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A kizárás politikája. 

(Törlés.) 

Soha a demokrácia jelszavával 
nem űztek olyan könnyelmű és szo-
morú játékot, mint éppen napjaink-
ban. Az októberi forradalmat még-
sem lehet egészen meg nem tör-
téntté tenni és ennek az októberi 
forradalomnak még csak voltak vív-
mányai, amelyeket azonban az el-
lenforradalom igyekezett a maga 
módjára kisajátítani magának és 
igy ült a nyeregbe az a párt, amely-
nek ma mégis csak a legtöbb szava 
és legnagyobb hatalma van — mert 
reális hatalom — ebben az ország-
ban : a kisgazdapárt. 

Látszólag a demokrácia pártja ez, 
annak indult, de megfelelő kiegyen-
lítő erő és fékező ehensuly hijján 
rövidesen oda jutott, hogy való á-
gos monopoliumának tekinti egyed-
uralmát és privilégiumának a meg-
szerzett — és pedig könnyen meg-
szerzett — hatalmát. Játszva jutot-
tak ennek birtokába. A polgárság 
teljesen szervezetlen és öntudatlan 
rétegei szinte kezdettől fogva ki 
voltak neki szolgáltatva. A feudaliz-
must — legalább egyelőre — csak-
ugyan eltörölte az októbqfi forra-
dalom, a feudalizmus megmaradt 
képviselői most inkább csak statisz-
tálnak és frondőrködni próbálnak a 
jobb jövő reményében, amelyet a 
jelenlegi ál demokrácia gyöngesége 
és látszatokra épitett mivolta kilá-
tásba is helyez nekik. így a kis-
gazdapárt szinte konkurrencia nél-
kül él és uralkodik és a maga ér-
dekeit, véleményét és akaratát úgy-
szólván ellenmondás nélkül tudja az 
országra nézve kötelező érvényes-
ségűvé tenni. A nyomorúság, amely 
gazdasági téren egyre nagyobb és 
veszedelmesebb mérveket ölt, itt 
találja okát és gyökereit és ezért 
látszik szinte lehetetlennek enyhítése 
és megszüntetése. 

Mit tehet ezzel szemben az az 
elszegényedett, leromlott, legyöngült, 
és letompitott hangú középosztály 
amelyet a nemzet gerincének csú-
foltak eddig, holott éppen ezt a 
gerincet törték és nyergelték meg 
leginkább az élet viharai és válto-
zásai ? Ez a szegény és tehetetlen 
középosztály a világ nagy fölfor-
dulása után még mindig a régi 
ideológiában megrögződve él, azaz, 
hogy tengődik tovább és rtindig 
mástól, többnyire a csodától várja 
a segitséget. Maradna egyetlen valódi 

erőnek és döntő tényezőnek a mun-
kásság nagy és öntudatos, mert 
szervezett és sokat tapasztalt, sokat 
küzdött és megedzett tömege, de 
ennek nincs szava 

(Turlés.) 

(Törlés.) 

A mezőgazdaság hathatósabb védelmét kivánják a kisgazdák. — Inter-
pelláció a hadigondozottakról, bányamunkások korlátozott cselekvési 
szabadságáról és IV. Károly születésnapjáról. — A nemzetgyűlés ülése. 

Budapest, aug. 13. A nemzet-
gyűlés mai ülését negyed 11 órakor 
nyitotta meg Bottlik József alelnök. 

Tiz interpellációt jegyeztek be, me-
lyekre a Ház fél 1 órakor tér át. 

Ezután a Ház folytatja a vagyon-
váltság törvényjavaslatára vonatkozó 
vitát. 

(Törlés.) 

Vihar. . . 

Dródy Győző kéri a Ház hatá-

rozatképességének megállapítását. 
Erre ugy a kisgazdapárt, mint az 

Andrássy párt oldalán nagy vihar 
tört ki. 

Az elnök megszámláltatja a jelen-
levőket és minthogy negyven kép-
viselő van jelen, a Házat tanács-
kozóképesnek jelenti ki. 

Schriffert József módosításokat in-
dítványoz. 

Az elnök figyelmezteti, hogy mó-
dosító indítványait csak a részletes 
tárgyalásnál nyújthatja be. 

Schriffert erre módosító indítvá-
nyát visszavonja. A javaslatot álta-
lánosságban elfogadja. 

Hegedűs György a javaslatot nem 
fogadja el, mert nem bizik a pénz-
ügyminiszter politikájában. 

Sallay János: Csak áldozatok árán 
épülhet fel a nemzet mai nehéz 
helyzetéből, ezért szükségesnek tartja 
a javaslat keresztülvitelét. A javas-
lat különösen nagy súlyt fektet a 
mezőgazdasági élet felvirágoztatá-
sára, mert ettől függ az ország hely-
zetének javulása. A javaslatban minden 
esetre a többtermelés lehetőségét 
kell biztosítani, a vagyonváltság ki-
vetésével minden téren az egyenlő 
teherviselés elvét kell érvényesíteni. 
A javaslatot általánosságban elfo-
gadja. 

Ereky Károly: Szigorú kritikát 
akarok gyakorolni a pénzügymi-
niszter politikája felett. A pénzügy-
miniszter meg akarta javítani a va-
lutát. Ezt a valutajavitó politikát 
nem értem. A németek mindent el-
követnek azért, hogy valutájuk 
/avuljon. Nem szabad sürgetni 
vagyonváltság törvényének megho-
zatalát, mert különben ez lesz az 
esetleg legigazságtalanabb törvé-
nyünk. 

A javaslat a látminimumot anti-
szociális alapon állapítja meg. A 

javaslatban az egyenlő mértékelést 
ketlene alkalmazni minden téren. 
Indítványt nyújt be, utasítsa a nem-
zetgyűlés a pénzügyminisztert, hogy 
60 napon belül tegyen részletes 
jelentést a győztes államokkal szem-
ben fennállő magyar tartozásokról, 
felsorolva természetes és jogi sze-
mélyeket, akiket ezek a tartozások 
terhelnek. A javaslatot nem fogaja el. 

Az elnök napirendi indítványára 
a Ház kedden tartja legközelebbi 
ülését és folytatja az ingatlanvagyon-
váltság tárgyalását. 

Interpellációk. 

Az interpellációk során, Paczek 
Géza a nagykunmadarasi Ács nevü 
jegyző visszahelyezése tárgyában 
interpellál. 

A Ház nem tanácskozóképes. 

Szilágyi Lajos kéri a tanácskozó-
képesség megállapítását és mivel a 
Ház nem tanácskozóképes, az elnök 
az ülést 5 percre felfüggeszti. 
t Szl;net után Szilágyi Lajos a 
hadiözvegyek, árvák és rokkantak 
ügyében kérdi a népjóléti minisztert, 
haj'andó-e a késedelem okáról, amely 
a javaslatnak a Ház elé terjesztését 
megakadályozta, beszámolni. 

Bernolák Nándor népjóléti minisz-
ter kifejti, hogy tényleg „látszólagos" 
mulasztás történt, de a katonai el-
látásról szóló javaslattal egyidőben 
nem lehetett a hadisérültekről szóló 
javaslatot is elintézni, mert más 
kategóriába tartozik. A javaslatot 
át kellett dolgozni és az annyi 
munkával járt, hogy a bejelentett 
időre nem készülhetett el egészen 
vele. 

Olyan rendkívül nagy az érdekel-
tek száma, hogy egyesek nem jut-
hattak kellő ellátáshoz és támoga-
táshoz, csak azokat kívánja támoga-
tásban és ellátásban részesíteni, akik 
arra tényleg rászorultak és azért a 
javaslatot át kellett dolgozni. Miután 
mintegy 400 millió koronát fordítha-
tunk a pénzügyminiszter hozzájáru-
lásával a hadikárosultaknak, az ál-
lamnak módjában lesz minden hadi-
özvegyen, árván és rokkanton ér-
demlegesen segíteni. E kérdés igaz-
ságos elintézése igen nagy munkát 
okoz és innen magyarázható a késés, 
de azért addig is, míg a javaslat 
törvényerőre emelkedik, a hadikáro-
sultakról gondoskodás történik. Be-
jelenti, hogy a minisztertanács hoz-
zájárult ahhoz, hogy az ellenforra-
dalom áldozatainak özvegyei és árvái 
ugyanolyan elbírálás alá essenek, 
mint a háborúban elesettek hozzá-
tartozói. 

A válasz tudomásulvétele után 
Hágyi Lajos a miniszterelnököt 

interpellálja ^ g a felszabaduló 
területen megindítandó felvilágosító 
propaganda tárgyában. Örömmel 
veszi tudomásul B3ranya felszaba-
dulásának hirét, de két fontos do-
logra hívja fel a miniszterelnök fi-

Legyünk mindnyájan munkásai egy jobb jövőnek. 
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gyeimét: 1. Hogy a nemzeti had-
sereg részéről a bevonulás a leg-
nagyobb pontossággal és fegyelme-
zettséggel történjék. 2. Hogy min-
denféle szempontoktól őrizzék meg 
a nép nyugalmát. Kéri a kormányt, 
hogy a felszabadult területeket nyu-
galomba hagyni méltóztassék. 

Bethlen István gróf miniszterelnök 
válaszában elmondja, hogy a szer-
bek kimenetele küszöbön van. Saj-
nálattal veszi tudomásul, hogy onnan 
olyan hirek keringenek, melyek 
után a kormány a maga részéről is 
megtette az intézkedéseket, hogy az 
átvevő-bizotl^g' intézkedjék arról, 
hogy hasonló dolgok elő ne fordul-
janak. A szerb hatalom, hogy a lel-
kek izgalomba tartassanak, mindent 
meg fog tenni, hogy rendbontás le-
gyen, bizonyos méitákben Magyar-
ország rovására mindent meg fog 
tenni, aminek meggátlására azonban 
már megtörténtek az intézkedések, 
amikor a kormánybiztosoknak és 
katonaî  parancsnokoknak meghagy-
tuk, hogy mindent el kell követ-
niök a rendnek és nyugalomnak a 
felszabdu'ó területen való biztosítá-
sára. A hazafias propaganda sem 
céloz egyebet, mint a lelkek meg-
nyugtatását. A miniszteri biztosok 
kiküldetése az ántánt megbízottjával 
együtt csak azért történt, hogy ott 
azonnal szemtanúi lehessenek a tör-
ténendőknek. A szerb hatóságoknak 
a megszállott területről való kivonu-
lásával inierregium esete áll elő, 
amikor az államvagyon őrizet nél-
kül marad. A propaganda hazafias 
célt szolgál, de nem pártpolitikát, a 
miniszteri biztosoknak kötelességük; 
hogy mindenféle pártpolitikai propa-
gandától távol tartsák a népet és 
olyan kérdést ne hagyjanak felszí-
nen, amely kontraverziókat szül. A 
propaganda célja egyedül a haza-
fias érzés fejlesztése. 

A válasz tudomásul vétele után 
Budaváry Lászlónak a villamos al-
kalmazottak természetbeni ellátását 
célzó interpellációját kiadták a keres-
kedelmi miniszternek. 

A bányamunkások cselekvési 
szabadságának korlátozása. 

Perlaki György a bányamunkások 
cselekvési szabadságának korlátozása, 
valamint a széntermelés és elosztó 
kormánybiztosságok ilyen irányú ren-
deletének hatályon kívül helyezése 
tárgyában előterjesztett interpelláció-
jára Bethlen István gróf miniszter-
elnök kijelenti, hogy a szénellátás 
az ország gazdasági életének leg-
fontosabb tényezője, ezért a legszi-
gorúbb intézkedéseket kellett foga-
natosítani, hogy az ország széneliá-
tása biztosittassék. Hazai szénbá-
nyáink még ma sincsenek abban a 
helyzetben, hogy a teljes szénszük-
ségletet fedezzék. Ezért adattak ki a 
szobanforgó rendeletek és ezért nincs 
a kormány abban a helyzetben, hogy 
az interpelláló képviselő kívánságának 
eleget tegyen. A 709. számú rendelet, 
amelyet Gottlob adott ki, tényleg 
bizonyos kötöttséget jelent a bánya-
munkásokra nézve, de ezt a 
rendeletet addig, míg az ország 
szénszükséglete teljesen fedezve 
nincs, nem változtatja meg. Az 
interpellációnak az az állítása, 
hogy azok a bányamunkások, akik 
maguk is törpegazgák, nem foglal-
kozhattak gazdaságaikkal, mert nem 
kaptak szabadságot, nem állhat meg, 
mert a rendelet intézkedik a bánya-
munkások szabadságáról. Ha konk-
rét adatokat tud az interpelláló fel-
hozni, a kormány a legszigorúbb 
intézkedéseket fogja foganatositani. 

IV. Károly születésnapja. 

Cserty József IV. Károly volt ma-

folyt, semmi oka sincs a magáno-
sok álal kérelmezett mise megtar-
tásának akadályt gördíteni. 

Bethlen István gróf miniszterel-
nök hangsúlyozza, hogy ha a szó-
banforgó ünnepélynek propaganda 
színezete volna, akkor annak meg-
akadályozására mindent elkövetne. 
Erről azonban szó sincs. 

A válasz tudomásvételével három-
negyed 3 órakor az ülés véget ért. 

gyar király születési évfordulójának 
megünneplése tárgyában interpellál 
és felhívja az összkormány figyel-
mét erre a körülményre és kérdi, 
hogy mit szándékozik ebben az ügy-
ben tenni, mivel az ünneplésnek 
propaganda jelleget tulajdonit. 

Vass József kulturminiszter kije-
lenti, hogy az interpelláló által fel-
hangzott misének magánjellege van 
és mivel sem polgári, sem katonai 
hatóság abba a rendezésbe be nem 

Harminc százalékkal emelkedett 
juliusban a gyermekhalandóság. 

— A főorvos jelentése a közigazgatási bizottságnak. — 

anyák rossz táplálkozása, 
amelynek következménye a minimális táp-
lálóerejii anyatej, ami egyáltalában nem 
alkalmas az amúgy is gyenge szervezetű 
csecsemők megerősítésére. 

A gyermekhalandóság súlyosbodásának 
egy másik oka az általánossá vált 

tsjhamlsitás. 
Fölözetlen és vízmentes tejet az utóbbi 

időben nem árulnak. Az egészségtelen kut-
vizzel felhígított tehéntejjel veszedelmes 
betegségek csirája jut a gyermek testébe 
és igen gyakran bélhurutot okoz. A gyer-
mekhalálozások nagyrészét pedig az or-
vosok egyöntetű véleménye szerint éppen 
a bélhurut okozza. És ennek az önzéstől 
fakadó merénvletnek a megakadályozására 
nem igen történik intézkedés. 

A gyermekhalandóság növekedésének 
tehát két föoka van, az egyik a háború, a 
másik pedig a bűnös kufárkodás. Az első 
okot gyökerében megszüntetni emberileg 
éppen ugy lehetetlen, mint ahogy máról-
holnapra nem tüntethetik el a pusztulás 
fizikai nyomait sem. Ez azonban nem zár-
hatja ki azt, hogy az ok következményeit 
a lehetőség szerint enyhítsék. Ebben az i 
irányban azonban eddig csak hangos, jel- j 
szavas szónoklatok hangzottak el. A mun- 1 

kanélküliségnek, mint minden nyomor szü-
lőokának a megszüntetése érdekében alig 
tesznek valamit. A statisztika adatai sze-
rint pedig a gyermekhalandóság a prole-
tárgyermekek közül szedi áldozatait. 

A háboru-szülte nyomorúság ember-
pusztitó következményei napról-napra mar-
cangolják azt a társadalmi osztályt, amely-
nek tagjai a legtávolabb állottak a hábo-
rús őrjöngés előidézésétől. A világra sza-
kadt nyomorúság talán még évtizedekig 
érezteti hatását, a dolgozó emberek életét 
még beláthatatlan ideig megkeseríti a 
világháború utóize. 

Szeged város tiszti főorvosa elkészítette 
jelentését, amelyet a 15-én ülésező köz-
igazgatási bizottság elé terjeszt és szo-
kása szerint, elég optimisztikus képét adja 
az itteni közegészségügyi állapotoknak. A 
főorvos erre vonatkozólag elmondotta, 
hogy a közegészségügy általában kielé-
gítő, a várt járványos betegségek elmarad-
tak, csupán a vérhas fordult elő több 
esetben. 

A csecsemők és az öt évesnél fiatalabb 
gyermekek halandósága azonban juliusban 
annyira emelkedett, hogy a mult év jú-
liusában történt csecsemő- és gyermekhi-
lálozások számát harminc százalékkal 
meghaladja. 

A gyermek- és csecsemőhalandóság nö-
vekedésének legfőbb okát a főorvos a 

velttkszttletett gyengeségben 

látja, ami minimálisra csökkenti a szer-
vezetük ellenállóképességét, ugy hogy 
minden — egyébként kisebb jelentőségű — 
betegség rendkívül könnyen katasztró-
fális kimenetelű lehet. A bajt még fokozza az 

^Használja kP 
alkalmat! 

I s m é t a f e b r u á r i 

ár 
briiliáns tárgyakért, 
arany- és eziist-ék-
sze rekér t és pén-
zekért, valamint antik I 
00 tárgyakért. OO . 

FISCHER K. ékszerész 
Kárász-ufca 14. 

^Korzó-kávéház mellett.̂  

A másik ok kiküszöbölése azonban mód-
jában állana a hatóságnak, csakhogy ezt 
is szóval és feliratokkal akarják elintézni, 
ami nem vezethet eredményre. A semmi-
velsem törődő élelmiszerhamisitók üzel-
meinek megakadályozására meg kell talál-
nia a hatóságnak a szükséges és ered-
ményes védőszert. 

R É S E N 
TEGNAP VOLT a világosi fegy-

verletétel évfordulója, amely eddig 
mindig pompás alkalom volt erra, 
hogy a honfibúnak és az asztaltár-
saság örömeinek élő hazafiság bűn-
bakot keressen és hazaárulót kerítsen 
magának, akire a szabadságharc 
bukásának minden felelősségét rá-
hárítsa. Ma már elhallgatott ez a 
vádaskodás, ma már történelem lett 
Világos és ma már Görgey nyugod-
tan alhatik sírjában, a szavaló patrió-
ták nem háborgatják örök pihenését. 
Ó nem. Ma már ujabb hazaárulókat 
keresnek és találnak, nem egyet, de 
százat. Igaz, hogy minden párt a 
másik oldalon keresi és találja a 
maga saját külön hazaárulóját és 
igy a dolog valahogy kölcsönbe megy. 
A szomorú az egészben csak az, 
hogy a haza sorsán semmit se lendit 
ez a nagy keresés, ez a buzgó rá-
hibázás, mert bizony a szegény 
hazának nem erre van ma szüksége, 
a szerencsétlen országnak nem ez 
ma a valódi gondja, inkább olya-
nokra lenne legfőbb és égető szük-
sége, akik sorsán önzetlenül segítenek 
és felvirulásán önfeláldozóan mun-
kálkodnak. Csodálatos, hogy ezeket 
nem keresik, hogy ezeken nem kap-
nak ugyanannyi buzgalommal és 
lelkesedéssel, mint a hazaárulókon. 

SZOCIÁLDEMOKRATÁNAK 
LENNI: ez nem is olyan régen 
nem csupán tisztesség voit, de igen 
hasznos és előnyös is azoknak, akik 
ma feltűnő fölénnyel és szigorral 
mondanak elitélő véleményt azokról, 
akik ma is büszkén és bátran vallják 
magukat öntudatos és hűséges 
szociáldemokratáknak. Persze az 
idők változnak, 

(Törlés.) 

AZ EGYIK FŐVÁROSI kurzus-
lap, amelynek nagyrésze volt Rózsa 
S. Lajos és Beregi Oszkár kiüldö-
zésében a magyar művészet berkei-
ből, most siránkozva látja, hogy az 
állam kezébe kerülő budapesti Vá-
rosi Színház tagjainak legnagyobb 
része — másvallásu. És a derék 
intranzigens nem átallja megjegyezni, 
hogy ezért kár volt Rózsa S. Lajost 
és Beregi Oszkárt, ezt a két igazán 
elsőrendű művészt kivándorlásra 
kényszeríteni. Pardon, gondolja a 
nyájas olvasó, aki epnek a furcsa 
kulturális gazdálkodásnak csődjét 
konstatálja, te akartad, Dandin 
György. 

Aranyat, brilliánst, 
ékszereket és régiségeket legma-
gasabb árért vásárolja Szegeden 

m antal m m j m 
Széchenyl-tér 2. Telefon 133. 

'egszebb kivifel-
r C l i y i Y C p C K ben, igazolvány-
képek gyorsan, legolcsóbban készülnek 

MEDOYESI ÉS HEVÉR 
Iskola-ulca 16. szémj 
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A Tisza-pör főtárgyalása. 
Budapest, aug. 13. A tárgyalás 10 órakor 

kezdődött. 
Dénessy Aladár általános kérdésekre 

felelve azt mondja, hogy Fényes Lászlóval 
szemben haragot és ellenséges érzületet 
táplál. Engesztelhetetlenül gyűlöli és meg-
veti. 

Elnök: Befolyásolja ez az érzése vallo-
másában ? 

Tanú: Feltétlenül. Kérem elnök ur Kéri 
most azt mondta, hogy Fényes részéről 
indokolt velem szemben a megvetés. 

Elnök: Nem hallottam ezt a megjegy-
zést. Csakugyan mondotta ezt Kéri ? 

Kéri: Igen mondottam. 

Elnök: Rendre utasítom. Tanúhoz: önt 
pedig figyelmeztetem, nehogy hamis tanu-
zást kövessen el ellenséges, gyűlölködő 
érzülete folytán. Kérdezem, tudja-e ki 
gyilkolta meg Tiszát? 

Tanú: Fogalmam sincs róla. 

Elnök: Tud-e Fényes László olyan 
nyilatkozatáról, amelyből következtetni le-
hetne, hogy része van a gyilkosságban. 

Tanú: Amikor a Királyi Tábla IS hónapi 
fogság után felmentett azon vádak aM, 
amelyeket Fényes László kovácsolt elle-
nem, bevallom, megfeledkeztem uri mivol-
tomról és bosszút akartam állni Fényesen. 
Többször kerestem, de nem találtam. Tit-
kára azt közölte, hogy hiába várakozom 
Fényesre, nem jön haza, az Astóriáhan 
van. Tisza meggyilkolása napján sem 
tudtam bejutni. 

Dénes Aladárt nem eskették meg vallo-
mására. 

Az elnök felolvassa Kasztay-Gazda Jenő 
katonatanácstag vallomását, akinek Sztany-
kovszky azt mondta, hogy ő tudja, kik a 
Tisza-gyilkosok. 

Az elnök kérdésére Sztanykovszky ki-
jelenti, hogy valószínűleg három tengerészt 
emiitett Gazda Jenőnek, akikről Horváth 
Sanovics tett említést előtte. 

Gál védő indítványozza, hogy Hüttnert, 
aki pszihológiai rejtély, megfelelő törvény-
széki orvosszakértökkel vizsgáltassák meg, 
továbbá, hogy a Hamburgban letartózta-
tott Csernyákot kiküldött birával kihall-
gassák. 

A bíróság határozathozatalra vonult 
vissza, majd kihirdette, hogy az indítvá-

nyokat elatasitja. 
A tárgyalást kedden reggel folytatják. 

K e l e m e n - u t c a 12. 
c • • 

¿Leszállított árait, 

Kérjük kirakatainkat be-

vásárlás előtt megtekinteni. 

Goodyeár rámás, fehér 

félcipő, erős kivitel-

ben. . . . . K 

Fehér, 21 cm. magas-

száru, legdivatosabb 

betétes cipő . . K 

Goodyeár rámás, női 

s c h e w r ó m a g a s 

fűzős cipő 35/38-íg K 

Goodyeár rámás, férfi 

cúgos cipő, eiős ki-

vitelben, schewró 

vagy box . . K 

Goodyeár rámás, férfi 

schewró fűzős cipő 

francia formában K 

Postán rendelt áruknál, meg nem 

felelés esetén, az árut becserél-

jük, vagy a pénzt visszaadjuk. 

Nem tudja a város elhelyezni 
a Szent György-iskolában lakó menekülteket. 
Visszavettek egy dermabarakot. — Tizenhét családot helyeznek el egy 
barakban. — A polgármester titokzatos terve. — Miért késik a Szent 
Győrgy-téri iskola átalakítása. — A jövő héten átadják a Tábla épületét. 

Az egyetem idehelyezésével kapcsolatos 
menekültelhelyezés még mindig súlyos 
gondokat okoz a kérdéssel foglalkozó vá-
rosi ¡hatóságoknak. Az eddig megkísérelt 
megoldási módok csak félig-meddig sike-
rültek, mert a költségkímélés és az idő-
pocsékolás elve miatt nem használhatták 
ki a kínálkozó alkalmakat. 

Az iskolákban elhelyezett menekültek 
tekintélyes részét — mint ismeretes — a 
polgármester a katonaságtól kapott ba-
rakkokban helyeztette el. Az első alkalom-
mal átvett két barak, amelynek átalakítása 
és kitatarozása több mint százezer koro-
nába került, nem volt elég, mert az elhe-
lyezésre váró menekült családok közül — 
a számuk meghaladta a negyvenet —, csak 
tizenhatot helyezhettek el. Időközben több 
család rendes lakáshoz jutott, de husz 
maradt még mindig elhelyezetlen. Ezeknek 
az elhelyezése érdektoen a polgármester 
ismét a katonaságtól kért és kapott is két 
barakot. 

A rendes sablon szerint a tanács hosszú 
vita után megszavazta a kijavításukra és 
átalakításukra szükséges pénzösszeget. A 
mérnöki hivatal azután megkezdte a mun-
kát, de váratlanul kellemetlen akadály me-
rült fel. Az átadott két barak küzül az 
egyiket ugyanis visszavették és lebontják, 
mert egy ittjárt bizottság azt jelölte ki az 
egyetemi építkezésekhez szükséges anya-
gok pótlására. 

így tehát husz-huszonkét család elhelye-
zésére nem maradt több, mint egy barak, 
amelyet — az eddigi nyolcrekeszes be-
osztás helyett — tizenkét lakásra osztot-
tak fel, szóval az amúgy is szük barak-
lakásokat még inkább megkisebbítették. 
A mérnöki hivataltól nyert értesülésünk 
szerint a barak átalakítási munkálatait 
rövidesen befejezik és benne a tizenkét 
menekült családot elhelyezhetik. 

Kérdést intéztünk a polgármesterhez 
arra vonatkozólag, hogy mi történik azok-
kal a menekültekkel, akiknek már nem 
jut a barakkokban lakás. A polgármester 
kijelentette, hogy majd csak lesz valahogy. 
Van már terve az elhelyezés kérdésének 
megoldására, azonban azt nem árulja el, 
mert lehet, hogy nem sikerül. 

— Nehézséget okoz — mondotta lever-

ten a polgármester — a Szent-György-
téri iskolában lakó menekültek elhelyezése, 
mert azok majdnem mind magasállásu 
úriemberek, akik nem elégszenek meg 
mindenféle lakással. 

Az igazat megvallva mi nem igen hiszünk 
a polgármester „titokzatos" tervének a 
keresztülvihe'őségében, mert hiszen, ha 
keresztülvihető lenne, miért kell titokban 
tartani. Kijelentette a polgármester 
ni t g azt is, hogy a Menekültügyi Hivatal 
kiküldött bizottsága a baraklakásokat tel-
jesen megfelelőknek találta. Ha csakugyan 
így van, miért okoz nehézséget a Szent 
György-iskolában lakó magasállásu úri-
emberek elhelyezése — szükségparancsolta 
kényszerűségből? Vagy ők más elbírálás 
alá esnek ? Valószínűleg nagyobb bajok 
vannak itten. Ezt erősen bizonyítja az a 
huzás-halasztás, ami a Szent György-iskola 
átalakításának megkezdésével történik. A 
mérnöki hivatal már két-három héttel 
ezelőtt bemutatta az átalakítás költség-
vetését, amit a polgármester súlyosnak 
tartott és utasította a mérnöki hivatalt, 
hogy egy-két súlyosabb tételt —, a kályhák 
felállítását, a redőnyök felszerelését stb. — 
hagyja ki a számításból. A mérnöki hiva-
tal azután a polgármqfter kívánsága 
szerint uj költségvetést készített, amelynek 
körülbelül kétszáznyo'cvanezer korona a 
végösszege. (Eredetileg hétszázezer koro-
náról volt szó). Ez a költségvetés is kész 
van már egy hete, de Gaál tanácsnoknak, 
az egyetemügyek referensének „ráérünk 
arra még" véleménye alapján mindezideig 
nem került a tanács elé. 

Az egyetem megnyitásának és a felső-
ipariskola a Szentgyörgy-téri iskolába került 
faipari szakosztályának a megnyitási ideje 
rohamosan közeledik . . . 

Ennek a huzás-halasztásnak pedig nem 
lehet más oka, mint az, hogy a még el-
helyezet menekültek elhyezésére nem ta-
lálnak semmiféle módot. 

Itt em itjük meg, hogy a városi felső-
kereskedelmi iskola átalakítását pár nap 
alatt befejezik, az emeleti In lyiségeket már 
ki is festették, ugy, hogy a Tábla épületét, 
ha csak a Tábla elnöke szerződésadta jo-
gánál fogva nem támaszt valami kifogást, 
a jövő héten átadják az egyetemnek. 

A jövő héten megkezdik 
a bajai háromszög kiüritését. 

Belgrád, aug. 13. A Politika tegnapi 
száma azt a hirt közli, hogy a kormány 
intézkedése szerint a bajai háromszög ki-
ürítésének a jövő hét folyamán meg kell 
kezdődnie és még e hónap folyamán be 
kell fejeződni. 

Zágráb, aug. 13. Augusztus 13-án Zág-
rábba érkezik a szövetségközi határmeg-
állapitó-bizottság. A bizottság husz ántánt-
tisztből áll. A bizottság elnöke egy angol 
ezredes. 

Pécs, aug. 13. Kedden a pécsi és bara-
nyai munkásságnak egy küldöttsége jelent 
meg Goschet angol ezredes előtt. A kül-
döttség aggályainak adott kifejezést a ki-
ürítés várható következményei felett. Attól 
félnek, hogy számon fogják kérni a mai ma-
gyarrezsim ellen folytatott küzdelmüket és a 
megszálló csapatokkal és hatóságokkal 
folytatott együttműködést hazaárulásnak 
fogják minősiteni. Goschet ezredes vála-
szában kijelentette, hogy tudomása van a 
magyarországi állapotokról. Éppen emiatt 
Pécsre való jövetele előtt erről tárgyait is 
gróf Bánffy Miklós külügyminiszterrel, aki 
felelősséget vállalt azért, hogy a kiürítendő 
területeken senkinek bántódása nem törté-
nik. 

SehoS o l c s ó b b ! 
Kerékpárok, varrógépek, beszélő gépek, lemezek, 
gumn^k, karbidlámpák, zseblámpák nagy tömegben 
S Z A N T O S A N D O R Képraktára és nagy 
javitó műhelye, Szeged, Kiss D.-palota, Kiss-utca. 

ó r i á s i tűzvész Déván. 

Budapest, augusztus 13. Augusztus 8-án 

Déván, a volt Korona-szálló mellett egy 

üzletben tüz ütött ki, amely gyorsan ter-

jedt és az egész környéket lángba borí-

totta. A csekélyszátnu tűzoltóság tehetet-

lenül állt és növelte a bajt az, hogy a 

városnak egyetlen egy tüzoltókocsija van, 

at öbbit a románok elszállították. Eddig 

körülbelül 150 ház pusztult el. 

Belvárosi Mozi 
TELEFON: 

Igazgatóság 2-58. — Pénztár . 5-82. 

Ma vasárnap, csak ejy napig! 

A pekingi ünnep 
(fl boxe lázadás) 

Dráma a kinai boxerlázadás idejéből 7 felv. 

Főszerepben: ALLAN N A Z I M O V A 

Azonkívül: 

Kitűnő v íg já ték kisérő műsor. 

Hétfőn, csak ejy napig I 

Névtelen vár l. és ll. r észe . 
Jókai örökbecsű regénye 10 felvonásban. 

Főszereplők: Almássy Sári, Lukács Pál, Dénes 
Oszkár, Fcnyvessy Emil, Törzs Jenő. 

Kedden, csak egy napig! 

New-York rejtelmei 
V . R É S Z . 8 felvonásban. 

Az előző részek összefoglalva szintén láthatók. 
Főszereplő: PEARL WHITE. 

RENDES IIELYAKAK1 — Előadások fél 4, fél 6, 
fél 8 és fél 10 órakor. A fél 8 és fél 10 órai elő-
adások jó idő esetén a nyári helyiségben lesz-

nek megtartva. 

Rövid ideig fog tartani 

az olcsó cipő-árusitás! 
Női fehér vászon cipő — — 350 K-tól 
Női sárga fél cipő — — — 500 „ 
Női sárga kivágott cipő — — 550 , 
Női fekete kivágott cipő — — 500 „ 
Női fél fekete bőr cipő — — 450 „ 
Férfi magas box vagy sevró — 750 „ 

Korona-utca 15., Bokor-palota. 

HORVÁTH cipész. 
Tessék a kirakatokat megtekinteni! 

H Í R E K 

SZERETEM AZ ÉLETET... 
Mint szomorú barát a feszülethez, 
Úgy imádkoztam hozzád, messze élet, 
Mint áhítatos, szűzies szerelmes, 
Kinek a vágy fáj s a csók Ize vétek. 

És káromoltalak sebzett ajakkal, 
Mint elkergetett szeretöd, ki fájón 
Borával és vérével, a szilajjal, 
Itatja búját a tűnt ifjúságon. 

Most is szeretlek, ó de úgy szeretlek, 
Mint anyja meleg, hü ölét a gyermek 
És mint hűs tejet a szenvedő. 

Szeretlek mint a csöndes temetőkert 
Lágy dombjait, hol vágyaink ledőlnek 
S a ciprus és a csönd az égbe nő. 

JUHÁSZ GYULA. 

Gyermeke inkér t . 

CÉLJA: fA munkásságot egyesíteni 
gyermekeik testi és szellemi 
jólétének közös erővel való 
előmozdítására, továbbá a 
munkások hadiárvái hely-
zetének javítása* 

Ez a mondat a „Magyarországi 
Munkások Gyermekbarát Egyesü-
lete" alapszabályának 3. pontja. Az 
egyesület célja: a szegénysorsu 
gyermekek életébe egy kis szint, 
életet, jobb sorsot vinni; elfeledi 
tetni velük a sok kint, a sok szen-
vedést, hacsak pillanatra is s elő-
készíteni a jobb, szebb jövőt. 

Sokat hangoztatják napjainkban a 
gyermekmentést, a gyermeknevelést. 
Gyönyörű cél ez, a legszebb em-
beri cselekedetek. egyike —, ha tel-
jesitik. A munkások gyermekeit 
azonban mostohán kezelik. 

A gyermekek megmentése, mint 
minden más munkásügy megoldása, 
a munkásságra vár, hogy a munká-
sok gyermekeik gyermekéveit boldo-
gabbá tegyék. Minden munkásnak 
s munkásnőnek, kinek gyermeke 
van, szülői kötelessége a cél érde-
kében anyagilag és erkölcsileg közre-
működni. 

Az egyesület itteni csoportja a 
napokban megalakul. Beiratkozni a 
Munkásotthon titkári irodájában 
lehet vasárnap délelőtt 10—12 s 
hétköznapokon délután 5—7 óra 
között. 

— A polgármesterek gyűlése a kl»-
lakásépitési akció ügyében. A magyar 
városok polgármesterei szombaton dél-
előtt 11 órakor Budapesten gyűlést tar-
tottak a lakásépitő-akció ügyében. Somogyi 
Szilveszter dr. polgármestert a gyűlésen 
Balogh Károly pénzügyi tanácsnok kép-
viselte. A tanácskozáson Sipöcz Jenő 
polgármester elnökölt. A városok képvi-
selői egyöntetű megállapodásra akarnak 
jutni a kérdés megoldása tekintetében és 
meg akarják állapítani, hogy a végső eset-
ben a városok mennyivel járulhatnak a 
költségekhez. 

Megnyílt a KORONDI 

CIPŐGYÁR l e r a f e a t a ^ 

Kölcsey-utca 1. (Royal-

épület). Tulajdonos: 

ABONYI MIHÁLY. 
— A i Iskolák egészségügyi ellenőr-

zése A népjóléti miniszter rendelete ér-
telmében a kerületi tiszti orvosok egész-
ségügyi szempontból vizsgálatot tartanak 
a kerületükben levő iskolákban. A vizs-
gálat eredményéről tizenöt napon belül 
jelentést tesznek a népjóléti miniszternek. 

— A kiürítés után. A jugoszláv 
lapok híradása szerint az SHS ál-
lam kormánya engedélyt kapott a 
legfelsőbb tanácstól, hogy Baján, 
Pécsett és Szőregen, a kiürítés után 
alkonzulátusokat állítson fel. Az al-
konzulátusoknak a célja, a magyar 
impérium alá visszakerülő területek 
szerbérzelmü lakosságának a vé-
delme. 
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— Eltemették Bach Ferencet. 
Pénteken délután temették el katonai 
pompával a tragikussorsu Bach Fe-
rencet. A temetésen hatalmas rész-
vét nyilatkozott meg. Volt bajtársai 
közül Pick Mór tartott búcsúbeszé-
det sírjánál. 

— A közszolgálati alkalmazottak fi-
gyelmébe. Azok a köztisztviselők, akik az 
1920 március—április—május és junius 
hónapokra járó készpénzmegtéritést még 
nem kapták meg, augusztus 25-en a 'kö-
vetkezet kirendeltségi irodájában feltétle-
nül jelentkezzenek, mivel a megiérités 
határideje augusztus 31-én lejár. 

— A szabadkaiak ügye. Budapestről 
jelentik: A Szabadkáról átkísért kommu-
nistáknak nevezett egyének bünpörében a 
vizsgálatot befejezték és az iratok az 
ügyészséghez kerültek. Az ügyész hat ter-
helt szabadlábra helyezését rendelte el, 
mert beigazolódott, hogy nem kommu-
nisták, sőt vannak köztük olyanok is, aki 
tevékeny elleforradalmi működést fejtett 
ki. Ezek a következők: Weisz Pál, Weisz 
Dezső, Rotischild Pál, Dénes József, Ba-
ranyai Károly, Schüchter Miksa, akik ma 
lhagyták a fogházat. Kalmár Jenő és csa-

ládja, Bródy Mihály dr. szegedi tanár és 
Scheer Illés ügyében az ügyész a nyomo-
zás továbufolytatása\végett a rendőrséget 
kereste meg. 

— Va&uta6ok figyelmébe. A 
Magyar Vasutas szegedi fiók ki-
adóhivatala helyiségét a régi gim-
názium épületébe (Iskola-utca 22. 
Bejárat a templomtéri oldalon) he-
lyezte át, ahol az előfizetések esz-
közölhetők. Hivatalos órák hétköz-
napokon délelőtt 10—12-ig, délután 
4—6-ig, vasár- és ünnepnapokon 
délelőtt 10—12-ig. Telefon: 10—96., 

— A ttfrvénvszéhről. Szombaton tár-
gyalta a szegedi törvényszék szüneti ta-
nácsa Hajdú Miklós 38 éves orosházai la-
kos bünügyét. Hajdú 1921 ápritis végén 
Orosházán egy korcsmában összeszólal-
kozott Virág István 26 éves bognársegéd-
del. A szóváltásból kifolyólag Hajdú rátá-
madt Virágra és egy sörösüveggel ugy 
ütötte fejbe, hogy Virág sérüléseibe bele-
halt. A bíróság halált okozó súlyos testi-
sértésért Hajdú Miklóst 1 évi fogházra 
Ítélte. 

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

— Még mindig. Budapestről jelentik: 
A munkasbiztositó pénztár a diktatúra 
bukása után azokat a tisztviselőket, akik 
a kommün alatt funkciót vállaltak, állá-
sukból elbocsátotta. Néhány hét előtt a 
pénztár újra 30 tisztviselőt bocsátott el 
megbízhatatlanság cimén, akik végkielégí-
tési igényeikkel a bírósághoz fordultak. 

x Különleges gépkiállítás. Bugyi 
Mihály gépgyára, Vasâ  szentpéter-
utca 3. szám alatt levő helyiségében 
1921. évi augusztus hó 14-én, vasár-
nap délelőtt 10 órdkor megnyitandó 
gépkiállítást rendez. A gépkiállítás 
megnyitásán jelen lesznek: a m. kir. 
kereskede mi minisztérium, a GAEA, 
a Magyar Gazdaszövetség, a Magyar 
Mérnökegyesület képviselői és szak-
férfiai. A kiállítás célja: A gépipar 
megkedveltetése és az ipari oktatás 
uj alapokra való fektetésének bemu-
tatása. Ugy ipari, mint mezőgazda-
sági géptalálmányok bemutatása a 
gépkiállítás keretében. A kiállítás 
különös figye mébe ajánltatik a szü-
lőknek és az ifjúságnak, valamint az 
iparosoknak és az ipari tanulóknak 
is. Belépődíj személyenkint 10 korona. 
A kiállítás tartama augusztus 14-től 
szeptember 14-ig. 

— A rendőrség a szabadfflrdések el-
len. A szegedi államrendőrség szigorú in-
tézkedéseket tett a szabadfürdesek meg-
gátlása céljából. Ugyanis az utóbbi idők-
ben nagyon elszaporodott a vizbefullások 
száma. Az államrendőrség figyelmezteti a 
közönséget, hogy azokat, akik a Tiszában 
meg nem engedett helyen fürdenek, 
súlyos pénzbüntetéssel, esetleg elzá-
rással büntetik meg. 

— öngyilkosság- Bertalan Margit 18 
éves kávéházi fehrónő, Hobiártbasa utca 
25. szám alatti lakásán fel akarta akasztani 
magát. Tettét azonban megakadályozták. 
Pénteken este újból öngyilkosságot köve-
tett el. Egy őrizetlen pillanatban az asz-
talon levő késsel elmetszette a nyakát. A 
mentők súlyos sérülésével beszállították a 
közkórházba. Eddig még nem lehetett ki-
hallgatni. Tettének oka ismeretlen. 

— Nem tlzenSt, hanem csak kilenc 
millióIBudapestről jelentik: A ma dél-
előtti kihallgatások alapján tisztázódott, 
hogy Schossberger Anna körülbelül negyven 
millió korona üzletet bonyolitott le. Ebből 
15 millió meg van. 10 milliónyi ékszert 
tegnap vittek be a rendőrségre két hely-
ről. Az egyik hely a Jelzálogbank, ahol 
idegen néven volt letéve 6 milliónyi ék-
szer és értékpapír, egy másik helyről 4 
milliónyi ékszert szállítottak be. Tegnap 
délután Szigeti detektivfelügyelő 4 milliónyi 
készpénzt szállított be, ugy hogy 14 millió 
már benn van a rendőrségen. Ezenkívül a 
vallomás alapján igazolva van az is, hogy 
12-13 millió koronát fizetett ki Schoss-
berger Anna kamatok fejében, ugy, hogy a 
jelenlegi hiány mindössze 8—9 millióra 
rug. Erről az összegről nem tud pontosan 
elszámolni. 

— Betörés- Hajnal Börcsök István 
Tápéi, utca 5. szám előtti lakos házába 
péntek éjjel ismeretlen fellesek behatol-
tak és onnan huszonötezer korona ér-
tékű fehérneműt és ékszereket lopiak el. 
A rendőrség a feljelentébe megindította 
a nyomozást. 

— Női ruhaszövet osztás a köztiszt-
viselők részére- Azok a női igényjogo-
sultak, akik a szövetre a bemutatott min-
ták alapján fizettek be, augusztus 15-én, 
hétfőn délelőtt 9 és 11 óra között szíves-
kedjenek a szövetkezet kirendeltségi irc-
dájában a szövetek átvétele céljából je-
lentkezni. 

KULTURA . 

Ártatlan ZÍuzsi Déri Rózsival. A 
színtársulat tagjai hétfőn este 8 órai kez-
dettel a szép e éjü és mulatságos francia 
operettet, az Ártatlan Zsuzsit hozzák szinre 
a ' városi színházban. Az operett főbb 
szerepeit Déri Rózsi, Cholnoky Margit. 
Uty Gizella, Barna Andor, Máthé Látzló, 
László Tivadar, Szilágyi Aladár és Csordás 
György játszák. Az elődd^st Csomafáy 
Sándor karnagy ve/ényli. Jegyek a n«ppa!i 
pénztáiban előr» válthatók. 

Aki a demokráciának hive, 
támogassa A MUNKÁT. 

SZAKMOZGALOM. 

Munkásotthon építési-alap 11.730 

A Munkásotthon gondnokánál 

N É P S Z A V A 
kapható. 

Keddi gyüléaek. 

Textilmunkások gerebenező- és fonó-
szakosztályának mühelyértekezlete délután 
5 órakor a Munkásotthonban. 

Famunkások bizalmi ülése este 6 óra-
kor a Balázs-féle vendéglőben, Valéria-tér 
10. szám alatt. 

Szerdai gyűlés. 

Vas- és fémmunkások taggyűlése este 
7 órakor a Munkásotthonban. 

Tőzsde. 

Zürich, augusztus 13. (Nyitás.) 

Berlin 7.15 Budapest 1.60 
Newyork 5.92-5 Bécs 0*72 
Milano 25.90 Bukarest 7.C0 
Zágráb 3.50 Osztrák bély. 0.58 
Prága 7.40 Varsó 0.30 

Zürich, augusztus 

Berlin 
Hollandia 
Newyork 
London 
Páris 
Milano 
Brüsszei 
Stockholm 
Krísztiánia 
Kopenhága 

7.15 

592 
2169 
46 25 
25.CÍ1 

13. (Zárlat.) 

Madrid 
Buenos-Aires 
Budapest 
Prága 
Zágráb 
Récs 
Bukarest 
Osztrák bély. 
Varsó 

1.60 
7.40 
3.50 
0.72 
760 

—.58 
-.30 

D i n á r , d o l l á r , le i 
idegen pénzek beváltása, eladása. 

Pénztári óra egész nap. Károlyf-

utcai Bank* és Pénzváltó-üzlet. 

Békebeli Z tégla, épiiletfa, 
ablak, ajtók eladók, 
Zofán-ufcn 15. szám. Singemé. 

EGNYILT 
Fried I g n á f z url szabósága! 

Készítek tisztviselő-szövetekből ele-
gáns öltönyöket 500 koronáért, ugy 
fordítást, mint minden javítást, vasa-
lási jutányos árért. f R I E D IGNÁTZ, 
Margit-utca 31. « . , emelet bal. 

Cérnák! 
minden kivitelben 

HOCH 
r ö v i d á r u s n á l 
Dugonics-tér II. 

A r a n y a t , 
ezüstöt, pénzeket, brilliánsokat 
ismét a legmagasabb árban vesz 

Mülhoffer ékszerész 
Kárász-utca 2 szám. 

OLCSÓ KOCSI-ÁRAK! 
öőrfedeles, Sandlaufer, hajtókocsi, 
magyarkocsik, kovács, bognár és fé-
nyező műhelyeimben lavilásokat esz-
közlök. Uj autó-karáseriák javítását el-
vállalom. BHÍ0GH GYU2.H, Polgár-u. 23. 

Izsák Ábrahám ckSfrés:z. 
K O R o n n - a i c n s . s z A n . 

Szabász fölvétetik, 
aki ragasztáshoz is ért, előnyben részesül. 

Aranyat, bril l iánst, 
ezDsf pénzeket magas 
áron veszek. 70—120kor.-ig. 

D E Q T S C I 1 I M R E ékszerész 
Széchcnyi-tér 9. szam. Koizó Mozi ház. 

CIPŐÜZLET 

Klauzál-tér 6. 

Rallff'1 fe^r
 vászoncipők 

j f l J u l l i J nagy választékban. 

Már az olcsóbb árak 
mellett készítek szép facon-öltönyöket és 
fordításokat. P Ö L Ú P J Ó Z S E F 
uriszabó, Szentháromság-utca 5. szám. 
= Tisztviselőknek árkedvezmény. = 

I m p o r t t ű z 
I-a száraz, bükkhasáb és aprított jutá-
nyosán kapható, bármily mennyiségben 

szállítva. POLLÁK ANTAL 
fakereskedő, Török-utca 1. sz., Rákóczi-

tér (tűzoltó laktanyával szemben). 

igazolványba 
fényképeket 

ba8nkészit SÍlD0EyÍ L l 3 j 0 S képész, 
Somogyi-u. 24. (Korzó-kávéház mellett.) 

II M u n k á s a k ! ! 

malmi árekon legolcsóbr 
ban kaphatók hazaszállítva 

Bokor János cégnél, 
Valéria-tér sarok, 

a „Kék golyó"-hoz. 
Cégemet ne tévessze össze hasonnevű céggel. 

SOtök, pékek, viszonteladók és tarhonua-
készttők k e d v e z m é n y b e n részesülnek. 

Nem 
J hogy 

valaki többet fizetne aranyért, ezüstért, 
briliánsért, arany vagy ezüst régi pén-
zekért, mint C S Ő R I F E R E N C 
órás és ékszerész, Kár&sz-utca 16. sz. 

R ü h Á c órás és ékszerész javitó mü-
u a u u a helye és raktára. — Aranyat, 
ezüstöt magas napi áron veszek. Oroszlán-U. 

„ R t K O R D " cipőüzemben 
legjobb kivitelű cipők, valamint felső-
részek legjutányosabb árban készülnek 

Szentháromság-utca 39. sz. a 

P O L O S K A 
tökéletes kiirtására leg-
biztosabb a F r a n k 1-féle 

Poloska Halál. 
A petéket is kipusztítja. 
Foltot nem hagy vissza. 

Próbaüveg 25 korona. Eredeti üveg 40 korona. 

Söné.l FRANKL ANTAL ttT" 
SZEGED, FELSŐVÁROS, SZT. GYÖRGY-TÉR. 

Hulladék sárgarezet, 
vöiöjreict ismét vásárol minden mennyiségben 

S Z V H T O N ÉS K U C S E S 
műszaki és elektrótechnikai vállalata 830 

SZEGED, Tisza Lajos-körut, Püspök-téri bazár. 

Kelengyék h'3ü! = 
a legszebb kivitelben készítem. Tisztvise-
lőknek 10 száza- Ifnllnii üVioi modern 
lék kedvezmény. MU11P1 ilfiűl kézi-
munka üzlete Takaréktár-u. 1, Kovács-ház. 

Győ 
magas napi áron vesz 587 

or i Bé l a KlauzáMér 
2. szám. 

pergetésü A K A C M E Z 
kapható kgr.-kint 5 6 koronáért a Szeged-
vtdékl Méhész-Egijesületben, Fodor-u. 14. 
Ugyanott méhc sa l á dok és különféle méhészet 
eszközök is kaphatók. — A méznél viszontelárusi-

tóknak árkedvezmény. 

G ő z m o s ó d a I I Megvettem a Feketesas-utca 
• • 20. sz. alatt levő Márkusz-

féle gőzmosódát. 30 éves szakismeretemmel szakszerű munka előállítást biztositok. 
Elfogadok minden e szakmába vágó munkát, u. m.: ingek, gallérok, uri és női felső 
és alsó ruhákat. Házi ruhát kilószámra csak mosni _ s »_i „ • 
is elfogadok. Gallér-tisztítás 2 kor. Pártfogást kér 5ZeCS0fll] ISIVau, tulajdonos. 

WEST-EAST R.-T. szegedi kirendeltsége 
Nemzetközi szállítmányozás. O Rendszeresített gyüjtőforgalmak. Képviselve a 
külföld minden nagyobb városában és a határállomásokon. O Szállítmánybiztosítás, 
vaggonkiséret, vámkezelés, árufelülvizsgálat, megbízatások. O Helyi fuvarozás. 
Személyautójárat. O Tisza Lajos-körut 59, Korona-utca sarok. Telefon 12—90. 

— Központi irodák: BUDAPEST, WIEN, PRAG. = = = = = 

Délvidéki Kereskedelmi Bank és Váltóüzlet 

a Wiener Commerzial-Bank 
budapesti fiókjának kommandiltja Szeged, KlgUÓ-Utca I . SZára. (Keleti palota.) 

Telefon: 11-62. és 13-43. 

ÜZLETÁGAI: Váltóleszámítolások, folyószámlahitel, értékpapírok vétele 
és eladása, valuta-, deviza- és mindennemű tőzsde- és bánküzlet. 

Elfogad betéteket a Wiener Commerzial-Bank 
r = budapesti f iókjának betétkönyveire. = 

Kyomatotl a IMlmagyuorasig blrtap- és nyomdavillalitnál Petőfi-sugárat 1. 


