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Bárczy István Éber Antal Jelölése mellett

SZEGED, március 11. Nyilatkozott á „Szeged" budapesti munkatársának

(P. T.) Negyvenhárom esztendeje
n»a annak, hogy itt, e város falai
között, megtépett ruháju és kiapadt
szemű magyarok az ég felé szúrták
imára szoritott kezeiket és megváltást kértek az Úrtól. De az Ur nem
adott megváltást és a mi szőke Tiszánk, költök és szerelmesek csobogó muzsikása szörnyűséges erőben megduzzadva lökte el magától
az eléje hányt gátak kolosszusait és
végigsöpörte a tavasznak örvendező
mezőket. Tengerré vált a folyó és
megmutatta rettenetes erejét a Földnek. Jött, futott, loholt sárkányok
gyorsaságával a viz és csordultig
itatta a földeket és dübörögve fenyegette a várost.

— Pontosabbnak
tartja, hogy Ebor kerüljön be a parlamentbe
BUDAPEST, március 11

hogy el sem tudom képzelni,
hogy vele szemben fel tudjam
venni a választási
küzdelmet.
De egyébként is fontosabb,
hogy ő kerüljön be a parlamentbe. Másfelől , elvileg is
ellenzem, hogy liberális jelöltek egymás ellen lépjenek fel
és igy természetesen nemcsak
Éber Antallal, hanem más liberális jelölttel szemben sem
— Még nem döntöttem és vállalnám a jelöltséget.
megmondottam a nálam járt
Arra a kérdésünkre, hogy hol szándéküldöttségnek is, hogy még kozik
fellépni, Bárczy István a következő
alaposan meggondolom a dol- választ adta :
got. Ha azonban Éber Antal — Alkalmasint vidéki kerületben
fellépne, ugy én semmi körül- lépek fel, miután valószínűleg Budamények között nem vállalom a pesten nem kerülök be a listára.
Ekkor már zúgtak a vészharangok, jelöltséget. Éber a legjobb ba- Mert én párton kivüli liberális emnyivákoltak a gyermekek, sikoltoz- rátom, olyan kiváló embernek ber vagyok, alajstromos szavazásnál
pedig a pártok jelölnek és igy nem
tak az asszonyok, csolnakot faragtak tartom és annyira
becsülöm, valószínű, hogy Budapesten fellépjek.

a férfiak és tépett hajú őrültek rohantak végig az utcákon. A felhizott
folyó nem állt meg sem az imára,
sem az örjöngésre. Mérgesen köszönt & városszélen és nekitolta hideg mellét a kapuknak és habos
szájával beleharapott a házak falába.
Ólmos eső csurgott és a temetőkből
megindultak a fekete koporsók a
város felé, hogy mindenek fölött
rettenetesebbé tegyék a halált.
A leomlott falak közt izmos csolnakosok mentették a fulladozó nénet és a parton állt a király és fájt
az ő szive. Akkor tönkrementünk
egészen, de a király ázt mondta:
.Szeged szebb lesz, mint volt I"
Azóta tényleg felnőttek a házak,
paloták és templomok emelkedtek a
romok fölé és mi csodálattal nézzük,
hogy a királynak igaza lett. De elment a király is és azóta romokban
hever ismét az ország, azóta csak
apadunk és nem
növekedünk,
azóta megint nagy árvizek borítják
a lelkeket. Kétszeres a mi fájdalmunk a visszaemlékezés e verőfényes napján, de holnap, holnap
már felderül az arcunk és felizmosodott ököllel verdessük vissza az
országpusztitó árvizeket. Holnap lehámlik arcunkról az iszap, mit az
árviz a bőrünkre rakott és holnap
megcsörren rajtunk a kurtavas. mely
erünk verését némította idáig és a
terhes ködök {oszlásában felszabadult kebellel vágtatunk neki a vizeknek, hogy megmentsük magunknak
az életet.
Munkára tehát, emberek,
munkán épül a világ!!

(Sű/df tudósítónktól.)
A Szeged budapesti munkatársa
ma délelőtt felkereste Gizella-ut 34.
szátn alatti lakásán Bárczy Istvánt,
a liberális blokk elnökét és megkérdezte tőle, hogy mi az álláspontja
a Szeged I. kerületében való esetleges jelöltetésére nézve. Bárczy István lekötelező szivélyességgel fogadta munkatársunkat és a következő választ adta a hozzáintézett
kérdésre:

Bethlen miniszterelnök Niskolcon.
Borbély-Haozky Emil fölapán beiktatása.—As egységes párt nagygyűlése.
MISKOLC, március I I .
(Magyar Távirati Irotla.)

Borbély Maczky Emil főispáni beiktatására ma reggel 8 órakor érkeztek Miskolcra gróf Bethlen István
miniszterelnök, Tomcsdrtyi Pál igazságügyminiszter, nagyatádi Szabó
István, Gömbös Gyula, Ereky Károly, Lukovich Aladár. Héjj Imre,
Rubinek István, Temesvdry Imre és
Berky Gyula volt nemzetgyűlési képviselők.
A város nevében dr. Szenipály
István polgármester, a vármegye nevében pedig Zsóry György alispán
üdvözölték a miniszterelnököt, aki
pár szóval köszönte meg a fogadtatást.
Azután villásreggeli volt, majd a
zászlókkal feldíszített útvonalon a
vármegyeházára vonultak a vendégek, ahol tíz órakor vetle kezdetét a
főispáni installáció.
A díszközgyűlést a nemzeti Hiszekegy elmondásával nyitotta meg
az elnöklő Zsóry György alispán és
felkérte a kijelölt bizottságot, hogy
az ujonan kinevezett főispánt a hivatali eskü letételére hívja meg.
Zugó éljenzés közt lép be a küldöttség
tagjai
közt a főispán.
Zsóry alispán üdvözlő szavai után
az elnöki székbe lépett és a következőket mondotta:
- A magam részérC.
a nagy
megtiszteltetést nem kerestem. Mint
volt k a t o n a , nem a sok szó, de a
tett e m b e r e v a g y o k . P r o g r a m u l vezéremnek s miniszterelnökömnek prog r a m j á t teljes e g é s z é b e n m a g a m é n a k
v a l l o m . Bethlen
István miniszterelnök ur és n a g y a t á d i Szabó
István
p r o g r a m j á t . n a g a m é v á teszem. Nem

mert régi, dc tiszta és becsületes politikai
múltra tekinthetek vissza. Minden
mellékgondolatot félretéve szolgálom

Vasárnap, Hl. évf., 59. szám

gek. Az egyik szárny nem akarja
belátni, ho^y a tények ereje felborította a régi rendszert, hogy azt nem
lehet viss^hoziii, ho^y annak folytonos erölfefésével csak az ország
létét veszélyeztetik, mert minden
pillanatban kiteszik ezt az országot
az ellenséges megszállásnak. De van
egy baloldali támadás is, amely
nem kevésbé veszedelmes. Ez felhasználja az ország nyomorúságos
helyzetét, hogy izgasson, hogy ismét felidézze a forradalom szellemét. (Felkiáltások : Le velük!) h< lott az, hogy milyen mélyre sülyedtünk, éppen a forradalmaknak tulajdonitható. Mi felveszük a harcit
mindkét irányban.
A gyűlés folytatásáról lapunk zártáig nem kaptunk tudósítást.
A kisgazdák állásfoglalása után.
BUDAPEST, március 10. A vidéki kisgazdapártnak tagadhatatlan
impozáns megnyilatkozása a pártban
igen erős hatást keltett. Különösen
a munkapárti oldalon mutatkozott
ez az erős hatás, ahol erőteljesen
hangsúlyozzák azt, hogy az oda bevonultak a kisgazdák ellen egyáltalán nem terveznek semmit. A
miniszterelnök távollétében a kisgazda értekezlet további következményeiről egyelőre legfeljebb csak
következtetéseket lehet levonni.
A kormány rekonstrukciója a kisgazdapárt fellépése nélkül is aktuálissá vált. A kereszténypárti három
miniszter közül kettő, ugy hírlik,
belép a többségi pártba és tárcáját megtartja. Ez a hir a kormánypárt köreiben nem talált tetszésre. A csatlakozókat szívesen látják, de csak, mint közkatonákat. A
Vass - Ernst- csoport intézőbizottsága
ma este tart ülést. Zichi János
akciója nem
járt
eredménnyel.
Törekvése
ugy irányul a kormány ellen és az esetleges uj alakulat mérsékelt középúton fog haladni.

hazámat lángoló szeretettel és vezéreim iránti fanatikus rajongással.
Az államnak, országunk társadalmi
berendezkedésének és állami létünknek alapja a föld és az ezzel kapcsolatos termelő erők és eszközök.
Az államnak tehát elsőrendű kötelessége, hogy figyelmét a legfőbb
termelési ágra fordítsa, mert ha a
gazdának terem, akkor mindenkinek
jut belőle. (Éljenzés.)
Egyik osztály sem vindikálhatja
magának azt, hogy diktáljon a másiknak. (Ugy van ! Ugy van !) ^Hanem össze kell fognunk, egységeseknek kell lennünk, a romok eltakarításában együtt kell dolgoznunk,
hogy azt a fundamentumot, amelyet
Lenin személyesen megy
Bethlen István őexellenciája lerakott,
Génnába.
tovább építhessük.
BERLIN,
március
11. (M. T. I.)
Ezután a törvényhatósági bizottság nevében Bottlik JózsefJüdvözölte Moszkvai jelentés szerint Lenin felgyógyult hosszas betegségéből és
az uj főispánt.
megjelent a fémmunkások kongreszA nagygyűlés.
szusán, ahol nagy beszédet mondott.
A Korona-szálló udvarában fél 11
Lenin maga szándékozik az orosz
órakor kezdődött meg az egységes delegációt Génuába vezetni. Jellemző
kormányzópárt miskolci nagygyűlése, a fémmunkás-kongresszuson tett kiamel en tötbezer választóközönség jelentése. Többek között ezeket monvett részt. A nagygyűlést Bottlik dotta :
József, a nemzetgyűlés volt alelnöke
— Azt remélem, hogy Oéuuában
nyitotta
meg a következő
be- személyesen igy szólhatok Lloyd
széddel : Tisztelt Barátaim ! Két Georgehoz : Az európai diplomaták
évvel
ezelőtt
itt összegyültünk ne feledjék el, hogy mi nem vas akkor megfogadtuk,
hogy a gyunk legyőzöttek s esztelenség
kisgazdapárt zászlaját ebben az or- minden kísérlet, hogy feltételeket
szágban győzelemre visszük és a kényszerítsenek ránk.
Mindenféle
kisdapárt zászlóját győzelemre is osztályharcot
fegyverrel kell elvittük. Most itt vagyunk az uj harc dönteni.
elölt s most ezt a zászlót, amely
Lenin a belföldi mérsékelt elealatt küzdelmünkre indultunk, ma- mekkel szemben sem hajlandó enguk a vezérek fogják kezünKbeadni, gedni diktátori magatartásából. Azt
maga Bethlen István és nagyatádi mondottó, hogy a terrorharc eszköSzabó István.
zét kell használni és semmiféle enMost súlyos harc kezdetén állunk. gedékenység nem volna helyén.
Két oldalról is fenyegetnek ellensé-
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MARGÓ
Március tizennegyedikén
Petőfi
Andort fogják méltatni a szegedi
színház falai között, a szabadság
magyar apostolát, a nemzeti önállóság nagy vértanuját, Petőfi Sándort. Közben pedig kis-petőfik járják körül az országot és kortesbeszédeket tartanak egységes és kétséges párti programmal és saját
ünnepüket ülik meg a tömegek tátott szája előtt. Vájjon azt jelenti-e
ez, hogy Petőfi szellemében él ma a
nemzet és virágzik a nemzeti önállóság utain ? Részben talán igen.
mert Petőfi is mondott kortesbeszédeket. de milyeneket mondott, tisztelt jelöltek és jelölők ?! Petőfi vértanuja lett egy kortesbeszédének,
annak, hogy „Talpra magyar!", de
hiába lett vértanúja neki, mert önök
nem állottak talpra, tisztelt jelöltek
és tisztelt jelölők !
*

Viszont a következő napon is
Petőfit kell ünnepelni, őt és Kossuthot és velük a magyar szabadságharc évfordulóját. Munkaszünet
lesz és rezesbanda mellett felvonul
a nemesség és cselédség, hogy egy
őszinte éljennel köszöntse a halott
magyar eszmét! Mert valljuk be,
hogy amiről a nemzet maga nem
tehet, az bekövetkezett. A negyvennyolcas eszme meghalt, szép
csendesen kialudt már, mint egy
beteg fáklya. Pedig a helyzet majdnem ugyanaz: rabiga és rablánc,
idegen lábhegyek rugdossák az ország földjét. A helyzet ugyanaz,
csak éppen Petőfi hiányzik és Kossuth !

KORZÓ -MOZS
Telefon
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Szombaton és vasárnap

Meseország
Mesejáték öt felvonásban.

Andersen meséi
Főszereplők:
Szécsi Ferko
Lázár Gida
Balla Zsuzsika

Dezseffy Florika
Jacko Cia
Szecsi Hedi

A gyufaárus

kisleány

1 felvonás.

Az a r a n y s z í v

Heller Ödön meggyilkolásának ügye
a törvényszék előtt
mindhárom vádlott tagadja a gyilkosságot. — Alibiről akarják
Igazolni ártatlanságukat.
SZEGED, március 11.
{Saját tudósítónktólJ

Élénken emlékezetes a szegedi
közönség előtt Heller Ödön tragikus
sorsa, akit 1921 junius 13-án Tápén
meggyilkoltak. A nyomozás során
Tőfö* Vicát, Török Mihályt és Bodó
Antalt tartóztatta le a rendőrség,
akik közül Török Mihály beismerte
a gyilkosságot és elmondta, hogy
este nyolc óra tájban a Tisza-töltésen hárman gyilkolták meg Hellert
borzalmas körülmények között.
A gyilkosság ügyét óriási közönség mellett ma kezdte tárgyalni a
szegedi törvényszék. A főtárgyalást
9 óra után nyitotta meg Pókay tanácselnök.
A
vádhatóságot dr.
Kalmár Szilveszter ügyész képviselte, mig a védelmet dr. Söreghy
Mályás, dr. Fekete Béla és dr. Sebök Ferenc ügyvédek látták el. Orvosszakértőkként
dr.
Demeter
György egyetemi tanár és dr. Gyurika Sándor
főorvos működtek
közre.
Először Török Mihályt hallgatta
ki a törvényszék. Török az elnök
kérdésére kijelentette, hogy nem
érzi magát bűnösnek. Alibijének bizonyítására azt adta elö, hogy 13-án
egész nap Szegeden volt és 8 órakor érkezett Tápéra. Az uton egy
Rozmaring nevü tápéi cipésszel jött,
akit a tápéi vámháznál vett fel a
kocsijára. Hazaérkezve, azonnal megjelent a házánál két csendőr fuvar
végett, akik háromnegyed 10 óráig
nála voltak.
Elnök: Miért tett a rendőrségen
beismerő vallomást ?
Török : Kényszeritettek rá. Minden
percemről számolni tudok. Mi nem
követtük el a gyilkosságot.
Azután felolvasták Töröknek i
detektívek előtt tett . teljesen beis
merő vallomását, amelyben a szégyenre hivatkozott a vádlott, mint a
gyilkosság okára.
Elnök: Tudott maga nővére viszonyáról ?
Török: Nem tudtam.
Elnök: Az egész falu tudott róla,
csak maga nem ?
Utána Bodó Antalt hallgatták ki.
Nem érzi magát bűnösnek.
Elnök : Tudott-e feleségének viszonyáról ? Nem az késztette arra,
hogy bosszúból meggyilkolja Hellert?
Bodó: Tudni tudtam egy kicsit.de
olyat nem tudtam, hogy például
viszonya lett volna.
Ekkor Bodó hirtelen rosszul lett.
A börtönörök fogták fel, mire az
elnök öt perc szünetet rendelt el.

SPORT

A profi ügy fejleményei. Tegnap
cikket irt a Szeged arról, hogy a
j.'tnevü csabai .Előre" csapatának
öt játékosát egy a kerülethez érkezett feljelentésben professzionizmus2 felvonás.
sal vádolnak. Ma arról értesülünk
ez ügy kapcsán, hogy az MLSz
Hlnadasok penleken és szombaton 4.
déli kerülete tegnap délután ülést
fel 6, 7 es fel !» órakor, vasarnap 3.
tartott, melynek folyamán a napirend
fel 5 t\ fél 8 es 9 órakorelőtt Shvoy Kálmán v. k. ezredes,
az MLSz. elnöke interpellált a Szeged ben megjelent cikkel kapcsolatosan. A kerület egyelőre nem inB A L Á Z S m o d e l l h á z dit
vizsgálatot az „Előre" ellen, vikalapokban é s müfüzőkben
szont átiratilag értesítette az egyeWiei i.. Giabcn 12 II.. KARLSBAO
sületet, hogy elvárja tőle, hogy vizsHaus Frcischüt/ MARIENBAD Haus
gálatot
kérjen maga Jlen. Ezt az
Noritstcrn. BUDAPEST IV., VACZI„Előre"
saját reputációja érdekében
OTCA 8, FELEM
1107
hizonvára meg is fogja tenni. A
T ö b b hölgy együttes kívánságába
megbízottunk liclys/iiire utazik. 1 mennyiben az „Előre" nem kérne
2 felvonás.

Kltty

virágai

Szünet után Bodó kijelentette, hogy
a kérdéses napon 8 óra tájban a
szérűskertből ment haza a feleségével és abban az időben, amikor
Hellert a töltésen látták, még kint
dolgoztak.
Azután Török Vicát vezetik elö.
Török Vica feltűnően sápadt és a
hangja sirásba csukló.
Elnök: Bűnösnek érzi magát?
Török Vica: Nem érzem magam
bűnösnek, mert nem mi gyilkoltuk
meg Heller Ödönt.
Elnök: Hellerrel ismeretségben
volt?
Tőrök Vica: A modellje voltam.
Amikor bejöttem hozzá a városba,
ugy kisért be valaki. Mint egy tisztességes, becsületes leány mentem
férjhez.
Elnök: ígérte magának Heller,
hogy ingatlant magára irat ?
Török Vica: Nekem nem igért ő
semmit.
Ezután a tanuk kihallgatása kezdődött meg. Nagy Ferenc elmondja,
hogy miképpen akadt Heller holttestére. Török János, Heller tanyása
szerint Heller fél 8 órakor indult el
a tanyájáról.
Szalay és Lausz csendőrök egyöntetű vallomása szerint háromne
gyed 8 és 8 óra között jártak Török Mihálynál, aki már otthon volt.
Mindketten háromnegyed 10-ig Törökéknél voltak.
Juhász Gyula iró, aki Heller
Ödön jó barátja volt, a következő
tanu. Elmondta, hogy Hellerrel két
izben volt Tápén, aki Bodó Antalt
kerülte.
Terescsényi György hirlapiró val omása szerint Heller csak ruhástól
festette le modelljeit.
Elnök: Nem beszélt arról Heller,
hogy mit szándékozik tenni Vicával ?
Tanu: De igen. Az volt a szándéka, hogy elválasztja az urától
Vicát és feleségül veszi. Ezért vette
a birtokot is.
Dr. Borbola Jenő rendőrtanácsos
volt a következő tanu, aki a bünügy
nyomozását is vezette.
Elnök: Milyen módon tett Török
Mihály vallomást ?
Tanu: Minden kényszer hatása
nélkül.
Török (felugrik): De igenis bán
talmaztak.
Bapkó jános
detektivfelügyelő
vallomása szerint Török a rendőr
ségi kihallgatása előtt kijelentette,
hogy beismerő vallomást akar tenni.
A tárgyalást
délután
negyed
négykor folytatják.
maga ellen vizsgálatot, ugy azt a
kerület hivatalosan indítaná meg.
A SzAK—SzTK-mérkőzés bírája
A SzAK-SzTK-mérkőzésre a két
rivális csapat teljesen fitten áll sorompóba. A mérkőzést Siffler István
fővárosi biró fogja vezetni, akinek
egyénisége biztosítéknak ígérkezik z
mérkőzés sima lefolyására.
Statáriális eljárást sürget a te
gyelml bizottság a durva Játéko
sok ellen. A fegyelmi bizottság leg
utóbbi ülésén elhatározta, hogy felterjesztést intéz a tanácshoz, amelyben azt fogja kérni, hogy már a
jelen évben a pályákon elkövetett
durvaságokért azonnal a másodfokon
megállapított büntetéssel sújthassa a
bűnösöket. A felterjesztés sorsát érthető érdeklődéssel várják az érdekelt í porikörökben.

SZÍNHÁZ
•ŰSOBi
Szombat Szulamith keleti opera B 47.
Vasárnap d. u. Kék mazur operett.
Vasárnap este Szulamith \ e leti opera
Hétfő Gésak, operett.
Kedd Országos Petófi-ünnep.
Szerda A lőcsei fehér asszony, énekes történeti szinmü. B. 48.
Csütörtök A lőcsei fehér asszony A 48.
Péntek Traviata, opera.
Szombat A kis kadét, operett.
Vasárnap délután A Hs grizett, operett.
Vasárnap este A kis kadét, operett.

Szulamith. Ez a felekezeli énekekből összerótt énekes darab sose
volt opera, még abban az időben
se.n, amikor Óbudán, hihetőleg üzleti szempontból, először kísérleteztek vele. A kísérlet
sikerült,
és Szulamith divatba jött, mint
mostanában a hosszúszárú cipő vagy
a kurta szoknya. De abban az időben más formájában játszották
a keleties izü darabot, amelyet a
Beöthy László színháza számára átdolgoztak. Amikor Krecsányi Ignác
az énekes darabot színre hozta
Szegeden, a darab szövege és a felvonásra tagolt képek sorozata más
volt és más volt az előadása is, a
darab kiállítása is és stílszerűség volt
a ruhákban is. Emlékszünk, Abigailt
Áldor Juliska személyesítette, aki
olyan megrázó drámai erűvel siratta
el a gyerekeit, hogy a nézőtér közönsége hangosan zokogott, valahányszor a darab színre került.
Pedig abban a szezonban vagy
húszszor szinre került. ízlés nélküli
divat volt, de az előadásának ábrázata volt. A pénteki felelevenítésre
visszaérkezett Koronkay Rózsi, akié
komolytalan daiabba is visszahozta
a mélier komolyságát, szép hangját,
jó és biztos énekét. Szereplését a
címszerepben
tapsokkal kisérték.
Kivüle reszt vettek az előadásban:
Fenyő Irma, Halmos Gyula, Faludi,
Molnár, Latabár, Soós, Máthé. És
szerepelt még a kut és a vadmacska,
— vastaps nélkül . . .
A lóosel fehér isszony-t. Jókai egyik
egremekebb regényét, Faragó Jenő dramatizálta, a kitűnő Barna Izsó szerzeit
hozzá zenét. Március idusán mutatja be a
szinház csaknem a teljes társulat részvételével. A címszerepet Kónya Giza játsza.
Serédy Zsófiát Kálmán Sári. Fjuszerephez
jut Bardócz Rózsi, egy másik kis fiu Palágyi Pityu lesz. Andrássy generális Hajdú,
Korponav
kapitány Gáspár. Fabricius
Klenovjt , leánya Fenyő Irma. Faludi.
Soós, Pór, Bihari, Rátkay, Máthé, Molnár,
Latabár játszák a hazafias gyönyörű
darab főbb szerepeit.
Tímár Ila. aki gyönyörű hangjával, finom megjelenésével egyszerre meghódította a szegedi közönséget, legközelebb
szombaton lép fel a Kis kadét ben, Farkas Imre nagy sikert ért operettjében. A
többi szereplő a régi.

Ha egy próbát
tesz meggyőződhetik, hogy

clpöszükségletét

c

legjobb minőségben és
logoosóbb áron csak a

ipész i p a r o s o k
Termelő
Szövetkezetében
Osongrádl-sugárnt 9.
szám alatt szerezheti be.

66

Egyetemi hallgaíóhnah árteduezmény.
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Mindenki képviseltesse magát a gáz
és villanyegységárak dőntőbirésága előtt.

— Piruljártak s főplnoérek a
kávéházi áremelések miatt. A napokban azt irtuk ugyanis, hogy kilenc
korona lett a feketekávé és ez a
kilences szám egyszeribe belerögződött a köztudatba. A vendég odaad
a főpincérnek egy tizkoronást, aztán
gyors mozduldttal leinti a főurat,
mondván:
— Tartsa meg a többit magának!
A főúr pedig savanyu arccal köszöni meg a semmit, amit borravalóul kapott és eljön panaszra a
szerkesztői asztalhoz:
— Kérem, szerkesztő ur, ez Igazán nem járja. Rosszul itták az
árat, hiszen egy korona luxusadó is
van!
Azóta felére csökkent a főúr jövedelme, a vendég pedig abban a boldog tudatban távozik, hogy gavallér
volt. Es ami a legnagyobb baj, az,
hogy mostanában egyformán gévallér mindenki.
— Osak a Jövő hóban Intel meg
a hajósás s Tiszán Ma arról értesültünk, hogy a Dunán már megindult a hajózás. E hir tudatában
felkerestük a Magyar Folyam és
Tengerhajózási R.-T. szegedi képviseletét, megtudandó, hogy mikor
indul meg a hajóforgalom a Tiszán
is. Érdeklődésünkre azt a választ
kaptuk, hogy a Tiszán csak a jövö
hó első napjaiban kezdhetik meg a
hajózást. Itt megjegyezzük, hogy az
elmúlt évben már március közepén
vigan szelték a hajók a Tisza tavaszi
fodrait és hogy ez évben néhány
heti késéssel indul meg a forgalom,
az annak tudandó be, hogy a hajók
most javítás alatt;állanak. A személyforgalmat ez évben is régebbi ismerőseink: az „Ercsi" és „Csepel"
fogják lebonyolítani.

— A kidűl Petőfi-ünnep A ked- Dr. Turóczy Mihály Usstl főügyész nem vállalja az es „,i«*«« Áramaié,
den megtartandó országos Petőfiódiumát - a múltban ellene I n t é s e t t X í u a o í i u u
ünnep műsora a kővetkező lesz:
SZEGED, március 11.
a döntőbíróság előtt. Ezért a főrész: 1. Himnusz: 200 leányka
(Saját tudósítónktól.)
fohásza, éneklik a szegedi leányS Ő * ® k ö v e t k « ő javaslatot fogja
gimnázium
növendékei. 2. Gróf
A gáz- és villanyárakat 1921 szep- Íegközelebb
a város tanácsa elé terZichy Géza bevezetője. 3. A tudo- tember elsejével emelte fel a döntő- jesztem :
mányegyetem. Dugonics-Társaság és bíróság és a hat hónapra terjedő
— Méltóztassék a Kereskedelmi
a Mikes Kelemen irodalmi társaság határidő 1922 február 28-án lejárt. és Iparkamarát, a Lloyd-társulatot,
üdvözlik a vendégeket. 4. Jászai Ismeretes, hogy a szegedi légszesz- az Ipartestületet, a Katolikus Kört,
Mari öt költeményt szaval. b^Ravasz gyár már újból kérte az árak fel- a Kaszinót, a Tisztviselők Otthon
László püspök ünnepi beszéde. 6. emelését és hogy.a város a meg- Körét és a Munkás-Otthont értesíDalok, énekli Szent-Istvány Juliska, bízottját is kijelölte már a döntő- teni arról, hogy március elsejéve
zongorán kiséli
Tarnay
Alajos. bíróságba. Az öttagú bizottság előre- kezdődőleg az egységárak a világíII. rész: 1. Herczeg Ferenc iró fel- láthatólag rövidesen összeül ismét, tási vállalat kérelme folytán ujbó
olvasása. 2. Tarnay Alajos zongora- hogy a légszeszgyár kérelme felett tneg fognak állapíttatni: Nagyon ki
számai. 3. Vikár Béla előadása. 4. határozzon.
vánatos volna, ha a tanács álta
Dalok: Szent-Istvány, Tarnay kíséAz első ármegállapításnál, mint közlendő időpontban Budapesten
tárgyalásokon ezen
retével. 5. Jászai
Mari: öt költe- köztudomásu, a város és a fogyasztó megtartandó
mény. 6. Szegedi Dalárda, König közönség érdekeit egyedül dr. Tu- testületek szabályszerűen kiküldőn
Péter vezetésével. Befejezésül Jásza róczy Mihály tiszti főügyész képvi- és igazolt megbízottaik által részi
Mari egy hazafias tárgyú allegorikus selte a döntőbíróság előtt. Minthogy vennének és igyekeznének a döntőkép keretében a Szózatot szavalia pedig akkor az árakat nagy mérték- bizottság előtt közvetlenül odahatni,
megállapítása
A műsor megkezdése előtt a szegedi ben felemelték, a döntőbíróság hatá- hogy az egységárak
szinügyi bizottság a város nevében, rozatát és a tiszti föügvész műkö- a város egész közönségének közmegvalamintfa színtársulat tagjai a szín- dését éles kritika tárgyává tették, nyugvására történjék. Miután peaz eddigi ármegállapításokat
padon ünnepelik Jászai Marit színé- dr. Turóczy Mihály most egy bead- dig
szetének 50 éves jubileuma"' alkal- ványt intézett a város tanácsához, Wimmer Fülöp bizottsági tag ur bímából. Jegyek árusítását a színház amelyből megállapítható, hogy a rálta mindig a törvényhatóság helyeslése mellett a legtöbb hozzáértéssel,
pénztára már megkezdte.
tiszti főügyész nem akarja a jövő- uay a város, mint a magánfogyasz— Márolus 15. A március 15 iki ben is egyedül vállalni az esetleges tók érdeke megköveteli, hogy Wimünnepség előkészilö bizottsága ma áremelés ódiumát.
mer vezérigazgató ur észrevételeit a
plakátokon közli az
ünnepségek
Előterjesztésében elmondja a fő- döntőbíróság előtt is előadja.
műsorát és egyben nyomatékosan ügyész, hogy az e tárgyban tartott
— Ezért azt javaslom, hogy
felkéri Szeged lakosságát, hogy erre közgyűlésen az egyik bizottsági tag
a napra a házakat nemzeti zászló- részéről olyan megjegyzés történt, Kereskedelmi és Iparkamara a tárdiszbe öltöztessék és hogy az ün- hogy a kereskedelmi, könyvviteli és gyalásban való részvételre azon hanepségen ünnepi ruhában lehetőleg egyéb ehhez a kérdéshez szükséges tározott kijelentéssel kéressék fel,
magyar nemzeti viseletben jelenjék szakértelem hiányában dr. Turóczy, hogy az erre egyenesen Wimmer
meg. A plakátot Páll Gábor, az mint jogász, nem képviselhetijegye- Fülöp elnök urat szíveskedjék kiEgyetemi Kör, dr. Tóth Imre, a vá- dül a város és a közönség érdekeit küldeni.
A tiszü főügyész indítványa melrosi kereszténypárt és dr Széchenyi és az illető csodálkozását felezte ki,
— A Petöfl-flnnep költségei. A
István a Délvidéki Otthon elnökei hogy dr. Turóczy erre a feladatra lett talán felesleges támogató sorováros
tanácsa kétezer koronát szakat
írni,
hiszen
ez
annyira
a
köz
irták alá. — A március 15 iki egyedül vállalkozni is mert.
ünnepéi;' előkészítői felkérik az öszIlyen körülmények között Turóczy érdekében történik, hogy a tanács, vazott meg a 14-én tartandó Petőfiszes szegedi társadalmi egyletek maga is szükségesnek tartja, hogy de a közönség is közmegnyugvással centennárium költségeihez. A tanács
(körök) vezetőségeit, szíveskedjenek a jövőben mindazok az érdekeltsé- fogadja azt, hogy a gázgyár ügyébe ezenkívül diszvacsoiit ad a Szegedre
a vasárnap (március 12-én) délelőtt gek, amelyek az ármegállapításnál minden érdekképviselet beleszóljon érkező és az ünnepségen közre10 órakor a Délvidéki Otthon iroda- érintve lesznek, képviseletük által és ez által megszabadítja a főügyészt működő vendégeknek.
x Meseország — Korsó-Mosl. A
helyiségében
(Boldogasszony-su n." az ármegállapítás után, hanem is az ügy következményeinek terhégárut 2.) megtartandó értekezleten már az ármegállapítás
alkalmával től, amelyet eddig egyedül ö kép- tegnap bemutatott „Meseország" c.
bájos három történet, mely Andersen
résztvenni, amelyen a máiciusl5iki közvetlenül juthassanak képviselethez viselt.
három legszebb elbeszélését tartalünnepségek rendezőségét megalamazza, egyaránt ragadta el a felkítják és az utolsó intézkedéseket
nőtteket, mint a sok apróságot, akik
megbeszélik.
számtalan tapssal honorálták a gyö— Kaplsztrán ünnep. Március hó
nyörű
filmet. Mattyasovszky Ilona
2t> án vasárnap délután fél 6 órai
Játsza
a főszerepét a három mesékezdettel a Tisza-szálló nagyterméelső önálló táncestélye 1922 április 1-én, szombatoneste fél 8 órakor a
nek s köré csoportosulnak a legben Kapisztrán ünnepet rendez a
Tiszában. Zongorán kiséri Szegedi (Soswartz) Isa.
híresebb magyar gyermek-filmszínéSzegedi Katolikus Nővédő Egyeszek,
Szécsi Ferkó és Jackó Ciá-val
Jegyek: T bál i á n á l és Somogyi-utca 22. szám
sület. Az estély magas nivóju, gonaz
élükön.
Csak ma és holnap tartja
dosan összeállított műsora már előre
még műsoron a Korzó-Mozi igazbiztosítja az ünnepély fényét és
— A törvényhatósági ssabad gatósága e filmet, melyet csak igen
— A református papválasstás
sikerét. Az ünnepi beszédet dr. Zad
oktatási
bizottság folyó hó 12-én, nagy anyagi áldozatok árán tudott
epilógusa.
Emlékezetesek
még
azok
ravecz István tábori püspök fogja
vasáinap a következő előadásokat elsőnek megszerezni az országban.
a
választási
harcok,
melyekre
a
retartani. Jegyek előjegyezhetök az
rendezi: Délután 4 órakor a felső- Előadások 4, fél "6, 7 és fél 9 érakor.
egyesület Korona-utca 18. számú formátus egyház lelkészének, Be- városi népkörben (Brüsszeli-körut és
reczk Sándornak halála adott okott.
— Rókusi sslnpai A Szegedszékházában.
Sándor-utca sarkán) dr. Balló István Rókusi Ifjúsági Egyesület március
A
hivők
egy
része
Borbás
Antal
— Lelkigyakorlatok Dr. Zadravecz Isttanfelügyelő tart előadást a világ- hó 12-én délután 4 órai kezdettel a
ván tábori püspök f. hó 23.. 24 es 25-én mellett kardoskodott s midőn ennek
d. u (él 5 órakor a szegedi Katolikus ellenére is Bakó Lászlót választotta háborúról és Magyarországról, utána Madách-utcai polgári iskola tornaNóvédC Egyesület Korona-utca 18. sz. a meg a többség, Borbás hívei a vá- dr Gulácsy Sándor gazdasági tanár idő- termében műkedvelő előadást rendez.
kérdéseket
fog Színre kerül ez alkalommal Gyólay
Napközi Otthona termeben lelkigyakorla- lasztást megfelebbezték. A felebbe- szerű gazdasági
tokat fog tartani Szeged város katolikus
tárgyalni.
Délután
négy
órakor
az Ferenc iskolaszéki irattáros rendezénói larsadalme részére, amelyre a/ e.- zés Harsányi Pál békésbánáti espe- alsóvárosi Katona-vendéglőbei Basével, uj díszletek beállításával KaHeklődfikrt ezúton is meghivia ez egye- res elé került, ki, — mint köztudo•uilrl elnöksége
...
. . . másu — maga vezetle nagy körül- ros Péter tanár tart előadást a zaliczky Antal háromfelvonásos színDélután
5 óra- müve: A harang, amelyen az egyeNem delegál « állam senkit tekintései a választást. A felebbezés turánizmusról.
kor
a
városháza
közgyűlési
ter- sület műkedvelő kiválóságai működa szinügyi bizottságba Megírtuk, fölött való döntése tehát alig lehet
hogy a szinügyi bizuttsag felterjesz- kétes. A döntés értesülésünk szerint mében Ditelján István főreáliskolai nek közre. Belépő-jegyeket 12, 10
téssel fordult a kultuszminiszterhez, most már rövidesen nyilvánvalóvá tanár, zongoraművész a főreáliskola és 5 koronás árakban árusítanak az
hogy a kormány részéről dr. Csen- válik és igy, a most lénában tartóz- vegyeskarának, az Uri Dalárda 10 egyesület helyiségében.
— Orizágoi tisár Battonyán Batto
geri János •gyetemi tanari delegálja kodó Bakó hamarosan S-'egedre jö- tagjának és Bernúth Margitnak
közreműködésével a zene fejlődésé- nyán e hó 25-én országos állatvásár
a szegedi szinügyi bizo:tságba. Vass let, hogy tisztségé! elfoglalja.
ről tart előadást. Az előadások nyil- 26-án pedig kirakodóvásár les/.
József kultuszminiszter ma arról érx Ügyvédi Iroda. Hevesy Kálmán vánosak, belépődíj nincs.
— Esküvő. Kardos Boriska és
tesítette a város kullurü$yosztilyát, ügyvédi irodáját Dugonics-tér 4.
Adorján Imre dr. vasárnap délelőtt
hogy az állam részéről egyelőre "öldsz. megnyitotta.
x Régi ékszerekért, arany és ezüst 11 órakor tartják esküvőjüket a
nem tartja kívánatosnak, hogy egye*
tárgyakért Szegeden a legmagasabb zsidó templomban. (Minden kűiön
városok szinügyeibe beleavatkozzon, Verszegénveknek es ideggyengéknek kivaü. rirakat Kun Jenú ekszerész fizeti.
értesítés helyett.)
hanem egy későbbi
rendeletével h-tásu „ p m u j n J j j „ a y f l S j j 0 r
Fölhívjuk olvasóink szives figyelmét Tőrt aranyat, ezüstöt, penzeket. legmo
egysége-en fog intézkedni ebben a kapható az összes gyógyszerUrakbin lapunkban megjelent inai hirdetésére. asgabb áron \ r t z Tólh órás Kolrseyu.. 7.
kéidésben.

J A K A B F F Y RÓZSA

JÁSZAI MARI.

- - A kommunista ősszaeskflvők
a* Ogyészségen. A leleplezett kommunista összeesküvés szegedi tetteseit — szám szerint tizenegyet — erös
A főváros társadalma vasárnap
rendőri fedezet mellett ma kisérték
ünnepli Jászai Mari színésznői műát az ügyészség fogházába.
ködésének ötven esztendős forduló— A i uj közlekedési szabályját. Aki ismeri Jászai Mirit, ludvánrendelet. Még 1920-ban
történt,
tudja, hogy ő nem kereste ezt a
hogy a város tanácsa jóváhagyás
jubileumi ünnepséget, de nem is
végett felterjesztette a kormányhoz
térhetett ki előle, mert ez az ünnep
az uj közlekedési szabályrendeletet.
nem az ő kizárólagos ünnepe, ha
Az akta a különböző miniszténem a magyarságé, a magyar szíriumok 15 ügyosztályát járta be és'
nészeté, amelynek ő örökké fénylő
csak ma érkezett vissza a polgárnapja, büszkesége marad.
mesteri hivatalhoz. A belügyminiszA jubileumi ünnep országos jetérium lényegesebb változtatást csulentőségű, de nem országos jellegű
pán a villamosvasút állal fizetendő
és ebben hibás a magyar vidéki
közlekedési adótárgyában eszközölt.
színészet és annak vezetősége, a
A város által kért tiz százalékos
mely, ha tudatában lenne annak,
adót ugyanis nyolc százalékra reduhogy kit bir a magyar színészet
kálta a minisztérium. Egyebekben
Jászai Mariban, ezt a ritka é v f o r lényegtelen változtatások történtek és
dulót nem hagyta v o I n a észrevétlea szabályrendelet 1923 december
nü elsuhanni, han e i n U í ; y ü n n e _
31-ig marad érvényben.
pelte volna, mini a magyar frin^zet
— TejnzzU. Ma reggel az Újszeged pirosbetüs sátoros ünnepét. Mert
(elöl n szegedi piacra igyekvő tejárusokat
— számszeiint negyvenet — az általuk Jászai Marinak sokat, nagyon sokat
hozott tejjel egvütt előállítottak a vegy- köszö n h e t a m a c y a r vidéki szinévizsgáló állomásra, ahol a tejvizsgálat « z et, nemcsak azért, mert tőle tanulalkalmával kitűnt, hogy tizenhármán vizezett tejet akartak forgalomba hozni. A hatta meg a mesterség megbecsültetejhamisitóktól a tejet elkobozták Is az tését, a pálya szépségeit, a színjáteljárást megindították.
szás nagyszerű formáját, belső tarx Eljegyzés. Dr. Kertész Béla orvos talmi értékét és gyönyörűségeket
eljegyezte Hoffmann Edilhet (Te- keltő eszközeit, hanem mert ez alatf
a sikerekben gazdag félszázad alatt
mesvárról.)
— UJ hóhér. A budapesti királyi mindig és mindenütt ott volt a Naeyügyészség pályázatot hirdetett egy asszony, ahol a vidéki színészeten
megüresedett hóhérsegédi állásra. A segíteni kellett, ahol a vidéki szíjelentkezett
harmincnégy
pályázó nészet rozoga kordélya kátyúba keközül Rácz János budapesti villa- rült. És ezt nem lett volna szabad
mos kocsivezetőt nevezték ki hóhér- legalább ezen az emlékezetes napon
segédnek, aki azért nyerte el ezt az elfelejteni.
állást, mert igazolni tudta, hogy a
A legnagyobb magvar tragika.
háború folyamán több kivégzésnél
Hozzá
fogható nagyság még nem
segédkezett és több halálos itHetet
taposta
a magyar szinpadi deszkáönállóm hajtott végre.
kat é* nála nagyobb tisztelettel, álx Kenderesl György az ujszegedl dozási áhítattal nem lépett senki a
SzAK pályán levő bOfféjében min- deszkákra, se itthon, se a külföldön,
den vasárnap, ünnep- és tréning- ahol se a múltban, se a jelenben
napokon nagy választékban cukrász- nálánál különbet nem ismer a szinsütemények, csemegék, sonkás és va- jáfszási történelem.
jas zsemlyék és hüsitő italok a legA mesterséget, mint a múltban
szolidabb árban szolgáltatnak ki.
más, ő sem tanulta. Magától,
— Tavaszi harisnya- és keztyO- aannvi
benne rejlő őserő, becsvágy és
kfllönlegességek, legszebb uri fehértehetség által lett azzá. aki: magyarr.emüek mérték szerint igen jutáság büszkesége. a világ színpadjainyos árban szerezhetők be Lampel
nak csodás talentumu, fudományés Hegyi kötött-szövött üzletében
szomjas, tanult és hihetetlenül sokat
Püspök-téri bazárépület.
tudó fejedelemasszonya. A külföldi
—óráját javittasa Babosnál Oroszlán-u 6. szinésznő-nagyságokra hivatkozva, rá
— Felvétel a tanítóképzőbe. A sohse alkalmaztuk ezeket a megszegedi királyi katolikus tanítóképző határozásokat: a msgvar Rachef, a
első osztályába való felvételért az magyar Wolther, a maeyar Aliprandi
1922—23-iki lanévre folyamodhat- és a többi, ő Jászai Mari volt minnak mindazok az áptestü, egészséges die. a magyar Jászai Mari, az eeyetanulók, akik 14-ik életévüket betöl- dülálló, istenáldotta nagy és kivétetötték, de 18 évnél még nem idő- les tehetség és abban is naey és
sebbek és valamelyik középiskola erős, hogv itthon maradt, a magyar
negyedik osztályát elvégezték. A fel- röghöz kötötte magát, amikor a külvétel, iránti bélyeggel ellátott és kellő- föld fényes ajánlatokkal, anyagi jóképpen felszerelt kérvényeket a Csa- létet biztosító szerződésekkel csábitnádi megyéspüspöklh'iz kei! ctmezni. eatfa. Ime. a magvar színésznő, aki
A felveendő növendékek sem tan- meg tudta érezni, hogy itthon a
dijat, sem vizsgálati dijat nem fizet- helye, hoey rá vár a nagyszerű fel
nek Jó előmenetel esetén segélyzés- adat. hogy példaadó legyen a köteben részesülnek. Ugy felvétel mint lességtel jesitésben. a pályatársak nea segélyzés iránti kérvények bekül- velésében és a magyar színészethez
désének határideje május 31.
való törhetetlen ragaszkodásban és

Ócska rezet, ólmot
bármilyen réz, vagy horgany hulladékot legmagasabb nap* aroan veszek Kobn zománcedényüzlet T.sza
Lajos-körut 55.
Telefon
15-35
(Mihályi

lüszerüzlet

S T A N I O L .

melietl.)

,md

Keresek

Szeged, március 11.

hűségben.
Ez az ötven esztendő gazdag a
múltban és az a jelenében is. Ez a
félszázad tele van a kezdő évek
nyomoruságain és tapogatódzásain
kívül kincses sikerekkel, a nagyszerű
előretörésnek, a csúcsra való felérkezésnek fitáni erejével, káprázatos
lendületével, a mesterségben való
hívésnek alázatosságával és szent
áhítatával. És ez az ötven esztendő
vakítóan ragyog a művészet sr.üzi
tisztaságától, egy kivételes és erös
egyéniség művészi megnyilatkozásaitól és egy csupa szivasszony kiapadhatatlan jóságától. Jászai Mari
nemcsak színésznőnek nagy, a legnagyobb, de embernek is. Az ő
evangéliuma az emberszeretet.
A művésznő a félszázad alatt
nemcsak a színjátszást, mint művészetet hozfa közel a közönséghez,
hanem az írókat is. akiknek mindig
hü tolmácsolója, alázatos szolgáló
leánya maradt. Temérdek laphasáb
kellene ahhoz, hogy felsoroljuk sze
repeit, sikereinek kincses láncolatát
é s ha egy-egy grandiózus alakításának külső képét csak megközelítően
is megpróbálnánk belükben visszaadni. Az ő Gertrudja, Gertrudisa,
Évája, Margit királynéja, lady Machbetje, Medeája, Elektrája, Szécsi Máriája, Niobéja, Ördög Sárája, Magdája, Lénája, hogy többel ne említsünk, örök szépségei maradnak a
színjátszás művészetének. Medea és
Elektra mindeneket felemelő ábrázolása utánTa nevélől visszhangzott
az ország és amikor feljutott a művészet szédítően magas csúcsára,
akkor állították meg az intéző körök a magas Ívelésű repülésében.
Ez is magyar átok.
E sorok írója több mint két évtized előtt, ismeretlen kézből levelet
kapott. Az ismeretlen leirta Jászai
Marinak egy levelét, amelyet a
Nagyasszony egy művész-társnőjéhez irt és a levélmásolatot elküldte,
hihetőleg azzal a célzattal, hogy annak a tartalma publikáltassék. A levelet nem adtam közre, de most nyilvánosságra hozom, mert ebből'a levélből sok minden kiviláglik: a Jászai Mari nagy intellekfualitása éppen ugy, mint a művészet iránt való
rajongása, szomjúsága és az intéző
körök rövidlátása és müvészelértékelése is.
Ime a levél:
„Látod H., egy olyan napirt, mint
a te hangversenyed
volt, a gyerekeiddel érdemes egy egész
esiten
deig szenvedni!
Az felséges
volt!
Köszönöm, hogy megírtad. Az ilyen
napok méltó ünnepei az aktiv léleknek. Ne kívánkozz te el olyan helyről, ahol a lelked igy arathatja munkájának gyümölcsét. Te boldog, aki
annyi parlag lelket
termékenyíthetsz
meg tudásoddal és lelkesedéseddel! Ne
kívánkozz le onnan el, ahol egy égő
gyerlyaszál
lehelsz, mely bármely
kis kört bevilágít. Rád olt nagv

megvételre

magas

árakon

Brilliéns, arany ékszereket
— és arany órákat, z :

fehér garantált, üte*" "' Ezüst dísztárgyakért fazont Is űzetek
az összes s/nkmiikko/. állandóim raktáron.
HUH 3EHÖ ékszerész,
SzÉchenyi-ttr Z. Telefon 133.
Eredeti gyári á r a k !
UIIM
7 i n n u Hu<lmu>l.
Nng\ J«"<
n u n IiLiuun
, , T,icf.VI.
..bno
i?-ío.

szükség van. Rám nincs senkinek
szüksége. Valamikor azt hittem, hogy
van és azt feleltem a németeknek is,
amikor mindenáron hívtok a bécsi
Burg-szinházhoz,
azt feleltem: német tragőda több van, magyar tragőda csak in, itthon a helyem!
Es ma 12 év óta, nem tudtak
nekem dolgot adni. Azóta nem volt
uj szerepem. Es most, a karom törése után, őt hét előtt ajánlkoztam
már játszani
és tegnapra sült el
nagy nehezen egy játék. öt heti kinálkozás után.
Tudod, mi az, amikor az ember
érzi, hogy nincs rá szükige senkinek ?
Ez a pokol.
Most különben már mindennek
vége. Beteg vagyok. Nem birok
járni. Valami isiádikus fájdalmak a
jobblábamban.
Szegedi
vendégszereplésről ma még sző sem lehet.
Minden a végét járja. Lélek és test.
De nálam a lélek halt meg először.
Azt gyilkolták meg a bárgyúk és
utána oszlik össze a test."
A lelket, a Jászai Mari lelkét csak
megsebezték, de nem gyilkolták meg
a bárgyúk. Ez a lélek él, a mü
vészi szép terjesztésének hivatásában
egyre virul és még ontja magából a
művészet makulátlan értékeit és az
emberiesség kincset érő és ritka
tulajdonságait. Ez a tiszta lélek még
egyre termékenyiti a parlag lelkeket
és ez a lélek a szeretet nevében
még egyre hirdeti az embertársak
megbecsülését, a szegények, az elesetlek segélyezését, felkarolását.
De jó is tudni, hogy még vannak ilyen emberek, ilyen lelkek is,
akik felé kalapemelve, & tisztelet, a
csodálat legszebb megnyilvánulásaival szabad csak lekinteni ; akiknek
szava, kell, hogy parancs legyen és
akiket a müvépzet mezején, az emberiesség ösvényein ugy kell követni,
mint az apostolokat és akiknek a
révén juthatunk el a művészet és a
lelki szépségek birodalmába.
Ez a csonka, emberségtelenül feldarabolt, kifosztott ország mindaddig nem lesz szegény, amig a nemzet olyan kincsekkel rendelkezik,
mint Jászai Mari is, aki egyesíti
magában a művészetet és az emberiességet . . .

BELVÁROSI MOZI

Telefon : Igazgatóság 258 Pénztár 58?

Szombat,

vasárnap

Volt egyszer egy
hercegkisasszony.
Udvari történet
v

hat felvonásban.

Főszereplők:
Tárkonyi Blhály és OlAry Lőtté
Azonkívül

A nagy játszma
amenkai attrakciós dráma 4 fejezetben.
6 felv. ban.

Előadások fél S, M 7 tt 9 ó'ukor.
Va«árnap 3, 5. 7 t-s 9 órakor
Ma és holnap játszik utoljára

Várkonyl Mihály
és

és Cláry Lottó
a

BELVÁROSI

MOZIBAN

Szeged. 1922 március 12
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Legyen óvatos, ha cipőkrémet vásárol. Pyrain a legjobb!
Szegedi Kis Tükör.
FALUDI KÁLMÁN FOCIZIK.
SZEGED, március 11.
í í f « merje valaki állítani, hogy nincs
térhódítása
« magyar sportnak! Mér a
színművészek sem tudnak ellenállni neki.
®nny.ra hódit. Most tudtam meg például,
hogy Faludi Kálmán, a szegedi szinház
-legjobb pofája" belépett a Szegedi Atlétikai Klubhoz címzett társulatba —
egyelőre csak nézőnek.
Falad! Kálmán ezelőtt csak az antik
es klassz.kus .portokat űzte. Kuglizott és a
n á g i b e járt. Színház előtt és szinház után
V ,
"u
u ..kuglizott",mint azt az
Orpheuiban be is jelentette.
A beóciai király azonban már érzi a
nyarat és nyári sportot keresett magának.
Először csak néző leSz és ebbe a szerepébe ugy beleéli magát, hogy kérgesre
fogj* tapsolni a tenyerét. Aztán pupuc
•esz. tanonc majd csapatkapitány. Ilyen
tudna
1SP • r ^ í u ' játszani 17
Aki a GéSákban öt kóristanőt ugrott keresztül, az a focipolyan is megállja majd
n heVét, n a máskép nem, hát kuplékat
•og énekelni, vagy shimizni fog a pálya
szélén, mint taccsbiró.
Általában nagyon üdvös lenne, ha az
egész színtársulat követné Faludi példáját és belépne a SzAK-ba. A csapatösszeállítást Rátkai rendező jól elvégezné
Palágyi pedig tragédiát irna mindezekről!
Igy a nyári szezonban egészen jó szórakozást találhatna a szegedi publikum,
esetleg még annál is jobbat, mint télen a
színházban.

A Sívfed'UytuAftTáil&l&tRétsTtar>922. év március hó 19-én d. e.
10 órakor a „Szeged" politikai napilap
szerkesztőségében iPróféta-szálloda, I emelet) megtartandó

rendkívüli közgyűlésére

® ö t ; araWt.
Hinai BzOsf Sraffasí

Bokor ékszerész Kelemen-u 7.

Szántó Tivadar március 16-iki
hangversenye Szeged városának nagy
zenei eseménye lesz. A hangversenyre, mely iránt osztatlan nagy érdeklődés mutatkozik, ajánlatos a
jegyeket elővételben beszerezni. Jegyek 20—200 koronás árban a Kárász-utcai „Kecske"-tőzsdében kaphatók.
Baallldes Mária műsorán Beethoven (In questa tómba) Thomas
(Mignon Románc) Meyerbeer (Próféta Fides nagy áriája) stb. szer*
zeményei szerepelnek a Magántisztviselők és Keresk. Alkalmazottak
Szövetsége március 19-iki jótékonycélu nagy hangversenyén. Jegyek a
Szövetség irodájában (Templom-tér,
Régi gimnázium) és a Munkások
Általános Fogyasztási Szövetkezetében (Feketesas-u. 19.) kaphatók.

TELMÁNYI
hangversenye március 14-én, kedden
a Tiszában.
Jegyek Endrényinél.

Tőzsde.
— Budapesti magánforgalom: Napoleon
font
dollár 8 ! 3 814, fr frank
lengyel márka
—
márka 319—321. líra
oszt. korona 10 nyolcad rubel
—™—
ei 6 0 0 - 0 0 2 .
szokol
13 35.
dinár
10*0— 10*30. avá|Ci frank
bécsi
k

'ZÜRICH, március 11. (Nyitás) Berlin 201.
Newvork
515*5 Milano 26-02 BukrBadapest 0'6b. Varsó — Prága
rCs t
8*75 Béis 7. oszt. belyegzett — Zágráb 180

Bartosné

Schön

Dr. Fleaok-féle

S k a b o f o r m kenőcsI

V i s 2 k e t e g s é g etJ

Teréz

Tyúkszemet,

Fehérlőszálloda

,

CANNABIN

Hulládén rezet, p y i j f t i r e

Z

Üzletáthelyezés.
Divatáru üzletemet 150

meglepő magas
á r o n veszek!

HÍMZÉST,

Uradalmi teavaj, sajtok, M i ,

^LNH

halak, fajalma.

Bábor Endre

Legolcsóbban fest és vegyileg tisztit

Dinár, Dollár, Lei K
minden nemü

PÉNZEK vétele és eladása
KÁROLYI-UTCAI KR0Ó
BANK- ÉS VALT0ÜZLET

I. ker., Károlvi-utca 2. és Feketcsas-u 8sarok, volt Feketesas kávéházzal szemben

PÉNZTÁRI 0RA

EGÉSZ

NAP.

Ei«rk»«tik: Dr. SZILASST CASAR M VER«ES;£B«0
A u«rkeulei«rt relolú«:J Or. SZILASSY CASAR.
Lsstulajdonosi: „SZEGED" lapklsíonálUlst r.-t

üzleti jelentése.
Tisztelt Közgyűlés!

Intézetünk 54. évi rendes közgyűlésén üdvözöljük a t. részvényeseket, mely alkalommal évi jelentésünket,
valamint az 1921. flzletév zárojMl kapható.
számadásait
a következőkben van
Leghamarább megs._.»Ui
szerencsénk előterjeszteni:
mielőtt üzleti jelentésünkre áttérnénk,
sajnálattal közöljük a t. Közsömört, ótvart rühességet
gyűléssel, hogy intézetünk eddigi
vezérigazgatója sipeki Bálás Zoltán
Nem piszkít. Magtalan, nappal is haszur, bankunk kötelékéből megválik.
nálható.15. 25 és 40K-ásdobozokban.
Távozó vezérigazgatónk 6 éven keöedőrzsölés utánra való skaboform-puder 7 K. Kén- és kátrányszappan 25. K
resztül állott az intézet élén és ezen
Napható m i n d e n gyógyszertárban.!
aránylag rövid idő alatt erőteljesen
hozzájárult bankunk nagyarányú fejKilvárta-ntM 38. nini alatti
dlTattermében jutányos árban
lődéséhez. Örömünkre szolgál, hogy
készül ectélyi, utcai, háziruha,
igazgatósági tagságát intézetünknél
bőrkeményedést. szemölcsöt a
1338 valamint kosztüm és köpeny.
továbbra is megtartja, miáltal banleghamarabb eltávolítja
kunk a jövőben sem fogja nélkülözDr. Flesoh-féle
54
ni értékes közreműködését. Javasoljuk a t. Közgyűlésnek, hogy sipeki
1 ÜTOg 20 K. Kapható minden
Bálás Zoltán ur távozását sajnálkogyógyszertárban.
Főraktár I
zással vegye tudomásul és érdemeit
Törik JAxtef H.-T. Budapesti
a mai közgyűlés jegyzőkönyvében
VI.. Király-utca 12
megörökítse. Egyúttal jelentjük a t
Közgyűlésnek, hogy intézetünk érvendéglője
szombati naptól
dekében kifejtett hasznos és odaadó
nyitva egész záróráig. Jó itamunkásságuk elismeréséül
Grosz
lokról gondoskodva van. —
sárolunk. Telefonhívásra házhoz küldUnir Marcet és Répás András aligazgaSzvaton és Kncses 107 tókat igazgatókká, Reich Miklós főTisza Lajos-körut,
Püspök-bazár. tisztviselőt cégvezetővé neveztük ki
Telefon 1428.
Vezérigazgatónk távozása folytán a ;
Tisztelettel:
165
ügyvezetésről gondoskodni óhajtván,
SÁK,
özv. Cserép Ferencné.
ügyvezető-igazgatóvá bankunk neSÜVEG* *
veltjét, Grosz Marcel igazgató urat
kineveztük, kinek működése elé biPONYVA
és gazdasági kötéláruk a legjutá- zalommal tekintünk.
nyosabban beszerezhetők HESSER
Mély sajnálattal jelentjük a L
LAJOS cégnél Feketesas-utca 24 Közgyűlésnek, hogy Jármai Gyula
1111
Telefon 1 3 - 5 7 . kir! tanácsos ur, igazgatóságunk tagja
Kölcsey-u.'5. sz. a.
Nagy
kalapjavttó
Ipartelep.
MF.NCZ KÁ- a közelmúltban elhalálozott. Az elhelyeztem át. TaROLY
és
FIA
menekült
kalapos
Mars-tér 8.. hunyt csaknem három évtizeden kevaszi újdonságok
a Kórház során. Villamos megálló rókusi resztül állott bankunk érdekeinek
templomnál. Bármilyen férfi és női filc és szolgálatában és ezen idő alatt
szalmakalapot újjá csinál felelősség mellet
gyorsan és szakszerűen. A jó munkáért fáradhatatlan munkáságával hasznos
számtalan elismerés*
128 tagja volt igazgatósagunknak. JavaAranyat, ezüstöt, brllliánsot,
soljuk a t. Közgyűlésnek, hogy az
elhunyt emléke a mai ülés jegyzőkönyvében megörökíttessék.
és elfirajsolist a legmodernebb minÁttérve jelentésünk üzleti részére,
ták
alapján,
elismerten
legszebb
kiviközöljük
a t. Közgyűléssel, hogy
Katonatisztek, tisztviselők ékszereit kedtelben és legjutányosabb áron készítek.
vezményes áron javítom, alakítom.
sajnos, még nem áll módunkban
HŰLLEK ERZSI kézimunka-üzlete normálié üzleti tevékenységről beRégiségek raktáron !
számolni:
Banor Konrád aranyműves üzlete Takaréktár-ntoa 1. szám.
92
A világháború és még inkább az
Iskola-utca 8. szám.
169
azt követő kényszerű béke nyomasztólag hatott közgazdasági életünkre.
Az újonnan megállapított határok
szétforgácsolták a régi Magyarország
Csemegeszőlő érkezett HORVÁTH DÁNIEL
gazdásági életét és az egyes termé„GAMBRINUS" csemegeházába, Feketesas-utca 16. szám. 173 szettől összetartozó vidékek gazdasági faktorai, nem tudtak egymással
fotográfus ényképészeti
Három darab nagv kép K 1200 kapcsolatot teremteni.
műterme Szegeden, KeHárom darab kisebb kép K 700
Az ipar és kereskedelem még nem
lemen a. 7. sz 1. emeleHat darab levelezőlap K 400
élvezi azt a szabad mozgást, meljr
tén készíti a legmüvészib
Három dara igazolvánv kép
kivitelű fényképekelK 130 nélkül egészséges fejlődése el sem
161 képzeihetó. Ennélfogva ezen foglalMozi diapoiitivek. nagyitások, amatőr felvélclekkidolgozását elvállalja.
kozási ágak túlnyomó részben konjunkturális üzletekre
szorítkozva,
részben eltértek normális hivatásuk• a s emelkedő árak dacára Is =
=
1059
tól. De károsan befolyásolta a közgazdasági
életünket pénzünk külL U C Z A J Ó Z S E F kelmefestő és vegyileg tisztító.
földi
értékelésének
ál'andó változása,
Ipartelep: Kazinczy-utca 14 szám- = = = = = Telefon 10—75.
amely körülmény a legnagyobb tarFióküzletek: Valéria-tér. Paprika-piac
sarok
és
Gizella-tér
3.
A
a l K n l A f f A C G ^ f f 1
tisztításra adott férflruhákon
tózkodásra késztette az egyes gazdaU I O D l e g C a a C g
• kisebb jsTttisa teljesen díjtalan.
sági osztályokat.
A fentvázolt körülmények folytán
bankunk sem állhatott oly mértékben az ipar és kereskedelmi érdekek rendelkezésére, ahogyan azt
normális körülmények közölt tehettük
1278
volna Meggátolt ebben bennünket
a mestersegcsen felidézett pénzszűke
is, amely az egész éven át éreztette
hatását és bénitólag hatott az üzleti
VB S . a JL.mm^w
* *% r J | i n h
legolcsóob napi arakun mindenféle életre.
Áttérve bankunk speciális kérdéK E K U r O D
l e l i U 1 I 1 J & mezőgazdasági gépet és eszközt.
T á r g y s m i a t : 1 Határozathozatal a
„Szegedi Stádium"
részvénytársasággal
való egyesülés tárgyában. 2. Esetleges
indítványok.
As Igazgatósig.
Az alapszabályok 10. §-a alapján a
közgyűlésen szavazati joggal csak azon
részvényes bir. aki részvényeit a közgyűlést megelőzőleg legalább 3 nappal, vagyis
1922 március 16-ig bezárólag dr Singer
István ügyvéd Szeged. Bástya-u. 13.. I. em.
levő ügyvédi irodájában a hivatalos órák
alatt 4. e. 9—12 és d . u . 3—6 óráig leteszi.

Nappali fs éjjeli izobáh kaphatóit.

ZENE

Közgazdaság.
A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank

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

Qeszűnh mindenféle terménjt, pazsot.buzat, gyapjút stb.

S Z E O E D
Mire, mindenekelőtt jelentjük a t.
Fiókintézeteink működéséről közöl- a bemutatod üzleterrdmény
Közgyűlésnek, hogy intézetünk va- hetjük a t. Közgyűléssel, hogy bujái az IW21. üzletév eredménye
gyomváltságát rendkívüli közgyűlé- fiókunk a megszállás alól félszoba ebből lesünk határozata értelmében rész- dúlván, a viszonyok szabta műkö- vonva az
,
vényekben leróttuk, illetve a külön dését az ottani piacon megkezdette ulapszabályok 69. §
tartalékalapunk terhére kibocsátott és kielégítő eredménnyel járult hozzá értelmében
3750 drb uj részzényt az állam- összeredményeinkhez. Nagykikindai a mult évkincstárak beszolgáltattuk és ezen és par.csovai fiókintézeteink a jugo- ről áthozol! . .
51.767-67 K
részvények készpénzben való vissza- szláv kormány sequestrálása alatt leszámítáváltása tekintetében a pénzügyminisz- áltanak. Ezen fiókintézeteinknél fenn- sa után
niszteriummal tárgyalásokat folytatunk álló érdekeinket továbbra is éber íenmaradó 2,364196-71 K
1921. évi
A mult év elején befejezett tőke- figyelemmel kisérjük.
tiszta jöveemelésünk eredménye üzletünkben
Bankpalotánk földszintjén, az ügy- delmet véerőteljesen mutatkozott, amennyi- felekkel való közvetlenebb érintke- ve alapul.
ben kihelyezéseink
váltótárcánkban zés céljából takarékbetét és folyó 12 é« fél
zázalék
ca 20 és félmillió koronával, folyó számlaüzleteink céljaim külön heiyi ssxabáljsseszámlánkon ca 27 millióval, összesen séget létesítettünk es ugyanitt bonyo- részetedéca 47és félmillió koronával emelkedett. lítjuk le ügyfeleink valuta-és deviza- sek fejéKihelyezéseink emelkedésevei lé ügyleteit is. A közel jövőben célunk ben. . .
pést tartottak betéteink is, amennyi esész pénztári forgalmunkat a földmarad . . . . .
ben összbetéteink ca 26 millióval szintre áthelyezni, hogy összes ügy- mely összegből osztalákra
1921. üzletév után
emelkedtek mult évi betétállománya- feleinknek kényelmessé tegyük a az
53750 drb 200-- K n. e.
ink egyenlege fölé.
velünk való érintkezést.
részvény után á 30 — k»Intézetünk hazafias áldozatkészMidőn még jelentjük a t. Közgyű- ronát készpénzbeo kioszsége folytán a háború folyamán lésnek, hogy az elmúlt üzletév ked- tani
jegyzett és vásárolt ca lö millió ko- vező eredménye folytán abban a
marad
rona korona n. é. hadikölcsönkötvé kellemes helyzetben vagyunk, hogy ebből a nyugkülön
nyek feküsznek értékpapírtárcánkban. a mult évi 24 koronás osztalékkal dijalap
dotálására . 50.000"— K
Minthogy ezen állampapírok árfo- szemben részvényenkint 30 koronás a külön tarlyama lényegesen csökkent, ezen pi- osztalék kifizetését inditványozhatjuk, talékalap
pirokat a tényleges forgalmi érték- a nyereség felosztáson nézve a fel- t.600.000 —
vanek megfelelően állítottuk be mérle- ügyelő bizottsággal egyetértve a kö koronára
ló kikerekigünkbe, miért is e cimen veszteség- vetkező javaslatot terjesztjük a t. tésérc , . .319 67102 K
szá m 14 n kon ca 6 millió koronát leirtunk. Közgyűlés elé:

Szeged, l«22. március 12.
számla szerint összeget uj számlára átvinni es az
2.415 964'38 K osztalékot az 54. számú szelvény

ellenében ezen indítványunk elfoga
dása esetén, intézetünk pénztára náJ
Szegeden és Baján, valamim a
Magyar Általános hitelbanknál, Budapesten folyó évi március hó 20-tó!
kezdödöleg kifizettetni ajánljuk.

Midőn jelentésűnk végére érünk,
ezúttal setn mulaszthatjuk el, hogy
a velünk szoros összeköttetésben
álló Magyar Általános Hitelbankról
meg ne emlékezzünk. A Hitelbank
ugy mint a múltban, a lefolyt évben
is erős támasza volt intézetünknek
és a vele való össztkötieiés ért kes
előnyeit az elmúlt évben is hattit795.S24 59 K tósan felhasználiut.
2.120.43979 K

A felügyelő-bizottság mandátuma
az elmúlt év vegével lejárt, kérjük
tehát a t. Közgyűlést, hogy a napirend során 1 igazgatósági tagot és
6 felügyelő bizottsági tagot válasz1.SÍ 2.500'— K tani méltóztassék.
507.93979 K

Végül kérjük at. Közgyűlést, hogy
ugy a felügyelő-bizottság részére,
mint részünkre a szokásos felmentvényt megadni szíveskedjenek.
Szeged, 1922 március hó.
Az igazgatóság .

369.671 02 K
fordítani, mig a fenmaradó 138.26677 K

A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank 1921. évi zárszámadása.
MÉRLEG-SZAMLA.

VAGYON.

f.

Korona

Pénzintézeteknél elhelyezett tőkék

.

6957456 11
4730877 99
35739501 —
3428378 62
70719538 29

.

Váltó
Jelzálogkölcsön
Adósok
Értékpapírok:
főkönyv szerint
leírás hadikölcsönökböl

Korona

f.

Korona

Pénztár

TEHER.

Részvénytőke:
Általános tartalékalap
Külön tartalékalap
Főnyeremény-alap
Kétes követelések tartalékalapja . .

f.

10750000
10000000
1280328 98
10000
60000

Nyugdijalap
. . . .

Ercpónzek. valuták és szelvények

.

14057644 98
5680801 48

Hitelezők

egyéb ingatlanok

.

.

Átmeneti kamatok

-

Nyereség

397000 —
7675 16

bajai

22100328 98
1069519 10
71810286 67
33641457 51
2304755 28
75:2079164
2415964 38

könyvecskékre és folyószámlákra
Átruházott jelzálog kölcsönök .

248000

f.

Betétek:

8376843 50
3489119 89

.

Ingatlanok :
szegedi bankház

Korona

, ' . . . .

652675 16
1—

LeHár

134094391 56

134094391 56

NYERESÉG

j j Z L E T E R E D M É N Y - S Z Á M L A

VESZTESE6

Korona

f

Üzleti költség
Tiszti fizetesek es lakberek

. .

.

.

Adók
Betéti kamatok
Betéti kamatadó
Értékpapíroknál :
h3dikölcsönök és

t

1

1

Korona

f

Korona

1775649 81
1397605 78
157424 14

Áthozott nyereség
Ingatlanbirtok jövedelme
Pénzintézetnél elhelyezett tőkék kamatai

1565102 48
156510 24

Értékpapír kamat
Kamatok,'jutalékok és dijak

. .

Nyereség

. •

13334904 62

13334904 62

|
Megvizsgálta é s helyesnek
sipeki Balas Zoltán s. k.

szegedi ü S S t ó
Weiner Miksa s. k. elnök.

a könyvelésért :

Szeged. 1921 december 31-én.

Wagner Gusztáv s. k.

I f

5855646 79
24159ÖI 38

árfolyam leírás

Brosz Marcel s. k.
ügyvezető igazgató

Korona

51767 67
30298 5f
150861 70
884309 52
7761888 14
445577!9|08

Különféle jövedelmek
pénztárjegyeknél

If

találta az

Dr. Biedl Samu s. k.

Répás András s k.

igazgató

igazgatóság:
bástyái Ho.tzer Emil s. k.

őrgróf Pallavicini Alfonz Károly s. k.

Kiss Károly s. k.
alelnök

Vajda Manó s. k.

Meqvizsgálta é s helyesnek t a l á l t a a felugyelo-bizottsag:
P.ck lenö
k.
Popper L. Mor s. k.
Dr. Reiner Mór s. k.
Dr Tonelli Sándor s. k.
Nyomatot! Endrényi Imre hírlapkiadó és nyomdavállalatánál.

