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Nyomorgó gyermekek.
Dickens tolla kellene ide, vagy a Daudeté,
hogy megdöbbentő egyszerűségével és megrázó
ereiével képet adjon a nyomorról, amely ma
már a gyermeket sem kiméli, söt elsősorban
és legtöbbet neki árt, az ö testét, lelkét rongálja, rongyolja, az ö hitét tépdesi és örömét
teszi tönkre és az élet rokkantjává avatja a
gyermeket, akinek a jelen boldogságát és a
jövő igéretét kellene adni. „
Arról van szó, — és ez fontosabb minden
malom- és toronyalatti politikánál ma és még
fontosabb lesz holnap — hogy a gyermek, a
szegedi gyermek már a háború alatt megindult
a lejtó szelén az örvény felé, erkölcsi és anyagi
romlása ösvényén, amely ellen a régimódi
morálprédikációk és mondvacsinált jótékonysági
akciók bizony édeskeveset használtak. A felnőttek égbekiáltó bűne, a háború, elsősorban
az ártatlanokon, a gyermekeken bosszulta meg
magát A háború, amelyet hazug áltatással
állítólag a jövendó generáció érdekeben vívtak,
bizony éppen ezt a méltón féltett jövendő generációt kezdte ki, sorvasztotta el és tette
képtelenné a legnehezebb és legkeményebb
föladat elvégzésére, amelyet az emberi gonoszság ós ostobaság háborús kedve és szeszélye
reáháritott. Szép és nagy szólamok egyidöre
fátyolt próbáltaK borítani arra a betlehemi
gyermekgyilkosságra, amely egy megvadult
világ balkezes politikája folytán állandóan folyt,
de ami késik, nem múlik és ma már megrendttlten kellene látnia mindenkinek, hogy az
öngyilkos és nemzetgyilkos ósdi politika mint
tette tönkre azt az uj nemzedéket, amely részben kihalt az emberiségből, nyugszik temetőben, mint a költő mondatja Rachellel, de még
egyrésze éppen most szenvedi át a világtalan
és örömtelen gyermekségnek mindennél elszomorítóbb és etkeseritöbb tragédiáját.
Napról-napra szaporodik Szegeden a kolduló
gyermekek száma, mert már dolgozni elegen
vannak, a szám betelt és az nem lehet, hogy
minden egyes kiskorú újságot és gyufát áruljon,
fagyBáh, szélben a zöld bódé előtt dideregjen,
hajnalban éa éjszaka a lapokat hordozza és
kiabálja 1 A szám betelt, az élet kiskorú rokkantjai koldulni kénytelenek és az embe; szive
elszorul, ha — mint ahogy mi is — tudomást
szerez róla, hogy a kéregető gyermeknek csakugyan beteg édesanyja és öt kis testvére didereg és éhezik még otthon, miután az apa
tönkrement a munkában és a háborúban.
, Ha azt kérdezed a szegény szemérmes kis
koldustól, aki már pirulni tanul és könyörögni
és szégyenkezni a mások bűne, a társadalom
bűne miatt, hogy vájjon nem akad-e az öt kis
testvér között olyan, aki talán mégis dolgozni
és keresni tudna, akkor megkapod a feleletet,
kíváncsi szociológus, hogyha akadna is, de
aiunka nincsen kérem-szépen 1
Dickens és Daudet tollát emlegettük, de minden reálista, söt oaturálista regénynél ékesszólóbban kiált az égre a meztelen, a leplezetlen, a nincsetkn és kietlen valótág: a gyermekek nyomora zokog és jajong felénk, emberek,
itt nincs rendben valami, itt tenni kell azonnal, ide sziv kell, az a bizonyos szeretet, amelynek hiányát a metodista püspök panaszolta
Resten és az a bizonyos szociális érzék és
érzés, amelyet nem elég választások előtt hangoztatni, hanenCamelyet munkába kellene állí-
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tani minden vonalon, hiszen arról az uj nemzedékről van szó, amelyért állítólag mi küzdöttünk, harcoltunk, szenvedtünk és áldoztunk,
a gyermekért, aki a jövendő.
A nagyok baja nehogy elvonja figyelmünket a legnagyobb bajtól, attól, hogy ez a sokat
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hirdetett, sokat várt és sokat megszenvedett
jövendő halálos veszedelemben forog, éppen a
nagyok bűne és mulasztása miatt és éhesen,
fázósan, rongyosan és betegen kopog az ajtónkon irgalomért, melegért, egy falat kenyérért és
egy darab szívbeli jóságért . . .

A nemzetgyűlési választások.
— A Keresztény Nemzeti Egyesülésé a többség. Budapest, január 27. A választások végleges
eredménye még nem ismeretes. A szavazatok
összeszámlálása a legtöbb helyen még nem
fejeződött be és alighanem napok telnek bele,
amig a nemzetgyűlés tagjainak végleges névsora megállapítható lesz. De annyira már ma
is bizonyos, hogy a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártja országszerte óriási győzelmet
aratott.
A fővárosban csaknem kizárólag a kereszténypárti jelöltek győztek, a nemzeti középpárt
jelöltjei sorra megbuktak és nem jutottak mandátumhoz még az olyan kiváló államférfiak
sem, mint amilyenek Wekerle Sándor, Éber
Antal, báró Perényi Zsigmond és Hegeáüs
Lóránd. A legizgalmasabb mérkőzés a VI. kerületben volt, Friedrich és Wekerle között Az
egyes kerületekben az ' esti órákban Huszár
Károly miniszterelnök is megjelent, hogy érdeklődjék a választások lefolyása és a rend fentartása iránt. A főkapitányság á'landóan permanenciában volt, a Kelügyminisztériumban
pedig Beniczky Ödön belügyminiszter tett minden esetben intézkedést, amikor arra szűkség
volt.
A választás végső eredménye óriási többségre juttatta a Keresztény Nemzeti Egyesülés
pártját, de jelentékeny számú mandátumot biztosit az Országos Kisgazdapártnak is. A nemzetgyűlésben tehát ez a két párt viszi a szót.

A budapesti választások

eredménye.

Budapest, január 27. A választások eredménye többé-kevésbé ismeretessé vált. Az I.
kerületben egyhangúlag Haller István közoktatásügyi minisztert választották meg. A 11.
kerületben Benárd Ágoston orvos győzőit 9566
szavazattal. A III. kerületben a Keresztény
Nemzeti Egyesülés Pártjának két jelöltje mérkőzött egymással, dr. Wirter László és Perczel
Béla. Wirter választása bizonyosra vehető. A
IV. kerületben Rassay Károly igazságügyi államtitkár. a Keresztény Nemzeti Egyesülés Párt
jelöltje és a pártonkívüli Méhely Kálmán volt
államtitkár mérkőztek. Rassay államtitkár nagy
többséggel győzött. Az V. kerületben a Keresztény Nemzeti Egyesülés Párt jelöltje Kontra
Aladár református lelkész, függetlenségi párti
programmal Schubert Sándor lépett fel, pártonkívüli programmal Zinterstein Károly ügynök.
Kontra győzelmét remélik. A VI. kerületben, a
Belvárosban veit a főváros legizgalmasabb
mérkőzése, amely a legnagyobb érkeklődést
keltette.
Hétfőn, késén este Friedrich István
2849 szótöbbséggel győzött V, ekerlével
szemben.
A'VII. kerflletben Sándor Pál demokrata és
Ortvay Rezső keresztény nemzeti voltak a jelöltek. A Vili. kerflletben báró Szterényi József

pártonkivűlinek legerősebb ellenfele Szemere
György volt a Keresztény Nemzeti Egyesülés
jelöltje, kivülök még három jelölt volt. Szemere
és Szterényi között pótválasztás lesz. A IX.
kerületben Vázsonyi Vilmos és Lenkey Lehel
mérkőztek.
Vázsonyit nagy
választották.

szótöbbséggel

meg-

A X. kerületben Pető Sándor demokrata,
Sümegi Vilmos függetlenségi és dr. Taufer
Gábor Keresztény Nemzeti Egyesülés Párti
jelöltek mérkőztek. Sümegi tegnap visszalépett,
Petőt 4000 szótöbbséggel megválasztották. A
XI. • kerületben Hegeáüs Lóránd középpárti,
Bródi Ernő demokrata és Ambrus Gyula kereszténypárti jelölt küzdöttek. Ambrus Gyula
jött be elsőnek, közte és Bródy Ernő között
pótszavazás fog dönteni. XII. kerületben az
eredmény még ismeretlen. A XIII. kerületben
Bárczy István a demokraták programjával, báró
Barkóczy Sándor a Keresztény Nemzeti Egyesülés Párt programjával lépett fel. Bárczyt
nagy szótöbbséggel megválasztották. A XIV.
kerületben Száva János keresztény nemzeti
programmal, Ugrón Gábor demokrata, Bakonyi
Samu pedig függetlenségi programmal lépett
fel. Az eredmény az, hogy Ugrón Gábor és
Száva János között pótválasztás lesz. A XV.
kerületnek három jelöltje volt. A függetlenségi
párti P. Ábrahám Dezső, a pártonkívüli Éber
Antal és keresztény nemzeti Kovács Emil
között.
P. Ábrahám Dezső tegnap este bejelentette, hogy visszalép.
Hir szerint Kovács Emilt választották meg
Éber Antallal szemben. A XVI. kerületben a
kereszténypárt programjával dr. Liptdk Pál,
nemzeti demokrata programmal dr. Márkus
Jenő lépett fel. Lipták Pál 800 szótöbbséggel
győzött. A XVII. kerületben a keresztény nemzeti párt programjával dr. Weisz Konrád,
demokratapárti programmal Bársony Elemér,
a nemzeti középpárt programjával Heintich
Ferenc ^épett fel.
Weisz Konrád nagy szótöbbséggel
győzött.
A XVIII. kerületben Mahunka Imre a Keresztény Nemzeti Egyesülés párt jelöltje győzött
szemben a középpárti dr. Lengyel Endrével és
a demokrata Füzéressy Zoltánnal. A. XIX kerületben Avarfy Elek orvos kereszténypárti
győzött báró Perényi Zsigmord és SpouMts
Györggyel szemben. A XX. kerflletben az eredmény az, hogy Haller József keresztény nemr
zetipártig és Persián Ádám pártonkívüli között
pótválasztás lesz. XXI. kerflletben Usetty Ferenc nagy szótöbbséggel gyfizött Bittner János
kisgazda-iparospárti jelölttel szénijén. A XXII.
kerflletben az ellenjelölt visszalépett és igy
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egyhangúlag megválasztották Szabó Józsefet, a
Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának jelöltjét.
A vidék.
A vidékről eddig nagyon kevés jelentés érkezett be. Újpesten megválasztották Oláh Dánielt, Kaposváron megválasztották Ereky Károly volt minisztert, Neubauer kisgazda-jelölttel szemben. Félegyházán megválasztották a
kereszténypárt jelöltjét, dr. Sallay Jánost 2000
szótöbbséggel, dr. Horváth Zoltán pártonkívülivei szemben. Hatvanban is. a Keresztény
Nemzeti Egyesülés Pártjának jelöltjét, Somogyi
Istvánt választották meg. Zircen pótválasztás
lesz. Csornán dr. Rieger Miklós Keresztény
Nemzeti Egyesülés Párti fölényesen gyóz.
Lövőn megválasztották Haller István kultuszminisztert. Pécsváradon Fischer Miklós kisgazdapárti került ki győztesként.

Jelentések a belügyminiszterhez.
A belügyminisztériumból |eddig a következő
választások eredményéről érkezett jelentés:
Budapesten a VI. kerületben győzőit Friedrich
István hadügyminiszter 7721 szavazattal, Wekerte Sándor 4780 szavazatával szemben. A III.
kerületben Wirther László 2600 szótöbbséggel
győzött Perczel Bélával szemben. A XII. kerületben Homonnai Tivadar 10983 szavazattal
győzött, ellenfelei közül Hantos Elemér pártonkívüli 1929, Kacsoh Gyula magyar munkáspárt
2119 és Bakots József demokrata 4188 szavazatot kapott. A XIII. kerületben Bdrczy István
igazságügyminiszter 10517 szavazatot, Barkóczy
4886 szavazatot kapott. A XV. kerületben Kovács Emil szótöbbsége 115 volt. Szolnokon
Kenéz Béla 2302 szótöbbséggel győzött.

A pénzügyminiszter mandátuma.
Budapest, január 27. Báró Korányi Frigyes
pénzügyminiszter Komáromban átvette választóitól mandátumát. Ez alkalommal szólt
a békeszerződési tervezet pénzügyi feltételeiről,
amelyeket teljesithetetleneknek jelzett. Ezeket
a feltételeket nem az antant szakértői, hanem
a szomszéd államok készítették, — mondotta.
Amit csak a kapzsiságtól és bosszúvágytól
felizgatott fantázia gondolhatott Magyarország teljes kiszipolyozására és a magyarság
kipusztítására, azt paragrafusok százával
hordták ő«sze, anélkül, hogy valaki vette
volna magának azt a fáradságot, hogy átgondolja, mic oda gazdasági és pénzügyi
helyzet. teremtenének ezek az Osszehalmozott
feltételek.
é

69 mandátum.
Budapest, január 27. A 162 kerületből 69
mandátumról érke7ett be ma délié: hivatalos
jelentés. A megválasztott képviselők pártállás
szerinti aránya a kővetkező: 4 2
keresztény
nemzeti, 21 kisgazda, 4 demokrata és 2 pártonkívüli.
A csongrádi és mindszen i választás.
Csongrádon Schandel Károly kisgazdapárti jelölt választatott meg Huszár K á roly miniszterelnökkel szemben. A mindszenti
választókerületben
ReOk Iván
kisgazdapárti győzött Peidl Imrévé' szemben.
Nem választottak középpárti és
függetlenségi képviselőt
Az "Wtnan alakult nemz. ti kflzéppánbó
se"k's>-áiasztitort be, hasonlókénen a fuiik»etKnstgt
.ból sem. A nemzeti detokr-ta
pár o' V«asonyi, Btrciy, Sml'ir Pal és Pető
Sá^duft válasroták mre.
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humny k, keztynk. !>zob6Vrflékek és rövid
árucikkek legocsö ben bozerezh lök. .m

A szegedi választások.
Pálfy Dániel kilencvenkilenc szavazattal g y ő z ö t t — A második kerületi választás.]
(Saját tudósítónktól.) A szegedi második
kerületben, ahol dr. Dobay Gyula volt főispán
és Pálfy Dániel miniszteri biztos küzdött a
mandátumért, 99 szavazattöbbséggel Pálfy
Dániel került ki győztesen a kétnapos heves
választási küzdelemből.. A választás eredményét
kedden délelőtt 11 órakor hirdette ki nagyszámú választóközönség jelenlétében dr. Scultéty
Iván táblabíró, választási biztos a Mars-téri
Fémipariskola ablakából, ugyanakkor átadta a
mandátumot Pálfy Dániel megválasztott nemzetgyűlési képviselőnek.
A hétfői választás lefolyásáról, az eredmény
kihirdetésének és a mandátum átadásának
részleteiről a következőket jelenti tudósítónk:
A másodikkerületi nemzetgyűlési választásra
ugy a Dobay-, mint a Pálfy-párt erősen felkészült. Miután a szociáldemokraták határozatilag
kimondották, hogy áthúzott szavazólappal szavaznak, a két párt körülbelül egyenlő eséllyel
iudult a küzdelembe egyes szavazási körzetekben a Dobay-, más szavazási körzetekben
pedig a Pálfy-párt volt túlsúlyban.
Vasárnap este, araikor a három legkisebb
szavazási körzet szavazatait összeszámlálták,
még Dobay Gyula vezetett 450 szavazattal és
az aránylag nagy előny, erős reményeket szült
a Dobay-pártban. A szavazás titkossága miatt
természetesen nem volt határozottan megállapítható a hétfői választási nap folyamán, hogy
a Dobay-párt mennyit vesztett előnyéből, a
pártirodák azonban nagyjában állandóan tájé-,
kozódva voltak a szavazatok számaránya felől.
Esttfelé különben is sorra érkeztek a jelentések
azokból a szavazókörzetekből, amelyekben a
szavazás már befejeződött és a jelentések egybevetése alapján kitűnt,
hogy a Dobay-párt elveszítette előző
napi előnyét és a Pálfy-párt vezet 66
szavazatt L
Még csík a 13. és 19. szavazókörzet volt hátraEzekben a körzetekben a késő esti órákba
n>ult a szavazás. A 19-ik választókörzet néhány
szavazattal apasztotta a Pálfy-párt előnyét, a
13-ik körzet azonban behozta a veszteséget, sőt
még további előnyt juttatott a Ai//y-pártnak.
Körülbelül éjjel félhárom óráig tartott, amíg
a szavazatokat aagyjában összeszámlálhatták
és ekkor kitűnt, hogy
Pálfy Dániel több mint 90 szavazattal többet kapott Dobay Gyulánál.
A Palfy-párt irodájában természetesen óriási
örömet kelett az eredmény és a kora reggeli
órákban már az egész városban elterjedt a hir,
hogv a mAs"dik kerületben Dobay Oyulával
s/e nben Pálfy Dánlel győzött.

(Kihirdetik az eredményt.)
Kedden délelőtt 11 óra előtt a Pálfy-párti
vá sziók nagyszámban gyűltek össze a Marstéri ip' riskola előtt, amelynek ablakából pontosan tizenegy órakor Scultéty János táblabíró,
válisztási biz'os a következőkép hirdette ki a
választás eredményét:
— Tisztelt választópolgárok I A
második kerü'ctben befejeződött a választási eljárás. Leadatott 90C9 érvényes szavazat, ebből Dobay Gyulára
4455, Pálfy Dánielre 4554 szavazat
jutott. Ennélfogva Pálfy Dánielt 99
szótöbbséggel a szegedi második kerület nemzetgyűlési tagjává jelentem ki.
D^rgö éljenzés fogadta a választási biztos
bejelentését, majd Scultéty táblabiró arra kérte
ae e l e g y ü l t polgárságot, hogy minden rendzav ras ré'kül oszoljanak szét A választópolgár k azonbin nem oszoltak 6zét, hanem bé»á'tá<, amig Pálfy Dániel a mandátumot a
vá asztási biztostól átveszi.

mandátum átadása.)
Az ipariskola n gytermében adta át a máso.dtk ke ul t mandátumát Scultéty Iváa választási

biztos Pálfy Dánielnek a következő szavak |
kíséretében:
— Tisztelt választópolgárok I Méltóságos I
Uram I A szegedi második kerületben a választási eljárás befejeződött. Ennek eredményekét)!
megállapítottuk, hogy a választók többségének
bizalma Méltóságodban összpontosult Ehhez
kénest a választási bizottság nevében jelölt
urat a szegedi második kerület megválasztott
képviselőjéül jelentem ki. A nemzetgyűlés tagjaira szép és felelősségteljes munka vár. Felelősségteljes, mert a nemzetgyűlésnek Magyarországot az ötéves háború romjaiból kell felépíteni. Megvagyunk róla gvőzödve, hogy
Méltóságod is derekasan kiveszi részét ebből a
nemzeti munkából Amikor a mandátumot átnyújtom. kérem a Mindenhatót, hogv erőt,
egészséget és kitartást adjon ehhez a felelősségteljes munkához, Isten éltesse!
Pálfy Dániel átvette a mandátumot, majd az
alábbi rövid beszédet tartotta:
— Nagyságos Elnök ur! Mélyen tisztelt
választópolgárok! Méltóztassanak megeneedni,
hogy ebben az ünnepélyes pillanatban, amikor
a kerület megbízólevelét átveszem, rövid kijelentést tegyek. Uey érzem, gvőzött az ioarosság, hogy a szegedi iparosság és az ország
több mint 300.000 iparosának egy képviselője
legven a parlamentben. A második kerület
polgársága, mely bizalmával felém fordult,
hálára kötelezte az egész ország iparostársadalmát. Tudatában vagyok annak, hogy su'yos
faladat vár reám, de remélem, hogv Isten segítségével elvégzem ezt a munkát a kisiparosság
érdekeinek megvédelmezésére. A jövőben is
választóimmal leszek, én ipazi népképviselője
akarok lenni a második kerületnek.
Lelkes éljenzés fogadta e beszédet. Az ioariskola előtt várakozó választóknak Pálfy Dániel
a következőket mondotta:
— Köszönöm, hogy nem hagyták magukat
elragadtatni csalfa jelszavaktól és nem ültek
fel annak a szóbeszédnek, hogy zsidópárti
vagvok. Én is keresztény vagyok, de mérsékelt
és józan, a keresztény erkölcs alapján állok,
de gazdasági tartalommal akarom telíteni. Az
önök eredményes támogató munkájának az
egész ország tapsolni fogt
A választók hosszasan éljenezték Pálfy Dánielt, majd lakására kisérték.

(15.344 választó )
Lezárult tehát a nagy harc a második kerületben. A választási harc minden érdekességénél érdekesebbek az alábbi választási adatok:
A kerületben 15344 szavazót vettek fel a
névjegyzékbe. Érvényesnek talált a bizottság
9009 szavazatot. Ebből Dobay Gyulára esett
4455, Pálfyra 4554. Visszautasítottak 134 szavazót éa megszámláltak 4428 áthúzott azavazólapot.
Akik a szavazásban részt nem vettek, kötelesek mulasztásukat okmányokkal írásban a
választási biztosnál nyolc napon belül büntetés
terhe mellett igazolni.

Brll idnsokat,
hasznait ékszereket,

amnv és eziist rtgtaégeket igen M A G A S
Á R B A N megvételre keresünk.
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DBLMAGYARORSZAG

'Szeged, 1920 január 28.

A magyar béke hírei
Mit fog kivárni a magyar békedelegáció.
A Magyarország jelenti: Illetékes helyen
közlik velünk: A magyar bébébizottság jegipulitikii csoportja jegyzéket készített, amelyben
három irányban akarja az elszakadó magyarságnak érdekeit megvédelmezni: 1. Követeljük az
elszakadó területiken élö nemzeti kisebbségek
jogaínak intézményes és a békeszerződésben
garantált védelmet. 2. Az elszakadó országrészekkel való szabad forgalmat, vagyis a g»zJasági ipfgritiRt 3. A népszavazás elrendelését a megszállott területeken.
P a n a s z o s t ó t kfildOttség P r á g á b a n .
Prágából jelenti a M. T. I.: A tót néppárt
80 tagu küldöttsége tisztelgett Tusár cseh
miniszterelnöknél és Benes külügyminiszternél.
A-küldöttség tagjai között volt Hlinka nővére
is. A tótok küldöttsége az autonómia alkotmányos biztosítását és Hlinka szabadonbocsátár
sá* követelte. Tusár miniszterelnök arra kérte
a küldöttséget,'fiogy á "pártharcokban legyenek
tekintettel arra, hogy ezeket a magyar propaganda kihasználja a csehek ellen, Hlinka
szabadonbocsátásáról pedig tárgyalni fog a
miniszterekkel. Benes t eismerte, hogy különösen vallási kérdésekben túlkapások történjek
a Tótföldön, de az autonómia azonnali bevezetését veszélyes íisérletnejc tartja.
*Jég n e m Jakiak j ó l ?
A Magyar Karirnak jelentik Párisból: Dr.
Vajda-Vojyoda román miniszterelnök egyűt|es
konferenciát' tartott' Benéi cseh, Pasics és
Trumbics szerb miniszterelnökkel és megbízottakkal/amelyben elhatározták,' hogy Magyar^
szággfd szemben uj |töveje|ésekel támasztanak
á" béketárgyaiásón.
'

A német császár kiadatása.
Bécs, január 27. (M. T. I.) Hamburgból jelwttlk: Mint a Hamburger Presseablatt Páristfól
értesül, az antant a németalföldi kormápy
válaszával kapcsolatban felvetette azt a tervet,
hagy a volt császárt életfogytiglan valamdy
erődbe!, .nternálják.
Londonból táviratozzák: Lloyd George beszédet mondott Párisban, amelyben kifejtetik
hogy a szövetségesek elhatározták, hogy
Vilmos cfáfzár kiszolgáltatásáról nem mondanak le. A szövetségesek ugy látják, ho^y a
volt császárral s z e m ű n £ nemzetközi"W
valamennyi kényszerítő intézkedését alkdmazni kell.
^
o o o
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HÍREK
Szeged város közönségéhez1
4 társadalmi béke és piunka alapja a rend.
A rend biztosi téka, fentartója pedig a rendőrség- Ennek az intézménynek tagjai védik meg
hajlékunk és életünk biztonságát mindennemt
veszélyekkel szemben. Zimankós téli éjszakán,
rekkenő nyári hőségben egyaránt halljuk az
őrjárat lépteit Harcban az elemekkel, harcban
a gonosztevőkkel teljesitik kötelességüket
Teljesitik ezt a mai nehéz viszonyok között
jgen szerény ellenszolgáltatásért, mert hiszen
énnek a bevált intézménynek tagjai mindnyájunk által tudott okok miatt ma sanyarú
megélhetési viszonyokkal kfizkődnek, nincs
elegendő lisztjük, zsírjuk, burgonyájuk, ffltőés világítási anyagjuk, ruhájuk. Minthogy
annyi oldalról igénybevett állam üres pénztárával kellő mértékben nem enyhítheti ezeket a
gondokat, a magyar társadalomnak s igy
Szeged közönségének kötelessége az állam
ellátáshiányait pótolni.
Bizalommal fordulunk tehát Szeged város
hazaszeretetben és az érdemek méltánylásában
kipróbált közönségéhez, hogy segítő jobbját
ki fogja nyújtani Bizakodunk akciónk sikerében, mert tudjuk, hogy városuqk közönségé
csak önmagát becsüli meg, ha a rendőrség
gyámolitására siet, mert igy lerójja egy
nagyin szomorú esztendő emberfeletti fáradalmaiért háláját és elismerését. Hogy ügyünk
minél eredményesebb legyen, február 1-én
ár. KelemenLiélané cs dr Szalay József né úrasszonyok védnöksége alatt
rfndőrnapot
rendezünk. A Széchenyi-téri korzón mindkét
napon délelőtt és délután a magyar hadsereg
Szegeden állomásozó zenekara sétahangvereenyt ad A színházban és mozikban mindkét
napon a rendőrség javára díszelőadást tartanak. Január 31-én délután a Tisza-szálló
nagytermében nagy mQvészhangverseny.
Szeged hazafiasan érző áldozatkész közönségét felhivjuk, hogy akiiónkb n minket
támogasson. Pénzbeli és természetbeni adományok dr. Kehemen Béla kerületi kormánybiztoshoz (Sz chenyi-fér, törvényszéki palota
46.) küldendők, illetve j lentendők be. Szeged,
1920 január 25 Dr. Kelemen Béla kerületi
kormánybiztos, Pleplár Lajos alezredes, szegedi katonai kerületi parancsnok, dr. Szalay
József kerületi főkapitány, dr. Somogyi Szilveszter polgármester, dr. Polgár Péter ügyvezető-igazgató.
— Haller kultuszminiszter
spanyolnáthában megbetegedett. Haller István kul*
tuszminiszter, mint részvéttel értesülünk,
spanyol-beteg. Negyvenfokos láz gyötrí állanáóatt. Állapota válságos.'TAösf is jiéreges'til
keresik fel hívei, pedig a betegnek kíméletre
volna szüksége.
— Herczeg Ferenc nyerte el a Vojnicsdljat. Budapestről jelentik: A Magyar Tudományos Akadémia hétfőn délután tartott ülésén a
Vojnics-dijat egyhangúlag Herczeg Ferenc A
fekete lovas cimü színmüvének itélte oda.
— Horvát ősszeeskdvé* • szerb dinasztif
ellen. Zágrábból jelentik: A Közalkalmazottak
Szövetségén ;k vezetőjét, Berkovics Sándort és
,több magasállásu hivatalnokot letartóztattak,
,mert részesei voltak egy most felfedezett összeesküvésnek, melynek szálai állítólag a horvát
piegyékbe, valamint t szlovén területekre terjednek ki és céljuk a Karagyorgyevics-dinasztia
jnegbuktatása volt.
— Merénylet a németbirodal > I pénzügyminiszter ellen. Berlinből jelentik: Erzberger
pénzügyminiszter, mikor hétfőn délután fél
három órakor a Moabitz ijűntetőtörvényszékröl
kocsiban távozpU, egy 20 éves fiatalember kétszer rálőtt. Az egyik golyó visszapattant a miniszter óraláncáról, a másik a vállán sebezte
meg. A merénylő, aki alig látszik 16 évesnek,
tiirschfeld Ortveg. Azt állította, hogy nincsenek
összeesküvő társai és azért akarta Erzbérgert

agyonlőni, meri működését károsnak tartja. A
Wolf-iroda értesülése szerint hz orvosi Vizsgálat megállapította, hogy a golyó Erzberger
miniszter karját átfúrta s aztán a mellébe hatolt. A részleteket Röntgen-vizsgálattal állapítják
meg. — Berlinből jelentik: Erzberger pénzügyminiszter betegsége nem olyan körtnyü, mint
eleinte gondolták. Egy lövés a vállát érte, a
másik a mellébe hatolt és a golyó bennmaradt.
Láza egyelőre nincs. A sebesülés veszedelmességét csak néhány nap múlva lehet megállapítani. Későbbi jelentés szerint Erzberger tüdeje
is megsebesült. — Berlinből j-lentik: Az Erzberger-merénylet ügyében mára szenzációs letartóztatások várhatók. Beavatottak szerint nagy
meglepetést fog kelteni a letartóztatandók
névsora.
— A spanyel-nátha veszedelmesen terjed.
Budapestről jelentik: Vasárnap 142 uj spanyolbeteget szállítottak be a Szentgellért-kórháza,
köztük 14 gyermekei és 21 katonát. A halottak
száma 11 volt. A veszedelmes járvány már az
űtcán is szedi áldozatait. Tegnap is több esetben hívták a mentőket az utcán összeesett emberek segítségére, akikről kitűnt, hogy spanyolnátha tünetei között betegedtek meg. — Miskolcról jelentik: A spanyol-járvány egyre terjed,
egyre nő. Miskolcon is erősen szedi áldozatait,
ahol az utóbbi napokban több" megbetegedés
és hétfőn több haláleset is történt. A halottak
között van dr. Goitvay Aladár helyettes kormánybiztos és Nemes Sándor helyettes kormánybiztos. mindkettővel 24 óra alatt végzett
a betegség. — Budapestről jelentik: A tiszti
főorvosi hivatal ma déli megállapítása szerint
240 uj spanyol beteget vettek fel a Gellért-kórházban. Tegnap 17 halottja volt a járványnak.
Az eddig ismert védekezési módok mellé egy
berlini lapban uj módszert ajánlanak: a sósav
belélegzést, mert a sósavasitott levegő mindennemű fertőző betegség ellen és igy a spanyol
ellen is hatásosan véd.
— Az uj katonai nyilvántartás. A katonái
nyilvántartást, amit eddig a kiegészítő és népföiketö parancsnokságok, valamint a polgári
hitóságok katonai ügyosztálya végzett, a miniszter az újonnan felállított katonai nyilvántartó-hivatal hatáskörébe utalta. A nyilvántartás
az uj hivatal felállításával lényegesen egyszerüsitődik. A tisztek, legénység és népfölkelők
k,ülön helyen való nyilvántartása egyrészt fölösleges, másrészt a nyilvántartás szétdarabolása
zavarokat és pontatlanságot okozott. A háború
alatt és után, valamint a forradalmak alatt lehetetlen volt az összehalmozódott munka miatt
a nyilvántartást pontosan, hiba nélkül összeállítani. A legutóbbi behívásoknál sok esetben
megtörtént, hogy a katonai ügyosztály olyanokat is megidézett, akik a háborúban hősi halált
háltak. A miniszter az uj hivatal felállításával
egyrészt azt akarja elérni, hogy a nyilvántartás
végre pontos legyen, másrészt, hogy megtudja
az ország katonaköteleseinek számát. A miniszter elrendeli, hogy minden szolgabiróság székhelyén állítsanak fel katonai nyilvántartó hivatalt. A szegedi katonai nyilvántartó-hivatal
vezetőjéül Ring Gyula alezredest nevezte ki.
A hivatal hirdetményei már megjelentek a város
hirdetőoszlopain s 1900—1865. évig jelentkezésre köteleznek mindenkit, tiszteket ugy, mint
legénységet, a fölmentettekkel együtt. A jelentkezők mindegyikét nyilvántartási lappal látják
el, amelyen minden személyi és igazoló adatat
feltüntetnek. A katonailag nyilvántartottak minden személyi változást kötelesek a hivatalnál
bejelenteni. Igy nyolc napon belül jelenteni kell,
ha valaki a községből eltávozik, vagy lakás
Változtat, de azt is, ha 30 napnál
hosszabb
időre elutazik. A nyilvántartó-hivatal figyelmeztet mindenkit, hogy a jelentkezési felhívásnak tegyen eleget, mert ellenkező esetben a
polgári büntetőbíróság ítélkezik felette. A legutóbb jelentkezésre kötelezett 1898—1895. évfolyambelitk i$ kötelesek újból jelentkezni.
—
Ipartestület közgyűlése. Szerdán délután 3 órakor a szegedi Ipartestület a székháza
közgyűlési termében közgyűlést tart, amelyre
Pálfy Dániel nemzetgyűlési képviselőt is meghívta.

DBLMAOY ARORSZAO
— UJ gyorsvonat Badapeit—Mca között.
A Délivasut-társiság Budapestről Bécsbe külön
gyorsvonatot állit be, amelyet Balaton-Expressz
névre keresztelnek. A balatoni expressz vonatok
indítására vonatkozó tárgyalásokat már befejezték. A szükséges amerikai szén is megérkezett. Az első vonat hétfőn indult el Budapestről és ezután minden hétfln és csütörtökön
indul vonat, amelyek kedden és pénteken indulnak vissza. E vonatokhoz étkezökocsik is
csatoltatnak, esetleg Nagykanizsán étkezhetnek
az utasok. A vonat cs3k Kelenföldön, Székesfehérvárott, Siófokon, Nagykanizsán, Rábainol•áriban, Szombathelyen, Sopronban, Savanyukuton és Wiener-Neustadiban fog megállani.
Az indulási idő reggel Budapestről 8 órakor
és az érkezés Bécsbe este 0 óra 50 perckor
lesz. Az indulás Bécsből reggel 9 óra és az
érkezés Budapestre este 6 óra. A viteldij Savanyukutig 504 magyar, onnét Bécsig 172.80
•íztrák korona.
— Magyar Lajos bQnOgye. Budapestről
jelentik: Budapesti büntetőtörvényszék ma kezdte
el tárgyalni Magyar Lajos hírlapíró bünügyét,
aki exponált szerepet töltött be a kommunizmus
alatt. A vádirat szerint Magyar Lajos 30 cikkének megírásával 30 rendb.li izgatás bűntettét követte el.
— Hatósági próbavágás. Sok embernek
szeget ütött már a disznóhús 76 koronás ára, meg
a 96 koronás szalonna és a 110 koronás háj. A
hatóság is kíváncsivá lett a horribilis árak okaira
és Scultéty Sándor főszámvevő elhatározta,
hogy kikutatja a magas húsárak okát s egy úgynevezett próbavágással ellenőrzi a jelenleg szabadon mozgó henteseket. Két disznót vett a főszámvevő kilónkint 60 korondért élősúlyban, levágatta és kimérette a hust 60 korondért a hatósági mészárszékben. A sulyveszteséget a zsir és
háj árán hozta be a város, de a zsírnak való
szalonnát még igy is csak 76, a hájat pedig
csak 80 koronáért mérték ki. A két disznó természetesen két óra alatt elfogyott. Nemcsak
veszteség nem volt rajtuk, de még valami nyereség is maradt. Ha ezzel szemben a hentesek és
mészárosok disznóhusárait vizsgáljuk, ezekre az
adatokra jutunk: A hus kilótát 76 koronáért, a
zsírnak való szalonnát 96—100 koronáért és a
hájat 110 koronáért adják. A hentesek azt mondták, hogy csak 20 százalékot keresnek a húson,
•mi nagyon szerény haszon, sőt kevés. Hát
bizony kevés is lenne ez, ha csak két disznót
vágnának egy hónapban, de nem annyit vágnak,
hanem húszat, harmincat, sőt többet is. A hatóságot a sikeres próbavágás arra indítja, hogy a
jövőben is vágjon sertéseket s már ki is küldött
megbízottakat Sándorfalvára, hogy a városnak
ajánlott nagyobb mennyiségű disznót megvásárolja.
— Mindennemű finom likőröket,úgymint:
Trlpple-Sec, Koantro, Bcned ctiner, Kőras^o,
Marascino, Sartrens, Császárkörte, Vanília,
Meggylelke, Alpesi keserű, Köményes Aliasch
és egyéb szeszárukat, legjutányosabban Kossuth
Lajos-sugárut 4. sz. alatti utcai szeszüzletben
•terezhet be. Schorr Ottó pálinkafőzde, szeszflnomitó, bor, sör és denaturált szesz nagykereskedése.
— A SzTE Lövész-emlékünnepélyek. Sokáig emlékezetes marad a Szegedi Tornaegyesület által a színházban megtartott Lüvész-emlékftanep. i ompás látványt nyújtott a fehérdresszes
hölgyek és férfitornászok csapata. Az ünnepély
•ugas színvonala lélekemelő Összhangban volt
a Tornaegyesület régi múltjához méltó hazafias
aaellemével, amit Piukovich József drámai lendülettel előadott prológusában is kifejezésre juttatott. Ezután a hölgyek csapata jelent meg és
gy tetszést keltettek a zenére precízen végzett

Szös szabadgyakorlataikkal, melyeknek minden

mozdulatát nagy figyelemmel kisérte és élénk
topssal jutalmazta a nagyszámban megjelent
sportkedvelő közönség. Nagy feltűnést keltettek a
Szegeden még nem látott, a hölgytornászok által ribstollon (bordás fal) bemutatott nehéz svédrendszeril gyakorlatok. A Tomaegyesűlet férfi
mintacsapatai által zenére bemutatott közös
••abadgyakorlatai, továbbá az ugrózsámolyon,
plinten és buzogánnyal végzett gyakorlatok mind
általános tetszést arattak. Az ünnepély egyik fő-
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érdekessége volt a SzTE tornászai részére kiirt
Lövész emlékdíjért folyt küzdelem a nyújtón és
lovon. Ebben versenyen kivül a SzTK kiváló
tornászai is sikeres mutatványokkal vettek részt.
A Lövész-emlékdijat — gyönyörű ezüst serleget
— a versenyzőket klasszisokkal felülmúló és
nagy tehetségét csillogtató Spécz Gyula nyerte el,
mig második Bogyay Vilmos, harmadik pedig
Spitzer Miksa lett. A korlátra és plintre kiirt
klubközi versenyben a SzTE és SzTK legjobb
tornászai mérkőztek, ebben Spécz Gyula versenyen kivül szerepelt, mindenkit felülmúló tudással. Első lett Bogyay Vilmos, a SzTE régi rutinirozott tornásza, második Kliel Alajos SzTK,
harmadik holtversenyben Brittig és Spitzer
Miksa SzTE. Az ünnepély brfejezéseül sportélőképeket mutattak be a SzTE hölgy- és férfitornászai, melynek első részében a nyári, második
részében pedig a téli sportok voltak hatásosan
feltüntetve. A nagyszabású emlékünnep elsősorban a rendkivül tevékeny dr. Forbát Leó elnöknek, valamint Takács István és Pesti Lajos
egyesületi művezetők kiváló munkájának az eredménye. A Szegedi Tornaegyesület ezen szép
tornaünnepélyével utat és példát mutatott az
ifjúságnak a testedzésre, amely máris buzditólag
hatott és amire mindenkinek oly nagy szüksége
van, éppen a mai időkben.
— Aki jó tea-rnmot, valódi szerémi szilvóriumot, kisüsti törkölyt, borseprő pálinkát
és egyéb linóm szeszesitalokat akar beszerezni,
az forduljon Kossuth Lajos-sugárut 4. sz. a.
szeszüzletbe, hol Öveges és kimért árukkal a
legjutányc sabb árak mellett lesz kiszolgálva.
Kossuth Lajos-sugárut 4. szám alatti utcai
szeszüzlet: Schorr Ottó pálinkafőzde, szeszfinomító, bor, sör és denaturált szesz nagykereskedése.

SZINHfiZ, MŰVÉSZET
HETI

MŰSOR I

S z e r d a : Troubadour, opera. BérlaUzQnet.
Csütörtök, előazAr: A fekete lovaa, aainml. Pramiarbérlet A. 28.
P é n t e k : A fekete lovaa, színmű. Premierbérlat B. M .
Szombat: A fekete lovas azinmtl. BérletazQnet
Vaaárnap délután: Bohémélet, opera.
Vaaárnap este: A fekete lovas, szinmfl. Bérletaxlaet.
Hétfő délután: Erdéazleány, operett.
Hétfő aate: |ánoa vitéz, daljáték. Bérlatazttaet.

RTESÍTEM nagyérdemű pácienseimet, hogy fogászati működésemet,
amelyei anyaghiány miatt kénytelen
voltam szüneteltetni, újból megkezdtem.

É

BÁRT A Á G O S T O N
POÜMÜTERME

KÍGYÓ-UTCA 1. o
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T E L E F O N 13-64.

Fizessen elő a

DÉL!

— Nemzeti Boy-vállalat kisebb fuvarozást
eszközöl. Lazarowitz H. Lázár Tisza Lajoskörut 31. Telefon 8—82.

=

— Szamuelly Lászlót kivégzik. Budapestről jelentik: Kedden délben kihirdették a Kúria
határozatát Szamuelly László, Berkóczy Károly
is Szabó József halálraítéltek kegyelmi ügyében. A Kúria nem adott kegyelmet egyik elitéltnek sem és igy mindhármukat reggel 9
órakor a Margit-körúti, fogház udvarán kivégzik. A Kúria döntésének kihirdetése után a három elitéltet a siralomháznak átalakított cellákba vezették.
— Legújabb kén női kabátok, blousok,
aljak, ruhák, férfi és női gyapjúszövetek, selymek stb. mérsékelt árban. Reméayiné divatháza
Szeged, Széckenyi-tér 2, (főposta mellett.)
— Egyetlen hely, ahol meglepő olcsón éa
jól vásárolhat bútort: a Deutsch Lajos Dugonicsbútoráruházában, Dugonics-tér 11., Forbáth-

Előfizetési ára házhoz szállítva:

palota-

JUHA8Z (3YULA

I

politikai napilapra.

=

1 hóra . . 12 kor.
Negyed évre 36 „
Fél évre- . 72 »
Egész évre

144

„

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Boldogasszony-sugárut 4. sz.
o Földszint, Demke palota. °
TELEFON 505.

UJ K Ö N Y V E

EZ AZ ÉN
VÉREM
amely a költő hetvennél több
uj verséi tartalmazza.
•••

órákat magas napiáron vásárol

Bach atoda Kun Jenő
Szeged, S z é c h e n y i t é r 2. az. 2945

MINDEN KÖNYVARUSNAL KAPHATÓ.

ARA

6 KOR.

Ha szüksége van

Vízvezetéki javításokat,

nyomtatványra

fürdőszoba berendezéseket készít
FOflFI FHF Ipartelep: Török-utca 2.

telefonáljon o

1
v U L L
ntca 8. s í i m .

m

Mintaraktir: TakaréktárTelefon 6—45. éa 1 0 - 4 5 . aziai.

Szeged, 1929 január 28.

KÖZGAZDASÁG
X A fizetési forgalom korlátozásának
hatályon klvOl helyezése. Budapest, január
27. (M. T. I.) Eey ma megjelent kormányrendelet halálvon kívül helyezi a fizetési forgalom
időleges korlátozása ügyében 1919 február
19-én és 22-én kibocsátott pénzügyminiszteri
rendeleteket, azzal a kivétellel, hogy az OsztrákMaeyar Bank le nem bélyegzett jegyeit, az 1
és 2 koronás bankjegyeket is beleértve, Magyarországba behozni és átutalni nem szabad. A
pénzügyminisztérium ezt kivételképen megengedheti. Az utazási és határforgalomban 1000
koronát meg nem haladó összegű le nem bélyegzett magyar-osztrák bankjegyei szabad behozni. Egy másik rendelet hatályon kivül
helyezi a külföldi fizetési eszközökkel való kereskedésről és forgalomról és a külfölddel való
forgalom korlátozásáról szóló 1918. évi junius
hó 18-án kelt kormányrendeletet azzal a kivétellel, hogy aki árut, értékpapírt, vagy bármely
ingóvagyont visz külföldre, amelynek kivitelére
kiviteli engedélyre van szükség, köteles annak
ellenértékét bevételezése után azonnal a szállítmány rendeltetési államának pénzértékében az
Osztrák-Magyar Bank budapesti föintézeténél,
vagy magyarországi fiókiniézeteinél, vagy a
pénzügyminiszter által rendeletileg megállapi.tandó más helyeken rendelkezésre bocsátani. A
pénzügyminiszter a kötelezettség betartásának
biztosítására biztosítékokat vehet. A pénzügyminiszter olyan pénzintézetek, vagy egyéb cégek
részére, amelyek rendes üzleti körükben eddig
is foglalkoztak áru- és értékpapírok be- és kivitelével, a külföldi valuta átengedésére vonatkozó kötelezettség alól az összeg egyhányada
erejéig felmentést adhat. A felek által beszolgáltatott tényleges külföldi valuta korona ellenértéke a tőzsdén jegyzett árfolyamok alapján a
felek javára elszámoltatik.. Aranyat és ezüstöt
semmilyen formában nem szabad kivinni, csak
a pénzügyminisztérium engedélyével.
x U] 20 és 10 filléresek. Hir szerint a körmöci pénzverögépekkel legközelebb újra megkezdik a 20 és 10 filléres vaspénzek verését.
x A földárak emelkedése. A Gazdasági
Tudósító jelenti: Az országban a földárak folyton emelkednek. Eddig soha nem hallott összegeket kínálnak a földért, de az eladástól mindenki tartózkodik. Az igen nagyritkán megtörtént vételekért 30—40 ezer korona holdankénti
ár egyáltalán nem ritkaság, söt gyakran ennél
jóval többet is fizetnek.
x Cseh lebélyegzésQ pénzek beváltása u j
cseh pénzekre. A cseh köztársaság- budapesti
delegátusának hivatala közhírré teszi, hogy a
cseh pénzügyminisztérium bankhivatala 1920
február végéig beváltja ujkiadásu cseh államjegyekre az 1000 koronás és egyéb osztrákmagyar bankjegyeket, amelyek cseh lebélyegzéssel vannak ellátva és a cseh köztársaságban
törvényes fizetési erejüket elvesztették. A cseh
köztársaság budapesti delegátusának hivatala
közvetíti a pénz beküldését a prágai bankhivatalokhoz. A hamisaknak talált bélyegeket a
prágai pénzügyminisztérium bankhivatala felülnyomással látja el és a bankjegyeket beváltatlanul visszaküldi, természetesen olyan állapotban, hnpy az Osztrák-Magyar Bankkal szemben
érvényesíthetők legyenek.
x Budapesti tőzsde. Budapest, január 27.
(M. T. I.) Mapvsr Hitel 1515, Magyar Bank
990, Fabank 2730. Ingatlan Bank 1230, Országos Bank 870, Kereskedelmi Hitelbank 520,
Anglóbank 835, Magy. orsz. központi 2000,
Nemzeti Takarék és Bank 830, Pannónia 5400,
Concordia 1250, Hungária 1950, Beocini 3350,
Eszakmagyarországi 2650, István 800, Magnezit
5200, Salgótarjáni 5300, Kaszab 1160, Rimamurányi 3375, Acél 1380, Adria 7500, Közúti
1345, Délivasut 840, Alt gáz 4000, Chinoin
1900, Magyar papír 23Ő0, Flóra 2400, Fatermelő 6820, Magyar cukor 7500, Repülőgyár
670, Nasici 10300, Phóbus 530, Osztrák Hitel
945, Leszáraitoló 215, Jelzálogbank 655, For-
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galmi Bank 790, Merkúr 540, Boszn. Agrár
960, Hazai Takarék 18975, Egyesült fővárosi
2200, Lipótvárosi 415, Első budapesti 3200,
Viktória 2850, Szentlörinci 1250, Esztergomszászvári 3450, Kőbányai 1200, Magy. ált.
szén 7500, Újlaki 1100, Kóburg 1900, GanzDanubius 6900, Láng 940, Schlick 850, Miskolci villamos 640, Antlantica 4950, Városi
660, Államvasút 4050, Atheneum 1900, Baróti
1450, Danica 3850, Spódium 1825, Goldberger
1200, Hungária műtrágya 2300, Lámpa 1750,
Oummi 3075, Országos fa 2580, Slavonia 2775,
Kereskedelmi Bank 6980, Agrárbank 1280,
Hazai Bank 865, Hermes 550, Iparbank 640,
Földbirtok Bank 980, Magy. ált. tak. 1350,
Belvárosi 680, Magy. ált. biztosítás 18500,
Jégbiztosifó 730, Gizella 1400, Borsódmiskolci
2100, Tégla és cement 880, Felsömagyarorsz.
kohó 5200, Dresche 2000, Keramia 1400,
'Jrikányi 3900, Fegyvergyár 1180, Ganz villamos 2100, Lipták 515, Csáki 1235, Magyarbelga 1380, Levante 4600, Bodendorfi 500,
Tröst 800, Franklin 3000, Brassói 2010,
Egyesült izzófény 2700, Gutmann 3400, Klotild
2150, Auer 1550, Magyar vasutforgalmi 1600,
Olajmüvek 2100, Stühmer 4100, Karton 1150,
Polgári serfőzde 6300, Őstermelők 1140, Marosvásárhelyi 1400, Nemzeti fa 1600. Lichtig 2050,
Schwartzer 700, Telefon 1700, Temesvári sör
3250, Vasmegyei villamos 1000, Király serfőzde 2700.
Valuták: Lei 377—60, márka 402—392,
font 840—45, francia frank 18 50—19, svájci
frank 37—38, lira 16 50—17, dollár 218—16,
rubel 239—34, szokol 314—08, Napoleon
760—75, osztrák 73.

MOZI
Oránla műsora.
Szerda—csütörtök: A koldusok klubja, groteszk filmjáték 4 felvonásban. A főszerepben
Ahvin Neuss és Vér és arany, amerikai történet
4 felvonásban.
Péntektől—vasárnapig: Festett világ, dráma
a müvészéletból 5 felvonásban. A főszerepben
Fern Andra.
A holdasok k l u b b j a , Alwin Neuss, ez a
nagyszerű filmművész uj, rendkívül fincm és
kedves filmjáték főszerepét játsza el. Rendkívül
érdekes, finom és egészen uj stilusu film ez,
amelynek pompás cselekménye és nagyszerű
jelenetei feltétlenül nagy sikert fognak aratnú
A műsor másik száma Vér és arany négyfelvonásos érdekes amerikai történet lesz.
A tenger leánva. Ritka szép tengeri felvételekben gazdag filmnek van szerdán és csütörtökön a bemutatója a Korzó-moziban. Az
azúrkék olasz tengerpartján játszódik le szemeink előtt ez az érdekfeszítő négyfelvonásos
dráma, melynek gyönyörű tengeri felvételei,
pá ratlanul álló filmalkotássá teszik ezt a csodás filmet
Felel Aa szerkesztő te kiadótulajdonos:
PÁSZTOR JÓZSEF

KORZO-MOZI R.-T.
Igazgató: V A S S S Á N D O R .
•

R
&váltunl*
D C V d U U I l K

Telefonszám 11—85.

•»

u nnan
i°
felülbélyegzett

Jugoszláv pénzeket.
Friss kukoricaliszt állandóan kapható.

Munkások Alt. Fogy. Szövetkezete

rcketesas-ntca 10.

T e l e f o n 120.

írógép
National
Cassa mechanikai üzlet.
Mindennemű Írógépek é s National (EllenSrzS)

C u m Javítását és évi Jókarbaa tartását d-

vátlaiom. Sikerült legjobb m i n ő s é g ű irógépszal*
lagot és carbon- copirpapirokat beszereznem. —
•i
Telefoni endelést azonnal szállítom. =====

KELEM

EN

S z e g e d i T á b l a . T S r v é n v i E é k éa J á r á s b í r ó s á g o k
í r ó g é p mQazeréaze. S o m o g y i - u t c a 24. s a l a .
Tclefon-axám 1322.
221

URANIA MAGY. TUD. SZÍNHÁZ
TELEFON 872.

=

Szerdán és csütörtökön,
január hó 28. és 29-én.

Szerdán és csütörtökön,
január hó 28. és 29-én.

£ tenger
leá ny a.
Filmregény 4 felvonásban.

G y ö n y ö r ű tengeri
felvételek!

ALW1N NEUSS idei eiaó filmje

Gyönyörű tengeri felvételei páratlanul
álló filmalkotássá teszik ezt a csodás
filmet

fl koldusok klubja

Előadások V. 5, 7. 7 és 7a 9 órakor.

Groteszk filmjáték 4 felvonásban. — Ezenkívül

Vér és arany.
A*erikái történet 4 felvonásban.

Bóaóósok d. u-

3. V. 7 és V, 9 órakoc.

1 JDKLIIGTiBOBSZÁS* tdefuaÉt
»

Nyomda
Kiadóhivatal

. . .

•

16-34
909
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Legjobb hajfestő

1

PLATINAT

az országosan elismert Leinzinger-féle. Kapható Leinzinger Oyula gyógyszertárában Szeged, Széchenyi-tér.

bármely alakban vásárol plaHnasrikcó*
D r . V E I T A L B E R T
B u d a p e s t ,
VII., W E S S E L É N Y I - U T C A 3 2 . S Z Á M . 263

Sok pénzt takarít meg, Z Ű S t t

Gi/erfija, cséplőgépolai,
hengerolaj, autó és Dieselmotorgépolaj, nehéz gépolaj, túlhevített
gőzhöz hengerolaj bármily menynyiségben kapható
= = = = =

TELEFON

5—24.

Szende Mlklda tgSBSf
Kálvin-tér 2., 11/7. =

n . y

A

S t e q d . 192» j a n a í r 28.

Délvidéki Szabóipari Vállalatnál rendeli.
S o m o g y i - u t c a 20. s z á m . ( F e k e t e ház.)

A

a.

p i ü s - és bársomjkabáíok gőzölése,
cg

Telefon-szám 3 - 3 2 .

1

T ű z k ö v e k , öngyújtók, karbidlámpák,
zseblámpák,

szőrmék, boák, muffok tisztítása L'„ St

friss

kelmefestő é l vegíjMizttfó Iparleiepén

Szántó Sándor

Kazinczy-U. 14. Fióküzletek: Gizella-tér 3. és Mikszát Kálmán-u. 9. (Valéria-tér és paprikapiac sarok.) Telefon 10—75.
183

aranyelem
töltésben

kapható

gépraktáréban
Kiss D.-palota. M4

BABOS ELEK UTÓDAI

LEZINGER ODON SttSb

kötött é s szövöttáruk üzeme

wtsm

Szeged, Kérész-u. A. (Lindenleld cukorkaüzlet udvaróban. lavitások szakszerűen eszközöltetnek. 247.

Üzlet: Tisza Lajos-körut 32. o Oyártelep: Iskola-utca 20.. sz. (Hungária-épület)

Csokoládé, szardínia

Elsőrendű külföldi gyapjúból minden szinben a l e g d i v a t o s a b b
kivitelben mérték szerint megrendelhetők é s készen k a p h a tók: Garnitúrák, swetierek, sapkák, keztyük, át vetők. Finom
flór é s gyapjuharisnyák Harisnyafejeléseket, t o v á b b á minden
szakmabeli cikk elkészítését vevő anyagjából is elvállalunk.

tea, mandula, füge, gesztenye,
kakaó, kávé, citrom, narancs bármily mennyiségben kapható
=

Szende Miklós
Kálvin-tér 2.. 11/7. o

S

^

Tavaszi modellkalapjaim

Teleton-szám 3-32.

Felhívás!

megerKQzieK. imm Luiiiiirc bös^b
l l l f l i l A f l l a , . í

A közelmúlt napokban eltűnt — mindeddig földeritetlen körülmények között —

350 <J$r&b román lebelyegzésü ezer koronás osztrakmagyar bankjegy,

Löw Lipót-utca 15. szám.

Hl

RáczGéza
2*

HU
Hí
HU

log műterme

Hl

Szeged, M.kMóth Kálmán utca é s
Valéna-té; »«rok (iV)kor-hóz.l
=

HU
HU

„Délmagyarország"
politikai napilapban e l h e l y e z e t t

«

Deutsch Imr*.

mmm
Köp«fiyt**l,

teut0m6i«r

Hk
•»
Hü

*

Hl
Hl
Hl
HU

Hl

és francia ruhákat kéfzit Tóth László Hl

*

w

hirdetése.

Elteijedtségénél fogva

É/szerkészitő es óraj'avitó *

soűC* ron veszek. S

Telefon-szám 17—11.

biztos sikert hoz a

Hj

m m U a I i i I rendeztem be Sxécbcnyl-tér 9.,
l í l U n n l V L (Korz0
hézbun.) - Legtöbb
111 u 11 vr a | v M o k m u n k 6 : > , foglalkoztató, kiválóan berendezett figyelmet érdemlő nagy műhelyemben karíkag^muk legolcsóbban kéwiftnek,'
műhelyemben előállít o. — Tört aranyat, aálof-

208

Minden hirdetőnek

*

tai a rendőrséget helyes nyomra vezetik HU
és ezzel az összeg visszaszerzéséhez •K
segédkezet nyújt,
rao *

50 ezer korona jutalomban részesül.

Alakításokat modellek után vállalok.

Hü

amelynek továbbításával Papp Ferenc H<
mozdonyvezető volt. megbízva.
HU
Aki az összeg eltűnésének körülmé- HU
nyeiről, vagy a lopás, ól, esetleg a tette- •K
sekről bármit is tud. jelentse azt nyom- • 8
ban a szegedi r e n d ő r s é g e n . Akinek a d a -

r.1, f

a legjobb hirdetési orgánum. Árai méltányosak. * S z e r k e s z t ő s é g é s kiadóhivatal:

Boldogasszony-sugárut 4., földszint,
Demke-palota.
Telefon 305.

«hKM»«Nt Uradm* U <n Társa
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