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Egyes s i á m á r a 16 k o r o n a .
Hirdetési érak: Félhasáboa
i mm. 9, egy hasábon 16, másfél hasábon'25 K. Szövegkfizt
25 százalékkal drágább. Apróhirdetés 8. kövér belükkel 16
K. Szövegközi! közlemények
soronkénl 100 K.Nyilllér, családi és orvosi hír 100 K. Többszöri feladásnál árengedmény.

•nrketitAaég é* kladóhlvoa l : Kölcsey-utca 6. (PrófétaU&U6, I. emelet 6.) Telefon
0—SS. A .Szeged" megjeleA hétfő kivételével minden
M p . Egyei szám éra 16 korona. Előfizetési árak: Egy
fcónapra Szegeden 260, BudatMtea éa vidéken 280 kor.

Szeged, 1923 január 10, SZERDA.

IV. évfolyam.
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A muh-borju.
A muh-borju nem olyan kézzel fogható történelmi alak, mint például Vilmos császár*, vagy
Csllléry András fogorvos,í de attól tartunk, még
ónáluk is halhatatlanabb. Pár száz évvel ezelőtt
sokat foglalkoztatta az irodalmi köröket és egy
brémai tudós német külön könyvet is irt róla.
Adamus Webernek hívták, arról is maradt
disszertációja, hogy az üdvözültek mit esznek
a menyországban és milyen ruhában járnak, —
tehát konstruktív ember volt, noha lutheránus,
ennélfogva azt is elhihetjük neki, amit amuhoorjuroi feljegyzett a kesoDDi korok okuiasara.

A muh-borju a biblia két jeles állatával tar
tott atyafiságot, a leviatánnal, meg a behemóttal, ennélfogva éppen ugy nem látta soha élö
ember, mint azokat. De mindenki tudta, hogy
van, mert mindenki megbízható forrásából hallott róla, ki a borbélytól, ki a kovácstól, ki a
keresztanyja sógorától. Az hitelesen megállapítható volt róla, hogy a zsidók szabadították rá
a világra, amennyiben azok addig étettek embervérrel egy ártatlan borjut, amíg rettenetes
vadállattá nem változott, aki nappal elbujt az
ürgelyukba és csak naplemente után kóborolta
be az utcákat, de akkor m á r olyan nagy volt,

mint egy háromemeletes ház és még az ablakokon keresztül is kiráncigálta az embereket
az utcára és ugy nyeldeste el őket, mint kutya
a legyet. Aminek az volt a természetes következménye, hogy amelyik városban a muh-borju
megjelent, ott esti harangszókor bezárták a
kapukat, mindenki lebujt a pincébe, senki lelkes
állat az utcára ki nem ment, a vigyázó bakterek is kerestek m a g u k n a k valami biztos csapszéket, ahol megvirradhattak — ennélfogva
p á r hét alatt ki volt fosztva az egész
város.
Es mikor ház feltöretlen, fal kiásatlan, szekrény
kiürittetlen nem maradt, akkor a muh-borju

mindig tovább ment egy várossal, aztán egy
országgal és száz esztendő alatt bejárta egész
Európát.
Az olvasó erre azt mondja, hogy ez nagyon
szép mese, de hát mi köze neki ehhez? Hát
az a köze, hogy a muh-borju nem döglött
meg a tizennyolcadik századnal, a muh-borju
halhatatlan állat, a muh-borju most is szerte
kóborol a világban és a muh-borju becses
személyében jelenleg éppen itt miköztünk tartózkodik, Csonkamagyarországon.
Csakhogy
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volna mindenki, azt most mind a muh-borju
(eszi, amit senki se látott, de mindenki meghifel rá, hogy a szomszédjá|átta. És nem keressük azt sem, ki látja hasznát ennek a lázas
reszketésnek, amely uj izgalmakkal nyüvi tovább az országnak amúgy is rég beteg idegeit,
de kérdeznünk kell, hogy hol vaHnak a vigyázó örök, akiknek kötelessége mindent látni és

6-ik szám.

mindent hallani I ők annyi mindent látnak és
hallanak, ami nincs, — miért nem vesznek
tudomást erről a pusztító fantaziálásról? És
miért nem döíik le az ország rendjét és nyugalmát védő lándzsájukkal, amellyel mindig
szúnyogok tüdejét veszik célba, a rettenetes
muh-borjut, amely fülük hallatára ordítja be
az országot?

Bethlen közeledése az
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össze a párt
tagjai. Az első beszédet Nagy Emil mondotta.
Kifejtette, hogy soha kormánypártra a történelem az erkölcsi teherviselés terén akkora súlyt
nem helyezeit, mint a mostani kormányra és
kormánypártra.
— Az én télelem — mondotta — a házszabályt evizió állal megrendszabályozott
képviselőház.
Bethlen István gróf szólott ezután és beszédérájára

igen

nagy

számban

gyültek

ben ezeket m o n d o t t a :
—
Összetartani, mint magyar embereknek,
kötelességünk. A külpolitikában olyan esemé-

nyeket látunk, melyek bizonyára uj Európát
érlelnek. A törökök győzelme felvetette a keleti
kérdést- a maga egész szélességébea. és itt van
a másik probléma is és ez a párisi konferencia
meghasonlása. Fordulat állott be a német reparáció kérdésében is. Csak az a kérdés, hogy
fordulat állott- e be a szövetségesek' kérdésében
is. Az az idő végéhez közeledik, amikor a
győztes hatalmak szövetsége egységes akarattal
diktálta Európa sorsát. Talán még megvan
m a g a az ántánt, de némi szak?dék már mutatkozik testén, melyeken keresztül egyik-másik
nép törekvései, másik oldalon az elnyomottak
jajkiáltásai hangzanak fel. Tudjuk, hogy a
magyar reparáció kérdésével eddig komolyan
nem foglalkoztak, de érezzük, hogy rövidesen
eldől ennek a kérdése is. En ebben a kérdésben
azon az állásponton vagyok, hogy ma a kormány nem hivatott egyedül ebben a kérdésben
dönteni, mert a nemzet jogosult
ebben a kérdésben dönteni. Ne féljen tehát senki ebben az
országban attól, hogy meglepetések elé állithatjuk. Ha ebben a kérdésben bármiféle döntés
elé kerülnénk, nyiltan fogunk tárgyalni a nemzetgyűlésen annak egyes tagjaival, mert kötelességünknek tartjuk, hogy ne a kormány, hanem a
nemzet döntsön ebben a kérdésben.

utcában, vagy egy városban, hanem egyszerre
végig bömböli az egész paraszti majorságot,
A mi feladatunk elsősorban az, hogy mint
ami a régi Magyarországból megmaradt.
magyar kormány, a külpolitika eseményeit fiFölöslegesnek tartjuk leltári pontossággal le- { gyelemmel kisérjük. Erezzük, hogy ezekben az
irni a mi mostani muh-borjunkat, mert hiszen időkben létünk mindig fenyegetve van. Másoaz olvasó úgyis tudja, amit tudni kell róla. dik kötelességünk, hogy baráti jobbot nyujtBorzasztó vérszaga van, a fogai ugy csattog- sunk mindazoknak a nemzeteknek, melyek fenak,
Í T ' ^mint
T k 3a gépfegyverek,
8ePregy.yer®K» a hasában pedig f é :7 b '^i"tobboTnyújtanak. Ez azoka"annak,
ágyuk zörögnek, — isten legyen irgalmas a mi 1 ' e n K c a r a ! 1 ? u Vsnreilárra! tárevalnk a b b a n
bűnös leikeinknek. Tisztára ugyanaz a muh- j h o g ^ a z ^ z t r á k ^ k a n ^ a l tárgyalok^abban
borjú ez, amiről Adamus Weber örökbecsű 2z~írányb?n, hogy Ausztria és Magyarország
munkáját megirta. Éppen ügy nem látja senki, között a súrlódási felületet kikapcsoljuk. Szükd
e éppen olyan hiteles helyről hallott róla. A séges ezután, hogy megőrizzük hidegvérünket,
mert enélkül ezeket az időket lehetetlen átélni.
a
K?aSr
, Orosházán, sőt a városháza előtt a
Ez a nemzet már átélt egy világháborút anéla k
é
en a z t n e m
hoev eVt r
PP
mondja senki,
kül hogy egy percre is megingott volna benne
ldW^ v o l n a m u h - b o r j u t a zsidók hiz- a hit a jövő tekintetében és sajnos, most azt
látjuk hogy a nemzet mintegy a női hisztéria
azokkal hozzák kapcsolatba,
a
akik még
bibliának is rossz néven veszik, jeleit mut; tja, hogy egy és más híresztelés alkalmas a nemzet nyugalmának megbontására.
hogy nem egészen zsidómentes.

ellenzékhez.

Hiszen elég, ha rámutatok arra a perfid munkára,
melyet egyes körök pénzügyi frontunkkal szemben kifejtenek. Mindazokkal szemben, akik
ilyen érdekből kiindulva hamis híreket terjesztenek, a kormánynak kötelessége a legnagyobb
szigorral eljárni, mert jegyezzük meg jól, hogy
egy szervezett maffiával állunk szemben. Amikor ezek a hiresztelök látják, hogy a magyar
közönséget nem lehet félrevezetni, akkor nekünk imputdlnak
háborús
törekvéseket.
Mindezekből azonban egy szó sem volt igaz.
Most
más kisebb eszközökhöz nyúlnak. Azt mondják, hogy nincs az államnak gabonája, vissza
kell tartania a gazdának a gabonát, mert majd
az állam drágábban fizeti meg.
Vannak azonban továbbmenő kötelességeink
is. Ebben az országban a rendet fentartani a
kormánynak kötelessége és nem szabad felesleges ellentéteket kreálni. Ez nem jelent annyit,
hogy egy akol, egy pásztor. Az, hogy az ellenzékkel külpolitikai megbeszéléseket folytatok,
at a msi időkben kötelességem, meri kifelé
ennek a nemzetnek egységes frontot kell mutatni. Ennek előfeltétele az, hogy az ellenzéki
pártokat is tájékoztassam a külpolitikai helyzetről. A belső egységes frontot nem azáltal
érjük el, hogy az összes pártokat összekovácsoljuk, hanem ha foglalkozunk azokkal a kérdésekkel, amelyekkel foglalkoznunk kell, mert
hiszen a nemzetnek lelki szükségletei vannak,
amelyeket minden körülmények között ki kell
elégíteni és amely kielégítés mellett a pártellentétek és különféle felfogások mindig felszínre fognak kerülni. Nem tehetjük tehát azt,
hogy olyan törvényjavaslatokat, amelyekre a
nemzetnek szüksége van, visszavonjunk csak
azért, mert politikai ellentéteket szülnek.
Az ellenzéknek is vannak kötelességei. Elsősorban kötelessége, hogy minden személyeskedéssel felhagyjon a mai nehéz időkben. Ha
ők a maguk részéről a megegyezésre nem hajlandók, akkor a magam részéről az a felfogásom: Veletek, ha lehet/ nélkületek, ha muszáj!
A magyar társadalomnak is vannak kötelességei. A magyar társadalom szűnjék meg felülni azoknak a különféle hitegetéseknek, amelyek rendszerint ellenséges forrásból származnak. A magyar társadalom tartsa ezt kötelességének és a magyar kormány segítségére kiván
lenni ebben a muhkában, mert csak a társadalom
és a kormány összefogva lesznek képesek a nehéz időkben helytállani
és egységes
frontot mutatni azokkal
a törekvésekkel
szemben, melyek ellene készülnek.
Ez a párt oedie
k

? k^rmány

és
U0hV.ánbn? 1\
személyem
mellett. Ebben az értelemben emelem poharamat a párt egészségére.
t a P s s a l é s éljenzéssel
f
fogadott beszede után több.képviseiő szólalt fel.

. Mi nem tudjuk, hogy k i d a j k á M a a m u h b o r _
jut, de biztos, hogy jól dajkálta, mert a fantasztikus rém hetek óta ijesztgeü az emberekijelentette a sajtó képviselői előtt, hogy a török deleket, illetve hetek óta ijesztgetik vele egymást
Lausanneból érkező hírek szerint az ottani angol
82
emberek és a muh-borju máris hihetetlen delegáció erélyesen cáfolja a híreket, hogy az angol gációnak továbbra is fenn kell tartania eredeti álláspusztításokat végzett gazdasági életünkben és I csapatok Konstantinápolyt rövidesen ki fogják flriteci. pontját a tengerszorosok kérdésében. .Törökország
az emberek idegeiben. Hogy napról-napra drá- Barrére visszaérkezése óta a teljes ülések ismét meg- reméli, hogy az összes feltételeket kielégítő békét fog
gul a kenyér, a tej, a 2 sir, a Cipő, a ruhj, a kezdődtek. A kisebbségi bizottság holnap fog Ülést tudni kötni. Meg vannak győződve, hogy a hatalmak
őszintén óhajtják a békekötést s igy respektálni fogják
lélekzetvétel, hogy annak is felfelé megy a z tartani.
a török követeléseket.

Az angolok nem üritik ki Konstantinápolyi.

ára, aminek

természetszerűleg az esését

várta J

Hassán bej Angorából jövet Lausanneba

utazott és

SZEGED

Szeged, 1923 január 10.

M e g k e z d ő d ö t t a Ruhr-vidék m e g s z á l l á s a .
A Frankfurter Zeitung éjjeli jelentése szerint
tegnsp este spahik megszállották a Mosel
luxenburgi oldalán levő vámhivatalokat. Elterjedt hirek szerint negyvenötezer ember, többnyire sphai fog a Ruhr-vidékre bevonulni.
A Berliner Tagblatt esseni távirata szerint a
francia csapatok már tényleg megkezdték
Essen
vidékének
megszállását.
Megbízható hirek szerint Mainzből 38 vonat
van útban francia csapatokkal és futott be tegnap délután óta Robingen—Mühle—Imsdorf—
Duisburg—Hauptbahnhof é3 Duisburg—Hochfeld állomásokra. A személy- és áruforgalom
eddig nem szenvedett zavart.
A Times esseni küiön tudósítója tegnapi keltezéssel a következőket táviratozza: Schaeffer
esseni polgármester különösen kiemelte, mily
veszélyekkel és nehézségekkel jár Essenben a
katonák elszállásolása. A lakásinség rendkivül
nagy. A helyzet ma az, hogy 14.000 embert
nem tudnak fedélhez juttatni. Képzelhető, mily
érzésekkel fogadná az esseni lakosság, ha ilyen
körülmények között kényszeritenék a várost,
hogy nagyobbszámu katonai csapatot helyezzenek el. A Ruhr-vidék egyik legnagyobb szakszervezetének vezetője kijelentette a tudósitó
előtt, hogy a levegő tele van villamossággal.
A munkások körében igen nagy feszültség
uralkodik. A munkások eddig nyugodtak maradtak, mert még mindig hittek benne, hogy
Anglia és Amerika valamikép elhárítja róluk a
legrosszabbat.
Az Havas-ügynökség jelentése szerint a jóvátételi bizottság délelőtt fél 11 órakor megkezdte az 1922. évi német szénszállítások felől
a tárgyalást. Bradbury mindenekelőtt kifejtette,
hogy az ő felfogása szerint miért nincs ok
arra, hogy megállapítsák Németország mulasztását. A bizottság
hivatalosan
megállapította
Németország
mulasztását
a
szénszállításoknál.
A mulasztás kimondása
melleit három
szavazat
hangzott el, ellene pedig egy, az angol delegátusé.

A Ruhr-vidék megszállása
szenzációs
fordulatot hozhat az európai
politikában.
Hiteles
hirek ugyanis arról szólnak, hogy Svédország

a Ruhr-terület megszállása esetén a népszövetséghez szándékozik fordulni.
Helsingforsbói távirat érkezett a francia fővárosba, amely azt újságolja, hogy a szovjetkormány gróf Brockdorff-Rantzau német követ
jegyzéke folytán elhatározta, hogy a Ruhr-vidék
megszállásának esetén az ántánt valamennyi
aiattvalóját letartóztatja és koncentrációs táborba
összpontosítja.
Olaszország nem fog részt venni a Ruhrvidék megszállásában, minthogy mindig ellene
volt az erőszakos eszközöknek, azonban a párisi konferencia meghiúsulása dacára sem akadályozhatja meg Franciaországot cselekedeteiben. Amellett azonban Olaszország
sem mondhat le jóvátételi jogairól és ezért hajlandó mérnököket küldeni a Ruhr-vidékre, a&ik a széntermelést ellenőrzik. Olaszország nem nézi túlságos pesszimizmussal az eseményeket.
Olaszország nem kívánja a Ruhr-terület megszállását, azonban kívánja, hogy Franciaország
minden tekintetben kielégíttessék. Sokan kétkedéssel kisérik figyelemmel az eseményeket és
az a vélemény jutott túlsúlyra, hogy ha a dolgok igy alakulnak továbbra is, akkor a Ruhrterület megszállása minden következményével
együtt kikerülhetetlen, de hogy mik lesznek
ezek a következmények az általános európai
politikai helyzetre vonatkozóan, még senki sem
tudja.
A Times irja, hogy abban az esetben, ha a
németek ellenállást fejtenének ki a Ruhr-terület
megszállása eilen, Lengyelország kész Franciaországnak megtenni azt a szolgálatot, hogy
Felsöszi éziában katonai hadmüveleteket rendel eí.
Berlinből érkerett hirek szerint a lakossá,
általános hangulatán nem látszik izgalom,
német kormány kijelentette, hogy nem bocsátkozik tárgyalásba Franciaországgal, ha Essent
már megszállta és erélyesen tiltakozik az ellen,
amit a versaillesi szerződés megsértésének tartanak. Az esseni lakosság teljesen nyugodt, a
tüntetés, amelyet Essenben Ausztriának Németországhoz való csatolása érdekében akartak tartani, a francia okkupáció ellen irányuló tüntetéssé fajult. A szónokok teljes nyugalmat ajánlottak.

LWAíUJUtuimmim m n v r m

Folyik az indemnitás vitája.
A nemzetgyűlés mai ülését háromnegyed 11
órakor nyitotta meg Scitovszky Béla elnök.
Napirenden az indemnitási törvényjavaslat
általános vitájának folytatása.
' Haller József az első felszólaló. Nem szavazza meg az indemnitási törvényjavaslatot,
mert az ország szempontjából nem tartja kívánatosnak, hogy ez a kormány továbbra is
intézze az ország ügyeit. A keresztényszocialista
munkásság szervezkedési szabadságáról beszél.
A szociáldemokraták üléseit nem oszlatták föl
annyiszor, mint a keresztényszocialisták és a
keresztény ellenzék gyűléseit. A jóvátétel kérdésével foglalkozik. Hihetetlen, hogy akadjon
egy ember ebben az országban, aki azt a felfogást vallaná, hogy megfizetjük a horribilis
jóvátételt. Az adózási rendszereket helyteleníti.
KonJunktura a

kormányzópártban.

Kritizálja a kormányzópárt összetételét. Élesen
kel ki azok ellen, akiket a konjunktura vitt a
kormányzópártba. Az a meggyőződése, hogy
csak szociális politikával lehet nagy nemzeti
összetartást létrehozni. A kormány részéről nem
Iát ilyen politikát, ezért a kormány iránt bizalmatlan.
Egy ok a rendtörvényre.
Eöri Szabó József megszavazza az indemnitást. Minduntalan a mai helyzet megbuktatására,
a helyzet felbontására törekszenek s igy természetesen nem lehet csodálni, ha a kormány
a rendtörvénnyel jön. A földbirtokreform végrehajtását birálja és kijelenti, hogy a végletekig fog
küzdeni érte. A földreform végrehajtásával kapcsolatban szól a nagybirtokosok szűkmarkúságáról, felhívja a kormány figyelmét, kövessen
el mindent a földreform végrehajtásának gyorsítására. A szociális bajokra akar rámutatni,
amikor megemlíti, hogy gróf Hunyadi uradalmában a mezőgazdasági munkások 50—60 és
a munkásnép 30—40 korona napibért kaptak a

mult évben. Szükségesnek tartja minél előbb
törvényjavasiatot beíerjeszteni a mezőgazdasági
munkások bérének rendezésére vonatkozólag.
A forgalmi adó igen nagymértékben sújtja a
vidéki kisiparosokat. Az általános kereseti adó
is inkább a falusi kisiparosokat terheli. Nem a
kisemberek terheit kell növelni, hanem progresszív alapon a nagytőkét.
Az újságírás szégyene.
Várnai Dániel a következő felszólaló. A rendtörvényjavaslatot pontról-pontra ellenzi és bírálja.
Foglalkozik a sajtóval s ezzel kapcsolatban
annak felelősségével. Azt állítja, hogy a magyar
újságírásban olyan hangok fordulnak elő, amely
szégyene az újságírásnak. Ezt a hangot Bangha
páter honosította meg.
Elnök figyelmezteti a szónokot, ne támadjon
távollevő egyéneket, mert azok nem védhetik
magukat. (A szónok beszédét közbeszólásokkal
kisérik: Birálja a „Népszava" tónusát. Farkas
István: Az orgovánvl gyilkosságokról
beszéljenWolff Károly: Náváy és Hollán meggyilkolását
mondja el. Zsirkay János: Olvassák el a márványtáblát a Nádor-laktanyában.)
.
Várnai
beszédének további részében
állítja, hogy nem állhat fenn az a vád, mintha
a lapok izgatása járult volna hozzá a non*
összeomlásahoz és a hadsereg lezüllesztésénez.
Nézete szerint a bolsevisták nem is kerülhettek
a frontra. Kijelenti, hogy sem a hírlapi cikkeknek, sem a bolsevizmusnak, sem az ellenzi
által terjesztett röpiratoknak nem volt részük az
összeomlás felidézésében.
..
Az elnök az ülést
óráig felfüggeszti.
d é l u t á n

4

A délutáni ülés.
A nemzetgyűlés délutáni ülését egynegyed 5
órakor nyitotta meg Huszár Károly a elnök.
Várnai folytatja beszédét. A székelyek is
csak addig harcoltak, mig meg nem tudták,
hogy a bolgár front is fölbomlott.
(Felkiáltások:

Nem igaz, a székelyek az utolsó pillanatig kitartottak.) Idéz Kubinyi tábornok könyvéből,
hogy a frontbomlást a hadvezetőség hibái
idézték elő. Az indemnitást nem fogadja el.
Zsirkay kommunista lapot szerkesztett
Zsirkay János személyes kérdésben szólal
fel. A délelőtti ülésen egyik képviselő azt mondotta, hogy a .Tüz" cimü szegedi lap szerkesztője és kommunista volt. Arra nézve, hogy
mint állítólagos volt kommunista most keresztény politikát folytat, megjegyzi, hogy Pikler
pártja is együttműködik olyan politikusokkal,
akik a keresztény nemzeti irány színpadáról
léptek a politika színpadára és most a keresztény politika ellen küzdenek. Tény, hogy a
„Tüz" cimü szegedi lapnak szerkesztője volt.
Sokorópátkai Szabó István szólal fel ezután.
Válaszol Várnainak az ő személyére vonatkozó
vádjaira. Hangsúlyozza, hogy a kommunizmus
bukása után azért került a miniszteri székbe,
mert a földmunkáspártnak volt az elnöke és
nem azért, mert neve hasonló volt Nagyatádi
nevéhez. Foglalkozik az indemnitási javaslattal.
Sürgeti a földbirtokreform végrehajtását. A
többtermelés szempontjából rendkivül fontos a
földreform gyors keresztülvitele. A mezőgazdasági munkásokon azonban nemcsak ezzel lehet
segíteni, hanem egyéb szociális intézkedések
behozatalával. A munkabérek legyenek olyanok,
hogy abból minden munkás tisztességesen
megélhessen.
— Nem agrárpolitika folyik, hanem agrár
türelmi játék. A kisgazdák nem akarják felborítani a helyzetet, inkább javaikból áldoznak
nap-nap után. A forgalmi adót egyformán viselje mindenki. Az indemnitást elfogadja.
A s z e l g a b i r ó k szeszélye.
Kéthly Anna: A szociálpolitikai törvényjavaslatok, melyeket a kormány megígért, még mindig késnek, pedig a felszólalásokból lehet látni
hogy a túloldal még sok hiányt lát ezen i
téren. Ma nemcsak a munkásosztály, hanem a
középosztály asszonyai is kénytelenek dolgozni.
A női munkabéreket különösen a gyári üzemekben igen alacsonyaknak tartja. Sürgeti az
anya- és csecsemővédelmi törvény beterjesztését, a gyermekotthon felállítását pedig különös
fontossággal bírónak tartja. A rendtörvényt veszélyesnek tartja, mert teljesen kiszolgáltatja a
polgárokat a szolgabíró szeszélyének. Az indemnitást nem fogadja el.
Esztergályos J mos személyes kérdésben szólal fel. Válaszol bizonyos közbeszólásokra. Jól
tudja, hogy az Ecksteinok és Goldbergerek jó
hazafiak voltak, mégis kijelenti, hogy semmiféle ivadéka nem volt Eckstem.
Az elnök ezután napirendi indítványt tesz,
mely szerint a legközelebbi ülés holnap délelőtt 10 órakor lesz. A mai ülés fél 8 órakor
végetért.
w
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Az utánpótlási árak
figyelembe vétele.
(A Szeged tudósítójától.)
Az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság nem régen feliratot
intézett a kereskedelmi miniszterhez, hogy megtudja a Kereskedelmi miniszter álláspontját a
sokat vitatott utánpótlási árak figyelembe vételének kérdéséről. A kereskedelmi érdekeltségek
régi és indokolt kívánsága az, hogy az irányárak megállapításánál az ármegállapitó bizottságok a beszerzési áron kivül az utánpótlási
árakat is vegye figyelembe. A kereskedelmi miniszter válaszolt az OKÁB feliratára és válasza
kivonatát megkapta a szegedi árvizsgáló bizottság is. Ebből a kivonatból kitűnik, hogy a kereskedelmi miniszter „nem tartja általános szabályként elfogadhatónak azt, hogy a felszámított árak jogosságának elbírálásánál az úgynevezett utánpótlási árak vétessenek figyelembe".
A kereskedelmi miniszter meg is indokolja
álláspontját, még pedig azzal, hogy „a gyenge
valutáju országokban a viszonylag kedvező feltételek mellett való termelésre és értékesítésre
csak addig van meg a lehetőség, amigaz árak
a világparitásnak megfelelő nivóra nem emelkednek. Az ilyen országokban igen fontos gazdasági követelmény ennélfogva az, hogy az áralakulásoknak ezt a tendenciát követő folyamata
lehetőleg lassittassék. Az utánpótlási árak figyelembe vételének pedig az lenne a következ-
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kép segítsenek nekem a szinház életének meglatkozott :
— Az irányárak megállapításánál rendszerint hosszabbításában. Ha ez a kérelem nem teljea leltári, illetve a beszerzési árakat szoktuk sül, ugy a város maija kergeti a színészeket
figyelembe venni, de teljesen indokolt a keres- arra az erőszakos lépésre, amelyre már is rá*
kedőknek az a kívánsága,- hogy az utánpótlási szánták magukat.
— Reméljük, hogy a bojkottra nem fog sor
árakat is figyelembe vegyük. A dolog ugyanis
ugy áll, hogy a korona fokozatos értékcsökke- kerülni. A város hatósága tapasztalataink szenése következtében ha a kereskedők nem vehetik rint mindig kezlyüs kézzel bánt a színházzal s
figyelembe az utánpótlási árakat, áruraktáruk, mindig megtette, amit csak tehetett. A szinház
vagyis a vagyonuk lassanként ugy elfogy, mint mérlegét ezúttal is lelkiismeretesen fogják áta gyertya, mert az eladott árukat az érlük ka- vizsgálni s ha tényleg olyan halálán van a színtársulat, biztosan megszavaznak neki egyujab^
pott árért már nem pótolhatják.
injekciót. Nem hisszük azonban, hogy a szinház a halálán van s igy nem hiszünk a boj
kotlálásban sem, hiába suttognak róla na£-nap
után ismeretlen hatalmak a szinházi direkció
•
(A Szeged tudósítójától.)
A kereskedők és \ciót. Az iparosokat a leheletlen adókezelés kö- ; folyosóin.
iparosok körében napról-nsp<-a erősbödik a rül mutatkozó zaklatások keserítik el, a blokkBethlen-kormány lehetttlen adózási rendszere rendszer, a kereseti adóvégrehajtási rendelet
iránt támadt ellenszenv. Az ország minden ré- [ ellen tiltakoznak. Ez a végrehajtási rendelet
szében tiltakozó gyüiéseket tartanak és már minden kisebb intelligenciájú iparost azzal
olyan nagy az elkeseredés, hogy az az iparos- fenyegeti, hogy előbb-utóbb feltétlenül rájuk
ság is, amely azelőtt szinte zárt sorokban állt süti az adócsalás bélyegét. Már pedig, akit adóa minden jót ígérő Bethlen-párt mögött, most csalásért elilélne*, az a szó szoros értelmében
Temesváry Géza hódmezővásárhelyi főispán,
erélyesen követeli vezéreitői azt, hogy ugyan- földönfutóvá lesz, mert az ítélet kimondásának
olyan zárt sorokban
vezesse át a kisiparosok olyan súlyos konzekvenciái vannak, hogy a aki tudvalevőleg kinevezése előtt itt Szegede
táborát az ellenzéki frontra. A kisiparosság ve- megbélyegzett ember nem maradhat meg ebben töltötte be a büntetőrendőrkapitány tisztjét, az
őt újévkor üdvözlők leveleire a hódmezővásárzérei azonban még várnak, még nem szakítot- az országban.
ták el azokat a túlságos erősre font kötelékeket,
— A kisipatosok
ellenzéki mozgalma
nem helyi Friss Hirek január 4-ki számában hosszú
amelyekkel^ a kormánypárthoz láncolták saját elszigetelt, hanem országos jelenség. Fel is hív- három hasábra is átmenő cikkben válaszolt.
mwgukkal együtt bizakodó táborukat is. Ez a tam rá már régen az illetékesek figyelmét, de
A cikk elején Temesváry főispán a szokáso
várakozás azonban
már nem tarthat
sokáig, a pénzügyminisztériumban kspott ígéretek mind kuriusjelsza .akat hangoztatja és cs-k nagv
mert a szakítást mind többen és mind erélye- a mai napig nem kerültek beváltásra.
általánosságokban mozog. A cikk dereka táján
sebben követelik.
— Minden oldalról erősen követelik már tő- azonban van egy igen érdekes passzus, amely
A Szeged munkatársa felkereste Pálfy Dániel lem a kisiparosok, hogy vigyem őket ellenzékbe. a szegedi publiícumot is érdekli részben, mer;
volt nemzetgyűlési képviselőt, akit vezérének É n még a m a g a m részéről megkísérlek min- az a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara ki
küldöttei részvételével tartott gyűlést tárgyalja,
vall a magyar kisiparosság. Pálfy Dániel a kisdent, hogy e i m i n á l j u k valahogyan a dolgokat,
iparosok ellenzéki mozgalmáról és a kérdésben
amely
a ró'a lapunkban megjelent hiridéde ha ugy látom, hogy a kisiparosok érdekei
elfoglalt álláspontjáról a kö vetkezőket m o n d o t t a :
nyomán
itt is nagy feltűnést keltett, részben
megkövetelik, egy percig sem fogok habozni,
hogy
— Nekem is az az álláspontom, hogy igazuk ellenzékbe menjek. Ez a perc azonban még pedig azért, mert a kérdéses kitételben aposz
van azoknak az iparosoknak
és kereskedőknek, nem érkezett el, mert még ugy mutatják, hogy trofáit, sőt néven is nevezett egyének szegediek.
akik a kormány
zaklató
adóztatási
politikája akarnak segíteni, azonban gondolkodóba
ejt Egyébként a kérdéses passzus szószerin! a kömiatt ellenzékbe akarnak
vonulni,
mert ez az már az a körülmény, hogy a gazdáknak
miért vetkezőképen hangúk:
„E helyen ki kell térnem srra az incidensre,
adóztatási politika olyan terheket ró az iparo- mérnek másféle mérleggel és miért rónak minamely
a közelmúltban az Ipar-egyletben történ:,
sokra, amelyek teljesen megokolják az elkese- den terhet a kisiparosság
nyakára.
amidón
a kereskedelmi és iparkamara kikülredést. Hangsúlyozom azonban, hogy egyetlen
Elmondotta még Pálfy Dániel, hogy rövideolyan kisiparost sem találtam Magyarországon, sen Budapestre utazik, ahol érintkezésbe lép az döttjei itt járlak. Határozottan vissza kel! utasíaki az adófizetés ellen foglalt volna állást, mert iparos érdekeltségekkel, aztán pedig megláto- tanom azt a gyanúsítást, hogy a kormány kümindenki tudja, hogy az adózás mit jelent, hogy gatja a nagyobb vidéki városokat, hogy meg- lönbséget tesz I-ső és II od rendű polgárok
szükséges a nagy adózás, mert az hozza vissza ailapiíhassa az ország össziparosságának egy- közölt, hogy a miniszterekhez ne menjen de
putáció, mert kétséges, hogy fogadják-e s nem
a rendet, a politikai és gazdasági konszolidá- öntetű álláspontját.
le znek-e álmosak vagy rosszkedvűek. A kormány nem tesz különbséget polgár és polgár
között, a törvény egyformán vonatkozik minden
kire s jóllehet a miniszterek túlfeszített munká(A Szeged tudósítójától.)
Néhány nap óta
Annál biztosabb tudattal állítjuk ezt, mert a val éjjel és nappai do goznak, azért mindenki '
s
különös hirek szállingóznak a szegedi szinház ' színtársulat tagjainak nagy rv sze nem tud a nek kérelmét meghallgatják s ha lehet, teljesikörül. A hir ma már annyira elterjedt, hogy a ! bojkottmozgalomról s így kétségtelen, hogy a tik. Wimmer ur ezen kijelen ései éppen nem
nyilvánosság elé is kikívánkozik. Arról suttog- színészeket csak eszközül akarják felhasználni alkalmasak a tekintély helyreállítására Viss;:.
nak, hogy a szegedi színtársulat bojkottálni a város ellen. Igaz, hogy a színészeknek okuk kell utasítanom azt a vádat, hogy az állam,
akarja Szeged városát s a bojkott kimondását lenne az elkeseredésre és el is keseredtek rossz mint rossz tékozló gazda, könnyelműen költi
kéri az országos szinészegyesülettől is. A helyzetük miatt, da a tapasztalat azt mutatja, el a fiaitól beszedeti jövedelmei. Ez közönséges
mozga.om a város hatósága ellen irányul és hogy a rossz fizetések inkább a szinház igaz- rágalom és teljesen hasonlít azokhoz a kijele té ekhez, ame'-yeket 1918. év végén és 1919,
pusztán anyagi érdekekből folyik.
A színészek gatóságának, mint a városnak köszönhetők.
me
év tavaszán hallottunk. Hogy ennek a vásárX
8győződtünk róla, nem sokat
A város szerintünk nem kötelezhető arra, helyi látogatásnak mi volt a célja, az kitünia
ü 6
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kulturbotrányról s annak hogy a színházat a megengedett mértéken felül
semmi
Esztik nincs. A támogassa, különösen akkor, ha azt látjí, hogy abból, hogy Wimm ;r ur, amidőn innét es e
bojkott kimondása inkább a színigazgató ér- a támogatásból a színészek nyomorúságának Szegedre érkezett, egyenesen elment a szociáidemokratapárti vörösszegfüs Peidt képvise i
í , í e ! e h , e t ; nt a m e " e N nem lehet szó nél- eliminálására semmi sem jut. Az a vélemé- bankettjára s őt a saját és a liberális párt nevékül elhaladnunk A színházi direkció arra hi- nyünk hogy a szinház sorsát egyedül a jó mű- ben a legmelegebben üdvözölte, a banketten
vatkozik, hogy Debrecen Miskolc, Sopron, KJ- sor, a'tökéletes, komoly művészettel és tudás- jobboldalán ült s vele együtt volt a.m k véposvár és a többi téli állomásokkal biró váro- sal vezetett előadások lendíthetik fal. A bojkott- geztéig a legmelegebb egyetértésben. Azt htsok egyöntetűen magukra vállalták a szinház mozgalom egyenesen nevetséges lenne a színé- szén, ehhez nem kell kommentár, hogy ki tz
fűtési és világítási költségeit s ezzsl az egyik szekre nézve, másrészt pedig a színigazgató a Wimmer ur s mit akar itt olyan embir, aki
legsúlyosabb tehertételtől szabadították meg a egyéni szándékait teljesen megvilágítaná. Azt a vörösszegfüs Peidlt üdvözii s annak elvtársai
társulatokat. Szeged városa ezzel szemben nem hisszük, hogy a színtársulat tagjai semmi kö- vai együtt van."
akar olyan áldozatot hozni a magyar színé- rülmények között nem engedik magukat beleMagunk nem akarunk a főispán ur állításaiszetért, amely a szegedi színházi direkció igé- hajtani egy ilyen merész vállalkozásba.
val és burkolt gyanúsításaival foglalkozni ö •
nyeinek megfelelne.
Palágyi Lajos egyébként a következőket mon- kétségesen helyd adunk az alábbi levélne dotta ebben az ügyben munkatársunknak:
t n t e t ö 8ztrá k
amelyik természetesen a hódmezővásárhelyi la nem i á r t ' K * S
i mert
>
'átszik,
a 8zinház
— Társulatom több tagja fordult hozzám az- pokban is meg fog jelenni;
zal a kéréssel, hogy hívjak össze társulati gyűIgen tiszait Szerkesztő ur 1
£ 2 S U 0 i t u j fegy^reket kovácsol, hoay
8yré82t a
Kérem becses lapjában következő soraimnak
L iSSkés7K^
^ánalom, másrészt lést A gyűlésen tudomásom szerint indítványozni fogják, hogy kérjék fel az Országos helyet adni.
g n e m e s érzé
J
A ^ d ° lhisszük,
i S
hhogy a b o j *eit
ki.
Aligha
£provokálja
k o ü
tuls á
Szinészegyesületet Szeged város
bojkottálására.
Temesváry f ő i s p á n ujóvl b e s z é d e :
szimpátiával találkozzon a városban. A közön- A magam részéről komolyan fogom fel a dolség általában nem nagy' megelégedéssel kiséri got és igen súlyos erkölcsi csapásnak tartanám
Értesülten arról, hagy T-masváry főispin ur
a társulat működését. i>ok kifogást emel a fe- a városra nézve. Emiatt kíméletesen akarok el- újévi beszédében az országos ügyek tárgyalása
lületes rendezés és a készületlen előadások járni és mindaddig
nem teszek eleget a társu- közepette velem is, még pedig elég behatóan
hi
bái miatt. Főképen a direkciót okolják hogy lat kívánságának,
*
amíg a városhoz
benyúj- foglalkozott.
a szinház nívója az utóbbi években mélyén tandó kérelem felett a legközelebbi
közgyűlésen
Tulajdonképp h*lás lehetnék ezért a főispán
alásülyedt. A színháznak nincs joga ii y e n kö- nem határoznak.
Ebben a kérelmemben feltá- urrnk, akiv-1 én sok évi szegedi hivatalnokotrülmények között a város közönségének túlfo- rom ismét a szinház rossz anyagi helyzetét, a kodása alatt mindig jó viszonyban voltam, söt
kozott áldozatkészségét bojkotlal és hasonló rettenetes konjuokturát és a társulat elkesere- látva az ő komoly, szakiudással folytatott munfenyegetésekkel kiprovokálni.
dett hangulatát és kérni fogom, hogy valami- káját, mindig tisztelői közé tartoztam és alkat

ménye, hogy ezt a folyamafot feltétlenül siettetné és azt az időt, amely az egyes más országokénál kedvezőbb termelési és értékesítési
lehetőségek kihasználására rendelkezésre áll,
lényegesen megrövidítené".
*
A kereskedelmi miniszter különben annak az
elbírálását, hogy az utánpótlási árak figyelembe
vétele helyén való-e, az ármegállspitó hatóságok esetről-esetre történő elbirálásara bízza.
Balogh Károly pénzügyi tanácsnok, a szegedi
árvizsgáló bizottság elnöke, akihez kérdést intéztünk ebbín az ügyben, a következőképen nyi-

Pálfy Dániel v á l a s z ú t o n .

Temesváry Géza
hódmezővásárhelyi főispán
újévi beszéde.

Palágyiék b o j k o t t m o z g a l m a a v á r o s ellen.
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mam is volt illetékes helyen és fórumon, ahol
őt támadták, ennek kifejezést is adni.
A főispán ur személyemre vonatkozó nyilatkozata azonban olyan természetű, hogy azt
megjegyzés nélkül nem hagyhatom, még akkor
sem, ha a nyilatkozat nyilvánvaló egyedüli célját látom, azt tudni illik, hogy ő ezzel felfe'é
érdemeket szerezni és esetleg állását megerősíteni kívánja.
Rá kell tehát mutatnom arra, hogy a főispán ur két síemrehányást tesz nekem, az első,
hogy azt mondottam volna, hogy hazánkban
kétféle polgár van: első- és másodrendű, amely
mondatot — így kiragadva — azután nyomatékosan visszautasítja, holott én azon az ezernél több hódmezővásárhelyi iparos és kereskedő által látogatott gyűlésen, helyes és tényleges összefüggésben azt mondottam, hogy a
forgalmiadó,
amely a gyiilés főtárgyát
képezte,
kizárólag kereskedők és iparosoktól szedetik be,
az őstermelők
ez alól fel vannak
mentve, a
forgalmi adó jövedelmét 30 milliárdra teszik,
mig a földadó, tehát az egész ország összes
födjeinek adója, amely ellen annyira felzudul. tak, amely miatt a nemzetgyűlés elnöke lemondott és amelyet csak nagy kompromisszumok
árán lehetett a nemzetgyűlés által elfogadtatni,
mindössze csak 10 milliárdot
tesz ki és mindezekből kifolyólag és a gyűlés áltat elérendő
eredménykép azt kívántam, hogy a kormány
tekintsen bennünket, iparosokat^és kereskedőket, mint másodosztályú polgárokat az első
osztályú őstermelÖKkel szemben.
A főispán ur Áltil azután említett azon nyilatkozatot, hogy „ne menjünk a miniszterekhez,
mert kétséges, hogy fogadnak-e és nem lesznek-e álmosak, vagy rosszkedvűek", mint olyant
kell odaállítanom, amely azon a gyűlésen sem
az én, sem más részéről nem tétetett.
Msrad az a szemrehányás, hogy én a hódmezővásárhelyi gyűlésről jövet, itt, Szegeden
jelenvoltam azon a vacsorán, amelyet Szeged
liberális polgársága azon alk lomból, hogy a
város II. kerületének képviselője, Peidl Gyula
aznap tartotta beszámolóját, a vendég nemzetgyűlési képviselők, különösen Drózdy Győző
Rassay-páríi képviselő tiszteleiére adott, ezen a
vacsorán én köszöntöltem fel „melegen" (?) a
városunkba jölt nemzetgyűlési képviselőket és
horribile dictu ott maradtam velük a vacsora
egész tartama alatti
Amint mindez a tényeknek teljesen megfelel,
ugy én csak azt kívánom, hogy soha ennél komolyabb
szemrehányás
közéleti
működésemre
nézve ne érjen.
Liberális gondolkozású
voltam és vagyok,
amióta az eszemet tudom, olyan liberális, hogy
— mint ezt Szegeden nagyon jól tudják — 25
év óta változatlanul Tisza-párti voltam és közéleti szereplésem legértékesebb dokumentumai
között őrzöm azokat a leveleket, amelyeket az
évek során át Tisza István gróftól kaptam,
azonfelül, hogy ő — ahányszor szerencsém volt
ve ie találkozni — mindannyiszor személyes beszélgetés keretében is kitüntetett.
Amellett azonban én, aki ma-holnap negyven
év óta vezetek egy gyári vállalatot, amelynek
több telepén körülbelül kétezer munkást foglalkoztatunk, feladatom különösen az 1918 őszkor beállott események óta abban keresem,
hogy a mindkétoldali túlzásokat visszautasítva,
o munkások
és polgárok
közti lehető jó viszony helyreállításában
közreműködjem.
Ezt követtem én tántorithatlanul az 1919. évi veszedelmes napokban, mikor a munkások az igazgatót egyik szép napon eltávolították, igaz
ugyan ugy, hogy a munkások összessége néhány
hét múlva újból visszahívott, még pedig közvetlenül március huszonegyedike, vagyis a kommün kitörése előtt. Ezen szerintem legfontosabb, legnehezebb, de az országra nézve legértékesebb feladat teljesítésében munkálkodom
továbbra is, üdvözlöm ezen szempontból
a legliberálisabb Rassay párt közreműködését
a szocialista
képviselőkkel,
mivel meggyőződésem
szerint csak ugy lehet a munkásokat a szélső-.
ségektől megóvni és hasznos, hazafias munkára serkenteni, ha minél szorosabban
fűzzük
őket és sorsukat a polgárság
sorsához, ugy
hogy a munkások és azok vezetőinek
visszaszorítása és üldözése szerintem a legszerencsétlenebb politika, amelyet az országban folytatni
szabadna és ismétlem tehát, hogy a Temesváry
főispán ur által nekem tett azon szemrehányást, mely szerint a liberális
eszmék
most
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annyira szükséges
védelmében, a ma már kétségtelenül hazafias szocialisták
közreműködését
szívesen látom és elősegítem,
csak dicséretnek

veszem és igazán köszönöm neki, hogy ez a
dicséret igy szélesebb körben jutott kifejezésre.
Wimmer
Fülöp.

— Megdrágult a «ör. A fővárosi sörgyárosok ma
— Gárdonyi Géza mauzóleuma. Eger
város tanácsa elhatározta, hogy a közeljövőben reggel váratlanul 30 százalékkal felemelték a sör árát.
sörárak'ujabb emeléséről a gyárosok körlevélben
a Gárdonyi-mauzoieum javára országos gyűjtést A
értesítették a vendéglősöket és italmérőket.
indit. Addig is, mig a mauzóleum elkészül, a
Figyelem 1 Az előadások a Belvárosi
Mozinagy iró sírját ideiglenesen bekerítik.
ban szerdán és cnitörlökön
3, fél 5, fél 7 és
— A „legújabb" faárak. A faármegállapitó- fél 9 órakor kezdődnek.
A sima jegyek 3, az
bizottság a fakereskedők kérelmére ismét föl- l-es számúak fél 5, a 2-ős számúak fél 7 és a
érvényesek.
emelte tíz százalékkal a tűzifa irányárait. Az 3-as számúak fél 9 órai előadásokra
uj faárak a következők: A hasábos fa méter— Andráasy Sándor öt.enezer k o r o n á s a d o m á mázsája 1137, a dorong fa 1080, a vágott fa nya Gróf AnJrássy Sándor ma délelőtt bejelentette a
miniszterelnökségen, hogy a Qyüjteményegyetem meg1290 korona. Ha egy métermázsánál kisebb alapításának
alkalmából ennek céljaira 50.000 koronát
tételben adják el, akkor 1300 korona a vágott adományoz.
fa. Ölenkénti árusításnál a hasábos fa 18000,
A kereseti adótörvény által megkívánt
a dorong 17.000 korona. Az árakba már a for- könyveket készíti, az alkalmazottak és munkások
galmi adót is beszámították. A faármegál'apitó adóbefizetési (illetmény) jegyzékét raktáron tartja
bizottság azt is megállapította, hogy a hasábos Bittera Béla nyomdavállalata Petőfi Sándorfa elnevezés csak az olyan fára alkalmazható, sugárut 6. Telefon 42.
m
amelynek legalább hetven százaléka hasáb, küPetőfi emlékünnep
a Belvárosiban
péntektől
lönben csak mint dorongfát szabad árusítani. vasárnapig.
— Behatások az állatorvosi főiskolára.
— Istálótüí. Kedden délután a Szent GyörgyA magyar királyi állatorvosi fő skolán a nyári utca 14. számú házánik udvarában levő istáló
félévre január 10—17-én lesznek a szabály- kigyuladt. A tűzoltók azonnal kivonultak és a
szerű beiratások, az előadások pedig január tüzet elfojtották. A kár jelentéktelen.
22-én kezdődnek.
Telefon:
Telefon:
— D águl az élet. A sütőipari szakosztály
Igazg. 455.
Pénzlár 1185.
legutóbbi ülésének határozata értelmében ma
Szerdán, január 10 én
már 140 korona helyett 150 koronáért árusították a félbarna kenyér kilóját a lisztárak emelAmerikai arany sorozat filmek 1
kedő tendenciája miatt. Drágább lett mától
kezdve a fehérsütemény is. A kifli árát 9, a
császárzsemlyéét 10, a vizes zsemlyéét 11 koKitűnő vígjáték 5 felvonásban.
ronában állapitolták meg.
A
főszerepben:
MARY
PREVOST.
— K Ü L F Ö L D . Az Egyesült-Államok
brüsszeli nagy-

Korsó Hod
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követe ma reggel hosszasan taná:skozott a belga belügyminiszterrel. A tanácskozás a belga kormány tervezett akciójára vonatkozott — Az olasz
minisztertanács hozzájárult ahhoz a szabályzathoz, amelyet
Diaz hadügyminiszter a 18 havi katonai szolgálatról
kidolgozott. A rn niszlertanács felhatalmazta Mussolinit,
hogy a légi erők fejlesztésére szükséges anyagi eszközöket a hadügyminiszter rendelkezésére bocsássa. —
A pétervári legfelsőbb törvényszék
a november 27-én
halálra itélt forradalmi szocialistáknak megkegyelmezett. A halálos Ítéletet 10 évi súlyos börtönre változtatta át. — Varsó városára október 16-án kihirdetett
ostromállapotot tegnap megszüntették.
— A postások kulturünnepél e A szegedi postaés Hvirdaszemélyzet folyó hó 14-én délután 5 órakor
az állami leánygimnázium tornatermében n^gy gonddal
összeállított programmal kulturmaiinét rendez. A műsoron a posta- és távirdaszemélyzet műkedvelői szerepelnek.

Petőfi emlékünnep
a Belvárosiban
péntektől
vasárnapig.
— A Nyugat, a modern magyar irodalom
egyetlen komoly és jelentős folyóirat!, januári
számát a költők királya: Petőfi emlékének szentelte. A szépen kiállított füzet Babits Mihály
hatalmas erejű versét közli vezető helyén, Kosztolányi Dezső novellát, Krúdy Gyula emlékezést irt Petőfiről, mig Bányai Kornél és Gellért
Oszkár egy egy költeménnyel hódolnak a száz
éves költőnek. Kuncz Aladár mély tanulmányát,
azonkívül Laczkó Géza, Szép Ernő, Pataki József, Földessy Gyula, Szabó Lőrinc és Schöpflin
Aladár írásait közli ünnepi számában a Nyugat.

Azonkívül:

Hz araníjmesőJs csillaga.
E sőrangu Wildwest-dráma 5 felvonásban.

A főszerepbe.n:

Telefonszám:

C 7 0 háS
3 / . Ö U U

10—54.

j j W ü a n i r o d ? álta , 1,
Takaréktól - utca 3.

^Csütörtöktől vasárnapig

PETŐFI
Telefon:

étteremben minden este
szerződtetett
vásárhelyi

az

újonnan

069

DOMINIK MISI
hírneves

cigányprímás

a legszebb
filmünk 11

S^échínyi Mozi I16íleton
-33.

16-33

Szerdán és csütörtökön, január 10, 11-én

halálkerék.
Bravúros nagyszabású cirku3/attrakció 6 felvonásban.

,1 főszerepben7 LEE
Azonkívül:

Szeresd a

PERRY.

nőket!

vígjáték 5 felvonísban.
A főszerepben: MARY
PRÉVOST.

Kitűnő amerikai

Előadá ok

fel

5, fél 7 é s fél 9 órakor.

Péntek, szombat, vasárnap

A

vSrös

Pénztár 582.

k e z t y i i1.

BfiiNrOS NÖ i l

I g a z g . 258.

Szolid és a legmegbízhatóbb

Állandó nagy előjegyzés há*ak, földek és il*U<ek
eladására.
A ,HÁGI"

PHILIPS.

Elö'idáiok: Hétköznap léi 5, iél 7, fél 9 ómkor.

Házat! Földet! Uzíetet!
mindig a legelőnyösebben
v e h e t vagy e l a d h a t

DOROTHY

teljes

zenekarával

muzsika^

A világ l e g s z e b b filmjei
Griffith film költeményei

III atoipítiMi
Filmköltem'ny 2 rész 11 felvonásban
egyszerre egy előadásb n. Főszereplő:
LILLIÁN GISH
Azonkívül:

, kén potom áron eladó.

DÁVID GYULA

Megvehető
forgalmi irodájában, Kossuth La fos sugárut
9. szám alatt. Felvilágosítás csak szemelyes
érdeklődésre.
97a
Telefon 10-42.

KÉT

JÓHIADáR.

Két felv. a<ner»k3i burleszk. A főszerepben:

FATTY és CHAPLIN.
Előadások 3. fé: 5. fél 7 é; f.'l 9 6rato£

SZEGED
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- A fuvarozás m ztmális ára. A fuvaro— Kávésok és v e n d é g l ő k a kereseti
adó ellen. A kávésok és vendéglőst^ tegnapi zás uj irányárait ma tette közzé napiparancságyűlésükön elhatározták, hogy az uj kereseti ban a rendőrség. Eszerint a teherfuvarozás ötadótörvény miatt származó sérelmeik feltárása ezer kilogram raksúlyig métermázsánkint 55, /
véeett egy kiküldöttet kérnek a pénzagyigaz- ötezer kilogramon felül métermázsánkint 45
gatóságtól, aki megvizsgálná ügyeiket. A ven- koronába kerül. A retorta bükkfaszén kilóndéglősök és kávésok lehetetlennek tartják az uj kinti fogyasztási irányárát 66 koronában állatörvény azon rendelkezéseinek keresztülvitelét, pította meg az árvizsgáló bizottság.
amelyek a raktárt és' egyéb üzleti könyvek
Petőfi emlékünnep
a Belvárosiban
péntektől
felfektetését kötelezővé teszik.
vasárnapig.
Petőfi emlékünnep
a Belvárosiban
péntektől
Hitelesített torgalmladóköayvek Kovács papírkereskedésében, Kölcsey-utca 4. Telefon 1048.
534
vasárnapig.
— „Egy év alatt 25.109 alvás történt a
Figyelem 1 Az előadások a Belvárosi
Mozivárosi menhelyen". Frányó István, a városi ban szerdán és csütörtökön
3, fél 5. fél 7 és
menhely érdemes gondnoka szépen összeállított fél 9 órakor kezdődnek. A sima jegyek 3, az
jelentésben számolt be a gondjaira bizott l-es számúak fél 5, a 2-ős számúak fél 7 és a
intézmény mult évi működéséről a város pol- 3-as számúak fél 9 órai előadásokra
érvényesek.
gármesterének. A jelentésből megtudiuk, hogy
A z a j adőt&rvény rendelkezésének megfelelő, hiteaz elmuli esztendőben összesen 25.109 alvás lesített üzleti könyvek kaphatók Kovács Henrik
történi, még pedig 20.375 férfi és 4731 nő- könyv- és papikereskedésében Szeged, Kölcsey-utca 4.
S74
alvás. A menhely lakói közül 39 költözött el Telefon 10-48.
óra-,
ékazerjavitás,
arany,
ezüst
beváltás
az örök menhelyre. Az elköltözöttek között a
7
legidősebb Vér János volt, aki 97 esztendeig legelőnyösebben Győrinél, Klauzál-tér 2.
járta a földi utakat. A menhely legfiatalabb
Kereskedők Aa Iparosok nyomtatványlakója Postás Pistika, aki alig három hete szükségletüket a Délmagyarország
Hirlap- és
jelentkezett Frányó István gondnok urnái. A Nyomdavállalatnál
szerezzék be. Telefon 16-34.
törzslakók között akadt egy olyan ember is,
Petőfi emlékünnep
a Belvárosiban
péntektől
Pipicz János, akinek a törvénnyel akadt némi vasárnapig.
diferenciája és a jó birák ezért három hónappal
Uj lakások és üzlethelyiségek megépítétisztelték meg. Más figyelemreméltó esemény
séhez résztvevők kerestetnek Felvilágosítást ad
nem történt.
Redner Jenő mérnök, Deák Ferenc utca 23, dr.
Figyelem | Az előadások a Belvárosi
Mozi- Csikós Nagy József ügyvéd, Kölcsey-utca 4. SM
ban szerdán és csütörtökön
3, fél 5, fél 7 és
Üzleti könyvek az uj adótörvény rendelfél 9 órakor kezdődnek. A sima jegyek 3, az kezésének megfelelően hitelesítve kaphatók nagy
l-es számúak fél 5. a 2- ős számúak fii 7 is a
3-as számúak fél 9 órai előadásokra
érvényesek. választékban Weiszfeiler Mór könyv- és papírkereskedésében Szeged, Tisza
Lajos-körűt,
— Fér} és feleség. Remzső Sándorné, öt- j Püspökbazár
épületben.
949 t
halom-utcai lakos panaszt tett a rendőrségen,
hogy férje Remzső Sándor, akitől már hosszabb
idő óta különváltan él, az utcán megtámadta
8 nála levő kézitáskáját tartalmával együtt elvette. A rendőrség meginditotta az eljárást
Remzső Sándor ellen.
Szorulásoknál és székrekedéseknél a
Az egyik fővárosi déli lap irja: Gazdasági
Hunyadi János keserűvíz kitűnő szolgálatokat körökben hire terjedt, hogy a pénzügyminiszter
fog tenni önnek. Rendes adag reggeli előtt egy
vizespohárral langyosra felmelegítve.
532a a kereskedelmet, illetve a behozatalt ujabb korlátozásoknak kívánja alávetni. Kállay
Tibor
Tegnap zajlott le még soha nem látott pénzügyminiszter ezzel a kérdéssel összefüggő
sikerek jegyében a világ legszebb filmjének, pénzügyi intézkedésekről a következőket monGriffith remekmüvének az Ut a boldogság
felé dotta :
bemutatója a Belvárosi Moziban.
Ilyen őszinte
— A behozatali szabadlistán nem kívánok
és meleg sikert film még nem tudott felmutatni. ujabb szűkítő
korlátozásokat
eszközölni,
de
A Belvárosi Mozi óriási termét az összes elő- több intézkedésre van szükség, amelyekkel a
adásokon színültig megtöltötték az érdeklődők különböző álhírek, a közönség körében támadt
ezrei, akik végre láthatták és élvezhették ennek nyugtalanság hatása alatt ujabban jelentkező
a filmremeknek csodás szépségeit. Érzelmekben behozatali rohamot és ennek nyomán mutateggyé forrt mindenki, eggyé forrasztotta Lillián kozó árufelhalmozási lázat ellensúlyozni kívánGish bájos szeretreméltósága, együtt éreztünk juk.
Gish mérhetetlen szenvedéseivel, remegtünk
— A devizakorlátozást is fentartom addig,
érte, mikor megaláztatásában a jeges hullámokba amíg az szükségesnek mutatkozik,
ezenkívül az
vetette magát. Mindnyájunk emlékében sokáig úgynevezett
értékpapír
arbitrázs
dolgában is
L 0 f Lr a h i r e s Niagara-jelenet, melyhez fog- tervezek intézkedést.
hatót rendező és színészek még soha nem
— Nagyon megfontolandónak tartom azt is,
produkáltak, A film még csak szerdán és hogy a devizaközponti tagoknak eddigi túlsácsütörtökön látható.
gos nagy száma fentartassék-e ? Jelenleg 46
Aranyi eiflitbeviita, Tóthnál, Kölcsey-utca 7.646
tagja van a devizaközpontnak és így nem leCs. Joactaim F. festőművész képkiállitása het az üzletet eléggé kézben tartani. ElőrelátIskola-utca 23. (Műterem.) Nyitva naponta 10- hatólag szükséges lesz tehát, hogy a tagok száredukáljuk.
től 6-ig.
- 586 mát jelentékenyen

'Színház,
ás ff
Művészet//
A szinház heti műsora:
Szerda: Tatárjárás, operett. B. 17.
Csütörtök: Rózsika lelkem, operett. Bemutató. A. 18.
Péntek: Rózsika telkem, operett. B. 18.
Szombat 7 órakor: Rózsika telkem. — 10 órakor:

Csókpirulák.

_ . .

Vasárnap d. u . : Hamburgi

Rózsika lelkem.

menyasszony.

— Este .

FILM.
• Nyilatkozatok a Petőfi-filmről: . A Petőfifilmet, aki megnézte és átérezte, az igazán mulatott, lelkesedett, sírt és nevetett. Velem legalább ez történt A nagy költő egész életét
tükrözi vissza, átitatva korunk egyik dicső korával. A film a magyar filmek remeke." Kószö
István dr. — „A Petőfi-filmet nagy gyönyörűséggel szemléltem. Lelkesítő, lélekemelő. Hiszem, hogy nemcsak a hazáért érző magyarban, hanem az idegen lélekben is egyformán
felébreszti azt a rajongó érzést, amelyet csak
Petőfi emléke tud kelteni." Báti Berkó
István,
alezredes, az Országos Filmtanács alelnöke.
* Az a páratlan érdeklődés, amely Griffith
filmjét, az „Ut a boldogság fe'é" kiséri, arra
indította a Belvárosi Mozit, hogy ma és csütörtökön egy előadást 3 órai kezdettel is tartson, mely előadásra számjelzés nélküli jegyek
fognak szolgálni, míg az l-es számuek fél 5,
a 2-es számúak fél 7 és a 3-as számúak fél
9 órára érvényesek. Kérjük erre figyelemmel
lenni.

A pénzügyminiszter az aktuális pénzügyi kérdésekről.

Seiumek.szöveíek Eladó
legnagyobb választékban
legolcsóbban beszerezhetők

Kárász-utca 10.
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A külföldi áruk forgalmi adója. A pénzügyminiszter legutóbb módosította a forgalmi
adó végrehajtási utasításának 53 ik §-át és a
vámkülfóldről postán behozott áruküldemények
után, ha a számlát előzetesen nem mutatják be
a vámhivatalban, a forgalmi adót a vámnak
eddigi 20 százaléka helyett annak 60 százalékában állapította meg.
és gazdasági kötéláru
gyári raktára. Hesser
Lajos Szeged, Feketesas-u. 24. Tel. 13-57. g

magánházak,
földbirtokok,

minden alkalommal

wigner Testvérek

Kérdést intéztünk a pénzügyminiszterhez arra
a hirre vonatkozólag, mely politikai körökben
terjedt arról, hogy a jóvátételi kérdésben
három
esztendőre szóló haladékot
kaptunk.
A pénzügyminiszter erre nézve a következőket mondotta :
— A magyar kormányhoz semmiféle ily tartalmu intézkedés nem érkezett. A jóvá ételi kérdésben döntés még nincs. A háború előtti államadósságok felosztásáról és annak lebonyolításáról fo'ynak immár másfél esztendeje az érdemleges tárgyalások, mig magában a jóvátételi
kérdések komplexumában való döntés
időpontja
annyira bizonytalan,
hogy nyilvánvalóan a szóban forgó híresztelésnek is ez lehet a kiinduló
pontja.

a legolcsóbb

áron

Harisnyák, k e z t y ü k ,

D A V I D
G Y U L A
forgalmi irodájában,
Kossuth Lajossugárut 9, vehetők meg, hol az összes
eladó ingatlanok nyilvántartva
vannok.
979

Olcsóbb a vasúti szállításnál

lr>rftre^rs
•i u y c ^ y

TEHERAUTÓ

eladó. C1PÖHÁZ, Károlyi-utca 4. sz4m.

le

g u j a b b rendszerű ame-

rikai Yost

2e<

iutányosan

982

pamutok és mindennemű rövidáruk
legolcsóbban kaphatók

Stern Dávidnál.

Káimán-u,

31

17,

Magasföldszintes H á z
e l a d Ó
városon, legszebb helyen, modern négyszobás
lakással. Bővebbet szívességből S c h i m á n d l ,
Margit-utca 7. szám.
*»

M A A D E R C I P Ő Ü Z L E T , KLA1JZÁL»TÉR 6.

értesíti a t. közönséget, hogy az üzlet átalakítása miatt a raktáron lévő „BALLY",
„POPPER", „LICHTMANN", valamint gyermek

V., Caanády-utca 3.
Telefon 46-01.

RÓKA
RT.
TEHERAUTÓTELEP

cipőket

leszállitott

árban

árusítja-

6

SZEQBD

TŐZSDE
A deviza központ á r f o l y a m a i valutcut: Napol
9500, Font 11675-11975, Léva 1650-1750, Dollár
2500—2575,Fr.frank 16750—17450,Márka 2600-3400,Lira
123—128, Osztrák korona 360—375, Lei 1400-1500,
Szokol 7r00—7400, Sv. frank 475—495, Kor. dinár
2650—2850, Lengyel márka 1400—15C0, Holland forint
997—1027, Belga fr. 15350—15950, Dán korona 510-520,
Svéd korona 675—695, Norvég korona 471—481.
Devizák:
Amsterdam 997—1027,
Bukarest
1400—1500, Kopenhága 510—520, Krisztiánia 471-481,
London 11675—11955, Berlin 2600-3400, Olasz 123-128,
Páris 16750—17450,Prága7000-7400,Stockholm675-695,
Svájc 475-495,
Bécs 360—375, Belgrád 2650—2850,
Newyork
2500—2575, Varsó
1400—1500,
Szófia
1650-1750, Brüssel 15350-15953.
Z ü r i c h i tőzsde, a) Nyitás:
Berlin Ü.05V4. Hollandia
209.90, Newyork 5291/., London 24.58, Páris 35.25, Milánó
25.85, Brüssel - . - , Prága 14.75, Budapest 0.201/,,
Belgrád 5.65, Bukarest — . - , Szófia — . - , Varsó 0.0295,
Bécs 0.0075, Osztrák bélyegzett - . — .
b) Zárlat:
Berlin 0.05, Hollandia 20985, Newyork
529.25, London 24.59, Páris 35.25, Milánó 25.65, Prága
14.50, Budapest 0.20V«, Belgrád 5.60, Bukarest 2.80,
Szófia 3.50, Varsó 0.03, Bécs 0.0075, Osztrák bélyegzett 0.0076.
c) Esti zürichi zárlat: A magyar korona 201/,. Márka 5.40.
A Magyar Általános Takarékpénztár értékpapír
és devizamegbizásokat gyorsan és kulánsan teljesít. 786
Értékpapírok i Angol-Magyar 2300, Hazai 5350,
Agrárbank 1100, Magyar-Hitel 10750, Jelzálog Hitelbank
410, Leszámítoló Bank 1800, Olasz Bank 600, Osztrák
Hitel 1650, Salgó 480C0, Rimamurányi 12600, Közúti
Vasút 6550, Városi Vasút 1500, Déli Vasút 7000, Államvasút 30000, Anglóbank 5800, Bosnyák Agrár 2000,
Iparbank
, Hermes 1200, Ingatlanbank 4800, Forgalmi
Bank 825, Keresk.Hitel
.Földhitelbank 12600, Közp.
Jelzálog
, Városi Bank
, Merkúr 550, Nemz. B.
es Tak.
, Keresk. Bank 26500, Cseh bank —r-, Belvárosi tak. 1625, Lipótvárosi 400, Egy. Bpest Főv.
,
Kőbányai Tak.
, Magyar Alt. Tak. 2950, M. Orsz.
K. Tak.
, Pesti Hazai 39000, Első M. Bizt. 70000,
Fonciére 8500, Magyar-Francia
, Jég 1700, Pannónia
, Borsód-Miskolci 14100, Concordia 8700,
E. Bp. Gőzm. 25250, Gizella 10250, Hung. GŐzm.
15150, Királymalom 7700, Viktória 39500, Transdanubia
11300, Union Gözm.
, Beocsini 76500, Borsódi 23500
Lőrinci 10000,
Cement
, Északmagyar 27500,
Szászvári 31000, Kohó 47000, István 3900, Kőb. Gőztécla 10000. Drasche 24500, Magnesit 104000, Magyar
Aszfalt 5650, M. Alt. Kőszén 113000, Kerámiai
,
Nagybátonyi
, Újlaki 9600, Urikányi 67000, Athenaeum 10800, Franklin
, Glóbus 3850, Pallas 6COO,
Révay 2700, Coburg 5650, Csáky 4000, Gazd. Gépgyár
27oOO, Fegyver 101000, Ganz-Danub. 1370000, Ganz-Vili.
153000 Gép- és Vasút 68oO, Győrffy-Wolf 7100, Kaszab
12000, Kühne 5600, Láng 27500, Lipták 4150, Mág
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8150, Magy. Acél 15500, Magyar-Belga 14000, Motorgyár 6600, Ólom 5100, Vegyipar 4400, Vagongyár 10200,
Roessemann 6200, Schlick 9800, Schuller 55Ö0, Teudloff-D. 5300, Wörner 3850, Hoffner 5800, Ált. O. Légsz.
21000, Bárdi 1800, Baróti 3325, Bóni 14600, Brassói
32000, Chinoin 5400, Danica 19500, Égisz 2900, Izzó
49500, Textil 2850, Gyapjumosó 12800, Papíripar 3550,
Részvénysör 37500, Szövő kötő 4600, Spódium 7775,
Temesi szesz
, Felten
, Fiumei
rizs
,
Flóra 23000, Fővárosi sör 7850, Goldberger 8400,
Gschwindt 47000, Haltenyésztő
, Hungária Mütr.
43000, Juta 8800, Kábel
, Karton 15800, Keglevics
, Királyautó 1250, Királysör 7300, Keleti 5100,
Klotild 8400, Kőb. Polg. sör 40000, Ligetszanat. 200a
Cukoripar 338000, Lámpa 25500, Auer 19200, M. Kender
6700, Őstermelő 81«0, Ruggyanta i5200, Részv. Szalámi
4300, Vas. forgalmi 7900, Marosv. Petr. 7500, Óceán
10700, Olajipar 11200, Phöbus 6800, Püspöki 1250,
Schwartzer 5800, Szikra 15000, Uj Georgia 60300,
Stummer 105000, Telefon 20250, Temesi sör 14003, Pannónia 4225, Török 1800, Turul
, Pamut 21500,
Unió szinház 2200, Vm. mezőgazd. 2100, Vasm. Vili.
6000, Vili. Pezsgő 3750, Zagyvapálfai 10200, Mezőgazd. 69000, Klein és F.
, Általános Faip. (Merk)
1275, Fiumei cserző 1850, Egyes. Fa 1010, Fornérgyár
4750, Guttmann 11500, Hazai Fa 14500, Kőrösbányai
1175, Kronberger 2000, Lign. Tröst8850, Hitel Fa
,
Erdő 1300, Magyar Lloyd 2650, Malomsoky 2750, Nemzeti Fa 17000, Naschitzi
, Neuschl. L. 1500, Ófa
27750, Orsz. Fa
, Rézbányai 5350, Szlavónia 4000,
Union des Usine 63000, Viktória but. 1450, Zabolai
13275, Zentai és R.
, Honi fa 1700, Magyar Amer.
4900, Adria 41000, Atlantica 5450, Levante 72500, Bur
— , Miskolci 5000, Trust 20100, Konvertált
,
Hazai Uj Vörös Ker.
, Erzsébet szan.
.
Irányzat. A mai tőzsde forgalma az ellátási nap jegyében folyt ie. Az alacsonyabb zürichi koronajegyzés
hatástalannak bizonyult s annak ellenére, hogy kezdetben az alaphangulat barátságos volt, a tőzsdeidő későbbi folyamán az összes piacokon alacsonyabb árfolyamok kerültek felszínre, sőt az áresések egyes, nuskor különösen favorizált vezető értékekben jelentősek
voltak. A piacra lanyhitólag hatottak a magas prolongációs dijak s az, hogy a 3 és félszázalék hetipénzt
igen sokan nem voltak hajlandók befizetni, inkább szabadulni igyekeztek angazsmánuktól. Igy a lanyha irányzat mindinkább erősebben jutott kifejezésre és zárlat
felé gyors tempóban estek az árfolyamok. A kontremin
szintén résztvett a lanyha irányzat kimélyitésében és
nagy tételeket dobott a piacra. Az általános áresés alól
alig volt kivétel, csak egyes transakció előtt álló válla«
latok papírjai voltak szilardak. Feltűnt a Ganz-Danubius
szilárdsága, továbbá jól tendált a Tiust s néhány ipari
papir. A lanyhaságot különböző papírok lanszirozásával próbálták fokozni, ez azonban nem bizonyult nagyon hatásos módszernek. Zárlatkor a hangulat vontatott, az irányzat lanyha.
Terménytőzsde. A mai terménytőzsde forgalma
vontatott irányzat mellett tartózkodó hangulatban nyi-

Fűzők és ernyőka S r ^ r

APRÓHIRDETÉSEK

K á l d o r J. éa Táraa

Legolcsóbb, lepiobb fürdőszobák, f ü r d ő k á d a k
Fogel Edénél,Takaréktar-u.
8. Telefon 10-45, 6-45. 32

fűző- és ernyőgyárában S z e g e d ,
Kárász-utca 8. — Javítások és áthúzások jutányosán végeztetnek. - Telefon 11-02.
336

S n ^ í ,

gyakornokok

Bőrkabátok

Menefcuir

jó fizetéssel felvétetnek. Személyes jelentkezés készen és méret után. Bőr374
a Páriái Nagy Áruház rt.
j árugyár, Mikszáth Kál54f
irodájában Szeged, Széchenyi tér 14. szám. mán-utca 25. szám.

Tőzsdepapirok
ICcIGV1

falík

vétel,
eladá-

Száraz, régi
tepertős z a p p a n egy métermázsa
eladó. Kazinczy- uica 6,
földszint 3.

Történelmi tárgyú

sára megbízást elfogad
T e l e f o n : 66 és 262

könyveket veszek magas
áron. A könyvek címének
megjelölésével kérem a
leveleket „Livius" jeligére
a kiadóba.
506

Legszebb ajándék a könyv.

Kereskedők és Iparo-

100

M i n d e n könyvkereakedéaben k a p h a t ó k i
Móra Ferenc: Dióbél királyfi. Gyermekregény. Ára
kötve 180 K. fűzve 140 K.
Móra Ferencné: Mit főzzünk?
Szegedi szakácskönyv. Ára 400 K.
.
Cserzy—dr. Szalay: Ugar imádás. Népdráma. Ara 80 K.
Tömörkény István: Célszerű szegény emberek. Novellás
kötet. Ára 200 K.
Schreiner Ferenc: A horgászat kézikönyve. Ára 80K.
Jerzy Zulawski—dr. Tonelli: Ezüstös mezőkön. Holdregény. Ára 280 K.
Myriam. Hany—Pogány Elza: Jeruzsálem
leánya.
Okos Naptár Magyar Gazdák
Országos Iparos Naptár.
-

Számára. Ára 90 K.
— — Ára 160 K.

V a l a m e n n y i a azegedT D t l m a g y a r o r s z á g
H í r l a p - 6a N y o m d a v á l l a l a t kiadványa.
L á m p a e r n y ő k e t , selyem
zsebkendőt,

zsebtárcáf,

nyakkendőt művészi kivifelben baiikol és készit
Ligetiné, Kigyó-u 7.

501

Buforozoll stobái keresek, lehetőleg külön bejéroHn!, 0 Belváros környékén. Ajánlatok .Megfizetem'' jeligére a kiadóhivatalba kéretnek.
504

s o k f i g y e l m é b e ! Nagy
János menekült jegyző az
általános és kereseti adórendeleletáttanulmányozta,
lakásán, Mikszáth Kálmánutca 18. szám, emelet, mérsékelt díjazásért a szükséges intézkedésekre kitanítja a hozzá fordulókat,
esetleg beadványaikat elkészíti. Fogad a délutáni
órákban.
* m ű e g y e t e m építészi
fakultásának első évfolyamához szükséges összes
jegyzetek, rajzeszközök,
körzők jutányos áron eladók. — Tudakozódni a
SZEGED szerkesztőségében, lehet.
605

J% c
B€HI«3t e
s hRnOn r4í
Telefon

10—61.

ii-2i_ 8

üveget bármily mennyiségben, férfiruhát, fehérneműt a legmagasabb árban veszek. Weissenberg,
Attila-utca 8.
ass

községi

J e g y z ő vagyok, ipari vagy
kereskedelmi
vállalatnál
pénztárnoki vagy más bizalmi állást vállal. Kaucióval rendelkezik. Megkeresések dr Batta Sándor ügyvéd irodájábaJ<éretaek.

Oveff* * • * legmagasabb
áron vesz. Úgyszintén férfi
é s nöi ruhaneműt Révész,
Hátp udvarban.
662
Mindenkinél legmayasaöb
áron veszek
^
^
^
rezet, nikkelt, ólmot, horganyhulladékot, tollat, üvegeket, felső
rs alsóruhákat. Boldogasszonysugárut 40. sz., a Nagykörúttal
szemben.
521

írj. ZSCMBCRI.
M O S L É K eladd »
„Háglban .
370

80 koronáért
is feladhat egy hirdetést
ebben a rovatban.
—

•II
mindenféle tollat, bőrt és
gyapjút legmagasabb arban
vásárol

Rosner Ödön éa Társa
Petőfi Sándor-sugárut 12.
Telefonhivó 14-47.
610

minden fajtAt vessze*.
Hívásra házhoz küldök.

fíOFFMANN, Tábor-utca 5.

Kárpitos- é s d i s z i f ő i p a r !
Állandóan raktáron: KÉSZ DIVÁNOK, OTTOMÁNOK ÉS EBÉDLÖSZÉKEK.
^pfl?tntnpHina>
I
Arany János-utca 4 sz
3
Telefon 3-61.
O t n i m m c r n n g J . („vitások
és alakitások
jutányos
áronl

tott. A tőzsdeidő második felében a budapesti malmok
vevőként jelentek meg a piacon és jelentős tételekben
vásárolták a búzát, melynek eredményekép elsősorban
a buza, de a többi cikkek is jelentékenyen, még pedig
a legutolsó tőzsdei árfolyamokhoz képest 500 koronával
megdrágult. A forgalom különösen búzában igen élénk
volt és megközelítette a 100 vagont. A többi cikkekben
mérsékeltebb volt a forgalom. Az irányzat azonban
egységesen szilárd.
Hivatalos árfolyamok!: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
12400^2500, egyéb 12300-12400, 78 kg.-os tiszavidéki
12500—12700, egyéb 12400—12600, rozs 8200-8300,
takarmányárpa 7400-7600, sörárpa 7500—7700, köles
8500-8900, zab 7900-8000, tengeri 7600-7700, repce
14000-14500, korpa 5200-5300.

*
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ár.*)

Nyilatkozat
A „Szegedi Uj Nemzedék" f. hó 9 iki számában „Vallásgyalázás a rókusi templomban"
cím alatt egy hangzatos cikk jelent meg, amely
egész leírásában és a való tények elferdítésével
hazugságokat tarialmaz, amiért is a nevezett
lap cikkírója ellen bűnvádi följelentést tettem,
hogy ártatlanul meghurcolt fiamnak elégtételt
vegyek és egyúttal alkalmat is adjak neki, hogy
rágalmait igazolhassa.
Szeged, 1923 január 9-én.

Dr. Kormányos Benő ügyvéd,
mint kk. Kormányos István törvényes képviselője.
(» E rovatban küzlöttekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség

Felelős szerkesztő: LÖVIK KÁROLY.
Kiadó: .Szeged" lapkiadóvállalat r.-t
Nyomja: Délmagyarország-nyomda, Szeged.

Szövetek, barchetek,
kendők, mosóáruk, mélyen leszállított árakban,
különböző maradékok félárban beszerezhetők
divatáruházában
Tisza Lajos-körut 30. szám.

Halmi József

Vennék politúros V S Í i ^ I ü t
priváttól,
esetleg cserébe adnék helyette nemes szőrméd
9ti
crepe de chinet.
Ajánlatokat „Privát" jeligére a kiadóhivatalba

LEHETETLEN
hogy nem lenne szüksége
könyvelőre,
gépirónőre,
gyakornokra, segédre, kifutóra, vagy tanoncra,
•• • "- aminthogy r
z

BIZONYOSAN
a legkönnyebben kap állást, foglalkozást, alkalmazást bármely szakmában minden utánjárás é«
fáradtság nélkül, ha felad \
a S Z E G E D - b e n egy

APRÓHIRDETÉST
Ugyanígy adhat tul a
legkönnyebben fölösleges
ingóságain, elnyűtt vagy
divatját mult ruhaféléin és

SOK PÉNZT KAP
olyan dolgokért, amiket
értékteleneknek gondolt,
anélkül, hogy fáradnia
vagy költenie kellene reá.
Mert igazán nem nevezhető a mai viszonyok között költségnek az a 60
korona, amibe egy 10 szavas apróhirdetés kerül a

SZEGEDBEN

