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A liberális zászló.
SZEOED, január » •

(cvs) Sándor Pál zászlót bontott.
Liberális zászlót. Beszédet tartott:
hosszút és érdekeset, amelyet aaonban egy okból, egy megállapítás
kedveért kerekített ki olyan nsgyvtilüre, olyan részletese és ez s
megállapítás Is inkább óhajtás, mint
valóság. A keresztény kurzus megbukott, — mondotta és ezzel a mondásával falzumot
szögezett le fsktumképen s miután ebből a megállapításból következtette további
megállapításait, a hamis alap, a valótlan kiinduló-pont hibássá teszi —
mint falzum — az egész beszédét.

A nemzetgyűlés
BUDAPEST, jan. 29. (Saj. tud.)
A február 3-án összeülő nemzetgyűlés munkaprogramját a kormány
már megállapította. Az első formális
ülésen napirendre tűzik n következő
ülésre az ülésszak berek észté* ét s
az ezzel kapcsolatos teendőket. Az
első ülésszakot, amely majd egy évi
törvényhozási munkát zár le, kormányzói kézirattal rekesztik be. Nyomban ezután megnyitják az uj ülésszakot és a kormány, miután a
berekesztés előtt visszavonta összes
törvényjavaslatai', az uj ülésszak
el ö ülésén ismét benyújtja azokat
Egyidejűleg megtörténnek a választások. Az 1848: IV. t-c. szerint
ugyanis csak a Ház elnökét választják az országgyűlés egész tartamára;
a többi lisztviselőt pedig egy-egy
ülésszakra. Igy tehát az alelnököket,
a jegyzőket és a háznagyot újra
választják az egyik első ülésen. Újra-

munkaprogramja
alakulnak a bizottságok if. Az újrai lak ü t bizottsápOK fogják gyorsan
tárgyalás alá venni a kormány törvényjavaslatai!', köztük a vármegye
és a törvényhalóságok újjáalakításáról szóló törvényjavaslatot, továbbá
a pénzügyminiszter javaslatait.
Hegedűs Lóránt piénzügyminiszter
— mint értesülünk — az első ülésen több fontos pénzügyi javaslatot
terjeszt elő, amelyek közül több már
elkészült és a kormány le is tárgyalta : a gyufandóról, a vadászati
és fegyverviselési adóról, az általános boritaladóról szóló javaslatokat.
A boiitaladó-javaslatra nézve a péuzügyminiszter figyelembe kívánja venni
a gazdaközönsíg speciá'is érdekeit
és tiiri a földmivelésügyí miniszterrel egyöntetűen fog eljárni.
A második ülésen több interpellációt terjesztenek be a kormányzópárt köréből.

Ennek a liberális kísérletnek semmi
egyéb következménye nincsen, mint
hogy egy ujabb minden valószínűség szerint meddő pártalakulási mozgalom fakad belőle, amely örömet
okoz az összes résztvevőknek az
empirikus stádiumában, de nagyobb
örömet fog okozni majd később,
amikor az összes résztvevők rájönnek, hogy a vállalkozás nem sikerült
s ha az egész afférból kevés blaBUDAPEST, jan. 29. M. T. I. jelenti: A Budapesti Közlöny holnapi
mázzsal kimenekedtek.
számában jelenik meg a kormány rendelje a pénzintézeteknél es bankSándor Pálnak ezt az akcióját cégeknél elhelyezett betétek 20 százalékának zárolásáról szóló rerdelet
nem tartjuk sem sulyosnak, sem kiegészítése tárgyában. A rendelet főbb intézkedései a következők: Zárolás
lontosnak, sem hasznosnak, sem alá esnek azok az összegek is, an elyek előre meghatározott rendelkezéssel,
pedig károsnak. Honoráljuk Sándor például harmadik személy részére való kifizetések céljából helyeztettek el.
Pál tehetségét, sneijdigségét és nem Ugyanannál a pénzintézetnél ugyanazon ügyfél nevére vezetett bárminő
kételkedünk jóhiszeműségében és jó pénznemekről szóló számlák a zárolás szempontjából rgyesitendők. Részszándékában sem, de — ha a régi letesen szabályozza a rendelet azt, hogy a külföldi honosoknak és cégekliberális pártnak felélesztése ma szük- nek, továbbá Magyarországnak idegen Közigazgatás alatt álló területein
séges volna, amiről pro és kontra községi illetőséggel biró lakosoknak és cégeknek a követelése mely esethosszan lehetne vitázni — ennek az ben esnek zárolás alá és mely esetben men'.esek az alóL Mentesek a
akciónak megindítására van hivatot- zárolás alól általában az állam, a törvényhatóságok, városok, községek,
tabb emberünk is, mint Sándor Pál. államvasutak, gyámpénztárak és kizhatósági kezelés alatt álló közcélú
Túlzásoktól ment politikát foly- alapok. Mindennemű nyugdíjalapok betétjei, úgyszintén azok az összegek,
tatunk <s vakság, indokolatlan ani- melyek újonnan alakult részvénytársaságok részvénybefizetési számlajára,
mozitás nem vezet bennünket írá- vagy újonnan alakult szövetkezelek üzletrészbefizetési számlájára fizetsainkban, — azonban azt mégis tettek be.
csak kifogásolnunk kell, hogy zsidó
politikus tűzze ki legelsőnek a liberalizmus zászlaját, amikor ennek az
elvben szép, humánus és nemes
politikai irányzatnak sok bűnét mélnisztérium által készített tervezet.
tányos gondolkodással is a zsidóság
BUDAPEST, jan. 29. (Saj. tud.)
rovására iijik. Sándor Pál — jó- A belügyminiszter a P. H. munka- Nekem az a szándékom, hogy máhiszeműen és jóindulattal — rossz társa előtt a minisztériumában ké- jusra kész választójogi javaslattal lépszolgálatot tesz a liberálizmus ügyének. szülő törvényjavaslatokról a követ- jek a nemzetgyűlés elé. Őszre a választóreformot tető alá hozzuk, mert
Amint mondottuk is az előbb, kezőket mondotta:
Sándor Pálnak ez az akciója Rem
— Elkészült a törvényhatósági a kormányzói jogkör kiterjesztésérő]
kasznál a mai politikának, de nem választójogról szóló törvényjavaslat, szóló törvény szerint, amennyiben a
is árt neki.
amelynek a nemzetgyűlés által való Házat feloszlatják, újra nemzetgyűlés
Mondott azonban Sándor Fái vala- letárgyalását mindennél fontosabb- hívandó össze és pedig ugyanezen
mit, amit megsiivleiiietünk vala- nak tartom a közigazgatási viszo- választójog alapján, már pedig a
mennyien. Aposztrofálta Andrdssyt, nyok miatt Egyidejűleg előkészítik jelenlegi általános választójog a kormint azt a politikáét, aki ma pártot az országgyűlési képviselőválasztó- mánynak és tudomásom szerint a
alakit, pedig valamikor, nem is rég, jogról szóló törvényjavaslatot. Éppen pártnak felfogása szerint is javításra
A akadályozta meg Károlyi Mihály a mai minisztertanácson kértem meg és átdolgozásra szorul.
ártalmatlanná tételét. Ezt ki kellett az igazságügy miniszter urat, hogy ő
Végül kijelentette a miniszter, hogy
mondani egyszer már, de meg hozzá is küldje ki képviselőjét abba a bi- a belügyminisztérium erélyesen dolkellett volna azt Í6 fűzni, hogy zottságba, amely a javaslatot előké- gozik az alkalmatlan idegenek kiugyanez az Andrássy telte tönkre a szíti. Folynak a tárgyalások az u] utasításán. Miután az összeírás edkétségtelenül konstruktív matyai sza- népszámlálás adatainak a válaszlói dig nem helyes szempontok szerint
badelvíiséget és pedig semmi más reform törvényjavaslatához való fel- történt, utasította a főkapitányokat,
okbáJ, mint a Tiszák féktelen gyü- használására nézve is. Április elején hogy záros határidő alatt helyesen
Hkieténck a sugalmazására.
már rendelkezésre fog állani a mi- végezzék el az összeírást.

A zárolási rendelet

kiegészítése.

A belügyminiszter nyilatkozik
benyújtandó javaslatairól.

•
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Kavarodik a helyzet a jóvátétel körül.
BÉCS, jan. 29. A X. F. P. jelenti
Párisból: Jól crtesült francia körönben tegnap este optimisztikus volt
a hmgulat. Bizalommal várnak megegyezést Briand tervezete alapján,
amelyet a boulognci terv egyik átdolgozásának tekinteni k. Németországnak lehetővé akarják tenni, hogy
az egész adósságtól a lehető legrövidebb idő alatt egy kölcsönnel
szabaduljon meg
LONDON,- jan. 29. (M. T. I.) A
londoni Times
tudósítója beható
képét festi a párisi helyzetnek, melyről a következőket irja : A konferencia kilátásai egyáltalán r.em javultak.
Doumer pénzügyminiszter indítványa,
amelyet az összegre vonatkozóan
telt, nagyon távol áll mindattól,
amely eddig alapelvül szolgá't a
tárgyaiátoknál. A Párisban keringő
híresztelések szerint Lloyd
George
azt mondta, hogyha Doumer maga
nem ejti el tervét, az angol delegáció jobban teszi, ha becsomagol
és hazamegy. A f-ancia delegáltak
között állítólag az a nézet kerekedett
felül, hogy semmit sem lehet a konferenciától várni és inkább ma. mint
holntp hagyják azt abba.
PÁRIS, jan. 29. A M. T. I. tudósítójának jelentése: A Legfelsőbb
Tanács párisi ülésén két szembeszökő szempont uralja a helyzetet,
Lloyd Georgeé és Briandé.
A lét
szempont emellett határozottan ellentétesnek mondható. Lloyd Georgeé
ugyanis abban áll, hogy Németországnak annyit kell fizetni, amenynyit bir. Ezzel szemben Briand más
szempontból vizsgálja a kérdést. Azt
mondja, hogy Franciaországnak a
meglévő károsodása alapján kell követelni a kárpótlási. Pertinax
arról
beszélt, hogy Lloyd George ultimátumot intéz a konferenciához, amelyben kilátásba helyezi visszavonulását.

B q o k az oaztrák hitel ktfrttl.
BÉCS, jan. 29. (Saj. tud.) A párisi konferenciáról érkezett jelentések, amennyiben az osztrák hitelre
vonatkoznak, kedvezőtlenek, annyira,
hogy politikai körökben azzal számolnak, hogy a konferencia ennek
a kérdésnek elintézése nélkül oszlik
szét. A hitel megtagadásának első
következménye a kormány lemondása
lesz, amit a keresztényszocialistákhoz közel álló lap mai híradásában
már beharangoz.
A KÜLŰQVMINISZTER VISSZAÉRKEZETT. Gratz Ousztáv tegnap
este Bécsből hazaérkezeit Budapestre. (M. T. L)

A FÉRJ, F E L E S E r ÉS A HARMADIK gyönyörű kiállítása, a B O X E R izgalmas
versenyjelenete óriási sikert arat a SZÉCHENYI-MOZIBAN.
Az előadások hétköznap pont 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 7,4, 5, 7 és 9 órakor kezdődnek.
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javakat vásárolhat, amelyeket
éppen mus az egyéni szabadságot a legszűkebb határok közé korlátozza,
akar.
A kommunista
kizületber
SZEGED, január 29
azonban máskép áll a dolog. Itt mig a" rendelkező hatalom a gazda(S. C.) Ha a címben irt kérdésre nemcsak a föld. gép, szerszám a sági termelőfolyálBat felett a közüfelelni akarunk, akkor előbb azt kell közösségé, hanem a közület hatá- letet illeti meg csüpán, addig az
megismernünk, hogy mely végcélra rozza meg azt is, hogy az egyesek- anarchizmus az egyén szabadságát
a ruházatból stb. a lehető legnagyobb mértékbe.i kitörekszik a szocializmus. Ez a vég- nek a táplálékból,
mi jut. Máskép kifejezve ugyanezt: terjeszti. A szocializmus célja a
cél nem más, mint a mai gazdasági
megxáltoztatása,
viszonyok teljes átformálása.
Miután A szocializmus mellőzni akarja a fennálló jogrend
magántulajdonát, a az anarchizmusé pedig az, hogy a
pedig a nemzetgazdaságtan az a tu- munka-eszkczí'k
sutba veti.
domány, melynek az emberi közö- kommunizmus
pedig a munka- j jgrendet egyáltalában
Minden jogi kényszer szűnjön meg
sületek gazdasági élete képezi a tár- termekekét is.
gyát, a szocializmus sem egyéb,
A kommunizmus a magántulajdon s mindenki ura legyen a határozatmár amennyiben tudományos alapo- korlá ozásában túlmegy a szocializ- jának. Mindenki azt teheti és azt
kon nyugszik, mint a nemzetgazdaság mus követelményein, az agrárszocia- mulaszthatja el, amit akSr.
keretein belül kijegecesedett irány. lizmus
pedig kevesebbet követel
Alapjában eltér a szocializmustól
— És mi a szocializmus végcélja ? nála, kisebb mértékben kivánjacsak az állam-szocializmus
is, mely alatt
A termelési eszközök
magántulaj- korlátozni a magántulajdont. Az nem azt kell értenünk, amit Roddonának
megszüntetése.
Termelési agrárszocializmus egyetlen kívánalma, bertus és Lassalle
terveztek, hogy
eszközök neve alatt mindazokat a hogy meg akarja szüntetni a magán- az állam valósítsa meg a szocialista
de a magán-tőketulaj- jogrendet, hanem azt, amidőn az
gazdasági javakat értjük, melyek uj földbirtokot,
javak előállítására szolgálnak, tehát don emellett megmaradna.
állam a magántulajdon jogának elvi
mindenekelőtt az összes fekvőség és
A szocializmustól teljesen meg alapján állva egyes kivételes esetektalaj és minden tőke, vagyis gyár- kell különböztetni az
anarchizmust, ben, ahol forgalmi érdekből az kítelepek, gépek, szerszámok, félter- mely a szocializmus legszélsőbb vánatos, a magángazdasági üzemet
mékek, nyersanyagok stb. Mig ma ellenlábasát képezi. Mig a szocializ- közületivé alakítja át.
minden kulturáltamban a termelési
eszközök felelt való rendelkezés
magánszemélyek
jogát képezi, addig
a szocializmus teóriái szerint a jövőben a rendelkezés jogát az egyesekNapi 500 korona bírságot rónak ki a g á z g y á r r a .
től meg fogják vonni és azt a köA miniszterelnöktől várjuk a s e g í t s é g e t .
zületre ruházzák. Földbirtoka, gyára
senkinek sem lehet. Sőt a tulajdonSZEGED, január 29.
formailag megtámadni, akkor kár
jog itt átszáll az államra, azaz az
(Saját
tudósítónktól.)
minden tollvonásért.
emberek bármi néven nevezendő
A szegedi légszeszgyár és Szeged
Ezután dr. Bodnár
Géza a polgazdasági közületére. A definíció tevárosa között duló áldatlan harc gármester kérésére felolvasta az
hát a következő volna: A szocializtegnap délután ujabb hadtápállo- egész idevonatkozó rendeletet, amit
mus a nemzetgazdaságtannak
az az
máshoz jutott. Több alkalommal, követőleg azt vitatták a jogászok,
iránya, mely a termelési
eszközök
de legutóbb tegnapi lapunkban is hogy a szerződés tényleg ínapelmagántulajdonának
megszüntetését
ismertettük a két fél között lévő lábilis-e vagy sem ?
kívánatosnak
tartja,
vugy
pedig
vita tárgyát képező anyag lényegét,
Dr. Reiner:
A miniszterhez kelabban a véleményben
él, hogy az
mely ügyben tegnap délután a jog- lene előterjesztéssel élni.
emberiség
fejlődésben
van efelé a
ügyi bizottság tagjai Balogh Károly
Több jogász:
Az összmiaisztársadalmi
irányzat felé.
előadó, Turóczy főügyész, Taschler tériumhoz.
Különbséget kell azonban tennünk főjegyző, Berzenczey főmérnök, WimDr. Turóczy főügyész: Be kell
a szocializmus
és a szociáldemokrá- mer igazgató, Tonelli titkár, Hauser, várni a hat hónap leteltét és revíés Koós igazgató részvé- ziót kell kérni.
cia között. A szociáldemokrácia po- Szijjártó
litikai párt, mely jelenleg egy hatá- telével, Somogyi polgármester elnökDr. Bodnár:
Tény, hogy a gyár
rozott programot kiván valóságba lete alatt értekezletet tartottak.
sok mulasztást követ el, ezért bírvinni s a jelenben és a közel jövőre
Balogh tanácsnok elmondja első- ságokkal kellene sújtani. A bírság
bizonyos célokat tűzött maga elé, sorban, hogy a döntőbíróság annak azonban csak 500 koronáig terjed,
miért is ezeknek a céloknak eléré- idején gázszakértőkkel egésziteíte ki tehát egyidejűleg fel kellene a birséhez szükséges politikai hatalmi magát és igy a gáz árának meg- ságdijakat emeltetni.
eszközök : választójog stb. birtokába állapításában is döntöttek. Ez ügySomogyi
polgármester
ezután
kiván jutni. A szociáldemokrácia ben azt javasolja, hogy forduljanak összesítette a Bodnár szavait is kögazdasági végcélja szociális, miután a rendes bírósághoz. Dr. Reiner vető és Wimmerrel is fűszerezett viták
olyan gazdasági berendezkedésre tö- ügyvéd kérte a vonatkozó minisz- anyagát, melyeknek konklúziójaként
rekszik, melyben a termelési eszké- teri határozat felolvasását, ami meg kimondta, hogy a miniszterelnökhöz
zök nem képezhetnek magántulaj- is történt.
feliratot intéznek, másrészt pedig
dont. És ebben az értelemben mondSomogyi polgármester: Csupa éles azonnal felhívják a gázgyárat arra,
hatjuk azt, hogy a szociáldemokrata eszű jogász van itt és mégis össze- hogy szolgáltasson gázáramot, mert
egyszersmind szocialista is, — de a zavarodunk e bonyolult ügyben.
ellenesetben 500 korona napi pénzszocialista nem kell, hogy szociálA választott bírósági szerződés kö- bírságot fognak a gyárra kiróni.
demokrata legyen. Mert nein min- rül a jogászok között hamarosan
Ezt követőleg a hosszura nyúlt
denki egyezik meg a szociáldemokrá- kitört a vihar, mert nem voltak egy tárgyalásaik harmadik fázisaképpen
cia programjával, taktikájával és véleményen.
a gázgyár megváltására vonatkozó
világielfogásával, aki mint tudomáWimmer:
Azt a frontot kell meg- petitumokat olvasta fel Turóczy főnyos nemzetgazdász arra a meg- találni, ahol a gyárat megtámad- ügyész. Elmondta a főügyész, hogy
győződésre jutott el, hogy a terme- hatjuk.
miután nem akarta a nagy felelőslési eszközök köztulajdona előbbreDr. Szivessy Lehel azt indítvá- séget egyedül vállalni, a keresetet
való^a magántulajdonnál és hogy ez nyozta, hogy a vonatkozó szerződést jogászokkal egyetértőleg csinálta
át ke!l, hogy édja a helyét amannak. kérjék be s ezután lehet majd arról meg. A jelenlévő hivatkozott jogáSok szocialista abban a hitben él,hogy beszélni, hogy amint Wimmer mon- szok ezt igazolták is.
csak száz és száz év multán válik a dotta, frontot vegyenek a gázgyár
Wimmer kérte a jogászokat, hogy
szociális társadalmi rend lehetővé. ellen. Dr. Széli Gyula a jegyző- ha egy percre is, de kapcsolják ki
könyv beszerzését is kéri, amihez a a paragrafusokat a fejükből és igyeA kommunizmus
céljában tulha
ladja a szocializmust, amennyiben Szivessy - féle indítvánnyal együtt kezzenek az ő praktikus álláspontnemcsak a termelési eszközöket vonja Somogyi polgármester is hozzá- jára helyezkedni.
el az egyes személyek rendelkezési járul.
Turóczy: a jogászok vitáját azzal
köréből, hanem a
kinzum-eszközöEzután Balogh tanácsnok felol- szakítja fé'be, hogy vannak még
keti s. A szociális államban nem lehet vasta a luxus-villany és az áthárí- neki is fegyverek a kezében, melyesenkinek termelő vagyona, nem lehet tásra vonatkozó pontosatokat. Ja- ket azonban elveszít, mihelyt azok
földje, gyára stb., — de konzum- vasolta, hogy revideálják a döntő- a nyilvánosságnak — s igy a gázugyona
lehet, vagyis szabadon ren- bíróság tévedéseit.
gyárnak is — tudomására jutnak.
delkezik munkájának hozadékával
Somogyi:
Hol volt a tévedés?
A magánvitások szócsatái után az
és ez/el a munkahozadékkal, tehát
Hauser:
Rosszul szoroztak.
ülést Somogyi polgármester ezután
a végzett munkaórák fejében olyan
Wimmer:
Ha nem tudjuk őket berekesztett.

Mi a szocializmus?

A jogászok és a gázgyár.

ÓVÁS!

Aktuális kérdésekről
nyilatkozott a főispán.
SZEGED, januar 29.

Munkatársunknak alkalma nyílott
dr. Aigner
Károly főispánnal az
aktuális kérdésekre vonatkozólag
beszédet folytatni, amelynek tartalmáról az alábbiakban számolunk be.
A főispán mindenekelőtt Beihlenék látogatásáról beszélt és ezzel
kapcsolatosan kijelentette, hogy az
egyetemi tanárok látogatása és ujabb
szemléje döntö befogással lesz a
kolozsvári egyetem Szegedre való
helyeztetésére, amit egyébként bizonyosra vesz a főispán. A vendégek
tiszteletére 4-én a város ad ebédet,
5-én pedig Aigner főispán vendégei
lesznek.
A fegyelmi választmány, melynek
tudvalevőleg a főispán az elnöke,
most a dr. Hollós József orvos ellen
folyamatban lévő fegyelmi vizsgálat
adatait gyűjti össze. Döntés ez ügyben csak az adatok beérkezte után
várható.
A tisztújítás kérdése, mely az
érdekelteken kívül igen sokakat foglalkoztat, a főispán szerint nia még
nem lehet aktuális. Ha csak a
belügyminiszter rendkívüli intézkedést nem foganatosít ez ügyben,
ugy az ősz előtt nem lesz tisztújítás.
A haranggyüjtési akció, melyről
már megemlékeztünk, igen szép
eredménnyel folyik. Háromszázezer
koronát kell összegyjijteniök s ez
összeg fele már együtt is van. A
harangokat már most megrendelik,
mivel az érc ára folytonosan emelkedőben van. A gyűjtéshez nagyobb
összegekkel dr. Milkó Endre (40.000
korona), továbbá Back Bernát, Szeged-Csongrádi
Takarékpénztár
és
a Vimmer-féle
kendergyár (5000—
5000
korona)
járullak
hozzá.
A gyűjtés befejezte után az adományozók névsorát hirlapilag fogják
leközölni. Ezzel az akcióval kapcsolatosan a böjti napokban, tehát
február elején meghívás
folytán
Szegedre jön a Palesztr.na énektársaság száztagú kórusával, amely a
katolikus templomokban fog szerepelni. Az énekkar, melynek élén
Z. Kozma Géza, a József Ferenc
Szeretet-Otthon
Egyesület elnöke
áll, Budapesten nagy sikerrel hangversenyezett és néhány nápig fog
Szegeden maradni.
Aigner főispánnak igen szép és a
városra fölöttébb előnyös kulturális
vonatkozású tervei is vannak, melyekről egyelőre nem áll módunkban
nyilatkozhatni.

Huber Elzike

Csányi Mátyás
zongoraművész közreműködésével tartja
tánc- és mesedélutánját
TS

Január 3 0 - á n , va> á r n a p d a.
5 óravor a Tisza-szállodában.

Jegyek Thálíánál, Kárász-utca és vasárnap a pénztárnál 3 órától válthatók.

Gépírásban perfekt
irodistanő
azonnali belépésre alkalmazást
_ — . nyerhet.
=
87
Ajánlatokat fizetési igény
megjelölésével . I R O D I S T A " jelige alatt a kiadóhivatal továbbit

Ne ü l j ö n fel h a n g z a t o s r e k l á m o k n a k I

ÓVÁS!

Sr^tVduffteiiifíiz0.^1^:. Hungária Cipőgyár R.-T. üzletébe.

SZOLID K i s z o c . a A c . A f i t

Szegedi üzlet: Kárász-utca

Kérjük a kirakatok megtekintését!

14.

Telefon:

6-M.

X
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Gyár: Nagyvárad, Biharmegye, Magyarország.

SZEOED

Szeged, 1921 januárJjO.

HÍREK.
A kék hegyek.
Ha
ne
De
ha

egyaer Innen elmegyek,
tudja azt meg senki senki...
Jó tesz menni, metszi menni,
hívnak engtm kék htgyek.

De tlviuem a bánatom,
amelyet óva rejt a lelkem,
t amelyet nem keresve leltem,
amig szerencsém
kutatom.
Megoldást vár a nagy Talány . . .
A kék hegyek ha ujrv
hinak,
megindulok: utján a sírnak.
Párszor hiányzom majd tatán, —
s Ön kérdi majd ugy
néha-néha:
— hol is maradt a bús poéta.
—
S-r.

Ady emléknapra.
SZEOED, január 29.
A régi Róma, még a cannae-i vereség
után is köszönete* mondott consul-ának,
hogy hazája sorsán kétségbe nem nett.
Hunyadi Jánost az egykori magyar még
Várna után is országsíerte ünnepelte. Hát
csak a huszadik század magyarságát ejthette annyira hatalmába a gyűlölet szelleme, hogy nagy fia csodálatos értékeiről
mindenestül megfeledkezzék és csak tévedéseit és hibáit — átkozza?
Mert elismerem, mig nagy és hatalmas
nemzetek, kiknek a költészet pihenés, költőjükben tisztán az esztetikai örökkönélőt
kereshetik, addig Magyarország törzsétől
elszakított tagjai s megmaradt roncsának
gyötrő sebláza korántsem alkalmas, hogy
bennünk az obtectio szemlélőt és a nyugodt aiü élvezőt keltse életre. Mégsem illő
azonban, hogy a magyar közönség hazaárulói között emlegesse azt a fiát, akinek
politikai pártállása és társasága mindinkább tényleg abba a szélsőségbe billent,
mely országunkat tönkretette, illetve fejveszett hazánk pusztulását teljessé tette,
— de akinek mély és igaz magyar leikénél talán seukisem érezte kinzóbban azt
a kiváltképpen magyar fájdalmat, hogy
isten adott hazájának sok nagytehetségű,
ambiciózus fiát, de ezek, ha .mocsaras
tAnán bércekre vágytak, egy kis halomig
hoita a lábuk*, iia .nagy sorsra vágytak,
rokkanva, jutottak el az éjszakáig*. Hány
magyarral volt ez igy Bessenyeitől kezdve
Katonán, Bólyain át Ady-ig ?
Hát nem méltók-e a próféták, nem
méltó-e maga az Üdvözítő a biblia könyveire, mert majd szent haraggal dorgálva
népét, majd ineg legkeserűbb könyhullajtásai közepette jövendölgették Jeruzsálem
pusztulását, ha meg nem tér? De miként
Izrael népe reájuk, a magyar sem hallgatott költőiére, hanem, midőn bekövetkezett
az uj Mohács, melyet lázálmában Ady
maga szólogatott elő, hogy népe észbe
kapjon: — Ady deatrtütciója mind« pusztulásnak az oka . . .
Pedig Adyt internationalista eszmékkel
való kacérkodásai közepette is s amikor
külföldi tartózkodásai alatt néha megátkozta keleti (ajtaját, mégis szüntelenül
nyugtalanította öt fel-feldobó, de földjére
azászor is wsauhuzó luxija, nttlf nemcsak etátkcUH
v«R seetnébea, db hazája
is. meivosk J Ű U S kimben, vészben is
benne (a költőben) harsogott*.
J t j vájjon mit akar vele
fivcwedek Mae, snlya átka?
A Sora, a sorsa
A sortom ragy Tragédiáját*
Éa kne é, nz Istennel kétségbeejtő szívóssággal, hasztalan makacséggal hadakozó lázadó szenein végül is .megemelte
kalapját mélyen* a feszület előtt s mint
.oseirévész őszi fiisarj vetette magát Isten
kassája elé, mondván: .Rendén van Úristen f*
Kent, az embert nem tehet, nem szabad
a pesti Astóha-wtálló h á t o n * kérdő plakát-forradatmat cstnáló .hőiéivel" egy.
sorba állítani.
Való igaz, Ady lelke sakkal betegesebb
pesszimizmusa sokkal energiamegbontóbb
vo«, a magyar jövőben oly kevéssé tudott
.egy sugért, egy kis fényt" -«mint Petőfi
mondja — felfedezni, hogy már csak ezért
sem lehetett (s a jövőben sem lehet) népének fáklyavivöje, zászlótartója. De nem
Dotgtlt-e rá népe huabavájji ostorcsapásaira? Aztán nagy költő lett volna-e, ha
megalkudott volna közönségével ? Ha imiJjltavolna a ntagvar nagyságban való sfltmeljnsk némi éltető melegét, ha
•o"
«z 6, felzaklatott, jövőbe látó lelke
nem érezte?
SegyákaJán számot tudott volna adni
becsületes lelkiismrretének, ba hallgatott
volán akkor, mikor vérbeli Ilrikoe lelké-

Nagy rágalmazást pör a járásbíróságon.
— Rákos Árpád ügyébsn folyik a bizonyítási sljárás. —
SZEGED, január 29.
(Saját
tudósítónktól.)

Érdekes hátterű rágalmazásí pörnek a tárgyalását kezdte meg ma
félkilenc órakor dr. Martlnyi László
járásbiró. Az újságolvasó közönség
élénk emlékezetében él még az a
nagyszabásu küzdelem, amelyet a
háború ideje alatt és a forradalmi
napokban a szegedi cipésziparosok
és érdekelt kereskedők vivtak a
közélelmezési hivatal cipóosztályával.
Az akkor felmerült vádak még ma
sincsenek tisziázva és igy történhetett az, hogy Szegő Ernó kereskedő
a mull év augusztus havában többek előtt panamisiának
nevezte
Rákos Árpádot, a cipöhivatal egykori vezetőjé*. A kijelentés miatt
Rákos
rágalmazásért
feljelentette
Szegőt a járásbíróságnál. Szegő
védőjének utján kérte a valódiság
bizonyítását, amit a járásbíróság el
is rendelt és ez ügyben ma kezdték
mee a tanúkihallgatásokat.
Elr.ö tanú Csonka
Ferenc tanár,
az átvizigátó-bizoitság egykori elnöke volt, aki elmondta, hogy a
felmerd t panaszok alapján az árvizsgáló-bizottság megvizsgálta a
Rákos által kiutalt bőrüket és azt
igen silány minőségűnek találták.
A következő tanú Landesberg Jenő
kamari titkár. Felemlili és ujságközlen.ényckkel igazolja, hogy az
iparosok és kereskedők a cipösztály
visszaéléseit gyűléseken tárgyalták.
A francia megszálló csapatok határozott utasítására és internálással
való fenyegetéseire azonban le kellelt venni az ügyet a napirendről,
nehogy a kereskedőket és iparosokat internálják azért, mert egy városi üzem működését bírálják. A
Balogh tanácsnok által igért elszámolás még ma is késik. Felemlíti,
hogy a bőrügyben ezelőtt pár nappil két, a belügyminisztérium által
kiküldött "budapesti detektív nyomozott S/egeden. Tudomása van arról,
liogy Rákos a franciák közbejöttével
Tiiesztbe utazott olcsó bőrt szerezni,
de bórt nem hozott. A gydléseken,
ahol megjelent, de az egész városban is állandó btszéd tárgya volt
akkor, ho^y Balogh és Rákos panabői előtörtek a teste börtönfalait csaknem
szétrepesztő lázadó érzelmek és gondo-

latok?

Nem, a nemzet önmaga ellen vétkezik,
ha nem hódol illó tisztelettel nagy költője
emlékének, aki a korabeli féltehetségek,
vagy legföljebb tehetségek közül egyedül
én el a XIX. század nagyjait, ha sajátsáosan egyéni stílusára ráolvassa az .értetetlen"-t, holott igéi, mint a titokzatos
félhomályba merült völgyek, csodálatos vegetációt rejtenek.
Szent meggyőződésem hát, hogyha a
mai anyagi nyomorúságból raég ez életünkben átmenthetjük lelkünket egy jobb
világba, amely majd érzékkel bir a halottai
iránt is (hisaen ez már az élők iránt is
érzéketlen I), ha Csonka-Magyarország majd
újra földrajzi fogalommá válik, akkor
majd a lehiggadt szenvedélyek végkép igazot tognak szolgáltatni a magyar iroom, a magyarság e nagy félreértettjének.
D. S.

S

a

— Telefon-ankét. A Kereskedelmi és Iparkamara titkárt hivatala
kéti a meghívottakat és az érdekelteket, hogy folyó hó 30-án délelőtt
fél 12 órakor a Kereskedelmi és
Iparkamara nagy gyüléstermében a
telefon-ankétre lehetőleg teljes számban. az agy rcrdkivüli fontosságára
való tekintettel, megjelenni szíveskedjenek (M. T. I.)
— A SzWFC éa MTE nagy
sportmatinéja folyó hó 30-án délelőtt fél 11 órakor lesz a Belvárosi
Moziban, amely matiné iránt már is
igen nagy az érdeklődés.

máztak, azonban azt, hogy kinek a
részén van az igazság, ő nem tudja
megállapítani.
Schwartz Manó lényegtelen vallomása után Csipel Sándor cipész
elmondja,
hogy
Magyarkanizsán
egy Batta
nevű hadnagytól több
ízben vett a maximális áron felül
bőrt, melynek eredetéről a hadnagy
azt a felvilágosítást adta, hogy a
szegedi kö7élelmezési hivatal cipőüzemétől való. Szegeden is vett át
ugyanattól a hadnagytól bőrt, amely,
mint a rajtalévő pecsétekből meg
álllapitható volt, tényleg a közélelmezési hivataltól származik.
Kálmán Ernő börkereskedőt hallgatja ki ezután a járásbiró. Vallomásában előadja, hogy üzleti összeköttetésben állolt Rákossal, kinek
nyilt üzlete is volt. Megtörtént, hogy
Rákos az árut maximális áron számlázta, de valóban a maximális áron
felül kellett fizetni. Az árut, Rákos határozott kívánságára, mindig
késő este hozták az üzletébe. A
bőr
mielőbbi
feldarabolásánál
két alkalommal Rákos személyesen
segédkezett anélkül, hogy erre valaki kérte volna. Véleménye szerint
az üzlet nem volt reális, de neki
azért kellett ily üzletekbe belemennie,
mert negyven embernek adott munkát és bőrt máshonnan, mint Rákostól, nem tudott szerezni. Egyszer Rákos egy levél fogalmazványát küldötte el hozzá azzal, hogy
azt szórói-szóra lemásolva, aláírásával lássa el, hogy az bármikor
mentségül szolgáljon Rákosnak a
megkötött üzletek tisztasága mellett.
Rákos azt akarta, hogy a vételekről
az
alkalmazottak
közül
senki
tudomást
ne szerezzen, éppen
ezért azt kérte Kálmántól, hogy
a fizetéseket ne az alkalmazottaival,
hanem személyesen eszküzö'je. Határozottan állítja, hogy Rákos a közélelmezési hivatal által kiutalt bőröket nem adta át a bőrfeldolgozó
iparosoknak, holott ez kötelessége
lett volka. A tanút vallomására megeskették, majd Polgár Emil cipész
kihaHgatási következett, amely azonban lapunk zártakor még tart.
ítéletre két-három hét múlva lesz.

Belvárosi Mozi
31-én este 8 órakor

a Szegcdi Általános
MunKásdalkör
hangversenye
Sdxwach Imre karnagy vezetésével
2-án délelőtt 11 órakor

Szász Zoltán
tudományos felolvasása

— Dr. Rapaport S a m u bel- és
ideggyógyász értesiti betegeit, hogy
rendelőjét Kelemen-utca 7. szám I.
emelet helyezte át
— Délvidéki-est s MOVE-bm. Február 1-én délután 5 órakor a MOVE közművelődési kör szokott heti előadásán
a Délvidéki Liga közreműködésével délvidéki-est leBz. Dr. Benísch Artúr budapesti főgimnáziumi igazeatd, a Délvidéki
Liga jeles főtitkára fog előadást tartani a
Délvidék nemzetiségi viszonyairól, különös
tekintettel Szegedre Mikes Margit urleány
pedig Herceg Ferencz Rab mozdony cimü
gyönyörű elbeszélését adja elő.

— Az osztrák
koronajavsk
sorsa. A N. W. T. jelenti: A jövő
hónapban az állam a maga tulajdonába veszi át a koronajavakat. A
Sehönbrunnak, a Belvedere-kastélynak, az udvar és az udvari bankoknak az átvétele már legközelebb
meg fog történni. Az udvari alkalmazottak is átkerülnek az állami
alkalmazottak státusába.
— A 8ssfsdl Katolikus Névédá-Efcyssfilat február 4-én délután fél 6 órafcsr
a Tisza-szálló nagytermében közművelődési esiélyt rendez. A közművelődési estélyen az ünnepi beszédet dr.-~/>. Zaéravecz István tábori o»spök mondja. Szerepelnek még Sx. Tóvólgyi Margit és K. Déry
Rózsi úrasszonyok te Somlyódy Psraoc
művészi tánccsoportja. A zenei számokat
Flchtner Sándor karmester vezénylete alatt
a szegedi gyalogezred zenekara látja al.
Jegyek még kevés számban kaphrfók •
Szent István-Társulat könyvkereskedésé-

ben és délutánonként 2-5 óra között az

egyesület Korona-utca 18. sz. alatti helyiségében.

x Csak 1 n a p i g , h é t f ő n mutatja
be a Korzó
Mozi
a szezon első
nagy Nordlsk vígjátékát a Sinnfein
kisasszonyt, ö t felvonáson keresztül
csupa humor és szellem váltja ki a
néző elragadtatását. A főszerepeket
a dán mozimüvészet legjobb erői
Bessie Barriscale és Charles Ray
játszák. Kedden a diadalmas TihMinh IV. része kerül bemutatásra.

KORZÓ-MOZI
> KSTtf-S:

Szombaton te vasárnap,
január hó 29. te 30-én

Tin-MINH.
III. r é t z .

6 felvonásban.

3 epizódban.

Hetedik epicód: Rao, az InMaj uralkodó
szolgája. Nyolcadik epizód: Álruhában
Kilencedik epizód: A
reménysugár.
Főszerepben :

REMf CRESTÉ

OUDCU.

— A Szeged-Csongrádi T a k a rékpénztár ezúton is tudatja t. ö t letfeleivel, hogy folyó évi január hó
31-től az üzleti óráit délelőtt háromnegyed 9-tól 12-ig és délután 3-tól
fél 5 óráig tartja.
— A Pusztaszeri Árpád-Egyesület bálja. A Pusztaszeri AprádEgyesttlet február 7-Hcl
baljának
sikere érdekében buzgón fáradozik
az 50 tagu női és a 100 taga férfi
rendezőség. Az e&tély folyamán 60
pár fog körmagyar táncot lejteni és
minden a bálon megjefenő urflö,
egy a női rendezőség állal házilag
festett művészi kivitető táncrendet
kap. A rendezőség kéri mindazokat,
kik eddig tévedés fotytán ftiegfrtvót
nem
kaptak volna, fontoljanak a
3 - 9 8 . , vagy 1—41. telefonszámok
alktt jelentkező elnökséghez.
— Ó r a j a v l t á s ékszerkészités jótállással. Babóx, Oroszlán-utca.
„
— A Dugonics-Társaság M o l v M ó - l t é a a . A DtMdWfc»-Ti!Uség, mírft már jelentettük, vasárnap
délután 4 árakor a városháza fUTtstt
közgyűlési termében ülést tart, amelyen a novellapályázat három nyertese: Donászy Kálmán, Szdnthó Dénes és Kristóf
István felolvassák
novellájaikat. Itt enKtjtik meg, kegy
február 6-án, amikor gróf
Bethlen
István kíséretében a kokwvári egyetem több t»-.ára Szegedre érkezik,
a Dugonics- Társaság isinél felolvasó-ülést tart, amelynek műsorát
tudományos előadás, költemény és
néppróza szerepel.

Szeged. 1921 janttárT3>.
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Lánczy Leó temetóse.

— Félmilliós részvénycsalás.
x A férj, feleaég és a harmaBudapestről telefonálja tudósítónk : dik mindig érdekes témáját egy
BUDAPEST, január 29.
Január 5-én megjelent egy magas, finom és kedves 5 felvonásos szinmü
sovány, csontos, fekete nyírott ba- keretében filmre vitte egy kitűnő
A magyar közgazdaság felvirágozjuszu fiatalember a Magyar-Olasz amerikai gyár. A Széchenyi
Mozi tatására egy egész emberéleten át
Banknál. Egy levelet adott át, mely- közönsége örömmel élvezi a pompás kifejteit alkotó munkájának színheben Bronner Heinrich bécsi igaz- felvételeket, melyek az amerikai lyéről, a Kereskedelmi Bank székgató a banknál leiétben kezelt 50 milliárdosok világát tárják elénk. házából ma délután két órakor eldarab Batóti részvényének kiadását A Boxer sportfilm izgalmas verseny- temették Lánczy Leót, a pénzügyi
kérte. A banktisztviselő közölte vele, jelenetei is nagy sikert aratnak.
világ nagynevű vezérét. A temetésen
— KossTak a kOit aitaság-telep loval.
hogy előbb meg kell állapítani az
A köztisztasági telep vezetője, Markgraf
x O t t o m á n o k é r t é s m a t r a - megjelentek: Gróf Teleki Pál mialáírás valódiságát és csak azuián
Vilmos bejelentette a tanácsnak, hogy a
Lóránt pénzc o k é r t Balogh kárpitoshoz forduljon niszterelnök, Hegedűs
telep lovai igen ros«z bőrben vannak,
adhatja ki a részvényeket. Hetediügyminiszter,
Hegyeshalmy
Lajos
a legnagyobb bizalommal, Kossuth
ugy hogy azokat nem használhatják. A
kére rendelte oda isinét a felet, aki
kereskedelemügyi
miniszter,
Pékár
tanács a javaslat szerint e lovakat a gaz11 órakor meg is jelent és a rész- Lajos-sugárut 6. Telefon 12—03. 156 Gyula és Valkó Lajos államtijkárok,
dászati hwatal rendelkezésére bocsátotta,
x H a m i s c s o n t f o g a k é r t , arany
vényeket ki is adták. Elismervényt
a Markgraf által kért 180 ezer koronát
Heinrich Ferenc, Berzevtczy
Albert,
pcJig, mely uj lovak beszerzésére szükállított ki, melyet Szedloy Ernő név- ékszerért és briliánsért legfőbbet báró Ghillány
Imre, Rubinek Gyula,
séges, meg fogja szavaz'atni
vel irt alá. A bar.k érdeklődött fizet Gáspár, Kölcsey-utca 2. szám. Bárczy
Islván, báró Pap
Géza,
x Me^taiaiták «z Arany koronát. Bronner Heinrichnél, aki visszatáv- Óra-, ékszerjavitás olcsón.
.«
báró
Skerlecz
Iván,
báró
Szterényi
A Belvárosi Mozi megint egy ujabb iratozolt, liOfjy a részvények elviteJózsef, báró Hazai
Samu és még
filmmel brillírozik. A hétfői, keddi lével senkit sem bízóit meg. A
igen
sokan.
és szerdai műsorán bemutatja a rendőrség Szedlayt megtalálta, aki
Haypál Beuö mondotta el gyászTELEFON: Igazgatóság 455.
szezon legelső és egyúttal a legjobb előadta, hogy ö egy bankcég alkal—85.
„
Pénztár
11
:
beszédét,
melyben igy aposztrofálta a
Henny Portén filmjét. Hcnny Portén mazottja s a részvények fölvételével
nagy halottat:
ismételten gyönyörködtetni fogja há- főnöke bizta meg, aki erre egy Klein
Január 31-én, hétfőn
— Magyar volt és keresztyén. A
lás publikumát, sajnos csak 3 na- nevü egyéntől kapott megbízást. A
CSAK EOY N A P I O I
kereszlyénséget nem kifordítva vipig, mert igy is csak a legnagyobb rendőrség nyomoz.
selte, hanem belül, ami csak jót és
nehézségek és áldozatok árán leheA szezon első nagy
nemeset áraszt.
tett megszerezni c hatalmas filmx Előzetes jelentés. KEDDEN,
Nordlik vígjátéka:
szenzációt, melynek „Argny korona" február 1-én mutatja be a SzéchenyiDr. Mikecz Pál a tisztviselők nea címe. Olga Woiilbück világhírű Mozi az idei filmszezon legtökévében búcsúztatta el a halottat,
regénye ez, melyhez kevés hasonló
majd Hegedils Lóránt pénzügyminiszm slerien filmre átdolgozott müvei dorfilmjét, a n"
ter mondott beszédet. Beszédében
találkozunk.
megállapította:
— Megint GUtner Mária. A rendőri króVígjáték
5
felvonásban.
— Az ő nagyságát abban lilom,
— Blmbóhulláa. '/arján
Pálnak, az
nikában az utóbbi időben gyakran előforduló
hogy
a napi munka áradatából örökOsztrák-Magyar Bank tisztviselőjének - és
név Qlltner Máriáé. Nemrég azt olvastuk
Főszerepben: Bess-e B a n l s o a l e
nejének Nagy Erzsébetnek kisbabája, Magbecsűt tudott alkotni. Ezért nem fof
tóla, hogy kloroformos rablók támadták
és C h a r l e s R a y
dus 29-én rövid szenvedés titán elhunyt.
meg, majd rosszlelkü betörők ki akarták
ő soha kOzülürik elmenni.
Temetése 30-án, vasárnap délután 3 órafosztani lakását, de a rendőri nyomozás
Heinrich Ferenc a budapesti Kekor lesz a Vitéz-utéa 5. sz. alatti gyászsorán minden esetben megállapították,
Flőadáíok hétköznap 5, 7 és 9 órakor,
tioaaasok v a s á r n a p 3 > 5 7 é s 9 órakor.
házból.
reskedelmi Testület és a Kereskehogy egy hisztériás nő rémlátárairól van
>. • — Gabon--ankét. A mngyar köz- szó és nem bűnesetről. A régi esetek isdelmi Akadémia nevében búcsúzgazdasági társaság gabonaellátási métlődtek meg tegnap is. Egy ijedtképü Németországra 262 milliárd tatta el Lánczy Leót.
ankétjának tegnapi napján Dacher fiatal házaspár jelent m g tegnap késő
A beszédek ulán a gyászkocsin
aranymárkát vetettek ki.
este az ügyele es tisztnél és elpanaszolEmil, ipolyi Keller Gyula és Aczél ták, hogy mig ők a moziban voltak, Oremelték a koporsót.
BERLIN, jan. 29. Az Est irja:
Gfea, a szegedi Back-malom igaz- gona-utca 2. szám alatti lakásukon betöNegyednégy órakor indult el 1
Mai
kelettel táviratozzák Párisból:
rők
jártak,
felforgatták
az
egész
lakást,
a
gatója tartották meg előadásukat.
menet a Dorottya-utcán, a Vörösma reggeli száma a LegMind a hárman örömmel üdvözlik, náluk albérletben lakó Giltner Máriát A Matin
marly-téren, a Deák Ferenc-utcán, 1
összekötözték és szájába rongyokat tömhogy a kötött gazdálkodás helyébe tek, ugy hogy eszméletlenül fekszik a főbb Tanácson történtekről" a követ- Károly király-uton és a Rákóczia szabadkereskedelem lép. A kö- lakásban. A jelentésre azonnal rendőri kezőket irja: A megállapodás sze- uton
végighaladva vonult ki A
vetkező ülést ma délután 5 órakor bizottság szállt ki a helyszínre és az ügye- rint a német birodalom 42 év alatt Kerepesi-uti temetőbe.
262 milliárd aianymárkát tartozik
letes rendőrorvos vizsgálata után megállatartják.
A simái Kovács Emil református
pították, hogy betörők egyál tálában nem
x Tá'rogaeauk a tűzoltókat I jártak a lakásban, hanem az egész komé- fizetni és kivitelére 12 és fél szá- lelkész mondott szivbemarkoló be1-én, kedden a 7,7 és 8 órai elő- diát csak a hisztériás Giltner Mária eszelte zalék adót vetnek a szövetségesek szédet. Négy óra elmúlt, mikor a
adások teljes bevétele a szegedi ki beteges képzelődéseiben. Ime igy le3z javára.
koporsót leeresztették a sirba.
A tulmagas
tűzoltóság javára fordittatik. A mozi- az egyszerű villamos-l alauznő neves nő a
szegedi közéletben.
ügyvédi honoráriumok.
előadáson kivül 3 előkép lesz be— A drágaság megszüntetése
mutatva, kizárólag a tűzoltóság által, mindnyájunk kötelessége, ezért vásáBUDAPEST, jan. 29 (Saj. tud.)
azonkívül a helybeli szinház művészei roljunk Lukácsnál,
Mérey-u. 13. sz. A fővárosi ügyvédek körében mozfognak magánszámokat leadni. Bel- alatt, ahol a fűszeráruk és háztartási galom indult meg annak érdekében,
Hétfő
Kedd
Szerda
városi Mozi.
A szezon legelső
cikkek a legolcsóbbak. Cukorra liszt- hogy azok az ügyvédek, akik kom— Szegedi vonatkozású — pesti
könyvet elfogadok.
22 munista-ügyekben tulaágos magas perHENNY PORTEN-FILJVUEII
kacsa. Az egyik budapesti napilap azon
—
Feb;uár
5-lg
érvényesek
a költséget vettek fel, ezekből az összeH Z
híradása kapcsán, hogy Hamburger Jenő
vaauti igazolványok. Az állam- gekből most egy bizon/os részt
volt földmivelésügyi népbiztost Szegeden
letartóztatták volnn, munkatársunk ma
vasutak igazgatósága a kereskedelem- visszafizessenek az internálási táborilletékes helyen érdeklődött és azt az érügyi miniszter rendelete alapján ból visszakerülő emberek javára.
tesülést szerezte, hogy az egész hírből,
Olga Wohlbrück regénye 5 felvonásban.
közli, hogy az 1920. évre szóló Volt olyan ügyvéd, aki valamely lesajnos, egy szó sem igaz. A csillagbörtönbe
tartóztatott
kommunista
védelmeért
december 31-ig érvényes éves és
január havában ugyan beszállítottak egy
koronát kötött ki. ElőforHamburger nevü egyént, aki foglalkozásra
ideiglenes szabadjegyek, beleértve a 200.000
nézve szintén tolvaj, de sokkal kisebb
I Í A H Y
O S B O R P I
féljegy váltására szóló igazolványo- dult az is, hogy az ügyvédek azt
kaliberű, mint a másik, kinek elfogatásámondották a letartóztatott hozzákat,
február
5-ig
megtartják
érvéról a jól értesült pes'i lap megemlékezett.
nyüket. A meghosszabbítás nem tér- tartozóinak, hogy fizessenek előre
— Ékszerek, órák nagy válaszjék ki a közjogi alkalmazottak és 30—40.000 koronát s kilátásba
tékban. Szolid árak. Nagy ékszer- és
bizonyos
családtagjaik birtokában lévő szürke helyezték a vádlottnak
órajavitó műhely. Fischer
ékszerész,
Megrendelhető Káráax-atea 15. a*.,
határidőn
belül
való
szabadlábra
és fekete igazolványokra] (M. T. I.)
11. udvar, ajtó 1. Telefonok: 808 és 7tt.
Korzó-kávéház mellett.
351
helyezését. A fogoly nem szabadult
— F i / e s s e n elő Szeged legelső ki, de volt olyan ügyvéd, aki az
és legnagyobb kölcsönkönyvtárában egész összeget elszámolta perköltség
Erdei Ibolijakrémds szappan a
Szalaynál (Kígyó-utca 1).
címén, nem adott abból vissza
leghatásosabb bőrápolószerek
semmit, habár ezzel a családokat
— Tűzoltó-est a Belvárosi Moziban.
Kapható a hld-utcal palikéban és
Február 1-én fényes ünnepi előadást renruinálta is. A mozgalom, mely most
Vslda Imre # S T s s drogériájában.
dez a Belvárosi Mozi a tüzoltófelszeremegindult, arra irányul, hogy az
lések javára. Ez estén kerül bemutatóra
ügyvédi kamara választmánya fogHenny Portén egyik legbájosabb filmje, az
lalkozzék ezzel a kérdéssel és esetArany korona.
Az
előadás keretében
Sassy Nagy Katinka és Cholnoky
Margit
ről-esetre állapítsa meg, mennyit
néhány szép énekszámmal, Fodor Arthur,
kell visszafizetni.
— IV. Károly állapota roszsz<*bbodott. Az Est irja: A Telegraphcn Information jelentése szerint
IV. Károly állapotában rosszabbodás
állott bc. A hőmérséklet emelkedett
és a volt királynak ismét ágyban
kellett maradnia. Az orvosok Fzerinl
aggodalomra nincs ok. Renée parmai
herceg Pranginsba érkezett.

KORZO-MOZI

Barrabish

SINNFEIN
KISASSZONY

Belvárosi Mozi

31

I

2

Arany korona

M8ry faliul kalandja

Bérautó*,

F e b r u á r 6-án
nagy

i tatái

a Kassban. ^

Lesz színielőadás, szerpentin- és
confetti-csata, jelmezverseny,
parkette tánc s<b. stb.

Tánc reggelig.
Számozott helyek.
K&roly Á r p á d é s H o r v á t h
Árpád zenekara
muzsikál.

Barna Andor és Molnár
Rezső pedig
kabaré-számokkal lépnek fel. Az est egyik
érdekessége a három fényes tűzoltói élőkép lesz. jegyeket a Belvárosi Mozi pénztáránál árusítják.

x Elsőrendű javítóműhely. Iritz
József müórás és ékszerész, Dugonics-tér 11. (A Brauswetter-cégnek
10 évig volt elsőrendű szakmunkása.)
Ajánlja pontos óráit és modern ékszereit. Tört aranyat magas árban
VeSZ.

172

Klauzál-téri
Pénzváltó-üzlet

Horribilis
n u r n u i i i ö

árat fi e,ek

í

aranuér,

«®*»ári,j

Dollár,

b r I l i l m o

kért, ezüst p t n z i k é r l

BOKOR

M

Márka, LeI
41

és az összes

=

Idegen pénzek

— •

vétele és eladása

HAVAS GYULA
gépészmérnök, mechanikai, gépjavító és autogén-hegesztő üzem

Dinár,

-

SZEGED, Fodor-utca 2. sz. T f ™

Goitein

Ármin

bank- és tőzsdebizományos, Klauzál-tér
7. (Bejárat Biró Dezső ékszerüzletében.)

TŐZSDEI MEGBÍZÁSOK.
KÜLFÖLDI KIFIZETÉSEK.

SZEOED

Szeged, 1921 január 30.

A városi tisztviselők SÉTfi n
és a város.
— Bárdosa Béla elnök a tisztviselők terveiről —

NEVSZKIJ-PROSZPEKTEN.
- FOLYTATÁS.
SZEOED, január

-

' Olyan fáradtak,

Bethlen István Szegeden.
SZEOED, január 29.

(Saját tudósítónktól)
Szeged város meghívására február
4-én, azaz pénteken városunkba
érkeznek gróf Bethlen István v. b.
t. t., aki az országos menekültügyi
hivatal élén ál! és a kíséretében
lévő báró Horváth Emil államt tkár.
Sebess D_4nes ny. államtitkár, dr.
Hankó Elemér alispán, Márki István ezredes. Velük érkeznek dr.
Schneller István, a kolozsvári egyelem rektora, dr. Menyhárt
Gáspár
jogkari dékán, dr. Szandtner
Pál,
dr. Szádeczky Lajos, Tóth Károly és
Hornyák
Gyula egyetemi tanárok,
dr. Hanosievics
Oszkár törzsorvos,
egyetemi magántanár,
dr. l'eszprémy Ferepc és Csiky József menekült főjegyzők, valamint Beé Oszkár miniszteri osztálytanácsos, Bartos Endre védelmi tiszt, dr. Gaál
István titkár, továbbá Barabás Endre
és Borbély György budapesti ujságirók. Pénteken déieiőtt a küldöttség
újból meg fogja tekinteni mindazon
épületeket,
melyeket Szeged
az
egyetem céljaira
felajánlott, este
pedig részt fognak venni a NávédöEgyesülct által rendezendő hangversenyen, melyen Zadravecz István
tábori püspök is szerepel. Szombaton délelőtt II óraker a városháza
közgyűlési termében gróf Bethlen
István fog előadást tartani, de ugyanakkor beszélni fognak Sebess és
Horváth
államtitkárok is, melyre a
város közönségét is szívesen látja a
város vezetősége. Este a városi színházban Horváth Emil „Mikes* cimü
történelmi színmüvét fogják eljátszani. Bethlen másnap reggel kíséretével Hódmezővásárhelyre utazik,
a társaság másik része azonban Szegeden marad és délután résztvesz a
Dugonics-Társaság felolvasó-ülésén.

lusták az emberek.
Feltűnik
nekem,
hogy ezen a körEltikkadva a melegtől, no meg |
SZEOED, január 29.
elnehezedve hatalmas nagy csimáim- nyénen szokatlanul sok a fehérruhás
(Saját
tudósítónktól)
tól bemegyek a városhaza udvarára hölgy, csöppnyi lakcipíkben, rikitófőbb alkalommal
igy nemrég keresni a vízcsapot. Ne adj Isten, szinü selyemnapernyőKkel, könyvvel
az egyik tanácsülés tárgysorozatán hogv megtaláljam. Nagv busán le- felszerelten. Csakhamar az AlexandraDvor,
a még térre jutok, amelynek hálterében az
szereplő tisztviselők földigénylésével ülök a Gosztinyi
amelyet
még
kapcsolatosan szóvátettuk a városi 1175-ben épült vásárcsarnok elé az Alexandra-szinház,
1830-ban
kezdettel
építtetni
I.
Miklós
tisztviselők egyesületének azon jogos árkádok alá. Hatalmas árutermek,
kérését, hogy a megélhetésüket biz- mindmegannyi bezárt szemekkel: cár. Nem győzök a korinlusí oszloálmodja pos főhomlokzaton elhelyezett quadtosítandó, ők is földhöz akarnak ajtókkal ablakokkal —
jutni. Talán fölösleges ma már a vissza a íélvárosunkat betöltő nagy- rigában gyönyörködni. A gyönyörű
tisztviselőosztály nehéz megélhetési tömegű vevőket, ak:k közül sokan parkban, — amely nagyon elhanyalehetőségeit ecsetdnünk, hiszen bi- már a hajnali órákban leüllek az golt és piszkos — sürün vsnnak a
zonyára köztudomásu, hogy 1000— ajtó elé, hogy rájuk kerüljön a sor padok elhelyezve, amelyednek vala1500 koronás fixfizetésekből ma éb tudjanak vásárolni. Most csend mennyién a középen egy-egy hölgy
képtelenség családostól megélniök. honol a vígtelen árucsarnokban, üldögél. A könyvet maguk élőt tartA tanács ezzel a kérdéssel szemben, amelynek egyetlen fülkéje sincs ki- ják, mintha olvasnának. De nem.
ha nem is mostohán, de tunyán nyitva, amelyet Letlie vizeként foly Egyik lehunyja a szemét, mintha
bánik. Az ügyei a közgyűlés elé körül az elromlott fővizvezeíéki cső- ábrándjaiban a multat varázsolná
kelleti volna már régen terjeszteni, ből csobogó viz. Kiapadhalatlannak vissza. A másik az arcát a napde e tárgy anyaga még miig sincs látszik e forrás, akárcsak az orosz sugárral csókoltatja végig, szemei
előkészítve. Nem tudunk másra gon- nép szivéből kiömlő vér. Nem törő- figyelnek mindenre, csak a nyitott
dolni, minthogy a tanács — a kö- dik vele senki, C6ak folyjon tovább. könyvre nem. A harmadik, a legzeli tisztújítást tekintve, érthető okok- Iszom a viztócsából: oly üditő, oly szebb valamennyi között. Szépségéból — halasztani szándékozik ezt tiszta a vize; de nemcsak én, ha- nél csak a bánata, szomorúsága leaz égetően sürgős kérdést. Örö- nem mások is, fehérkezü, de még het nagyobb. Amint elmegyek előtte,
münkre szolgálna azonban, ha e fehérebb arcú nők is. Egyformán mintha elfehéredne, megremeg kezéföltevésünkre a tanács rácáfolna légies, karcsú mind, az egyik ron- ben a könyv, azt hiszi, hogy egy
azzal, hogy a tisztviselők ügyét a gyos, a másik báliasan öltözött, de katonával, vagy ami rosszabb: koma még munistával akad össze, akiknek szemfebruári közgyűlés bizonyára méltá- selymes mindenik, árnyai
éhen nem halt orosz
intelligenciának. telensége ellen nincs véde'em, mert
•yos belátására bizza.
— rendkívüli statáriális
A sarkon hitvány zöldrefestett bódé a „cséka"
Alkalmunk volt ez ügyben a vá- körül tolakodik a .proletár", ahol állami nyomozóbizotiságok —• emvagy
rosi tisztviselők egyesületének elnö- kvaszt s más egyéb málnaszörp, berei elviszik a Patronázsba,
fabtikába"
(cukorkével, Hárdoss Béla tb. városi fő- limonádészerü italt árulnak félliteres a „Szacharnája
jegyzővel beszélgetni, akitől az alább üvegekben 250 rubeltől felfelé fo- gyár): az ellenforradalmárok kénykövetkezőket tudtuk meg.
konkint 100 rubellel emelkedő ára- szermunka-telepére. Megszánom s
Még a forradalmi időkben történt, kon, amint a vevő kinézése bizal- franciául megkérdezem, hány óra.
hogy a városi tisztviselőket is szak- mat vagy pénzt sejtető. Pipámra Csudás kék szemeit rámveti és mintszervezetbe irták össze. Bárdoss in- gyújtok s nézelődöm. Jön négy rek- egy magához beszélve, feleli: „Nem
dítványára azonban 270 tisztviselő ruta, az első megiszik egy-két üveg- tudom, az órám márj-ég eladtam".
Szaladok tőle, magam sem tudom
még 1919 május 25-én kilépett a gel. Fizetnie kell 3000 rubelt, odaszakszervezetből, újból megcsinálták dob egy marék pénzt. A ravasz miért s figyelemre sem méltatom II.
Mit nekem
régi egyesületüket és visszaállító ták kufár megsem nézi, csak zsebre- Katalin cárnő szobrát.
most
szobor,
amikor
a
„vörös
banda
vágja
s
ráadásul
még
ad
egy
csomó
a fegyelmet és a rendet* A fizetések
márványhullákat
aránytalansága miatt azonban súrló- ,papirosz"-t (cigarettát). Tiz év kö- szabadsága* fehér
Szentpétervár
legszebb leádások voltak az egyesületben, de rüli ,málcsik" — kölyök — egy csinált
nyaiból,
asszonyaiból.
Sírkeresztekhamarosan megcsinálták a státus- csomó „Pravdái" cipel. Megeszik
nek,
hzzajárő
lelkeknek
nézem a
egy-két-tiz
fánkot,
de
csak
diónyi
rendezést, folyamatban van a hadi(Széchenyi-tér, Korzó-Mozi ház.)
évek beszámításának rendezése is nagyságút, darabjáért körülbelül 200 sok világos, fehér és színes nyári
ruhás
nőt,
akik
nem
tudtak
kimeneés most vár jóváhagyásra az ötven rubelt fizet, ötezer rubelessel fizet.
százalékos fizetésrendezés kérdése. Közben egy csintalan rikkancs ki- külni a szentpétervári nagy temetőDe mivel pénzzel a helyzetükön nem kapja a hóna alul a lapokat s rohan ből, ahol még a kriptákba is „külön
lehet segíteni, az ujszegedi alsó- vele a Szadovája-ulcának. A mi engedéllyel" — „ocseredben" — sorgazetcsik"
(rikkancs) bará- szám szerint lehet bejutni.
tiszaparti bérföldön 1200 hold földnyi Javaris
Kugler, Oerbeau,
hogy visszaterületen 20 évre terjedő hatállyal tunk, be sem várva,
Suhajda, Suchard,
(fut utánna. Most többezer
tisztviselőtelepet akarnak létesíteni. kapjon,
Ok — a tisztviselők — is annyi rubel játja a nyomorult putriban,
Biró stb. csokoláazelőtt
kopek, mert még
bért akarnak fizetni, mint amennyit mint
dék és csemegék.
a parasztbérlök fizetnek. A gazdák- 1916-ban a fánkot párosan adták
Ma
utoljára
1
Ma
utoljára!
nak ez az ujszegedi föld csak kopekjával, a „kvaszt" 25 kopekamolyan vasárnapi szórakozóhelyük, jával. Becsületesen nem él már senki
a tisztviselőknél pedig eminens az „északi Velencében" sem.
kenyérkérdés. Jelenleg 42 megteleMegunva e Tongyos gazdagokat,
pedett család lakik ezen a területen,
I
ÉS A
akiket a tisztviselők továbbra is meg- a Szadovája-ulca hetorkolás-ánál hatalmas félköralaku, galambszürkére
hagynának földjeiken.
festett épülettömbön akad meg a
Azt remélik a városi tisztviselők,
szemem. Nagy veres betűk ordítják
tiETI M Ű S O R :
hogy amennyiben e földet meg1
felém, hogy forradalmi könyvek kikapják, becsülstes tisztviselőgárdát
Szombat: Trilby, szinmü. Palá«yi Laiot
állítása van itt elhelyezve. Bemegyek,
' V SZteGED, január 29.
felléptével. Bérletszünet.
fognak tudni a városnak nevelni,
mert hát ingyenes és sokan tódulVasárnap délután: Tatárjárás,
oparett
frtetftdl árfolyamok : Elég élénk foregyebekben pedig ők maguk is kisVasárnap este : Cornevillei
harangok,
nak befelé. A császári
nyilvános galom mellett különösen márkában jött
gazdák,
„nemzetföntartó
elem"
operett. Bérleíszünet.
könyvtárban
járok,
amelyet még letre több kötés.
akarnak lenni.
Hétfő: Az ezüst sirály, operett Először.
1790 körül kezdettek el építeni. A
Márka 8.97-8.93, dinár 14 00, lei 7.00
Premierbérlet B) 36. sz.
Ezek után kíváncsian várjuk, hogy könyvtár több mint 2,000.000 köte- -7.06
Kedd : Az ezdjt sirály, operett. Premiermikorára fogja tudni a tanács e kér- tet tartalmazott, ma a termeken,
Budapesten téesdeszünet.
bérlet A) 3b. sz.
ZORICH,
január
29.
(Nyitás.)
Berdést annyira előkészítem, ho ö y a mint az országúton Ődöng a „tavaSzerda délután : Cigánybáró, operett.
Szerük este: Az ezüst sirály, operett.
közgyűlés dönthessen a városi tiszt- ris", aki kullurtanu'inányozás köz- lin 1065. Newvork 628, Milano 22.75,
Bukarest 8.75, Óudapest 1.20, Varsó 075,
Bérletszünet.
viselők ügyében.
ben tökmaggal, napraforgómagjával Praga
8 45. Bécs 1.70, osztrák béCsütörtök : Az ezüst sirály, operett. Bérköpködi tele a V lyvékel, 3 padlót lyegzett 1.25, Zágráb 4.30.
leíszünet.
VRRCH M I H R I Y „•.••'.„.SzesBd
Péntek: Az ezüst sirály, operett. Bérs a közéje:< tévedi idegen ábrázatletizünet.
Tel ion
K
Áradj-utca «.
ját A falakon vön . szalagok, vörös
Mindrnnnnk
Előadások ker.dete este télnyolc órakor
plakalok s a? uj honalapítók:
Trotzkötéláru, zsineg, zsák, ponyva, szőlökötümindennemű
?«
kij, Zinovjev, Lenin képei. Meneküzo tonalak és háló gyári áron kapható.
lök a megbecstelenitett, szent ter- P É N Z E K vétele és eladása
* Szenzációsnak leérkezik a Kaasszálló Farsangi karnevalja
február 6-án.
mekből. ahol még ott lebeg a mull
KAROLYI-UTCAI K R O Ó
A szinielőadásban fellépnek: Huber FJiike
tudósainak szelléuie, akik oly naggyá
és anyja. Kixházy Sári. Rózsa l!y, Fodor
BANK- ÉS VÁLTÓÜZLBT
tették az országukat, hegy még a I. ker . Károlyi-utca 2. ós Feketesas-utca 8., Arthur, Radócz Ferenc. Asztalos In.re.
veszek, javítások pontusan eszközöltetbolsevisták sem tudták r.dgy év alatt sarok, volt Feketesas-kávéházzai szemoeti. Barna Andor. Szilágyi Aladár stb. Jegyek
n i H A K A S Z T I A N T A L aranyelővételben Pető Ernőnél és a Kass iro?
azt tönkretenni. Tikkasztó a hőség. PÉNZTÁRI Ó R A EOÉSZ N A P
dS
műves, Kossuth Lajos-sugárut 21

Korzó-Buffet

egész nap nyitva II

Tih-Minh keverék!!

Belvárosi Mozi

Bőrharisnua

falatozó
m i n d e n idftben.

Dollariemjasszonu

SZÍNHÁZ.

Tőzsde.

Dinár, Dollár, Lei,

Tőrt aranyat, •^••"i

dájában kaphatók

SZEOED

KÖZGAZDASÁG.

FARKAS

A Szeged-Alföldi Takarékpénztár közgyűlése. A Szeged-Alföldi
Takarékpénztár R.-T. f. hó 27-én
tartotta ezévi rendes közgyűlését
Pálfy Dániel nemzetgyűlési képviselő elnökletével. A közgyűlés az
igazgatóság jelentését, valamint a
zárszámadásokat elfogadta, jóváhagyta és a felmentvényt ugy az
igazgatóságnak, mint a felügyelőbizottságnak megadta. A közgyűlés
elhatározta, hogy a 156.449 korona
03 fillért kitevő tiszta nyeréségből
osztalék fejében 6 százalékot, azaz
részvényenkint 12 koronát fizet a
mai naptól kezdve. A osztalék-szelvények Szegeden az intézet pénztáránál, Budapesten a Mercur Váltóüzleti R.-T. főpénztáránál, Berlinben
a Bank für Haiidel- und Industriegesellschaft pénztáránál, Wienben a
Bank- und Wechselstuben Aktitngesellschaft Mercur pénztáránál és
Debrecenben az Általános Forgalmi
Bank R.-T. pénztáránál kerülnek beváltásra.
A Duna -Ti&zaközi osztaléka.
Mint értesülünk, a Duna-Tiszaközi
Kereskedelmi R.-T. igazgatósága
első üzletévi mérlegét megállapította
és az igazgatóság megfelelő tartalékolások után 7 százalék osztalék
megadását fogja a közgyűlésnek javasolni.

nAKoitiyBALim
elüórendü autójavító műhely
44
elvillal oiotor, fzintógép é» autók ja itóait.
Kjtúnó friss autókupeayeK műiden szinben kaphatok olcsó áron
P&riai-körut 41 =
Kossuth Lajos-sugarut 33.

^errrrfTfrrr^rfrr*rrrrrrrfry

13-33 a SZEGED telefonszáma
Szerkesztik: Or. SZILASSY CÁSAR «• V t M E S EH»é
A szCTkcí/tésírt telelós: Or. SZILASSY ctSAR.
Laptulajdonos: . S Z E O E D ' lapkiadóvlllaUt r.-t

*r**rr*YYvrrrvrrrrrrrvrrrvv

Tört aranyat és ezüstöt

magas napi
áron veszek
óra- és ékaserjavltást jótállás mellett

tek. 77

Mint Dezső Mérey - utca

5/a.

FERENC

cipőáruház

p e n z ö r a j pLotá^i 4 8 TELFFON SZAM: 9—41.

M m - m 12.
namv i m
-«
C í m r e kéreai
m figyelni I •

2ft korona Zvack Royal oavallér palack
COjnáC, lammkoi rum Ittene tOO kor
Gotischlig demeríira A Verv old brazilia
r u m , üottschhg l l k ő r d k , . D i a n a * s ó s borszeszK R O Ó szeszüzletében
Valéria-tér.
&>
Telefon IS-'Ü)

BUTO R Á R U H Á Z
MÁTÉ t S

HUBERT

műbútorasztalos é« kárpitos műhelye
Oroszló -utca 21. su7 Tcleton 11-73.

M e g n y í l t J.KSS!
utcai épüle- QfifS T ó n n . vendéglősme»tében, ahol ÚlllU JúllUfi kezdte bor, sör
és p á l i n k a nagybani és kicsinybeni árusitá«át.

RIZS

kapható kifogástalan minőségben, eredeti olasz zsákokban, kilogramonként 67
koronáért. Nagyobb tételeknél árkedvezmény a

Szegedi Kirendeltség

raktáriban, udvar, li.il ajtó

W

Telelőn II -73.

Magyar-Olasz Bank Rt.
szegedi fiókja
w
Vőrösmarty-utca 5 , Kaszinó
é p f l l e t Telefon: 17-15 és 12-99.
A t a p t S k e : . 3 5 0 , 0 0 0 . 0 0 0 K.
T a r t a l í k t ö k e : 2 4 3 000 0 0 0 K.

Elfogad betéteket könyvecskékre s folyószámlákra. Teljesít mindennemű bankműveletet. Képviselet a világ minden részében. Külföldi átutalások, tőzsdei megbízások, külföldi pénznemek s váltók vétele és eladása. Safe-rekeszek bérelhetők.

Jlidmérlejekef,

Értesités.

mltsralüktt mlndta p<atakea dilatto 1
•rát«l aarva tartjak.
Tisztelettel

A azegedl

fényképészek.

Legjobb óra. ekszerjavitó műhely
Törött aranyat, ezüstöt, arany, ezüst
pénzeket, régi órákat mindenkinél
magasabb árban vesz

CSŐRI

PEREDC,

ÓRÁS

Kárász-utca 16. sz.

ose

ff01- és férfikalap guftrtó!
tiZINQCR

Saját magának ellcnsege, ha ntm első
kézből U . , t n f < i t ezért ketesse fel
veszi o u i o r a i ,
HEIMANN
E N D R E müasztalost, ahol a legolcsóbban vehet h á l ó s z o b a b á t o r o k a t

M

X

ílutttas!

jük kirakatainkat megtekinteni!

üzleti helyiségében megtartandó

Női posztó comód cipő K

1 4 0 . -

450.-

Női posztó, magas fűzős
cipő bőr borítással . fi
Női comód, házi félcipó
v
Occassiós férfi box fűzős
cipó francia formában w

100.-

750.-

Gyermek, erős barna Itix kézi szegett iipö
Sz 36-27
30_
K S*.— 720.- 7S0Se 31- a
K
90UGyermek, er&s (ekete kézi
szegeit tipö
SzAm 26—27 3H—30

K ""

W-

4HU—

SzAm 31—32 ;»-34-i|;
K
4ÖU470.—
Oodvear magas férfi, valamint ní» n estélyi
fstélyi ci-

pik na«y váhsztíkban
kaphatók.

Z

?I9

S A K ,
S H N E G ,

PONYVA

és gazdasági kötéláru a legjutányosabban beszerezhetők
H E S S E R
L A J O S
cégnél
Feketesas-utca 24. sz., Kölcsey-udvar.
Telefon 13—57.

Kultúrpalotával szemben.

^ í t S i - ^ t

ui lemezek. zseblámpák kophatók. |avfló

Sáiior

S .

tára kizárólag Kiss D.-paloto (Kiss-utca).

Hintók raktáron,g$E

megvételre

rövidáru nagykereskedése.
76
Gyári raktár rövidárukban
s s és szövöttárukban. s =
Vlazonteladék legolcsóbb bevásár= s = tásl forrása.

a HŰTŐHÁZ ÉS ÉLELMISZERSZÁLLÍTÓ R -T. Szeged Városi
iroda: Vörósmarty-utca 5. szám.

Feketesas-u. 17, Kigyó-utcai oldalon.

INASOK felvétetnek!
négykerekű

itH

Jó falaihoz 44

(Alapszabályok 14. §-a)

A közgyűlésen csakis az a részvényes
vehet részt, aki a részvénytársaságnak
legalább egy darab részvényé*, legalább
8 nappal a közgyűlés megtartására kittizött határnap előtt a hozzátartozó és még
le nem járt szelvényekkel, valamint szeU
vényutalvánnyal együtt a részvénytársaság
pénztáránál, vagy Budapesten, a MagyarOlasz Bank R-.T. (V., Nádor-utca 16.) pénztáránál leteszi.

Schmidt-malom

1920. évi december hó 31-én.

SCHEINBERGERsPOPPER

Vásárhelyi-sugárut 74—76. szám.

VAGY 0 N :

bőrgyár,

Zsótér-utca

5

szám

Nappali flzeml ss Nappali üzemi

alatt.

Mindenféle I D E G E N P E N Z E K E T vesz
és elad a Szegedi Merkur-Bank Feketesas-u. 16.
Qarnbryms-Buffcl inellstt.

Telefon 15—47.

S z ö g i G y u l a Fiai

K

&

S

g

Saseged, K e l e m e n - u , 3. Telefon 794.
ó r á n belül

L

j ó áron

fi 3

eladja

£

4

i

J

Cl

4 Q A Q

földjét, üzleféf
vagy egyéb

f/S-Q-j

n A l

Q

TELEFON:

J ö ü ö

ügynöki irodája,

B£a0aniát IVUTlIdl Dűld Margit-utca 28.

" F I \ r á 11 a I • Mmdesféie szátttmáiiyozást, átfköllbaésetet. beraldárorts^cat, eteáU i v a i l d l .
mrtáFokat, kíHteJi én behuukah e»«edélvek ekntózéaét a le^iutóftyosabb ttítételek raellea - ••• • ^
Speciális fwjia»w« Románia és Jugoszttvia felé.

Élelmiszerüzlet

1. Igazgatóság jelentése az elmúlt
üzletévröl.
2. Mérleg- és veszteség - nyereseg
számla előterjesztés.
3. Határozathozatal az üzleti nyereségnek mikénti felosztásáról, valamint a felmentvény megadása
tárgyában.
4. Az alapszabályok 23. és 28. §§-nak
módosítása.
5. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági tagok választása.
6. Esetleges indítványok.

Mérleg-Számla

azonnal végez

tiIn teiMinbo! TRfl-Ufl 1 Twppiata. óvár:

Hájról szemben
9
Sznres párti u«á«t Ur
PeterfTy F e r e n c n á , Ketemen-irtca >0.

Tárgysorozat:

eladó és egy nagyobb négykerekű kézikocsi megvételre kerestetik.
«i

Ullmann és Seligmann

tok l.pMí túró, taftal. sonka és háti liMes fríWgortak áUandAofi kaphafWí

t. részvényeseit meghívja.

D a r á l á s f , őrlést

esi, <jyimölcsszállitó szandlauter, bórfedeles. B A L O O H O Y U L A k í n á r a
Polgár-utca 23. szám.
,

WszB't %isá«l I C n * V n j , ts kíWhiléte sai-1

rendes közgyűlésére

Jegyzet.

ODOfl

Szeged. Kárász-ntca 8. (Udvarban).
Vállal minden e lukmába vágó launUkat a iafutoM divat martat, luttnyos inti
19

BA.«tya-utca

folyó évi február hó 8-án
délelőtt fél 12 órakor

MESNYILT
FODOR GYULA

kézikocsi

A DUNA-TISZAKÖZI
KERESKEDELMI R.-T.

Olcstf árusítás a U4I
clkkekkea. alf a kémiát tart.
Mielőtt cipőszükségletét beszerzi, kér-

1 drb. 500 kilóra és 1 drb. 50
kilóra hasz álhatót, lehetőleg
t o l ó s u l l y a l keres

Ugyanott egy

Meghívó.

„Hfl-Hfl"

é>6- ás művirác s l r k o a z o r u ü z l e t *
SZEGED, T A K A R É K T Á R - U T C A 8. SZ.
Csongrádi Takarék-rr—

Jelentkezés délelőtt 9—12-ig.
Tudatjuk a n. é. küzflns^Cüiel, hogy az ipartesIü j,, u sMJiÍHXlilyim* határozata alapján
<B

Szeged, 1921 te^niár 4.

^

N r n u e t k ó ^ i s s á l l i t m á n v o i á s i üzie'.

rm

SzáHitási hivatal a Magyar Királyi Államvasutak részére.
Központ: BUDAPEST, JÓZSEF-TÉR 8. SZÁM.
DttauflraroTszát hírlap- és íryontdavállaiatnál Petóíi-s^árst 1.

Áruk
Ingatlan
. . . .
Értékpapír . . .
Befizetések társas
üzletekbe . . .
Géposztály .
Adósok
. . . .
Átmeneti tételek
Összesen

K
K
K

897.753-04
559.594 02
1,252.300 —

K 1,245.930 —
K
231.300 —
K 15,857.664-40
K
506 184*80

. K 20,550.726-26

TEHER:
Alaptőke . . .
Tartalékalap. .
Hitelezők
. .
Hadinyereségadótartalék
. .
Nyereség. . .
Összesen

. K 5,000.000 —
. K
31.609 —
. K 14,664.334-61
. K
• K

200.000 —
654.791 65

. K 20,550.716-26

Szeged, 1920. évi december hó 31 én.

Az igazgatóság.
61
Megvúsg&Ita

és helyesnek

találta:

A felügyelő-bizottság.

