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Magyar-cseh területi megegyezés készül?

SZEOED, február 9

BÉCS, febr. 9. A Virradat irja: A prágai Tribuna azt jelenti, hogy
gróf Szapáry magyar követ Prágába érkezett, ahol tárgyalni fog bizonyos
területi kérdésekről. A lap azt a fantasztikus hirl közli, hogy gróf Szapáry
azt ajánlotta a cseh kormánynak, hogy adjon
vissza
Magyarországnak
annyi területet, hogy meglegyen a közös határa Lengyelországgal,
ami
tekintettel a tavaszra várható orosz offenzívára, általános európai érdek.
En.»ek ellenében Magyarország hajlandó lemondani a tótföldről, egy város
kivételével. Ezt a hirt a cseh lapok fentartással közlik.
BUDAPEST, február 9. A Magyar
Hirlap
irja: Egy reggeli lap a
prágai Tribuna nyomán azt a hirt közölte, hogy a magyar kormány prágai
megbízottja tárgyalásokat kezdett volna a c-eh kormánnyal olyan irányban,
hogy Magyarország a Felvidékről végérvényesen lemond és ennek fejében
Lengyelországgal közös határokat nyerne. Munkatársunk megkérdezte ebben
a/ í gyben Gratz Gusztáv külügyminisztert, aki a ^következő felvilágosítást adta:
— A prágai lap híresztelése merő koholmány.
Egyáltalában szó sincs
orról, hogy a magyar kormány prágai megbízottja ilyen irányú tárgyalásokat kezdett volna. A magyar kormánynak Szapáry
nevü megbízottja
nincs is.

Róma mulal. Áll a d m e macabre.
Scha ennyi vigasság, soha ilyen
pokoli zenéje a f a r s w i c<örgősipkáknak, — a kéjek terlcgét soha
ilyen lázas mohósáeg&l, vad szomjú
sággal nem ürítették az emberek...
Róma mulat s közben Hungária
dclorosa halovány orcával, réveteg
tekintettel néz a magyar jövendőbe
és siratja a multat, könnyezi a jelent,
amelynek erkölcsi érzéke naprólnapra tompábbá
válik. CsonkaMagyarországon kezdenek az életelvek, a szokások és az erkölcsök
balk^nizálódni s c hanyatló kornak
r.em utolsó prognoszirkonja az, hogy
e haláltáncban, amikor szorongva fohászkodik a magyarsái?, hogy még
megmaradt néhány közeleti jelesünk
el ne hagyjon minket a megpróbáltatás e nehéz napjaiban, ma még
ezeknek a nagyoknak a becsülete is
közpréda lett nálunk.
De hogy is vállalkozhatnék valaki
Önzetlen munkára a köz érdekében,
amikor nálunk már a hallhatatlanság Pantheonjába jutott, ma már történeti távlatban feltűnő szellemóriások sirjára borostyán helyett sarat és
szennyet helyeznek el,mint ezt a Tisza
Wtván fennkölt exel lemének meggyalázási kísérlete is oly megdöbbentően mutatja. Róma mulat, ebben
is mulat. A klcáka szennye az élő
magyarokat sem kiméli, sziszegnek
a rágalom, az aljas gyanúsítások
viperái s ir.eg kell érnünk azt, hogy
a magyar parlamentben Apponyi
Albertre, egyik legnagyobb élő közéleti nagyságunkra is nyelvet ölt a
sanda gyanú és az otromba rágalom, rá, aki neh»'z óránkba olykor
egyetlen vigasza, koldus szegénységünknek a büszkesége, akinek tüneményes államférfiúi nagysága előtt
az ellenség is hódolatra kész.
Róma mutat s a vasbélyegzői,
amivel egykor birája a rágalmazót
megbélyegezte, most c vad bachanáliátian fennkölt nagyok szeplőtlen
homloka
felé fordítja. Becsüljük
meg nemzeti nagyjainkat, — mily
iskolás«n hangz'k e szó t mégis
keserű mofoliyal kell rámutatnunk,
hogy Csonka-Magyarországot még
kell időnkint oktami erre az igazság n . A közélet fórumán más a
kritika szabadsága és megint mis a
gyűlölet sugailta rágalom, amely ha
felburjánzik, megöli az egyéni és
hatósági tiszteletet és tekintélyt és a
közéleti nagyságok oktalan támadásával csak kárt okoz a jelennek,
jövőnek s ideáloktól fosztja meg az
utókort. Jó ezt megjegyezni, idején
a rágalom-hadjáratnak, mely áruló
gonosz munka a nemzeti gondolat,
a nemzeti egység ellen és bűnös
merénylet erkölcsi tartalékunk ellen
is, ami fölött ma*kiváltkép féltékenyen kell őt ködnünk.
Dr. P.

Októberre választásokat akar a kisgazdapárt
a királykérdés jegyében.
— A kisgazdák kormányvállalásának feltételei. — Csak 4 — 5 hónapig
hajlandók koalíciós kormányzásra. —
BUDAPEST, február 9.
(Saját
tudósttónktól.)

A válság tegnap jelentős lépésekkel haladt előre a kibontakozás
felé. A tárgyalások során tisztázódtak azok a tárgyi fe lit; lek, amelyek a kormány nyugodt továbbvitelét biztosithatják. A kisgazdapárt megtárgyalta azokat a pj'itikai
és gazdasági követeléseit, amelyeket
a miniszterelnök elé fognak terjeszteni.
A kisgazdapárt vállatya a koalíciós kormányzást, előre m e g határozott
munkaprogram
alapján, de nem tovább, mint
4 — 5 hóra,
niert az a felfogása, hogy a nemzetgyűlésnek szigorúan csakis az alkotményozú javaslatokkal és a gazdasági és pénzügyi újjáépítést szolgáló (örvényekkel szabsd foglalkoznia.
A párt a következő faltételek melleit vállalja a kormányt:
1. A háborús kivételes intézkedésekről sziló térvény, ami az
állami élet minden ágazatára kiterjedés még n indig megkötve tartja
a forgalmat, teljesen hatályon kivül helyezendő. Ezzel függ össze
a szabad forgalom helyreállítása is.
2. Az alkotmányjogi
javaslatok
közül letárgyalandó a választójogi
reform, a kétkamarás országgyűlésről §zöló törvény és a közigazgatás reformja.
3. Sürgősen letárgyalandók a
pénzügyminiszter
javaslatai,
az
adótörvény és a köllségvetéf.
4. A nemzetgyűlés
októberben
fejezze be a működését
és még
ősszel irják ki az uj
választásokat. Szükségesnek tartja ezt a

párt főkép azért, mert a királykérdésben az ellentéies mindaddig felszínen fognak maradni,
a mig a nemzet c tekintetben a
" választásoknál meg nem nyilatkozóit. A párt a kérdés tisztázása
céljából szükségesnek tartja, bogy
a Választások
a királykérdés
jegyében folyjanak
le.
A M. T. I. jelenti: Haller István
a keresztény nemzeti egyesülés pártjában tegnap este a sajtó dóit a
következő nyilatkozatot tette a politikai helyzetről:
— Ma délután tárgy ltunk Telekivel,
bejelentettük, h o n a keresztény nemzeti
egyesülés partjának összes frakciói együtt
vannak és csütörtökön formálisan meg is
alakulunk. Teleki a bejelentést tudomásul
vette; ma délelőtt még a disszidensekkeí
fog tárgyalni, hogy milyen álláspontot foglalnak el, csatlakoznak-e a kisgazdapárthoz, vagy önálló pártot akarnak-e alakítani.. Mi körülbelül hatvanan vagyunk és
szívesen résztveszünk az
együttmüködéabun
a kisgazdákkal, de természetesen a feltéleleket mi szabjuk meg, mért mi nem
vagyunk semmiféle feltételhez kötve. Az
együttműködés tisztára csak a munkaprogram kérdése. Miután egyebet nem
lehet csinálni, mert hiszen egyik párt sincs
abban a helyzetben, hogy egyedül vállalhassa a kormányt, nem marad más hátra,
minthogy koalíciót csináljunk. Ennek, miután a vitás kérdések kikapcsolására a
kisgazdapárt amúgy is rászánta magát,
szerintem nincs semmi akadálya. Ha a
munkaprogramban egyeztünk, akkor koalícióba lépünk velük

Gróf Teleki P;1 miniszterelnök a
tegnap dé'u'án folyamán tárgyalt a
ktreszfény párt vezető egyénisegeivel.
A keresztény nemzeti egyesillés pártja
már teljesen megalakult és készen
áll arra, hogy a kisgazdapárttal a
további tárgyalásokat telvegye.
A parlament épüle'ében tegnap
délelőtt mintegy husz képviselő megbeszélést tartott, amelyen minden
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pártárnyalat képviseltette magát.Részt.
vettek: sokorópá'kai Szabó
István,
Wéber
János,
Bernolák
Nándor,
örffy Imre, Rupprecht
O.ivér, Klebelsberg
Kuno ts másak. G óf
Bethlen Isvá.i előterjes/.tetie a vámág
megold ?sár.; vonatkozó velemér.yét,
amely szerint a nyugodt és biztos
kormányzást nem ko liciir.*, hanem
egységes pártra keli bazuoziti. TöbbeK javaslatára abb-n á lapodtak
meg, hogy a megbeszéléseket ma
délelőtt folytatják.

Amerika könnyíteni
németeken.

akar a

HÁGA, febr. 9. (M. T. I. A
Budapesti
Tudósító távirata.) .Washingtonból jelentik: Francis szenátor a jóvátétel ügyében a szenátusnak javaslatol nyújtóit be, amely a
következő pontokat tartalmazza: 1.
A német hadikárpótlás leszállítása
15 inilliird dollárra, vagy pedig
huszonnyolc e«ziendón át fizetendő
egy-egy milliárd dollárra. E fizetésbe a kamat már bele van számítva. 2. N metoiszác ötmilliárd
aranyhitelt kap a keletafrikai gyarmatokért és a német kábelekért,
melyeket az ántánt a háború alatt
lefoglalt. 3. Az Egyesült-Államok
elővásárlási jogot nyernek a volt
német ttyarmaiokrá és kábelekre 5
millió dollárért, amely összeget a
szövetségesek amerikai tartozásából
levonjuk.

Előkészítik
a portorosci tanácskozást.
BÉCS, febr. 9. (A Budapesti
Tudósító távirata.) Az Achtuhrblatt jelenti:
Benes Rómában azon fáradoeik, bogy
megteremtse a portorosei tanácskozás
alapját. Sforza gróffá! folytatott tárgyalásai arra Is irányulnak, hogy
Jugoszláviának is egyengessék útját
a konferencián való i észvéielre. Eddig
a jugoszláv kormány eb!:en a kérdésben még nem vdördötl. A magyar
kormányi, bir szerint, dr.
Grctz
Gusztáv külügyminiszter fogja képviselni, de nem lehetetlen, hogy
helyette egy kiváló magyar gazdaságpolitikust küldenek ki.

Fenyegető csapateltolások
Észak-Csehországban.
BERLIN, február 9. A
Deutsche
Tageszeitung jelenti Prágából: Északés Kelet-Csehországban a német
lakosság néhány napja szakadatlan
csapateltolásokat észlel. A katonaság
a legtöbb esetben gyalogság és nem
vasúton érkezik, hanem gyalog, teljes
felszereléssel. A csapatokat falvakban helyezik el. A lakosság ez intézkedések
következtében
tendkivül
nyugtalan,
minthogy arra következtet, hogy az ántánt a németekkel
szemben alkalmazott fenyegetéseit
igy akarja érvényesíteni.

A S z é c h e n y i M o z i csütörtöki utolsó M i t v é s z e s t j é n Fetrovich nemcsak a S z e n t in i h á l y cimü filmen, hanem személyesen is fellép.** Ugy Petrovich, mint Kaczor Gizi,
Kürthy Teréz, Szécsi Ferkó és Márkus Gábor teljesen u j s z á m o k a t aÍY2 tlCSlZDat a SKieÜ MlÖBrtltiL
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Felemelték
a szinházi helyárakat.
— A tanács teljesítette a
színigazgató kérelmét. —
SZEGED, február 9.
(Sajót tudósítón klót.)

Megírtuk tegnap, hegy
Palágyi
Lajos színigazgató beadványt intézett a tanácshoz, melyben a helvárak
felemelését illetőleg szabadkezet kért.
A tanács nem adott neki szabadkezet, mert tudni kívánta, hogy
mily arányban akarja az igazgató a
városi szinház helyárait felemelni s
ezért az áremelés előzetes bejelentésére szólította föl Palágyit. A színigazgató erre közöite a tanáccsal,
hogy az árakat a következőképpen
emeli tel:
Páholy 140, zsöllye 36, díszpáholyülés 32 és 36, II." emeleti páholy
80, körszék 32, 27 és 23, földszinti zártszék 18 és 14, II. emeleti
zártszék 18 és 14, III emelet 9 és
8, karzati ülőhely 6, földszinti állóhely 7, II. emeleti állóhely 7, III.
emeleti állóhely 6, diákjegy 6 és a
karzati állóhely 4 50 korona. —
Megjegyzendő, hogy ezen árakba
már a vigalmi adó is be van számítva és az ünnep délutáni előadások helyárai aránylagosat alacsonya bbak. Teimészetesen a bérlök
útára fogják fizetni a különbözeti
összegeket. A színház már e hét
péntekjétől kezdve ezeket a helyárakat szedi, mert a tanács előzetesen hozzájárult a
hclyárfölemeléshez.
Alkalmunk volt beszélni a színigazgatóval, aki azt helyezte kilátásba, hogy a szinház teljesítő
képessége az anyagi jólét arányában javulni fog. A műsort igen változatossá kívánja tenni, igy a jövő
h-íten a Katnéliás hölgy, Hajdúk
hadnagya és Pacsirta
felújítását
vette tervbe, űc uj díszleteket is fog
festetni. Ami pedig a társulat tagj.ii
anyagi helyzetének a javulását illeti, ez bizonnyal be fog következni az esetben, ha a szinház látogatottsága nem csökken, mert a
szinház tudvalevőleg mint konzorcium működik.
A magunk részéről érthető várakozással tekintünk az események
elé és reméljük, hogy a szinházi
előadások fajsúlya es műsorának a
komolyabb irányba való tendálása
aránylón fog állani a helyáremeléssel. Itt említjük meg, hogy a
szinház három női tagja súlyos beteg. P. Greguss Margit állandó inagis lázzal fekszik és egyhamar nem
léphet színpadra. Uti Gizella, a kedvelt drámai színésznő, sikeres vakbél-operáción esett at, Nagy Katinka
pedig kénytelen volt magát egy
könnyebb természetű orr-műtétnek
alávetni. Értesülésünk szerint Palágyi vendégszerepelletésekkel fo^
a hiányon segíteni.

KORZO-NIOZI
TELEFON: 1]
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A francia filmgyáitás csodája:

TETEMREHÍVÁS
Dráma 5 felvonásban.
t= A főszerepben

=

SEVERIN MARS,
a „J'aecuse* főszereplője.

Előadások kezdete:
hétköznap fél 5, negyed 7 és 8 órakor,
vasárnap 3. fél 5, negyed 7 és s órakor.

Szeged, 1921 febraár 18

Lenin mérsékli politikáját.
PÁRIS, febr. 9. (M. T. I.) Az utóbbi időkben Oroszországból érkező
hírekből azt lehet megállapítani, hogy a moszkvai vezeiökörökben a tanácsköztársaság helyzetét ugy ítélik meg, hogy az döntő fordulóponthoz
jutóit.
Lenin, akinek politikája mindinkább mérsékelt színezetet vett fel, igyekszik
ezt a mérsékletet az egész általa kiépített kormányzati rendszerre átvinni,
amely törekvésében segítőtársai Zinovjev,
Kalimin,
Kamenew,
Lozorszky,
Pctiovszky.
A moszkvai Vörös Újság, amely tudvalevőleg kitart a maga
szélsőséges álláspontján s amely Trockij szócsöve, újra megtalálta az egy
idó óta mintegy elvesztett kíméletlen hangját és tajtékzó cikkeket közöl a
Trockijt támogató Bucharin-csoport tagjainak tollából.

Sátoraljaújhely uj demarkációt kér.
Teljes pusztulás előtt áll a nemrég még virágzó város.
MlbKOLC, lebruár 9.
(Saját
tudósítónktól.)

A Magyar Jövő irja : Az európai
civilizáció elrettentő és megszégyenítő bűncselekménye: a trianoni
írás nyomort és átkot zúdított az
ezeréves magyarság történelmébe.
A pusztulás siralmas éneke hallatszik a csonka hazában mindenfelé,
a siratól azonban túlharsogja az ősi
erőbe és rögbe vetett bizodalmas
szent hitünknek dicsőséges himnusza. Megrendítő hírek érkeznek
napról-napra a csehek által javarészben elorozott Zemplén vármegye
ősi székhelyéről, az egykor élőnk
fejlődésnek indult Sátoraljaújhelyről,
ahol a nyomor, az ínség, a szenvedés legjobban megviseli az artatlan
lakosságot. A kétségbeejtő helyzetnek pedig oka az, hogy a
virágzó
iparos és kereskedő várost
teljesen
elszakították
a forgalomtól,
régi
piacaitól és termelőitől, mikor a
jelenlegi demarkációs vonalat ekkora
esztelenséggel és célsserütlenséggel
megállapították.
Sátoraljáujhely a szó legszorosabb
értelmében magára van hagyatva, a
bodrogmenti községek elszakitásával az újhelyi kereskedők vásárlók
nélkül, az iparosok megrendelők
nélkül maradtak. Ennek következté-

Telefon:
Igazgatóság 258.

ben a közgazdasági élet teljesen
megbénult,
ellenb*n
hihetetlenül
megnőtt a munkanélküliek és a
csempészetre
vetemedők
száma.
Sátoraljaújhely
lakói
ma már ott
tartanak, hogy a
létfentartásukhoz
szükséges élelmiszereiket sem tudják
megszerezni,
mert — hihetetlenül
hangzik, de valóság — megszűnt a
piac is, mert a környékbeli termelőket a csehek nem engedik át a
denarkáción. A drágaság óriási.
Az immár elviselhetetlen helyzet
orvoslására . Sátoraljaújhely
most
nagyszabásu mozgalmat indított. A
végromlásba döntött város kétségbeesett sorsának «nyhitésére a lehetetlenre is vállalkozik:
memorandumot
intéz az ántánt
határmegállapitóbizottságához
és uj demarkációs vonal megállapítását
kéri. A város
mozgalmához támogatását jelentette
be a miskolci Kereskedelmi és Iparkamara, amelynek képviseletében
Wittich Andor titkár legutóbb Ujhelyen járt és az illetékes közigazgatási és közgazdssági tényezőkkel
megbeszélte a szükséges tennivalókat. Értesülésünk szerint a miskolci
kamara legközelebb memorandumban fogja ismertetni a határmegállapitó-bizottsággal Ujhelynek és környékének válságos gazdasági helyzetét.

Belvárosi Mozi.

Telefon:
Pénztár 582.

PROMETHEUS II. rész
A főszerepben

GUNNAR TOLNAS

Azonkivfll minden előadáson

F I L l v £ R E V U I ! ! I
U j

P H Ü S O R K A L Ü !

KOMLÓSSY EMMA uj nótákat énekel, KEMÉNY OLGA uj chanzonokat
énekel, VIRÁGH FERBNC uj kuplékat énekel, SZENTIVÁNY1 konferál,
uj verseket szaval és saját tréfájában játszik.
CSÁNYI MÁTYÁS „uj" zongorán kiséri.
Azonkívül

2 Nordisk

Priedrichék
a szabadkőművesség elten.
BUDAPEST, febr. 9. A Virradat
irja: A keresztény nemzetipárt legutóbbi választmányi ülésén egyéb
tárgyai között a szabadkőművesség
nemzetíombo'ó és vallásellenes munkájáról
is megemlékezvén, több
jelenvolt é", .? far ácsban is résztvett
szabadkőműves hozzájárulásával a
következő hatarozatot hozta: A keresztény nemzelipár* választmánya
erélyesen tiltakozik az ellen, hogy a
magyarországi
szabadkőművesség
hazánkban még valaha éleire kelthető
legyen. Kívánatosnak tarlj:, hogy a
szövetség örökre elti^tassék a működéstől. Követeli, hogy minden páholy ellen vizsgálatot indítsanak és
a bűnösöknek talált tagokat a törvény

Burleszk.

súlya sz-:rint büntessék. A határozatot Friedrich
István elnök mondotta
ki, mint a választmány egyhangú
határozatát.
Telefon 17-79.

Telefon 17-79.

HAVAS GYULA
gépészmérnök,
mechanikai és gépjavító üzem
ELVÁLLAL gép-, motor- és
fegyverjavitást
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SZFGED, Fodor-utca 2. szám.
Telefon 17-79.

Teleion 17-79.

MINISZTERTANÁCS, A M. T. 1. jelenti:
A kormány tagjai tegnap délután 5 órakor
gróf Teleki Pál miniszterelnök elnöklésével minisztertanácsra ültek össze. A minisztertanács folyóügyeken kivül politikai
helyzettel is foglalkozik. A tanácskozás
esti t l órakor még tart.

Bezárással
fenyegetnek a mozik
a 3 0 százalékot vigalmi a d ó miatt.
SZEOED. február 9.
(Saját tudósítónk tél.)

A szegedi mozgófényképszinházak
igazgatói tegnap értekezletet tartottak, melynek tárgyát a 30 százalékos városi vigalmi adóval való megadóztatásuk elleni védekezés és tiltakozás képezte. Vas Sándor igazgató a mozisok nevében ma délben
felkereste hivatalában Somogyi polgármestert és részletesen ismertette
vele a mozgóképszínházak mai megnehezült helyzetét.
Elmondotta Vas igazgató, hogy
a vigalmi adó felemelésének arányában nem áll mód.ukban a helyárakat is emelni, a filmbeszerzés
viszont a tekintélyes konkurrencia
miatt igen megnehezült és megdrágult. A Korzó Mozi zenekara például
80 ezer koronába kerül havonta és
igen magasra rug az az összeg is, amit
ügyeleti dijak fejében havonta kifizetnek. Hangsúlyozta Vas igazgató a polgármester előtt azt is,
hogy a mozik ma már kulturtényezőt jelentenek egy város é'etében s
mivel a filmekkel gyakran nem tudnak kellő érdeklődést kelteni, kénytelenek egyéb művészi szórakoztatásról is gondoskodni, ami budgetjüket erősen igénybe veszi. Igy
legközelebb Ocskay
Kornél és HUbert Janka vendégfelléptén kivül a
Vígszínház drámai együttesét is lekötötték. Végül hangsúlyozottan emiitette fel azt a lehetőséget, hogyha
a város nem elégedne meg a többi
városok mintájára 15 százalék vigalmi adóval, kénytelenek lesznek a
mozik üzemüket beszüntetni.

Somogyi polgármester kijelentette,
hogy ragaszkodik
a 30*/,-os vigalmi
adónak további szedéséhez, nem-á*rődik azzal, hogy más városok menynyivel szednek kevesebb adót. Az ö
álláspontja az, hogy a vigadó embereket meg kell adóztatni és ez a
30 százalék sem elég, mert 100
százalékra kellene emelni a vigalmi
adót. Egyébként — mint mondotta
— a várós tanácsa megfontolta elhatározását és azon nem
hajlandó
változtatni.
Véleménye szerint a kulturát sokkal jobban és olcsóbban
terjesztik a könyvek a moziknál.
Végül megígérte, hogy 30 százaléknál nem fogják a vigalmi adót magasabbra felemelni.
A mozik nem nyugszanak meg a
polgármester, illetőleg a város intézkedésében és küldöttségileg fogják
fölkeresni a belügy-rinisztert, akitől
a szerintük igazságtalan intézkedés
megváltoztatását kérik.
*************************

Jugoszlávia

és a Délivasut.

BÉCS, febr. 9. A Neues
Wiener
Tagblatt
jelenti
Zágrábból: Az
Obzor
a?t irja, hogy a tegnapi
jugoszláv minisztertanács más ügyeken kívül a Délivasut kérdésével is
foglalkozott, amennyiben ez jugoszláv területeken halad át. Szóbakerült az az indítvány, hegz a jugo-r
szláv területen lévő Délivasut-vonalat vétel utján szerezzék meg. A
pénzügyminiszter kijelentette, hogy
a tranzakció keresztülviteléhez szükséges eszközök nem állanak rendelkezésre. Ezzel összefüggésben az
állam a Délivasnt-Társiságnak a
kitermelési alap megállapításira két
millió frank előleget ad.
H n r r i h i l t a estetek W I M H .
n u r n u i i r e aranyért,krtlllánsekért. szlit pénzeksrt
*
D O l ^ n P
D U I V U I V

ékszerész és órás
Kelemen-utca 7. sz.
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HIREK.
TÉLI KÉP.
Ha-hó. ha-ho, hogy hull u ho
A; utca is mily vőttozo.
A Játszi léptű sok gyerek,
fehérre ázott emberek
Egy szánkó itt csilingel ep
S más utcában másféle kép
De mindenütt

a tél honol,

A hó mogorván ostromol
Hás csókja éri ajkadat
5 a szemedből >s kónny
6 mégis, ugy tizem

/akad

élni fó.

Télen ha-hó, ha hutl a hó.
Vigh J e n ő .

Hamvazó azerdán.
SZEGED, február «J.

A farsang rövid volt, mint némely
legér.ybncsu és még az sem lehet
vigasz a inulatnivágyóknak, hogy a
inai hamvazó szerdával a negyvennapos böjt kapuján lépünk által. Az
első napon még mulatnak valahogy,
mert - ne vétessék kegyeletsérlétnek — de emlékből tudom, hogy
milyen nngvon örültünk, hogy hamvazó szerdán bemázolták a homlokunkat sötét szürke hamuval, igy,
ezzel az ötömmel szuko't eltelni az
első böjti nap, a másodikon és harmadikon a farsangi bálák álmatlan
éjszakáit pótoljuk ki s a negyedik
napon — hiszen szombat van —
bálba megyünk. Bal, lehet hogy böjti,
de mégis csak bal; olyan mint a
többi. És igy van ez a rákövetkező
hiten is, a még há ralevö negyven
téli napon kérésziül. De hogy a régi
idők mérlege föl ne billenjen az öreg
temp'o'njárók leimátkozzák a tovább
hirfangoló fiatalság bűneit.

Újszegeden állítólag lerombolják a
járványkórházat a szerbek.
Telefonértesítés

és

sürgöny ment a m a g y a r és a szerb
miniszterelnökhöz.
SZEGED, február 9
szakosság megakadályoztatásara. A
(Saját tudósítónktól)
főispán részéről ez már meg is
A legutóbbi napokban Szegeden történt.
olyan hirek kerültek forgalomba,
Beszélt a polgármester Erdélyi
hogy az Újszegeden levő uj járvány- százados, szerb összekötő tiszttel is,
kórházat a szerbek lebontják és fel- akivel együtt ma délután meglátoszerelési tárgyait Szerbiába viszik. gatja az ujszegedi szerb parancsA járványkórház a háború első évei- nokot. A polgármester magával viszi
ben épült a varos költségén és az erre "Vonatkozó összes tanácsi
szinte lehetetlennek tartjuk, hogy a iratokat és szükség esetén azok sehir ebben a formában a valóság- gítségével fogja bizonyítani a város
igazát az esetleges jogtalansággal
nak megfelelne.
Dr. Somogyi
Szilveszter polgár- szemben. Ugyancsak Újszegeden fog
mester mindenesetre megtette a Somogyi polgármester a szerb paszükséges lépéseket. Elsősorban fel- rancsnoktól engedélyt kérni arra,
kérte dr. Aigner Károly főispánt, hogy onnan Belgrádba, a szerb
hogy lépjen telefon utján érintke- kormányhoz sürgönyözhessen a járzésbe gróf Teleki Pál miniszter- ványkórház lerombolásának megakadályozása végett.
elnökkel és kérje föl a szerb erő-

— Ebben a szezonban vasárnap délelőtt 11 órakor tarlja B.
Jakabffy Rózsa az utolsó klasszikus
művészi táncmatinéját. A siker érdekében gyönyörű jelmezekről, diszes
kiállításról és müveszi programról
gondoskodolt. Szeteden ő volt az
első, aki a táncmatinékat meghonosította s a klasszikus tárcot megszerettette a közönséggel. Ezúttal
gyönyötü
programmal tudásának
legjavát adva növendekei legügyesebbjeivel bucsazik a szegediektől.
Jegyek még válthatók a Korzó Mozi
pénztáránál.
— Javítják a tanyai utakat.
Somogyi polgármester tegnapi alsótanyai látogatása alkalmával meggyőződést szerzett arról, hogy a
tanyai utak igen rosszkarban vannak. A vasúti töltés feketeszéli szakasza különösen sürgős javításra
— Közgyűlés a Dugonics-Tár- szorul és — mint értesülünk — a
saságban. A Dugonics-Társaság ez köszállitást már legközelebb megévi rendes közgyűlését, amely egy- kezdik, hogy az utakat a tavasszal
úttal tisztújító közgyűlés is lesz, rendbehozhassák. Ezzel függ össze
február 27-én, vasárnap délelőtt 11 az is, hogy a 10 százalékos utalapot
órakor tartja a kultúrpalotában. A a duplájára fogják felemelni.
közgyűlésre az elnökség személyre
x Parádés főszerepet játszik
szóló meghívót nem bocsátván ki, Petrovich a csütörtökön bemutatásra
e.uton hivja meg a Társaság tag- kerülő Szentmihály
cimü drámában
jait. A közgyűlés tölti be az ürese- és személyes felléptével kapcsolatos
désben levő 7 rendes tagsági he- nagy sikere a Széchenyi-Mozit arra
lyet is. Ugy a rendes, mint a tisz- indította, hogy újból műsorra vegye
teleti tagsági ajánlatok szabályszerűen ezt a kitűnő S/ar-filmet. Makay
kiállítva e hó 20-ig nyújtandók be Margit, Petheö Attila és dr. Erdélyi
a titkári hivatalhoz. (Kultúrpalota.) Oéza szerepelnek még ebben a színtiszta művészettel készült 6 felvoná— Hegedűs altábornagy nem megy
nyagalomba. A Virradat irja: Hegedűs sos filmregényben. Szécsi
Ferkó,
Pal altábornagy, a nemzeti hadsereg egyik
Petrovich,
Kaczor
Gizi,
Kiirthy
Teréz
legkiválóbb parancsnoka, 42 évi szolgálat
és Márkus Gábor csütörtökön utolután megvált a debreceni körlet vezetésétől. A kormányzó nem fogadta
el az
jára lépnek fel személyesen egy telaltábornagy lemondását és csupán három
jesen uj műsor keretében.
havi szabadságot engedélyezett számára.
— Dr. R e l s S á n d o r fogorvosi
— Fölemelték
a S o m o g y i - rendelését Klauzál-tér 3 (Kiss D.könyvtár államsagélyáLA muzeu- palotában) megkezdette.
mok és könyvtárak orsz. felügyelő— Megindul a budapest—szasége leiratban értesítette 3 kultúrbadkai
vasúti forgalom. A Nap
palota igazgatóságát, hogy a kultuszkormány az intézet évi 8000 írja: A szerb kormánnyal történt
korona államsegélyét 16.000 koro- megállapodás szerint a budapest—
nára emelte fel. Ugyanez alkalom- szabadkai vasutforgalom február 12-én
mal a miniszter Móra Ferenc mu- megindul.
zeutr.igazgatónak „nagyérdemű munkássága elismeréseül" 3000 korona
jutalomdijat adományozott.

Maga

Belvárosi Mozi
iSróság
Február

TOSTAR1

g

13-tól 18-ig

ZANARINI
2 részben

regénye
a

I. r é s z
február 13-tól 15-ig,
vasárnaptól keddig.
Azonkívül minden

előadáson

filmrevü!

SZÁSZ ILONA, a Royal-Orfeum tagja,
BALOGH BÖSKE, GALLAY NÁNDOR,
a Revü Szinház tagjainak fellépésével.

február 17-én és 18-:n,
csütörtökön és pénteken.
Azonkívül m i n d e n

előadáson

Klasszikus Táncest

LIESZKOVSZKY ARANKA, a m. kir.
Operaház primaballerinája és NÁDASSY
FERENC, a m. kir. Operaház első
magántáncosa fellépésével.
=

— Ékszerek, órák nagy választékban. Szolid árak. Nagy ékszer- és
órajavitó műhely. Fischer
ékszerész,
Korzó-kávéház mellett.
351
— A városi v zmUtelep részére ma
egy vagon gyöngyösi és egy vagon várpalotai szén érkezett. A gépek e készlettel egy-két napig ismét tovább cammoghatnak.

hamis

- Apponyft meglopták. Budapestről
ieleitik: A rendőrségen jelentest tett
ft chter Aladár egyetemi tanár, hogy gróf
Apponyi Albert podgyászából. anwJvet a
g:of éberhardi birtokáról felsaallitott Budapes-r*. ismeretlen tettes az egyik kosarat
fe.t. rte és 6000 korona értékí ruhaneműt
fcpof. el belőle.

használt csontfogakért, aranyért, ezüstért és
biilliánsért még soha olyan nagy összeget nem
kapott, mint amennyit fizet érte Szegeden

x H a m i s caontfogalcért, arany
ékszerért éa briliánsért legtöbbet
fizet Odspúr, Kölcsey-utca 2. szánt.
Ora-, ékszerjavitás olcsón.
»

Óra- és ékszerjavitás olcsón.

Gáspár, Kölcsey-u. 2.

x Tetemrehívás. Régen volt ily
nagyszabású, kiváló film bemutatva,
mint a Korzó-Moziban
a Tetemrehívás. Egy finoman megrajzolt bűnügyi tárgya van ennek a slágernek
Severin Mars, ez a kiváló francia
művész olyat produkált ebben a
drámában, aminőt kevés filmművész
produkált a mai napig. A gyönyörűen
felépített és remekül megrendezet'
érdekfeszítő filmet ma, szerdán mutatja be utoljára a Korzó-Mozi. Holnap , S u m u r u n
— A nyugdija* tanítók is kapnak
lakbérpótUkot. A M T. I. jelenti: A
minisztertanács az állami nyugdíjasok és
özvegyek lakbérnyugdijpótlékának megállapitásával kapcsolatban felhatalmazta a
vallás- és közoktatásügyi minisztert, hogy
a pénzügyminiszterrel egyetértőkig az országos tanilói nyugdíjintézet kötelékébe
sorolt nyugdíjasokat és özvegyeket is
hasonló mérvű segélyezésben részesítse.
A drágasági segélypótlékot minden kitl m
kérés nélkül hivatalból a vallás- és közoktatásügyi miniszter állapítja meg.

x Vlrágh J e n ő , a budapesti
Royal-Orfeum kiváló komikusa
vendégszerepel február 14. és 15-én,
hétfőn és kedden a
Korzó-Moziban.
Virágh fenő, a főváros dédelgetett
kedvence olyan műsorral szerepel
Szegeden, amilyet még et ől a kiváló
komikustól sem hallottunk. Többek
között elő fogja adni a következő és
szenzációs műsorszámokat : „Fixfizetés", „Pearl White, a mozistar I.
és II. rész", „Mit kaphatok egy piptr
20 filléresért?", „Felcsaptam kisgazdának", „A börziáner" stb. Előjegyzéseket erre a két napra már
elfogad a Korzó - Mozi
elővételi
pénztára.
— 271 foglyot bocsátottak szabadon az amnesztiarendelet alap
ján. Mint illetékes helyen értesülünk,
a szegedi kegyelmi tanács az amnesztiarendelet megjelenése óta kéts/ázhetvenegy politikai fogoly szabadlábra helyezését rendelte el. A
szabadonbocsájtás azonban ideiglenes és csak akkor lesz végleges, ha
a kormányzóhoz felterjesztett kegyelmi körvények jóváhagyva viszszaérkeznek.
— Még nem érkeztek Szegedre
a Löw-ügy aktái. A budapesti
lapok nyomán több helybeli iap
megírta, hogy a régó'a vajúdó Löwr
ügy aktái már megérkeztek Szegedre
és hogy ebben az ügyben márciusban megtartják a főtárgyalást. Mint
illetékes helyről értesülünk, ez a hir
nem felel meg a valóságnak ; az ügy
aktái még nem érkeztek
Szegedre
és igy a főtárgyalás napjának kitűzéséről ezideig szó sem lehetett.

Bútorozott szobát Sea
Belvárosban fürdőszoba
használattal. Ajánlatokat
jeligére, a kiadóba.

„AZONNAL"
122

— Piac. A hirtelen komolyra fordult
téli idö következtében a mai hetipiac igen
gyér és unalmas képet nyújtott. Alig volt
áru a piacon és csak néhánv modern,
sátor alatti kofa árult ázott, fonnyadtzöldségeket.

— Fehér, fekete és színes flór
és mouseline harisnyák nagy választékban Komlósinái, Kölcsey-u. 3. tM<
— Kellner Sári kézimunka és
előnyt mda műterme. Tisza Lajoskörut 19.
I12
í

<c r. v # r? ? s a

m o z i

Basjifk'cíi. TTária
Bulit
László
Harsány" Tibor
Csányi M á t y á s
hangverseny*
I I in. szerdán asta s órabor.

Szeged, 1921 február 10.

SZEOED

SZÍNHÁZ.

Rabló cigány
a statáríális biróság előtt.

— Jeninek Morton JNewyorkban van. Bécsből jelentik a M. T.
1.-nak: A Newvork Herald jelenté*
szerint Jetiinek Morton, aki Magyar- ' Tizenkétévi fegyházra itétték.
országból 450 millió koronával megSZEGED, február 9.
(Saját tudósítónktól)
szökött,
Newyorban
tartózkodik.
Budapestről Aradra, onnit RomáCselédes János ánvási juhászniába, Konstantinápolyba szökött. bo;tar a mult ev decen ber 17-én
Newyorkban anyjával, Lindt Marcella bement a mindszenti vásárra állaénekesnövel együtt lakik. Jetiinek tokat vásárolni. A vái»ár után beült
Morton kijelentette, hogy
pótolni az egyik korcsmába, ahol egy rendfogja a károkat, de előbb becsületes őrrel idogáit. Mulatozásközben cikeresethez kell látnia, mert amerikai gányok jöttek asztalához. Cselédei,
útja nagyon sok pénzbe került.
az egyszerű juhász, adta az urat,
csak ugy szórta a pénzt, amiből a
jó Isten a szegény ju.iász^ak sokat
adott. Késő estig tartott a muri,
amikor holtrészegen hazafelé indultak a vendégek és a muzsiKUS
cigányok. Cselédes is gyar.utlanul
hazaindult, mikor azonban a falu
végére ért, az egyik kapu sötétjéből
tebruár 13 án 11 órai kezdettel
egy vézna alak jött elő és rövid
beszélgetés után utitársul szegődött
hozzá. Egy darabig szótlanul ment
egymás mellett r. két ember, igy
J e g y e k az e'ővételi
117
eljutottak Mindszent határáig. Ott
pénztárnál kaphatók.
sz ismeretlen egyszerre csak nekiTisza Uszó-Egijlet vezetősége.
ugrott az öreg juhásznak, rövid tusa
után a földre teperte és fojtogatni
— Cukor- és aóoaxtás a közalkalmakezdte. A megtámadott juhásztól
zottak részére. A Magyar Köztisztviselők
elrabolta ezer koronát tartalmazó
Fogyasztási Szövetkezetének szegedi fiókja
a közalkalmazottaknak a január havi cu- pénztárcáját és elmenekült.
kor-, sacharin- és sójárandóságot, mégA juhász a rablótámadás után
pedig a sót a január havi ellátási jegy 5.,
a cukrot és sacharint pedig annak 6.. 7. visszament Mindszentre és ott a
és 8. szelvényére a kővetkező sorrendbnn
csendőrségen feljelentést tett a rabló
osztja ki: Február M-én 1-400., 12-én
ellen. A nyomozás hamarosan eted401-800., 14-én 801-1200., 15-én 1201—
ményre vezetett, a csendőrök elfog1600, 16-án 1601-2000., 17-én 2001ták a rablót Rác Boldizsár 18 éves
2400.. lf-án 2401—2800., 19-én 28013200., 21-én 3201 - 3 t 00., 22-en 3601—
muzsikus cigány személyében, aki
4000 , 23-án 4001-tól végig. Ez alkalomkihallgatásánál
beismerte, hogy Ö
mal a fiók arra is kéri tagjait, hogy febvoit Cseiédes támadója. A korcsmáruár havi ellátási jegyeik átvételére sürgősen jelentkezzenek, mivel legközelebb
ban, ahol Cselédesnek muzsikált,
inár február havi járandóságuk is kerül- elhatározta, hogy elveszi az öreg
nek kiosztásra.
juhász pénzét.
t
Az ügy a szegedi törvényszék
— K e r é k p á r o k b ó l , heg>! gum i k b ó l dus választék, gyári javitó- rögtönitélö bírósága elé került, amely
müvely Szántó
Józsefnél,
városi ma tartotta meg a tárgyalást.
Rác Boldizsár, a vádlott egykedbérház.
ae
vűen, minden megbánás nélkül vallotta be tettét, csak azt tagadta,
hogv meg akarta fojtani Cselédest.
Cselédes és a nyomozást folytató
csendőrök kihallgatása után Deatsch
Imre védő kére a. bizonyítási eljárás k egészitését és az ügynek
(Széchenyi-tér, Korzó-Mozi ház.)
rendes tárgyalás uijára való terelését. A biróság a védő kérelmét elutasította. Ezután az ügyész kérte a
vádlott szigorú megbüntetését, a
védő pedig enyhe büntetést kért.
Kugler, Oerbeau,
Körülbelül egy óráig tartó tanácskozás ulán hirdette ki Hevesy elnök
Suhajda, Suchard,
28
a biróság Ítéletét. Rác Boldizsárt
Biró stb. csokolábűnösnek mondták ki rablás
bűntettében és ezért tizenkétévi
fegydék és csemegék.
házra és tizévi hivatalvesztésre Ítélték.

T. U. E.
nagy művészi
matinéja
a Belvárosi Moziban

Korzó-Buffet

égés* nap nyifva II

Tih-Minh keverék!!

Kitűnő falatozó
minden időben.
Tört aranyat, sSSSk
veszek. Javítások pontosan eszközöltetnek. H A R A S Z T I A N T A L aranyműves, Kossuth Lajos-sugárut 21.
63

^ J o d y e á r cipőink megérkeztek,
legújabb mh'ás kirakatainkban
megtekinthetők.
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HA-HA Cipőáruház
KELEMEN-UTCA 12. S Z A M .

Erdei ibolijakrémes szappan a
leghatásosabb bőrápoíószerek
Kapható a hid-ufcal padkában és
Valda Imre és Tsa drogériájában.

KÖZGAZDASÁG.
Rendelet a hadinyereségadó elszámolásáról. AM.T.1. jelenti: A pénzügyminiszter körrendeletet adott ki a hadinyereségadó
szempontjából szükséges elszámolások benyújtására megállapított határidő meghosszabbítása tárgyában Ezen rendelet
szerint f. évi március 3l-ig kell elszámolni
azokat a nyereségeket, amelyek 1920. év
végéig az ügyfelekkel szemben nem voltak
elszámolhatók, i'gyanezen időpontig kell
elszámolni azt, hogy miiven módon használtak fel azokat az öaszegeket, amelyeket
az adóköteles a háború alatt eladott leltári vagyon állaganak későbbi kiegészítése céljából adómentesen tartalékolt, tekintettel arra, hogv ezen határidót sokan
önhibájukon kivül nem tarthatják be. A
pénzügyminiszter az elszámolás határidejét egy évvel, vagyis 1922. évi március
3l-ig egész általánosságában nieghosszabbitja. A nyilvános számadásra kötelezett
vállalatokra nézve I92l március oi-ig
megállapított végső hataridöt a miniszter
olyanformán
hosszabbítja
meg, hogv
azokra a vállalatokra nézve, amelyeknek
üzleti éve december 3I-én végződik, az
ujabb határidőt 1923 március 31-ik napjaban, azokra a vállalatokra nézve pedii;,
amelyek üzleti éve december 3f-e után
zárul, az ujabb határidőt 1923 december
31-ik napjában állapítja meg.

4 0 0

Klauzál-téri
Pénzváltó üzlet
Dollár,

Dinár,

Márka,
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Idegen p é n z e k

=

vétele és eladása

Goitein

kaphatók, amig a készlet tart

HA-HA Cipőáruház
K E L E M E N - U T C A 12. S Z Á M .
I

Duplatalpu fehér

flórhaiMsnya**
mig

MZ e l ő n y ö s e n beszerzett k t a z l e t tart
—

Lel

és az összes

kezdve

sárcipők

HETI M Ű S O R :
Szerda: Bíboros, szinmü. Bérletszünct.
Csütörtök : Ezüst sirály, operett
Péntek: Buborékok, vígjáték
Premierbérlet B) 38. sz.
Szombat: Buborékok, vígjáték. Premierbérlet A) 38. sz.
Vasárnap délután: Gyimesi
vadvirág,
népszínmű.
Vasarnap este: Ripp van Winkle, regenyes operett. Bérlctszünet.
Előadások kezdete este félnyolc órakor.

koronától

korona
G E l G N E R N É i , Iskola-u. 7.

ármin

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

NŐI- és f é r f i k a l a p g u á r t ó t

TŐZSDEI MEGBÍZÁSOK.
KÜLFÖLDI KIFIZETÉSEK.

Szeged, Kárász-utca 8. (Udvarban).

A

SZEGED, február 9.
Stcgedl árfolyamok:
A budapesti
tözsdeszünet dacára ma élénkebb volt a
forgalom. Különösen márkában volt kereslet és néhány pont emelkedést ért el.
Árfolyamok:
Dinár 14 30, lei 7.15, márka 8.78-8.88. I
Budapesten tözsdeszünet.
A budapesti magánforgalom: dollár
541, márka 887—891, rubel 280, lei 717722, sokol 687, kor. dinár 14.40.
ZÜRICH, február 9. (Nyitás.) Berlin; 10.30, Newvork 616.-, Milano 22.60,
Bukarest &50, Budapest 1.15, Varsó 0 80,
Praga 7.90. Bécs 160.
osztrák
bélyegzett 1 10, Zágráb 4.60.

Dinár, mindennemű
Dollár, Lei,24
P É N Z E K vétele és e l a d á s a
KAROLYI-UTCAI K R O Ó
BANK- ÉS VÁLTÓÜZLET
I. ker, Károlyi-utca 2. és Feketesas-utca 8.,
sarok, volt Feketesas-kávéházzal szemben.

PÉNZTÁRI Ó R A EGÉSZ NAP.
XMJWuuuyyuwüüujwuyüWüUJws*
Dr. SZILASSY CÁSAfl és V t f U i r s

ERDÚ

A szerkesztésért felelős: Or. SZILASSY CASAR.
Ljptulajdonos: .SZEGED" lapkiadóvállalat r.-L

vn^mnmn^nrYwn^rrvYwnr

13-33 a SZEGED telefonszáma
N a p o n t a friss m a r h a t borjú- éa
sertésltiSOK

120

V A R G A

ISTVÁN

mészáros- és hentesüzletében
Püspök-téri bazár, Ottovayval szemben.

Uj zsákok

Ó D O N

Villái minden e szakmába vágó munkákat a legutolsó divit szerint, jutányos áron.
123

Tőzsde.

Szerkesztik:

LÉZINQCR

„ B e h o z a t a l i , Kiviteli
Á r u f o r g a l m i Iroda'*

«a

Mars-tér 6. s z á m alatt

tűzifát árusít.
Vagontétclekben és vágva is h á z h o z
•záliitva.
121
Telefon: 8-Ö9.

lancia szabású lack estélyi
és rámás Ttotour lackcipők nagy
választékban kaphatók. 2:9 f f

HA-HA Cipőáruház
K E L E M E N - U T C A 12. S Z A M .
• » •

ARANYAT,

ezüstöt, briiiiáns
ékszereket
magas áron veszek.
Óra- és ékszerjavitást elvállalok

DEÜTSCHIMRE
Széchenyi-tér 3.,701

Korzó-Mozi házban.

gabonának, lisztnek jutából, háború előtti
minőségben; textilit, papirzsák és használt zsákok bármily célra kaphatók
K O H N
J A K A B
zsáknagykeresKcoó,

Bocskai-utca 8/b.

40

Telefon 12-66

S z ö g i G y u l a Fiai »DAÓKTNAAR0I

Szegedi, K e l e m e n - u . 3.?Telefon 794.
Gsrantáit

400

yardon

Cérna
4 4

ftorona

Fekete és sárga

harisnyák

62

korona

Kaphatók: GEIGNERNÉL, Iskola-utca 25.

Nyonutott a Delmagyarország hírlap, és nyomdavállaJatnll Petofi-sugárut I.

