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bogy a fcatalikus főispán »ígyen réizt a pro-
testáns tempioffl fefsuen'eléaén. 
A küldöttség tagjai két órakor bucsuitak sl 

a főispántól. 

teuek a felekezeti béke melleit, — mondotta 
a főispán —, bogy dokumentáljam azt, bogy a 
Uvataioi kirik aem azonosUfók magukéi mik-
kai • felekezeti ellentétekkel, amelyek * leg-
utóbbi időben felszínre velődlek. Átmegyek, 

im iia bp" aa mm n nmi»r~i . m i iw ia bit nm n«riTi Th nm1 

Faragé Ödön november* hüMnadikán 
nyitjái mag m sxegtdi s i í n h á z i t . 

Ábrányi Etnll az operakarmester. 
(A Dilmagyararszdg munkatársától.) Illetékes 

helyről szerzett értesüléseink szerint Faragó 
Ödön, a szegedi síinház uj igazgatója, teci-
nikai nehézsígek miatt néhány nappal elhalas* 
lotla a szinház átvételé*. Eredetileg, mini isais-
retes, az volt a terve, hogy már október 
huMonhssrmadikán átveszi a színházai a szí-
nészkonzorciumtól. Tervéi azosban most meg-
változtatta és a sxiühizat novembw harmadikán 
veszi át. 

A városban olyan hirek kerüllek forgalomba, 
bogy Far»gó Ödönhöz kéi isevís fővárosi pri-
madonna szerződik ír, mégpedig Biller Irén 
és Hanthy Hanna. U ina Jtrtank eie^nek a 

híreknek és megállapítottuk, hogy legalább is 
nagyon tu'zoitak. Nincs sző egyik fővárosi 
primadonna leszerztdtetéséíől sem, hisien ilyen 
két drága fővárosi primadonnát nem bírna rí 
a szsgedi színház. Arrül ellenben szó van, 
hogy Biller Irén bixenyos szerepek eljátszására 
leffin majd S legedre, de csal vendégsze-
replésre, 

Faragó Ödön leszarzödietíe ellenben már 
Sánsulaátsos operakarmesternek Ábrányi EtnilJ, 
aki ennek a i évnek az őszétől kezdve a deb-
receni fíihaniionikuioknak volt leszerződtetett 
karnagyé. 

Az egyesült bal párt szegedi nagygyűlésén részt-
vesznek Rassay, Hegymegi-Kiss, Rainprecht, 

Huska, Létay, Bródy és Baracs. 
•taat 30B«fiaz. saa J Í^.^^^^.É^IS^SÖSÍS^ * jrisstsa;?: ní.:̂ -,, aga. aŝ íí sŝ ; .-JÍÍ-, » 

Hatvan üjánlüi é&kmmmM bm 
a m m k é i várnai bérpalota épiikaxésépa. 

Másfélmilliárdoti iü iömböi«t a kgdrágább és ítgolcióbb ajánlat kihöit. 
(A Déimagyarország makói munkatársától.) 

Ma dtle'őti vette kezdetéi a makői városi bér-
pilóta építkezésére Miírt verseny tárgy aláír a be-
érkezett ajánlatok felbontási. Ne a bevesetb, 
mint 60 ajánld érkezett be, ezek kőzött őt az 
Összes munkákra és 55 a részleimunkákra. A 
pályázók oly nagyarányú érdskiődés; tanúsí-
tottak a kihirdetés iráni, hagy a legtöbb fővá-
r a i ajánlattevő lekflidötle es aífcalo&ra meg-
bízottját és az érdeklődik teljese a rnegiölíölték 
a városháza közgyűlési leraiét. 

Az építkezésre a következők tet'ek ajén 
tot: Vágó és Kovács Budapest 6.663,821.635 
korona, Ciklop Építő «s ingatlanforgalmi r.-t. 
Budipest és Csorba Jőzsef Mskó 6.736 409 000 
korona, Papp Jfosef Makó 6 994,297.084 
korona. Fábián, Somogyi és György Budapest 
8 021,478.455 ko oni, Bányai András ás Bálint, 
Bedö és Társa Békéscsaba 8 124.390.167 ko-
tona végösszeggel. Papp Jőzsef ezenkivai a 
visbetonmunkákra alternatív ajánlatot is telt, 

mely esetben az ajinlali végösszag 363,328.970 
koronával csökken. 

A többi ajánlattevőit egyas munkacscpor* 
fokra, vagy résimnnkákra tettek ajiniatot. Ezek 
kö£t volt 16 makói, 4 szegedi, 2 hidrnző-
vásárhelyi, 27 badapesií. 

Az ajánlatokat felbontó bizottság Gorcsx Péfer 
főjegyző elnöklete elatf esti 6 éri 'g dolgozott 
és jsgyüőkőnyvei ml fel a öíéíkeseii afánla-
fokrőf. Nspokig fog eltartsni as ajánlatok ren-
dezése ét átszámítás?, amit a mérnöki híy&taS 
vé$ez. Esnek jelentási alapján veszi aiu án az 
építkezési bizottság as ajialatokai tárgyalás 
aia, hogy jelentésit s képvíseiőtesíSSetneai meg-
lehesse. Az sjániitok réazle'eí ismertetésére 
leifcözekbb visszatérőnk. ISt esik annyit ália-
pitusSi SiSg, hogy a makói ip«oiok szép 
ssámmil és öiép erídméanyet vettek részt a 

. pályázaton, imivel ÍÉHubiioajságéí adták ver* 
I s^nyképetségOknek. 

A Szegedi Mezőgazdasági Ipar Részvény-
társaság igazgatósága, felügyelő-bizottsága, tiszt-
viselői és* alkalmazottai mély megdöbbenéssel jelentik, 
hogy a társulat elnöke 

Bacher Emil ur 
folyó hó 15-én elköltözött az élők sorából. 

Több mint ötven éven keresztül, élete utolsó órá-
jáig a magyar malomipar javára dolgozott és mind-
annyiunk atyai jóakarója, támogatója volt. 914 

Nemes emlékét hálával és szeretettel őrizzük meg! 

JUTÁNV, u m E L fóDÓ : 
egy t e l jesen u j pa t en t meteor kályha c-s 
egy t e l jesen u j ;QI}e&ttiaSiin£erv.?i-idgép 

ruöakozidni lehet 890 
Szeged, Tina Lajos körút 79. szám, Dcto;g ; árban. 

Készíttessen 
VICTÓRIA 

cipftjébe, 
Ciizmijóba sámfát 

Kaptafa és Faipari Rt. 
Szeged, Dugonics tér 12. 

Qyártmányyi: Kaptafa, sámfa, esztergályos áruk. 898 

Még mindig folyik a papiros-
háború a református iskola 

épitési ügyében. 
(A Diimagyaramág makói mukkot áriától. 

A református iikol# ismeretes építkezési egyé-
ben támadt polémia során tegnap Szirbik Sán-
dor lelkész válaszolt Papa Jőzsef nyilatkozatára. 
TérszOke miatt nem adtattuk kOsre ezt a nyi-
latkozatot, szükségesnek tartjuk azonban kivo-
natosan ismertetni. Azt állítja Szirbik nyi'af-
kozilábm, hogy Papp fiztef csak az újságban, 
tehát a munka odtiiélist utún ia nem a munka-
fu'Más előtt sziliéit tikra a* ipartestületi 
slntikségittek igisze alatt mikiáő is nála sak-
kal olesibb kisiparaink éráikéért Ast állitjz 
továbbá réIa,ho$y a számokkal zsonglőröiködia 
i« igy igyekszik a maga Jurára ferditeni ak 
igaiságot. 

Mindkét fél nyilatkozatában súlyos gyanúsí-
tások vannak, amelyelet nem lehet gorombás-
kodásokkai és egymás megfenyegetésével elin-
tézni. A köz3nsfget minden újságcikknél job-
ban megnyugtatná egy pártatlan vizsgálat, vagy 
birósági ilétet ebben az Ogyben, mey elöl ki-
térnie eiyik félnek sem siab d. 

ÚBGARNiTURÁKAT 
868 és mindennemű M á r p i t o s munkát 

méltányos á bon vállal kedvező fizetési 

" WINTER 
Korona u c c a 3. sz. Telefon 18-56. 

Eladó birtokok! 
Négyszázhatvan hold mindent termő kitünö épületek-
kel kisebb nzgvobb részletekben is 3 én törlesztésre; 
ugyanott 18o hold, mintegy 3 évi íöilesztéare. 12o hold 
raüut, vasút mellett küünö talojjal. épületekkel. H2 

i C n Ü f i l ^ a i i l ^ mn6v^áfffV^SbnÍm 

Nyilatkozat. 
Az érdekelteknek tudomására hozom, 

hogy az Alföldi Gőzmalom rt. Zauner és 
Társai bérlői közül folyó évi augusztus 
hó 26-án kiléptem és a társasági ügyek-
ért semmiféle felelősséget nem vállalok. 

922 Plohn Vilmos. 

Önkéntes árverés. 
Nyilvános önkéntes átverésen eladjuk a Somogyi-

teiepi 8. ucca 460. számú bértelket és az azon levő 
épületekel iegiöbbei ígérőnek, készpénzfizetés mellett. 
Árverezni szándékozó tartozik 5,0 0.000 korona bánat-
pénzt leiétbe helyezni. Árverési feltételek alulírottaknál 
betekinihetők. 

Az árverés alulirt bank irodahelyiségében 1926. évi 
október hó 23-án délután fél 4 órakor iarta-
iik meg. 927 

Agrárbank és Kereskedelmi rt. 
Szeged, Klauzál tér 5. szám. 

S»et*d t*. kir. ntrns a*3hl<n>«»ljiél 
r 

Árverési hirdetmény. 
Az 1925. évi 600/P. M. sz. reeddet 63—71. 

§ ai éremében köxairré leseti a vá nvi adó* 
oi*>t 'i, hogy f jlyó évi október hó 20 dél-
előtt 9 órai kexditial « Szilágyi ucca 7. szám 
síikül aálograktárban: 

Korcsmsi asztalok, síékak, boroi- és sörös-
üvegek és pobank, házi bútorok, mosfóép i s 
érckoporaó a legtöbbet ígérőnek kéizpénzben 
nyüvános árverésen eiadanaf. 

Az árverés sikiirtdenaég esetéi a leni jelzett 
h i l ^ n a fin'i tagőtágokM folyé ívi október 
hó 29 én détefői; 9 órai ktzdettcl fog segtar-
tatfói, %ikor is s fenti ingó i tok bee sáron aínl 
ts tudatnak. 

Sieged, 1926 október hó 11-én. 
866 Városi adóhivatal* 


