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(cvs.) Ha szomorú is, de nem
érdektelen figyelemmel ki'érni az
osztrák politikusok és egyéb közéíeli
nyilatkozatait, amelyeket Nyugatmagyarország kérdésében tesznek.
Nyugatmagyarország fájó kérdését
legelőbb azzal hozták szőnyegre,
hogy a Legfelsőbb Tanácsnak erre
vonatkozó jegyzékét teljesen önkényüleg, sőt valótlanul magyarázva
azt a közeli szükségsrerüséget akarták a világgal elhitetni, hogy Nyugatmagyarországot a lehető legrövidebb
idő alatt át kell majd adnunk nekik.
Nyilatkozatot kérlek dr. Renner
voll osztrák kancellártól is, aki a
kérdésre azt jelentette ki, hogy
Nyugatmagyarorszig kérdésében vitának mFg csak helye sincs, mert cz
az Ugy megítélt dolog: res judicata.
Megkérdezték báró Cnoblochot is,
aki Németausztria budapesti diplomáciai képviselője s ez az ur ugy
nyilatkozott, hogy a Legfels-óbbTanács
előtt kötött szerződések semmi esetre
sem szcrződés-jel/egüek annyiban,
hogy annak megváltoztatása a szerződő felek között kötött ujabb megegyezéssel lehetséges volna, — ez a
békeszerződés a közvetlen feleknek
esetleg létrejövő megegyezése folytán
meg nem változtatható. Cnobloch
Nyugatmagyarországnak
Németausztriához való csatolásában nem
olyan jogosítást lát, melyről lemondhatnak s nem is olyan kötelességet, amelyet el is engedhetnek,
hanem olyan parancsot, amelyet feltétlenti! teljesíteni kell, amelynek
kötelező ereje egyaránt kiterjed az
áldozalhozatalra és az áldozatnak
elfogadására is.
Renner rideg álláspontját megértjük Ennek a lelke mélyén szélsőséges
szocialistának
a Magyarországra
inaugurált nemzeti és keresztény politika soha nem volt rokonszenves és Kun
Béláék mindig közelébb állottak a
szivéhez, mint az ezeréves történelmi
niirft jogához ragaszkodó mai magyar irányzat.
Dc Cnobloch
felfogása meglep,
mert ez a sima és régi iskolából kikerült, ügyes diplomata feltétlenül
tisztában kell, hogy legyen azzal,
mi'yen súlyos
következményekkel
járhat Ausztriára nézve az, ha Magyarországban a revanche gondolatát felébresztik, ha a magyar lélekben Nyugatmrgyarország oúoriásával örökre fájó, örök ellenszenvet
tápláló sebet égetnének. És pedig
annál inkább meglepő Cnoblochnak
ez a nyi'atkozata, mert tudatosan
ugy állítja be ezt a kérdést, íiogy
az ne:n fedi a való tényállást.
Kar;.csuny hetében
Praznovszky
Iván egy nyilatkozatát közölték a
lapok. E: a világos itéletü, okos és

szanv

SZtRKESZTÓSEG ES KtADÓH VAtAL:
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50 „

Nyilatkoznak osztrákék.
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Kölcsey-utca 6.

ügyes külügyi poülikusunk ugv ítéli Praznovszky kifejezte még azt is,
meg a magyarság hc;yzetét. hogyha hogy öt ilyen értelemben biztatták
szomszédaival megegyezésre bir jutni, is P^risbsn.
ezt a megegyezési az antant letét- j
De nem is hisszük egy percig serr,
lenül szívesen fogadna, mert ezzel hogv Nyugatmagyarorszáfc, valaha is
is biztosítaná Keleteurópa békéjét. Ausztriához kerüljön!
***************** *********

Magyar képviselők nyílt levele a
összes képviselőihez

világ

Népszavazást kérnek, akik nem ratifikálták a békeszerződést.
B'JDAPEST, január J3.
(Saját tudósítónktól.)

I vében a trianoni békét ratifikálta
! ugyan, ezzel szemben azonban a

A Virradni inai száma közli annak sz ötvenhárom képviselőnek
nyilt levelét, akik a magyar parlament ratifikaló üléséből kivonultak
s nem szavazták meg a ratifikációt.
A nyilt levél a világ minden parlamentjének képviselőihez fordul s igy
hangzik:
Igen tisztelt Uram !
A több mint hárommillió testvérétől elszakított, hazájának több
mint háromnegyed részétől megrabolt, gazdasági létében tönkretett,
már csak hitelből és reményből élő
magyar nemzet nemzetgyűlésének
tagjai Önhttz s Ön által nemzetének
országgyűléséhez fordulnak. A tarthatatlan békeszerződés becikkelyezését elrendelő parancs csonka parlamentet talált Magyarországon, mely
csak a kényszernek engedve, de
csak az általa képviselt terület ne-

nemzetgyűlés tagjainak tekintélyes
része, 53 képviselő
tartózkodott a
határozathozataltói
és tiltakozása
jeléül elhagyta az üléstermei egy
deklaráció felolvasása után. (Itt következik a ratifikáló nemzetgyűlésen
elhangzott deklaráció teljes szövege.)
A felhívás igy végződik:
Abban a reményben, hogy az Ön
jogot tisztelő nemzetének törvényhozása az ünnepélyes tiltakozás tudomásul vétele után a trianoni békeszerződést a nemzetközi jog törvényes követelményeinek hiányában
el nem ismeri és a Magyarországtól
elszakított területekre nézve a népek
önrendelkezési jogának egyedül ús
kizárólag megfelelő népszavazást
kíván s annak eredményéig a békeszerződés ratifikációja helyett megfelelő revíziót követel. Maradtunk
kiváló tisztelettel:

A magyar nemzetgyűlés
tagjai.
A nyilt levelet 53 képviselő irta alá.

Lemondott a francia
A z uj

kormány.

miniszterelnök-jelöltek.

PÁRIS, jan. 13. A kamara mai ülésén három interpelláció volt napirenden. Az egyik a kormány pénzügyi politikájáról, a második Németország lefegyverzéséről, a harmadik a kormány általános politikájáról szólt.
Leygues miniszterelök vonakodott az interpellációkra azonnal válaszolni és
a válaszadás elhalasztását kérte, mit azonban a kamara az elrendelt szavazás során elvetett. A kormány erre lemondott.
PÁRIS, jan. 13. (Havas.) Az uj
kabinet megalakítására vonatkozólag
tegnap két megoldás került szóba.
Az egyik kombináció szerint Raoul
P''ret len~e a kormányalakitó, Brianddal, Poihcaréval,
vagy
Vivianival,
mint külügyminiszterrel. A második
kombináció szerint az utóbb emiitett
három személyiségből lenne a miniszterelnök és a külügyminiszter.
j
PÁRIS, jan. 13. (Havas.) Millerand elnCik elfogadta a kormány lemondását és megkérte a minisztereket, hogy a foiyóügyek intézését ;
i
tovább vezessék.
l
BECS, jan. 13. (M. T. I. magén- '
jelentése.) A Neue Freie Presse je- í

a

lenti Zürichből: Leygues
kabinetiének bukása, melynek helyzete a
legutóbbi szenátusi választások eredménye következtében
valamelyest
megerősödött, váratlan gyorsasággal
követ kezelt be. Franciaországnak az
a felfogása, hogy Németország lefegyverzése nem
kellő mértékű,
nagyban hozzájárul ahhoz, hogy bizonyos feszültséget keltsen a francia
légkörben, melynek a francia jobboldali és centrumcsoportjai adtak
kifejezést, hogy a kormányt erélyesebb kormány váltsa fel. Ezenkívül
a radikális párt is elégedetlen volt a
kabinettel és szemére hányta, hogy
befolyásolta a szenátusi választásokat, amiért is nem viseltethetik
iránta bizalommal.

*

Telefon 13-33.

A törvényhatósági
választójog.

Bizalmasértekezlet a belügyminisztériumban

BUDAPEST, jan. 13.
Ferdinándy
Gyula
belügyminiszter
elnöklete
alatt tegnap bizalmas értekezlet volt
a belügyminisztériumban a vármegyei, városi és községi választójog
reformja tárgyában. A megbeszélésen 22 főispán vett részt. A belügyminiszter ismertette a törvénytervezetnek alapelveit. A törvényhatósági
életben választójoga lesz minden
24 életévét betöltött magyar állampolgárnak, aki legalább 10 év éta
lakik
törvényhatósága
területén.
Törvényhatósági tagokul elsősorban
a legtöbb főadót fizetők, másodszor 30 koronán felüli adót fizetők,
harmadsorban a válaszíójogosultsággal felruházott polgárok választhatók. Nők a vármegyei életben
nem kapnak szavazati jogot.

Hegedűs Lóránt bécsi
tárgyalásai.
BUDAPEST, jan. 13.
Hegedűs
Lóránt pénzügyminiszter a tegnapi
nap folyamán folytatta bécsi tárgyalásait A tegnapi nap munkájáról
este a következő nyilatkozatot tette :
— Délelőtt a banknyomda főnökével, Natherni
igazgatóval tárgyaltam. A banknyomda igazgatójával
teljesen megegyeztünk az uj államjegyek nyomása ügyében. Azután
tárgyaltam a három banklikvidátorral is. Az Osztrák-Magyar Bank
Kassenschein-jeinek a szovjet alatt
függőben maradt kamatai fejében
hétmilliónyi differencia van az én
felfogásom és a három likvidátor
felfogása között. Ezt a különbséget
eddig
nem
sikerült
áthidalni.
Ennek következtében Kassenscheinok
tulajdonosaitól fog függni, vájjon
az Osztrák-Magyar Bank ellen pört
fognak-e indítani. Remélem azonban
mielőtt pörre kerülne a sor, még
egy kísérletet tehetek az ellentétek
kiegyenlítésére. Délelőtt felkerestem
Mayr szövetségi kancellárt és Heiml
kereskedelmi minisztert is, hogy a
legutóbb tett budapesti látogatását
a magyar kormány nevében viszonozzam. Társalgásunk igen szívélyes volt, de aktuális kérdéseket
nem érintettünk. Ugy a kancellár,
mint a kereskedelemügyi miniszter
nagyon érdeklődtek pénzügyi terveim
iránt, melyeket ki is fejtettem.
Hegedűs Lóránt tegnap délután
dr. Gratz Gusztáv bécsi követ szalonjában teát adott, melyen a bécsi
pénzvilág kiválóságai jelentek meg.
A miniszter ma délután visszautazik
Budapestre.

Széchenyi-Mozi legújabb világslágeréhez, a M A D A M E
RECAMIER-hez es a legpompásabb humoru M E X E K O I S Z E R E L E M cimü arrerikai
Az etoadások V,5, V J es 8 ora*or kezdétMc.
f i l m h e z . M Ü S O r O H m a és holnap.
C S A K 16 ÉVEN F L i L Ü L l t i K N E K !
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A Területvédő

Liga

tiltakozik Nyugatmagyarország elszakitása ellen.
BUDAPEST, január 13.
(Saját tudósítónktól)

A Terület véd") Liga tegnap délután
5 órakor Pest vármegye székházában tiltakozó nagygyűlést tartott
Nyugatmagyarország elszakitása ellen. A gyűlésen résztvettek az összes
budapesti társadalmi
egyesületek.
Okohaányi
Lás'ló elnök megnyitó
beszéde után gróf Klebelsberg Kuno,
Sopron város képviselője szólalt fel
s tiltakozott az ellen, hogy Nyugatinagyarország metropolisa, Sopron
elővárosa legyen Bécsnek. Nagyhatású beszéde végén elmondja egy
bécsi katona esetét, aki Przemysl
sáncaiban, mikor a vár elesett, haldokló magyar lisztet látott feküdni,
zsebéből rengeteg vérrel borított
ezres lógott ki. Háromszor nyúlt a
pénz utan, de mindig iszonyattal
húzta vissza a kezét. Nem volt lelke
hozzá, hogy haldokló bajtársát kirabolja. Nagy kérdés: lesz-e annyi
politikai tisztesség Ausztriában, mint
amennyi háborús becsület volt az
egyszerű bécsi bakában.
Dr. írring
Gusztáv, a Nyugatmagyarországi Liga elnöke határoza'i javaslatot nyújtott '"te, mely
szerint a nagygyűlés érvénytelennek
tekiüti ezt a bekebelezést, amit gyűlölet, hazugság, tudatlanság és gonoszság diktált. A határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadták.
Rákosi
Jenő frenetikus hatású
beszédében kijelentette, hogyha Nyugatmagyarországot tőlünk elszakitjlk, vége annak a lehetőségnek, hogy
Ausztriával
barátságban
legyünk.
Beszédét azza! végezte, hogy a
magyar nemzet csak önmaga erejébeii bizhat és ha bizni fo*, ennek
meglesz az eredménye.
Végül Nagy
Iván a dunántuli
ifjúság nevében jelentette te tiltakozását s a MÜVE kiküldöttje csaUakozott a határozati javaslathoz.

Mozgalom a nemzetgyűlés összehívására.
BUDAPEST, jan. 13. Csak pár
napja, hogy a iiyugatmagyarországi
kérdés nyilvános megvitatása céljából mozgalom indult meg a képviselők között a nemzetgyűlés összehívására. Akkor gróf Teleki Pál
miniszterelnök nyilatkozott a kérdésben, ami megnyugtatta
a képviselőket, akik lemondtak tervükről. A
mozgalum azonban tegnap este újból feléledt. A kormányzópárt helyiségében több képviselő hangoztatta,
hogy Zala és Pest vármegye állásfoglalása, melyet minden valószínűség szerint még több megye hasonló
állásfoglalása követ, olyan szomorn
tünet és olyan nagyjelentőségű következményeket vonhat maga utan, ltogy
ezt a nemzetgyűlés országos nyilvánossága mellett kell megbeszélni.
BUDAPEST, jan. 13. A M. H.
leghitelesebb forrásból értesül, hogy
olyan mozgalomról, melynek célja a
nemzetgyűlés összehívása, egyáltalán
szó sincs. Mindössze néhány képviselő adott kifejezést azon nézeté-

nek, hogy bizonyos közigazgatási
szabálytalanságok megtorlására szükséges volna a nemzetgyűlés összehívása, de az illetők ilyen irányban
lépést nem tettek.
BUDAPEST, jan. 13. ZaiaésPest
vármegyéknek Ferdinándy
belügyminiszter és a kormány ellen irányuló
határozatát politikai körökben a i.emzetgyüiés tekintélye ellen irányulónak
is tartják. A képviselők körében ezért
mozgalom indult meg a nemzetgyűlés február 3 ika előtti összehívására, hogy Ferdinándy miniszternek elégtételt szolgáltassanak és
tiltakozzanak a nemzetgyűlés szuverénitásának sérelme ellen. Erről a
mozgalomról Ferdinándy miniszter
ezeket mondotta:
— A nemzetgyűlés összehívását
nem tartom
szükségesnek, ennek
semmi okát nem látom, mert a
nemzetgyűlés február 3-ikl összeüléséig mindent megteszek, amit a
cél érdekében szükségesnek és alkalmasnak tartok.

Száznyolcvanmilliós
—

H o g y a n kerültek

ékszerlopás.

a m a g y a r ékszerek

külföldre ? —

BUDAPEST, jan. 13. Az Uj Nemzedék irja : Néhány héttel ezelőtt
az Esterházy hercegi család egyik
tagja feljelentést
tett a zürichi
rendőrségen, hogy több mint 180
millió korona értékű ékszerét ellopták. A zürichi rendőrség rövid
nyomozás után elfogta a tetteseket,
akiknél csaknem valamennyi ékszert
megtalálták. A rendőrség az ékszert

lefoglalta
és felvilágosítást kért a
magyar hatóságoktól. Budapestről
állítólag azt a választ kapták, hogy
hatósági engedéllyel ilyen n°gyértékíi ékszert Magyarországból nem
szállítottak
ki. A svájci rendőrség
most a vélellenségtől várja, hogy az
ékszerek tulajdonjogának
kérdése
tisztázódjék.

Három korona lesz a
tojás ára.

Tárgyalunk
Ausztriával
a
műkincsek és közös vagyon
felosztásáról.

Ankét a közélelmezési minisztériumban
SZEGED, január 13.

BUDAPEST, jan. 13. Az
Újság
irja: Bécsi szerkesztőségünk jelenti
telefonon: Szerdán délelőtt tartották
meg az első tárgyalást Magyarország
és Ausztria megbízottai között a
műkincsek és a közös vagyon felosztása ügyében. Mindkét fél a iegnagyobb előzékenységgel tárgyalt és
mindkét részen remélik, hogy sikerül a kérdést kedvezően megoldani.
Délután a tárgyalást megszakították,
a jövő héten fogják folytatni.

Tegnap délután 5 órakor fővárosi
és vidéki szakemberek részvételevei
a közélelmezési minisztériumban értekezlet volt. Az értekezleten, meiyen
Temple államtitkár elnökölt, a tojás
forgalmának és kivitelének rendezésével foglalkoztak.
Szeged városát Sugár
Sándor, a
városi tejcsarnok igazgatója képviselte, aki elmondotta munkatársunknak, hogy a kilátások e téren, az
értekezleten nyert impressziói szerint,
igen kedvezőek. A gyűlés folyamán
arra a megállapodásra jutottak, lio^y
mindaddig, mig a szükséglet teljesen födözve nincs, a tojás kiviteléről nem tárgyalnak. Mint ezzel kapcsolatosan értesülünk, az utóbbi napokban a közélelmezési minisztérium
/ millió tojást dobott piacra,
amit
most 4 K 50 fillétért árusítanak.
Szegeden ma 4 korona 20 fillér
a tojás ára és ha az időjárás • továbbra js ilyen kedvező marad, ugy
hamarosan 3 koronáért
fogják a
tojást árulni. Itt említjük meg azt
is, hogy a tejcsarnok Szegeden
negyvenezer darab
tojást dobott
piacra, ami i!t is éreztetni fogja hatását.

Bérautód"
Megrendelhető Kárási-ntca 15. az.,
II. udvar, ajtó 1. Telefonok: 808 és 765.

Módosítják
a szerb alkotmány-tervezetet
BELGRÁD, jan. 13. A Pasicskormány az előbbi kormány által
kidolgozott alkotmány-tervezeten jelentékeny módosításokat
telt. Igy a
28. cikkely rendelkezéseihez hozzáfűzik, hogyha a király liáboru vagy
béke fölölt dönt, a parlament
beleegyezése szükséges
abban az esetben, ha cz államot nem
támadták
meg, vagy nem annak üzentek háborut.
A trónöröklés kérdése igy
módosul:
A szerb-horvát-szloven
királyságon I. Karagyorgyevits Péter
uralkodik. Péter király örököse Sándor herceg és annak fétfiági törvényes leszármazottjai. Ha a királynak
nem lanne fíuörököse, a parlament
beleegyezésének fentartásával ő maga
jelölne ki fiuörököst oldalági leszármazottjai közül.

Ausztria belső kölcsöne.

Románia tavaszra
katonai
eseményeket vár.

BÉCS, jan. 13. A lapok szerint
híre járt, hogy a jóvátételi bizottság
ausztriai belső kölcsönnel foglalkozik.
Els^sorb;n arról van szó, hogy a
befoiyó összeget mentesítsék a jóvátételi kötelezettségek alól. A kamatfizetés l izrositására, hir szerint, a
korona-éKszerek egy részét akarják
lekötni. Szó van adómentességről s.

BUKAREST, jan. 13. (M. T. I.)
A bukaresti lapok, nyilván a külügyminisztérium felhatalmazása alapján,
előkészítik a román közvéleményt a
tavasszal várható katonai eseményekre. Súlyos panasszal illetik az
ántántot, amely a kért százezer főnyi
hjdsereg ,-endelkezesre bocsátásával
késlekedik.

Szegedi kis tükör.
Házasodjunk.
SZEGED, január 13.
Nem akarlak ugyan befolyásolni nyájas,
aggszüz, vagy agglegény olvasóm a házasság terén, de másrészt hazafiúi kötelességemnek tartom, hogy a népesedési statisztika javítása érdekéin szives figyelmedet néhány alant olvasható kedvező
ajánlatra felhívjam. Szerény véleményem
egyébként e téren röviden az. hogy e kérdés meglehetősen problematikus valami és
őszintén szólva nem is igen merlek töp.
rengő elvbarátom befolyásolni. Szolgáljon
azonban tanáccsal ez a szeretetreméltó kis
irás, melyet itt alább olvashatsz és amelyet enyik vidéki laptársunk volt szives a
szegedi közvélemény céljaira rendelkezésemre bocsájtani:
Tessék válogatni!
55 éves iparos özvegye bérháztulajdonosnő
férjhez menne magahoz illő férfihez.
Fiatal gazdálkodó 40 hold szántóföld,
rendezett tanyai gazdaság és városi házzal bir, nősülni óhajt magához illő vagyonú
leánnyal vagy özveggyel.
28 éves földmives legény, akinek 10 hold
szántótöldje, két j ó igáslova és egyéb
ingósága van, benősülne tanyára leány vagy
özvegy nőhöz.
100.000 kor. készpénzzel, föld és ház
ingatlanokkal rendelkező leánv, aki nemcsak a szép külsőnek, a divatnak, hanem
a jóságnak a híve, férjhez menne jólelkű
emberliez.
Hadifogságból hazatért 4íi éves. erkölcsös, válópörben lévő férfi.. 50 hold jo
szántóföld és rendezett tanyai gazdasággal
bir, magúhoz illó tiszta muttu özvegyasszonyt keres, aki a gazdasszonyi gondokat igaz lélekkel intézné. Megértés esetén
a válópör végeztével házasságot köt.
Bővebb felvilágosítások és családi megbeszélések miatt tanyákra is kimegyek.
Szabómunkáim végzése közben a szabad
időmet szívesen ily magánügyekre fordítom.
Akiknek ily közbejáróra szükségük van,
forduljanak hozzám nők, férfiak kerítéssel,
ajánlattal bizalommal.
Eddig is titoktartás mellett bonyolítottam le ily bizalmi magánügyeket, épp ug>
ezután is, mert azt a si!:cr és az én üzleti érdekem is ugy parancsolja.

Szántó József
íérfiszabó, Vásár-tér,
ahol a legcsinosabb vőlegéini ruhák ga^daifjaknak gyorsan elkészülnek.
Már most. ami a dolog komolyabbik
részét illeti, hogy tudnillik én hivatásomhoz hiven meg is nevettesselek néha, szomorkodó olvasrm, ez, hiszem, anélkül,
ho«y kommentárt fűznék mindezekhez,
nagyjában sikerült is.
Kommentárnak mégis annyit, hogyha
kommentálnám, nem nevetne), hanem Te
is szomorú lennél hajadon vagy nőtlen
olvasóm.

V A S Á R N A P D E. 11 Ó R A K O R

M/ITIMÉ
A B E L V Á R O S I MOZIBAN.
FELLÉPNEKi
Tamás Anna, Somlyódy Ferenc,
Gáspár László, Nagy Kató,
Asztalos Imre, S róbl István,
Békeffy István és még többen.
Z / Í V 3 Z 7 1

E . A J O S

=-- elektrotechnikai vállalata. — •
Speciálist;! a villamos szakmában.

Horváth Mihály-utca 7. sz. (SzécheayiMozival szemben.) GSG Telefon 11—94.

VHRGH MIHfUY
Telefon 4Ö9.

Mindennemű

Szeged"
Aradi-utca 4.

kötéláru, zsineg, zsák, ponyva
és háló gyári á r o n kapható.

S z ő r m é k
LEGOLCSÓBBAN

KISS Ö D Ö N
sztics- és szórmeüzletében, K á r á s z .
utca 7. u . (t-öldes-fék) ház felemeletén.
\ íeljárattal Wiener Testvérekbe*.
4! >2
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HÍREK.
HAZUG

A

A kolozsvári egyetem tanárai
Debrecen mellett foglaltak állást.
Kátyúban

HIT.

Lelkembe' minden szebb érzés tiéd .. .
Rabod vagyok, rabszolgád mindSiokrt;
vérig kínozva, szívben meggyötörve,
vakon hiszem a boldogság hitét.

—

Hitem hazug, azt én már rég tudom,
s nem hinni mégis százszor jobban fájna;
vakon hiszek hilietlen boldogságba',
és bízva járok céltalan uton.

—

Gyötrelmeim ha fel, az égre nőnek,
s a kínokat nem bírja már a lelkem,
lehet, hogy el kelt akkor mestze mennem.
Ne hívj te majd, ha elfutok tetőled ...
Vagy megszűnik a gyötrelem : az élet,
vagy újra bizva hozzád vissziitérek.
—
S-r.

A Kaszinó

tyukverője.

SZEGED, január 13.
Most jöttem a Kaszinóból. Odafenn még
áh a bál, pedig már hajnalodik. Nem is
jöttem volna tán el> de — irnom is kell,
aludnom is kell é» holnap, akarom mondani: ma még dolgoznom is kell. A nagy
Muszáj hozott haza, különben ott volnék
még én is. ott, ahol a cigány húzza, táncot jár az ifjúság és poharaznak azok,
akik már nem egészen ifjak.
Korán reggel nyakamon a szedőgyerek.
A napi munka sárkánya kéri az áldozatját; irjunk hát, Írjunk 1
Hol is kezdjem! . . Kabaré volt a Kaszinóban. A Szilveszterest kabaréját tulajdonképpen most tartották meg, kisebb
körben, mint a szilveszteresti tömegmozgalom, majdnem családias színezettel, de
annál melegebb hangulatban.
Békeffy István konferált, rutinnal, ügyesen, sok kedéllyel és humorrol. Elsőnek
a sokoldalú Ivánkovítsot jelentette be, aki
egy verdes felolvasást követett el, kifigurázva a Kaszinó tagjait. Somlyódy alkalmi
strófákat énekelt, Ztmmer Eminy sok bájjal
mondotta el Ivánkovits Imre Minét cimü
zenés költeményét. Bende László előbb
egy Ivánkovits szerzeményt adott elő,
majd egy irredenta dalt énekelt drámai
hatással. Duci bácsi, a legkarcsubb tüzér
rendkívül kedvesen és nagyon sok egészséges humorral három kupiét énekelt el.
Sassi Nagy Katinka gyönyörűen képzett
hangja ket operaáriában és egy olasz
da'ban ragadta meg a hallgatóságot, különösen a Vcrdi-ária preciz előadása ejtett bámulatba. Devich Sándor a számok
között rajzolta a jövendő szám elkövetőjének karrikaturáját, a konferánsz egy
egész különös nemét kreálva ezzel, majd
egy egész sor karrikaturát rajzolt egyvégben, harsany kacagást váltva ki a közönségből. Szünet után Hajnal István szavalta el nagy hatással Ábrányi: A haza c.
költeményét, aki után cigány-szó mellett
Ivánkovits iiare és Balázs Sándor megtalpalt magyar nótákat adtak elő, a nóták aktualitásuk ér, jól célzott finom nialiciájuk révén nem tévesztették el a hatásukat. Cholnoky Margit müdalokat énekelt
a zongora mellett. Je t'appartiens és
Liliomszál cimü dalaival és két kedvesen
Wőadott mókás
magyar d;»iáva! igaz
örömet szerezve a kabaré közönségének.
Majd ismét a sokoldalú jelent meg és egy
magyar dalt játszott el hegedűn és zongorán egyszerre. Végül pedig frenetikus
kacagás közben Duci bácsi jelent meg a
pódiumo,: — pesztrának öltözve s vele,
katonaruhában, Bcnde Laci: tápai táncot
jártak annyi jókedvvel, humorral és kedvességgel, hogy a publikum nem is bírta
felzúgó tapsival az elösmerését kellőképpen kifejezni
Azután kitolták a székeket, felrehuzták
a pódiumot es megindult a tár.c.
Hogy meddig fognak táncolni, azt talán
csak a jó Isten tudná megmondani. A
jókedv es a táncos hangulatból ítélve,
talán nem is mondanánk valótlanságot,
ha azt imánk, ho sv „a bá
lapzártakor
tart".
g,cc

a szegedi egyetem

SZEGED, január 13.
(Saját tudósítónktól.)

Azokkal a bizakodó, megnyugtató
kijelentésekkel szemben, amelyek az
utóbbi időben a kolozsvári egyetemnek Szegeden
való elhelyezését
tették valószínűvé s különösen dr.
Somogyi
Szilveszter
polgármester
igazán
optimisztikus
kijelentései
után kénytelenek vagyunk konstatálni, hogy a szegedi egyetem kérdése még egyáltalán nincs
végleg
eldöntve s voltaképpen csak most
kezdődnek az egyetem elnyerése
érdekében a komolyabb harcok. A
Pester Lloyd mai száma ugyanis
azt a feltünéstkeltö hirt hözli, hogy
a kolozsvári egyetem tanári
karának többsége az egyetemnek Debrecenben való elhelyezése mellett döntött.
A közelmúltban elhangzott miniszteri nyilatkozatok és több más oldalról kapott biztatás után nein tartjuk
lehetetlennek, hogy a nevezett lap
téves információ
alapján
irta meg

kérdése.

közleményét,
mégis szükségesnek
tartjuk azt ismertetni, hogy az illetékeseket ezzel is kívánatos óvatosságra sarkaljuk.
A Pester Lloyd többek között azt
irja: Azokkal a jelentésekkel szemben, melyek a kolozsvári egyetem
Szegeden viló elhelyezéséről mint
befejezett tényről beszélnek, jól értesült helyről közlik a
Budapesti
Tudósitó-vti, hogy a kolozsvári egyetem tanári karának többsége a debreceni egyetem
szives
meghívását
hajlandó"
elfogadni.
A tanárokat
az
vezeti e kérdésben,
hogy
a tudományos képzésre üdvösebb a meglévő erők egyesítése, mint nem elégséges
erőkkel nj alkotásokkal kísérletezni.
A tanári testületet megnyugtatta a
kultuszminiszter legutóbb tett nyilatkozata, hogy a döntést semmi esetre
sem hozza meg az érdekelt tanárok
meghallgatása nélkül és az ő akaratuk ellen.

jT.mmmuwt~in*irt • m m n ~r
— tiorthy-plakett a kultúrpalotában. Mint régebben megírtak,
a MOVE a nemzeti hadsereg céljaira
Horihy-plaketteket készíttetett,melyeknek ára 2000 korona. A város is
rendelt egyet és a szép bronz-plakett
ma érkezett Szegedre. A tanács a
mérnöki hivatalnak ad megbízást,
hogy a kultúrpalotában helyezze el
a plakettet.
— Szeged a vasárnapi szoborleleplezésen. Az irredenta-szobroknak vasárnap, Budapesten történő
leleplezési ünnepsége
alkalmából
Bokor h. polgármester Szt'ged város
küldöttségébe dr. Kószó
Istvánt és
Pálfy Dánielt, városunk képviselőit
kívánta maga mellé venni. A képviselők azonban nem tartózkodnak
e napon a fővárosban, miért is Bokor
Pál ugy segít magán, hogy két Budapesten tartózkodó szegedi egyetemi
polgárral egészíti ki a deputációt.
— Az államrendőrség tanfolyamai.
Az államrendőrség beadványában arra
kérte * város tanácsát, hogy a tanácstermét délután fél 4—5 óráig terjedő időre
mindennapos használatra bocsássa rendelkezésére, mert tisztjei részére ott tanfolyamot tart. A tanács teljesíti ugyan a
kérést, de azza. a kikötéssel, hogy amenynyiben a teremre neki is szüksége van,
ugy azt előzetes bejelentése alapján elsőbbségi joga kikötésével saját céljaira használhassa.

— Kerékpárokból, hegyi gum i k b ó l dus választék, gyári javitómüvely Szántó
fózsefnél,
városi
bérház
3o
— Propaganda-nap a menekültekért. Mint Somogyi
polgármestertől
éltesülünk,
az
Országos
Menekültügyi Hivatal, amelynek elén
gróf Bethlen
Islván áll, február
hóban Szegeden propaganda-napot
akar rendezni a meneküllek támogatására.
— A tilosban legeitetők megbírságolása. A tanács már régebben adott
utasítás? Várkonyi gazdásznak arra, hogy a
tilosban legeltetöket, saját hatáskörében
büntesst meg. Ilymódon az idők multával jó néhány ezer korona gyűlt össze.
De többször s igy legutóbb ii előadódott
eset, hogy a megbüntetett egyén nem volt
hajlandó fizetni. Tekintve, hogy törvényes
intézkedés a város eme ténykedését nem
eföfiti meg, az ilyen felekkel kénytelen
esetrői-esetre kiegyezni.

x A fokozódó drágaság dacára is
meglepő olcsón vásárolhat Deutsch
Lajos „Dugonics
bútoráruházában\
Dugonics-tér 11. sz., Forbát-palota
Ttsza Lajos- körúti oldalán.
m

Belvárosi Mozi
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CsUtőrttík

Pintek

Szombat

m
Vasárnap

A PEKINGI ÜNNEP
VAGY

HZ UTOLSÓ BOXERLHZHDHS
Dráma 7 felvonásban.
= A főszerepben: =
A D k A H
N A Z i n O V n .
és a nagy

Kisérő

műsor

Előadások kezdete: köznap fél 5, fél 7 és fél 8,
vasárnap fél 3, fél 5, fii 7 és fél 8 órakor.

Szombaton 3 malac
lesz kisorsolva
N B I B V ^ R O S I MÖZIIBAN

Kálmán Oszkár és Goda Gizella
O P E R A ÉS DUETTESTÉLYE
január 20-án este 8 órakor

A EÍCLVAROSI
Zongorán kiséri C S Á N Y I

MOZIBAN

MÁTYÁS

zeneszerző.

x Teveszőr- és gyapju-keztyük,
vadász harisnyák óriási készlet folytán gyári árban kaphatók.
Geigner,
Iskola-utca 25.
7ftlb
— Színházi panaszok.
Balogh
Károly tanácsnok szóvátette a mai
tanácsülésen, hogy a színház Wagner-függönye — ugy látszik — elromlott, mert „elhkarja előle a kisasszonyokat". A függöny tényleg
többet takar be a színpadból, mint
kellene s nekünk is az a véleményünk a színházi függöny szerepét
il'e ően, hogy : vagy mindent, vagy
semmit. Egyébként a nézőiéri lámpákat is piszkosaknak találta a tanács és intézkedett rendbehozataluk
iránt.

x Hamis caontfogakért, arany
ékszerért és briliánsért legtöbbet
fizet Gáspár, Kőlcsey-utca 2. szám.
óra-, ékszerjavitás olcsón.
4i8
— J a j a széntolvajoknak! A
vizmütelep amúgy is gyér szénkészletét ismeretlen tettesek nap-nap után
lopkodják. A telep vezetősége ez
okból négy forgópisztoly beszerzésére kért a tanácstól engedélyi, ami
2400 koronába kerül. A tanács, nem
látván más módot a lopások meggátlására, a pisztolyok beszerzésére
megadta az engedelyt.

— összeírják at á l l a t á l U a á n v t . A
mostani népszámlálással egyidejűleg a
marhavész miatt, összeírják a gazdák birtokában lévő szarvasmarhákat, juhokat és
kecskéket

— Ékszerek, órák nagy választékban. Szolid árak. Nagy ékszer- és
órajavitó műhely. Fisdier
ékszerész.
Korzó-kávéház mellett.
351
— Javíthatatlan szélhámos. Parlaty
János kunmadarasi napszámos régi ismerőse a bíróságnak, kisebb-nagyobb csalásokért már tízszer volt büntetve. Capk
nemrégen szabadult ki a fogházból és
ma már ismét a bíróság előtt állott. Azzal
vádolták, hogy Kunmadarason több gazdát megkárosított, oly módon, hogy nemlétező búzát kínált eladásra és arra előlegeket vett fel. Tagadta az ellene emelt
vádakat, de tagadása a kihallgatott terhelő
tánuk vallomása után hiábavalónak bizonyult és hogy ne legyen kedve ujabb
csalásokra, háromévi fegyházra
ítélte a
bíróság.
REHÉ

CRESTÉ

TIH-M1NH
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— Szerelmi d i á m a a fővárosban. Budapestről telefonálja tudósítónk: Halálos kimenetelű szerelmi
dráma történt ma reggel az Andrássy-ut 8. sz. alatt. Wuhl Györgyné
hosszú idő óta szerelmi viszonyt
folvtatott Offenbacker
József 22 éves
magánhivatalnokkal. Az utóbbi időben állandó volt közöttük a civódás,
mert az asszony féltékeny volt
Offenbackerra. Ma hajnalban ismét
nagy veszekedés volt náluk. Az
asszony lekapta a szekrényen levő
iugkőoldattal telt edényt és a férfi
arcára öntötte. A férfi jajveszékelésére összefutottak a házbeliek. Az
asszony abban a pillanatban tépte
fel a konyha ablakát és a harmadik
emeletről levetette magát
az utcára.
A mentők mindkettőt a Rókus-kórházba szállították, ahol az asszony
néhány pillanat múlva meghalt,
a
férfi csak könnyebb
serüléseket
szenvedett.
x F R O U F R O U . Melihac és Halévy drámáját mutatta be tegnap a
Korzó-Mozi
e cimen
Franceska
Bertini kiforrott, nemes játéka páratlan sikerrel érvényesült a Froufrouban. Ugyanis itt alkalma van megmutatni, miképen tudja a fiatal,
pajkos bakfis lányt és a szenvedő,
szerelmében csalódott asszonyt mesteriesen alakítani. A Froufrou még
ma és holnap lesz műsoron a KorzóMoziban.
— Tolvaj kocsis
Tóth Sándor hódmezővásárhelyi 37 éves foglalkozásnélkül
kocsis dr. Böck Dezsőtől egy teljes lószerszámot, Börcsök Ferenctől pedig különféle fehérneműt lopott el. A rendőrség
letartóztatta és átkísérik az ügyészség fogházába.

— Feltűnést keltó szenzációkkal kedveskedik közönségének a
Belvárosi Mozi. Első figyelemreméltó
szenzációja a csütörtökön, pénteken,
szombaion és vasárnap bemutatásra
kc.ülö kolosszális kiállítású dráma:
A pekingi
ünnep, vagy az
utolsó
boxerlázadás.
Az egész film Kínában,
kínai szereplökkel játszik. A főszerepet Allan Nazimova amerikai filmstár játsza. Vasárnap
d. e. 11 órakor nagyszabású
matiné lesz. A műsorban helybeli művészek és dilettánsok lépnek fel, dalokkal, konferánszokkal, kis színdarabokkal, táncokkal és színpadi tréfákkal. Szombaton
este ismét 3 m;.lacot sorsolnak kt
teljesen ingyen. Január 20 án, csütörtökön Kálmán Oszkár és Goda
Gizella hangversenyeznek. Jegyek
minden előadásra már válthatók az
elővételi pénztárban.
RCNÉ

CRESTÉ

TIH-MINH
1 U O €
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— Ausztria berlini követe. A
Neue Freie Presse értesülése szerint
berlini osztrák követ'é dr. Langenhahn-i fogják kinevezni, akit a nagynémet néppárt értekezlete jelölt erre
az állásra.
x Fern Andra és Bernd Aldor
a főszereplői a Széchenyi Mozi slágcríilmének, a Madame Recamier-neV.
A pazar kiállítású, mindvégig irodalmi
értékkel biró 6 felvonásos filmregény
Napoleonnak ragyogó korát tárja
elénk. A címszereplő Fern
Andra
káprázatos szépségével és művészi
játékával meghódította az összes
világvárosok mozilátogató kézönségét.
Ezenkívül a Mexikói szerelem cimü
amerikai humorus film szerepel a
műsoron. Az előadások fél 5, egynegyed 7 és 8 órakor kezdődnek.
— Felrobbantották a dévényi
emlékművet. Bécsből jelentik, hog;, a
cseh-sz!ovák sajtóiroda szerint ma
este a dévényi Millennáris-emlékmüvet
ismeretlen tettesek felrobbantották.
Az oszlop a Duna partjára zuhant.
RCNÉ

CUCSTÉ

TIH-MINH
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— Valutacfiempész galíciaiak.
A Szeged-állomíson szolgálatot teljesítő nyomozóközegek a napokban a vonat beérkezésekor két gyanús kinézésű embert szólítottak igazolásra. A két megijedt ember Koncenbacher Dávid és Hoszif
Izsák
nevet mondották be a nyomozóknak. Megmotozásukkor nagymennyiségű idegen aranyat és papirvalutát
találtak náluk, kalácsbasütve és utipárnába elrejtve. A motozás után
részletesebben kihallgatták őket. Elmondották, hogy Budapestről kiutasított galíciaiak és hogy az egyik
transzportból szöktek meg és Szegedről a Simpionnal akartak Romániába átutazni. A náluk talált valutát elkobozták,
őket pedig eltoloncolják Szegedről.
x TIH-MINH. E név fog rövidesen fogalommá válni Szegeden.
Tih-Minh a címe annak a négy részből, 26 felvonásból és 12 epizódból
álló filmkolosszusnak, melynek főszereplője Re né Cresté (fudex), szerzője
pedig Louis
Feuillade,
a hires
Judex"
irója.
— Filharmonikus hangverseny
február 3 án és 6-án Fehér
Gizella
zongoraművésznő közreműködésével.
egyek a Belvárosi Mozi pénztáránál.

FILLÉR
az élesztő dekája a

Városi Központi Tycsamok B.-T.
fióktejcsarnokaiban.
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S Í Í ' S kitűnő minőségű fűzfavessző kosaralr
jutányos áron kaphatón a
iai\
Hadigondozó
Néplrodában,
Dugonics-tér 2. srám alatt.
3!

Fontos elhatározások a nyugatmagyarországi kérdésben.
BUDAPEST, jan. 13. Nyugatmaryarorszát, ügyében — értesülésünk szerint — a kormány fontos
elhatározásra tu'ott, ennek következtében gróf Sigray
Antal, Nyugatmagyarország kinevezett főkormánybizto^a, aki erről a tisztségéről nem
mondott le. rövid időn bílül megkezdi müköi!ését. Szó van arról is,
hogy Lehár Anial átveszi a nyugatmagyarországi körlet parancsnokságát, de döntés ebben az irányban
még nem történt. Sigray ma delbtn
gróf Teleki Pál miniszterelnökkel
tanácskozott.

G ö m b ö s nyilatkozik
a szabadkőművességről.
BUDAPEST, jan. 13. A Szórat
munkatársa
niegxérdezte
Gömbös
Gyulát, a MOVE elnökét, mennyiben
felelnek meg a MOVE és a szabadkőművesek között folyó tárgyalásokról szóló hiíck a valóságnak és hogy
miben áll a tárgyalások lényege.
Gömbös erre vonatkozólag ezeket
mondotta:
— Ezelőtt másfél hónappal az
itteni szabadkőművesek egy állítólagos megbízottja megjelent nálam és
érdeklődött, nem lennék-e hajlandó
a szabadkőműves-páholy helyiségeit
átengedni a szabadkőműveseknek
munkájuk ujbóii felvétele céljából.
Miután a szabadkőmüve-ek nemzetrontó munkáját főleg a Martinovicspáholy és a Galilei kör működését
nagyjából ismerem, figyelmeztettem
az érdeklődőt, hosy elvileg ellene
vagyek a szabadkőművesség feltámasztásának még akkor is, ha a
szabadkőművesség ma nemzetmentő
munkát akarna végezni. Azóta ujabb
jelek arra figyelmeztettek, hogy itt
egyéb nem kívánatos politikai tendenciák is keresnek érvényesülést,
ugy hogy legutóbbi megbeszélésünkkel részemről befejezettnek tartom az
ügyet azzal, hogy a m. kir. kormányhoz a működő képviselőház
hiján nyilt levéllel fogok járulni.
Nyilt levéllel a?ért, mert a szabadkőművesek nemcsak ilt, hanem már
Bécsben nyilvánosság elé vitték a
kérdést. Keresztényi kötelességem
tehát feltárni a helyzetet és a nyilt
levél szövegét a M. T. I. utján a
lapoknak is megküldöm.

Aranyat,

ezüstöt,

a n t i k t á r g y a k a t veszek és

eladok.

JCHCH1H

órás,

KÁROLY

S z e y d . Széchenyi-tér

szám.
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Hogyan védekezik Anglia
a német konkurrencia ellen?
— Mellőzik a német nyelvet. —
SZEGED, január 13.

Minden tekintetben ízléses s egyáltalán nem háborús munkának tetsző az az ujjnyivastagságu füzet,
amelyet ma hozott Szegedre a posta
a ködös Anglia fővarosából. Az
irigylésreméltóan
firom papirosra
nyomott füzet reklárwk
gyűjteménye
s mint ilyen, igazán érdekelheti a
szegedi kereskedő- és iparosvilágot,
mert a legelőkelőbb angol cégek
reklámjait találjuk meg az egész
világon szétszórt könyvben.
Csak természetes, hogy az ilyen
munka
előnyére válik, ha több
nyelven szól a közönséghez, amit
értékelt is a kiadó-cég, inert a füzet az
angolon kívül franciául, olaszul,
spanyolul, oroszul és még néhány
nyelven hirdeti az igét, a német
nye'veí azonban, amelyen a mi kereskedőink leginkább eligazodnának,
hiába
keressük. Fölösleges szinte
konstatálnunk, hogy hasonló vállalkozás néhány évvel ezelőtt el sem
volt képzelhető a német nyelv nélkül s csak az idők világos jele,
hogy ma az angoi üzletvilág azt
mellőzi, hosy kétségkívül legkomolyabb vetélytársának ?. nyelve használatával reklámot ne csináljon.
Aki azonbar ismert a német kereskedői szellemet, az mosolyog és
bosszankodik
az angol taktikán,
amely a legyőzött vetélytársnak bizonyára nagyon keveset fog ártani,
de használhatatlanná teszi az árjegyzéket ott, ahol — mint nagvobbara nálunk is — a iegkeuveítebb
idegen nyelv a némtet.
Az érdeklődők a keresked Imi kamarában tanulmányozhatják a Hí .el.

Száznegyven dollár
regényes története.

SZÍNHÁZ.

— Törvényszéki tárgyalás —

Csütörtök: Stambul
rózsája,
operett.
Karácsonyi Ilv és Kardos Olga vendégfelléptével. Berletszün.M.
Péntek: Fernande, szinmü. Palágyi Lajos felléptével. Premierbérlet A) 31 sz
Szombat: Fernande,
szinmü. Palágyi
Lajos felléptével. Premierberlet B) 31. s>.
Vasárnap délután: Magnós Miska, operett
Vasárnap este: Piros bugyelláris, népszínmű. Bérletszünet.

SZEOED, januír 13.

A lázas pénzimádás jelen korszakában is érdekes, a mai fiatalságra
jellemző ügyet tárgyalt ma a kir.
törvényszék Pókay-tanácsa. A háború
és forradalmak okozta erkölcsi züllés a zabolátlanul utcákon csavargó
fiatalság, a füstös levegőjű láncos
kávéházak, a mozikban vetített detektivdrámák vonulnak fel a tárgyaláson a hallgató lelki szemei előtt.
Négy bűnös útra tévedt fiatalember,
közöttük egy fiatalkorú, állott ma a
törvényszék birái előtt. D. László,
Bálint János, Buelia József és Soós
Ferenc jobb szegedi családokból
való fiatalemberek azzal vannak vádolva, hogy egy fiatalkorút, akinél
egy rokona megbízásából száznegyven dollár volt magyar bankjegyre
való beváltás végett, furfangos módon megcsaltak.
Az történt ugyanis, hogy D. László
valahogy tudomást szerzett a fiatalkorúnál lévő pénzről. Az egyik moziban összejött a négy jóbarát és
mig a fehér vásznon egy izgalmas
detektivtörténet jelenetei peregtek le,
addig titokzatosan összesugtak-bugtak, hogy valami módon megszerzik
a pénzt. Sokáig tanakodtak, mig
végre elhatározták, hogy D. László
ajánlatot tesz a dollárok becserélésére, közben meglepi őket Bálint
János, aki detektivnek adja ki magát és a két „valutaspekulánst" magával viszi, útközben D. László és
a „detektív" megszöknek és természetesen a pénzt is magukkal viszik.
Igy is történt. Előre kieszelt tervüket pontosan végrehajtották, a
csalás sikerült. Hogy romantikusabb
legyen a dolog, a* dollárokkal kimentek a belvárosi temetőbe, hol
egy épülő kriptában testvériesen
megosztoztak. A fiatalkorú károsult azonban ösmerte D. Lászlót,
tudta, hogy hol lakik, igy mindjárt
biztos adatokat tudott szolgáltatni
csalói felől a rendőrségen. Úgyannyira, hogy a detektívek még a
csalást 'követő éjjelen letartóztatták
a négy jóbarátot.
A csalás egész történetét a vádlottaknak a mai tárgyalás során tett
beismerő vallomásából merítettük.
Vallomásukban benne van a fiatalság erkölcsi züllésének szomorú
képe, melyen talán az a büntetés
sem sokat segit, amelyet a bíróság
a mai ügyben szereplő vádlottakra
mért. A törvényszék bűnösnek mondotta ki a négy vádlottat csalás bűntettében és ezért Bálint Jánost egy
évi, D. Lászlót hat havi,
Buelia
Józsefet és Soós Ferencet egy-egy
havi fogházra
ítélte. Igy végződött a
száznegyven dollár regényes története.

HETI M Ű S O R :

Előadások kezdete este félnyolc órakor.

* Szibill. Nem annyira az előadásnak, mint inkább még a ic
időkből való Jakobi-operetinek örülhetett a tegnap esti szinliázi közönség. A szubrett-váiegatások és vendégjárások során Kardos
Olgára
ketüit tegnap a sor, aki igen temperamentumos színésznő, kitűnően
tárcol, csak az a kérdés, hogy meg
tudná-e szokni a színpadon való
helyes, értelmes és hadarástól mentes
magyar beszédet. Tudniiliik: ez is
fontos. Egyébként tetszéssel fogadták. A címszereplő Kissházi Sári ez
alkalommal tud-a tetszésünket leginkább megnyerni. Jatéka elegáns és
tertózkodó.m décens, első felvonásbeli levéláriáját tudatos izlésstl énekelte. Kosztümjei külön élménynek
számítanak. A siker éidekében rajtuk
| kívül Cholnoky Margit, Barna Andor
és még néhányan működtek.

Tőzsde.
SZEGED, január 13.
Szegedi á r f o l y a m o k : Napok óta tar'ó
lanyhaság ma sem mutatott változást. Lei
7.56, Dollár 545, Napoleon 1700.-.
Budapest) záróárfolyamofc Lei 740—
7t)0, marka 810 830, font 2140—2170,
fr. frank 34.
34.50, sv. frank
89.00
90.50 dollár 640-560. Napoleon 1760—
1810, líra 20.00—20 40, rubel 265 285,
sokol 655—010, kor. dinár 14 80-15.00,
fr. dinár
14.80-1530, leva 610—630,
osztrák 7 9 - 83, lengyel márka 67—73.
ZÜRICH,
január 13
(Nyitás.) Berlin 917'/,. Newyork 643. Milano
22.15,
Prága 7.40 Budapest l.t>7'/„ Varsó 0.9C,
Bukarest 8 40. Becs 135, oaztrák bélyegzett 1 00, Zágráb 4.25.

Dinár, Dollár, Lei,
mindennemű

PÉNZEK

MC

vétele és eladása

KÁROLYI-UTCAI K R O Ó
BANK- ÉS VÁLTÓÜZLET
1. ker , Károlyi-utca 2. és Feketesaí-utca 8.
sarok, volt Feketesaa-kávéházzaJ szemben.

PÉNZTARI Ó R A EGÉSZ NAP.
Szerkesztik: Dr. SZILASSY CASAR PI WRSES
ím(A «zerkeszt*9ért felelőt: Or. SZR.ASSY CASA*.
Lapttilajrtonos: . S Z E G E D * lapkiadóvá UaLit r.-t
Felelfts kiadó: Dr. SZALAY USZLÓ.

BURGOKYA,

S C H I L L E R 1.

f a g y m e n t e s , egészséges minőségben kaphitó
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aranyozol; éruk, templom- és palotadiszlctek ós képkeret ipartelepe
550

a V í u o s i K ö z p o n t i Tejcsarnok

s x e a c o , i s K o c n - a . 14.

R.-T

fióktccsarnokaíban.

iSlI'S'ir&f^fflÉ?*'
hálószobák, ebédlők stb. és festett, valamit
U U & I P I
zománcozott bútorok, konyhák, ugy készen,
mint megrendelhetők W 2 C S N E R S . bútorgyárában,
Szeged, Aradi-utca 6, Európa kávéház mellett
4«6 Telefon: 8—44.

V é n i g Gyula cipész, Gizella-tér 3.
=
Olcsó árak.
Nagy . választék ^ Pontos
f ^ gyors
^ kiszolgálás
A i b »

m i

N I N Ű I L T I T

vV ^U cO óA rI t J

Leszállított árak mellett 1

B
ARBUL J Á N O S
fekelesas utca 16. sz.,

divatáruhá,aban

G a m b r u n ^ / r.Hlett.

Szövetei:, flanelok, V í i s z r x j ^ , zefrrek, festők, nui, férfi
~
.. i • •
: ke/tyük éf Itfirsnyák
-jyemiek patent harisnyák,
l«rulKÓzök. pamutok, szabukellékek és « _ öss/es rövidáru cikkek nagy vaia-sz
tóikban Kaphatók.
49ft
T i s J t v i x l ö k n e k kUlfia á r e n g e d m é n y !

Nyomatott a Délmagyar ország tw»ap- és nyorodavállaJatnáJ PetM-sugárul J.

