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Bőrharangok.
A börharang nem a modern kor vívmánya,
söt inkább igen régi találmány. Az elnevezést
a magyar nép találta ki abban az időben,
amikor a parasztot még nem hívták kisgazdának, ennélfogva nem az urak torz magyar
•yelvét beszélte, hanem a maga fordulatos,
színe?, igazi magyar nyelvét. Akkor hívták bőrharangnak az olyan embert, aki szinte hivatásának érezte, hogy ba valami hirt hallott, azt
bekiáltsa minden kapun és ugy megriassza
vele az embertársait, mint a félrevert harang.
Az elnevezés már kiment a divatból, de csak
az elnevezés. Mert bőrharang ma több van,
mint valaha is volt, a háború nagyon megsokasította a számukat s attól félünk, az idők
sokáig olyanok maradnak, hogy ebben az egyben minden erőlködés nélkül megvalósul a
tóbbtermelés. Ismerjük be, hogy ma mindnyájan
bőrharangok vagyunk s akarva, vagy akaratlanul, nevetve, vagy káromkodva, tódítva, vagy
meghazudtolva, de mindnyájan tovább adjuk a
gazdátlan hireke', amelyek — hiszen a magyar
sorsról szólnak — természetesen nem lehetnek
mások, csak sötét, nyomasztó, gonosz hirek.
A bőrharangok most hetek óta azt kongják,
kogy megszánnak bennünket. Ezt beszélik a
iiacon, a kocsmában, a kávéházban, a tanácsozó-teremben, sőt a zártkörű és nyilvános
mulatságokon is, amelyekből, a szó köztünk
maradjon, annyi van, hogy ha egy Mars-beli
ember közénk vetődne, teljes joggal gondolná,
hogy a magyarok az öt világrészből legalább
négyet meghódítottak s most annak az örömére
kurjongatnak olyan vidámakat. Vannak, akik
már a megszállás részleteit is tudják, sőt már
elő is készültek a nsgy farsang keserves hamvazó szerdájára. A budapesti ébredő gyűlésen
például elhatározták, hogy ha arra kerül a sor,
nekünk nem kel! a világ rokonszenve, mert mi
más fegyver hijján konyhakéssel is elbánunk
az e'Ienségeinkkel. Ellenben tul a Dunán,
Döbröközön egy népgyűlés parasztsága elkergette azokat a pesti hazafiakat, akik hasonló
elhatározásra akarták őket lelkesíteni. Ezek mind
ismert dolgok, magunk is az újságból olvastunk róluk, sőt olvassák azt a „beavatott helyről" eredő névtelen nyilatkozatot is, hogy nincs
mitől félni, a hegyeinket, a bányá nkat, az erdeinket úgyis elvették már, a földünkben levő
értékeket pedig máról-holnapra nem vehetik el,
mert megszállás esetén a nemes érzületű magyar nép nem fog többet dolgozni, mint a
mennyit a maga föntartására dolgoznia muszáj.
Legújabban végre azt olvassuk, hogy nem lesz
szükség se a konyhakésekre, se a nemes érzületű magyar népet nem kell arra buzdítani,
hogy ne dolgozzon, mert a kis-ántánt már nem
akar megszállni bennünket.
Mi épp ugy nem tudjuk, mint az olvs só, hogy
mi igaz, mi nem ezekben a hírekben, amelyekben összevegyült a nekivadult fantázia, az
ijedtség, az ostobaság, a rosszul hallás, a zavart csináló szándék az esetleges valószínűséggel. Mi nem tudjuk, hogy amikor a cseh sajtó
azt irja, hogy nem akarnak bennünket megszállni, akkor több, vagy kevesebb okunk van-e
a nyugtalanságra, mint amikor még egyáltalán
nem tudtuk, mert nem közölték velünk, mit ir
a cseh sajtó. Mi örömest hisszük, hogy ostoba
rémhir volt minden, de szeretnénk, ha ezt nem
a „beavatott helyről" közölnék velünk bárgyuan
fogalmazott gazdátlan nyilatkozatokban, hanem
mondaná meg az egyetlen illetékes fórum, a
felelős kormány a legszélesebbkörü nyilvánosság e'őtt, a nemzetgyűlésen.
Érthetetlen az, hogy a kormány hetek óla
közömbösen nézi, hogy a közgazdasági érdekek
és a belső rend veszedelmére milyen gonosz
pusztítást visznek végbe az ország maradék
idegeiben ezek a réveteg híresztelések. Mindenütt megjelennek, ehol két ember összetalálko-
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zik, népgyűléseken izgatják fel velük az embereket, benne ködlenek a sajtó rövid távirati
jelentéseiben, amelyeket sz ujságiró nem tud
és nem mer kommentálni. Hát csak a kormány
ne hallott volna róluk? Nem nagyon valószínű
hiszen olyan vékony füle, olyan éles szeme és
olyan hosszú keze még nem volt magyar kormánynak, mint a mainak, — igaz, hogy füle,
szeme és keze egyformán kormányozható és
jobbfelé egyszerre tud süket, vak és béna lenni.
Azonban itt nem pártpolitikáról van szó, hanem
a legegyetemesebb közérdekről és nem bánthatjuk meg a kormányt annak a föltevésével,
hogy ezt ne tudná. Inkább arra kell gondolnunk, hogy a kormány óvatosságból hallgat.
Nem vagyunk olyan naivak, hogy halálosan
komoly helyzetünkben
tervei és szándékai
dobra ütését várjuk tőle. De amilyen esztelen-
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ség volna a fecsegés, éppen olyan vétkes ez a
szfinkszszerü némassg, mert azt a mi mindig
politizáló, de politikailag mindig iskolázatlannak
maradó közönségünk félremagyarázza. Nem
azt következteti belőle, hogy a kormány azért
hallgat, mert nincs oka a nyilatkozatra, hanem
azt, hogy hallgat, mert maga sincs tisztában a
helyzettel és nem lud mit mondani. És a bőrharangok egyre vadabbul konganak, az idegesség egyre nagyobb lesz és ami legnagyobb
baj lehet, a csak mende mondákon alapuló
hangulatok közt nem tud egységes közvélemény
kialakulni a kormány ez esetben bizonyára
közhelyeslést váró intencióinak támogatására.
Nem diplomáciai akták közzétételét kérjük
és államtitkok publikálását. Fétfias, okos, a
helyzettel számoló kormánynyilatkozatot, amely
véget vet a bőrharangok idegtépő munkájának.

Újból előtérben a passzivitás.

(>4 Szeged budapesti tudósítójától.) A házszabályrevizió gondolatát a legrövidebb időn belül
legkomolyabb valósággá érleli a kormánypárt
rendcsináló akarata. Éppen ugy, mint minden
eilenkező hireszteléssel szemben kétségtelenül
megállapi ható.
hogy a
rendtörvényjavaslat
nemsokára szintén a nemzetgyűlés elé kerül. A
házszabályok legszigorúbb megszigorítása a
kormánypárt vezető politikusainak ma egyik
legfőbb gondja és a legkedvesebb nemzetmentő terve. Amint a legújabb hírekből megállapítható, a házszabályrevizióra vonatkozó
tervek elkészítését Nagy Emil vállalta magára,
aki súlyosabb ko=- plikációk elkerülése végett
novélla
formájában
kívánja
élctbeléptetni
a legteljesebb
klotürt.
Nagy
Emil
terve
szerint az egyes javaslatok általános vitájában a parlamenti
pártok
számarányához
képest csak a vezérszónokok szólalhatnának fel,
a többi képviselők pedig csak a részletes vita
során nyújthatnának be módosításokat, mert a
házszabályrevizióra vona'kozó javaslat természetesen különböző intézkedéseket fog tartalmazni az interpellációk tartamának
megiöviditésére nézve is és állítólag megfosztja az interpelláló képviselőt attól a jogától is, hogy a
miniszteri válaszra felelhessen. A kormánypárti
házszabálytudósok véleménye szerint az interpelláció joga csak azt jelenti, hogy a képviselők bizonyos kérdésekre vonatkozólag felvilágosítást kérhetnek a miniszterektől, de nem
jelenti azt, hogy a megadott felvilágosításra
nézve a maguk véleményét és álláspon'ját is
kifejezzék. Az egységes párt jogügyi bizottságát már össze is hívták a jövő hét szerdájára,
amikor is már részletes tárgyalás alá veszik
Nagy Emil indítványát és azt minden valószínűség szerint egyhangúlag el is fogadják.
Ellenzéki oldalon a házszabályrevizión&k ezt
a nyers és kíméletlen formáját és főleg azt a
szándékot, amely az ellenzéki politikusokkal
szemben ezen a ponton is nyilvánvalóan mutatkozik, a legteljesebb mértékben elitélik és
esetleges konzekvenciáival szemben a vezető
ellenzéki politikusok egyhangúlag és. kivétel
nélkül rámutatni készülnek arra, hogy a házszabályrevizió nem csak hogy megfosztaná az
ellenzéket a parlamentáritás
lényegét jelentő
szólásszabadságtól,
hanem egyenesen
lehetetlenné tenné a képviselőknek
képviselői kötelességük lelkiismeretes gyakorlását.
Az ellenzéki pártok — mondotta munkatársunknak egyik ellenzéki politikus — eddig
sem éltek vissza a házszabályokban biztosított
szólásszabadságukkal, sőt ellenkezőleg szigorúan
ragaszkodtak ahhoz, hogy a tárgyalás alá kerülő
javaslatokkal szemben a legszűkebb keretek
között fejtsék ki álláspontjukat. Ha azonban
Nagy Emil javaslatát elfogadják, ugy különösen
kapcsolatban a kormánynak a gyűlések engedélyezésével szemben tanúsított magatartásával

és a rendtörvény közelgő veszedelmével, akkor
az ellenzéki pártok olyan helyzetbe kerülnek,
amelynek hatásáért nem vállalhatják a felelősséget választóik előtt.
Az ellenzéki szövetség vezetőférfiai ma már
nyiltan hangoztatták munkatársunk előtt, hogy
ha a házszabály revízióból törvény lesz, ugy
kivonulnak a parlamentből és a
legteljesebb
passzivitásba mennek át.
Peyer Károly a szociáldemokrata párt álláspontjára nézve kijelentette munkatársunknak,
hogy a házszabályok szigorítása után a szociáldemokratáknak nincsen semmi keresnivalójuk
a parlamentben.
Rassay a házszabály revlzlórór é s
Ugrón válaszóról.
A házszabályrevizió tervéről Rassay Károly a
következőket mondotta a Szeged budapesti
munkatársának:
— A jelenlegi kormányzati rendszer már
annyira lealázó és végzetes szituációt teremtett,
hogy ennek alapján igazán jogom volna a házszabályrevizióról elterjedt hirt is valónak elfogadni. Ennek ellenére sem tudom elhinni, hogy
erre a. pathologia körébe tartozó lépésre tudnák elszánni magukat. Ha ez mégis megtörténik, az utolsó pillanatig minden eszközzel küzdeni fogunk ellene. Ha azután a hatalmi téboly
mégis erösebb lesz, mint a nemzet, akkor nem
marad más hátra, mint elhagyni a politika
szinterét.
Ezután Rassay Károly válaszolt Ugrón Gábornak egy estilapban megjelent nyilatkozatára,
amelyben Rassay ma reggeli nyilatkozatára kijelentette, hogy nem olvasta el figyelmesen az
ő erzsébetvárosi köri beszédéi.
— A helyzet n?gyon egyszerű, nincs közöttünk semmi félreértés. Ugrón Gábor többször
harmadik személyben beszél arról, hogy sokan
vannak, akik a jelenlegi nemzetgyűlés törvényességét kétségbevonják és csak egy általános,
titkos, egyenlő választójog utján összeült parlamentet tartanak hivatottnak arra, hogy az
ország sorsát irányítsa. Szerény kívánságom
Ugronnal szemben, hogy eredeti programjához
és.álláspontjához hiven mindezt ne harmadik
személyben, hanem minden kétséget kizárólag,
mint saját álláspontját állapítsa meg.
Megemlítettük Rassaynak, hogy egyes lapok
közlése szerint Rassay és a demokrata párt
között szorosabb együttműködés létesül, ami
esetleg uj pártalakulás formájában történne.
Erről a következőket mondotta:
— Egy szó sem igaz az egészből. Élénken
illusztrálja, hogy a közvélemény nem tudja elképzelni, hogy a pártok és politikusok minden
h4tsó gondolat nélkül együtt dolgozzanak. Ez
a körülmény azonban semmit sem változtat a
kéfdésen. Továbbra is szükségesnek tar! má a
demokrata alapon álló és a jelenlegi rendszer-
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rel éles harcra kész párt pártok együttműködését.
Vázsonyl Vilmos a passzivitásról.
Vdzsonyi Vilmos a kővetkezőket mondotta a
Szeged budapesti munkatársának a házszabályrevizió tervéről:
— Mint már megállapítottam, a legújabb
természeti tünemény, hogy a Házban
normális
tárgyalások folynak. Azok, akik annak idején
résztvettek a jogvédő bizottságban, Apponyi,
Andrássy, Rassay
és a többiek,
aláírták
azt a deklarációt, hegy a kormány választójogi rendelete törvénytelen és törvénytelen
ennek az alapján összeült nemzetgyűlés is.
Hogy leghelyesebb voína levonni a deklaráció
konzekvenciáit, én annak a logikai következménynek voltam a hive kezdettől fogva, hogy
tudniilik, ha valamit törvénytelennek tartok,
akkor nem megyek bele a passzivitásnak ilyen
megkerülésébe. De egyedül maradtam. Amikor
a nemzetgyűlés első ülésén Apponyi békülékeny
hangot ütött meg, ez már magában is kizárta
az éles harcot. Azóta egészen rendes gyűlések
folytak a Házban, obstrukcióról szó sincs. Ha
most tehát, annak ellenére, hogy az egységesítést
kellett volna keresztül vinni, a kormány valahányszor erre szükség van, békezsolozsmákat
zengedez — mondom —•, ha most azért, mert
erejüket nem tudják magukba fojtani, kirobban
belőlük a házszabályrevizió terve azzal a pajkos
pukkanással, amellyel a pezsgős üveg dugója
pattan ki, csak azt tudom mondani: Parva
sapientia
regitur
mundus.
Ez
ugyan
latin, de mondhatok ' helyette egy
más
mondást is: A bölcs, ha tul jól a megy
dolga, jégre megy táncolni. Ha ők rendtörvénynyel és házszabályrevizióval jönnek, az ellenzék feladata nem lehet más, mint átengedni a
teret a kormánypártnak
és azoknak,
akik a
kormánypárt mulattatására hajlandók az ellenzék szerepét játszani.
A pártonkivüliek
a házszabályrevizió ellen.
A pártonkivüli képviselők csoportja az este
megbeszélést tartott, amelyen az aktuális politikai kérdések kerültek szóba. Egyhangúlag
állást foglallak a házszabályrevizió ellen és
megállapították, hogy a házszabályok
szigorítását semmivel sem látják indokoltnak,
annak
a mai politikai helyzetben történt felvetése se
nem időszerű, se nem célszerű.

ban és a polgári egyenlőség, mely a politikai
jogokban egyformán
részesitik az országnak
minden polgárát. Amit erről a kormányról és a
többségi pártról hirdetnek, hogy nem áll ezen
az alapon, nem igaz, mert ma igenis ezen az
alapon állunk.
^ M i a falu széles rétegeire támaszkodunk, de
epugy a polgári társadalomra is. Mi, mint a
turáni faj, bizonyos vonatkozásban kevés hajlammal bírunk a kereskedelmi és ipari foglalkozások iránt. De nekünk és minden kormánynak kötelessége, hogy ezt a turáni fajt az ipari
és kereskedelmi foglalkozásokhoz hozzászoktassa. Nem vagyunk ipar- és kereskedelemellenesek. Minden cselekvésünkkel az ipar fej-
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lődésének útját akarjuk megnyitni és akarjuk
a jövőben is.
A miniszterelnök szavait meleg ováció és éljenzés követte. Utána Szcitovszky Béla intézett
pár buzdító szót a párt tagjaihoz.
Még sem Teleki lesz
a külügyi bizottság elnöke.
A nemzetgyűlés külügyi bizottsága csütörtökön ülést tart, amelynek első pontji a i elnökválasztás lesz. Az utóbbi napokban a legkülönbözőbb lapok jelentették, hogy a kormánypárt
Teleki Pált fogja megválasztani. Ma estére azután a kormányzópárt hivaialosan megcáfolja
ezeket a híreket és kijelenti, hogy Pékár Gyula
megválasztásához ragaszkodik.

tárgyalásai a RuhrCuno kancellár hétfőn Elberfeldben beszél- ' munkások sztrájkja teljes. A tegnapi nap incigétést folytatott a különböző osztályok vezető dens nélkül folyt le..
embereível, majd Barmenben résztvett egy gyűTroqueur miniszter és Weygand tábornok
lésen. Mindkét megbeszélés folyamán az az elu'azott a Ruhr-vidékre, hogy Degoutte táboregyértelmű felfogás alakult ki, hogy a belga- nokkal és a többi főveze ővel megbeszélje a
francia megszállás ellen folytatni kell a lakos- vasúti és hajózási szállítás kombináit tervezetét
ságnak védelmi harcát. A kancelHr Barmenből és uj szankciók keresztülvitelének kérdését.
Münsterbe ment, ahol a weUfáliai tartományi
Az Humanité közli, hogy a szénhelyzet egyre
gyűlés alkalmával a városházán összejövetelt
aggasztóbb
lesz. Ismét számos lotharingiai olrendeztek. A kancellár ezen az összejövetelen
utalt arra, hogy a kormány hivatalbalépésének vasztó volt kénytelen beszüntetni üzemét. Január
első napjától kezdve törekedett megegyezésre 1-től 19 ig 13 000 tonna, 19—31-ig pedig csak
jutni a másik féllel. Nem egyszer, de több íz- 200 tonna koksz érkezett Franciaországba a
ben felajánlotta a megegyezés közvetlen, útját, Ruhr-vidékről. Ezelőtt ugyanennyi idö alatt
140.000 tonna szenet kaptak.
ezt azonban soha nem fjgadták el.
Majna-Frankfurtból jelentik, hogy a franciák
A német kormánynak értesülései vannak arvasárnap megszállották a Majna mellett levő ról, hogy Csehszlovákia a német keleti határon
híres német vegyészeti gyárat. A munkások til- katonai akciót tervez, hasonlót a franciák Ruhrtakozásuk jeléül sztrájkba lép ek.
vidéki bevonulásához. Ürügy erre az volna,
A mainzi vasútvonalon a sztrájk tovább tart. hogy a német vasu'igazgatás a cseh bányákból
A megszálló hatóságok határozata alapján meg- a lotharingiai vasmüveknek küldött koksztiltották a kátrány, benzol és ammoniát-sulfát vonatokat nem továbbítják, mert nincs szén.
kivitelét a Ruhr vidékről. A szénbányákban to- A német kormány tudomást szerzett arról, hogy
vább dolgozn k.
Poincaré a cseh kormányt e miatt katonai
A Saar-területen hétfőn reggel óta a szén- szankciók fogana'ositására hívta fel.

A törökök mégis

A Daily Mail lsusennei tudósítója jelenti:
Izmed basa, a török küldöttség vezetője, tegnap fontos megbeszélést folytatott Garroni márkival, Olaszország megbízottjával, aki a szövetEckhardt házszabályrevizió-terve. séges megbízottak közül utolsónak maradt
vissza Lausanneban Child nagykövettel, aki az
Egyébként a kormányzó párt szélső jobb Egyesült Államok megfigyelöjeként vett részt az
szárnya még Nagy Emil tervét sem tartja ki- értekezleten. A tanácskozás után Izmed kijeelégítőnek és ezért Eckhardt Tibor is kidolgo- lentette, hogy most már kész elfogadni azokat
zott egy tervet. A kormánypárt hivatalos kő- : a javaslatokat, amelyeket az értekezlet megszanyomatosa, a Magyar Országos Tudósító erről • kadása után Bompard francia megbízott tera következőket mondja:
jesztett eléje a szövetségesek nevében. A Török— Eckhardt indítványa azt fogja célozni, országban élő idegenek
igazságszolgáltatási
hogy a nemzetgyűlésen szóval vagy tettel el- oltalma tekintetében a megegyezés alapja az
követett bűncselekményekért az illető képviselő volna, hogy Törökország hozzájárulásával a
a szólásszabadság és a mentelmi jog teljes hágai nemzetközi törvényszék által kinevezett
megóvása mellett ne csak fegyelmi felelősségre- tanácsosokat alkalmaznának. Ennek ellenében
vonásban, hanem büntetőjogi megtorlásban is a szövetségesek hozzájárulnak ahhoz, hogy a
részesüljön.
szerződés gazdasági vonatkozású határozatainak
A Helnrich-párt vacsorája. végrehajtását elhalasszák. • Izmed hozzáfűzte,
A Heinrich-párt ma este vacsorát rendezett, hogy ezt a megállapodást a szerződés aláírása
melyen Heinrich Ferenc köszöntötte fel a mi- előtt elküldi Angorába. Child nagykövet kijelentette, hogy jó szolgálataival szívesen áll a
niszterelnököt.
— A középút, melyen tartunk — mondotta —, törökök rendelkezésére.
az az ut, melyet Bethlen gróf kijelölt. A nemA Quai D'Otsayn ma este az a felfogás uralzeti polgári párt az ezeréves keresztény erkö'cs kodott, hogy a lausannei tárgyalások megszaalapján áll. Nemzeti érzéstől áthatva a radika- kítását a keleti konferenciának nem meghiúsulizmustól igen messze van. Miként Bethlen, lása, hanem felfüggesztése gyanánt kell tekinugy mi is át vagyunk hatva attól az igazságtól, teni. Minden való zinüség szerint a tárgyalásohogy Magyarországon minden erőnek egy pont- kat körülbelül 10 nap múlva újból
megkezdik,
ban kell tömörülnie és miután a kormánynak de valószínűleg nem Lausanneban, hanem vaez az intenciója, mi a kormányt a meggyőződés lamely más helyen. A kérdések, amelyekben
őszinteségével
támogatjuk.
nem lehetett megegyezést elérni, semmi esetre
sem olyan fontosságúak, hogy az általános szaUtána Bethlen I >tván emelkedett szólásra :
— A külpolitikában olyan események és olyan kítás és az ellenségeskedésnek Keleten újból
jelenségek mutatkoznak,
melyek arra intik a való megkezdését igazolná. A szövetségesek
magyar közvéleményt, hogy jó lesz az egymás elhatározták, hogy a törököknek néhány napi
közötti harcnak véget vetni. A külpolitikai ese- meggondolási időt adnak. A szövetséges kormények hatása alatt — remélem — elcsende- mányok az időközben hazaérkező delegátusok
sül a harci zaj a pártok között a parlamentben utján értesítést kaptak a legutóbbi lausannei
és az országban is. Önök a régi szabadelvű eseményekről. A szövetséges kabinetek között
tradícióknak áldoznak és ebből kiindulva joggal véleménycsere lesz a további közös eljárásról.
hivatkoznak arra, hogy a polgári szabadság, a Azt állítják, hogy a tárgyalások újból való felgondolatszabadság és a gazdasági szabadság vétele a törökök számára jelentősen kedvezőtazok, melyek a haladás törvényeit és szabályait elő- lenebb feltételek között folytatódik, ha csak a
írják. A szabadság csak akkor ér valamit, ha annak törökök nem határozzák el magukat arra, hogy
mindenki egyenlő birtokosa ebben az ország- a még vitás kérdésekben tanúsított nagyobb

a békét.
előzékenységgel biztosítsák maguknak a szövetségesek által felajánlott engedményeket.
Naum bég tegnap Párisban látogatást tett
Poincarénál. A Petit Párisién szerint a beszélgetés során Naum azt a javaslatot tette Poincarénak, hogy a török delegáció még Angorába
való visszatérése előtt aláirja a békeszerződést.
Poincaré erre az angol kormányhoz intézett
táviratában közölte, hogy Izmed elutazását
szerdáig elhalasztja, ilyenformán tehát a szövetségesek vagy közvetlenül Lausanneba küldjenek delegátust, vagy megkérhetnék Izmed
pasát, hogy jöjjön Párisba a békeszerződés
aláíratása céljából. Párisi jelentés szerint Bompard, a lausannei
francia misszió vezetője a hírlapírók előtt a
következő nyilatkozatot tette: Úgyszólván bizonyossággal jósolhatom meg, hogy a törökökkel
kötendő békeszerződést a legrövidebb időn belül alá fogják irni.
Francia hivatalos körökben remélik, hogy a
lausannei értekezlet megfeneklését nem fogja
nyílt szakítás követni.
Lausannei jeientés szerint lord Curzon és a
britt delegáció elutazása után Izmed két ízben
is felhívta Curzon szállóját, vájjon a britt delegáció tényleg elutazott-e. Hir szerint a törökök
bizonyos meglepetéssel vették tudomásul, hogy
lord Curzon tényleg végrehajtotta elutazási
szándékát.
A Reuter-iroda jelenti Konstantinápolyból: A
lausannei konferencia megszakításának hírét itt
általános meglepetéssel fogadták. A török lapok
mind azt várták, hogy vasárnap már megegyezés jön létre. Habár a törökök a franciákat és
olaszokat kritizálják, amiért vonakodtak a török
követeléseknek engedni, mégis csak kevés ember hiszi, hogy a törökök jelenleg háborút kezdenének nem teljesített követeléseik keresztülvitele érdekében.
•
Athénben a lausannei konferencia megszakítása élénk izgalmat keltett. A miniszterelnök
kijelentette a sajtó képviselőinek, hogy a megszakítás nem jelenti az ellenségeskedések megkezdését A minisztertanács délután foglalkozott
a helyzettel.
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Szegedi művész
párisi sikere.
(A Szeged tudósítójától.) Szűkszavú párisi
hir számol be arról, hogy a francia főváros
művészi köreiben élénk feltűnést kellett egy
fiatal magyar művész kiállított szobraival és
festményeivel. A fia'al magyar művész, akinek
alkotásait a nagy francia lapok a legmelegebb
elismerés hangján méltatják, foachim József,
Cs. Joachim Ferenc, ismert szegedi festőművész öccse. A rövidke párisi hir többet nem
árul el, nem tudjuk meg belőle Joachim József
sikerének okát és nagyságát, nem tudjuk meg,
hogy milyen alkotásai hódították meg a kényes
ízlésű francia közönséget.
Joachim József két esztendővel ezelőtt még
itt küzködött Szegeden, ebben a művészt soha
meg nem értő és ne|n méltányoló konzervatív
porvárosban. Néhányan már ismerték nevét,
néhányan már megtalálták benne a még kiforratlan tehetséget, néhány kisebb tanulmánya
már kivívott néhány tiszavirág életű elismerő
sort a szegedi lapok hasábjain. De Szeged városa sohasem volt alkalmas terűlet arra, hogy
itt művészi tehetségek fejlődjenek ki és igy azok
a fiatal tehetségek, ekiknek volt elég energiájuk,
minden alkalmat fölhasználtak, hogy kiszakadjanak ebtől az álmosan marasztaló szegedi
unalomból.
Joachim József nagyon fiatal ember, alig huszonöt esztendős. A háborút végig-katonáskodta, a román fronton meg is sebesült. Talán
husz esztendős sem volt még, amikor hirtelen
elhatározással megnősüli. Szegeden élő szülei
is csak akkor tudták rr.eg fiuk inegházasodását, amikor egy szép napon bemutatta nekik
fiatat feleségét. Ilyen hirtelen elhatározásu és
cselekvésü volt mindig. A szegedi állami főgimnázium diákja volt, szin jeles tanuló, aki
minden szülői támogatás nélkül, stipendiumokból tartotta fenn magát Negyedik gimnazista
korában abbahagyta a tanulást. Ugy érezte,
hogy kinőtt a zöldrefeslett, alacsony iskolapadokból, az iskolai fegyelemből. Qörbeszáru
pipát vásárolt és amig osztálytársai a latint
biflázták, ő kinn fújta a füstöt a Stefánia valamelyik padján és festőkről, művészekről olvasgatott, vagy vázlatkönyvébe rajzolt. Aztán
kimaradt végleg az iskolából, a negyedik osztály vizsgáját már mint magántanuló tette le,
nagyon is közepes eredménnyel. Tanárai lemondó legyintéssel térlek napirendre az eset
fölött: „Elzüllött teljesen, pedig kár érte.".
Aztán feléje sem ment már a gimnáziumnak.
Rajzolt, festett és a bátyja segítségével megismerkedett a festés technikájával. Majd tiszaparti
agyagból gyúrt fantasztikus figurákat, modelljei
utcagyerekekből kerültek ki.
A háború és a forradalmak után feleségével
egy ült Budapestre költözött. Valami elhagyott
budai műteremben dolgozgatott, rajzolt, festett,
faragott és tanult. A budapesti viszonyok,
különösen a minden tehetséget csirájában kipusztító anyagi gondok nem engedték, hogy
tovább haladjon a megkezdett uton. Két évvel
ezelőtt, ugyancsak hirtelen elhatározással, néhány
lecsökkent értékű magyar bankóval a zsebében,
feleségével együtt, útlevéllel, vagy anélkül,
Olaszországba ment. A művészet napsugaras
hazája már nagyon régen vonzotta, már nagyon
régen vágyódott a kék olasz ég alá, a fehér
romvárosok árnyékába. Pénze azonban nem
volt, de tanulni akart. Rómában egy teljes hónapig a vasútállomáson a!udi és hogy a mindennapit megkeresse, jeleségével együtt cipőt
tisztított Róma legforgalmasabb utcáin. Esténként
dolgozott. Valahogy
megismerkedett
Ferrari professzor egyik tanítványával, aki bgr
mutatta a mesternek néhány szobortanulmányát.
Ferrari tanítványai közé fogadta. Az olasz mester műtermében dolgozott, tanult tovább másfél
évig. Akkor összegyü'ött annyi pénzt, hogy
Párisba utazhasson. Szobrait, rajzait nagy
ládába csomagolta és haza küldte Szegedre.
Most Párisban él és már elérte első komoly
művészi sikerét. Értesü'ésünk szerint rövidesen
Amerikába megy. Joachim József fiatal ember
még, tele ambícióval, energiával. Az indulása
szinte páratlanul szép és jogot ad a legszebb
reményekre.
(m. /.)
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Paprikás hangulat a paprikások között.
(A Szeged tudósítójától.) A szegedi páprikatermelők, kikészitők és kereskedők együttes értekezletre jötíek ö&ze ma délelőtt 11 órakor a
városháza tanácstermében. Az értekezleten megjelent dr. Darvas Ferenc, az országos paprika,
ipari és gyógynövény iroda igazgatója is, hogy
a szegedi paprikatermelők és kereskedők kifogásait a szombaton megjelent uj ptprikarendelettel szemben meghallgassa.
Az értekezlet, emelyen dr. Tonelli Sándor kamarai tilkár elnökölt, bővelkedett az elégületlenség zajos megnyilvánulásaiban. Az érdekeltek
közül különösen a termelők és piaci közvetítők
jelentek meg nagy számmal, hogy védekezzenek
a kormány bizalmatlansága ellen, amely az uj
paprikarendeletben a minősítés és ellenőrzés
megszigorításával jelentkezik.
Elsőnek Csiszár István a paprikatermelők kifogásait és kívánságait terjesztette elő. Sajnálattal állapítja meg, hogy azok a hivatalos közegek, akiknek sok közük van a paprikához, nem
jelentek meg az értekezleten. A földmüvelésügyi minisztérium sem hallgatja meg kellőkép
a szegedi termelőket a létérdekeikben érintő
kérdésekben. A szegedi termelők iránt nagy a
bizalmatlanság odafenn, a szegedieken keresztül akarják a p prika jó hírnevét biztosítani
olyan szigorú eszközökkel, amelyekre szükség
nincsen. Mert tudhatnák, hogy a paprika hírnevét, egész világhírét éppen a szegedi paprikatermelők alapozták meg a maguk erejéből, a
maguk gondosságával. Miért van akkor szükség
arra, hogy a termelőket még háziellenőrzés alá
is helyezzék? Kifogásolja, hogy Kalocsát előnyben részesitik Szegeddel szemben, ott állították
fel a paprikakisérleti állomást, holott a paprika
egész karriérje Szegedhez fűződik. Legjobban
kifogásolják azonban, hogy a szombaton megjelent rendeletet három nap alatt akarják végrehajtani. Vegyék figyelembe, hogy a szegedi
paprikatermelők 50 százaléka analfabéta és ezért
legalább három hetet kérnek a rendelet végrehajtásáig álláspontjuk, kifogásaik részletes irásba
foglalása miatt.
C' iszár Istvánnak dr. Darvas Ferenc válaszolt. Igyekezett megnyugtatni a termelőket, hogy
a földmivelésügyi miniszter nagy súlyt helyez
arra, hogy a termelők meghallgatást nyerjenek.

Hogy ez a szóban levő rende'etnél nem történt
meg, az nem a minisztériumon múlott, hanem
a szegedi termelőkön, akiknek
kiküldöttje,
Kapovics Mihály ur, nem jelent meg az értekezleten.
Kapovics: Nem kaptunk meghívót!
Ezután Kapovics elmondotta, hogy hiába jártak a szegedi és kalocsai megbízottak az értekezletre, a \9 minisztériumi kirendelt a 6 kiküldöttet mindig leszavazta. Igy azután abbahagyták az értekezletek látogatását, mert nem
volt értelme. A legutóbbi értekezletre pedig,
amelyen ezt a rendeletet tárgyalták, nem is
kaptak meghívót.
Dr. Darvas: Éppen maga nem kapott? Más
mindenki megkapta és én állítom, hogy a hiba
onnan származik, hogy az értekezleten Kapovics
ur nem jelent meg. Különben visszatérek arra
a békés hangnemre, amelyen eredetileg elindultunk. Én magam is kívánatosnak tartom, hogy
a szegedi termelők külön szakosztályt
alakithassanak és ezáltal képviseltethessék magukat a
szaktanácsban.
„
>
Ami Kalocsa protekciós helyzetét illeti, a
paprikahivatal és a minisztérium valósággal
örletőkövek között vannak. Mert Kalocsán azt
mondják, hogy Szeged a protekciós, itt meg azt
mondják, hogy Kalocsa. Pedig egyiknek sem
jut több, mint a másiknak. A kalocsai paprikakisérleti állomás Szegeden is megvan, csakhogy vegykisérleti állomás néven.
Végül kijelentette dr. Darvas, hogy készségesen tesz oly időben előterjesztést, hogy a rendelet végrehajtása három héttel elhalasztassék.
Ezután a malmosok nevében Ábrahám Szilveszter és Dobó Ignác, majd Seelenfreund Albert a kereskedők nevében kérte a három heti
haladékot. A kereskedők különben írásban fogják észrevételeiket az illetékes helyre juttatni.
Végül Csiszár István beszélt még a paprikaÜgynökök ellen, amire Kugli Péter válaszolt és
visszautasította a vádakat. Akinek nem tetszik
az ügynök, az adja el az árut közvetítő nélkül.
Az értekezletet Tonelli Sándor fél egykor zárta
be. Az utcán csoportokba verődve tárgyalták a
termelők tovább sérelmeiket és zajos kifakadások hallatszottak a korzó tájékán, a p: prika(átrak körül.

A földmunkás-kérdés a Ház előtt.
A nemzetgyűlés mai ülését fél 12 óra után
nyitotta meg Scitovszky Béla elnök. Napirenden
van az egyes külállamokkal való kereskedelmi
és forgalmi viszonyunk ideiglenes rendezéséről
SZÓ:Ó, a Duna végleges szabályozásáról szóló
és az áliaiforgalmi szavatosságról szóló törvényjavaslat harmadik olvasása. Mindhárom javaslatot h-rmadszori olvasásban e'fogadják.
Ezután a földmunkások vállalkozó szövetkezetének állami támogatásáról szóló törvényjavaslat általános tárgyalására térnek át.
A földmunkások 80%-a munkanélküli . . .
Első szónok Dénes István. A földmunkáskérdés Magyarország legégetőbb kérdése, sőt a
magyar nemzet létének kérdése. Ez a kérdés
okvetlenül megoldásra vár, mert hiszen a törvényjavaslat indokolása is megállapítja, hogy a
magyar földmunkások 80 százaléka munkanélküli, tehát kenyérnéiküli. Ezen okvetlenül
változtatni kell. A nagybirtokosok nem minden
tekintetben bánnak ugy a munkásokkal, mint
az keresz-ényekhez illik. Magyarországon nem
néppolilikát, hanem bankpolitikát csinálnak.
Sürgeti a tetteket, mert nézete szerint a kereszténységnek nem jelszavakban, hanein cselekedetekben kell megnyilvánulnia. A nagybirtokosok
nem tesznek eleget a krisztusi eszmének. (Gróf
Hoyos Miksa: Nem ért maga shhoz. Ernst
Sándor: Ez a parlamenti beszéd? Várnai
Dániel: Ez az egyetlen hely, ahol beszélhetünk.)
A nagybirtokosokat
nem érdekli a nyomor.
Dénes István: A nagybirtokosok nem mennek
el a földmunkásokhoz, nem hallgatják meg panaszaikat. Nem érdekli őket a nyomor. (Erdélyi:
Csak nem használjuk ki "agitációra.) Ahelyett,
[ hogy segitenéríek ezeken a szegényeken, uzsorásoknak, spekulánsoknak adják ki a földeket.
' Ez a szomorú igazság. (Nagy zaj, a jobboldalon
' a padokat verik.) Nem érti, miéit van a tul-

o'dálon akkora idegesség, mihelyt a nagybirtokosokról van szó. (Nagy felháborodás a jobbo'dalon. Drózdy valamit Bogya felé kiált. Bogya:
Maga csak ne beszéljen, maga csak a szabad
szerelemről beszélhet.)
Dénes István: A nagybirtokosok megakadályozzák a földbirtokreform végrehajtását. (Zaj.
Felkiáltások: Mondja meg, kik azok. Hoyos:
Ne általánositson. Hegedűs György: Neveket
kérünk. Akik megakadályozzák a földbirtokreformot, megérdemlik, hogy az ország megtudja nevüket)
Dénes István: Megnevezné őket, sőt eklatáns
példával is szo'gá hatna olyan földbirtokosról,
aki elkergetett hárorri földmunkást, amiért bejelentetlék igényüket. (A jobboldalon verik a
padokat: Mondja meg, ki az 1 Hegedűs György:
Most már követeljük a nevét. Erdélyi: Addig
nem beszélhet tovább, amig meg nem mondja.
Hoyos: Ki vele, halljuk a nevét. Ernst: Nevezze meg, ki az)
Dénes István: Az illetőt Weiss Manfrédnak
hívják. (Óriási zaj) Kövelelték, hogy mondjam
meg a nevét az illető földbirtokosnak, de ennél
nem akar megállni, azt is megmondja, ki az
ügyvédje. (Felkiáltások a jobboldalon: HalljukI
Úgyis tudjuk 1 Rassay: Rubinek István. A zaj
fokozódik. Az elnök kéri Dénes Istvánt, hogy
maradjon a tárgynál, mert elkalandozásai felesleges izgalmakra adnak okot.)
Dénes István: A földmunkások hazaszeretetéről beszél. Megállapítja, hogy mindig a legjobb
hazafiak voltak, bár egy talpalatnyi földjük
.sem volt. Ök az igazi hazafiak, mert nyomoruk
ellenére is azok maradnak. A jómódú kisgazdának könnyű hazafinak lenni. A földmunkások
rettenetes nyomorúságának oka a munkanélküliség. Hangsúlyozza ismételten, hogy Magyarországon a földmunkások 80 százaléka munka
nélkül van. ( S z i j j Bálint: Téves beállítás. Nagyatádi Szabó: Ez nem igaz.) A kormánynak
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olyan javaslattal kellett volna a nemzetgyűlés
elé jönni, amely a munkanélküliséget szűnteti
meg. A földmunkásokon
csakis a földreform
végrehajtásával lehet segíteni.
Ezután az elnök a szónok kérésére ót perc
szünetet rendel el.
Szünet után Dénes István folytatja beszédét.
Ha a földmunkások helyzetén komolyan akarnak
segiteni, első fel-dat, hogy munkához juttassák
őket a földbirtokreform végrehajtása előtt. Ezután a földértékadótól beszél. Követeli, hogy
Magyarországon is hozzák ezt be, mint ahogy
Dániában behozták. A javaslatot elfogadja.
A következő szónok egri Nagy János: A
földmunkások nehéz helyzetén segiteni kell,
mert különben talajt teremtünk az izgatásokra.
A földbirtokreform még nem jelenti az összes
kérdések megoldását. Attól fél, hogy a földmunkások helyzete a földbirtokreform végrehajtása után is súlyos lesz. Sürgeti a mezőgazdasági ipar megteremtésének szükségességét. Majd
a szövetkezett eszme és gondolat jelentőségét
fejtegeti.
A szövetkezeti rendszer valósítja meg a termelők társadalmositását, a kommunistán pedig
a termelő eszközök társadalmositására törekszenek. A javaslatot elfogadja.
Kiss Menyhért szóul fel e?után. Kifejti, hogy
a munkáskérdés megoldását ezzel a törvényjavaslattal nem lehet keresztülvinni. Kifogásolja,
hogy a szövetkezetek támogatására csupán ötmillió koronát irányoztak elő. Kéri ennek az
összegnek a felemelését.
Kiss Menyhért: Ha egészséges szociáits közállapotokat teremt a kormány, jöhet ide Lenin,
vagy Trockij, itt ugyan nem tudnak izgatni.
Ha a magyar nép megtalálja megélhetését, ha
atyailag bánnak vele, nem keli a magyart irredentizmusra nevelni. A javaslatot elfogadja.
Az elnök jelenti, hogy mielőtt szavazásra
tenné fel a kérdést, nagyatádi Szabó István
földmivelésügyi miniszter kiván szólni.
Nagyatádi Szabó István: 0 maga sem akarja
a javaslatot ugy feltüntetni, mint valami nagy
dolgot. A javaslattal csak a földirunkások, vál-

— Egy . b u k a r e s t i " hir. A ma esti Magyarország irja: Az Aradi Hirlap február 4-iki
vasárnapi száma a következő valótlan tudósítást tartalmazza: A budapesti rendőrség a legnagyobb titoktartás mellett folytat nyomozást
abban a szenzációs bünügyben, melynek tárgya
a Horthy Miklós kormányzó ellen tervezett pokolgépes merénylet. A jelentés szerint a mult
hétfőn délután történt, hogy a kormányzó
szárnysegéde a kormányzó dolgozó szobájában
egy f'kör mögött pokolgépet fedezett fel, mely
fél 5 re vol* beállítva. A felfedezés 4 órakor
történt. A budapesti rendőrség csakhamar kézrekeritette a tettest egy Kovács Vilmos nevű ember személyében, aki nemrég lépett a kormányzó
szolgálatába. Kovácsot letartóztatták, bevallotta,
hogy a pokolgépet ö helyezte el a kormányzó
szobájában. Munkatársunk az ostoba koholmány
ügyében kérdést intézett Andreka Károly főkapitány helyettes detektivfőnökhöz, aki a következőket mondotta: Az egész tudósítás légből
kapott koholmány, amelynek a legkisebb alapja
sincs. Nyilvánvaló, hogy az egész me6ét Bukarestben gyártották, ahonnan az utóbbi időben
számos tendenciózus és valótlan hirt kürtöllek
világgá.
— Ujabb tárgyalás a bankok é s a MTI.
között. Ismeretes, hogy a TÉBE a Magyar
Távirati Irodával fennálló szerződéses viszonyát
fölbontotta és már február elsején nem is fizetett elő a Távirati Iroda külföldi közgazdasági
híreire. A miniszterelnök sajtóosztálya a mult
héten értekezletre hivla össze a TÉBE illetékes
képviselőit. Az értekezleten maga a miniszterelnök elnökölt, aki kifejtette, hogy közérdeknek
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lalkozó szövetkezeteinek az alapját akarja lerakni és életképessé (enni ezt az intézményt.
A Ház ezután a törvényjavaslatot általánosságban elfogadja, majd áttértek a részletes tárgyalására.
*
A részletes tárgyalások sotán Szeder Ferenc
és Kiss Menyhért nyújtott be módosítást az
egyes szakaszokhoz. A Ház a szakaszokat eredeti szövegükben fogadja el. Ezzel a földmunkások vállalkozó szövetkezetének állami támogatásáról szóló törvényjavaslatot részleteiben is
letárgyal'ák.
Mentelmi ügyek.
Mikovényi Jenő, a mentelmi bizottság előadója beterjeszti a bizottság jelentéseit az egyes
mentelmi ügyekben. Jelenti, hogy a mentelmi
bizottság Reinprecht Antal mentelmi jogának
felfüggesztését javasolja mindkét esetben. A
Ház ilyen értelemben határoz. Jelenti, hogy Urbanics Kálmán mentelmi jogának felfüggesztését ugyancsak javasolja a bizottság. A Ház igy
határoz. Jelenti, hogy a mentelmi bizottság Hir
György mentelmi jogának felfüggesztését is
ajánlja, hogy az eljárás ellene a nyugatmagyarországi felkelé böl kifolyólag lefolytatható
legyen. A Ház nem adja ki Hir Györgyöt.
Mikovényi Jenő jelenti, hogy Kiss Menyhért
nek kétrendbeli mentelmi ügye közül az egyikben a bizottság a menteimi jog felfüggesztését
ajánlja, a másik ügyben politikai zaklatást lát s
ebből
ügyből kifolyólag Kiss Menyhárt kiadását nem javasolja. Majd Lingsuer Albin kétrendbeli, Vancák János egyrendbeli mentelmi
jogi felfüggesztéséről számol be. Eőry- Szabó
Dezső, Griger Miklós és Lakó Imre ügyében
politikai zak atást lát s mentelmi jogukat nem
függeszti fel a Ház.
Ezután Petrovich György beterjesztette a
Petőfi emlékérek törvénybeiktatásáról szóló
törvényjavaslatot.
Az elnök napirendi indítványt lesz. A nemzetgyűlés holnap, február 7-én délelőtt tíz órakor
tartja legközelebbi ülését.
A mai ülés három órakor ért véget.

tekinti a bankok és a MTI közötti régi viszony
helyreállítását. A TÉBE vezetői hosszas kapacitálás után meg is férték, hogy ebben az
ügyben összehívják a választmányt. A választmányi ülésen igen heves kifakadások hangzottak el a MTI. ellen, a többségűek azonban az
volt az álláspontja, hogy a miniszterelnök kívánsága előtt meg kell hajolni, azonban érvényesíteni kell a Távirati Irodával az összes követeléseket. Végül abban állapodott meg a választmány, hogy ujabb tárgyalásokat kezd-a
Távirati Irodával, azonban nem hajlandók havonként tovább 12000 svájci frankot fizetni és
a szerződést csak rövid időre, rövid felmondási
idővel kötik meg. Kimondták azt is, hogy a
TÉBE a gazdasági hírszolgálat ellátásáról szükség esetén más módon is gondoskodhatik, mert
a külföldi gazdasági híranyag megszerzése nem
lehet monopolisztikus joga a Távirati Irodának.
— A városi üzemek egységesítése. A város tanácsa kedden délután folytatta az üzemek egységesítése ügyében megkezdett előzetes megbeszéléseket. Bokor Pál polgármesterhelyettes elnökölt az értekezleten. A taiács
hosszabb vita után megállapította az egységesített üzemek szabályzatát. Az üzemek élén egy
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a tanács tagjaiból alakítandó üzemigazgatóság
állna. A felügyelőbizottság tagjai pedig Skultéty
Sándor főszámvevő, Turóczy Mihály tiszti főügyész és egy a közgyűlés által megválasztandó
bizottsági tag lesz. A tarvezetet a tanács a
februári közgyűlés elé terjeszti.
— A szőrmebehozatal korlátozása. A
pénzügyminiszter elrendelte, hogy folyó évi
febrár 10-től kezdve a vámhivataloknak az utasforgalomban csak olyan sjőrmebundákat és
boákat szabad vámmentesen és külön engedély nélkül beengedni, melyékről kétségtelen,
hogy az illető utas azt eredetileg Magyarországból vitte ki és most ide csak vissza hozza.
Tekintettel erre, minden utas, férfi vagy nő,
aki Magyarországot szőrmebundában,
vagy
boával elhagyja, a bundát, vagy boát saját érdekében a kiviteli vámvizsgálatot teljesítő vámhivatallal, aki p dig oly vonatfal, vagy hajóval
utazik, melyen a vámvizsgálatot útközben végzi
a vámbizottság, ezzel azonossági jellel látttís<?a el.
Ingyen m a l a c kisorsolás helyett, mint hirlik, egyik
szegedi mozivállalat a jövőre a Központi Tejcsarnok
trappista sajtjából l - l karikát fog kisorsolni.
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Telefon:
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Szerdán és csütörtökön, február 7. és 8-án
Az idény legnagyobb vig kalandorfilmje:
=d

Ezren e g y ellen!
Egy ujságiró és egy hercegkisasszony kalandja 3
részben, mindhárom egyszerre, egy előadásban.
Főszereplő: MACISTE, a legkedveltebb olasz óriás.
1. rész: A halál torkában. II. rész: Ki mindent mer.
III. rész: Maciste diadala.
Azonkívül :

Egy eredeti „ Ő " burleszk.
Előadások ke.deta fél 5, 7 és fél 10 órakor.
Péntektől vasárnapig

Shakespeare Othelló-ja

Emil Jannings és Lenkeffy Icával a fősaerepben.
Telefon:
16—33.

Széchenyi Mozi

Telefon: |
16-33.

Szerdán és csütörtökön
február hó 7. és 8-án

A sátán hiénái.
A legbravurosabb amerikai filniattrakció
harmadik, befejező része
10 felvonásban.

Az előző részek tartalma
is bemutatásra

>

kerül 111

E l ő a d á s o k k e z d e t e : 5, 7 és 9 órakor.

Szeged, 1923 február 16.
— Jóváhagyta a belü<ym tHatter az lnségadót. A város törvényhatósági bizottsága
— mint ismeretes — a főispán előterjesztésére
a földadó és jövedelemadó husz százalékát vetette ki a város közönségére inségadó cimén.
A közgyűlés határozatát a belügyminiszter most
hagyta jóvá és igy a törvényes erőre emelkedett szabályrendelet végrehajtását rövidesen
megkezdi a varos hatósága. A húszszázalékos
inségadó körülbelül harminc millióval gyarapítja az inségalapot.
— KÜLFÖLD. A Páris közelében lévő Ricetre községben egy Mouteller nevü egyén két embert meggyilkolt, több rendőrt revolverrel megsebesített, egy
rendőrtisztet agyonlőtt és öngyilkosságot követett el. —
Az Írországi Bandonban 10 fogoly forradalmár katonai
felügyelet alatt egy kőtorlasz lehordásával foglalkozott.
Hirtelen egy akna robbant fel, amely két felkelőt megölt, két felkelőt és két katonát súlyosan megsebesített.
— A svájci nemzeti tanács elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely a szövetségi tanácsot felhatalmazza,
hogy a Népszövetségnek Ausztria talpraállitására irányuló munkaiában 20 millió aranykoronával résztvegyen.
— Az uj olasz nemzeti milícia ma vonult fel először
a Quirinál és a parlament épülete elé diszőrségre. A
milícia rendes katonai nadrágot, fekete inget és fekete
fezt visel.

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. 995
— Uj állami rendSrtiazt. Pottyondy Miklós volt
városi rendőrkapitány a mai napon az állami rendőrség szolgálatába lépett.

flétfőtól csütörtökig lesz az Intolerance

műsoron a Korzó Moziban. Ilyen érdeklődés filmet még nem előzött meg. mint az Intolerance-i.
Már ma, amikor az előzetes jelentés még ki
sem jött, rengeteg jegyet vittek el az előadásokra és már ma biztosítva van, hogy az öszszes előadások azon a négy napon táblásházak
előtt fognak lefolyni. Mind a négy napon keresztül naponta négy előadás lesz és pedig 3,
5, 7 és 9 órai kezdettel. A Korzó Mozi igazgatósága felkéri a közönséget, hogy a telefonon rendelt jegyeket az előadást megelező napon vegye át, mert az elő ;dás napján senkinek sem garantálja a telefonon megrendelt jegyét. Már ma szerdától kezdve lehet az %Intolerance-ra jegyet váltani.
— A SzAK hangversenye. Kívánatos és
teljes érdeklődés várja a SzAK szerdai nagy
hangversenyét, amely fél 9 órai kezdettel a
Tisza-szálló termében fog lezajlani. A művészszereplők kvalitásai és a dus műsor biztosíték
arra, hogy a közönség teljes kielégülést fog
találni a nagy érdeklődést keltő hangversenyben, amelynek keretében Móra Ferenc szabad
előadással, Venczel Béla, az Opera kiváló
basszistája, aki ma este már megérkezett, repertoirejának leghatásosabb számaival, Gödri
Kató operaáriákkal és müdlokkal, Breuer
Miria hegedümüvésznő mesterének,
Hubaynak és Tartini-nek két kiváló alkotása előadásával szerep:!.
Maclste, ez a világhírű atléta-filmszinész
szerepel a Belvárosi Mozi szerda és csütörtöki
grandiózus műsorán a bemutatásra kerülő Ezren
egy ellen cimü három részes kalandorfilmben,
amelynek mindhárom részét egyszerre egy előadásban pergeti le a Belvárosi Mozi. Miután
pedig a film lejátszása legalább 2 és egynegyed órát vesz igénybe, ezért szerdán és csütörtökön az előadások fél 5, 7 és fél 10 órakor kezdődnek. A rendkívül .nagyszabású film
nemcsak ez okból, de nagyszerű meséjénél és
fordulatos cselekményénél fogva is óriási érdeklődésre tarthat számot. Soha még ilyen
nagyszabású vig kalandorfilm nem létezett, s
Maciste még ilyen hálás szerephez soha sem
jutott, mint ebben a filmkolosszusban. Az előadást egy eredeti Ő vígjáték vezeti be.

Házakat, földbirtokokat,
fÍ7!f><»lr»f
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<roda által, az OFB. engedélyével
Széchenyi-tér 6. szám.
Telefon 10—54. 865 Törvényszék szomszédságában.
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SZEGED 5
— Aki a bíróság előtt gyilkolt. Emléke- j
— „A magyar Himnusz éneklése nem
zetes, hogy Kovács (Kotor) András gerendási bűncselekmény." A kassai ítélőtábla a magyar
lakost halálra, majd életfogytiglani fegyházra Himnusz éneklése miatt pörbe fogott Korlát
Ítélték, mert 1921 január 25-én a biróság előtt Endre és társai ügyében fölmentő itélelet hofelperesét, Timár János járási írnokot leszúrta. zott, amelyet azzal indokolt, hogy a magyar
Dr. Eisner Manó, Kovács védője néhány hó- Himnusz éneklése nem bűncselekmény.
nappal ezelőtt ujrafölvételi kérelmet nyújtott be
— Miskolcról hallgatják a z O p e r a h á z e l ő a törvényszékhez, mert orvosi szakvélemények- adásait. Miskolcon megalakult a Telefon Hírkel igazolta, hogy a vádlott a gyilkosság elkö- mondó Rt., amely szombaton rendezte az első
vetésekor nem volt beszámítható. Az orvosi és próbaelőadást a polgármesteri hivatalban, ahol
az igazságügyi orvosi tanács véleménye alap- az egybegyűlt nagyszámú közöiség a kapcsolóján az ujrafölvételi kérelemnek helyt adtak, sőt táblákra sterelt hallgatókon át hallgatta a budaKovács (Kotor) Andrást szabadlábra is helyez- pesti Opera előadását. A közönség harmincas
ték. Az újrafelvételi tárgyalást Vild Károly el- turnusokban hallgatott egy-egy részletet a
nöklete alatt szerdán tartja meg a törvényszék. Faustból.
Figyelmeztetés nélkül tudja mindenki, hogy
S c h w e l g e r I l o n k a nőiruha divattermében
a legtökéletesebb cipők legjutányosabban Ro- (Jókai-u. 6 7 tavaszi ruhák, kosztümök, kabátok,
bitseknél kaphatók. Külön mértékosztály luxus- estélyi ruhák a legszebb kivitelben készülnek.
cipők készítésére berendezve. Feketesas-u* 1(5. 76 Telefon: 8—13.
g,
Arany, ezflatbeváliáa Tóthnál, Kölcsey-utca 7. 646

„Czinner-azalámi" minden csemegeüzletben kapható.

A t ő z s d e t a n á c s elhatározta, hogy a tőzsdenapok számát redukálja. Ezen a héten csütörtökön, a jövő héten kedden nem lesz tőzsde.
Külön bizottság fog foglalkozni a tőzsdeidő félórával való megrövidítését illetőleg és a régebbi
félórás zárlat visszaállításáról. A tőzsdetanács
intézkedése a határidős gabonakötések ellen,
hir szerint arra indította a malmokat, hogy
ezentúl lisztet is csak prompt szállításra adnak
el. A malomkoncentráció ebben a kérdésben az
előzetes megállapodás
alapján egyöntetűen
jár el.

Vasút 1400, Városi Vasút 14o0, Déli Vasút 8000, Államvasút 24000, Anglóbank 5800, Bosnyák Agrár 1900,
Iparbank 1350, Hermes 1500, Ingatlanbank 7800, Forgalmi
Bank 830, Keresk. Hitel
, Földhitelbank 19000, Közp.
Jelzálog —, Városi Bank 560, Merkúr 620, Nemz. B.
és Tak. 1800, Keresk. Bank 36500, Cseh bank 850, Belvárosi Tak. 1850, Lipótvárosi 425, Egy. Bpest Főv.
,
Kőbányai Tak.
, Magyar Alt. Tak. 4025, M. Orsz.
K. Tak.
, Pesti Hazai 31000, Első M. Bizt 60000,
Fonciére 10000, Magyar-Francia
, jég 2loO, Pannónia
, Borsód-Miskolci 17600, Concordia 7000,
E. Bp. Gőzm. 27000, Gizella 10500, Hung. Gőzm.
16000, Királymalom 6000, Viktória 36000, Transdanubia
10300, Union Gőzm.
> Beocsini 95000, Borsódi 30000
Lőrinci 17500,
Cement 19000, Északmagyar 41000,
Szászvári 29500, Kohó 55000, István 4309, Kőb. Göztégla 17000, Drasche 34500, Magnesit 185000, Magyar
Aszfalt 8000, M. Alt. Kőszén 1630Ü0, Kerámiai 12500,
Nagybátonyi 4900, Újlaki 16OOO, Urikányi 97000, Athenaeum 14800, Franklin
, Glóbus 3300, Pallas 7500,
Révay 4500, Coburg 5700, Csáky 3500, Gazd. Gépgyár
39000, Fegyver 195000, Ganz-Danub. 1325000, Ganz-Vili.
300000, Gép- és Vasút 6500, Győrffy-Wolf 6500, Kaszab
12000, Kühne 8200, Láng 22000, Lipük 3300, Mág
95C0, Magy. Acél 20000, Magyar-Belga 15500, Motorgyár 5700, Ólom 4500, Vegyipar 44ÜO, Vagongyár 9053,
Roéssemann 8400, Schlick 12000, Schuller 8400, Teudloff-D. 7200, Wörner 2900, Hoffner 10800, Ált. O. Légsz.
25000, Bárdi
, Baróti 2400, Bóni 19500, Brassói
45000, Chinoin 4850, Danica 10900, Égisz 2500, Izzó
74000, Textil 2350, Gyapjumosó 15000, Papíripar 2400,
Részvénysör 41000, Szövő kötő 10500, Spódium 8400,
Temesi szesz 12000, Felten 85000, Fiumei rizs
,
Flóra 21000, Fővárosi sör 6950, Goldberger 15800,
Gschwindt 65000, Haltenyésztő
, Hungária Mütr.
50000, Juta 13700, Kábel
, Karton 27500, Keglevics
1175, Királyautó 1600, Királysör 7400, Keleti 7350,
Klotild 8000, Kőb Polg. sör 54000, Ligetszanat. 2500,
Cukoripar 770000, Lámpa 35000, Auer 21750, M. Kender
, Őstermelő 11700, Ruggyanta 19000, Részv. Szalámi
5000, Vas. forgalmi 6000, Marosv. Petr. 5200, Óceán
9100, Olajipar 10200, Phöbus 6550, Püspöki 1275,
Schwartzer
, Szikra 16000, Uj Georgia 95000,
Stummer 195000, Telefon 25500, Temesi sör 11003, Pan1
nonia 5000, Török 2200, Turul
, Pamut 30000,
Unió szinház. 1675, Vm. mezőgazd. 1900, Vasm. Vili.
8000, Vili. Pezsgő 3300, Zagyvapálfai 11500, Mezőgazd. 105000, Klein és F. 4530, Általános Faip. (Merk)
975, Fiumei cserző
, Egyes. Fa
, Fornérgyár
5300, Guttmann 16500, Hazai Fa 12250, Kőrösbányai
1100, Kronberger 4200, Lign. Tröst 1455, Hitel Fa
,
Erdő 1200, Magyar Lloyd 2100, Malomsoky 3200, Nemzeti Fa 19000, Naschitzi
, Neuschl. L. 1425, Ófa
28500, Orsz. Fa
, Rézbányai 5200, Szlavónia 3475,
Union des Usine 99000, Viktória but. 1950, Zabolai
14700, Zentai és R. 18500, Honi fa 17oO, Magyar Amer.
4600, Adria 52000, Atlantica 5750, Levante 110000, Bur
loOO, Miskolci 6000, Trust 13000, Konvertált
,
Hazai Uj Vörös Ker.
, Erzsébet szan.
, Békéscsabái gőz 7500, Stef
, Szegedi Kender 52000,
Diana 2600,
Krausz szesz 22000, Kunossy
,
Nova 515 J, M.-Német
, Törökszentmiklós 5200.

A kolbászáruk és a k á p o s z t a kivitele.
Az országos közélelmezési tanács export-import
bizottsága kedden délután dr. Szabóky Alajos
elnöklésével ülést tartott. A szakbizottság foglalkozott a kolbászáruk kivitelének kérdésével
és hozzájárult ahhoz, hogy marhahúsból készített kolbászáruk az eddigi 10*/, helyett 20*/,
sertéshús hozzáadásával készítve az eddigi feltételek mellett kivihetők legyenek. A szakbizottság hozzájárult ahhoz is, hogy egyelőre 50
vaggon savanyitott káposzta ekszportáltassék
megf .lelő kiviteli illeték mellett, melyet a kormány fog megállapítani.

TŐZSDE
A deviza központ árfolyamai Valuták: Napoleon
9900, Font 12275—12575, Léva 1550—1650, Dollár
2660—2735, Fr. frank 168-178, Márka 750-850, Lira
127—133, Osztrák korona 370—390, Lei 1200 -1300,
Szokol 7750—8150, Sv. frank 495—515, Kor. dinár
2600 -28U0, Lengyel márka 725-825, Holland forint
1037-1072, Belga ft- 149—157, Dán korona 495-520,
Svéd korona 700—730, Norvég korona 49750—52250.
Devizák:
Amsterdam 1037—1072,
Bukarest
1200—1300, Kopenhága 495—520, Krisztiánia 497—522,
London 12275—12575, Berlin 750—850, Olasz 127—133,
Páris 168—178, Prága 7750-8150, Stockholm 700—
730, Svájc 495—515, Bécs 370—390, Belgrád 2600—
2800, Newyork 2660—2735, Varsó 725—825, Szófia
1550-1650, Brüssel 149-157.
,
b) Zárlat: Berlin 0.01'I,, Hollandia 209.50, Newyork
531.—.London 2483, Páris 33.95, Milánó 25.7>, Prága
15.67, Budapest 0.20, Belgrád 4.90, Bukarest 2.50,
Szófia 3 20, Varsó 0.01»„ Bécs 0.0074' 4 . Osztrák bélyegzett 0.0075.
A Magyar Általános Takarékpénztár értékpapír
és devizamegbizásokat gyorsan és kulánsan teljesít. iea
Értékpapírok 1 Angol-Magyar 2300, Hazai 6000,
Agrárbank 900, Magyar-Hitel 18000, Jelzálog Hitelbank
450, Leszámítoló Bank 2725, Olasz Bank 800, Osztrák
Hitel 2300, Salgó 62000, Rimamurányi 9850, Közúti

Shakespeare

Othelló-ja

Sámson és Delila

Emil Jannings, Lenkeffy Ica, Puttyi
Lia és Werner Kraussal péntektől
vasárnapig a

nagy biblikus dráma febr.
12-től 14-ig a

Belvárosiban.

Belvárosiban I

58RSH UJABBAN ÉRKEZETT

mindenféle tollat, bőrt és
gyapjút legmagasabb árban
vásárol
Rosner Ödön éa Társa
Petőfi Sándor-sugárut 12.
Telefonhivó 14-47.
44

selyemfényű gyapjufonál gyönyörű színekben a legolcsóbban kapható

Fonálházban,

Kossuth Lajos-sugárut 1.

Szeged, 1923 február 11.

4 SZBOBD

APRÓHIRDETÉSEK

Irányzat A mai tőzsdeüzlet tartott irányzattal indult,
sőt egyes értékekben a tőzsdeidő első perceiben kisebb
vulások is mutatkoztak. Nem sokkal nyitás után azon-

g

Antik perssa fflágönySk
három ablakra és perzsa
összekötők eladók Kazinczy-utca 6. sz., földszint,
3. ajtószám.
Több éveTgyaköríaítaTbirö
gép- és gyoralró, valamint önálló I«velez8n5,
ki a könyveléshez is ért,
megfelelő állást keres,
esetleg délutánra. Megkereséseket Postafiók 10. alá
kérek.
isi

in a mai prolongádós nap teljes mértékben éreztette
hatását, ugy hogy az irányzat csakhamar elgyengült,
sőt később erőteljesen ellanyhult. Ennek a tendenciának kialakulásához jelentékeny mértékben hozzájárult
az, hogy a hetipénz igen megdrágult, ára 6*l»V*a emelkedett, amely nemcsak a gyenge kezeket kényszeritette
hausse-pozlciójuk feladására, de igen sok értékpapírtulajdonost eladásra ösztönzött, hogy az ez által felszabadult tőkéket kölcsönpénz-üzletben gyümölcsöztessék. A gyengüléshez hozzájárult még, hogy a napi
kontremin kihasználva az irányzat megváltozását, jelentékeny mértékben fedezetlen eladásokat eszközölt, ugy
hogy végeredményben a helyi tőzsdeüzletben egyes
papíroknál 20*l,-ig terjedő árveszteségeket okozott. Az
irányzat egészen zárlatig gyenge volt. Közvetlenül zárlatkor a hangulat várakozó, a forgalom csekély.
T e r m é n y t ő z s d e . Az irányzat határozottan lanyha
volt és a kereslet a tőzsdeidő első felében teljesen
tartózkodott a vásárlástól. A tőzsdeidő második felében ez a körülmény a kínálatot az árkövetelés leszállítására késztette és alacsonyabb árfolyamokon újból
akadt vevő, ugy hogy zárlat felé búzában az üzlet
megélénkült. Rozsban nem volt forgalom és takarmánycikkekben csak elvétve jött létre kötés.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
12700-12800, egyéb 12600—1P.700, 78 kg.-os tiszavidéki
12800—12900, egyéb 12700—12800, rozs 8000—8100,
takarmányárpa 8100-8400, sörárpa 8000- 8200, köles
8500-9000, zab 8000-8100. tengeri 8100-8300, repce
14000-14500, korpa 5150-5200.

é

Dveget bármily mennyisegben, férfiruhát, fehérneműt a legmagasabb árban veszek. Weissenberg,
Attila-utca 8.
855

_ •
lielen-nanK

ur

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

GÓLEM

megszületése és halála
a Korzóban!
Harisnyák, keztyük,
pamutok és mindennemű rövidáruk
legolcsóbban kaphatók

Slern Dávidnál,

46

Mikszáth Kálmán-u. 17.

Tanulókat és tanulóleányo78
kat felveszek.
Világ cipőgyár, Iskola-u. 23.
Felszámolás miatt 3 r S 2 !

férfi-,

fiu-sés gyermek-ruhákat.
szabóság!

Vajda és Kővári rt, Kölcsey-u. 3. Tel. 12-22.

Olcsóbb a vasúti szállításnál
ha

BÉCSI
NEMZETKÖZI VÁSÁR

//Szinház. ás //
// Művészei//
A szinház heti műsora :

ivatalnoknő oly gavallér úriember tisztességes barátságát keresi,
aki őt naponta a Központi
Tejcsarnok hírneves trappista sajtjával ozsonnára
ellátná.
m

étel,
Tözsdepapirok veladá-

K e r e s k e d ő k é s I p a r o s o k nyomtatványszükségletüket a Délmagyarország
Hirlap és
Nyomdavállalatnál
szerezzék be. Telefon 16-34.

Szerda : Három a kislány, operett.
Csütörtök: Bíboros. [Palágyi Lajossal.) B. 5.
Péntek: Ju-shi, operett, (tiemutató.) B. 6.
Szombat 7 órakor: Ju-shi. A. 6. — 10 órakor: a
Palágyi-párral Az elnökné, bohózat.
Vasárnap délután: Hazudik a muzsikaszó. — 7-kor:
Ju-shi. — 10-kor: a Palágyi-párral Az elnökné.

H

1923 március 1 8 - 2 4 .
t

Legkedvezőbb
bevásárlási alkalom
az

összes

szakmák

—

szamára.

TEHERAUTÓ
val szállít, melyekből 40 darab uj és használt raktáron
V., Caanády utca 3.
Telefon 4 6 - 0 1 .

RÓKA RT.
TEHERAUTÓTELEP

1X1=1
EGYSZER EGY

/
kísérletet tegyen a közismert
4 0 0 0 belföldi é s külföldi kiállító.
* Filharmonikus hangverseny. Nagyszámú
Felvilágosítást nyújt
közönség előtt játszottak ma délután a filharmonikusok, akiknek szereplése értékes kufturát
vásárlásával és soha mást nem kíván.
a Wiener Messe H.-G, Wien VII,
jelent. Kár, hogy a társaság tagjai gyakran válKapható állandóan a
MessepalasI,
toznak és emiatt a játék összhangzatossága a
valamint
kívánatos módon sem nem fejlődhet, sem nem
alakulhat ki teljesen. Mai koncertjük műsorán
fióktejcsarnokaiban.
a szegedi kereskedelmi és iparkamara.
Mozart: Don Jüan nyitánya, Volkmann: B dur
szimfóniája és Wagner: Császár indulója szerepelt. A müveket elég lendületesen hozták, a Mindenkinél legmagasabb ! T n l l a l
ó c
fan
1*4
minden fajtat v e t z e k .
l ö l i a i
W l í l
X
Hivásra házhoz küldök.
legszebben Volkmann Szimfóniáját, amelynek á r o n v e 8 z e k :
t a t a a s a t , ! Telefon 10—61, 11—21. g fíQFFMANN. Tábor-utca 5.
báját és hangulatát érzékelletni tudták. A konólmot, h o r g a n y cert keretében szerepelt Cholnoky Margit, aki rheuansat d, é knikkelt,
o t , tollat, ü v e g e k e t , f e l s ő
zenekari kiséret mellett a Figaro házasságából ,B a l s ó r u h á b a t . B o l d o g a s s z o n y a Nagykörúttal J
a nagy áriát, majd a Bolygó hollandiból Senta s u g á r u t 40. ssz.,
zemben.
Ami még sohasem
zsewBeHi.
balladaját énekelte a jó iskola és a stílus i r i .
volt, az valóra válik.
figyelemremélió előnyeivel. Jó ideje, hogy nem
Bútorozott szobai ke- j
Nagyon olcsón,
jelentkezett a közönség előtt és azóta előnyére resek lehetőleg kiilon be- ,
esetleg ingyen kap
járattal, a belváros kor- j
vállozott a szövegkiejtése és hangja is erősö- nyékén.
m i n d e n t , ha az
Ajánlotok „Meg- •
dött, különösen a felső fekvésében. A közönség fizetem" jeligére a kiadonap vásárol,amelyet
zajos tapsokkal honorálta debüjét és a lelkes hivatalba kéretnek.
5H4
a közjegyző
tetszésnyilvánításokra Senta áriájának befejező Madalra, renaissance-mi- i
az urnából kihúz.
liők recekockákkal, batikolt !
részét meg kellelt ismételnie. A filharmonikuso- terítők és zsebkendők jukat Fichtner Sándor vezényelte.
tányos áron eladók Bod* A miskolci szinház operaprogramja. zási festőművésznél, DuTekintse meg a kiSzerencsenap, vagyis
12, Engel-ház.
Sebestyén Géza operaegyüttesének kiváló telje- gonics-tér 183
ingyen nap lesz az,
rakatokat
és
figyelje
sítményei ől számolnak be a miskolci újságok.
melyet febr. 24 közE l c s e r é l n e m egyszobás
meg árainkat. Egy
A mult héten mutatták be Verdi legértékesebb modern lakásom kétszobás
napja közül közjegyalkotását: az Aidát, amely ezen a héten három- modern lakásért Belvárosösszehasonlítás
ző jelenlétében kiszor szerepel a szinház játékrendjén. A nagy ban. Leveleket „Magas
mi denkit meg fog
húznak, mert aki e
siker után az operaegyüttes nem tart pihenőt, 1 ráfizetéssel' jeligére a kinapon vásárol, az
győzni
a
r
e
n
d
k
í
184
hanem már is készül A zsidónő
előadására, adóhivatalba.
visszakapja pénzét.
v
ü
l
i
o
l
c
s
ó
s
á
g
r
ó
l
.
QVtgaktt
legmagasabb
amelyet az igazgató március közepén kíván
vesz. Úgyszintén férfi
megtartani. Hat hétig próbálják az operát, > áron
és női ruhaneműt Révész,
amelynek szinrt hozatala után A bolygó hollandi Hági udvarban.
G62
Linóleum, viaszosés a Bohémélet kerül műsorra. A jövő szezon- W e i t h e i m kassza, kettős ;
vászon,
bőrkabátok,
ban Wagner-ciklust rendez Sebestyén, aki ki- Wiese-gyártmány eladó: ,
utazóbőröndök, toa180 !
jelentelte, hogy operaprogramját minden áldozat Dór- gjpraktár.
lettcikkek, celluloidmeghozása mellett kivánja megvalósítani.
Kitűnő olcsó
áruk, alumínium fő* S z e d ő Miklós dr. oratórium és dalénekes
zőedények,villamos
hangversenye február 23-án a Tiszában. Jegyek
vezeték, háztartási
kapható
kaphatók a Friss Hirek hangversenyirodában.
cikkek és játékáruk.
Fried'ander és Rónai
* W Ü d b a u e r — K e r p e l y vonósnégyestársaság fa- és szénkereskedöknél
egyetlen hangversenye március 17 én a Tiszá- Báró Jósika-utca 20. szám.
ban. Jegyek e őjegyezhetők a Friss Hirek hang- T ö r t é n e l m i t á r j y u
versenyirodában.
K á r p i t o s é s
d i s z i t o i p a r !
könyveket veszek mugas

Trappista

sajtunk

Központi Tejcsarnok r.-t

INGYEN
! NAP!!

füfőssén;

Felelős szerkesztő: LÖVIK b AROLY.
Kiadó ; .Szeged" lapkiadövállalat r.-t.
Nyomja: Délmagyarország-nyomda, Szeged.

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

Állandóan i aktáron: KÉSZ DIVÁNOK, OTTOMÁNOK ÉS EBÉDLÖSZÉKEK.
Arany János-utca 4. %z.
3
Telefon 3 - 8 1 .
S c f a i m m e r l i n g J . Javítások
és alakitások
jutányos
áront

