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ELŐFIZETÉS! A R A K
Negyedévre 360 kor
Egy ívre 1440 kor.
Egy hóra 120 »
Fél évre 720 •

Istennyila.
Az istennyila egyelőre még nem
csapott ugyan le, de hogy Zsitvaitibori parlamentáris hasonlattal éljünk — fölvonult a magyar politika
különben is elég borús és viharos
égboltozatára. Héjjas Iván, miután
kipihente az elfő orgoványi bünpör
izgalmait, amelyen bebizonyult, hogy
„a felelőtlen elemek" az ő egyenes
és határozott parancsára jogtalanul
és ártatlanul gyilkolták meg a három áldozatot, most már ünnepelteti magát és az Ébredők sörházi
gyűlésén kijelenti, hogy ő lesz az a
bizonyos istennyila, amely le fog
csopni Budapestre. Az istennyila igy
vonul be a magyar közéletbe.
Eddig az Isten ostorát ismertük a
történelemben, aki a legsötétebb
középkorban végigkergette hadait a
világon és ott tombolt Európa véres
homlokán. De az Isten ostora pogány volt és nem keresztény ébredő
és az Isten ostora mégis csak hatalmas népek és seregek ura volt
és — ne felejtsük el — megint csak
a legsötétebb középkorban. Héjtas
Iván nem elégszik meg az egyszerű
ostorral, nem, ő egyenesen és határozottan maga az istennyila akar
lenni és az Ébredők teljesen azonosítják mHgukat vele, valami Rónai
nevü (keresztneve ismeretlen) vezető
határozati javaslata szerint. Ez a
Rónai, ugy látszik e2ek után, a kisistennyila lenne, a többi hivek pedig a pótistennyilák. Egy egész
magyar Olimpusz dübörög a szavaikban és Héjjas, mint afféle Zeus
ex machina, hozzádübörgi mindezekhez, hogy még lesz neki parancsa,
amit kiadjon és a fiók Zeusok rámennydörgik, hogy ők pedig félelem és gáncs nélkül teljesileni fogiák ezt a parancsot Lendvai (Lehner)
István, aki a fajmagyarság
ideálját
látja Ivánban, kinyilatkoztatta, hogy
a legteljesebb engedelmességgel tartoznak vezérüknek.
Szó, ami szó és paríncs, ami parancs, innék a fele se tréfa, v?gy
pedig az egész Cfak tréfa, mert viszont egy egészen más Iván, Rakovszky belügyminiszter mindenek
megnyugtatására nyiladozik cs megállapítja, hogy Héjjas Iván ezután is
adhat még ki parancsokat, dc ő,
Rakovszky Iván belügyminiszter, azt
hiszi, hogy r.em lesz, aki ezeknek
engedelmeskedjék és teljesitsc.
H(:t hiszen Zbonáék és Danicíék
már most rligha is fogják ezt megtenni, de, hd hihetünk Lendvai (Lehner) I tván fogadalmának, vannak
még s ' í p száminál, ha e p re keveset ben i s ü k i k igenis Hé'jas Ivánt
ismer k el uruknak, vezérüknek és
pancsolójuknak.
pedig egy
ki>sé megint gyanús dolog és rem
éppen arra való, hegy künn és benn
mcgczilárditf: az amúgy FC túlságosan érts bizalmai, viszont Héjjas
azon megnyugtató kijelentése, hegy
ű a jelenlegi rend és kormány mellett van, csak a baloldali kilengéseket nem fogja tűrni, annak a szerénv
megállapítására késztet bennünket
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Megjelenik naponkint reggel.
hogy talán és éppen rrostanábar, a
jobboldali kiler^ések is éppen o'yan
ártalmasak az or 0 rág hiiel^re. a nemzet becsülelére és ha valaki olyan
retienet-.sen jó hazafi, mint Héjjas !

és n r n politizál, akkor illenék
jobbra-balra egyformán vigyázni,
hogy — maradjufik a hasonlatnál —
hogy az istennyila bele ne üssön a
magyarság jövőjébe!

A földmivelési miniszter védekezése.
Az indemnitási vita a nemzetgyűlésen.
— Lukács Gyö g / képviselő —
BUDAPEST, julius 14. Az indem- !
|
ugymend
— bevzélt arról, hogy
nitás vitáját folvtattf.k ma is a nemzetgyűlésen. A földmivelésügyi mi- l voltak nagyon sokan a szociáldeniszter is tolszólalt és az ó beszéde mokrata pártban,
akik nem voltak hivei a komzajos közbeszólásokat provokált.
munizmusnak. (Nagy zaj.)
Lukács György Éti tovább megyek, 3mikor a komvoll az első szónok, aki Horváth munizmus kitört és ni Budiról leZoltán tegnapi beszédével polemizált. jöttünk Peidl képviselőtársammal és
Szerinte nem a választási, hanem Garami E r n ő v e l . . .
Fábián Béla: Ezt meg kell monazokkal az atrocitásokkal kell foglaldani
I
koznunk, amelyekkel az elszakított
Sándor
Pál: Már régen meg kellett
területeken élő testvéreinket sújtják.
Óvakodni kell, nehogy a külföldön volna mondani.
Nagyatádi Szabó István : Hiszen
azt mondják, hogy még mindig nem
éppen
arról van szó, hogy egy kitértünk a konszolidáció útjára. Künn
nagyon figyelnek arra, hogy itt mit jelentést tegyek I
Fábián Béla: Csak odaát nem
mondanak.
akarják
meghallgatni I
Egy hang a szocialistáknál: Amit
Nagyaiádi Szabó: Egy kijelentést
Héjjas Iván mond 1
Lukács György ezután az ob- akarok közszájra adni. Akkor ugyanis,
amikor még együtt jöttünk le Peidl
strukció ellen beszél.
Gyulával és Garami Ernővel BudáDénes István: Nincs obstrukciól 1
ról a kommunizmus kitörésekor és
Ön épp ugy obstruál, mint mi I
amikor meg voltam győződve, hogy
Lukács György ezután a többterők ketten is ellene vannak a kommelésrfll. majd a szocializmusról
munizmusnak, azt mondottam nekik:
beszél. Az egész magyar nép fölláIlyenekkel sohasem működöm együit,
zadt amiatt, hogy a szocialisták táde veletek mindig szivesen dolgozom.
mogatták a kommünt.
Nagy Ernő: Tessék ezt megmonPikler Emil: Ez ellenkezik a tördani a túloldalnak! (Nagy zaj.)
ténelmi igazsággal! (Zaj.)
Nagyatádi Szabó: Azért jelzem
Lukács György: Maga a párt elkövette a botlást, amiért lakolnia ezeket az eseményeket, mert annyiféle ezközt igyekeztek
fölhasználni
kell.
Knaller Győző: És meddig fog ellenem . . . (Nagy zaj.)
lakolni ?
Nagy Ernő: MI védekezünk. Ott
a
Lukács György: A bolsevizmustól kezdik 1
megtisztított szocializmust fönn kell
Nagyatádi mosakodott.
tartani. Elég volt a demagógiából,
1
Ezután miniszterségéről és politikai
rá kell térni a demokráciára, a nyugodt, béké? munkára. A javaslatot szerepléséről beszélt és most Andrássy
elfogadja. (Éljenzés a kormánypárion.) szavain reflektált, aki azt mondotta
róla, hogy rekordot mutatok föl
A földmivelésügyi abban,mennyi ideig tudok miniszter
miniszter betzéde. lenni. Ö — úgymond — sohasem
ajánlkozott V2lami pozícióra. Amií
Nagyaiádi Szabó István földmi- Andrássy taktikázásnak mond, az
velésügyi miniszter fölszólalását szin- lényegében abban áll, hogy ő —
tén Hoiváth beszédére való reflexió- Nagy atádi — sohasem taktikázott.
val kezdi. A tegnapi beszéd úgy- Sohasem volt más pártnak a tagja,
mond egy egész napot vett igénybe, mint amelyikben most van. (Óriási
holott igazan fontosabb munkára derüitség es zaj az ellenzéken.)
volna szükség.
— Hallatlan! Hol a kisgazdaRassay Károly: Hol vannak a fa- párt? — hangzik az ellenzéki padok
minden oldalától.
vaslatok ?
Bogya János: A legkülönbözőbb
Nagyatádi Szabó:
Ha mindenki
ugy jár el, mint Horváth Zoltán, irányzatokkal ment együtt!
aki egy sereg képviselőtársától öszNagyatuli Szabó: Soha a partoszegyüjtött adatot fölolvasott, akkor mat nem változtattam!
ezt a módszert nem lehet helyeBogya János: Soha olyan irány
selni. Megjegyzései volnának Hor- nem jött, amelyhez ön nem csatlaváth Zoltánnak a Károlyi-korszakra kozott.
vonatkozó adataira. Sohase tagadta,
Nagyatádi Szabó:
Engem nem
u
ogy ott volt. De itt arról van szó, lehet közbeszólásokkal
megzavarni.
hogy milyen módon vett részt a for- (A kormánypárt tapsol.)
radalomban. S hoüy szerepe nem
Dénes István: Hol a földreform?
volt káros, arra vonatkozólag egész (Állandó nagy zaj).
,seieg tanura hivatkozhatik.
Nagyatádi Szabó István: Pártom-
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mal rem taktikáztam, szemben Andrássy Gyula képviselő úrral, aki
több pártnak volt a vezetője. Andrássy jobban taktikázott mint ő,
mert hosszabb ideig volt miniszter,
mint ö.
Bogya János: A taktikázás és a
megalkuvás közt nagy a különbségi
Az elnök rendreutasítja Bogy át.
Rupert Rezső: Azt nem lehet lefogadni, hogy ön minden rendszert
támogatott.
Nagyatádi Szabó: Rupert képviselő
ur az első választások elölt a legcsunyább cikkekel irta rólam, de
amikor ide bekerült, leglelkesebb
hivem lett.
Dénes István: Akkor még nagyatádi Szabó István földet igért.
Rupert Rezső: Akkor még a titkos
választójog hive volt.
Horváth Zoltán: Az az egy egészen
bizonyos, hogy ' Nagyatádi minden
kormányt végigszolgált és támogatott.
(Állandó nagy zaj.)
Az elnök többször csönget, majd
az tllé&t tiz perem fölfüggeszti.
Szünet ulán Nagyatádi folytatja
beszédét, ö ' , úgymond, ugy á.ütják
be, mint akinek nincsenek képességei a miniszteri állásra. Igaz, nem
részesült olyan neveltetésben és kiképzésben mint András>y, mert oiyan
szegények voliak a szülei, hogy még
a bölcsőjére se telt pénzük, de ő
tanult a2 élet Cs a szenvedések iskolájában, amit semmiféle kiképzés
nem pótolhat. (Taps a kormánypárton.) Kisgazdából lett miniszter,
épp ezért ismeri az összes kisgazdakérdéseve'. S rem egyoldalú. Szerinte annak a birtoknak van a legnagyobb jogosultsága, amely a legtöbb munkással dolgozik. Ez a többtermelés alapelve.
Horváth Zoltán: A nagybirtok
apotheozisa I
Nagyatádi Szabó István : Nézzenek körül a nagybirtokosok, akik
engem nem tartanak alkalmasnak
a miniszteri állásra és meg fogják
kapni a feleletet.
Haller József: Bodóné másról beszél, mikor a bor árát kéri!
Propper Sándor: A titkosságról
tessék valamit beszélni!
Nagyatádi Szabó: Kijelentem és
ezért tartottam szükségesnek a jeíen
fölszólalásomat, hogy nem taktikázásnak köszönhetem pozíciómat. Csupán ez volt a célja felszólalásomnak.
(Nagy taps és éljenzés a kormánypárton.)
Horváth Zoltán
állt föl most, hogy Nagyatádinak
feleljen. (A kormánypárt nagy része
kivonul. Fölkiáltások az ellenzéken :
Menjünk ki mi is 1 Hoiváth int a
kezével.) Nagyatádi Szabó István
azzal vádolt meg, hogy én leletezéseket akartam tenni. Én ez ellen
tiltakozom, egyáltalában nem volt
szándékomban a leleplezés. Ha a
földmivelésügyi miniszter a felszólalásomat figyelte volna, nem kerülte volna el figyelmét, hogy én
arra akart im kérni a túloldalon lévő
függetlenségeikei (Ál'andó nagy ra;),

SZBOBD
tulajdonor a házában lévő üzlethelyiség bérletét csak akkor mondhatta
föl, ha önhibáján kivül hasonló üzlethelyiségből kiköltözni volt kénytelen, addig a jövőben a háztulajdonos csak azt tartozik kimutatni,
hogy az üzlethelyiségre magának,
föl vagy lemenő rokonának van
szüksége.
Nehogy azonban túlságos méltánytalanság történjék, kimondja a
rendetet, hogy ezen az alapon nem
mondhat föl a háztulajdonos, ha a
bérlőnek a helyiségre életbevágóan
fontos okból, különösen
megéthetéséne!; biztosítása végett szüksége
van, vagy ha a fölmendás fontos
közérdekbe ütközik.
Intézkedik az uj rendtlet a tekintetben is, hogy mi történjék a meghatározott időre kö'ött és lejárt
bérleti szerződésekkel, tr.ég pedig
akként, hogy azok a rendelet erejénél
fogva határozailun időtartamú bérleti
szerződésekké
válnak át. Ezen általános szabály alól azonban kiveszi
az iparűzés céljaira rendelt egész
épületeket,
pl.
szállodüépületeket,
gyári épületeket, színházakat stb.,
amelyeknek bériéi viszonya a határozott időre kötött szerződés lejártával nem hosszaboittalik meg, hanem megszűnik.
Megnyugtató intézkedése a rendeletnek, hogy a föl mondás jogossága kérdésében továbbra is a bíróság dönt, ahova, ha a bérlő a fölmondást el nem fogadja, a fölmondás közlésétől számított nyolc nap
alatt a bérbeadónak kell folyamodnia.
Dr. Singer István.

Házat! Földet! Üzletet!

TERNBERG

Hágában ellopíák az
orosz delegáció kincsesládáját.

Szabó

ingatlan iroda által. Takaréktár-utca 3. Telefonszám: 1 0 - 5 4 Szolid és a lepmeebizhatóbb. - Állandó nagy előjegyzés házak, földek éa üzletek eladására!* iou2

Panaszjegyzőkönyvet vesznek föl
a balatonkenesei koplaltatásról.
Dr. Pálfy József jelentést tesz a népjóléti miniszternek.

Néhány nappal ezelCtt foglalkozott
a Szeged a munkasbiztositó pénztár
Balaton mellett „üdülő" tagjainak
furcsa nyaraltatásató;. Utaltunk a
Ni pszavábanleleplezettbalatonkenesei
állapotokra, ahol a szószoros értelmében koplaltatják a pínztári betegeket, ugy hogy sokan nem bírjak
ki a „kúrát" és elgyöngülve, lesoványodva o (hagyják a nyaralást.
Megemlítettük cikkünkben azt is,
hogy a munkásbiztositó pénztár nyári
soványító akciójának egy szegedi
áldozata is akadt: Wéber Gizella, a
Schwjrtz Manó féifiszabó-cég egyik
beteg alkalmazottja, aki mindössze
négy hétig birta az üdülést és a
napokban hazamenekült Szegedre. A
cég levelet intézett ebben az í.gyben
dr. Pálfy Józsefhez, a szegedi munkásbiz ositó pénztár miniszteri biztosához. A tevéiben ismertette a történteket és arra kérte a cég Pálfyt,
hogy alkalmas módon járjon el,
mert lehetetlen állapot, hogy a munkások és munkaadók pénzéből fönntartott nyaraltatási akció se.nmi ellenszolgáltatást ne adjon.
Di. Pálfy Jóisef e kérdístől munkatársunknak a következőket mon!j dotta:
Hangszerek, zongorák, gramofonok.
— Nagyon örülök, hogy a Szeged
Minden hangszerünkért jótállást vállalunk.
' nyilvánosságra hozta a balatonkenesei
Klrílul
I állapotokat, mert igy legalább ráudvart g S j H A N G S Z E R G Y A R 1 : irányul az illetékesek figyelme is. A
^gpÉ
811
Wéber Gizella ügyében küldölt levelet megkaptam és azonnal
intézkedtem, hogy tapasztalatairól
jegyzőBudapesten, RikóczI-ufA n / r
könyvet vegyen föl a pénztár. A
számú saját b é r p a l o t á j á b a n . " V / V
jegyzökönyvet jelentés kíséretében
írja meg azonnal, hogy N I L Y E N hangszerre van szüksége es mi arról d í j t a l a n u l
fölküldöm a népjóléti miniszterhez.
küldünk árajánlatot,
a n g i r e r éhat küldje
ezen újságra
postán gyárunkba.
hivatkozik.
Mivel más panaszok is lehelnek,
Jutányosán
GrafoatnlajdaiicaokJ « v l t a a d 4 k újjáalakítjuk.
i
nak legújabb hanglemezekről I n g y e n és bérnagyon szeretném, ha a panaszosok
mentve küldjük müsorjegyzékUnket.
kivétel nélkül jelentkeznének nálam,
mert minden esetről jelentést küldök
a kormányhoz.
Értesülésem szerint
a népjóléti miniszter már ki is küldött a fürdőhelyre egy vizsgálóbizottságot. A bizottság
megállapította a panaszok
jogosultságát,
tapasztalatairól
jelentést
tett
a
miniszBÉCS, julius 12. A génuai konferencia alkalmával, amint ismeretes, ternek, akinek intézkedésére már
a problémát ugy vélték megoldani valamivel javult is a helyzet.
a szovjet urai, hogy az étkezések
— A nyarata'ás módja miatt
alkalmávai a főpincérnek az orosz Különben a munkásbiztositó pénztár
bankjegynyomda
kliséivel
fizettek, is becsapottnak érzi magát, mert
azzal a megjegyzéssel, hogy-e klisék hiszen minden nyaraló
betegünk
segítségével annyi bankjegyet
nyom- nspi ellátásáért 200 koronái fizetünk,
hatnak
maguknak,
amennyit csak ezért a pénzért még a mai ár.k
akar. A génuai főpincér azonban ; mellett is elváihatjuK, hogy tisztescsakhamar rájött atra, hogy nem séges és bő ellátást adjanak. Ha
gyíz annyi rubelt nyomatni, ameny- pedig mégis keveslik ezt az összeget,
nyit a számla összege kitesz
emeljék föl, a célunk ugyanis nem
A hágai konferenciára kiküldölt a takarékoskodás, hanem az, hogy
oroszok már más módot eszeltek az odaküldölt tagok visszaszerezzék
ki, hogy kiadásaikat fedezni tudják, erejüket, egészségüket.
amennyiben a regi vagyonos családoktól elrabolt ékszerekkelés
drágakövekkel
több ládát és bőröndöt
tömtek meg és ezekkel a ládákkal
indultak
útnak.
Bécsi hir szerint a kofferek közül
a legnagyobb,
amely 360 fontot
nyomott, eltűnt. Ebben a kofferben
drágakövek
és ékszerek voltak. A
holland rendőrség nyomozást indított, de egyelőre nem sikerült a
börOndöt kézrekeriteni.
A lopást követő napon az o«x
szok sürgősen magukhoz kérettek
néhány ékszerészt, akiknek eladták
a még megmaradt értékeket és igy
fizették ki számlájukat.

S
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Dr. Pálfy József nyilatkozatára
j nincsen észrevételünk.
Helyesnek
1 tartjuk, hogy a p ina<zje?yzŐkönyvej kel fölterjeszti a népjóléti kormanyJ hoz, de — nem tehetünk róla — az
eddigi tapasztalatok nem garantálják,
hogy a sérelmezett bajokat orvosolja
is a népjóléti miniszter,
o o o o o o o o o o o o o

Erőszakos földosztás
Debrecen közelében.
DEBRECEN, julius 13. Gorove
László nagybirtokos Monostorpályi
község határán lévő birtokán az
!
aratás megkezdésekor izgalmas je
! lenetek játszódtak le. Amikor az intéző a szerződött aratókkal meg
akarta kezdeni az aratást, mintegy
9 0 - 1 0 0 környékbeli lakos jelent
meg és kijelentették az intéző előtt,
hogy az aratók ne merjenek munkához fogni, mert különben vérengzés lesz. Az intéző a cselédséggel
együtt eltávozott, mire a támadók a
137 holdnyi rozsveté-,t maguknak
learatták. Gorove László töljelentést
tett birtokháboritás miatt. A Tiszántúli Hirlap azt írja, hogy Gorove
László birtokának egy része amúgy
is megváltási eljárás alá kerülne,
de az ujabb választás idején a kortesek csaknem az egész határt elosztották a nép között, amely ebből
merítette a bátorságot arra, hogy a
137 holdnyi rozstermést learassa.

Belvárosi Mozi

Telefon: Igazgatóság 258. Pénztár 582.
Pénteken, szombaton, vasárnap
Verne Gyula magyar tárgyú regénye t

S á n d o r Mátyás

Egy magyar szabadsághős története 4
részben, 20 felvonásban. — l—tl. rész
egyszerre, egy előadásban, 10felvonásban.

i. rész: H szabadság vértanúi.
ii. rész: flntekirt orvos.
Főszereplő: R O M U A L D

JOUBE.

Azonkívül:
Grogg kapitány és a majmok és
G ogg kapitány csodák ország iban.
2 kitűnő kacagtató 1 felvon, burleszk.
. hétköznap 6 és 9 órakor,
Előadások v a s á r n a p 3, 6 és 9 órakor.
Hétfőn és kedden

S á n d o r Mátyás

Ili—IV. része Verne Gyula világhírű
regénye! Mindkét rész egyszerre, egy

előadásban.
Azonkívül:
Grogg kapitány az őserdőben, és
Grogg kapitány mint családapa.
2 kitűnő kacagtató 1 felvon, burleszk.

Bruttórészesedést ajánl a villamos a közlekedési adó helyett a városnak.

A diplomáciai bonyodalom levezetése.

Néhány hónappal ezelőtt — mint
ismeretes — a szegedi villamosvasút
belga részvényesei diplomáciai uton
lépéseket tettek a magyar kormánynál a város közlekedési adószabályrendeletének hatálytalanítása érdekében. Azóta többször tárgyaltak erről
a kérdésről a vállalat és a város
képviselői, de a tárgyalásokat nem
koronázta eredmény, pozitív ajánlatot ugyanis egyik fél sem tett. A
közúti
vaspálya
i é r v é n y társaság
csütörtökön végre megtelte pozitív
javaslatát, amely véleményünk szerint áthidalja az ellentéteket. A javaslat a következő :
„A Les Tramways de Szegedin
belga részvény társ iság, mely a szegedi Közúti Vaspálya Részvénytársaság összes részvényeinek egyedüli
lu'ajdonosa, a Szeged szabad királyi
város törvényhatósága u'ján életbeléptetett közlekedési adószabályrendelet hatálya ellen diplomáciai uton
lépéseket tett a magyar kormányhalóságnál.
A mai külpolitikai viszonyok mellet nem tartjuk kétségesnek e lépés
eredményes voltát. Súlyt helyezünk
azonban a vállalat és a város között
fönnálló jóviszonyra s van szerencsénk az ügy békés elintézése érdekében alábbi javaslatunkat abban a
reményben meglenni, hogy amennyiben azt a város vezetősége záros
határidón belül honorálja, ugy módunkban lesz ajánlatunkat a belga
részvénytársasággal is távirati uton
elfogadtatni.
A közlekedési adó elvi kérdése
kikapcsolásával, anélkül
azonban,
hogy az elvi kérdés bármely részről
föladatnék, a részvénytársaság
kötelezi magát arra, hogy
mindenkori
bruttó személyforgalmi bevételének 3
százalékát
havonkénti
elszámolás
alapján a város pénztárába
városi
részesedés címén befizet.
Minthogy a közúti vasút személyforgalmi dij'ételeinek
emelése
a
közel jövőben országszerte . ismét
esedékessé válik, a város közönsége
igy a bruttó bevétel három százalékával nem jut kevesebb jövedelemhez, mint amennyit a közlekedési
adó szabályrendeletének megalkotása idejében költségvetésileg előirányzott. Viszont elkerüli a város
azt a lehetőséget is, hogy a diplomáciai eljárás sikere esetén még
ettől a haszonrészesedéstől is elesik.
Kérjük javaslatunknak soronkivüli
tárgyalását, hogy annak a város részéről való elfogadása esetén a
belga részvényesekkel való elfogadtatást is sürgősen keresztülvihessük."
A város tanácsa valószínűleg legkö<e'ebbi ülésén foglalkozik a vállalat javaslatával.

A nemzetek leszerelése.
PARIS, julius 13. Róbert Cecil
lord, a leszerelési bizottság megbízottja cikket tett közzé, amelyben
azt fejtegeti, hogy a leszerelés csak
a népek közös megegyezésével lesz
foganatosítható és Európának egy uj
nemzeti csoportosításra lenne szüksége. Mert amig a nagyobb csoportok fogják kezükben tartani a hatalmat, mindig íönn fog állani az a
veszély, Irjgy a nagyobb csoport
ajánlatát a kisebb csoportra ráoktrojálják.
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Beszédes számok a
szegedi kisiparosság
helyzetéről.
TömagMen adják vissza az Iparengedélyeket.

engedélykérők száma is kisebb volt
és a mai forgalom azt bizoryilja,
hogy az emberek kísérleteznek, a
bizonytalanság miatt kapkodnak. Sok
olyan iparos is van, aki visszaadta
az engedélyét és ugyanabban a
szakmában, mint alkalmazott dolgozik tovább. Az alkalmazottaknak
ped g természetesen az önállósítás
a céljuk. Végeredményben kiderül, j
hogy sem az iparosnak, sem az al- J

kalmazottnr.!: nem jó a helyzete.
— Véleményem szerint az ausztriai példa utánzása (ahol az árak
az indexszámok szerint változnak)
sem javítaná a helyzetet, mert ez
a fogyasztás ismételt redukálását
okozná és igy a munkanélküliséget
növelné, mert az emberek n.'m szívesen iendelnek, ha nem tudják
előre a megrendelt cikk pontos árát.

Az egyre súlyosbodó viszonyok
hatása visszatükröződik a gazdasági
élet minden ágazatán. Ebben a szomorú csonka országban hosszú évek
óta nem hallatszik más, csak panasz.
Éppen olyan jogosan panaszkodnak
a munkások, a tisztviselők, a lakók,
a háziurak, mint a kereskedők, az
iparosok, a gyárosok, a vállalatok.
Senkinek sem gyönyörűség a jelenLONDON, julius 13. A Reuter- dóan figyelemmel kisérje a jóvátétel
legi bizonytalan élet és a veszedel- ü^ynökkég jelenti: Az alsóházban kérdését.
LONDON, julius 13. A Times
met rejtő változások egyformán fe- Wedgewood kérdíst intézett a kornyegetik mindenkinek az existen- mányhoz, vájjon a márka zuhanására sürgeti, hegy a szövetségesek alapociáját.
való tekintettel a haíalmak nem fog- san vizsgálják meg Németország
tárgyává fizetési képességét. Általában a lonA kisiparosság gazdasági hely- ják-e ujabb megfontolás
zete szintén magán viseli a mai tenni a volt ellenséges államoktól — doni sajtó amellett foglal állást,
idők bélyegét A háború előtt a mint Németországtól
újból
és
Magyar- hegy a jóvátételi problémát
kisipar fejlődése elé gátat vetett már országtól — követelt jóvátételeket.
fontolóra kell venni és Németország
a nagyipar terjeszkedése. Most, amiszámbavételével
Horné kincstári kancellár a kor- fizetőképességének
kor a nagyipar fejlődése is elakadt, mány nevében válaszolva emlékez- ujabb tervet kell kidolgozni a jóvásőt észrevehetően visszafejlődik, ter- tette' Wedgewoodot, hogy a jóvátételi tételi fizetésekre, amely biztosítsa
mészetes lenne a kisipar föllendü- bizottság a békeszerződés értelmé- valamennyi érdekelt fél előnyét.
lése, azonban ennek éppen ellenke- ben éppen azért alakult, hogy állanzője történik, a kisipar ugyanis tovább rohan a lejtőn, mert az ipari
termékeknek a fogyasztók
minimumra redukált szükséglete miatt
alig van piaca. A folyton csökkenő
fogyasztás maga után vonja az önálló iparosok csődjét, a mühelybeAugusztus közepén kezdődik a nemzetgyűlés szUnete.
zárást, a munkanélküliséget.
Napról-napra szaporodik azoknak
BUDAPEST, julius 13. Az in- tárgyaltatni.
az önálló iparosoknak a száma, demnitás v'tála lassan halad előre,
A kormány, értesülésünk szerint,
ak^r* összeroppannak a súlyos adó- anélkül, hogy az ellenzék részéről el határozta, hogy minden
ellenzéki
terhek és
a
munkakeresethiány bármiféle obstrukciós szándék is szónok után a kormánypárt részéről
terhe alatt és iparengedélyüket visz- mutatkoznék s igy nagyon való- is fölszólaltat valakit, hogy a közszaadják az iparhatóságnak. Ebben színű, hogy augusztus közepéig eltart, vélemény lehetőleg egyenlő adagoaz évben már 91 képesítéshez kö- hacsak a kormány valóra nem váltja lásban kapja az ellenzéki é3 kortött engedélymegszüntetés történt és azt a fenyegetést, hogy az indem- mánypárti véleményt
ennél még sokkal több — naponta nitási meghosszabbított ülésekben
3—4 olyan iparos adja vissza az fogja tárgyalni.
Az indemnitás letárgyalása után
engedélyét, aki nem kéoesitéshez köHorváth Zoltán rr..' beszéde volt program szerint a kormány a négy
tött ipart űzött. Itt közöljük hóna- az, amely erri a fsnyegetésre alkal- adó javaslatot,
a földadó,
kereseti,
ponként azoknak az iparosoknak a mat adott, mivel a kormány a fölidisulati
és jövedelmi adót
akarja
számát, akik uj engedélyt kaptak és Ezólalását túlságosan hosszúnak tar- lelárgyaltatni, erre azonban aligha
akik visszaadták az engedélyüket: totta. Értesülésünk szerint ennek a fog sor kerülhetni. Minden valóaz
beszédnek hatása alatt a kormány színűség szerint a kormány
L'l
Megizttnt
engedélyek wgedéljrek.
elhatározta, hogy amennyiben az indemnitás viiájt után piegelégszik
januárban
22
15
indemnitási vita során még egy azzal, hagy a négy adójavaslatot be
Febraárban
46
35
augusztus
ilyen terjedelmes beszéd hangzik ei terjessze, azután pedig
Márciusban
24
7
Áprilisban
23
21
az ellenzék részéről, az indemnitási i közepén a nemzetgyűlés nyári szüJuniusban (15-élg)
15
13
javaslatot nyolcórás illésekben fogja | netre széled szét.

A m a g y a r é s n é m e t jóvátétel kéra z angol alsóházban.

A kormány nyolcórás ülésekkel
fenyegeti az ellenzéket.

Összesen:

130

91

Az arány a mult év első feléhez
viszonyítva látszólag
kedvezőbb,
ugyanis a mult évben:
U1
Meguant
*ng*M fék ingódéi jrek

Alakok néma demonstrációja

januárban
• f^ruárban
Márciuaóan
Áprilisban
Májusban
jumi
juniusban

Tegnapi számunkban beszámoltunk arról a re.idöri határozatról,
amely megtiltotta a lakók szövetségének, hogy a módosítás alatt álló
es még érvényben nem lévő lakásrendelet életbeléptetése ellen tiltakozzanak. A lakók pintek délutánra
tervezték gyülésüket, a rendőrség elutasító határozatát pelig szerdán
kap'ák meg, ugy hogy a kerületi főkapitánysághoz benyújtandó fölebbezés elintézésére mindössze 24 óra
állott volm rendelkezésükre. Főleg
ez a körülmény késztette a lakók
szövetségéi arra az elhatározásra,
hogy
fölebbezést nem nyújtanak
be és

Az egyetlen vigasztaló körülmény
a rendőrség mostoha magatartásával szemben ma már csak az, hogy
a lakásrendeletet a nemzetgyűlés
harminchármas bizottsága már letárgyalta, módosította s szombaton meg
is jelenik az erre vonatkozó pStren
delet. Az egyetlen vigasztaló körülmény, hogy a szegedi lakók sem
maradtak veszteg s bár megmozdulásukat sikerült hivatalosan leszerelni, ez mégis egy néma démon
strdció volt a drágaság
fokozására
alkalmas lakásrendelet ellen.

« péntek délutánra hirdetett
nagygyűlésüket nem t a r t j á k
meg.

— Nem föle.bbe/ünk és nem forszírozzuk tovább a gyűlés megtarthatását. Nem akarjuk a helyzetet

összesen:

57
52
12
41
26
31

54
43
8
36
24
24

219

189

Szóval az arányszám ebben az
évben csak látszólag
kedvezd,
azonban lényegileg veszedelmes jelenségről számol be. A megszüntetett iparengedélyek száma csökkent
ugyan, de az uj engedélyek azáma
i> megcsappant, ami az» bizonyítja,
bogy az önálló ipari pálya lehetőségei korlátozódtak. Tavaly egyébként 384 uj engedélyt adtak ni és
301-et szüntettek meg az egész év
folyamán Dr. Pálfy József, az iparrí
^
' akúid érdeklődtünk
ebben az ügyben, a következőket
mondotta:
— Ezek a számok föltétlenül a
rossz gazdasági viszonyokat jellemeie én
i8
"i >
voltak
olyan önálló iparosok, akik valam 'yen
fölhagylak iparukkal, de ezeknek a száma korántsem érte el a mostani számok nagyságát. A háború elölt különben az

Nem tartják meg tiltakozó gyűlésüket a lakásrendelet ellen.

A Lakók Szövetségének egyik vezető tagja a következő nyilatkozatot
tette munkatársunk elölt:

anyira kiélezni, mint azt a rendőrség magatartása indokolttá tenné.
Teljesen kielégítő, hogy akartunk
tiltakozó gyűlést tartani és ezzel már
tudomására juthatott az illetékeseknek, hogy
Itt Szegeden is minden lakó
ellene van annak a rendeletnek, amely a klsemberak tőnkr e t é t e l é r e alkalmas.
— A Lakók Szövetsége sajnálattal áliapitja meg és veszi tudomásul, hogy a rendőrség a lakóknak
nem adja meg ugyanazt a védekezési jogot, amelyet a házigazdák
megkaptak. Kijelentjük erre való hivatkozással, hogy a nagyarányú lakbéremelés folytán számtalan kisexlsztencia összeroppanásáért azok a tényezők lesznek felelősek, akik nem
adták meg a módját, hogy kellőkép
védekezhessünk a rendeletlel szemben.

Nagy
vasúti katasztrófa
Spanyolországban.
MADRID, julius 13.
Paradosban
hajnali két óra tájban vasúti szerencsétlenség történt. Egy gyorsvonat s
egy személyvonat összeütközött. A
gyorsvonat iokomotivja, háló-, pótés csomagkocsija fölismerhetetlen
romhalmazzá váltak. Az elgörbült alkatrészek tömkelege alatt a fölismerhetetlenségig összeroncsol hullák feküdtek. A romok közül eddig harminckét halottat szedtek ki. A sebesültek száma rendkívül nagy, kilencIvenkllenc súlyos sebesültet számáltak eddig össze. A többi között
egy hattagú családból csak a családapa és a legkisebb gyermek maradt életben.

Korzó-Mozi

Telefon: Igazgatóság 455. Pénztár 1185.

Pénteken, szombaton, vasárnap

Az Unió filmipar
remeke!

Az Arany
Háromszög
Kalandorregény 2 részben,
felvonásban

17
t-

I. rész:

fl halál kflszob&n*
9 felvonásban.

Az Arany
Háromszög
II. rész:

Éleire—halálra.
8 felvonásban.

Mindkét rész egy
előadásban.
Előadások hétköznap 6 és 9 órakor,
vásárnap 5, 7 és 9 órakor. A 9 órai
előadás b nyári helyiségben lortatik.

Ócska rezei, ólmoí,

bármilyen réz- vagy horganyhulladékot legmagasabb napi árban veszek g O H B
zománcedényüzlet Tisza Lajos-körut 55. Telefon 15-35. (MihályiJfUszerüzlet mellett), MI

SZEGED

MARGÓ
Éppen tegnapi számunkban emlékeztünk meg a vásárhelyi H. kerület sorsáról és megirtuk, hogy
többek között Budavári László volt
nemzetgyűlési képviselő is puhatolódzik a mandátum után. Mára azt
tapasztaltuk, hogy Budavári László
tért nyert Hódmezővásárhelyen. Tért
nyert pedig annak egyik lapjában,
ahol ezúttal irói minőségében nyilatkozott meg. Budavári László vezércikket irt saját érdekében Hódmezővásárhely népéhez. Ez a vezércikk egyenesen irásba adott demagógia, amely a jelöltet kellőkép beajánlja a "álasztók
jóindulatába,
•me néhány mondat a nagy férfiú
alkotásából:
- És még sok mindent akarunk, amik
ott élnek lelketekben, mint rejtett vágyak.
Majd apránkint mind el fogom mondani
Nektek. E« tudom, hogy meg fogtok érteni és követni fogtok. Sok jelölt lesz.
Nagyon sok. Helyből is, vidékről is. Jó!
nézzetek a szemük közé és ne essetek
áldozatul üres jelszavadnak. Magatokat
pedig sem pénzzel, sem Ígéretekkel, sem
semmi mással ne engedjétek megvesztegettetni. Mert ez közönséges hazaáru^s.
Hazaárulásra pedig igazi magyar ember
nem kapható.
Vigyázzatok! Csak az igazságot keressétek} Álljatok egy táborba es föltétlenül
caak keresztény és magyar jelöltre szavazzatok. Nem a név a fontos, hanem a
jellem is elvszilárdsdg. Ez a legjobb ajánlólevél egy jelölt részéről. A jelöltekhez
is volna egy szavam Ne bántsak, ne gyalázzák egymást. Mindegyik mondja el mit
akar és bízzák rá a választókra, hogy ők
ítéljenek legjobb belátásuk s z e r i n t . . .

Mily szelid, „szőke" hangok ezek,
finom tollra való irás. Különös, hogy
éppen Budavári László beszél jellem
és elvszilárdságró1, aki más-más
huron pendült, mikor nem volt képviselő s mikor nem volt bukott
képviselő. De még különösebb, mikor békére inti a jelölteket. „Ne
bántsák, ne gyalázzák
egymást".
Előzőleg pedig a következőket írja
Szeder Ferenc nemzetgyűlési képviselőről :
Nem akartam hinni szemeimnek, amikor
az újságokban azt olvastam, hogy egy
nemzetközi szociáldemokrata forradalmi
röröa rongya alá sorakozott e tisztes város fele polgársága s ezzel megtagadta az
ősi háromszínű zászlót, elfordult az ezeréves Hazától s hátat fordított a krisztusi
hitnek. Mert ezt ielenti a nemzetközi szociáldemokrácia. ők nyiltan hirdetik, hogy
ott a hazájuk, ahol nagyobb darab kenyeret kapnak, ö k ledöntötték az ország határait, zsidókkal szövetkezve eladták országunk legdrágább darabjait, ö k meg
akarják szüntetni a magántulajdont, elvenni tőletek mindent, amit Ti, vagy
apáitok verejtékes munkával emberöltőkön
át szereztetek s azt kívánják, hogy javaink
fölött újra becstelen bolsevisták rendelkezzenek.
— Oh, ha valaki ezeket már az első
választáson elmondhatta volna — tudom
nem csúfolta volna meg becsületes híreteket az a megdöbbentő eset, hogy az
Urnák 1922. esztendejében, a véres kommunizmus után, hitvány agitátorok mérgező hatására, a magyarság egyik legnagyobb ellensigét ajándékoztátok meg bizalmatokkal. Dc máris becsapott Benneteket Itt hagyta e várost, mert tudja, hogy
itt vérbeli vörösök nincsenek, csak megtévesztett emberek, mig másik kerületében
Békéscsabán, igen nagy a dologkerülő
.elvtársak" száma. Oda húzta jobban a
szive, oda is ment és most ismét választás lesz Hódmezővásárhelyen.

íme : „ne gyalázzuk egymást"!
*
Már a nemzetgyűlésen érintették
azt a kérdést, hogy ki hozta Magyarországra, illetőleg Budapestre a
románokat, tegnap pedig a főváros
közgyűlésén napirend előtti fölszólalás alakjában Fóthy Vilmos foglalkozott ezzel az üggyel. Fóthy,
akitől az elnöklő polgármester megvonta a szót, nem fejezhette be
előadását, de letette a közgyűlés
asztalára Csilléry Andrásnak egy

régi ujságnyilatkozatát, amelynek
alapján az igazoló választmány vizsgálatét követelte. Csilléry nyomban
fölszólalt és védekezett a fölhozott
állításokkal szemben. Csilléry kimagyarázását a Népszava kommentálja és többek iözött ezeket mondja :
„Minthogy nem akarjuk, hogy a
közvélemé ly akár a legrövidebb
időre is fölüljön Csilléry ur mentegetfdzése során tett kijelentéseinek,
szükségednek tarijuk a következő
tények hangsúlyozását: A Peidlkormány, mint Magyarország sorsának azokban ti napokban hivatott
intézője, megbizottj i utján kötelességszerűen akart tárgyalni a románokkal. De nem tárgyalhatott velük,
mert nem akarta aláirni azokat a
fegyverszüneti föltételeket, amelyeket
a román parancsnokság
megszabott
és ehelyett támaszkodott arra a pa-

rancsra, amelyet az ántánt nevében
Clémenceau intézett volt a román
hadseregparancsnoksághoz é< amely
megtiltotta, hogy a román haderők
bevonuljanak Bup-petre. A románokkal mások állapodtak meg, azok,
akik később a fegyverszüneti föltételeket elfogadták. A Peidl-kormány
ellen rendezett puccs több zászlóaljnyi kivonult román haderő födözete mellett történt meg". „Nem baj
különben — fejezi be a Népszava
— hogy Csilléry ur napirenden
tartja azt a kérdést, igy legalább
mihamarabb sor kerül annak a
szükségszerű földerítésére, hogy kik
hivták be ide a románokat, kik vették a román katonaság hasznát
politikai célokra, hogy kik állapodtak meg a román haderővel és
szolgáltatták ki Magyarországot a
megszálló csapatok kapzsiságának*

Mi történt az internáló táborokban?
Zákány Gyula rágalmazás! bünpöre.
BUDAPEST, julius 13. Zákány
Gyula volt nemzetgyűlési képviselő,
aki mint ismeretes, az Ébredő Magyarok Egyesületének is vezető tagja
volt, később kilépett az egyesületből és a Friedrich-párt tagja lett.
Mint ellenzéki képviselő a mult év
tavaszán többször élesen bírálta az
internáló táborokat, magát az internálás intézményét és erélyes akciót
indított az internálás intézményének
megszüntetése érdekében.
Még 1920 októberében Zákány a
I belügyminiszterhez hosszabb bead' ványt nyújtott be, amelyben igen
súlyos vádakat
sorakoztatott föl
Baikóczy László
belügyminiszteri
osztálytanácsos ellen, aki az internálás ügyeket intézte. Nevek fölsorakoztatásával azt állította többek
között, hogy „megvesztegetéssel igen
sokan megszabadulnak az internáló
táborokból, sőt az internálóknak a
fele nem jut a laborokba azért, mert
már u toloncházból
kiszabadulnak
és sok esetben a vonalról, amely az
internáló táborba indul, szállítják le
azokat a gazdag zsidókat, akik szabadságukért nagy pénzt fizetnek."
Megemlítene Zákány Gyula beadványában azt is, hogy dr. Gaál János csorvai ügyvédtől 150.000 koronát kértek és ennek lefizetése ellenében megígérték neki, hogy B r kóczy László huszonnégy óra aíatt
kiszabadítja.
Bőhm Jakab budapesti ékszerész
Zákány beadványa szerint szintén
pénzért ssabadult ki. Bönm maga
mesélte el, mondja a beadvány, azt
az esetet, hogy hogyan történt az ő
internálása. Fölkereste egy elegánsan
öltözött molett nő, aki közölte vele,
hogy nemsokára internálják, de ha
százezer koronát lefizet, akkor nem
fogják többe zaklatni. Egy hónap
múlva azután le is tartóztatták az
ékszerészt, mert a kivált
összeget
nem f ize te le.
Mindezeket a vádakat ugy állította
be Zákány Gyula, nemcsak beadványában, hanem parlamenti fölszólalásában is, hogy ezekért Barkóczy
László tartozik felelősséggel, sőt
megvádolta még azzal is, hogy a laborokban megvesztegetés árán kapnak szállítási megbízásokat
egyes
'zemélyek, akik azu'án silány minőségű árut adnak. Szerinte Barkóczy
lebontatott több barakot és annak
anyagát potom pénzért eladta.
A
belügyminisztérium
Zákány
Oyula vádjai alapján lefolytatta a
fegyelmi vizsgálatot, amely teljesen
tisztázta Btukóczyt. A vizsgálat befejeztével hivatalból üldözendő rágalmazás vétsége címén eljárást indítot-

tak Zákány ellen és a bünpör tárgyalását a mai napta tűzte ki a büntető törvényszéken dr. Nagy Béla
tanácsa.
A mai tárgyaláson Zákány Gyula
kijelentette, hogy az inkriminált beadványt ő adta át herdinándy Gyula
akkori belügyminiszternek, de azt
nem ö szerkesztette.
— Az internálási kérdést — mondja
Zákány — 1921 októberében tettem
először szóvá a parlament előtt és
ott hoztam fölszinre a rendőrségi,
csendőrségi és ügyészségi aktákat,
elcsapatásokat, elitéléseket és ezek
meggyőztek, hogy 'olt sikkasztások,
lopások, csalások, panamák történtek. Ezt mind törvényhozói minőségemben teltem és igy ebben a cselekedetemben véd a képviselői immunitás.
— A parlamenti beszédet megelőzően — folytatja Zákány — látogatást tettem Ferdinándy belügyminiszternél és négyszemközti beszélgetés kapcsán közöltem vele, interpellációm anyagát. Elmondotta akkor a belügyminiszter, hogy ő is tud
a visszaélésekről és vizsgálat is van
folyamatban
— Mikor tudomást szereztem a
vizsgálatról, átadtam ne!;i a négyoldalas gépírásos iratot azzal a megjegyzéssel, hogy az abton foglaltakért nem vállalok felelös-sége;, de
az irat adatai alkalmasak a vizsgálat
lefolytatására. Az iraton különben
sem címzés, sem aláírás nincs, sőt
a sértett neve sincsen sehol kiirva,
hanem csak egy B. b:tüvel jelezve.
— A parlamenti beszédemet követőlee is folytattam i legeréi'yesebb
munká', h >gy a társadalmunk bé kéjét vjszélyejető és lelkileg fertőző
intézményi, az internáló tábort föloszlassák. A helyszínen győződtem
meg sok dologról, akción kapcsán
revízió is indult meg és sokan szabadlábra is kerültek.
— Akcióm folytán
bebizonyosodott, hogy az internáló tábor tisztviselői a nyomor vámszedői lettek.
A vizsgálat folyamán sok tisztviselőn elcsaptak. Ebben az ügyhen a
mentelmi bizottság előtt is előadtam
a dolgot.
Az elnök ezután ismertette a belügyminisztérium fegyeliai vizigálatának iratait.
Dr. Makra Lajos Zákány Gyula
védője szólalt föl a bizonyítás kérdésében :
— Törvényhozói minőségben piszkálta 'öl — ujymonu — Zákány
Gyula azokat a oorzal. aka', amelyek a zalaegerszegi i.dernáló tábjrban történtek. Enr.ik l a p j á n indult

Szeged, 1922 ImBm M.
meg a vizsgálat, a tisztviselők nagy
részé' elcsapták, a vizsgálat eredményeként a sértettet — osztály
éléről elhelyezték, a tábor
oedig
a', ártatlanok kiszabadult
Zákány
Gyula akciójának az érdenv. hogy
a táborban az ázsiai állapotok megszűntek. Zákány Gyulát törvényhozói immunitása ma is védi. Kérem
kihallgatni szerepére vonatkozólag
Ferdinándy volt belügyminisztert.
A biró-ág dr. Makra Lajos kérelmének helyt adott, a tárgyalást elnapolta azzal, hogy a legközelebbi
tárgyalásra tanuként megidézi Ferdinándy Gyula volt belügyminisztert.

Rathenau gyilkosai.
BERLIN, julius 13. Az itteni
lapok jelentik, hogy a Rathenaugyilkosokat eddig hamis nyomon
követték. A két egyén, akit eddig
követtek, két biztosító ügynök volt.
A rendőrség ujabb nyomra akadt és
valószínűnek tartja, hogy ez a nyom
helyes, mert egy szállodában, ahol
a gyilkosok megszállottak, ugyanazt
a nevet használták, mint Berlinben.
A gyilkosok kézrekeritésére kétszáz
rendőrtisztviselőt küldtek ki. Érdekes
megemlíteni, hogy a lakosság nemhogy segítségére sietne a rendőrségnek, hanem azon igyekszik, hogy a
gyilkosok kézrekeritését megakadályozza.

Szegedi Vigszinpad
Horváth Mihily-utca 8.

Igazg. telefon 258.

Pénzt, telefon 582.

Igargatő: FALUDI KÁLMÁN.
Pénteken, julius 14 én és szombaton,
julius 15-én
A juliusi félhavi műsor bucsuestéi.

Franki

Móric,

a világhírű íeiszámolómüvész és történettudós. Paratlan az egész világon I
Hihetetlenül c s o d á s mutatványaival.

Sóhlvatalban.

Köváry Gyula bohózr.ra.
JAt M i l á n t .
Tréfa. Játszák: Faludi, Bardóc, Korda.

Mlhö Ida

Charles-négyes

bucsufelléptei

Fenyő Irma, Paludl Kálmán,
Babrik János uj szólókkal.
Vasárnap délután fél 6 órakor

Zóna e l ő a d á s .
r é t helyárakkal I
Rendkívül kacigtató uj mdsor.
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Előadások kezdete este fél 9 órakor.
Helyárak • Zsölye £3, :*m:ás»zék 7U, kflrsxék 56,
zártszék 43 korona vigalmi adíval etfrfltt.
Jegyek előre válthatók a Belvárosi Mozi nappali
pénztáránál.
Kedvezőtlen idő esetén az előadások a várost
színházban lesznek megtartva.

— Cseh újság e^y magyarbarát lapról. Pozsonyból írják a
„Magyar Kurir'-nck: A pozsonyi
„Slovenska Politika" fJltünő belükkel szedett vezető cikkben foglalkozik a Budapesten megjelenő „Honvédelem
cimü lap egyik „Janicsárok" cimü cikkével, meiyet állítólag a „Slovak" cimü
Hlinkapárti lap lefordított és közölt. A
cikk azt a tényt tárgyalja, hogy a
csehek renegátokat nevelnek a tót
újoncokból éppen ugy, amint azt valamikor a törökök tették, akik janicsárokat neveitel: a rabul ejtett
nemzetek gyermekeiből. A Slovenska
Politika megjegyzi: „Ezzel a borzalmas ténnyel a Slovak újból bebizonyította, hogy kinek tesz szolgálatokat destruktív munkájával s
kinek van ebből legtöbb öröme ós
haszna. Nem a cseh nemzet hősi
önfeláldozása árán
vérpatakokkal
kiküzdött cseh köztársaságnak, hanem Magyarországnak, amely azon
van, hogy visszaf )gla!ja a Felvidéket."
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Szeged, 1922 julius 14.

hírek
J u l i u s 14.
Quatorze juillet: a francia nem*ti ünnep, három év elölt a megszállott Szegeden is végighömpölyjette szines és zajos hullámait. A
aineket főleg a szines franciák szolgáltatták, akik akkor Szeged k'lön
látványossága és egy ideig réme voltak. A Bastille bevételének évfordulója a harmadik rend diadalát és
uralomrajutását jelentette Franciaországban. Ma már csak ragyogó és
harsogó emlék a julius 14 , a francia harmadik rend imperialista epigónjai szégyent hoztak a nagy forradalomra: ma Középeurópa legyőaött, letiport és kizsarolt népeinek
léméi és hóhérai letiek. Ezen az évfordulón 133 év múlva Marseillaise
gyújtó hangjainál jóvátételi bizottsáf o k nyúzzák a szegény német és
magyar népet, a vesztett háború áldozatait és vértanúit. De mi már
halljuk az uj jövő dalát, ami a mai
Bastiileket is földre rontja és megcsinálja az európai népek szent szövetségét, amely a szabadság és igazság elvei alapján fog létrejönni. Lesz
még egyszer ünnep a világon . . .
— A zápor. Dél fdé várakozó arcok kacsintottak az égre és az eltikkadt fülek mohón habzsolták a
távolról jövő égi morajlást. öreg
időjósok hatkan állapították meg,
bogy valószínűleg esö lesz, sőt talán jég is. És mire idáig jutott a
melegben lasubb járású gondolatmenet, a nyargaló fellegek már is
néhány kövér hírnök csöppet! poiytyantottak a tüzes aszfaltra, ahol a
viz menten gőzzé vált. A tüdők éhesen nyelték a porral vegyes hűvössége). Aztán sarga fény villant át
a gubbasztó házak fölött az égen és
hullott a viz elég bőségesen. Egy
óra múlva pedig ismét fűtött az égi
katlan, a Nap es fölperzselt minden
vizet a földről.
— A volt (zegedi háziezred
bajtársi összejövetele. A bukovinai, galiciai, erdélyi, romániai és
itáliai harcterek sok dicső csatájának hősei, a színmagyar 51. honvédhadosztály vitéz^gi érmekkel
bori.ott tisztjei és önkéntesei e héten, szombaton este bajtársi találkozóra gyűlnek össze Szegeden. Az
ország minden részéből érkeznek
táviratok és üdvözlő sorok a dicső
51. honvéd és a szegedi honvéd
háziezred: a 302. honvédezred Szegeden tartózkodó tisztjeihez. Ez az
ezred volt az, amely Aradtól Ploesliig, ádáz csatákban verte vissza
1916 ban a román gárdaezredekel,
ez az ezred volt az, amelyről a nagy
német hadvezér, Falkenheyn ugy
nyilatkozott Brassóban, hogy a legjobb német g£ daezredeivel egyenlők. Amennyier. összejönnek a vitéz
honvédtisztek sokszorosan annyian
pihenik derék bajtársaik közül örök
álmukat a galiciai végtelen temetőkben, Nagyszebeni, Brassónál, Predeálnál, a Piavenál és mindazokon
a helyeken, ahol ezer és ezer magyar honvéd tanúskodott hősi halálával az ősi és a mindörökre élő
magyar vitézségről. Szombaton este
tartják a Tisza-szálló különtermében
9 órakor, a háború utáni első, országos jellegű, testvériesen bajtársi
összejövetelüket derék, volt házi
eiredünk tisztjei. Az estélyen szívesen látott vendégek az 51 Jonvédh
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beli tisztek is családjaikkal együtt

SZEGED
— A nem szorosan vettek s e g é l y e .
A városi tisztviselők egyesülete beadványt
intézett a tanácshoz, amelyben azt kéri,
hogy a természetbeni ellátás kedvezményétől megfosztott nem szorosan vett közigazgatási alkalmazottak havi 400 koronás
segélyét a mai drágaságnak megfelelő
aranyban legalább 750 koronára emelje
föl a város. A tanács a kérelmet a legközelebbi közgyűlés elé terjeszti.

— Reflekszlók egy tízéves találkozóhoz. (Beküldürték.) Tisztelt
Szerkesztő ur I A Szeged tegnapi
számában olvastunk a városi főgimnázium tízéves találkozójáról, amelyet közbejött akadályok miatt 13
évre tartanak meg. Tavaly is volt
egy hasonló találkozó az állami felsőkereskedelmi iskolában. Sok szeretett
iskolatársunkat parentáltunk el akkor
is, akik a háborúban elestek, elpusztultak vagy eltűntek. Tekintettel arra,
hogy a kereskedelmi pályára túlnyomóan zsidó vallásúak mennek,
nem tartottuk ezt akkor időszerűnek,
különös tekintettel a numerus claususra, publikálni. Azonban most nem
akarunk ilyen szótlanul elmenni egy
13 éves találkozó mellett, amelynek
veszteséglajstroma bizonyítja, hogy a
magyar zsidó diákok meddig mentek az áldozatkészségben és milyen
arányban hullottak el a vétes küzdelemben. Még ha volna is alapja a
zsidóság elleni vádnak^ hogy hazafiatlanok, akkor is intőpéldaképen
állani iit ez a statisztika, mert azt
bizonyítaná, hogy igenis az isko'lzott és végzett elemeket e léren nem
vád, hanem dicséret illeti.
— A Junius havi vigalmi adó. Balogh
Károly pénzügyi tanácsnok bejelentette a
tanácsnak, hogy a javadalmi hivatal kimutatása szerint junius hónapban 375.000
korona folyt be a várc3 pérztárába vigalmi adó cimen. A mozik vigalmi adó
hátraléka pedig másfélmillió.
— .Éksseripar* vásárol, alakit, javit,
arany, ezüst ékszereket.
992

— Véget ért a kendergyári
sztrájk. Az általános bérmozgolódás egyik örvendetes eseménye,
hogy a Wimmer féle kendergyárban
csütörtökön újra megindult a munka.
Megírtuk, hogy a munkások 75
százalékos bérkövetelése miatt kedden reggel állt meg az üzem. Szerdán a központi szakszervezet részéről Herzog Samu érkezett Szegedre
a fővárosból és megkezdte a közvetítő tárgyalásokat a gyár igazgatósága és a sztrájkoló munkások
között. Szerencsére mindkét részről
a legnagyobb megértést és mérsékletet tanúsították, ugy hogy a megegyezés sikerül'. A gyár igazgatósága a mai gazdasági helyzet fo'ytán viselt túlterheltség ellenére is
elment a méltányosság végső határáig s a munkásoknak 42*5 százalékos béremelést ajánlott föl. A
munkások a gyár jóakaratát belátva,
elállottak eredeti követelésüktől, a
fölajánlott emelést elfogadták és
csütörtökön megkezdték a munkát.
— Itt emlékezünk meg az ujszegedi
kendergyár munkásainak bérmozgalmáról is, amely valószínűleg békés
megoldást nyer, mert az igazgatóság
önmagától fölajánlotta a méltáuyos
béremelést. .— Legújabban a festőmunkások indítottak száz százalékos
fizetésrendezési mozgalmat. — A
Milkó gyár famunkásai negyven százaiékos béremelést kértek. Valószínű,
hogy 20 százalékban megtörténik a
békés kiegyezés.
— A városi alkalmazottak ruhautalványa. A városi könyvivői hivatal
fölhívja mindazokat ? városi alkalmazottakat es nyugdijasokat, akiknek joguk van
ruhautalványra, hogy igényüket julius 15-ig
a városház, földszint 12. alatt vegyék át,
mert az utalványokat julius 15. után már
nem adhatják ki.

— F e h é r v á s z o n , fehér és szines
antilop, lakk, bagaria, fekete divatos félcipők, szandálok legolcsóbbak
Robitsek cipőáruházában.
wu

— A Népszava elkobzásának
Ogye.
Budapestről
jelentik: A
vizsgálóbíró elkobozta annak idején
a NéDszava junius 25-iki szárnál,
amelyben az orosházi választásokról
van szó. Daruváry
igazságügyminiszter váhszában hangsúlyozta,
hogy az elkobzás a sajtótörvény értelmében történt és hogy a független bíróság fog ez ügyben ítéletet
mondmi. A nyomozás megállapít o d , hogy a cikk szerzője Barabás
Gyula hirUpiró, aki ellen az ügyészség a magyar nemzet megbecsülése
elleni vétség miatt vádiratot intézett.
— Ingyenes gyermekpartfflrdS. Az
ujszegedi ingyenes gyermekpartfürdő folyó
hó 15-én nyílik meg. Folytatólagos jelentkezések folyó hó 14 és 15-én délután
5 órakor a csecsemőgondozó intézet helyiségében, Tisza Lajos körút 91. szám
alatt történhetnek.

— Kabarék válsága. A Hungária-kávéház kerthelyiségében működő Sarkadi-kabaré váUágos helyzetbe jutott. A válságot az okozza,
hogy a Hungária-kávéház két társtulajdonosa között olyan differenciák
támadtak, hogy a kávéházat három
napon beiül eladják. Ha a kávéház
olyan kezekbe kerül, amelyek a helyiséget más célra kívánnák fölhasználni, ugy a Sarkadi*kabaré hajléktalanná válik és előadásait kénytelen
lesz beszüntetni. Szegeden ugy látszik minden kabaréra tragikus végzet vár. Sarkadi Vilmos, ez a vérbeli
művész, aki szerényen és szinte
észrevétlenül jött a városba és tiszta
művészi törekvésektől fűtve, idegfeszítő munkával teremtette meg
kabaréját, rászolgál a legteljesebb
elismerésre. Az igazi kabarét szervezte meg, a nyári, bohém, de azért
decens szórakozóhelyet. Társulatát a
lehetőségig nagyon megválogatta s
olyan erők, mint Baamann Erzsi, ez
a finom izlésü művésznő, vagy például Cseh Iván, a kiváló komikus,
biztosították a kabaré sikerét legalább erkölcsileg, ha nagy anyagi
sikert a szegedi közönség nem is
engedett elérni. Mi őszintén sajnálnánk, ha ez a vállalkozás most hajléktalanná válna és Sarkadi Vilmos
eltávozna Szegedről. A közönség
részvétlensége folytán a Vigszinpadnak sem megy jól a sora. Bámulatos. hogy az a nívós, fővárosi műsor, amelyet a Szegeden közkedvelt
Faludi Kálmán áldozatot, fáradságot
nem kímélve állit össze, sem talál
Szegeden elég szimpátiára. Mi a
kultura nevében reméljük, hogy ez
a helyzet hamarosan változni fog és
a közönség fokozottabb érdeklődéssel fordul a jövőben a szegedi kabarék iránt, mert végre is illene már
Szegeden legalább egy kabarét élni
hagyni. Ezzel tartoznánk a haladó,
a fejlődő Szegednek.
— Numerus clausus a tflxoltásbaa.
Tisztelni kell mindenkinek a meggyőződését, ez az általános morál. A Szentesi Kisgazda hasábjain érdekes sorokat olvasunk
;y meggyőződéses ébredő magyarról.

?örtént,

hogy az ébredőnek kigyulladt a
háza s két zsidó szaladt a szivattyúhoz,
hogy a tüz oltásában az ébredő segítségére legyen. Az ébredő ezúttal azonban
meggyőződéses ember volt s az egyik
zsidót, aki a mentőakcióban elsőnek rohant föl a padlásra, kiutasította házából.
A másik két zsidó ezalatt nem tágított a
szivattyúktól és a mentés sikerült, a ház
majdnem teljesen épségben maradt. A tűzoltásnál jelen voltak az ébredő ewbarátai
is és levonták konzekvenciáikat: „A tüz
keletkezésénél az álnok zsidó faj bűnös
keze játszott közre. A házat bizonyára ők
gyújtották föl*. Ime, a meggyőződést Tisztelet, becsület neki 1

— G y e r m e k rikók Komlósinál.
— Körmenden elkobozták a
Neue Frele P.essét. Szombathelyről
jelentik: A körmendi rendőrség a
Béc ben'megjelenő Die Voche cimü
he ilapot és a Neue Freie Presséi
elkoboztatta s mindkét lap terjesztését betiltotta.

— A fővárosi jégeső milliós
kártevése. Budapestről jelentik: A
szerdai jégeső nagy kárt okozott a
Fővárosi Muzeumban. Betörte a
muzeum három nagy termének kettős üvegtetejét, amelyet pozdorjává
zúzott. A jég és az üvegtáblák a
terembe estek és ott értékes műtárgyakat rongáltak meg. Az egyik
üvegtábla elszakított egy értékes képet, továbbá a középső teremben
egy üvegdarab bevert egy vitrint és
a benne levő ezüst műtárgyakat is
megrongálta. Az egyik teremben
levő régi történelmi selyemzászlókat
is tönkretette a jég. A kár több
millió koronára rug és a helyzet
ma az, hogy az esö beesik a múzeumba. A rendörséghez jelentés
érkezett, amely szerint egy jégdarab
a Várban egy férfinek a fejére eselt
és súlyosan megsebesítette. A város
különböző más részeiből is érkeztek
jelentések kisebb-nagyobb sérülésekről.
— Kállay dr. jogi szemináriuma
Pallavicini-u. 3. alatt fogad egész nap.
— Szabad a gyümölcs- és
hagymakivltel. A földmivelésügyi
miniszter — mint a hivatalos lap
mai száma közli — elrendelte, hogy
a sárgadinnye, görögdinnye és ringlóta további intézkedésig, a nyári
veres és sárga szilva augusztus
20 áig, a nyári alma csomagolva
augusztus 15-ig, a nyári alma ömlesztve augusztus 20 áig engedély
nélnül vihető ki vámkülföldre. A
föidmivelésügyi miniszter a zöldhagyma kivitelére megállapított határidőt augusztus elsejéig meghoszszabbitja. A friss zöldszáru fokhagyma augusztus 1-éig szintén
engedély nélkül szállítható.
— Ékszeripar I

T i k a r t k t i r - u , d ' . OrM-palott.

— A létszámfölötti városi alkalmazottak. Balogh Károly pénzügyi
tanácsnok a csütörtöki tanácsülésen
referált arról a kormányszándékról,
amely szerint a kormány a városokra akarja a tisztviselők segélyezését áthárítani, ami ellen a városok
kongresszusa erélyesen
tiltakozik.
Ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy
a város szolgálatában álló 900 alkalmazott közül 100 létszámfölötti. A
tanács legközelebb foglalkozik ezzel
a kérdéssel és valószínűleg a létszámfölöttik elbocsátását mondja
majd ki.
— Villamos világítási anyagok legolcsóbban kaphatók Zaviza, Horváth M.-u. 7

x A h o r g á s z a t kézikönyve hasznos tudnivalókat ad, nélkülözhetetlen útmutatásokat tartalmaz. Kapható
az összes könyvkereskedésekben és
a kiadó Délmagyarország Hit lap- és
Nyomdavállalatnál.
— tiebelt Ede fegyelmi ügye.
Budapestről jelentik: A hegyaljai
evangelikus egyházmtgyei törvényszék legközelebb e hónap 14-ikén,
pénteken Miskolcon ül össze, hogy
Hebelt Ede volt epirjesi, most miskolci jogakadémiai tanár fegyelmi
ügyét tárgyalja. Hebelt Edét ugyanis,
akit Sopron szociáldemokrata programinál
képviselőnek
választott,
fölöttes hatósága tanári állásától fölfüggesztette ama vád alapján, hogy
a forradalom és a kommunizmus
alatt nagy szerep: voll, amennyiben
a Károlyi-korszak alatt a közoktatásügyi minisztériumban az egyetemi
ügyek referensi állását vállalta s ezt
az állását a kommün alatt is megtartotta. Az egyházmegyei törvényszéken a vádat Birtus Dezső ügyész
képviseli.

— Rostált,csomagolt

Faszén

kapható házhoz szállítva Klein B.
Vilmos cégnél, Püspök-téri mésztelep. Telefon 13—37.
ICMO

SZEGED
— É l e t u n t a k . Szekeres János királyhalmi lakos
gyógyíthatatlan betegsége
miatt fölakasztotta magát. —
Cseresnyés
István nagyszéksósi csősz kertjében egy
diófára fölakasztotta magát. Tettének oka
ismeretlen. — Bernát Anna Remény-utca
20. szám alatti lakos csütöttökre virradóra
iugkőoldattal megmérgezte magát. A közkórházban meghalt s a bonctani intézetbe
szállították.

— Ó r i á s i tzéivihar Debrecenb e n . Budapesti jelentés szerint csüt ö r t ö k ö n országrzerte n a g y e s ő z é s e k

voltak. Debrecenben délután 3 óraKor óriási szélvihar hozta az esőt.
A vihar déli iránybó. jött és Debrecenben eddig föl nem becsülhető károkat okozott. Több helyen a háztetőket leszakította, ablakokat bezúzta, ugy hogy az utcán való közlekedés életveszélyessé vált.
o o
o o o o o o o o o o o

A SZEGED hirdetési
árai:
Egy hasáb miliméterenként
1—3-szori közlés á 2 60, 20 • / „ 52 K
4—9-szeri
„
„ 2 40, 20 „ 48 K
10 és több „
„ 2 20, 20 „ 44 K
Szöveg

között

20*/0-al

drágább.

Szalaghirdetés (4 hasáb szélességben)
első oldalon 100%-al. a többi oldalakon 50°/,- al drágább.
Gyászjelentés
hasáb miliméter soronkint 4 — K
Napihir
1—3-szori közlés soronkint 20 — K
4—9-szeri
„
„
16 — K
10 és további „
„
14 — K
Nvilttér
üzleti vonatkozású soronkint 30"— K
magántermészetű
„
40— K
Orvosi, iigy /édi, családi hir soronkint 40 K, a legkisebb díj 200 K.
Apróhirdetés szavarkint 2 K, kövér
be'üből szedve kétszeresen számit,
a legkisebb díj 20 K.
t i o r r w í / i M M E

nőlfodráaz

és

szalonja

manlcflr-

íose

Kállay Albert-utca 1. szám. (Hid-utca )

Hajfestés, minden haimunka

=

gyors és pontos készítése.

Félnapi munkára keres
és németül

magyarul

önállóan levelező
főkönyvelőt

helybeli részvénytársaság. Ajánlatokat , J ó fizetés" jeligére a kiadó1147
hivatalba kúri címezni.
I. Szegedi Cement-, Gipsz- és Teracotfaáruk gqára, Hszfaltvállalat

SZEGED.
KÉSZÍT mindennemű cementárukat, cement és márvány m o zaik lapokat, cement itatóvályukat,
csőmőszölt és drótbetétes karmantyus portland cemencsőveket, ku'gyürüket, mükőlépcsőket
és korlátokat, műkő sírkereszteket és kereteket, gipsz válasz
falakat, gipsz és m ű k ő szobrász
munkákat stb.
ELVÁLLAL terrazzó, beton- és
aszfaltburkolási munkákat, falburkolásokat fayence lapokkal és
műkővel. — Az összes építkezési
anyagok és modern cserépkályhák nagy raktára.
= = = = = TEiEFON-SZÍM: 68. :
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Szeged, 1922 julius 14.

I

IRODALOM

kereskedelmi-, ipar-, szak- és polgári iskolai tanárok vehetnek rdszt. A pályadíj
' a legjobbnak talált műnek "Mtétlenül kiadatik. A dijat nyert s dicsérettel kitünBudapesti zárótözade.
Irodalmi pályázat A Magyar Irredenta
tetett müvek közlés esetén szintén dijazszerkesztősége az irredenta irodalom fejValuták: Napoleon 4725 - 4775, font
tatnak A jeligés levéllel ellátott pályalesztése, a nemzeli gondolat ébrentartása
- - - - - . d o l l á r 1225
1 2 4 5 - f r . frank
munkák folyó 1922 év szeptember hó l-ig
s a területi integritás visszaszerzése érde98-75-99-20.
.„árka
292-302,
lira
küldendők be a Magyar Irredenta szerkében folytatott sajtópropagandája mélyí53 50—54 —, 0. kor. 4 47 5 - 4 6 7 5 . rubel
kesztőségébe. (Budapest, VIII., Szentkirályitése céljából a magyar kultura letétemé—'—
—» lei 7 2 2 - 7 32, szokol 2 7 0 0 utca 28.)
nyesei, a magyar tanári kar és pedig a
27 50, sv. frank
•
kor. dinár
felső-, közép-, (gimnázium, reál, kereske1 3 8 0 - 1 4 —, fr. dinár 1 3 8 0 - 1 4 - - , lendelmi-, ipar- és polgári iskolák tanárai
gyet márka 2223-—.
részére irodalmi pályázatot hirdet.
Irányzat. A mai tőzsdeüzlet a korona
/ . Irredenta költeményre 2000 korona
megfelelő gyakorlattal keres azonnalra nagy
várható áremelkedésére való tekintettel
pályadíjjal.
kereskedelmi vállalat.
tartózkodó hangulatban nyitott. A tőzsde2 Irredenta elbeszélésre 3000 korona páReferenciákkal és gyakorlati idő megidő későbbi folyamán a korlátpiacon, de
lyadíjjal.
jelölésével ajánlatok . P o s t a f i ó k 111"
a kulisz egy-két értékében is irányváltozás
3. Nagy nemzeű nuliunkból
vett törtékéretnek.
állott be, ugy hogy a papirok legnagyobb
nelmi tárgyú elbeszélésre 3000 korona pá'
része nyitási nívóját megjavította és kilyadijjal.
1 sebb árnyereségre tudott szert tenni. Salgó4. A területi integritás
visszr.állttásának
ban és Rimáb/tn fedezeti tételek folytán
kérdésével foglalkozó értekezésre 5000 koennek következtében Rima 200, Salgó 600-al
Telefon 469.
oat
Hradt-utca 4.
rona pályadíjjal.
emelkedett. Barátságos volt még a Déli.
Mindennemű
A pályázatban — miután ez alkalomvasút is, mig a többi értékek lassankint
kőtéláru. zsineg, zsák, ponyva, szőlőkömal a magyar kultura hordozóit kívánjuk
lemorzsolódtak és mindvégig üzlettelenek
töző
fonalak
és
háló
gyári
áron
kapható.
szóhoz juttatni, — csakis felső-, közép-,
voltak. A valutapiac igen lanyha volt, nyitáskor márka kivételével, amely rendkívül
—
iivrianmrumjuiuj.
szilárdan tendált, később a piacon fordulat állott be, a márka visszaesett 300 alá
és a nyugatiak újból tetemes árnyereségre
tettek szeri. A dollár 70 pontot nyert legU|.használt,ponyF Y O Y F I F M f f Kerékpár, hegyigumi, fut- mélyebb árfolyamához képest. A szokol 2
va,
zsineg,
picekoronával drágult. A devizapiac forgalma
va. zsinee. Dice- * I V » I
ballgumí, alkatrész, javitás
horog és kötéláru a legol- S á r j a és v 8 r 8 s r e z e t , legolcsóbb Szántó Lajosnál,
a tőzsdeidő első felében élénk volt és a
csóbban ifi. Klonkay Andor- ócskaruhát, fehérneműt leg- Korzó-Mozi házban.
bankok a nyugatiakat vásárolták. Prágáion
nál Tisza Lajos-körut S2., magasabb áron csak iritz
ban igen változatos üzlet volt, majd nagy
sz-.yoipiac.
905 vesz Feltámadás-utca 22.1039 Bútorozott szobát Kiadni
tételekben kínálták, majd pedig zárlat felé
vagy találni a legkönnyebb a
újra a kereslet kerekedett fölül.
Mindenkinél
legmagasabb ü v e g e t bármily mennyiség- Szeged apróhirdetései utján.
áron veszek ó c s k a v a s a t , ben, térfiruhát, fehérneműt Konyhaedányek, zománc
Terménytőzsde.
rezet, nikkelt, ólmot, hor- a legmagasabb ai ban veszek. edények, konyhaberendezéTerménytőzsdén a külföldi fizetési eszWeissenberg,
Atlila-u.
8.
9S6
ganyhulladékot, tollat, üveközök erős áresése, valamint a bőséges
geket, felső- és alsó ruhákat. K s r e s k e d ö s e f é d s k leg- sek gyönyörű választékban.
esőzés következtében a kereslet lényegeBoldogasszor'v-sugárut 40, gyorsabban a Szeged apró- Kerékpárguniík, Pfaf-gépek,
sen alább hagyott, ugy hogy az üzletmeNagykörúttal szemben. I f j . hirdetései u.ján kapnak állást l ü z ! { ő, benzin, karbid, zsebnet ma jelentékenyen nyugodtabb volt az
Zsemberi.
978
kés-raktár Szántó Józsefnél,
elmúlt napokénál és a- buza 50, árpa 50,
M é r l e i k é p e s ftikönyzab 150, tengeri 60, korpa 50, repce 800
városi bérpalota. ícot
G y o n j y a legnagyobb vá- V e i d , magyar-német -szerb
koronával lett olcsóbb.
lasztékban Seelenfreundnénál
levelező, sok évi gyakorlatFiatal
banktisztviselő
ke,
Hivatalos árfolyamok : Buza liszavidéki
kapható, Tisza Lajos-kör- tal állandó vagy óránkénti
ut 48.
54 foglalkozásra ajánlkozk. — res azonnalra szép, tiszta ! 5 0 5 0 - 5110, egyéb 5000-5050, takarmányCim a kiadóhivatalban. 1124 bútorozott szobát. Cim a ki- j árpa 4100—42C0, rozs 3350 - 4000, köles
H a s z n á l t r u h á i t legjobban
adóhivatalban. Cim: Dobrln )
, sörárpa
, zab 5200-540J,
értékesíti, ha a Szeged apró- I r o d a a z a a i é l y z a t a t leg- Hugó, Gabona és Árukerestengeri 4325-4375, korpa 2900-2050.
hirdetései között kínálja el- könnyebben kap, ha felad kedelmi R.-T. szegcdi fiókja,
adásra.
;
Zürichi tőzsde.
egy apróhirdetést a Szegedbe
Kállay Albert-utca 6.

Tőzsde

Perfekt gyors- és gépirónőt

VflRGH HIHlllYgJgSSrt, Szeged

STSS

Zsák

10 szóig 20 korona, minden további szó 2 korona.

Nyitás:
Berlin 129, Hollandia 202 70,
Newyork 522, London 2320, Páris 43 40,
Milánó —•—, Prága 1110, Budapest
r d, ! 0'4<>, Zágráb 0 — , Varsó O—, Bécs
0-02, o, bélyegzett 0*00, Bukarest —.
tc 2
1
Zárlat: Berlin 125, Hollandia 202 70,
Frissen csapolt kőbányai sör, kitűnő borok I Pompás ebédek, vacsorák és zónaNewyork 522 l L London 23 19 Páris 4 3 1 0
reggelik t Abonomák ebédre és vacsorára elfogadtatnak. Minden pénteken h a l p a p r i k á s t i Milánó 23-60, Kopenhága —•—, Prága
A nagyérdemű közönség szíves támogatását kéri S Z f l C H T L N ] O S vendéglős. 1028 • 11 00, Budapest 0 40. Zágráb 1-55, Varsó
00&7„ Bécs 0-02, o. bélyegzett 0 02*/,.
1
Esti
Zürich:
Berlin 118, Newyork
Fájdalomtól porba sújtva tudatjuk, hogy édes kis
5 2 2 - - , London 23 18, Páris 42-90, Milánó
23*55, Zágráb 155, Prága 1120, Budapest 40 Wien 0-02, Osztrák bélyegzett
2'/,. Varsó 9'/,.
a Gondviselés kifürkészhetlen akarata folytán 15 hónapos '/órában
Budapest Berlinen át Zürichre: 40 2.

„Szent István" sörcsarnok és étterem i \ :

B A B Á N K

f. hó 12 én ártatlan lelkét az Urnák visszaadta.
Letörött kis rózsabimbónk földi maradványait f. hó 14-én
délelőtt 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a zsidó temető
cinterméből.
E m | é k o 8 z i v ü n k b e n ö r ö k k ó fog élni.

Délutáni magánforgalom:

Olcsó díjtétel minden valutában.

(Magyar Altalános Takarékpénztár r.-t.
szegedi fiókintézetének jelentése.)
4 órakor: Valuták: dollár 1245-1255,
dinár 13-70—1400, márka 290-298, lira
': lei
, szokol 2750-2800.
Devizák: Bukarest —•
•—, Berlin
2 9 0 - 298, Milánó _ •
•-,
Páris
104-—108*—, Prága 2T50-28-00, Wien
4 5 5 - 4 6 5 , Zágráb 3 5 5 - 6 5 .
ö órakor: Valuták: dollár 1340—1360,
dinár 14-70-1490, márka 2 9 0 - 2 9 5 ,
lira
—•
•—, lei
, szokol —•
.
Devizák. Bukarest —•
, Berlin 290
295, Milano —•
•—, Páris 106-110,
Prága — 00
00, Wien 4 60—480, Zágráb 3 6 0 - 7 5 .

U O N R C " Magyar —Német—Svéd Szállítmánybiztosítási
„rlnnCO
Részvénytársaság.

Laptulajdonos: .SZEGED" lapkiadóvilUtat r.-t

Részvétlátogatások mellőzését
kérjük.
(Minden külön értesítés helyen.)

Beck Nándor és neje Kertész Irén

P<5Ck

Fürdőhelyekre

mint izUlök.

Zsuzsa mint testvér.

1138

utazóknak

ajánljuk utipodgyász biztosítási kötvényeinket vasúton, hajón, kocsin való
utazásokra. Hotelben előforduló lopási károkra is.

Képviseli:

Jiprcii"

tacftíii

Szltiaipfci

Bészrényttaáíí

Tisza Lajos-korul 59, Korona-uíca sarok. ,,02 Teleion 12—90.

ERNŐ

: Vigye be
j Hozza be Í8S3!?©
1

A Belvárosban

5-6 siobás

FeldOs uerknztO: VERMES

A

991

csóbban
az
csóbr
Takaréktár- utca.
Gróf-palota,

Ekszeriparbaí;

latcásí

= = keresek augusztus l-re.
Ajánlatot „ L u x u s - l a k á s " jeligére kérek a
kiadóhivatalba.
i^ltnagvarorszáf! Hirlap- és Nyomdavállalat, Szeged.

Tulajdonos:

Weissberger iászló.

Poloska

tökéletes kiirtására legbiztosabb a Franki-féle
Poloaka-halál. Foltot
nem csinál. A petéket
is kiirtja.

Nagv Ivtg . SO KOR.
PróbaBvce . SO KOR.
Kapható tgyadflli
FRANKL ANTAI. gyÓK>szertári S/rged, FelaőyAros.

