegyző: Györkéi Lajas, pénztáros: Havas
8-01'V o. bélyegzett 002, Bukarest - .
Értesítjük a t. szállító közönséget,
Árpád, ellenőr: Sebők Ferenc. A fegyelmi
6 órakor: Valuták: dollár 1300-1315,
Zárlat:
Berlin
115,
Hollandia
20210.
hogy
a szegedi pályaudvarokra; érbizottság elnöke : Barcza József Kecskedinár 14 8 5 - 1 5 0 0 . márka 282-287. lira
Newyork 521 37",, London 23 17 Páris 43 00
mét, a gazdasági bizottság elnöke: Vilkező
darabáruknak házhoz, illetve
,
lei
752
5
0
7
6
2
50,
szokol
29
2
3
3
0
2
5
.
Milánó
2365,
Kopenhága
—•—,
p
ág»
r
lányi Ármin.
11-70, Budapest ® «0, Zágráb 154, varsó
Devizák: Bukarest 750—760, Berlin 281
üzlethelyiségbe,
vagy viszont feladni
DélkerSleti birkozóbsjnokaág. Cse0 095, Bécs 0-017%, o. bélyegzett 002.
286, Milano —'
'—Páris
,
szándékolt
darabáruknak
a felek kí-kély számú érdeklődő előtt folyt le a kePrága 29 25—30 25, Wien 3-45-3 65 Zág- (
Esti Zürich:
Berlin 114, Newyork
rületi birkozóverseny a SzAK ujszegedi
ráb 3 7 0 - 3 8 0 .
52125, London 23 17, Páris 43-00, Milánó
vánatára az emiilett pályaudvarokra
sporttelepén. A verseny jél volt megren23 72',. Zágráb 154, Prága 1170, Buda'
való, az üzletszabályzat 78 § . 1 .
dezve cs bővelkedett szép és izgalmas
pest 40, Wien OC17'|„ Osztrák bélyegzett
PdeMo ncrtaitA: VERMES ERNŐ
küzdelmekben. Az öl bajnokság közül
0-02, Varsó 9%.
pontja alapján egyeztrényileg három
UptuUjdoaus:
.SZEGED"
UpkudórillaUt
r.-t
kettőt a SzAK, kettőt a Ceglédi MOVE és
Budapest Berlinen át Zürichre: 410.
évre az Ullmann és Seligmann szeegyet a Kecskeméti AC nyert meg. Részletes eredmények: Légsúly: 9 induló. Ker.
gedi fuvarozó cégre bizva volt szálbajnok: Batri (KAC). 2. Fehér (SzAK). 3.
I
P
Mikus (KAC). 4. Somogyi (Ceglédi MOVE).
lítását az Angol—Magyar SzállítBatri minden ellenfelét dobta. — Pehelymányozási
Részvénytársaság fogja
súly : 5 induló. Kerületi bajnok: Vörös
A kiadóhivatalban az alábbi 7 c 4 t r uj,használt, pony- Kerékpár, hegyigumi, fut(SzAK). 2. Farkas (SzAK). 3. Mandelkern
ezután
végezni,
mivel ezen cég a volt
„ ( zsineg, pice- ballgumi, alkatrész, javítás
jeligékre vannak levelek:
(SzAK). E súlycsoportot a SzAK isták egylegolcsóbb
Szántó
Lajosnál,
Ullmann
és
Seligmann
céggel egyesült.
más között intézték el. —
Könnyűsúly;
K. 10.000, Lakáscsere, Buda- horog és kötéláru a legol- Korzó-Mozi í:ázban.
1047
csóbban ifi. Klonkay Andor8 induló. Kerüle.i bajnok: Száraz (Ceglédi
pest, Jó fizetés, Villany.
A vállalkozó cég a fentnevezett
nál Tisza Lajos-körut 32., Magas áron veszek á | | MOVE). 2. Csőr (SzAK) 3. Wiener (SzAK).
Mindenkinél
legmagasabb
sratyorpiaa
<m ruhát, lepedőt, féifi és noi pályaudvarokról Szeged város terü4. Bárányi (KAC). A győztes dobta összes
áron veszek ócskavasat,
fehérneműt. - Friedmanné
ellenfeleit. Legizgalmasabb mérkőzése a
rezet, nikkelt, ólmot, hor- UJ sálkihordó asszony Attila-utca 4, földsz. jobb. stb letén lakó felek lakásának vagy üzletII. helyezett Csőrrel volt, akit nehezen tuganyhulladékot, tollat, üve- a Felsóváiosra felvéietik a
dott csak dobni. Csőr nagyfokú fejlődése
kiadóhivatalban.
Konyhaedények, zománc helyiségének a fél által kijelölt régeket, felső- és alsóruhákat.
föltűnt^ és legyőzetése csakis elegáns és
Boldogaaazony-sugárut 40, Kárpitos Munkákat a leg- edenyek, konyhaberendezészébe vagy onnan az emiilett pályamerész birkózó modorának tulajdonitható.
készit sek gyönyörű választékban.
Nagykörúttal szemben. I f j . jutányosabb áron
E súlycsoportban föltűnt a fiatal Wiener
udvarok egyikéhez szállított árukért
Balog
Sándor,
Kossuth
L.Ker^kpái^n.ik, Pfaf -gépek,
Zsemberi.
95
is, aki a mult évi szereplése óta szintén
sugárut & Telefon 12-09. g»« tQzkő, benzin, karbid, zseba
következő dijakat számithatja s
sokat fejlődött. Tőle még értékes eredméMérle J k é p e a f6k5«ykés-raktár Szántó Józsefnél,
nyeket várunk. — Kitkézépsuly: 8 induló.
arról nyugtát is kell szolgáltatnia:
városi bérpalota, uai
t e l d , magyar-német—szerb
Kerületi bajnok: Nagy Sándor (Ceglédi ; levelező, sok évi gyakorlatMOVE). 2 Beck Ernő SzAK). 3. Györkéi ! tal állandó vagy óránkénti és gyémántokat, aranyat, Legolcsóbb, legj obb fflrdflezüstöt, régi pénzt és minII. (SzAK). 4. Csanády (SzAK). A győztes
siobilt, fBrdShádak
;lalkozásra ajánkozk. — denféle régi órákat magas
Nagy Sandar az itt szerepelt birkózók legm a kiadóhivatalban 112* árért vásárol Deulsch, Korzó- rogel Edénél, Takarektar-u.
a) 50 kg. vagy azon aluli sulyu,
tehetségesebfcíke. Súlycsoportjában csak
Modern, kelvárosi, eisöMozi épület.
i«s3 8. Telefon 10-45, 6 45. nos egy fuvarlevélhez
tartozó szállítCsanádyval küzdött eldöntetleaül, de itt is
emeleti háromszobás lakápontozás alapján ót mondották ki győztes1 B v e g e k e t legmagasabb
mányért K 40 —.
somat
elcserélném
kizárólag
•ek. Szép és eredményes birkózást mutabelvárosi, modern nagyobb i áron vesz. Úgyszintén férfi Feketesas-uic iban, sok pénzt
b) 50 kg. felül minden további
tóit a II helyezett Beck Ernő, aki Nagyon
fog megtakarítani, aau
lakással. Ajánlatok .Lakás* és női ruhaneműt Révész,
kivül minden ellenfelét dobta. NagyHági mellett.
685
megkezdett
ötven
kilogrammért
jeligére
a
kiadóba.
középsúly : 5 induló.
Kerületi bajnok:
Jtllanélé tört arany, ezüst WOLf JAKAB ÉS NA , K 15'—.
Zemkó János (SzAK). 2. Vértes Richárd
febérsütőde
—
kenyérgyár
beváltát Tóth órás, Köl(KAC). 3. Vértes Henrik (KAC). Zemkó
csey-utca 7.
1016 Polgár-utca 31.Telet on 12-93
megerőltetés nélkül győzte le ellenfeleit.
B) Terjedelmes árukéri:
a legnagyobb választékban •vagat bármily mennyiség- Csipei CIPŐI s legjobbak <
Seelenfreundnénál kapható, ben, férfiruhát, fehérneműt és a legolcsóbbak. Iskola- í
c) 50 kg. súlyig terjedő vagy. zon
Tisza Lajos-körut 48.
m a legmagasabb áiban veszek. utca 18. Telefon 15—31 1(32 • aluli sulyu, egy fuvarlevélhez tarlozó
tört aranyát eladni,
Wei8senr.erg, At:ila-u. 8. («6
1 ; szállítmányért K 50 —.
Használt ruháit legjobban
legtöbbet kap érte
éi tékesiű, ha a Szeged apró- öráját,ékszerét javíttassa
é k s z e r e i t javítani,
hirdetései között kínálja el- ; Csűri órásnál, Kárász-utca. legmagasabb in bevált Gyári .; d) 50 kg. felüli minden további
átalakítani, a legolTört aranyat veszek. 660
Béla, Klauzál-ter 2.1015 ; megkezdett
adásra.
ötven
ki ogrimmért
csóbban az

Hirdetménn.

Í

Brilliánst

H) Gyorsárukérl

S

Bútorokat

Gyöngy

Vigye be ?
Hozza be

AranvaVSSÍ

ruajdonos: H e l s s b e r g e r

Leg olcsóbb^ legjobb férfiruhák I

László.

Tőzsde
Budapaatl záró tőzsde.
Valuták: Napoleon 4900-4950, font
—
.dollár 1280
1 3 0 0 - f r . frank
10273—11323. márna 28ü—290
lira
55 7 5 - 5 6 A
o. kor. 3 8 5 - 4 0 5 , rubel
—'
—, lei 7 5 0 - 760, szokol 29 65—
2985, sv. frank
•
•—, kor. dinár
1 4 * 5 - 1 4 8 5 , fr. dinár 1 4 * 5 - 1 4 8 5 , lengyei márka
Irányzat. A mai tőzsdeüzlet bizakodó
hangulatban nyitott. Nyitás u'án a bécsi
korona rend-ivüli lanyhasága az arbitrázspapíron áifolyamara igen kedvezőtlen hatást gyakorolt, ugy hogv ezek Jelentős árveszteséget szenvedtek. luy az Államvasút
1500, Rima több mint 300 koronát vesztett
nyitá*i árfolyamából, Salgó pedig 10C0 koronával jegyzett alacsonyabban. A kuliszlanyh.ság erez tette hatását a korlálpiacon
is, amdyuek alaphangulata baráaágos lett
volna. A bécsi események hatása alatt
azonban iit is majdnem Mjesen megszűnt
az üzlet A valutapiac élénken indut sbár
Zürichből alacsonyabb koronajegyzés érkezett, Berlin hatasa alatt a piac ellanyhult
és a márka kivételével sz összes fizetési
eszközök lokozatosan alacsonyabb árfolyamokon kerültek folszinre. A tözsdeidő vege
felé a niug..'iakban valamivel kedvezőbb
megítélés került lols/inre, a márka ellanyhult, lényeges változás azonban nem
történt. A devizapiac fo-galma csendes. Az
értékpapírpiacon a tözsdeidő utolsó percében megé.énkült az üzlet.
Tarménytózad*
A tartózkodó kínálat és a fokozódó kereslet következtében az irányzat s/il-trd
volt é* a buza körülbelül 125 koronával
drágul Omeg métermázsanki it. Drágult mAg
a takarmányrépa, tenged és i<orpa mig a
zab vál'ozatlan ára oo cserélt gazdát
Hivatal >s árfolyamok : Buza tiszavidéki

í

10 az6fg 20 korona, minden további szó 2 korona.

Ékszeriparba Takaréktár-utca.
2 Gróf-palota,

i

MOSÓÖLTÖNY . . .
LOSTER KABÁT . .
MOSÓ NADRÁG . .
SZÖVETEK MÉTERE

1900*—
2,00*—
700800 —

SZÖV, GYERMEKRUHA
MOSÓ GYERMEKRŰHA
MOSÓ RÖ^ID NADRAG
MOSÓK MÉTERE . .

900'—
700 —
350'—
230 —

Földes Zoltán Kállay A l b e r t i , 6,

K 30 —.

Táblaüveg-raktár éa
: ü v e g e z é s i vállalat
Mérey-utca 6. sz.
r»
Püspök-túri tarok.
K Ö R Ö S I O É Z H . Telefon 1 4 - 7 8 .

P
oloska
tökéletes kiirtására l eg-

Van szerencsém az igen tisztelt közönség b. figyelmébe ajánlani a S O M O O Y I UTCA 12. SZAM alatt levő

biztosabb a Franki-féle
P o ' o e ka-halál. Foltot
nem csinál. A petéket
is kiirtja.
>uoo

bádogos és vizvezetékszerelő műhelyemet,
ahol minden e szakmába vágó javítást elvállalok.

mEFONTiIS3148'k6r

1IW

Kovács Ármin.

SÜRGÖNY!

>'•

•»•( . » • K O K .
. »• KOR.
Kupiiaté «ty*dai:«£ ..
,
rRAHKL ANTAL
-i»y«z*rtára Szeged, Kelaömöí.

Tu'ajos és waggonos K Í J k k
SZÁRAZ IMPORT

nctxiOUKK-,cser-

és gyertyánfa/£Uc'."•'í"

állandóan legolcsóbban kapható a Tiszaparton és Kalvaria-uti telepünkön, nagyban
és kicsinyben, u.y^zintén felvágva

0*>ovay és Winkier.

rE

Telefonsze r : 6— 42. és 2—68.

Turul cipóraktár
Idényre való tekintet;
raktaron levő 301/T jelz.

:
[

fekete chevreaux
nöi cipődet Q 0 0

pántos

koronáért adja el.

K5

*P°nI

Buaapesl

\

r&Co.

összes bányáinak

porosz

/ s z é n és k o k s z
{{"Tnékeiből. bármely
vasútállomásra
t'.inden mcinyitwget a z o n n a l szállít

V^góa<ezső, Budapest
V., fíólhory-u. 5. Telefon 21 7>7, 147-Oü.
Sürgönyeim: Tízezer Budtir>e»l.

KiT

zeneden iétca tendS fiók-

i üz í i e rén .é'9
. ^varorszig Huiap- és Nyomda vállalat, S~eged,

U2Z

i*tgfclz-»iiai

keres.

