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Szeged, 1923 január 19, PÉNTEK.

Csoportosulás.
(B. 1.) A pártonkivüliek pártjának megalakulása jellemzi talán legjobban a magyar nemzetgyűlést, jellemzi az erőknek azt a csoportosulását, amely a maga természetellenességében
már-már stabilis kijegeeesedéssel fenyeget.
Pártonkivüliek pártja: fából vaskarika. Politikusok, akik eddig megőrizték független különállásukat, bár felfogásuknak, világnézetüknek
szine csak egy nüansszal tért el valamelyik
parlamenti pártétól, most hirtelen közös plattlormot találtak. Az elvekben való nüanszkülömbség nem engedte meg, hogy a hozzájuk
kü önben közelálló párthoz csatlakozzanak és
most ime összefognak, elveket és világnézetet
figyelmen kivül hagyva, mert felfedeztek magukban egy külső és jelentékte en közös vonást, azt, hogy valamennyien pártokon kivül
állnak.
Hiszen ezt is lehet, főleg akkor, ha a kormányzat átvételéről van szó. De ebben a pillanatban és ebben az alakulásban ilyesminek még
gondolata sem vetődhet fel. Más oka van tehát
az uj formáció létrejöttének: a parlamenti erők
nem természetes csoportosulása. ,
A legtöbb pártonkívüli liberális politikus, ha
megkérdezték, hogy miért nem csatlakozik az
ellenzéki szövetséghez, azt felelte, hogy mint
polgári felfogású képviselő nem haladhat együtt
a szociáldemokratákkal. És ez az álláspont érthető. Érthető, ha t?lán nem is helyes. A szociáldemokratákat világnézeti szempontból valóban élesebb ellentét választja el a polgárságtól,
mint az egyes polgári pártokat egymástól.
A szövetkezésre azonban mégis szükség volt.
A közel célok teljes azonossága megengedhetővé tette, a liberális polgári pártoknak a választásokon való kíméletlen lehengerelése pedig
parancsoló szükséggé. Nem titok, hogy normális körülmények között maguk a szociáldemokraták sem rajonganak polgári pártokkal való
szoros szövetségért. A baloldali polgári pártok
ellen vivott kíméletlen választási harc azonban
világosan mutatta az ulaí, 8melyen a kormány
haladni akar és világossá tette a demokratikus
erők szétforgácsolásának veszélyét.
Két-égtelen, hogy a választásokon a kormány
elsősorban a liberális polgári pártokat tekintette
eltenfeleinek és azokat akarta felmorzsolni. A
szocialistákat a maga politikája szempontjából
nem ítélte annyira veszélyesnek, valószínűleg a
bolsevizmus nyomán a társadalomban mutatkozó antiszocialista hatás nyomán. És elérte
ilyenmódon, hogy a szociáldemokrata párt ma
a nemzetgyűlés legerősebb ellenzéki pártja, mig
a liberálisoknak itt-ott ha jutott egy-két mandátum.
Tette pedig ezt — a szoc'áldemokrata párt
megerősítését polgári pártokkal szemben — olyan
kormány, amely polgárinak vallja magát, amely
élesen szemközt áll a szociáldemokratákkal és
amelynek pártja — vagy legalább is pártjának
jórésze — majdnem nemzeti létünket látszik
félteni a szociáldemokratáktól. Még ezt is lehet,
taktikai okokból. Ha a kormány mögött tömör
és homogén többség áll, akkor lehet célja a
választásnak az ellenzéki erőket olyan módon
megosztani, hogy c-ak kisebb baloldali frakciók
kerüljenek ki a küzdelemből, még pedig lehetőleg egyforma frakciók. Az erőknek ez az elosztása veszélyezteti legkevésbé a kormány megmaradását.
Most nem ez a helyzet. A Bethlen mögött
felsorakozó párt csak látszólag homogén: valójában nincs abroncs, amely az egyes dongafrakciókat parancsoló szorítással egybetartsa. De
igenis vannak szálak, amelyek az egyes kormánypárti frakciókat ellenzéki pártokhoz kötik.
Csak Gömböséket említsük, akiknek politikája
kongruál Wolff Károlyéval, mig a Wolff párti
Huszár Károlynak inkább Andrássyék között

volna a helye. Nagyatádiékat helyzeti energiájuk
vonzza a liberális pártok felé, Dréhr Imrét, Biró
Pált mintha Heinrich Ferenccel tartaná össze
egy láthatatlan kapocs.
A parlamentnek három részre kellene tagolva
lenni: konzervatív, liberális és szociáldemokrata
pártra, ehelyett van egy reakciós-liberális kormányzópártunk és egy reakciós liberális ellenzékünk. Ugy jobb, mint baloldalon láthatjuk
képviselőit a legellentétesebb elveknek, természetesen nem egyforma arányban, de az a lényeget nem érinti. A kormány konzervativizmusa akadályozza, hogy jobbszélső frakciói kiváljanak és jobbszélső ellenzékiekkel szövetkezzenek, a kormánypárt jobbszélső frakciója akadályozza, hogy a kormányzat felé kacsingató
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félliberálisok Bethlen háta mögé álljanak. A
kormány állítólagos liberálizmusa akadályozza
azonban másrészről, hogy liberális képviselők a
kormánypártból kiváljanak, de akadályozza azt
is, hogy liberális képviselők az ellenzéki szövetséghez csatlakozzanak.
Ez, mint emiitettük, taktikának lehet igen jó.
De a kormányok még Magyarországon sem
örökkévalóak. És ha egyszer a kormány azon
venné észre magát, hogy háta mögött már nem
áll többség, akkor megmutatkoznék a maga
nagyságában a magyar polgári társadalom ellen
elkövetett két súlyos hibája: hogy a liberális
polgári pártokat guzsbakötötte és hogy a parlamentben mesterséges eszközökkel útját vágta
egészséges csoportosulások kialakulásának.

Határincidensek a kisántánt konferenciáján.
A kisántánt: Románia, Jugoszlávia és Csehszlovákia külügyminiszterei e hét végén Belgrádban konferenciára fognak
összejönni s azon
meg fogják beszélni Magyarországgal
szemben
követendő magatartásukat. Hir szerint a kisántánt meg fog elégedni azzal a válasszal,
amelyet e héten Daruváry külügyminiszter a
kisántánt közbelépésére sdoit. Azt fogja kívánni
a párisi nagyköveti tanácstól, hogy Magyarországon a hadsereg létszámának ellenőrzését
a lefegyverzéseknek és a fegyverek elhelyezésének és a lőpor készilésének, szóval minden
katonai dolognak ellenőrzését ne a nagyántánt
katonai attaséi, tehát: angol, japán, stb. tisztek, hanem a kisántánt katonai attaséihoz beosztott tisztek végezzék.

lok rendzavarásban egyáltalán nem vettek részt.
A Novosti szerdai száma „Mi és Magyarország" cimen cikket közölt, amelyben megállapítja, hogy a magyarok a békekötés óta,
különösen az utóbbi időben erős agitációt fejtenek ki a szomszédos államokban és fegyveres előkészületeket is tesznek.
Prága, január 18. MTI. A Szlovenszki
Devnik vezércikkében foglalkozik azzal a rendbontó
szereppel, amelyet Magyarország az összeomlás
után Középeurópában játszik. A cikk a többi
közt a következőket mondja:
— Vandervelde azt mondta Magyarországról,
hogy sötét pontja Európának. A találó megjelölése azonban nem mutatta meg eléggé
szembeötlően, hogy voltaképen milyen szerepet
A belgrídi kormány Milojevics bud pesti játszik Magyarország. Magyarország Európa
kövelet Belgrádba hivta, hogy részletes referá- szervezetében az idegen test. Ha idegen test
tumot adjon. A referátum után a kisántánt, hir kerül az emberi szervezetbe, gyorsan el kell
különben veszedelmes
szerint, ujabb lépéseket fog ismét Magyar- azt távolítani, mert
komplikációk
támadhatnak.
A történelemből
országgal szemben tenni. Milojevics követ
láthatjuk, hogy az indogermán fajok tengerében
szerdán Belgrádba érkezett.
mongol származású nemzet sohasem tudott
London, január 18. (Reuter.) A román korgyökeret ereszteni. A hunok, avarok szétszóródmány biztosította a szövetséges kormányokat
tak, a finnek északra szorultak, a törökök pebékés szándékáról a magyar határon előállott
dig a Boszpoius mögé húzódtak. Maradtak
helyzet ügyében. A bekért jelentésekből kidemég a magyarok, ezek közül a senki által ide
rült, hogy az esetet erősen túlozták.
nem hívott jövevények közül. Az idegen test
Az II Mondo szerint Mussolini Belgrádba nem olvad" bele a környezetébe, idegen maradt
táviratot küldőit, amelyben biztosítja Jugo- az európai nemzetek közt 1000 éves múltja
szláviát arról a szándékáról, hogy a parlament | ellenére is, a végzet pedig elvezeli oda, ahova
összeülésekor ratifikáltatni fogja a Santa- , többi fajtestvérei jutottak. Az idegen testet
margheritai egyezményt és megcáfolja azt, hogy ; végül is kénytelenek leszünk kioperálni tesOlaszország es Magyarország közt bárminő ( tünkből, hogy a szabad fejlődést ne akadályozza és a szabad levegőt meg ne fertőzze.
egyezmény jött volna létre.
A Chicago Tribüné jelenti Budapestről, hogy Ezt parancsolja a józan ész, az önvédelem és
az ántánt ellenőrző bizottság két tisztje, akiket a rendezett életviszonyok utáni vágy. Soha
a halárincidensek megvizsgálása ügyében küld- sem hihetünk többé annak .az embernek a
tek ki, visszatért Budapestre. A kiküldöttek azt békeszeretetében, akinek európai külseje alatt
a jelentést tették, hogy a reguláris magyar csapa- ott lappang a mongol.

Végéhez közeledik az indemnitás vitája.
(i4 Szeged budapesti tudósitójátöl.)
A nemzetgyűlés tegnap esti^ülésén majdnem véget
ért sz indemnitás vitája, amennyiben
a
feliratkozott szónokok nem éltek a szólás
jogával. Lskó Imre beszédének elhalasztását
kérte, az utána következő szónokok pedig az
ülésen nem voltak jelen. Az elnök előzékenységén mull, hogy a vitát nem rekesztette be.
Ezzel módot nyújtott azoknak, akik még fel
ákarnak szólalni, hogy beszédeiket elmondhassák.
Bár tegnap már csak kevesen voltak szólásra
feliratkozva, a tegnapi tanácskozás végén egy
egész sereg képviselő iratkozott fel, különösen
az ellenzék részéről, amire a kormánypártiak
is felírták neveiket a fekete táblára. Nem valószínű, hogy az összes kiiratkozott szónokok
éljenek a szólás jogával, de bizonyos, hogy a
hét hátralevő három napját is az indemnitási
vita fogja lefoglalni.

Ugy hirlik, hogy az indemnitás elfogadása
után a külügyi bizottság által tegnapelőtt már
letárgyalt, a trianoni békeszerződés végrehajtásából folyó három kisebb külügyi javaslat, utána
az erdészeti törvényjavaslat kerül napirendre.
A két agrár konferencia, mely közül az egyik
az imdemnitási vita alatt beterjesztett és a
földbirtokreformra vonatkozó határozatokat fogja
letárgyalni, mig a másik a Bottlik József által
átadott kisgazda memorandumot van hivatva
letárgyalni, még nem ült össze és hir szerirtt
vagy ma, vagy holnap fogja tanácskozásait
megtartani.
Internálni akarják
a színházi lövöldözőket.
A Fővárosi Operettszínház ellen végrehajtóit
merénylet érdekes hullámokat vert politikai körökben is. Az általános érdeklődés
Rakovszky

S ZBOE
Iván belügyminiszter mai nyilatkozata felé fordult, amely szerint az operettszínház merénylői
ellen nemcsak a birói eljárást indíttatja meg a
belügyminiszter, hanem folyamatba teszi ellenük
az inteindlási eljárást is.
A parlament folyosóján élénken tárgyalták a
képviselők ezt a nyilatkozatot, amely valóságos
konsternációt idézett elő a politikusok között.
Különösen ellenzéki körökben vannak ellene az
internálási eljárásnak. Az ellenzéki képviselők
ugyanis azt hiszik, hogy a belügyminiszter ezzel az intézkedésével szankcionálni akarja az
internálási rendeletet és hangulatot akar mellette kelteni az által, hogy ime, nemcsak balra,
hanem jobbra is lesújt vele. Az ellenzéknek az
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a felfogása, hogy az internálást mindenképen
meg kell szüntetni, akárki ellen irányul is.
A nemzetgyűlés ma délutáni ülésén különben
majdnem befejeződött az indemnitás általános
vitája, amennyiben a szónokok nagy része, bár
sokan voltak feliratkozva, vagy nem voltak jelen, vagy az ülés utolsó negyedórájában letörölték nevüket a tábláról, ame'yen igy már csak
néhány név szerepel. Mivel Hegymegi Kiss Pál
nem hajlandó elállni beszédéiek elmondásától,
az indemnitás vitáját nem lehetett berekeszteni,
sőt valószínű, hogy holnap még többen is feliratkoznak és igy a vita az egész hetet lefoglalja.

-bélyegsorozatokat.

(A Szeged tudósítójától.) A lapok nem pubA Petőfi-bélyegsorozat 10, 15, 25, 40 és 50
likálták, szinte a nyilvánosság teljes kizárásá- koronás bélyegekből áll, tehát összesen 140
val történt, hogy tegnap reggel 8 órakor meg- korona névértékű. A posta 280 koronáért árukezdték Szegeden a Petőfi-bélyegsorozatok áru- sította a sorozatot. A többlet ár jótékony célt
sítását. A postatakarékpénztár budapesti vezér- szolgál. A bélyegek különböző Petőfi jeleneteigazgatósága ezer darab Petőfi-bélyegsorozatot ket ábrázolnak, igy a Talpra Magyart, a segesküldött le Szegedre, de ma már egyetlen soro- vári csatajelenetet, a János vitézből a griffzatot sem lehet belőle kapni.
madár-jelenetet és végül egy Petőfi-mellszobrot.
Hogy történt, mint történt? Minden behaA Petőfi-sorozatokat a főposta
kijáratánál
rangozás, minden hirdetés harci lármája nél- már 7—800 koronáért árusították az emberek,
kül is megneszelte tegnap a közönség, hogy ami kétség'elenül nagy visszatetszést szült váPetőfi-bélyegeket árusítanak a főposta ajánlott- rosszerte. Általában kevésnek bizonyult az ezer
levél osztályán. Az árusítás reggel 8 órakor sorozat Petőfi-bélyeg és azt hisszük, hogy 5000
kezdődött meg s a közönség valósággal meg- sorozat lenne szükséges a szegedi közönség
rohamozta a pénztárablakot. A vonatkozó mi- kielégítésére. Kérdést intézlünk illetékes helyre,
niszteri rendelet érielmében a bélyegeket meg- hogy várható-e ujabb sorozatok érkezése Szefelelő ellenőrzés mellett árusították, mert egy gedre, de kijelentették nekünk, hogy teljes bésorozatnál senki sem vásárolhatott többet. Min- lyegsorozatot többé mir nem árusítanak. Tegden egyes vevő nevét és lakását feljegyezték és nap délután öt órakor bezárták az árusítóhely
bizony előfordult, hogy többen megkísérelték üvegablakát, mert ekkorra az összes bélyegek
sorozatuk megduplázását, ami azonban nem si- elfogytak.
került, mert ha a nevét megtalálták a névjegyMa megérkeztek Szegedre a 10 és 25 korozékben, ugy az illetőt elutasították és nem adnás
Petőfi-bélyegek, amelyeket korlátlan menytak ki részére ujabb sorozatot.
Az elégedetlenkedők, akiknek már bélyeg nyiségben hoznak forgalomba a rendes áron.
nem jutott, mégis azt beszélik, hogy egyesek Ezek a bélyegek levelezőlapra és levelekre is
felhasználhatók.
kijátszották az ellenőrzést, mert idegeneket,
A Petőfi-bélyegsororalok külföldön is nagy
vagy inasaikat küldték a pénztárhoz és mindig
más név alatt vásároltattak maguknak bélyeg- kelendőségnek örvendenek. A külföldi árusítás
sorozatokat. Annyit azonban mégis sikerült elérni, ! monopóliumát értesülésünk szerint a HADRÖÁ
hogy a tömeges spekulációt megakadályoztak. | kapta meg a kormánytól.

Csöndes ülé
A nemzetgyűlés mai ülését háromnegyed 11
órakor nyitotta meg Scitovszky Béla elnök.
Az indemnitási vita folytatása előtt Daruvdry
Géza igazságügy miniszter szólal fel.
— Néhány nappal ezelőtt súlyos \{ád hangzott
el az igazságszolgáltatás ellen. Györki Imre
képviselő beszédében a bíróságot azzal a kijelentéssel illette, hogy az igazságszolgáltatásban
megkezdődött a pártoskodás és hogy a bíróság
ítéletét felülről irányítják. Ezek alapján a képviselő ur követelte, hogy a gyorsított eljárás
során hozott ítéleteket revidiálják és az emigrációkat likvidálják. Alaptalannak tartja ezeket a
vádakat. (Gaál^ Gaszton: A bíróság minden
gyanún felül
Nem revidiálják a gyorsított ítéleteket.
Daruváry Géza: Györki képviselőnek az a
kívánsága, hogy a gyorsított eljárás során hozott
ítéleteket revidiálják, minden erkölcsi alapot
nélkülöz.
Lakó Imre szólal fel ezután. Beszédének
elején kijelenti, hogy pártonkívüli létére elfogadja
az indemnitást. A kisüstök kérdésével foglalkozva utal arra, hogy már Wekerle pénzügyminisztersége alatt hangsúlyozta nagyatádi Szabó
István, hogy milyen fontos ennek a kérdésnek
elintézése. (Csontos Imre: Ha nem adja meg a
pénzügyminiszter, valamennyien itthagyjuk.)
Lakó: Egyszer már adni kell valamit a kisgazdáknak is. Határozati javaslatot nyújt be.
Utasítsa a nemzetgyűlés a pénzügyminisztert
a kisüstök kérdésének rendeleti uton való megoldására és ebből a célból tizenöt napon belül
terjesszen be jelentést
a nemzetgyűlésnek.
(Meskó Zoltán: Ezt még a kormánypárt is
megszavazza.)
Lakó: Sürgeti a házhelyek kiutalását. Kéri a
Ház minden egyes tagját, kapcsolják ki a
személyes kérdést az általános vitából és kezd-

jék meg már egyszer komolyan az alkotó
munkát a nemzet érdekében.
Ezután VŰSS József népjóléti miniszter emelkedik szólásra. Kijelenti, hogy most jutott a
képviselőházi naplónak az a része a kezébe,
amelyben Hegymegi Kiss Pál interpellálja a
belügyminisztert. Az interpelláló képviselő kijelentette, hogy a zalaszentgróti kerületben
mindenféle ígéretekkel elhalmozták a választópolgárokat a választás alatt. Ezzel szemben
kénytelen megállapítani, hogy senki semmiféle
Ígéretet nem tett magánszemélyeknek, sem
másnak.
Alkotó munkátI

Szeged, 1923 január 16.
azokat okolja, akik igy felbujtották őket. Nem
tartja jó keresztényeknek azokat, akik Magyarországot igy irányítják. Ezért nem is bízik bennük. Fegyver másnak a kezében nem lehet,
csak annak, aki a kormány végrehajtó hatalma.
A konstruktiv és destruktív megkülönböztetést
elitéli. A nép se szereti az ilyen latin szavakat,
mindig valami gyanúsat lát bennük. A főváros
politikájával foglalkozik. A liberális éra alatt
alkottak, tehát ők voltak a konstruktivek.
(Viczián: De a számlát most kell fizetni.) Elitéli-Gömbös fajvédelmi politikáját. Az indemnitást nem szavazza meg.
Bugyi Antal: Minden embernek tudni és
látni kell, hogy csak gazdasági regenerálással
tudunk talpraállni. Ha azt vizsgáljuk, hogy
meddig emelkedhetik a buza ára, ugy találjuk,
hogy az aranyparitásig emelkedhetik, sőt a fölé
is, mert a mi búzánk árát csak a külföldről
importált búzával lehet letörni. A kiviteli illetéknek oly magasra szabása csak az ellenkezőjét
hozta meg, amit vártak tőle. Ha a kiviteli illetéket eltörlik, a kenyérliszt ára is lejebb száll.
A természetbeni ellátást helyteleníti. Felhívja a
kormány figyelmét a müutak építésére.
Az uzsorabiróságok Ítéletei.
Bugyi: Az uzsorabiróság és az árvizsgálóbizottság — szerinte — gyakran túllő a célon.
Az uzsorabiróság elé kilencven százalékban kisexisztenciák kerültek. Az ipar támogatásáról
beszél. Meg kell adni a lehetőségét annak,
hogy a kisiparosok árubeszerzési szövetkezeteket
alapítsanak, hogy olcsóbban jussanak nyersanyagokhoz.
Szabó Imre: A költségvetést nélkülözzük.
Helytelennek tartja az anélkül való kormányzást.
A mai labilis helyzetet a költségvetés hiányára
igyekszik visszavezetni. Követeli népjóléti intézmények létesítését. Hangsúlyozza, hogy a túloldaltól mindig a szocialisták programját kérik.
Ha azt meg akarják ismerni, vegyék elő a
határozati javaslatokat, amelyeket a szociáldemokrata párt benyújtott s fogadják el őket,
akkor ismerni fogják programját. Legalább a
lakáskérdésben benyújtott határozataikat fogadja
el a kormány, mert csak igy lehet segíteni a
súlyos lakásínségen. Hosszasan bírálja a kormány politikáját. Kifogásolja, hogy a kormány
több mint hetven interpellációra nem adott
választ.
Elnök: Az interpellációkra adandó választ az
elnökség tartja nyilván. Ezután az ülést félbeszakítja és délután négy óráig felfüggeszti.
A nemzetgyűlés délutáni ülését egynegyed $
órakor nyitotta meg Huszár Károly alelnök.
Szabó Imre folytatja beszédét. A túloldal
sokszor felszólította a szociáldemokrata pártot,
hogy nemzetközi összeköttetéseiket használják
fel a haza javára, akkor kiérdemlik a nemzet
háláját. Kijelenti, hogy ők nem azért dolgoznak
a magyar népért, hogy a nemzet háláját kiérdemeljék, ők magáért a magyar nemzetért
dolgoznak. (Helyeslés a jobboldalon: Ha igy
volna, akkor nagyon szép volna) Legyen vége
már a mostani állapotoknak. Hisz vége van
már a háborúnak. Ne akarjanak mindig erre
hivatkozni. (Dabasi Halász Móric: Dehogy van
vége.) Legalább is a puskaropogásnak vége van,
ha még a háborús szellem uralkodik is. Felsorolja a szakszervezeteket ért sérelmeket.

Ezután Benedek János szólal fel. Magáévá
teszi Lakó Imre felfogását a kisüstök kérdésében. Kéri a Házat, csatlakozzék Lakó ama felhívásához, hogy minden előtt az alkotó munkát
tartsák szem előtt a képviselők. A forradalom
Embervédelem és — fajvédelem.
elvesztett háborúnak volt a
következménye.
(Szomjas: A bacillusokat kell felelősségre vonni.)
Szabó Imre: Statisztikai adatokat olvas fel a
A jelenlegi irányzatot hibáztatja. Minden bajért népszaporodásról. Megállapítja, hog/ az embera zsidóságot okolják. Faj szerint disztingválni védelem az egyetlen helyes fajvédelem. Helynem lehet. Ma a zsidókérdés — szerinte — teleníti a túlzott élelmiszerkivitelt. Sürgeti a
magyar kérdés, a magyar faj fennmaradásának munkásbizlositó pénztár autonómiáját. A hadikérdése. A zsidókérdés ma már nem kelevénye rokkantak, özvegyek és árvák illetményeinek
a nemzet testének, senkisem nyúlhat hozzá j felemelését követeli. Ha másképen nem lehet
anélkül, hogy ne ártson vele. ( B u d a y : Mi más- rajtuk segíteni, rokkantadót kell kivetni. A hidikép tudjuk.) Ö nem azért ragaszkodik a zsidók- árvákat helyezzék el otthonokban és gondoshoz, mert nagyon szereti őket, hanem mert "a kodjanak neveltetésükről. Az állam szolgáltassa
zsidók annyira beleléptek a nemzet testébe, hogy ki ingyen a művégtagokat, állitsa vissza a
nem lehet őket ugy kezelni, mint sokan szeret- plasztikai intézetet, mely díjtalanul álljon rennék. (Buday: Látjuk.)
delkezésére a rokkantaknak. Az indemnitást
Ifjúság — tévúton — revolverrel. nem szavazza meg.
Az elnök megteszi előterjesztéseit. Napirendi
A Fővárosi Operettszínháznál történteket
indítványa
szerint a legközelebbi ülés holnap,
nagyon sajnálja. (Csontos: Az az orfeum-ügy.)
Nem orfeum az, hanem szinház. Nagyon saj- január 19 én délelőtt 10 órakor lesz, melyen
nálja azt az ifjúságot, amelyet igy tévútra folytatják az indemnitás általános vitáját.
A mai ülés 8 órakor ért véget.
vezetnek. Nem okolja őket, hanem sajnálja,
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Szerelem a fákon . . .
(A Szeged tudósítójától.)
Télen nem lehet
indiszkrét az ember a Stefánián. A kopasz liget
sáros utain nem hajladoznak a levegőző emberalakok, az ázott p dokon nem sóhajtoznak az
egymásra talált emberpárok., a bánatnyilakkal
teletűzdelt szivü riporter ilyenkor magányosan
bolyonghat a céltalanság tarlós utain. Ilyenkor
nem zavar meg senkit, ha a padok fölé hajolva figyeli a fába ékelt betűk tömkelegét,
nem zavar senkit, ha a vézna bokroknak csörtet s a fák derekát öleli a pillantásommal.
Ez most nem indiszkréció. Tavasszal, vagy
nyaranta „kinézik" a kíváncsi embert a Stefániából. A vé2na tövidárus segédek s a tágult
szemű cérnajogásznök rossz néven veszik, ha a
fáradt polgár melléjük telepszik a padra, szivük
lázas üiemére fülel és szavukat ellesi, mint valami vén, álmos papagály. Most nem zavar
senkit, egyedül van és diszkréten kikutathatja a
szivek tiikát, tavaszi szerelmek kopott emlékeit,
reszkető kezek hieroglifáit a padokon, fákon és
s kultúrpalota árnyas szögleteiben.
Az Ismerkedés.
Kis regények regélnek néhány sorban, néhány ih'etes kapcsolatban. A kultúrpalota falán
egy ismerkedési aktus szóváltásaira találunk.
Azt irja valaki:
— Kit várnak?
— Igen.
— Maguk igen naivak!
— Nono.
— Azt nem szabad.
Itt kihúzlak valamit s fölé irták: Cenzúra.
Kissé távolabb: Dékány Mátyás, 1921. IV/5.
Valószinü, hogy ez ismerkedés sikerült. Ki
meri kétségbevonni? Dékány Mátyás bizonyára
boldog órák emlékezetéül véste a falba nevét,
amelyet ime, megörökítünk a történelem számára. A szerelmi levelezések a jó öreg fatörzseken folytatódnak. A R gdon fürdő tájékán van
egy fa, amelynek törzsén hihetetlen magasságig
hemzsegnek a kisebb-nagyobb gonddal megrajzolt kezdőbetűk. Ezen a fán találkoztam V/Vmával.
A Vilmafa.
Vilma nem közönséges szépség
Vilmának
tábora van. A Vilma-imádók táborának feljegyzései körülölelik az egész fatörzset. Azt irja az
egyik, kétségtelenül intelligens udvarló:
— Vilmám — Venusom. K. L. 1917.
Szerte a fán Vilma neve:
— Vilma, imádlak.
— Vilmám, életem, sóbálványom.
— Vilma, te csa f i, megcsaltál.
Mindenütt eltitkolt nevek, jtlzések, évszámok.
Csak két ember akadt, &ki nyilvánosságra viite
szive titkát: Balog Andor és Arányi József.
Minden megjegyzés szép harmóniában társalkodik a Murányi Vilma körül, nagy szenvedelmek, nyári tüzek lobognak egy-egy szóban. És
mindent megtudunk erről a tündérről, *ki annyi
nemes szivet ihletett meg a fiköltészetre. Megtudjuk, hogy Vilma 23 éves volt és megtudjuk,
hogy e=?y T. A. nevü lovag házasságot ígért
rieki 1918 ban. Vájjon hány éves ma m á r ?
A Vilmafara a kHrzus is rányomta a maga
bélyegét. A szép kis történetet megölte három
rövid szó:
— Vilma, te zsidó.
Azt hiszem, hogy ez nem antiszemitizmus.
Ez c?ak féltékenység. Volt oka rá a szegény,
elkeseredett kurzus-fiunak. Még egy arckép is
díszeleg a fán. Egy honvéd baka önarcképe ez,
hetyke bajusszal, méla szemekkel. Aláírva:
Sods János, ötös honvéd. Ő képviseli a tekintélyt, ő a szebbik fegyvernem Vilmuska szivében.
A „kiskör".

Itt ültem, szerettem,
Itt ültél, szerettél,
Szerettem itt ülni,
Szerettél itt ülni
S te mégis elhagytál.

relmeseknek kényelmetlen felmászni a szobortalapzatra. De a rablózsandározó diákocskák, a
bőrharisnyázók, meg a „frajlejn" mellől ellopakodó serdülő „fiatalurak" itt gyakorolják a
helyesírást. Ez már nem szerelem, ez valami
másfajta romantika. Azt írják, hogy Bolond,
szelíd idő. A cipőpucoló Tibor. Pinguin kapitány. A fekete lovas. Tomahawk herceg.
Drága kis lovagjai Erzsébet királyasszonynak . . .
Pór Tibor.

Alatta pedig a szokásos megjegyzés: Szamár,
aki irta.
Erzsébet.
Erzsébet
királyasszony téli fedőska'ulyáját
megkímélték a szerelemtől. Pedig szép fehér
deszka, csakhogy nehezen megközelíthető. Sze-
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Egyre húzódik a keleti konferencia.
A Lausanneban időző angol laptudósitók megállapítása szerint arra törekszenek, hogy a húzódó konferenciát gyorsabb működésre ösztönözzék. Ebben az
irányban különösen Child amerikai megfigyelő fejt ki
tevékenységet, amennyiben meggyőzni igyekszik a törököket arról, hogy az Egyesült-Államok kormánya
nem tűrheti a törökök huzavonáját. Ugy Chíld, mint
Curson figyelmeztették a törököket arra, hogyha a
békeszerződés az ő hibájuk miatt nem jönne létre,
Törökország minden angol és amerikai segély nélkül
talalni magát. A szövetséges hatalmak hajlandók arra,
hogy a kapitulációkról lemondanak, de határozottan
követelik, hogy a törökök ideiglenes igazságszolgálta-

tást léptessenek életbe, amely addig maradna érvényben, amig a török bíráskodásról szóló törvény reformját keresztül nem viszik. A lakosság kicserélésére alakult albizottság munkája kielégítően halad előre. Máris
elfogadták a hadifoglyok és túszok kicserélésére vo
nalkozó határományokat s azokat a békefeltételektől
külön választva fogják keresztül vinni és azonnal életbe
fognak lépni 10.000 hadifoglyot fognak Görögországból Törökországba rövid időn belül visszaszállítani,
amit ugyanannyi görög hadifogoly visszaszállítása követi Ezenkívül még 20 000 görög hadifogoly maradna
Törökországban mindaddig, amig a békét végleg alá
nem irták.

Még nem indult meg a német szénszállítás.
A Vossische Zeitung esseni jelentése szerint
a francia nyomás következtében a Ruhr-vidéki
bányák szolgáltatása már eddig is katasztrófálisan csökkent. Az egyik legjobban vezetett bányában tegnap tizenkétezer tonna helyett csak
hétezer tonna szenet bányásztak.
Essenből jelentik, hogy ma sem szállítottak
Franciaországnak és Belgiumnak jóvátételi szenet, csupán Olaszország felé indult el két szénvonat. Azok a büntetőintézkedések, amelyekkel >
Degouíte tábornok feny. getödzött, még eddig
nem léptek életbe. Hir szerint a franciák elállj nak attól a tervüktől, hogy a bányatulajdonosokat letartóztatják, viszont azt tervezik, hogy
haditörvényszék elé áliitják és megfosztják őket
a bányák feletti ellenőrzési joguktól. Az egyes
i bányák katonai ellenőrzése, amelyeket ma akart k megkezdeni, technikai okokból réddig nem
sikerült.
A bányatulajdonosok tegnap táviratot kaptak !
a
birodalmi
biztostól, amelyben a francia gyá- ;
,
rosok Ruhr-vidéki bizottságának a bányatulaj- j
donosokkal folyta'ott megbeszélésível kapcsolaitian a francia-belga betörésre utalva, újból a
leghatározottabban megtiltja, hogy szenet és
kokszot szolgáltassanak ki Franciaországnak és
Belgiumnak még akkor is, ha ezek az államok
előleget adnának, vagy a szállitmányokat megfizetnék. A birodalmi biztos egyben közöte,
hogy a rendelet megszegőit egy évig terjedhető
foghá'.zal fogja sújtani.
Edd g még egyáltalán semmiféle rekvirálás
rendszabályt n e n foganatosítottak. A szén szétküldése még tegnap is változatlanul ment végbe,
még p:dig az elszállított szén vagy az ipari területen levő fogyasztókhoz ment, vagy pedig a
meg nem szállott Né netországba. Jóvá ételi
szénszállítások tegnap sem tör éntek A franciák
a hivatalnokok, az alkalmazottak és a munkások egységes frontjával állnak szemben, amit
bizonyos cscdálkozással fogadnak.
Az ellen a hat német nagyiparos ellen, köztük Thissen Frigyes ellen is, akik a tegnap-

előtti értekezleten jelenvoltak, megindítják a
hadbírói eljárást.
Dortmundból jelentik: Még mindig érkeznek
ide francia csipatokat szállító vonatok. Valószínűnek tartják, hogy ha nem is nagy távolságra, de u j a t b francia előnyomulás lesz. Azt
hiszik, hogy a franci előnyomulás végcélja Hamm
város, ahonan a bajor határ könnyen elérhető.
A Berliner Tagblatt barmeni jelentése szerint tegnap délután egy francia lovasjárőr vonult a városba, néhány perc u»án Hatzfeld irányában ismét elvonult. A lapnak egy másik
düsseldorfi jelentése szerint Degoutte tábornok
a sajtóképviselő előtt kijelentette, hogy a tegnapi vonal elérésével a Ruhr-vidéki katonai
akció egyelőre befejeződött.
A francia megszálló hatóságok ujabb katonai szállitóvonatok kiállítását kívánják az esseni
vasutigazgatóságíói; amelyből arra lehet következtetni, hogy a franciáknak még további céljaik is tfannak.
A megszállás nyomasztó hatása a Ruhrvidéken most már nagyon érezhető. A lefoglalt
helyiségek hiánya miatt a lakáshiány valósággal
katasztrófálís. Minthogy a csapatok számos iskolát is elfoglaltak, sok helyen szünetel a tanítás is. A drágaság a megszállás kezdete óta
igen nagy mértékben fokozódott. A francia csapatokat ugyan saját hadtápszolgálatuk utján
látják el, de él Amiszereket és egyes más cikkeket is már Essenben és környékén is beszeszereztek.
A Journal értesülése szerint Olaszország kész
arra, hogy szorosabban csatlakozzék Franciaország büntető rendszabályaihoz. Olaszország
csapatosziagokat fog küldeni Koblenzbe, amelyeknek rendeltetése az lesz, hogy az amerikai
c s a p a o k 4 helyettesítse.
A Deutsche Nachrichten
troppaui jelentése
szerint a cseh kormány elrendelte az első hét
évfo'yam mozgósítását. Cseh katonai körökben
arról beszélnek, hogy a cseh csapatok megszállják Glatzi völgyé'. A német lakosság iz; galma óriási.

Bécs is tiltakozik a francia megszállás ellen.

Lélekemelően magasztos volt ma délután 1
órakor a bécsi egyetemek, műegyetemek, főiskolák, állatorvosi akadémia, a művészeti és
gazdasági főiskolák tanári karának és ifjúságának tüntetése a francia megszállás ellen és
Németország mellett. A vi lamos közlekedés is
elakadt, olyan hatalmas menetben hömpölygött
A „kiskör" a gyerekek játszóhelye. És még ; az ifjúság tömege a Tudomány Egyetem felé,
itt is vannak, — ki h i n n é ? — szerelmes le- < melynek óriási feljárójánál helyezkedett el. Majd
velezések. Hát hiszen, hogyne I A nevelő- ; megjelentek teljes díszben az egyetemek és főkisasszonyok szive sincsen fából, mint ezt a 1 iskolák tanári karai, elől a rektorok díszjelvépadok elárulják.
nyeikkel. Az egyetemi zenekarok Beethoven
— Frajlejn, — irja az egyik hódoló, — gyászindulójára zendítettek rá, melyet a hatalholnap délután 5 kor. Jól fogunk mulatni.
mas sokaság áhítatosan hallgatott végig. A
Egy másik jegyzet egy elkeseredett udvarló szivbemarkoló végső akkordok elhangzása után
bicskájából eredhet:
a rektor hatalmas beszédben méltatta a német
— Anna, az Iaten segítsen meg. Kari.
nemzet hősi harcát s dicsőitette a német
A kiskörben egy poétával is találkozhatunk. egységet.
Elmosódott ceruzavers van az egyik pad támA Burgtheater igazgatósága holnap estére uj
láján. Azt irja a költő:

betanulással a Cirano de Bergeracot tűzte
színre. Az egyetemi ifjúság elhatározta, hogy
tüntetni fog a francia Gloire istenitése ellen s
szükség esetén erőszakkal is megakadályozza
az előadást. A Burgszinház vezetősége ma
délig nem vette le a műsorról a darabot s a
szinház köreiben azt beszélik, hogy esetleg
rendőri készenléttel fogják megakadályozni az
ifjúság tüntetésé*.

Felgyújtották
Cosgrave ír elnök ballybodeni kastélyát és teljesen elhamvasztották. A republikánusok a kastély berendezését
leöntötték petróleummal és az épületet egyszerre több
helyen felgyújtották. A szolga lakásának kivételével az
egész épület a lángok martaléka lett. Cosgravenak az
1916. évi Írországi lázadás tagjaival folytatott levelezése
szintén elpusztult.

SZEQED

Ferenc József
a tanácsteremben.

Hisrek.

Szánok

(A Szeged tudósítójától.) Odakinn most máaz utcán alkonyatkor, szűzi fehér hómezökön,
sodszor virágzik a tél, a fák, a házak, az utcai
szélfuvásbon, hchulidsban, hogy szállnak halámpák felvették ismét egyszer már levetett hórangokkal, mint hegyi uton kis szekerek elsipkájukat, pedig a hidegségbe belefáradt fátelbujva kanyarókba fenyőágak kórjainál és a
lan, széntelen szegényemberek azt gondolták,
lejlőkön, mik síkokra visznek, csengő hanghogy a telet már csak jövöre látják viszont.
gal
pléhharanggal. És elttinve messzi dus leDehát az a szeszélyes, kiismerhetetlen szánvelek
háta mögé, hogy nem látni a mokány
dékú hatalom, ami, vagy aki a világ sorját inlovat
és
vizes hordót szekér hátán, csak a
tézi, bizony nem sokat törődik azzal, hogy a
csöngő
csengő
hangja, csöndben csendül olyfáradt szegényemberek miként vélekednek egykor olykor, ha a patkó kőre hág. Szánok az
némely változásokról, hanem megy kérlelhetetutcán, sik mezőkön, — hol máskor fáradt
lenül a maga utján elCre. A toronyalaüi hűvös
lovak szava sem hallik, amint jönnek döcöfolyosókon is mintha elhalkult volna az élet, a
gősen . és lassan, mint bus vándorok —
hivatdlszobák ajtaja légmentesen bezárul és
szánok az utcán, alföld szélén, hogy szól a
mintha az egész várospo ilikában nem is törharangotok, mint apró falvak tornyaiban ün
ténne semmi. A téli álmosság olt nyújtózkodik
nepiapon
kisharangok. Mintha sok falu lenne
a tanácsteremben is.
együtt tágas völgyben, hegyek alatt, ahol a
A nagy álmosság alatt azonban nagy tüzek
házak vége van, uj falunak falai jönnek, felappangnak. Közeledik a januári közgyűlés,
héren, mint leányok. És alkonyatkor bíbor
január utolsó napján (amely összeesik a hónap
színben — ha a nop elköltözik — szelíd
utolsó szerdájával) tartják meg a ráérős városcsöndben, ünnepnapon csengőn szólnak toratyák. Hogy mi lesz a tárgysorozata, az még titok
nyaitok. Néha mélyen, néha busán, néha
egyelőre, hiszen az interpellálók és indítványozók
enyhén, mint az este, néha frissen, mint a
az utolsó órában szoktak jelen kezni, no meg
zápor, néha lágyan, néha égve, néha dallal,
a tanácsi előterjesztések végleges listáját is csak
mint a nóta, néha félve, mintha várna, néha
a közgyűlés előtti napon állítják össze. Dz
csöndben, mintha vágyna, néha fájón, néha
azért a tüzek mégis ott lappanganak a hamu
lassan, mintha menne koporsóval temetőbe.
alatt. A város terhei a dragasággal egyenes
Szánok az utcán alkonyatkor dallal jöttek,
arányban nőnek, jövedelmeinek gyarapodása
énekelve
Vér György.
azonban megrekedt. A differenciák kiegyenlítésére nincs a tanácsnak semmiféle programja,
— A Madách-centennárium. Madách Imre
pedig meglehet, hogy már február elsején bekövetkeznek azok a változások, amelyek hóna- születésének száz éves évfordulója alkalmából
pok óta nyugtalanítják a város pénzügyi mér- a főváros tanácsa elhatározta, hogy az évforduló
napján a főváros középületeit fellobogóztatja
legét.
A csütörtöki tanácsülésnek — a hólakart és elrendeli, hogy az iskolákban Madáchálmosság ellenére — mégis volt valami kis ünnepségeket rendezzenek. A budapesti színszenzációja. A tanácsterem legbelsőbb sarkába igazgatók szövetségét megkeresték, hogy a
felállították Ferenc József fehér mellszobrát... színházakban alkalmas módon emlékezzenek
Hogy mi volt a közvetlen oka ennek a várat- meg az évforduóról.
lan restaurációnak, talán senki sem tudja. A
— A vidék is tiltakozik a kötelező könyvpolgármester kijelentése szerint ráakadtak a vezetés és a blokkrendszer miatt. Szerdán
szoborra a városháza padlásán, ahová még délélőtt Kiskunfélegyháza kisiparosainak és kisakkor került, amikor Budán üj királyt koro- kereskedőinek küldötsége jelent meg Kállay
náztak. A fiatal király szobra díszítette egyídeig j Tibor pénzügyminiszter előtt. A küldöttség a
a kietlen tanácsterme', de a forradalom ' itt is i kötelező könyvvezetés és a blokkrendszer elvégrehajtotta a detronizéciót. „Most pedig azért törlését, valamint a forgalmi adó általányozását
került ismét az öreg király a fiatal helyére — kér e a pénzügyminisztertől, aki váliszában kiúgymond a polgármester — mert Fere c Jó- jelentette, hogy nem akarja az embereket egyzsefnek mégií csak szorosabb kapcsolatai vol- szerre és kivéei nélkül könyvelésre kötelezni,
tak Szeged városával." Szóval ezután a jósá- csak azt kívánja, h >gy fokozatosan térjünk át
gos császár-király is végighallgatja a t nács- erre a rendszerre.
üléseket és néma tanuja lesz sok mindenfélének.
— Uj v o n a t j á r a t Budapest felé. AzállamTalán a váratlan viszontlátás hangolta mélav.'sjitök
mult év november 20 án a szénhiány
búsra a csütörtöki tanácsülést is*
miiit
korlátozták
a va uti forgalmat. I^y beA leeset hó különben ujabb gondot okoz a
közrendészeti ügyosztályban. Az a tizenhat oreg szüntették a S/egedről 9 óra 40 perckor induló
mun' ás, aki állandó cseiédje a városnak, ne;n személyvonatot is. Január 15-én a korlátozások
győzi a hóiakaritást. Uj erők kellemek, legalább r egszüntek s a reggeli személyvonat ismét
harminc uj cseléd, akik hatvan koronás óra- közlekedik Budapest felé. Budapes ről is indul
bérért vállalkoznak az utcai hó eltakarítására. egy uj vonai Szegedre, amely 21 óra 28 percA város főga<dája pedig — amint kiteki it az kor érkezik meg a Szeged állomásra.
ablakon — és látja a vastagodó fehérséget,
— A fővárosi operettsíinházl revolveres 1
megnyugodva sóhajt fel: E vetettük már az támaóá*. A rendőrség ma este a Fővárosi
őszit mindenütt, lesz kenyér jövőre.
Színházban történt botrá y okozói és a botA szánkázó gyerekek peűig nagyokat rikolt- rány érelmi szerzői előtt kihirdette az előzetes
gatnak lenn az utcán, a párás ablakok alatt.
letar óztatási végzést. A rendőrség 1 tartóztatta
Márffi Gyula banktisztviselőt, Hoffner Gyula
fővárosi mérnököt, Böhm Sándor magántisztA jóvátételi bizottság megbízottjai
viselőt, Ho mec? Ferenc közgazdasági egyetemi
h llgalót, Veres Gézi munkásbiz ositó di)nokot,
Budapesten.
Bugarszky József gimnáziumi tanulót és Balkó
A párisi jóvátételi főbizottság két tagja, misJózsef
rendőrdijnokot.
ter Charon és Stoppani ma este Budapestre
—
A
fogadalmi templom felépítés?. A
érkeztek. A jóvátételi bizottság delegáltjai már
voltak rövid kiküldetésben a magyarországi fogadalmi templom továbbépítése ügyében a
jóvátételi bizottságnál. A delegáltak énn kezésbe főispán, a polgármester és Várhelyi József
lépnek a i illetékes magyar hatóságokkal, a ter- pápai prelátus hé.főn Budapestre utaznak, hogy
mészetbeni vissza zolgáltatás, elsősorban pedig a ko'mányWl nagyobb hozz járulást tszközöljenek ki. Lehetséges, ho y a küldöttség Eszteraz dl'atjóvátétel ügyében.
gomba is ellátogat é; Csernoch János hercegprímástól is kéri az akció támogatását.

Arany, ezüst

és drágakövekért, ezüst dísztárgyakért
l o c r i n n o n s ARIIT TIZET

Fischer József

ékszerész

Kárász-utca 14, KorzóiKávéház mellett.
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Szeged, 1923 január 19.

— A Károlyl-hitbizomány zárgondnoka.
Grecsák Károly volt igazságügyminiszter lemondott a Károlyi-hitbizomány zárgondnoki
ti-ztségről. Térffy volt közélemezési miniszter
lesz az utódja.
Orvosi hir. Dr. Reiter Oszkár bőr- és
nemibetegségek szakorvosa, szabadságáról visszaérkezvén, rendelését Dugonics-tér 11. I. em.
(Telefon 16—02) újból megkezdte.
33

— Megkezdődött a liszt olcsóbbodása.
A gabona olcsóbbodásával kapcsolatban a budapesti malmok ma kilogramonkint 4 koronával
leszállították az árakaf, ennélfogva a malomkoncentráció uj árai a következők: Nullás 196,
eddig 200, főzőliszt 191, eddig 195, kenyérliszt 186, eddig 190, II. kenyérliszt 158, eddig
162, III. kenyérliszt 123, eddig 127.
— Zentan is vannak felelőtlen elemek.
Körülbelül két héttel ezelőtt kezdődtek meg
Zentán azok az atrocitások, amelyeket a Noyvidéki nacionalista szervezel Zentán tartózkodó
tagjai követtek el és követnek el még most is
napról-napra. Ezek az incidensek te jesen felborították a város nyugalmas életét. A polgárok aggodalmát még az is növelte, hogy a
hatóságok minden kéréi ellenére sem intézkednek a rendzavdró felelőtlen elemek megfékezése és további inzultusok meggátlása érdekében. A hatóságoknak ez a magatartása arra
indította a zentai magyar pártot, hogy a kormányhoz forduljon elégtételért és segítségért.
— Istentisztelet a zsinagógában péntek délután fél 5 órakor.
Cs. Joachim F. festőművész képkiállitása
Iskola-utca 23. (Műterem.) Nyitva naponta 10től 6-ig.
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Telefon:
16-33.

Széchenyi Mozi

Telefon :
16-33.

Pénteken és szombaton
KLARA

KIMBAL

JOUNG

szenzációs

II P Á B I S Í

alakítása:

N Ű.

Történet az elegáns divat világból 6 felvonásban.
Nagy olasz

attrakció:

Akik a bűn keresztjét
hordják.
Nagy dráma 5 felvonásban.
A föszcepben

: A.

MANZINI.

Előadások kezdete: H:tköznap 5, 7 és 9 órakor,
vasárnap 3, fél 5, 6, fél 8 és 9 órakor.
Telefon:
Pénztár 582.

Telefon:
I g a z g . 256.

Pentek, szombat, vasárnap
Az évad legkimagaslóbb kacagó estéin a legjobb
burleszkkomikusok nj burleszkeikkel mulattatnak! 11

COX

kmt

van

a

vi/bői,

Amerikai burleszk, fókákkal.

B I G O R N Ó

a

menedékhelyen.

Pazar amerikai burleszk.

Z i G O T Ó e« a g y ö n g y n y a k é k .
C H A P L I N é* a t o m á s v i r s l i .
Chaplin legújabb megjelenéfe.

AZ UTC i

KIRÁLYA

V'g amerikai türténet .4 felv.
A főszerepben : Tom Mooreval.
Es az est fénypontja:

ti I F ÉVIG NEM LESZ SZERENCSÉM
Mfx Linder 1922 ben készült 5 felvonásos bohózata.
A főszerepet Max Linder, a francia szellem és
komikuni nagymestere jfttsza.
Előadások kezdete: Hétköznap fél 5, fél 7 és fél 9
órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
Telelő: :
I g a z g . 455.

Korzó ModPénztár 1185.
Telefon:

Péntek szombat, vasárnap

Izgazmas

detektivslágert

Prof. Nick Fanlom legújabb

kalandja:

Egy világváros bűnei.
Detektivsláger 5 felvonásban.
A főszerepben: JOE DE EB A.
Azonkívül:

Nagy amerikai

komédia:

A nyugat leánya.
Vígjáték 5 felvonásban.

Előadások kezdete: Hétköznap fél 5, fél 7 és fél 9
órakor, vasárnap 3, fél 5, 6, fél 8 és 9 órakor.

SZEGED 5

Szeged, 1923 január 11.

— Mussolini nem tiltotta be a Petőfi— Elkésve bár, de — megérkezett. Még
A budapesti királyi olasz köa mult év májusában történt, hogy a közgyűlés finnepségeket.
a mecsappant halállomány kímélése szempont- vetség táviratot kapott Mussolinitői, aki közli,
jából junius tizedikéig beszüntette a tiszai ha- hogy teljesen alaptalan az egyik budapesti laplászatot. Mihalovits Dezső bizottsági tag meg- ban megjelent hir, amely szerint Olaszországfelebbezte a közgyűlés határozatát, a felebbe- ban a kormányelnök meggátolja a Petőfizésre. azonban csak most érkezett meg a mi- ünnepségek megtartását. Mussolini miniszterniszter döntése és a felebbezés elutasításával a elnöknek soha szándékában sem volt betiltani
közgyűlés eredeti határozatát jóvá hagyta. A az ilyen ünnepségeket, annál kevésbé, mert ő
miniszter döntése, ha el is késett kissé, ugy maga őszinte tisztelője a nagy magyar költőháromnegyed esztendővel, nem okozott semmi- nek, akinek müveit ismeri s akinek több kölféle bonyodalmat, mert hiszen a halászat junius teményét könyv nélkül tudja. Az emiitett tudótizedikéig tényleg szünetelt. D e mi történik sítás csakis sajnálatos félreértésen alap'ulhat.
abban az esetben, ha a miniszter véletlenül
S o d o r n a és G o m o r r h a a világ legnagyobb
helyt ad a fölebbezésnek és megsemmisíti a filmje.
közgyűlés határozatát? Az idő kerekét még
O l c s ó fürdőkádak Feketénél. Telefon 1 0 - 7 2 . 524a
Szeged város tek. tanácsa sem forgathatja
— fflegdn g t d a pálinkafőzés. A napokban
visszafelé.
Szegeden járt a pénzügyminisztérium egyik
Z i g o t ó , Chaplin, Bigornó, Cox és Max Linder tisztviselője és felülvizsgálta a várod kisüstök
péntektől vasárnapig mókáznak a Belvárosiban. számadásait. Hire jár, hogy a pénzügyminiszter
— K é m é n y t ü z a B e l v á r o s b a n . A Klauzál- rövidesen rendeletileg arra kötelezi a várost,
tér 1. számú Wagner-féle házban kéménytüz hogy a kisüstökre szeszmérő készülékeket szekeletkezett. A tűzoltóság néhány perc alatt el- reljen fel és az eddigi átalány-rendszer helyett
oltotta a tüzet s igy csak jelentéktelen kár szár- ezután a termelt szeszmennyiség után fizesse a
kincstári haszonrészesedést, ami a pálinka főzés
mazott a tűz miatt.
jelentékeny
megdrágulását jelentené. A rendelet
— A „Zrínyi" bálra jegyek elővételben Bárd
még
nem
jelent
meg, de a tanács már elhatáPiroskánál kaphatók.
rozta, hogy megjelenése esetén azonnal felterMagyar m ű v é s z e k dicsősége a Sodorna és jesztésben kéri a hatálytalanítását.
Gomorrha.
Z i g o t ó , Chaplin, Bigornó, Cox és Max Linder
— Ö n g y i l k o s s á g é r t körözték. Mihály Sánpéntektől vasárnapig mókáznak a Belvárosiban.
dor Hódmezővásárhely Dáni-utca 4. szám alatti
• A r a n y k a r k ö t ő t találtak a Marteau-hanglakos jelentette a rendőrségnek, hogy 18 éves
fia öngyilkossági szándékkal megszökött hazul- versenyen. Igazolt tulajdonosa átveheti Zrinyiról. A szegedi rendőrség nyomozást inditott az utea 5. szám alatt dr. Kun fogorvosnál.
— Megtojtással f e n y e g e t t e a családját. Kovács
ügyben és sikerült még tegnap a budapesti
Antal 33 éves Gyöngytyuk-utca 27. szám alatti lakos
vonaton megtalálni. Mihály Sándor ezért 2000 tegnap délután összeszólalkozott anyósával. A vita hekoronát adományozott az államrendőrség segély- vében Kovács forró kávéval leöntötte anyósát és két
kis gyermekét, majd megfojtássat fenyegette őket. Koalapja javára.
vácsot őrizetbe vette a rendőrség.
E l d l r á s o s hitetesltett üzleti k ö n y v e k ,
Várkonyl Mihály a főszereplője a Sodorna
az uj adótörvények rendelete szerint jutányos
és
Gomorrhának.
ároi? ..apható Schwattz
Jenő könyvkereskedé— Ipari tanfolyamok. A szegedi m. kir. állami
sében.
is
felsőipariskolán az alábbi tanfolyamok fognak meg— A S z e g e d i Atlétikai K l u b hivatalos he- indulni : Február 5-én lokomobil, cséplőgépkezelő és
lyiségét folyó hó 18-ától kezdődőleg az Emke- stabilgépkezelő tanfolyam. Tandija 1620 korona. Gázkávéházból a Tisza-kávéházba helyezte át. A motorkezelő tanfolyam tandija 1220 korona, amely a
beiratkozáskor fizetendő. Március 1-én elektromos ipari
titkári hivatal hivatalos óráját naponként dél- előkészítő
tanfolyam. Felvételi vizsgadíj 150 korona,
után 6—8 óra között a 66 os számú szobában tandíj 2230 korona. A tanfolyamokra felvételnek oly
tartja, vagy a kávéházi törzsasztalnál. A pénz- iparosok és ipari alkalmazottak, akik 18-ik életévüket
tári hivatal pídig minden csütörtökön délután betöltötték, magyarul olvasni és irni tudnak és a szám6—8 óráig. Mindennemű levelezés ezen címre tani négy alapmüveietet ismerik. Beiratkozni lehet a
tar.folyam megnyitásának napjáig délelőtt 11—l-ig és
küldendő.
délután 3—6-ig a Mars-tér 7. szám alatti felsőiparZ i g o t ó , Chaplin, Bigornó, Cox és Max Linder iskolán.
k l g o t ó . Chaplin, Bigornó, Cox és Max Linder
péntektől vasárnapig mókáznak a Belvárosiban.
R o s s z k e d é l y e többnyire a közérzés zava- péntektől vasárnapig mókáznak a Belvárosiban.
raira vezethető vissza. A Hunyadi János- viz
H e t e k i g m u l a t o t t egész Budapest Max
(Saxlehner) használata sok esetben mindkettőt Linder „Hét évig nem lesz szerencsém" cimü
megjavítja.
s32e
5 felvonásos bohózatának felejthetlen vidám
eseményein. Amit a francia esprit, humor és
ötlet össze tud hordani, mind-mind meg van
Max Linder burleszkjében. Hatalmas érdeklődés
fóylf»f«»lr<»f
legelőnyösebben
M A R C I D n . ^ 1 v e h e t v a gy ac ihat el
j előzte meg Budapesten a filmet, mely ott nagyC V o U A iroda által, az OFB. engedélyével
szerű sikereket ért el. Vig egymásutánban peUM.au V
Széchenyi-tér 6. szám.
regnek le előttünk a jobbnál-jobb helyzetTelefon 10—54. 865 Törvényszék szomszédságában.
. komikumok, pazar ötletek, melyek talán a „HaM E G MINDIG A L E G O L C S Ó B B ! mar egy nadrágot" filmbelieknél is sikerülSárga vászon
métere K 450 tebbek Elsőrangú burleszkekkel együtt mutatja
120 széles szürke szövet
„ 550 be péntektől vasárnapig a Belvárosi Mozi:

Házakat, földbirtokokat,

Sima és csikós zephir .
, 550
Jó vászon és sifon
»
n 550
Karton és festő
n 600
Kamgárn szövetek
» 1300
140 széles öltönyszövetek
1800
Versenyáruház", Reform, palota, gőzfürdővel szemben.

Biztosításban
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jártas
Ü Z L E T S Z E R Z Ő K fixfizetés és m a g a s
jutalék mellett felvétetnek Kisbirtokosok Biztosító Intézete R.-T.
Tisza Lajos-kőrut 23.

— Közös rabság. Tegnap délután elfogta a rendőrség Barna Józsefnét, aki a rendőrség fogdájába zárt
férjével a Pallavicini-utcai egyik ablakon keresztül társalgott. Az asszonyt is őrizetbe vették.

— Az alsótanyai országút prob'émája.
A mult évben az útalap terhére hatszáz vagon
terméskövet vásárolt a város. A terméskőből
háromszáz vagonnal már le is szállítottak és a
dorozsmai országút j mentén rakták le. A követ
a megrongált tanyai országutak javítására szánta
az útügyi bizottság. A tanyai utak közül az
alsót* nyai a legrosszabb. Igaz ugyan, hogy a
mult évben ennek az útnak első tiz kilométeres
szakaszát már ujrakövezték, de a második szakasza olyan rossz, hogy kijavítása már régóta
sürgős. Az útügyi bizottság éppen ezért az
alsótanyai ut második tiz kilométeres szakaszának javítását már tavasszal meg akarja kezdeni,
azonban ennek súlyos akadálya van. A fuvarbér ugyanis olyan magas, hogy a kőanyag átszállítása többs kerülnj — köbmáterenkint közel háromezer korona — mint az egész útjavítás. A polgármesternek most az a terve,
hogy a i érdekelt alsótanyai gazdákat szervezze
meg a kőanyag átfuvarozására. Egy-egy gazdára mindössze két fuvar jutna és a város f u varonkint négyszáz koronát fizetne. Abban az
esetben, ha a terv meghiusul és az alsótanyai
gazdák önként nem vállalkoznak a kőfuvarozásra, a polgármester a kormánytól kér engedélyt a kényszerfuvarozás elrendeléséhez.

Kereskedők és iparosok nyomtatvány-

szükségletüket a Délmagyarország
Hirlap- és
Nyomdavállalatnál szerezzék be. Telefon 16-34.

Sodorna és Gomorrha pusztulása a Bel-

városi

Moziban.

— K Ü t - F Ö L D . Harding, az Unió elnöke influenzában megbetegedett s kénytelen ágyban maradni. — A
bolgár kormányt a határszéli hatóságok értesítették,
hogy görög bandák alakulnak, hogy átlépjenek a bolgár határon.
A B o d z á i y - k é p e k kiárusítása csak e hét végéig
tart az Engel-házban lévő műteremben (Dugonics-tér.)
A kiállítás 9—4-ig tekinthető meg.
31
Villanyvilágítás! a n y a g Zavizánál, Horváth M.-u. 7.

— F é r j é s feleség. Bőrcsők Szilveszter vendéglős panaszolja a rendőrségen, hogy különváltan élő felesége tőle 25.000 korona készpénzt és összes okmányait ellopta. A rendőrség
megindította az eljárást Börcsökné ellen.

Sodorna és Gomorrha a filmvilág leg-

nagyobb

csodája.

— A Mikes Irodalmi-Társaság harmadik ismeretterjesztő előadása folyó hó 28-án lesz a központi egyetem aulájában. Ezúttal dr. Kosutány Ignác, a Magyar
Királyi Ferenc József-Tudományegyetem nagyhírű tudós
tanára fog előadást tartani „Erdély népéről".
A r a n y , ezQstbeváltás Tóthnál, Kölcsey-utca 7. 641

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. ^
Z l g o l ó , Chaplin, Bigornó, Cox és Max Linder
péntektől vasárnapig mókáznak a Belvárosiban.
Kátlay, d r . | o g i s z e m i n á r Í u m a P a l i a v i c i n i - u t c á
3 a l a t t f o g a d egész n a p . T e l e f o n 89.
258

— LugkSoldatot ivott egy úriasszony. Brendt

Gyuláné 27 éves Brüsszeli-körut 33. szám alatti lakos
öngyilkossági szándékból lugkőoldatot ivott. Állapota
nem súlyos, lakáson ápolják.

A szinház heti m ű s o r a :
Péntek: Hazudik a muzsikaszó, operett. A. 20.
Szombat: 7 órakor: Hazudik a muzsikaszó. — 10
órakor: Fifi.
Vasárnap délután: Rózsika lelkem. — Este: Hazudik
I a muzsikaszd.

* B -.lassE—Gödri Wagner-estje január
este a Tiszában, legyek Endrényinél.

MAADER CIPOUZLET, KLAUZÁL-TÉR

23-án
«

6.

értesiti a t. közönséget, hogy az üzlet átalakítása miatt a raktáron lévő „BALLY
„ P O P P E R " , „LICHTMANN", valamint gyermek
500

cipőket

leszállított

árban

árusitja.

rendelt áruját, akár darabáru, akár vagontétel

TEHERAUTÓKKAL SZÁLLÍTJA SZEGEDRE ÉS VISSZA
az

Szállítmányozási, Nagyfuvarozási és Forgalmi R.-T.
BUDAPEST, V., Béla-utca 2. g ü g ^ .
, Kölcsey-utca 7. ffiffHÖ!:házában

Rengeteg időt és pénzt takarít,

m e r t Budapesten r a k t á r b a n

veszi át és 2 4 ó r á n belül Szegeden h á z h o z

szállítja a

küldeményt.

2

Szeged, 1923 január 18.

S Z E G E D

Varga Mihály gyárosnál Szeged
Bud J á n o s a korona stabilizálásáról. Bud
János közélelmezési miniszter a kővetkezőket
mondotta a korona stabilizálásáról: Hetek óta
egy erőteljes hadjárat folyik a korona árfolyamának lerontására. Szilárd meggyőződésem,
hogy a korona árfolyamalakulása továbbra is
változatlanul marad s ha egyéb különös körülmények nem hatnak közre, a korona további
javulásának kell bekövetkezni. A gazdasági évnek most kezdődő második fele exportképesebb
lesz, mint amilyen az első fele volt. A kivitel
megélénkülése alapján követeléseket támaszthatunk a külfölddel szemben és ily módon befolyást gyakorolhatunk a korona árfolyamának
egészséges kialakulására is. Minden körülmény
amellett szól, hogy sikerül elérni a magyar korona stabilizálását, sőt lehet, hogy még annak
javitását is.
Az átlatjóvátételi szállítás. Az árutőzsdén
elterjedt hírek szerint a februári állatjóvátételi
szállítással az Alföldi Mezőgazdasági és Kereskedelmi Részvénytársaságot bízták meg.
Ausztria kölcsöne a népszövetség előtt.
A jövő kedden a népszövétségi tanács konferenciája uj ülésszakot kezd, amelyeH Ausztria
helyzetét is meg fogják tárgyalni. Az osztrák
kormány nagy erőfeszítéssel arra igyekezett,
hogy Ausztria belső adminisztrációját megreformálja, mely körülményt Londonban sokat Ígérőnek tekintik. Erősen hangoztatják azt a reményt, hogy nemcsak Ausztriának, hanem az
összes európai államoknak, amelyek a népszövetség tagjai, érdeke, hogy Ausztria megkapja
a teljes kért kölcsönsegélyt, ahogy ezt a népszövetség is javasolni fogja. Ausztria kölcsönének eredeti jótállói melle valószínűleg más államok is sorakoznak és pedig Spanyolország,
Belgium és Svájc.

TŐZSDE
A d e v i z a k ö t p o n t á r f o l y a m a i Valuták: Napoleon
9900, Font 12300-12oü0, Léva 1450-1550, Dollár
2655—2730, Fr. frank 175—185, Máika 1300—1600, Lira
126—132, Osztrák korona 370—390, Lei 1450- 1550,
Szokol 7400—7800, Sv. frank 495—515, Kor. dinár
2225-2425, Lengyel márka 950—1050, Holland forint
1050-1085, Belga fr. 160—168, Dán.korona 523-548,
Svéd korona 713—743, Norvég korona 491—516.
Devizák:
Amsterdam 1050—1085,
Bukarest
1450—1550, Kopenhága 523—548, Krisztiánia 491—515,
London 12300—12600, Berlin 1300-1600, Olasz 126-132,
Páris 175—185, Prága 7400—7800, Stockholm 713-743,
Svájc 495-515,
Bécs 370-390, Belgrád 2225-2425,
Newyork
2655—2730,
Varsó
950—1050,
Szófia
1450-1550, Brüssel 160-168.
Z ü r i c h i t ő z a d e . b) Zárlat: Berlin 0.02%, Hollandia
212.—, Newyork 537.—.London 24.94, Páris 35.60, Milánó
2570, Brüssel —.—, Prága 14.70, Budapest 0.20»/„
Belgrád 4.40, Bukarest 2.82, Szófia 3.50, Varsó 0.01'!„
Bécs 0 0075, Osztrák bélyegzett 0.0076.
A M a g y a r Á l t a l á n o s T a k a r é k p é n z t á r értékpapír
és devizamegbizásokat gyorsan és kulánsan teljesít, 786
É r t é k p a p í r o k t Angol-Magyar 2400, Hazai 5200,
Agrárbank 1000, Magyar-Hitel 14700, Jelzálog Hitelbank
400, Leszámítoló Bank 1900, Olasz Bank 6i0, Osztrák
Hitel 1650, Salgó 63000, Rimamurányi 9750, Közuü
Vasút 9950, Városi Vasút 1700, Déli Vasút 9000, Államvasút 31500, Anglóbank 6000, Bosnyák Agrár 1875,
Iparbank 1025, Hermes 1625, Ingatlanbank 5000, Forgalmi
Bank 780, Keresk. Hitel 1000, Földhitelbank 13500, Közp.
Jelzálog 275, Városi Bank 660, Merkúr 600, Nemz. B.
és Tak. 1150, Keresk. Bank 29000, Cseh bank 775, Belvárosi Tak. 1925, Lipótvárosi 400, Egy. Bpest Főv. 2800,
Kőbányai Tak.
, Magyar Ált. Tak. 3200, M. Orsz.
K. Tak. 3550, Pesti Hazai 41000, Első M. Bizt. 59000,
Fonciére 9000, Magyar-Francia
, Jég
, Pannónia 16000, Borsód-Miskolci 14500, Concordia 8500,
E. Bp. Gőzm. 29250, Gizella 9400, Hung. Gőzm.
15700, Királymalom 7200, Viktória 42000, Trartsdanubia
11200, Union Gőzm.
, Beocsini 23000, Borsódi 38500
Lőrinci 12100, Cement 15000, Északmagyar 39000,
Szászvári 53300, Kohó 58000, István 3700, Kőb. Gőztégla 11000, Drasche 32500, Magnesit 150000, Magyar
Aszfalt 5750, M. Alt. Kőszén 156000, Kerámiai 9200,
Nagybátonyi 5800, Újlaki 12500, Urikányi 83000, Athenacum 13700, Franklin
. Glóbus 4800, Pallas 7200,
Révay 2400, Coburg 5800, Csáky 3700, Gazd. Gépgyár
34000, Fegyyer 132000, Ganz-Danub. 1450000, Ganz-Vili.
249000, Gép- és Vasút 7700, Győrffy-Wolf 7000, Kaszab
14750, Kühne 6600, Láng 3o500, Lipták 3950, Mág
8775, Magy. Acél 17500, Magyar-Belga 10750, Motor•gyár 5800, Ólom 4200, Vegyipar 4o00, Vagongyár 9000,
Roessemann 6600, Schlick 10300, Schuller 5800, Teudloff-D. 5300, Wörner 3400, Hoffner 5800, Ált. O. Légsz.
, Bárdi
, Baróti 3250, Bóni 14800, Brassói
39000, Chinoin 5000, Danica 15800, Égisz 2900, Izzó
70750, Textil 2900, Üyapjumosó 12750, Papíripar 3500,
Részvénysör 34000, Szövő kötő 5500, Spódium 7550,
Temesi szesz 12000, Felten 73o00, Fiumei rizs
,
Flóra 36000, Fővárosi sör 6450, Goldberger 14300,
Gschwindt 52000, Haltenyésztő
, Hungária Mütr.
52000, Juta 145oO, Kábel
, Karton 27000, Keglevics

1700, Királyautó 1725, Királysör 7000, Keleti 5700,
Klotild 9400, Kőb. Polg. sör 46000, Ligetszanat. 1900,
Cukoripar 395000, Lámpa 31000, Auer 180G0, M. Kender
11000, Őstermelő 9150, Ruggyanta 19200, Részv. Szalámi
6800, Vas. forgalmi 7200, Marosv. Petr. 7500, Óceán
10600, Olajipar 11500, Phöbus 6800, Püspöki 1600,
Schwartzer 4600, Szikra 14500, Uj Georgia 119000,
Stummer 120000, Telefon 23750, Temesi sör 11503, Pannónia 3850, Török 1900, Turul
, Pamut 33250,
Unió szinház 2000, Vm. mezőgazd. 2000, Vasm. Vili.
, Vili. Pezsgő 3200, Zagyvapálfai
, Mezőgazd. 122000, Klein és F.
, Általános Faip. (Merk)
1150, Fiúméi cserző 1500, Egyes. Fa 1010, Fornérgyár
4800, Guttmann 16100, Hazai Fa 17400, Kőrösbányai ;
1050, Kronberger 2025, Lign. Tröst 9950, Hitel Fa
,j
Erdő 1250, Magyar Lloyd
, Malomsoky 2600, Nem- j
zeti Fa 17000, Naschitzi
, Neuschl. L. 1200, Ofa 1
32500, Orsz. Fa
, Rézbányai 6500, Szlavónia 4250, ;
Union des Usine 83500, Viktória but. 1625, Zabolai ,
14750, Zentai és R. 15003, Honi fa 1600, Magyar Amer. ,
4700, Adria 46000, Atlantica 5200, Levante 9 « 0 0 , Bur ,
1700, Miskolci 6000, Trust 26250, Konvertált
,
Hazai Uj Vörös Ker.
, Erzsébet szán.
, Krausz
szesz 20500.
i
I r á n y z a t . Tekintettel a ma meghosszabbított tőzsde- j
időre, a tőzsde árfolyamalakulása kissé bizonytalan
volt, mert a szokatlanul hosszú tőzsdeidő a tagok legnagyobb részénél a bizonytalanság érzését váltotta ki.
Közvetlenül nyitáskor még élénkség uralkodott, nemsokéra azonban a piac elcsendesedett, bár az alapirányzat mindvégig szilárd maradt, a tendencia nem volt
egységes. A hause irányzatnak kedvezett néhány momentum, főleg hoszpénz olcsóbbodása, amit az utolsó (
tőzsdenapon 4—4'/ 4 százalékban, ma már l 1 !,—2'|, százalék között lehetett kapni. Ez mindenesetre sok vevőt
hozott a piacra és sokakat ösztönzött a vásárlásra. Aru
is meglehetősen sok volt, amivel a Bécsből jövő alacsonyabb jelentések a kontremin árasztotta el a piacot; s
A bécs—budapesti arbitrázs szintén sok árut hozott a j
piacra és ha ezek a momentumok nem nyilvánultak .
nagyobb árcsökkenésben, annak oka az, hogy az alapirányzat mindig szilárdságra hajló volt és ezen alapon
nem reagált , erősebben a bécsi hatásokra. Az egész
piacra hatással volt a Sa'gónak az áralakulása, amelynek árhullámzását a többi piacok is magukévá tették,
továbbá Általános Kőszén, Cukoripar, Georgia, Stummer, a vaspiacon a 2. vas papir, a malompiacon Viktória Gőz és a közlekedési értékek piacán Trust vitték .
a vezető szerepet és irányították a piac alakulását. Az
árhullámzások dacára nyitáskor nagyobb kielégítések
nem történtek, a legnagyobb áremelkedés 5—8 százaléknak felel meg, ami azonban zárlatkor újból lemorzsolódott. A favorit közép papírok árnyeresége maximálisan 5 százalékig terjed. Élénken keresték áltranzakció előtt álló vállalatok részvényeit. Érdeklődés mutatkozott Karton, (ovábbá Spódium iránt, általában
azonban a piac kissé vontatott volt és az üzleti tempók
a hosszú ideig tartó hause irányzat után kissé megnyugodott. Zárlatkor a forgalom csendesebb, az irányzat nyugodt. Ma vezették be élénk érdeklődés mellett
a Krausz—Miskevich szeszgyár részvényeket.

Teléfon 4 6 9 .
Hradl-ulca 4.
Mindennemű'kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szőlőkötöző fonalak és háló guárl áron kapható.'

Friss sertés fej-láb
naponta legolcsóbban kapható

Czinner szalámigyárnál,

Férfi és női divatszövetex,
szabókellékek és szőrmeáruk
a legolcsóbban
beszerezhetők:

Hnlt7Pr
fi<5 Tár«ífl
n u i u e i Bo I d r s a

cé

g n é '« Vár utca 7. M. kir.
jegyintézet mellett.
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Legszebb ajándék a könyv.
Minden könyvkereakedéaben kaphatók 1
Móra Ferenc: Dióbél királyfi. Gyermekregény. Ára
kötve 180 K, fűzve 140 K.
Móra Ferencné: Mit főzzünk ? Szegedi szakácskönyv. Ára 400 K.
Cserzy—dr. Szalay: Ugarimádás. Népdráma. Ára 80 K.
Tömörkény István: Célszerű szegény emberek. Novellás
kötet. Ára 200 K.
Schreiner Ferenc: A horgászat kézikönyve. Ára 80K.
Jerzy Zulawski—dr. Tonelli: Ezüstös mezőkön. Holdregény. Ára 280 K.
Myriam Harry—Pogány Elza: Jeruzsálem leánya.
Ára 280 K-

Valamennyi a azegedi D é l m a g y a r o r s z á g
H í r l a p - ' éa N y o m d a v á l l a l a t kiadványa.

Férfi- és gyermekruhák,
felöltők és télikabátok
legolcsóbbak

FöSdes

9.

Zoltán

ruhaáruházában, Kállay Albert-(Hid)-utca 6 . szám.

T e r m é n y t S z a d e . Az irányzat továbbra is csendes,
az árak azonban csak mérsékelten hanyatlottak. Az
üzlet mindvégig szük keretek között mozgott, a budapesti malomkartell lartózkodott a vásárlástól és a vidéki
malmok is csak igen jelentéktelen tételeket vásároltak.
Némi élénkség csak tengeriben mutatkozott.
Telefon 7-54. Szeged Kölcsey-U. 12. Telefon 7-54.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
Raktárra é r k e z t e k :
12200—12300, egyéb 12100—12250, 78 kg.-os tiszavidéki
vashordók 200 liter űrtartalommal és pékipari
12300—12400, egyéb 12200—12300, rozs 8 0 O O — 8 1 0 0 ,
takarmányárpa 7900—8200, sörárpa 7 8 0 0 - 8000, köles •
berendezések
8500—9000 zab 7700—7800, tengeri 7800—8000, repce
14000—14500, korpa 5150-5200.

„Orbis" Műszaki rt. Fióktelepe

Tekintse meg és kérjen díjtalan
árajánlatot.

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

Állandó raktár mindennemű műszaki cikkekben.
S z i v a t t y ú k , g ő z - , g á z - és v i z s z e r e l v é n y e k ,
672b
tűzoltó fecskendők
és f e l s z e r e l é s e k állandó gyári lerakata.

APRÓHIRDETÉSEK
WOLf JAKAB tS FIA
fehérsütőde — kenyérgyár
Polgár u.3I.Telefon 12 93.

Mindenkinél legmagasabb

áronveszek

732

Óráját, ékszereit
javíttassa állandóan Csűri
órásnál, Kárász- utca 16.
Aranyat, ezüstöt, pénzekel
magas áron veszek.
34
Q y t j i t oármily mennyiségben, férfiruhát, fehérneműt a legmagasabb árban veszek. Weissenberg,
Attila-utca 8.
855
Elsőrendű likörök. rumok, pálinkák és borok
kaphatók Löwingernél.Polgár-utca 20.
772

lestavasat, Felsöváros, Alsóváros

re?ct, nikkelt, ólmot, horganyhulladékot, tollat, üvegeket, felső
(S alsóruhákat. Boldogasszonysugárut 40. sz., a Nagykörúttal
szemben.
985

írj.

ZS6MB6RI.

i

1

mindenféle tollat, bőrt és
gyapjút legmagasabb árban
vásárol

j

Rosner Ödön éa Társa
Petőfi Sándor-sugárut 12.
Telefonhivó 14-47.
610
Keresek megvételre magas
áron

Mbármilyen
ü
idens
ie
l állapotban
zsebórákath a s z n á l t ő r á k a t ,
magas árért vásárol

DCUTSCH

IPfRC

órás és ékszerész
>.*•».,,
Széchenyi-tér 9, Korzó Mozi-ház.

Aranyat, ezüstöt, briliánst,
ékszereket és régi pénzeket a
legmagasabb árért vásárol.

különösen

és Rókusra

32

Doxa,
Omega,
Schaffhauseni
stb. márkákat
Gáapár, Kölcsey-utca 3.

. kora reggel 2 órai
munkára asszonyok,
lányok, nyugdijasok,
rokkantak felvétetnek
a SZEGED kiadóhivatalában
Próféta-szálloda, első emelet.

