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A kerüleii beosztásokkal elkészült
a belügyminiszter és az egységes
párt intéző bizottsága mindjirt bele
is jelölte a maga jelöltjeit a kerületekbe. Vagy inkáDb ugy írnánk
helyesen, kogy az egységes párti
Jelöltekre gróf Klebesberg Kunó ráhozta a kerületeket. Mert kiderült
például, hogy a celldömöki kerületet, amelyet már egyszer kettéválasztottak, a belügyminiszter ismét egyesitette, mert különben az egységes
párti jelölt megválasztása kétséges
lett volna. Másutt kettészeltek területeket, tákoltak, toltoztak az egységes-párti fazon mintájára.
Az egységes párt körülbelül 1 9 0 200 kerületben állit jelöltet, pedig
jelöltje lenne vagy ezer darab. Term é s z e t tehát, hogy sokan kiábrándultak a kormánypártból és megindult a bomlási processzus. Kiírhatjuk már Gömbös ajtajára, hogy aki
ide belépsz, hagyj fel minden reménnyel I A csalódolt önjelöltek napról-napra szaporodnak, mint elárvult
sasok röpködnek a jelölőlisták körül
és szimatolva kutakodnak egy egy
kidőlt bajtárs hullája után, hogy aztán hemzsegve röppenhessenek be az
üresen maradt kerületbe.
Az elégedetlenek nevében Kovács
J. István szólalt fel az intéző bizottság ülésén és a „kisgazdaérdekek"
háttérbe szorítása miatt igyekezett
zavarba hozni a föjelöltet, Gömbös
Gyulát. Ez az elégedetlen kisgazdacsoport áll most a politika előterében, az első kisgazdacsoport, amely
tiltakozik a kormánypárt önkényeskedése ellen és nem engedi egy
kézlegyintéssel elintézni sorsát. Ez a
poraiból megdemedett kisgazdacsoport Békéscs bán ellenzéki szinezstü gyűlést fog tartani és megszervezi az elégedetlen kisgazdák
táborát.
A kormánypártnak ezideig nem
sikerült leszerelni a Kovács-féle akciót és most már nagy bajokat iger
a közeljövő Az egységes párt is
megkapta a maga büzbombáját és
most következnek az orfintoritások.
Trüsszögés ugyan még nem lesz, a
lisgazría elégedetlenség csak muló
epizódnak látszik, uc mindenesetre
előszele
annak a
szétforgácsolódásnak, amely mihamarabb be fog
következni az egységesnek mondott
pártban
Be .fog következni talán
még a választások előtt, de a választások után egészen bizonyosan.
Vagy azt hiszi talán a miniszterelnök, hogy az a párt, amelyben
Herczeg Ferencek és Kiss Menyhértek vannak egy fedél alatt, sokáig
egységes maradhat? Polgári, földmives és kisgazda: már általában is
képtelen összetételnek látszik, hát ha
még azt keressük, hogy kik azok a
polgárok, földmivesek és kisgazdák,
akik ebben a pártban vannak !
Azok akik mandátumot akarnak
maguknak biztosítani. Miután pedig
csak 190—200 mandátum kerül szétosztásra, a csörtetők pedig számosabban vannak, már is megfoghatjuk
a kötelét a halálhararignak, amely az
tgységes párt kimúlását fogja ünnepelni !
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Bárczy István holnap Szegedre jön. Ruperf védőbeszéde a Persián
Sáater Pál és Bssssy

lároly kísérik le Szegeire. — Pártvacsora
t c Európa szállodában.

—Hejőd perben.

Budapest, ápril. |. A Magyar Hirlap
irja: A Pgrsian—Rejőd pör mai
nem mond és politikai nyilatCSaját tudósítónktól.)
tárgyalásának megnyitása utan Rukozatot nem tesz. A szegedi
István, a szegedi I. ker. Bárczy-párt lelkes fo- pert Rezső dr Rejőd Alpár védője
mondotta el védőbeszédét:
SZEGED, április 1.

Dr. Bárczy
I. kerület liberális képviselőjelöltje, holnap vasárnap Szegedre érkezik Sándor Pál és
Rassay Károly volt nemzetgyűlési
képviselők
kíséretében,
hogy szegedi választóival megismerkedjék és velük a személyes
érintkezés fonalát felvegye.
Bárczy István látogatásának
hivatalos jellege nincsen, ez
tisztán barátságos színezetű és
ezért most
programbeszédet

gadtatásban részeziti
Istvánt és. kísérőit és

Bárczy

vasárnap este 8 órakor párt
•soserát rendez Bárosy István ós klsér6l tiszteletére as
Európa szálloda különtermében,

melyre ezen az uton hivja
meg Szeged városának minden liberális gondolkozású

Az Est jelenti: A független polgári és kisgazdapírt holnapra gyü
lést hivolt össze Mindszentre és
Szegvárra. Ugy veit, hogy a gvülésre
a párt vezérei is leutaznak Rassay

— Ma már tudjuk, hogy

általá-

polgárát a Bárczy-párt intéző- nos igazságtalalanság az, amellyel
bizottsága.
a dolgokat kezelik. Mindig annak

Nem engedélyezték a liberális ellenzék mindszenti gyűlését.
BUDAPEST, április 1.

— Minden társadalomban vannak
elégedetlen elemek. Ezt a réteget felismerni nagyon
nehéz.
Ez a
réteg néha rongyos ruhákban jár,
máskor pedig fényes ruhában jelenik meg. Mert hiszen az, hogy egy
államot, társadalmat anarchia keríti
hatalmába, az egészen mindegy,
mindkettő ártalmas, a társadalmi
érdekre és az állami érdekre is.

Károllyal együtt. Ma délelőtt á szentesi alispáni hivatal felhívta Rassayékat és közölte, hogy a mindszenti
főszolgabíró a gyűlést nem engedélyezte, mivel nem áll elegendő karhatalom a rendelkezésére.
t

„II választásra vonatkozó rendeletek törvénytelenek".
á Jogvédő Ligs kiáltványa
BUDAPEST, április 1. A Magyar ködése. Hogy ebbói a megállapításHírlap irja: Az ellenzéki pártok meg- ból minő következtetéseket vonunk
bízásából Apponyi Albert gróf a le, ezt minden párt fogja mérlegelni,
kormány választójogi rendelete ellen de magával a megállapítással és tila nemzethez a kővetkező kiáltványt takozással tartozunk az alkotmányosság elvének és annak a nagy nemintézte:
A jog és szabadságvédő pártközi zeti érdeknek, ho<>y közügyeink inszövetségben képviselt ellenzéki pár- tézésébe ne fészkelhesse be magát az
tok és pártonkívüli volt képviselők önkényuralom szelleme és gyakora kormány választójogi randeletével lása.
A szabadságvédő pártközi szövetszemben tiltakozásukat a következőségnek 1922 március 30-án tartott
képen fejezik ki:
A kormány, amikor a választó- üléséből. Aláírások: Andrássy Gyula
ogi törvényjavaslat benyújtásának gróf s. k., Apponyi Albert gróf s. k.,
az utolsó órára halasztásával, lehe- Vázsonyi Vilmos dr. s. k., Rassay
tetlenné tette a javaslat rendes tár- Károly s. k.
gyalását, e sérelmes mulasztás által
teremlett állítólagos kényszerhely
zelben önmagát téve meg jogforrás- Olaszország Zanella ellen.
ként, elhatározta, ho&y a készülő
RÓMA, ápr. l.(MTI) Az olasz sajtó
nemzetgyűlési választásokat rende- felháborodással ir Zanella hiveinek
leti uton szabályozza.
•ama vádjáról, hogy az olasz kormányAz ellenzéki pártok és pártonkí- nak része van a fiumei államcsínyvüli volt képviselők, akiket egyéb- ben. A lap követeli, hogy a kormány
ként nemcsak lénveges nézeteltéré- foglaljon állást az ellen a kisérlet
sek, hanem világnézeti ellentétek is ellen, hogy Zanellát visszahozzák és
választanak el egymástól, kénytele- az autonomistáknak olyan törekvései
nek egyértelműen
megállapítani, érvénvesüljenek, amelyek meghiúsítanák Fiume rendjének helyreállítását.
hogy
a kormánynak a választások
A géraai magyar delegáció
szabályozására vonatkozó ren •
deletei törvénytelenek,
jogot
vezetői.
nem alkothatnak, hanem puszta
BUDAPEST, április 1. Az Est
önkényt képviselnek súlyosbítva
irja: Illetékes helyről közlik, hogy
azzal, hogy ez a bitorolt hataa magyar delegátusok a jövő hét
lom tömeges jogfosztásra haszvégén utaznak el Génuába. Legnáltatatik fel, valamint olyan
utóbb kétségessé vált az, hogy gróf
szavazómódszer felelevenítésére,
Bethlen miniszterelnök elmegy e a
amely ma már az egész mükonferenciára. Ha nem megy el,
veit világnak
ismeretlen.
Törvénytelen lévén az alap, tör akkor a delegációt gróf Bánffy
vcnytelen az ezen az alapon kelet- külügyminiszter és Teleszky János
kező nemzetgyűlés is és annak mű- vezetik.

van Igaza, aki fölülmarad. Az ügyész
ur az októberi vívmányokat nagyon
egyoldalúan itélte meg akkor, amikor beleszámította azoknak a gonosztevőknek uralmát is, akik az októberi forradalom fejleményekép téptek fel.
— Hazaárulásra nem lehet gondolni, hisz ugy vagyunk, hogy
nincs árulni valónk. Ki van zárva,
hogy valaki kémkedést követhessen
el, hisz itt vannak az ellenőrző bizottságok a nyakunkon, akik belelátnak a vesénkbe, minden nap felboncolnak és hivatalosan beleszólnak ügyeinkbe. Hogy valaki kémkedhessék, kell hozzá olyan is, aki
ezt a kémkedési szolgálatot elfogadja. De ki fogadja el, mikor erre
nincs szükségük.
Ha nem volt kémkedés, keresték
azt. Igv lehet megítélni ezt a .'térdéit. Politikai érdekből szűkség volt
arra, hogy valamikép skandalum legyen, hogy kimutathassák a maguk
hazafiságát és bizonyos terrort alkalmazzanak. Az összes bizonyíték
az, hogy
Persián járt a cseh
követségen s hogy egy előkelő idegen érdeklődésére néhány szóval
tájékoztatta őt a magyar politikáról.
Valami nagyon tájékozatlan ember
lehetett az, mert amit Persián elmondott, érdekesnek találta és fel is
jegyezte. Rupert után az ügyész élt
a viszontválasz jogával, maja a vádlottak szólaltak fel az ulolsó szó jogán.
A tárgyalás tart.

Letartóztattak 25 magántisztviselőt
Budapest, április 1. Az Est iija:
A főkapitányság politikai osztálya
.Éljen a
Köztársaság"
kezdetű
plakátok szerzői után nyomozva.
Magántisztviselők Országos Egyesületének
helyiségéből
huszonöt
embert állított elő, akiket kommunista összeesküvéssel és kommunista
összejövetelek tartásával
gyanúsítanak.
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Két nap óta az egész ország kőzve te.nényét a IV. Károly király betegsége és halála körül elterjedt
rémhírek foglalkoztatjak. Mindenkinek van valami megjegyezni valója
most, mindenki igyekszik továbbfejleszteni jelenlegi politikáját és mindenki igyekszik uj orientációk kigondolásával
stabilizálni jövöjét,
mert a különféle hitelű híresztelések
..laposan megingatták a jelen politikáját.Amellett.hogy a valótlannakjbizonyult halálhír nagy^megdöbbenést
keltett a magyar polgárságban, megindultak a kombinációk ís a szabad
és nem szabad királyválasztás kérdésében. Némelyek Bethlen István
Szegeden elejtett szavtiból idéztek:
„A királykérdés el van döntve." Mások, akik pusztán csak Károly király személyével szimpatizáltak, feladták a legitimizmus harcát. Megint
mások, a karltzmus megszűnésével
a köztársasági zászlókat lengettek
>nár. Éppen csak a szabad királ> választók jöttek zavarba, akik nem
tudták:
gyászukban
örüljenek-e,
vagy örömükben *sírjanak ?
Szerencsére azonban rémhír lett a
rémes hirből s minden maradt a régiben: a politikusok visszasiettek a
választási mozgalmak berkeibe s
ismét megkezdődtek a félbeszakított
kortesbeszédek. Ha már ide jutottunk, hát meg kell állapítani, hogy
a legszebb kortesbeszéd Herczeg
Ferenc ajkáról hangzott el, amit a
Széchenyi István-asztaltársaság
tegnapi vacsoráján tartott. Nem is kortesbeszéd volt az tulajdonképpen,
l
ianem csak egy köszöntő volt, saj
nos, mert ha minden
politikus
ilyen beszédet mondana, már nem
•>tt tartanánk, ahol ma még vagyunk. Herczeg
Ferenc
például
ilyeneket mondott: „Mi magyarok
olyan kevesen vagyunk, hogy az
apagyilkosnak is meg kellene ke
gyelmeznünk. Mi nem kegyelmeztünk meg az apagyilkosnak, de az
édesapánknak
sem
kegyelmeztünk,
ha véletlenül más politikai
hiten
volt, mint mi. Mi nem tudjuk, kit
kell szeretnünk és kit kell gyűlölnünk !
A mi népünk
hihetetlen
türelmességgel
bánt
min
dig
külső ellenségeivel.
Irgalmatlan,
kegyetlen csak
magyar
emberrel szemben tudott lenni, azzal,
aki más politikai hiten volt, mint ő.
Es csodálatos, vannak politikusok,
akik maguk is vallják, hogy a magyarság tönkre megy, ha nem tud
egységes lenni, mégis tudjuk róluk, hogy szenvedélyesen szitják a
pártgyutöletet."
Magyar szolidaritást hirdetett ezután Herczeg Ferenc, mert itt szolidárisak a munkások, szolidárisak a
kisgazdák — csak magyar szolidaritás nem volt még soha/ De a legérdekesebb a dologban az, hogy
ugyanennek az
asztaltársaságnak
egy előbbi vacsoráján gróf Teleki
Pal is mondott már beszédet, az a
Teleki Pál, aki holnap Szegeden
fogja propagálni
a .tudományos
antiszemitizmust" — mint mond
iák — páltszenvedélytől
mentesen|!
•
De ne sértsük meg Teleki Páli
azzal, hogy
annyit foglalkozunk
vele. Beszéljünk másról. A legiti
rnisták nagygyűlésén a tömeg azzal
fogadta Rakovszky Istvánt, hogy élien a király miniszterelnöke! Vájjon
mit szól ehhez gróf Bethlen István,
íki szintén egy miniszterelnök. Nem
szólt még eddig egy szót sem. Es
még azt mondják, hogy két dudás
nem fér el egy csárdában!

A gáz- és villanyárak döntőbíróságának
tárgyalása Szegeden.
Dr. Pisztor Egon forrsdalml jelenségeket ésslel a v i r o s bizalmatlans á g á b a n — A döntőbíróság elnöke méltányos elintézést Ígér. —
Vádak és védelmek a 65 százalékos áremelések körfll
SZEGED, április 1.
Saját tudósítónktól

A gázgyár legújabb áremelési kérelmében dönteni hivatott választott döntőbíróság ma délelőtt a városháza tanácstermében tárgyalást
tartott. Az ülésen a döntőbíróság
tagjain kivül
megjelentek
még
Thuróczy Mihály főügyész a város,
dr. Pisztor Egon es Pongrácz Albert a gázgyár, Jung Mihály a
Mérnökegyesület és Rohonyi Gyula
KANSZ képviseletében.
Farkas Kálmán a döntőbíróság
elnöke nyitotta meg a tárgyalást és
felkérte Thuróczy Mihály főügyészt,
hogy a vátos és közönsége nevében
tegye meg kifogásait a gazgyár áremelési kérelmére.
A város kifogásai.
Thuróczy kifejti, hogy bár a maga
részéről a legnagyobb bizalommal
néz a döntőbíróság ítélete elé, mégis
szükségesnek tartaná, hogy ö és az
érdekeltek képviselői, mielőtt a gázgyár kérelméhez érdemében hozzászólanának, megösmerjék azokat a
számadatokat és azotenak helyességét, amelyekre
támaszkodva a
gázgyár áremelést kér. Azt kéri teliét, hogy a döntőbíróság nyújtson
módot a város képviselőinek a gázgyár könyveibe való betekintésre és
igy az ott vezetett
számadások
helyességéről meggyőződhetnek majd.
Fontosnak tartja a főügyész, hogy
a döntőbíróság utána nézzen annak,
vájjon a gáz- és villanygyár üzeme
a modern technikának megfelelően
van-e berendezve, ugy, ahogy azt a
város és a gyár között fennálló szerződés megköveteli, mert nem tartaná
méltányosnak, ha a rossz berendezés
folytan előálló költségtöbbletet is
belekalkulálnák az áremelési kérelem
számadatai közé
Vizsgálja meg a döntőbíróság azt
is, hogy a szénkiadásokon kivűl milyen kiadásokkal jar még a gyár
tizemének fentartása. Lehetetlennek
urtia, hogy a szegeái gyár
budapesti központjának költségeit a szegedi közönség is viselje.
A gázgyár 1922. március elsejei
joghatállyal kéri megállapítani a felemelt árakat. Ezzel szemben ö azt
kéri, hogy ha már a dönlőbiróság
ugy hatarozna, hogy az egységarakat felemeli, akkor az ne visszamenő
hatállyal, hanem az itélet kihirdeté
sének napján lépjen életbe.
Ezután a gázgyár
kérelmének
részletkérdéseire tér át és ennek
során azt kéri, hogy a döntőbíróság
a katonákat és a katonatisztviselőket
is sorozza be a kedvezményes
fogyatók közé.
— Amennyiben
a
döntőbíróság ugy találja — fejezte be észrevételeit a főügyész —, hogy az
Keresek

egységárakat emelni keli, ugy azt
kérem, hogy
ez az emelés minden kategóriában egyenlő
százalékarányban
történjék.
Vegye be ítéletébe azt is a döntőbíróság,
hogy a
villanycsengők
után a jövőben ne kelljen fizetni
áijat, az órák bérét pedig tekintet
neikül azok nagyságára egyenlően
kérem megállapítani.
Rohonyi Gyula, aki a KANSZ képviseletében van jelen, kijelenti, hogy
mindaddig, amig nem Ösmeri a gázgyár költségvetését, érdemében nem
tud, de nem is mer hozzászólani az
ügyhöz.
Tboréozy a gázárakról.
Thuróczy főügyész áll fel isméi
szólásra. Most a gázárak emelésének
kérdésével foglalkozik és azt is kéri,
hogy ha lesz emelés, az egységes
legyen minden vonalon.
Abban ' a z esetben, ha a döntőbíróság belemegy a gáz- és villanyArák felemelésébe, ugy azt kéri, hogy
emeljék fel a város jelenlegi egymillió
koronás üzemi részesedését is.
A mérnökegylet és a Sansz.
Jung Péter mérnök szól ezután a
gázgyár kérelméhez. A gázgyár a
jelenlegi egységárak 65 százalékos
emelését kéri, azzal az indokolással,
hogy a szénárak 60 százalékkal
emelkedtek. Miután azonban a gyár
szénfogyasztása körülbelül csak a
felét teszi ki a többi üzemi költségeknek, a 65 százalékos emelés
csak akkor voina méltányos és jo
gos, ha az egyébb üzemi kiadások
is 60 százalékkal emelkedtek volna.
Mielőtt tehát a döntőbíróság itéle
tet hozna ezt a kérdést feltétlenül
tisztázni kell.
Ezek után azt kéri a döntőbíróságtól, hogy ítélkezzen méltányosan.
Maga a varos is nagyon nyomorúságos pénzügyi viszonyok között van
és a közvilágítás valamint a város
pénztárából fizetendő egyéb világítási számlák tetemes
növekedése
csak ujabb pénzügyi zavarokra adna
alkalmat.
Mondjon le a város
részesedéséről.
Farkas Kálmán a döntőbizottság
elnöke válaszol Thuróczy észrevételeire és kijelenti, hogy a bizottság,
amelynek tagjai között a város és
közönségének képviselője is helyet
foglal lelkiismeretesen
mérlegelni
fogja a főügyész előterjesztését.
Foglalkozik ezután a város
részesedésének
kérdésével is
és an-a a megállapításra jut,
hogy a fogyasztó közönség erdekében sokkal inkább megfelelne az, ha a város lemondana
a részesedési összegről, mert
ez azt vonná maga után, hogy

megvételre

magas

árakon

Brilliáns, arany ékszereket
és arany óráhat.
Ezüst dísztárgyakért fazont Is fizetek
KUN 3EHÖ ékszeresz, S m d . Miemi-tfrZ. Ttltfonin.

az

egységárak körürbelül öt
százalékkal esnének
Bejelenti ezután, hogy a kis
paprikamalmosok küldöttsége járt
nála
azt kérve,
hogy
tekintettel a nagymalmok térhódítására,
rájuk vonatkozólag inkább csökkentsék, mint emeljék az árakat. Miután a
kismalmosok kérelmének az elbírálására a dönlőbiróság nem hivatott,
a városra és a gázgyárra bizza annak eldöntését, vájjon teljesithető-e
a kismalmosok kívánsága. A mai
tanácsülésen azután foglalkoztak is
a kérdéssel és ugy határoztak, hogy
a döntést a döntőbíróság belátására
bízzák.
Rombolják
a gázgyár tekintélyét
Pisztor Egon a gázgyár ügyésze
felel ezuíán Thuróczy főügyész észrevételeire. Azt mondja, hogy a főügyész megjegyzéseiből kiviláglik az
a hitetlenség és
bizalmatlanság,
amellyel a város a gázgyárral szemben viseltelik. A város hitetlenségét
torradalmi jelenségnek tartja, amely
lekintélyiombolásra vezet.
Megnyugtatja a várost, hogy a
döntőbíróság hivatása magaslatán
áll és reméli, hogy a bizottság tekintélyét lerombolni senki sem akarja.
A város bizalmatlansága kielégítési
nyer a bizottság ítéletében, amelyben
benfoglaltatnak majd mindazok az
adatok, amelyeket a gázgyár előzetesen nem adhat ki.
Ó a konszidiláció hive, legyen az
a város is és ne igyekezzék állandóan elégedetlenséget szítani a köz ö n i g körében a mai gázgyár ellen.
Végül arra kéri a bizottságot, hogy
méltányolja a gázgyár jogos árfelemelési kérelmét.
Pongrácz igazgató az utolsó felszólaló. Technikai oldalról világltja
meg a gázgyár kéielmét. Fclsióla
lása után a tárgyalás véget ért és a
döntőbíróság kővetkező tárgyalását
már Budapesten tartja. A végleges
döntés hatáiideje még bizonytaler

KORZÓ-MOZI
Telefon : i«nzsntosá« 4-55. Péntár 11-85.

Szombat

és vasárnap

HINDU
SIREIHLÉR
II Itsz

az E s n
KIRÁLYTIGRIS
8 felvonásban.

Előadások pénteken és szombaton 4.
háromnegyed 6. fél 8 és órakor, vasárnap 3. fél 5. 6. fél 8 és 9 órakor.
j Tértt araapu. ezittM. pénreketjlegnv
' gasabb áron vesz Tóth órás Kölcsey-u.. <•

Szeged, 1922. április 2.

HÍREK,
Jubillate.
(Ősz

fvárinak)

Ez már tatán a századik szonett,
A századik s tán nem a legutolsó:
Ez is, mint mindenik, forrón szeret,
Meleg tárnákból önti fel a korsó.
Szivem mely mindent békítően ölel.
Embert, világot, illatot, szerelmet
S mely boldogsághoz sohse volt közel.
De vágya mély s rajongó mint a gyermek.
Ha majd az örök csendnek átka fog,
Szonettek, életörző silbakok,
Zengjétek majd hunyt éltem furcsa sorsát.
Mint veszta-templom mélyén rőt tüzet
Vigyázó halvány és komor szüzek,
Mint ravatalon örökfényü gyertyák!
Ligethy Béla

— Elnevezés. A népjóléti miniszter Forgáchné Tarajossy Jolánt
a gyermekmenhely ellenőrző telepfelügyelőnőjévé nevezte ki.
— Esküvő. Holnap, vasárnap dél
után fél 5 órakor tartja esküvőjét
dr. Singer István, a Szegeden jól
ismert és közkedvelt ügyvéd, Schwarz
Manci urleánnyal, Schwarz Jenő
könyvkereskedő és nyomdatulajdonos
leányával, a helybeli zsidótemplomban.
— Vacsora a kitüntetett hatósági orvosok tiszteletére. A közelmúltban kinevezett egészségügyi főtanácsosok közül, mint ismeretes,
három hatósági orvost: dr. Andrássy
Ferencet, dr. Gyuritza Sándort és
dr. Wolf Ferencet is érte a kitüntetés. Az emiitettek tiszteletére a 16
tanyai és városi hatósági orvos ma
este vacsorát rendez a Bagics Rozálféle vendéglőben.
— Fel a k a r u n k támasztani két
szünetelő fővárosi lapot. Az újságkiadás egyre emelkedő terhei dacára két szünetelő lap ujabb megindulásáról terjedtek el hirek. Értesülésünk szerint szó van arról, hogy
A Nap újból "megjelenjen Fényes
László szerkesztésében. Ez azonban
már azért sem látszik valószínűnek,
mert A Nap helyiségét időközben
elrekvirálták. Sokkal valószínűbbnek
látszik az a hir, amely a Déli Hirlap
feltámadásáról számol be. Ez a lap
Lázár Miklós szerkesztésében fog
ismét megjelenni. Lázár kiváló ké
pességeivel bizonyára sikereit fogja
szaporítani az újonnan meginduló
Déli Hírlappal is. A dráguló papír
árak egyébként egyes vállalatokat
arra késztetnek, hogy újból emeljék
az árakat. így, mint halljuk, a Világ
vasárnapi száma 10 korona lesz.
Megjegyzendő, hogy még 10 koronás árakkal sem érték el a magyar
napilapok a „világpiaci paritást".
Jugoszláviában, vagy Csehszlovákiában akármelyik kis 4 oldalas napilap 1 dinárba, vagy 1 szokolba kerül, tehát átszámítva ez is 13—16
korona.

Vérszegényeknek és ideggyengéknek kiván.
hatású a f B p p a l j j n Ifjjjg y ^ J j Q p
kapható az

összes

gyógyszertárakban.'
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Könyörgő Istentisztelet Budapesten
IV. Károlyért.
Ellentétes hírek a kir&ly állapotáról.
Budapest, április 1. A Magyar togatta, részletes jelentést közöl KáHirlap irja: Ma délelőtt 10 órakor roly betegségéről és abban a követa Szent István bazilikában könyörgő kezőket mondja:
Istentiszteletet tartottak IV. Károly
Funchalban való jelenléte óta
király felgyógyulásáért. Tiz órakor Károly királynál már több izben
a Bazilika hatalmas boltivei alatt rosszullét fordult elő. Az utóbbi hóa templom hajóját zsúfolásig meg napok izgalmai, valószínűen az égtöltötte a közönség, legnagyobbrészt hajlat is nagyban hozzájárult a kiegyszerű polgárok és fejkendős pol rály egészségének megrenditéséhez.
gárasszonyok, azonkívül a fővárosi Mikor a baloldali tüdőgyulladás feltársaság számottevő tagjai.
lépett, a kezelőorvosok mindjárt agA misét Mészár János érseki gódni kezdtek a pácinens szimüköhelynök pontifikálta. Mise után a dése miatt.
közönség sorfalat állott a tempiom
Szivgyengeség azonban csak egyetlépcsőjén és lelkesen üdvözölte a
lenegy
esetben állt be és ekkor a
távozó Apponyi Albert grófot.
király, aki állapotával teljesen tisztáDélelőtt 11 órakor a rojalista ban volt, felvette az utolsó kenetet
párt a Ferenciek-templomában ren és megtette utolsó intézkedéseit. Ez
dezett Istentiszteletet.
március 28 án volt. Az orvosok most
PÁPIS, április 1, MTI. (Szikra- remélik, hogy a király megmenthető
távirat.) A Havas Ügynökségnek je- lesz.
jentik Lissabonból: Március 31-én
Bécs. április 1. (M. T. I.) Dr. Dedélelőtt 11 óra 30 perckor föiadoti
és Funchalból március 31-én dél- lug bécsi orvos, aki tegnap reggel
után 5 órakor elküldött távirat sze- utazott el Funchalba, Párisból küldött távirat szerint vasárnap érkezik
rint Károly király állapota javul.
Lisszabonba.
PÁRIS, ápril 1. (M. T. I. Szikratávirat.) A Reuter-ügynökségnek jeBUDAPEST, április 1. Az Est
lentik Funchalból: Március 31-én irja: József főherceg tegnap este
délután 3 órakor: A király állapota Miksa főhercegtől a király öccsétől
a következő sürgönyt kapta:
súlyosbodik. (Havas.)
Károly spanyolbeteg, kétoldali tüdőPÁRIS, ápril 1. A madridi Diario
de Nofizias főszerkesztője, aki Ká- gyulladásban megbetegedett, állarolyt Funchalban ismételten meglá- pota nagyon komoly.
— Vásárhelyi Júlia előadása a
divatmüvészetről. Április 5-én, ked
den délután 6 órakor a Kereskedelmi
és Iparkamara üléstermében Vásár
helyi Júlia,'a kiváló képességű irónő
meghívott vendégeknek előadást tart
a divatmüvészetről és més kérdé
sekről.

— &1 Írják a kislakások versenytárgyalását. A kislakások terveit minden fórum jóváhagyta már
és most a mérnökség az építkezési
pályázat kiirásán dolgozik. A pályázatok kiírása sok munkát igényel,
mégis a legközelebbi napokban már
nyilvánosságra kerülnek a pályázat
föltételei és megkezdik a verseny
— Görögkatholikus mise. Április
tárgyalásokat.
hó 2-án, vasárnap délelőtt 10 óra— Az Ipartestület Elöljárósága
kor a jezsuita atyák kápolnájában
(Kálvária- ufca 1„ bejárat a Gyöngy- április 10 én délután 5 órakor renutca felől) görögkatholikus szentmise des ülést tart.
lesz, amikor a görögkatholikus val— Városi nyugdíjasok tisztikara.
lású középiskolai ifjak a szent áldo- A városi nyugdijasok egyesülete
záshoz járulnak.
március 25 én tartotta meg évi rendes
közgyűlését, amelyen megválaszx Kállaydr. jogisiemlniriuma Pallavioiniutoa 3. alatt fogad egész nap.
tották az egyesület uj tisztikarát.
Elnök lett újból dr. Pálfy József,
aleluökök Tóth Gyula és Tombácz
János, ellenőr Árki Lajos, jegyző
Pillich Imre és pénztáros Csáki
István. Választottak még 33 választmányi tagot,
majd elhatározták,
hogy dr. Somogyi Szilvszeter polgármestert előléptetése alkalmából
küldöitségiiegtüdvözlik.
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— Az 500 koronán alóli férfikalap és 2500 koronán alóli nőlbalap nem fényűzési cikk. A pénzügyminiszter a mai naplói kezdődőleg egyes fényűzési cikkek értékhatárát felemelte. E rendelet éríelméa
ben a férfikalapok és általában s&pkák csak abban az esetben fényűzési cikkek, ha vételáruk meghaladja az 1500 koronát, női kalapok pedis. ha meghaladják a 2500
koronát. Ugyancsak a most kibocsájtott rendelet értelmében a bel
földön készített
pipereszappanok
csak abban az esetben fényűzési
cikkek, ha az eladási áruk kilógramonként a 400 koronát meghaladják.

Ismét magas árakat fizetek
aranyfezüst ékszerekért FISCHER K., ékSZC^SZ
Kárász-utca 14. szám, (Korzó-kávéház mellett.) Telefon 1538.

50.000
koronát nyerhet néhány

szóval

AZ EST
jelmondatpályázatán
171

pályázati

feltételeket

közli:

Pesti Napló
Az Est
Magyarország
— Tanoncoktatók óradija. Az
iparostanonc-iskola
felügyelő bizottsága ma délután 4 órakor ülést
tart. A szegedi iparostanonc-iskolai
tanítók körében ugyanis, mint azt a
Szeged annak idején már megirta,
mozgalom indult meg, hogy a 7 '
korona 50 filléres, illetve 10 koronás óradijak felemeltessenek. Ebben
az ügyben az érdekelt tanítók ülést
tartottak, amelyen a tantestület azt a
kívánalmát terjesztette elő, hogy az
óradijak 50 koronában állapitassanak meg. A gyűlésen egy határozati
javaslatot fogadtak el, amelyet beterjesztettek a felügyelő bizottsághoz.
A felügyelő bizoMság mai ülésén
ez a határozati javaslat kerül tárgyalás alá.
Blambriny Gyula, a budapesti
zeneakadémia művésztanára április
9-én, virágvasárnap este 8 órakor a
Tiszában tartandó kamarazene hangversenyen Haydn vonósnégyesének
és Beethoven vonóötösének vezér
negedü-szólamait és Bach világhírű
Ciacconéját játsza. Jegyek Endrényinél kaphatók.
— Zeneiskolai bangverseny április 9-én délelőtt fél 11 órakor az
egyetem Dugonics téri dísztermében.
Jegyek 10—20 koronáig a zenedében válthatók.

EEX MESTER
misztikus előadása
teljesen

uj

kísérletekkel

Vasárnap, április 2-án este 8
órakor a T i s z á b a n . 1819
Jegyek elővételben a Tisza-szálló portásánál kaphatók.
2327

Ha egy próbát
tesz meggyőződhetik, hogy

cipőszükségletét
legjobb minőségben és
lego osóbb áron csak a

C

ipész i p a r o s o k

Termelő
Szövetkezetében
Gsongrádl-sugárnt 9.
szám alatt szerezheti be.
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SZEGED

A tiszti főorvos ismét nyilatkozott
Hex mester előadásáról.

— A kereskedelemügyi minise
térnél értekezlet lesz s sütölpar

é]]ell mank&ldejérél. A pékiparban,
mint ismeretes, még januárban kibocsátott kormányrendelettel szabályozták az éjszakai munkát. A munkakezdés időpontját 3, illetőleg 4 órában állapította meg. Ennek a rendeletnek a munkakezdés időpontjára
vonatkozó rendelkezéseit az érdekeltség kifogásolja és egyik része azt
kéri, hogy a munkakezdés időpontja
négy, illetve öt órában állapitassék
meg. A pékiparosok másik része a
munkaidő mindennemű korlátozását
érdekeire nézve sérelmesnek tartja.
Hogy ez a kérdés végre az összes
érdekeltség meghallgatása után tisztáztassék, a kereskedelemügyi miniszter április 20 ára értekezletet hivott
egybe. Az értekezletre a szegedi
Kereskedelmi és Iparkamara is meghívást kapott. A Kamara előzőleg a
szegedi pékiparosokkal letárgyalja e
kérdést, tiogy a miniszteri értekezleten az ö álláspontjukat juttassa kifejezésre.
— Joschlm képek kiállítása Tóth
órás üzletében, Prófétával szemben.
x Fnehs Ervin zongoratanár kizárólag magyar szerzők müveiből
növendék-hangversenyt rendez április 4-én fél 7 órakor a Tiszában
Jegyek Bartosnál.

x

flérték

szerint készítjük a

legjobb férfi ruhanemüeket a legizlésesebb kivitelben Lampel és Hegyinél Püspök-téri áruház.
II. 231.
— óriJAt javittasa Babosnál Oroszlán-u 6

BELVÁROS* MOS*

Telelőn : Igazgatóság 258. Pénztár 55?.

Szombaton és vasárnap

Szókimondó
asszonyság.
(Madame Saos Géné)

Sardou világhírű drámája 6 felv.
Főszereplő:

HESPERIA.
Azonkivüi:

Fridolin és a nőh.

Amerikai vígjáték 2 felvonásban
Előadások fél 5. fel 7 és 9 órakor.
Hétfőn és kedden

A robinzonok.

Kiváló no'ülsk dráma 8 felvonásban.
Főszereplő Maiken KaUa. ...A tengerszemű hölgy" főszereplője. Azonkivü!

Zigoto a fegyházban
Kitűnő vígjáték 2 felvonásban.

Sherlock Holmes nyomoz

annyit mint megállapíthatok. hogy a c j p g tu|nj_
e
c»zedonosának
volt: runekony jar.lsu,
elegáns kulsejü. takarékos
ember lehetett,
aki cipőjet kimílte: minderre ketsíret
kiiaro módon
ahból következtetek, hogy

,Berson'

Kumnusarkot
viseli

Szeged, 1922. április 2.

A sznggesztló

közegészségügyi, a bűvészmutatványok
szempontból klfogásolandók.

Élénken emlékezetes az a harc,
amely néhány hónappal ezelőtt Rex
mester, szuggesztiós fenomén előadásai miatt dr. Wolf Ferenc tiszti
főorvos és a rendőrhatóságok között
lezajlott. Tudományos megállapítások és közigazgatási törvények ütköztek akkor össze és a dolog lényege sokkal mélyrehatóbb etikai
kérdés tisztázásán múlott: vájjon
erkölcsi szempontból
megengedhető e, hogy egy magnetikus erővel
megáldott egyén ezt a képességét a
társadalom gyengeségének kihasználásával önfentartási célokra tetszés
szerint felhasználhassa?
Ezt a kérdést akkor nem fixirozták és Rex mester előadásait pusztán egészségügyi okokból szűntették be, vagy amint emlékezünk,
még be sem szüntették. Néhány nap
óta most ismét megjelenlek Rex
mester szurósszemü plakátjai az utcákon és vasárnapra misztikus estét
hirdetnek. Rex mester, mint értesültünk, pusztán csak bűvészmutatványokra kapott most engedélyt, mert
a rendőrhatóság minden összeütközést el akar kerülni az egészségügyi hatóságokkal.
Munkatársunk felkereste most ebben az ügyben dr. Wolf Ferenc
egészségügyi főtanácsost, aki Rex
mester ujabb szegedi látogatásáról a
következő nyilatkozatot adta:
— A legn?gyobb megbotránkozással vettem tudomásul, hogy da-

társadalmi

cára a múltban lefolyt nagy küzdelmeknek, amelyekben végre is a közönség egészségügyi érdekei győzhettek, a hatóság túltette magát
ezeken a fontos szempontokon és
most isméi engedélyezte a misztikus
estét, amély az ilyen hipnotikus
szuggesztió örve alatt, a tudományos jelleg színét öllve a közönség
kiuzsorázását szolgálja.
— Természetesen, ha kizárólag
olyan bűvészmutatványok lesznek az
előadáson, amelyek hipnózissal és
szuggesztióval kapcsolatban nincsenek, azaz, ha egy bolhából állammentő államférfit lud kihúzni, ez ellen semmi kifogásom nincs, sőt
örömmel üdvözölném. Az ilyen hókusz-pókuszok ellen közegészségügyi
szempontból nincs megjegyezni va
lóm, legfeljebb társadalmi okok miatt
lenne, a szuggeszciónak piaci portálása ellen azonban nemcsak a magam, hanem az egész orvosi kar
egyöntetű elhatározásából éppen a
nagyközönség érdekében protestálnánk.
— A vasárnapi előadásra különben ügyeletes orvost küldök ki, aki
a mutatványokat a legszigorúbban
ellenőrizni fogja.
A főorvos nyilatkozata -után már
nem lehet megjegyezni valónk, legfeljebb annyi, hogy mos! már mindenki megnyugodva vehet részt a
misztikusnak 'nevezett bűvészmatinén, ha van elegendő pénze hozzá

•r? Munkások Általános Fogyasztási Szövetkezete

d

2. sz. rőfös és rövidáru üzlete

Mindenféle e szakmába vágó cikkek

Megnyílt.
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Feketesas-utca

19.
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SZÍNHÁZ
SüflSOB •
Szombat : Bob herceg operett.
Vasárnap délután : A kis kadét operett.
Vasárnap este: Bob herceg operett.
Hétfő: Moliere-emlékünnep. díszelőadás. I. Moliere a királynál, II. A fösvény
B. 43.
Kedd : Bíboros, szinmü (Palégyival )
Szerda: Szerencsetánc, operett.
Csütörtök : Hoffmann meséi, opera. A- 54
Péntek: Cyrano de Bergerae, dráma.
B, 53.
Szombat: Hoffmann meséi, opera B. 54.
Vasárnap délulán : Ezüst sirály, operett.
Vasárnap este : Hoffmann meséi, opera.

Színészek dolga.
Az
Országos
Szineszegyesüiet
március utolsó hetében tartotta meg
szokásos évi kongresszusát. A megcsonkított ország színészetének kiküldöttei megjelentek a kongreszszuson, ahol sok szó esett a szinés:ek anyagi helyzetéről, de a speciális bajok orvoslására kevér. cseleked d történt. Így van ez már rég idő
óla és igy Írsz mindaddig, amig a
jobb belátás nem kerekedik felül a
jiinészek vezeíőségében, amely a
háborít nyomot uságos idejére kifundálta a ' konzorcium intézményét.
Ezt
az
intézményt
ugyancsak
megsínylette
a vidéki színészet
nemcsak az anyagiak, hanem erkölcsiek terén is. A bomlási folyamat, a fegyelem lazulásn ekkor kez
úőJüi. »ücb cs ciól- i5>ujt ai*n-i

Tagiamak
messzemenő
ke vezmén

P

y

Telefon 6zám 120.

*n?.s képet a vidéki színészet |fmüvíszi teljesítménye.
Az ország megcsonkítása csak
növeli a nivó sűlyedését az egész
vonalon. Hiába a Szinés;egyesület
jelentésében foglalt dicsérő elismerés, hogy ez meg az a direklor,
ilyen meg olyan hazafias működést
fejtett ki $ műsorban is, azt azonban elvitatni nem lehet, hogy a mü
sort tutoroskodás mellett csinálták
jórészt mindenütt és ennek a haza
fias műsornak az előadásokban való
kivitele csak szomorúsággal tölthetik
el mindazokat, akik féllü gonddal
kisérik a vidéki srinészet produkiu
mának hanyatlását.
Sajnálatos jelenség az nagyon,
liogy a megdicsért igazgatók működésében nem lehetett mást megdicsérni, mint a hazafias magatartást a műsor összeállításában. Hát
lehet, szabad egy mrgyar színigazgatónak másnak lennie, mint haza
finak? Ez nem érdem, hsnem kö
tel:ss A g. Az lenne az érdem, ha az
igazgatók az .ország hangulatának
megfelelő darabok szinrehozatalát
ugy' készítenék elő, hogy azon a
nemzet kuüurájának értékeit bizonyít
hatnák, ha a szinészek nevelése melelt a mai generáció közönségét is ne
volnék a művészi szép érték lésére. Ez
azonban csak óhaj, s:épseges á'om,
ami nem válik valóra. Hagyják a
vidékiJ siiníszclet a maga lábán

járni, hadd mulassa meg a formáját
a maga valóságában minden tutoroskodás nélkül, ugy és oly módon
dolgozzék, hogy az erkölcsi siker
mellett
megtalálhassa
a bizlos
anyagi bázisát is. Ennek a hiánya
miatt panaszkodnak az igazgatók,
akik az örökmécs panaszuk mellett
egyre emelik a helyárakat és egyegy előadás kiállítására tizedrészéi
sem költik annak, amibe egyik-másik színésznőnek csak egy toilletje
kerül.
A «zinészek is panaszkodnak,
csakhogy az ő panaszuknak nincsen
foganatja, az ő panaszuk nyomában
nem jár az emelés meg-megismétlődő ténye, eredménye. A szinészek
most még inkább, mint a múltban,
kivannak téve az igazgatók önké
nyének. Nem igen válogathatnak
városokban, igazgatókban és miután
a fővárosba mindenki nem mehet,
csak gravitál, elszerződnek olyan
módozatok és fizetés mellett, ami
felkináltatik. És az igazgatók, nem
ugy mint hajdan, szemlélés, válogatás, hanem vaktában és ügynök utján szervezkednek és igy történik,
hogy az anyag gyönge, jó, összevágó, lélekkel teljes előadások pro
dukálására képtelen.
Az ilyen és itt más okokból is
származó szervezkedést már második esztendeje szenvedi a szegedi
közönség, amely lelkes támogatásáért és a színházi kuliura kitartó
és hűséges istápolásáért mást érdemelne. És ez a közönség a hozott
áldozatokért tudni szeretné, hogy
mit hoz, milyen is lesz a holnap,
kikkel és milyen tehetségekkel kivánja az igazgató a jövő szezonját
folytatni ? Megismétlőtíhelnek-e a két
év óla mutatkozó koncessziós komédiák és megint az utolsó percre
maradhat-e a szervezkedés komolyságot és kö.áttekintést igénylő munkája ? Az év elején rámutattunk arra,
ami ugy a város vezetőségének, mint
az igazgatónak kötelessége. Ha az
illetékes faktorok e kötelesség teljesítését elmulasztották volna, helyükön nem maradhatnak, mert a közönség érdeke fontosabb minden
más érdeknél.
- A hétfői 'Moliere emlékünnep iráat
általános az érdeklődés a klasszikusokért
rajongók sorában. A díszelőadáson Pékár
..Moliere a királynál" cimü egyfelvonásosában a királyt Hajdú, Molieret Bihari
játsza. A többi kíünő szerepet Klenovics,
Gáspár, Pór, Takács, Soós töltik be.
Utána a Fösvény kerOl színre, Harpagont
Bihari Elizát Kálmán Sári, Fruzsinát
Liszt Ferike, Kleant Oáspár. Jakabot Soós
játsza. Moliereről előadás előtt Csengeri
János dr konferál.
Két miflk k l u u l k n s darab is szerepel
a hét műsorán. Csütörtökön Offenbach
örökéletű fantasztikus operája, Hoffmann
mesél, még pedig minden kihagyás nélkül
a velencei jelenettel, ahogy a vidéken nem
szokták adni. A címszerepre ritka ambícióval készül Tihanyi, a hármas, illetve
négyes női szerepét Nagy Katinka énekli
Kecíves vendég mint Miklós Thurai Emma
Lindorf váltakozó alakja Halmot. Kívüle
Faludi, Máthé, Takács, Molnár, utóbbi
mint Schlemil és Crespel vesznek részt az
előadásban, amely minden igényt kielégítőnek .Ígérkezik.
Cyrano de Bergerao felújítása művészi
eseményszámba megy, olyan rég nem adták Szegeden. A Rostand-remek címszerepét gondos rendezője,
Bihari játsza,
Roxán Kálmán Sári, Christian Gáspár.
Guiche" Klenovics, a Dueniia Liszt, a fogalommá vált Castel laloux kapitány Molnár. A többi szerep foglalkoztatja kevés
kivétellel a teljes társulatot

Dinár, Dollár, Lei
minden nemű

PÉNZEK vétele és eladása
KÁROLTI-UTOáI KROÓ
BANK- ÉS VÁLTOÖZLET

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

PÉNZTÁRI ÓRA EGÉ8Z NAP.

v r g f d , 1922. ánrili« 2.
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KERESKEDŐJÉTŐL kifejezetten Pyram terpetines cipőkrémet kérjen!
Futóverseny. Holnap délelőtt keSzegedi Kis Tükör.
IRODALOM
rül eldöntésre az SzTK lóversenyHÁROM A MESE.

'

aM

« c » l i é n ugy belemerülünk mindanyemberek a politikába, hogy ér'"ketleiiek leszünk minden más iránL a
1
jT ® világbon é» körülöltünk történik.
P^rtta történik itt más is. szűkebb haznr.hban. Szegeden és el is mondunk belőlük néhányat :
Ki ne emlékezne a féllábú koldusra, a
ai <1 boldog békeévekben a Kálvária-utca
d J'<lombu grsztrnyefái alatt üli és állt,
n.Mor. hogy
Nagyon jó modorú ember
.oll ez a koldus, alig tudott valaki is el*
i.enni mellette, hogy a kalapjába ne dob .:t volna néhány krajcárt. A háború
nőtt — emlékszem — a Jókai-utcába
Mte at főhadiszállását. Ott is jól ment a
boltja, a forradalom gyorsan váltakozó
" eseményekben bővelkedő napjaiban
i>-<!ig. hogy. hogy nem.' de eltűnt Sze

j-dről.

Akkoriban mondották i8, hogy Jugo^.tiviába utazott a féllábú ember, meri
nemzetiségű és a dinár többet ér a
koronánál, pláne, ha a korona csak papírból való. Szóval a koldus, akit alkalmasint Slévónak. esetleg Rásónak. Milániák. vasy Dusánnak hivnak — eltűnt
.Vegedről, Evekig nem volt látható Szegeden ez a megszokott arc. mig most
egre összetalálkoztam vele — a Petőfi
ndor-sugáruton- Ki tudná, mi történt
>ele odaát Szerbiában? Talán ide húzza
n szive, vagy . . . csak nem nézlék ma
„yar kemnek 7 Elég az hozzá, hogy a
v.crb koldus a napokban az utcán, ahogy
rddig is tette, szépen, alázatosan, kalapéit leemelve ramköszőnt. Ha lehet, még
nlwzatosabb volt, mint
máskor ; már
«-ssziről láttam, hogy leemelte kalapját
igy elég bö alkalmam volt meggon
• ölni, hogy adjak-e neki, vagy nem ?
En azonban nem adtam neki, mert
• íztos forrásból értesültem róla, hogy
V
OOQ dinarral jött vissza Szerbiából Szegedre. Csak nem nevettelem ki magam a
m rongvos Papirkoronásommal.
•

Szegeden mindenki moziba jár. Igazuk
* van. Tegnap egész kábultan léptek az
-mbrrek a még nappali világosságú utóra. Az eget nézték és megint a földet,
'xlszolt rajtuk. hogy még mindig abban a
násik világban érzik, mrgukat. ahol a
-.indu fejedelem síremléket ellittalott bora-teto vagyai aldo*atanak.
A rendőrség, mely tapintat tekintetében
rrfa nélkül szólván, minden dicséretre
-rdemes. posztot állított a mozi i l e . A
•endőr. mini • szobor, állt a kiözönlő
vaba nép között és egy szerény, sót rozoga bicikli utasát e szavakkal késztette
eszallásra
— Hé. fiatalúr! Mter! ninct fék ezen a
biciklin ?
— Van kérem. — szólt a biciklista.
— Mutassa!
A fiatal Ur a pedált megnyomta, azután
unlrafekeaell. sxOval hátulsó fék volt a
•jiciklin. Közben a mozi közönségéből
íödület verődött tfssze és mohón leslék
ezt az eleven életei, ezt az élő mozit,
melyhez a rendőrség tapintata segítette
iket.
Oe ugye. hol van ez és hogy jön ez a
-nozihoz és a hirdető oszlopokhoz, melyeknek pinkáim szebben beszel, mini a
egszebb szevu képviselőjelölt.
•

Pardon meg csak egyel. A villamos
kalauzoknak vegre ;smel jól megy es ez
rajuk is fer. Hiszen az utóbbi evekben
nerek 1 . 2 . 3 korona* viteldíjak voltak é?
senkinek sem lutott eszébe borravalót is
tidni a kalauzoknak Most azonban, hogy
n aposan fölemeltek 4 40-re. meg 6 20-ra
tarifat. hat kicsire nem nézünk es 20,
40 filterekhez juttatjuk a sokat nélkülözött
kalauzokat.

Ócska rezet, ólmot
- ^ . m i l y e n réz, v a g y

h o r g a n y hulladékot legmagasabb napi á r b a n v e s_:ek Kohn z u m á n c e d é n v ü z l e t T i s z a

ajos-kOrut 5ő. Telefon 15—3oVuhályi füszerüzlet mellett.)
1773

••rat!nv£llUatayel magyarul Csengeti Jánostól. Horatius, a római irodalom
legkiválóbb költője, akinél egy költő se
tett nagyobb hatást költésze ünk fejlődéi r e (Petőfi mindig magával hordta I).
mindeddig nem volt irodalmunkba ugy
átültetve, hogy világirodalmi és erkölcsi
hivatását teljes mértékben elvégezhette
volna. Az eddigi fordításokba! t. i. hiányzott az igazi költőiség és közvetetten élvezhetőség. Csengeri János, a római Catullus. Tibullus és Propertius. valamint a
görög tragikusok (Aeschylos. Sophokles,
Euripides) költő-tolmácsa, a Ferenc József
tud.|Egyetem hírneves profeazora, a magyar műfordítás elismert mestere vállalkozott arra a szép föladatra, hogy Horatiust. mint költőt, a magyar költészet
virágos kertjébe átültesse olyan alakban,
mely egyfelől hiven tolmácsolja az eredetit. másfelől a mai közönség Ízlésének is
megtelt!; melv nem a ránk nézve ma
már idegenszerű versmértékek, hanem a
költeményekben élő lélek, hang és han-

téri sporttelepén a mezei futóverseny. Értesülésünk szerint az egyesületek atlétái kivétel nélkül ambicionálják az elsőknek járó pálma
elnyerését.

hü visszaadását tartja szem
fulat
loratius, akinek költészete apáink,

— Budapesti záróirfolyamtk: Napoleon
3265—3295 font 3 8 1 0 - 3 8 4 0 dollár 8 5 8 868, tr. frank 7 8 - 7 8 lengyel márka 21—
22 márka 2;2 —292. líra 45'—46 o. korona
ll-b—12
rubel
•
lei 610—620 szokol 16*35—16'45 dinár
10-20—10'30, svájci frank
bécsi
kifizetés 11—12.
ZÜRICH, április 1. (Nyitás) Berlin 161
Newyork
515 Milano
2627
Rukarest
. Budapest 0 60. Varsó 13 Fraga
955. Bécs 6. osztr. bélyegzett 7. Zágráb 157"

előtt.

nagyapáink és dédapáink szivét és eszét formálta s akinek bölcsessége a múltban
megbízható kalauznak bizonyult az élet
Scyllái és Charybdisei között, a magyar
szivek és el nék müvelésére, a nemzeti
érzés erősítésére, a Gondviselés iránt való
hit és bizalom ébrentartására most és a
lövőben is hivatva van. A magyar Horatius két kötetben, körülbelül 36—37 ivén,
a Délmagyarország
Hírlap- és Nyomdavállalat nyomdájában fog megjelenni s a
két kölet előfizetési ára 300 korona. Bolti
ára jóval magasabb leiz. Előfizetések legkésőbb április hó közepéig a Szegedi
Gazdasági Bank R.-T.-hoz
küldendők.
(Szeged. Kárász-utca 15 )

Korzó-mozi

Közgazdaság.
á Dana—Tlsiaközl kereskedelmi
Béssvénytirsasáf március 31-én
tartott közgyűlésén elhatározta, hogy
az 1921. üzletévi osztalék szelvényeket 28 koronáért a
Magyar
Olasz Bank itteni fiókjánál beváltja.

Tőzsde.

tó:
RSES
ERlN
laptulaFclslfl
fdonot utrkMi
: „SZEGE
D"VE
Ispkl
aMvi
sŐ
Ist r.t

Az édesapjánál
sem vásárolhat olcsóbban

Írógépet,

Telefon: Igazgatóság >455. Pénztár 1185
mint

e hét

folyamán

Keller lrógépszakttzletében.
Hétfőn és kedden.

Széchenyi-tér. Tetefon 363.
Keveset használt írógépek jótállással.

Szenzációs sláger műsor!
A lángoló pallos
nagy bűnügyi

dráma 5 felv.

flzolaszfilmgyártásszenzációja
Dflhöng a szerelem
vígjáték 2 felvonásban.

Előadások fél 5. fél 7 és fél 9 órakor

SPORT

UnderwoodK 38,000
Mercedes „ 29,000
Adler
„ 20,000
Pannónia „ 16,000

Belvárosi Illatszertár

Kiss D. palota Tóth Péterrel szemben
Telefon: 706.
Valódi Houbigant. Coty. D'Orsay. Gneldyparfümök eredeti üvegekben és kimérve
a legolosókb árkán.
197
Legfinomabb fogkefék, fogkrémek,
szappanok és eredeti Kölnivizek
471 l-es Johann Maria Farina.
Julich-platz és Rudolf-platz slb.
Valódi Odol-szájviz kis és nagy üvegékben. Manikűr kazetták csinos kivileiben.
Arc- és kézápolószerek, Pouderek dus
választékban.

f j . Fischer Testvérek

A B T O - S z A I mérkóiés. A BTC
csapata a ma esti gyorsvonattal érKő'.csey-u. 4. sz. a. harisnyak?zik Szegedre. A holnapi mérkő
különlegességi raktárába
zés az esetleges eldöntetlen eredményre való tekintettel már negyed
4 órakor kezdődik, ugy hogy a
kupa mérkőzések előírásainak alka- úgymint harisnyák, keztyük, nyakkendők
lom nyilik eleget
tenni. A csapa- es egyéb kötöttárukból. Óriási választék'.
íük összeállítását már ismertettük. Olcsó á:ak. Kizárólagos harisnyaüilet 1804
A mérkőzést a kitűnő Ivancsics veVARGA MIHALYJ^'ti Szeged,
zeti.
Tsllfbn 469.
68
A r H I - . t o « 4.
Rendkívüli köigjfllés Az MLSz
déli kerülete holnap rendkívüli köz
kötéláru, zsineg, zsák. ponyva, szőlőkögyűlést tart. melynek egyetlen tárgya tözö fonalak és háló g y i r l áron kapható.
i Plichta Béla lemondásával megüresedett alelnöki állas betöltése
lesz.
OsAI—S«4K április 9-én. A
díszesek, valamint fehér fayencelaSzAK a jövő vasárnap, április 9-én
pokkat kirakottak is készen kaphatók
egyik legnagyobb érdeklődéssel várt
bajnoki mérkőzését játsza le. A
épület- és mülakatosnai Felsóváros.
Csabai AK csapata lesz ellenfele,
Szent LáS7.lj-u. 7 1310 Telefon 308
dinc.y mos: Szegedre jön, hogy a
bajnoki pontokért megküzdhessen.

mcgMeztehatawaszi újdonságok

Asztaltíizhelyek

Kónya György

Lichtmann cipők taphatóh
Abonyi Mihálynál.
Kölosey-otoa 1.
Bojal kávéház mellett.
Telefon I 1 - 0 C .

Nagy kalapjavttó Ipartelep. MENCZ KAROLY és FIA menekült kalapos Mnrs-tér b..
a Kórház során. Villamos megálló rókusi
templomnál. Bármilyen férfi és női filc és
szalmakalapot ujjá csinál felelősség mellet
gyorsan és szakszerűen. A jó munkáért
számtalan elismerés.
t2tt

hímzést,

^..nkit

és elórajsolist a legmodernebb minták alapján, elismerten legszebb kivitelben és legjutányosabb áron készítek

DOLLEB ERZSI

kézimunka-üzlete

Takaréktár-otoa 1. szám.

92

Hulladék
rezet, T ^ T A ^ l .
sárolunk. Telefonhívásra házhoz küldünk
Szvaton és Kncses

Tisza Lajos-körut,
Telefon

i„-

Püspök-bazár.

1428.

Bartosné Schön Teréz

KilTárla-utoa 38. n á m alatti
d.Tattermében jutánvos árban
ké»zül eclélyi. utcai, háziruha,
1338 valamint kosztüm és kftoeny

Ezüstöt, aranyat,
Kinai ezDst í í f f i E i
Bokor ékszerész Kelemen-u 7.
Dr. F l e u b - f é l e

S k a b o f o r m kenőcs|

njbél kapható.
Leghamarább meg..

i

Viszketegséget,|

sömört, ótvart rühességet |
Nem piszkít, szagtalan, neppal is használható. 20, 30 és 50 K-ás dobozokban. I
Bedörzsölni utánra való skaboform-pu-1
der 12 KtKén- és kálrányszappan 30 K |
Kapható m i n d e n gyógyszertárban

Tyúkszemet,

bőrkeményedést. szemölcsöt a I
leghamarabb eltávolítja
Dr. Flecoh-fóle
541

C AN NA B II
1 ü r e g 25 K. Kapható minderl
gyógyszertárban.
Főraktár 4
Török Jóssef R.-T. Budapesti
VI.. Királv-utCa 12

Benzinmotorokat

Diesel- és nyersolajmotorokat, 10—100 lóerőig, használt, esetleg törött állapotban, to
vábbá kisebb villanytelepeket veszek. Kimerítő ajánlatokat Schcdivetz Kálmán gépész
mérnök Bpest, Hotel London, (Berlini-tcr.
227

Domán Mihály ós Fia
Káráaxatoa 12.

Elvállalja szőnyegek megóvását és tisztítását Villanyerőre berendezett porszivegépet kölcsönöz. Mindenfajta szőnyegeket
áron
vásárol.

magas

SZEGED

S z e g e d . 19 2

FÜTÜRA kirendeltsége

Z

SÁK,
SIMEG'
PONYVA

és gazdatági kötéláruk a legjutányosabban beszedhetők HESSER
LAJOS cégnél Fel-etcsas-utca 24
MII
Telefon 13—57.

1278

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

áprili* 2 .

BALÁZS modellház
k a l a p o k b a n és mQfOzökben

Wiei. I., Grabén 12 II.. KARLSBáD
Haus Freischiitz, MARIENRAD Hat^
Nordstern. BUDAPEST IV., VÁCZIDTCA f , FELEM
11C7
Több hölgy e g y ü t t e s kivánságáia
I megbízottunk helyizinre utarik.

üeszünh mindenféle terményt, rozsot,búzát, gyapjút stb.
napi arakon mindenféle Belvárosi két nagy szobábdjs e..
Sehol olcsóbban | Raktáron tartunk legolcsóbb
teremből *al!ó földszinti
mt-zőgazdasagi gépet és eszközi
Kerékpár
varrógép,
telefonos helyiség
Megérkeztek a tavaszi újdonságok!
beszélőgép,
május 1 te áírdó. Ajangummi és
Női
felöltők,
fér
tiés
tiokabátok
atok „Irodának" jeli éte kéretne'
alkatrészek.
;

jarttómBhelyeni

eliórendü.

1040

glánoh, öltönyöfe a Bal^c
uu,B6a lennél SzéchEnyi-térZ., Tisza-háyéházTábl&üvagraktárés
S á n d o r lregan
a
g
y
o
b
b
v
á
l
a
s
z
t
é
k
b
a
n
rm
i urjun;szabó^h^n
mrerlreitr.t EFlsőU
rern
dűrn
ság
yápraktár Kiss O.-palota (Kiss-utca,)
üve^ezé§i vállalat
fotográfus fényképészeti á n ü b ' Három darab nagv kép K 120^ 187
Mérey-utca 6. sz.
Használt rabeteket
eket I Gábor Endre lemen-o.
műterme Szegeden, Re KI u n . Hálom dar/.b kisebb kép K 70°
Püspöktéri sarok
7. íz. I. emelt
Szántó

magas áron veszek,
Komlós!
Somlósl I
<ort ü/MI Köicsey-u. 3.
196 I

Mozi

Hat darab levelezőlap
K 40°
lén készíti a legmüveszib
Három darab igazolvány kép
kivitelű fényképeket.
K 130
diapozilivek. naivitások, amatőr felvéMekkidolgozását elvállalja.
161

Körösi Géza

Telefon 14-7S

Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 1921.* évi zárszámadása.
Mérleg-számla

VAGYON

TEHER

if
Pénztárkészlet:
pénztárunkban
m. kir. áll. jegyiniézetnél
pénzintézeteknél elhelyezve
M. kir. áll. kényszerkölcsön:

. . . .

Váltótárca

Kölcsönök.
kamatozó és törlesztéses jelzálogkölcsönök
községi kölcsönök
engedményezeit jelzálogkölcsönt k . .
Előlegek értékpspirokra és egyéb hitelek
fedezettel
Értékpapírok:
ezeknek folyó kamatai
Adosok
Ingatlanok :
intézeti házak
epyíb ingatlanok

K

26 315.28(160
2,768.247139
5.657.268194 34,740.796 92
6000 000
100,013.436

I8,(XX).00Ü
Részvénytöke
18,000.000
Tartalékalap
13,875 251
Rendkívüli tartalékalap
. . . .
2 027 000
Külön tartalékalap
Nyugdíjalap . . . .
7 . .
.
Alapítványok:
10.000
# Klauzál Gábor-alapitvány . .
Szegedi rriuzcum és könyvtár-alapiivány
10.000
Szegtdi felsőipariskolai alapitvánv
10 OOí)
Szegedi Gríf féle gyermekkórházai pifv
Betétek:
T
takarék betéti könyvecskékre ér. ezek
; 68,416 857
tőkésített kamatai
. . . .
115.401 5H
folyószámlán
Továbbadott jelzálogkölcsönök
Visszleszámitolt váltók
. . . .
Mult évekről fel nem veit osztalékok
Hitelezők
Átviteli kamatok

51,902.251
2,447.415 9C

10Ü
.0

49,798.764
3,964.181
120 960

53,883.905

173,048 28S
15,815.420
345 733 37 16,161.153
39416.953
4.500.00C
1 900000

6,400.000

40000

281818368
36,464 350
20,046.200
71 530
26 634 285
2,873 078
424,297 4?y
5 367 055
429 664 535

Haszon
429,664 535 27

Üzleteredménv-számla

TERHEK

kifizetett és tőkésített betéti kamatuk
nvugdij-dap és egyéb kamatok . .
Ad©:
állami es várisi adók
Tiszti fizetések, lakbérek és egyéb illet
mények
Üzleti költségek:
irodai, kezelési költségek és intézel
helyiségek bé'e
Ingatlan fco'tségek

Leírások :

értékpapíroknál
egyéb leírások

. . . . . . .

folyó évben befolyt leirt követelések
lntezeti vagyonváltság
rlaszon

7.705.^0 i,6f
767 6872c

ir

Mult évi nyereségáthozat . .
. . •
Kamatok:
jelzálog és egyéb kölcsönök kamatai .
vánókamatok
folyószámlái kamatok
. . . . . .
értékpapír kamatok
Jutalékok
Ingatlan jövedelmek
Vagyonváltság fedezet:
ingatlanok felértékeléséből
ki nem muhfotl tartalékokból igönybe
vett összeg

8472.888
406.797
2,058.938
1,573.713
221.456

1,020976
141 622

56

1162 598LV
9 612'4f

t<
240.407 01

10,694.977
3,..97 902
512.785
865 840

15,371.506
3,390.824
251.098

4,000 000
5,900000

9,900.000

1;

1,152.986
9,900 000
2.3,786 781
5 367 055 8Í

29.153 837 19

29.153 837ÍI
Szeged, 1921. december 31.
A könyvekkel egybehangzó: A Z

Szarsady

l(

JÖVEDELMEK

lf
Kamatok:

[f

Fuhry

Konrád

s. k.. aligazgatc

IGAZGATÓSÁG:

Back Bernáts. k„ alelnök. Koós Elemér s. k„ vezérigazgató,. Kátay Laszlo s. k. Dr. Ujj József*, i
Dr. Kovács József s. k.
báró dr. Gerliczy Félix s. k.
A FtLÜGYELÖ-BIZOTTSÁG:
Dr. Pálfy József s . k., elnök.
Fluvk Dezső s
Gál Ferenc s. k.
Eszes Imre s. k.
Nv. n.Mo" Endrényi l.w síiriaptaado-ós ayumdaváltal&tánal

Lajos

%. k„ elnök

