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Reménytelen a magyar pártok
helyzete
a romániai választásokon.

A minisztertanács elfogadta az eredeti
választójogi javaslatot.

Mattyasovszky volt főkapitányt vád alá helyezték

KOLOZSVÁR, február 27. Nagy
agitáció és propaganda után holnap
megkezdődnek a román képviselőválasztások. A magyar pártok a legkisebb siker reménye nélkül veszik
fel a küzdelmet, mert a Bratianu kormány terrorjával szemben teljesen tehetetlenül állanak. Akkor, a
mikor elhatározták, hogy a politikai
akció terére lépnek, még azt hitték,
bogy ugyanazzal az egységes erővel
mennek a választási harcba, mint
amilyennel eddig rendelkeztek. Sajnos, a vezetők ebben csalódtak,
mert a politika megbontotta a magyarság egységét apró kis frakciókra. A magyar nemzeti szövetség
régi hivei elszakadva a központtól,
külön
p irtot
alakítottak,
ezek
most mindazt hirdetik, hogy csak
nekik van igazuk, csak ők képviselik a tulajdonképen^ magyarságot.
Az egység megbontásában nagy részük van a Magyarországból emigráltaknak is, akik a magyar pártokkal szemben Maniu Gyuláék román
nemzeti pártját támogatják, hogy
biztosithassanak maguknak egy pár
mandátumot.

A bonlognol találkozó.
FOULOGNE, február 27. (M.T. l.)
A hivatalos francia közlés a mai értekezletről a következőket jelenti:
Lloyd George és Poincaré miniszterelnöknek ma a boulognei alprefekturán találkozásuk volt, ahol a
megbeszélés tovább, mint három
órán át tartott. A miniszterek főként a génuti értekezletről tárgyaltak. Lloyd George és Poincaré az
általuk tárgyalt valamennyi pontban
a legbarátságosabb módon egyetértenek és a megbeszélésből bizonyosságot szereztek a felől, hogy
az Anglia és Franciaország közti
megegyezés minden nemzetközi kérdésben rövidesen a leggyümölcsözőbb eredményeket fogja meghozni.
Így főkép megegyeztek arról, hogy
semmiféle természetű politikai nehézség a két szövetséges nemzetet
nem fogja megakadályozni abban,
hogy tökéletes kölcsönös bizalommal közremunkálkodjanak Európa
gazdasági helyzetének talpraállilásán
és a béke megerősítésén.
PÁRIS, február 27. (M. T. '•)
Poincaré miniszterelnök 7 órakor
este elhagyta B>u!>gnei s visszautazott Parisba. Tiz perccel utóbb
Lloyd G*orge is visszautazott.
BOULOGNE, február 27. (M. T. I.)
Poincaré elutazása u?án Lloyd Giorge
fogadta az angol újságírókat és hangsu'yozta elöltük a megbeszélés szívélyes jellegét, valamint azt a tényt,
hogy a két miniszterelnök tökéleies
megegyezéssel vált el. Lloyd George
nyilatkozatához
hozzáfűzte,
hogy
Porcarévai megállapodott arra né-ve,
hogy az uj olasz kormány megalakulasa után Franciaország, Qlaszors 'ág és Anglia értekezletre ül össze,
amelyen a keleti kérdés szabályozását tárgyalják.

BUDAPEST, február 27. A MaA rendelet a legsürgősebben nyilvánosságra kerül. — Változás v á r - gyar Hirlap uja: Ismeretes, hogy a
ható a belügyi Uuroa betöltésében ls. — Perényl Zsigmondot belügy- Tisza-bünügy tárgyalása során széminiszternek, Klebelsberget külügyminiszternek kombinálják.
les sajtóvita indult meg gr. Károlyt
Zoltán heSZEGED, február 27. tójogi rendelet ügyében. A minisz- Imre és Mattyasovszky
(Saját tudósítónktól^ tertanács kevés változtatással az lyettes államtitkár között. E közel. lemények miatt sajtópör indult meg.
Az egységes kormányzópárt vá- eredeti törvényjavaslatot fogadta
A két üggyel a budapesti büntető lasztási akcióját épen a választójogi A minisztertanácson lényegesebb né- törvényszék vádtanácsa ma foglalkokérdés eldöntetlen voltára való tekin- zeteltérés nem merült fel. A válasz- zott és az egyik sajtópörben, ametettel ma még tulajdonképen meg tójogi rendelet a legsürgősebben lyet (Lengyel Zoltán indított Károlyi
sem kezdette. Amennyiben szerdáig nyilvánosságra kerül.
Imre képviseletében, a vádtanács
a választójogi rendeletek felett teljeSohlachta Margit nem vállalhat Mattyasovszky Györgyöt vád alá
sen megállapodásra jutnak, a párt
mandatnmot.
helyezte.
szerdai értekezletén a végrehajtóPolitikai körökben napok óta be- Megalakult a Facta-kormáay.
bizottságból alakítandó jelölő biszélnek
arról, hogy Schlachta Marzottság megválasztásával a pártRÓMA, február 27. (M. T. I.) A
git
missziónővér,
aki a nemzetgyűléban is megkezdődik a választó
király elfogadta a Bonomi-kormány
sen
az
egyik
budai
kerületet
képküzdelem nehéz munkája. A korlemondását és az uj kormány megmányzópárt jelölő bizottsága értesü- viselte, nem léphet fel képviselője- alakításával Facta képviselőt bízta
lésünk szerint 14 tagból fog állni. löltnek. Schlachta Margitnak ugyanis, meg. Facta a király elé terjesztette
Ezek közül mindössze ketten lesz- mint missiósnövérnek engedélyre van a király által azonnal jóvá is hamegszerzése
nek a volt munkapárt emberei, vala- szüksége, amelynek
ugylátszik
bizonyos
politikai
okok- gyott miniszteri névsort. Az uj mimint a jelölő bizottságnak hivatalból
niszterelnök a belügyi tárcát is váltagjai lesznek az összes miniszterek. ból nehézségekbe ütközik.
lalta. Kormányában 8 demokrata, 3
Értesülésünk szerint az a hir,. Nyilatkozik a budapesti főkapitány néppárti, 1 gazdapárti, 1 reformszociálista és 1 jobboldali liberális
a z ntoal verekedésekről.
hogy a kereskedelmi és népjóléti
tárcák mellett abelügyi tárcában is,
A vasárnap délutáni utcai vere- van.
változás várható, igen közel áll a kedésekre vonatkozólag
Andrejka
Émo-gyfllés verekedéssel.
valósághoz. Az e hir, hogy Klebels- Károly fökapitányhelyettes a követberg a távozó Bánffy helyébe kül- kezőket mondotta:
BUDAPEST, február 27. Az Ébügyminiszterként kerül, ellenőrizhe— Értesülésem szerint az Ébredő redő Magyarok Egyesülete vasárnap
tetlenül is erősen tanja magát, va- Magyarok
Egyesületének
tegnapi délelőtti negygyülésén a Vigadóban
lamint az is,;hogy ez esetben Kle- nagygyűlése példás rendben folyt le. 10.000 ember volt. Az épület nagybelsberg utódja Perényl Zsigmond Semmiféle zavaró incidens a gyűlés termét zsúfolásig megtöltötte a halllesz. Nagyatádi Szabónak a kor- alkalmából nem történt. A szóno- gatóság és a közönség nagyrésze
mányban való részvétele szintén be- kok kijelentették, hogy nem akarnak kinrekedt a folyóson és a lépcsőkön.
fejezett ténynek tekinthető.
semmiféle törvényellenest és rend- A teremből kiszorult tömeg részére
A választójogi rendelet letárgyalá- bontást. Távozás előtt fel is szólí- a lépcsőházban volt külön gyűlés,
sával a szombat éjjeli miniszterta- tották az egybegyűlt hallgatókat, ahol Ereky K-iroly, Natarda József,
nács nem készült el. Vasárnap dél- hogy nyugodtan oszoljanak szét. Lukácsovich Lajos mondott beszédet.
előfordult,
hogy Ma délután több kisebb csoport,
előtt a szakreferensek bevonásával Sajnos, mégis
a miniszterelnök, gróf Klebelsberg egy két ftatalabb felelőtlen elem melynek tagjai jól öltözött fiatalbelügyminiszter és Gömbös Gyula verekedést rendezett. Ezek ellen, emberek voltak, nagy kiabálással
tanácskozást folytatott, amely dél- — mint ismeretes, — szigorú rendőri vonult végig a Dohány-, Wesselényi-,
után három órakor ért véget. eljárás indult meg. A rendőrség Király- és a Szövetség-utcán, legtöbb
Este hét órakor a minisztertanács ezentúl is minden rendbontó ellen helyen oz utcán járókat inzultálva.
A kötekedésnek több helyen parázs
újra összeült. A kormány válasz- a legszigorúbban fog eljárni.
verekedés lett a vége és a rendőrtójogi tanácskozásairól nem adtak
ség
közbelépésére a verekedők szétki hivatalos jelentést. Valószínű,
hogy a rendelet megvitatása
még Eltiltja a belügyminiszter a szaladtak. A verekedők közül töbkét napot fog igénybevenni és igy lapok önkényes cenznrázását beket elfogtak, akiket előállított a
rendőrség a főkapitányságra és elszerda előtt aligha jelenhetik
meg.
BUDAPEST,február
27.
A
M.
T.
I.
lenük
szigorú vizsgálatot folytat.
Az alkotmányjogi értekezleten eljelenti:
A
belügyminiszter
a
sajtóhangzott szakvéleményeket ma tetermékek önkényes cenzúrázása te Az angol királyleány esküvője.
szi közzé.
kintetében valamennyi magyar kiPolitikai körökben ugy tudják, hogy rályi államrendőrségi kerületi főkaLONDON, február 27. (M. T. I.)
a minisztertanács a rendelet fontos pitánysághoz és valamennyi tör- A lapok vasárnapi számukban harészleteit már letárgyilta a holnap vényhatóság első tisztviselőjéhez a sábokat szentelnek annak a nagy
folytatandó tanácskozáson a fővá- következő rendeletet intézte:
előkészületnek ismertetésére, amerosi választásról és a titkosság kérA budapesti napilapok szerkesztői lyek Mary hercegnőnek esküvőjét
désében düntenek Hirszerint a titkos azt a panaszt tették nálam, hogy a megelőzik Az esküvő napját csüszavazásnak a kormányban mind- m. kir posta által vidékre kézbesí- törtökre tűzték ki. Az utvonalat,
össze két hive van Mayer János és tett lappéldányokat a helyi rendőr- amelyen a királyi menet a WestBernolák Nándor.
Szombaton a hatóság előzetes cenzúrának veti alá minster-templomig elhalad, zászlókpártkörökben az a hir terjedt el, és csak miután a helyi cenzor a la- kal díszítették. A nézők számára
hogy a kormány a fővárosban is a pokat elolvasta, nagy késedelemmel emelvényt készítettek. London szállói
kerületi választás mellett áőnt. E bocsájtja az előfizetők, vagy a vevők tömve vannak : rengeteg érdeklődő
tekintetben még semmi biztosat nem rendelkezésére. Minthogy a m. kir. érkezett a fővárosba nemcsak a vilehet tudni.
minisztérium a kivételes sajtóellen- dékről, hanem a külföldről is. Csüőrzést
megszüntette, felhívom Címet, törtökön különvonatok fogják f á l l í Véglegosen döntött a miniszterutasítsa alárendelt hatóságait, hegy tani Londonba a környék népét. A
tanács.
a sajtótermékek önkényü cenzúrázá- hercegnő egyre-másra fogadja a
F.zzel szemben illetékes helyről sától és a lapok visszatartasától küldöttségeket, amelyek a birodamegerősítik a Magyar Hírlap nak tartózkodjanak. A miniszter helyett lom minden részéből jelentkeznek,
azt az értesülését, hogy a szomba- Nádossy Imre országos főkapitány. hogy szebbnél-szebb nászajándékaiton éjjel 3 órúig tartott
miniszterkat felajánlják.
tanács véglegesen döntö't a válusz-
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Endrényi Imre jelöltsége.

A második kerületben Pálfy Dánielt, a harmadikban
dr.Kúszó Istvánt jelöltékegységes párti programmal.

felszólaiás után Haller István emelkedett szólásra.
\ * » V & * l J M i i s á d i c z k y lenne
Elsősorban a keresztény politikai
n blvaUlaa Jelölt, «gy t i nj 4o
ressmal
kerületben
lépteti fel A i első kerületben Telekinek még nlnos ellenjelöltje. — Qvfllésestek Irányzat további szükségességét hangoztatta.
A választójog kérdésében
B a t r á n y l t t i egységes párt
a koresstényssoolállsták.
kijelentette, hogy szembehelyezkedik
SZEGED, február 27
SZEGED, február 27. lenlevök átmrnlek a Rókusi Mező
a kormány tervezetével és nem megy
(Saját
tudósítónktól)
(Saját tudósítónktól.)
gazdasági Kör helyiségébe, ahol bele a választói jogosultság megVasárnap délután a Csaba-féle börcsfik Antal kijelentette elölte, szükitésébe.
Megirta a Szfged,
hogy a hód
mezővásáhelyi II. kerület választó vendéglő he'yiségében a 'második hogy a kör a kormányzópárt jelöltA gyűlés után Haller István és a
polgárainak egy tekintélyes csoportja választókerület pánköreinek és egye- jét, ugy Pálfy Dánielt kívánja támotöbbi vendégek dr. Lippay György
Endrényi Imre szegedi laptulajdonost sületeintk vezetői együttes ülést tar- gatni. Pálfy Dániel annál is inkább
tankerületi főigazgatóval a cserkéés szerkesztőt akarja fclléptetni egy- tottak. A gyűlésen többek között alkalmas erre a jelölésre, — mon- szek farsangi ünnepélyére mentek,
Mályás, dr. dotta, — mert a kör hangulata ahol Haller a cserkészet hivatásáról,
séges párti programmal a kerület megjelent Körmendy
Lajos, egyöntetűen nyilatkozott meg mellette. a férfiasságról és a becsületről beeddigi képviselőjével, Szádeczky La- Sőreghy Mátyás, Kövessy
jossal szemben. Erre vonatkozólag Magyar József, Kerner Lajos stb.
Azután Pálfy Dániel vázolta rö- szélt.
egy fővárosi lap vasárnapi számá- Körmendy Mátyás bejelentette, hogy viden szereplesét, majd kijelentette,
a kerület megszervezése tárgysoroza- hogy
ban a kővetkezőket olvassuk :
Hódmezővásárhely második kerü- tuknak első p jntja. Kövessy Lajos fellátva a minden oldalról meg•
letében a kormányzópárt jelöltjéül szólalása szerint a függetlenségi párt
nyilvánuló bizalmat, a jelöltséEndrényi Imre szegedi szerkesztőt csak olyan pártot támogat, amely
get vállalja.
szeretné a választók egy része, képes az országot megmenteni. Az
Dr. Kóssó Istvánt Jelölték
kormányzópártot
tarljaj
könnyen megtörténhetik azonban, egységes
tesz meggyőzödhetik, hogy
a harmadik kerületben.
ma
erre
a
legalkalmasabbnak
és
hogy a kerület kívánságát, Kaposvárhoz hasonlóan, a miniszterelnök éppen ezért ehhez a párthoz való
Az alsóvárosi kisgazda pártszervecsatlakozásra hivta fel a gyűlésen zet szombaton este a Katona féle
nem fogja figyelembevenni.
vendéglőben ülést tartott, amelyre a
Utánajártunk a dolognak és erre- jelenlévőket.
legjobb minőségben és
vonataozólag a következőket tudtuk
A következő felszólaló, Magyar szentmihályteleki és alsótanyai váleghősibb
áron csak a
n>eg: A kormányzópárt intézőbizott- József fél a koalícióba való belépés- lasztópolgárok is elküldöttek megsága még nem foglalkozott a hiva- től. Nyugodt lélekkel ma égyik füg- bízottaikat. A gyűlés résztvevői a
talos jelölések kérdésével, ez csak getlenségi párthoz sem csatlakozna. harmadik választókerület betöltéséholnap, kedden fog megtörténni. Nem talál más kiutat most, mint a vel foglalkoztak és ennek során
egyhangú lelkesedéssel
kimonAnnyi bizonyos, hogy Szádeczky kormányzópárthoz való csatlakozást}
dották, hogy a kerület képviseLajos, aki szintén tagja az egysé- de kéri, hogy ennek határozatilag
lőjéül újból dr. Kószó István
ges pártnak, újból fellép régi kerü- való kimondásával még egy hónaállamtitkárt jejölik
letében. Ha mar most az intézőbi- pot várjanak. Dr. Sőreghy a függetOsongrádl-sugárnt 9.
68
zottság Szádeczkyt deklarálná a párt lenségi eszme fejtegetése után azt és öt mindenkivel szemben támoszám alatt szerezheti be.
hivatalos jelöltjének, ugy Endrényi inditványozza, hogy azonnal jelente gatják. A választópolgárok ezt az
irruét nem Vásárhelyen, hanem a sék be az egységes párthoz való' elhatározásukat akkor tudatják dr.
Kószóval, amikor a legközelebb a
kettéválasztandó dorozsmai kerület- csatlakozásukat.
ben jelölné hivatalosan az egységes
Kerner Lajos és még mások fel- fővárosból hazajön Szegedre.
párt, ahol egyébként a valasztók szólalása után a képviselőjelölt szeA i első választókerületben
között is felineiült már Endrényi mélyében is úgyszólván
teljesen
még
mindig nem történt meg a végjilöltetésének az óhaja.
egyhangúlag állapodtak meg. A haleges
döntés Teleki ellenjelöltjének
Endrényi Imre, aki két keresztény tározatot, amely csak a gyűlésén személyében. Teleki hivei különben
irányzatú lap tulajdonosa Szegeden, megjelentekre vonatkozott, Körmendy jelöltjük zászlóbontó gyűlésének előés
.1 z elsők között volt, aki a társa- Mátyás hirdette ki. Ezek szerint készületeivel foglalkoznak.
kimondották,
hogy
csatlakoznak
dalmi és felekezeti béke érdekében
A keresztényszocialisták
az egységes
kormányzópárthoz
t>átran telvette
a
küzdelmet a
nagygyűlése.
személyesen lépnek fel hétfőn és
és annak jelöltjét, Palfy Dánielt
yzélsöségek ellen és mi magunk
A
keresztényszociálista
szakszerkedden a Belvárosi-moziban
mindenben támogatják.
is, — akik sok tekintetben konkurvezetek
a
vasutas
szakszervezet
kezrensei, sőt ellenfelei vagyunk, — Végül elhatározták, hogy március deményezésére vasárnap délután a
Kívánatosnak tartjuk, hogy ily irány- 19 én ebben az ügyben nagygyűlést városi főgimnázium dísztermében
iján minél szélesebb alapon kive- hivnak egybe.
nagygyűlést tartottak. A gyűlésnek alkalma Ingatlan vételéi olcsón esz.lesse a részét a produktív közéleti
A Felsővárosi Qazdakör is gyü-1 különösebb jelentőséget az kölcsön- közölni tömeges megbízásaim folytán
mindenpcmfl
munkából. Ha tehát a kormányzó lést tartott tegnap délután, amelyen zött, hogy Székely János államtitpárt Vásárhelyen a kerület eddigi megjelent Pálfy Dániel is. Korom káron és Kórody- Katona János volt
képviselőjelöltjét jelölné hivatalosan, Mihály elnök felszólalásában kije- képviselőn kívül Haller István volt a város minden részén, elfoglalható
nely közmegelégedést kelt majd, ha lentette, hogy az iparosokkal kar- miniszter is megjelent a gyűlésen. k i s s e b h n a g y o b b
lakásokkal.
gondoskodás történik oly irányban, öltve akarnak dolgozni. Majd kijeSomogyi Sándor elnök felszólalogy a dorozsmai uj kerületnek, lentette, hogy a gazdák már ennél
minden nagyságban, az ország bárihol a pártot régi képviselő elsőbb- az oknál fogva is Pálfy Dánielt lásában a munkásság anyagi hely- mtly részén, télen is lakható romok
zetét vázolta. Székely János állam•égi joga nem feszélyezi, Endrényi kívánják jelölni.
Imre legyen a hivatalos jelöltje.
Az időközben megérkezett rókusi titkár a szakszervezetek jelentőségé- kertes
Újszeged
küldöttséggel Pálfy Dániel és a je- ről tartott hosszabb beszédet Több
és a tisztviselő telepe.n
H
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Ha egy próbát
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ipész i p a r o s o k
Termelő
Szövetkezetében

Hellay Kamilla
Dán Norbert

Mihd Lazzlo

Még mindig van
Ajánlok

Házakat

Földeket,

szöllftket

villákat

BELVÁROSI MOZI
lelt-Ion . I^n/t-niüsuu lí5h 1'enzUii !>82

Keresek megvételre magas árakon

Hétfőn kedden

Lilibe bolondja Brilliáns,
arany-ékszereket
és arany órákat
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Hendeztc

Harmalb Imre
Deóssy Alfréd
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Hullay Kamilla
D a u Norbert
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Ezüst dísztárgyakért fazont Is (Izetek

Kun Jenő ékszerész
Szeged, Széchenyi-tér 2. Telefon 133.

IparDzemeli minden szakmából

asztalos, kovács, lakatos,
pék, szabó, cipész, stb.
Dzietek: szálloda ven:
vendéglő, korcsma, fűszer, rövidáru, rötös stb.
T r A f l á m
II u u a u i

a

legszolidabb alapon van vezetve.

Feltétlen megbízható.

Vevő eladóval kösvellen tárgyal.
Háromszobás, elő és cseléd szobás
lakásom minden mellekhelyiséggel uj
modern házba, belvárosban, ugyan
ilyen Pestiért elcserelhetú.
C r v / f t k A áru os ingatlan troda.
O Z d D U Takarektár-u. 3., -volt
Fráter-ház, udvarban jobbra, utcán
cégtábla nincs.
Kelemen-uto* 7. sz.
ENDRÉNYI IMRE
kon>v-. zrnrmü- és irósierkrreskedés

írjMisJ kt"yv«k

Tudo«4n)M míve*

iMtMil UnkOn>v»»
mlnrf*^ fakultát".

Szeged, 1922. február 28.

HIREK.
— A helyőrségi bál. Szombaton
este zajlóit te a Tisza fényesen kivilágított és feldíszített termeiben az
idei farsang legsikerültebb és legelőkelőbb bálja, a helyőrségi bál. A
kitűnően megrendezett táncmulatságon Belitska Sándor honvédelmi minisztert jankovich Tibur tábornok
képviselte. Ott láttuk még Szeged
vátos és vidéke lakosságának szinejavát. Igy a helyőrség tisztikara teljes számban, élén bulcsi
Janky
Kocsárd altábornagy, körletparancsnokkal, Schvoy Kálmán vkt. ezredes,
vezérkari főnökkel, szentmártoni Po
tyondy Károly ezredes, vámőrkerületi
parancsnokkal és Kovács Károly ezredes, csendőrkerületi parancsnokkal.
Je'en voltak még dr. Kelemen Béla
nyug. miniszter, dr. Aigner Károly
főispán, Szabó István csongrádi főispin, dr. Dobay Gyula ügyvéd, v
föi pán, Balogh Kárcly tanácsnok
és még számosan. A vígkedvű báli
társaság Károlyi Árpád bandája és a
kaionazenckar muzsikája mellett vasárnap reggelig egyűltmaradt.
— A Katbollkas Kör és Egye
teml Sxent Imre-Kör tegnap, este
kedves kis farsangi mulatságot rendezett a köri helyiségekben. Az
egyetemi hallgatók által összeállított
műsor után a két kör fiatalsága
reggelig láncolt az egyetemi zenekar
mellett. A mulatságon Várhelyi prelátus, dr. Erdélyi László egyetemi
tanár, dr. Aigner Károly főispán és
dr. Somogyi S*ilveszter polgármester
is részt vett.
— Amerika érdeklődik. Moody's
Analyset. Of Investmcnts newyorki
statisztikai hivatal, mely évi értesítőket ad ki az egész világ gazdasagi helyzetéről, levelet intézett a
város tanacsához, melyben a város
pénzügyi helyzetéről kér pontos tájékoztatást. A város tanács megküldte a cégnek a foiyó évi költségvetését.
- - A Kereskedelmi és Iparkamara
kedden délután a kamara dísztermében teljes ülést tart. A teljes
ülés tárgysorozatán szerepel többek
között az elnöki jelentésben a fel
szabadult soproni társkamara üd
vözlése és Reiniger Jakabnak, az
ügyvédi kamara uj elnökének üd -,
vözlése. Azután mint érdekesebb
pont, beszámoló a kereskedelem és
ipar helyzetéről, továbbá a kamara
tevékenysége az adóügyekben.
— Javítják a
színházat. A
rendőrség tűzbiztonsági és közbiz-j
tonsági szempontból alapos vizsgá- 1
iat alá vette a színházat és ott
olyan kifogásokat talált, h o g y . a'
mérnökség terve alapján 225 ezer
koronába kerülne a szinház rendbe!
hozatala. A fon.osabb kifogások,
siogy a Belvárosi-mozi felőli részen
a vakolat áliaiidóan hull és veszélyezteti a járókelőket, a zsinórpadjás tetején becsurog a víz, a tüzje;i őkészülékek rosszak, stb. A váios
tanácsa azt az utasítást adta a
nérnökségnek, bogy csak a legszükségesebb javításokról csináljon
költségvetést és azt terjessze
a
tanács elé, mert 225 ezer koronára
iem tudnának fedezetet találni.
x Nézze meg a Korzo-mozi mai
szenzációs műsorát.
— Dr. Landesberg Jenő előadása
• a k é D . Dr. Landesberg Jenő kamarai titkár vasárnap délután nagy
számú hallgatóság jelenlétében Makón szakelőadást tartott az adókról.
f»rt irinyit
ezüstöt, pénzeket, legmnjt»!>nbb mon vesz Tóth oras Kölcsey u..
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Országos keretek között ünnepli Szetted — A Dogonlos Társasig felolvasó ülése. A
Dugonics-Társaság
március tizenötödikét
fennállásának harmincadik eszten-

A társadalmi egyesületek küldöttsége a főispánnál és a polgármesternél dejét ünnepli az idén és ebből az
alkalomból vasárnap délelőttre jubiláris közgyűlést hirdettek. A közssz
sü,e,ek
M
t i l ó t i t f i s i, °^ i ö "
^
*
közhivatalok
wjaU ú JwaosuoriKioi.)
i k * alatt
vonulnának
fel.
gyűlést azonban részvétlenség miatt
Március
15-ét
tavaly és az
Istentiszteletet tartanának ugyan- nem lehetett megtartani, amit a
előtte való évben is megünnepeltük ebben aZ idcben a többi felekezetek megjelent tagok megütközéssel
tárSzegeden, de nem azzal a régi belső is. Valószínű azonban, hogy ha a gyaltak. A délutánra hiráetett fellüzzel, amely ezt a szent magyar katonai parancsnokságuk beleegye- olvasó ülés azonban
jelentékeny
napot megillette volna.
zését megnyerjük, a városháza előtti számú hallgatóság előtt folyt le a
Az idén Szeged hazafias társa- teren tábori misét tartunk, amelyen városháza közgyűlési termében. Dr.
dalma meg akarja akadályozni a a helyőrség és a város polgársága Szalay József elnök megnyitó benemzeti eszmék kirobbanásáért való telies számban résztvenne.
szédeben bejelentette, hogy a három
lelkesedés ellanyhulását és március
A miséről felvonulás lesz a Kos- évenkint esedékes hatszúz koronás
idusát országos ketetek között akarja suth-szoborhoz. a szobornál az ün- Mikszáth dijat az idén Terescsényi
ismét a nemzet legnagyobb ünne- nepi beszéd elmondására dr. Kószó György hirlopirónak Ítélte oda a
pévé avatni.
István államtitkár urat kérjük fel. tarsasog. Terescsényi György olA márciusi ünnep előkészítése Két verset fognak ezenkivül elsza- vasta fel ezután öt ismétetlenyersét
már napok óta serényen folyik a valni, az egyiket Palágyi Lajos, a a közönség lelkes ünneplése közben,
városban s ma délelőtt az összes másikat valószínűleg dr. Hajnal majd Réthy Ödön novelláját olvasta
társadalmi egyesületek nevében kül- István, akiket erre megkérünk. Utána fel hasonló sikerrel. Reiniger Jakab
döttség jelent meg dr. Aigner Ká- az összes egyesitett dalárdák el- tartotta meg ezután, székfoglalóját
roly főispánnál, hogy a cél megvá- éneklik a Himnuszt, a Szózatot és Török Károlyról, a neves hódmezőlósitása érdekében az ő segédkezé a Hiszekegyet.
vásárhelyi folkloristáról, aki a Kissét is felkéljék. A küldöttség szó
— D Jután Tormay Cecil irónö foludi Társaság kiadványában megnoka dr. Tóth Imre volt, aki a kö- tart felolvasást Szeged asszonyai- jelenő népköltési gyűjtemény
szervetkezőkben ismertette terveiket a hoz, valószínűleg a Belvárosi-mozi kesztője volt, olvasta fel Reiniger
főispánnak :
helyiségében. Este pedig előrelátha- Jakab meleg színezettel megirt em— A szegedi keresztény társadalmi tólag díszelőadás lesz a színházban. lékezését. A felolvasást ár. Csengert
egyesülelek a régi higyományokhoz
Dr. Tóth Imre beszédére a főis- János egyetemi tanár előadása zárta
be, akiiSaphot, ezt az örökbecsű göhiven országos keretek közűtt akar- pán a következőket válaszolta:
ják megünnepelni március 15-ikét,
— Köszönöm az urak meghívá- rög költőnőt ismertette és a közfelamihez méltóságod befolyására is sát. A magam részéről sohasem fogással szemben bizonyította, hogy
szükségünk van. Szegedre akarjuk hiányoztam a márciusi ünnepről. A Sapho a' legélesebb erköicsbirálattal
ugyanis hivm a kormányt, amihez a mult évben én vezettem a bolgár sem vádolható meg a ledérség, -vagy
főupán ur interveniálása lenne szük- konzult a Kossuth szoborhoz, akire könnyelműség tisztútlanságdval.A köséges, valamint kérni akarjuk a kor- az ünnepség felemelőleg hatott és zönség melegen ünnepelte meg az
mánytól, hogy március 15 re álta- meggyőződéssel jelentette ki, hogy ősz tudóst, aki élvezetes előadó volt
lános munkaszünetet rendeljen el. ez a nemzet nem veszhet el soha. és ezzel is emelte sikerét.
Kérni fogjuk azt is a kormánytól,
— Csatlakozom a mozgalomhoz ffx Szenzáció a Korzó-moziban —
hogv az ünnep napján délelőtt 10 és a magam részéről minden támo- a Tornado. •
órakor az összes vonatok öt percre gatást megígérem és a szükséges
— Hír a királyi családról. A
megálljanak.
intervenciókat megteszem
ugy a funchali püspök az osztrák legiti— Március 15-ike megünneplésé- kormánynál, mint a katonai parancs- misták egyik vezérének érdeklődével a külföld előtt akarunk de n >l< ságnál.
sére részletes tudósításban válaszolt
monstrdlni. Altalánosságban már a
A főispántól a polgármesterhez I s ebben érdekes közléseket tett,
piogramot is kidolgoztuk, amely vonult a küldöttség, ahol hasonló hogy hogyan él Károly király Mas/eiint a katonazene kora reggel jelenet játszódott le és ahonnan ha- deira szigetén. Az érdekes beszázenés ébresztőt rendezne. Délelőtt sonló ígéretet kaptak az ünnepség mojó szerint a volt uralkodó-pár
tiz órakor a rókusi templomban előkészítői.
Madeira szigetén, illetőleg annak
lenne a hivatalos mise, ameivre az
határain belül a legteljesebb szabadságot élvezi.
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Rendkívül magas áron
keresek

a

mai napon megvételre:

Brilliáns,

gyémánt és

arany

ékszereket, platinát,
ezüst tárgyakat, régi ezüst és arany
pénzeket hamis fogakat.

—óráJAtj avittasa Babosnál Oroszlán-u 6.

— á s EnÉrényl Imre oég alkalmazottainak táncmulatsága. Szombaton este tartották meg a Kassszálló tánctermében az Endrényi
Imre cég alkalmazottai szokásos
farsangi zártkörű táncmulatságukat.
Ar. intim jellegű mulatsag vasárnap
teggelig tartotta együtt a bál szép
6zámu közönségét.

Korzó-mozi
Telefon: Igazgatóság 455. Pénztár 1185

Hétfőn és kedden.

Miiihoffer 9. ékszerész

L

Kárász-utca Z. sz., a Utó-csillaggal szemben. Telefon 13-11.

Knrucsev Sándor divatáruháza
az „Arany Harangihoz.
zeged,Sz échenyi-tér 14.
(Párisi Amház mellett )

2260

Selyem, batiszt, grenadin, férfi és női
ruhaszövetek, vásznak, zefir és karton
a legdúsabb választékban és legméllányosabb árakban.

TORNADO
mexikói szinmü 6
Jelvonásban.

Azonkívül

a kitünö kisérö műsor
1749

Női kabáthoz való coverkoat és veloor szövetek érkeztek

Kli5«dn*ok fól 5. fél 7:és fél y orakor.
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— Hasionkét bál ?olt vaairnap.

A rendőrség jelentése szerint vasárnap Szeged területén huszonkét bejelentett
táncmulatságot
tartottak.
Természetes, ezenfelül se szeri, 6e
száma ?. .dugott" bálaknak, meg a
házi mulatságoknak, amelyeken a
farsangot búcsúztatta a vig fiatalság.
— Félmillió vigalmi adó. A város
január havi vigalmi-adó jövedelme
a beérkezett kimutatás szerint 448.000
korona volt.
— Elitéit Djngdlj&S. A város tanácsa elrendelte özvegy Kecskeméti
Mihályné városi nyugdíjas illetményeinek beszüntetését, mert Kecskemét inét a törvényszék lopás miatt
két évi fogházra ítélte.
— Faárverés. A város néhány
nappal ezelőtt elárverezte az alsó
tanyai erdőkből kitermelt fakészletét. Az árverés 1.135,000 koronát
jövedelmezett a Városnak.
— Halát a s utóin. Hlavanda József
Máv. írodakezelö vasárnap este 7 órakor
a Korzó mozi előtt összeesett és mire a
men'ók kiérkeztek, meghalt. A helyszínen
megjelent orvos szivszélhüdést állapított
meg. A holttestet beszállították a törvényszék bonctani intézetébe.

x i égi ékszerekért, arany- és ezüst
tárgyakért Szegeden a legmagasabb
árakat Kun Jenő ékszerész fizeti.
Fölhívjuk olvasóink szives figyelmét
lapunkban megjelent mai hirdetésére
x Tornado szenzációs
Korzó moziban.

sláger ,a

— s t s e l e j t e i e t t tenyészbikák. A
városnak harminc tenyészbikára van
szüks/.ee, az ősz folyamán azonban
14 bikát kiselejteztek a harminc
közül, ugy hogy azoknak pótlásáról
gondoskodni kell. A tanács érdek
lödni fog a bikák beszerzési ára
iránt s azután Bagáry Kálmán gaz
dasági felügyelőt bizza meg a tenyészállatok létszámának kiegészítésével.
— FflbérdIJak emelése. A tanács
utasította a gazdasági ügyosztályt,
riogy a fübérdijak felemelését készítse elő, mert a dijakat márciusban
>nár szedni kell. A fübérdijc kat 100
százalékkal emeli fel a város.
x Tornado —

Korzó-mozi

— Lilike kalandja. A múltkori
nagy érdeklődésre való tekintettel a
Belvárosi-mozi hétfőn és kedden is
inét Harma h Imrének bájos, hangulatos vig moziszkeccsét tűzte ki
programmjául, melyben a három
kiváló, jól ismert művész: Hollay
Kamilla,
Dán Norbert és Mihó
László a szegedi színház volt nagyszerű komikusa játszik
ugy
tilmen, mint a színpadon a főszerepeket, egész biztosan ugyanolyan
nagy és zajos sikerrel, mint ahogy
azt első alkalommal bemutatták. /
kiváló szkeicset „Fndolin mint utca
seprő" cimü kacagtató amerikai bur
leszk vígjáték előzi meg.

Megjött

Constantlnápoiyból
a volt Széchenyi-tér 8. szánt
alatti
szőnyegkereskedő.

Elvállalok perzsa,
smirna zznyegeket
javításra. Syonzegek vétele, eladása
Hívásra helybe és vidékre is
megyek.

FERMON

IZSÁK

Széchenyi-tér 8/sz. I. em. 13.
Telefon 764.
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Közgazdaság.

A vasárnapi vlvóverseny.
A Szegedi Vivó Egylet által rendezett vasárnapi szegedi országos
vivóverseny a legimpozánsabb keretek között zajlott le. Szépszámú
közönség nézte a versenyzők küz
delmét, akik közül a fiaial vívók
büszkesége : Glykais Gyula (MAFC)
nyerte meg a kardversenyt. A verseny
reszletes eredménye a következő:
Kardverseny:
Glykais
Gyula
MAFC 8 győzelem, 2. dr. Pósta
Sándor MAFC 7 győzelem, 3. dr.
Kovács Andor MAFC 6 győzelem,
4. Unlyarik Jenő MOVE BSE 5
győzelem, 5. Tihanyi László WVE
győzelem, 6. Schenker Zoltán
MOVE BSE 5 győzelem, 7. Benedek Géza MAFC 2 győzelem, 9 - 1 0 .
dr Fucher Marcell SzVE és Halász
István BEAC 1—1 győzelem.
Tőrverseny: 1. dr. Pósta Sándor
MAFC, 2. Schenker Zoitán, 3. Bo
gen Albert MOVE BSE.
á Hunyadi téri sportpálya flgye.
Mint tudvalevő, a Hunyadi teret a
Tevéi SzTK. megkapta a várostól
sportpálya céljára. A telekhez jutott
egyesület még az elmúlt esztendőben pályázatot hirdetett és árajánlatot kért sportpályája felépítésére. A
pályázatra hat cég küldötte el aján
látat, közülük a legolcsóbb szerint
hat millió koronába kerülne a modern sportpálya felépítése.
Mivel
azonban erinyi pénze a SzTK.-nak
egyelőre nincsen, elhatározták, hogy
ideiglenesen a Hunyadi-teret vasbeton kerítéssel kerítik be és tribün
helyeU egyszerű deszkalócákat álli
tanak fel. Ezeket a munkálatokat,
mihelyt az idő engedi, meg is kezdik, ugy, hogy a tavaszi mérkőzé
seket már a saját pályájukon játszhatják le a SzTK. agilis csapatai.

A postai késspénsforg&lom csökkentese. A kereskedelemügyi miniszter a postai készpénzforgalom
csökkentése érdekében tudvalevőleg
mult évi junius hó 1-ével elrendelte,
hogy a postahivatalok pénifeleslegeiket ne a rendszerint távolabb
tekvő pos'aigazgatósági pénztárhoz,
illetve a budapesti 70. sz. postahivatalhoz, hanem a kijelölt gyűjtő
postahivatalok székhelyén levő meg
bizott pénzintézetekhez küldjék, ahol
is azok elsősorban a helyi pénzpiac szükségletére szolgálnak. Ez az
ujitás kitűnőt n bevált és azt eredményezte, hogy á postapénzeknek
kb. 40 százaléka még helyben a közgazdaság vérkeringésébe kerül, az
elért előnynek még szélesebb rétegére való kiterjeszthetése érdekében
f. évi március hó 1-ével 67 helyen
fog a már fennálló szervezet alkal
mazást nyerni. Ennek a kibővítésnek az eredményeként a postahiva
tatoknál befolyt pénz még az eddi
ginéi is gyorsabban fog a helyi
közigazgatási szükséglet kielégilé
sére szolgálni.

A SzAK két Indítványa a z
HILSz. közgyűlése előtt. A SzAK.
vezetősége két indítványt nyújtott
be az MLSz. déli kerület tanácsának. Az egyikben a mindenkori
legjobb vidéki csapatnak a fővárosi
elsóosztályba való beosztását proponálja, a másikban pedig a kerületi bajnok első és második osztályú egyesületek szavazatának számát akarják újra szabályozni.
Sudapestl futballeredmények. MTK.—
KAC. 2 : 0 . FTC—Vasas 4 : 0 . UTE —
TTC. 4 :0. Törekvés—VII. ker. 2 : 1. VAC.
—III. ker. és MAC— BTC. mérkőzése elmaradt.
MAFC.-NSC. 4 : 1 . RTK.-KAOE. 2 : 1 .
ETC.—ETSE. 4 : 3. Zugló-Ékszerész 3 : 0.
Főv. T K - R T K . 3 : 1 .

SELYMEK

Budapest nyugati-pályaudvarra 8
óra negyvenöt
perckor
érkező
713 sz. személyvonat közlekedik.
Juda p e s t - Debrecen —Nyirábránd Ermihá yfalván át
Szatmárnémeti
elé és felől a Budapest nyugatipályaudvarról 7 órakor induló 1712
sz. ellenkező irányban a Budapest
nyugati pájyaudvarra 8 óra 45 perckor érkező 1713 sz. személyvonat
art ja fenn a forgalmat.

Tőzsde.

— Budapesti sárAárfolyamok: Napóleon
2640—2660. font 3 r t 7o_?o90 dollár 6 8 7 697, fr. frank 627L«-aj'2 lengyel márka
17.24—1825. márka oio—328. I i r a 3 5 ' 5 0 35 80. oszt. korona 10 5— 115. rubel 50—51
lei 513—523. szokol 12 28—12.38 dinár
8.20—830. svájci frank 13475-13525 becs
kifizetés 10-4—11'4.
ZÜRICH, február 24. (Nyitás) Berlin
231, Newyork 511, Milano 26-40 rft), Buke.
. Budapest 072*5. Varsó 13. Prága
ie8'
7 05. Bécs 10. osztr. bélyegzett 9. Zágráb 155.

Sitrkeutlk: Ur. SZILASSY CASAR «• VERMES £R»Ó
A litrk«»jtéj*rt felelős:] Ur. SZILASSY C&SAR.
L»ptul«]dono« : „8ZE6EU" I*ptiad4vill*la« r.<

Üzletátvétel.
den, Korona-utca 33. sz. a.

ET

levő élelmiszer üzletét és büfféjél megvettem. Felhl
vom as esetlege* hitelesőket, hogy követelésüket f. é. március hó 1-éig jelentsék b*
Slnger Jakabnál. (Szentharomság-utca 32.
sz. a., telefon 809.1 mert egyébként azokat
nem fogom ngyelembe venni.
"22 február 27.
Szeged 19'
61U1 György
137

Bérletszerződós Budapest—bécsi
telefonbeszélgetésre. A kereskedel
mi minisztérium értesítése szerint a
Budapest—Bécs közötti távbeszélő
forgalomban március 1-től kezdve
esti 21 órától reggel 9-ig előre meghatározott időben folytatandó sür
gős távbeszélésre a budapesti távíró és távbeszélő igazgatóságnál 15000 kllógram
(VII. ker., Mária Terézia-tér 17., 19
bérletszerzödéseket lehet kötni. Ezek e g é s z s é g e s
nek a beszélgetéseknek dija a sür- viszontelárusitónak eladó az Angol
gős beszélgetés dijának fele. Egyebek- Magyar Szállítmányozási Részvényben a budapesti távíró és távbe- társaságtiszaudvari raktárában. 129
szélő igazgatóság ad további felvi
Tudakozódni az irodában, ref.-patota.
Iágositást.

fajaima

Házat, üzletet
ha

venni

vagy eladni

óhajt,

mielőtt határozna,
okvetlenül fáradjon el irodámba (Ideiglenesen h á z a m b a : Berzsenyi-utca 2.
Telefon 12—27.), hol mindenkor megfelelő és kedvező ej&nlattal rendelkezem

Árvay Kálmán

Hüllődéit rezet, g 2 b í e J i p f ároTv£
sárolunk. Telefonhívásra házhoz küldün>

á r u - é s ingatlan adásvételi vállalat
ideiglenesen házamban: Berzsenyi-u. 2.
lelefon 12—27.
1729
Hivatásos és
privát közvetítést fényesen dijazok.

NYAKKENDŐ

készítés és javítás legszebb kivitelben

SÁNDOB IBOLTA

Nagy kalapjavltő Ipartelep. MENCZ KÁROLY menekült kalapos Mars-tér 8.. a Kórház során. Villamos megálló rókusi templomnál. Bármily férfi és női filc és szalmakalapot ujjá csinál felelősség mellet gyorsan
éi szakszerűen. A jó munkáért számtalan
elismerés.
12X

»

Mérev-utca 7.. I. em. 4. Telefon 9-61.

Szvaton é s Kncses
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Tisza Lajos-körut.
Püspök-ba/ár.
Telefon 1428.
—

Sehol olcsóbban!
Kerékpár varrógép be-

szélőgép gummik és
alkatrészek

Kárclus 1 én megkezdődik
JavltómBhelyem elsőrendű
csatlakozási forgalom Aomanlával
Legolcsóbb árakon legnagyobb A MÁV. igazgatóságtól vett értesülés szerint március 1-től kezdve gépraktár Kiss D.-palota (Kiss-utca).
választékban
Romániává! a csatlakozó személy
forgalom Biharkeresztes—Biharpüs
pökin át N gwáiad-felé valamint
Debrecen—Nyirábrány-Érniihélyfal
cipel kaphatok
Kárász-utca 10. ván át Szaimárnémtti-Hé megkez
dődik Bpest ny. pályaudvar—Püspök
l«dány—Biharkeresztes-Nagyvárad
Byártelep: Zsótér-u S-7. Telefon W.
felé és felől a Budapest nyugati
pályaudvarról Püspökladány felé
11Ü4
HOSOB I
árikor indul az 1712. sz. és 20 ó.
30 pcckor az 1714. sz. vonat, el
Hétfő d u. Szcrencsetánc
operett.
BÉrcstrcfoben MMszit n w w M r t t e t
lenkezö irányban pedig PüspöklaHelfö este Cigány népszínmű.
Kedd d. u. A Kis Grizett operett
dány felöl Budapest nyugoti pálya- nazdáh És magánosok részére, mjq
K e d d este Doktor ur bohózat A 43udvarra 20 óra 35 perckor érkező
Szerda A gazd-ig leány vígjáték tí 44.
7715
sz. és a Pü«pAkl«d4ny felöl
C s ü l ö i t o k A gazdag leány vígjáték. A. 44.

Szántó Sándor

Ufigner Testvérek

Orion Bőrgyár

Részvénytársaság

SZÍNHÁZ

Pentek A Gesak operett. A. 45._
Gisak operett- B. 45.

Szombat

Vasarnnp d u. /I Cigány
\ u s a r n a p este A Gcsilk

Traviata helyett

népszínmű.

operett

A cigány. Tihanyi be-

l e g s f g e miatt ma. helfón esle

a

' hely ott . A c i g á n y " krrul színre.

1 raviata

Óriási

választék

legfinomabb tömörfa hálószobákban
Kossuth Lajos-sugáru'8.
szám.

Schaffer Testvéreknél Telefon : 7—73.

BUT0R Meglepő olcsó árak. n ,4 Elsőrendű minőség.

Nyomaton Endrényi Imre hírlapkiadó- és nyomddvallalatanaJ.

