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IV. évfolyam.

Egyéni a k c i ó ?

Szeged, 1923 január 18, CSÜTÖRTÖK.
Eckhardt Tibor emelte fel, meg vagyunk róla
győződve, nem azzal a szándékksl, hogy elejtse.
A magunk jóhiszeműségében mindenkiről feltesszük a jóhiszeműséget és nincs okunk ebből
kivenni a volt ssjtófőnököt még akkor sem, ha
olyan intencióju beszédet mond, amit ő mint
sajtófőnök bizonnyal destruktívnak bélyegzett
volna.
Eckhardt beszédének jelentőségéből mit sem
von le mai saját kommentárja, amelyben cáfoija
azt a beállítást, mintha beszédét a kormánnyal

Eckhardt Tibornak a neve mellé nem kell
semmi'yen jelző, anélkül is isireri mindenki.
Igaz, hogy nem egyformán ismeri. Bal felöl
azt mondják róla, hogy ö a kurzus politika
rossz szelleme. Veszedelmes ember, amilyen
csak egy magyar szolgabíró lehet, aki megtanult franciául és angolul. Jobb felől a mai
politika egyik szemefényének tartják, akinek
máris bokros érdemei vannak, noha többet
szerepel egyelőre a kulisszák mögött, mint a
nyilt színpadon. Nagyszerű ember, ami'yen csak
egy magyar szolgabíró lehe', aki megtanult
franciául és angolul. Egyszóval olyan ember,
Dortmundban a franciák megszállták a pályaakit ha jó, ha rossz megítélésben, de mindkét
udvarokat.
oldalról komolyan veíznek.
Dortmund megszállásával a franciák rátették
Már most ez a hires és hírhedt Eckhardt
kezüket az egész westfaliai bányavidékre. A
Tibor egységespárli képviselő tegnap olyan
lapok levelezői jelentik, hogy a német bányabeszédet mondott a nemzetgyűlésen, hogy igazga'ók nem akarják teljesíteni a franciák
mikor az meghaladta a tárgyalási idő kereteit parancsát.
s az elnök erre figyelmeztette a szónokot, az
A Ruhr vidéki nagyipar képviselőinek tegnap
egész ellenzék szembeszállt az elnökkel és kö- a francia hatóságok iudtul adták, hogy a szénvetelte a beszéd folytatását. Nem tudnánk meg- szállítást ma újból meg kell kezdeni és a nagy
mondani, mikor volt erre eset a mi nemzet- müveket, aminő Krupp és Stinnes, értesiíették,
gyűlésünkben, amelyet ezek az összevissza idők hogy szigorú szankciókat fognak ellenük alkalugy a feje tetejére állítottak, hogy az okos mazni engedetlenség ecetén. A kilátásokat igen
szónak szokott benne legkisebb publiküma komolynak mondják. A külföldi értékpiac leglenni. Maga ez nyilvánvalóvá teszi, hogy az kiemelkedőbb jelensége a márka további összeEckhaidt beszédében kellett lenni valaminek, omlása volt nyolcvanháromezres jegyzésével.
ami miatt mindenkinek m e g kell mellette állni,
Mint az Havas Iroda jelenti, a jóvátételi biaki akár mint ujságiró, akár mint újságolvasó
zottság tegnap hivatalosan tudatta a német
figyelemmel kiséri a n«pi politikát, amelyben, liQisráar^al, hegy ? szénszállítások határidejét,
sajnos, kevés a megállást éidemiő momentum. mely január 15-én lelt volna le, a jóvátételi
Az Eckhardt beszéde külpolitikai beszéd bizottság dönfé^vel január 31-ig tolla ki. Ezt
volt, jól megkonstruált, okos és logikus beszid, a jegyzéket Barthou, Deiacroix és Salvago
amelyből az ántánt megtudhatta, amit mink Raggi irták alá. Az angol delegátus ugy dönitthon úgyis tudtunk, hogy itt senki se készül tött, hogy ezt a közlést nem irja alá.
háborúra, nem is készülhetne, ha akarna sem,
Németországnak a szénszállítások körül tanúmert annyira összekötözöttek, kifosztottak és sítót! mulasztása következtében Franciaország
tehetetlenek vagyunk, hogy nincs mivel hada- és Belgium elhatározta, hogy ezentúl a német
koznunk, ha volna is ki ellen. S hogy akik kormány által beszedett szénsdót maga fogja
Középeurópa békéjét féltik, ezoknak a kis- beszedni a szövetségesek számlájára.
ántántot kell démarsokkal ijesztgetniük, sztis
A páris jóvátéteii bizottság tegnap kimondotta,
megtanulhatja a nagyántánt Eckhardt Deszéüe- hogy Németország
ujabb mulasztási követett el
ből. M nket, itthon valókat azonban ebben a
•
•
•
"
részben nem érhetett meglepetés az Eckbarat
beszédében. A meglepetés az volt, hogy
Eckhwrdt, a liberalizmusnak, a szooializmusnak,
egyszóval mindannak, amit a konstruktív haA szövetségesközi katonai ellenőrző bizottság
zafiság a destrukció kalapja alá von össze,
egyik
missziójának a magyar-román halár
irgalmatlan pörölyr, a jobboldali szélsőknek
Békéscsaba
és Mezőhegyes közötti darabján
is élén vágtató Eckhardt Tibor a szociáldemokratákat hívta fel. arra, hogy a mindenfelül végzeit szemleutjáról a Times tudósítója a
szorongatott, senkire támaszkodni nem tudó következőket jelentette lapjának: A szövetségesMagyarország helyzetének enyhítésére használ- közi katonai ellenőrző bizottság einökének,
olasz ezredesnek utasítására a misszió
ják fel külföldi összeköttetéseiket. És ez a Campana
felhívás olyan hangon történt, amely több, mint két tagja: Cm. Wilson angol őrnagy és K. Otani
a tisztességes ellenfélnek kijáró tisztelet hangja; japán őrnagy vezetésével hétfőn reggel tövább
ez még neíii ugyan a barátság, de már min- utazott a magyar-román határra, hogy közvetdenesetre a békülékeny szándék hangja volt s lenül szerezzenek meggyőződést az ottani viszoéppen mert az Eckhardt Tibor szájából hang- nyokról. A bizottság mindenekelőtt megállapizott el, olyan jelentősége van, amivel netn totia, hogy a békétcsabai helyőrség létszáma
vetekszik az utóbbi idők egyetlen belpolitikai minden tekintetben megfelel a békeszerződésben
eseménye sem, noha nekünk ugy tetszik, azok megállapított létszámnak, továbbá, hogy a
helyőrség területén a legteljesebb nyugalom
után nem jött egészen váratlanul.
uralkodik, semminemű katonai előkészületnek,
Mi nem keressük ennek a fordulatnak az végy csapatösszevonásnak nyoma sincs. A
okát és nem gunyolódunk annak s kiélezésével
lökö- házai határincidenssel kapcsolatosan valahogy a kurzus egyik legmarkánsabb politikusa' mennyi tanú megerősitetie, hogy a magyar
nem Mussolini és nem Kemál pasa fele orien- vámőrök, akik teljesen egyedül látják el a
tálódik, hanem a szociáldemokrácia felé és ugy határőrséget, a legszigorúbb utasitáa kapták
látszik, több eredményt vár azoknak a külföldi arra, hogy semmiesetre se lőjenek, igy még
összeköttetéseitől, mint azokétól, akik az utca- akkor sem, ha a románok netalán újból lövölsarkokon ólmosbolokkal és a fővárosi színház- döznének. A vizsgáló-bizottság ezután ellátogatott a mezőhegyesi kincstári uradalomnak a
ban revolverlövésekkel dokumentálják a h i í e t ! e n
külföld előtt, amire Szomjas Gusztáv ur meg- román határtól másfél kilométernyire fekvő 39-es
hitel a nemzetgyűlésen: hogy Magyarországon tanyájára. Jelentés érkezett ugyanis arról, hogy
van a világon á legnagyobb rend. Mi nem egy 60 tagu fegyveres munkáscsspat iít tartózkeressük, hogy mi van e mögött a józanodás kodik s innen betöréseket intéz a román terümögött, hanem örülünk neki, hogy megvan. letre. A bizottság tagjai, akiket kívánságukra a
Persze sok van a száj és a pohár közt, de késő esti órákban azonnal eljuttattak a kérdéses
nagy dolog, hogy a békesség poharát éppen pontra, meggyőződtek arról, hogy az emiitett
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való megállapodásból mondta volna el. Ha ő
mondja, hogy az neki egyéni akciója volt, elhisszük neki és azt mondjuk rá, hogy minden
egyéni akciót örömmel látunk, ame'y a magunkkal való megbékélés ügyét szolgálja, de nem
tartanánk szégyelni valónak, ha a kormány
keresné a békét és 6 ténné az őszinte kezdeményező lépést. Csak presztízs kérdést ne
csináljanak ebből is! Nincs azon mit restelni,
ha az égő házra maga a gazda önti az első
vödör vizet.

M e g s z á l l t á k a Ruhr-

a szén, épületfa és állatszállítás
terén. A francia,
belga és olasz képviselők a határozat mellett
szavaztak, mig Nagybritanniá
képviselője tartózkodott a
szavazástól.
Washingtoni Reuter jelentés szerint a hivatalos körökben azt a nézetet vallják, hogy a
Ruhr-terület megszállása a jóvátételi fizetésekre
valószínűleg inkább
hátrányos,
mint
kedvező
hatást fog
gyakorolni.
Bochumból a január 15 én este történt eseményekkel kapcsolatban az Havas iroda a következőket jelenti: Idegenek, köztük több fiatalkorú tüntetéseket rendeztek és a francia őrség
előtt hazafias dalokat énekeltek. Lövés dördült
el, amely jel volt élénk puska és revolver lövöldözésre. A franciák viszonozták a tüzet, majd a
rendőrség visszanyomta a tömeget.
Hervé, a félhivatalos Petit Párisién-b;n
azt
i i j a , hogy a rajnai tartományokból és a Ruhrterületböl, vagyis a Rajna két partján levő területekből önálló államot kell alakítani, Hollandia és Belgium mintájára, amely katonailag
semlegesítendő és a német birodalomtól elszakítandó.
Hirek érkez'ek Troppauból, mely szerint a
cseh állam mozgósít és a mozgósítás köliségeit Franciaország viseli. A szóbanforgó jelentés szerint a cseh mozgósítás egyik célja a benyomulás Szászországba és a glatzi medence
megszállása.
ViVim viwjiamxaaa winAfwu

Az állítólagos „ k a t o n a i

99

tanyán mindössze egy nyolc főnyi vámőrség
található, amelynek összesen hét kalonai fegyvere van. A közlekedési utaktól távol lakó
vámőröknek tudomásuk sem volt arról, hogy
Lökösháza mellett az u'óbbi napokban lövöldözés volt. Olyan fegyveres csoport, melyről
föntebb szó volt, egyáltalán nincs a környéken
s nem is volt. A bizottság vezetőit nagyon
kellemesen érintette az a készség, amellyel az
állami uradalom igazgatósága nyomozásukat
támogatta s ezért hangsúlyozottan köszönetüknek sdlak kifejezést. A vizsgálatok eredményekép Wilson őrnagy kijelentette, hogy a határ
meglátogatott részein semmi rendkívülit sem
tapasztalt, csapatkoncentrációról egyáltalán neru
lehet beszélni, minden teljesen normális.
A román félhivatalos Viitorul
megállapitja
hogy biztosifások jöttek Budapestről, hogy á
Bethlen-kormány békés érzelmekkel van eltelve
Magyarország szomszédaival szeirben. A lap
hozzáfűzi: Románia, mely szavakkal és tényekkel állandóan bebizonyította, hogy megérti a
szerződések tiszteletben tartásának szükségességét, hogy meg kell őriznie jogait és eleget
kell tenni mas államok étdekeinek, akár szövetségesek azok, akár szomszédok s bármikor
abban a helyzetben van, hogy kívánságait diktálhatja azoknak, akik nenf hajlandók jogait
tiszteletben tartani.
A Pesti Napló mai száma egy Ullstein táviratot közöl, amely a következőket irja:
Belgrád, január 16. Daca
román külügyminiszter Rómából hazauíaztában megállás néi-

SZEGED
kül átutazott Szerbián. A Politika azt irja, hogy
Duca Rómában kötelezettséget vállalt aziránt,
hogy Románia az esetben, ha
Magyarországgal,
vagy más középeurópai
államokkal
bonyodalom
támadna, semleges
marad.
Ellenszolgáltatásul
azonban Románia abban az esetben, ha a szovjetkormány részéről betörés történnék Besszarábiába, számithat Olaszország diplomáciai segítségére.
Más forrásból vett értesülés szerint Duca
Mussolini miniszterelnöktől felvilágosítást kért
az olasz-magyar viszonyra vonatkozóan. Mussolini kijelentette, hogy a hivatalos Olaszország
és Magyarország közöít nem áll fenn más
viszony, mint a hivatalos diplomáciai viszony.
A magyarországi hazafias egyesületeknek, az
ébredőknek és a magyar fascistáknak semmiféle
összeköttetésük nincs Olaszországgal. Mussolini
azt is kijelentette volna, hogy" Olaszország
szimpátiával nézi a ki-ántánt munkáját és az
európai béke fentartása érdekében szívesen
működik közre a kisántánttal.

Bukarestből táviratozzák, hogy a lapok a
nagyvezérkar ujabb mozgósítási parancsát
közlik,
me ynek értelmében a már eddig behivottakon
kivül az 1921., 1922. és 1923. évfolyamok is
tartoznak nyomban bevonulni. A mozgósítás
különböző gyalogsági, hegyi, vadász, utász és
tüzérezredekre vonatkozik. A lapok a mozgósítási rendelkezésekkel kapcsolatban oroszromán összetűzés lehetőségével foglalkoznak.
A szerb hadügyminiszter parancsára egyes
hadosztályparancsnokok elrendelték
az
1900.,
1901., 1902. évfolyamok mozgósitását.
A behivottak február 6—20-ikán irtóznak csapattestükhöz bevonulni. Az 1899 es évfolyamot már
korábban mozgósították. Ennek az évfolyamnak
a mozgósitottai már január 1-én bevonultak. A
minisztertanács elhatározta, hogy a király elnöklésével honvédelmi tanácsot alakit. Elrendelték
a legénység ellátásának javítását és az egész
közlekedési szolgálat felülvizsgálását és kiigazítását.

Viharos viták a Házban.
A nemzetgyűlés mai ülését Scitovszky
Béla
elnök 11 órakor nyitotta meg.
Első szónok Szabó József az indemnitás folytatólagos vitájában. Helyteleníti a költségvetés,
nélküli kormányzást. Holott a külföldi államok
már mind megíaláiják a módot, hogy költségvetésük legyen.
Keresztény szempontból nincs megelégedve
a kormány politikájával, mert a pénzügyminiszter kijelentette, hogy neki mindegy, keresztény,
vagy zsidó féllel csinálja meg pénzügyi politikáját.
A keresztényszocialisták az internáló
táborok ellen.
A zalaegerszegi internáló táborral foglalkozik
és azt hangoztatja, hogy ő és párlja, mint keresztényszocialisták, az internáló tábor intézményét helyteleníti abban az esetben, ha csak
ötven százaléka is igaz azoknak az állitásoknak, amelyek a Házban az internáló táborról
elhangzottak.
A kormány politikáját a keresztény demokrácia szempontjából nem tartja kielégítőnek. A
rendíörvénnyel kapcsolatban kijelenti, hogy a
keresztényszocialisták minden erejüket latba
fogják vetni, hogy az a javaslat ilyen formában
törvénnyé ne váljék. Kifogásolja a kereskedelmi
miniszternek a vasúti kedvezményt korlátozó
rendeletéi. Határozati javaslatot nyújt be, melyben kéri, hogy a kereskedelmi miniszter vonja
vissza ezt a rendeletet és módosi;sa a szociális
szempontok figyelembe vételével.
Rámutat arra, hogy a bányatelepeken a bányamunkások leheleden körülmények kösött laknak. Ne építsenek bányászotlhont Budapesten
mindaddig, amig ezek a munkások gunyhókban
és viskókban laknak.
Egyáltalán nincs megelégedve a szociáldemokratákkal szemben tanúsított eljárással. Ennek
a gyengeségnek tulajdonitható, hogy Propper
azzal dicsekedhetett a kongresszusukon, hogy
politikai paktum alapján 1500 embert szabaditoltak M a börtönből. Csak a jogászoktól kérdi,
politikai paktum alapján
megszabadulhat e
1500 ember jogos büntetésétől? (Györki:
Nem
igaz, nincs paktum).
Épkézláb emberek.
Helytelenili a tisztviselők elbocsátását és kéri
a kormányt, rendezze valamikép ezt a kérdést.
A kormány külügyi politikáját nem akarja bírálni, csupán ismételten arra hívja fel a kormány figyelmét, állítson minden épkézláb embert a frontra, mert a mai mozgalmas külpolitikai életben mindenütt ott kell lenni embereinknek, hogy jogainkat elismertessük.
A Népszava a lehető legbrutálisabban támadja az Uj Nemzedék munkatársait. Mindenféle betyároknak nevezi őket. (Szomjas:
Nagyon
szép hang, hallatlan. Hatler István: Kloákastilus. Erdélyi: Nyugati stilus, nyugati kuliura.)
A Népszava azzal fejezi be cikkét, hogy a magyar munkásság már egyszer belefojtotta a szót
a nemzeti sajtóba, vigyázónak, hogy ez mégegyszer meg ne ismétlődjék.
" De kíváncsi volna az ország a szociáldemokrata párt programjára is. (Saly:
Mit kényszerilik programsdásra.) Joga van a nemzetnek
tudni azt, hogy kivel áll szemben, mert ki-

vánc-i a szociáldemokrata párt programjára. A
legutolsó kongresszusukon Vandervelde azt mondotta, hogy a tömegek diktatúráját óhajtja.
(Peidl: Hát maguknál a szakszervezetekben nem
a többség diktál?) Az indemnitást nem fogadja el.
Békejobb a szocialistáknak.
Erődi-Harrach
Tihamér: Követeli a szociális
kérdések sürgős megoldását. E célból szívesen
halad együtt minden párt még, a szociáldemokrata párital is, de a szociáldemokrata pártnak a
hibáját először ki kell javítani. Pontos programot kell adni, mert a polgárság azért idegenkedik még a velük való együttműködéstől, mert
nem ismeri programjukat.
A'mezőgazdasági termeléssel foglalkozva kijelenti, hogy gazdasági követelmény az, hogy a
Nagyalföld kincseit felbzinre hozzuk, mert ezzel
közgazdasági életünket is felelevenitheljült.
Nyomorgó tanítók.
Csak az a nemzet, mely a tökéletes emberré
nevelés feladatát oldhatja tneg, iudja megoldani
egyúttal a tökéletes állam feladatát is. A nevelés legyen ideális, a tanítás p;dig reális. A tanárok és tanítók részére biztosítani kell az
anyigi megélhetésnek azt a minimumát, amely
nélkül nem végezhetik nevelő munkájukat a
nemzet érdekében. Hangoztatja a közigazgatási
reform szükségességét. Ezzel kapcsolatban sürgeti a tisztviselőkéidés megoldását. A tisztviselőkérdés nyilt seb a nemzet be!eg testén,
amelyet orvosolni kell. Abban a reményben,
hogy a beszédiben kifejtett kívánalmak teljesülni fognak, az indemnitási javaslatot megszavazza.
„
Reisinger Ferenc: Örömmel hallotta ErődiHarrach beszédéi, mely objektív alapon épül
fel. Ilyen beszédek szolgálhatják a megértést.
Sürgeti a föld birtokreform gyors végrehajtását.
Szóvá leszi s végrehajtás körül felmerült egyes
visszaéléseket. Felolvassa az OMGE körlevelét,
melyet 1918 ban bocsátott ki s amelyben ők is
követelik a földbiríokrtform végrehajtását. A rnai
földbirtokreform oly mérsékelt, hogy igazán
végre lehet hajtani. Azt mondják, hogy a kisbirtokon nem lehet belterjes gazdálkodást üzm.
Ezzel szemben megállapítja, hogy ha Hollandiában és Dániában lehet, Magyarországon
is lehet.
Az elnök félbeszakítja a szónokot és az ülést
délután 4 óráig felfüggeszti.
Huszár Károly 4 örakor nyitotta meg a délutáni ülést.
Reisinger folytatja beszédét: Szól a földbirtokreformról. Követeli
annak mielőbbi végrehajtását a löbotermelés szempontjából. (Bogya János: Halljuk a Ház legdurvább tagját.) Az
elnök ezért a közbeszólásáért Bogyát rendreutasítja.
A többtermelés elérésére szakiskolák felál ítását sürgeti. Ezt komolvabb palgári lapok is
megállapították, mint pl. a Szózat,
melynek
irányítása Gömbös Gyula kezében van.
A lakáskérdés ma Magyarországnak a legfontosabb problémája Az emberek pincékben és
odúkban laknak. (Berky Gyula: A nagybankokat támadják, mért nem adnak pénzt az építkezésre.) A lakásrendelet rendelje el a kötelező
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építkezést. Láttunk már ilyen rendeletet Darányi
alatt, aki elrendelte a kötelező lakásépítést a
mezőgazdasági cselédek részére. Itt az ideje,
hogy a közintézményeket kitelepítsük a magánlakásokból, a vasúti kocsikból pedig telepítsük
ki a menekülteket, mert az államnak 1 vagon
lefoglalása egy év alatt annyiba kerül, hogy 2
munkáslakást lehetne belőle építeni. Az albérlők he'yzete ma tarthatatlan. Egyszobás lakásért 15000 koronát is fizettetnek az albérlővel.
3 szobás lakásért lelépéssel egymillió koronát
fizetnek. A lakásrendeletnek ezeket a kérdéseket kell orvosolni mielőbb, mert ezeknek a kérdéseknek rendezetlen volta nemzeti veszedelmet
rejt magában.
Képviselők — akik börtönt ültek.
Reisinger:
Köveieli a rendtörvény visszavonását. Az internálásokról szólva kijelenti, hogy
az egységespáni képviselők között is van olyan,
aki börtönben ült. Az ilyeneknek megértő szívvel kellene viseltetniök az internáltak iránt.
Elnök figyelmezteti a szónokot, hogy magyarázza meg szavait, mert általánosságban nem
lehet ilyent állítani.
Reisinget kijelenti, hogy nem általánosított.
Elnök mindamellett meg nem magyarázott
gyanúsításért rendreutasítja.
Reisinger: A külpolitikáról szólva megemlíti,
hogy a magyar külpolitika többet is elérhetett
volna, ha rendbontások nem történtek volna.
A rendlörvéiyre ebben az irányban nem lehet
számítani. A zsidókérdést ugy tartja megoldhatónak, ha ifjúságunkat ugy neveljük, hogy a
jövőben megállja a helyét. Az indemnitást nem

fogadja el.
kaas Albert báró: Ismerteti az 1916. évi po-

litikai harcokat, mikor Vázsonyinak magának
kellett harcolnia a liberális szellemek és elvbarátai ellen. Szabad kritizálni a kormány működését, de nem ugy, hogy a kritika demagógiává váljon. Vannak ellentétek a Házban, de
ez ter xiészetes, hiszen még elvbarálok között
is merülnek fel ellentétek.
A rendtörvény retortán mogy keresztül.
Beszél a readsö vényjavaslatról. Nem érti az
ellenzék idegességét akkor, amikor még csupán
javaslatról van szó. Egy ilyen javaslat még sok
retortán mtgy keresztül, amig törvénnyé válik.
A kormány iránt bizalommal viseltetik és az
indemnitást elfogadja.
„Az ÉME. minden ténykedése
hazaárulás".

Pikler Emil személyes kérdésben szólal fel.
Reisinger beszédében szóvátette a felelőtlen
elemek rendbontását. Felolvassa a 8 Orai Újság
mai számának egy hirét, melyből kitűnik, hogy
az ÉME IX. kerületi szervezete tervezte a Fővárosi Szinház ellen elkövetett merényleiet.
Bartos János: Maga azt mondta, hogy a
kisámántnak tesznek szolgálatot.
Pikler: Ezt is mondottam. Az ÉME minden
ténykedé e szerinte hazaárulás. (Nagy zaj a
kormánypárton. Rendre, rendre.)
Elnök kéri Piklert, hogy tartózkodjék az ilyen
kifejezésektől. E'nök ezután még két izben
figyelmezteti Piklert, hogy maradjon meg a
személyes kérdés keretein belül, min.hogy azonban Pikler továbbra is eltér a tárgytól, az elnök
megvonja tőle a szót.
Pikler újból fel akar szólalni, de az elnök a
Ház előbbi határozatára utalva megtagadta töle
a szót. (A szociáldemokraták részéről nagy zaj
támad: Visszaélés a házszabályokkal!)
Lakó Imre az idő előrehaladottságára való
tekintettel beszédének a legközelebbi ülésre
való halasztását kéri. A Ház hozzájárul.
Ezután áttértek a személyes kérdésekre.
Elsőnek Pikler szólal fel.' Félreértet szavait
magyarázza nagy zaj közepette. Rakovszky
csak arra akarta előbb az elnököt figyelmeztetni, hogy a kérdést rosszul tette fel.
Drózdy Győző a házszabályokhoz kér szót.
Azért a közbekiáltásáért, hogy a' jegyzők pucscsot terveznek, bocsánatot kér, amennyiben ő
is belátja, hogy a nagy zajban sem a képviselők, sem a jegyzők nem értették meg egymást.
Ugrón
megmagyarázza a félreértés okát,
amelyet a Ház tudomásul vesz.
Az elnök ezután napirendi javaslatot tesz.
amely szerint a legközelebbi ülés holnap, csütörtökön délelőtt 10 órakor lesz és folytatják
az indemnitás vitáját. Következnek az interpellációk.
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Az Interpellációk.

Az első interpelláló Gubicza János. Kérdi a
földmivelésügyi minisztertől, van-e tudomása
arról, hogy a zirci járásban a földnélkülieket
azzal fenyegetik, hogy ha bejelentik igényüket,
nem kapnak munkát.
Nagyatádi
Szabó István földmivelésügyi miniszter azonnal válaszol. Neki is tudomására
jutott, hogy vannak az országban emberek, akik
fenyegetésekkel igyekeznek eltéríteni a földnélkülieket igényeik bejelentésétől. Kijelenti,
hogy a hibákat korrigálni fogják és a fenyegetésekkel szemben fel fognak lépni.
Csengődy Gyula kéri a belügyminisztert, hogy
a mezőgazdasági munkásság vasárnapi munkaszünetére vonatkozólag terjesszen törvényjavaslatot a Ház elé. Második interpellációjában a
korcsmák megrendszabáyozását kéri.
Szeder Ferenc a szociáldemokrata földmunkásszervezetek sérelméről interpellál. A sarkadi
földmunkasok helyi csoportjának működését betiltották. Kéri a föidmiveiésügyi minisztert, hogy

tegye lehetővé a csopDrt további működését.
A interpellációt kiadják a földmivelésügyi miniszternek.
Utána sokoropátkai Szabó István terjeszti be
interpellációját a kereskedelmi miniszterhez:
Van-e tudomása arról, hogy a mezőgazdasági
munkásságtól a kedvezményes vasúti jegyeket
megvonták.
A revolveres „tüntetés".
Pakots
József a fővárosi operettszínházzal
történt tüntetések tárgyában interpellál. Hangoztatja, hogy ilyen tüntetéseknek ma már nem
volna szabad előfordulni. Itt az a politikai
szellem is hibás mely megenged magának
olyat, ami nemrégen Debrecenben történt, hol
az egyik képviseld kijelentette: Január 1-én
pedig a tetek mezejére lépünk I (Szomjas:
Ugyan kérem, mi közünk nekünk a Blumenthal
szinházakho??). Kérdi a belügyminisztert, hajlandóé a Fővárosi Színházban folyó hó 16 án
történt incidensről nyilatkozni Az interpellációt
kiadják a belügyminiszternek.

a kereseti a d ó kezelésén.
(i4 Szeged tudósítójától.)
A keie-eii adótörvény dzsungeljében eltévedt közönség a sok
tájékoztató előadás meghallgatása után is még
mindig ott tart, hogy most, amikor már a törvény végrehajtásáról kel f ne gondoskodni, az
ulasitások egyes pontjainál megakad és tehetetlen önmagával szemben. Nehéz is azt megmondani, hogy mi itt a teendő.
Elsősorban a tekintetben tájékozatlan a közönség, 'hogy az alkalmazottak után milyen időpontban kell a kereseti adó első részletét befizetni. Általában ugy tudják, h >gy január 15 éig
kellett vo'na befizetni az első részletet, holott
ez csak február l—15ig
esedékes. Eléggé izgatott a hangulat amiatt is, hogy a bt jelentések módjával nincs tisztában a lözöns^g. Érte ü é ünk szerint a városi adóhivatal a közeli
napokban kezdi meg a jövedelem
bevallásokhoz
szükséges nyomtatványok
kiosztását.
Nagy prob émája a magánháztartásoknak, hogy
mi történjék a cselédek adójával,
miként állapítsák meg a háztartási alkalmazottak természeibeni ellátásának pénzbeli értékét. A természetbeni járandóságok értékét a városi tanács
fogja megállapítani és az erre vonatkozó munkálatok annyira előrehaladottak, hogy az értékmegállapi ás eiedményét valószínűleg már a
közeli napokban közhírré teszik. Ez lesz az
alapja a háztartási alkalmazottak kereseti adójának, amihez természetesen hozzá kell adni a
készpénzjárulékokat is. Értesülésünk
szerint a
városi tanács 3600 koronában fogja
megállapítani a természetbeni járandóságok
érteket, tnhez jön a készpénzfizetés és a kettő összege
képezi a kereseti adó alapjá', de ötezer koronán aluli kereset adómentes. A bejelentést azonban minden eseiben eszközölni kell.
A kereskedőket és ipirosokat érdeklő könyvvezetési ügyekben a pénzügyminiszter néhány
ujabb keletű kijelentése kelt városszerte érdeklődést. Ezeket a kijelentéseket egy küldöttség
előtt tette a pénzügyminiszter s ha az ígéretek
tettre is váltódnak, ugy ez a kereskedők és iparosok részére bizonyos mértékben megkönnyebbülést jelenthetne.
A pénzügyminiszter egyik kijelentése szerint
j t u u m f t W ^ "

például utasítani fogja a pánzügyigazgatóságo*
kat, hogy a kisiparosokat
akkor sem kötelezzék
az anyagnyilvántartási
könyvek vezetésére, ha
négy, vagy ennél több segéddel, vagy
külső
segédmunkásokkal
is dolgoztatnak.
Ez a könynyités azt jelentené, hogy az anyagnyilvántartás
helyett anyagbeszerzési könyvet kell vezetni az
iparosoknak, amire a végrehajtási utasítás négynél kevesebb segéddel dolgozó iparosokat kötelezi. A könnyítés pedig abból áll, hogy az
anyagok
felhasználását
az
anyagbeszerzési
könyvbe nem kellene részletesen
bevezetni.
Tudvalévő, hogy az eddigi rendelkezések szerint a nagykereskedők, a bejegyzett kereskedők
és az olyan kereskedőknek, akik viszontelárusitóknak is szállítanak, ugyanolyan könyveket kellene vezetniök, amilyeneket a végrehajtási utasítás a gyáriparosoknak irt elő. A pénzügyminiszter most kilátásba helyezte, hogy az olyan
kereskedők, ?kik közvetlenül a * fogyasztóknak
kicsinyben is árusítanak (detail-kereskedők), a
jövőben a könyvvezetés tekintetében
ugyanolyan
elbánásban részesitendők,
mint a be nem jegyzett kiskereskedők. Bár ez a kijelentés kissé
homályos, mégis, ha tényleg megvalósítják, ugy
ez esetben a detail-kereskedők épp ugy mentesülnének a raktárkönyv vezetése alól, mint a kiskereskedők.
Lényeges könnyítést tartalmaz a pénzügyminiszter azon Ígérete, hogy a kereskedő, vagy
iparos — ha tényleg fennforognak azok az okok,
amelyek őt a könyvvezetésre képtelenné teszik
— a könyvvezetés kötelezettsége alóli felmentését birtokon belül kéiheii. Ez annyit jelent,
hoey amig az iparos, vagv kereskedő
kérelme
érdemleges elbírálást nem nyer, addig
könyveket vezetni nem köteles. Mindazok tehát, akik
a könyvvezetés kötelezettsége alól felmentésüket joggal remélhetik, helyesen teszik, ha ebbeli
kérelmükkel haladéktalanul
a
pénzügyigazgatósághoz
fordulnak.
Bár ezek a kilátásba helyezett könnyítések,
értesülésünk szerint, még nem érkeztek meg a
szegedi pénzügyigazgalósághoz, mégis remélhető, hogy nem csak ígéretek maradnak, hanem
hamarosan éleibe is fognak lépni.
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A s z é l s ő j o b b k ö z e l e d é s e a z ellenzékhez.
(A Szeged budapesti tudósitójától.)
Eckhardt
Tibor indemnitási beszéde élénken foglalkoztatja a politikai köiöket és ahhoz a legmesszebbmenő
köve.keztetééseket fűzik.
Erődi-Harrach Tihamér mai mérsékelt hangú és igen
objektív beszéde — aki tudvalevőleg szintén
az egységespárt szélső jobboldalához tartozik
— megerősíteni látszik azt a már napok óta
suttogott hírt, hogy Eckhardték politikája az
utóbbi időkben nagy változáson ment át és
észrevehetően balra tolódott el. Ex valóban
észrevehető a csoport minden szónokának magatartásán, de természetesen m é g korai volna
olyan mélyreható következletéseket levonni a
tényből, amilyeneket egyesek levontak. Hogy
Eckhardték azonban lényeges közeledést tettek
a szocialisták fela, az letagadhatatlan.
Egyébként a Magyar Országos Tudósító, a
kormánypárt hivatalos könyomatosa, ezekről a
hírekről a következőket m o n d j a :

Eoyes reggeli lapok Eckhardt Tibornak a
nemzetgyűlés tegnap délutáni ülésén tartott bes z é d é v e l
foglalkozván, a szocialistákhoz intézett
kérését magyarázzák és a kormánypárt felfogását látják benne és ugy ítélik meg a helyzetet,
hogy a szélső jobboldali irányzat, amelynek
Eckhardt egyik exponense, békejobbot kínál a
szociáldemokratáknak. Kérdést intéztünk Eckhardt Tiborhoz, aki a következőket mondotta
munkatársunknak:
— Az a kérés, amelyet a szociá'demokratákhoz intéztem, kizárólag az én felfogásomon és
elhatározásomon alapult, mely szerint ugy látom, hogy a szociáldemokrata párt saját szociáldemokrata álláspontjával összhangban s egyúttal
a magyar nemzet javára is járna el akkor, ha
szomszédaink mértéktelen fegyverkezésére, mely
Középeurópa békéjét komoly m fenyegetik, a
világ munkásszervezete nek figyelmét ráirányítaná. Semmi hátsó gondolatom, vagy mellék-

tekintetem e felkérés alkalmával nem volt és
messzemenő politikai következtéteseket hozzáfűzni, ugy gondolom, elhibázott dolog volna.
Amikor a szociáldemokrata párt saját pártszempontjait a nemzet érdekeivel teljes összhangba
hozhatja, természetesnek tartom, hogy ezt meg
is teszi anélkül, hogy bárminő következtetéseket kellene levonni oly irányban, hogy a szociáldemokrata párt saját programjának érvényesítése ellenében velünk szemben feltételeket
1
szabna.
A szocialisták álláspontja.
De nemcsak Eckhardték, a fa^cista vezér
Friedrich István is múlhatatlanul szükségesnek
mondotta a külügyi bizottság ülé én a szocialistákkal való együttműködés' az egységes belső
front kiépítése érdekében. Értesülésünk szerint
1
a szociáldemokrata párt maga is azon van,
hogy megteremtse a belső egységet és igy
örömmel üdvözli a közeledést, d? természetesen
azt követeli, hogy előbb teremtsék meg az
együttműködés előfeltételeit. Kívánságaikat a
következőkben jelölik meg: Általános politikai
amnesztia, az emigráció likvidálása, a közszabadságok helyreállitá-a, teljes működési szabadság, szervezkedési szabadság minden foglalkozási ágra nézve, az internálások megszüntetése, a rendőrségi felügyelet visszavonása, a
kivételes hatalom megszüntetése a rendtörvényjavaslat visszavonásával.
A szociáldemokrata párt teljes tudatában van
annak, hogy az ország érdekében minden lehetőt el kell követni és az emiitett követeléseik
teljesítése esetén hajlandók is arra, hogy nemzetközi szervezeteik támogatását igénybe vegyék.
Ezt azonban addig nem tehetik, mig a kormány a felhozott problémákat meg nem oldja,
mert a külföld szervezetei, amelyek a magyar
viszonyokról teljes tájékozottsággal bírnak, a
felhozott feltételek elutasítása esetén nem tulajdonítanak komoly gyakorlati értéket egy esetleg létrejövő békének.
Peidl Gyula egyébként holnap felszólal az
indemni'ási vitaban és részletesen kiterjed a
tegnap elhangzott felszólalásokra és beszédében
konkrét formában megjelöli az utat, amelyen a
szocialistákkal való együttműködés megteremthe;ő.
Képviselők zalaegerszegi utja.
A nemzetgyűlési képviselők csütörtök este
utaznak Zalaegerszegre az internáló tábor megtekintésére. A pénteki napot Zalaegerszegen töltik és szombaton érkeznek vissza Budapestre.
Az utazáson való részvételre ujabban a következők jelentkeztek: Esztergályos Jáios, Reisinger Ferenc, Szeder Ferenc, Könyves Lajos,
Eőri-Szabő Dezső, Putnoky Sánd r, Temesváry
Imre, Meskó Zoltán, Kéthly Anna, Zsirkay János, gróf Cziráky György, Neuberger Ferenc.
A pártonkívüli képviselők tömörülése.
Ma délelőtt a pártonkívüli képviselők értekezletet tartottak, melyen S rausz István elnökölt. Az értekezleten arról határoztak, hogy a
beadott 56 határozati javaslattal szemben milyen
álláspontot fogtálján .k el. Elhatározta továbbá
az értekezlet, hogy ezután minden szerdán értekezletet tartanak, hogy a politikai helyzetet
minden héten megbeszéljék.
Az I n t e r p a r l a m e n t á r i s csoport ülése.
Az interparlamentáris magyar csoport elnöke,
Berzeviczy Albert gróf Apponyi Albert javaslatára folyó hó 19 re, péntek délu án 5 órára
rendkívüli ü ésre hivta össze a tagokat Az
ülés napirendjének tárgyát gróf A p p W i n a k
egy gazdiságpolitikai javaslata teszi főleg melyet a magyar csop rt a legközelebbi interparlamentáris konfeienciára terjeszt fel Táréval
ják továbbá a kisebbségi kérdésnek interparlamentáris m ^
és több külpolitikai kérdést. Az ülés iránt rendk.vül nagy az érdeklődés*
A z osztrák k a n c e l l á r B e l g r á d b a n .
Seypel osztrák szövetségi kancellár közölte a
belgrádi kormánnyal, hogy a jövő hó folyamán
látogatást óhajt tenni Belgrádban és ez alkalommal érintkezésbe kivái lépni a kormánnyal.
A kancellárt útjában elkíséri az osztrák külügyminiszter. A kancellár óhaját a jugoszláv kormány kedvezően fogadta.
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Nehéz a helyzet Lausanneban.
Lausanneból jövő jelentés szerint lord Curzon elutazott Londonba. A helyzet
rosszabbodott.
A lausannei értekezlet tegnapi ülése nagy jelentőségű volt. Nemcsak a kapitulációs gazdasági kérdésekben jutottak megegyezésre, de a pénzügyi albizottság
is elkészítette a megegyezés alapját, ugy hogy valószínűleg a bizottságnak csak egy ülést kell tartania.
Bnupart francia megbízott holnap Párisba utazik, hogy
a francia kormány hozzájárulását kérje az ottomán
adósság felosztásának megállapított tervéhez.
A Daily Mail lausannei tudósítója szerint a kisázsiai
keresztények és a görögországi muzulmánok kicserélése tárgyában teljes megegyezés jött létre. A megállapodás aláírásét követő héten hazabocsátják azokat a
túszokat, akiket a legutóbbi kisázsiai harcok során vettek őrizetbe. Utána a iörök hadifoglyokat küldik haza,
akik ellenében ugyanannyi görög hadifoglyot engednek
szabadon. A visszamaradt görcg hadifog'yokat a békeszerződés aláírásától számioit három héten belül kül
dik vissza.

Dublinban

Sir Percy Cox a bagdadi britt főmegbizott pénteken
repülőgépen Londonba indulí, hoay a britt kormánynak
jelentést tegyen a középkeleti ügyekről. A főmegbizott
840 mértföld légi u!at fog megtenni Kairóig. Innen vasúton utazik Alexandriába, majd innen hajón folytatja
útját Marseillesbe
Pángálos tábornok, a tráciai görög hadsereg főparancsnoka újságírók előtt kijelentette, hogy teljesen meg
van elégedve a görög hadsereg újjászervezésének eredményével, a hadsereg szelleme kitűnő, ugy hogy Görögország nyugodtan várja a lausannei konferencia végét.
H i a konferencia eredménytelenül végződnék, akkor
Görögország a szövetséges nagyhatalmak teljes erkölcsi
és pénzügyi támogatásával kezdené meg újra az ellenségeskedést. A tráciai görög hadsereg 68 ezer emberből ál). A törököknek sikerült Kisázsbból nagy cs.patteáteket átszáilitani a Dardaneliák európai partjára,
ugy hogy az ellenségeskedések minden pillanatban
megkezdődhetnének.

A monarchia államadósságának felosztása.
A jóvátételi bizottság ma tárgyalta a volt Az uj Ausztria a régi oszlrák-magyar ironarchia
osztrák-m gyar monarchia államadósságiak területének csak 26 százaléka és lakosságának
felosztáát. A bizothág tuivalevőlen a béke- .csak 22 százalékát foglalja magában. A 37 szászerződés 203 cikke'ye értelmében Ausztriának zalék ezeket a körülményeket figyelmen kivül
az adó.-ssgban való részét 37 százalékban álla- hagyj'. A kormány belátja, hogy a jóvátételi
pította meg és felhívta a kormányt, hogy teg.e bizottságot határozatában sz a kívánság vezémeg észrevételeit. Hütttl osztáiyianácsos, az relte, hogy a nehéz problémát és az egymással
osztrák kormány képviselője, kijelentette, hogy ellen étes érdekeket méltányosan megoldja, de
Ausztria hitározottan »ulyt helyez arra, hogy az a bizottságnak a törekvése szükségessé teszi a
utolsó órában remélve, hogy még nem késő, haiározat revízióját.
körvonalazza jogi álláspontját és beterjessze
A jóvátételi bizottság függőben hagyta dönkifogásait. Rámutat prra, hogy 37 százalék tését, mely valószínűleg a legközelebbi napokAusztriában izgatottságot és csodálkozást keltett. ban fog megtörténni.

a szabad-állam hadseregének 5 katonáját az ellenséghez
való átpárlolás
miatt a napokban
kivégezték.
Hazaárulásban
találták
bűnösöknek és ők voltak az első
katonái a szabadállamnak,
akiket ily vétség miatt végeztek ki. Bebizonyult róluk, hogy fegyveres
köztársasági foglyoknak
segítséget nyújtottak és általában
a
köztársasági haderőkkel együtt éreztek. Liverpoolban a
rendőrség az ir negyedben ti'kos fegyverraktárt
fedezett
fel, melyben gépfegyverek,
német Mauser-pisztolyok
és
lőszerek voltak, amelyek állítólag a
köztársaságiaknak
voltak szánva. A háztulajdonos két ir embert letartóztatták. A Dublinből Belfastba menő expressvonatot a mult
éjjel Mjast-Plesseant
közelében hat revolverrel
felfegyverzett suhanc feltartóztatta.
A mozdonyvezető
vöröslámpát pillantott meg a vonalon, mire megállító ta a
vonatot. Abban a pillanatban két suhanc felugrott és a
gépészt és a fűtőt elzavarta, mig a másik 4 az utasokat távolította el. Ezután a vonatot ellenkező
irányba
megindították, azonban a Dundaik
közelében
kisiklott.
Az utasok, akik az éjszakán keresztül hóviharban gyalogoltak, a következő reggel érték el Belfastot,
a teljes
kimerülés szánalmas állapotában. Hir szerint De Valera
Amerikaban
partra szállott és legközelebb
Bostonban
fog előadást tartani
Midőn tegnap az ir grófsági tanácsok nagytanácsa Dublinban illést tartott, négy fegyveres lépett be a tanácskozó
terembe és felszólította a
jelenlevőkel,
hogy mondják be neveiket és
lakcímüket.
Miután ez megtörtént, a fegyveresek vezetője
követette,
hogy a Dail Eirann
hat tagja, akik egyben a nagytanácsnak is tagjai, akiket névszerint megnevezett,
lépjenek,e'ő. Közben megjegyezte:
azt hiszem egyik vezetőnket ma reggel kivégezték és nekünk szükségünk
van
most hat képviselőre. Miután kiderült, hogy éppen ezek
a személyek nincsenek jelen, a fegyveresek
eltávoztak,
de vezetőjük előbb udvariasan bocsánatot kért A legérdekesebb, hogy mialatt ez a jelenet lejátszódott az ülésteremben, közvetlen közelben katonaőrség
tartózkodott.

Széchenyi Mozi

| Teleion:
16—33.

Csütörtökön, január 18 án

Amerika

C s o n g r á d m e g y e i j á r á s o k uj b e o s z t á s a .
(A Szeged kiküldőit
tudósítójától.)
Kedden
délelőtt Dorozsmán Dósa István főszolgabíró
elnökletével értekezletet tartottak a környékbeli
községek elöljáróságának képviselői és vezetői.
Az értekezlet Csongrád vármegye uj járási beosztásával fi glalkozott. Az uj járási beosztást
az te^zi szükségessé, hoay Csongrád rendezett
tanácsú város lett és igy a Tiszántúli járás két
kis községre zsugo odott össze. A megye három járása közül a dorozsmai járás a legnagyobb, mert a megszállt Horgoson kivül százh rmincezu katasztrális hold fö.d és ötvenezer
lakos tartozik hozzá.
Az értekezleten egyh3nguhg abban állapodtak meg, hogy a megye három részre való
felosztását javasolják a megyei törvényható ági
bizottságnak, illetve a kormánynak, még pedig
a következőképen: A Tiszáninneni járásnak
Dorozsma lenne a székhelye és hozzá tartozna

Algyő, Tápé, Sándorfalva, Pusztamérges és
Öt.ömös. Ha Horgost visszacsatolják az országhoz, akkor ez a község is a Tiszáninneni járáshoz tartozna. A Tiszántúli járásnak Mindszent lenne a székhelye. Ez a járás egyébként
nem változna meg. A megcsonkított Csongrádijárást pedig Kisteieki járássá a akitanák át Kistelek 8zékhel yel é* odacsatolnák

lenne, nagyobb építkezések

válnának

szüksé-

gessé és a tizenkét tisztviselő család lakáskérdése is m goldhalatian, a járási székhely
továbbra is Csongrádon nrradna, Kistelekre
ideiglenesen egy járási expoziturái helyezrének.
Az uj járási beosztásra vonjtkozó tervezet
szerint a három járás közül továbbra is a
dorozsmai járás maradna a legnagyobb.

mestermüve!

A vörös keztyü.
(Harc a holt lelkek taváért.)
lü felvonásban.
A főszerepben:
MARIA
WALCAMP.
A legbravurosabb amerikaifilmszeniációja
íz idénynekl

Kitűnő ki érő mflaorl
Előadások 5, 7 és 9 órakor.

Csanyteleket,

Tömörkényt és Sövényházát. Mivel azonban a
járási székhely áthelyezése rendkivül költséges

Telefon :
16-33.

Péntek, szombaton : KLARA

KIMBAL

k párisi nö

JOUNG-gal

7 felvonásban.

Akik a bűn5 keresztjét
hordják.
felvonásban.
Telefon:
Pénztár 5ö2.

BOTOSÍ MOZI

Telefon:
I g a z a . 258.

Január 18-án, csütörtökön

Csak 1 napig I

Frakkos

ördög.

Detektívregény 5 felvonásban.

Ujabb k ü l d ö t t s é g j á r á s a „Fi-fi" k ö r ü l .
(4 Szeged tudósítójától.)
A város keresztény szerepeket, de a ízinház mai közönségének
alakulatai — mint ismeretes — kedden dél- csak ilyen kell, a középosztály, a szinház régi
elölt küldöttségileg kérték meg a polgármestert közönsége teljesen elmaradt a színházból.
és a rendőrkapitányság vezetőjét a szinház
A főispán kijelentette a küldöttségnek, hogy
éjszakai előadásain bemutatásra került erkölcs- a rendőrség adminisztrációs intézkedéseibe nem
telen darabok betiltására. A kérést dr. Bottka avatkozhatik bele, de mindéi} erejével szon lesz,
Sándor rendőrfőtanácsos teljesítette is, ameny- hogy az ellentéteket kiegyenlítse valahogy. A
nyiben a Fi-fi és a Csókpilulák
cimü operettek polgármester azt válaszolta a küldöt'ségnek,
eöladását betiltotta.
hogy a darabok betiltását kérő küldöttséget
A szegedi színtársulat tagjait Palágyi Lajos ő a főkapitányhoz utasította. Dr.
Bottka
színigazgató szerdán délelőtt társulati ülésre Sándor pedig kijelentette, hogy a már egyszer
hivatta össze, amelyen azt határozták el, hogy kiadott rendeletét nem vonhatja vissza. J-Mnduküldöttségileg
keresik fel az illetékes
hatóságok iatulag azt tanácsolta, hogy határozatát felebvezetőit és megkérik
őket, hogy a
színészek bezzék meg a kerületi főkapilányhoz s nem séranyagi helyzetére
nézve szinte
katasztrófális tődik meg, ha dr. Szalay József helyt ad a felebrendőri intézkedést vonassák vissza. A küldött- bezésnek. Dr. Szalay Józstf a két darab betilség felkereste dr. Aigner Károly főispánt, dr. tásáról szóló jelentést még nem kapta meg,
Somogyi Szilveszter polgármesteri, dr. Bottka tehát érdemileg nem intézkedhetik. A színészSándor rendőrfőtanácsost, dr. Szalay József küldöttség ezután Várhelyi József pápai prelákerületi rendőrfőkapitányt és Várhelyi József tust kereste fel, aki kijelentette, hogy a darapápai prelálust, a keddi küldöttség vezetőjét. A bok betiltását a keresztényalakulatok egyöntetű
szinészküldöttség szónokai Herczeg Vilmos és határozata értelmében kérte, tehát végleges váPalágyi Lajos elmondották, hogy az éjjeli elő- laszt addig nem adhat, amig a szintársu al kéadások átlagos jövedelme 120 000 korona, ami relmét az alakulatok elé nem terjeszti. Ha a
a szezon
végéig 3,000.000 koronát
jelent. keresztényalakulatok ugy találják, hogy a kiAbban az esetben tehát, ha az éjjeli előadásokat fogásolt darabok a megígért fésülés után előlehetetlenné teszik, mivel a rendes előadások- adhatók, abban az esetben erről értesiti majd
nak nagyon gyér a közönsége, nem marad más az illetékes tényezőket.
hátra, minthogy a szinház rövidesen becsukja
kapuit. Megígérték, hogy az erkölcstelen daraEgyelőre ugy áll a helyzet, hogy szombaton,
bokát megfésülik, a kritikus részeket kihagyják, ha csak valami változás addig nem történik, a
a Fi-fi szereplőit állig felöltöztetik. A színészek Fi-fit már nem adhatják elő a szinház éjjeli
maguk sem szívesen játszanak ilyen frivol előadásán.

Főszereplő:

Reinhold

Schünzel.

fenséges

Egyidejűleg:

szerelem.

Vig szereimiitörténet Harry Liedtkevel a főszerepben.
Azonkívül:

Egy eredeti

Fridolin

vígjáték.

Előadások fél 5, fél 7 és fél 9 órakor.
Pénlek, szombat, vasárnap

Nagy vígjáték esték II
Ttk,on:

I g a z g . 455.

TcWon:
1165.
Korzó Mozi Pénztár

Csütörtökön, január 18-án

Csak 16 éven felülieknek!

DON JÜAN,

minden idők leghíresebb nőcsábitójának élete és
kalandjai 2 részben, 9 felvonásban.

M i n d k é t rész egy előadásban 1
= =
rész: A SZERELEM
TALIZMÁNJA.
11- rész: A SZIVEK
KALANDORA.
Don Jüan . . . a gáláns kalandok daliás hőse, a híres
nohóditó életének érdekes epizódjai elevenednek
meg, megejtő szép az eredeti történet színhelyén,
Spanyolországban felvett keretben, tökéletes hűséggel!

Előadások

fél 5, fél 7 és fél 9 órakor!

sesa

SZEGED

Szeged, 1923 január 18.
H

i
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— A blochrendszer miatt Tokaj és Szerencs kereskedői bezárták üzleteiket. Hétlön délelőtt a miskolci pénzügyigazgatósághoz
és a kereskedelmi és iparkamarához az a hir
érkezett, hogy Szerencsen és Tokajban az öszszes kereskedők bezárták üzleteiket a forgalmi
adóblockrendszer
elleni tiltakozásuk
kifejezésére.
A pénzügyminiszter rendelete értelmében ugyanis
a blockrendszer január huszonötödikén lép
életbe és a szerencsi kereskedők egységesen
elhatározták, hogy hétfőtől kezdve mindaddig
zárva tartják üzleteiket, amig a blockrendszer
ügyében nem kapnak megnyugtatást. A város,
amelynek falai közé csak a kereskedelmi élet
vi<t eddig valami lüktetést, most teljesen kihalt.
Délelőtt tiz órára a kereskedők gyűlést hivtak
össze, amit azonban a csendőrség feloszlatott
azzal az indoklással, hogy a gyűlés megtartására nem kértek engedélyt. Délután négy órára
a főszolgabírói hivataltól kértek ujabb engedélyt a kereskedők. A gyűlésen kifejtették, hogy
a blockrendszer ellen azért foglalta* egységesen állást, mert az sok felesleges munkát hárít
a forgalmi ellenőrök zaklatásával amúgy is túlterhelt kereskedőkre, akik ezt a rendszert önérzetükkel sem tartják összeférhetőnek. Az izgalmas gyűlésen a gzerencsi kisiparosság is
bejentette csatlakozását a kereskedők mozgalmához és mühe'yeit szintén bezárta. A szerencsi kereskedők akciójával egyidejűleg Tokajban is valamennyi kereskedő bezárta üzletét.
Biber József miskolci pénzügyigazgató megkezdte tárgyalásait ugy a szerencsi, mint a
tokaji sztrájkoló kereskedők képviselőivel.
— Megszűnt a szalámigyár! sztrájk. A
Pick-szalámigyár munkásai ma ismét megkezdték a munkát. A gyár igazgatósága teljesítette a munkások követelését, a kizárt négy
munkást ujn alkalmazták s az órabéreket felemelték tiz koron ival.
— S z e m é l y i h i r a r e n d ő r s é g r ő l . D r . Botlka
Sándor rendőrfőkapitány a kerületi főkapitány
jóváhagyása alapján dr. Véber Árpád rendőr kapi ányt a bűnügyi .osztály helyettes vezetésével bizta meg.
— A földreform Dorozsmáu. Karakas Albert szegedi törvényszéki tanácselnök hétfőn
megalakította Darozsmán azt a tárgyalási bizottságot, amely a földbirtokrendező bíróság
által elrendelt megváltási eljárást lefojytatja. A
földigénylők jelentkezése is megkezdődött.
Orvosi hír. Dr. Reiter Oszkár bőr- és
nemibetegségek szakorvosa, szabadságáról vis szaérkezvén, rendelését Dugonics-tér 11. L em.
33
(Telefon 16—02) ujből megkezdte.

Arany, ezüst
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— Rsvolveres merénylet a Fővárosi
Oporettsrlnház előadásán. Tegnap este a
Fővárosi Operettszínház előadásán, amely alkalommal But ykay—Farkas „Olivia hercegnő"-jét
adták elő, az első felvonás legvégén, félkilenc
órakor, mikor Kosáry Emma a finálét énekelte,
felelőtlen fiatalemberek
az erkélyről több revolverlövést adtak le, hogy ezzel megzavarják az
előadást. Az első percekben azt hitték, hogy
csupán riasztó lövések voltak vaktölténnyel,
azonban ma délelőtt Horváth
Antal rendörfőtanácsos megállapította, hogy a lövések közül
több éles tölténnyel történt, amelynek jelei jól
látszanak a nézőtér menyezetén. A nyomozás
megál'apitotta, hogy a lövöldöző
fiatalemberek
közül többen tányérsapkát
viseltek. Még az esti
órákban elfogtak három fiatalembert: Rácz
Jánost, Groheczky Mihályt és Bugárszky Miklóst.
Azonkívül megállapították a ruhatárban hagyott
kabátról, hogy — valószínűleg —
Hozmetz
Ferenc is rásze3 a merényletben. A nyomozás
a legerélyesebben folyik annak kiderítésére,
hogy kik támadták meg a szinház kapuját botokkal, több deteklivcsoport működik, elindultak az Erzsébetvárosi Kör elleni, az Athenaeum
és a Népszava elleni merényletek nyomán. A
rendőrségnek „reménye" van, eredmény
nincs.

péntektől vasárnapig mókáznak a
Belvárosiban.
— Februárban redukálják a vasúti kedvezményeket. A vasúti kedvezmények megvonásáról és a vonatok redukálásáról illetékes
helyen a következőket mondották: Az elterjedt
híresztelések minden alapot nélkülöznek. Szó
sincs arról, hogy egyes vonatjáratokat beszüntetnek. Ami a forgalom csökkenésére vonatkozó
híreket illeti, ezek a hirek nem egyebek merő
kombinációknál, mert hiszen még ebben a hónapban érvényes a megvont vasúti kedvezmények legnagyobb része. A vasutkedvezmények
megvonása ugyanis nagyrészt csak február elején lép életbe, igy tehát a kedvezmények megvonásának hatása csak februárban l.'sz megállapítható.
V á r k o n y l M i h á l y a főszereplője
a Sodorna
és
Gomorrhának.
— A Nyugat január 16-iki számát Molnár Ferencnek a Kisfaludy-Társaságban tartott székfoglalója (Emlékezés Sebők Zsigmondról) vezeti be. A gazdag szám
tartalma egyébkén! a következő: Szabó Endre: Darmay
Viktor. Harsányi Zsolt: Mozi. Babits Mihály: Könyvről
könyvre. Gábor Ignác: Költő és metrikus. Szép Ernő:
Homály (Szinmtí). Elek Artúr: Perlrott Csaba Vilmos.
Zsadányi Henrik: CarlyleTamás. FelekyGéza: Nietsche
levelei. Kárpáti Aurél: Babits Mihály uj könyve: Gondolat és irás. Kürti Pál: Wedekind, a formaadó. Braun
Róbert: A detroiti Kossuth Lajos-egylet húszéves jubileuma. Gellért Oszkár: Két vers. Színházi, irodalmi
és képzőművészeti aktualitásokról: Eiek Arthur, Színi
Gyula, Gyergyai Albert, Kosztolányi Dezső, Kürti Pál,
Alkalay Ödön, S c h ö p f l i n Aladár, Bálint Aladár. A
Nyugat előfizetési ára negyedévre 1000 korona, egyes
szám ára 2Ü0 korona.

Zlgolö. Chaplin,

péntektől

vasárnapig

Bigornó, Cox és Max Linder
mókáznak a
Belvárosiban.

A Bodzáay-ltépek kiírMsltáta csak e hét végéig
Engel-házban lévő műteremben (Dugonics- tér.)
A kiállítás 9—4-ig tekinthető meg.
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és dr gakő vekért,
ezüst dísztárgyakért

tart az

igen magas árat fizet
FISCHER

é

JÓZSEF

ékszerész

K á r á s z - u t c a 14. s z á m
Korzó K á v é h á z mellett.
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— Kétszázharminchat kilométeres sebesség 11 utassal. Az uj Deimler légi repülő,
mely tizenegy ülésre van berendezve és 5 ulast .
vihet magával, ma Manchester és London között rekordot állított fel. A296 kilométer távol- J
ságot 75 perc alatt tette meg, mely óránkint
236 kilométeres sebességnek felel meg.
Sodorna és Gomorrha pusztulása
a Belvárosi Moziban.
K e r e s k e d ő k és Iparosok nyomtatványszükségletüket a Délmagyarország
Hirlap és
Nyomdqvállalatnát szerezzék be. Telefon 16-34.
Mg

^

ms&ass£

— Budapesti háztulajdonosok a vagyonés jövedelmi adó sérelmekről. Ma délben a
budapesti Háztulajdonosok Országos Szövetségének küldöttsége kereste fel Kállay pénzügyminisztert, hogy tőle a vagyonadó és a jövedelmi adó kivetése körül Iplmerült sérelmek
orvoslását kérje. A küldöttség átnyújtotta a
lakások részleges felszabadítására és a lakbérek
emelésére vonatkozó legújabb tervezetét. A tervezetet a pénzügyminiszter átvette és megígérte,
hogy a legközelebbi minisztertanácson szóvá
teszi. A vagyonadó és a jövedelmi adóra vonatkozólag felmerült sérelmek ügyében kérte, hogy
a konkrét eseteket hozzák tu Jónására és ő
intézkedni fog, mert belátja, hogy a bérházaknál más értéket kell alkalmazni. A küldöttség
a miniszter válaszát köszönettel és megnyugvással vette tudomásul.
Zlgoló, Chaplin, Bigornó, Cox és Max Linder
péntektől vasárnapig mókáznak a
Belvárosiban.
— Magyar gőzöa katasztrófája a délamerikai partoknál. Montevideobót elterjedt
hirek szerint az Óceánia Budapesti Hajóstársaság „Debrecen" nevü gőzöse a dílamerikai vizeken elsülyedt. Állítólag senki sem menekült
meg a hajóról.
Magyar művészek dicsősége a Sodorna és
Gomorrha.
Csütörtökön Reinhold Schünzel és 'Harry
Liedtke szerepelnek a Belvárosi Moziban. Pén'i a Belvárosi Mozi
tektől vasárnapig megismétli
az annyira kedvelt kacagó estéket. Oondot fordított arra, hogy egytől-egyig uj megjelenésű
burleszkek és a legjobb 5 felvonásos vígjáték,
il etve bohózatok kerüljenek műsorra. Chaplin,
Zigotó, Bigornó és a legújabb burleszk-király,
Cox fog szerepelni, utóbbi nagyszerűen idomított fókáival felvett pazar burleszkjét mutatja
be. A műsorok legkacagtatóbbja mégis Max
Linder lesz, ki a legújabb, 1922-ben készült 5
felvonásos bohózatában, „A hét évig nem lesz
szerencsém" cimü burleszkjében fogja falrengető kacagásra hangolni a közönséget.
Sodorna és G o m o r r h a a világ
filmje.

legnagyobb

— K Ü L F Ö L D . A melbournei Dear-parki lőporgyárban robbanás történt. Három munkás meghalt, 1 megsebesült. — Albániában
felkelés tört ki. — Memel
városa ma egészen a litván csapatok kezére került. A
városházával megszűnt a telefonösszeköttetés — Az
olasz emigránsokat Ausztria kiszolgáltatta az olaszoknak. — A bécsi városi krematóriumban
ma volt az
első halotthamvasztás. A holttest egy ókatolikus nőé
volt.
— Tüzér-találkozó. Felkérem a háború alatt a
szegedi 1|11. honvéd lovas tüzérezrednél szolgált öszszes bajtársakat, hogy egy találkozó megbeszélése végett címüket velem tudatni sziveskedjenek.
Bokor
Gusztáv szakaszvezető, Szeged, Kelemen-utca 5. sz.
Hitelesített forgalmladőkfinyvek Kovács papirkereskedésében, Kölcsey-utca 4. Telefon 10-48.
18

Há&akat, földbirtokodat,
í g y í l e g e l ő n y ö s e b b e n
Vehet vagy adhat el
iroda
áUa,
S ' ^ a h A
> a z 0 F B - engedélyével
Széchenyi-tér 6. szám.
Telefon 10-54. 865 Törvényszék szomszédságban.

Elegáns jumperek,
női és leanykagarniturák, keztyük,
harisnyák és mindenféle
kötött és szövöttáruk

Lusztág Bitijénél f/réS!,,n»'

rendelt áruját, akár darabáru, akár vagontétel

TEHERAUTÓKKUL SZÁLLÍTJA SZEGEDRE
az „ E Z S Ü E P Z R E S S "

Szállítmányozási, Nagyfuvarozási és Forgalmi R.-T.
BUDAPEST, V., Béla-utca 2.
S Z E G E D , Kölcsey-utca 7.
Telefon: 39-85, 30-24.

KézmüveBbank

házában. -

Telefon: 12-90.

üengeteg időt és pénzt takarit,
mert Budapesten r a k t á r b a n

veszi át és 24 ó r á n belül Szegeden h á z h o z

s z á l l í t j a a küldeményt.

6

SZEQBD

— Nem jelentkeznek a kedvezményes
éptiletanysgért. A kormány annakidején —
mint ismeretes — a falusi kislakásépitések céljaira lekö öit kü földön egy egész erdőt. Az erdő
anyagából komplett épületalkatrészeket készítettek és azt az ország öt különböző városában
felállított elosztó telepeken r ktározták fel. Szegeden az Épitő Részvénytársaság telepén van
az elosztótelep, ahova már száz falusi épülethez szükséges faalkatrészek érkeziek, de mindezideig — mint illetékes helyen értesülünk —
egy jelentkező sem akadt. A mai árakhoz viszonyítva ezeknek az anyagoknak az ára tényleg kedvezményes, amennyiben egy egy szobakonyhás kislakáshoz szükséges faalkatrészek
ára 360.000, egy kétszobásé pedig 488.000
korona.
Zlgotő, Chaplin, Bigornó, Cox és Max Linder
péntektől vasárnapig
mókáznak a
Belvárosiban.
Cs. Joachlro F. festőművész képkiállitása
Iskola-utca 23. (Műterem.) Nyitva naponta 10től 6-Íg.
5g8
Sodorna és G o m o r t h a a filmvilág legnagyobb
csodája.
Az n j adótörvény rendelkezésének megfelelő, hitelesített üzleti könyvek kaphatók Kovács Henrik
könyv- és papikereskedésében Szeged, Kölcsey-utca 4.
Telefon 10-48.
m

Zigotó, Chaplin,
péntektől vasárnapig

Bigornó, Cox és Max Linder
mókáznak a
Belvárosiban.

— Madách-emléklinnep. A régi zsinagógában f.
hó 21-én délután 5 órakor Madách centennáriuma alkalmából istentisztelet lesz. Az emlékbeszédet dr. Löw
Immánuel főrabbi mondja. A nők a földszinti jobb
hajóban foglalnak helyet, nem a karzaton.
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A színház heti műsora :
Csütörtök: Mi ketten, vígjáték. A. 19.
Péntek: Hazudik a muzsikaszó, operett. A. 20.
Szombat: 7 órakor: Hazudik a muzsikaszó.
— 10
órakor: Fifi.
Vasárnap délután: Rózsika lelkem. — Este: Hazudik
a muzsikaszó.

• Mi ketten. (Bemutató előadás)
Louis
Verneuil Flers nyomdokain halad, de csak
arnyiban, hogy csipkedi az Akadémiát, köveíkezésképen ő is akadémikus akar lenni. Csintalan is, szabadszáju is, csak 8 fantáziája nem
magasröptű. A fantázia hiányát malackodással
pótolja, ami a háború óta kenyere lett a francia
színpadi Íróknak. Ebből a kenyérből is meglehet élni, csak az a csodálatos, hogy a szegedi
szinház mostanában ugyancsak bőségesen szervírozza ezeket a zsírtól csöpögő kenyérszeleteket. Verneuil a vígjátékában nem mond
semmi ujat. Unalmas párbeszédek sorakoznak
egymásután, közben előfordul játéka a szavaknak, az úgynevezett színpadi puffogó tűzijáték
és véges-végig a házasélet intimitásai kerülnek
szőnyegre, persze az elmaradhatatlan ággyal
és egyéb rekvizitumokkal. És amikor a színjátéknak vége van, a néző ugy érzi, hogy
csömörnél egyebet nem vihet hiza a színházból. Az ilyen unalmas és nem éppen szemérmes
darabot még valamelyest befödheti az előadás
eleven ége, simasága éa élénk tempója. Ezek a
kellékek azonban az előadásból hiányoztak. A
színlap néha bőbeszédű szokott fenni. Feisorolja
az iró, a fordító, a rendező, a karmester nevét,
csak a súgóét nem. Pedig a sugó fontos faktor
a szegedi színháznál és ma különösen fontos
szerepe jutott, meit hangosan kellelt a darabet
felolvasnia, A szereplök mondták is utána a
szöveget és talán még most is mondanák, ha
véce nem lenne az előadáftnk. Egyebekben
ped g Orsolya, Czobor, Benkő, Keller, Klenovits
vettek részt az előadásb.n és Greguss Antal,
akit már vezetőszerepben is szerepellet az igazgatóság. Siker persze nem volt. Sikerhez jó
darabok, jó szereplők, jó rendezők, jó együttesek kellenek és sugó talán nem is k e l l . . .
• A Budapesti Filharmonikus Társaság
65 müvésztagból álló zenekara Kerner István
főzeneigazgató vezénylete alatt február 12-én '
este 8 és fél órai kezdettel a Belvárosi
Mozi
nagytermében hangversenyt ad. Jegyeket 250— !
800 korona árban a mozi elővételi pénztára
már árulja. (Harmónia.)
• Balassa—Gödri Wagner-estje január 23-dn
este a Tiszában, legyek Endrényinél.
«

Szeged, 1923 január 18.

TŐZSDE
A deviza központ árfolyamai Valuták: Napoleon
9900, Font 12300— 12ŐŰ0, Léva 1450-1550, Dollár
2625—2700, Fr. frank 179-189, Márka 1800-2200, Lira
129-135, Osztrák korona 370—390, Lei 1450 -1550,
Szokol 7400—7800, Sv. frank 495-515, Kor. dinár
2550-2750, Lengyel márka 950-1050, Holland forint
1040-1075, Belga fr. 163-171, Dán korona 520-545,
Svéd korona 708—738, Norvég korona 487—512.
Devizák:
Amsterdam 1040—1075,
Bukarest
1450—1550, Kopenhága 520—545, Krisztiánja 487-512,
London 12300—12600, Berlin 1800—2200, Olasz 129—135,
Páris 179—189, Prága 7400-7800, Stockholm 708-738,
Svájc 495-515,
Bécs 370-390, Belgrád 2550-2750,
Newyork
2625-2700,
Varsó
950—1050,
Szófia
i450—1550, Brüssel 163-171.
Z ü r i c h i tőzsde. a) Nyitás: Berlin ü.03'/„ Hollandia
210.75, Newyork ö32,|,1 London 24.82, Páris 36.35, Milánó
26.10, Brüssel - . — , Prága 14.80, Budapest 0.20'/«,
Belgrád 5.15, Bukarest —.—, Szófia —.--, Varsó n02l|«,
Bécs 0.0075'/,, Osztrák bélyegzett 0.0076. (Woltügynökség.)
b) Zárlat:
Berlin 0.03, Hollandia 210.85, Newyork
532.25, London 24.80, Páris 36.20, Milánó 26.10, Prága
14.70, Budapest 0.2Ú»/«, Belgrád 4.95, Bukarest 2 80,
Szófia 3 45, Varsó 0.0l»/4, Bécs 0.0075, Osztrák bélyegzett 0.0076.
A Magyar Általános Takarékpénztár értékpapír
és devizamegbizásokat gyorsan és kulánsan teljesít. 786
Az értékpapírpiac ma szilárdan és lendületesen
indult és az értékek később is alig vesztettek nyitási
kurzusukból. Többszörös hangulatváltozás állott be.
Általában a magánforgalom érzékenyebb és kevésbé
alapos vélemények kifejezője s igy annyiszor, hogy
vevők vagy eladók jelennek meg a piacon, az árfolyamok rögtön reagálnak és tendencia változás következik
be. A mai piacon a déli órákban lépett fel kisebb ellanyhulás, ami a bécsi gyengébb jelentéseknek és a
realizációknak tulajdonitható. Egyébként az egész délelőtt folyamán élénk volt a forgalom. Nagy tételek cseréltek gazdát és komoly üzletek fejlődtek ki. Különösen
szilárd volt a Salgó és a Kőszén. Kőszén 147500, legmagasabb 150000, Sa!gó 62C0Ü—63000, legmagasabb
64500. Flóra 34500-3:000, Georgia 132C00, GanzDanubius 1550U00, Zabolai 15030, Rima jogg.-l együtt
12900, Trust 29000—30UC0.
Terménytőzsde. A mai terménytőzsde forgalomban
a kenyérmagvak iránt jelentékenyen megcsappant az
érdeklődés. Csupán takarmánycikkekben volt, nevezetesen tengeriben említésre méltó forgalom.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
12300—12400, egyéb 1220(5—12300, 78 kg. os tiszavidéki
12400—12500, egyéb 123U0—12400, rozs 8o00—8100,
takarmányárpa 7900 - 8CŰ0, sörárpa 7800- 8o00, köles
8500—9000. zab 7700—7900. tengeri 7800—8000, repce
14000—14500, korpa 5l50—5250.

APRÓHIRDETÉSEK
0 * * 6 * * bármily mennyiségben, férfiruhát, fehérneműt a legmagasahb árban veszek. Weissenberg,
Attila-utca 8.
655

80 koronáért

£ m ű e g y e t e m építészi
is feladhat egy hirdetést
fakultásának első évfolyaebben a rovatban.
— i mához szükséges összes
rajzeszközök,
Történelmi targyu jegyzetek,
körzők jutányos áron elkönyveket veszek magas
áron. A könyvek ciménck ( adók. — Tudakozódni a
SZEGED szerkeszlőségémegjelölésével kérem a
5C5
leveleket „Livius" jeligére I ben lehel.
a kiadóba
506 Keresek megvételre magas
áron
Mindenkinél legmagasabb :
áron veszek : í c s t a v a s a l j j
különösen
32
rezet, nikkelt, ólmot, horgany- •

Babits Mihály
F o n IIA

ITJ. Z S C W B C R I .
Bútorozott szobit ke

Doxa, Omega,
Scháffhauseni
gtb. márkákat
Qáapár » glcsey- utca 3.

resek lehetőleg külön beHÖOI a d n á m
24 é v e s ,
járattal, a Belváros kör- i
nyékén. Ajánlatok „Meg- ; házias húgomat 200 ezer
fizetem" jeligére a kiadó- * koronával kereskedohoz.
Levelet „Nem s ü r g ő s "
hivatalba kéretnek.
504
jeligére o kiadóhivatalba
506
Ó r á j á t , ékszereit j kérek.
javíttassa állandóan Csűri 1
órásnál, Kárász-utca 16.
Aranyat, ezüstöt, pénzeket !
mindenféle tollat, bőrt és
magas áron veszek.
34 • gyapjút legmagasabb árban
vásárol
U m p a e r n y ű k e t , selyem
zsebkendőt,
zsebtárcát, »
R
o
i
n
t
r
Ödön
Társa
nyakkendőt művészi kiviPetőfi Sándor-sugárut 12.
telben batikol és készit
Ligetmé, Kigyó-u 7.
Telefonhivó 14-47.
610
901

Níiírl 600 H ü
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É S

folytatólagos beszámolói olvasmányairól

állandó rovata politikai, közgazdasági és
rSMIlO I t I K S a irodalmi aktualitásokról
M o l n á r E o r o n r 'eljegyzései a dramaturgia, a színpadi

Miire a

H O l I i a r r u r e i i b rendezés

kérdéseiről,

színdarabokról,

színjátszásról, publikumról

Móricz Zsigmond u] regénye
Szomorú Dezső uj noven*
NEOltbENIK

MINDEN
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H Ó I-ÉH ÉS H£-ítN

Előfizetési ára negyedévre 1000 K, egyes szám ára 200 K
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Budapest. VI., Vilmos-császár-ut 51, III. em. — Telefon: 63-50.

Ócska rezet, ólmot,
hulladékot legmagasabb napi árban veszek.
K O i I N zománcedény üzlet, Tisza Lajos-körut 55. sz.
Telefon: 15—35. (Mihályi füszerüzlet mellett.)
123

sertés

fej-láb

naponta legolcsóbban kapható

Czinner szalámigyárnál, J K J Í * * ^
S z a b ó m u n k á s o k Termelő
Szövetkezete «£&!?£: m
Mindennemű szövetek nagy választókban.
F a z o n m u n k á k elsőrendű kivitelben. Szolid árak.

Szegedi Ceinentárugyár R-T.
Püspök-tér,

Bazárépület.

Gyárt, c e m e n i c s e r e p e t ,
üreges építőköveket, cementlapokat,
betonkutgyürüt, betoncsőveket,
vályút,-kerítésoszlopokat.
Telefon : 14—71.

6S4

Telefon: 14—71.

Felsőváros,
Alsóváros

és Rókusra
kora reggel 2 órai munkára
asszonyok, lányok, rokkantak
vagy nyugdijasok felvétetnek

a SZEGED kiadóhivatalában
Próféta-szálloda, első emelet.

Csermely Károly

automobilok
Budapest.

használtórákat,

hulladékot, tollat, üvegeket, felső í
i s alsóruhákat. Boldogasszony- •
sugárut 40. sz., a Nagykörúttal \
szemben.
985 |
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Az 1923. év p r o g r a m j á b ó l :

Újságkihordóknak

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

B r l l l l i n s é k s z e r , arany,
ezüstbeváltás. Bizományi
áruk eladása. Tóth, Kölcsey-utca 7.
856

MINDEM S Z H M B m O D H E H I

FASZÉN

kapható
Bach Jenő és Testvére cégnél
Szent István-tér 12. szám.

27

Telefon: 126.

Legszebb ajándék a könyv.
M i n d e n könyvkereskedésben k a p h a t ó k ,

legnagyobb raktára

l % t ? ; M r b é L k Í r á W L Gyermekregény. Ara
kötve 180 K, fűzve 140 K.
Móra Ferencné: Mit főzzünk ? Szegedi szakácskönyv. Ára 400 K.
Cserzy—dr. Szalay: Ugarimádás. Népdráma. Ára80K.
Tömörkény István: Célszerű szegény emberek. Novellás
kötet. Ára 200 K.
Schreiner Ferenc: A horgászat kézikönyve. Ára 80K.
Jerzy Zulawski—dr. Tonelll: Ezüstös mezőkön. Holdregény. Ára 280 K.
Myriam Harry—Pogány Elza: Jeruzsálem
leánya.
Ára 280 K-

Szegtd, KUurál tér 2. száin,

V a l a m e n n y i a szegedi D é l m a g y a r o r s z i g
H í r l a p - éa N y o m d a v á l l a l a l
kiadványa.

LEÁN

Y K A F E L O L T Ó

T É L I K A B Á T O K

Winternitz

K!
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Márton

MÓfa

