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Uj tavasz e l é . . .
Teljes erővel megindult a választási k«mpány. A jelöltek lé<iója sorakozik a lapok hasábjain, régi és
a j nevektől hangosak a magyar
közélet berkei. A pártok körében is
nagy mozgalmak vannak, háborog a
politika tengere, dagály és apály
váltakoznak és a szenvedélyek habja
hányja a lelkeket. Nincs az a politika Poseidon, aki a hullámokbői
kiemelkedve a maga Quos
ego?jával le tudná csendesíteni az indulatokat, amelyek az utóbbi évek
nagy háborgásaiból és még nagyobb
csalódásaiból táplálkoznak.
Mégis van egy örvendetes és biztató momentum, akad egy jobb jövöt és boldogabb állapotokat igéró
jelenség is ebben a nagy és vad
politikai tohuva-bohuban és ez az,
hogy a jelszavak kezdenek egyre
jobban elkopni és elértéktelenedni
és a komoly értékek, reális tényezők valutája egyre emelkedőbb irányzatot mutat. Ma már nem lehet korteslármával verebet (vagyis gimplit)
fogni. Ma már nem illik a hordó
tetejéről kelt frázisokkal hatni a tömegekre. Ma már újra becsülete
kezd lenni annak, aki a múltban
dolgozott és produkált, ha nem is
hangosan és kezd újfent tekintélyük
lenni azoknah, akik a nemzeti haladás igazi munkásai és harcosai, az
emberi értékek valódi termelői voltak. Már is halljuk és olvassuk, hogy
X. és Y. többé nem lépnek föl, vagy
pedig végleg letűnnek a politikai
aréna porondjáról.
Ezek
között
akadnak olyanok, akik ezt jószándékból teszik, becsületes önismeretből, annak belátásából, hogy ha eddig használni nem tudtak, legalább
ezután ártani nem akarnak. De vannak ezek között olyanok is szép
számmal, akikre éppen azok mondtak anathémát, éppen azok kiáltanak
vétót, akik annak idején nyeregbe
segitették, a hatalomba juttatták őket.
Az emberek ma békesség és kenyér után epekednek.
A dolgozók
ma elsősorban meg akarnak élni. A
kereskedők és iparosok a portékájuknak piacot óhajtanak, a tisztviselők emberi ellátást, a munkások
munkaalkalmat. A valóságos élet
szürke szerdája bekopogott a dunaparti palota karneválján és a nép
kenyeret akar. ígérni többet Ígértek,
mint kellett volna, most pedig immár adni kell. Jogot és kenyeret,
mert, a cirkuszi játékokat már megrínia ez a megcsonkított és megi yomoritott ország. A válaszlók ma
a saját sorsuk jobbrafordulását akarják választani és aki ma képviselni
akarja a nép akaratát, annak ismernie
kell a nép legfőbb vágyát és óhaját. Ez pedig minden inkább, csak
az nem, amit a felelőtlen demagógia
kurjongatott.
Demagógia helyett demokrácia,
jelszavak helyett valósatok: ez a
kö'djövő msgyar programja, amely
i em egyes osztályok vagy pártok,
<>e az egész magyarság diadalát
l oz/a meg
Az uj tavaszt, az uj
Jeltámadást!

Koszé allamtitkar kijelentette! hogy a kormány
megvédelmezi a pártok akciószabadságát.
A választások Időpontját Hat héttel előbb publikálják. A négy elemis jogcímet a legllberállsabban
keielik. — Március 19 6n lesz ac egységes párt vásárhelyi zásalóbontáaa.
• SZEGED, március 4.
(Saját tudótítónktóL)
Dr. Kószó István belügyi államtitkár rövid tartózkodásra Szegedre
érkezett. Az államtitkár ma délelőtt
fogadta a Szeged munkatársát, ki a
szőnyegen levő aktuális politikai
kérdésekben kért tőle felvilágosítást.
Munkatársunk első kérdésében a
képviselőválasztások batárideje felöl
érdeklődött.
— Én a magam részéről —
válaszolta az államtitkár — valamint a kormány is, mindent elkövetünk, hogy a képviselőválasztásokat minél előbb meg lehessen
tartani, a választásokra való elő'
készülés, neveselesen a szavazásra
jogosultak listájának összeállitása,
az ezt követő jogorvoslatok kivizsgálása és elintézése előreláthatólag
hosszabb időt vesz igénybe. Amint
azonban ezekkel végeztünk, nem
lesz akadáiya a választások meg
tartásának. A választások
időpontját
a kormány
hat héttel előbb publikálni fogja.

tok, mint egyéni
véleményemet,
hogy Telekivel szemben nem
tartom célszerűnek ellenjelöltet
állítani
Teleki a jövő embere, ő még lesz
miniszter.
A liberálisok szervezkedésével kapcsolatban — vetette közbe munkatársunk — dr. Aigner Károly főispán egy
nyilatkozatot adott kötíé, amelyben a
szegedi liberálisok az ellenzéki pártok
kormány által biztosított akciószabadságának megsértését látják.

A bizottság tagjai Meunier francia
tábornok, ,Russel
olasz ezredes,
Paoletti olasz alezredes, Czeke magyar és Dlmitrescu oláh ezredes. A
bizottság elhatározta, hogy Szatmáron népszavazást rendel el és megkérdezi a magyarságot, hogy Magyarországház akar-e tartozni. A népszavazásra megtörténtek az előkészületek
é s azt valószínűleg március 15 én
fogják megtartani. A szatmári magyar lakosságban óriási örömet keltett a hir.
.
.

— A főispán umak ezt a nyilatkozatát sem
ismerem és
igy
nem tudhatom, mi volt a tendenFiume katasztrófája.
ciája. A liberálisok aggodalmaival
szemben kijelenthetem azonban, hogy Iámét a fhaolstik garásdálktáiuk a

n

a kormány Igenis meg fogja védelmezni a pártok
akciószabadságát és a választások tisztaságát.

BÉCS, március 4. (M. T. L) A
fiumei közigazgatást a fascisták vették át. A Neue Freie Presse ZágráA munkapártnak az egységes pártba
bon keresztül Susakból a követkevaló beolvadása nem veszélyezteti a
kormányzópárt kisgazda- és földmive*- zőkről értesül:
jellegét ?

— A munkapártnak az

egységes

Mi lesz a választási listák összeállí- pártba bevonult része csak olyan
tásának az alapja? — kérdezte mun- mértékben érvényesülhet, hogy ezzel
katársunk.
semmi veszély nem fenyegeti a kis-

— A választók listájának összeállí- gazdákat és földmiveseket.
tásához a statisztikai hivatal adja
A munkapárt korlátolt érvényemeg az alapot, amely a községeksülésére még az egyesülés előtt
nek megküldi a legutóbbi népszámlálás alkalmával felvett egyének névhatározott ígéretet tett a kisjegyzékét, mint alaplajstromot. Sajgazdáknak
Bethlen
miniszternos, ez a művelet is elég sok időt
elnök
vesz igénybe.
és már ez is biztosíték arra, hogy
A választójogi rendeletben megkövea munkapártiak nem fogják tudni
telt négy elemi iskola igazolása nem
saját szájuk ize szerint a kormány*
fog nehézségekbe ütközni ?
pártot felhígítani. Különben ez és
— Erre csak azt felelhetem, hogy még sok rnás függő pártkérdés az
párt hódmezővásárhelyi
nem. A négy elemis jogcímet nagyon egyréges
zászlóbontó gyűlésén, amely márliberálisan fogjuk kezelni.
cius 19-én lesz, kellő megvilágításba
Mi a vélemenye méltóságodnak a kerül. A vásárhelyi zászlóbontó gyűszegedi liberálisok szervezkedéséről ?
lésen Bethlen miniszterelnökön kivül
resztvesz
majd az egységes párt va— Nem nagyon ismerem ezt az
ügyet és igy csak annyit mondha- lamennyi vezető egyénisége.

Lázas gyorsasággal folyik a választások előkészítése.
Tegnap este a miniszteielnöksé tisztikai hivatal. A munkálatok beoen a kormány valamennyi tagjának fejezése után fog a belügyminiszter
részvételével
minisztertanács volt, ebben a kérdésben tényleges állást
amely hajnali 1 óráig tartott. Beavatott foglalni. Az ezzel kapcsolatos komhelyről nye«1 értesülések szerint a binációk még koraiak.
minisztertanács elsősorban az ipari
Főlspánjiris Budapesten
munkásságnak azt a kivánsagá tárBeavatott helyről nyert értesülés
gyalta le, amely arra vonatkozik,
hogy a kormány az ipari munkás- szerint hétfőtől kezdve turnusokban
ságra nézve a négy elem. iskola magához rendelte a belügyminiszter
jogcímének elvetésétől tekintsen el. az ország főispánjait a választásokA budapesti
körzetek
beosztá- kal kapcsolatos kérdések letárgyasára nézve a tegnapi minisztertanács lása végett. A turnusok a dunántuli
állásfoglalása alapjan a kormányhoz főispánoknál kezdődnek.
Scatmáron népszavazás lesi.
közel álló helyen munkatársunknak
a következő ii,formációt adták ;
DEBRECEN, március 4. ( M T. I.)
— A kormány nem akar válaszA Tiszántúli Hírlap irja : A határtási geometriát csinálni. A főváros
incgállapitó bizottság az
utóbbi
keiü!e:i beosztásával
kapcsolatos
anyagot most dolgozza fel a sta-időben nagy tevékenységet fejt ki

Ma éjszaka 3 óra 30 perckor több
mint ezer facista érkezett .Fiúméba
két páncélautóval és nagymennyiségű
lőszerrel. Itt azonnal megtámadták a
fiumei
rendőrkapitányságot azon
űrüggyel, hogy a rendőrség televan
horvát elemekkel.
A rendőrséget a kormányzói palotába és a kaszárnyába szorították.
Ugyanekkor három
torpedónszád
futott be a fiumei kikötőbe, melyek
tűz alá vették a kormányzói palotát és több mint ötven
lövést adtak le. A helyzetet Zenella
átlátta, hogy minden ellenállás lehetetlen, 12 óra 30 perckor kitették a
fehér lobogót. Az olasz csapatok és
a karabinierik tétlenül nézték az eseményeket.
PARIS, március 4. (M. T. I.) Római jelentések szerint D'Annunzió
kalandos vállalkozása újból megismétlődik. A fascisták Fiúméban harcokat provokáltak és a kormánycsapatokkal folytatott küzdelem után
elfoglalták a kormányzói palotát.
Banella megmentette magát és sikerült eljutnia a kikötőbe, ahonnan
Szicüíába utazott. A fascisták megalakították a fiumei forradalmi kormányt. A harc mindkét részről több
halott és sebesült áldozatot követeit.
PRÁGA, március 4. (M. T. I.—
Havas). Rómából jelentik: A fiumei
városi tanács felhívta az olasz kornányt, hogy vállalja a város kormányzását és küldjön kormanycsapatokat a rend helyreálluására.

BZBOBD

MARGÓ
Mostaniban többször olvashatjuk
a fővárosi újságokban könyvkiadók
és könyvkereskedők nyilatkozatait,
amelyek mind oda Jyukadnak ki,
hogy az emberek egyre kevesebb
könyvet vesznek és nem igen olvasnak. Költöket a legritkább esetben. Detektiv-regényeket különösen
nem. Ez a két utóbbi megállapítás
egy pillanatra megállítja a gondolkozót. Hogy miért nem nagyon olvasnak költőket és
detektívregényeket és miért éppen e két, homlokegyenest ellenkezőt nem ? Mtgvan
ennek a maga nyitja. Először is,
ami a költöket illeti, nem kell azt
hinni, hogy nekik talán befellegzett,
vagy bealkonyodott. Sőt mostanában
kezednek megint divatosak lenni.
Még pedig a teljes nyilvánosság
szine előtt, a hangversenyek, a matinék és estélyek dobogóin. Soha
annyi verset nem szavaltak, énekeltek Magyarországon, mint mostanában. (Sót már táncolják is őket.)
Így, amint a költök a könyvek révén
vesztettek, a nagyobb nyilvánosság
vámján hozzák be. Ami pedig a
detektívregényeket illeti, azoknak is
megvan egyre növekvő és érdeklődő
tábora: a mozikban. A ponyvából
lepedő lett, irodalmibb és intelligensebb műfaj. Ma már a mozi a szellem arisztokráciáit éppen ugy vonzza,
mint a szellem demokráciáját! Tömegeket nevel a színház majd a
könyv számára. Persze lassan, de
<>nnál biztosabban. Igaz, hogy el is
von tömegeket
ugyanonnan. De
hát minden éremnek két oldala van.
A lepedőnek is.
Egy minden izében pesti darabot
mutatott be ezen a héten a szegedi színház és ennek a lapnak a
referense igen találóan jegyezte meg,
hogy sok minden v<tn egy ilyen
pesti daraoban, ami a vidéki közönség számára valahogy idegen, sőt
ismeretlen. Szó sincs róla, azért az
ismeretlenségnek is megvan a maga
varázsa, sőt a nagyon távoli egzotikumok néha még jobban érdeklik
• s izgatják az embert, de azért ideje
volna már. hogy egyszer a magyar
vidék is megszólaljon már és meg
elevenedjék a világot jelentő deszKákon a maga hangján a maga lelkivel. Az Isten háta mögött magyai
'zinpadi líráját szeretnők már látni,
stenadta zseni teremtő erejével a
deszkákra varázsolva, a
magyar
Oblomovot, a magyar Bovarynéi,
.1 magyar Apák és fiukat, a hazai
űeiminált, a hazai Ugart, a ma: yar Vidéket a világot jelentő deszkákon. Molnár Ferenc megcsinált;!
(és pedig, valljuk be, nagyszerűen)a
pesti liget színházi költészetét, mién
ie tárnái.!jon egyszer a hazai játékszínnek is egy Ady Endréje, aki a
poros alföldi «ká<ok és emberek
iráját szólaltatja meg ?
Tavasz
akar "enni, «5t, ka hivatalosan nem is. de inkognitó már
bekopogott a tavasz. Borús, langyos, nedves éjszaka jött, majd
napos mosolyát is megmutatta. Az
alanyi poéták egyeióre nem akarták
észrevenni. Az alanyi poéták ma
s'ppen olvsn gondoktól görnyednek,
mint a többi emberek. Az ö lírájuk
egy húron pendül a közpolgári nyomomság egyeb szenvedőinek panaszaival. Tavasz akar lenni és egyelőre nagyobb drágaság van. Igaz, a
pálma a teher alatt n£, de ilyen
teihek alatt bizony csak elfonnyad a
sziv és lélek tavaszi ibolyája.

A harmadik kerület választól dr. Kószi
Utál kezdve drágább
Istvánnál
a fekete, a fehfrkátf és a tea.
Bloient a hasáért ós a hasát semmiért. — Teleki Pál pregrambesséie. — Lukszusidő
SZEGED, mérciu. 4.
(Saját tudósítónktólJ

Röszke- Feketeszél és Nagyszéksós
községek népes küldöttsége Guczl
József gazda és Szomora József tanító vezetésével ma felkereste lakásán, Kószó István államtitkárt, kinek lelkes beszédek között felajánlották a harmadik
választókerület mandátumát és biztosították,
hogy a kerület választói a közelgő
képviselőválasztásokon egyhangúlag
bárkivel és bármilyen jelszavakkal
szemben mellette fognak megnyilatkozni.
Kószó István a küldöttségnek a
többek között a következőket mondotta válaszában:
— Különös öröm fog el most,
amikor a föld népe ilyen lelkesedéssel teszi magáévá azokat az elveket, amelyeket én vallok és amelynek legsarkalatosabb pontja: Mindent a hazáért és a hazát semmiért.
Csonkamagyarország gerince a földmive-sosztály, csakis az ebbe az
osztályba tartozó kisgazdák és földmivesek kérges tenyerének munkája
állíthatja talpra ezt a szerencsétlen
országot.
— Most, amikor ennek az osztálynak a fiai jöttek hozzám, hogy nekem keiüleiük mandátumát felajánlják, én ugy érzem, hogy kötelességem azt tőlük elfogadni.
— Nem igérek adóelengedést,
nem hirdetek ingyen
földosztást
sem, csak annyit, hogy mint a
múltban tettem, ugy a jövőben is a
földmives és kisgazdák boldogulá-

SZÍNHÁZ
MOSOBI
Szombat A Gésák operett. B. 45.
Vasárnap d. u. A Cigány népszínmű.
Vasárnap este A üésák operettHétfő A gésák operettKedd A gazdag leány vigjaték.
Szerda Szenvedők színmű, bemulató A 46.
Uj helyárak kezdete.
Csütörtök Szenvedők szinmü B 46.
Péntek Szulamith keleti opera B 47.
Szombat Szulamith keleti opera A 47.
V asárnap d. u. Kek mazur operett.
Vasárnap este Szulamith keleti opera

A gésák. Huszonhárom esztentendeje is elmúlt, hogy Sidney Jones énekes játéka a szegedi színpadon először színre került. Makó Lajos tarsulata mutatta be az énekes
játékot, amelynek vezető szerepeit
Sugár Aranka, Szende Anna, Sziklai
Szeréna, Kremer Jenő, Stoll Karoly,
Füredi és Kiss Pista személyesítették. Nagy siker Volt és nem csupán
egyéni, de az ensemble sikerét regisztrálhatták az akkori referensek.
Az igazgatóság is ritka bőkezűséggel allitoita ki az újdonságot, mely
a szezon mOsordarabja lett. A premieret követő esztendőkben Krecsányi iársulata elevenítette fel a darabot, amelynek gyakori előadásában And:: Blanka, Amon Margit,
Krecsányi Vera, Mátray
Kálmán,
Ligeti Vilmos, Bejczy György és
tsekessy üyuia szeieztek meg a közönség
bőséges és megerdemelt
lapaos elismerését. Jól esik és talán
illik is megemlékezni ezekről a
ozinjátszókról, akiktől megismertük,
megtanultuk mindazt, ami a magyar
színjátszásban szépség, érték.és tartalom. Mas vuit akkor a színészanyag, más a művészi irány, a nívó,
az izies és liivís a foglalkozásban.
n;as u>fl a Közönség niugatartasa, elumeicsenek és lionoralasa-

sáért fogok küzdeni.
— Lehet, hogy majd jönnek olyanok, akik földsztást ígérnek, akik
adóelengedésről fognak beszélni, h*
ezek kellenek, ha a választók hisznek az ígérgetésnek és ámításoknak,
ugy legyen. Ha ezek kellenek, ugy
én inkább nem is vállalok jelöltséget. Mivel azonban
tudora
hogy a harmadik választókerület polgársága sokkal okosabb, semhogy
felülne az ámitásoknák, abban a
biztos tudatban teszek eleget felszólításuknak, hogy győzelemre viszszűk a földmives és kisgazdák zászlaját.
Ezután kijelentette még az államitkár, hogy fővárosi elfoglaltsága
miatt nem tartózkodhat választói
körében a választások ideje alatt.
Kérte, hogy ezt a körülményt f11re
ne magyarázzák, mert nem a lekicsinylés tartja majd távol választóitól, hanem a haza érdeke, amely
minden más érdeknél sokkalta fontosabb.
A küldöttség lelkesen megéljenezte jelöltjének válaszát, aki ezután még hosszasan és szívélyesen
elbeszélgetett a választókkal.

Qréf Teleki Pál

programbeszéde.

Értesülésünk szerint grót Teleki
Pál, az első kerület pártonkívüli
képviselő jelöltje
március 25 én
Szegedie érkezik és ekkor beszámo
lót
tart
választóinak,
valamint
ugyan akkor fogja elmondani pro
grambeszédét is.
nak módja >». Akkor nem jártak a
cirkusziugrálási produkciók és akkor
a lényeget még a hóbortok világáb a n : az operettekben sem kerülték
még a problematikus értékű tapsok
kedvéért. De most 1922.-t irunk és
nem 1899-et és a mai előadás szereplői megbocsátanak, ha ezúttal
nem azért nyultunk az iron után,
hogy az ö
szereplésükről 1 írjunk
elsősorban, de [hogy a múltról, a
szépről, a művészetet prezentálóról
mondjunk dicsérő éneket. Ez is elmúlt és vele sok minden és a remény arra, hogy idők multával teljes fényben fog ragyogni a magyar
vidéki színészet, amelynek
jelene
egy kissé sivár, meddő és nem sok
jóval biztató. — A felelevenítést
teljesen megtelt nézőtér várta. Nem
kapott sokat a művészetből, a gondosságból, a színpad beállításának
szinszerusegéböl, csak az akarásból,
ami azonban nem födte az elevenség, a vidámság, a mozgalmasság
és a stílus hiányait. Uj szereplő :
Timár. 11a mutatkozott be a Mimóza
szerepében. Csinos alak és jó színpadi
megjelenés. Hangja az átlagon nem
emelkedik felül és még kezdetleges
iskolázottságu. A játéka noha nem
bizonytalan, de nem is színes, fordulatos, beszédes. De ezt az idő,
a gyakorlat meghozhatja. Amit éb
ahogy csinál, egyszerű, természetesnek látszó és nem mutat dolgosságra, de a inegállapodottsáf'ot sem
bizonyítja. Sok taps járt a bemutatkozása során. Véghelyi Iza személyesítette Rollit, a francia leányi
Fenyő Irma, VuncsitTű/wfr' Kálmán,
Immárit Soós, Máthé a kapitányt e*
Takács Katánát. Sok taps hangzott
az e*t folyamán, de a közönség
igazán nem tudott felmelegedni az
előadás alatt, amelyből hiányzott
Vdlami : a hangulatkeltés művészete
es a hangulat bája . . .

a kávéházakban.

—

SZEGED, március 4.
(Saját tudósítónktól)

Két fökávés, két rivális nagyüzem
tulajdonosa karonfogvást sétált ma
a szelíd napsugarakkal simogatott
utcákon.
— Ez rosszat jelent I — suttogtak a
helyes előérzetü emberek, akik a
tyúkszemüket
időjelzőnek tudják
használni.
— Itt szülnek valamit) —suttogták
az ízléstelenebbek, de kisült, hogy
igazat mondtak.
Nem újság már, hogy a kávésok
déli 12 órától záróráig luxusidő
megállapítását kérték az átvizsgáló
bizottságtól, amit meg is kaptak és
csak az OKÁB. hozzájárulását várták, hogy a luxusárakat életbe
is léptessék.
A két kávés ma délelőtti szoros
érintkezése azt jelentette, hogy az
OKÁB jóváhagyása megérkezett. Ne
mosolyogj tisztelt olvasó, ez az ügy
komoly, mert
ma déltől kezdve a fekete kávé
ára 9, a fehér kávé délelőtt 8,
délután 12, a tea pedig 12 korona lesz az összes kávéházakban.
Igaz, hogy itt az eredeti kérelemtől egy kis eltérés van, mert a fekete és a tea ára nem csak a .luxusidőben" magasabb, hanem egész
napon át, tehát luxusidő akár ne is
legyen. Ez egy kis csel fogás a mi
szeretett kávésaink részéről fmaliciával legyen mondvaj, de hát a többi
között ezt is le kell nyelnünk!
Basllldes Maria, Fehér Gizella,
Kálmán Sári, Juhász Gyula -is <•
Szegedi Filharmonikus
Egyesület
vonósötöse
Gáborné dr. Bel le,
dr. Böhm, Schwarcz, dr. Kun sze
repelnek a Magántisztviselők és Kereskedelmi Alkalmazottak Országos
Egyesülete szegedi csoportjainak
március 19-én i Belvárosi-Moziban
rendezendő jótékonycélu nagy hangversenyén. Az óriási érdeklődésre
való tekintettel ajánlatos a jegyeket
minél előbb beszerezni, vagy a csoport irodájában (Templom-tér, (régi
gimnázium), vagy a Munkások Álta
lános Fogyasztási Szövetkezetében
(Feketesas utca 19. szám. Telefon
120.) — Jegyek 80 koronától 30
koronáig.
Filágyi mint ulnmfltró. Tizenötéves
igazgatói működését azzal üli meg Palágyi
Lajos, hogy bemutatja első színmüvét, a
Szenvedőket, amit Dostojevszky hasonló
cimü regényéből dramatizált Csupa izgalom, lelki mélység ez a dráma, nagy szenvedések viharzása, megtisztulása, de hálásak a szerepei is, melyeket a Palágyipáron kívül Utv Gizi, Kálmán Sári, bardocz Rózsi, Deákné, Klenovits, Bihaii
Gáspár játszanak. A szerdai bemutató
iránt általános az érdeklődés ugy a közönség körében, inint irodalmi körökben.
Koronkay Rózsi szegedi vendéjizerep
lése ád a jövő színházi hétnek jelentőse
get. A kiváló művésznő a gyönyörű ősmelódiával teli Szulamithban tér vissza,
vendégképpen, f ) énekli a címszerepei.
Abigailt Fenyő Irma, Absolont Halmo*
Gvula. Monachot Molnár. A tőpap Takács
lesz á három kérőt Faludi, >oosésMáiha
játsza, a Col Nidrét Lakatos Fülöp énekli
— Koronkav Rózsi eze kivül a jövő va.
sárnap délután a Kék mazurban is fellép.
UJ helyárak lépnek életbe
szerdán
premieren, vasárnap és ünnepen az als.
és 1 emeleti páholy 260. a többi előadason 220 korona. Zsölye és díszpáholy 7(.
illetve 60, a többi sor 65 és 5 \ a II. e n .
páholy IfO, illetve 130 kor. A körszék
es 55 koronánál kezdődik, a zártszék és
II. em. erkély 42 és 32. a kauati ülő 12
és 10, a? álló 10. illetve 8 korona.

Szeged, 1922. márdug 5.

HÍREK.
A TAVASZ

MEGKERESZTELÉSE.

Kettéhasadt a lelkünk a csodálkozásban, oly gyönyörűségesen
jött a
Tavasz !
Már tertbélyes platánok
árnyékából figyeltük a világosságot,
amely
puha és meleg lestével
körülfonta
a városok és mezők tarkaságát és
legörbült ajkainkon fészkelődött már
a csók, mert csodákat termelnek a
nők tavasszal!
Irigy vágyakozások indultak útnak
a szemeinkből és a testünk
nem
bírta el az eszünket
az élet elénkszökken* valóságától.
És menekültünk ! Mindannyian menekültünk he
gyek aljára, erdők árnyékába
és
folyók lottyanó vizébe taszított ben
nünket a nap drága arca!
De irmainkban megnőtt az erő
és husángokat
birtunk kitépni a
fákból.
Köveket törtünk,
házakat
építettünk és rettenetes munkák terhétől verdestük ökleinket az ég felé!
Borral öblögetett torkunk érces zengésével
ordítottuk:
A NÖ A

TAVASZBAN

és belehulltunk
az éjszakák
sötét
párnáiba kiszáradt szájjal, kicsordult
nyállal I,
Szerelmet daloltak a lányok, kajánul tünedeztek az éjszakában
és
csengő hangjaikra feldübörgött bennünk a vágy! Hurrái Evanl Evőé I
Behunyt
szemekkel
verődtünk
össze és testünk csuklói megropogtak a roppant ölelésben, mely meggémberedett
karjainkban
lázadott
fel rettenetesen a
gyönyörűségesen
érkezett tavasz szent
megkeresztelés e : Éljen a tavasz!!
PÓR
TIBOR.

SZEOEO

A városi tanács késlelteti a csengelei szanatórium
felépítését.
Osengele Helyett Ssootkiton létesítik á ssanatérlnmot. n y 11 & t k o z & tr3>«
SZEGED, március 4.
(Saját tudósítónktól.)

Megírta a Szeged, hogy a csengelei tüdőbeteg-szanatórium felépítésének ügye már csak Szeged város tanácsától függ. Mint ismeretes,
— dr. Pálfy József ipartestületi titkár egy esztendővel ezelőtt azzal az
átirattal fordult Szeged város tanácsához, hogy hajlandó volna-e a
város tüdőbeteg-szanatórium létesítésében résztvenni, vagy pedig milyen feltételek mellett andának át
bizonyos területrészt a csengelei
erdőből.
Erre az átiratra hivatalos válasz
nem érkezett. Dr. Pálfy József több
izbeni sürgetése is válasz nélkül
maradit ugy, hogy már azt kezdtük
hinni, hogy a kérdéses átiratot végérvényesen
elsülyesztették. Annál
nagyobb volt a meglepetés, mikor
a város*tanácsának egy legutóbbi
ülésén szóba került az átirat. Rövid vita után azután?arra a megállapodásra jutottak, hogv egy hold
föld átengedését engedélyezik.
Abban a reményben kerestük fel
ma délelőtt dr. Pálfy Józsefet, hogy
most már valami érdemleges felvigositást lud nyújtani a csengelei
szanatórium ügyében, amelynek fontosságára itt újólag rámutatni már
c
zükségteJen. Dr. Pálfy József azonban kijelentelte, hogy a város tanácsa a csengelei szanatóriumra vonatkozóan semmi néven nevezendő
értesítést nem küldött.
A tanácsnak éppen ennél az érthetetlen késedelmeskedésénél fogva
a csengelei szanatórium ügye valószínűleg f ordulatot is vesz. Erre vo*

Pálfy ióssef

netkozólag közöljük dr. Pálfy József
következő érdekes nyilatkozatát :
. 17 U g y ' i , 8 z i k » h<>gy » város tanácsa
valami érthetetlen oknál fogva elejíí
,ű
szanatórium
ügyét.
Mivel többszöri sürgetésemre sem
jött válasz, valami megoldási módot
kerestünk tervünk keresztül vitelére.
Most azután felvetődött az az eszme,
hogy a tüdőbeteg
szanatóriumot
Szentkuton építsük fel.
— Ennek a szanatóriumnak most
már azért is fel kell épülnie, mert a
miniszter maga is kivételes rokonszenvvel
és érdeklődéssel kiséri
a mozgalmat. Természetesen csak
egész kis keretek között akarjuk a
szanalóriumot felépíteni, amely rövid
idő alatt úgyis kinövi magát.
— Nagy baj, hogy ilyen kevés megértéssel képezik Szegeden ezt az
ügyet, mert ha a város álláspontjával? már régebben tisztába jöhettünk
volna, ugy az amerikai misszió is
jelentős
támogatásban
részesített
volna bennünket. Ha rövid időn belül nem értesít bennünket a tanács,
akkor a szentkuti orientálódást megkezdjük. Ez talán Csengelénél is alkalmasabb hely volna, mert mint
búcsújáró helynek, igen nagy a forgalma.
— Mindenesetre szomorú a város
tanácsának ez
az
indolenciája,
amellyel egy ilyen nagyfontosságú
szociális törekvésnek kerékkötőjévé
vált és mi nem mordhatunk mást,
mint amit dr. Vasek volt kormánybiztos egy tegnapi tárgyaláson mondott : Ez különben Szeged város
szomorú korképéhez tartozik.

- il oroszországi toszok né*
jegyiéke. Az Oroszországban még
visszatartott és kicserélés utján való
hazaszállításukra váró magyar túszokról a M. T. I. pontos névjegyzéket adott ki. A névjegyzékben benne
vannak a krasznojarszki
túszok,
akik közül február 13-án háromszázötvenen már Moszkvában vannak, továbbá a február 13-án még
Oroszország különböző részeiben,
nevezetesen pedig
Turkesztánban
tartózkodó összes túszok
nevei.
Felsorolja a névjegyzék azokat is,
akik Oroszországban elhaláloztak,
vagy eltűntek. Ezek között szerepel
Thomay Béla szegedi illetőségű hadapród, aki 1921-ben Krasnojarskban
halt meg. Akik a névjegyzékek egyikében sem szerepelnek és akiknek
éleiben létéről és túszként vafóviszszatartásáról hozzátartozóiknak eléggé
megbízható értesüléseik vannak, azokat a következő helyeken kell sürgősen
bejelenteni: Ajánlott levélben dr.
Jungerth Mihály osztálytanácsosnak,
Riga, Bagtei Boulevard 6., vagy
Pozel Tibor konzulnak, a külügyminisztérium ahdifogolyosztály vezetőjének, Budapest, I. Disz-tér. A bejelentésnek pontos nevet, rangot, volt
csapattestet és azt Kell tartalmazni,
hogy honnan és mikor jött az utolsó
hir az illetőről. Az érdeklődőknek
a névjegyzékeket holnap délelőtt
9—1 óráig a M. T I. szívesen rendelkezésükre bocsátja megtekintés
végett. Mint értesülünk azonban a
túszok névsorát az összes fővárosi
lapok is közölni fogják.

x á Korié-mosl egy szenzációs
cirkuszattrakciót vetit hétfőn és kedden „Vándorcirkusz" cimen, melynek főszerepét Jack a csodamajom
játsza.
— A Sient Imre Kör sakkversenye. Az Egyetemi Szent Imre
Kör sakkversenye, amely hetek óta
tart nagy érdeklődés mellett, befejeződött. Erős és mindvégig kétes
kimenetelű küzdelmek után a tornából győztesként Szánthó Dénes
joghallgató került ki. Második Bogner Rezsó orvostanhallgató, harmadik
Janicsák József bölcsész. Az
első önálló táncestélye 1922 április l*én, szombatoneste fél 8órakor a
első sakkverseny nagy sikere arra
Tiszában. Zongorán kiséri Saegedl (Soswarts) Iaa.
késztette a vezetőséget, hogy nemJegyek: Thál i á n á l és Somogyl-ntoa 22. szám
sokára szélesebbkörü versenyt rendezzen, amelyben nemcsak a Szent
Imre Kör, hanem az összes egyetemi
— Március 16. A szegedi összes körök részt vesznek.
— Lelkigyakorlatok. A Szegedi
Katholikus Nóvédö Egyesület tagjai keresztény társadalmi körök és egy
részére folyó évi március hó 23 , letek vezetőségeit ezúton felkérjük, — ó r á j i t j avittasa Babosnál Oroszlán-u ff.
(vasárnap,
24. és 25-én délután fél 5 órakor szíveskedjenek holnap
Dr. Zadravecz
István tábori püs- márc. 5 én) délelőtt rü órakor a
pök vezetése melleit az egyesület Délvidéki Olthon (BoldogasszonyKorona-utca 18 szám alatt (Nap- sugárut 2., !. em.) irodahelyiségében
közi Oíthon termében) lelkigyakorla- a március 15-iki ünnepély megbetokat tart, amelyre az egyesület el- szélése tárgyában tartandó értekeznöksége ezúttal is meghívja az ér- leten résztvenni.
deklődő közönséget.
— á sxegedl törvényhatósági
— Nem Jönnek Korb Flórlsék. Szabadoktatási Blaottság holnap,
Megírtuk tegnap, hogv Korb Flóris vasárnap a következő előadásokat
és dr. Tóth államtitkár az egyetemi renaczi: D. u. 5 órakor a m. kir.
P i e r r e Benőit
József
Tudományegyetem
építkezések ügyében n a délután Fererc
teljes regénye
Szegedre érkeznek. Mint értesülünk, központi épületének I. emeletén levő
ez a látogatás a közbejött akadá- 3. s?ámu bölcsészetkari termében
dr. Szabó György fogházigazgató
lyok miatt ei'nalasztódott.
tart előadást. Tétele: A magyar
hétfőn és kedden
— Dugonics T á r s a s á g közgvü szabadságvesztési büntetés története
a
lése. A Dugonics Tarsas g ez évi a büntető törvénykönyv életbelép
rendes kö/gyülését, amelyet a n ult téig. — A*. Alsóvárosi Népkör ben
va*«rn:p elhala?7tottak, n;ost vasár (Katona Pál-féle vendéglő, Földminap, máicius 5-én déle!ö;t i l óra- ves utca 7. sz.) d. u. 4 órakor
koi tartja meg a kult-irpaloté1 an dr. Gulácsy Sándor gazdasági ta
dr. Szalay József elnöklésévei.
nár tart előadást a többtermelésről.
— B a k é r a . A Maros áramfej- Az előadások nyilvánosak. Belépő
vasárnap, folyó hó 5-én
lesztő erejének kihasználására vo- dii nincsen. Pontos megjelenést kér
délelőtt
fél 11 órakor
natkozó tárgyalások holn.-p kezdőd- a rendezőség.
Zsámboky Miklós gornek meg Mdkűn. Dr. Somogyi S.il
donkaművész részvételéveszter po^ármester és dr. \Turccry
megismétli hangversenvét
Mihály főügyész délután két óiakur Vérszegényeknek é» idegtryengéknek kiVeD.
irdul.iak a város autój.in Makóra.

— Kaplszt 'án ünnep Szegeden.
A Szegedi Katolikus Növédő Egyesület március hó 26-án vasárnap
délu'án fél fi órakor a Tisza s/álló
nagytermében
Kapisztrán ünnepet
rendez. Az ünnepség fénypontja lesz
dr. Zadravecz István tábori püspök
beszéde. A műsor összeállításával
most foglalkozik a rendezőség. Jegyek
már most előjegyezhető* az egyesület Korona utca 18. szani alatti
székházában.
— Görögkatolikns mlss. Holnap,
vasárnap délelőli 10 órakor a jeasuila atyák házi káplnájaban görög katolikus szentmise lesz. Felkéretnek a
görögkatolikus hívek a megjelenésre
és a szent áldozásban való rész
vételre.
— A rösakolok la megünneplik
március idusát. A szeib megszállás
alól felszabadult röszkeiek az idén
nagyszabású ünnepségek keietében
ünneplik meg március idusát. Az
ünnepség fényét emel:, hogy ugyanakkf r mondja el a röszkeiek előtt
progiambeszédét dr. Kószó István
államtitkár, a szegedi III. választókerület képviselőjelöltje. Az ünnepélyt, amely március 19 én lesz,
szentmise vezeti be, utána következik Kó>zó pa grambeszéde, m3jd
társasebéd es7 a jjazdakPi helyiségében. A társasebed utan délután 3
órakor az iskola épületében az ifjúsági egyesület műsort.s
délutánt
rendez. A műsoron élöíepek, iriedenta színdarabok és szavalatok
lesznek A szépnek ígérkező ünnepségie a röszkei gazda* kíildöusege
KószA államtitkaion kívül meghívta
dr. Aigner K.iroly főispánt, dr. So
mogyi Szilveszter polgármestert, dr.
Bűttka Sándor főkapitányi. Várhelyi
József páp.. preiátust
és
még Tőrt aranyat, ezüstöt. pénzekét. I«*n>a
kapható
mások ,t.
rft^abb átun \<*sz Tóth órás |<őlr«eyil. •
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— Sawmlk
a rendőrséget.
Dr. Bottka Sándor főkapitány a kö
vetkezők közlésére kérte lapunkat:
A magyar királyi államrendőrség
létszáma a trianoni békeszerződés
következményeképen
megállapított
12000 főt még nem érte el. A megszabott létszámra leendő kiegészítés
érdekében a magyar királyi belügyminiszter 522 1922 res. számú rendeletével elrendelte az őrszemélyzetnek toborzás utján leendő kiegészítését. E rendelet alapján fölhívom
mindazokat, akik a magyar királyi
államrendőrség őrszemélyzetébe belépni kívánnak, hogy folyó hó 9-én
délelőtt 12 óráig a szegedi rendőrkapitányság osztályparancsnokságánál (Városi bérház, I. emelet, 10)
jelentkezzenek. A jelentkezés igeje
naponkint délelőtt 8 órától délután
2 óráig. A szükséges felvilágosításokat az osztályparancsnokság adja
meg. Tájékoztatásul közlöm, hogy a
'próbaidős rendőr kezdőfizetése évi
10.800 korona és a rendőr fizetése
a rendőrségnél eltöltött szolgálati
idő tartama szerint 21.000 koronáig
emelkedik, az altisztek fizetése pedig 28.800 koronáig. Ehhez járul
1560 koronától 3420 koronáig emelkedő rendőrségi pótdíj, ezenfelül lakás és lakáspénz-pótlék vagy természetbeni elhelyezés, élelmezési adagváltság a saját és családtagjai részére, családi pótlék, természetbeni
ruhaellátás. Arra nézve, hogy ezekből az illetményekből a nyugdíjba
mily összeg számítódik be, a belügyminiszter külön rendeletet fog
kkdni.
x Bflkedvelóelfiadás A Felsővárosi Ifjúsági Egyesület műkedvelő
gárdája március 12-én este 8 órai
kezdettel a Római körút 39 szám
alatt levő Sdntha-\é\t
vendéglőben
műkedvelő-előadást rendez, amely
alkalommal a Nőemancipáció című
énekes bohózat kerül szinre

BELVÁROSI MOZI
Telefon : Igazgatóság 258 Pénztár '">82
Ma utoljára

Merista
bárom tánca.
Monumentális történelmi dráma a Borgiák korából 6 felvonásban Főszereplők:

Klndszenthy Olga

a wieni Volksoper primabnllerinája és

Beregi Osikár
a budapesti Nemzeti Színház v. tagja.
Azonkivül

A Glrkuszfenomén

Artistadráma 5 felvonásban Főszereplő:
a hres Albertiül csoport

Előadások pénteken 7 és 9 órakor
szombaton fél 5. fé 7 és 9 órakor.

Hadviselt tanítók figyelmébe

Az 1Ö22. évi VI. törvénycikk 6. paragrafusa szerint évi átmeneti sze
mélyi pótlékra jogosultak azok a
tanitók, kik tizenkét hónapig harctéri szolgálatot teljesítettek, vagy
kevesebb szolgálat alatt megsebesültek és szolgálatképtelenné váltak.
Jogosultak azok is, akik 1881. január 1. előtt születtek 'és 7 évig
hadrakelt seregnél szolgáltak. Az
évi személyi pótlék 1919. január
1-től visszamenőleg annyi évre jár,
ahány hadi éve van az illetőnek. A
pótlék összege a következő: a XI.
és X. fizetési fokozatban 600, IXben 1000, Vlll-ban 1200* VIt-ben
1600, VI ban3600 korona. A személyi
pótlékot a nyugdíjba beleszámítják
és okmányolt kérvényben kell érte
folyamodni.
x Karnevál gyermeke. A körülbelül 20 éves mozinak évről-évre
megvannak a szenzációi és egy egy
ilyen szenzációra évekig visszaemlékszik a közönség. A világ összes
mozijában az idén mint a legnagyobb. szenzáció az Atlanlis meni.
Azonban az Atlantist minden tekintetben felülmúlja a Karnevál gyermeke. Párisban az Atlantist heteken
keresztül játszották és egyszerre csak
a párisi nagy mozik kijöttek egy
még nagvobb szenzációval, a Karnevál gyermekével. A mozik egy nagyon érdekes újítást vezettek be és
megszavaztatták a publikumot, hogy
melyik film szebb, az Atlanlis, vagy
a Karnevál gyermeke. A szavazás
eredménye szenzációs volt, mert
decárs, hogy az Atlantis soviniszta
fr ncia film, míg a Karnevál gyermekét orosz színészek Németországban játszák, Párisban magában körül belül 1.200,000-rel több szavazatot kapott, mint az Atlantis. Ennél
nagyobb reklámja filmnek még nefn
volt és nem is lehet, hiszen a mo
ziba járó publikum akármennyire
soviniszta is, a filmben mindig csak
a szépet és jót látia. S ilyen a Kar
ne . ál gyermeke. Soha ilyen filmet
még nem vetítettek és sok időbe fog
telni, míg egy gyár újra ilyen szenzációt fog tudni elkészíteni. A Karnevál gyermekét, mint minden nagy
slágert, az idén a Korzó-Mozi sze
rezfe meg Szegedre és dacára, hogy
ilyen nagy hírek előzték meg, képtelen volt hosszabb időre, mint 3
napra a filmet megkapni s így a
Karnevál gyermeke a Korzó Móriban csak 3 napig, március 17., 18.
és 10-én f ö l m e n n i .
x Atlantis. A Korzó-mozi igazgatósága tisztelet'el kéri — tekintettel
a nagy torlódásokra — hogy a félretett jegyeket tulajdonosaik idejében
elvinni szíveskedjenek, mert azokat
nem áll módjában az előadások megkezdéséig fentartani.

— Tavasai harisnya- éa kectyfl-

— A Oslllagbörtön földje. A
Csillagbörtön igazgatósága megkereste a tanácsot, hogy a börtön
ötven holdas ujszegedi bérielét 25
évre adja ki a város, mert a kormány hozzájárulásával azon a közeljövőben egy milló kétszázezer koro
nás beruházásokat fognak létesíteni
A tanács nem tett eleget a kérelemnek, hanem azt a választ adta,
hogyha a beruházások tényleg bekövetkeznek. akkor a lejáró tíz éves
bérletidö ujabb tíz évre való meg
hosszabbítását már előre is garantálja a város.

— megkezdték

a

halászatot.

Megolvadt a Tisza jege s a városi
Halászat is megindult tegnap vajmi
Kis eredménnyel. Alig 150 kilógram
nalat fogtak ki, ebből harminc kiió
jut a városra, a többi a halászoké. Lévay Béla, a halászati főnök, egyáltalán nem bízik a tiszai
h a l á r a t jövőjében, ő minden reménységét a Fehértó mesterséges
és intenzív kihasználásába veti. Mi
nem vagyunk ennyire pesszimisták,
hiszen tapasztalásból tudjuk, hogy
annyi hal mindig kilelik a Tiszából,
amennyi Szegednek paprikásra kell.

— Bgy revolveres verekedés
x D e s e o r s f á g . Az egész világon
hires Andersen-mesékből 3 mesét epilógusa. 1921 julius 30-án több
irt át filmre Pakots József, hogy kisteleki földmives átríndult a csenezek a bájos, szép mesék megeleve- gelei korcsmába. Néhány liter bor
nedjenek a gyermekek fantáziája elfogyasztása után egyre hangosab
előtt és gyönörüséget
találjanak bak lettek, majd Mostoha József
benne a felnőttek. Csak vasárnap földmives kiugrott a szoba közepére
lesz Budapesten a Meseország be és felszólította a korcsmában tartózmutatva és máris egész lázban ran kodó csengelei legényeket, hogy
tőle a főváros, mert a magyar film- hagyják el a helyiséget, Ebből azgyártásnak egy oly kiváló produk- tán parázs verekedés támadt, szurtuma fog a közönség elé kerülni, kálásokkal és fejbeverésekkel fűszeamely minden eddigi magyar filmet rezve. Később a dulakodás közben
felülmúl. Pakots József zseniális át- Mostoha revolvert rántott s a verelőtt. Egy golyó Hardolgozását Bolváry Géza rendezte kedők közi
math Imre földmives mellébe fúróés a 3 mesefilmnek Mattyasovszky
dott, szerencsére azonban csak súHona a főszereplője. A gyermeklyosabb sérülést okozott. A csendszínészek közül Ballá Zsuzsi, De- őrök vetettek véget a harcnak és
zsőfy S4rika, Jackó Cia, Lázár Qida, igy került ma Mostoha szándékos
Szécsi Ferkó és Szécsi Edith azok, emberölés vádjával a töivényszék
akik a 3 szép mesének főszerepeit elé. ítéletre még nem került a sor.
játszák. Nagyon sokáig fognak a
— A vásárhelyi méregkeverók
gyermekek erre a filmre visszaemlékezni, mert ennél szebb filmet a ügye. A szegedi törvényszék vizskinematográfia még rem produkált. gálóbírója Nagy Sándor hódmezőAz első mese: A kis gyufaárus leány vásárhelyi földbirtokos meggyilko1 felvonásban,
a 'második, Az lása ügyében megindított vizsgálat
Anyasziv,
kétfelvonásos, a har- során bekérte a vásárhelyi anya*
madik: Iluska virágjai 1 felvonás* könyvi hivataltól a Nagy Sándorról
ban. Ezt a grandiózus macyar fil- szóló halottkémi jelentést. Mint ismet Szegedre a Korzó-Mozi szerezte meretes, az Országos Igazságügyi
meg a legnagyobb áldozatok árán, Vegyintézet szublimát- és higanymert magyar film még ilyen honi- mérgezést állapított meg Nagy Sánbilis összegbe nem került, mint a dor huUarészein. A most beérkezett
Meseország. Három napig lesr mű- halollkémi jelentésben pedig a holtsoron a
Meseország
a K o r z ó ' testet megvizsgáló orvos gyomorsavMo-ziban és pedig március 10., 11. elég!elenséget jelölt meg a halál
és 12-én, péntek, szombat és vasár- okául és ennek alapján adták meg
nap. A Korzó-Mozi igazgatósága a temetési e n m M v t .
már ma felhívja a közönség figyelmét arra, hogy a jegyekrlő idejében
gondoskodjanak, mert a 3 napon
azok, akik előre nem váltják meg a
legyeiket, nem fognak kapni. A
Korzó-Mozi igazgatósága figyelmezteti a közönséget, hogy minden 4
éven felüli gyermeknek jegyet kell
váltani, mert jegy nélkül senki sem
mehet be a színházba. Az előadások, tekintetlel. arra, hogv délután
sok gvermek lesr jelen, kivélelesen
4, fél 6, 7 és fél 9 órakor kezdődnek pénteken, szombaton, vasár
nap 3, fél 5. 6, fél 8 és 9 órakoa rendes heJyárakkal.

0 világ legszebb filmje!

1

márcsus 17., 18. és 19-én

o Korzó-moziban.

Korzó-mozi

Telefon: lgazgató«ó« 455. Pénztár 1185

TEL MÁNYI

kfllönlegességek, legszebb uri fehér neműek mérték szerint igen jutányos árban szerezhetők be Lampel
é» Hegyi kötött-szövött üzletében, hangversenye március 1.4 én, kedden
Püspök-téri bazárépület.
I48.sz. a Tiszában.
Jegyek Endrényinél.

Héttfn és kedáen

9ínMrkusz

cirkusz ittrakció 6 felvonásban a

II világ legszebb filmje!
I
március 17 . 18. és 19-én

a Korzó-moziban.

Keresek megvételre

m a g a s árakon

Brilliáns, arany ékszereket
— ss arany órákat. —

Ezüst dísztárgyakért fazont is fizetek

KUN 3ENŰ ékszerész, S ™ J -

Telefond.

físzercpbtn : Jaok a osodimajom
Sserűáo és oafltfirtikta

0GEÍÍNI9
Elor.df.sok fel á. fél 7 <*» fel 9 órakor.

Szeged,

8 Z £ 0 fi 0

Szegedi Kis Tükör.
KÖLTÓK ÉS CSIZMADIÁK.
t olt néhány költőnk a megboldogult
nemzetgyűlésen, ciak hogy a roSazabb költik közül valók voltak szegények, kivéve
természetesen Hegedűs Lórántot. Vannak
v 'un íztópolgárok. akik ennek ellenére is
megbecsülik még a költőket, sőt a nemzet ügyeinek további irányításában i«
kívánják aktív részvételQket. Ilyen választói vannak
például a battonyai i kerületnek
is, amely mintegy két héttel
ezelőtt küldöttséget menesztett az egyik
szegedi költőhöz, aki ebben a minőségében az ország osztatlan szeretetét bírja.
A küldöttség váratlanul lepte meg a
poctát. aki éppen a jövő drámáin gondolkozott A küldöttség biztosította őt a
baltonyai kafület teljes bizalmáról és felajánlotta neki a jelöltséget. Költő ur. aki
e politikát az eszmék szemérmetlen adásvételi irodájának tekinti, habozva és dadogva válaszolt:
— Uraim, én . . . én . . . én . • • Hát
tudják önök. hogy tulajdonképen ki is
vagyok én ? Talán tévedni méltóztattak,
fin a kurzusnak legszélsőségesebb —
— Nagyon jó I Helyes I Éljen I
— . . . öhöm — öhöm . . . ellensége
»figvok.
— Épen azért I A mi emberünk I
I^ededede . • . kkkérem . . . én • . •
ize vagyok, költő —
-Éljen a költő I
— . .
azaz.mit mondtam, kérem ?
Kóltő ? Nem* Én szociálde . . .
— Hurrá I
— . . . dedededehogyis demokrata vagyok. Nem is vagyok az. Heiiehe I Én
semmi sem vagyok, kérem hát nem lehet. ónök rossz helyen járnak. Majd meggondolom.
A küldő! seget azonban akárhogyan is
flfcnrta. nem tudta elidegeníteni a költő.
Egy hét mulve ismét megjelentek nála a
jelólöpolgárok és költő ur még soha Jgy
nrm érezte magát, mint a helyzet eme
komolyra fordulásában. Felé mosolygott
a politikai pálya és ő citerázva állott
elf.tte:
— Nem értek én a politikához, nincs
h< xa „érzékem '.
— Addig járunk n nyakara, Mester, —
.a!e*zolta a / egyik polgár, amig el nem
Ktszik vállalni.
Krre dühösen fakadt ki a szelid poéta :
— Nincs nekem, kérem, egy büdös va
*h<ti se. mit akarnak hát tőlem ?
A bnttonyuiuknak azonban a pénz sem
fontos es kijelentették hogy a jövő héten
megint eljönnek. Ilyen bolondosak I összetévesztik a költőt a csizmadiával! Ez a
Kolto pedig senkinek a kedvéért sem fog
Kiinkurenciát csinálni a jó magyar csizmáknak ! Szonetteket fog inkább tal- «'n. továbbra is honunk nag> csizmásaihoz !

Ha egy próbát
tesz meggy Szedhetik, hogy

cipőszükségletét

c

legjobb minőségben és
lego csóbb Áron csak a

ipész i p a r o s o k
Termelő
Szövetkezetében
Csongrádi sngárnt 9.
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szám alatt szerezheti be.
Egyetemi tiallgatóftnah árhedyezmény.

APRÓ TÖRTÉNETEK
— RÉGI

IDŐK EMLÉKEI.

SZEGED, március 4-

Egy szép napon, télvíz idején,
rám szólt a szerkesztőségben Kulinyi Zsigmond, a néhai VHOSz
nagytekintélyű és általánosan tisztelt elnöke:
— Fiam, hát mi lesz az idei
színházi estélyűnkkel ?
— Palócz László a titkár, majd
ö megcsinálja — válaszoltam meggondolatlan merészséggel.
— Tudom, hogy Palócz a titkár,
de azért az estélyt meg kell csinálni,
fiam, — szólt atyai hangon a szeretett „kis" elnök.
További disputának nem
volt
helye, mert a .kis" elnök csak
alakra volt kicsi, a tekintélye azonban nemcsak a- Vidéki Hírlapírók
Országos Szövetségének volt nagy,
de a szögedi városban is, ahol az
ö nagy esze, széleskörű tapasztalata
és a közügyek iránt kifejlett érzéke
szerint igazodtak az emberek, még
a .torony alatt" is, ahol a „kis vörösnek" utmutató volt minden szava,
minden nyomtatásban megjelent betűje. Egy negyed századon keresztül vezető, irányító embere volt a
városnak, főszerkesztője a Naplónak, alapító titkára a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamarának, akit
Kossuth] Ferenc a kereskedelemügyi minisztériumba miniszteri tanácsosnak akart kineveztetni, majd
biztos mandátumot kínált neki, de
nem fogadott el semmit, itt maradt
a szögedi városban, itt dolgozott
és a város érdekében, mig a becsületes szive meg nem szűnt dobogni
és egy emberi élet szakadatlan
munkájával nem szerzett egyebet,
mint azt a síremléket, amely a
nyugvóhelyét jelzi.
Ha a .májbajos" emberek száz
évig élnének, még akkor sem felejteném el, ahogy azt. a három szót
mondta: meg ke'l csinálni! Parancs
is volt az, egyben kérés is, ami
elől nem lehetett kitérni. Levelet Írtam Jászai Marinak és a Nagyaszszonyt.figyelmeztettem szíves Ígéretére, hogy megfelelő időben rendelkezésére áll a V. H. 0 . Sz.-nek.
Kis vártatva megérkezett a válasz,
hogy az igéretét nem feledte el,
készséggel megtartja, rendelkezzünk
vele. A kezdő leveleket követte egy
csomó, amelyek egyikében azt itta
a Nagyasszony, akinek a Nemzeti
Színház március 12-én tartja meg
színésznői ötven esztendős jubileumát, hogy nem darabban lep fel,
hinem estély kerekben a szinházüan, ahol többek között a Szózat-ot
szeretné elmondani.
De
miután
tudja, hogy ő maga nem töltheti be
egy nagyszabású estély műsorát,
mitgával hozza Lindh Marcellát, a
liirneres „mexikói csalogányt*, persze tiszteletdíjra való igény nélkül,
aminthogy ő sem kivánt egyebet,
inint a vasúti, meg kocsiköltségeket, amik nem tettek ki 50 koronát se.
x
Az estélvre vaió megérkezésük
előtt valt utolsó levelében utasításokat adott a Nagyasszony. Megírta, hogy Lindh Marcella a déli
gyorssal érkezik, várjuk az állomáson és öt piros rózsát adjunk at
neki. Ö, már mint Jászai Mari, csak
a délután hat órai gyorssal étkezik
-is meg ne bántsuk virággal, vagy
más ajándékkal. „Nekem elég virág
nyílik Szegeden, nem kell a pénzen
vett. Ez nem póz a részemről, mindenütt kikérem magamnak a fölösleges költcke7ést, különösen amikor
jótékony célról van szó", ilyen és

_

ehhez hasonló utasítások foglaltattak
a levélben, amely többedmagával
rövidesen a Városi Muzeumba kerül.
Maga az elnök, Kulinyi Zsigmond
és Paiócz László titkár ment ki az
állomásra Lindh Marcella elé, a város fogatán Csekélységem mással
í í«S f M 0 g I ? , v a ' n e m csatlakozhattam
a küldöttséghez. A gyors beérkezett
és se az elnök, se a titkár nem I
t0
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Marcella nélkül jöttek be a város fogatán a városba. Palócz tűvé tette a várost,
hogy rám akadjon. Végre rám talált
és ijedten újságolta, hogy a művész ő
nem étkezett meg.
— Tudakozódtatok már a Tiszában?
— Minek, hiszen künn voltunk
az állomáson és Lindh nem érkezett meg.
— Gyerünk csak a Tiszába. —
Es megindultunk és a portásig meg
se álltunk.
— Megjött-e Lindh Marctlia, a
művésznő ?
—• Meg, de már utazik is vissza
a délután egynegyed négykor induló gyorssal. Nagyon haragszik,
hogy nem várták a vasútnál és megparancsolta, hogy senkit, de különösen újságírót be ne jelentsünk
nála, mert nem fogadja.
Palócz elsietett az elnökhöz, hogy
jelentést tegyen. Alig telt el pár
perc, már visszaérkezett Kulinyival,
az elnökkel, aki kijelentette, hogy
beküldi névjegyét Ltndhhez és megkéri, hogy fogadja.
— Nem lesz jó — kockáztattam
meg a tanácsot.
— Hát elő fiam azzal a kis észszel, lássuk, mire megy vele —
szólt mosolyogva Kulinyi.
Elsiettem Czecz Katához, vásároltam öt szál piros rózsát és egy
csomó gyöngyvirágot
és amikor
visszaérkeztem a szállóba, megkértem a portást, jelentse be Lindh
nek, hogy egy fiatalember Jászai
Mari üzenetét akarja átadni. Lindh
fogadott és elmondtam neki mindent töviről-hegyire, hogy mi ii
okozta, hogy egyedül kellett a városba bekocsiznia. A virágokat át
adtam és elmondtam azt is, hogy
engem a laptól elcsapnak, az egyesületből kitessékelnek, merthogy az
állomáson nem vártam a művésznő
érkezését. A „mexikói csalogány"
vigasztalni próbált, hogy nem lesz
semmi baj, majd ó elintézi a dolgot az etnflkkel, akit mielőbb szeretne 'ogadni. A folyósón várakozó
elnököt informáltam, aki nyomban
megjelent Lindh Marcellánál. Persze
szent lett a béke, engem nem küld :
tek el a laptól, az egyesületből sem
tessékeltek ki és este a színházban
megtartottuk a fényes és nagysikerű estélyt. a közönség lelkesen
ünnepelte Lindhet és Jászait, aki
zokogón és a közönség zokogásától
kisérve mondta el a legfenségesebb
imádságot: a Szózatot. Az estély
utan Jászai is, Lindh is kijelentette,
hogy a szálló szobájában kiván vacsorázni. Jászai kiterítette a sza
tyorból a magával hozott sonkát,
tojást és kenyeret és megkezdtük a
falatozást.yA Nagyasszony igy akarta
az egyesületet megkímélni a bankét
költségeitől.)
Vacsora után még eldiskuráltunk
hármasban, majd az állomásra kikisértem Jászait, akinek a Bizánc
próbája miatt másnap reggel Budapesten kellett lennie. Am a'Nagyasszony nem utazhatott haza, n;ert

akkor éjjel tört ki a vasutassztrájk.
Reggel felkerestem Jászait, akivel
benéztünk Lindh szobájába, n reggelijét fogyasztotta és indulni készült haza, a tiz órai gyorssal. Jászai közölte vele a sztrájkot, ami
nagyon kellemetlenül érintette Lindhet, majd elnevette magát és ékes
német nyelven mondta:
*
— Érdekes, nagyon érdekes. Amikor ide megérkeztem, nem várt
senki se és most, amikor otthon
várnak, nem mehetek haza.
És lekuporodott a szoba szőnyegére
és dalolt szépen, édesen, kedvesen
a mexikói csalogány. Hárorr napig,
mig autót nem küldtek Budapestről
értük, mindig dalolt, de ugy, mint
egy'magyar csalogány . . .

KORZÓ-MOZI
Telefon

igazgatóság 4-3S. Péntár 11-85.

Szombaton és jvasárnap

9 világ legszebb filmje!

ATLAMT1S
II. része

A sivatag
királynője
Hat fejezetben.
Azonkivúl :

Óh azok a telefonos
kisasszonyok.
Az Atlantis főszereplői:
Antinea — — Stacia N. ípierkowska
Morhange
— Jean Angelo
Saint Avit
— Georges Melchior
Segheir ben Seigh Abdel Káderben Ali
Előadások fél 5. fél 7 és fél 9 órakor.

IRODALOM
1 fehér és fekete mágiának, a

spiritizmusnak, a
hipnotizmusr<ak
jelenségei eddig főként a borzalmas,
beteg kíváncsiságtól
hűtőiteknek
voltak fontosak. A modern okkul
tizmus tudománya
bebizonyította,
hogy a hipnotízmus meglepő produkciói : gondolatból anyagi test
előállítása, távolbalátás és hálás,
tárgyak érintés nélküli felemelése
és egyesek nemcsak arra jók, hogy
az avatatlanokban ámulatot keltsenek, hanem arra is, hogy az embert
rávezessék a világ titkainak igazi
megismerésére, a valódi önmegismerésre,annak megállapítására, hogy
az ember lényege nem a test. hanem a lélek — s igy magasabb
erkölcs elérésére serkentik az em
bert. E megl epő hipnotikus jelenségekről s e jelenségek vizsgálásábó'
kifejlő magnak megismeréséről szó
Madary Károly: Okkult
gondolat
és megismerés (-U okkultizmus könyvei. l.)cimü müve, az okkultizmus
első magyar teljes ismertetése. A
Kultúra kiadása. Ára díszes, művészi kemér.ykötésben 80 korona.

S Z E G E

S/.<"»*d.

^ 2

«\vci!i« 5.

Nincs aki állithatja, hogy a Pyram cipőkrémnél jobb is létezik!
gytlmölcsöztetés céljáSzabó ingatlaniroda legújabb a>61,takaréknál
Tőzsde.
akkor a négyezer koronán felüli
v-«ongrádi-sugárut elején ipari célokra is
alkalmas telek épületekkel 350 ezer K-ért,
Kálváriánál 1350 négyszögöl telekkel, gyümölcsössel, uj házzá!, 2 szoba mellékhelyiségekkel 150 ezer koronáért,
Sziiléri.sugárút elején elsőrendű fliszer és
pékirühellyel.uj házzal 900 ezer koronáért,
Faragó-utcáha magánház 3 szoba é> mellékhelyiségekkel 280 ezer koronáért,
Fodor-utcába ház nagy telekkel, vétel esetén lakással 600 ezer koronáért,
Kossuth Lajos-sugáruon emeletes ház
lakással 900 ezer koronáért.
Tisztviselő telepen 2 ház parkírozott udvarokkal 600 és 700 ezer koronáért,
Farkas-utcába ház vétel esetén, 2 szobás
lakással 140 ezer koronáért,
Kálváriánál uj báz 420 négyszögöl telekkel, lakással 400 ezer koronáért,
Kálmán.utcába magánház, vétel esetén az
egész elfoglalható 800 ezer koronáért
Francia-utcába emeletes ház, teljesen ió
karban 300 ezer koronáért,
Kálvária-utcán emeletes ház, vételnél lakással 750 ezer koronáért,
Bécsi-köruton nagy emeletes ház 750 ezer
koronáért,
Polgár-utcába emeletes hlz, uj állapotban
650 ezer koronáért,
Szeged állomásnál 800 négyszögöl teleUel
lakás és épületekkel 8C0 ezer koronáért,
Boldogasszony-sugárut elején emeletes ház
.330 négysxöggöl telekkel, lakással 1 miilió 800 ezer koronáért,
M «*
Kass környezetében modern ház vételnél
lakkással 2 mi lióért,
Petőfi Sándor-sugárut mellett uj modern
ház viz, villannyal i millióért,
Gal utcába két ház, emelete* és magánház 600 és 900 ezer koronáért,
Fodor-utcába két emeletes ház, teljesen
uj állapotba egy millióért.
Római-tcoruton két ház, ennek egyikében
jómenetclli füszerüzlet 400 és 800 ezer
koronáért,
1300 négyszögöl a városba fiOO drb gyü
mölc&faval 500 tőke szőlővel, házzal,
három szoba és mellékhelyiségekkel ehh<;z 800 lépésnyi távolságra 3 h. gyümölcsössel 800 ezerért.
Orosházán gabonapiac téren ház, 5 modern
szoba és teljes konforttal. nagy gabona
raktárral.
lljszegeden hídtól 5 percnyire teljesen mo
drrn uj ház máiusban elfoglalható !
s/obás lakással 900 ezerért.
0 Szent Iván községben ház, 2 szoba,
konyha, ka. ira. istálló, disznó-ól, 7 h.
fóldcel a falu alatt. 5 h. föld egyenkint
350 ezerert.
Gőzmalom modern fölszereléssel, nagy
körzettel*
Szőlők. Szatymazon és Domaszeken elsőrendű minőségűek, lakásokkal átvehetők,
Földek minden nagyságban, az ország
minden részén.
1 Ires üzlethelyiségek a város minden pontján
Üzletek minden szakmából. Ipari üzemek..
áru 8 ingatlan iroda,
Takarktár-u. 3., volt
Fráter-ház, udvarban jobbra, utcán
cégtábla nincs. Szegedi Cementárugyár R. T. vezérképviselete
VW\AA/VAAAAAAAAAAAAAAAA/VAAA

Megjött

betétért a pénztár állampapírokat vásárolt. Ezzel s z e m b e n a z o n b a n m ó d á b a n lesz a postatakarékpénztárnak
a betétek u t á n m a g a s a b b kamatot is
biztosítani, másrészről a betéteknek
a közgazdasági életbe való vitelével
egális k o n j u n k t u r á l i s hasznokat szerezni a kincstárnak.

Szabó

Közgazdaság.

FERMON

Dinár, Dollár, Lei

Bartosné Schön Teréz

13-33 a „Szeged" telefonszáma
Szeged

legmodernebb

nyomdája

ENDRÉNYI IMRE
hírlapkiadó

és

nyomdavállalata

Tisza Lajovkörut 71.

CZUK0R-

hiány leküzdésére ajánljunk tészta és sütemény készítéshez mézédes
153

vegyes gyümölcsízt
birsalmasajt szilárdságú, szeletekben vágható, kitűnő minőségben kapható

Kűzponti Teljcsarnoft H.-T.

Gyöngy-utca 5.

minden

TELEFON: 102.

fiúhtelcsaFnahában.

f

LIV. évi rendes közgyűlését

az intézet saját helyiségében f. évi március hó 19-én d. e. 11
órakor tartja, melyre a tisztelt részvényeseket ezennel
meghívjuk.
A közgyűlés napirendje:

T. A Jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kiküldése.
2. Az igazgatóság évi jelentése.
3. A felügyelő-bizottság évi jelentése.
4. A mérleg, a fizetendő osztalék, valamint a felmentvény
iránti határozathozatal
5. Egv igazgatósági tag választása.
6. Hat felügyelő-bizottsági tag választása.
7. Netáni indítványok az alapszabályok 9. § a értelmében.
Szeged, 1922. március hó.
Az i g a z g a t ó s á g .
Az alapszabályok 25. §-a értelmében minden részvényes, aki a
közgyűlésen jogait gyakorolni kivi nja, részvényeit 8 nappal a
közgyűlés előtt a bank pénztáránál Szegeden es Baján vagy
a Magyar Altalános Hitelbanknál Budapesten téritvény ellené1427
ben letenni tartozik.

Legolcsóbban fest é s vegyileg tisztit
J Ó Z S E F

kelmefestő és vegyileg tisztító.

I p a r t e l e p : K a z i n c z y - u t c a 14 s z á m .
F i ó k ü z l e t e k : Valéria-tér. P a p r i k a - p i a c

sarok

Baseli Miért

rsAs,

ISINEG'
PONTTÁ

és gazdasági kötéláruk a legjutányosabban beszerezhetők HESSER
LAJOS cégnél FeVetesas-utca M
HU
Telefon 1 3 - 5 7 .

k a l a p o k b a n é s mOfQzőkben
Wtei. I., Graben 12 11., KáRLSBAD
Haus Freischütz, MARIENBAD Haus
Nordstern. BUDAPEST IV., VáOSIUTCA 8, FÉLEM
1107
Több hölgy együttes kívánságára
megbízottunk helyszínre utastfc. I
minden
raís
k é s Ima a k i t
és elörajsoláit a legmodernebb minták alapján, elismerten legszebb kivitelben és legjutányosabb áron készítek

HÍMZÉST,

mOLLER ERZSI

kézímunka-üzleie

T a k a r é k t á r - n t o a 1. s s á t n .

92

Dr. Tlesoh-féle
S k a b o f o r m
kenőcs I
njból kapbatö.
Leghamarább megszünteti

ViszketegségetJ
sömört,

ótvart

rühességet. |
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a z e m e l k e d ő á r a k d a c á r a Is =

LUCZA

Divatára üzletemet

BALÁZS modellház

A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank

A magyar pénzintézetek rendelke
lésére bocsátják a postatakarékpénztár készpénzállományát.
A p o s t a t a k a r é k p é n z t á r — mint azt
már jelentettük — a közei jövőben
gyökeres változáson megy keresztú
Á p o s t a t a k a r é k p é n z t á r o r s z á g o s há
lózatának közvetítésével felgyülemlett
pénzkészletek ez ideig esztendők ók
gyümölcsözeilenüi hevertek a központi intézetnél és a hivatalokban
A pénzügyminisztérium most elhatározta, hogy ezt a sok millió koronái
kitevő tőket a gazdasági élet rendel
kezésére
bocsátja.
Ez az e l h a t á r o z á s
befolyásolni
iogia k i s e b b m é r t é k b e n az állam - ,
címletek kihelyezését is. A posta
t a k a r < k p é í z t á r ugvvms e d d i g csup.-n
bOOO koronáig f >gjdutt el k é s z p é n z
beli takarékbetéteket és ha va.aki
<.nnél n a g y o b b Asszenet bflvezett e

Hulladék rezet,

IZSÁK

Üzletáthelyezés.

JEGYZET.

SZEGED, március 4.

Constantlnápolyból

— Budapesti magánforgalom: Napóleon
2650
. font 3120
dollár 7 0 0 — , tr.*.; frank —.
lengyel márka
. márka 306
. líra — — „ a volt Széchenyi-tér a szám
—.—. l ö s z t korona 1075—. rubel _ — alatti
szőnyegkereskedő.
lei 538
. szokol 11.73
.—, dinár
—• —830. svájci frank 1385, bécsi
Elvállalok perzsa,
kifizetés 10*25.
ZÜRICH, március 4. (Nyiias) Berlin 215,
smirna szőnyegeket
Információnk szerint a pénzügy- NewyorkC5l2, Milano 2 6 7 0 - (ft), Bukajavításra. Szőoye
rest
. IBudapest 073. Varsó 13. Prága
miniszter az elmúlt n a p o k b a n folyta- 8'45. Fiécs| 12. osztr. bélyegzett 8'5. Zág.
gek vétele, eladása
tott tárgyalások e r e d m é n y e gyanánt ráb 153.
a postatakarékpénztár pénzkészleteit
Hivásra helybe és vidékre is
a b a n k o k é s pénzintézetek rendelkeSicrkMztlk: Dr. SZIIASSY CÁSAR «• VERBES ERNŐ megyek.
zésére kivánja bocsátani a P é n z A MtrkMitéséH feleim: Dr. SZJLAMV CÁSAR
intézeti Központ utján. Ez a n a g y Laptulajtfonoi : „SZÍ9ED" la»kM4vállala< r.-L
s z a b á s ú és közgazdasági életünkben
Széchenyi-tér a sz. I. em. 13.
nem csekély jelentőséggel bíró reform a fennálló törvényes rendelkeTelefon 764.
m
zések megváltoztatását is szükség e s s é teszi. E n n e k megfelelően az u j
.
' minden nemű
ólmot felemelt legw.i
törvényjavaslat már el is készült, a
asabb napi áron vaP É N Z E K vétele és eladása
nemzetgyűlés feloszlatása miatt azonsárolunk.
sra házhoz küldünk
KÁB0LYI UTCAI KR0Ó
b a n ezzel a törvényjavaslattal már
Szvaton és Knoses <q7
csak az u j parlament foglalkozhatik.
BANK- ÉS VÁLTO0ZLET
Tisza Lajos-körut.
Ptlspök-ba-ar.
1. ker., Károlvi-utca 2. és Feketesas-u. 8.
Telefon I428.
Addig is a pénzügyminiszter r e n arok, volt Feketesas kávéházzal szemben
delkezése értelmében a postahivata- sp é n z t A b i ó r a e g é s z nap.
lok összegyűjtik a postatakarékpénztár pénzeit és az összegyűjtött öszszegeket a Pénzintézeti Központ közvetítésével a m a g y a r pénzintézetek
150
KálTárla-ntoa 38. u á m alatti
rendelkezésére bocsátják.
Kölcsey-u. 3. sz. a.
diTkttermében jutányos árban
helyeztem át. T a készül ectélyi. utcai. háziruha (
vaszi
újdonságok
1338 valamint kosztüm és köpeny
n a g y o b b választékban • érkeztek.

Telefon 1 0 - 7 5 e s Gizella-ter a

K ü l ö n l e g e s s é g :

r

Nem piszkít, nzagtalan. nappal is használható. 15. 25 és 40K-ásdobozokban,
ledörzsölés utánra való skaboform-pu-1
der 7 K. Ken- és kátranys/appan 25. K |
Kapható m i n d e n gyógyszertárban

FUTURA kirendeltsege

Tyúkszemet,

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

CANNABINI

1278

ileszünii mindenféle terményt, rnzsnt,búzát, gyapjút síb.
Raktáron tartónk
Nyomatot* Endrénvi I n r ,

hMapk'*^

mm •

- * A •• >1 l» «>1

*

i M i M . l .

t s f A l i i

nyomdavállalatánál.

bőrkeményedést szemölcsöt a |
legh«marabb eltávolitja
Dr. Flesob féle
54
I üveg 20 K. Kapható mindéi
gvony.Hzertárban
Főraktár
Törők Jóssef R -T. Budupe;* |
VI. Ki'nlv-utca 12

»

