SZEGED

TEGNAP
délután rendezte a Ludovika-Akadéinia
sportünnepét mintegy 8—10000 tönyi előkelő meghívott közönség előtt. Az ünnepélyen megjelentek Horthy
Miklós kormányzó fiával, József
királyi herceg és
Zsófia királyi hercegnővel és József
Ferenc
királyi herceggel.
A háromórás program itülönösen kimagasló pontjai voltak az akidályugtatá- és
tornaszámok. A műsort töi'.énelmi felvonulás zárta be, melynek keretében az Akadémia tagjai Glock Tivadar ezredes rendezésében bemutatták a hadsereg történelmének nevezetesebb mozzanatait. A
közönség percekig ünnepelte a leiemelő,
hazafias festői képeket. Horthy Miklós
kormányzó és József királyi herceg legmagasabb elismerésüket fejezték ki Révy
Kálmán vezérkari ezredesnek, a Ludovika
parancsnokának.
A nagyszerűen sikerült ünnepélyt hangverseny és kerti rrtulatság követte.
•

A marienbadi
miniszteri
zárókonferenciáról a két állam miniszterei a következő
együttes kommünikét adták k i :
Attól a benső óhajtól vezérelve, hogy a
békeszerződésből eredő számos kérdés
barátságos uton rendeztessék, dr. Benes
cseh külügyminiszter és gróf Bánffy mayar külügyminiszter urak junius 23-án és
4-én Marienbadba összejöttek, hogy személyes megbeszélések alapján hozzájáruljanak némely nehézség megoldásához,
amelyek a Prágában és Budapesten ülésező szakbizottságok munkálatai közben
felmerültek.
Benes és gróf Bánffy urak e kérdések
rendezése tekintetében megegyezte'--. A
többi kérdés megoldása az újonnan kidolgozandó tervezetek alapján részben a
szakbizottságok utján, részben pedig a
miniszterek ujabb összejövetele alkalmával fog megtörténni. Az összejövetel idejét később fogják megállapítani.
Gróf Bánffy és kísérete a rendes gyorsvonattal elutaztak és holnap reggel Budapestre érkeznek.

f

•

A magyar és cseh delegátusok tanácskozása tegnap délután befejeződött. Horacsek
követségi tanácsos, a közös gazdasági értekezlet elnöke Budapestre utazik, ahol
a gazdasági és forgalmi bizottság tanácskozásai kedden megkezdődnek.

Hétfőn megkezdik
az egyetemi építkezéseket.
— Az első

komoly lépések. —

SZEGED, junius 25.
(Saját
tudósítónktól.)

Berzenczey
Domokos főmérnök
ma reggel hazaérkezett budapesti
útjáról, amelynek céija a szegedi
egyetem elhelyezéséhez szükséges
építkezések megkedésének jóváhagyása volt. A főmérnök utjának
eredményéről a következőket mordotta munkatársunknak:
— Tárgya'ásokat folytattam Korb
Flóris egyetemi professzorral és
Tóth Lajos államtitkárral az építkezések megkezdése tárgyában. Az
államtitkár a miniszter nevében feljogosított a munkálatok
azonnali
megkezdésére.
Az őszes terveket
magammal hoztam s velem jött
Dudás Kálmán építész, Korb Flóris
megbízottja is. Sikerült Budapesten
biztositanom,
hogy
a
szegedi
iparosok jóval több munkához jutnak,
mint amennyit a város nyolc
milliója
szolgáltatna.
— Ma délelőtt tárgyalásokat folytattam Cziegler
Arnolddal és meg-

állapodtunk, hogy a
munkálatokat
már hétjön megkezdjük
és pedig
egyszerre az összes épületek renoválását. Minden egyes épület átalakítását más alvállalkozónak adtuk
ki, uey, hogy 10—12 iparos végezteti a munkálatokat saját rezsiben.
A város hétről-hétre fogja fizetni
őket.
— A munkások szerződtetését
nem a város intézi, az a vállalkozók
dolga, akiket viszont az Építőipari
r.-t. irányit.
A főmérnök kijelentéseihez hozzáfűzzük, hogy a város ma utalta ki
az első húszezer koronát a nyolc
milliós kölcsön terhére, hogy 3 III.
kerületi polgári iskola rendbehozatalát megkezdhessék. Megnyugtatólag
hat a főmérnök eredményes utja,
mert végre nemcsak patetikus szónoklatokat hallunk ebben az ügyben, hanem munkát is látunk, amely
az egyetem eszméjének megvalósításához vezet.
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ma,

SZOMBATON ESTE
A KASS-SZALLÓ
összes t e r m e i b e n tartja meg.

CSAK

MEGHÍVOTTAK

Szódarazzia.
SZEGED, junius 25.
(Saját
tudósítónktól.)

Különös razziát tartott tegnap a
közélelmezési
rendőrség két detekA legfelsőbb
tanács
elhatározta, hogy
tivje. Az árvizsgáló-bizottság utasíNvugatmagyarorszag átadásának kérdését
legközelebbi ülésében, mely előreláthatóan
tására ugvanis végigjárták a kávéjulius 15-én lesz, ismét konszideráció tárházakat és vendéglőket és gyanútgyává fogja tenni. Ez a kérdés az osztrák
lanul
viselkedve mindenütt egy üveg
csatlakozási mozgalom által, amely Nyuszódavizet rendeltek.
gatmagyarországra való átterjedéssel fenyeget, a békemű és a nemzetközi politika
A
főpincérek mit sem sejtve
szempontjából egészen uj világításba kenégy koronát (régi, közismert szorült, amely körülménnyel a legközelebbi
kás!) fizettettek a szódáért, aminek
tanács számot kiván vetni.
persze az lett a következménye,
Párisi híradás szerint a legfelsőbb tanács oly okmányok birtokába jutott, amehogy délután ugy a kávésokat, mint
lyek a nagynéniét agitációt Nyugatmagyara főpincéreket megidézték a rendőrországon is bizonyítják. Azt is bizonyítják,
ségre. A beidézettek kihallgatásuk
hogy Nyugatmagyarorsz^gnak csatlakozása
során előadták, hogy a szódat két
Németországhoz komolyan elő van készítve, sót olyan terve is fenntorog, hogy
koronáért kapják a szikvizgyáraktól.
Nyugatmagyarországnak Ausztriához való
Ehhez jön egy korona luxusadó és
csatolása puccs keretében menne végbe.
a fennmaradó egy korona fedezi a
•
rezsit és a tiszta hasznot. A nem
A nemzetközi jóvátételi bizottság
részéluxusvendégiősök kevésbé
tudták
ről megállapított és Ausztria, Magyarorindokát adni a négy koronás szódaszág, Bulgária és Törökország által fizeárnak.
tendő jóvátétel összege a „Corriere della
Sera" jelentése szerint 132 milliárd
aranyA rendőrség még a luxusadóval
márkát tesz ki. Az Olaszország javára fizevaló
védekezést sem fogadta el,
tendő kártalanítás összegét 21 milliárd
amennyiben az egy koronás nyerearanymárkára becsülik és Olaszország
legalább ekkora kártalanításra feltétlenül
séget minden üveg szóda után nem
igényt tart.
tartja megengedhetőnek. A rendőr«
ség szerint éppen elegendő az ötven
A napokban megjelenik
a német birofilléres nyereség üvegenként ugy,
dalmi elnöknek az a rendelete, amely vahogy a luxuskávéházak 3'50, a
lamennyi önvédelmi alakulat föloszlatását
mondja ki. A rendelet megfelel az ultimá- i luxusadómentes helyek pedig 2 50
koronát számithatnának a szóda-;
tum ama követelésének, hogy
ezeket
a szervezeteket junius 30-ig fel kell oszvizér'.
latni.
Az ügy az árvizsgáló-bizottság
»
elé
kerül s annak cöntése lesz a
A német birodalmi
gyűlés
főbizottságámérvadó a szódavíz árának további
nak tegnap esti ülésén Ratlienau
újjáépítési miniszter bizalmas felvilágosítást adott
sorsára nézve.
az Észak Franciaországban
folytatandó
Ma dé lien a kávésok és vendégrendszeres újjáépítési munkákról.
:ősök
lüldötsége járt Bottka fő•
kapitány ál. Elő-uJták, hogy egy
A lord kancellár
Manchesterben azt
tend lít értelrében az árvi?sgálóhangoztatta, hogy senki.sem érheti el a
b zot's'gnak minden rendeletéi köháboruelóti jóletet, ha a földre sújtott
zöl ne ktii a Kereskedelmi és IparNémetországot nem hozzák abba a helyzetbe, hogy ismét átvehesse azt a szerekamarával és az érdekeíteknel. Ezzel
pet, amely őt a világ újjáépítésében megsz mb-.n az árvizsgáló-bizottság a
illeti. A bűnös nemzetek mar megbűnhődmirciu-ban 2 korona 50 fillérben
tek. Itt az ideje, ho^y a kereskedelmet
megálljpiott
szóda
.irároi csak
minden bosszúvágy nélkül megkezdhessék.
•

Szeged, 1921 junius 26.

VEHETNEK

RÉSZT.

a'szódagyárakat értesítette. U^y, hogy
az érdekeltek nem is bírtak tudomással a szóda áráról. A tegnapi
razzia várailamul érte őket. Arra
kérte a küldöttség a főkapitányt,
hogy a megindítóit vagy megindítandó
eljárást
helyezze hatályon kívül,
mert ők jóhiszeműen jártak el. Kérelmük támogatásáta e'őmutatták az árvizsgálóbizottság válaszát a Kereskedelmi és
Iparkamata kérdésére, amelyben közlik a kérdéses márciusi határozatukat. Közlik, hogy a rendeletet közölték a szikvizgyárosokktl. A kamarával
és az érdekeltekkel a
határozatot tényleg
nem
közölték. Az átiratot a következő mondat
fejezi be: Valószínűleg az ülésutáni lapok a rendeletek közzétették.
Nem tudjuk, hogy a rendelet tényleg közzé lett-e téve annak idején a
hir apókban, minthogy azonban csak
valószínűivé van ez a dolog, mi is
valószinütnek tartjuk, hogy a tanácsnok ur, mint már nem egy esetben,
akkor sem ért rá a rendeletet a hírlapíróknak kiadni.

Belvárosi

illatszertár

KU> D -palota. •
Tóth Péterrel >i.rabén.
Telefonszám 7(J6.
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Legolcsóbb bevásárlási forrás:
parfümökben, szappanok,
pouderek, arckenőcsök
és kézápoló szerekben.
Valódi Houbigant, Coty, D'Orsay
éi Gueldy PARFÜMÖK eredeti
üvegekben és kimérve.
471 l-es és Johann Maria Farina
kölni vizek mélven leszállított
árban. • Roger & Gallet ajk-ir.

Szegedi_kis tükör
Távlat a jövőből.
Tekintetes közgyűlés,
reám háramol ama megtisztelő feladvány, hogy a legújabb utcaneveknél vállaljam a keresztapaságot, úgyis, mint városapa, úgyis, mint egyáltalában. Minden
különösebb ok és indok nélkül egyhangúan indítványozom, hogy a Kolozsváriteret Szegedi
egyetem-térnek,
a Pálfyutca jobboldalát József-, a baloldalát Daniutcának (nem tévesztendő össze a Dániutcával), a Délibáb-utcát Palágyi
igazgató-,
vagy Balogh föispán-uicinik,
a
Boszorkányszigetet
Közgyűlés-utcának,
a Szécsiutcát Z-íszí-utcának, a Bálvány-utcát
Kószó-utcának, a Lehel-utcát
Szivessy-utcának, a Somogyi-utcát
Polgármester-ultinak,
az Alkony-utcát
É&mW-utcának, a Kor/láz-utcát /?«£(íon-utcának, a
Szabidsajtóutcát Tomcsányi
Vilmos
Pd/-ulnak, a
Paprika-utcát
Á'ofónyr-utcának, a Koronautcát Zűrá/M-utcának, a
Kormányos-utcái
fit/i(5-utcának, a Pacsirta-utcát
Déry Rózsiutcának, a Remény-utcát
Kűrthy Györgyutcának, a Hattyú-utcát
Molnár
Ferencutcának, a Sz/v-utcát Gaál Endre- utcának,
a Kálvária-u\cát
Konszohdáció-utc&nak.
a Takaréktár-üicit
Hegedűs
Loránt-ulnak,
a Veresács-utcát
Fí/tfrdcs-utcanak és végül a CsfAa-utcát, de nem bánom, a
Hóbiárt ftasű-ulcát Balogh
Lajos-utcának
kereszteljék. Azt hiszem, hogy párt-, osztály- és felekezeti, sót faji különbség nélkül az egész közgyűlés, kivéve Balogh
Lajost, akinek szerénysége tiltakozni fog,
minden szó nélkül megszavazza ezt a
nagyhorderejű és történeti jelentőségű indítványomat.
Egyben van szerencsém a többizben
megpendített szegedi ujságiró-egyetem fonalát ismét fölvenni és konkrét javaslatomat precizirozni. Tisztelt közgyűlési A
szegedi ujságiró-egyetemet, amely népiskolai jelleggel és állampolgári képesítéssel bírna, mint a szegedi tudományegyetem és Nemzeti Szinház természettudományi alosztályát kell kiépíteni a királyi tábla e célból berendezett szuterénjében.
Itt a nemest és ujraoltási oklevéllel
ellátolt szeplőtlen egyének a helyesírás,
ujságiró-etika, bevándorlászat, uj egyesületalapitás, apróhirdetések, vízállás és tényállás, toll- és tőrvívás, alany és állítmány,
országlászati észlészet, köz- és váltógazdaság, bankológia és bankettológia, valamint a
szubveuciológia alapvető fogalmait elméletileg és gyakorlatilag elsajátítanák. Egyben kérem a tekinteles közgyűlést, hogy
az egyre jobban szaporodó valóságos
belső titkos tanácsülések riporteri szemléjére minden egyes lap szerkesztőségének
egy darab kincstári Szigfridféle szabadalmazott ködsüveget, a szegedi nemzeti
Operaház ruhatárából kölcsönkérni ne
terheltessék. Maradok, aki voltain:
dr. Pótadó Jób.
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Beszámol a Temps

Hegedűs

beszédéről.
PÁRIS, junius 25. (M. T. I.)
A Temps hosszába budapesti keltezésű táviratban számol be Hegedűs
Lóránt pénzügyminiszternek a költségvetés beterjesztése alkalmából
mondott beszédéről.

Nyakkendő

készítés és javítás legszebb kivitelben

SÁNDOR IBOiYH
Mérey-utca 7, I. em. 4.
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Telefon 9t>l.

KISLAKÁSOKRÓL SZÓLÓ JAVASLAT. Hegyeshaimy
Laj js ktreskede emügyi miniszternek az áilarni
kislakásuk ép 'éséről szóló törvényjavas *tat tetnap oszto ták ki 0 képL á s z l ó - g a r a g é b a n
j viselők között. A törvényjavaslat
szerint a kerekedelrri miniszter felegbiztosabb
halalm zásl nyert, IIOL'V az á lam
megrendelhetők éjjel-nappal
kislakások
épi é>i célnira 300 millió
Polgár-uica 4.
et5 Telefon 814.
korona
hitelt
vehessen igénybe.
H T
B E N Z I N
K A P H A T Ó .
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