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Szeged, IS20 január 22

DELMAOYARORSZAO
Kerámia 1350, Unkán* 4150, Fegyvergyár 1400. gadják, hogy tollúk csak az ősi magyar rög sérti
Ganz vili. 19.r)0, Lipták 585, Csáki 1290, Magyar ' hetetlen egységeért fog harcolni és nemcsak szen
belga 1280, Levante 5 4 0 0 , Bodendorfi Bor 580, odaadással támogat minden törekvést, amely ereTröst 770, Franklin 3600, Brassói 2480, Egye- jét, elméjét, elszántságát ezért a célért bocsájtja
sült izzófény 2500, Fellten 3900 Gultmann harcba, hanem elől jár a küzdelemben és fárad3650, Klotild 2900, Auer 1980, Magyar vasút hatatlanul, csüggedés nélkül, az utolsó leheletéig
forgalmi 1400, Olajmüvek 2900, Stűhmer 4050, a magyar haza érdekeit szolgálja.
— Braun Sándor meghalt. A magyar újKarton 1220, Polgári sörfőzde 6500 Őstermelők
1110, Marosvásárhelyi 1600, Nemzeti fa 1790, ságírásnak gyásza van. Meghalt Braun Sándor,
Lichtig 2500, Schwartzer 970, Telefon 1650, A Nap főszerkesztője. Az elhunyt régi tagja volt
Temesvári sör — Vasm. villamos 840, Király a magyar ujságirókarnak, amelynek megerősösörfőzde 3500, Jelzálogbank sorsj. — Hazai désén mindenkor tevékenyen működött közre.
A pálya kezdetén közgazdasági cikkeivel tünt fel,
tak. sorsj. — Uj vöröskereszt sorsjegy —
Valuta: Lei 426—412, márka 4 2 8 - 4 1 7 , amelyek széleskörű ismeretet árultak el. Másfél
francia frank 1775—18 50, font 760—80, évtizeddel ezelőtt megalapította A Nap cimü
svájci frank 3300-3500, dollár '185—196, lapot. Politikai cikkein kivül olvasottak voltak
lira 15 50—16 50 Napoleon 675—85, szokol színházi irásai, amelyek a színházi kultura szeretetéről tanúskodtak. Csak pár napig volt be312, rubel 242—248, osztrák 76. (M. T. I.)
teg. Erős szervezetét tüdőgyulladás támadta meg,
ami szerdán a reggeli órákban végzett az 53
éves életerős emberrel. Csütörtökön temetik
Braun Sándort, a magyar újságírásnak korán
elhunyt egyik kitűnőségét.
— A Szegedi Toraaegyesfllet f. hó 24-re
arany és ezüst r é g i s é g e k e t igen M A G A S
halasztott Lövész-emlékünnepélyére az eddiginél
is fokozottabb előkészületek folynak és így méltán
Á R B A N megvételre keresünk.
284
remélhető, hogy szombaton délután a színházban
6
fischer Testvérek
,r.í nagyszerű sportlátványosságnak leszünk szemlélői. Jegyek a szinházi pénztárnál kaphatók.
— A Tudományos Akadémia A p á t h y é r t
Budapestről jelentik: A Magyar Tudományos
Akadémia harmadik osztálya 20-án tartott
— Apponyi Albert kormányzóságát kíván- ülésén foglalkozott Apdthy István internálá^álak. Budapestről jelentik: A politikai köröket már rak ügyével. A szakosztályi ülés elhatározta,
hetek óta foglalkoztatja az a gondolat, hogy a hogy a budapesti olasz megbízott utján megnemzetgyűlés összeülésének és az alkotmány keresi az olasz Tudományos Akadémiát, hogy
megállapításának idejéig a magyar kormány élére tiltakozással forduljon a román kormányhoz és
kormányzói minőségben államfő állittassék. Az a tudomány nevében kérje Apáthy szabadonállamfő megválasztásának kérdésében tegnap este bocsájtását, ha pedig ez nem sikerül, akkor
az igazságügyi minisztériumban fontos értekezlet Olaszországban való internálását.
volt. A tárgyaláson felvetették az Andrássy Gyula
— Halálozás. Berkes József, a Royal-ká ház
gróf környezetéből eredő azt az indítványt, hogy alapitója, kedden este, párheti betegség után,
ideiglenes államfőnek kormányzói minőségben 49 éves korában elhunyt. Az általánosan ismert,
nevezzék ki, illetve válasszák meg gróf Apponyi derék szegedi polgár halála nagy részvétet keltett.
Albertet. A kormányzónak volna a feladata, hogy Hqlálát leánya és kiterjedt rokonság gyászolja.
a békét megkösse, a nemzetgyűlést megnyissa és Csütörtök délután temetik a Polgár-utca 23.
a parlament megnyitása után szükségessé váló uj számú házból.
kormányt kinevezze.

CÜST Briliánsokat,
használt ékszereket,

HÍREK

— Köztisztviselők Horthy hoz. Budapestről jelentik: Az állami tisztviselők százezrei
nyilt levetet iniéztek Horthy Miklós fővezérhez.
Ebben a megindító é« megrázó levé'ben feltárják a mindnyájunk által ismert bajait a ma^var állami tisztviselői karnak és arra kérik a
nyilt levelükben a fővezért, hogy vegye erélyelyesen kezébe "az ügyet, szerezzen érvényt a
törvénynek, mely a gyengébbet oltalmazza az
erősebbel szemben, követelik azt, hogy a katonaság intézze a polgári és katonai közélelmezést, a tüzelőanyagnak és a ruházati cikkeknek
beszerzését és elosztását és a ka'onaság állapítsa
meg az árakat, azonnal statáriumot hirdetve az
áruelrejtök és áruuzsorások ellen.
— A Szegedi Újságírók Egyesületének
gyászközgyülése. A Szegedi Újságírók Egyesülete is méltón kivette részét a nagy nemzeti fájdalomból. Szerdán délután 2 órakor a Délmagyarország szerkesztőségében ünnepi gyászkdzgyülést
tartott, amelyen Sz. Szigethy Vilmos elnök mély
nemzeti érzéstől áthatott, nemesen egyszerű szavakban emlékezett meg a magyar újságírók önzetlen és áldozatos munkájáról és arról az uj honfoglalásról, amely ránk vár és amelyből a sajtó
munkásainak, a nemzet napszámosainak is ki
kell venniök a maguk részét. Ezután határozati
javaslatot olvasott föl, amelyet egyhangúan elfogadtak, azzal, hogy eljuttatják a polgármesterhez és a miniszterelnökség vidéki sajtóosztályához.
A határozati javaslat szövege igy hangzik:
A Szegedi Ujságirók Egyesülete törhetlen magyar hittel, ezer esztendő elpusztithatlan kötelékeinek gazdag birtokában vallja, hogy egy nemzetet nem lehet máról holnapra letörülni a föld
szir.röl. Amit vérünkkel szereztünk meg és
tartottunk meg erőszak, zsarnokság évszázadai
aiatt, azt nem adjuk senkinek prédául. Ha az
élők nem segitenek, erőt kölcsönzünk a halottaktól, akik miattunk szenvedtek és nem hagytak
rúrtk más örökséget, mint hogy a szegény árva
hazát mentsük meg mostoha sorsától. A Szegedi
Ujságirók Enyesűletének tagjai ünnepélyesen fo-

Korzó-mozi r.-t.
Igazgató: VASS SÁNDOR.
• Telefon-szám 11—85. •

: — A Dugonics-Társaság igazgató-tanács
csütörtök délután öt órakor a Kulturpalo'á^&n
ü!é<t tart a következő nap'renddel: 1. dr. Dettre
János lemondása. 2. Nagy Zoltán indítványa
igazolóeljárás • mesinditása iránt. 3. Évi közgyűlés napjának kitűzése, 4. Pénztári jelentés.

- Letartóztatták Heaaleln Józsefet. Buda-

pestről jelentik: A rendőrség letartóztatta dr.
Hesstein Józsefet, volt MAV titkárt, aki a
kommün alatt a Magyarországi Vasutasok Szöve'ségének elnöke volt. A juniusi ellenforradalom alkalmával az elesett vúrösk&tonák ravatalánál lázító beszédet mondott
— Szamnellyt halálra Ítélték. Budapestről
jelenti a M. T. I.: Az ukrán tisztek meggyilkolásának ügyében ma, szerdán hirdették ki az ítéletet. A bíróság Bargoldcz Károlyt, Szabó Józsefet
és Szamuelly Lászlótkötéláltali halálra, Jablonszki
Miksát 15 évi fegyházra, Polczmann Lipótot,
Orbán Jánost és Szarvas Istvánt 1 évi és 2 havi
börtönre, Borogyin Benjámint 5 évi fegyházra,
St'fcsik Grigort 4 évi fegyház a és Pálinkás
Istvánt 5 évi fegyházra ítélte. Stark Bélát a biróság fölmentbe.

Paral-buffet
Szeged, Széchenyi-tér 5. sz. ?

Aranyai, brilliánsf

ékszereket, platinát

minden mennyiségben legmagasabb áron vásárolok
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j a v í t á s o k a t ,

ujak szállítását

elvállal
723

Telefon 13—SS

Tüskés drót
éti 2—5 mm.-es vakhuzal
minden mennyiségben kaphatók.

Minden előadás előtt

Vály Nagy Géza

URÁNIÁI?

Hidvéghy Ernő
=

=

Bta-Tárasán
T« lefon 17-13

MAGY.TUD SZÍNHÁZ

a nemzeti hadsereg poéta főhadnagya által
erre a szomorú alkalomra irt prológust

színművész szavalja.

Fekete Vilmos

Redőnyipar vállalata

Rtiorniátnvi.öiotö.
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Csütörtökön és pénteken
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világhírű regénye.

Aranyos Erzsike.
Csak egy napig, csütörtökön;
H E H f t y

P O R T É N

Filmregény 5 felvonásban. A főszerepben EDITH MELLER, a Marlittfilmek bájos főszereplője.

FILMI

A bün.
Dráma 4 felvonásban.

tlőaúások hétköznap: «/, 5, •/, 7, «/» 9. vAsár- és
ünnepnapon 2, V, 4, 5, >/» 7 és «/. 9 órakor.

t

órákat magas napiáron vásárol
Előadások f é l 5 , fél 7 é s f é l 9 ó r a k o r kezdődnek

Bach atöda Kun Jenő
Szeged, Széchenyi tér 2. az. 2945

