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SZEGEDI NAPLÓ KÖZGAZDASÁGI ÉS IRODALMI NAPILAP
POLITIKAI,

Beniczky újabb támadása.

gém akart e kényes kérdésben föl
szólalni, kötelességemnek tartottam,
hogy

íogy ezek az urak miként fogják
aelyüket megállani, ha majd fele
lősségre vonják, mert nem elég va

Vihar a Házban.

a kormányzóság költekezését a Ház
előtt szóvá tegyem.

lakit Hajmáskérre küldeni és onnan
slbocsátani, majd a törvényszék elé
idézni és ottan fölmenteni. Ne engem

hogy visszaélés történt a kormányzó
nevével, de a későbbi audiencia
megerősített abban a föltevésem
ben, hogy a kormányzó ur állal

A nemzetgyűlés hárommilliót sza
vazott meg a kormányzóság udvar méltóztassék a miniszterelnök ur
tartási költségeire. Ennek ellenére nák felelősségre vonni, hanem tes
sék rendet csinálni a költekezési
másfél év alatt 60 milliót pazarolt el.
költségekben.
Kijelentem,
hogy
Teljesen lehetetlennek tartom, hogy
most ép úgy, mint a jövőben, csak
az ilyen költekezést szó nélkül
hagyjam. A miniszterelnök kötelessége a rendszert kívánom támadni, a
személyeket nem.
tűrni, hogy bármilyen témáról kritikát
Beniczky ezután 5 perc szünetet
gyakorolhassanak : én nem osztályokat,
kért.
Az elnök az ülést 5 percre
de a rendszert akarom támadni. A
fölfüggeszti.
pénzügyminiszter ur sem tudta meg
Az ülés újbóli megnyitása után
cáfolni adataimat, sőt legtöbbjét
helybenhagyta. Ezután bejelenti,hogy Beniczky folytatja beszédét. A fran
cia komrnün semmivel sem maradt
a kormányzó környezetébe beosztott
hátra a magyar komrnün rombo
Nagy Pál báró tábornok fölkereste
lásaiban és mégis Franciaország a
és magyarázatot kért tőle a kor
kommunizmus után nem tartotta
mányzó személye és környezete
szükségesnek a kivételes hatalom
nevében itt a Házban előző nap el
életbeléptetését, hanem Thiers a
mondott beszédéért.
bűnösöket haditörvényszék elé állí
— Erre a válaszom az volt, hogy totta. Lehár ezredes urnák is ez
a nemzetgyűlés előtt fogom megadni a volt az intenciója. O hadparancsá
választ. Amikor tehát teljesen ön ban a tiszteket figyelmeztette, hogy
ként lojálisán fölajánlottam, hogy rangjukkal felelősek azért, hogy az
a választ nyilvánosan fogom meg országban semmiféle atrocitás ne tör
adni, akkor azt a választ kaptam,
ténhessék, csak a különítmények követ
hogy a kért fölvilágositást Nagy hettek el atrocitásokat, amelyeknek
Pál tábornok távollétében meg fonalai mindig egy helyre- össz
bízottai liem adhatják meg.
pontosultak, hol Kecskemétre, hol
Bandholtz tábornok távozása al Budapestre a Britanniába, majd is
kalmával az ő tiszteletére adott mét Kecskemétre.
Prónay mint
vacsorán történt az eset, amikor csendőralezredes zsarolt és a leg
Soós alíábornagy, akkori hadügy nagyobb atrocitásokat követte el
miniszter kijelentette, hogy Fried- tisztán magánérdekből. Összekötte
richet becsületbeli bíróság elé fogja ál tése van
külföldi politikusokkal.
lítani, aminek következménye miniszter (Nagy zaj a Ház minden o’dalán.)
ségéből való távozása lett.
Fölkiáltások:
Tudjuk, tudjuk,
Kérdem tehát a tisztelt nemzet hogy kikkel!
gyűléstől, hogy én kerestem-e neEzután Hegedűs pénzügyminiszter
gyedízigleni fölszólalásommal az beszédére reflektál. A korona áresése
alkalmat egy újabb fölszólalásra ? semmiféle összeköttetésben nincs az ő>
Ez a tett kijelentésem volt az alapja cselekedetével. (Nagy zaj a Ház
annak, hogy egyenkint provokáltak. minden oldalán.) Minden bajnak a
Lakos József testőrkapitány meg fő oka, hogy a katonai bíráskodás a
bízásából két százados fölkeresett polgárral szemben még mindig érvé
és fölvilágositást kért tőlem. Vá nyesül. Alig hiszem, hogy illetékes
laszom az volt, hogy megtartott tényezőket rá lehetne venni, hogy
beszédemben
személyeket nem egyes különítmények föloszlattassaakartam megsérteni, csupán kép nak. Kérem a miniszterelnök urat,
viselői jogomat gyakoroltam, amit hogy minden esetre vigye keresztül,
a jövőben is gyakorolni fogok. Erre hogy a kormányzásban fölülről nyomás
válaszként kaptam, hogy mentelmi ne gyakoroltassék. Ott van például
jogomat nem akarta megsérteni.
elődjének, 'teleki Pálnak esete, aki
Csontos: Beszédéért nem érdemli nek a sajtófőnök nyomására kellett
meg a napi 100 koronát.
távoznia. Ha mindezeket a sérel
Ugrón: Ez nem napszám !
meket és rendellenességeket a mi
Beniczky: A miniszterelnök urnák niszterelnök ur kiküszöböli és kérel
eddig egy szava sincs azokról, akik meimet megvalósítja, akkor én itt
az ország pénzét pazarolják, amikor a nemzetgyűlés előtt a kormányzó ur
ezer és ezer leszerelt katonatiszt Őf Öméltóságának solemnis elégtételt adok.
nyomorgásnak van kitéve, amikor Az indemnitást nem fogadom el.
köztiszteletben álló család nem
A miniszterelnök válaszol
tudja eltemetni halottját . . .
Beniczkynek.
Benkő Gábor; A burgonyapénz
Ezután Bethlen István gróf minisz
ből kellett volna eltemetni.
Beniczky : Akkor engem támad terelnök röviden válaszolt Beniczky
meg a miniszterelnök ur, amikor kijelentéseire. Ezekről a támadások
én csak tulajdonképen képviselői ról itt a Ház előtt már többször
kötelességemnek teszek eleget. A volt szó, nem érti, hogy miért hozta
miniszterelnök
ur adjon választ Beniczky ismét ezt a Ház elé.
Beniczky beszédében azt mondotta, hogy
(nagy zaj) a bécsi pénzek . . .
Meskó Zoltán; Nyugtát a bécsi a mentelmi jognak megsértésében a
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Budapest, julius 28
A nemzetgj ülés mai ülését háromnegyed 11
órakor nyitotta meg Rakovszky Ist
ván elnök.
Fölolvastatja
azon képviselők
jegyzékét, akik a julius 4-iki távol
maradásukat még nem igazolták.
Julius 31-ig igazolniok kell távol
mai adásukat, ellenkezőleg az augusz
tusra eső illetékeiket nem fizethe
tik ki.
Az indemnitási vita első szónoka
Hegedűs György. Reflektál Meskó
Zoltán tegnapi beszédére, örömmel
hallgatta Meskó beszédének azt a
részét, mélyben erős bírálat alá
vette az úgynevezett zsidó demokrá
ciát és azt a részét, melyben rá
mutatott a keresztény társadalom
tunyaságára és közömbösségére.
A nyomor útja az utóbbi időben
nagyon benépesült és ezen az utón
látja a magyar népet is vándorolni.
Úgy hiszi, hogy lesz a nemzetnek
elegendő ereje ahhoz, hogy vissza
szerezze azt, amit a múltban el
vettek. De kérlelhetetlen felelős*
ségrevonásra van szükség. Meg kell
markolni azokat, akik a forradalmát
előkészítették, mert az adósságot
annak kell fizetni, aki azt csinálta.
Nem tud bizalommal lenni a kor
mány pénzügyi politikája iránt, de
azért mégis elfogadja az indemnitást.
Meg kell valósítani a. földrefor
mot annyival is inkább/mert a ke
resztény irányzat ezen az alapon
épült föl.
" Ezután Rassay Károly beszédére
reflektálva foglalkozik a munkás
kérdéssel. Szakítani kell a Marx-féle
ideológiával, az internacionáléval s
akkor együtt fogunk dolgozni a
munkássággal.
Ha a magyar munkásság hazafiatlan cselekedetre ragadtatta ma
gát, az a zsidóság müve. A zsidó
ságnak köszönhetjük azt is, hogy
60 000 hadifoglyunk még. mindig
Oroszországban van, Az orosz zsidó
vezérek a mi hős
tisztjeinken
bosszulják meg faj testvéreiket.
Sok hamisított bankjegy van for
galomban, amelyek a zsidók kezé
ből kerülnek ki.

nemcsak hogy aprobáltatott a letar
tóztatásom, hanem még további fogvatartásom iránt is történt intézkedés és
igy mentelmi jogomnak súlyos és megvédhetetlen megsértéséről van szó. Az
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utazásomhoz szükséges salvus conductust sem kaptam meg.
Szemére vetették, hogy ő a fövezérség számadásának megvizsgálá
sára bizottságot indítványozott. A
szegedi kormány költségeiből csak
mintegy 300.000 korona van elszá
molva. (Nagy zaj a kisgazdapárton,
fölkiáltások: Mért nem beszél IV.
Károlyról ?!)
Az elnök csendre inti a kép
viselőket.
Fölkiáltások a kisgazdapárton:
Az elnöknek bizalmatlanságot fo
gunk szavazni.
Hegedűs György: A kormányzó
személyét nem engedjük bántani.
Beniczky: Ha ezek a számadások
valóban rendben volnának, akkor
mikép lehetséges, hogy Prónay Pál
huszárkapitány urnák egy hiteles
és egy példányban kiállított nyug
tája ... Nagy zaj a kisgazdapárton,
folytonos közbeszólások.)
Elnök: (Meskó Zoltán felé, aki
folyton közbeszól): Azelőtt a képvi
selő ur beszélt és senki sem kér
dezte, hogy beszédének mi a célja.
Az elnöknek két föladata van: Az
egyik az, hogy megóvja és bizto
sítsa a szólásszabadságot, a másik
az, hogy gondoskodjék arról, hogy
senkit a vitába ne vonjanak.
Fölkiáltások: Prónay Pált, lehet a
vitába vonni! ? (Nagy zaj a kisgaz
dapárton).
Meskó Zoltán : A kormányzó sze
mélyét nem engedjük.
Egri-Nagy János : Elég volt már
az intrikákból!
Hegedűs György: A kormányzó
személye szent. (Folytonos közbe
kiáltások a kisgazdapárton, állandó
zaj.)
Elnök: Kérem a képviselő urakat,
legyenek csendben, mert különben
kénytelen leszek az ülést fölfüg
Beniczky mélységes bizalmat geszteni.
Meskó Zoltán: Exlexbe kergetik
lansága.
az országot!
Beniczky Ödön: Midőn az indem
Elnök: Az ülést 5 percre fölfüg
nitási vita során én is fölszólalok, gesztem.
előre be kell jelentenem, hogy a
Kritika a kormányzóság
napirenden levő törvényjavaslatokat
költségvetéséről.
nem fogadom el, tekintettel arra a
12 órakor nyitotta meg Rakovszky
mélységes bizalmatlanságra, amellyel
a mai rendszer és kormány iránt vi újból az ülést.
Beniczky folytatta beszédét. Fog
selteiéin. A kormányzó ur őfőméltóságának nevét nem vontam bele a lalkozik a bécsi milliók elszámolásá
vitába, bár azzal vádolt meg a mi nak kérdésével. Én — mondotta —
niszterelnök ur, de mentelmi jogom soha sem folyósítottam pénzeket,
megsértésének bejelentése alkalmá tőlem nyugtatványt senki sem ka
val kritikával illettem a kormányzó pott. Mikor láttam, hogy a milliók
ság és a kormány működését. A elszámolásánál az én személyemet
letartóztatásra vonatkozó Magasházy- is beleviszik, CBak akkor hoztam
féle sürgönyök a kormányzóság alá interpellációmat a Házba és csak
írásával mentek ki és utasítást ad riposzttal éltem.
tak, hogy a távirati válasz is a
Ezután foglalkozik a kormányzó
kormányzóságra küldendő. Lehet, sági költségvetéssel. Miután senki

pénzekről.
Beniczky: . . . hova fordításáról.
Beniczky ... és nevezze meg azo

kormányzó volt az,

aki ezt cselekedte.

Ilyen kényes kérdésnél felelősségé- .
nek teljes tudatában meggondolással
kat, akiket a pénzügyminiszter ur kellene élnie, hiszen a mentelmi
beszédében úgy jelölt meg, hogy bizottságban a legprecízebben be
sokat költekeznek. Szeretném tudni, bizonyosodott, hogy mindenki lehe-
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tett, csak a kormányzó nem, aki nak a szombathelyi autózások. Ami
megsértette az ő mentelmi jogát pedig a hangomat illeti, azt nem
Az állam fejét megrágalmazni szerinte fogom meg változtatna amig ilyen
nem fér össze az ö alkotmányos föl támadások érnek a túlsó oldalról.
Elnök napirendi indítványt tesz.
fogásával. (Nagy taps.) Beniczky
beszédében említette a fővezérség Legközelebbi ülés holnap, amelynek
költekezését is, hiszen ezzel az tárgya a mai napirend.
Hegedűs pénzügyminiszter kéri a
elszámolással a fővezérség a pénz
ügyi és hadügyminiszternek tartozik. Házat, hogy az indemnitást a hol
Ebben a kérdésben tett kijelentései napi napon tárgyalják le. hogy a
nem egyebek gyanúsításnál. Sokkal harmadszori olvasásban a Ház elé
jobban cselekedett volna a kép kerüljön, mert csak igy lesz lehet
viselő ur, ha saját reszortjában séges a tisztviselők augusztus elsejei
kereste volna a költekezéseket bel fizetésjavitását folyósítani.
ügyminisztersége korában Ott van
ülés vége egynegyed 3 órakor.

Tombor alezredes vallomása. — A főtárgyalás 7. napja..
Lapunk déli számában már kö
zöltük Tombor alezredes tanú ki
hallgatásának első részét, folytató
lagos vallomását alább közöljük :
Tárgyalásvezetö: Miért mentette
föl a hadügyminisztérium Soós ke
gyelmes urat ?
Tombor: Soós tábornok tűrte egy
nem szocialista lapnak a legénység
részéről való megrendelését, amiért
Böhm fölmentette. A szociáldemo
krata párt azonban tiltakozott Soós
fölmentése ellen, — mint azt Böhm

nekem mondotta — épen tekintet
tel azokra a körülményekre, ame
lyeket most nem akarok részle
tezni . . .

Történelmi tények ...

kok többé,

hanem

György csendőrszázados tanúkihall
gatásával. A tanú előadja, hogy je
len volt a tiszti pavilonban tartott
gyűlésen és hallotta Tabódyt a
csendőrlegénység előtt is beszélni,
amikor beszéde végén éltette a dikta
túrát ! A gyűlésen egyébként beje
lentette Tabódy, hogy csatlakozni
kell a vörös hadsereghez. A 180
főnyi csendőrkülönitményt azért in
ternáltak a rókusi iskolából a dik
tatúra kitörésekor a törvényszék
épületébe, mert féltek tőlük, más
részt pedig ők azért Is szívesen
mentek, hogy kéznél legyenek.
Faur ügyész : Ha ezeknek parancs
jön, hogy verjék szét a városházán
alakuló direktóriumot, megtették
volna ?
Tanú: Én magam álltam volna
az élére, de szétvertük volna eze
ket az alakokat 1
Baránszky dr : De tud-e arról a
tanú, hogy a Neuberger-különitmény kereste a csendőrséget ?
Tanú : Erre nem tudok felelni.
Baránszky dr : Hát arról, hogy
ezeknek 10 gépfegyverük is volt,
amivel szemben a csendőrök nem
tudták fölvenni a harcot ?
Tanú: Még akkor is fölvettük
volna a harcit ezekkel a hintáslegényekkel, akik nem is voltak kato
nák.
Baránszky dr : Tud-e arról, hogy

Tanú: Éljenezték a végén.
Tárgyalásvezetö: Volt szó

egyes
tisztek eltávolításáról ?
Tanú: Igen, a gyűlésen is volt
szó, hogy egyes tisztek nem érdem
lik meg, hogy a tisztikarban helyet
foglaljanak. Petrán századosról és
másokról volt szó Zarecsnik elfogatása miatt.
Tárgyalásvezetö:
Shveyról nem
hallott ?
Tanú: Nem emlékszem.
Tabódy: Fönntartom, hogy a tanú
által fölsorolt rábeszélő kifejezést
nem én mondtam, hanem előttem
más.
Dettre: Emlékszik a tanú, hogy
szó volt akkor egy tiszti fogalmazó
bizottság megválasztásáról is, amely
cikkeket akart a lapokban elhe
lyezni !
Tanú : Szó volt róla.
Brandsch Mihály százados szintén
jelen volt a tisztigyülésen, amelyen
Tabódyt közkívánatra hívták be
szélni. Arra emlékszik, hogy Ta
bódy föltűnő nagy vörös sapkaró
zsával jelent meg.
Berky Ferenc őrnagy elmondja,
hogy a tiszti gyűlés Tabódy ellen
bizalmatlanságot akart nyilvánítani
értesülése szerint. Tabódy munkára
hívta föl a tiszteket, Petrenes szá
zados közbekí állott, hogy „nem
azért hívtak össze bennünket! Mi
lesz a Petrán-üggyel ?“ Erre Palásthy
főhadnagy lépett az erkélyre, Ta
bódy többet nem is beszélt.
Tárgyalásvezetö: Hallott valamit
Tabódy orosz fogságáról?
Tanú: Császár százados mesélte,
hogy amikor hazaszökött a fogságból
valakitől hallotta, hogy egy magyar
vörös ezred Tabódy parancsnoksága
alatt van.
Tárgyalásvezetö: Szóval ezt ő is
csak úgy hallotta.
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Tárgyalásvezetö : Igen, ezeket lesz
alkalma zárt tárgyaláson elmondani.
Baránszky dr. védő: Amennyiben
ezek a dolgok katonai titkok, nem
tartja szükségesnek e titoktartás
alóli fölmentését ?
Tombor: Nem szükséges a föl
mentés, mert ezek nem aktuális tit

hogy átvette a parancsnokságot.
Kifejezte, hogy ma más időket
élünk, mint azelőtt, miként a régi
római patríciusok alól fölszabadul
tak a rabszolgák, ugyanezt éljük
ma is. Közbeszólásra kifejtette,
hogy a karhatalom készültséget je
lent. Mi a készültség? — kérdez
ték ismét. — Vörös hadsereg! —
felelte Tabódy. És mi a vörös had
sereg? — Azt az urak tudják már
az újságokból, — válaszolta Tabódy.
Tárgyalásvezetö:
Mondotta azt,
hogy aki nem akar belépni a vö
rös "hadseregbe, az legjobb lesz, ha
távozik a városból?
Tanú; Igen, határozottan emlék
szem erre.
Eisner dr: Éljenzéssel fogadták
Tabódy beszédét vagy fölszólaltak
ellene ?

történelmi

tények.

a csendörség vezetői tisztelegtek a di
rektóriumnál ?
Tanú : Erről nem tudok.
Baránszky dr : És hogy a legény

ség nem volt már megbízható ?
Tanú : A mi legénységünk 80
százaléka megbízható volt.
Eisner dr: A csendőrküiönitmény
hogyan volt Neubergerékkel egy
idejűleg a törvényszéken elhelyezve ?
Készenlétben voltak, vagy ozsonnáztak...?
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Az én tárgyalásaim során is csak
egy Ízben volt zárt tárgyalás, ami
kor arról volt szó, hogy mennyiben
támogatták volna a franciák az
ellenforradalmat.
Tárgyalásvezetö: Ezt kértem, hogy
hagyjuk majd a zárt tárgyalásra !
Baránszky dr : A franciák támo
gatását és a személyi részeket
akartam kérdezni és ezért érdek
lődtem. De majd ezt a zárt tárgya
láson.
Eisner dr az önkéntes hadseregre
nézve kérdez:
Tombor: A forradalom utáni ön
kéntes hadsereg csak laza szerves
kapcsokkal függött az előző hadse
reggel össze. Azért alakítottak ön
kéntes hadsereget, mert egyrészt az
idősebb korosztályokat nem merték
behívni tekintély hijján, másrészt
pedig a szocialisták remélték, hogy
a munkanélküliek és szociálisták
fognak belépni és igy egy megbíz
ható szocialista-hadsereghez jutnak. A
Neuberger-féle különítményre vo
natkozóan azt mondja, hogy amikor
Szegedről karhatalmat kértek és
nem volt más kéznél, ezért küld
ték Neubergeréket. További kérdé
sekre elmondja, hogy a katonaság
rossz szelleme Pogány volt, akit
egyizben az agyonveréstől csak pár
lépés mentett meg. A proletárdik
tatúra alatt azonban a hadsereg
sokkal inkább
engedelmeskedett
mint Károlyi ék alatt.
Ezután a
tárgyalásvezető az
ügyész és a védők kérelmére ál
lami és katonai érdekekből zárt
tárgyalást rendel el Tombor alez
redes további kihallgatására.

|

Eisner dr:

Tanú: A csendőr sohasem uzsonná! zik, ha készenlétben van !
Förster tábornok elnök: -Nyugod

tan, csak nyugodtan ’
Eisner dr: Ezeknek a „hintátok
nak" nem látta az őrségét a ka
puban ?
Tanú: Nem.
Eisner dr: Sem a géppuskáikat?
Tanú: Nem.
A vádlottak észrevételei során
Tabódy fönntartja a tanúval szem
ben, hogy nem ő mondta a vörös
hadseregbe való fölszólitást.

A vörös hadsereg.

Szabó Gyula százados előadja,
hogy a disztinkció eltávolítása pa
rancsban volt közzétéve és elren
delték azt is, hogy terjesszenek föl
egy névjegyzéket mindazokról, akik
a vörös hadseregbe be akarnak
lépni. A tiszti értekezleten lehettek
Hintáslegények.
400-an, úgy hogy a pavillonban el
Tizenkét óra után nyitották meg sem fértek. A tisztikar Tabódyt óhaj
ismét a nyilvános tárgyalást Fodor totta hallani. Tabódy disztinkció nél- ||

Mikor alakult a tiszti
szakszervezet.
A további kérdésekre elmondja,
hogy a tiszti szakszervezet még a
diktatúra előtt alakult és akkor
még Tabódynak nem volt semmi
befolyása, hogy bárkit belépésre
kényszerithetett volna.
Dettrére
vonatkozólag
előadja,
hogy a tiszti szakszervezet meg
alakulásánál tartott forradalmi be
szédet az uralkodóház ellem . Más
alkalommal tanú azt mondta Dettrének „a szocialisták megbuknak a
választásokon* amire Dettre azt
felelte, „a szocialisták nagyon ma
radiak, mert a Marx elvei már túl
haladottak!“ A vádiratban foglalt
kifejezéseket hallotta Dettrétől a
tiszti étkezdében tartott előadásán.
— A hatása meg is volt ennek
az előadásnak — feleli a kérdésre,
mert a tisztek megszállt területre
mentek az állapotok elől.

Kérdezték

Dettrét a

tisztek ?

Tanú: Igen, kérdésekre felelve
adta elő a dolgokat. Majd elmondja,
hogy egyszer két tisztet állásától
fölfüggesztett a katonatanács és
ő ezeknek érdekében eljárt Dett
ré
nél. Dettre ekkor azt felelte neki,
hogy „ezt a csürhét (már mint a
katona tanácsot) úgyis nem sokára föl
fogjuk rúgni /“ Dettre több más
esetben is mindig szivén viselte a
tisztikar sorsát. Ellenkezőjéről nincs
tudomása.
Dettre kérdésére még elmondja
a tanú, hogy amikor Dettre tudo
mást szerzett a Kovács főhadnagy
által teljesen demoralizált zászló
aljról, azt a tanácsot adta, hogy
hozzák Szegedre a zászlóaljat, ahol
erősebb iölügyeiet alatt lesz.
A tanú megesketése után dél
után 2 órakor a tárgyalást holnapra
halasztották

-sz
eg

Tanúkihallgatások a Tabódy-Dettrepörben.

kül jelent meg az erkélyen és
fíelvtársak“ szólitással jelentette be,
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Az ellenőrző bizottság né
hány nap múlva megkezdi
működését.
Budapest, julius 28. Az ántánt el
lenőrző bizottság közeli megérkezé
sét nagy előkészületek előzik meg.
A bizottság szálláscsiná’ói már meg
érkeztek Budapestre és szemlét tar
tottak az egyes hotelekben. Illetékes
helyen érdeklődtünk a bizottság ér
kezése iránt és a következő felvilá
gosítást kaptuk :

Az ellenőrző bizottság már érkezőben
van, működésük néhány napon belül
már meg is kezdődik. Pontos dátu

mot azért nem lehet mondani, mert
a bizottságban levő ántánt tisztek
nem jönnek egyszerre, hanem kisebb
csoportokban szállingóznak Buda
pestre és a munkát csak akkor kez
dik meg, amikor már mindnyájan
egybegyűltek.
Briand és Lloyd George ta
nácskozása. (Bécs. MTI) A Neue
Freie Presse berlini jelentése szerint
a párisi Iatransigeant hírül adja,
hogy Briand miniszterelnök augusz
tus 4 e előtt találkozik Lloyd George
val.

Jaurés sírja. (Páris. MTI.) Albibói jelentik . Az itteni temetőben
ünnepi külsőségek nélkül ma szál
lították át Jaurés koporsóját abba a
sírba, amelyet Albi község adomá
nyozott nekk

LEGTÖBBET FIZETEK
aranyért, brillánsért,
hamis fogért,
régi ezüst pénzért és minden
ékszerért Szegeden

nemű

Gáspár, Kölcsey-u. 2.
Óra- és ékszerjavitás olcsón.

Menekült órás,
precíz munkás, 3 évet Temesváron
önálló volt, 9 évet Németországban
jobb üzletekben volt alkalmazva, 1
évet a glashüttei szakiskolát jó ered
ménnyel végezte. — Ajánlkozik jobb
munkára, esetleg jobb üzleteknek
darabszámra is saját 1 ikásán. Szük
ség esetén kaucióval is rendelkezik.
Szives megkeresés BaschekHugó

Róka-utca 8. szám.
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Két szuterén szoba és konyha és egy
udvari iroda vagy kisebb műhely helyiség
átadandó és azonnal elfoglalható. Cim a
kiadóhivatalban.

Hiábavaló az előzetes lakásbérelés. —
A rendelet már eddig is érvényes volt
Újszegedre. — A 95 százalékos lak
béremelési jog augusztus 1-én életbe
lép. — Bárdoss Béla lakáshivatali
elnök nyilatkozata.

Megírtuk, hogy Újszeged fölszabaduiásának közeli terminusa re
ményében a megszorult szegedi
lakásnélküliek már is lefoglaltatok
maguknak lakásokat, illetve költsé
ges megbízások utján béreltek helyi
ségeket Újszegeden.
Erre vonatkozólag tájékoztatásul
közreadjuk Bárdoss Béla lakáshiva
tali elnök következő nyilatkozatát:
— A leghatározottabban kijelen
tem, hogy Újszegedre hiába megy
bárki lakást bérelni, az összes
üres lakásra ráteszem a kezemet,
mihelyst a község fölszabadul. Az
érvényben levő lakásrendelet külön
ben is vonatkozik kezdettől fogva
Újszegedre is. Én nem bocsátók át
lakásigazolvány nélkül senkit a
hídon és tegyen is le mindenki a
reményről, hogy a hivatal megke
rülésével lakáshoz juthat odaát.
Csak azok a lakók kapják meg a
folytatolagos lakhatási engedélyt,
akik a megszállás egész tartama
alatt tényleg Újszegeden laktak.
Az augusztus 1 én életbelépő
bérfölemelési szakaszról a követ
kezőket mondotta az elnök:
— A lakbérek ügye nem tarto
zik ugyan hatáskörömbe, tájékoz
tatásul mégis megemlítem, hogy a
lakbérfölemelés teljes összege nem
lehet nagyobb mint 95 százalékkal
fölemelt dija az 1917 november
1-én fizetett lakbéreknek. Ez a
szakasz augusztus 1-én lép életbe.
A közüzemi pótlékokra nézve a
város 1885. évi lakbérleti szabály
rendeletének következőkép módosí
tott paragrafusa van hatályban:
„Szemé hordási, valamint azon lak
helyiségek utáni vízvezetéki dijak,
amelyekbe a vizvezeték bevezetve
nincs, a lakrészek szerinti kivetés
arányában, a szennyvíz szállítása,és
kéményseprési dijak pedig a bér
lete elyiségek után évi lakbér ará
nyában a bérlőt terhelik, illetve a
bérlők ezen dijakat, mint mellék
járulékokat a háztulajdonosnak,
amennyiben azok attól szedettek
volna be, megtéríteni tartoznak. A
takaréktüzhelyek és kemencecsövek
tisztítását is a bérlő köteles el
végeztetni.

_______________________________ 3

A román királyi pár átutazott Szegeden.

^Csütörtökön délelőtt 9 óra 50 kisérő személyzet kocsijaiból állott.
Serekor robogott be a Szeged álló- A királyi pár kocsijainak ablakai
másra a román királyi pár udvari le voltak függönyözve és mialatt
vonata, amely tegnap indult el a vonat Szeged- majd Rókus-álloBukarestből Páris felé. A rendőr- máson 20—20 percig vesztegelt,
séget már előzetesen értesítették a a királyi pár egyszer sem mutatromán királyi pár átutazásáról és kozott. Különben a vonat fogadta igy Szalay József dr kerületi fő- tásánál a legteljesebb rend volt
kapitány vezetésével a szegedi mindkét állomáson, incidens nem
államrendőrség egész mozgósítható fordult elé.
része kivonult az állomásra. Balázs
Az udvari vonatot Szegeden már
Sándor rendőrkapitány, a belügyi várta
Traján Stircea
budapesti
nyomozó osztály vezetője, összes meghatalmazott román miniszter,
detektivjeivel, valamint Papp Ferenc aki fölszállt a vonatra és egész a
detektivfőfeliigyelő vezetésével az demarkációs vonalig elkísérte uralállamrendőrségi detektivtestület is kodóját. A kísérők közül többen
megjelent az udvari vonat fogadá- leszálltak a vonatról, anzikszokat irsánál, amelynél ezenkívül még 74 tak és sört ittak. Az udvari vonat
csendőr is foglalatoskodott.
10 óra 30 perckor elhagyta az álAz udvari vonat 7 kocsiból, egy ] lomást és tovább robogott Páris
termes szalonkocsibói, egy háló-1 felé.
kocsiból, egy étkező kocsiból és a I
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Újszeged
összes üres lakásait
lefoglalja a lakáshivatal.
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Péntek 1921 julius 29

Hogyan történik
az „egyetemi" kilakoltatás?

Pillanatfölvételek a Szentgyörgy téri
iskola fölszabaditási harcából. — Szűcs
ur, a félelmetes. — Egymillió koronát
költöttek el csupán ennek az iskolának
kiürítésénél.
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Most, hogy az egyetemi építke
zések nehézségei mellett még az
elemi népoktatás biztosítására is
figyelemmel kell lenni a hatóság
nak,, annak bemutatására, mily nagy
nehézségekkel kell az összezsúfolt
városban megküzdeni, elmondjuk a
Szentgyörgy téri elemi iskola helyre
állítási furcsaságait.
A Szentgyörgy-téren lévő uj
elemi iskolába tudvalevőleg Somogyi
Szilveszter dr polgármester helyezgette el a télen át beszivárgott
menekülteket. Nem tehetett mást,
az utcán nem maradhattak. Most
azután ki kell menniök az iskolából, mert abban a jövő tanév fo- I
lyamán két városrész egyesitett I
népoktatása bonyolódik le; ugyan
csak ott nyer elhelyezést a faipari (
szakiskola is.
Tizenkét menekült család lakik «
még az iskolában, akik közül né- í
hányán megtagadták a kiköltözésre i
való fölszólitást. Már most naponta |
a következő események ismétlőd- |
nek meg szinte következetes pon- j
tossággal.
Reggel 8 órakor már megjelenik
az iskolában a rettegett Szűcs ur,
aki a menekültek kipakolásával
foglalkozik és akinek nevével úgy
ijesztgetik gyermekeiket a mene
kültek, mint a burgundiak a ma
gyarok nyilaival.
Szűcs ur valóban szigorú is. Föl
szólítja a lakókat a pakolásra.
— Én öngyilkos leszek, — ki
egészen friss töltésben
áltja az egyik háziasszony — de
kapható a főlerakatnál;
nem megyek ki.
Mások bereteszelik az ajtókat és
cégnél
minden dörömbölés hiábavaló.
Viszonteladóknak lényeges
Szűcs ur dühösen járkál föl és
árkedvezmény.
1350
alá az elhagyatott folyosón és hadi
Asztalost párnapi barkácsoló munkár; terveken gondolkodik. Közben meg
érkezik a város au;ója, amelyen el
keresünk. Cim a kiadóhivatalban.
kell szállítani annak a családnak
bútorait, aki ma van soron épen.
Hosszú dörömbölésre kinyílnak végre
az ajtók és megkezdődik a szomorú
hurcolkodás a dermabarakba, ahol
állítólag patkányok riogatják az
legújabb gépekkel felszerelve
embereket a forró éjszakákon és
Ismét üzemben van.
háziállatokká szelídültek a békák a
Elsőrendű szép lisz
hűvös padozatlan szobák nedves
tek. Gyors és ponszögleteiben.
- tos kiszolgálás. 1291
Minden nap egyforma veszeke
dést hoz, amelynek vége mégis
Az őröltető felek gabonáikat azon 
csak az, hogy kiteszik a menekül
nal megvárhatják
tet az iskolából és vagy elfoglalja

i baraklakást, vagy visszamegy a
vasúti kocsiba, amely nem sokban
különbözik az előbbitől.
Az utóbbi időben már annyira elnérgesedtek a szokásos vitatkozá
sok a lakók és a hatóság megbí
zottja között, hogy komolyabb kelemetlenségtől is tartani lehet.
— Leöntöm én ezt az infámis
Szűcsöt vitriollal, mondta állítólag
íz egyik laüó, amire Szücs ur nem
ehetett mást, mint fegyverviselési
jngedélyt kért, hogy megvédhesse
nagát. Rövidre fogva ilyen a hely
set az egyetemi hurcolkodásokban
is ez kisebb variációkkal minden
iiüritendő épületnél egyforma. Köz
ien az elkeseredett lakó fölszala 1
i polgármesterhez védelmet kérni
és nem is számit arra, hogy Szűcs
ur a kilakoltatást foganatosító pa
rancsot épen a polgármestertől
kapja.
Nagynehezen mégis sikerül min
den. A három dermabarak meg
telt, még kettőt átvett a város a
katonaságtól. Ezekben is rekesze
ket húz a mérnökség a családok
;akosztályainak elkülönítésére és a
hónap végén megürül a legjobban
igénybevett Szentgyörgy - téri is
kola is.
Végül még a financiális képet ií
megakarjuk rajzolni, azt tudniillik,
hogy mily rengeteg költségbe ke
rül pusztán ez a helycsere és he
lyiségszerzés. A három barak ideig
lenes (és elégtelen) átalakításán
elköltött már a város mintegy 15(
ezer koronát, legalább ennyi kell :
további két barak és a még hiányz<
szükségletek pótlására. De ez nen
minden, mert ezután következik ai
iskola céljának megfelelő vissza
állítása* Csütörtökön nyújtotta be i
mérnökség erre vonatkozólag
költségvetést. Legkevesebb 700.00
korona kellene erre a célra. Telié
10—12 család kitelepítése és a
iskola megnyitására majdnem egy
millió koronát költ el a város. H(
van ezek mellett még az egyetei
megvalósításának többi járulék:
amely az elmondottak mellett g
gászi nagyságban emelkedik túl
Csakhogy meredeken járva nei
szabad a mélységbe pillantan
hátha beleszédül az ember. Az egy*
temmel is úgy vagyunk, mint
turista, aki az ut elején megbánt
már egy kicsinység az elindulás
csakhogy már nem lehet és ner
szabad visszafordulni.

Mohai Ágnes-Forrás
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Beregi Lajos

MÁRER MALOM

Varga Mihály
kötélgyárosnál Szegeden, mindennemű
raffia, kender, kötél zsineg, zsák, erős
ponyva és hálók jutányos gyári áron
kaphatók. Telefon 469. sz.
1345

egedüs pénzügyminiszter
a korona eséséről.

Budapest, julius
28. Hegedűs
énzügyminiszter a korona zürichi
rfolyamhanyaílásáról igy nyilatozott:
— A magyar valuta ideiglenes
(csökkenésének — amint azt minepki, aki valutatabellához valaha
rtett, tudhatja — nemzetközi okai
annak, amelyek nem Magyar
sággal állanak összefüggésben,
anem a német hadisarc kifizető
ével. Egy percig sem kételkedem
bban, hogy mihelyt ezen az áram
dón túl vagyunk és a magyar
xport megindul, koronánk ismét
51 fog menni és az összes kontrelinőrök föl fognak sülni. Lényeesen hozzájárul ehhez majd annak
adata, hogy az ántánthatalmak
itják, hogy7 a trianoni béke végreLajtását Magyarország becsületes
yugalommal hajtja keresztül min
ién keserűség dacára. Semmiféle
öifordulástól vagy zavartól tárla
tunk tehát nem kell.

A postai pénzforgalom
csökkentése.
A Szegedi Napló több ízben foglal
kozott a postának azzal a nagy
ontosságu akciójával, amely a postai
pénzforgalomnak a csökkentésere irá
lyul. Lapunkban már több Ízben
felhívtuk az érdekeltség figyelmét,
íogy a pénzintézetek folyószámla
:ulajdonosai intézkedhetnek, hogy a
postán cimükre érkező pénzkülde
ményeket készpénzben való kifize
tés helyett a posta iáital megjelölt
péznzintézeteknél a javukra Írathat
ják. Ez ügyben a kereskedelmi és
iparkamara is körlevelet intézett az
összes szegedi vállalatok igazgató
ságaihoz és a nagyobb kereske
delmi cégekhez. Minthogy arról ér
tesültünk, hogy ez a készpénzforga
lom csökkentésére irányuló rend
szer az ország más városaiban is
nagyon bevált, érdeklődtünk a sze
gedi posta- és távirda főnökségnél
a szegedi tapasztalatok iránt. Érdek
lődésünkre illetékes helyről a kö
vetkező fölvilágositást kaptuk:
— Az utolsó három hét folyamán
mintegy 100 cég jelentette be a
postafőnökségnél, hogy a címére ér
kező pénzküldeményeket készpénz
ben való fölvétel helyett a folyó
számláján akarja javára Íratni. Az
első napok tartózkodása után ezzel
az eredménnyel a posta minden
esetre nagyon meg lehet elégedve,
ügy látszik azonban, hogy az érde
keltek még mindig nincsenek tel
jesen tisztában a készpénzforgalom
csökkentésére irányuió rendeletnek
a másik részévéi, amely őket arra
is feljogosítja, hogy a sajat maguk
által elküldeni kivánt összegeket
készpénz helyett csekkel fizessék be
Erre még egyetlen eset sem volt a
szegedi postánál. A postafőnökség

épen azért azt tervezi, hogy a ka
mara közbejöttével ismeretterjesztő
előadást tartat a készpénzforgalom
csökkentéséről, melynek keretében a
rendelet által nyújtott összes mó
dozatokra ki fog terjeszkedni.
A magunk részéről ajánlatosnak
tartanók, ha addig is a szegedi ke
reskedők igyekeznének ehhez az uj
rendhez alkalmazkodni.
x Joachim Ferenc képkiállitása
az Engel-féle mükereskedés nagy
termében. Njitva délelőtt 9-1-ig,
délután 3—8-ig.

SZEGEDI NAPLÓ

Sertésvész ÚJDONSÁGOK

és baromfi-kolera 1369
ellen évtizedekóta használják legjobb ered
ménnyel a dr. Lackner György hercegi ál
latorvos óv-és gyógyszerét, melynek hasz
nálatával meggátoljuk avész tovaterjedését

— Pályázat pénzügyi állá
sokra. Budapestről jelentik: A

pénzügyminisztérium
1921.
évi
83664. számú rendeletében pályá
Ejjy kis iivejr Ara K 30.—
zatot hirdet a pénzügyi hatóságok
Eg'jr nagy íivejf Ura K 60.—
nál betöltendő fogalmazói és iroda
Minden üvegen rajta van a használati
kezelői tisztviselői, továbbá állami
utasítás. Postán legkevesebb 2 kis üveget
vagy 1 nagy üveget küld 60.— koronáért.
végrehajtói és becslőtiszti, végül
Főraktár: BONTHA JENŐ „Oroszlán"pedig kezelői és altiszti állásokra.
gyógyszertára Budapest, IV., Papnö
Az erre vonatkozó pályázati hirdet
velde-utca 2.
Postaköltség nincsen.
mény a Budapesti Közlöny 1921
julius 29., 30. és 31-én megjelenő
számaiban fog teljes egészében közamelyre a menekült és
Ellopták az útleveleit, iratait zététetni,
létszámapasztási állományba helye
és értéktárgyait.
zett tisztviselők figyelmét fölhívjuk.
Vázsonyi Vilmos és felesége a (MTI.)
— Három perc — 107 korona. Bécsből
tegnap esti ostendei express indu
lására várakoztak. Ismerőseiktől jelentik: Augusztus 1-től kezdve a bocs—
búcsúztak, miközben ismeretlen tet budapesti telefonbeszélgetés dija három perces
tes a vonat egyik hálófülkéjéből beszélgetésenkint 107 koronába keiül.
Vázsonyiék utazóböröndjét az útlevelek
kel, Vázsonyi ékszereivel és egyéb ira
tokkal együtt ellopta. Vázsonyi erről

BELVÁROSI-MOZI
Pénteken, csak 1 napig,

5 órakor

ABURLINGTONI
JAGUÁR.
IV., befejező része

Azonkívül:

Fridolin nyaral.
Pénteken,

— A gyanús bankjegyek. Bu
dapestről jelentik : A belügyminisz
ter a főkapitányságnak rendeletet
küldött, amelyben meghagyja, hogy
a hatósága alá tartozó összes pénz
tárak kezelői azonnal utasitandók
arra, hogy a magánfelek által be
nyújtott bankjegyeket áttétel alkal
mával tüzetesen vizsgálják meg s
a hamis magyar föJülbélyegzésünek
látszó gyanús bankjegyeket magán
felektől fizetéskép semmiesetre el
ne fogadják s a feleket a legköze
lebbi állampénztárhoz utasítsák.

7 és 9 órakor, csak
egy napig

Szerelem vására

Garrick világhírű drámája 7 felvonásban.
Főszereplő: MIA MAY.

ek
on

A Vígszínház állandó műsordarabja!
Azonkívül kacagtató kísérő műsor.
Szombaton, vasárnap

J’ACCUSE. 7 felvonásban.

Rendes helyárak. Előadások 5, 7, 9 órakor

Özv.HecksOszkárné Valérla-tér 10

Kiviteli illeték fölföggesztése. Budapestről
jelentik : A pénzügyminiszter egy ina megjelent rendeletében fölfüggeszti az égetett
szeszfélék kiviteli illetékét és meghosszabbítja
a szalámi kivitelének illetékmentességét. A
rendelet a borjukivi'.eli illetéket is 500.
koronában állapítja meg,

Tőzsde.

— Rendelet a hatósági búza kiőrléséről. Török Vica.

Az 1921—22. évi termés közfogyasztásra szánt
terményeinek földolgozásáról rendeletet a^ott
ki a kormány. Eszerint malomüzemek csakis
a rendeletben meghatározott őrleményeket
állíthatnak elő a közfogyasztásra szánt ter
ményekből. A jelenleg még raktáron levő
hatósági őrlemények továbbra is árusíthatók.
Kétszázaiknál nem több idegen keveréket
tartalmazó hektóliterenkint 76 kg. tulyu
búzát a hulladék levonása után 81 százalékra
kell kiőrölni. Ebből a következő fajta darát
és lisztet szabad előkészíteni; I. rendű darált
és finom tésztaliszt 20 százalékig, főzőliszt,
amely nem durvább a régi két számmal jel
zett lisztnél, 20 százalékig. Egyfajta kenyérliöztet 35 százalék erejéig, takarmánylisztet
6 százalék erejéig. A rendelet még intézkedé
seket tartalmaz arra az esetre, ha a búza
hektoliterjének súlya 76 kg.-nál nagyobb.
Rozsból és kétszeresből, amelynek hektólite
renkénti súlya 71 kg., az őrlés alá vett
mennyiség 75 százalékának megfelelő egységes
minőségű fehérlisztet Ó3 3 százalékos takarmánylisz et kell előállítani.

x A megfagyott gyermek.
Szenzációs estéje lesz ma a Korzó
mozinak. Vetítésre kerül a szezon
egyik legszebb filmje, „ A megfagyott
gyermek", amelyet, a fővárost is
megelőzve, kizárólagos joggal szer
zett meg előadásra rendkívüli áldo
zatok árán a Korzó mozi. Ez a gyö
nyörű filmdráma Eötvös József
bárónak halhatatlan szépségű köl
teménye után készült. Az átdolgo
zás Sas Ede mestermüve. „A meg
fagyott gyermek" vasárnapig kerül
színre a Korzó-moziban. Előtte a
színes pompájú margitszigeti detektivnapot vetiti a mozi.

yv

Vígjáték 2 felvonásban.

KÖZGAZDASÁG

Budapest, julius 28. Irányzat; A kül
földi tőzsdék szilárdságáról érkezett jelentések:
hatása alatt a valutapiacon régen látott
hausze-mozgalom fejlődött ki, aminek eredményekép a dollár 400, lei 510, szokol 500,
márka 498, fr frank 32, legmagasabb árfolyamot értek el, zárat után realizációkra”az
egyes valuták árfolyama néhány ponttal
ellanyhult, de később ismét jelentősen emel
kedett. Az értékpiacon folytatódott a múlt
napokban megindult szilárdság és különösen
az ipari papírokban nemcsak a spekuláció,
hanem a nagy közönség és bankok nagy
mennyiségű vásárlásokat eszközöltek.
Valuták : Napóleon 1245—1280, dollár
385—405, fr. frank 30—32, márka 4.80—líra 15.70 — 15.95, osztrák korona 39—
— Török Vica a vizsgáló 5.05,
40, rubel 43 és fél, 44 és fél, lei 4.90—•
bíró előtt. A törvényszék második 5.05, szokol 4.85—5.05. kor. és fr. dinár
emeleti folyosóján, az esküdtszéki 8.20—8.50, lengyel márka 16—17 és fél.
Zürichi nyitás. (Julius 28) Berlin 7,65,.
terem előtt, ahol a Tabódy-ügyet
tárgyalják, a zárt tárgyalásról kívül Newyork 609, Milano 24.00. Zágráb 3 20,
Prága 7.65, Budapest 1.67 és fél, Bécs 0.70,
rekedt ügyvédek, újságírók között Bukarest
7.80, osztrák bélyegzett 0.70, Varsó
hirtelen mozgolódás támadt. Az ér 0.30.
deklődés egy fiatal, napsütötte arcú,
Zürichi zárlat. (Julius 28.) Berlin 762
bogárszemü parasztmeuyecske felé és fél, Hollandia 187, Newyork 609 és fél,,
irányult, aki egy fegyveres börtönőr London 2180, Páris 47.07 és fél, Milano
25, Zágráb 3.40, Prága 7.62 és fél,
kíséretében jött a fiókfogház felől. 25
Budapest (.67 és fél, Bécs 0.70, Bukarest
Valaki csakhamar megismerte: a 7.80.

Most viszik a Vicát a
vizsgálóbíróhoz kihallgatásra.
Az
egyszerű babos kék ruhába öltözött
ringó járású menyecske szemlesütve
haladt el a fürkésző tekintetek
előtt. Alig lépett be Zombory János dr vizsgálóbíró szobájába, az
ajtó ismét megnyílik és egy erő
teljes, vállas parasztembert kísér
ki a szobából az őr. Török Mihály,
akit Heller Ödön meggyilkolásával
gyanúsítanak. A modell után Bodó
Antalt vezették a vizsgálóbíró elé,
aki folytatja a kihallgatásokat.
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igy nyilatkozott:
— Bécsbe igyekeztünk. A vonat
valamicskét késett. A kocsi előtt
sétálgattunk és ismerőseinkkel be
szélgettünk. Feleségem az úti kék
bőrtáskánkat a hálófülke asztalára
tette. Útleveleim, Bécstől Frank
furtig szóló utijegyeink és egyéb
Írásaim mellé a táskába tette
gyöngybrilliáns ékes fülbevalóit és
platina gyűrűjét, amelybe egy tojás
alakú gyöngy van foglalva. Amikor
a vonat elindult, nyugodtan bemen
tünk a fülkébe, ahol a legnagyobb
meglepetésünkre nem találtuk a
táskát sehol, teljesen nyomaveszett.
Minthogy útleveleink, jegyeink és
más poggyászaink kulcsai is elvesz
tek, nem folytathattuk tovább utun
kat. Kelenföldön kiszálltunk és
vissza kellett térnünk a fővárosba.
Miután előbb telefonon fölhívtuk
Bruck-Király hidát csomagjaink viszszaküldése végett, átkutattuk a vo
natot, a táskát sehol sem találtuk.

Tóth Lajos dr államtitkár és Korb Flóris műépítész az egyetemi építkezések szem
léjét elhalasztották
A Kelemen- és Kárász-utcákon a pálya
test melletti apró burkolatjavításokat ai
város helyett a villamosvasút vállalta ma
gára.
A' vegyvizsgáló állomásnak a tanács ki
utalta a napi egy tábla jeget, mert külön
ben az állomás nem tudta volna folytatnii
működését.
A honvédelmi miniszter leiratban hivtai
fel a tanácsot, hogy a katonai gyakorló
terek igénybevételekor együttesen járjon el
a törvényhatóság a katonai hivatalokkal,‘
az esetleges súrlódások elkerülése végett.
A gazdászi hivatal 75 mázsa kukoricát
adott kölcsön a köztisztasági vállalatnak a’
lovak élelmezésére.
A kórházi bizottság a Wlasits temetke
zési cégre bízta a kórházi temetkezési szük,
ségletek elvégzését.
A gazdasági népkör alsóvárosi könyv
tára részére a Kováts és Reisner-féle tör
ténelmi müvek egy példányát rendelke
zésre bocsátotta a tanács.
Az 1921. évi házbérfillér kirovás vég
összege 547.600 korona.
A gőzfürdő ideiglenesen alkalmazott
díjtalan munkásait elbocsátották.

Péntek 1921 julius 29
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Vázsonyi vasúti kalandja.

A tek. Tanácsból-
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.- 4___________________

felelői* szerkesztő és kiadó: ENGEL VILMOS
Nyomatott: BITTERABÉLA nyomdaváHaiatáaá Szeszed. Petőfi Sándor-suízárut 6. «z Telefon 42

Péntek, szombat, vasárnap

Báró Eötvös József halha
tatlan költeménye filmen.

— Istentisztelet a zsinagógá
ban. A péntek esti istentisztelet 7 óra

A MEGFAGYOTT
GYERMEK.

kor kezdődik. írásmagyarázat szom
baton délelőtt.

Dráma 4 felvonásban. A fősze
repben : Szécsi Ferkó.

— Fölemelték a tanyai es
küdtek fizetését. A tanyai esküd

tek havi díjazását 300 koronára
emelte föl a tanács azzal, hogy a
rendkívül hasznos és nélkülözhe
tetlen intézmény gyakorlati sikerét
biztosíthassa. Ugyancsak kiutalta a
népszámláló biztosok mellett mű
ködő esküdtek külön munkadijait is.
Ez 140 000 korona évi kiadási több
letet jelent a város költségvetésében.

Azonkívül a

legújabb
fölvétel:

aktuális

Detektivnap
a Margitszigeten

— Már megint egy uj for
dulat. Budapestről jelentik: A

Mendes lielyárak.
rendőrségen tegnap jelentkezett egy
tanú, aki a meggyilkolt Boros István
igazgató ügyében újabb nyomra
Előadások vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor,
hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor.
vezető adatokat közölt.
Angyal
detektiv-főfelügyelő azonnal hozzá- 1
látott a nyomozáshoz s már eddig
is számos újabb tanút hallgatott ki.
LEGELEGÁNSABBAK A
Lehetséges, hogy a rejtélyes gyil
GUMIBELYEGZÖKET készít Ko- kosság ügyében rövidesen fordulat
roknay, Templom-tér 3. Az udvarban. áll be.
DOMBORNYOMÁSÉ
Délvidéki Kereskedelmi Bank és Váltóüzlet

"“névjegye^” ?

Telefon hívószám 10-71.

a Wiener Commerzial-Bank

MEGRENDELHETŐK

Elsőrendű fűszer- és csemegeáruk.
Kívánatra házhoz szállítunk.

budapesti fiókjának kommandiltja Szeged, Kigyó-utca 1. (Keleti-palota).

ENGEL LAJOSNÁL SZEGEDEN

TEJFEL, TÚRÓ és elsőrendű TEJ
SZÍNBŐL készül naponta FRISS
TE A-VAJ.
Kérünk próbarendelést.

A Szegedi Napló barátai a Sze
gedi Napló kiadóhivatalánál ké
szíttessék a nyomtatványaikat.

Telefon: 11-62. és 13—43.
Üzletágai: váltóleszámítolások, folyószámlahitel, értékpapírok vétele és eladása,
valuta-, deviza- és mindennemű tőzsde- és bank üzlet.

Elfogad betéteket a Wiener Commerzial-Bank budapesti
fiókjának betétkönyveire.
1351

DÜG0NI8S-TÉR12. SZ. ALATT.

x Előfizetéseket hírlapokra
folyóratokra elfogadd „Thália‘
könyv- és papirkereskedé
Kárász-utca 11. Telefon 337.

