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Láthatatlan Vendig.
SZEQED. január 28

Tegnap este ritka vendég jelent
•öeg a dunapirli palotában, a i
or
»zágház gyönyörű gótikis csarnokában, olyan vendég, akinek
állandóan jelen kellene lennie ottan,
legalább is szimbolikusan, az állandó
harcokat vívó honatyák Sclkiismere
tében. Ez a ritka vendég nem is az
ó hívásukra jelent meg, akárcsak az
ótestamentumi kéz, amely Bdzazár
ékes termének falára felirta a rej
telmes igéket: Mene, Tekel, Fáresz I
Ez a vendég láthatatlanul jött t?g
nap este a Steindl I nre által bol
dogabb időkben emelt palota díszes
csarnokába, de ez a vendég ma
állandó lakájt a legtöbb háznak,
amely ma Csonkamagyarországon a
nyomorúság és szomorúság telében
búslakodik.
A Láthatatlan Vendég tegnap egy
estére he'yet foglalt az ország há
zában, holott az esztendő minden
napján vele kellene ott foglalkozni,
őt kellenne
ott ajnározni
neki
kellene
ott
szentelni
minden
időt, róla kellene ott minden beszé
det mondani és legfőképpen érte
kellene mindent
elkövetni, hogy
könyei fölszáradjanak, hogy sóhaja
elnémuljon, hogy hajlékaba a kétségbeesés heiyett legalább a reménység költözzék be, hogy párnája ne csupán a gond, itala ne
csak a keserűség könye legyen.
A Láthatitlan Vendég némán és
mégis égbekiáltón, egy estére bekopogott az ország házába, lead a
névjegyét,
amely
olyan,
mint
egy mementó, amelyet nem szabad
és nem
lehet
figyelmen
kivül hagyni senkinek
és meg
kell szívlelni
mindenkinek,
aki
csak tehet valamit arról, hogy a
nyomor enyhüljön, hogy a láthatatlan vendég óriás hadseregének rongyos gárdistái a rongyaikat levethessék és az emberi méltóság nevében és az igizság nevében betevő falatjuk éa egyszerű hajlékuk
is biztosítva legyen I
Erről kellene minél többet és minél eredményesebben tárgyalni és
határozni annak a világszép gótikus
csarnoknak kupolái alatt, ahol annyi
Ares és meddő szóval árasztották el
közéletünket és vívták személyes
harcaikat egynémely politikai matadorok, miközben az ország népe
egyre reménytelenebből vivta harcát
a megélhetés lolyton rosszabbodó
lehetőségeivel. Hisszük, hogy ma
már mindenki látja, hogy a láthatatlan vendégen segíteni: ez a legelső
kötelesség. E m e"ett eltörpül minden más kérdés, ami ma még anynyira foglalkoztatja és izgatja a
napi politika arénájában kipirult
arccal tapsolókat.

Megjelenik naponkint délután.

Letartóztattál! az oiptányi gyilkosságok hat tettesét.
— A nyomozás tovább felylk. BUDAPEST, január 28. Az Est
irja: A napokban közöltük, hogy
a nyomozások a Duna—Tisza közti
atrocitások ügyében tovább folynak
éspedig mindazokban az esetekben,
ahol az a gyanú forog fenn, hogy
a tettesek a bűntényt önző nyereményvágyból követték el. A „Magyar Hiradó" értesülése :szerint eddig a kővetkezőket tartóztatták l e :
Zbona János volt csendőrőrmestert,
Juhász Istvánt, ifj. Tóth Imrét és
Tóth Ambrus orgoványi lakosokat,
akiket azzal gyanúsítanak,
hogy
résztvettek azokban a gyilkosságokban, amelyeknek Pánczél Ziltán,
Beck Sándor és Schmidt Károly
izsáki kereskedők estek áldozatul.

Letartóztatásba került még Balogh
Ferenc volt papnövendék, majd
orvostanhallgató, izsáki. később kun
szenlmiklósí lakos. Ellene az a
gyanú, hogy ő vezette az erőszakos
cselekedeteket.
Letartóztatták továbbá Patay Nándor mérnököt, volt főhadnagyot, aki
annakidején résztvett Neubauer ízi
dor kecskeméti gyufagyári igazgatónak a lajosmizsei vonatról történt
leszállításában és 1919 november
22-én történt meggyilkolásában.
A nyomozás tovább folyik. A
letartóztatott terhelteket beszállították a budapesti kir. ügyészség fogházába.

Biztositva van a disszidensek és a kizgazdjfc fúziója.
BUDAPEST, január 28. Az Uj Nemzedék irja : A disszidensek és
a kisgazdapárt fúziója még nem történt meg, ami abból is látszik, hogy
a választójogi bizottságba mindkét csoport külön-külön küldött tagokat.
Bethlen István azonbin már értesítette a disszidenseket, hogy a kisgazdapárt a disszidensek feltételeit készséggel hajlandó méltányolni ugy, hogy
a fúzió most már csak órák kérdése.

Nem hiusultak meg a jóvátételi tárgyalások.
BUDAPEST, január 28. A Magyar
Hirlap irja: Néhány nappal ezelőtt
az a hir járta, hogy Miklós ÖJön
nyug. államtitkár párisi tárgyalásai
a jóvátétel ügyében meghiúsultak s
hogy a bizottság ragaszkodik az
első évre követelt 90.000 drb. élő
állat szállításához.
Mint a Magyar Hirlap illetékes
helyről értesül, a párisi tárgvalások

nem végződlek eredménytelenül
s
egyáltalán nincs szó arról, hogy
ebben a kérdésben végleges döntés
történt volna. A tárg/alások folyamatban vannak s mi még nem lehet következtetni arra, hogy a jogos magyar álláspontot teljesen vagy
részben honorálják e, elutasításról
azonban egyáltalán nem volt szó.

Pálfi Dániel beszéde az iparfejlesztű javaslathoz.
— A nemzetgyűlés mai fllése. —

BUDAPEST, január 21. nemzetépítés terén. Részletezi a kéz(Magyar Távirati IrodaJ müipiroiság fejlődésének történetét.

A nemzetgyűlés mai ülését Bottlik József alelnök fél • 12 órakor
nyitotta meg.
Slachta Margit napirend
előtt
szólalt fel és benyújtott több memorandumot a női választójog tárgyában. Azután az interpellációs
könyvet olvasták fel. Be van jegyezve 14 interpelláció, melyekre
fél 2 órakor tért át a Ház.
Kiss Menyhért személyes kérdésben szólal fel. Utána napirend szerint áttér a Ház a választójogot
tárgyaló 20 tagu bizottság megváIflsztásárs.
Elnök elrendeli a névsorolvasást.
Azután áttértek az iparlörvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgyalására. Az első felszólaló

Pálfy Dánlel.

Sajnálattal kell megállapítani azt
A szegény csonkaország nyomo- a tényt, hogy 38 évnek keleti
ez a törrultjain é s
rokkantjain
segíteni: elmúlni, mig végre
a nemzetgyűlés eie
e z ma az e g y e d e n okos politika, vényjavaslat
nen Z€t 8 8 1 0
keresztény
? '
leg- került. Az iparosság reményteljes várakozással nézhet most már a jövö
igazabb értelmében
felé, amennyiben a kézmüiparosság
együtt
munkálkodhat
ezután a

Rámutat arra, hogy már az Árpádok idején tevékeny szerepet töltöttek be a kézmüiparosok az állam
életében, nemkülönben Mátyás király életében is. Ók voltak a val
lás és hazafiság
szempontjából
az állam egyik legfontosabb támaszai. Rámutat az 1844., 1877. évi
ipartörvényekre. Eze« rossz hatással
voltak a kézműipar fejlődésére. Hatásosabb intézkedés először a kézműipar
fellendítésére a koalíció alatt történt
a Szterényi-féle akcióval. Ekkor
rendelkezésére bocsátották
egyes
városokban a szükséges gépeket.
Ezekben a városokban a kézműipar
nagyobb fejlődésnek indult.

Varárnap, HL évf„ 14. szára
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ipar. Nálunk a háború alatt ép az
elienke.ó vo.t a helyzet. A gyárosok kaptak felmentést és nem a
kézmű pirosok.
Igen örvendetes jelenség a kézmű párosság fejlődésében, hogy a
közös vámterület
megszűnt. Igy
most már könyebben bold. gul az a
háromszázezer kézműiparos család,
.kiknek anyagi biztosítása államérdek szempontjából is fontos.
A kézmüiparosság terén nemzeti politikát kell folytatni.
Lehetővé kell tenni, hogy azok a
kézmüiparosok, akik a háború és
bolsevizmus idején hazafiságukról
tettek tanúbizonyságot, megtalálják
boldogulásukai tűzhelyeiken. Szükséges, hogy Ok az állam életének fentartásában épp oly biztosítékok legyenek,
mint a kisgazdák. A jövőben nem szabad megengedni, hogy a tőkések
«zedjék -e a kézműipar gyümölcseit
Ébren kell tartani azt a tudatot,
hogy a kézműiparos osztály ne legyen szégyene senkinek, erre a
pályára nyugodtan adják az intelligens csaladok is gyermekeiket
ö ömmel üdvözli az ipaitöivény
tervezetét, amennyiben ebben a képesítés érvényesül. Ez azonban csak
egyik biztositéka az ipar fejlődésének, más oldalról
szükséges az ipartestületek kiépitése.
Meg van a remény ezen a téren
is. A javaslat nem
tartalmazza
ugyan mindazokat a termékeket,
melyeket az iparosság a képesítéstől vár, mégis ez nem ront le semmit a javaslat éideméből. Tudja
milyez nehézségekkel kellett a kereskedelmi miniszternek megküzdeni.
Epen ezért elismeréssel adózik neki
és az ország
kézműiparosságának
háláját fejezi ki iránta. Különösen
ki kell emelnie, hogy e törvényjavaslatba igen helyesen van beiktatva, hogy ennnk megállapítása a
miniszternek véleményétől függ.
Az ülés tart

Kizárták a német parlamentből
a francia laptndósitékat

BÉCS, január 28. (M. T. I.
magánjelentése.) A párisi lapok jelentései szerint berlini tudósítóiktól
tegnap megvonták a birodalmi gyűlésre szóló belépőjegyeket. Midőn
az egyik francia ujsagtudósitó mégis
megjelent a sajtó számára fentartott
helyen, eltávolították.
A fegyverszünet megkötése óta — irja az
Echo de Páris tudósitója — most
történt rneg először, hogy minden
indokolás nélkül kizárták a tudósítókat az ülésteremből. Német részről azt jelentik, hogy ez az intézKésőbb az állam támogatása a kedés retorzió, mert Párisban tem
gyáriparosoknál
nyilvánult
meg, engedik a német újságírókat a paiennélfogva a kézmüiparosság ha- lament ülésein megjelenni.
nyatlani kezdet.
A gyáripar a kézmüiparosság
Jönnek a tnszokt.
ellensége lett.
BUDAPEST, január 28. (M. T. I.)
Ugyanekkor Németországban fel- Január 30-án délelőtt 10 óra 30
karolták a kézmüiparosságot, egye- perckor érkezik meg a harmadik
sületet létesítettek. A háború alatt tuszszállitmány 104 hazatérővel, 13
is támogatásban részesítette őket az asszonnyal és 3 gyermekkel Budaállam. Igy azután Németországban pestre a keleti pályaudvaron.
óriási módjn fellendült a kézmű-

SZEGED

MARGÓ
A napok margójára ujabban egyre
több gyászjelentést ir a végzet, folyton ujabb veszteség ér bennünket,
akik jó ideje ugy érezzük pedig,
hogy már nincsen veszteni valónk.
Végigtekintve a halottak hosszú listáján, megakad a szemünk egy néven, amely régi, kedves imeröse
azoknak a szegedieknek, akik még
a mult század végén voltak ifjúk
és bohók ebben a városban, amely ma
csupa
szolidság és szomorúság.
Síoll Károly halt meg egy fővárosi
szanatóriumban és vele egy talpig
derék ember és igazi művész távozott el örökre. Éz a derék ember és
igazi művész pályája kezdetén itt
működött Szegeden, tenoristája volt
a városi szinháznak és sokat ünnepelt hCse meleg, zajos sikerű színházi estéknek. A felesége is elsőrendű erő volt az öreg Makó társu
latánál. Stoll Károly Hoffmannja
kedves emléke sokunknak és neve
egy elmerült világot juttat eszünkbe,
egy világot, amely ugy eltűnt hirtelen — váratlan, mint egy pompázó
tündéri díszlet a süllyesztőben. Kár,
kár, de még nagyobb kár, hogy az
emberek is elmennek, akik e világban is valakik és értékesek voltak!
•
Az európai irodalomnak is gyásza
v a n : meghalt Qiovanni Verga.
Ez
a szépnevü olasz a rut valósag nagy
t s igaz költője volt: az első olas/
naturalista, a Cavalleria
rusticana
é s a La lupa cimü drámák nagyhírű
szerzője. Külön szerencséje
volt, hogy az első darabjából opera
is lett, még pedig Mascagni
révén
es a Parasztbecsület,
mint opera,
ugyancsak nagy becsületet szerzett
világszerte. Otovanni
Verga egy
>>tár elmúlt
iránynak
volt erős
és hatásos képviselője, a natu
ralizmus embere volt és az iró
túlélte az irányt, amelyet követett,
viszont müve tulé i öt, mert minden
irányzaton tul, valódi költő volt ez
a Giovanni Verga, az emberi lélek
teneketlen örvényeibe néző, az emherr indulat ijesztő kráterébe világító. Nálunk jászai Mari vitte diaoalra egyik müvét, a La lupát, amelye n egy női bestiát mutat be monumentális erővel ez a most elköltözött olasz poéta.

Kedden már a Ház elé kerti! a választójogi javaslat.
BUDAPEST, január 8 8 . ' A Ma
gyar Hirlap iria: A nemzetgyűlés
mai ülésén választják meg azt húszas bizottságot, mely a választójogi
törvényjavaslatot a plenáris
tárgyalásokra
előkészíti
Ismerete*, hogy a kisgazdapárt nagyatádi Szabó Istvánt, Dömötör Mi
hályt, Simonyi-Semadam Sándort,
Hencz Károlyt, Szíjj B Hintót, Kovács
J. Istvánt, Meskó Zoltánt, Rubinek Istvánt, Gömbös Gyulát és
Könyves Lajost; a kereszténypárt
Haller
Istvánt,
Ernst
Sándo-t.

Gerencsér Istvánt, Szabó Józsefet,
(budapestit) a dissüensek Karaftáth
Jenőt, Fay Oyulát jelölték a bizottság. Az ellenzék a következőket jelelte: Homonnay Tivadart, Beniczky
Ödönt,
Rassay Károlyt és Vázsonyi Vilmost. A bizottság megválasztása után haladéktalanul meg
alakul és megkezdi működését. Le
hetöleg a leggyorsabb tempóban
óhajtja feladatát elvégezni s temény
van arra, hogy kedden már a Ház
elé is kerülhet a választójogi törvényjavaslat.

Amerikai gyűjtés a fogadalmi templomra
A főispán az amerikai magyarok segítségét kérL
— Ötven millió kellene a templom fölépítéséhez.
SZEGED, jan. 26.
(Saját tudósítónktólJ

Néhány hét óta nagyon aktuálissá
vált Szegeden a fogadalmi templom
felépítésének ügye és ugy látszik,
hogy ár. Aigner Károly főispán nemcsak a levegőben építkezett, hanem
komoly akarattal fogott a 'terv keresztülviteléhez. Robelli Aladár építész szegedi szereplése rövid idejű
volt ugyan, de minden adatot öszszegyüjtött ahhoz, hogy terveinek
és költségvetésének részletes kidolgozását Budipesten folytassa. Közte
és a régi építész között való választás tekintetében még súlyos differenciákra van kilátás a városnál,
mert a város és a régi építész között még fennáll a háborút megelőzőleg kötött szerződés és a kérdés
most már az, hogy a háború viszmajornak

számított-e

a

szerződés

szeiint.
Ezt a kérdést azonban másodrangúvá minősíthetjük, mert a fogadalmi
templom építkezés ésének
befejezéséhez elsősorban is a szükséges tőke előteremtése igényelte
tik. Erre vonatkozólag kérdést intézett ma munkatársunk dr. Aigner
Károly főispánhoz, aki az alábbiakat válaszolta:
— A fogadalmi templom ügyében legutóbb három kérdést intéztem a város tanácsához és pedig:
1. Kik a tagjai a fogadalmi temp
lom bizottságnak?
2. Van-e fogadalmi templom alapnak vagyona és mekkora a z ?
3. A fogadalmi templom alapját
•
képező 3500 katasztrális holdnak
Mohácson egy uj hetilap indul mekkora a bérjövedelme és mennyit
és pedig a harmadik ebben a nem- tőkésítettek ebből a jövedelemből
• hen. Ennek csak örülni lehetne, már eddig?
— Azért van ezekre az adatokra
mert hiszen
azt
mutatja, hogy
Mohácson az olvasás egyre nagyobb mindenekelőtt szükségem, hogy tudpénzre
lesz
tömegek szükséglete lesz, de azt jam. hogy mennyi
valahogy mégis csak furcsállanunk ezenkivül még szükség. A további
gyűjtés utján
kell, hogy az uj szerkesztő az uj fedezetet társadalmi
orgánumot Uj Mohács névre akarja akarom elöteremteni.Tekinteitel azonkeresztelni. Isten ments, hogy még ban arra, hogy különösen az utóbbi
egy uj Mohács legyen itt, meri időben Szeged város társadalma,
akkor igazán végünk I Elég vol: annak is főleg csak az egyik oszhaannyi, amennyit a sors eddig ránk tálya, túlságosan kihasználtatott
az az
mért, az Uj Mohács címnek ugy sonló célok szolgálatában,
1 at, mint valami gyászjelentés, uiár ötletem tamadt, hogy a fogadalmi
pedig nemzeti nagylétünk nagy teme templomhoz szükséges töke nagytőién kellene biidetni leginkább a részét
feltámadást t
az amerikai magyarság segítségével kellene előteremteni.
Ismeretes ugyan az is előttem,
Éjszakai repttlőforgalom
hogy az utóbbi években az amerikai
London és Páris között
magyarságot is alaposan kihasználPARIS, január 28. (M. T. I.) A ták a jótékonykodás tekintetében,
Soir jelentése szerint legközelebb mégis azt hiszem, hogy a gyűjtés
megkezdik London és Páris között ott könnyebben fog menni, mini
* .
az éjszakai légjáró forgalmat. A piló- nálunk.
4
Ezért már összeköttetésbe
is
ták tájékozódása eé!j .b<M k i v e t e n d ő
léptem amerikai
barátaimmal,
útvonalon egymástól 50 kilométer
távolságra alkalmas világitóberende hogy általánosságban informáljanak
arról, mikér.t lehetne és egyáltalán
zesckti letesitenek.
lehetne-e most egy társadalmi gyűj-

tést indítani a fogadalmi templomra
Amerikában. Ha százezer dollárt
siketül összeszedni, az már hatvan
millió korona, ami Robelli tervei
szerint fedezné a költségeket. Való
szinü, hogy kérésünkkel az amerikai
papsághoz fordulunk, akik bizonyár,
felkarolják az ügyet és ha említett
barátaimtól kedvező választ kapok
akkor Várhelyi prépost, alpolgármester és az én aláírásommal
egy szépen megszövegezett felhívást boaátunk
ki Amerika
magyarságához.
— Gondolkozom azon is, hogy
egy altruista banktól esetleg egy
áollárkölcsönt
vegyünk
fel,
ami
ötven év múlva dollarban fizetnénk
vissza, esetleg a rendelkezésre álló
3500 hold jövedelméből törlesz
tenénk.
A főispán nyilatkozata nagy élelmességre vall és a fogadalmi templom felépítése érdekében megindi'
tott mozgalom, ugy hisszük, Szeget
egész társadalmában
támogatásra
talál. Ha pedig az Amerikában ter
vezett gyűjtés beválik, ugy semmi
kétség nem férközhetik ahhoz, hogy
a templom építkezése már a tavaszszal megindul.

KORZÓ-MOZI
Telefon : igazgatóság 4-55. Péntár 11-85.

Lady Hamilton

manumentális történelmi dráma
2 részben
Január 26-tól
29-ig csütörtöktől vasárnapig
I rész

R

posvány
Lady Hamilton
élete és szerelmei

Február2- tói
5-éig csüíörtöktöl vasár
napig
II. rész.

üstöhis

Lord Nelson
utolsószerelm^

Amerika a génuai konferencia
. ellen.
BÉCS, január 28 ( \ M.T.1. magánjelentése.) A Ntwyorií Herald
értesülése szerint a kormány a mai
miniszter tanácson szövegezi meg
véglegesen azt a jegyzéket, amel yel
Amerika elutasítja a Gt'nuába szóló
meghívást. Erre az elhatározásra
gen nagy befolyással volt az a
hír, hogy a kormány nem kapott
semnvfele biztosítékot a konferencia
napirendjéről.

Értekezletet tartanak az
ntódállamck IV. Károly
ügyében.
BÉCS, január 28. (M. T. I. magánjelentése.) Az Echo de Paris
minden cáfolat ellenére fenntartja
azt az értesülést, hogy a nagykövetek tanácsa legutóbb IV. Károlynak
és családjának nyugdíjügyével foglálkozott. A lap még ki is egészíti múltkori
jelentését és azt
állítja, hogy a nagykövetek értekezlete elé a cseh kormány azt a javaslatot terjesztette a kérdés elintézésére, hogy az
Osztrák-Magyar
monarchia utódállamait hívják egybe
értekezletre.
Ezen az értekezleten
Románia, Olaszország, Lengyelország és Csehország képviselői végleges döntést hoznának a nyugdíj
ügyében.

A pápa halála.
RÓMA, január 2& (M. T. 1.) A
bibornók-kollegium ma délelőtt a
Vatikánban figadja a diplomáciai
testület részvémyiivánitását.
BUDAPEST, január 28 (M. T. 1.)
XV. Benedek pápa halála alkalmából a budavári koronázó Müfyástemplomb.tn Batthyány Vilmos, volt
nyitrai püspök, c. érsek ünnepélyes
gyászmisét pontifikált az elhunyt
p pa lelkiüdvéért.
Jelen voltak:
Horthy Miklós kormányzó és felesége és József Ferenc főherceg, Izabella, Auguszta főhercegnők, a kormány, továbbá Bottlik József
házelnök, stb. A külföldi diplomaták
közül többen megjelentek. A ma
gyar arisztokrácia részéről sokan,
valamint a főpolgármester, több nem
zetgyülési képviselő és számos előkelőségek vettek részt az Istentiszteleten, akiket a templom bejáratánál Nemes Antal c. püspök foga
dott. A templom szentélyében ravatalt állítottak fel s ezen a pápai
jelvényeket helyezték el. Mise alatt
a templom zenekara Mozart Rekviem
jét játszotta Sugár Viktor vezetésé
vei.
. .

JUNO
" héhltö

a legjobb és legkiodómert kitnéli a ruhát I

30

És miW\ mulatságos
hlsérfi műsor.
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Kapható
Előadások fél 5. fél 7 és tél 9, órakor

mindenütt.

Szeged, 1922. január 29.

HÍREK.
Bartók Bélának
Erdély erdői zugnak.
Ezüst és aranyerdők.
Fölöttük barna felhők.
Hárfát Nemezének
A dalaidban f

Szegedin is dpanamáztáh az ellátatM lisztjét
Négy szenaáolés örlsetbevétel tértént a mai nap folyamin - ülabb
J
letartóztatások ls várbatik
'
SZEGED, január 28.

(Saját tudósítónktól.)
Néhány nappal ezelőtt beszámoltunk a sütőipari szakosztály gyülé
séről, amelyen attól volt szó, hogy
a szegedi
ellátatlanok
lisztjével
ugyanolyan
panamázás
folyik,
mint
Tiszai tájak sirnak,
amilyent a budapesti rendőrség lePanasza jegenyéknek.
leplezett. A gyűlés résztvevői igazuk
Halottas, őszi rétek,
bizonyítására a szakosztály elnök
Zugó fekete nyárfák.
sége utján a rendőrségen feljelentés
Magányosak és árvák,
formájában is megismételték a gyűA muzsikádban.
lésen elhangzott vádakat.
És fölérez és fölzeng
A feljelentést a rendőrségen a
Az áhítatos, ős, szent,
nyomozás megejtése végett dr. Wé
Az ázsiai mély, nagy,
ber Árpád fogalmazó kapta kézhez,
Szilaj bus, büszke méla,
aki azután a Powtós-detektivcsoPogány és boldog lélek,
porttal karöltve nyomban hozzá is
- A régi, régi Éden látott annak a megállapításához,
A zenédben I
hogy a sütőiparosok vádjai igazak e?
JUHÁSZ
OYULA
A nyomozás, amely mindezideig a
legnagyobb titokban történt, ma reg— Zadraveoa püspök Saegeden. gelre váratlan fordulatot vett. A
Zadravecz
István tábori püspök az szegcdi
lisztpanama
nyomozói
Oltárcoyesülelben tartandó előadá- ugyanis az eddigi vizsgálódásuk
sára ma este Szegedre érkezik.
alapján ma a kora reggeli
órákban

— A aaerb határkilfaaitás. Dr.

Aigner Károly főispán a szerb határkiigazitással kapcsolatban kérdésünkre kijelentette, hogy a határkiigazitó bizottság székhelyét, amely
eddig Varasd volt, a közeljövöben
Bajára, Szabadkára, vagy
Szegedre
helyezik át, hogy a Dráva, Duna és
Tisza közötti batárkiigazitást lefoly
lathassák.

— Beteg a

főkapitány. Mint

részvéttel értesülünk, dr. Bottka Sándor főkapitány könnyű folyásúnak
Ígérkező influenzája tüdőgyulladásba
ment át. Itt emliijük meg, hogy dr.
Borbola Jei.ő tanácsost, a bűnügyi
osztály vezetőjét is ágyba döntötte
az influenza ugy, bogy a rendőrség
vezetését Thlry Lajos kapitány vette át.

három szenzációsan érdekei őrizetbevételt
foganatosítottak.
A reggeli órizetbevételeket a délelőtt folyamán még egy ujabb őrizetbevétel követte. Az őrizetbe vett
városszerte
ismert egyének neveit
a nyomozás érdekében egyelőre nem
áll még módunkban közölni. Nem
tehetjük ezt azért sem, mert az
őrizetbe vett gyanúsítottak kihallgatása csak most folyik 4s előreláthatólag a késő esti órákig el fog tar
tani. A kihallgatások zárt ajtók mel
lett történnek és mindezideig csak
annyi szivárgott ki tartalmukból,
hogy lisztpanama utján

Szeged ellátatlan lakosságit
érzékenyen megkárosították a
bünügy szereplői
Mint értesülünk, eddig két vagon
elpanamázott lisztről van szó, azonban, — mint a beavatottak tudni
vélik, — sokkal több liszttel történt
a lelkiismeretlen üzérkedés. A panama teljes kibogozásához még nagyon sok tanú kihallgatására van
szükség és nem lehetetlen az sem,
hogy a további nyomozás során
még több ujabb letartóztatás, illetve
őrizetbevétel történik.
Mindezekre ráadásul még azt az
értesülésünket is közölhetjük, hogy
a panama fészkéhez közel álló helyen
egyszerű

kis! nyomosisssl akarták eltussolni a nagy érdekesség!!
bünügy nyilvánosságra Jntását.
Ez a könnyen érthető manőver
azonban a rendőrség erélvén meghiúsult.
•
A lisztpanama ügyében ma délután egy órakor kérdést intéztünk
Fodor Jenő közélelmezési tanácsnokhoz, aki a következő választ
adta:
— A kormány rendben teljesiti
a város részére előirt lisztkontingens kiutalását, amelyből az ellátatlanok hiánytalanul megkapják a
havonkénti 6 kilogramos fejadagot
Ezek szerint a. tanácsnok ur ma
délután egy óráig csak annyit tudott, hogy minden rendben megy és
minden ellátatlan megkapja rendesen a neki'* járó te adagot Ugy
hisszük, hogy a lisztpanama leleplezése nagy meglepetést okoz majd
neki.

— Halálozások. Furagó László, az vételben

a rendező

egyesületeknél

— A Saont Imre Kér ttsatlkara. állami kotrások vezetője, akit város- és a Szt. István Társulat könyvke-

Az egyetemi S/ent Imre-Kör védnökeiül Olattfelder
Oyula csanádi
püspököt, Várhelyi József prelátust,
dr. Aigner
Károly főispánt és dr.
Somogyi
Szilveszter polgármestert
kérték fel az egyetemi diákok. A
Kör egyházi elnöke dr.
Erdélyi
László egyetemi tanár, világi elnöke dr. Tóth Imre ügyvéd lett.

— Gőrögkatollkns leányegjhás
laogedon. A görögkatolikus egyház

püspöke értesítette a város hatóságát, hogy szegedi leányegyházának
hitközsége megalakult. A püspök
kéri a város hatóságának támogatásat
— Bljogjaés. Dr. Márton József
ügyvéd leányát, Fatimét eljegyezte
dr. Zehery István, az egyetem szemklinikájának orvosa.

— Tovább folyik a Uarongyoiakolé. A főispán nagy lelkesedéssel

folytatja tovább a kisror.gyosok érdekében megindított gyűjtését, aminek ragyogó tanújele az, hogy a hét
folyamán egy dorozsmai asztaltársaság összejövetelén maga dr. Aigr
ner Károly gyűjtött hatszáz koronát
az emberbaráti célra. A főispán most
a sajtó utján arra kéri Szeged társadalmát, hogy bálák, vigalmak és
házimulatságok alkalmával vegye
elő valaki a kalapját és szedjen
össze benne néhány száz koronát a
téli nyomorúsággal sújtott gyermekek részére.

— AfUábéromolés. A töldhaszonbérek emelése tárgyában a város
tanácsa ma dűelőtt általános jellegű
megbeszélést tartott, amelyen dr.
Somogyi
Szilveszter
polgármester
elhatározta, hogy bizottságot küld
ki részletes javaslattétel végett

szerte .Laci bácsi" névvel tiszteltek,
vérmérgezés következtében hirtelen
meghalt. Az influenza-járványnak
ujabb áldozata van. Ma reggel meghalt Biedl Irén úrnő, akiben dr. Biedl
Samu, a szegedi zsidó hitközség
elnöke, nővérét gyászolj*.

reskedésében, este pedig a pénztárnál válthatók.

— Terjed aa Influenzajárvány.

La Fontaine matiné. Szokatlanul
nagy érdeklődés előzi meg a La
Fontaine Társaságnak Szegeden,
február 19-én tartandó magas színvonalú matinéját. Ez a fiatal, agilis irodalmi táraság, melynek a
fővárosban már megállapodott hírneve van, akkor mutatkozik be városunk közönségének irodalmi ínyencek legkényesebb igényeit is kielégítő
változatos műsor keretében. La
7
ontaine válogatott meséit eredetitjen és Vikár Béla mesteri fordításában kiváló művésznők fogják
e'őadni, miközben a mesékhez készült gyönyörű illusztrációk vásznon
vetitve jelennek meg. Ugyancsak
művészi előadásban fogja élvezni
a közönség Kiss József, Kosztolányi és Juhász Gyula egy-egy
költeményét Lebourg mesteri francia
fordításában. Ezenkívül Sebők Ilona,
a népopera volt primadonnája fog
néhány operaáriát énekelni Balla
Zsuzsika pedig, külföldi turnéja
előtt Sibelius zenéjére művészi táncokat fog előadni. És amit elsősorban kelleti volna kiemelni, dr. Csengeri János, a Magyar Tudományos
Akadémia tagjának csodás Horatiusfordításai fognik méltó interpretálásban szerepelni. A műsort, mely a
francia, finn és magyar irodalom
legszebb termékeit fűzi csokorba,
legközelebb közöljük. A La Fontaine Társaság február 19 iki szegedi matinéjára Budapestről a Társaság főtitkárán, Vikár Béla akadémiai tagon kivül dr. Gieswein Sándor
társelnök, dr. Gönczy Elemér ügyész
és még többen meg fognak jelenni. A budapesti törők konzul, a fiatal Euisz Behidzs, aki jeles
költő is, szintén a megjelentek közt
lesz bájos fiatal nejével együtt, hogy
itt bemutatásra kerülő magyartárgyu
költeményét
meghallgassa.
Medveczky
Mária
szavalómüvésznö
remek előadásában.
Enisz
Behidzs
bei a
budapesti
társaságnak dédelgetett kedvence, tökéletesen birja nyelvűnket és jelenleg Vikár Bélával együtt egy törők
antológián dolgozik. Ebből való a
Dunánál cimü pompás verse, melyet
Szegeden hallani fogunk.

Az influenza az utóbbi napokban
is tovább folytatja aratását és igen
- Kőstlsstvlselők figyelmébe.
sok embert döntöt ágyba. Mint a
főorvosi hivataltól értesülünk, e Mindazok a közszolgálati alkalma— A vámmalmok ügye. Meg- héten 3 ember halt meg a járvány zottak, akik mérték utáni cipőre
írtuk, bogy a kormány a vámmal- következtében% Az iskolák bezárása tartanak igényt, február 10-ig jelentkezzenek a Szegedi Bőripari Szövetmoknak az ellenőrzés alól való fel- tehát nagyon is indokolt volt.
szabadítását attól tette függővé, hogy
— A Zsidó Nőegylet estélye. A kezetnél, Kossuth Lajos-sugárut 8.
január 15 éig leszállít ják-e az el- Szegedi Zsidó Nőegylet igen fényes sz. alatt A cipőntalvány és arckévállalt gabonakontigens 80 száza- keretek között rendezi ma esti zárt- pes igazolvány a jelentkezésnél fellékát. Arról is megemlékeztünk, hogy körű estélyét a Tisza-szálloda ösz- mutatandó.
a szegedi malmosok a kitűzött határ- szes termeiben. Az estélyre a város
— Tüzlfaviltsig a tisztviselőkidőig a kontigensnek. csak 69 és társadalmának legelőkelőbb tagjai nek. A város tanácsa mai zárt üléfél százalékát adták be a GOK ki- kaptak meghívót
sén elhatározta, hogy a tisztviselők
rendeltségnél. Az igazság érdeké— Ismét megengedte a vasat a januártól augusztusig illetékes fajáben kötelességünknek tartjuk meg- feladott árok kíséretét. Ismeretes, randóságát készpénzben fogja azonemlíteni, hogy a határidő lejárta hogy az államvasút igazgatósága az nal kifizetni. A két millión felüli
után, tegnap délutánig nem 80, ha- elmúlt évben az áruk kiséret mellett összegből 800X00 korona a várost
nem 90 százalékot szállítottak be a való feladását az átköltözködés és 1,400.000 korona az államot
kivetett mennyiségből. Talán épen ingóságok és a kincstári dohány- terheli.
azért, hogy megcáfolják cikkünknek küldemények kivételével, megszün
— Poooklrtás. Dr. Bernolák Nánazt a részét, amelyben akadékos- tette. Ebben a tekintetben ujabban dor népjóléti miniszter körrendeletet
kodással vádoltuk őket
az a változás történt, hogy a MÁV adott ki a patkányirié irói a fenyepesiisveszedelem
elhárítása
— Katollkas bál. Békeidők han- és a kezelése alatt álló helyi érdekű gető
gulatára emlékeztető széleskörű ér- vasutak vonalán a nyitott kocsikon miatt. A miniszter igen nagy súlyt
deklődés előzi meg a Katolikus takaróponyvával való befedés nél- helyez a patkányok rendszeres kiBált, melyet a Katolikus Növédö kül feladott borküldemények, általá- irtására és különösen a tengeri hagyEgyesület és a Katolikus Kör, az ban a zártvonatokon szállított bár- mát (Bulbus scillae) ajánlja erre a
Egyetemi Szt. Imre Kör bevonásával minő küldemények, a hazai bányák célra, de erre külön patkánymérget
február 1-én rendez. A bál védői, és vasgyárak üzemi anyagai, élelmi- is forgalomba hoznak. Rettenetes
kik közt a város egyházi, katonai, szer és mhaszállitmányai és kocsi- veszedelem fenyegeti tehát a patkáTilági előkelőségei szert pelnek, meg- rakományokban feladott cukorkülde- nyokat és mi egyáltalán nem (árijuk
jelenésüket mind kilátásba helyezték. mények kíséretét az előirt szavatos- humánus intézkedésnek a kormány
A Tisza-szálló fényesen kivilágított sági nyilatkozat levonása mellett a részéről azt, hogy a zsidóüldözés
termében olyan táncos gárda fog MÁV igazgatósága ismét megengedi. után egy pocoküldözést léptessenek
egybegyűlni, amilyenre városunkban
— Egy méregkeverő Unité bün- ismét életbe: Mit szóljon ebhez akmég kevés példa volt. A zenét am. ügye. Kövér Sándor makói tanító kor Kuna Pocok András?
kir. 9. gyalogezred és Vajda Jancsi bűnügyét, aki — mint ismeretes —
- Valódi imiragd éf i t f l r M v e k é r t
közkedveit zenekarai szolgáltatják. két féleségét megmérgezte: jövö o s s k t s n t f y a f c t r t legtökkat ru«t
Kezdete este 9 ónkor. Jegyek elő- hónap elején tárgyalja a törvényszék a < 4 1 0 1 0 j a X
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hetilap.

Közgazdaság cimen uj hetilap jelent ma meg Szegeden. A lapnak
Dr Tonnellt Sándor
Dr Landcs
berg Jenő a szeikesztői és a Kereskedelmi és Iparkamara szakképzett
titkárainak neve biztosíték
arrt,
nopy az ipari, közgazdasági és kereskedelmi világ tagjai érdekes és
valóban hézag pótló szaklapot kapnék. Ma megjelent első száma, első
sorban a város aktuális kérdéseivel
foglalkozik és a lap rovatai igen sok
érdekes és fontos hírt is közölnek.

Szeged, 1922. Január 29.

Holnap délelőtt lesznek az ügyvédi kamarai
választások.

Nehézségek a párisi , egyetem
magyar tanszéke komi

Bizonytalanság az egész vonalon.

PÁRIS, január 28. M. T. I. A
párisi
egyetem magyar tanszékének
borítékokban. A szegeden
(Saját tudósítónktól.) lakó 130 ügyvéd közül, ha csak a betöltése köfüli késedelemről illetéAz utóbbi hetekben több alka- fele adja le szavazatát, már határo- kes helyről, mely nemcsak a Sorbonne-hoz való szoros kötelék kapcsán,
lommal foglalkozott a szegedi sajtó zatképesek lesznek.
hanem egyébként is fontos szerepre
azzal a mozgalommal, mely a szeA szavazás titkos és annak eredgedi ügyvédek körében mind na- ménye természetesen az utolsó per- hivatott a végleges döntésnél, a
gyobb arányokat ölt. A szegedi cin kétes marad. A vidékről beér- következő információt kaptuk:
— Akár rendes, akár rendkívüli
ügyvédi kamara ugyanis elnökvá- kezett 50 szavazat se lehet még
lasztás előtt áll, melynek lebonyolí- ismeretes, ugy, hogy minden kom- tanár, a Sorbonne on csakis francia
— Szerencsés esés. Ma délelőtt tására holnap délelőtt 10 órakor biuáció, tippelés vagy jóslás illu- állampolgár lehet. Ezen senki sem
V. Istvánné úrasszony a Maros-utca kerül a sor. A választási mozgalmat zórikus lenne. Hivatalos lista nin- teheti tul magát, mert az egyetem
sarkán elcsúszott és egy arra vág- még intenzivebbé teszi az a körül- csen, annál több azonban a forga- autonómiáját sértené meg. Az egyetató kocsi'alá kerüíf, azonban oly mény, hogy nem csak elnököt, de lomba hozott jelölt és név, gy, temek autonómiáját Magyarországon
U
szerencsével, hogy az ijedtségen alelnököt és titkárt is holnap fognak hogy az össze-vissza variált jelölé- is tiszteletben tartják, annál kevésbé
kívül semmi egyéb baja nem történt választani. Néhány ügyvédtől, akik sek
labirintusában az ügyvédek remélhető, hogy a Sorbonne autonó— Elfegott lepedőtolvaj. A gőz- a választás részleteit ismerik, kaptuk sem ismerik ki magukat. Még igy miáját megsértené valaki. A magyar
fürdő személyzete ma délelőtt arra alábbi adatainkat:
is a legtöbbet emlegetett nevek jlr. tanszéket a háború előtt Kpnt Ignác
töltötte be, ki már mintegy 30 évlett figyelmes, hogy egy asszony
A szegedi ügyvédi kamarának Végman Ferenc, aki mellett dr.
vei
előbb megszerezte a fzancia állepedőt csavar a dereka köré. Iga- 244 tagja van, akik közül 130 ügy- Balassa Ármin lenne a helyettes
zolásra szólították fel, majd pedig véd szegedi illetőségű, mig a többi elnök és dr. Szekerke Lajos a tit- lampolgárságot éc akinek fiai a franátadták a rendőrségnek, ahol kide- 114 különbözö olyan vidéki város- kár, a másik lista szerint dr. Pelni- cia hadseregben harcolták végig a
rült, hogy Hegedűs Istvánné a neve ban tartózkodik, mely városok a ger Jakab elnök, dr, Szakáll Gyula háborút.
— Kont halála után Elsenmann
és már több mint tiz lepedőt lopott szegedi ügyvédi kamara körletéhez helyettes elnök és dr. Hajnal István
Díjon .tanárt nevezték ki a magyar
igy el a gőzfürdőből. A rendőrség tartoznak. A holnapi választás leg- a titkár.
katedrára, aki azonban a Mboru
letartóztatta.
főbb előfeltétele a határozatképesség.
Az elnökök és helyettes elnökök
végén cserbenhagyta katedráját és
A
242
tag
közül
122
ügyvédnek
személye fölötti döntés egészen bi— Hulladék rezet, ólmot, fölma már a szláv népek történelmét
emelt legmagasabb áron
vásáro kell leszavaznia, hogy a választás zonytalan, mig dr. Hajnal István adja elő. Gz azonban nem változtat
Szvaton és Kucses műszaki válallat jogerős legyen. A határozatképes- nak titkárrá való megválasztása va- aron, hogy a mapvar tanszék* a
Tisza L.- körutt Püspök bazár. Tele- ségre minden reményük tneg van, lószínűnek látszik. Jogászkörökben háború alatt Is állandód hirdették és
fonhívásra házhoz küldüuk. Telefon mert a vidéki ügyvédek eddig 50 nagy várakozással tekintenek a holma is fennál a szeiiödés, amelyet a
14—28. .
73 Rzavazatot küldtek be postán, lepe- napi választás elé.
magyar állam a fanszék megszervezé— Brillláns éa arany ékszere-1
sekor megkötött a Sorbonnevat A szerket ismét nagyon magas árban vesz
ződés szerint a tanszék költségeiMülhoffer ékszerész, Kárász-u. 2. 28.
nek kéthatmad részét a magvar állam, egvharmad részét pedig a
x Győződjék meg róla, hogy
T
Á
N
C
E
S
T
É
L
Y
E
francia állam viseli. A magyar korbrilliánsért, aranyért, ezüstért, arany és
mánv feladata volna, hogy a szerezüs'pérzt kért legtöbbet fizet Deutsch
ződést elismerje, vagy pedig ujat
Imre Széchenyi tér 9. Korzó-mozi-ház
IFOYFK PETŐNÉL
kö*«ön.
T8rt aranyat, ezüstöt, pénzeket, legmaFentiekbölfkitünik, hegy a legfőbb
a fagyott rflg is kikandikál a jéggasabb áron vesz Tóth órás Kölcsey-u.7. s>
követelmény,
melyet az illetékes
ből.
Az
élet,
mint
régen
és
mint
a
— Lady Hamllton a történelmi
francia
körök
hangoztatnak
a z.hdgy
SZEGED,
január
27.
báltermek
síkos
parketjén,
vidám
és
filmek legszebbike kerül ma színre
a
párisi
egvetem
magyar
tanszéké(Saját
tudósítónktól.)
sikamlós.
A
hölgyek,
főként
leányok,
a Korzó ETozlban. Jegyeket ajánlaszvettereikben
bógniznak, nek betöltője francia állampolgár
Hogy az idén szigorú a tél, hogy tarka
tos már előre megváltani.
többnyire
egy-egy
legény
katján. A legyen, aminek nemcsak jogi, ha— Br uniósért,
aranyért eiUitéit a ma reggel például 12 fokos volt a
nem politikai okai vannak.
férfiak
egyik-másik
űgyesebbikének
legtOqbet fizet Oiipár, KSlosey-n. 2.
hideg, hogy a Tisza befagyott, a
sok
a
szemlélője,
ha
kadét
ugrást
Attól tartanak, hogy a magyar
— Kiss Jézsef emlékdélntán. A Duna jege erősen zajlik, sőt a Ba- is tud, vagy nyolcast, meg hármast. állampolgár
voltaképen magyar prolaton
is
befagyott,
ezek
többé-keszegedi zsidó ifjurág folyó hó 29Itt bő alkalom adódik a bukásra, pagandát folytatna a magyar tanén, vasárnap délután 5 órai kez- vésbé ismert dolgok. Szegeden —
amiben — valljuk be, — a hölgyek széken. Annak azonban nincsen akadettel a 'hitközség nagytermében persze, Szegeden ez még nem je- vezetnek, mig a férfiak legfeljebb
dálya, hogy akár cseretanárok, vagy
(Margit utca 20) Kiss József emlé- lenti azt, hogy ehez képest némi csak követik őket.
akár rendes tanár mellett kinevezett
kére kulturdélutínt rendez Közre- örömet is biztosítsanak a korcsolyarektorok magyar állampolgárságuk
A
fődolog
tehát,
hogy
hideg
leműködnek Balassa Ármin dr. Kál- sport híveinek. Megírtuk, hogy nem
d*cára is időnkint a Sorbonne-on
gyen,
csikorgó
és
aki
korcsolyázni
mán Sári színművésznő, Tihanyi lehet korcsolyázni és miért nem leelőadásokat
tartsanak. Kétségtelen,
akar, az nem hogy a hatósággal
Zoltán opera énekes és Terescsényi het. És hogy mégis irunk a korhog$ magyar szempontból kiválóan
meg
egyesületekkel
törődne,
de
még
György iró. Jegyek a Chevra-irodá- csolya-szezonról, ezt azért tesszük,
fontos volna a tanszék mielőbbi bemert a fiatalság, mit sem törődve a azzal sem, hogy nincs korcsolyáji. töltése.
bao kaphatók. Telefon 3—38.
Legfeljebb
visszatérünk
ebben
is
a
— Schsffhsnsent aranyóráért magas hatóság, vagy a korcsolyázó egyemult század divatjához, — ami faluárat nset Gáspár, Kfilcsey u. 2.
sület tespedtségével, vígan korcsohelyen még ma is járja, hogy a
— A városi gőzfürdő Tgvógy- lyázik — különösen a Közvágóhiddöglött lovak pofacsontját csatoljuk
fürdöosztálya teljesen felszereltetett dal szemben lévő nagy pocsolyán,
Telefon : IgazealAsáff 258 Pénztár 58?
a talpunk alá. Mert hiába, csak
és megnyílt. Hideg gyógy, félfürdők, melyet most jégkéreg borit.
ugy 6zép télen az élet, ha csúszik.
' szombat
szénsav, villamos, sziksós stb. gyógy
A közvágóhidi villamosok utasaiLétb
Ha
legújabb alakítása
fürdők; villamos és kézi gyógynak legnagyobb része a „Korcsolyamasszirozás, pakolás, hőlégszekrény
tó" közönségéből kerül ki, akik kipiA sátán zsebkendője
stb. Férfiak részére reggel fél 7-töl
rult arccal szorongatják ölükben a
Dráma 5 felvonásban
détután l-ig, nők részére délután
kényszerű pihenésre ítélt korcsolyát.
Ffiszereplfi: L ó T H I L i
2-töl 7 ig álladóan ütemben. Az
Kint a „pályán", különösen a délAzonkívül:
orvosi rendelést Szabó Józset dr
tesz meggyőződhetik, hogy
utáni órákban, nagy a forgalom. Az
egyetemi magántanár, az egyetemi
alkalmi korcsolya-tér egész berenCirkusz King III. része
ideggyógyászati klinika vezetője látja
dezése két egyszerű, kis fapadból
6 felvonásban
el, aki rendeléseket magánbetegek
áll. Két élelmes téli fóka űzi itt
Az előző részek összefoglalva
részére is d. u. 3 tói fél 4 óráig
iparát:
korholva
felcsalalóknak
legjobb minőségben és
. szintén láthatók
tart a városi gőzfürdő orvosi rennevezik őket. Egyik az Erneszt bácsi,
logoosóbb
áron csak a
delőjében.
— van-e, ki e nevet nem ismeri?
E l ő a d u n k f<H 5 M 7 és 9 Órakor.
- óráját javittasa Babosnál Oroszlán-u 6. Et neszt bácsi a villamosokról leipész i p a r o s o k
V u i r n o o , bétm
szálló és feléje siető prédákat ilyenA VITAORAPH-OYAR LEOUJABB «ÍTE*I»ÜV£:
kor
már
korát
meghazudtoló
élénkVérszegényeknek és i d e g g y engéknek kiváló
T e r m eIö
séggel lesi. Igen jól megy az. üzlete,
B
mert ő az a közismert férfi a Reg
amerikai i r i m * • t W v * * * ^ " Szövetkezetében Br»»u.-»«
kapható ax fisszes gyógyszertárakban. donból, aki nyáron víz-, télen jégrepIC ANTOkmO BORCSA s ..Burllnftonl J«<»ér"
fősiere»l4|e. AiwikMM
ember. Ugy 8—10 koronát kap
Osongrádl sugárnt 9.
Hétfő «»<M
egy-egy felcsatolásért, taksa nincs.
szám alatt szerezheti be.
SZEGED, január 28. csételt
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SZUCHÁNYI

ÉVA

Február 2-átr a Tiszában.

Szegeden ís vígan korcsolyáznak.

BELVÁROSI MOZI

Ha egy próbát

clpöszükségletét

C

Ferravin kina vasbop

IBartosné Schön Teréz
•

KllTirla-ntoi 38. „ á m alatti
d.TSttermíben jutén>os aiban
kc»7.ül ectélyi. utcai, házi ruha,
valamint ko«ztüm én Vftncnv

A jíg nem veszélyes és nem is
nagyon páncél. A befagyott víz alig
mélyebb 30—40 centiméternél és
sok helyen még a nád, a sás, vagy

A láthatatlan kéz
Llse Fleuron

Egyetemi hallgatólinati árhEdíezmény.

Önnel fcirsi rsséfiys « reiuoaártsii.
M u c r e p l a r r s s o s s k * Berlini

Szeged, 1922. január 29.

Szegedi kis tükör.
A PARTAJSZOVJET.
S Z t Q E D , január 28- /
Az osztrák nemzetgyűlés tegnapi ülésé® a kancellár és a kormány beadta lem o n d á s i . Beavatott külpolitikai körökben
•rrót suttoggnak, hogy az osztrák kor
mány bukását a házmestersztrájk okozta.
Bécs városában ugyanis néhány nappal
ezelőtt kimondották a házmesterek sztrájk
ját s ma reggelre az összes bécsi bérházakban kitört az anarkia. Az anarkia
részleteiről alábbi távirataival számol be
«aját speciális tudósítunk:
Wien, 1922 jan. 27. Házmestersztrájk
dühöng. Felfordulás teljes. Csak H-kor
kelnek s a tyúkokkal fekszenek. Söprögetés nincs. Szeméthordás nincs. Kapunyitás
nine*. Kapupénz van.
Wien, 1922 jan. 2 a Vicék csatlakoztak
Háziurak lámpavason, ö s s z e s mellékhelyiségeket megszállva tartják.
Wien. 1922 jan. 28. Házmesterdiktatura
kitört l'artáj-szovjet megalakult Kővetkező tárcák felállítva: Elnök, kapukulcsiigyi népbiztosság, pincebizalmi népbiztosság, szemétügyi népbiztosság, vallásos lakóoktatásügyi népbiztosság unJ Lifthaua Volkssicherung.
Zürich, 1922 jan. 28. Osztrák kapupénz 3699 és fél.

FlGfELEM!
AModiano

Club specialité

hüvelyek és cigarettapapiros utánzatai i s m é t forgalomban v a n n a k :
A/ crc'edeti márka kizárólag a saját papirg\ árainkban Bolognában (Olaszortzág)
előállított különleges
és felülmúlhatatlan
cigaretta papirosból
k^H'ül-

VÉDJEGY

A közönséget kérjük,
ügyeljen a véjdegvre
é s arra, hogy mindenegyes
hüvelyén és
minden cigarettapapiros lapján r a j t ) van-e
a gyáros alább Utható
aláírása.
50

Széthull a kereszténypárt.
BUDAPEST, január 28. A Virradat irja: A kereszténypárt lassú
bomlási folyamata ma este aligha
nem ujabb fázisába érkezett. Az indemnitási vita alatt a párt egyik le
vált töredéke a regenerált Friedrichpárihoz csatlakozott, az Ernst-csoport pedig a párt kebelében szervezkedett. A ma esti konferencián valószínűleg ujabb töredékek morzsolódnak le. A párt minisztertagjai és
közvetlen hivei a kisgazdapárthoz
és a polgári párthoz csatlakoznak.
Néhány képviselő átlépésével ál
litólag az uj Friedrich-párt is szaporodni fog. Az erősen megfogyat
kozott maradék a választójogi javaslattal szemben ellenzéki álláspontra
helyezkedik. A párt választójogi kívánságait több pontba foglalva nyújtotta át a belügyminiszternek.
A kereszténypártban remélik, hogy
Klebelsberg Kunó a ma esti értekezleten nyilatkozni fog a javasolt
módosításokról. Egy reggeli lap
jelenti, hogy a kisgazda és a
polgáripárt fúziója tegnap délután
megtörtént A hir ebben a formában nem teljesen fedi a történteket. A kisgazda- és polgíri pArt
egv közös bizottság javaslatára tudvalevőleg manifesztumot bocsátott
ki amelyhez Bethlen István miniszterelnök is hozzájárul. A nyilatkozat
szövegén a disszidensek azt a vál toztatast kívánták, hogy .egységes
taoordoa" neiyére. az .egységes taoorba" kifejezés kerüljön. Efelett ki??bb vita indult meg

i l B O B D

Bflzbomba a oseh parlamentben.

Óriási botrány «gy kommunista képviselt besséde miatt. képviselő kUfőldxe menekfilt.

Barin

PRÁGA, január 28. (M. T. 1. maPRÁGA, január 28. (M. T n A
gánjelentése.) A prágai parlament cseh képviselőház éjjel fél 12 órákor
ülésen lejátszódott botrányos jele- újra összeült. A mentelmi bizottság
netekről a kővetkezőket jelentik:
előadója terjesztette elő jelentését
A tegnapi ülés a iegbotrányosabb Berán ügyében és javasolta Berdn
volt, amely a prágai parlamentben kizárását.
*
valaha lejátszódott. A botrány tu'ajKrepek képviselő a r.émet parladonképeni oka az volt, hogy egyik menti szövetség nevében a következő
kommunista képviselő beszedet az kijelentést tette: A délelőtti sajnálaelnök a gyorsírói naplóból törölte. tos események és a német nemzeti
Amikor a Rudo Fravo cimü lap párt elnökének kijelentése után azt
közölte a beszédet, elkobozták. Ez láttuk, hogy a Ház a Berán ügy
az elkobzás a kommunistákat rette- elintézését egyelőre a német nemnetesen felháborította. Amikor To- zeti pártnak engedi át, ahelyett a
masek elnök belépett az ülésterembe, többségi pártok az ügyet büntető
viharos tüntetéssel fogadták és az eljárás tárgyává teszik és ezt
óriási zajongásban mégis megnyi- az eljárást oly gyorsan akarják letották az ülést Hihetetlen hangza- folytatni, hogy nyilvánvaló a bosszú
varban ilyen kiáltások Voltak kive- szándéka. A magatartás felett sajhetők :
nálkozásukat fejezik ki, belőle részt
— Rendőrfőnök, majomkomédiás, nem kétünk és nem vagyunk hajrendőrök a demokratikus parlament- landók a mentelmi ügy továobi tárgyalásában részt venni.
ben!
A miniszterek széke előtt dulaA német parlamenti szövetség
kodásra kerüli a sor. Amikor a tagjai közbekiáltások áradata közöli
i.irma már félóra hosszat tartott, a eltávoztak a teremből. A német
kommunisták elkezdték
énekelni: szociáldemokraták az éjszakai ülésen
„Ez a harc lesz a végső I" Ezután egyáltalábcn nem vetlek részt. A
eltávoztak a Házból.
Ház elhatározta Berán kiadatását.
Lukavszky képviselő felszólalásáEzzel azunban a lármás jelenetek
még nem érték el tetőpontjukat, ban kifejezésre juttatta a Haz bizal
mert most a német képviselők foly- mát az elnök iránt. Az elnök röviden
tatták a bolránycsinálást és felszó- megköszönte a bizalmat és kijelenlították az elnököt, hogy szakítsa tette, hogy nem ijed meg a terrortól.
PRÁGA, január 28. (M.T.I.Cseh
félbe az ülést. Az elnök e felett
szavazást rendelt el és a többség sajtóiroda.) A lapok jelentése szerin
ugy döntött, hogy az ülést folytatni Berán képviselő autón külföldre mekell. Erre az ellenzéki pártok fülsi- nekült, még pedig valószínűleg Bajorketítő lármát csaptak és ezután kö- országba. A lapok azt hiszik, hogy
vetkezett a már ismert büzbomba Berán vagy önként lemond mandátumáról, vagy kényszeritik erre.
jelenet,

Németország okozta a világháborút
LONDON, január 28. (M. T. I.)
Lord Grey kijelentette, hogy ő is
azt a nézetet Villja, amit Lloyd
George: Ha 1914 ben Ausztria,
Magyarország és Szerbia vitáját
konferencia elé terjesztik, egy héten
belül elintézték volna a konfliktust.
A konferenciát Anglia javasolta s
Németország utasította el. Ez a feltétlen vonakodás igen végzetessé
vált.

SPORT
Uj csapatkapitányok aSsAK-ban.

Dobnányl Ernő a ma élő legnagyobb muzsikus a Filharmonikus
Egyesület vendégeként március 2-án
és 4 én adja szegedi hangversenyeit
/\z elsőt önállóan, a másodikat zenekari kísérettel. A hangverseny
saison e szenzációjára jegyeket • a
Friss Hirek hangversenyiroda árusítja
5 0 - 3 0 0 koronás árban. Telefon 107.
Blárkns Lilly zongora-művésznő,
a magyar zongora-művésznők Iegkiválóbbja február 9-én este 8 órakor adja önálló hangversenyét. Jegyek 20—100 koronáig Endrényinél.
— Ifjúsági filharmonikus hangverseny vasárnap délelőtt fél 11
órakor a Belvárosi-Moziban. Jegyek
az elővételi pénztárnál.

SZEGED, január 28.

(Saját

tudósiMnktóQ

Pénteken délelőtt megjelent az
államrendőrség bűnügyi osztályán
dr Varnyu Bela óbecsei orvos és
elpanaszolta, hogy őt és családját
január 24-én kiutasították Óbtcséról,
hogy minden ingóságukat egy vagonba
Pikolták. A vagont felesége és fia
kisérték Szegedig, innen pedig Békéscsabára továbbították, ahol egy
rokonuk lakik. A rókusi állomáson
áru;orlódás miatt három napig vesztegelt a vagon ugy, hogy felesége
és fia nem várták be a vagon útnak indítását, hanem az egyik személyvonattal előre utaztak. Alig mult
el pár nap, a dr. Varnyu ingóságait taitaimazó vagon is megérkezett Békéscsabára. Varnyuék kimentek az állomásra, hogy a vagont
átvegyék. Az átvételnél
azonban
megdöbbenve vették észre, hogy a
vagon ajtaja ki van feszítve, majd
mikor jobban körülnéztek, megállapították, hogy a berakott, mintegy
félmillió korona értékű fehérnemű
az utolsó szálig eltűnt.
A károsult feljelentése a'apjin a
szegedi rendőrség vasúti nyomozó
testülete azonnal megindította a nyomozást, amely rövid időn belül sikerrel is járt. A vasúti nyomozók
a rókusi pályaudvar egyik raktárában akkor lepték meg Bakos János
26 éves rovott multu géplakatost,
amikor az a raktár egyik helyére eldugott S. M. és Mariska monogramu fehérneműket szedett elő. A
meglepett géplakatos — kit kisebbnagyobb lopásokért a temesvári
rendőrség is körözött, — a bizonyítékok súlya alatt, .hamarosan bevallotta, hogy ő törte fel és fosztotta
ki dr. Varnyu vagonját,
mikor az
Budapesti sáróarfolyamok: Napoleon a rókusi pályaudvaron vesztegelt.
2600—2640. font
dollár 679 Az ellopot lehérnemüek egyrészét
—705, fr. frank 57'
57-5, lengyel márka zsibárusoknál értékesítette, akik kö21—22. márka 360—362, lira 30 —305.
Andosztrák korona —,—85, rubel
59—60, zül azonban csak Domonkos
lei 515—518, szokol 13 20—1*30, dinár rásné Szatymaz- utcai és Szabó Jó875
, svájci frank 135—136, bécsi zsefné Mars-téri zsibárust
tudU
kifizetés — — 8 0
megnevezni. A két zsibárusnál a
ZÜRICH, január 26. (Nyitás) Berlin rendőrség le is foglalta a náluk ér260, Newyork 513, Milano 22-75, Bukarest
. Budapest 0-72, Varsó 16, Prága tékesített fehérnemüeket, azonban igy
dolgok
990. Bécs 14. osztr. bélyegzett 8. Zág- is hiányzik még az ellopott
ráb 165.
nagyobbik fele. A rendőrség a nyo •
mozás eredményeként letartóztatta a
Az összes idegen pénzek vagonfosztogató géplakatost, a két
zsibárus ellen pedig orgazdaság
beváltását és beszerzését legelőnyösebben, miatt megindította az eljárást A
tőzsdei napi áron eszközli
nyomozás tovább folyik a még
KRO 6 F E R E N C
hiányzó fehérnemüek előkeritésére.

Tőzsde.

A SzAK I. és II. csapatainak játé- Bank és Pénzváltó üzlet
kosai az uj bajnoki évre újból meg- Vaspálya-u. 5., Szeged-áUomás meüett.
választották csapatkapitányaikat. Az Telefon 689- Pénztári óra egész nap. 1369
I. csapatnak Hapa (Stein Sándor)
lett a kapitánya, aki a SzAK legkiSIGMOND TESTVÉREK UTÓDA
válóbb jatékosa, mig a II. csapat
Kónya Istvánt választotta kapitányául.

ZENE

Félmilliós lopás
a rókusi állomáson.

pálinka, bor, sör »
kismértékbeni

kimérése

Dugonics-tér 8. szám alatt
nj helyiségben megnyílt.

HOTEL

CONTINENTAL
SZÁLLODA

A

BUDAPEST,
VII., Dohány-u*ca 42.
(Hungária fürdő épület)

Elismert kitűnő minőségű rum. likőr,
konvak gvártmányai. kisüsti törköly-,
szilva- és barackpálinkák mélédes njborok a legolcsóbb napi árakon.
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kunvv-. zenemű- es irószerkereskedi*»
lf]utá|i könyvek
TlrtemányM »«»•»
Egyetemi tankönyvek
minden r»kulta»re

13-33 a „Szeged" telefonszáma

SZOBA,

LEGMODERNEBB
BERENDEZÉS ?

IGAZGATÓ : DÉNES MÁRTON.

Ma már mindenki tagja,
Az osztrák pénz szégyene.
BUDAPEST, január 28. „A Nap"
>rja: A Magya-iHollandi Bank Baross-utcai fiökintézetének kirakatát
az jszaka kifosztották. A kirakatban levő dollárt, rubelt és márkát
elvitték, azonban az osztrák 1000
koronást ott felejtették. Ugy látszik
az osztrák pénz már a betörőknek
nem kell.

SZÍNHÁZ
•08ORI
Szombat: A sevillai borbély B. 37.
Vasárnap délután: A bajusz operett.
Vasárnap este : Liliomfi énekes vígjáték.
Hétfő : A szcvihai borbély víg opera.
Kedd: Kék mazur operett.
Szerda : A nagymama vígjáték B 38.
Csütörtök d. u.: Mágnás Miska operett
Csütörtök e s t e : Lili bárónő operett.
Péntek: Gyengédség szinmü. bemutató A 39.
Szombat : Gyengédség szinmü B. 39.
Vasárnap d. u. Pacsirta operett
Vasárnap este : Lilli bárónő operett.

¥ éndégszereplés A Szerencsetánc
cimü operett pénteki előadásában
vendégszerepelt Magyar Erzsi, aki
a fővárosi szubret gárdának már is
az emlegetettebb tagjai közé tartó
zik. A szerep, a Lizi szerepe, nem
igen jelentős és nagyobb színjátszói
képességet nem is involvál. Jó és
értelmes beszéd, az énekszámok kellemes előadása és a gyakori táncszámok formás el lejtése íppen e!e
gendö ahhoz, hogy ennek az újfajta
operettnek a vezető nöi szerepét elfogadhatóvá lehessen tenni. A ven
dég ennél többet adott, mert az
alak figuráján -kivül a helyzeteket
is megmutatta és pedig azokkal
a színjátszói eszközökkel, amelyek
a fefogás helyességén kívül — a
színjátszás művészetét igazolják. A
hangja nem nagy, de kellemesen
hangzik, a játéka mértéktartóan beszédes, mozdulatai, amellett, hogy
tisz a \onaluak, nem egyhangúak és
a tánca finom lejtésű, graciozus é>
nem merül ki a groteszknél gro
teszkabb mozdulatokban. A közönség, a teli nézőtér közönsége nagyon kedvezően fogadta a vendéget,
az énekszámait is tapsolta, a tán
cait pedig többször ujráztatta.
A sstnhis klret. Csiky bűbájos vigjáté
kában, a Nagymamában
mutatkozik be
szerdán Bardocz Rózsi, az uj naiva, aki
a szinészegyesület iskolájabol lép a színpadra. A címszerepet »Uti Giza. Ernőt
Poor, az ezredest Klenovits. Kálmánt Gásp á r Piroskát Kálmán ^ári, Todorkát Soos,
Langó Szerafint Liszt Ferike játsza. Csü
tökökön a legjobb magyar operettek egyikét. Lili bárónőt eleveníti fel a színház
Koronkay Rózsival. — Pénteken kerü| bemutatásra fiaWille hires színmüve, a gyengédség. A darabot Palágyi Lajos rendezi.
6 játsza a főszerepei, az öregedő BurnaCot is, aki mar csak gyengédségre vágyik,
mikor elhagyja a szerelem. A kitűnő enaemlében Palftgy^né, Kálmán Sári. KlenoviCs. Bihari, Poór. Máthé. Soós vesznek
részt.
S m M u t i k : Dr. SZRJIS8V CÁSAB é* V W l t S U W f
* uorte«rté»ft<-t MsMs: Or. SZILASSV C*SAR
U*>.I*J4WIM: „SZEBED" iafUattvtUalst r.-t

hogy Pyram á legtökéletesebb terpentines cipőkrém.

PoHYUfl

Legújabb honyveh
Tormay Cecile : A bujdosó
Erdős Renée: Római levelek
Bizin: Donatienite
Rodzievics Mária: Lengyel sors
Horváth János: Petőfi Sándor
Remetei : Irodalmi és művészi
Almanach
Courts Mahler: A fogadott leány
»
A szilaj Orsolya
•i
Szegény kis Anni
>,
Szeretlek
..
Warnstetten Lena
H
A csillagok felé
Loló grófnő
»
Bocsáss meg Lóri

és gazdasági kötéláruk a legjutányosabban beszerezhetők HíSSírLajQS cégnél
Feketesas utca 24

Tei-fon 13-57.

A Szegedi Keramit és Mfitéglagyár Részvénytársaság.
1922. évi február hó 12-éo
délelőtt U órakor tartja

XXVI. évi rendes
1i t olpAfelióréis
Olcsósági
hullám
j
késiltésnéL Aki felső- I
közgyfilésót
i részét gyorsan, divatszerint akarja, >

| forduljon l u á k A. felsőrész készítőhöz l Milkó vilmos és Fiai cég központi
orqna-utca 3 szám.
843 < irodájában Szegeden, melyre a t.

NTDLBÖRÖKET
legmagasabb áron vásárol

•i '

1272

Börpaktáp, Hözvsúhid.

Piros rózsák
M
A konzul felesége
„
Az ó gyermeke
»
Liselotte házas*
Fága
„
Az 0 felesége
„
• A végzet
»
Éva
Bettina
asszony
H
fiai •
„
Kertészék Katója
„
Szép miss Liliám
Rabindranath Tagore: Bimala
„
A postahivatal
Thomas Mann: Buddenbrochház
Tömörkény: Célszerű szegény emberek
Móra Ferenc: Dióbél királyfi
Cserzy—Szalay: Ugarimádás
Rásksi: Férfisirás
Anatole Francé: A vörös liliom
„
A próba bábu
——-n—^ ^
*A*i»u«l«lmi-étet
A hajnal
B
.
Komédiás-történet
Ciló
Neufeld : fantasztikus
Verseny feltalálók
műszaki regény

BALÁZS modellház
kalapokban é s mfifQzőkben

Wtei. I- Graben 12 II., KARLSBAD
Haus Freischíitz, MAH1ENBAD Haus

Nordstern. BUDAPEST IV., VáCZI-

OTCA 8, FÉLEM

1107

Több hölgy együttes kívánságára
megbízottunk helyszínre u t a d k .
Dr. rietob-félo

S k a b o f o r m kenőcsI
ajbél kapható.
Leghamarább megszünteti

ViszketegségetJ
sömört,

ótvart

rühességet.

Nem piszkít, szagtalan, nappal is hasz-1
nálható. 15, 25és40K-ásdobozokban.
Bedörzsölés utánra való Skabofot m-pudt-r 7 K. Kén- és kátrányszappan 20. K |
Kapható m i n d e n gyógyszertárban

Tyúkszemet,

bőrkeményedést- szemölcsöt a |
leghamarabb eltávolítja
Dr. Plesok-féle
. 54

•egjelent, újra kaphatók:
Gonda: Jó modor, jó társaság
Müller-: Az én módszerem
Karinthy : Igy irtok ti

0 AH IV A B I N

1 üreg 20 K. Kapható minden
gyógyszertárban.
Főraktár
Törők József R.-T. Budapesti
VI .Kir«lv-utca 12.

bővített kiadás 2 kötetben

Fenti könyvek kaphatók, valamint
mindennemű ipari és gazdasági
szakkönyvek, egyetemi tankönyvek, a legújabb folyóiratok stb.
legnagyobb választékban
beszerezhetők

N i M fg V i c n i
minden
más
K U H l A i E i D 1 1 k i r l m o n kát
és elórajzolist a legmodernebb minták alapján, elismerten legszebb kivitelben és legjutányosabb áron készítek.

Endrényi Imre

mÜLLER E f i S Z I

(Kelemen-utca 7.)

Részvényeseket ezennel megnivia
az igazgatóság.

Tárgysorozat:
1. Két részvényes kiküldése a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére.
2. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság jelentése és a nyeremény
hovaforditasa iránti határozathozatal.
3. Határozathozatal a részvénytőke
felemelése tárgyában és ezzel kap.
csolatosan az alapszabályok
5.
§-ának módosítása.
4. A felmentvény megadása iránti
intézkedés az igazgatósag és a felügyelő-bizottság részére.
5. Három felögyeiő-bizottsági tag
választása három évre.
Jegyzet: Mindazon részvényesek, akik
a közgyűlésen lésztvenni óhajtanak és
szavazati jogaikat gyakorolni kívánják,
felhétetnek, hogy részvényeiket az alapszabályok 8 §-a értelmében 8 nappal a
közgyűlés előtt vagy Milkó Vilmos és
Fiai cég pénztáránál, vagy a Magyar Altalánoi takarékpénztár szegedi fiókjánál,
lelétjegy el.en, Ltétbe helyezzék.
Mérlegszámla: 1921 december 31-én.
Vagyon: Ingatlanok számlája 45x000 kor..
Gépek számlája 125.000 kor.. Allatano*
leiszerelés és szerszám számla 50.UU0
kor.. Lovak és kocsik szamlája 26-40*
kor.. Értékpapírok számlaja 354)00 kor..
Pénztár-számla 5-836-55 kor.. Adósok szarataja 244.231'27 kor.. Építőanyagok, számlája 2,827.477 kor. összesen -3;768.94r82
korona Tókor: Részvénytőke szám.a 400U00
korona. Értéktörlési Tartalékalap számit.
400-000 kor.. Tartalék számla 50-000 kor..
Hitelezők számlája 2.«59.b00"89 korona.
Üzleteredmény számla. Nyereség 59.(439 i
kor., összesen 3.768 944*o2 korona.
fiiletereáaésy uámla. Tartosik: Alta
lános köl.ségszámla 4.430.934 21 kor... Adó
számla 11.000 korona. Biztosítási dijtéte
lek számlája 10.562 12 korona, Tartalékalap számla 10.000 ko ona. Jutalék számla
15.16714 korona. Egyenleg: Nyeresék
59.14393 korona. Követel: Egyenleg, mul i
évi n y e r e m é n y á t h o z a t 3.19677 korona
Építő anyagok számlája, gyártmányok btto
jövedelme és raktárkészletek 4533 610-6::
korona. Az igazgatóság. Megvizsgáltuk
és helyesnek találtuk: A felügyelő-bizottság.

kézimunka-üzlete

T a k a r é k t á r - n t c a 1. s z á m .

95o

FÜTURA kirendeltsége
1278

Szeged, Tisza Lajos-körut 43.
= Telefon 7-95. szám

Modern Bérautók
a Sas-garageban
legolosóbban kaphatók. Ugyanott bSl
osönkerékpárok. Telefon síim 11—34
Feketesas-ntoa 13 «s«m.
HW7

A CIPŐ
• csak

akkor JÓ és
0L0SÓ, ka

ffeszDnhmindenféle terményt, rozsot.buzát, gyapjút stb.CSIPEI
Raktáron tartunk
öt métermázsa vételnél
^ ^ ^
k o r . hazaszállítva I

Irltz Béla és Társa g i ^ ^ f fTelefon
l S f4f49.f

legolcsóbb napi árakon mindenféle

mezőgazdasági gépu és eszközt.

1180

né! v á s á r o l j *

Iskola utca 18 szám
alatt Telefon 15—31.

Legolcsóbban fest és vegyileg tisztit

Olcsó TŰZIFA!

Teljesen száraz
kemény tűzifa a p b i t t a 2 1 0

1 JAeghivás hőzgyulésre.

LUCZA

Ipartelep: Kn~inrzy-utca 14 számFtókttzletek: V'aleria-tér. Paprika-piac sarok és Gizella-tér 3.
. A Usztlti.rs adott fórflrnkákOB
: klse»> jiTltáia teljesen dljtslsn.

Különlegesség
WT

i

az omelkodó árak daoára is =
=
1059
J Ó Z S E F kelmefestő é s Tdtfon
vegyileg
I 0 - 7tisztító.
S

N y o m a t o t t Endrényi Imre h í r l a p k i a d ó - és nyoindavállalatánil.

