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Békülés.
(B. 1.) Ez is egyike azoknak a frázisoknak,
amelyek már-már jelszóvá sülyednek a magyar
politikában és igy amúgy is súlytalan és szürke
jelentésük lassanként a gondolkodó ember szemében a semmivel lesz egyen ő.
Nem elöször és valószínűleg nem is utoljára
birdetie Beth en István gróf Hdnrichék legutóbbi
vacsoráján a békülést vagy legalább is óvatos
körülírásban olyasvalamit, amit a legprecízebben ebben a szóban lehetne összefoglalni. Unalmas és ezerszer elcsépelt dolog volna avval
foglalkozni, hogy ha ez a békülés meg nem
születik, vájjon kinek a hibájából marad el inkább : a kormánypártéból vagy az ellenzékéből.
Sürün és megdönthetetlen tényeket sorakoztatva
fel egymás mellé, hangzott az ellenzék padjaiból, hogyha nincs béke a parlamentben, ennek
oka a kormánypárt agresszivitása és az a kérdés, hogy mikepen lehetne békességet teremteni a küzdó parlamenti pártok között, akkor,
amikor az engesztelékenység hirdetését szinte
a tempó követi nyomon a renJtörvényjavaslat,
a házszabályszigoritás terve, vagy más olyan
körülmény, amelynek csak egy éle van és ez
az él is az ellenzék felé fordítva.
Béke ilyen körülmények között természetesen
nem lehet és ezt v lószinüleg maga a miniszterelnök is tudja. De ha ezt tudja, tudja azt is,
hogy miért hirdeti a béke szükségét. Hirdeti
egyszerűen azért, mert a háborúban és fórradalmakb n súlyosan vérzett magyar népben égő
vágyakozás, kinzó szomjúság él a béke után,
mert bekét áhítozik mindenki és ez az áhítat
olyan erős, h gy csak helyeselni tud akkor,
amikor valakinek ajkán a szót elhangzani hallja :
béke.
A kritikátlan szimpátiák felébresztésére valóban alkalmas a b ke hangoztatása, de komoly
politikusoktól mégis azt várná az ember, hogyha
frázist mondanak is, kijelentésük csak kopottságában, színében legyen frázis, de azért mégis
jelentsen valamit. A parlamenti béke hangoztatásának ped g nincsen értelme. Már tudniillik
akkor, ha békét és kiengesztelődést akar a politikában, nem pedig egyszerűen technikai jelentősége van, az, hogy a tárgyalások szelídebb
hangnemben folyjanak és hogy vita kOzben is
a lovagi kódex merev szabályai legyenek kötelezők. Hí ezt értik béke alatt: ezt nem lehet
elérni, de viszont nem is olyan követelés, amelynek politikai su'ya volna és amely tengelye
lehetne egy miniszterelnöki beszédnek.
Valószínű azonban, hogy nem ezt értik alatta,
hanem a politikai pártok kiegyenlítődését és ez
az, aminél egy pillanatra meg kell állni.
Kell-e ilyen béke, lehetséges-e ilyen béke és
szükség van-e rá?- Angliában a mindenkori
kormányok elég ügyesen és tehetségesen igazgatják a kormány kerekét és a két hatalmas
párt, konzervatív és liberális élesen szembe áll
egymással béke és a béke hangoztatása nélkül.
Sőt, ha valaki az angol parlamentben azt indítványozná, hogy e két párt béküljön, egyesüljön, vagy találjon közös platlformot, valószínűleg kinevetnék. A modern politika elemiiskolás
tanulói tudják már, hogy egy ország kormányzása csak konzervatívok és liberálisok együttes
működésével lehet sikeres, akármelyik van is
uralmon, a másik párt ellenhatására feltétlenül
szükség van.
Konzervativizmus, vágy liberalizmus — azoknak tulhajtásai nélkül — annyira alaptermészete
egy-egy embernek, hogy azt megfontolásokkal,
elhatározásokkal, logikával, a szükség belátásával megváltoztatni nem lehet. De nem is kell.
Maradjon konzervatív, aki az és maradjon liberális, aki ugy látja jónak. Álljanak szembe egymással a parlament küzdőterén és még ha százszor miniszterelnöki ajakról hangzik is el erre
vonatkozóan felhívás, ne próbáljanak mestersé-

ges megoldásokat találni, amikből az utóbbi
időben Magyarországon untig elég volt, ha jó
egy sem volt is.
Külpolitikai kérdésekben kaphat segítséget a
kormány az ellenzéktől, mert mai külpolitikánk
nem múlik liberalizmuson, vagy konzervativizmuson. De belpolitikai kérdésben szerencsétlensége volna az országnak, ha a parlamentben
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csak kormánypárt és kormányt támogató pártok, volnának, vagy csak ellenzék.
Ezt tudja mindenki, ha megfontolja a dolgot,
tudja a miniszterelnök is és ezért értetlenül áll
az ember vele szemben, amikor programbeszédben, beszámolóban, ünnepi vacsorán, vagy pártmegbeszélés alkalmából azt mondja: békülés,
vagy azt m o n d j i : egység.

Általános sztrájkot várnak a Ruhr-vidéken.
A mai páfisi reggeli lapok kiküldött tudósitóik'ól Düsseldorfból táviratot közölnek azzal a
hirrel, hogy a francia parancsnokság fokozott
ellenállásra számit német részről és a sajtó ezt
a közleményt bocsátotta ki: Biztosra várható,
hogy a hét végén a berlini kormány a megszállott területen ki fogja adni a jelszót az általános sztrájkra. A düsseldorfi távirat megjegyzi,
hoty ha tényleg bekövetkezik az általános
sztrájk, nem fogja készületlenül találni a megszálló hatóságokat.
A berlini lapok jelentése szerint a Ruhrvidéken, a wannei pályaudvaron francia katonák megtámadták az essen—hamburgi D. vonatot és az egyik személyvonatot. A vasúti
személyzetnek és az utasoknak ki kellett szállni.
Az egyik 64 éves vonaivezetőt, aki a vonat
ajtaját még hirtelen be akarta zárni, há ulrói
puskatussal ugy fejbe vágták, hogy röviddel
utána meghalt. Az utasokat, akik között sok
asszony és gyermek volt, a tisztek nekik szegzett revolveriel és a katonák feltűzött szuronynyal a pá yaudvar lépcsője felé szorították, ahol
olyan torlódás támadt, hogy a férfiak, asszonyok, g ermekek eg másra estek. A katonák
old ifegyvereikkel hadonászva belerontot ak a
tömegbe. A pályaudvar előtt három gépfegyvert
irányítottak a menekülő utasokra. A francia
lovasság nyomukban maradt mindaddig, mig
jól be nem értek a városba. Az u'asok és hivatalnokok nem tanúsítottak ellenállást. Az
egyik postabivitalnokot, aki nem akarta a postakocsiban lévő pénzt kiadni, szuronyszeg-zve
kényszeritették arra. A franciák elraboltak há r

rom ládát, amelyek több millió márkát tartalmaztak.
Minthogy a német posta- és táviróhivatalnokok nem hajlandók a te efonveze'ékeket kiszolgáltatni, a franciák a megszállott területen
mintegy 30 szikra ávirót állítanak fel.
A franciák megoltották a megszállt R*jnazónában annak a felhívásnak a terjesztését,
amelyet a birodalmi elnök bocsátott ki.
Az angol lapok párisi táviratai rámutatnak a
Franci ország közvéleményében mutatkozó elégedetlenségre, amely a Ruhr-vdék megszállásának eddigi eredménytelenségével szemben
megnyilvánult. A Daily Heiald jelentése szerint
Poincaré lépéseket lett annak a fenyegető válságnak a megelőzésére, amely a kamarában a
Ruhr-vidéken eddig foganatosított rendszabályok bevallott sikeitelensége miatt megnyilvánult. Hir szerint Poincarénak az a szándéka,
hogy mostani kormányát az 1914. évi koalíciós
kormány mintájára átalakítsa. Ugy hírlik, hogy
Tardieut felszótitották, csatlakozzék a tervezett
kormányalakításhoz, mint belügyminiszter, mig
Poincaré megmaradna miniszterelnöknek.
A Newyork Herald jelenti, hogy kérdést intéztek Benes külügyminiszterhez a kisántántnak
a Ruhr-vidéki konfliktusba való esetleges beavatkozása dolgában. Benes azt válaszolta,
hogy a konfliktus megoldása csakis Németország és Franciaország közvetlen tárgyalásai
révén reméhető. A kisántánt
beavatkozása,
mely puszta demonstráció lenne, aligha volna
lehetséges.

Atcsoportulások előtt.
(i4 Szeged budapesti tudósítójától.)
Az a
bom'á-i processzus, amely a politikai életben
megindult és amelynek gróf Bethlen István
néhány nappal ezelőtt a Ritz-szállóban elmondott beszéde csak egyik jeientős állomása és
láncszeme volt, hatalmas lépésekkel közeledik
a végső kifejlődés felé. A miniszterelnök liberális
állásfoglalása két irányban érezteti konzekvenciáit. Magában az egységespárlban a szélső jobboldali csoport védekező hadállásba vonult és
pozíciójuk erősítése céljából érintkezésbe léptek
a Wolff-párttal és az ellenzéki pártok egyes
rétegeivel. Egyelőre a maguk részéről nem
kezdeményeznek semmiféle akciót, de mint
értesülünk, már is teljes megállapodás jött létre
közöttük a tekintetben, hogyha az egységespárt
a miniszterelnök beszéde nyomán valóban és
nyiltan liberális alapokra helyezkedik, uny uj
pártot alakítanak és a legélesebb harcot indítják
meg a kormánnyal szemben.
A Ritz-szállodabeli beszéd az ellenzéki frontra
sem marad hatás nélkül. Itt elsősorban a pártonkívüli képviselők csoportja az, amely legélénkebben reagál azokra a lehetőségekre, amelyek a miniszterelnök kijelentései nyomán a
parlamenti mezőny teljés átalakulását eredményezhetik. Mint értesülünk, a párlonkivüli képviselők csoportjának körében az a felfogás alakult ki, amelynek rövidesen kifejezést is fognak
adni, hogy a pártonkívüli képviselők a program
alapján hajlandók ellenzéki magatartásuk
éleit
letompítani és vállalják azt a feladatot, hogy a
baloldali ellenzéki pártokkal szemben való fel-

vonulásukkal a kormány pozícióját erősitik.
Mint a pártonkívüli képviselők csoportjának
egyik vezető tagja mondotta munkatársunknak,
a konzervatív liberális elveknek érvényesítése az
a cél, amelynek érdekében és amelynek alapján
készek álláspontjukat
irányítani és tempójukat
megszabni. Egyelőre minden erővel arra törekszenek, hogy a csoport kereteit kibővítsék és
egye őre a keresztény ellenzéki párt tagjai közül igyekeznek uj híveket toborozni. Amennyiben ez az akciójuk sikerrel jár, ugy nincs kizárva, hogy Andrássyt igazolják, mert Andrássy
semmi körülmenyek között sem hajlandó a pártonkivüliekhez csuttakozni. Miután azonban az
Andrássy-párt jelenlegi tagjai majdnem valamennyien Andrássy legszemélyesebb hivei közé
tartoznak, nem valószínű, hogy sikerül megbomlasztani az Andrássy-pártot. Ezzel szemben
nincsen kizárva, hogy amennyiben Gömbösék
és Wolffék aktív fellépésére kerül sor, Hallerék
vonulnak át a fajvédők táborába. Ugy látszik
tehát, hogy a politikában komoly változások
állhatnak elö, ami a pártok teljes átcsoportosulására vezetnek.
. Ez a különböző irányú mozgalom az ellenzéki szövetségen belül is érezteti hatását, amenynyiben itt is mozgalom indult egy szélesebb
alapokon nyugvó demokratikus polgári párt
megalakítására. Ezek a tárgyalások arra irányulnak, hogy az ellenzéki szövetség pártjait
és pártonkívüli politikusait szorosabb pártba
tömörilsék, ami ha sikerre vezet, egy 12—14
tagu párt jön létre.
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Ezzel a mozgalommal kapcsolatban a sajtó— Az uj párt megalakításának gondolata
ban különböző hirek jelentek meg a Rassay- nem tőlem ered, hanem a pártonkivüli ellenzéki
párt bomlásáról, amelyek azonban, értesülésünk politikusok és a Rassay-párt közös értekezletén
szerint, teljesen légből kapottak. Ha az uj párt vetődött fel. Erre az értekezletre engem is megmegalakul, ugy a Rassay-párt
természetesen hivtdk és a jelenlevők engem szemeltek ki arra,
feloszlik, miután a párt tagjai Rassay Károly hogy az uj tömörü'és lehetőségeit' megteremtvezetésével csatlakoznak az uj alakuláshoz. Az sem. A névre és programra vonatkozólag
eddigi jelek szerint minden remény meg van remélem, hogy rövidesen megállapodásra jutunk,
arra, hogy az uj párt a jövö hat folyamán de főirányunk úgyis adva van: a demokratikus
megalakul. Giesswein Sándor, aki valószínűleg j fejlődés, a jogrend helyreállítása és a jogegyenlőaz uj párt elnöke lesz, a következőket mon- ség demokratikus
értelmezése.
dotta a Szeded budapesti munkatársának:
'

Angol-török különbéke?
Csicserin orosz külügyi népbiztos tegnap a
lausannei konferenciáról Berlinbe érkezett. Csicserin az újságírók előtt kijelentette, hogy a
lausannei konferencia félbeszakítása egyáltalán
nem jelenti a háború kiujulását, hanem azt,
hogy a diplomáciai tárgyalá ok egyes kormányok közt fognak folytatódni. Egy angol-török
különbéke lehetőségéről lehet beszélni.
Konstantinápolyból jelentik: A szövetségesek
valamennyi h dihajója Szmirnában maradt.
Eddig semmiféle összetűzés nem történt.
A Szmirnáb3 -érkezeit francia ellentengernagy
látogatást tett a katonai főparancsnoknál. Hir
6zerint az ellentengernagy közölte a törökökkel
a hatalmak határozatát, hogy nem ismerik el a
kemalis'áknak azt a rendelkezését, amellyel a
békeszerződés aláírásáig korlátozni akarják a
török kikötők felkeresését. A megbízottak ujabb
jegyzéket nyújtottak át az angorai kormány képviselőjének. A jegyzékben követelik a szövetségesek a hadihajók visszavonulásáról szóló kiadott parancs érvénytelenítését.
A Curacio nevü britt kis cirkáló tegnap
Szmirnában a kikötő tiltott területén horgonyt
vetett és röviden utána Nicholson tengernagy
valamennyi szövetséges tengerésztiszt részvételével közölte a törökökkel, hogy a szövetségesek hajói mozgási szabadságának korlátozása a
békeszerződés aláírása előtt nem engedhető
meg. Ugyanilyen írásbeli nyilatkozatot adtak át

az angorai kormány konstantinápolyi képviselőjének azzal a hozzáfűzéssel, hogy a töröKök
eljárása beleütközik minden diplomáciai szokásba. A jegyzék ragaszkodik a tilalom viszszavonásához. A francia és angol kormány közösen lép fel ebben a kérdésben.
Washingtonból jelenlik: Mint a külügyminisztérium közli, Amerika nem csatlakozott a
hatalmaknak a tiltakozásához, melyet az idegen
hajóknak a szmirnai kikötőkből való kiutasítása
elen tettek.
A Matin londoni tudósítójának értesülésa
szerint lord Curzon me^be egedett. Betegsége
azonban úgynevezett politikai betegség, a menynyiben visszavonulásán k oka az, hogy az angol kormány szenir hányásokkal illette azért,
mert túlságosan 'kidomborította állandóan a
szövetségesek közös szempontjait és különösen
Bonar Law és a kormány többi tagjai is inkább
a külön uton járásnak a hivei és a miniszterelnök felszólította lord Curzont, hogy vagy kövesse a kormány programját, vagy mondjon le.
Az Havas iroda jelen i Berlinből: Ma délelőtt fentartással olasz forrásból eredő híreket
közöltek, melyek szerint a görögök a Felső
Marica egyik fontos pontján átlépték a köztük
és a törökök között felállított semleges zóna
határát. Az Havas iroda megállapítja, hogy
Párisba nem érkezett hasonló távirat, mely ezt
a hirt megerősítené.

Szeged, 1923 február 150.
Az eszme föltétlenül életre való. Én nem tudtam megoldani a kérdést, jöjjön más és ha
megoldja, halálomig mea culpázni fogok.
Wimmer Fülöp közbevetőleg megemlíti, hogy
ez a terv már Almássy idejében is felmerült és
Almássy is hozzájárult. Palágyi kijelentése megkQnnyiti a terv megvalósulást.
A színigazga'ó ezután röviden reflektál Wimmer Fülöp észrevételeire. Hivatkozott arra, nogy
a színé zek renitenskednek, az operaszemélyzet
tervszerűen megbetegedik, operettben csak külön díjazás mellett lépnek fel. — Nem bír
velük.
Balogh Káro'y és Wimmer Fülöp szinte egyszerre kérdeztek: Hát akkor mire való a
direktor ?
A két tagból, egy elnökből és négy
újságíróból álló bizottsági .ülés azután véget ért.

Mi lesz a gyufává*?

( 4 Szeged tudósítójától.) A 'gyufahiányt csak
a francia megszállás korában ismertük Szegeden. Annak ellenére, is, hogy Szegednek gyufagyára van, most ismét gyufahiányról beszélnek
az emberek. Ennek a rémhírnek az képezi alapját, hogy a legtöbb boltban nem adnak gyufát,
legfeljebb egy, vagy két dobozzal, de egy tucatot már semmiesetre sem szolgálnak ki.
A közönsíg természetesen nem tudja mire
vélni a dolgot. Senkit sem eltgit ki a kereskedő
váilvonog dása és az a szomorú rövid válasz,
hogy „a gyár nem ad elég gyufát". A közönség ketségbevonja, hogy a „Szikra" gyujtógyár
nem látná el a város szükségletét. Feltűnő,
hogy hónapokig, sőt évekig semmi b3j nem
volt a gyufával és most egyszerre megint gvufahiány van. A kereskedők spórolnak a gyufával.
Ezt a körülményt már az árvizsgáló bizottság
is észrevette, mert, mint értesülünk, legkö eiebb
foglalkozik a gyufahiány kérdésével és vizsgálatot akar indítani az ügyben.
A Szeged munkatársa kérdést intézett a
„Szikra" gyujtógyár ig izgatójához, m e n n y i b e
felel meg a valóságnak, hogy a gyufagyár nem
szolgálja ki a kereskedőket és nem ad ki kellő
mennyiségű gyufát. Kérdésünnre a következő
választ kaptuk:
— Nevetséges, hogy mi visszatartjuk a gyufát. Mi, kérem, pénzügyi ellenőrzés alatt állunk
(A Szeged tudósítójától.) Talán soha nem volt | tapasztalatai alapján. Elmondotta, hogy Három és amit gyártunk, azt még aznap ki is adjuk.
nagyobb szükség arra, hogy a város szinügyi a kislány olyan lehetetlen szereposztással került A gyufa elosztását nem mi, hanem a gyufaszínre, amely teljesen agyonütötte ezt a jó és központ, a budapesti eladási iroda intézi, aki a
bizottságának nevezett intézmény fokozott erő
vei működjön és legalább keressen, ha nem is népszerű operettet. Ilyen körülmények között termelést a szükségletek arányában osztja szét.
talál, egy olyan megoldási lehetőséget, amely senki sem csodálkozhat azon és legkevésbé Mi nem hisszük, hogy a kereskedők halmoznák
alkalmas lenne arra, ho^y a szegedi szinház csodálkozhat a szinház igazgatója, ha a közön- össze a gyufát, bir erre talán okot szolgáltatmaholnap botránnyá hízó ügyét kivezesse a ség napról-napra jobban elidegenedik a szín- hat a mai bizonytalan helyzet, az árak folytonos
jelenlegi bizonytalanságból. A szinügyi bizottság háztól. A felelősség feltétlenül az igazgatót ter- emelkedése. Viszont kétségtelen, hogy ezt maga
tagjait azzal a mandátummal választotta meg heli, mert hiszen a kérdéses operett szerepeinek a közönség is tudja és szeretne nagyobb menyannakidején a törvényhatósági bizottság, hogy betöltésére alkalmas erőkkel is rendelkezik. nyiségü gyufát biztosítani háztartása számára.
— amikor szükség van rá — legjobb tehetsé- Palágyi Lajosnak nem volna szabad a még
— Maga az esetleges áremelkedés azonban
gük szerint foglalkozzanak a színházzal, jelen- megmaradt közönség jóindulatát is eljátszani.
egyáltalában
nem tenni indokolttá az árufeljenek meg a színházi bizottság ülésein és az „Mindenki tudja — mondotta Wimmer Fülöp
olt fölmerülő kérdések elintézésével szavaza- — hogy ezelőtt én viseltettem legnagyobb szim- halmozást, hiszen tudott dolog, hogy a gyufa
tukkal, észrevételeikkel működjenek közre. A pátiával a színigazgató ur iránt és aki nálam árát a központi árvizsgáló bizottság állapítja
szinügyi bizottság tagjainak nagyrésze az utóbbi jóindulatubbnak mondotta magát, az festette meg és jelenleg az a helyzet, hogy a nagykeidőben teljesen megfeledkezett vállalt kötelezett- magát. Azt mondia az igazgató ur, hogy opera- reskedői öt, a kiskereskedők tíz százalékot
ségéről, a bizottsági üléseken egy kis számú együttese van. £n nem hiszem, mert nem lá- számithatnak a gyári árhoz hasion fejében. A
maállandó töredéken kivül soha nem jelennek meg, tom. Addig nem is lehet a szinház megmen- gyufahíánvt előidézheti, hogy a jelenlegi
pedig az ülésekre való meghívót minden tag téséről beszélni, amíg meg nem szűnik az a gyar gyufatermelés nem fedezi teljesen az ország szükségletét és importra szorulnánk. De
pontosan és állandóan megkapja. Hogy mi en- vurstlizás a színházzal, ami most folyik."
importálni sem lehet a gyufát, mert mig a belnek a nemtörődömségnek az oka, azt nem tudEzután Balogh Károly szólalt fel. Wimmer földi gyufa ára 9.75, addig a külföldi
gyufa
juk, talán elfogadható oka nincs is, de az bi- Fülöp fölfogását teljes egészében magáénak érzi
dobozonkint
legalább
20—22
koronába
kerülne
zonyos, hogy annak a tagnak, aki nem tudja, és biztosan tudja, hogy a jelenlegi körülmények
vagy nem karja teljesíteni vállalt kötelezettsé- mellett a szegedi szinház már nem élhet sokáig. Magyarországon. A gyufaimport körülbelül egy
gét, le kellene mondania mandátumáról és át A rossz, készületlen előadások, a lehetetlen év óta szünetel, mióta a szokol árfolyama
annyira felszökött.
kellene adnia helyét másnak.
szereposztás, a nivótlan darabok mindenkit elA gyufagyár igazgatóságának ezt az állásA szinügyi bizottság egyik utóbbi ülésén a riasztanak a színháztól. Pedig a cél nem lehet pontját nem vallhajuk teljesen a magunkénak,
színigazgató kérésére elhatározták, hogy a bi- más, mint az, hogy az elidegenedett közönséget mert ha a gyufa behozatala egy év óta szünezottság kiegészítését javasolják a város tanácsá- valahogyan vissza kell csalogatni és vissza lehet tel és ha a belföldi termelés nem fedezné a
nak. Qaál Endre kulturtanácsnok ezt a javasla- csalogatni, hiszen a jó előadásban bemutatott szükségleteket, akkor ezt a hiányt nem ma, hatot még nem terjesztette a tanács elé, hogy jó darab megtölti még ma is a színházat. A nem már egy évvel ezelőtt kellett volna megmiért nem, azt csak Gaál Endre tudja. Igy színházat más már nem mentheti meg, mint az, érezni. Mi inkább azt tartjuk valószínűnek,
minden maradt a régiben, a gyűlésen megjeleni ha a város közönsége veszi kezébe az ügyet. hogy a gyufa áremelkedése miatt következett
tagok száma pedig állandóan csökkent. A pén- A szinház élére egy stabil szervet kell állítani, be hirtelen a „gyufahiány" és ezért küldik néteki ülésen a tagok közül az elnökön, a szín- egy müvesz-erkölcsi alapon álló részvénytársa- mely üzletből az embert egy skatulya gyufa
igazgatón és a vendég Balogh Károlyon kívül ságot kell alakítani, arqely nem uzsora haszo- miatt.
csupán Wimmer Fülöp jelent meg. Az ülést nért dolgozik, hanem néhány százalékos jöveugyan megtartották, mert az elnök Balogh Ká- delemmel is megelégszik. Javasolja, hogy fog- .
Ddusy
rolyt is rendes tagnak vette és \gy a határozat- lalkozzék ezzel a gondolattal tüzetesen a szin- az irreguláris csapatok helyettes vezére, akit január
ügyi bizottság, dolgozzon ki részletes tervet és j 18-án elfogtak és halálra Ítéltek, okmányt irt alá, melyképességhez szükseges két tag együtt volt.
Ettől függetlenül az ülés lefolyása egészen ha sikerül a részvénytársaság megalakítása, ter- [ ben kötelezi magát, hogy közreműködik a felkelők fegyvereinek átadása és kapitulációja érdekében. A többi
érdekes volt. A jövő két heti műsort jóváhagyta jesszék a tervet javaslat formájában a tanács j: felkelő
vezért, köztük De Valérát is felszólította, hogy
a bizottság. Wimmer Fülöp ezután néhány ész- és a közgyűlés elé.
j vállaljon hasonló kötelezettséget.
Erre a kivégzéseket
Palágyi Lajos: Én nem fogok útjába állni. elhalasztották és bevárják a további fejleményekel.
revételt tett a legutóbbi előadásokon szerzett

Uj terv a szinház megmentésére.
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Éjjeli munka és mérnöki rendtartás.
A nemzetgyűlés mai Ülését fél 11 óra után
nyitotta meg Huszár Károly alelnök.
Pesti Pál a 3. számú biráló bizottság nevében teszi meg jelenlését Berky Gyula panasszal
megtámadott mandátuma tárgyában. Jelenti,
hogy a bizottság alaki hiányok miatt elutasította
és Berky Gyulát végleg igazolt képviselőnek
jelenti ki.
Az elnök jelenti, hogy Hébelt Ede sürgős
interpellációra kért Engedélyt, amit az elnökség
nem adott meg. Kéri a Ház hozzájárulását. A
Ház hozzájárul.
Napirend szerint következik a sütőipari
munka szabályozásáról szóló törvényjavaslat
tárgyalása.
Valkó Lajos kereskedelemügyi
miniszter:
Magyarország mindenesetre azok közé az
országok közé tartozik, amelyekben a munkásvédelem terén lassú ütemben történik a haladás.
Ennek megvan a magyarázata abban, hogy
Magyarország elsősorban agrárállam volt, ugy
hogy tizenhárommillió ősíermelővel szemben 3'4
millió volt az ipari lakosság száma. A trianoni
békeszerződés folytán bizonyos eltolódás következett be ezen a téren, ugy hogy a tizenhárommillió őstermelő lakosságból csak harmincegy
százalék maradt a csonka országban, mig a
3 4 millió ipari lakosságból 45 százalék. Számot
kell vetnünk meglevő helyzetünkkel, ahhoz kell
alkalmazkodnunk, amikor törvényeket alkotunk.
Azon vagyunk, hogy a most tárgyaláson levő
javaslatok után még több
munkásvédelmi
javaslattal jöjjünk a Ház elé. Ami a most tárgyalás alatt álló két törvényjavaslatot illeti,
elsősorban az éjjeli munka
szabályozására
vonatkozó törvényjavaslatot, meg kell jegyeznem, hogy én is szivesebben vettem voina, ha
egy olyan törvényjavaslatot készíthetnem volna,
amely taxatíve felsorolja azokat az iparágakat,
amelyekben az éjjeli munka megengedhető. Ami
a benyújtott határozati javaslatot illeti, kérem
osszák kétfelé azt. A határozati javaslat egyik
része, amely a nők és fiatalkorúak éjjeli munkájának szabályozására vonatkozik, hozzájárulok
a határozati javaslat elfogadásához. A második
rész taxatíve sorolja fel azokat az iparágakat,
amelyekben megengedhető az éjjeli munka.
Ennek elfogadását nem ajánlom, mert lehetséges, hogy rendezzük ezt a kérdést is.
A sütőipari és az éjjeli munka,
Ezután a Ház a sütőipari munka szabályozásáról szóló törvényjavaslatot általánosságban
elfogadja a részletes vita alapjául.
Az elnök szavazás alá bocsátja Jászai Samu
9. számú határozati javaslatát, amelynek első
részét a Ház elfogadja.
Ezután áttérnek a javaslat részletes tárgyalására.
Az 5. §-hoz Szabó József, majd az előadó
és Propper Sándor szól hozzá. A Ház azonban
eredeti szövegében fogadja el.
A 8. §-t Propper Sándor módosításával fogadja el a Ház.
A 12. §-nál Jászai Samu nyújt be határozati
javaslatot arra vonatkozólag, hogy a kenyérrel
és a cukrászsüteménnyel való házalást tiltsák be.
Valkó Lajos kereskedelemügyi miniszter kijelentette, hogy Jászai javaslata nem tartozik a
törvény keretébe. A Ház a §-t eredeti szövegében fogadja el.
A többi szakaszt változatlanul, vita nélkül és
igy a törvényjavaslatot részleteiben is e'fogedták.
Ezután az éjjeli munka szabályozásáról szóló
törvényjavaslat részletes tárgyalására térnek át.
Báró Lers Vilmos uj cimet javasol és pedig
az „Éjjeli ipari munka korlátozása". A Ház az
uj cimet fogadja el.
A többi szakaszt vita nélkül s igy a törvényjavaslatot részleteiben is letárgyalták.
Az elnök öt perc szünetet rendelt el.
feltalálók, technikusok és mérnökök.
Szünet után a mérnöki rendtartásról szóló
törvényjavaslat tárgyalására térnek át.
Hermann Miksa előadó ismerteti a javaslatot.
Már 50 év óta vajúdik a mérnöki rendtartás
kérdése. A javaslat nem zárkózik el az elől,
hogy mérnöki cimet viselhessen az is, aki csak
technológiát végzett s négy év óta technikai
vezető állásban működik, sőt a feltalálóknak
minden iskolai végzettség nélkül is adományozza
a mérnöki cimet. A javaslat csak felügyeleti

jogot igyekszik gyakorolni az összes mérnökök
fölött, nehogy visszaélések legyenek. Ezzel csak
a közönség bizalmát igyekszik fokozni a mérnöki kar iránt. A javaslatban a mérnöki tanács
is szerepel, melynek harminc tagja lesz és mint
legfőbb fórum lesz hivatva működni a tagfelvételi és fegyelmi ügyekben. Rassaynak a javislat nyolcadik szakaszához benyújtott külön
irditványát nem teheti magáévá. Kéri a javaslatnak ugy általánosságban, mint részleteiben
való elfogadását.
UJ numerus clausus.
Várnai Dániel: A mérnöki rendtartásról szóló
törvényjavaslat és a numerus clausu3 között
c^ak az a különbség, hogy az egyikben felekezeli, a másikban osztályelfogultság nyilatkozik meg, az egyik kulturális, a másik osztályharcot jelent. Ha negyven évig nem tartotta
szükségesnek sem a kereskedelmi kormány,
sem a törvényhozás a mérnöki kamarát, akkor
a negyvenegyedik évben sincs rá szükség. A
javaslat indokolását teszi birálat tárgyává. Szerinte a javaslat demokráciaellenes és az ország
ipari fejlődésére nézve káros. Ezzel kapcsolatban rámutat a felsőipariskolák és a műszaki
középiskolák, valamint a műegyetem szerepére.
Az utóbbi az elméleti kiképzésre a két előbbi
a gyakorlati kiképzésre helyezi a legnagyobb
súlyt. A felsőipariskolák az ipari fejlődés szempontjából nagyon hasznos elemeket termelnek
ki. Példákat hoz fel arr?, hogy technológiát
végzett egyéneknek egyetemet végzett egyének
vannak alárendelve. ( S z a j j ó k y Jonő: A tehetségesebb mirdenütt érvényesül. Propper: Akkor
minek akarják elflfomni őket. Dabasi Halász:
Ki akarja elnyomni őket.) Várnai: A mérnök
ur minek izgul. (Szabóky: Köszönöm elvtárs.)
Edison, Marconi — nem voltak
mérnökök.
Várnai: Szükségesnek tartja, hogy a felsőipariskolai szakiskolát végzetteket legfeljebb 8
évi gyakorlati idő után felvegyék a kamarába.
Edison, Marconi és Blériot nagyot alkottak,
t ár nem volt mérnöki oklevelük. Kéri a keresdelmi minisztert, vonja vissza a javaslatot.
A javaslatot nem szavazza meg.
Következő felszólaló Perlaki György: Bizonyos, hogy vannak kivételes tehetségek, akik
diploma nélkül is nagyot alkottak, de ezek
csak kivételes esetek. Elismeri, hogy mérnöki
címet régi törvényes rendelkezések védik. Szükség van a mérnöki kamarára. Mint ahogy meg
van a kamarájuk az ügyvédeknek- és orvosoknak,. épp ugy joguk van a mérnököknek is,
hogy érdekeik védelmére ilyen kamarát állítsanak fel és lehetetlenné tegyék azok működésé^ akik ártanak a köznek és aláássák a mérnöki testületek színvonalát.
A törvényjavaslatot elfogadják.
Pakots József az idő előrehaladottságára való
tekintettel kéri, hogy beszédét a legközelebbi
alkalommal mondhassa el. A Ház hozzájárul.
Farsangi szünet.
Ezután az elnök napirendi indítványt tesz. A
legközelebbi ülés február 20-án, kedden délelőtt
<iz órakor lesz.
tarkas István a napirendhez kér szót. Kifogásolja s szünet tartását akkor, mikor fontos
szociális javaslatokat tárgyalnak. Javasolja, hogy
a legközelebbi kedden tartsanak ülést.
Viczián István kifejti, hogy a képviselőknek
nemcsak az a hivatásuk, hogy a Házban üljenek, hanem hogy állandóan érintkezzenek keiületeikkel.
Drózdy Győző ki kel a szünet ellen, a kormányzópárt mindig elsikkasztja a szombati interpellációs napot.
Az elnök ezért rendreutasítja. Drózdy helyesbiti szavait.
Perlaki György kifejti, hogy Díózdy érvelése
nem helyes az interpellációs napok tekintetében. A folyosón épp az ellenzék tagjai közül
helyeselték igen sokan a szünet tartását, itt pedig tiltakoznak az ellen. (Rassay közbekiált:
Hazudik. Mire az elnök rendreutasítja).
Rassay Károly személyes kérdésben kér szót.
Bocsánatot kér, hogy elragadtatta magát, de
Perlaki kijelentése az ellenzékre vonatkozólag
rá is vonatkozott.

Perlaki György személyes kérdésben szólal
fel. Megállapítja, hogy csak általánosságban
tette kijelentését. (Reisinger közbeszól: U|abb
hazuság. Az elnök Reisingert rendreutasítja).
Az elnök szavazásra teszi a kérdést. A keresztény ellenzék a kormánypárttal szavaz, mire
a szélsőbaloldal és a Rassay- párt szemrehányásokkal illeti. A Ház Farkas inditványával szemben az elnök napirendi indítványát fogadja el.
Az ülés fél három órakor ért véget.

Elitélték a kamara betörőjét.
(A Szeged tudósítójától)
Megírtuk, hogy
1922 november 18 an este 6 órakor a kereskedelmi és iparkamara egyik szobájában dr.
Tonelli Sándor főtitkár és a kamarai szolga egy
betörőt fedeztek fel, amint az egyik irógép felfeszítésén fáradozott. A rendőrségen a tettes
Lécza Józsefnek mondotta magát és beismerte
szándékát, hogy a kamarában lopni akart.
Az ügyészség lopás bűntettével vádolta meg
a fiatal embert, aki ma állott a törvényszék
Vild tanácsa előtt. Kihallgatása során azzal védekezett, hogy ő azt sem tudta, hogy milyen
épüleiben van, mert Rókus felől jövet, részegen
támolygott fel a kamarába.
A bíróság dr. Tonelli Sándort hallgatta ki
elsőnek tanuként, aki elmondta, hogy a kritikus
időpontban Lécz'a valószínűleg a kamara bizottsági termén keresztül hatolt a középső irodai szobiba. A szolga hat órakor takarítani
ment fel és a betörőt a fal mellett hason lapulva találta. Dulakcdni kezdtek, majd a szolga
látva, hogy a betörő menekülni akar, leszaladt
és az utcára vezető kaput elzárta, majd beszaladt Tonellihez és kérte, hogy jöjjön 'segítségére. Ezalatt a betörő sem maradt veszteg. A
kapun akart kijutni s azt mondta a kamarai
szolga feleségének, hogy ő szalad a rendőrökért, nyisson kaput. Az asszony azonban erre
nem volt hajlandó, mire a betörő az udvarra
szóló egyik ablak párkányán át a csatornába
kapaszkodva rejtőzködött el. Tonelli itt találta
meg a betörőt és átadta az időközben megérkezett rendőröknek.
A kihallgatott kamarai szolga és a két rendőr
Tonelliéval mindenben megegyező vallomást
tettek. Dr. Papp János királyi ügyész mondotta
el ezután vádbeszédét, majd dr. Kormányos
Benő védő kérte a vádlott felmentését, mert az
előkészítő cselekmények nem merítik a lopás
tényálladékát. A bíróság lopás bűntettének kísérlete miatt hat havi börtönre és három évi
hivatalvesztésre Ítélte a vádlottat. A büntetésből
két hónapjt kitöltöttnek vett a bíróság. Az Ítéletben ugy a vád, mint a védelem megnyugodtak.
Megölte a bátyját. . .

Ma tárgyalta a bíróság az erős felindulásban
elkövetett szándékos emberöléssel vádolt Szabó
Szilveszter 19 éves, Király halom 14. szám alatti
lakos bűnügyét is.
A vádlott előadta, hogy 1922 december 1-én
este 6 órakor apja, anyja, sógora, sógornője és
ő lakásukban békésen vacsoráztak, mikor beállított bátyja, Szabó Ferenc, aki iszákos gyerek
volt és két-három hétig is elcsavargott a szülői
háztól. Bátyja ezúttal is két hétig volt távol
hazulról. Ferenc nem a saját, hanem az öccse
és sógora fehérneműjét hordta. Ezért Szilveszter
rászólt bátyjára, hogy vesse le az inget, mert
ő is nehéz munkája árán vette azt magának.
Bátyja durván válaszolt, majd apját is gorombán megsértette. Szilveszter védelmére kelt
apjának, mire Ferenc öccsének esett s a fejét
kezdte ütlegelni. Szilveszter védekezett s eközben
bicskájával, amellyel vacsorázott, oly szerencsétlenül szúrta szivén bátyját, hogy az néhány
perc múlva holtan terült el a földön.
A bíróság ezután a vádlott apját, majd
sógorát és nővérét hallgatta ki. A tanuk mind
igazolták a vádlott állal elmondottakat. Az
ügyész ezért elejtette d szándékos
emberölés
vádját s csak halált okozó testisértés bühte'técek megállapítását kérte. A biró3ág dr. Sőreghy
Mátyás védőbeszéde után erős felindulásban
elkövetett halált okozó testisériés vétségében
mondotta ki bűnösnek a vádlottat s ezért őt
négy hónapi fogházra itélte, amelyből két
hónapot kitöltöttnek vett. Az Ítéletben az ügyész
és a vádlott megnyugodtak.

Hirek
— Megint Kassa, Pozsony . ; . A cseh
kormányhoz közel álló egyik lapban azt olvastuk, hogy a jövőben törvényszerüleg érvényesek lesznek ezek az elnevezések: Kassa, Pozsony, Ungvár, Beregszász, Munkács. Ezen az
alapon azokat a postaküldeményeket, amelyeken ezek a nevek szerepelnek, nem lehet a
szállításból kivonni vagy visszaküldeni.

— tiivatalkorlátoeás a torony alatt far-
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— Szeged város tisztviselői megkapják

a közüzemi pótlékot. Elvi döntés van végre
arra, hogy a vidéki városok közszolgálati alkalmazottai is megkapják ezen'ul a közüzemi pótlék megtérítését, amit eddig csak a budapesti
tisztviselőknek utaltak ki. Egyelőre csak Szeged
város tisztviselőinek biztosították a közüzemi
pótlék megtérítését, de Szegedet követni fogják
a többi vidéki városok is.

sang utolján. A polgármester ivet köröztetett
pénteken a toronyalatti hivatalszobákban, amelyből arról értesültek a szorosan vettek és nem
szorosan vettek, hogy farsang utolsó két napján, hétfőn és kedden csak délelőtt tizenegy
óráig tart a munkaidő. A részleges hivatalszünet hire kellemes meglepetést keltett mindenfelé, azonban a fiatalabb generáció jobb szerette volna, ha a polgármester ugy intézkedik,
hogy a hivatal ne végződjön, hanem kezdődjön
tizenegy órakor, különös tekintettel a farsangi
éjszakák reggelig ki nem heverhető fáradalmaira.

— K Ü L F Ö L D . A Nápolyi Fascista Egyetemi Hallgatók Szövetsége közölte az egyetem rektorával azt az
elhatározásukat, hogy minden eszközzel meg fogják
akadályozni azt, hogy Nitti újból megkezdje előadásait.
— A jugoszláv kormány megengedte, hogy a választások befejezése után egy orosz kereskedelmi delegáció
megkezdhesse működését Belgrádban és több nagyobb
jugoszláv városban. — Smaragd Lapiscenko, a lengyelországi ortodox-egyház metropolitája Qeorg Jaroscewki
ellen merényletet követett el. A metropolita meghalt. —
Denverben (Colaradó) robbanás történt a Dovosonbányában. 122 bányászt temetett el az összeomlott bánya. Eddig 100 halottat hoztak napvilágra. — A francia
kamara elhatározta, hogy Lengyelországnak egyelőre
400 millió frank kölcsönt engedélyez.

— Repülőgépjárat L o n d o n — B a d a p e s t között.
Az angol és cseh kormány között megegyezés jött létre
abból a célból, hogy London—Köln—Prága—Budapest
között mindennapi repülőgépjáratot rendezzenek be. A
forgalomról egy angol társaság gondoskodna. A megegyezés több évre szól és London és Prága között a
mindennapi repülőgépközlekedés előreláthatólag tavaszszat megindul. Az ut 6 és fél órás. A nyári hónapokban Egerben is leszállnának, tekintettel a környéken
lévő fürdővendégekre. A repülőgépen 8—lo embernek
lesz hely, azonkívül postát és csomagot is fognak szállítani. Az aeroplánok, amelyek Kölnből Budapestre fognak közlekedni, cseh gyártmányok lesznek. A légi közlekedés évenként kilenc hónapon át fog fennállani és
nagy gazuasági jelentősége tesz.

A budapesti f i l h a r m o n i k u s o k 60 tagu
zenekara hétfőn, 12-én este fél 9 órakor a Belvárosi Moziban hangversenyez.
T e g n a p v o l t Shakespeare Othellójának bemutatója a Belvárosi Moziban. Diszes és előkelő közönség előtt pergett le Buchowetzky
legújabb filmremeke, mely sikerekben méltán
sorakozik a világszerte ismert rendező nagyobb
müveihez, a Boleyn Anna és Dantonhoz. A
szer. plők közül meg kell említenünk Desdemona
szerepében Lenkeffy Icát szép és megható
tragédiájában. Jannings a vad és félelmetes
Othelló szerepében nagyavrü alakítást nyújt,
Jágó szerepében W e n e r Krauss eddigi kiváló
sikereit csak öregbiti. A kitűnő művészegyüttes
legjobb tudásával és magas játékkészséggel
vitte vászonra Shakespeare legszebb drámáját,
mely hisszük, hogy a nézőre mély hatást fog
gyakorolni.
Óráját javíttassa Babosnál. Oroszlán-u 6. m
— Tanaka Takaráió. Ez a név a japán
Schandl Károly neve, a japán földmivelésügyi
államtitkáré, aki jelenleg Magyarországon tartózkodik és vidéki kőrútjában, mint értesülünk,
legközelebb Szegedre is ellátogat. Tanaka Takarátó a magyar vasúti hálózatot, főleg az ipari
hálózatot tanulmányozza és legutóbb a miskolci
vasgyárat látogatta meg hasonló célból. A japán államtitkárt különben a magyar földmivelésügyi miniszter megbizottja és tolmácsa kalauzolja vidéki körútján.
Vízvezetéket berendez, javit, átalakii Fekete
Nándor, Kossuth L.-sugárut 25. Tel. 10-72.523

— A Duna áradása. A Duna áradása még
egyre tart. Tegnap reggel óta ma reggelre 30
cm.-rel emelkedett. Pozsonyból apadást jelentenek. Az óbudai szivattyútelepen levő vizmérő
a mai mérésekről a következőket jelenti: Reggel
9 órakor 719 cm., 10 órakor 722 cm., 12
órakor 723 cm., délután 4 órakor 724 cm. A
főváros árvédelmi osztályán és a révkapitányságon az ár legmagasabb fokát ma éjszakára
várják még kb. 25 cm.-es emelkedéssel.
Jutányos cigaretta dohányhoz nem juthat senki,
kitűnő trappista sajtot jutányosán árusit a Központi
Tejcsarnok minden fiókja.
174

— A Meteorologlai Intézet

időprognó-

zisa : Helyenkinl, főleg nyugaton
várható, lényeges hővá!tozás nélkül.

csapadék

— A vasutasok menetjegykedvezménye.

Mint megirluk, a vasutasok és nyugdíjas vasutasok menetjegykedvezményeit a Máv. igazgatósága január elsejétől kezdődőleg igen szük
keretek közé korlátozta. Az arcképes igazolványok kicserélése azonban oly nagy időt vett
Az Intolerance a Széchenyiben. Az az
igénybe, hogy az igazolványok érvényességét
előbb január végéig meg kellett hosszabbítani, óriási érdeklődés és nagy elővét, amely az
majd az aktiv vasutasokét most február végéig Intolerance-et megelőzi a Korzó Mozinál, arra
hosszabbította meg a Máv. igazgatósága. A az elhatárolásra késztelte az igazgatóságot,
vasutasok és családtagjaik tehát február végéig, hogy a közönség igényei kielégítést nyerjenek,
amig az a^cú* jes igazolványok kicserélésével dacára annak, hogy a Széchenyi Mozinak más
teljesen elkészülnek, ugyanolyan kedvezmények- műsorai voltak ezekre a napokra lekötve, otl is
az „ Intolerance"-t mutatja, ugy hogy a közönben r é s r - f l h e k , mint az elmúlt évben.
ség tudjon választani, hogy melyik moziban
— tl&Zaaeág. Apró Júlia és Tranger Jenő
nézi meg a világ legnagyobb csodáját, az „Inma délután 4 órakor tartják esküvőjüket az alsó- tolerance"* et. A Széchenyi is naponta négy
városi templomban.
előadást tart 3—5—7 és 9 órai kezdettel. JeA b u d a p e s t i f i l h a r m o n i k u s o k 60 tagu gyek mindkét mozi részére már kaphatók.
zenekara hétfőn, 12-én este fél 9 órakor a BelA budapesti f i l h a r m o n i k u s o k 60 tagu
városi Moziban hangversenyez.
zenekara
hétfőn, 12-én este fél 9 órakor a BelA s z e g e d i z s i d ó ifjúság vasárnap, 1 l én
délután 6 órakor a hitközség széktermében városi Moziban hangversenyez.
Még soha filmnek ilyen szenzációsan nagy
kulturdélutánt rendez. Beléptidij nincs. Érdeksikere nem volt, mint a Gólem tegnapi bemulődőket szívesen Iát a rendezőség.
tatójának. Soha még közönség moziból ilyen
megelégedetten nem távozott, mert minden
igénye, minden várakozása kielégítést nyert. A
i í v I i > i « l r A f legelőnyösebben
kimenő közönségtől egyebet hallani nem leheUZICICK.CI vehet vagy adhat el
C w a k X
iroda által, az OFB. engedélyével
tett, mint: kár hogv már vége volt ennek a
OKttUU
Széchenyi-tér 6. szám.
szép filmnek, de oi/an is a „Gólem", amelyTelefon 10—54. 865 Törvényszék szomszédságában.
hez hasonlót, aki azt nem látta, elképzelni sem
tudja. A Korzó Mozi igazgatósága el van készülve rá, hogy ma és holnap százával fognak
az emberek a pénztártól jegy nélkül elmenni,
mert erre a csodálatosan S2 > filmre a bemutató után, amikor az egész wros tele van annak szépségével, zsúfolt Lázak fogják ezt a
szenzációsan szép filmet végignézni. A Gólem
csak .na és holnap marad műsoron a Korzó
Moziban. Hétfőtől csütörtökig jön az Intolerance,
amely napokon az előadások 3—5—7 és 9 órakor kezdődnek.

Házakat, földbirtokokat,

Szeged, 1923 február 10i
— Hóviharok Romániában. A ma este
Békéscsabára érkezett bud3pest—bukaresti gyorsvonat utasai nem folytathatták utjukat Békéscsabánál tovább, meJ az állomásfőnökség a
román vasutak főnökségétől azt az értesítést
kapta, hogy az Erdélyben é? Romániában duló
hóviharok miatt a pályák teljesen el vannak
torlaszolva és az emiitett gyorsvonat, valamint
a bukarest—párisi expressz nem közlekedhetik.
Aranyat, brllliánaot éa ezQatöt magas árban vesz
IRITZ óra- és ékszerjavitó Dugonics-tér 11.
107
Fűző- éa ernyö'különlegesiégeket mérték után
a legutolsó divat szerint készit Steiner Józsefné, Kölcsey-utca 12. Telefon: 15-43. Mindenféle fűző- és
ernyőjavitások és átalakítások.
ige

— Elismerés

Bugyi

Mihálynak. A kor-

mányzó a kereskedelmi miniszter előterjesztésére megengedte, hogy Bugyi Mihály gépmtthelyfulajdonosnak az ipari szakoktatás fejlesztése körül negyedszázadon át önzetlen áldozatkészséggel kifejtett munkásságáért elismerése
tudtul adassék.
F i n o m harisnyákI Pamut és cérnaáruk
legolcsóbb bevásárlási forrása
BATTANCS,
Gizella tér 3. szám.
62
Arany, ezflatbcváltáa Tóthnál, Kölcsey-utca 7. S4a

— öngyilkos katona. Ma reggel 9 órakor
éles puskalövést hallottak a Feketesas-utca 12.
számú ház lakói. Az emeleti lakásban albérletben lakó honvéd főhadnagy tisztiszolgája, Deák
Péter, a főh idnagy karabélyával szive ilőtte magát. A 21 éves fiatal katona mindig kedélyes,
szorgalmas és rokonszenves embernek mutatkozott, aki sohasem panaszkodott és igy senki
sem gyanitotta öngyilkossági szándékát. Deák
szüleihez levelei hagyott hátra, amelyben tettének okát nem indokolta meg. A katonai kórházba szállították.
Figyelmeztetés nélkül tudja mindenki, hogy
a legtökéletesebb cipők iegjutányosabban Robitseknél kaphatók. Külön mértékosztály luxuscipők készítésére berendezve. Feketesas-u. 16. 76
Telefon:
Igazg. 455.

Telefon:
1185.
Korzó Mod Pénztár

Hétfőtől csütörtökig

Világszenzáció!
D. W. Griffith
életének főműve:

2 rész, 11 felvonás egyszerre bemutatva.

Sámson és Delila

Kizárólagos
bemutatási joggal!

Belvárosiban!

Előadások
naponta 3,5,7 és 9 órakor

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

S Z E G E D JL

Szeged, 1923 február 10.

/

'Szinház ás ÍI
MűvészetH
A színház heti műsora :
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.

Yu-shi.
(Bemutató

előadás.)

Ralph Benatzkynak, a bécsi orfeumok és
kabarék legtehetségesebb zeneszerzőjének, aki
népszerűbb Bécsben, mint Zerkovitz Budapes en, van egy végtelenül kedves és tehetséges felesége, Josma Selitn, aki exotikus, japán
szépségével kelt mindenütt feltűnést. Ő ma Bécs
legünnepeltebb dizőze, az ő japán dalait éneklik uton-utfélen a volt császárvárosban. Ezeket
a dalokat R Iph Benatzky irja és bennük határozott tehetség mutatkozik, amit ugy a közönség, mint a kritikusok kellőkép méltányolnak is.
Ez bírhatta rá Benatzkyt arra, hogy hosszabb
lélegzetű dolgokkal is megpróbálkozzon, ne csak
dalokká és egyfelvonásosokkal, miután pedig
Josma Selim japán szépség, akii valóban nehéz
európai nő szerepében elképzelni, tehát japán
íárg\u operettet irt és igy született meg a Yushi. Ra'ph Benatzky minden erényét megtalálhatjuk operettjében, hiszen van néhány valóban
szép és eredeti része zenéjének, de három felvonásra még sem futotta az invenció, igy
azután a zene igen sok helyütt többször is
megjárt ösvényeken halad.
J^pán az európai szemében vagy mint Battaille
Csatája, vagy Puccini Butterflyje él. A két librettista is i^y látta Japánt és a Pillangókisasszony alapeszméjét dolgozta fel szinte szórólszóra a darab meséiében, csakhogy miután az
operet'e nem szokott tragikusan végződni, a
végén az európai férfi, aki „japán házasságot"
köt, elveszi Yu-shit, a táncosnőt. A zeneszerző
is ott, ahol már nem jutott a sajátjából, szívesen nyúlt Puccini zenéjéhez és azt legfeljebb
egy kis limonádéval és bécsi valcerrel hígította,
ráadásul adva
egy kis jazz-band muzsikát is.
Mindent összefoglalva, a Yu-shi nemi tehetségtelen ember munkája, akitől még kétségtelenül jobbat is fogunk látni. A darabnak szép
sikere volt a nézőközönség előtt is, amiben
nagyrésze van a színészeknek, akik kétségtelenül mindent megtettek a siker érdekében.
Yu-shi t, Josma Selim és Németh Juliska nehéz szerepét eredetileg Viola Margitnak kellett
volna játszania, de betegsége folytán Patkós
Irma, a szinház uj tagja lépett fel benne. Szerepe
nehéz és hálátlan, mert a rendezés, isten tudja,
miért, ugy fogta fel szerepét, hogy abban bizony komikusan kell, hogy hasson folytonos
selypi ő, idegen akcentu«u beszédével, tipegő
járásával. Lehet, hogy Japánban valaha valóban
ugy mozgott a gésa, — amit azonban nem
hiszünk el, hiszen a filmek szerint Japánban
is csak éppen ugy lépkednek az emberek,
mint minálunk Szegeden —, de még ha így
áll is a dolog, nem hatott volna a Yu shi járása semmiesetre sem olyan groteszkül és
bizarrul, mint „japán" tipegése. Hiába, a rendezés még mindig ósdi divatja-mult formákhoz
igazodik ott, ahol nem kellene, viszont régi
stilusu darabokban olyan modern, hogy a darab minden finomságát, szépségét elveszi.
Patkós Irma mindezek dacára is alaposan
megállta helyét, szép hangján, finom játékán
— ott, ahol ugyan erre alkalma nyilott —
nem ronthatott még ez a töméntelen, kellemetlen kísérő körülmény sem. Gábor Mara játszotta
a darab másik női főszerepét, az európai —
pardon, amerikai — nőt, igen sok tűzzel, lelkesedéssel és ambícióval. Igy aztán eltalálta a
jókedvű, temperamentumos amerikai milliárdos
leány természetét, akihez külsőben és ruháiban
is hasonlított, hiszen három olyan ruha, amilyent a három felvonásban viselt, valóban
százezrekbe kerül. Kellen Rózsi is igen jó
volt komikus szerepében, amit azonban a férfiakról már nem lehet kivétel nélkül megálla-

pítani, legfeljebb Herczeg Vilmosról, aki szint
és derűt tudott vinni szerepébe.
Mally k rmester sikerrel tudta megfékezni
zenekarának minduntalan elgallopozni akaró
tagjait, igy .a zenekari része az operettenek is '
megfelelt a szegedi színházban már oly régen
nélkülözött jó előadásnak.
(kk)

I g a z g . 455.

Korzó Mozi

Pénztár 1165.

Szombaton és vasárnap

egérkezett a
nagy szenzáció!!
A filmek csillaga:

* Zongora-est. Bárányi János, aki félév
előtt a fővárosba került, még itt élt közöttünk, !
zenei kuliurát igyekezett csinálni. £ s csinált is,
noha ebben a törekvésében éppen azok ré- 1
széről nem talált segítőkre, akik egyek vele a )
metierben. Tanult és dolgozott és ugylátszik,
ezt a jó tulajdonságát folytatja uj elhelyezkedési
helyén és uj környezetében is. Most, hogy a
főváros légkörében él, nem különb művésze a
zongorának, mint veit, amikor itt volt a kizáró- j
lagos működési tere. Akkor is feltűnt fö ényes
technikai képességével, ami a mu'ó idővel egyre
fejlődik és erősödik és akkor sem olvadt fel I
teljesen az érzése az előadásban, de most,
mintha belekerülne már a játékába, aminek
6 felvonásban.
az egyéni szinen kivül belső és értékes
A főszerepben:
tartalma jis van. Ez a fiatal művészünk —
az az impressziónk — tanul, egyre tanul és a
studiumai alaposak, elmé yedést bizonyitóak, ezt
igazolja előadásának kidolgozás
müvek tartalmának felszinrehozása és értelmezési képességének rohamos fejlődése. Nagy és válasz'ékos
műsorral szerepelt mai koncertjén, amelynek
keretében Hiydnt, Beethovent, Schumannt,
Scriabint, Debussyt, Ravelt és Lisztet szólaltatta
meg. A mi koncertjeink fáshangu zongoráján
is sok-sok szint és finomságot kihozott és
különösen Schumann: Aufschwungjának, majd
Amerikai burleszk 2 felvonásban.
Debussy: Le Cathédrale engluite-jének
és
Minsírelsjének, Ravel: Szökőkútjának előadásában
Előadások: Hétköznap fél 5, fél 7, fél 9,
mutatta meg a játék bensőségességét és csiszolt
finomságait. Liszt: Polonaise-ben dologbeli i vasárnap 3, fél 5, 6, fél 8 és 9 órakor.
képességét igazolta imponálóan. Előadása nagy
tetszéssel találkozott, minden száma után felTelefon:
Telefon:
hangzott az értékelő és elismerő taps és műsora
Pénztár 562.
Jfll I g a z g . 258.
végén oly hosszan és ki'aríóan, hogy ráadással !
Szojnbat, vasárnap, február lo és U-én
kellett szolgálnia. Bartók: Este a székelyeknél :
Shakespeare
tragédiájának
filmváltozata:
cimü hangulatos müve hanguiatos előadásával
honorálta a közönség lelkes elismerését.

GÓLEM

megszületése és
pusztulása

Paul Wegener és
Lydia Salmanova.

városi K

* A b u d a p e s t i filharmonikusok nagyszabású
zenekari hangversenye hétfőn este fél 9 órakor
lesz a Tiszában. Műsoron: 1. Wagner: Mesterdalnokok előjátéka. 2. Siegfried Idyli. 3. Tanhauser
Nyitány. 4. Csajkovszky: Patetik Szimfónia. A
hangverseny iránt óriási érdeklődés mutatkozik
nemcsak Szegeden, hanem a környék városaiban is. A hangverseny jegyeit a Belvárosi Mozi
elővételi pénztara árusítja.

Sámson és Delila

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

OTtiELLO.

Dráma 7 felvonásban.
Rendezte: D. Buchovetzky.
Főszereplők: Lenkeffy Ica, Putty Lia, Emil Jannings
és Werner Krauss.
Egyidejűleg:

F e l e s é g e m , az a
kártyás.

3 felv. burleszk Erika

Pathé ™—"

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

Széchaniji Mozi

Telefon:
16—33.

Belvárosiban!
reifdszeríi Royal amerikai irógép

egyedüli képviselője.
'38
R o t o legújabb rendszerű sokszorosító, Opalogrcph
sokszorosító.
Díjtalan bemutatás.
Telefonszám : 13—22.
Legfinomabb szalagok és Carbon raktáron. Speciál irógép
mechánikai műhely. írógép jókarbantartáai vállalat

K E L E M E N MÁRTON, Kárász-utca 16.
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apjufonál

Legolcsóbban
Legszebb színekben
Nagy választékban

Kossuth

Lajos-sujárut

F O N f t L f l l l Z B J i N .

Telefon:
16-33.

Szombat, vasárnap, február lo és 11-én

világhírű

w

Glassnerrel és a közkedvelt

I,

ZOLA EMIL
regénye: „LA VERITÉ"

filmen:

AZ IGAZSÁG.
Filmregény 7 felvonásban.
A főszerepben:

EMMY

LYNN és MAURICE
RENAUD.
A legszenzációsabb vigjáték:

ZORÓ és HURU.
Amerikai burleszk 4 felvonásban.

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

Csermely Károly
automobilok
Budapest.

Tavaszi kalapmodellek megérkeztek, Szamek Jenöné

Löw Lipót-utca 15.

Szeged, 1923 február 10.

S Z E G E D

é

E s e t t a n y e r s b ő r ára — h u s á r e m e l k e d é s , 1350, Királyautó 1500, Királysör 6300, Keleti 7000,
Klotild 8100, Kőb. Polg. sör 51000, Ligetszanat 2200,
a láthatáron. A nyers marhabőr ára az utóbbi Cukoripar
795000, Lámpa 40000, Auer 21590, M. Kender
napokban jelentékeny összeggel, kilónként száz, • 11200, Őstermelő 11300, Ruggyanta 23500, Részv. Szalámi
százhúsz koronával esett, a boijubőr pedig két- 51Ü0, Vas. forgalmi 6200, Marosv. Petr. 5800, Óceán
száznegyven koronával. Illetékes helyen nyert ; 5800, Olajipar 11000, Phöbus 6700, Püspöki 1250,
, Szikra 17250, Uj Georgia 104000,
információnk szerint a nyersbőr olcsóbbodása Schwartzer
Stummer 195000, Telefon 285000, Temesi sör 11003, Panrövidesen maga után vonja a húsárak — emel- nónia 4900, Török 2450, Turul
, Pamut 34000,
kedését.
Unió szinház 1650, Vm. mezőgazd. 1900, Vasm. Vili.

APRŐHIRDETESEK
lata, gyere haza, min0 v « 4 « k * t legmagasabb
den meg lesz bocsájtva,
P
áron vesz. Úgyszintén férfi
ha apának trappista sajtot
és női ruhaneműt Révész,
hozol a Központi Tejcsar.
nokból. Aggódó nővéred.
175

Perfekt f y o r s - és g é p írónő állást keres .Gyakorlott" jeligére a kiadóba.
195

Hágj udvarban.
662
Iparmflvészeti bátorokat tervez és készit, renovált antikbutorokat raktáron tart: Nagy
Imre,
Dugonics-tér 12.
137

Kereskedők, Iparosok
jövedelmi adórendeletnek
Aa aranyban teljesítendő fizetések. A valóságban 8400, Vili. Pezsgő 3650, Zagyvapálfai 12500, Mezőmegfelelő üzleti könyvek
aranyérmékben teljesítendő tartozások kérdését a há- I azd. 109000, Klein és F. 3730, Általános Faip. (Merk)
hitelesítve legolcsóbbak:
ború elején kiadott és a jelen időpontig érvén\ben volt .
Weiszfeiler papirkereske70, Fiumei cserző
, Egyes. Fa 850, Fornérgyár
kormányrendelet szabályozta, amely az úgynevezett kidésben, Tisza Lajos-körut,
véieles hatalom megszűntének következményeképen 3100, Guttmann 11750, Hazai Fa 12700, Kőrösbányai
Püspökbazár.
200
1050, Kronberger 4300, Lign. Tröst 8600, Hitel Fa
,
február 11-én hatályát veszti. A kormány az aranyban
V a r r ó g é p , kerékpfr.
, Malomsoky 3300, Nemteljesítendő fizetések kérdését most uj kormányrende- Erdő 1200, Magyar Lloyd
Qv«g«t bármily mennyibeszélőgépek,
háztartási
, Neuschl. L. 1425, Ófa
lettel szabályozza. Az uj szabályozás lényege az, hogy zeti Fa 17500, Naschitzi
ségben, férfiruhát, fehércikkek, konyhaberendezés,
, Rézbányai 5200, Szlavónia 3500,
az uj rendelet hatálybaléptét
megelőzően
kelet- 32500, Orsz. Fa
neműt a legmagasabb árzománcedények
o
l
c
s
ó
n
Union
des
Usine
100000,
Viktória
but.
2150,
Zabolai
kezett tartozások mérsékelését, vagy megfelelő fizetési
ban veszek. Weissenberg,
Szántó
Sándornál,
Kiss-u.
2
16500,
Zentai
és
R.
,
Honi
fa
17oO,
Magyar
Amer.
haladék nyújtását lehet kérelmezni a biróság előtt
Attila-utca 8.
655
785
4570, Adria 19000, Atlantica 6450, Levante 114000, Bur
azokban az esetekben, amelyebben a tartozásoknak
1700, Miskolci
, Trust 14250, Konvertált
,
szerződésszerű teljesítése az adósra méltánytalan terKitűnő olcsó
Mindenkinél legmagasabb
Hazai Uj Vörös Ker.
, Erzsébet szan.
, Békésheket ró.
áron veszek
csabai gőz 6500, Stef
, Szegedi Kender 55000,
Gyönge valutáju országok i s csak nemes j Diana 2700, Krausz szesz 23500, Kunossy
,
rezet, nikkelt, ólmot, h o r g a n y kapható
vaiuiahért vásárolhatnak német textil-áru- Nova 5325, M.-Német 675, Törökszentmiklós 5550.
I h u l l a d é k o t , tollat, üvegeket, f e l s ő
1
at. BoldogasszonyIrányzat.
A
kétnapos
tőzsdeszünet
után
a
mai
üzlet
Friedlánder és Rónai ÍS a l s ó r u h á ksz.,
kat. A német külkereskedelmi bizottság lega Nagykörúttal
bizakodó hangulatban indult és a tőzsdeidő első felé- fa- és szénkereskedőknél . s u g á r ú t 40. «7pmhpn
l985
s
z
emben.
újabb döntése értelmében a német textil-érde- ben egyes papíroknál határozott szilárdság vált észlelBáró
Jósika-utca
20.
szám.
írj. ZSCNBCKI.
keltségek rossz valutáju országok számára is hetővé. A tőzsdeidő későbbi folyamán a tőzsdén várcsak nemes valutákért szállijhatnak. Eddig ez ható ujabb változások, különösen az üzletnapok száGELLÉRI ANDOR és IVÁNKOVICS IMRE
szerkesztésében megjelenő
a kikötés ugyanis csak a nemes valutáju orszá- mának korlátozása és a fizetési nap eltörléséről szóló
hirek nyomasztólag hatottak a piacra. Bécsből is fokogokra vonatkozott.
zatosan lanyhuló hirek érkeztek s ennek a két körüle heti s z á m a
Krausz Simon és Paupera Ferenc Párisba ménynek a hatása alatt az egész piacon a kínálat került
utaztak. Néhány hét óta tárgyalások folynak a túlsúlyba, ugy hogy a tőzsdeidő második felében az
ma
jelenik
meg
2 0 oldal terjedelemben.
összes értékek egyöntetűen csökkenő árfolyamokon
Földhitelbank, az Angol-Magyar Bank és a keltek el. Az áresések az egyes papíroknál a lo*|,-ot
K Ö Z L I )
A l e g é r d e k e s e b b színházi cikkeket
Magyar-Olasz Bank között, hogy az építkezés is elérték. A hangulat igen vontatott volt, a vételkedv
A s z é p s é g - és k e d v e n c v e r s e n y részleteit
T e l j e s heti színházi inüsort é s s z ö v e g e t
megindítása érdekében egy nagyarányú épiiő- csupán a tőzsdeidő elején mutatkozott, később azonban
A Yu—shi slágerdalait
ipari bankot létesítsenek. A szükséges hatal- a minimálisra csökkent. Zárlatkor a hangulat várakozó
A Belvárosi Moziban b e m u t a t á s r a keés tartózkodó.
rülő filmek legszebb jeleneteit stb. stb.
mas tőke megszerzése céljából Krausz Simon,
Terménytőzsde. Kötések: 1 vg. buza78-asZagyvaA R H SO K O R O N A .
KAPHATÓ MINDENÜTT.
Paupera Ferenc vezérigazgatók kedden Párisba pálfalváról I23oo, 1 vg. dunántuli ]22oo, 1 vg. Dunántúlról
útban
levő
125oo
Budapestre,
1
vg.
76-os
Kaposutaztak. A tárgyalásokat a két bankvezér viszA Bugyinszky cipőüzlet átvétele folytán a raktáron levő
szaérkezéséig felfüggesztették és csak a jövő vár 123oo, árpa 1 vg. Mindszent 82, tengeri 3 vg. hajdui t i í pn On S
l fC e i
m e g l e p ő o c s ő n kimegyei március lo-re 92, 1 vg. március végére 97, zab
osszes C
árusítjuk.
héten folytatják.
1 vg. budapesti paritás 81.
K a r á c s o n y i Testvérek
52
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
Tisza Lajos-körut 40. szám.
(S a j t - p i a c.
12500—12700, egyéb 12400—12600, 78 kg.-os tiszavidéki
12700—12800, egyéb 12600—12700, rozs 8000—8100,
A deviza kOipont árfolyamai Valuták: Napoleon
takarmányárpa
8200—8500, sörárpa 8000-8200, köles
9900, Tont 12300-12600, Léva 1550-1650. Dollár
2660—2735, Fr. frank 163—173, Márka 900—1000, Líra . 8500—9000, zab 8000—8100, tengeri 8100—8200, repce
14000—14500, korpa 5l00—5150.
127—133, Osztrák korona 370—390, Lei 1250-1350,
Szokol 7850-8250, Sv. frank 495-515. Kor. dinár
Kereskedők é s Iparosok nyomtatványszabóság! Vajda és Kővári r t , Kölcsey-u. 3. Tel. 12 22.
2450—2650, Lengyel márka 750—850, Holland forint
szükségletüket a Délmagyarország
Hírlap- és
1040- 1075, Belga fr. 144—152, Dán korona 495—520,
Nyomdavállalatnál szerezzék be. Telefon 16-34.
Svéd korona 7C0-73C, Norvé
korona 490—515.
Budapesti külkereskedelmi részvénytársaság szegedi
Devizák:
Amsterdam 1040—1075,
Bukarest
fiók céljainak megfelelő tágas
J250—1350, Kopenhága 495—520, Krisztiánia 490-515,
London 12325-12625, Berlin 9oO—1000, Olasz 127—133,
Páris 163—173, Prága 7850-8250, Stockholm 700—
730, Svájc 495-515, Bécs 370—390, Belgrád 2450—
2650, Newyork 2660—2735, Varsó 750—850, Szófia
keres a Belvárosban.
1550-1650, Brüssel 144 -152.
A SzAK Nápolyban. Dr. Földessy Jánostól,
Ajánlatok .BÁRMIBE KERÜL" jeligén levélben a
b) Zárlat: Berlin 0.01»|„ Hollandia 210.25, Newyork
kiadóba keretnek.
ga
a SzAK csapatának vezetőjétől a titkári hivatal
533.25, London 2492, Páris 33.20, Milánó 25.70, Prága
a
nápolyi
mérkőzésről
a
következő
táviratot
15.85, Budapest 0.20«/«, Belgrád 4.95, Bukarest 2.50,
Tisztelettel értesítem a n é. kötgyközönséget, hogy
kikaptunk
Szófia 3.15, Varsó 0.01 •/., Bécs 0.0075, Osztrák bélyeg- kapta : „Nápoly—szicíliai válogatottól
Bocskay-utca 6, földszint 4. ajtószám alatt
tett 0.0075'/,. Bécsen keresztül.
5:2. Horváth, Baumgartner,
Martonosi sérül
nyitottam.
A Magyar Általános Takarékpénztár értékpapír
tek, kapus nélkül játszottunk, nagy fölény, gólés devizamegbizásokat gyorsan és kulánsan teljesít. íes
képtelenség,
ünneplésE
szűkszavú távirat Előnyomásokat a legújabb s legdivatosabb modellek,
rajzok után jutányosán készítek. Mindennemű kézimunÉrtékpapírok« Angol-Magyar 2150, Hazai 5800,
csak annyit árul el, hogy a SzAK csapata szá- kát, u. m.: madeira, richalieu, renaissance, monogramAgrárbank luOO, Magyar-Hitel 18000, Jelzálog Hitelbank
mos tartalékkal, kapus nélkül volt kénytelen hímzést, ajourozást stb. elvállalok. — A nagyérdemű
475, Leszámítoló Bank 27C0, Olasz Bank 800, Osztrák
iícea
Hitel 2400, Salgó 63250, Rimamurányi 9825, Közúti
ismét egy válogatott
csapat ellen kiállani, hölgyközönség szives párt- P n l / l p c ? í
Vasút 1700, Városi Vasút
, Déli Vasút 7850, Államamellyel szemben ennyire
meghandikeppelve fogását kérem. Tisztelettel: r U l U C b i V í l g f l .
vasút 26000, Anglóbank 5800, Bosnyák Agrár 1850,
nem tudott győzelmet elérni. Reméljük, hogy a
Iparbank 15oO, Hermes 1600, Ingatlanbank 7650, Forgalmi
két
hátralévő mérkőzésig meggyógyulnak a
Bank 850, Keresk. Hitel
, Földhitelbank 19500, Közp.
SzAK betegei és sikerrel fejezhetik be a széJelzálog 300, Városi Bank 550, Merkúr 600, Nemz. B.
Ebédlő szerviz, nem komplett, finom halszerviz 12
pen indult olasz túrát. Az olasz szövetség leheés Tak. 1700, Keresk. Bank
, Cseh bank 850, Beltányérral,
uj lapos utazótáskák vitorlavászon áthuvárosi Tak. 1850, Lipótvárosi 420, Egy. Bpest Főv. 3200,
tetlen feladat elé állitja a SzAK-ot, amikor azt
zattal, .Mignon" irógép teljesen jó, manikü'készlet,
Kőbányai Tak.
, Magyar Alt. Tak. 3700, M. Orsz.
kivánj t, hogy minden mérkőzésére válogatott
egyes leveses és pecsenyés tálak, különféle képek,
K. Tak. 3575, Pesti Hazai 50000, Első M. Bizt. 60000,
ágynemüek, egy ágy lóazőr matraccal, gyermekasztal
csapat ellen álljon ki. A nápoly—szicíliai váloFonciére 10000, Magyar-Francia
, Jég 1900, Pannókét székkel, nagy hajas baba stb.
gatott csapat az olasz válogatott zömét alkotja
nia
, Borsód-Miskolci 17400, Concordia 7350,
E. Bp. Gőzm. 28000, Gizella 10750, Hung. Gözm.
és igy nem csoda, ha a nagyon tartalékolt,
16250, Királymalom 6700, Viktória 37000, Transdanubia
kapus nélküli, fáradt SzAK vereséget szenve10000, Union Gőzm.
> Beocsini 98000, Borsódi 340C0 dett.
Tábor utca 5. sz.
193
Lőrinci 18o00. Cement 20000, Északmagyar
>
Szászvári 33500, Kohó 51000, István 4100, Kőb. GőzEgyébként a mérkőzés a következőkép folyt
tégla 19000, Drasche 33500, Magnesit 200000, Magyar
le: Az I. félidő majdnem katasztrófáiban végAszfalt 7800, M. Alt. Kőszén 164000, Kerámiai 13500,
ződött, mert a nagy tűzzel játszó olaszok négy
Nagybátonyi 4800, Újlaki 15500, Urikányi 99000, Athególt lőttek, mig a szegediek, noha szépen és
naeum 14800, Franklin
. Glóbus 3600, Pallas 8000,
Révay 4250, Coburg 5800, Csáky 4600, Gazd. Gépgyár
stílusosan játszottak, gólképtelenek voltak. A II.
38000, Fegyver 205000, Ganz-Danub. 1575000, Ganz-Vili.
félidőben már jobban dolgozott a magyar
nem adhatunk, de kaphat
215000, Gép- és Vasút 6600, Győrffy-Wolf 6000, Kaszab
csatársor. Solti, majd Martonosi gólt lőtt, ugy
13000, Kühne 47U0, Láng 26500, Lipták 3400, Mág
méltányos árért
hogy a II. félidőt 2 : l-re megnyerte S»eged
108G0, Magv. Acél 24000, Magyar-Bel^a 17000, Motorgyár 6100, Ólom 4300, Vegyipar 4300, Vagongyár 8703,
csapata. A meccs 5 : 2 arányban végződött. A
Koessemann 10200, Schlick 12900, Schuller 8600, Teudsokezer főnyi közönség bámulattal látta, mint
loff-D. 7600, Wörner 2950, Hoffner 11600, Ált. O. Légsz.
kap lábra a II. félidőben a magyar csapat és a
24500, Bárdi 1650, Baróti 2400, Bóni 21000, Brassói
meccs végével viharosan ünnepelte a magyar
50500, Chinoin 4950, Danica 11700, Égisz 2650, Izzó
74000, Textil 2400, Gyapjumosó 17000, Papíripar 2400,
fiukat.
Részvénysör 46500, Szövö kötő 11500, Spódium 8800,
Temesi szesz
, Felten 92000, Fiumei rizs
,
Flóra 21000, Fővárosi sör 6950, Goldberger 17500,
Felelős szerkesztő: LÖVIK KÁROLY.
Gschwindt 65000, Haltenyésztő
, Hungária Mütr.
Kiadó: .Szeged" lapkiadóvállalat r.-L
minden fióktejcsarnokában.
51000, Juta 13800, Kábel
, Karton 35000, Keglevics
Nyomja: Délmagyarország-nyomda, Szeged.

f

Petőfi

bé;y«jaorozalOk kaphatók Hadroá Nemzeti Szövetség szegedi csoportjának irodai helyiségében délelőtt 12-ig. Templom-tér 2.
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fQtőssén

S Z Í N H Á Z I ÚJSÁG

TŐZSDE

Felszámolás miatt

ffiTJSS!

férfi-,
fiu-iés gyermek-ruhákat. E

több helyiségből álló
i rodá t

kézimunka előnyomdát

Eladók a

Bizományi üzlet

Olcsó szivart

Trappista sajtot
Központi Tejcsarnok r.-t.

