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R E S E N 
ARRA A PLAKÁTRA, amely 

többek között Giesswein Sándort és 
Rupert Rezsőt is a hazaárulók 
egyre jobban növekvő táborába so-
rozza és amely plakátot két nápi 
virulás után hivatalosan leragasztot-
tak, most válaszol Rupert Rezső 
egy nyilt levélben, 

(Törlés.) 

tárgyalásán. Bali Mihály levelet is 
irt Polónyinak és tiltakozott e ba-
rátság gyanúja ellen. Ulainék tudva-
levőleg mindenáron gyilkosokat akar-
tak fog' i a Ti za-ügyben és ebben 
a buzgóságukban valóban nem is-
mertek költs-éget és fáradságot. Bali 
Mihá y bizonyára az ellen tiltakozik, 
mintha ő amolyan passzionátus 
fogdmeg volna. Nem, ő csak hiva-
talból és parancsra dolgozik. 

A MAGYAR KORONA zürichi 
hanyatlásának okairól eddig külö-
nösen ket verziót hallottunk. Az 
egyik Peniczky ismeretes interpellá-
ciójával hozza szoros összefüggésbe 
a korona esését, a másik pedig 
német spekulációnak tulajdonítja. 
Az egyik oknyomozás kisgazdapárti 
részWM indult el, a másik keresztény-
párti részről. Bizonyára van ennek 

a zürichi esésnek más oka is, a 
valódi oka, de ma nem szokás és 
nem illik a valódi okokat kutatni. 

HEGEDŰS LÓRÁNT egyébként 
felült a katedrára és tanároknak és 
tanárnőknek előadást tartott az ő 
pénzügyi rendszeréről, amely nem 
osztrák, mint a Széli Kálmáné és 
nem német, mint a Wekerléé volt, 
hanem tősgyökeres és eredéti ma-
gyar. Mi ezt szívesen elhisszük 
Hegedűs Lorántnak, aki ugyanakkor 
azt is megállapítja magáról, 
hogy Einstein hive és az ő teóriája 
rokonságban van az Einstein-elmé-
lettel, csak azt tesszük hozzá, hogy 
ami a magyarságot illeti, ugy látjuk, 
Hegedűs Lóránt pénzügyi teóriája 
nem csupán gyökeresen, de végze-
tesen, sőt tragikusan magyar! Ha 
elméletben nem is, de gyakorlat-
ban az. 

— NEM BABRA MEGY A 
JÁTÉK I — mondja tovább nyilt 
levelében Rupert, „mert azt a súlyos 
tragédiát, melynek függönye Nyugat-
magyarországon már legördülni ké zül 
és azokat a mérhetetlen anyagi ter-
heket, melyek alatt a nemzet már 
roskadni kezd, nem bírhatjuk el, ha 
nem neimetmilliók, hanem csak az 
a kis tarka szegedi 'ársaság lesz a 
nemzet, mely ma a háttérben sor-
sunkat a mapa számlájára intézi". 
Hogy Rupert Rezső e kissé szim-
bolista mondatát a mi mindennapi 
nyelvünkre fordítsuk: addig nincs 
kibontakozás, addig nincs megoldás 
és addig nincs itt lehetősege az 
építőmunkának és európai haladás-
nak, amig a dolgozó milliók pártjá-
nak nincsen szava a nemzet gyüle-
kezetében és nincsen helye az ország 
sorsának intézésében. 

A SZELÍD ÉS TISZTA törekvésű 
Giesswein Sándort most meg már 
nem csupán az Ébredők plakátja, de 
az Andrássy Gyula lapja is szeretné 
a hazaáru ó színében feltünteni, 
mert ez az igazságért küzdő és 
szeretetet hirdető pap nem valami 
nagy elismeréssel nyilatkozott a mai 
hazai állapotokról. Különös dolog 
az a hazaárulás, amely azt akarja, 
hogy a haza sorsa jó kezekbe 
legyen letéve, amey arra törekszik, 
hogy a haza viruljon és fej'ődjék, 
hogy a haza a legelsők sorában fog-
lalhasson helyet, hogy kuliura, jó-
lét, rend és béke, igazság és sza-
badság legyenek ebben a hazában. 
Már pedig Giesswein Sándor és vele 
mi is, másuk is, ezt kívánják, ezt 
akarják és ezen dol óznak legjobb 
erejük és hitük szerint. 

BALI MIHÁLY, a hivatalos ál-
lami kivégző rossz néven vette, 
hogy Polónyi Dez-Ő Ulain doktort 
az ő barátjának nevezte a Tisza-pör 

A Tabódy—Dettre-pör főtárgyalása. 
— A főtárgyalás tizenharmadik napja. — 

A hadbíróság hétfőn folytatta a 
Tabódy—Dettre-pör főtárgyalását. A 
tárgyalást Försíer tábornok, elnök 
jóval nyolc óra után nyitotta meg. 
Több tanút hallgatott ki a bíróság 
— köztük egy volt segédtisztet és 
egy katonai ügyészt —, akik hossza-
san mondották el nagyrészt impresz-
szióÍKat Tabódy és Dettre szereplé-
séről. A tárgyalás iránt egyébként 
igen lanyha az érdeklődés. Nyilván 
a közönség már unni kezdi a forra-
dalmi idők gyakran arra kényszerült 
exponenseinek ügyeit. Erre az una-
lomra vall az is, hogy a hallgatóság 
inkább arra kíváncsi, vájjon szóba-
kerül-e a tárgyaláson valami „pikan-
téria" és „leleplezés" — ma is köz-
szereplő egyéniségek akkori maga-
tartásáról. Ma nem volt semmi 
„pikantéria", semmi „leleplezés": a 
tárgyalótermen végigásitottaz unalom. 

A tárgyalást egyébként egy ízben 
azért kellett félbeszakítani, mert Dettre 
rosszullétről panaszkodott. 

Egy segédtiazt. 

Az első tanú Berger Károly szá-
zados volt, aki a szóban forgó idő-
ben Lázár ezredparancsnok segéd-
tiszje volt. Kőhegyi dr. tárgyalás-
vezető kérdésére elmondja, hogy ju-
tott érintkezésbe Tabódyval. 

Tárgyalásvezető: Március 22-én 
találkozott-e Tabódy ezredes árral ? 

Tanú: Nem. Úgy emlékszem, 
pár nap múlva találkoztam vele, 
amikor Lázár ezredes ur kiszaba-
dult a fogságból. 

Tárgyaldsvezető: Ki tartóztatt. 
Tanú: Egy civilruhás egyén. 
Tárgyalásvezető: És ki szabadí-

totta ki ? 
Tanú: Tudomásom szerint Ta-

bódy ezredes ur. 
Tárgyalásvezető: Kitől tudja ezt? 

Tanú: Lázár ezredes úrtól. 
Tárgyalásvezető: Mit tud a rend-

fokozatok leszakitásáról ? Parancsba 
adták ki ezt? 

Tanú: Hogy parancsba jött-e, 
nem tudom, ugy emlékszem, egy 
főhadnaggyal találkoztam, aki azt 
mondta, hogy a rangjelzéseket le 
kell szedni. 

Tárgyaldsvezető: Kérem, ez akkor 
nagy dolog volt. Nagy emóciót kel-
tett. Talán pontosabban előadhatná, 
amit erről az ügyről tud. 

Tanú: Nem tudok pozitivet e do-
logról. Azt hiszem, parancsba jött. 

Tárgyalásvezető: Igen, parancsba. 
Hát tessék folytatni. 

A tisztikar és Tabódy. 

Tanú: Visszaemlékszem Tabódy 
ezredes ur egy tiszti gyűlésen tar-
tott beszédére, amit a tisztek inge-
rülten és izgatottan fogadtak. 

Tárgyalásvezető: Nem emlékszik 
a beszéd tartalmára? 

Tanú : Nem. Én csak azt tudom, 
hogy a tisztek a gyűlésről izgatottan 
távoztak. 

Tárgyalásvezető: Mit tud a nép-
őrség szervezéséről? 

Tanú: Ezt hivatalosan intézték. 
Bőhmtől rendelet érkezett erről. 

Tárgyalásvezető: Nem volt szó 
arról, hogy a népőrség része a 
vöröshadseregnek ? 

Tanú: Erről nem volt szó. 
Tárgyalásvezető: Jegyzeteibe bele-

tekinthet, de tessék emlékezetből el-
mondani vallomását. 

A megbízhatatlan elemek. 

Tárgyalásvezető: Mit tud a meg-
bízhatatlan elemek eltávolításáról? 

Tanú: Lázár ezredes ur csak 
megbízható embereket vett át. A 
kommün kitörésekor azonban a 

megbízhatatlan elemek beözönlöttek 
a laktanyába. Ezek az elemek ke-
rültek túlsúlyba. Parancsnokom je-
lentést tett Tabódynak, hogy ezeket 
el kell távolítani. Tabódy a javas-
latot elfogadta és közbenjárt az Ügy-
ben a franciáknál is. 

A tanú ezután a tárgyalásvezető 
kérdéseire elmondja, hogyan történt 
a kiválasztás. 

Tárgyalásvezető: Nem kifejezetten 
vörös érzelműek eltávolításáról volf 
szó? 

Tanú: Valószínűleg olyan érzel-
müekről. 

Tárgyalásvezető: Nem adtak ki 
iíyen utasítást ? 

Tanú: Tabódy nem adott ki ilyen 
utasítást, de nem is lehetett volna, 
mert akkof a vörösök uralkodtak. . 

Tárgyalásvezető: Hogy érti ezt ? 
Tana: Akkor még a Budapestről 

jött parancsok érvényben voltak. 
Tárgyalásvezető: Milyen parancsok 

voltak érvényben ? 
Tanú: Nem emlékszem konkréten 

ezekre a parancsokra. 
Tárgyalásvezető: Honnan tudja, 

hogy Pestről jöttek? 
Tanú: Valószínűleg. 
Tárgyalásvezető: Valószínűleg ? 
Tdrgyalásvezető: Talán ez volt az 

irányadó, csak nem lehetett pa-
rancsba kiadni? 

Tanú: Ugy értelmezték a dolgot, 
hogy azoknak, akik március 21-e 
után érkeztek, el kell távozniok. 

Tárgyalásvezető: Ezek között le-
hettek olyanok is, akik nem voltak 
kommunisták? 

Тали: Lehetett köztük egy-két 
becsületes ember. 

Tárgyalásvezető: A parancsnokok 
nem hatottak közre a kiválasztásnál? 

Tanú: Nem. Azért kellett mind 
elbocsátani, nehogy észrevegyék az 
intenciót. Még igy is memorandum-
mal fordultak Tabódyhoz és fel-
mentünk hozzá, hogy nyugtassa 
meg az embereket. Ennek tulaj-
donítom, hogy a legénységet el-
tudtuk távolítani. 

Tdrgyalásvezető: A vádlott azzal 
védekezik, hogy személyesen is közre-
működött a kiválasztásnál. 

Tanú: A parancsnokók nem is 
tehették ezt, mert azonnal anachia 
tört votha ki a kaszárnyában. 

Tárgyalásvezető: Tisztek nem men-
tek ki? 

Tanú: Igen. Egy. Zámbó. 

A 62. ezámu К. T. parancs. 

Tárgyalázvezető: Mit tud a 62. 
számú К. T. parancsról, amelyet 
Tabódy adott ki. 

Tanú: Én Tabódy diktálására 
jegyzeteim alapján készítettem el a 
parancsot. 

Tárgyalásvezető: Szóval Tabódy 
diktálta a parancsot? 

Tanú: Igen. 
Tdrgyalásvezető: Kifogást nem tet-

tek ellene? 
Tanú: Nem. 

Akinek igaza van, nincsen' szüksége alacsony szenvedélyek felkorbácsolására. 
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A tárgyalásvezető ezután szemel-
vényeket olvas fel a parancsból. 

Tanu: Sorra vettük a legénység 
által beadott memorandum pontjait 
és azokra válaszképpen fogalmazta 
meg Tabódy a parancsot 

Tárgyalásvezető: Tehát a paran-
csot Tabódy fogalmazta? 

A lényeg és a »szósz." 

Tanú: Lényegében igen. De azt 
mondta, a szószt mi Írjuk hozzá. 
(Derültség.) 

Tárgyalásvezető: Szeretném tudni: 
mit diktált Tabódy és mi a szósz, 
amit saját maguktól írtak a pa-
rancsba. 

Tanú: Ezt nem tudnám pontosan 
megmondani. 

Tárgyaláivezető: Meg vannak a 
jegyzetei ? 

Тали: A blokkoknak ott kell len-
niök az ezredirodában. 

Tárgyalásvezető: Talán nagyjá-
ban meg tudná mondni, milyen kife-
jezésekkel élt Tabódy? 

Толи: Én csak azt tudom, hogy 
a megnyugtatás volt a célja. 

Tárgyalásvezető: Ezt mind értem. 
De mégis meg kell állapítani: mi a 
Tabódy fogalmazása a parancsban, 
mert csak az terheli. A szósz nem 
őt terhelt. 

Tanú: Két év után bajos erre 
visszaemlékezni. 

Tárgyalásvezető: Például, mondta-e 
azt, hogy a proletárdiktatúrának va-
kon kell engedelmeskedni ? — vagy 
ez is szósz? 

Tanú: Azt, hogy melyik szó, me-
lyik mondat a Tabódyé és mi a 
szósz, nem tudom. 

Tárgyalásvezető: A pörnek ez a 
parancs egyik fundamentuma. Az 
volt-e tehát az intenció, hogy a pro-
letárság domináljon? 

Тили: Igen. 
Tárgyalásvezető: És hogy a ka-

tonaság feladata a proletárság vé-
delme? 

Tanú: Igen. 
Tárgyalásvezető: A szavakra nem 

vagyok kíváncsi. Szóval az intenció 
ez volt? 

Tanú: Igen. 
Tárgyalásvezető: A parancsot ki-

hirdették a legénység előtt? 
Tanú: Egy hét múlva. A tanú 

ezután elmondja, hogy Tabódy min-
denkor hozzájárult a fegyelem fen-
tartáeára vonatkozó javaslatokhoz és 
a panaszokat orvosolta. Többször 
kijelentette, hogy б nem politikus, a 
tisztek pedig többet politizálnak, 
mint ő. 

, Aki bolsevistának tart, 

bolond." 

A tanú emlékszik egy beszélge-
tésre is. Tabódy ugyanis egy ízben 
ezt mondotta neki: 

— Tudom, hogy sokan bolsevis-
tának tartanak. De aki ezt föltételezi 
rólam, bolond. 

Rablógyilkosokkal nem szövet-
kezem. 

A tárgyalásvezető kérdésére a tanú 
ezután elmondja tapasztalatait Ta-
bódy magatartásáról a tisztek érde-
keit illetően és a rendfokoza:ok le-
vétele tekintetében. 

A tanú Dettréről. 

Tárgyalásvezető: Dettréről mit 
tud? 

A tanú elmondja, hogy Dettre 
ajánlotta őt segédtisztnek és műkö-
désében általában az a cél vezette, 
hogy megnyugtatólag hasson. 

Tárgyalásvezető: Beszélt-e Dettre 
a vörös áradatról és mondotta-e azt, 
hogy nem lehet feltartóztatni? 

Tanú: Mondta. 
Tárgyalásvezető: Mivel igyekezett 

bizonyítani ezt? 

Толи: Most már nem emlékszem. 
Tárgyalásvezető: Nem mondta-e 

azt, hogy ezek csak olyan hirek? 
Толи: Nem. 
Tárgyalásvezető: Tehát a proletár-

diktatúra érdekében tartott beszédet ? 
Tanú: A tisztikar megmentése ér-

dekében. 
Tárgyalásvezető: Ez volt a be-

vallóit célja? 

„Csak célt tévesztett". 

Толи: Az én benyomásom az 
volt, hogy Dettre nem a proletár-
diktatúra érdekében működik, ha-
nem a tisztikar érdekében, csak 
célt tévesztett. 

Tárgyalásvezető: Izgató volt a 
beszéd tartalma? 

Толи: Nem hiszem. 
Tárgyalásvezető: Mi a véleménye 

általában Dettre szerepléséről? 
Тали: Az összbenyomásom az 

volt, hogy ő volt a parancsnokság 
lelke és hogy Tabódyra a legna-
gyobb hatással volt. Ugy viselke-
dett, mintha teljesen önallóan in-
tézkedhetnék Tabódy megkérdezése 
nélkül is. 

Az ügyész és a védők. 

Faur dr. ügyész intéz ezután 
kérdéseket a tanúhoz, majd 

Baránszky dr. védő: Nem gon-
dolja tanú ur, hogy a proletárság 
kifejezés azért fordult oly sokszor 
elő, hogy abban az időben ez a ki-
fejezés alkalmas volt a legénység 
bizalmának megnyerésére ? 

Толи: Igen, mert enélkül nem 
lehe'ett volna őket megnyugtatni. 

Eisner Manó dr.: Meddig műkö-
dött ön? 

A látszat és a maszlag. 

Толи: Az ellenforradalomig. 
Eisner dr.: Volt-e szükség at ban az 

időben arra, hogy bizonyos látsza-
tot megóvjanak és hogy a parancs-
nokok beadjanak valami maszlagot, 
hogy azután a főbb dolgokban aka-
ratukat érvényesíthessék ? 

Тали: Erre feltétlenül szükség 
volt. Enélkül a frázisok nélkül nem 
lehetett volna a rendet fentartani és 
ha Tabódy nem adta ki volna a szó-
banforgó parancsot a 46-os lakta-
nyában, feltétlenül anarchia tört 
volna ki. 

Eisner dr.: Mi látszott fontosabb-
nak, hogy a megbízhatatlan elemek 
valóban eltávozzanak, vagy pedig az 
hogy a tisziikar egy része rossz 
szemmel ne nézze a parancsnoko-
kat? 

Тали: A megbízhatatlan elemek 
eltávolítása fontosabb volt. 

Eisner dr.: Volt-e abban az idő-
ben legénységi terror a parancsno-
kok ellen? Vagyis azt tehették-e a 
parancsnokok, amit jónak láttak? 

Tanú: A tisztikar nem tehette azt, 
amit szeretett volna. Kényszerhely-
zetben volt. 

Eisner dr.: Miben mutatkozott ez 
a kényszer? 

Tanú: Volt eset, hogy a katonák 
felfegyverkezve jöttek az irodába. 

Eisner dr.: Nem lehetett volna e 
tenni valamit a terror ellen? 

Tanú: Nem. 

Eisner: Talán, ha a tisztek fel-
léptek volna. Nem voltak ilyen vál-
lalkozók? 

Толи: Ezt nem mondom, de nem 
hinném, hogy pár tiszt a felfegyver-
kezett legénységgel szembekeheiett 
volna. 

Eisner dr.: A tisztigyülésen el-
hangzott beszéd elején jelen volt 
tanú ur? Voltak-e közbeszólások, 
kérdések ? 

Tanú: Valószínűleg, azt hiszem. 
Eisner dr.: Volt-e szó arról, hogy 

Szegeden népőrség alakult ? Nem 
vörösőiség, hanem népőrség. 

Tanú: Lehetséges. 
Eisner dr.: 1920 januárjában ezt 

határozottan állította vallomásában. 
Tanú: Valószínű, hogy akkor 

megfelel. 
Eisner dr.: A tiszti gyűlésen in-

kább annak örültek volna-e akkor, 
hogy például sikerül az ellenforra-
dalom, vagy inkább sorsuk miatt 
nyugtalankodtak a tiszlek? 

Tanu: Nem nyugtalankodtak. 
Eisner dr.: Mi váltotta ki pél-

dául Dettre működésével szemben a 
nyugtalanságot, talán a politikai 
helyzet miatt nyugtalankodtak a 
tisztek ? 

Tanú: Vártak valamit, ami nem 
teljesült. 

A vádlónak észrevételei. 

Ezután Tabódy teszi meg észrevéte-
leit a ümu vallomására. A parancs fo-
galmazására nézve megjegyzi, hogy 
szerinte sértő lett volna Lázárral es 
segédtisztjével szemben, ha neki 
ke lett volna megfogalmaznia a pa-
rancsot Emlékezteti a tanút arra és 
többször hivatkozott előtte nehéz 
helyzetére. 

Az ügyész ellenzi 
a tanú megesketését. 

Faur dr. ügyész ellenzi a tanú 
megesketését, a védők kívánják. 

A bíróság a tanút megesketi. 
Az ügyész semmiségi okot jelent be. 

Ujabb vallomás. 

Ezután Zsifkovics József száza-
dost, katonai ügyészt hallgatta 
ki a biróoág. EIrrondja a Nagel-
ügy részleteit, majd előadja, hogy 
egy alkalommal négyszemközt ezre-
des urnák szólította Tabódyt, aki ez 
ellen tiltakozott. 

Baránszky dr. kérdéseire kijelenti 
a tanú, hogy a törvényes formák 
közt is fent lehetett volna tartani a 
rendet. 

Tabódy: A rend fentartása volt a 
célom. Mondtam-e azt tanú urnák, 
hogy nem bánom, hi bolondnak is 
fognak nyilvánítani, de a rendet 
bármi módon is fentartom ? 

Tanú: Igen. 
Dettre : Emlékszik-e arra, hogy 

elitéltem a kommunizmust? 
Tanú: Egy alkalommal mondott 

ilyesmit. 

Egy vezérkari századom 

Szűcs Endre vezérkari százados 
volt a következő tanu. 

A tárgyalásvezető kérdésére el-
mondja impresszióit a tiszti gyüés 
lefolyásáról, a kiürítési parancsról. 
Szerinte Tabódy nem erőszakolta a 
kiürítést, csak látszatra akarta a pa-
rancsot végrehajtani. Tanúnak is 
azt mondta, ha nem tud elmenni, 
m^jd tanúsítja, hogy nem 
lehetett. Emlékszik arra, hogy 
Tabódy egy izben kijelentette, hogy 
biztosítani akarja magát a vörösök 
és fehérek ellen. 

A tanu ezután Dettréről beszél. 
Főként arra emlékszik, hogy piros 
gombot viselt 

Az ügyész és Baránszky intéznek 
ezután lényegtelen kérdéseket a 
tanúhoz. 

Baránszky dr. ellenzi a tanu meg- j 
eskelését. A bíróság elrendeli. A 
védő emiatt semmiségi okot jelent be. 

Az elnök ezután szünetet rendelt tl. 

A többi tanu. 

Szünet után Vass M*rnit tanítónő j 
kihallgatása következe t Elmond a, 1 

hogy Tabódyval <gv házban lakik. 
Egy alkalommal hillot a, amikor 
Tabódy kijelentette: bolsevizmus ! 

a borzalmak borz Ez nem I 
valósítható meg sem praxisban, sem ' 

teóriában". Tabódy még kijelentette 
azt is, hogy abban látja a haza 
megmentését, ha a parasztpártot 
megalakitják. 

A tanu megesketése után Vass 
Erzsébet tanítónő elmondta, hogy 
Tabódyt a legnagyobb magyarnak 
ismeri, aki a bolsevizmust mindig a 
legmélyebben elitélte. 

Oyarmathy János rendőrfelügyelő 
elbeszélte, hogy Újszegeden teljesí-
tett szolgálatot, amikor Nagel és 
Zsirkay letartóztatására Szakáll rend-
őrkapiiány parancsot adott neki. 
Kijelentette, hogy azon a rendőr-
tiszti gyűlésen jelen volt, amelyen 
Tabódy egy beszéd keretében el-
mondta, hogy a rendfokozat vise-
lése be van tiltva és igy alkalmaz-
kodni kell a helyzethez. 

A tárgyalást az elnök ezután kedd 
reggel nyolcórára tűzte ki. 

A dorozsmai képviselőtestület 
az államrendőrség ellen. 

A dorozsmai gazdakör beadvány-
nyal fordult a dorozsmai képviselő-
testülethez és indítványozta, hogy a 
képviselőtestület kérje a belügymi-
nisztertől, hogy a község külterüle-
tén működő csendőrség szolgálatát 
terjesszék ki a község belterületére 
és az államrendőrség működését 
szüntessék be. 

Szombaton tartotta meg a kép-
viselőtestület rendes közgyűlését. A 
közgyűlésen Komáromi János köz-
ségi jegyző terjesztette elő a gazda-
kör indítványát és kijelentette, hogy 
az államrendőrség működésének meg-
szüntetése esetén a községnek szer-
veznie kell községi rendőrséget, 
amely évi 200.000 korona többlet-
kiadást eredményezne. E után Varga 
György főbíró azt mondotta, hogy 
a rendőrség „visszaéléseket" követ 
el. Szerinte a doro/smai állam-
rendőrség a hatalommal való vissza-
élés súlyos lépését követte el akkor, 
amikor őt, a főbírót kihágásért meg-
büntette. 

Ezután Bottka Sándor dr. fő-
kapitány szólalt fel. Kijelentette, 
hogy a rend fentartása még nem 
hatalommal való visszaélés. Tapasz-
talta, hogy a dorozsmai rendőrség 

! a leglelkiismeretesebben teljesítette 
kötelességét. 

A közgyűlés kevés szótöbbséggel 
elhatározta, hogy a dorozsmai állam-
rendőr» é? működésének megszünte-

i tése tá-gyában feliratot intéz a bel-
ügymimszLrhez és kérni fogja a 
csendőrség visszahelyezését. 

Belvárosi Mozi 
TELEFON: 

Igazgatóság 2-58. — Pénztár . 5-82. 

Ma kedden, utoljára 
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Lengye l Z o l t á n 
va l lomása . 

— A Tisza-pör Kitárgyalása. — 

Budapest, aug. 8. A mai tárgyalást 
Lengyel Zoltán dr. tanú kihallgatá-
sával kezdte meg a biróság. 

Elnök: Sztanykovszky védője volt ? 

Tanú: Igen. 

Elnök: Másnak nem volt az ügy-
védje? 

Tanú: Éppen ezt akarom előter-
jeszteni. Én tanú vagyok oly dol-
gokra nézve is, amelyeket mint ügy-
véd tudtam meg. Sztanykovszky 
bízott meg a polgári eljárás során 
védelmével. Sztanykovszkyval szem-
ben tehát titoktartásra vagyok kőte-

i lezve. Felkért védelmére Dobó is. 
Az 0 ügyében el nem jártam, azonban 
bizonyos információkat tőle kaptam. 
Megtisztelt bizalmával Vágó-Wilheim 
Jenő is, mert nem volt megelégedve 
védője kvalitásával. Nem vállaltam 
az ügyét, de megigértem, hogy 
keresek számára egy nagystilü ügy-
védet. 

A védő az ügyvédek és Lengyel 
Zoltán hosszabb vitája után a bíró-
ság elrendeli Lengyel Zoltán tanú 
kihallgatását. 

Lengyel elsősorban Friedricchel 
foglalkozik és igyekszik bizonyítani, 
hogy október 29-én és 30-án Buda-
pesten volt. 

Elnök : Sztanykovszky itt a főtár-
gyaláson azt mondotta, hogy az 
ügyész kapacitálta ót arra, hogy 
magára vállalja a gyilkosságot, mert 
Lengyel Zoltán garantálta, hogy 
semmi baja nem lesz Igaz-e ez? 

Lengyel kijelenti, hogy nem igaz. 
Sztanykovszkyval sohasem beszélt 
négyszemközt. 

Ezután szünet következett. Majd 
Lengyel Zoltán ismertette a Sztany-
kovszky halálos ítélete ellen beadott 
semmiségi panaszt. Leírta a Ro-
heim-villában és az Astoriában 
megtartott helyszíni szemlét. A vil-
lában jelen voltak mindannyian, 

i Meg voltak győződve, hogy a vád-
lottak igazat mondanak Elmondja, 
hogy miért vállalta Heitai védelmét. 
Megcáfolja az Ember egyik cikké-
nek azt az állítását, mintha Heitai 
az ő közvetítésével ötven ezer koro-
nát kapott volna Károlyi Imrétől. 

A tárgyalást kedden folytatják. 

Aranyat, brilliánst, 
ékszereket és régiségeket legma-
gasabb árért vásárolja Szegeden Ú 
Széchenyi tér 2. Telefon 133 

A legfelsőbb tanács napi-
rendje. 

Bécs. aug. 8. (MTI.) A párisi 
Petit Journal jelentése szerint a leg-
felsőbb tanács napirendje a követ-
kező : > 

1. Felsősziléziába küldendő csapat-
megerősítések kérdése. 

2. Felsőszilézia felosztása. 

3. A szankciók kérdése a rajnai 
tartományokban 

3. A háborús bűnösök kérdése. 

5. Oroszország, élelmezése. 

6. A versaillesi szerződés léghajó-
zási határozmányai. 

7. A keleti kérdés. 

8. Auszjria pénzügyi megsegítése. 

9. Albánia kérdése. 

Ismét „módosították" 
az internálás! rendeletet. 

Ujabb „felülvizsgáló-bízottság" utazik le Zalaegerszegre. 
— Háromhavonkint felülvizsgálják az internáltak ügyét 
— A régi internálásokat is revízió alá veszik. -

A belügyminiszter valamennyi 
vármegye alispánját, a kerületi 
rendőrkapitányokat és a budapesti 
államrendőrség főkapitányát arról 
értesítette, hogy az állam biztonsá-
gára vtszélyes, vagy aggályos egyé-
nek internálásáról a mult évben ki-
adott rendeletet módosította oly ér-
telemben, hogy ezentúl minden egyes 
internált iigyét az internálási hatá-
rozat keltétől számított három hó-
napon belül fölülvizsgálat alá kell 
venni és ha a vizsgálat azt ered-
ményezné, hogy az internálás tulaj-
donképeni oka már megszűnt, az 
illető internáltat szabadon kell bo-
csájtani. De felülvizsgálat alá es-
nek nemcsak az újonnan keletke-
zett internálási ügyek, hanem a 
régiek is,tekintet nélkül arra, hogy 
már előző alkalmakkor voltak-e re-
vízió alatt. 

Kötelesek az illetékes II. fokú 
rendőrhatóságok a joghatóságok alá 
tartozó területekről történt internálá-
sok ügyét — mondja a belügymi-
niszter rendelete — a három hónap 
elteltével kimerítő véleményes jelentés 
kíséretében a belügyminisztériumba 
haladék nélkül felterjeszteni. Azt, 
hogy egyes esetekben az internálás 
oka fennforog-e vagy sem, a II. fokú 
rendőrhatóság véleményének figye-
lembevételével és szükség esetén az 
egyes internáltak személyes meghall-
gatása után a belügyminiszter álla-
pítja meg. 

Ez utóbbi rendelkezés szerint a 

belügyminisztérium kebeléből leg-
közelebb felülvizsgálóbizottság megy 
ki az internáló-táborba, hogy min-
den egyes internált ügyét revízió 
alá vegye. A bizottság véleményes 
javaslata alapján aztán a belügy-
miniszter dönt a szabadlábrahelye-
zésről. 

Az uj felülvizsgáló-bizottság össze-
állításáról most tanácskoznak a bel-
ügyminisztériumban. 

Az újonnan összeállított felül-
vizsgáló-bizottság a napokban le-
utazik Zalaegerszegre. 

A felülvizsgáló bizottság munkája, 
mint gz egyik kurzuslap közli, őszig 
eltart. 

Az a véleményünk, hogy a sok 
toldozás-foldozás helyett meg kell 
szüntetni az internálásokat. Ezek az 
„injekciók" nem sokat érnek. De ha 
már „módosítják" a rendeletet, ne 
húzzák halasszák az ügyet az „ala-
pos" revizió címén. Tehát minél 
gyorsabban azzal a „felülvizsgálat-
tal." 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Párisba utazik az amerikai 

nagykövet. 

London, aug. 8. Az amerikai nagy-
követ Párisba utazik a legfelsőbb 
tanács értekezletére. 
• * * * * * ¥ * * * * * * * * * * * * • 

Aki a demokráciának hive, 

támogassa A MUNKÁT . 

Használja ki 
az alkalmat! 

Ismét a februári 

br i l l iáns t á rgyakér t , 
arany- és ezüst-ék-
s z e r e k é r t és pén-
zekér t , valamint ant ik 
OO t á rgyakér t . OO 

FISCHER K. ékszerész 
Kárász-utca 14. 

> Korzó-kávéház mellett. < 

Tart a bonyodalom a 
szegedi szinház körül. 
— Uj jelentkező a láthatáron. — 

Megírta A Munka, hogy a szegedi 
szinház ügyében szombaton fordulat 
állott be. Palágyi Lajos színigazgató» 
ugyanis bejelentette a polgármester-
nek, hogy Csáky Antal békésgyulai 
színigazgató hajlandó átvenni a szín-
házat az eddigi feltételek mellett, 
„csupán" a helyáremelésben kér a 
tanácstól szabadkezet. Ha a tanács 
nem látna Csáky személyében kultu-
rális garanciát, oly művezető-igaz-
gatót hajlandó alkalmazni, aki a 
tanácsnak minden tekintetben meg-
felel. Kijelentette ezenkívül Palágyi azt 
is hogy Csákynak bőven van pénze 
és amennyiben a tanács az ajánlatot 
elfogadja, azonnal hajlandó fizetni. 

Palágyi ebben az ügyben bead-
ványt intézett a tanácshoz. A bead-
ványban Palágyi kijelenti, hogy a 
feltételek teljesítése után hajlandó a 
színházat átadni Csáky Antal szin-
tén beadvánnyal fordult a tanács-
hoz. Csáky jelentette, hogy hajlandó 
olyan művezető-igazgatót alkalmazni, 
akinek személye kellő kulturális ga-
ranciát nyújt, 

Hétfőn reggel Gaál Endre dr. 
kulturszenátornál megjelent Hldvéghy 
Ernő, az Országos SÍ ínész Egyesü-
let alelnöke és kijelentette, ho<y ab-
ban az esetben, ha Csákynak sike-
rül a szegedi szinház átvétele, ő 
lenne a szinház művezető igazgatója. 

A hétfői tanácsülésen tárgyalta az 
ügyet a tanács és o'y értei nü hatá-
rozatot hozott, hogy Csáky ajánlatát 
elfogadja, de kiköii, hogy a Szinész 
Egyesület vállaljon felelősségei Csáky-
ért. 

A tanács Hidvéghy Ernő személyé-
ben (és bizonyára nem ok nélkül) 
nem iát kellő garanciát arra nézve, 
hogy a szinház irányítása megfelel-e 
Szeged kulturkivánalmainak 

Az átvételi dijat egyébként a ta-
nács határozatának közlésétől szá-
mított negyvennyolc órán belül Csáky-
nak le étbe kell helyeznie 

Vágőt letartóztatták ? 
Bécs, aug. 8. Vágó Béla volt 

hadügyi népbiztost tegnap Zsala 
cseh-szlovák városban letartóztatták 
és erős fedezettel Prágába szállítot-
ták. Vágó útlevél nélkül szökött át 
Német-Ausztriából Cseh-szlovákiába, 
ahol a III. internacionálé alapján 
álló szélső munkásság vezéreivel 
akarta közölni Kun Béla utasításait 
Az eljárás egyelőre csak jogosulat-
lan határátlépés cimén indul meg 
ellene. 

A pénzügyminiszter .vissza-
vonul". 

Budapest, aug. 8. Hegedűs Lóránt 
azzal a feltétellel vállalta tavaly de-
cemberben a pénzügyminiszteri tár-
cát, hogy egy esztendeig lesz Magyar-
ország pénzügyi diktátora, megalkotja 
a törvényeket, azután visszavonul. A 
többit csinálja majd az utódja. A 
pénzügyminiszter az egy esztendei 
terminust annyira komolyan veszi és 
ebhez annyira ragaszkodik, hogy már 
most előkészíti visszavonulásának 
ulját. Hegedűs Lóránt Amerikába 
szándékozik utazni. Ott két-három 
hónapot fog eltölteni, ugy hogy 
előreláthatólag a jövő év február— 
márciusában tér maid onnan haza. 
Értesülésünk szerint Hegedűs Lóránt 
a neki felajánlott állást a Hitel-
Banknál el fogja fogadni s így 
nem tér vissza a Kereskedelmi 
Bankhoz, amelynél viselt igazgatói 
állásáról eddig nem mondott Ie-
véfclegesen, hanem csak egy esz-
tendőre szabadságoltatta magát. 
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HÍREK 
A kitiltott déli kiadás. 

A Szegedi Napló déli kiadásának 

utcai árusítását a belügyminiszter 

betiltotta. 

i, < i í :•. 39*11«; 

(Törlés.) 

A magyar—orosz hadifogoly-egyezmény. 

— A keddi ülés. A nemzetgyű-
lés keddi ülésére vihart jósolnak. 
Rakovszky és Beniczky mentelmi 
ügyét tárgyalja. Sokan beszélnek 
majd, az ellenzék állítólag, felvonul." 
Hir szerint felszólal Apponyi Albert 
gróf is. 

— Apponyi Budapesten. Apponyi Al-
bert gróf, aki néhány hetet Karlsbadban 
töltött, tegnap érkezett vissza a fővárosba. 
Eredeti szándéka az volt, hogy onnan 
éberhardi birtokára utazik, a csehek azon-
ban a békeszerződés rendelkezéseinek vi-
lágos megszegésével megtagadták számára 
az engedély megadását. 

— Beniczky és Sréter sajtópöre. A MTI. 
jelenti: Meg a mult év folyamán történt,hogy 
Beniczky Ödön volt belügyminiszter az Az 
Ljsdg élén támadó nyilatkozatot tett 
közzé Sréter István volt hadügyminiszter 
ellen. A cikk meggyanusitást tartalmazott 
azon irányban, mintha Sréter a kis ántánt 
képviselőivel összejátszott volna a király-
kérdésben. A királyi ügyészség hivatalból 
indította meg az eljárást sajtó utján elkö-
vetett rágalmazás címén Beniczky Ödön 
volt belügyminszter ellen, akit Kovács 
Miklós vizsgálóbíró most hallgatott ki. 
Beniczky elvállalta a sajtójogi felelősséget 
és a valódiság bizonyítását közérdek cí-
mén kérte. Az iratok az ügyészséghez 
kérültek érdemleges indítványtétel végett 

— A pék eh ismét emelni akar-
nak. A szegedi sütőiparosok be-
advánnyal fordultak az árvizsgáló-
bizottsághoz. A beadványban a 
sütőmesterek kérik az árvizsgáló-
bizottságot, hogy a sütési dijakat 
felemelhessék a budapesti sütési 
díjszabáson felül negyven százalék-
kal. A sütési dijat tehát az eddigi 
egy korona helyett kilónkint két 
korona nyolcvan fillérben állapítanák 
meg. Ezt a kérelmet a fa árának 
folytonos emelkedésével indokolják. 
Az árvizsgáló-bizottság a kérelem-
i a ke«1di ül sén foglalkozik és 
i. ni bizonnyal el fogja utasítani, 
mert ez ujabb — jogtalan — meg-
terhelése lenne az amúgy is agyon-
sanyargatott szegény lakosságnak. 1 

A r c k é p e s 
tes Simonyi Lajos 
Somogyi-u-. 24. (Korzó-kávéház mellett.) 

Budapest, augusitus 8. A MTI. 
elenti: A magyar—orosz hadifogoly-
egyezmény, melyet magyar részről 
dr. Jungettk miniszteri osztálytaná-
csos és orosz részfői Kanetzky 
orosz követ Rigában aláirtak, főbb 
pontjai a következő megállapításokat 
tartalmazzák: 

1. Az orosz- és ukrán-kormány el-
bocsátja és az orosz határig to-
vábbítja az összes magyar hadifog-
lyokat, ugy a tiszteket, mint a legény-
ségi állománybelieket, akik európai 
Oroszországban, Ukrániában, Tur-
kesztánban és Szibériában tartóz-
kodnak, a mai Magyarországból szár-
mazó valamennyi polgári egyént, 
akik a fenti területen vannak és a 
Moszkvában visszatartott Marschall 
századost. 

2. A magyar kormány elbocsájtja 
és a határig továbbítja az összes 

• 

ukrán és orosz hadifoglyokat és pol-
gári egyéneket, akik még Magyar-
ország területén tartózkodnak. 

3. A magyar kormány kC'dezi 
magát, hogy a külön névjegyzékben 
felsorolt négyszáz elitélt egyénnek meg-
engedi az Oroszországba való ki-
vándorlást. Az orosz kormány a jö-
vőben a névjegyzékben megnevezett 
egyéneken kívül nem kér ki senkit. 

A hadifoglyok kicserélése elvileg 
a következő módon fog történni: 

1. A Magyarországon levő orosz 
hadifoglyokkal szemben kicserélik 
az Oroszországban levő legénységi 
állománybeli magyar hadifoglyokat. 

2. Az Oroszországban visszatartott 
magyar tiszteket és polgári egyéne-
ket, valamint Marschall századost a 
szerződés függelékében felvett négy-
száz elitélttel cserélik ki. 

— Egyik tizenkilenc . . . Prágából je-
lentik a MTl.-nak : Augusztus li-én rnorva-
sziléziai gyáriparosok szövetsége a frisderk-
mittbecki medencében foglalkoztatott mun-
kások kollektív-szerződését felmondták. 
Tizenkét vasgyárról és körülbelül négy-
ezer munkásról van szó. A gyárosok lépé-
süket azzal indokolják, hogy az üzemi 
költségeket körlátozniok kell, mert külön-
ben nem állják meg a versenyt. 

— Megkezdte működését az 
ántánt-mlgszió. Az ántánt-misszió 
már megkezdte működését á meg-
szállott Baranyában. A szerb kor-
mány Gyorgyevias György ezredest 
nevezte ki a kiürítő szerb csapatok 
parancsnokává. Az ántánt megbízot-
tai veszik át a területet és azok ad-
ják át a magyaroknak. A magyar 
ós a szerb csapatok között semle-
ges zóna lesz, ahol az ott felállított 
csendőrség látja el a szolgálatot. A 
hivatalos kiürítés kedden kezdődik. 
A magyar kormány mindent meg 
tesz a kiürítendő területek átvételére. 
Kisszely Gyula dr. belügyminiszteri 
tanácsost kormánybiztossá nevezte 
ki; mellette még 3 miniszteri biztos 
fog működni: Meskó Zoltán, Kószó 
Isrván és Patacsi Dénes. 

— T*z egy. Hajógyárban. Stockholm-
ból jeMhtik: Éjfélkor a svéd flotta hajó-
gyárában tüz támadt s rövid idő alatt a 
hatalmas hajógyár teljesen lángokban ál-
lott. Nlgy veszély fenyegette a hires Nor-
disk-houseet, amely a hajógyár közvetlen 
közelében van. A tüz, amely egész éjszaka 
tartott, borzalmasan nagyszerű látványt 
nyújtott. Időről-időre borzalmas robbaná-
sok reszkették meg a levegőt. A kárt még 
nem is lehet áttekinteni. A műhelyeken 
kívül nagyszámú repülőmotor és repülő-
gép pusztult el. 

— Szabadlábra helyezik az ir 
parlament letartóztatott tagjait. 
Londonból jelentik: A kormánynak 
az az elhatározása, hogy a"^jyil kos-
ság miatt halálra itélt Mac Owen ki-
vételével a sinnfein parlament vala-
mennyi tagját szabadlábrahelyezi, 
A sinnfein kabinet a fegyverszünet 
megszegésével fenyegetődzik, ha Mac 
Owen-t nem bocsátják szabadon. 

— Van vérhas, caak járvány nincs-
A főorvosi hivatal jelentése szerint julius 
15-étől julius 31-ig bezárólag vörhenyben 
10, kanyaróban 4, hökhurutban 3, hasi-
hagymázban 4, vérhasban harminchárom, 
orbáncban 1 és maláriában pedig 2 ujabb 
megbetegedés történt. A jelentés szerint 
vérhasjárvány nincs, de a megbetegedések 
továbbterjedésének meggátolása érdekében 
a főorvosi hivatal minden óvóintézkedést 
megtett 

—• Válságban a spanyol kor-
mány. Párisból jelentik: A mellilai 
események következtében a spanyol 
kormány helyzete válságos. A had-
ügyminiszter állítólag már be is 
adta lemondásit. 

— Színielőadást rendeznek a színé-
szek- A szegedi színtársulat tagjai bead-
ványt intéztek a város tanácshoz, amely-
ben a 15-éti, 20-án és 21-éti rendezendő 
szimelőadás engedélyezését kérték. A ta-
nács a kérelemhez hozzájárult. 

— Elmosott bérföldek. A mérnöki hi-
vatal jelentette a tanácsnak, hogy a Maros 
a tápéi bérföldek közül két kisebb részt 
elmosott. A tanács a jelentést tudomásul 
vette és intézkedett, hogy a bérletszerző-
dést felbontsa a bérlőkkel. 

x Tört aranyat legmagasabb ár-
ban vásárol Iritz, Dugonics-tár 11. 

— Letartóztatták Csernyák volt szá-
zadost Berlinből jelentik: Hamburgban 
szombaton letartóztatták Csernyák volt 
századost, akit Tisza István gróf meggyil-
kolásával kapcsolatban az utóbbi időoen 
gyakran emlegettek. Csernyák Hamburg-
ban a saját neve alatt lakott és mint volt 
repülőtiszt, az egyik autoraobilgyárban 
talált alkalmazást. Naponta a főpostára 
ment és onnan elvitte a postán érkezett 
leveleit. Béccsel és Budapestlel folytatott 
nagyklu rj désü levelezése feltűnt a pos-
tán. Lei fialták és felbontották leveleit és 
így sikerült Csernyák nyomára jutni. 

— Wekerlét megoperálták. Budapest-
ről jelentik: Uri-utcai lakásáról szomba-
ton délelőtt szállították be a beteg We-
kerle Sándor volt miniszterelnököt a 
budapesti Vöröskereszt-kórház szanató-
riumi osztályába, ahol nagyobbszabásu 
műtétnek vetette alá magát. Szombaton 
dálután három órakor végezték el a műté-
tet, amely sikerűid 

KULTURA . 

toozi 
New-York rejtelmei II. részét 

kedden mutatja utoljára be a Bel-
városi Mozi. Az első rész bemutatója 
után, mely tulajdonképen bevezetője 
volt a nagy filmkolosszusnak, a II. 
részben teljes egészében bemutatko-
zik a tulajdonképeni történet és külön 
érdekessége e résznek az, hogy itt 
ismerkedik meg a publikum New-
York külvárosának igazi világával, a 
kínaiakkal. A II. rész 2 napig, hétfőn 
és kedden, a III. rész szintén 2 
napig, szerdán és csütörtökön kerül 
bemutatásra. 

SZAKMOZGALOM. 

Munkásotthon építési-alap 11.730 

A Munkásotthon gondnokánál 

N É P S Z A V A 
kapható. 

Keddi gyűlések. 
Textilmunkások bizalmi ülése délután 

fél 6 órakor a Munkásotthonban. 

Famunkások bizalmi ülése este 6 óra-
kor Valéria-tér 10. szám atatt. 

Szerdai gyűlések. 
Famunkások taggyűlése este 7 órakor 

a Munkásotthonban. •' • 

Szabómunkásoh vezetőségi ülése este 
7 órakor a Munkásotthonban. 

P Á R T J É L E T . 

A párttitkárság értesiti a párt 
tagjait, hogy amennyiben pártjárulé-
kaikat nem a szakszervezetek utján 
fizetik, a járulékot a következő he-
lyeken lehet lefizetni: az I. kerü-
leti (Belváros) pártszervezethez 
tartozó elvtársak Iskola-utca 22. 
sz. alatt (emelet), mindennap délután 
5—6-ig és vasárnap délelőtt 10—12 
óráig; a többi kerületi pártszer-
vezetekhez tartozó elvtársak a köz-
ponti titkárságnál (Munkásotthon» 
Maros-utca 4. szám) a hivatalos 
órák alatt, délelőtt 10—12 óráig és 
délután 2—7 óráig. 

», do l l á r , lei 
idegen pénzek beváltása, ekdása. 
Pénztári óra egész nap. Károlyi-
utcai Bank- és Pénzváító-üzlet. 

Tőzsde. 
Budapest, augusztus 8. 

Napoleon 1220-1240 
Font 

í Dollár 385-395 
Fr. frank 30.21-31.211 
Márka 4.80-4.90 
Lira 16.60-16.80 
Osztr. kor. 36-37 

Rubel 0.57-5-&58-& 
Lei 4.91-5.05 
Szokol 0.00 0.00 

gSv.frank 64 /,-65.— 
Kor. dinár 8.80-8.95 
Fr. „ 8.80-8.96 
L. márka 18-19 

Zürich, augusztus 8. (Nyitás.) 

Berlin 737 Budapest 1.50 
Newyork 6.01 Bécs 0*62 
Milano 25.85 Bukarest 7.60 
Zágráb 3.50 Osztrák bély." 073 
Prága 760 Varsó 0Í32 

jutányos áron 
kapható 

a kiadóhivatalban, 

Iskola-utca 22. sz. 

D o f i A c órás és ékszerész javító «nü-
U d U U a helye és raktára. — Aranyat, 
ezüstöt magas napi áron veszek. Oroszlán-U. 

Hulladék sárgarezet, 
vBrBsraxct i-mét vásárol minden mennyiségben 

S Z V n i O N É S K U C S C S 
műszaki és elektrótechnikai vállalata 712 

SZEGED, f j sza Lajos-körut, Püspök-téri bazár. 

Legolcsóbb női ruhák 
készülnek a Szegődi Nőiszabó 
Munkások éa Munkásnők 

S S ^ M Bástya-utca 5. 

l v £ a a d e x 
CIPŐÜZLET 
Klauzál-tér 6. 

R f l í l l ! 4 4 í ehér vászoncipők 
I j l j qLHj nagy választékban. 

pergetésü A K Á C M É Z 
kapható kgr.-kint 5 6 koronáért a Szeged-
vldékl Ménész-Egtjesűlötben, Fodor-u. 14. 
Ugyanott m é h c s a l á d o k és különféle méhészet 
eszközök is kaphatók. — A méznél viszontelárusi-

tóknak árkedvezmény. 

ft^-ARANYAT, 
ezüstjét, régi arany és ezüst pén-
zeit, gyémánt és briliáns ékszereit 
el ne adja, mielőtt nálam volt, mert 

bárkinél tcbbet fizetek érte. 

Hamis fogakért is a legmagasabb árat 

fizetem Ausländer Béla 
ékszerész, Kígyó- és Feketesas-u sarok. 

Ni-iinatott a üil magyaromig hírlap- és nyomctevállalatnál Petőfi-sugárut 1. 


