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lándzsadöfés, amelytől kiadnánk jnegkinzott
lelkünket.
De hát miért, mi félni való van még tőlünk,
isten szegényeitől, akiktől mindenki rabolt valamit és akiknek még ecettel se enyhítették kínszenvedésünket ? U^y látszik, attól félnek, hogy
leszállunk a keresztről és kinszenvedésünknek
vérünk megszentelt fájával, mint egyetlen fegyverünkkel rohanjuk meg kínzóinkat. Senki nem
gondolt erre, de ellenségeink belénk szuggerálhatják ezt a gondolatod ha tovább is próbálgatják. Ők talán még azt a példátlan cscdát is
megtehetik velünk, hogy összebékítenek bennünket legmakscsabb ellenségünkkel: önmagunkkal. Mert itt lehetünk száz párton és marhatjuk
és téphetjük magunkat fajtánk végzetes bűnével, de ha falánk farkasok üvöltve vélik ránk
magukat abból a népvadonból, ameiybe boldog-

Csapatösszevonások.
A magyar kormány a nagyántántot kéri fel
igazlátónak a kisántánttal támadt pörünkben.
Mintha a halálraítélt a bakótól kérne oltalmat
a segédpribékek ellen. Nem is oltalmat, csak
igazságot. Ilyen esetről még a párisi hóhér
emlékirataiban se olvastunk, pedig az minden
csínját-bínját ismerte a vérpadi technikának.
Nem is vagyunk benne bizonyosak, hogy megkapjuk-e az igazságot, de semmi jobban nem
bizonyíthatja az igazságunkat, mint az, hogy
kivizsgálására azt kérjük fel, aki a vérpadra
küldött bennünket. Nincs a világon az a nemzetközi vizsgáló-bizottság, amelyiknek mi elébe
ne mernénk állni, tátongó sebekkel a testünkön, amelyeken keresztül belátni a szivünk
fenekére. Lehetne benne gyűlölet, düh, szenvedély, kétségbeesett elszántság, mindent kockáztató vakmerőség s nincs Isten, aki azt rossz
néven vehetné tőlünk. Hiszen még a bárány is
haragosan toppant, ha bántják, hiszen a legutolsó féreg is tesz egy tiltakozó vonaglást, ha
az életét el akarják venni: hát ennyihez nekünk
is jogunk volna. De a mi szivünkben még
ennyi sincs. A mi szivünkben ma fáradtság
van, az életünk tehetetlen féltése és nyomorult
megalkuvás a nyomorult lehetőségekkel és
békevágy legalább az ellenségeinkkel szemben,
ha már magunkkal nem tudunk megbékülni.

talan kis szigetünk be van zárva, akkor az
életösztön egyesit bennünket egy gondolatban : védeni • puszta életünket ököllel, foggal, körömmel, a halálra szánt ősember elszántságával és dühével. Mi megéltünk ezer
esztendőt, mi megtanultuk, hogy nekünk ezen
a földön hivatásunk van, mi nem fogunk nyom
nélkül elpusztulni, mint két testvérünk, a hun
és az avar. S ha meg kell halni, akkor mi,
megvakított Sámsonok, akik oda vagyunk kötözve az ingerkedő filiszteusok palotájának
oszlopaihoz, mi ugy fogunk elpusztulni, hogy
megrendül bele Európa és velünk jönnek a
másvilágra a filiszteusok, hogy ott szolgáink
legyenek. Ennyit keresztény-voltunkban is megőriztünk a hunok és avarok hitéből.
És igazunk mellett ezt is jó lesz megértetni
az ántánt vizsgáló-bizottságával 1

^ A földreform az egységes pártban.
(A Szeged budapesti tudósítójától.) A földreformot és a rendtörvényt tárgyalták ma az
egyes pártokban, hiszen az indemnitási vita
vége felé közeledik már. Néhány szónok van
még mindössze feliratkozva, igy a vita még
hátralévő része nem Ígérkezik
érdekesnek.
Egyetlen momentum van még, ami
meglepetéseket hozhat: a földreform. Nagyatádi Szabó
István és a kisgazdapárt hozzá huzó tagjai
már régen azon igyekeznek, hogy a kormányt
a földreform máris elavult
intézkedéseinek
megváltoztatására bírják. A mozgalom a legutóbbi hónapokban több fázison ment keresetű1, eredmény azonban nem kisérte az akciót.
A kormány elvben hajlandó a sérelmek orvoslására, de egyelőre más problémák elintézését
előbbrevalónak tartja. Értesülésünk
szerint
azonban a mozgalom egyáltalán nem aludt el.
A kis agrárfrakció követelései éppen olyan
aktuálisak ma, mint voltak azelőtt és a kormányban meg is van a készség a kisgazdapárt
követeléseinek teljesítésére. Meglepetések igy
még sem lehetetlenek és politikai körökben a
kisgazdák újra feléledő mozgalma elé érdeklCdéssel néznek.

Hogy mi lesz majd egyszer, *hogy mit fog
majd akarni és tenni
egy utánunk jövő
nemzedék, amelyet nem átkoz meg a fátum
annyira, mint minket megátkozott; amely tiszta
lesz a mi bűneinktől, mert mi magunk meg
vezekelünk múltért és jövendőért; amelyre
mi nem hagyunk mást, mivel mindent eltékozoltunk, csak az álmainkat, — hogy mire fogja
majd magát szánni ez az uj sarjadéka a megvénhedett és fejszeélre juttatóit erdőnek, azt mi
nem tudhatjuk. Ahogy a ma franciája, vagy
angola nem vállalhat garanciát az unokájáért,
az ismeretien holnap angoljáért, vagy franciájáért, mi se vállalhatunk felelősséget azokért,
akik utánunk jönnek, — a jövendő vödreiben
alvó vizekért az Úristen a felelős. De magunkért
mi felelünk. A kötést, amelyet a nyakunkra
tett kard élével kényszeritettek ránk, ha már
egyszer hitet tettünk rá, álljuk is addig, mig
becsületesen állják a másik oldalról is. Kockázatos kalandok ellen az államfő tiltakozott
először, vállán a történeti felelősség irtózatos
súlyával és tiltakozik ellene minden felelős
tényező és tiltakozik ellene az egész nemzet,
amely keservesen megtanulta már, hogy a
fantázia a legbiztosabb kalauz a pokol felé
£s a jóhiszemű könnyelműség épp ugy vihet
halálos katasztrófába, mint a szándékos gonoszság. Álljuk a kötést, mig a másik oldalról el
nem szakítják, nemcsak tisztességből a tisztességtelen világban, amely el akar nyelni bennünket, hanem okosságból is, amivel a maradék
életünknek tartozunk, — ezen nincs mit titkolnunk az ántánt inkvizitorai előtt.
Nem tudjuk, jön-e, vagy mikor jön az ántánt
igazlátó bizottsága, kiket fog az kihallgatni,
milyen titkok zárát fölnyitogatni, de minden
inkvizitórius eljárás nélkül tudunk annyit, hogy
igenis történtek csapatösszevonások, igenis történtek határátlépések, igenis dördültek el gyilkos fegyverek. A kisántánt összevonta a rágalmak csapatait, betört velük a még ellenségeket is kötelező nemzetközi tisztesség vonalába
és megindította ellenünk a tüzelést. Nem most
kezdődtek ezek a tiltott hadmozdulatok, de a
koncentrált támadást, ugy látszik, most akarták
megkezdeni, amikor ugy látják, hogy belső
egyenetlenségeink még jobban elgyöngitettek
bennünket, mint valaha. Vérünket velték^a töviskoronát a fejünkbe nyomták, megostoroztak,
leszaggatott ruháinkra v sorsot vetettek, a feszületre felszegeztek, — most jönne az a megváltó
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A rendtörvéryjavaslat tárgyalása.

lattal és minden alkotmányos eszközzel harcolni
fog ellene. De nemcsak a nemzetgyűlésben van
a javaslatnak ellenzéke, a pártok legnagyobb
része is aggodalommal tekint a javaslatra és
félti tőle a közszabadságot. Kétségbevonhatatlan,
hogy a parlamentben is erőteljes ellenzéke van
a javaslatnak, de az ország legnagyobb része
is helytelennek és veszedelmesnek tartja azt.
Az ellenzék legfőbb érve az, hogy ilyen törvénynek a Corpus Jurisban nem szabad helyet foglalnia. Ez az érv talajra lelt az egységes pártban
is s ezért szószólói akadlak annak megoldásnak, hogy ne kívánja a kormány a rendtörvényt, hanem egy egyszakaszos törvényt, amely
felhatalmazza, hogy rendkívüli esetekben rendkívüli megoldáshoz nyúljon. A kormány azonban ezt ellenzi és a javaslat mégis mai'formájában kerül tárgyalás alá. Az általános hangulat
hatása azonban nem maradt el a kormányra és
egyes módosítások elől nem zárkózik el. A kormány és pártja meg van győződve, hogy ha
egyes rendelkezésein a javaslatnak módosít,
meggyőzi ellenfeleit és a közvéleményt és a javaslat életbeléptetése esetén alkalmas lesz arra,
hogy a mai helyzetet enyhítse. Mennyire fog
ez sikerülni társadalmi téren, azt előre látni

nem lehet. Az ellenzék nem fog engedni, mert
Az indemnitási vita befejeztével, ami minden véleménye szerint olyan korlátozást és olyan
valószínűség szerint még ezen a héten meg- bizonytalanságát jelentené ez a politikai szatörténik, a rendtörvényt akarják elővenni. Az • badságoknak, hogy megváltoztatása esetén nem
ellenzék
határozottan szembefordul a javas- f lehet komoly vita alapjává tenni.

Az állítólagos határincidensek.
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Bukarest, január 13. (Orient Rádió.) Semmi- | incidensek megvizsgálására. Azt hiszik, hogy az
féle ujsbb magyar betörésről nem érkezett hir. > ántánt a budapesti katonai ellenőrző bizottságA magyar kormánynak idejuttatott barátságos ból fog delegálni valakit az incidens kivizsgáérzelmekről szóló jelentéseit megcáfolják ugyan- lására. Egyébként muló természetű incidensről
azon kormány által elrendelt csapatösszevoná- van csupán szó, amelyhez messzemenő kombisok.
nációt fűzni felesleges és erre valóban nincs is
A bukaresti távirati ügynökségnek ezt a hí- semmi ok. Mára egyébként is jelentékeny enyrét, amely egyébként nem most lát először nap- hülését konstatálható az egész ügynek.
világot, illetékes helyen az MTI. munkatársa
Bukarest, jan. 13. Orient Rádió. Hivatalos
előtt megcáfolták. Nálunk semmiféle csapat- forrásból közlik az éjjeli órákban: A magyar
összevonás, vagy eltolás nem történt. A hatá- sajtóban közlemény jelent meg, mely tagadja a
ron katonaságot egyáltalán nem tartunk, mert román határ megsértését. Ezeknek az állításoka határszolgálatot tisztán a vámőrség látja el. nak ellentmond a valóság. Tény, hogy nagyIdeje volna már, ha a román távirati ügynök- számú magyar csapatot vontak össze a román
ség a maga szavahihetőségének érdekében végre határral szomszédos vidéken és hogy 24 óra
határozottan megjelölné a helyet, ahol a csa- leforgása alatt háromizben lépték át a határt
patösszevonások történnek, mert amíg ezt nem magyar katonai csoportok, melyek visszavonuteszi, addig mindenki előtt nagyon is nyilván- lásuk előtt számos lövést váltottak a román
való az a tendencia, hogy teljességgel alapta- határőrökkel. Ezeknek a tényeknek következlan és rosszhiszemű kitalálással dolgozik azon, ményeit csupán az okok megszüntetése és a
hogy a magyar kormányt olyan in'enciókkal vétkesek megbüntetése enyhíti.
rágalmazza meg, amelyek attól teljesen távol
A fenti hirre vonatkozólag a Magyar Távirati
állanak.
Irodának illetékes helyen a következőket jelenMint beavatott helyen mondják, a magyar tették ki:
kormány már lépést is tett az ántántnál, hogy
E hirrel szemben teljes-egészében fentartjuk
az ántánt küldjön ki bizottságot a határszéli az előző közleményekben ismertetett tényállást,
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amely szerint magyar csapatösszevonások nem
történtek és a határsértést román részről követték el. Viszont épugy fennáll a magyar kormány hajlandósága, hogy az ügyet valamely
nemzetközi szervvel vizsgáltassa meg.
Bécs, január 13. (MTI.) A lag „A kisántánt
demarsa Budapesten" cim alatt a következő
prágai hirt közli;
/
A német-francia konfliktus ma Prágában Magyarország magatartása mialt különösebb aggodalmakat kelt. Kombinációkra hajló politikai
körökben ugyanis azt rebesgetik, hogy Magyarország egyrészt Bajorországgal, másrészt Bulgáriával, Törökországgal, sőt Moszkvával akar
együtthaladni. Tény az, hogy magyar csapatok,
amelyek azelőtt a cseh határon idéztek elő

nyugtalanságot, most a román határon rendeznek incidenseket, amelyek a román kormány
hivatalos lépéseit és katonai intézkedéseit vonták maguk után. Az irredenta mozgalom feléledése összefüggésben áll a 18—30 éveseknek
az úgynevezett rendtörvényben elbujtatott mozgósítási tervével, a Magyarországra történt fegyvercsempészéssel és más készülődésekkel. Bár
ezeknek a készülődéseknek a hajtóerejét nem
kell tu becsülni, a kisántánt ál amai, amelyek a
nagykövetek tanácsánál már utallak ezekre a
leleplezésekre, mégis közvetlen demarsot fognak tenni a magyar kormánynál. Prágai politikai körökben a középeurópai helyzetet nyugodtabban ítélik meg és az állandó éberséget
elegendőnek tartják minden meglepetés megakadályozására.

A város pénzügyi
(A Szeged tudósítójától.) A város pénzügyi | az adókivetésnél tehát csakis az adózók mult
kilátásai az utóbbi időben valamicskét javkltak, évi keresetükre vonatkozó önvallomását vehetjük
de azért a fontosabb télelek körül még mindig alapul. Tiszta képet igy csak a jövő esztendőugyanolyan bizonytalanság uralkodik,
mint ben kaphatunk. Abban az esetben, ha az ötamilyen ezelőtt néhány hónappal uralkodott, százalékos kereseti adó nem hozná egyensúlyba
amikor először merült fel annak a lehetősége, a város pénzügyi mérlegét, a pénzügyminiszter
hogy az állam még a szorosan vett közigaz- előzetes hozzájárulásával egészen tiz százalékig
gatási alkalmazottaktól is megvonja a termé- emelhetjük az adókulcsot. A föld-, társulati és
szetbeni ellátással együtt az összes állami segé- a házadóra kivethető községi pótadó nagyságát
lyeket és illetményeket.
Igaz ugyan, hogy kár- a városok fejlesztéséről hozandó törvény állapitia
pótlásul megígérte a pénzügyminiszter
bizonyos, majd meg.
állami adónemek átengedését, többek között a
Fodor Jenő további kérdéseinkre elmondotta
január elsején életbeléptetett uj kereseti adó át- még, hogy a közigazgatási alkalmazottak terengedését is, de akkor ugy látszott és bizony meszetbeni ellátásának és az állampénztár termég ma is, amikor már pozitív adatokkal szá- hére folyósitoít fizetéspótlékainak a kérdése még
molhat a város, hogy ezekből az adónemekből mindig bizonytalan, illetve csak az bizonytalan,
befolyó jövedelem korántsem fedezi a városra hogy mikor hárithaija át a kormány ezt a
háramló kiadástöbbleteket.
kötelezettséget a városra. A szorosan vett közAz uj kereseti adó kezelésére vonatkozó igazgatási alkalmazottak ebben a hónapban
tanácsi utasítást most kapta meg a városi adó- még a pótlékokat, a segélyeket és a természethivatal. Az utasítás hivatalos intézkedéseket beni ellátást megkapták, de mondják, hogy a
tartalmaz. Bevezető részében elmondja, hogy kormány azokat már a város terhére előlegezte.
„az uj törvénnyel behozott általános kereseti
Jelenleg körülbelül ezer ember kap a város
adó önálló községi adó lesz. A régi III. osztályú révén természetbeni ellátást, amelynek készpénzállami kereseti adó negyvenkét évi fennállása váltsága ebben a hónapban személyenként
után e törvénnyel megszűnik.
Az uj adónak 2900 korona, ami egy évben közel harminchat
alapjait az állami és városi hatóságok együttesen j millió koronát jelent. Tehát csupán a terményomozzák ki. Fontos szerep jut a városnak az szetbeni ellátás megvonása harminchat millióval
adó kimunkálásánál, amelynek eredményétől függ növeli meg majd a város kiadásait. Ez a tehera város háztartásának
egyensúlya".
többlet már felemészti a kereseti adó felét, a
A keresi adó várható eredményéről Fodor másik fele pedig közel sem elég annak a teherJenő adóügyi tanácsnok a következőképen többletnek a fedezésére, amely az alkalmazottak
nyilatkozott a Szeged munkatársa előtt:
állami pénzilletményének megszüntetése után
— Ebből az uj adóból — véleményem sze- hárul a városra, hiszen a város ma csak a
rint — legalább hetven millió korona jövedelemre« békebeli törzsfizetéseket adja, tehát a tényleges
számithat a város. Az az eredmény, amit ebben fizetéseknek aiig néhány százalékát. Éppen ezért
az évben érünk majd el, nem lehet a követ- több mint bizonyos, hogy az átengedett adó
kező évekre nézve irányadó, mert a kötelező egyáltalában nem lesz kárpótlás a városra
költségvetés csak január elsejével lépett életbe, nézve, pedig ma már az is bizonyos, hogy
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PETŐFI-OLTÁRRA.
Irta: Móra Ferenc.

KÖSZÖNTŐ
/I KISKŐRÖSI
JÁSZOLNÁL.
Kit Isten telke-lángja lelkezett
S a körösi jászolba kelyhezett
Pihentető
esztendő-szombatán
A havas éjbe hallgató tanyán
S az örökélet pólyáiba ott
Angyalaival
betakartatott,
Világra fénylő glóriás gyerek,
Térdeplő dallal hadd köszöntselek!
Látod, hiszen én nem vagyok király, ^
Ki bíborpárnán kincseket kínál, —
Az Alföld tengersik vidékiről
Pásztor vagyok, a kánok földjirül,
Pásztor, ki felhőket legeltetek,
Gyáva földön csak pipacsot szedek,
Dalos szivemnél nincsen egyebem,
De azt egészen öledbe teszem.
Arany helyett hazádból hirt hozok:
Még megvan a királydinnyés homok
S a szél, mely busán barangolja át,
Nem fújta még be lábaid nyomát.
Mikor a földnek ágyat vet az éj,
Tevéled álmodik a pusztamély
S mikor a nap az ég hegyébe hág,
Téged hoz vissza a hü délibáb.
Tömjént se hoztam. Minek az neked?
Árvalányhajat hoztam a helyett,

Akácerdők illatüzenetét,
A szénatermő rét lélekzetét,
Vad szegfüveknek a legszogosát,
-Vadrózsáknak a hajnalpirosát,
A ligetbül, amelynek ág bogán
A te sziveddel sír a csalogány.
A fü, a fa, a föld, az ég, a lég,
Mind a tied ez, mind a régi még —
S a nép, a nemzet ? Ó, ne kérdjed ezt!
Elsápad a dal és dadogni kezd
'Magam szavával szólni nem merek,
A halhatatlan képpel felelek:
„A végtelen birodalom helyett
Adának néki egy kis
ketrecet..."
Isten kezéhez égtünk kard gyanánt:
Ma tört vasul szemétre hányatánk;
Ki volt világbíró nagy ur elébb:
Ma rajt uradzik a szökött cseléd.
S mig kintről végitélet ostromol,
Itt bent a kínzott sziv agy megbomol,
Tört a Testvérre Testvérkéz szegez —
Jaj, de keserű magyar mirrha ez!
És mégis, mégis, Isten követe,
A sok szógyöngyöt mind hadd ide le,
A mely százéves bölcsöd megtelé:
Csak a mirrhát vidd az Isten elé.
Verdesd még véle arany asztalát,
Sikoltsd el néki fajtád jajszavád,
S a mig palástját csókkal illeted,
Követelj nekünk uj ítéletet!

<

a kormány a kereseti adón kivül más adónem
átengedéséről hallani sem akar. A föld-, a házés a társulati adóra kivethető pótadó pedig nem
sok segítséget jelent, hiszen itt csak néhány
millióról lehet szó, a város folyó évi kiadásai
pedig — Pillich Gyula tb. főszámvevő kijelentése szerint — feltétlenül elérik az egymilliárdot,
a kétszáznegyven milliós költségvetéssel szemben.
A torony alatt már vannak néhányan, akik
a város pénzügyeinek rendezését csakis a nevetségesen alacsony földbérek felemelésében látják, de sajnos még azok vannak többségben,
akik csak a momentán helyzetet mérlegelik és
nem veszik észre a jövőben rejlő kilátástalanságot. Mijd ha már a tető kigyulad, akkor
kapkodnak vizért.
Az adóhivatal eredménykimutatása.
A városi adóhivatalban már összeállították
azt a kimutatást, amely érdekes számokban
tükrözi vissza a hivatal mult évi működését. A
kimutatás szerint a mult évben százkilencven
millió korona folyt be különböző adók cimén
az adóhivatal pénztárába. A kimutatásból a következő nagyobb tételeket jegyeztük ki: Vízvezetéki dij címén befolyt 2.500,000, városi
pótadóból 10 300,000, jövedelem és vagyonadóból 5,000000, forgalmi adóból az adó első
három hetében 7,000.000, (az egész évi eredmény közel jár az ötszáz millióhoz),
állami
egyenes adóból 28,800.000, hadinyereségadóból 9,000.000, földadóból 70,000000, vagyonváltság ci'mén 36 000.000, földvagyonváltság
cimén 6,000 000 korona. A háború utolsó évében 1918 ban az adóhivatal évi forgalma
6,012.300 korona volt, a mult évi forgalomnak
alig egyharmad része; a legutolsó békeévben
1913-ban pedig a forgalom mindössze3,391.060
korona volt.
A városi adóhivatal az elmúlt évben 700.238
esetben foganalositott zálogolást, ebből csak
25.396 esetben indított árverési eljárást, tényleges árverésre azonban mindössze két esetben
került sor.
Pillich Gyula tb. főszámvevő véleménye szerint a városi adóhivatal forgalma ebben az évben legalább ötven százalékkal lesz magasabb,
Íredig a vagyonváltságot január elsejétől már
az állami adóhivatal k_e?eli.
A mossuli

kérdés.

Háromtagú nyugattráciai delegáció érkezett Lausaaneba, hogy a terület görög lakosságának jogait a konferencián képviselje.
Mezopotámiának arab kormánya megbízható közlések
szerint hajlandó a mossuli kérdést a törökökkel barátságos alapon megoldani.
A terv az, hogy Mezopotámiának töröklakta területeit
Törökországhoz csatolják, az arablakta területeket pedig
meghagyják Mezopotámiának. A határkétdést rövidese*
elintézik.
A törökök a szövetségeseknek ellenjavaslatot nyújtottak át a dette publice ottománe tárgyában.

S mig térdepelve sir e dal feléd,
Fönt már hasad a csillagos mennyég.
Látom kinyílni a gyémánt kaput,
Az Isten szeme könnyel telefut
És a hogy téged a szivére von,
Kisüt belőle ránk az irgalom,
S bocsánatot zeng a szeráfi ének
Petőfiért Petőfi nemzetének.
A KÖLTŐI
CIGÁNYLÁNY.*)
Méla tücsök vagyok én
Búzamezők szélén,
.
Pacsirtákkal szállani
Hogy merészelnék én ?
Míg ők himnuszt zengnek az
Örökkévalórul,
Én egy halk dalt cirpegek
Pila Anikórul.
Nem volt hattyú, hófehér,
Sem királyi kócsag,
A szerelem bujdosó
Gerlicéje volt csak.
.
Nyár est volt, hogy megpihent
A Petőfi vállán —
Piros rózsát kacagó
Fekete cigánylány.
Erdőd felül feketült
Haragos napszállat.
* „Petőfi pillangó-szerelmének hajnalka-virága volt,"
jegyzi fel róla Jókai a Megtörtént regék-ben.
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lyal tréfál. És egy kicsit fülel. De éppen csak
egy kicsit. Egyet kondul bent az elnöki csengő.
No, az semmi. Mindössze annyit mondott Gaal
Gaszton:
— Csendet kérek, képviselő urak.
Ha kettőt kondul, arra már felneszel az újságíró, ha pedig, mint a félrevert harang, egész
strófát muzsikál, akkor sietve leteszi a szivarját
a sárgaréz tartóba és siet be a karzatra. Mert
akkor már vihar v^n.
Amint nincsen két egyforma ujjlenyomat, ugy
nincsen két egyforma vihar sem. Mindegyik
más, aszerint, hogy kik adják az ütemet, kire
haragszanak, miről van szó. A kicsi, gyakran
derűbe fulladó háborgástól a szenvedély legélesebb kirobbanásáig olyan széles a skála,
annyi a lehetőség, mint boglyában a szénás, él.
A legizgalmasabb viharok azonban, amenynyire emlékszem, mégis Beniczky Ödön körül
tomboltak. Beniczky ugyanis a legkeményebb
sziklák közül való. Bes>éde tiszta és hideg,
mint a kardpenge és vágásai is olyan élesek,
mint a kardpengéé. Hangsúlyozás nélkül beszélt és nem is hangosan. És ha egy-egy mondata után (oedig volt ilyen mondata sok) felharsant a körülötte ülő tábor és a siketitő

Ma már — miért, miért nem — de ritkábbak a viharok a t. Házban. Az elmúlt nemzetgyűlésen még napirenden voltak, alig volt
olyan ülés, hogy utana a nyájas előfizető, vagy
hazája sorsa felett aggódó honpolgár ne olvasott volna kedvenc lapjában j6, három hasábos
főcim és vagy négy öt vastag betűs alcim alatt
valami jó, kiadós vihart a parlamenti tudósításban.
Legelején, mikor még egy kicsit kaotikus
volt az ülésterem képe és hangot leginkább az
aranyifjúság adott, persze a zsidók miatt voltak viharok. Például jó Budaváry László (istenem, ilyen is volt? kérdik már sokan) ülvén
odafent a jegyzői székben, egyszerre csak tölcsért csinált a két tenyeréből és Ies(ivi:ett a
tekintetes karok és rendek közé:
— A zsidók!
Mire, mint a szárnyra keit otkán, zúgott fel
válaszul mindenfelől:
— A zsidók!
És zúgott két percig, öt percig, már aszerint,
hogy milyen volt éppen a hangulat. Ilyen vihar
volt napjában akárhány. Cs k Budaváryékon
mult.
De ezt elunták hamar. Tudja a jó ég, nem
olyan Ízletes bömbölni, ha senki sem bömböl
vissza. Az csak olyan szárazföldi vihar, amit,
A német birodalmi gyűlés épületének zászlaha akarom, egyszerűen széllé degradálok. A
rövid
tengeren, ott más. Az az igazi. Mikor a szél ját félárbócra eresztenék. Loebe elnök
!
beszéddel
nyitotta
meg
az
ülést,
ame
yben
kibelekaphat a csendes víztömegbe és dühösen,
tajtékozva marja, ostorozva, mig az fájdalmas jelentette, hogy a birodalmi gyü és ma állást
haragjában harsogó üvöltésbe tör ki és dadogva foglal a felborító katonai erőszakkal szemben.
hullám-izmait feszíti harcra a zugó fergeteg
Loebe felhívást intézett a francia nemzethez,
ellen. Szél és viz nagyszerű verekedése, mind melyben egyebek között ezt mondotta: Megálla kettő gigászivá tornyosodva, amikor minden jatok és tegyétek jóvá az i. azságtalanságot,
egymásnak ront és a fenséges tombolásban m^yet velünK szemben elkövettetek, mert ti és
«sak az erős szirtek és a világító torony áll- utódaitok fogják annak következményeit viselni.
Cuno birodalmi kancellár sorraveszi Poincaré
nak hideg megingathatatlanságban.
Minthogy azonban nem természetrajzot irok, érveit és azután igy folytatja: Az idegen csahanem politikai karcolatot, ott kell hagynom patok bevonulása a Ruhr-területre jogséreljelent. A francia
a hasonlatot (különben sem láttam életemben met és szerződésszegést
viharos tengert) és visszatérni az ülésterembe, kormány legutóbbi akciójánál nem jóvátételről
van szó, hanem arról a brutális terjeszkedési
amelyet már éppen eleget láttam.
A zsidókat szóval aránylag elég hamar meg- politikáról, melyet XIV. Lajos kezdett, amelyet
unták. De meg különben is behozták a numerus republikánus utódai is folytattak és amely a
clausust és igy a viharoknak csak öt százaléka rajnai tartományt mindenáron el akarja szakíjuthatott az idegen fajnak. Kénytelenek voltak tani Németországtól.
tehát egymás között viharozni. Ezt azután meg
Streseman képviselő a polgári pártok nevéis tették becsülettel.
ben a kormányt támogatásáról biztosította.
A folyosóról tudvalevően kettős szárnyú üveNagybrittánia bányásszöveiségének vezetősége
ges ajtók nyilnak a terembe, az ajtók előtt pe- határozati javaslatot
fogadott el, amelyben
dig nehéz plüssfüggöny lóg neszfogónak. Nor- tiltakozik a franciák Ruhr-vidéki benyomu'ása
mális szónoklatból nem igen hallatszik ki va- ellen és felszólítja a szövetségesek, valamint
lami a folyosóra. Az elnöki csengő hangja a semleges államok kormányait hassanak oda,
azonban igen. Ott ül tehát az öreg parlamenti I hogy a jóvátételi kérdést döntő bíróság utján
tudósító, vén róka a folyosó piros pamlagán ! szabályozzák.
és Csendesen szivarozik, vagy Huszár KárolyA Iondoni sajtó általánosságban támogatja a
britt kormányt abban az igyekezetében, hogy
az országot távol tar ja a frar.ciák Ruhr-vid^ki
„ Fellegeknél feketébb
akciójától, de a másik oldalon nem hajlandó
Lelkemen a bánat.
rokonszenvet mutatni a németek iránt. RámuVárkisasszony hab keze
tatnak arra, hogy Németország a fegyverszünet
Teritette rája,
óta eltelt négy év alatt igyekezett minden móGyer, kacagd el, ha tudod
don
kibújni a jóvátételek megfizetése alól és
Vad vadon leánya!"
megrójja a Németországban most szervezetten
megnyilvánuló tiltakozást. A Times a követErdők gerlicéje volt;
kezőket irja: Nem enyhül a felfogá- unk NémetTova szállt hajnalra;
ország bűnösségéről és emiékeztetnünk kell
Árvalányhaj pelyhe volt:
arra, hogy noha a britt terv alkalmat nyújtott
Szellő elragadta;
Németországnak pánrügyei rendezésére, nem
Felcikkázó fény bogár:
zárta ki sz erős nyomás alkalmazását sem arra
Belehunyt az ejbe;
az esetre, ha nem hajtotta volna végre a száRözse lángja hegytetőn:
mára előirt reformokat. A britt kormány magaHamva száll a szélbe.
tartásában nincs semmi, ami Németországot
arra bátoríthatná, hogy vakmerő túlzásokra raMirtusz nem jutott neki,
gadtassa magát a francia kényszerrel szemben
Se özvegyi fátyol,
tanúsított ellenzésében. Ha ez a német ellenzés
Annál több jutott neki,
heves lesz, akkor a francia kényszernek elkerülVad gerlice — gyászból.
hetetlenül még keményebb formákat kell ölteni.
Ö a költő porait
Azért bizonyos, hogy Németországnak saját népe
Legtovább kereste,
érdekében kötelessége, hogy elővigyázitot és
Még le nem szállt rája is
mérsékelt
magatartást
kell tanúsítania toAz örök napeste.
vábbra is.

A német birodalmi

Sirja halmát valahol
Vadvirág benőtte,
Szive pora megeredt,
Rózsa lett belőle.
Hazajáró csalogány
Sokat sirt e siron —
Rá selyemkendő gyanánt
Én e dalt borítom.

Az amerikai csapatszállító hajó, amely a Rajnánál levő amerikai csapatokat fogja visszaszállítani, elindult Antverpenbe.
A szovjet kormány a szövetségesekhez éleahangu tiltakozó jegyzéket intézett a Ruhr-vidék
megszállása ellen.
A világ közvéleményének felzudu'.ása elsősorban pedig a szövetségesek elutasító maga-

hangzavar magával ragadta még a józanabbakat i s : ő ott állt a helyén hűvösen, nyugodtan, arca szine egy árnyalattal sem lett halványabb, vagy pirosabb, nem próbálta tuldörögni
a kusza, viharzó orchesztert, nem nézett riadtan
jobbra, vagy balra, kemény kék szemét tiszta,
várakozó nézéssel jártatta a nekivörösödött arcokon, a rikoltozó szájakon, amelyek sötét
kapuboltoknak tűntek a szenvedély erőlködésében, állt és várt.
Megvárta, amig csend lett.
És akkor kemény akcentussal, precízen, metszően és hidegen megismételte előbbi mondatát. Hogy félreértés ne lehessen.
És különös, de az ember nem érezhetett
mást, mint azt, hogy az ordító tábor a maga
tömegében fél ettől az embertől, ettől a szőke,
kékszemű, energikus arcú, hűvös szavú embertől. Azért, mert ott áll és nem riad, de nem is
dörög, csak áll és vár és ha leszakad az egész
mindenség, akkor is állni fog és várni fog arra,
hogy elismételhesse a mondatát. Mert férfi. És
mert a hullámoknak örök sorsuk, hogy bármilyen megbőszült dühvel induljanak is előre, a
szikla lábán mindig megtörnek.
Bálint Imre.

tiltakozása.
tartása arra bírta a francia kormányt, hogy legalább egyelőre tartózkodjék a Ruhr-vidék megszállási zónájának kiterjesztésétől. Degoutte tábornok a francia laptudósitóknak tegnap kijelentette, hogy a francia kormány az egész Ruhrvidék megszállására irányuló tervét csak az
esetben hajtja végre, ha Németország kísérletet
tenne arra, hogy a lakosságot ellenállásra szítsa.
Wie<± herceg budapesti német ügyvivő tegnap este átnyújtotta a magyar külügyminisztériumban a német birodalmi kormány tiltakozásának szövegét, a Ruhr-területen történő
francia-belga erőszakos intézkedések ellen.
A szövetségi államok miniszterelnökeinek tegnapi konferenciáján a bajor miniszterelnök kijelentette, hogy a bajor nép kész a szégyen, a
francia uralom és a bírvágy ellen való ellenállásban a birodalmi kormánnyal együtt kitartani.
Berlinbe érkezett közlések szerint Trier és
Köln kerületeiben csapatmozdulatokat tartanak.
A rajnai bizottság a birodalmi elnöknek a
január 14-iki gyásztüntetésekről szóló rendeletét
olyannak jelentette ki, melynek alkalmazása a
megszállott területen csak a rajnai bizottság
beleegyezésével történhet, noha a megszállott
területen nyilvános gyásztüntetések nem lehetnek.
A jóvátételi bizottság értesítette a háborús
terhek bizottságát, hogy a német moratóriumkérésre legközelebb fog válaszolni és ideiglenes
rendszabályként a január 15-én esedékes fizetések
határidejének január 3l-re való kitolását határozta el.
A francia minisztertanács kielégítő jelentéseket kapott a szövetséges mérnökmisszió megjelenéséről a Ruhr-területen, a missziónak a
nagyiparosokkal folytatott első megbeszéléséről,
akiknek jószándékait külön kiemelik, valamint
a munkások előzékeny magatartásáról.

Rómában a Grand-Hotelben
tegnap este 10 órakor összeütt a fascisták
nagytanácsa,
amelyen Mussolini, Destefani, Giugari, Acebe, Finzi,
Devecchi, Debono, Palbo, Pianchi. Rossini,
Arosti,
Padovani és a párt összes többi vezére vett részt. A
nagytanács foglalkozott
a fascista miliciának végleges
megszervezésével. Palbo kijelentette, hogy a fascista milícia 100.000 emberből fog állni és légiókra,
kohorszokra, centuriákra lesz felosztva. A miliciának három
generálissimus fővezére tesz, akiket királyi
kézirattal
fognak kinevezni. Ez a három generálissimus
Bevecchi,
Palbo és Debono tábornokok. Ezenkívül
12 felügyelő,
számos szenior és egyéb tisztviselők kinevezése
van
tervbevéve, akiket miniszteri dekrétummal fognak kinevezni. A milícia ruhája szürkészöld
lesz, amely alatt
fekete ingei fognak hordani, továbbá pisztollyal, karabéllyal és szuronnyal lesznek ellátva. A milícia feladata
Olaszországot a belső és külső ellenségtől megvédeni. A
milícia tagjai a fekete inget csak szolgálatban viselhetik. A szolgálatban nem lévők polgári ruhákban kötelesek járni és csak mozgósítás esetén kapnak felszerelést, amit addig a kaszárnyák raktáraiban helyeznek el.
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Apró történetek.

Megejgyzés

kelt gyűlöletet. A fentemiitett parcellázásban
kisemberek elől földet meg nem vettem; több
Tegnapról a mának.
Kelemen Béla dr. válaszához.
évi munkám gyümölcseként azonban SzatymaA magamfajta ember már csak az emlékeinek és az
zon szabad kézből egy kis birtokot vásároltam
Kelemen Béla dr. a .Szeged" cimülap folyó
s annak gazdasági berendezésével és felszerelé- emlékeiből él. Az emlékezések során megelevenedik
hó 4 iki számában válaszol ugyanennek a lapsével valóban büszkélkedtem. De ne további előttem Rózsa Lajos képe, a művészete és érzem a
nak 1922. évi december hó 31. napján megAz ízlés e téren hallgatást parancsol s nem kö- kihűlt szive melegségét, ami még a nagyszerű művéjelent számában „Megjegyzés Kelemen Béla dr.
vethetem dr. Kelemen Bélát, aki — ugy érzem szeténél is jobban melegített. Ez a sziv nem simogatja
könyvéhez" cim alatt megirt közleményemre.
— érdemetlenül dob reám Sarat, uri társasá- már az élet elesettjeit, sem a szegénységben szenveEbben a válaszban még durvább hangon is- gomra s aki tag léttére nem átallja saját uri dőket, a hazától távol, tul a nagy vízen, megszűnt d o métli meg könyvének személyemmel foglalkozó kaszinójának legbenső életét a nagy nyilvános- bogni és érezni. A csodás karriernek immár vége van.
részleteit s többek között azt irja, hogy köz- ság előtt rossz színben feltüntetni csak azért, Ajkán nem csendül már az ének, a magyar nóta, amevetve ludta meg, mikép én abban látok rágal- hogy e hamis megvilágításban csekélységem lyet szebben, érzésteljesebben mint ő, nem igen tudtak
mazást, hogy könyve 239. lapján elmondja az és névszerint meg nem nevezett „kártyás társaim" előadni.
én föispánsagom ügyével kapcsolatosan, hogy magánélete felelt mondhasson kedvezőtlen bíráA háború idején történt, hogy Várnay Dezsőékkel
azon az okon ellenezte kineveztetésemet, mert latot.
egy pár napra felrándultunk Budapestre. Megnéztük
„olyan embert, aki vagyoni viszonyaival arányDr. Kelemen Béla folyton azon lovagol, hogy mindazt, ami a művészetben látni való és megtapaszban nem álló módon kártyázik, 30—40000' koén
a szegedi ellenforradalom idején a szegedi taltuk a Rózsa Lajos híres Hans Sachsját, amely tarronás (azóta 500.000 koronás) differenciákkal
főispinságért
törtettem. Itt is hazudik, mert talomban vetekedett a Ney Dávidéval. Az előadás napkel fel a kártyaasztaltól, alkalmatlannak tart
még
csak
a
gondolata
sem fordult meg agyam- ján Rózsáéknál voltam ebédre hivatalos és ott újsámindenféle közfunkcióra, mert ezek az emberek
ban
annak,
hogy
főispán
legyek. Ily törekvés- golta a művész, hogy Szegedre készül, mert a Korzó
— az ó nézete szerint — tipikus Károlyi
nek
nálam
még
csak
a
jelei
sem voltak felis- Mozi által, a sebesült katonák javára rendezett konMihály-féle szerencse játékosok, akikre az ormerhetők,
ily
törekvés
feltételezéséhez,
külö- certen kell szerepelnie.
szág sorsának intézését bizni nem szabad."
nösen pedig állításához senkinek joga nincsen.
— Együtt mehetnénk haza, hozzátok — szólt örvenA magam részéről abban nem találok rágal- Ha tő em, kívánságomtól, avagy akaratomtól dezve. Többet nem is igen beszélt, mert hogy kímélni
mazást, ha valaki azt mondja, vagy irja rólam, függetlenül mégis szóba jött a minisztertanács- akarta a hangját, az orgonaszerüt, sőt az ebédutái*
hogy én a Szegedi Uri Kaszinóban, a Szegedi ban kineveztetésem, az valóban a leglényegte- szivarról is lemondott, nehogy a hang fénye és tisztaCsónakázó Egyesületben, avagy legközelebbi lenebb epizódja a szegedi ellenforradalomnak. sága foltot kaphasson a Hans Sachs ábrázolása közben.
ismerőseim családi otthonában uri barátaimmal Hogy dr. Kelsmen Béla szerint miképen akar- Nagy feladatok megoldása előtt mindig óvatos vott,
kártyázom (másutt nem kártyáztam é3 nem kár- tam, vagy akarom beállítani Énemet az akkori különben pedig nem igen kímélte magát, se a hangját.
tyázom), mert ez valóság. Kártyázom pedig események központjába, aki annak a mozgaElérkezett az indulás ideje. A félháromas gyorssal
olyan összegben, aminőben éppen baráti társa- lomnak valóban csak e«:y lelkes, de az ügy indultunk hazafelé. Jóval az indulás előtt már k ü n i
ságom játszik.
érdekében igazán sokat dolgozó, azért mégis volt a nyugatin és egyik szakaszban lefoglalt négy
De ezzel szemben valóban rágalmaz az, mindig szerényen meghúzódó közkatonája vol- ülést, hogy velünk lehessen együtt. Az uton vidám tereaki a helyiségeket és személyeket elhallgatva tam, nem tudom, ilyen törekvésem sem íkkor, fere keletkezett. A múltjáról beszélt és a nem álmodott
azt mondja, vagy irja rólam, hogv én vagyoni sem utólagos történelirás utján ma sincs. És művészi jelenéről. Albertirsát már elhaladtuk, amikor
viszonyaimmal arányban nem álló módon kár- amikor dr. Kelemen Béla mégis ennek az el- újságolni kezdte, hogy a Jancsi, már mint a Kurucz
tyázom, mert ez már a beavatatlanok, tehát a lenkezőjet állítja rólam s ezt egy történelemnek János, milyen gyönyörű nótát komponált „Nádia" CÍM
alatt.
nagy nyilvánosság megítélése szerint azt jelenti, szánt írásban leszögezi: ismételten hazudik.
hogy kártyabeli, tehát becsületbeli tartozással
— Ha akarod, eldúdolom. — É s már énekelte is a
Meg kell még itt azt is állapitanom első hírmaradok adós, avagy éppen idegen pénzzel napi cikkem minden egyes pontja igazságának gyönyörű dalt, amely teli van szerelmi bánattal és
kártyázom. Dr. K lemen Béla ez utóbbiakat kiemelése érdekében, hogy dr. Kelemen Béla lírai bensőséggel. Ének közben a folyosó megtelt érdek1
mondja rólam. Hazudik. Tehát rágalmaz.
nem tudta megcáfolni azt az állításomat, hogy lődő közönséggel, amely gyönyörködve hallgatta a pomVálaszában azt is irja rólam. dr. Kelemen ó a nemesi cimet és rangot bitorolja. Mert a pás szerzeményt, a páratlan előadásban. Zugó taps
Béla, hogy az „én társadalmi viselkedésem az nemesi rendhez való tartozást phrista gimná- keletkezett az éneke nyomán és a hallgatóság ujrázást,
ellenforradalmi mozgalmak idején nem volt, sőt ziumi tanulókról vezetett lajstrommal bizonyí- ráadást követelt. Rózsa azonban nem engdett a kérésma sincs összhangban hazánk szomorú helyze- tani nem lehet. Ide kutyabőr kell s a várme- nek, noha szép nők is unszolták az éneklésre, m í r
tével, kirívó ellentétben van a mi szierenesétlen, gyénél való kihirdetés. Nemességet, nagyságot, pedig a művész a szép nőknek nem igen tudott
lerongyolódott nemzetünk siralmas állapotával, kiválóságot önmagunk által irott memoárban ellentállni.
az általános elszegényedéssel, a nyomorral és sem lehet, de nem is illik megállapítani.
Egy sovány ember jött be a kupéba és arra kérte
Rózsát,
hogy énekeljen jótékony célra.
folyamatban levő inségakciókkal. És a büntető
Hogy dr. Kelemen Béla miért haragszik reám,
— Kinek a j a v á r a ? — kérdezte Rózsa.
pörben majd bizonyítani fogja nekem és kártyás könyvében miért foglalkozik becsmérlő módon
társaságomnak gyakori dózsöléselt, amely meg- velem és hogyan hamisította meg a történel— Egy félegyházi rokkant tanító javára — válaszolt
botránkoztatja a dolgozó, munkás, tisztes pol- met, eredeti szándékomnak megfelelően külön az ajánlattevő.
_ Azt mondja ön uram, hogy rokkant is, tanító i s
gári elemet és amely az alsóbb néposztályok- füzetben fogom a nyilvánosság előtt feltárni.
ban gyűlöletet kelt a középosztály iránt, ahová Ugy könyvének reám vonatkozó részletei, mint nos hát akkor énekelek. — És énekelt. Egyik dalt
ez a dorbézoló, kártyás társaság is tartozik..." Válasz cimü hírlapi cikkében foglalt támadásai követte a másik, majd áriák következtek és a hallgatók
Kelemen Béla dr. e minősithetlenül durva és kizárólag azt a celt szolgálják, hogy engem — száma egyre szaporodott, a pénz pedig a sovány emcsak hozzá méltó támadására itt nincs meg- aki közpályán, közéletben mozgok — ugy er- ber kalapjában, aki fáradhatatlanul végezte a tányéro á t
jegyzésem, mert nem illik, hogy saját viselke- kölcsi, mint anyagi existenciámban megtámad- eredményes munkáját. A vonat Félegyháza elé közeledésem felett mondjak bírálatot. De a nagykö- jon. E bosszút lihegő cél is fényes világot vet dett, a sovány ember a begyült összeget összeszámI lálta, annak rendje — módja szerint irást adott róla
zönség megítélése alá kell már e helyütt bocsá- dr. Kelemen Béla jellemére.
Rózsának, majd elköszönt a művésztől, akinek hálás
tanom azt, van-e joga rólam igy irni — még
A hírlapot olvasó közönség elé ez ügybea
ha valót irna is — egy olyan embernek, aki a többé nem jövök. A más fórumok előtt törté- köszönetet mondott a rokkant tanító nevében is.
— Adja át kérem az összeggel együtt az üdvözleteközszáj beszéde szerint is atyja által szerzett
ezer holdas birtokát csaknem egészében eluri- nendőkről a nyilvánosság ugy is tudomást fog met a rokkant tanító urnák. És mosolygó nagy szeme
zálta 8 most a birtoktörvénynek végrehajtása szerezni. Itt végül még csak annyit: dr. Kele- megtelt könnyel. Majd elgondolkozott és kisvártatva
során, dacára, hogy gyermekei nincsenek, a m n Béla engem hirlapi cikkében urazott. Vég- megtörte a nyomasztó csöndet.
különböző tárgyaló bizottságok előtt, könnyű telen sajnálom, hogy én „a regatta vacsorán"
_ Tudjátok-e, hogy nincs szebb dolog a világon,
fizetési feltételek mellett megszerezhető közép- történtek óta nem vagyok abban a helyzetben, mint a jótevés.
birtokért folyamodik. Nekem alkalmam volt a hogy e cimzést viszonozhassam.
Hat órára hazaérkeztünk és másnap megkezdődtek a
Szeged, 1923. január 13.
közelmu tban egy megbízásból általam lefolytavendégeskedések. Ebéd utáni feketére Várnayékhoz,
tott parcellázás keretében, mondhatnám ingyen
uzsonnára dr. Zifferék volt ujszegedi villájukba voltunk
Szakáts József,
áron, Szeged közvetlen közelében kitűnő szántóügyvéd, nemzetgyűlési képviselő.
hivatalosak, de Rózsa csöndes volt és majdnem szóföldeket vásárolni. Nem tettem, mert a nincstetalan. Mindig és folyton a rokkant tanítóra gondolt és
len kisemberek igényei elé furakodni nem akarazon tűnődött, hogy vájjon a pénzt megkapta-e? Majd
Kisántánt minisztereinek konferenciája. a koncert következett, aminek végeztével a Kass-vigadó
tam.
A belgrádi sajtó, különösen a félhivatalos terraszán verődtünk össze. Szép csillagvilágos juniusi
A dr. Kelemen Béla állal ellenem támadó célTribuna
közlése szerint közel áll a kisántánt este volt. Egy-két pohár bor meghozta a hangulatot.
zattal említett parcellázási müvelet azzal végződött, hogy Tápé község képviselőtestülete a minisztereinek konferenciája, melyet Belgrád- Rózsának jó kedve kerekedett, szebbnél-szebb kuruc
parcellázásban kifejtett igazságos, önzetlen el- ' ban, vagy Bukarestben fognak megtartani, hogy nótákat énekelt, Kurucz János pedig kezéből tölcsért
járásom és érdemeim elismeiéseül utcát neve- czon állást foglaljanak a kisántánt magataitá- formálva, a tárogató hangját utánozta, de oly szépen,
zett el nevemről, s mint nemzetgyűlési képvi- j sára nézve a jóvátételi kérdésben. Egyúttal pe- hogy a hallgatóság azt hitte, hogy tárogatón kiséri
selőjét a lakosság érdekében eddig kifejtett dig megbeszéljék a közel Kelet problémáját és Rózsa énekét.
— Nehogy tányérozzak? — adta föl a szót Kurucz
munkásságom jóleső elismeréséül legutóbb az- i a Magyarországgal szemben való maga'artást.
zal tüntetett ki, hogy épp javarészt munkások- Poincarénak az a jegyzéke, melyet nemrég nyúj- Jancsi.
— Ne ám, mert most magamnak énekelek. — É s
ból álló egyik köre diszelnökének választott tottak ál Prágában, Bukarestben és Belgrádban
meg, — er gem, akinek dr. Kelemen Béla sze- lesz a jóvátételi kérdésről való tanácskozásnak maga elé nézett a művész, a fejét lehorgasztotta és
mély sóhaj tört fel a kebléből.
rinti viselkedése épp az alsóbb néposztályban az alapja.
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Szeged, 1923 január 11.
— Különben nem bánom, ha a rokkantak javára
tányérozol. — És Kurucz Jancsi megkezdte a tányérozást a rokkantak javára . . .
*

A bor szatymazi előadása után Csikós Nagy József
„megnyelvelte" a műkedvelők szereplését. Tisztára ugratás volt, de Taschler József, akinek hires Baracs Imréjét Újházi a leglelkesebb dicsérettel halmozta el, megaeheztelt a bírálatért. A következő esztendőben a műkedvelő társaság a Nézd meg az anyját adta elő, a
vezető szerepekben dr. Kószó Istvánnéval és Taschler
Józsetfel. Az előadásban, Lipcseyné kívánságára, mint
néma szereplő, részt vett „Szlampi" is, az örökifjú
agglegény. Előadás előtt azzal a kéréssei fordult hozzám, mint rendezőhöz, aki a darabot súgtam is, Taschler József, hogy egy pár szót, a vendéglátó jelenetben,
beleszőhessen a mondókájába. Beleegyeztem, de csak

S Z E G E D
azzal a feltétellel, ha a toldalék lényeget nem érint és
ha a darab hangulatát meg nem zavarja.
— Megbízhatsz bennem — nyugtatott meg Taschler.
Szép simán ment az előadás, mig elkövetkezett a
vendéglátó jelenet. A szinen Taschler volt jelen, hogy
mint házigazda, fogadja a vendégeit. Jön „Szlampi"
fekete liszter kabátban és pepita nadrágban. Taschler
József kezet nyújt neki és e szavakkal üdvözölte:
— Isten hozott Szlampi! Szép és kedves, hogy eleget tettél a meghívásomnak. A társaság a kertben van,
menj közéjük, ott van már Csikós Jóska is, de ugylátszik nem bírja az italt, mert részeg.
Erre óriási nevetés keletkezett a közönség között,
amelynek soraiban ült az aposztrofált Csikós Nagy József is, aki nevetésre fogta a dolgot, de többé nem
nyelvelte meg a műkedvelők szép és nivós teljesítményét .«..

Módosítás a könyvvezetési kötelezettségen.
(Saját tudósítónktól.) Mint értesülünk az ipari
és kereskedelmi érdekképviseletek országszerte
megindított mozgalma már is sikerrel járt,
amennyiben a végrehajtási utasításnak a könyvvezetésre vonatkozó pon jain lényegesen enyhítettek, nevezetesen a módositott végrehajtási
utasítás értelmében:
1. A kisipirosok nem tarloznak anyagnyilvántarlási könyvet vezetni. 2. A közvetlenül a
fogyasztóknak árusító kereskedők, a bejegyzett
eégek is ugyanabban az eljárásban részesülnek,
mint a be non jegyzettek, tehát raktárkönyvet
nem kell vezetniök. 3 A könyvelés alól felmentést lehet kérni. 4. A könyvelés kérdésénél a
pénzügyi hatóság szakértőt köteles meghallgatni. 5 Mulasztás esetén nem egyes tételek esnek vizsgálat alá, hanem az egész üzleti komplexum. Az ellenőrzéseknél tanuk is szerepelnek. 6. A rokkant kereskedők és iparosok javára
külön intézkedések történnek majd.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kisiparosok csakis: 1. megrendelési könyvet, 2. feljegyzési könyvel, mely az összes üzleti bevételeket és üzleti kiadásokat (melyek közé azonban a háztartási kiadások nem tartoznak) tartalmazza, 3. személyzet nyilvántartási könyvet
tartornak vezetni. Anyagnyilvántartási
könyvet
tehát a nagyipartsok és gyárosok kötelesek csak
vezetni. A detail kereskedők pedig ha bejegyzett cégek is: pénztárkönyvet, árubeszerzési
könyvet, adósok könyvet (strazza), hitelezők
könyvet (folyószámlakönyv), személyzet nyilvántartási könyvet kötelesek az év folyamán vezetni, mig az üzleti év végén záróleltárt köteles készíteni. A nagykereskedők, akik viszonteladóknak árusítanak: raktárkönyvet, azonkívül

pénztárkönyvet, naplót, fökönyvet, folyószámlakönyvet és személyzet nyilvántartási könyvet
tartoznak vezetni s az év végén kötelesek záróleltárt készíteni.
Bár e rendelet ezt kifejezetten nem irja elö,
de a rendelet intenciójából a szakértők véleménye szerint következik az, hogy az 1923. évi
adózásra vonatkozó könyvvezetési feltétlenül leltár felvételével kell megkezdeni. Bennfoglaltatik
e rendeletben, hogy akiknek eddig vezetett üzleti könyvei az adónyilvántartás céljaira alkalmasak, a pénzügyigazgatóságtól az adónyilvántartás céljaira szolgáló külön könyvek vezetése
alól felmentésért folyamodhátnak.
Mindezekből az tűnik ki, hogy a rendeld
már is közeledik a gyakorlati élet kívánalmaihoz s azt hisszük, hogy az érdekeltségeknek
sikerülni fog a pénzügyi kormányzattal olyan
megállapodásra jutni, ami ugy az adózók, mint
az állam érdekeit kielégíti s nem fogja a rendelet megterhelni az ipart és kereskedelmet
olyan adminisztrációs munkával, mely az adóalap megállapitátához, illetőleg a pontos adófizetés ellenőrzéséhez nem feltétlenül szükséges,
másrészről az adózókra igen nagy munkát és
költséget jelentene, sőt az adózók egyes csoportjaira nézve teljesen keresztülvihetetlen.
Nem akarnak az ipari és kereskedelmi körök
ezzel az adózis alól kibújni, mert tudatában
vannak az ország súlyos pénzügyi helyzetének
s annál inkább is módot akarnak nyújtani a
legpontosabb ellenőrzésre, mert a kereseti adó
mérve elviselhető s feltétlenül szükségesnek tartják, hogy a kereseti adót mindenki az utolsó
fillérig becsületesen megfizesse.

Adók, melyek negyven év óta nem változtak.
(A Szeged tudósítójától.) A város javadalmi
bizottsága négy évig tartó kényszerű szünetelés után szombaton délután tartotta második
ülését Balogh Károly pénzügyi tanácsnok elnökletével. A bizottság tagjai nem igen érdeklődnek az ülések iránt, a szombati ülésen
ugyanis mindössze négy bizottsági tag jelent
jneg, de azért az elnök megnyitotta az ülést,
mivel három tag jelenléte már biztosítja a határozatképességet. Elöljáróul bejelentette Balogh
Károly, hogy a polgármester előterjesztésére a
főispán Bózsó Ödön helyettes vezetőt a javadalmi hivatal élére nevezte ki.
Ezután Bózsó Ödön felolvasta a javadalmi
hivatal decemberi működéséről szóló jelentését,
jelentéséből megtudtuk, hogy a javadalmi hivatal decemberben beszedett 102.399 korona állami borital és husfogyasztási adót, 16630 korona városi fogyasztási adópótlékot és 927.016
korona bortermelési adót. Ezeknek az adóknak
a kulcsa negyven év óta nem változott, a javadalmi ügyvezető ennélfogva azt javasolta, hogy
abban az esetben, ha az állam ezeket az adókat is átengedi a városnak, keressen a tanács
valami módot arra, hogy az adókulcsot a bor
forgalmi értékéhez mérten felemelje, mert a kezelési költség olyan nagy, hogy az érvényben
lévő adókulcs mellett az adók behajtása nem
fizetődik ki.
x
Ezután Pálfy Béla vámfelügyelő terjesztette
elö a külső vámhivatalok mult havi jelentését.
A külső vámhivatalok
különböző címeken
.4,628.049 koronát szedtek be decemberben.
Jelentésében elmondja a vámfelügyelő, hogy a

városi vámőröktől a város tanácsa megtagadta
a téli köpönyegek kiadását, pedig arra, a külső
szolgálatot teljesítő vámőröknek, feltétlenül szükségük van és igy a tanács határozatát meg is
felebbezték.
Wimmer Fülöp kérdésére Balogh Károly elmondotta, hogy a kért köpönyegek használati
ideje hat év lenne. Huszonöt vámőr van, egy
köpönyeg ára huszonötezer korona, tehát évente
alig százezer korona kiadást jelentene ez a városnak. Egyébként a közgyűlés elé terjesztik a
vámörök felebbezését.
— Addig elmúlik a tél — szólt közbe nem
minden malicia nélkül az egyik bizottsági tag.
A vámfelügyelő ezután az egész mult évre
vonatkozó jelentését terjesztette elő. A jelentés
érdekes statisztikai adatokat tartalmaz. Megtudtuk belőle, hogy a város tizenegyezer hold legelőjéért mindössze öt és félmillió korona fübér
folyt be, tehát egy hold alig tiz kiló búzát jövedelmez. Ezzel szemben pedig kövezetvám cimén, amely a kereskedelmet és az ipart, no
meg a fogyasztókat terheli, 7,260.000 korona
folyt be a város pénztárába.
Megtudtuk a jelentésből azt is, hogy a mult
év folyamán 4987 szarvasmarháti 4377 borjut,
12559 sertést, 2160 bárányt és 5739 juhot fogyasztott el a város közönsége. A város áruforgalmára pedig fényt vet a kővetkező statisztika: A mult év folyamán 12134 vagon épületés tűzifa, 4754 vagon szén, 2212 vagon gabonanemü, 940 vagon liszt, 920 vagon homok, tégia,
kavics, 39 vagon korpa és derce, 124 vagon
pirszén, 203 vagon széna és szalma, 124 vagon
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cukor és 10813 vagon vegyes áru, összesei
32614 vagon áru érkezett a városba.
Szó volt még a vámhivatalok személyzeti létszámának szaporításáról is, mert azt a megnövekedett munkakör föltétlenül szükségessé teszi.
A bizottság ülése ezzel véget is ért.

MMlFCJfL
— Hivatalos „Petőfi-ünnep". A magya'
társadalom együttes országos Petőfi hódolása,
amely január 21-én lesz az országház kupolacsarnokában, programján egyesíti a hivatalos
és társadalmi Magyarországot. Az elnöki megnyitót Scitovszky Béla nemzetgyűlési és előkészítő bizottsági elnök mondja, Bethlen István
miniszterelnök Petőfit, mint politikust, vitéz
Nagy Pál báró, a honvédség főparancsnoka,
mint katonát, Herczeg Ferenc, mint irót és
ujsájirót mutatja be a költőt. Az ifjúság áldozatát Nagy Iván, a MBFHOSz elnöke, az ipari
munkásságét Horváth Gergely vasmunkás, a
földmivesek és gazdákét Lovász János nemzetgyűlési képviselő mutatja be. P. Márkus Emilia,
a Nemzeti Színház örökös tagja pedig, mint a
művészet képviselője, Petőfinek a Magyarok
Istene és az Álmodtam szépet gyönyörű cimü
versét szavalja el. A program élén az Acél hang
Máv. gépgyári daloskör énekkara a Hiszekegyet, végül a Budai Dalárda a Himnuszt
adja elö.
— Megvakult a torony. A négy világító
szem helyett már csak kettő kémlel bele a szegedi éjszakába, a másik kettőre sötét hályog
borult. .Megvakult a torony" sóhajtotta valaki
az utcán, amikor hármat kondított bele a némaságba az időharang és ennek a nekibusult
valakinek bormámoros képzeletében különös
képek villanhk elö a vakságról, a háborús
emberroncsolásról, a fekete pápaszemekröl...
Megvakult a torony két szemére, a másik két
szemével pedig huncutul kacsintgat az alvó
város sárba süppedt házaira. A szép csipkeerkélyes toronymenyecske — igy mondta valahogy Babits Mihály szegedi tanár korában —
most félvakon lejti a halk táncot a még halkabb téli éjszakában, a szürkefeketére zordul t
ég alatt és a mámoros fejű éjszakai emberek
fázósan szorítják össze felöltőjüket és vacogva
súgják: Megvakult a torony. Odafönn pedig, a
virrasztó toronyörszobában, valamivel közelebb
a végtelenhez, nagyot káromkodik a toronyőr
és keservesen szidja a mérnökséget, mert
immár hét napja hiába rimánkodik a kiégett
villanykörték kicseréléséért.
(m. /.)
Halálozás. Ozv. Lukács Mórni f. hó 11-én 62 éves
korában elhunyt. Lukács Gyula huspénztári tisztviselő,
Lukács Zsuzsa fogász és Lukács Attila édesanyjukat,
Kiss Mór és Kiss Károly testvérüket gyászolják az elhunytban. Temetése vasárnap 4. e. 11 órakor a cinnteremből megy végbe.
" ig

— A vasút és az a u t ó versenye. A vasúti
szállítási dijak ismételt emelése óta Cegléd,
Kecskemét, sőt Félegyházára fővárosi szállítócégek olcsóbban fuvaroztak autóval, mint az
államvasút. A mai nap szenzációját képezi a
szegedi kereskedői körökben, hogy egy budapesti szállitó-cég lényegesen olcsóbban ajánlja
a fuvarozást a budapesti raktártól a szegedi
raktárba beszállítva, mint az államvasút Budapest vasúttól Szeged vasútig szállítja.
Iparosok, k e r e s k e d ő k k ö n y v e l é s i t szakszerűen és
adózás szempontjából a törvényeknek megfelelően jutányos havi dijazásárt elvállalja a
,Hermes"-iroda.
Református-palota; telefon-mellékállomás: 11-08. sz. 21

— Tizennégyezer árva. A községi árvaSzék
évi jelentése szerint a mult évben 14.216 árva
és 366 gondozott volt a városban. A gyámpénztár közel tizenhatmillió árvapénzt es fölbecsülhetetlen értékű ingó és ingatlan vagyont
kezel. Az árvaszék legközelebbi tanácsülésén
minden valószínűség szerint fölemelik az árvapénzek eddig négyszázalékos kamatlábát.
M a u t o l j á r a élvezhetjük Petőfi „Bolond
Istók"-ját, mely egyike a legszebb magyar fil| meknek. Az előadás ünnepélyességét nagyban
:
emeli Mőra Ferenc kedves prológja, valamint
által előf Ladányi Mariska és Halmos Gyula
í adott Petőfi dalok.
T á n c k u i z u s t rendez a Zrinyi Sp. E. Kass
j sakktermében, a tanfolyam f. hó 13-án, szom: baton, már megkezdődött és 8 hétig tart. Érí deklődőknek a titkárság ad felvilágosítást. TeJ lefon: 7 99.

S Z B O E D
— A vásárhelyi családi dráma. Fekete
Géza hódmezővásárhelyi
gyógyszerészt, aki
feleségét hűtlenségen érve agyonlőtte, ma szállították be a szegedi királyi ügyészség fogházába.
Még most is az önkívület jelei láthatók a szerencsétlen férjen és családapán. Fekete Reiniger
Jakab ügyvédet kérte fel védelmére.

— Kádár Lehel bűncselekményt dicsfiitett.
A nyáron, amikor a katonai törvényszék a
Zbona és társai gyilkossági ügyét tárgyalta,
tudvalevőleg a vádlottak azzal védekeztek, hogy
a gyilkosságot Héjjas Iván parancsára követték
el. A tárgyalást követő napon Kádár Lehel
cikket irt a dologról „Héjjas" cimmel, amelyben
a hadbíróság előtt történtekkel- foglalkozva
dicsérte Héjjas cselekedetét. A cikk megjelenése
után az ügyészség eljárást indított Kádár Lehel
ellen bűntett és büntető cselekmény feldicsérése
miatt. Ez ügyben ma tartották a fötárgyalást
dr. Nagy Béla tanácsa előtt. Kádár Lehel megjelent a tárgyaláson. Az ügyész indítványozza
különböző aktáknak beszerzését. Dr. Vasek Ernő
védő hozzájárul az akták beszerzéséhez, továbbá
egy előterjesztése is volna, de azt csak zárt
tárgyaláson hajlandó előterjeszteni. A tiz percig
tartó zárt tárgyalás után dr. Nagy Béla elnök
kihirdette a határozatot, amely szerint védő
indítványát elutasítják és elrendelik a Héjjasra
vonatkozó ak ; ák és a hddbirósSg előtt Zoona
és társai eüen lefolytatott főtárgyalási iratoknak
beszerzésit. Majd az iratos beszerzéséig elhalasztja a tárgyalást.

Divánpárnák montirozását, lámpaernyők készítését
a legszebb kivitelbeD és legolcsóbb áron vállalom.
Függönyöket művésziesen javítok és alakitok. Kellner
Sári Tisza Lajos körút 19. sz.
17

H a n g s z e r e k , alkatrészek,
csóbban Babósnál, Iskola-u.

Korzó Mozi

— A közigazgatási bizottság ülése. Sze-

ged város közigazgatási bizottsága január tizenötödikén, hétfőn délután négy órakor tartja
januári rendes ülését a városháza bizottsági
termében.
Dr. R e i c h Z o l t i n ügyvéd irodáját Jókai-utca
1. sz. alól Dugonics-tér 12, Tisza Lajos-körut
58. sz. alá, az Engel-féle házba helyezte át. 997

B. Jakabffy Rózsa oki. tánctanárnő rövid időre
ismét itt tartózkodik, külföldről hozott legújabb modern
táncokból órákat ad egyeseknek és csoportoknak.
Jelentkezés Mérey-utca 6|c, III. emelet.
3

Telefon:
Pénztár 1185.

D i v a t f á y o ! h a r i s n y a , k e z t y ü , női és
leányka kötött kabát és blouz, fiu swetter, sál,
sapka, kötött nyakkendő legnagyobb választékban Lampel és Hegyinél, Puspökbazár-épület. 8

magyar filmművészet
őrök
dicsőségéül
A legszebb magyar film!

— P o s t á t o k k u l t u r ü n n e p é l y e . A szegedi m. kir.
posta és távirda-személyzet vasárnap, január 14-én
délután 5 órai kezdettel a szegedi állami leánygimnázium tornatermében kulturünnepélyt tart, amelyen a
megnyitó beszédet György Vilmos posta-távirdai főigazgató mondja. Belépti díj nincs.

PETŐFI
élete, szerelmei és dicső halálai

felvonásban.

A halhatatlan költő ragyogó üstökösi életpályájának
gyönyörű megrajzolása e tilm, melynél hatalmasabb,
művészibb, magyarabbat még nem teremtett a hazai
filmkultura I

Minden

magyar dicsőségét minden
magyarnak látnia kell!

Előadások kezdete: Hétköznap 4, fél 6, 7 és 9
órakor, vasárnap 3, fél 5, 6, fél 8 és 9 órakor.
Telelőn;
16—33.

Széchenyi Mozi

Amerika

Vasárnap, január 14-én
legmonumenlátisabb

Telefon
16-33.

filmalkotása-.

A vörös keztyü.
Minden eddigit felülmúló amerikai filmregény 10 felv.
A főszerepben: MARIA WALCAMP, a nHold leánya".
!. „A kék kastély."
VI. A konkurrens tröszt.
(1. Limasitó.
VII. A vörös keztyü.
III. A saskeselyük.
VIII. A halálharc
IV. A petróleumtröszt.
IX. A nagy Sheriff.
V. „A holt lelkek tava."
X. Szorul a hurok.
A darab egy hőslelkü leány végtelen izgalmas, példátlan bravúros küzdelmét mutatja be a hatalmas
amerikai trösztök kíméletlensége, pénzsóvársága ellen.
Előadások kezdete: Hátköznap 5, 7 és 9 órakor,
vasárnap 3, fél 5, 6, fél 8 és 9 órakor.
Telefon:
Pénztár 582.

Belvárosi Mozi

P e t c f i emlékünnepély!!!

A halhatatlan nagy költő ünneplésére a legkedvesebb
költeményéről készült ünnepi film:

n

BOLOND

ISTÓK"

í előjáték és 5 felvonásban. A budapesti Városi
Színház ünnepi müsordarabja. Filmre átírta: Sas Ede.
Rendezte: Deésy Alfréd. A főszerepben: Bérci Ernő,
K. Takács Lili és Vendrey ta a.
Petőfi Sándor emlékét Móra Ferenc író, a PetőfiTársaság tagja fogja méltatni. Sz. Ladányi Mariska
és Halmos Gyula operaénekesek a legszebb Petőfidalokat fogják e'őadni.

Monroe Kapitány.

alaskai szerelmiYörténet:
4 felvonásban.
A főszereplő: William S. Hart.
Előadások kezdete: Hétköznap fél 5, fél 7 és fél 9
órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

irooisTano,
írásbeli

i
i
j
i

K e r e s k e d ő k é s I p a r o s o k nyomtatványszükségletüket a Délmagyarország
Hirlap- és
Nyomdavállalatnál s erezzék be. Telefon 16-34.
N y a k k e n d ő k e t készít és javít legszebb kivitelben Sándor Ibolya, Mérei utca 7., I. em.
485
Vízvezetéket berendez, javit, átalakít Fekete Nándor, Kossuth Lajos-sugárut 25. Telefon : 10 72.
523
A H u n y a d i J á n o s - v i z a b'lmükodést a legegyszerűbb és legkellemesebb módon szabályozza és idejekorán használva, sok komoly bajt
hárit el.
532c
H é t f ő t ő l szerdáig mutatja be a Belvárosi
az idény első nagyszabású kalandor, drámáját,
„dr. Mabuset". Thea v. Harbou, a Hindu síremlék szerzője irta dr. Mabuse szövegkönyvét,
mely körülmény egymagában is elég biztosíték
arra, hogy a film nem mindanapi elsőrangú
alkotás. A főszerepekben Bernhírdt Qoetzke,
Gertrude Welker és Huszár Károlyt látjuk viszont, kiknek művészi játéka előbbi filmekből
igen előnyösen ismert.
Schiller 1. Aranyozott áruk, templom-, palotadíszletek és képkeretipar, Iskola-utca 14.
333

Házat! Földet! üzletet!
mindig a legelőnyösebben Q ^ n f » A
Ingatlan iroda által,
v e h e t vagy e l a d h a t
O i f l l í U
Takaréktár - utca 3.
T e l e f o n s z á m : 10—54.
Szolid és a legmegbízhatóbb

Állandó nagy előjegyzés házak, földek és üzletek
eladására.
865

Teieron:
I g a z g . 258.

Vasárnap, január 14-én

ben jártaSj lehetőleg áru_

aki minden irodai teendő-

üzleti gyakorlattal, azonnal felvétetik.
2
ajánlatok „AB" jeligére a kiadóhivatalba.

legol51

Eldlrásoa hltetesltett üzleti k ö n y v e k ,
az uj adótörvények rendelete szerint jutányos
áron kapható Schwartz Jenő könyvkereskedésében.
15

Vasárnap, január 14-én

A

javítások

Legszebb cipőket Kancsár F. készít Korona-u. 15.329

M i n d e n n e m ű g é p j a v í t á s t , villany- és gázszerelést
legpontosabban készít Havas mérnök, Fodor-utca 2.
Telefon 17—79.
385
Telefon:
Igazg. 455.

Szeged, 1923 január 16.

Friss Hirek Hangversenyiroda.

Balassa József
I

Gödri

Kató

operaénekesek

W^ICINCR

CSTJC

január 23-án a Tiszában.
11
Jegyek Friss Hirek Hangversenyirodában már kaphatók

Női!

•köpenyek
ruhák
fehérneműek
cipők
(kabátok
bundák
(•boák és muffok
legolcsóbb árban
nagy választékban

Szőrme

HOLZER divatházában

Bt. 88

Budapest, Kossuth Lajos-u. 9-

Bőrkabátok

készen és méret után. Bőrárugyár, Mikszáth Kálmán-utca 25. szám.
976

— KÜLFÖLD. A szovjetkormány meghívta Joffre
tábornagyot, a marnei győzőt a vörös hadsereg reorganizálására.

Cs. J o a c h i m F. festőművész képkiállitása
Iskola-utca 23. (Műterem.) Nyitva naponta 10től 6-ig.
Mg
Hiteleaitett forgalmiadókönyvek Kovács papírkereskedésében, Kölcsey-utca 4. Telefon 10-48.

im

Izlésea alkalmi, estélyi, utcai ruhák Alth
Gizella női divattermében megrendelhetők. Széchenyi-tér 7. II. emelet.
m
—- ö n g y i l k o s s á g . Baranyás József Füzesutca 5. szám alatti lakos ma reggel lakásán
öngyilkossági szándékból felakasztotta magát.
Öráját javíttassa Babosnál. Oroszlán-u 6.

m

Ü z l e i k ö n y v e k az uj adótörvény rendelkezésének megfelelően hitelesítve kaphatók nagy
választékban Weiszfeiler Mór könyv- és p i p i r kereskedésében S z e g e d , Tisza' Lajos körút,
Püspökbazár épületben.
w
A j ö v e d e l m i a d ó r e n d e l e t szerinti könyvek
kereskedők és iparosok részére hitelesítve Bartos
könyvkereskedésben kaphatók. Telefon 371. g»
Telefon:
16-33.

Széchenyi Mozi

Telefon:
16-33.

Hétfőn és kedden, január 15. és 16-án

^^

Az idény legszebb műsora !
MARY

PICKFORD

=

dal:

Őnagysága, a mindenes ...
Brilliáns vígjáték 5 felvonásban.

Azonkívül:

Claud Farrére „Aki ölt" című

regénye:

Sikoly az éjszakában.
6 fejezetben.

A főszerepben:

MAC

MURRAY.

Előadások 5, 7 és 9 órakor.

A

Péntektől KLARA KIMBAL

P Á R I S I

Telefon:
Pénztár 562.

JOUNG-gal

i fan mozi

NŐ.

Telefon:
I g a z g . 258.

Hétfőn, kedden és szerdán, január 15, 16 és 17-én

Csak 16 éven felülieknek 1
Thea von Harbou, a „Hindu síremlék"
második filmje:

szerzőjének

X D r . IL/£öL"b-CLse
Nagy kalandordráma 2 részben.

I. rész: fl M O D E R N

SVENG^CI.

Berlini korrajz 10 felvonásban.
Főszereplők: Berhard Götzke, a „Hindu síremlék"
főszereplője, Alfréd Abel, Gertrude Welker és
Huszár Károly.
Azonkívül:
Az idény legsikerültebb filmje:

A manikűr
szalonban
Pazar amerikai vígjáték.

Főszereplők:

Előadások
Telefon:
I g a z g . 455.

Benn

Turpin

cs

Mac

Senett.

fél -5, fél 7 és fél 9 órakor.

AOfZU 1 1021

1UT _ _ J

Telefon:
Pénztár 1185.

Hétfőn és kedden, január 15. és 16-án

Közkívánatra prolongálva a

PETŐFI-FILM

Előadások

fél 5, fél 7 és fél 9

órakor.

Szerdától ceak f e l n ő t t e k n e k I

Don Jüan szerelmi kalandjai.

U j f i r p ^ M A i l M F * nőifodrász és manicür-szalonja Szeged,
m i r r m m i i i g . K á l J a y A l b e r t _ u t c a ^ s z < (Hid-utca.) 26
Hajfestés,
minden
hajmunka
gyors
és pontos
készítése.

