Szeged, 1920 szeptember 24

HÍREK.
BÁNATÉRT SZÜLETTÜNK
A mámoros, a csókos éjszakákon, —
szertlmunk lángolt szívunk vétkezett, —
hajamba játszott bársonyos kezed
$z éjszakákat
áldom és imádom
A mámoros, a csókos
éjszakákat
Midón szemedben fényes menny
ragyog,
s reszketve súgod: oly boldog vagyok, —
én már tudom, hogy ránk szakad a bánat
Mi ketten, édes, bánatért
születtünk:
kis boldogságért
nagy a
bánatunk,
pár boldog percért könnyet
hullatunk
S egy boldog éj ha elmúlott felettünk, —
szorongva mondjuk s halkan egy a másnak .
^ agy Isten, oh, mit hoz reánk a másnap

—

t—t.

—Dr. Temesváry Géza hódmezővásárhelyi installációja. Csongrád
vármegye és Hódmezővásárhely uj
ffiispánját, dr. Temesváry Gézát tegnap installálták Hódmezővásárhely
dnnepies k( Isöségek között A beiktatáson részt vettek gróf Bethlen István,
Hódmezővásárhely
I. kerületének
képviselőjelöltje, Szddeczky
Lajos,
Pálfy
Dániel és Temesváry Imre
nemzetgyűlési képviselők. Csongrád
tármegye részéről Nagy
Sándor
alispán és Mátéfy polgármester, továbbá Négyessy szcaiesi polgármester,
dr. Horváth Emil belügyi államtitkár,
Kolozs vármegye volt alispánja. Szegedről dr. Somogyi Szilveszter polgármester és Balogh Karoly tanácsnok veitek részt az insnlláción. Az
ünnepélyes beiktatást a katolikus és
református templomban istentisztelet
előzte meg. Ezután díszközgyűlés
következett, melyen a város közönsége nevében dr. Soós István polgármester üdvözölte az uj lőispant,
mire dr. Temesváry G>za letette a
hivatali esküt s nagyobbszabásu beszédben fejtette ki a programját.
Medveczky főjegyző és Juhász
Mihály volt polgármester üdvözlése után
a főispán tizenhét küldöttséget fogidott. Délben százhúsz terítékű
O.nket volt. melyen az első felköszüntőben az uj főispán Horthy
kormányzót ünnepelte. Az elhangzott
felköszöntők során gróf
Bethlen
István és dr. Somogyi
Szilveszter
beszéltek mgv hatással. Az installáció után gróf Bethlen és a budapesti résztvevők Pálfy Dániel meghsvasára Szegedre jöttek és Paify
vendégei voltak, mi* az éjszakai
v«nat a fővárosba elindult.
— A gyógynövény- és paprlka-klaérleti telep vezetője, a már céljaik szolgálatában alló 5 hold kerületnek 25 hold
főidre való kiegészítését kérte a város
tanácsától. A tanács a kérelmet azzal a
kikötéssel teljesítette, hogy a puskaporostorony körül fekvő területből bocsájt földet
a Icérel mezők rendelkezésére. Akiket ezaltal rr.egkárositanak, azokat ugy fogja a
város rekompenzálni, hogy más helyen
utal ki részUkre földet.

— Tilos a magyar beszéd a
kasaai éa pozaonyl törvény azéken.
Kassáréi jelentik a Magyar Kurírnak: Miként Pozsonyban, ugy az
itteni cseh törvényszék elnöke rendeletet bocsájtott ki a törvényszék
tisztviselőihez, amelyben utal arra,
hogy néhány biró és tisztviselő magyarul beszél egymás között a hivatalban. Minthogy az állam hivatalos
ayelve a törvény értelmében a cseh,
azért egymás között is az állam hivatalos nyelvén kötelesek beszélni
a cseh állam alkalmazottai. Aki a
rendelet ellen vét. azt fegyelmi büntetéssel sújtják.
— Angol coatflmAk, köpenyek és toilettek kitűnő szabbassal, elösmert jó izleasel készülnek és láthatók Berényi
Henrik
(Granér Róza utóda) műtermében. Somogyi-utca. Costümkelirék raktáron.

SÍZ E O E D
— Megvalósulás felé halad a
központi vásárcsarnok ügye. Megírta a Szeged, hogy Vitkay János
Csiby százados-mérnök kezdeményezésére több agilis szegedi polgárból
és néhány pénzintézetből álló konzorcium 5 millió korcna alaptőkével
központi vásá. csarnokot akar létesíteni a tűzoltólaktanyával szemben
lévő Rákóczi-téren. A piaci árusoknak a vásárcsarnokban való tömörítése egy csapásra megszűntetné a
most annyira divatos élelmiszeruzsorát és bármily időjárás esetén
is zavartalanul folyhatna a vásárlás.
Hogy mennyire szükséges egy központi vásárcsarnok felépítése, mi
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy
tegnap délelőtt a szegedi hivatásos
piaci árusok küldöttsége hetven aláírással ellátott kérvényt nyújtott át
dr. Aigner Károly főispánnak,amelyben arra kérik a város vezetőségét,
hogy a Vitkay János és Csiby százados által kezdeményezett vásárcsarnok-építési akció megvalósítását
mozdítsa elő. A főispán válaszában
kijelentette, hogy a hatóság a legmesszebbmenő támogatásban részesíti a közönség és a hivatásos piaci
árusok érdekeit egyformán előmozdító
vállalkozást. Még e héten szakértőbizottságot hív össze az épi kezési
terv és a felépítendő vásárcsarnok
financiális
ügyeinek megvitatása
végett és a bizottság véleménye alapján közli a hatóság végleges döntését. Az értekezlet, amelyen a főispán,
a polgármester és az építkezési,
valamint pénzügyi szakértők vesznek részt, valószínűleg pénteken
délután ül össze.
— A Magyar Távirati Iroda aj vezetője. Kiss Endre miniszterelnökségi sajtóelőadó, a M. T. I. szegedi fiókjának
eddigi vezetője betegeskedése miatt tartósabb szabadságra ment. A szegedi
fiók vezetését a mai nappal városunk
szülötte, Pillich András vette át, aki előzőleg a fővezérség, majd a honvédelmi
minisztérium sajtóosztályában régzett fontos sajtószolgálatot. Kiss Endrt szabadságának leteltével a budapesti központhoz
fog bevonulni, ahol vezetőállást kap.

— A mOVE népünnepélye. A
MOVE vezetősége arra kéri a várost,
hogy engedje át az alsóvárosi Mátyás-teret a szeptember 26 án rendezendő népünnepély céljaira. A
tanács teljesítette a kérelmet.
— Aki ellensége az árvizsgáló hivstatnak Balogh
Lajos nyűg százados,
törvényhatósági biz. tag tiltakozó irást
intézett a tanácshoz az ellen, hogy az árvizsgáló-bizottság hivatalt szervezzen. Értesíti a tanácsot, hogy a közgyűlésen és
minden más helyen ez ellen fog dolgozni.
A tanács tudomásul vette a harcias bejelentést

— A pénzügyi blzottaág ülése.
A pénzügyi bizottság ma délután
folytatja ü ését, melyen a jövő évi
költségvetés kerül targyalás alá. A
250 százalékos pótado körül hosszú
és heves vitára van kilátás.
— A fcIaőiparUkolal tanulók hatósági sllátása ügyében az igazgatóság
átiratot intézett a városi tanácshoz. A
tanács beszerzi az adatokat a népkonyha
gondnokától, hogy megállapíthassa, hogy
mennyi jelenleg az önköltségi ár és hogy
hány tanuló ellátása volna lehetséges?

— Magyarnyelvű jogi vizsgák
Jugoszláviában. A Afap-nak jelentik Szabadkáról: A szerb közoktatásügyi minisztérium a napokban
rendeletet fog kibocsájtani, amely
szabályozza a jogi vizsgákat. A tervezet egyik pen ia szerint a magyarok a vizsgákat a budapesti
egyetem szabályai szerint magyar
nyelven, egy ügyvédekből és birakból álló bizottság előtt teszik le.

— Megindul a villamos. Néhánynapi pihenes után holnap, pénteken
reggel újra megindul a villamos
közlekedés. A valialat ezúttal nyolc
napra való szenet kapott, de ígéretet nyert további szenmennyiségek
szállítására. Az igazgatóság kijelentése szerint minden remény megvan
arra, hogy hosszabb ideig zavartalan lesz a villamos üzeme.
— A Szaatefytet kdzgyllUae. A szegedi
Oevra Kadisa október 2-án este nyolc
drakor a hitközség nagytermében rendes
közgyűlést tart. ame'ynek napirendjén
egyéb rendes tárgyakon kivül uj tagoknak
felvétele és az elmúlt évben felvett tagoknak ünnepélyes felavatása szerepel. Fölvételek iránti bejelentéseket a Chevra
titkári hivatala (Margit-utca 20.) a közgyűlés napjáig elfogad.

— TOzoltófelazerelések kiegészítése.
Papp
Ferenc tűzoltófőparancsnok tűzoltó-lovak és egyéb
felszerelési tárgyak beszerzése végett Budapestre utazott. Közben a
katonai felszámoló-bizottság elnöksége arról értesítette, hogy a raktárukon lévő katonai autókból és
motorokból a tüzoltóparancsnokság
beszerezhetné szükségletét. A tanács
utasítást is adott a tűzoltó főparancsnoknak, hogy személyesen járjon el ez ügyben a katonai felszámoló-bizottságnál.
— Telefont kér a azinigazgató. Jellemző, hogy a szegedi szinház irodája
eddig meg tudott lenni telefon nélkül.
Palagyt Lajos igazgató, hogy ezen a visszás
állapoton segítsen, kérelmezte a telefon
bevezetéset, de ez ma igen nagy akadályokba ütközik. A tanács ugy határozott,
hog> támogatni fogja a postaigazgatóságnál
az igazgató kérését.

— Nem jut föld a szegényháznak A szegényház gondnoka a körtöltés mögött 19 hold föld átengedését kéri a tanácstól a szegényház
részére. A tanács ez alkalommal
nein tudóit a kérelemnek eleget
tenni, de Ígéretet tett arra, hogy a
jövő év elején gondoskodni fog
arról, hogy a kérelmezők konyhakerti
igényei kielégítést nyerjenek.
— Megnyílik a közszolgálati alkalmazottak QzletheSyiaége. A közszolgálati
alkalmazottak beszerzési csoportja az állami főgimnáziumban levő uj helyiségét
folvó évi szeptember hó 25-én, szombaton
adja at rendeltetésének. Az üzlethelyiségbe
a bejárás és kijárás kizárólag a Tisza
Lajos-körut felőli oldalon történhetik, amire
a vezetőség különösen figyelmezteti a
csoport tagjait, hogy uj ellátási jegyeik
átvétele végett sürgősen jelentkezzenek az
állampénztár hivatalában.

x tiarry Piel, a zseniális kalandor legújabb filmje : „Harc az oroszlánokkal" tartja izgalomban a KotzóMozi közönségét. A nagysikerű film,
mely a Cirkusz
Barré titkát viszi
/ászonra, még pénteken,
szombaton

és vasárnap, szeptember 24., 25-én
és 26-án is műsoron lesz a KorzóMoziban.
— Javai az utcaaepréa. Egy budapesti
cég ujszerkezetti vizszóró seprőre tett
ajánlatot a városnak. A tanács ugy hatá.
rozoit, hogy szakemberekkel fogja a
készüléket Szegeden megvizsgáltatni és
azután dönt majd annak beszerzése fölött.

grilláns ékszert,
aranyat, ezüstöt

86a

Fischer Testvérek
ékszerészek

KARÁSZÜ

Semmi áldozattól vissza nem riadva : a Szeged mindent elkövet,
hogy a diktált iramot tartani tudja.
Ezt a célt szolgálja a számra nézve,
legnagyobb s értékre is elsőrendű
redakciója, továbbá a fővárosi tudósítás, amelyről büszkén megállapíthatjuk, hogy túlnőtte a vidéki kereteket. A Szeged ugyanis az egyetlen
heybeli lap, amely a Magyar Ttbtircti Iroda bő híranyagán kivül na-

ponta kap telefon és távirati tudósítást a Nemzeti Sajtóirodától
s
ezzel a teljesen uj bel- és külföldi
híranyaggal adja a közönség kezébe
azt a lapot, amelynek egyetlen célja,
programja: gyorsan és jol kiszolgálni

az

olvasót.

A hozott rendkívüli áldozatok dacára a Szeged megindulása óta nem
emelte az egyes példányok árát s az
a jövőben is / korona marad. Éppen
a híranyag bősége azonban arra
kényszerit bennünket, hogy ünnep
előtt és ünnep után való napokon a

négy oldalnál

nagyobb

terjedelemben

jelenjünk meg s e hat-nyolc oldalas
lapok példányonkénti árát — mint
az Összes helyi és budapesti l?pok
is — két koronára
emeljük. Ez az
emelés az előfizetési dijakat egyáltalán nem érinti s azok maradnak a
következők:
280 K
140 „
70 .

Egy évre . .
Fél évre . .
Negyed évre.

A Szeged-re előfizetni lehet a kiadóhivatalban (Próféta-szálló) levelezőlapon vagy telefonon. (Telefonszám: 13—33.)

Cigaretta-hüvelyek,
Cigaretta-papirok
nagyban és kicsinyben legolcsóbb napi
árakon kaphatók

WE1SZFEILER

MÓRNÁL

Jókai-utca 11 és Rákoczi-tér (a tűzoltó
laktanyával szemben)
97
VRRGH M I H f a Y ^ i i
Telefon

226 "
Mindennemű

Szeged
Aradi-utca 4.

kötéláru, zsineg, zsák, ponyva
és háló g y á r i á r o n kapható.

Megvételre keresek
magas áron a r a n y k a r c a a t t ó r á k a t és brilliáns ekszereket. '»•

FISCHER J Ó Z S E F K í U S T - K

KATONA MIKSA
KÁROLYI-UTCA
röfös- é t divatáruk o l n ó
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áruháza.
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HAVAS GYULA
mechanikai, gépjavito és
autogén-hegesztő üzem
r O D O R - U I C A
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SZEGED, szeptember 23.

Mióta a Szeged a nyilvánosság
szócsövei közé sorakozott, a közönségnek éreznie kellett azt a törekvését, hogy a lapkészítés mesterségbeli részét állandóan tökéletesítse. Es
tette ezt olyan lankadást nem ismerő
erőfeszítéssel, hogy az egész szegedi
sajtó Önkéntelenül érezte ezt a hálást
s megfeszített energiával szolgálta az
olvasók táborát.

magas arban vásárlunk

4r,MU ten,eru
REITER IZSÓ Vevő
liszt- és terményüzlete
A'á.nliíl
* p" ;* takarmanycikkeke:. u. m
_
kukorica, knkoHcadara, árpaB o c a k a y - u t c a 4 szám.

Olvasóinkhoz.
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dara és aabot kicsinyben-nagyban. szolid árakon.
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Ki akar olcsó cipőt?
Sailt ketzrttsú bo* es « » r ó I t l c i p A k flOS éa
tóü korona, t é r t i m a g a a c i p A S R ka»wtt.

HORVÁTH

VaMna-tor IU
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