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IV. évfolyam.
A harmadik tényező.
( 6 . /.) Egészen különös dolgokat ráihatni a
matyar politikában. Bár ez a megállapiiás igazán nem bir az újszerűség himporával — külö
nös dolgok történnek itt már évek óta —, ami
azonban e rövid cikkben elmondandóknak aktualitást ad, az a baloldali látszólagos erjedés.
A helyzet, mint erre már volt alkalmam rámutatni, a magyar parlamentben a következő:
van egy reakciós-liberális kormánypárt és egy
reakciós-liberális ellenzék. Hogy az erőknek
ilyen csoportosítása nem természetes és nem is
célszerű, az mindenki előtt világos kell, hogy
legyen és ilyenformán minden erjedési mozgalmat, am»ly természetes kiforrást eredményezhet,
örömmel kell fogadni.
A mozgolódás azonban, amelyeta parlamenti
baloldalon lathatunk — a kormányzópárt belső
kérdéseit most figyelmen kivül hagyva — nem
annyira erjedéshez, mint inkább gomolygáshoz
hasonlít. Kiválnak emberek és egyesülnek emberek anélkül, hogy a kiválások vagy egyesülesek célját látni lehetne, anélkül, hogy a megmozdulásoknak elvi rugói lennének, anélkül,
hogy a csoportosulásokat programmatikus erők
hoznák létre. Ott volt elsőnek a bdo ! daii pártok frakcióra töredezé e mindjárt a nemzetgyűlés összeü'ése után, ott volt kimondottan liberális politikusoknak egész idő alatt való szeparáltságban maradása, ott volt a pártonkivüli
képviselők parlamenti csoportjának megalakulása és itt van végül most az uj liberális alakulásnak terve, amelynek útjába azonban látszólag akadályok állnak.
Nem nagyon lehet firtatni egyének politikai
akcióinak mozgató motívumait. Személyes okokat feltételezd nem szabad, szélesebb horizontú
politikai koncepciókat az ember nem lát, nem
tehet egyebet, minthogy értetlenül megáll és vár.
Nem tehet egyebet a cikkíró és a politikai
riporter. Vár és reméli, hogy lesz olyan pillanat, amelyben minden mozgás okát felismeri,
minden mozgás célját világosan látja. De politikuson és cikkírón kivül mintha volna itt n.égegy tényező, amelyről, ugy látszik, divat lett sz
utonbi időben megfeledkezni. És ez: a választó.
Kortéziak ideje alatt ugyan keresik kegyeit,
szava parancs, óhajtásai megfelebbezhetetlenek.
Most ped g képviselői, akiket meghatározott
mandátummal, körülirt programmal, félre nem
érthető célokért küldött a nemzetgyűlésbe, mozognak, vagy nem mozogmk, csoportosulnak,
szétválnak és újra egyesülnek, egy pillanatra
sem hökkenve meg: vájjon amit tesznek, tetszik-e, vagy sem választóközönségüknek?
És ez az, aminél meg kell ál.ni, még pedig
nem is egy pillanatra. A választói jog nemcsak
jog, hanem kötelesség is, legalább is kell, hogy
az legyen minuen demokratikus államban. De
amint a választói jog gyakorlása kötelesség,
ugy kötelesség a politikai események figyelemmel kisérése, azoknak lehetőség szerint való
befolyásolása, de mindenek fölött, mindenek
előtt és mindenesetre a kerület képviselőjének
irányítása, cselekedetének és szavainak ellenőrzése.
A magyar po'itikának legnagyobb betegsége
és legvégzetesebb tünete volt mindig a polgári
tunyaság. A polgárság politikai érdeklődése
nálunk
általában kávéházi viccelődésekben,
kártyaközben elejtett megjegyzésekben, politikai
jelentéktelenségeknél való információszerzésben,
vagy legjobb esetben nagyképű és üres fejtegetésekben merül ki. Sajnálatos dolog, de ugy
van, hogy a szociáldemokraták részéről — Peyer
Károly legutóbbi beszédére gondolok itt — kell
elhangzania a szózatnak, amely az osztályöntudatra-ébredést, az öntudatos alapokon való
tömörülést, a komoly politikai érdekek meglátását és céltudatos követését hirdeti a polgárságnak.
Követelésnek ez talán egy kissé sok. Évtizedes
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letargiából mindjárt tetterős aktivitásba ugrani
nem könnyű. De annyit meg'ehet, annyit megtenni nemcsak joga, hanem kötelessége is a
polgárságnak, hogy számonkérje képviselőitől
azoknak cselekedeteit. Az a polgárság, amely
hónap k óta nem hallotta képviselőjének szavát
a parlamentben, de még csak azt sem olvashatta
róla, hogy ott megjelent, kérdezze meg tőle:
hol volt, mit csinált, teljesitette-e kötelességét,
verekedett-e megbízóinak éidekeért? És akinek
képviselője az „arany középutat" választotta
hirtelen jobbrakanyarodással, azt idézze maga
elé az ő választója, kérdezze meg tőle, miért
vá'asztotta ezt az utat és mondja meg neki
minden
kétséget kizáróan, helyeeli-e, saját
érdekébfn valónak tartja e ezt? Akinek képviselője tartózkodó magatartást mutat, amikor
egységes, demokratikus, liberális front kiépítéséről van n6, az vegye elő a maga voksát és

34-ik szám.
a voksadta jogára hivatkozva, kérdezze meg
tőle: hogy meri erejét megtagadni a nagy
munkától, hogy mer távolmaradni onnan, ahová
mint katonát esküje szólítja?
Ha pedig a kérdések nem kielégitőek, akkor
a választóközönségnek csak egy megoldása
lehet: megvonni bizalmát attól, aki a mandátumot nem azok érdekében akarja használni,
akik őt azzal megtisztelték, hanem a magáéban.
De minél gyorsabban, minél sürgősebben,
mert az idő múlik és az urak már-már lassan
azt kezdik hinni, hogy egyéni gusztusuk, pillanatnyi megfontolásaik és ki tudja még mi
minden szerint igazodhatik politikai pártállásuk,
parlamenti cselekvésük, meghallgatják egymás
beszédeit, elolvassák a lapok politikai rovatait
és konzekvensen megfeledkeznek arról, hogy
van itt még egy harmadik tényező i s : a
választók.

Mozgolódások az ellenzéki oldalon.
(A Szeged budapesti tudósítójától.)
Az a | Az elnöki tisztséget Giesswein hajlandó elmo. galom, amely napok óta maga felé terelte fogadni, amennyiben ez az óhajtás az uj párt
a politikai körök érdeklődését és amely a tagjai között egyöntetűen nyilvánul meg. Az alliberális pártok egy frontba való tömöritését elnöki állást pedig a párt képviselőtagjai közül
tűzte ki maga elé célul, e pillanatban holt- fogják valakivel betölteni. Giesswein kijelentette,
pontra jutott. A két oldalról elhangzott nyilat- hogy legszívesebben látná, ha ezt a -pozicíót
kozatok a tervezett párt egyes tényezői között Rassay Károly töltené be. Rassay Károly csatellentéteteket-támasztottak és ezek az ellentétek lakozása ma még teljesen bizonytalan.
Rassay
ma már kétségessé teszik az uj csoport létrejöttét. a maga részéről problematikusnak
látja az uj
Giesswein Sándor, akinek az elnöki tisztséget párt megalakulását, azért várakozó állásponton
szánták, ma elutazott a fővárosból és értesülé- van és noha Hegymegi Kiss Pál ma bejelensünk szerint csak pénteken tér vissza. Péntekig tette a pártból való kilépését, pártját változatugy vélik, tisztázódni fognak azok a körülmé- lanul fentartja, ami természetesen nem lehet
nyek, amelyeknek ma, ha nem is egész világo- akadálya egy ujabb fordulatnak a liberális front
san, de céljuk m 4 gis gátolni a kibontakozást. kiépítésinek munkájában.

A franciák ujabb s;Eigoritott szankciói.
A közvetlen v?suti kapcsolat Essen és a
meg nem szállott Németország közt tegnap es'e
tiz órától kezdve ismét szabad, miután a franciák megszüntették a zárlatot. Sornhorstnál
megengedték a német vasutasoknak, hogy kijavíthassák a felszakított síneket. Éjfélkor lépett életbe az a szankció, hogy nem szabad a
megszállott területről szénátui és egyéb iparcikkeket kivinni Németországba. Két vonatot,
amely acéllal volt megrakva és Remscheid felé
indult, a franciák feltartóztattak. A hivatalos jelentésben a francia parancsnokság közli, hogy
egyáltalán nem akadályozza a vasulforgalmat a
Ruhr területre és onnan kifelé, aminek bizonysága, hogy 24 óra alatt 82 vonat fulott be a
Ruhr-területre és 76 vonat hagyta el a megszállott területet.
A Ruhr-vidéki valutakérdési tárgyalásokra
rendkívül jellemző az, hogy a legutóbbi franciabelga tanácskozásról teljesen ellentmondó hírek
kerültek forgalomba.
Az Echo de Paris brüsszeli tudósítója szerint a franciák kívánsága, hogy á Ruhr-vidéken
uj valuta hozassék forgalomba. A ftancia közélelmezési miniszter legutóbbi brüsszeli tartózkodása alkalmával Theunis belga miniszterelnökkel különösen erről a ponról nyilatkozott
és praktikus javaslataival nagy hatást ért el.
Ha a vasutakat is fel lehet használni egy kölcsön biztosítására, akkor még uj ellenőrzési
rendszer biztosítását sem tartja alkalmasnak.
Ezzel szemben a Journal megállapította, hogy
tegnap itt francia részről ellenezték az uj valutát, mert a külföldön ezt ugy is magyarázhat*
nák, hogy Franciaország a Rajna-medencét
Westfáliával el akarja szakítani Németországtól.
Belgiumban ellenben szükségesnek vélik az uj
valutát és alighanem meg is valósítják.
Számos lefoglalt szénvonatot állandóan gyüj- ,

tenek Weddauban és onnan Franciaországba,
illetve Belgiumba küldik. Az elzáró őrségek jelenük, hogy csak igen kevés szénnel és más
termékkel megtöltött vagont kíséreltek meg az
elzárt területen átcsempészni, amely azt bizonyítja, hogy a németek lemondottak arról, hogy
a meg nem szállott területre szenet küldjenek.
A közönséges vonatok minden nehézség nélkül
közlekednek. Tegnap a Ruhr-vidékre 82 tehervonat futott be és 76 ment ki. Három szenes
bárkát indítanak naponta Strasszburgba. Eddig
130 szenes bárkát foglaltak le.
Az esseni kereskedők és vendéglősök testületei egyhangúlag elhatározták, hogy a megszálló cs8patok hozzátartozóinak többé semmiféle áru*, illetve ételnemüt nem szolgáltatnak ki.
Az esseni főpolgármesterhez intézett átiratában
Fournier tábornok közölte, hogy annak következtében, hogy a sz.'n és egyéb anyagok szállítása a megszálló csapatok számára késedelmet
szenvedett, az ő parancsnoksága alatt álló csapatrészek parancsot kaptak, hogy maguk gondoskodjanak magukról, ha meg a közrendre
nézve kár háramlanék is. Számos tiszt követelte a gyógyszerészek nemzeti szövetségének
esseni raktárából gyógyszer és egyéb betegápolási cikkek kiszolgáltatását, midőn ezek a
kérést elutasították, a franciák letartóztatással
fenyegetődztek. A magánéletbe és a polgári
lakosság orvossággal való ellátásába való ilyen
beavatkozás ellen az illetékes francia hatóságnál tiltakozást emeltek.
Degoutte tábornok tegnap Párisban a hadügyminiszterrel, utána pedig Foch tábornokkal
tanácskozott. Délután fogadta öt a köztársaság
elnöke s azután másfél órahosszat a hadügyminiszter jelenlétébed tanácskozott Poincaréval.
Degoutte tegnap este vissza utazott Düsseldorfba.
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A kiásott szegedi végvár.

hatósággal sem, mint máma azzal az egygyel,
ami van.
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

(A Szeged tudósítójától.) A ffioszk öregszik.
A futókás falak, vasrácsos ajtók és ablakok
évszázadok romantikáját őrzik és fantasztikus
legendákat termelnek unokákról unokáknak.
Hancúrozó kisdiákok el-elnézik a vaskos falakból kimeredő rozsdás „ágyúcsövei", amely a
legenda szerint törökpusztitásra készült és a
Tisza-hidat, meg a túlsó pariot lőtték vele a
török hódítók visszavetésére. E^ből persze nem
sok igaz, aminthogy a Rózsa Sándor legendája
is csak szóbeszéd. Azt mondják, hogy Rózsa
Sándor itt töltötte fogságát ebben a vármaradékban, amely most kioszk néven ismert borozóhelyisége a szorosan és nem szorosan vett
városi tisztviselőknek. A monda szerint Rozsa
Sándor a kioszk baloldalán levő toronyban
időzött és a vasrácsokat feszegette, hogy rabságából szabaduljon, ami sikerűit is neki.
Rózsa Sándor pedig sohasem lehetett a romtoronyban. Mert a „castra Zegedienum"
börtönei a Stefánia északi tészében voltak, ahol a
hires betyárt (ma talán „uri betörő" lenne)
tényleg őrizték nehéz vasba verve. Mikor a
börtOnrészeket lebontották, akkor vitték el Rózsa
Sándort a szamosujvári fegyházba. Ez a tényleges valóság, hogy a közhit mégsem ugy tudja,
hát ez talán annak tulajdonitható, hogy érdekesebb lenne és meggyőzőbb is lenne, ha
Rózsa Sándor valóban itt raboskodott volna a
mai várrom tornyában.

A római castellum.
A Reizner-féle történelem ezeket az adatokat
őrizte meg nekünk a szegedi vár históriáját illetőleg. A legutóbbi évek kutatásai azonban
olyan ujabb adatokat hoztak, amelyek most
már kívánatossá teszik, hogy a szegedi vár históriáját a legrégibb időkig visszaterjedöleg kiegészítsék. Egy egész sereg ujabb adat, Mária
Terézia korabeli alaprajzok, átépítési tervek jutotot'ak napfényre, amelyekkel most Sebestyén
Károly szorgoskodik a szegedi muzeumban és
ö fogja megírni a szegedi vár uj történetét is.

Egy középkori zálogtárgy.

A vár őskorához elsősorban egy Kovács István nevü építőmester szolgáltatott óriási anyagot, aki 1876 óta haláláig őrizte a vár bontása
alkalmával előkerült köveket és egyéb érdekes
maradványokat, amelyeket a muzeum folyosóján halmoztak össze ugy, hogy szinte hozzáférhetetlenek az egyes ködarabok. Bír a történelem azt mondja, hogy a Duna—Tisza közén
rómaiak nem voltak, ezek a kőmaradványok
mégis amellett szólnak, hogy Szegeden mégis
éltek rómaiak. Van a kövek között például egy
gyönyörű márvány relief fej a II. századból, a
római császárság idejéből. Igen szép munka,
amit a kultúrpalota helyén négy méter mélysépben találtak. Ugyanakkor talált Kovács Ist-
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ván egy egész teremre való piskótaalsku római
téglát Is, ami csak amellett szól, hogy itt rómaiak laktak és Szeged és környéke valamikor
r mai castellum volt. Szentiványon például a
legfinomabb római porcellánedények, a terra
sigillaták kerültek napfényre. Ezek olyan speciálisan égetett porcelánok, hogy ilyen finom
edényeket ma sem tudnak készíteni, még utánozni sem, mert a készítés módját a rómaiak
annyira titokban tartották, hogy végleg sírba
szállt velük.
Szegedet különben már az ősember is lakta.
A Sándor utcában kőkorszakbeli baltát, a Mórautcában bronz vésőt, a téglagyár telkén népvándorláskori régiségeket találtak. Ezeket a maradványókat, különösen a régi vár kömaradványait hiába szeretné a muzeum igazgatója a
nyilvánosságnak megmutogatni, a t w á c s a városi mérnökség szakvéleménye alapján túlságosan költségesnek találná a kövek rendezését és
kiáiiitását, hanem mindezt akkorra hagyja a város magisztrátusa, ha majd a kultúrpalota ko-,
pott épületét megremválják. Erre pedig éppen
vagy tiz éve vár az igazgató.
A szegedi végvár köemlékei évszázadok vérei
históriái! hordozva arcukon a kultúrpalota elzárt, sötét folyosóin várják a napfényt. Ide temette
őket a város tanácsa s talán egy uj Kovács
Istvánra kell várni, aki kiássa a köveket a
I ten<jermély hatósági humuszból . . .

Kiélesedett a helyzet Angorában.

Konstantinápolyból az a hir érkezeti, hogy az sedett, mert az exrémisták a mudániai egyezA szegedi várnak igen jelentékeny szerep
angorai
kormány a szövetségeseknek ujabb ulti- mény haladéktalan elismerését követelik. Rossz
jutott a történelemben. Nem egészen olyan mint
mátumot adott át, melyben a hadihajók Szmir- jelentőségű Avalov szovjetképviselőnek Konstanaz egrinek, vagy a szigetinek, hanem sokkal
nából való visszahívásának határidejét február tinápolyból Angorába való sürgős elutazása.
diszkrétebb természetű szerep volt ez. Mond13 ig meghosszabbították, de követelték annak Stambulinszki híveinek egyrésze csatlakozott a
hatni magánügynek is, már amennyire a királyi
a határidőnek a betartását. Az athéni újságok reakc onistákhoz és a macedón terroristákhoz.
udvartartás kasszaügyei különválaszthatók a jelentése szerint a szmirnai török parancsnok
Konstantinápol>ból jelentik: Beavatott körökközügyektől. Mert a szegedi várról, amelynek minden 18 és 45 év között levő férfit az egész
ben határozottan megcáfolják azt a hirt, hogy a
keletkezését Reizner IV. Béla idejére teszi, mi- Lavantéban zászló «lá hívott. Az angol kormány
konstantinápolyi tárgyalásokat folytatni fogják.
kor a tatárok által elpusztított csongrádi vár a hajós társaságoknak azt a tanácsot adta, hogy
Mindössze a szmirnai kérdés kerül tárgyalás alá.
helyébe a szegedit építették, — az első hatá- ne küldjenek több gőzöst Szmirnába, nehogy
Lausanneból való visszautazása előtt Izmed
rozott emlékezés a történelemben azon alkalom- veszedelem érje őket. EgyéDként megcáfolják
basa megkérte Hussein király megbízottját, távból történik, midőn Róbert Károly és neje azt a hirt, hogy Anglia keletre csapatokat szaliratozza meg Hussein királynak, ^hogy TörökErzsébet, fiuknak, Lajos hercegnek Margit őr- liiana. A török kormány azt is közölte a szöország elismeri Hedzsasznak, Sziriána1', Paleszgrófnéval történt eljegyzésénél a szegedi és vetségesekkel, hogy az ultimátumban emiitett
tinának és Mezopotámiának teljes függetlenbecskereki várakat a menyasszony kelengyéjeiil február 13-ika, tehát a keddi nap uián vissza- ségét.
15.000 márka erejéig lekötötték.
kapja akció-szabadságát A francia kormány
Gibraltárban egy angol ezred parancsot kaA szegedi vár első nyoma tehát némileg ebben a kérdésben érintkezésbe lépett az angol pott, hogy készülődjék a Konstantinápolyba
kompromittáló a fenséges hercegek házassá- kormánnyal, A szövetségesek határoza'ukat eddig való elutazásra.
gára, de ez még semmi ahhoz képest, hogy a nem változtatták meg, ugy hogy a törökök eset- ,
Római jelentés szerint Mussolini miniszterszegedi királyi vár milyen szerepet játszott év- leges ellenséges intézkedéseire a szmirnai szö- elnök kijelentette a kamarában, hogy Törökszázadokon keresztül a királyi kincstár pénztár- vetséges hadihajók fegyveresen fognak vá- ország észre fog térni, ha az ántánt oly egykönyvében. Szeged vára örökös zálogtárgya laszolni.
séges marad, mint amilyen a szmirnai incidens
volt a királyoknak. Zsigmond király elzálogoUgy hírlik, hogy a helyzet Angorában kiéle- alkalmából volt.
sította több más várral együtt és c«ak Albert
király váltotta ki ismét. Mátyás király a régi
földvár helyébe komolyabb kővárat épitetett,
amely a Stefánia helyén a mai városházáig
terjedőiig egy önálló, mocsaras erekkel körül(A Szeged tudósítójától.) Megirta a Szeged, el átás föntartása léhát föllétlenül szükséges,
futtatott szigeten fakeri.éses, őrtornyokttal kiépí- hogy á közélelmezési miniszter körkérdést in- sőt kívánatos lenne az ellátási jogosultság kitett erőd volt. Ebből az időből van egy kőtáb- tézett a közélelmezési hivatalok vezetőihez és terjesztése is. Erre vonatkozólag Fodor tanácslája a szegedi muzeumnak, amelyen az áll, véleményt kért a jövő évi lisztellátás problémá- noknak az volt a javaslata, hogy a jövőben
hogy Zákány
István főbiró idejében épült a jának megoldására vonatkozólag. Fodor Jenő nullás liszt helyett is kenyérlisztet utaljon ki
kővár.
forgalmi
tanácsnoknak, a szegedi közélelmezési hivatal a kormány, még pedig a nullásliszt
Mátyás király sem sokáig tartotta a korona vezetőjének eredetileg az volt a terve, hogy értékének megfelelő mennyiségben. Eddig a köbirtokában a szegedi várat, hanem Corvin Já- a hatósági lisztellátás teljes megszüntetését ja- vetkező arányban utalták ki a hatósági lisztet:
fokozottabb Kenyérliszt ötven, főzőliszt huszonöt és nullásnos hercegnek adományozta, aki 1502 ben vasolja és helyette a népkonyhák
csak 9000 forintért volt hajlandó visszaadni állami támogatását kéri. Fodor tanácsnok azzal liszt huszonöt százalék. A kenyérliszt és a
azt a kincstárnak. A szegedi vár nagyon alkal- indokolta meg munkatársunk előtt ezt az állás- nullásliszt között olyan nagy az árdifferencia,
mas és kapós zálogtárgy lehetett, mert még pontját, hogy az erősen redukált hatósági ellá- hogy abban az esetben, ha a nullásliszt értétörvénysértést is követett el vele a király. Az tásnak nincs sok ér'elme, mert azok, akiket kének megfelelő kenyérliszt mennyiséget utal1514. évi 3. t.-c. ugyanis kimondta, hogy a fölvettek az ellátandók névjegyzékébe, úgyis nának ki az ellátandók számára, ebből a lisztkoronajavak, köztük Szeged vára ÍR, többé el keresetképtelen szegények, akiknek joguk van a mennyiségből lényegesen többen kaphatnák meg
nem zálogosithatók. Lajos király 1518 ban népkonyhában való étkezésre. Ez az álláspont, a jelenlegi hat kilós fejadagokat, mint amenymegkapják.
mégis ezzel fizette ki Báthori Istvánt, aki a túlságosan kényelmes, mert hiszen a kormány nyien a mai rendszer mellett
bácsi országgyűlés sürgetésére csak 1524-ben által annyira redukált ellátásra való jogosultság
Fodor -Jenő tanácsnok a közélelmezési miadta vissza a várat 2000 forint lefizetése elle- mellett Szegeden az ellátandók száma megkö- niszter kérdésére most a polgármesterrel történt
nében. Hogy miért kellett folytonosan zálogba zelítette ebben az évben a kilencezret, már pe- megbeszélés alapján válaszol és igy a hatósági
csapni a szegedi várat, arra az egykorú kró- dig Szegeden a népkonyhák teljesítő képessége lisztellátás további föntartását kéri.
nikás feljegyzések adják meg a magyarázatot. kilencezer ember ellátására nem alkalmas. Fodor
Az ir köztársaságiak
Azt irják, hogy a király „jövedelmei az urak tanácsnok érezte is, hogy álláspontja nem felel
által kezeltettek, szegénynek magának
is alig meg teljesen a követelményeknek és éppen ezért ama közlésével kapcsolatban, hogy a szabadállam korbékeajánlatát nem lehet tekintetbe venni, a
volt miből élnie." Jó, hogy ma már jobb meg- szükségesnek tartotta, hogy a kérdést megbe- mányának
felkelők vezérkari főnöke a köztársasági hadsereg tisztszélje
a
polgármesterrel.
élhetésük van a királyoknak, mert ugyan mit
jelhez és legénységéhez élesliangu proklamációt Intézett,
csapnának most zálogba ? Talán a k i o s z k o t . . .
A polgármester a megbeszélés során kifej- amely azt mondja, hogy a háborút folytatni fogják, mig
Írország függetlenségét
el nem ismerik.
KompromiszA vár 1524 ben került Szeged város birto- tette, hogy a lisztellátás fentartása a jelenlegi szum nem lehetséges. A felkelők hadseregét felszólítják,
kába. Fentartását ezentúl legnagyobb részben körülmények között sokkal indokoltabb, mint hogy tevékenységét erössen folytassa tovább, ne törődSzeged város polgársága viselte és ezért a vá- bármikor volt, mert hiszen a szegénység, a jék az ellenség cselszövéseivel és aljas módszerekkel,
az írek erkölcsét meg akarjdk törni
Ennek
ros bírája a vár alkapitánya lehetett. Mert kü- nyomor talán soha sem volt olyan -nagy, mint amelyekkel
a proklamációnak
közzétételével egyidejűleg
támadás
lön hatósága volt a várnak (várispánság) meg mostanában és egyelőre nincs remény arra, történt az ellen a dublini nyomda ellen, amelyben a
külön joghatósága volt a városnak. De azért hogy a megélhetési viszonyok javuljanak, sőt szabadállam kormányának amnesztiára vonatkozó rennem volt annyi bajuk a polgároknak a két azok súlyosbodása várható. A hatósági liszt- deletét kinyomták. A nyomdát a levegőbe röpítették.

A hatósági lisztellátás jövő évi problémája.
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Szeged, 1923 február 10.

Csatakiáltás: 20 korona!
(A Szeged tudósítójától.) A Prófétában találkoztam velük először. Egy csoportba verődve
állottak hárman hajadon fővel és összebújva,
— mint csaták zajában egy dombtetőn a generálisok. A negyedik egy fehér asztal mellett
ült meggörnyedve és magába meredve. Ez
sötét ruhában volt és fején lapos kék sapka
piros csíkkal, — mint az angol gyalogosok.
Sápadt sárga belükkel állott a sapkája vörösén :
Die Heils Armeé.
Az Üdv Hadserege! Szombaton jöttek Szegedre a fővárosból és holnap már utaznak
tovább Félegyházára. Jobbára fiatalok, — amint
mondják a nevüket, fanatikus hit lángol szemükben, mint hajdan a katakombák keresztényei 1 — Csopják Gábor, Moldovány Lajos,
Szőke István és Szabó Ferenc. Moldovány
odateszi a neve mellé: kadétl Ő uniformisban
van, a többiek gomblyukában kis szalag három
csíkkal.
— A kék az alkohol — mondja CsGpják —,
a piros a prostitúció, a sárga az ópium és a
nikotin elleni küzdelmet szimbolizálja.
Aztán heves vitába kezdünk, Csopják apostoli erővel kezdi magyarázni és bizonyítani az
Údv-Hadsereg tanait.
— Mi, ugy ahogy Angliában és a skandináv
államokban, katonailag szervezett hadsereget
akarunk, amelynek az a hivatása, hogy az emberiség minden tagjába beleoltsa a nazaréthi
tanításait: az Evangéliumot. Mi nem akarunk
uj vallást, hanem csupán azt akarjuk, hogy az
emberek mindegyikét hassa át az Evangélium.
Küzdünk a „száraz" törvények megteremtéséért, mert az emberiség legnagyobb veszedelme
az alkohol. Szombatonkint háromszáz millió
ember karja mozdul meg az alkoholért! Micsoda
romlás I — a legnagyobb romlás 1
— De — vetem közbe —, én azt hiszem,
hogy az emberiség legnagyobb romlása, veszedelme a mindent elpusztító háború. Mikor
ember a testvérét gyilkolja oly módon, amiért
a békében büntetés jár. Nem tudnám testvérem
leölni tőrömmel, meg kardommal, és nem szeretnék fiatal életem napjaiban meghalni egy
testvérem golyójától egy árok szélén . . .
— Mindegy, hogy mikor és hol — válaszol ő
— hiszen ugy is meg kell h a l n i . . .
— De négy millió ember, aki elpusztult
most a világromlásban és most itt állunk megszaggatva és vérezve . . .
— Ha az egyén át van hatva az Evangéliumtól — mondja Csopják — akkor ugy is
megszűnik a háború Mi különben is pacifisták
vagyunk, hiszen nem eszünk soha
állathust...
— Hogyan egyeztethető ez össze — kérdem
— hogy önök elsősorban nem a háborúk megszüntetéseért harcolnak? Hiszen az ember magasabb rendU,. mint az áilat és ha kímélik az
állatokat, az Üdv Hadserege mért nem prédikál az utcákon az egész emberiség testvériségeért, hogy szűnjenek meg az államok imperiálizmusai, ami nagyon elősegítené a népek
békéjét ?
— Békesség a szivekben, békesség a lelkekben — ez a lényeg, — válaszolja már-már
megrendülve.
Ezután elmondja Csopják, hogy háromnapos
szegedi tartózkodásuk alatt 70 előadást tartottak a mulatókban, nyilvános helyeken, korcsmákban és halászcsárdákban.
Agitáló utjukat mindig énekkel kezdik, amelynek szelíd dallama nagyon megkapja a hallga*
tókat. Majd beszédeket tartanak. Néha utcai
prédikációkat is az éjszakában.
Akkor elbucsuztunk. Moldovány Lajos kadét
elindult végig a kávéházakon és minden asztalnál megállott fekete táskájával kezéaen. Monoton hangon kezdte mondani:
— Bemutatom az Üdv H a d s e r e g é t . . . Vegyék meg lapunkat, a Csatakiáltást...
husz
korona . . .
Vér Qyörgy.

Leégett a szófiai Nemzeti Szinbáz. A
szófiai bolgár Nemzeti Szinház tegnap esti díszelőadása alkalmából kigyullad a színpad. Csak
a hamarosan megjelent mentők és tűzoltóság
pontosan szervezett munkájának köszönhető,
hogy a pánikot részben sikerült megakadályozni. Az áldozatok száma eddig két halott és
15 sebesült. A színpad, valamint a kellékraktár
épülete teljesen leégett. Az anyagi kár tetemes.

Hirek
— A Dugonics-Társaság vásárhelyi felolvasó-estéje. A Dugonics-Társaság szombaton este nagysikerű felolvasó-ülést rendezett a
hódmezővásárhelyi kaszinó nagytermében, amely
zsúfolásig megtelt az érdeklődőkkel. Szalay
József kerületi főkapitány, a Dugonics-Társaság
elnöke nyitotta meg a felolvasó ülést magas
röptű beszéd kíséretében. Utána dr. Tonelli
Sándor Közgazdaság és kultura cimen nagysikerű előadást tartott, majd Móra Ferenc néhány szép költeményét olvasta fel. Vézner Károly Petőfi múzsájáról tarlott előadást, majd
Móra Ferenc Petőfi korát ismertelte. A felolvasóülést dr. Szalay József elnök zátta be. Az
ülésen résztvevő előkelő közönség meleg ünnepléssel honorálta a Dugonics-Társaság tagjait
— Megvizsgálják a forgalmi a d ó panaszokat. A sok panasz végre még sem maradt
hatás nélkül, bár ezideig nem sok eredménnyel
járt. Biztató jelenség azonban, hogy a forgalmi
adó körül felmerült mindennemű kifogások és
sérelmek meghallgatása végett a kormány megbízásából ma Szegedre érkezett dr. Csekey mimiszteri tanácsos, aki holrisp, kedden délelőtt
10 órakor megjelenik az ipartestületben és az
iparosok panaszait meghallgatja. Innen a kereskedelmi kamarába megy a kormány megbízottja,
ahol a kereskedők sérelmei felől tájékozódik.
A Kamara ezúton is meghívja a kereskedő osztály beltagjait és a gyáros tagokat.
— A Duna áradása m i a t t nincs ivóvize a
fővárosnak. Szombat óta Budapesten 44, Újpesten 55 centimétert apadt a Duna. Az apadás áilandó jellegű. A színházak, a Városi
Szinház kivételével, melynek még nincs elegendő vize, ma este rendesen megtartják előadásukat. A káposztásmegyeri vízmüveket nagyon megrongálta az áradás. Emiatt a főváros
vízellátásának kérdése egyre súlyosabb. Egyes
kerületekben egyáltalán nincs viz, mig a belső
városrészeken csak az alacsonyabb fekvésű helyeken működik a vízvezeték. A város tanácsa
hélfő reggel falragaszokon közölte a közönséggel, hogy csak korlátozva szabad használni a
vízvezetéket. Horthy Miklós kormányzó ma délután kiment Újpestre és Megyerre, hogy megtekintse a viz alatt levő területeket.
— A Donátb-napi vásár. A Donáth-napí
vásáron alig volt valami forgalom. Ugy az árupiac, mint az állatvásár gyengének mutatkozott.
Az árak az egész vonalon emelkedtek, különösen a sertéspiac volt drága. Egy hízóért 30—
50.000 koronát kértek a tanyaiak. A lóvásáron
fellendülést tapasztaltunk, ami különösen annak
tulajdonitható, hogy a lómészárszékek meglehetősen elszaporodtak Szegeden és a lóhusfogyasztás állandóan emeikedik. Annál gyengébb volt a marhavásár, ahol 120—150.000
koronáért kínálgatták a hízott jószágot.
— Eljegyzés. Özv. Krósz Mórné leányát,
Irénkét Szegedről eljegyezte Boros Jenő Budapestről (Miaden külön értesítés helyett.)
— Leszerelik az árvizsgáló bizottságokat.
A kereskedelmi és ipari érdekeltségek folytonosan megujuló panaszaira most már a kereskedelmi miniszter is engedett az árvizsgáló bizottságok kérdésében eddig elfoglalt merev álláspontjából. Arról értesülünk ugyanis, hogy a
kereskedelmi miniszter az árvizsgáló bizottságok fokozatos leszerelését rövid időn belül elrendeli. A ,leszerelés alatt nem beszüntetést, hanem azt kell érteni, hogy a bizottságok hatáskörét fokozatosan megszükilik. A terv szerint
az árvizsgáló bizottságok élelmicikkek ármegállapításával nem foglalkozhatnak, mert tapasztalat szerint az élelmicikkek áralakulásaira jigy
sem tudnak befolyást gyakorolni. A kereskedelmi és ipiri cikkekre nézve is csak mint véleményező szervek maradnak fenn az árvizsgáló bizottságok, hogy árdrágitási ügyekben
segítségére lehessenek az uzsorabiróságnak.
— Góth Imre béphiállitása. Vasárnapi
számunkban megemlékeztünk Góth Imrének, a
szegedi festőművésznek a Kass-szálló halljában levő színvonalon álló képlyállitásáról,
amely a nagy és érthető érdeklődésre való tekintettel, még szerdán is nyitva marad.

Aranyat ér a réz is, mert ócska vörös- és sárgarézért igen magas árat fizet Deutsch, Hid-utca 1.
i63
M i n d e n n e m ű gépjavitáit, villany- és gázszerelést
legpontosabban készit Havas mérnök, Fodor-utca 2.
Telefon 17-79.
m

— Az orosházi feltaláló „légköri" elektromossága. A légköri elektromosság orosházi
„feltalálója" tegnap megbukott a találmányával,
mint azt egy alapos szakértői vélemény alapján
néhány héttel ezelőtt lapunkban megjósoltuk.
Verebély miniszteri tanácsos, aki tegnap a kormány megbízásából Dezsőffy „találmányát"
megvizsgálta, a „találmányt" nem találta gyakorlati célokra alkalmasnak. A szakértői vélemény szerint a találmány elméleti rendszerében
van egy-két olyan nóvum, amely kellő irányítás mellett alaposabban kidolgozva még gyakorlati eredményeket is mutathat fel. Azonban
a szekrény tetején a tányérok közé rejtve megtalálták azokat a rejtélyes lezárt dobozkákat,
amelyek megtöltött akkumulátort tartalmaztak...
Légköri elektromosság ! . . . szélhámosságköri
elektromosság...
— A szittyák. A szittyák, régi nevükön
magyar fascisiák tábora, vasárnap tartotta első
propaganda nagygyűléséi a régi képviselőházban. Jaczkovics Iván miniszteri tanácsos, a
tábor elnöke nyitotta meg a gyűlést. Elsőnek
Erdösy Vilmos, a tábor főtitkára lépett az emelvéayre és ismertető előadást tartott a szittyák
céijairól. A gazdasági diktatúra szükségességét
hangoztatta. Hangsúlyozta, hogy a szittyán a
kiralykérdést kikapcsolják. Utána dr. Baránszky
Gyuia és Havadi Barnabás tartottak beszédet.
— Kulturdélután. A szegedi zsidó hitközség székházában vasárnap délután nagysikerű kulturdélutánt rendezett a zsidó tanulóifjúság. A kulturdélután műsorán zene, szavalat
és felolvasás szerepelt és minden szám nivón
állott és a közönség zajos tetszésével találkozott. Ezek a kulturdélutánok igazi kulturát jelentenek és megérdemlik a legteljesebb érdeklődést.
Házasság. F. Fuchs Ferenc, Szabadka és
Stein Janka Szeged, f. hó 1 l én Újvidéken házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.)
— A paprikások sérelmei. A paprikatermelők és kereskedők legutóbb felpanaszolt sérelmeiről a kormány is értesült és dr. Berkó Jójsef
állami fővegyészt küldte Szegedre, hogy a sérelmezett kéidésekben a felülvizsgálatot megejtse. Dr. Berkó vasárnap érkezett Szegedre s
munkatársunknak tett nyilatkozata szerint elsősorban az uj paprikarendelet nyomán keletkezett hangulatot fogja tanulmányozni és tapasztalatairól jelentést tesz a kormánynak. A főve-,
gyész az eddigi jelekből már is megállapította,
hogy a rendelet végrehajtásának nagyobb akadályai nincsenek és a felpanaszol; sérelmek
könnyűszerrel orvosolhatók.
— Meghosszabbítják az árdrágítás! t ö r vényt. Az árdrágitási visszaélésekről szóló törvényt, amely juniusban hatályát vesztené, értesülésünk szerint a kormány továbbra is életben
akarja tartani, mert még nem látja elérkezettnek az időt arra, hogy teljesen szabad kezet
engedjen az árdrágítóknak.
Az aj adótörvény rendelkezésének megfelelő, hitelealtett üzleti könyvek kaphatók Kovács Henrik
könyv- és papikereskedésében Szeged, Kölcsey-utca 4.
Telefon 10-48.
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— Felemelték a diszeli zsidóüldö ő büntetését. A mult ősszel ítélkezett a zalaegerszegi
törvényszék juhász Lajos dísze i lakos bűnügyében, aki tudvalevőleg azzal volt vádolva,
hogy a kommün bu.iása után Díszeiben és
I ^ p o l c á n zsidókhoz betört és társaival többet
k ö l a k me
f
Sp 1 ^ Társai kegyelmet kaptak ö a
zalaegerszegi törvényszék 12 évi fegyházra ítélte,
mig a Tábla ezt a büntetést 15 évi fegyházra
emelte fel.
Kállay dr. JogiaEemináriuma P a t l a v i c i n l - n t c a
3 alatt fogad cgéaz nap. T e l e f o n 89.
25a

— Adományok a polgármesteri gyorssegélyalapra. Csikós Nagy József elhalálozása
alkalmával Solymoss Elemér ötezer és a Szegedi Kaszinó kétezerötszáz koronát adományozott a polgármesteri gyorssegélyalap javára koszorumegváltás cimén.
A z s i d ó főiskolai hallgatók febr. 17-iki
bálja iránt a legszélesebb rétegekben mindjobban
nyilvánul meg az érdeklődés. A rend.zőség,
mely a legnagyobb buzgalommal fáradozik az
est sikeréit, ezúton kéri mindazokat, akik meghívóra igényt tartanak, de tévedés folytán nem
kaptak, jelentsék be igényüket telefonon 3-38 alatt
a Chevra irodájában, ahol jegyek is kaphatók.

é SZEGED
— Előleg a városi mérnököknek. A városi
mérnökök, mint ismeretes, egy ujabb keletű törvény érielmében magasabb fizetési osztályba
kerültek 1922 március elsejétől visszamenőleg.
A törvény végrehajtási utasítását azonban még
nem adta ki a belQgyminiszrer és igy a város
közgyűlése még nem módosította a kérdéses
szabályrendeletet az uj törvénynek megfelelőleg.
A mérnöki hivatal tisztikara most azt kérte a
tanácstól, hogy a fizetési különbözet terhére
25—30.000 korona előleget utaljon ki számukra. A tanács teljesítette a mérnökök kérelmét.
— A MeteoroIogiai Intézet időprognóziaa.
Helyenkint csapadékos, lényeges höváltozás
nélkül.
Villanyvilágítást anyag Zavizánál, Horváth M.-u. 7.

— A kéményseprési dijak felemelése. A
törvényhatósági bizottság szeptemberi közgyűlésén foglalkozott a kéményseprési dijak felemelésének a kérdésével és a kéményseprőmestereknek a tanács által is pártolt kérelmét
elutasította. Az érdekeltek azonban megfelebbezték ezt a határozatot és a kereskedelemügyi
miniszter most arról értesítette a város hatóságát, hogy a felebbezésnek helyt ad és a közgyűlés határozatát megsemmisíti. A miniszter
döntése tulajdonképen már időszerűtlen, a közgyűlés ugyanis nemrégen ismét foglalkozott a
kérdéssel és felemelte a kéményseprési tarifát
a kívánt mértékben.
V l s v e z e t é k é t Feketénél készíttesse. Tel. 10-72. s24b

A férfi és a n ő örök problémáját tárgyaló
Sámsom és Delila szerepelt a Belvárosi tegnapi
bemutatóján, mely előkelő és diszes közönség
jelenlétében folyt le. Nem csalódott a közönség
az előre jól behirdetett premieren, mert látott
egy végtelenül kedves meséjü attrakciót, a Sámson
ós Delilát, azt a második attrakcinális filmet,
melyet minden vonatkozásában magyarok csináltak, a nagyszerű film még csak szerdán látható a Belvárosiban.

Szeged, 1923 február 13.

Jocelyn
a legszebb szerelmi regény a francia
rémuralom idejéből.
Jocelyn eredeti naplója után irta:

Lamartine.

A Gaumont-gyár attrakcionális filmremeke.

KORZÓ

MOZI

TELEFON:
Igazgatóság 455. Pénztár 11—85.

Kedden, szerdán és
csütörtökön

Világszenzáció!
D. W. Griffith
életének főműve:

— Az ujszegedi templomrablók kézrekeritőlnek jutalma. Várhelyi József pápai prelátus 5000 koronát juttatott a makói rendőrséghez, hogy az összeget az ujszegedi templomrablók kézrekeritőinek megjutalmazására fordítsák. Bittner Róbert rendőrtanácsos az össze- ,
get Igaz és Nacsa detektívek kOzött osztotta szét. í
Aranyat, b r i l l i i n s o t éa ezflatöt magas árban vesz 1
IRITZ óra- és ékszerjavitó Dugonics-tér 11.
107 ,

2 rész, 11 felvonás egyszerre bemutatva.

Kizárólagos

Jocelyn

bemutatási joggal!

a legszebb szerelmi regény a francia
rémuralom idejéből.
Jocelyn eredeti naplója után irta: Lamartine.

Előadások
naponta 3,5,7és 9 órakor

A Gaumont-gyár attrakcionális filmremeke.

A szinház heti m ű s o r a :
Kedd: 7-kor Ju-shi. — 10-kor : A férj vadászni jár.
Szerda: A biboros. A. 7.
Csütörtök: Hamlet. Ifjúsági előadás. — Fél 8-kor:
Mágnás Miska. A. 8. (Dérv Rózsival.)
Péntek: Uj rokon, vígjáték. (Bemutató.) B. 8.
Szombat: 7-kor Uj rokon. A. 9. — 10-kor: Osztrigás
Mici, bohózat. (Bemutató.)
Vasárnap délután: Mágnás Miska. — 7-kor: János
vitéz. (Déry Rózsival mindkét előadás.) — 10 órakor:
Osztrigás Mici, bohózat.

A Budapesti Filharmonikusok
versenye.

hang-

Farsang utolján nem farsangi mókában, üres
hacacáréban, hanem a legszebb, a legfölemelőbb, a legideálisabb zenei élvezetben volt részünk, olyan szokatlanban és felejthetetlenben,
aminőre esztendők multával is öröm lesz
visszaemlékezni. Ez a mai nap jelentős és
sokat mondó dátum lesz a város zenei történetében, mert ezzel a nappal kapcsolatos a
Budapesti Filharmonikusok első vidéki szereplése. Ez a művész gárda, az Op raház európai
hirü zenekari gárdájának fele része ellátogatott
hozzánk, hogy a város nekilendült zenei életének megerősödését idézze elő, hogy fokozza a
zenei kultura iránt való és meglevő hajlamot,
kedvet és szeretetet. A szereplése nem üzleti
vállalkozás volt, hanem színtiszta kulturális
cselekedet, aminek nyomában a zenekari művészet szépségei keletkeitek, hihetőleg terrnékenyitően.
A hires Filharmonikusok Wagner emlékezetének áldoztak a koncert első részében. A Tannhauser, a Mesterdalnokok nyitányát és a Siegfried idyllt játszották mesteri összhsngzással,
páratlan egyöntetűséggel, minuciózus gondossággal és a lendületesség felemelő hatásával.
Mindegyik művésze a hangszerének, akiket a
képességen kivűl a mesterségben való hit is
vezet az előadásban. Talán még karmesterre se
igen volna szükségük, aki emeikedésre, lendületre, fékezésre késztesse a játékukat. (Ez
különben beigazolódott Csajkovszky: Pathetik
szimfóniája második tételében.) Magával ragadó volt a harmonikus, a müvek szellemét
teljesen
visszatükröző előadásuk
Percekig
csattogoít a taps a Wagner-számok után
és ezek a tapsok nemcsak a tetszést igazolták, de a közönség, a fellelkesített közönség
hálás köszönetét is tolmácsolták. A koncert második részét Csajkovszky: Pathetik szimfóniájának előadása töltölte ki. A grandiózus müvet
hatalmas méreteiben hozták és előadásukban
szinte megelevenedett az alkotó zenei gondolatainak sokasága, mélysége és magassága. A
hatás méltó volt a műhöz és az előadáshoz,
amelynek makulátlan szépségei fogva tartották
a közönséget, amely boldog volt, hogy jelen
lehetett a zenei kuliurának ezen a páratlan és
szépséges sátoros ünnepén.

— K Ü L F Ö L D . Ukrajnában kétmillió gyermek vár
éhhalálra. A társadalom 3oo.yoo gyermek táplálásáról
gondoskodik. 80.000 internáló táborokban nyert elhelyezést. A piacokon, utcákon, állomásokon körülbelül
800.000 hajléktalan gyermek csavarog. — Az Adolf
Wörmann négy árböcos vitorlás, amely Brémából Baru |
felé haladt, péntek éjjel a Libero-fok közelében hajótörést szenvedett. A tenger oly viharosan hullámzott,
hogy a kiküldött mentőhajó nem tudott hozzáférkőzni.
Arany, eiilatbeTÍltás Tóthnál, Kölcsey-utca 7. m

— Borzalmas gyilkosság Bécsben. Bécsben szörnyű gyilkosságot fedeztek fel ma teg- ,
gel egy bérház lakói. Feltűnt nekik, hogy a
házmester lakása be van zárva és senki sem j
mutatkozik. Mivel a dörömbölésre belülről nem
adtak életjelt, elhívták a közeli rendőrt és egy
lakatossal felnyittatták az ajtót. A konyhában
és a belső szobában holtan találták Franz
Anna 48 éves házmesternőt, a 28 éves Franz
Amália magántisztviselőnőt és Dussenschleger
Anna hivatalnoknőt. Az első vizsgálatnál kiderült, hogy mind a három nőt álmában ölték
meg. A házmester lakása kis benyílójában holtan találták a gyilkost. Felakasztotta magát egy
nagy kampós szegre. Az asztalon néhány sornyi
írás, melyben a gyilkos tudatta, hogy megölte
anyját, húgát és menyasszonyát és öngyilkos
lett, mert családja ellenezte, hogy nőül vegye
Dussenschleger Annát.

Művészet,

Állandó nagy könyvvásár! D A | j 110
Megtekinthető vételkényszer nélkül.
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A müvésztestületet a beteg Kerner István helyett Fleischer Antal, az Operaház ifjú karmestere vezényelte. Kedves nekünk már a név is,
nemcsak azért, mert izig-véiig művész ember,
de mert szegedi ember a viselője. Fleischer
Antal nem először szerepelt itthon, több ízben
volt kísérője zongorán ki/áló énekeseknek, de
zenekar élén ma vezényelt Szegeden először és
hisszük, nem utoljára. Minden póztól mefltes a
dirigálása. Svungja van, ami emelkedésre késztet,
a hatást nem keresi, ám a finomságokat, az erőt
kifejtetni képes, benne él a zenében, az alkotót
érvényesíttetni képes és az is előnye, hogy a zenekara hisz a művészetében és megy vele, utána a
művészet, a biztos siker ulján. Van benne valami a Kerner biztosságából és erélyéből, a
Mahler magával ragadó temperamentumából
és a Weingarten fölényes és suggesítiv hatásából. Sikere nagy volt és ami f ő : megérdemelt És szép volt ez az est, a művészet zománcától ékes, lelkekre ható, megnyugtató és
megpihentető. És nem kell elfelejteni, hogy e

hírlap- és könyvterjesztő - vállalat,
könyv-, papir- és zenemükereskedésben
Kárász-utca

16.

Tele

'°n:

g

~65'
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Szeged, 1923 február 13.
nagyszerű, minden izében és foglalatában művészi és tartalmában felejthetetlen estnek dátuma : 1923 február 1 2 . . .
• Thuray Emma is megvált a színháztól.
Vasárnap hirül adtuk, hogy Nagy Katinka megvált a színháztól és most arról értesülünk, hogy
Thuray Emma, a kiváló alténekesnö, az operaegyüttes egyik erőssége, színsén nincs már a
társulat kötelékében. Ha a színháznál igy fejlődnek tovább a dolgok, a legjobb előadások:
az operaelőadások besztnnek és a közönség
majd csak a divatos éjféli előadásoknak lehet
az élvezője.

Házakat, földbirtokokat,
ft<vl«t»lr»+
legelőnyösebben
U Z I C l C K C t vehet vagy adhat el
Q - - L X
iroda által, az OFB. engedélyével
ű í o u U
Széchenyi-tér 0. szám.
Telefon 10—54. 865 Törvényszék szomszédságában.
Telefon:
Pénztár 582.

Belvárosi Mozi

m

Kedden és szerdán, február 13 és 14-én

Sámson és Delila.

Nagy drámai játék a bibliai és legújabb időkből.
Főszereplők:

Korda

Mária,

A díszleteket

Lukács

Pál és Galaor

FERENCZY

Rendezte: KORDA

műépítész

Alfréd.
tervezte.

SÁNDOR.

Azonkívül:

A g e n o r , a hős.
Francia burleszk 3 felvonásban.

Előadások kezdete: fél 5, fél 7 és fél 9 órakor.
Telefon:
16-33.

Széchenyi Mozi

Telefon :
16-33.

Kedden, szerdán és csütörtökön, február 13,14,15-én
D. W. GRIFFITH, az „Ut a boldogság felé" film
zseniális rendezőjének főműve:

INTOLERANCE.
A szeretet és megértés leghatalmasabb apotheozisa
2 részben, 11 felvonásban.

Mindkét rész egyszeri e l
a

Lilian Glsch, Constaace Talmadge,
az „Ut a boldogság felé' főszereplői I

ffisTpreoekben:

Éíőadisok fél 5, 7 é- negyed 10 órakor.
Soha helyre nem hozható mulasztást követ el önmagával szemben, ki a szépség, művészet és szereletnek
e leghatalmasabb kultárfilmjét meg nem tekinti t
Milliók
Minden

filmje!
idők legnagyobb
Lady Hamiltón

Milliók
filmje!
filmattrakciója,
a
testvérfilmje:

Borgia Lucrétia

Naev történelmi filmregény a renaissance idejéből
2 rés- 12 felvonás, mindkét rész egyszerre, egy
6
előadásban.
I. rész: Róma zsarnoka.
IL rész: Pesaró ostroma.
Főszereplők:

Borgia Lucrétia .
Borgia Caesare .
VI. Sán-tor pipa.
Michelletió . . . .
Gennaró apród .

. Liane Hóid
. Conrad Veidt
. Albert
Sassermann
Paul Wegener
. A kis Lubinszky 1 ibor

Bemutatja a Belvárosi Mozi

2.

A Ruhr-vidék megszállásának gazdasági hatásai.
A Ruhr-vidéknek a franciák által történt megszállását Magyarországon csaknem kizárólag
politikai kérdésnek tekintették és a lapok is főleg ebből a szempontból foglalkoztak vele, pedig kétségtelen, hogy egy ország legfejlettebb
iparvidékének elszakítása tisztán gazdasági szempontból is a legnagyobb jelentőségű események
közé tartozik. Legjobban bizonyítja ezt, hogy a
Ruhr-vidék elszakítása igen nagy eltolódásokat
okozott Németország ipari viszonyaiban, melyek
már a magyar közgazdasági
életben is kezdik
éreztetni a hatásukat.
Köztudomásu, hogy az elszakított vidék volt
Németország nehéz vas- és acéliparának a székhelye. Ez a vas- és acélipar az elszakítás pillanatáig a legteljesebb erővel dolgozott és részben a német márka alacsony árfolyama következtében abban a helyzetben volt, hagy áruit a
világp aci áraknál olcsóbban szállítsa külföldre.
Ezt a versenyt a magyar fémipari vállalatok iá
igen erősen érezték. A francia megszállás és
elzárás óta a verReny lényegesen enyhült. A
többi német vállalatok nem képesek a külföldi
megrendeléseket ellátni és igen sok balkáni
rendelést storníroztak. Igy tehát a magyar vas-,
acél- és gépipar a Balkán felé lényegesen jobb
exportviszonyok
között dolgozhat. Előfordult
azonban az az eset is, hogy német vállalatok,
melyek nem akartak bizonyos rendelésekről lemondani, magyar vállalatokat kerestek meg,
hogy a rendeléseket helyettük effekluálják. Különösen tapasztalható volt ez az eset a rudvasnál, lemezeknél és általában
vasfélgyártmányoknál. A német verseny elmaradása lehetővé tette
azt is, hogy a magyar vasmüvek, amelyek négy
hónap óta változatlan árakkal dolgoztak, áraikat tiz százalékkal
felemeljék.
Egében más a helyzet ezzel szemben a szénpiacon. A Ruhr-vidéki szén elmaradáaa következtében Németország többi ipara idegen szenekre van utalva. Minthogy valutáris okok
folytán a németek az angol szenet alig tudják
megfizetni, bekövetkezett a lengyel impérium

alá került sziléziai széntelepeknek fokozott mértékben való igénybevétele. Ennek következtében
a Magyarországba irányuló sziléziai szénbehozatal a legközelebbi hetek folyamán erősen
csökkenni fog és a magyar ipar a hazai széntermelésre lesz utalva. Noha a magyar széntelepek termelése már ismét a békebeli színvonal felé közeledik, nen lehetetlen, hogy e
tekintetben nehézségek fognak beállani, amit
csak az ellensúlyoz némileg, hogy február
közepétől kezdve a szénszükséglet általában
csökkenő tendenciát mutat.

Átszervezik a Devizaközpontot. Beavatott
helyről arról értesülünk, hogy a Devizaközpont
átszervezésére pontos tárgyalások indultak meg.
A készülő reformok, amelyeknek éleibiléptetése
talán már ezen a héten várhaó, főleg két irányban mozognak. Elsősorban megreformálják a
devizaigénylések elbírálását, hasonlóképen megváltoztatják a külföldi fizetőeszközök szétoszlását.
Mas oldalról viszont meglepetést keltett az,
hogy a közeli időben a Devizaközpont hivatalos
árfolyamait felemelik. A Devizaközpont részéről
a hivatalos árfolyamok kialakulására
vanatkwólag arra hivatkoznak, hogy a központ véfetősége mindig az adott helyzet szerint áll?püja
meg az egyes idegen fizetőeszközök árfolyamát
és a jövőben is ehhez a politikához fog alkalmazkodni. Viszont a kereskedelem utal arra,
hogy a központ napi jegyzései sokszor mily
távol esnek a paritástól.

a Déli-vasut kérdésének szabályozásáról február
15-én kezdődő tárgyalásokon.

A Déli-vasut kérdése. Belgrádban a közlekedésügyi minisztériumban a joguszláv és olasz
delegátusok között meglartott előkonferencia a
Déli-vasut kérdés megoldásában eredmény nélkül folyt le, mert az olasz delegátusok olyan
követeléseket állítottak fel, amelyek a kereskedelmi szerződés hatáskörébe vágna!?. A döntést
a Déli-vasut kérdésiben az érdekelt hatalmaknak február 15 én Rómában összeülő konferenciája fogja meghozni. Dr. Teleszky János volt
pénzügyminiszter dr. Ernyey Pál pénzügyminisztériumi államtitkár és Fináczy Béla miniszteri tanácsos a magyar kormány megbízásából
ma reggel Rómába utaztak, ahol részt vesznek

Amint a németországi jelentések mutatják,
legválságosabb a textiliparnak
a helyzete, amely
tulnyomórészben tengerentúli nyersanyagokkal
dolgozik, melyeket a márkának katasztrófális
zuhanása folytán mi nem tud megfizetni. A
helyzet a textilipar egyes ágaiban az, hogy a
most előállítás alatt levő áru négy-ötszörte
drágább annál, amit a nagykereskedők régi
készleteikből eladásra kínálnak. Nagyon sok
textilipari vállalat erősen redukálta üzemét és a
legtöbb váila'at hetenkint öt napot dolgozik. A
közgazdasági viszonyok teljes felfordulását mi
sem mutatja jobban, hogy Csehországban
a
szokol árfolyamának
nagy emelkedése,
Németországban pedig a márka árfolyamának
zuhanása
döntötte ezt a fontos ipart
válságba.
A Magyar Texiilgyárosok Egyesülete éppen a
mult heten tette közzé a kimutatását, hogy az
utolsó két év folyamán Magyarországon hatvankilenc kisebb-nagyobb textilipari vállalat
alakult.
Ezek a külföldi behozatal szempontjából nagy
nehézségekkel voltak ugyan kénytelenek megküzdeni, mégis álialában kedvező konjunkturális
viszonyok között kezdték meg működésüket.
Most Németország szerencsétlensége egy ujabb
lökést ad .fejlődésüknek, ami ké ségtelenül
rövidesen kifejetéscfi fog jutni egyrészt a magyar
gyárakhoz befutó rendelések szaporodásában,
másrészt pedig a textilipari vállalatok részvényeinek emelkedő értékelésében.

A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár alaptőke-felemelő hö'gyűlése. Vasárnap délelőtt
a Szeged-Cs rngrádi Takarékpénztár rendkívüli
közgyűlést tartott s az igazgatóság javaslatára
elhatározta a közgyűlés: 1. Ho?y a társaság ez
idő szerinti 25.000 darab 1500 korona névértékű
részvényből álló 37,500.000 korona alaptőkéjét a
37,500.000 korona rendes tartalékalapnak az
alaptőkéhez való csatolása által és az 1500 korona
névértékn k 3000 korona névértékre való felemelésével 75,000.000 <oronára emeli fel.
Az eddigi 1500 korona névértékű részvények
3000 korona névérték e történt felülbélyegzéssel
maradnak forgalomban. 2. Hogy a társaság részvénytőkéjét a régi részvényekkel teljesen egyenértékű, egyenként 3000 korona névértékű, névre
szóló, teljesen befizetett 15.000 darab uj részvény
kibocsátása által 120,000.000 koronára emeli fel.
Ezen uj kibocsátású részvényekre az elővételi
jog a részvényeseknek biztosíttatik oly módon,
hogy minden 5 régi részvény 3 uj részvény átvételére jogosít. x
A kibocsátási ár részvényenként 4500 korona
mely után 1923 január hó l-től a befizetés napjáig 5*/0 kamat fizetendő.
Az elővételi jog igénybevétele 1923 február
12-től 1923 március 17-ig a régi részvények
be mutatása és lebélyegzése mellett jelentendő be
Az elővételi jog alapján netán át nem vett
részvények 6000 korona kibocsátási árban szintén a régi részvényeseknek tartatnak fenn s a

Közös gyiijtőforgalom háztól házig Budapest
-Szeged és Szeged-Budapest között tóEE*
Angol-Magyar Szállítmányozási R.-T.
S z e g e d , T i s z a Lajos-körűt 3 7

sz í m . - T e l e o n

Budapest, Teréz-körut 6 . - T e l e f o n

150-71

15-33.

*s37-99.

Express Nemzetközi Szállítmányozási R.-T.
Szeged, Kézmiivesbank-ház. — Teleionszám 12—90, _
Budapest, V., Béla-utca 2. — Telefon 39—85 és 30—24.
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fenmaradt ily részvények átvételére jelentkezett
részvényesek között sorsolta nak ki. A sorsolás
alapján átveendő uj részvényekre a 6000 korona fizetendő be ugyancsak 1923 január 1-tői
számítandó 5*/« kamattal együtt.
Az alaptőkének ezen ujabb felemelésével az
intézet saját tökéi mintegy 191 millió koronát
fognak képviselni.

TŐZSDE

A deviza kSzpont árfolyamai Valuták: Napoleon
9900, Font 12350-126M, Léva 1550- 1650, Dollár
2660-2735, Fr. frank 163-173, Márka 1000-1100, Líra
127-133, Osztrák korona 370—390. Lei 1300-1400,
Szokol 7050-8250, Sv. frank 495-515, Kor. dinár
2500-2700, Lengyel márka 700 - 800, Holland forint
1040 -1075, Belga fr. 144-152, Dán korona 497-522,
Svéd korona 7C0-73Ó, Norv.e
korona 487—512.
Devizák:
An:síerdam 1040—1075,
Bukarest
1300—1400, Kopenhága 497-52% Krisztiánja 487-512,
London 12350—12650, Berlin 1000-1100, Olasz 127-133,
Páris 163—173, Prága 7850-8250, Stockholm 700—
730, Svájc 495-515, Bécs 370—390, Belgrád 2500—
2700, Newyork 2660—2735, Varsó 700—800, Szófia
1550—1650^ Brüssel 144-152.
Zürichi zárlat: Berlin 0.01
Hollandia 210.60, Newyork I32.5J, London 2495, Páris 32.80, Milánó 25.62'|„
1
Prága 15.80, Budapest 0.20 /., Belgrád 5.10, Bukarest
255, Szófia 3 10, Varsó 0.0140, Bécs 0.0075, Osztrák
bélyeg cett 0.0075'/..
A Magyar Altalános Takarékpénztár értékpapír
és devizamegbizásokat gyorsan és kulánsan teljesít, íoa
Értékpapírok i Angol-Magyar 2120, Hazai 5800,
Agrárbank luOO, Magyar-Hitel 173(30, Jelzálog Hitelbank
470, Leszámítoló Bank 2600, Olasz Bank 7U0, Osztrák
Hitel 2300, Salgó 60000, Rimamurányi 9450, Közúti
Vasút 16^0, Városi Vasút 1300, Déli Vasút 7750, Államvasút 26000, AngJóbank 5200, Bosnyák Agrár 1750,
Iparbank 15oO, Hermes 1600, Ingatlanbank $300, Forgalmi
Bank 850, Keresk. Hitel
, Földhitelbank
, Közp.
Jelzálog 300, Városi Bank 560, Merkúr 560, Nemz. B.
és Tak. 1700, Keresk. Bank 35000, Cseh bank 850, Belvárosi Tak. 1650, Lipótvárosi 510, Egy. Bpest Főv.
,
Kőbányai Tak.
, Magyar Alt Tak. 3700, M. Orsz.
K. Tak. 3350, Pesü Hazai 50000, Első M. Bizt. 59000,
Fonciére 5500, Magyar-Francia
, Jég 2000, Pannónia
, Borsód-Miskolci 17400, Concordia 7350,
E. Bp. Qözm. 27U00, Gizella 11300, Hung.
Gózm.
15250, Királymalom 6000, Viktória 36500, Transdanubia
10850, Union Qözm.
, Beocsini Ö7C00, Borsódi 35500,
Lőrinci I7o00,
Cement 19000, Északmagyar
,
Szászvári 32000, Kohó 51000, István 3900, Köb. Oöztégla 19000, Drasche 33000, Magnesit 205000, Magvar
Aszfalt 7500, M. Alt Kószén 166000, Kerámiai 13000,
Nagybátonyi 4800, Újlaki 15C00, Urikányi 103000, Athenaeum 13700, Franklin 5100, Glóbus 3700, Pallas7500,
Révay 4200, Coburg 5000, Csáky 4300, Gazd. Gépgyár
32000, Fegyver 215000, Ganz-Danub. 1450U00, Ganz-Vili.
210000, Gép- és Vasút 665o, Gyórffy-Wolf 6300, Kaszab
12000, Kühne 5100, Láng 280o0, Lipták 3200, Mág
99i.O, Magy. Acél 25000, Magyar-Belga 16500, Motorgyár 6300, Ólom 3900, Vegyipar 45J0, Vagongyár 8600,
Roessemann 9800, Schlick 12400, Schuller 8250, Teudloff D. 7650, Wörner 2925, Hoffner 10500, Ált O. Légsz.
22500, Bárdi 2000, Baróti 2150, Bóni 21000, Brassói
47250, Chinoin 4300, Danica 1C900, Égisz 2450, Izzó
72000, Textil 2250, Gyapjumosó 16500, Papíripar 2100,
Részvénysör 47500, Szövi, kötö 10500, Spódium 8800,
Temesi szesz
, Felten 96000, Fiumei
rizs
,
Flóra 23000, Fővárosi sör 6200, Goldberger 17700,
Gschwindt 59500, Haltenyésztő
, Hungária Mütr.
55000, Juta 14200, Kábel
, Karton 345CW, Keglevics
1250, Királyautó 1700, Királysör 6700, Keleti 6600,
Klotild 7200, Kőb. Polg. sör 50000, Ligetszanat 22CQ
Cukoripar 800000, Lámpa 39000, Auer 21500, M. Kender

Schwartzer 5000, Szikra 10750, Uj Georgia 100000,
Stummer 1980C0, Telefon 25750, Temesi sör 10003, Pannónia 4300, Török 2800, Turul
, Pamut 32500,
Unió színház 1600, Vm mezögazd. 1800, Vasm. Vili.
9000, Vili. Pezsgő 4000, Zagyvapálfai 140C0, Mezögazd.
, Klein és F. 3930, Általános Faip. (Merk)
700, Fiumei cserző
, Egyes. Fa 850, Fornérgyár
4500, Guttmann 18500, Hazai Fa 12250, Kőrösbányai
800, Kronberger 4025, Lign. Tröst 8000, Hitel Fa
,
Erdő 1200, Magyar Lloyd 1900, Malomsoky 3300, Nemzeti Fa 18000, Naschitzi
, Neuschl. L. 1375, Ofa
31000, Orez. Fa
, Rézbányai 6800, Szlavónia 3350,
Union des Usine 97000, Viktória but. 2100, Zabolai
15900, Zentai és R. 17000, Honi fa 1500, Magyar Amer.
4400, Adria 47500, Atlantica 6500, Levante 122000, Bur
, Miskolci 5800, Trust 13750, Konvertált
,
Hazai Uj Vörös Ker.
, Erzsébet szan.
, Békéscsabai góz 6000, Stef
, Szegedi Kender 50000,
Diana 3000,
Krausz szesz 21500, Kunossy
,
Nova 5300, M.-Német
, Törökszentmiklós 5500.
Irányzat. A mai tőzsdeüzlet a tőzsdenapok megszorításával kapcsolatban életbelépett rendszabályok,
továbbá az ugyanerre vonatkozó még várható intézkedések hatása alatt rendkívül kelletlen hangulatban és
vontatott irányzatban nyitott. A piacon bizonylalan hangulat lett úrrá és a kereslet uiból tartózkodó magatartást tanúsított A vételkedvre bénitólag hatott az a
körülmény, hogy e héjén a rendelkezési napot a mai
nappal kitörül.ék s hogy ezért a kosztpénzekre még két
nappal hosszabb ideig kell katnatot fizetni. A budapesti
tőzsde lanyhasága Bécsben is hasonlo irányzatot idézett elő s a Bécsből érkezett lanyhább jelentések a
helyi piacot továbbra is kedvezőtlenül befolyásolták, a
tőzsdeidő utolsó egynegyed órájában kontremin fedezésekre a favorit papírokban kisebb árjavulás mutatkozott amely sok papírnál a nyitási árfolyamokat meghaladó arbitrázs papírokra / is kiterjedt, a kisebb és

közép papírok azonban nagyobbára változatlanok maradtak. Zárlatkor a hangulat valamivel bizakodóbb, az
üzlet azonban kis keretek között mozog.
Terményt6zade. A mai terménytőzsde forgalomban
az érdeklődés igen csekély volt, ugy hogy különösen
kenyérmagvakban lanyha irányzat mellett csak kis tételek cseréltek gazdát Ezzel szemben a takarmánycikkek
közül árpa iránt mutatkozott további érdeklődés,
amennyiben pesti számlára vásároltak. A kínálat csekély volt, azonban az emelkedő árakon is csak kevés
kötés jött létre.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
12200-12300, egyéb 12100-12200,78 kg.-os tiszavidéki
12300—12400, egyéb 12200-12300,
rozs 7000-8000,
takarmányárpa 8400-8700, sörárpa 8000-8200, köles
8500-9000, zab 8000-8200. tengeri 7900-8000, repce
14000-14500, korpa 5050-5100.

Kereskedők és iparosok nyomtatványszükségletüket a Délmagyarország
Hírlap és
Nyomdavállalatnál
szerezzék be. Telefon 16-34.

Szeged, 1923 február 20.
• Városközi birkozóverseny. Szeged—Kecskemét városközi birkozóvergenyét a Szegedi
Atlétikai Klub vasárnap tartotta meg A nívó*
küzde'mekkel tarkított versenyt, melyet nagyszámú és lelkes közönség nézett végig, Szeged
város birkózói 9 győzelemmel nyerték meg á
kecskemétiek 7 győzelmével szemben. Az egyse
súlycsoportok eredménye: Légsúly: Márton Pál
(SzAK) 2 győzelem, Bátri Ferenc (KAK) és
Koczi Károly (SzAK) 1—1 győzelem.
Pehelysúly;
Paksi István (KTE) 2 győzelem, Jánosi János
szegedi (MTE) és Bóbis László (KTE) 1—1
győzelemmel. Könnyűsúly:
Baranyai Isiván és
Kovács János (KAK) 1—1 győzelem. Kisközépsúly: Ganádi Lajos (SzAK) 2 győrelem, Dobó
Ignác (SzAK) és Vér es Rezső (KAK) 1—1
g\őzelem. Nagyközépsúly:
ZemkóJános (SzAK)
2 győzelem.
Felelős szerkesztő: LÖVIK KÁROLY.
Kiadó : .Szeged" lapkiadóvállalat r.-t
Nyomja: Délmagyarország-nyomda, Szeged.

A SzAK kettős győzelme.
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APRÓHIRDETÉSEK

SzAK—Tarantói
válogatott 3:1(2:
/).
SzAK—Borii
válogatott
3 :1
(0:0).
OtfSfSf bármily mennyiW O L f JAKAB é s N A
Szombaton Tarantóban mérközött a SzAK, ségben, férfiruhát, fehér- fehérsütóoe — kenyérgyár
ahol n így szerű játék után mindvégig lelkes és neműt a legmagasabb ár- Polgár-u.3I Telefon 12 93.
732
tüzes támadó játékkal fölényesen nyerte a mér- ' ban veszek. Weissenberg,
Attila-utca
8.
955
kőzést. A gólokat Simon (2) és Megyeri lőtték.
Brllllána ékszer, arany,
A csapaton már ezen a mérkőzésen is látható volt, Mindenkinél legmagasabb ezüstbeváitas. Bizományi
áruk eladása. Tóth, Kölhogy leküzdötte a nagy izomlázat és frissen áron veszek : ö c s f e v a s a í
csey-utca 7.
856
állhatott starthoz. Különösen a csatársor volt rezet, nikkelt, ólmot, horganyelemében, ahol Simon—Tuki debüje jól sikerült. hulladékot, tollat, üvegeket, felső V a r r t ]
f s alsóruhákat BoldogasszonyA védelem szilárdan állott helyén és sikerrel sugárut 40. sz., a Nagykörúttal beszelő
cikkek,
szemben. "
985
verte vissza a tüzes olasz támadásokat. — A
zománcedények
olcsón
közönség a csapatot lelkesen ünnepelte. Más- í r j . I S C W B C R I . Szántó Sándornál, Kiss-u. 2
785
nap Bariban mérkőzött a csapat, ahol színién
Kitűnő olcsó
válogatottak ellen 3 : 1 (0:0) arányú biztos
Karasktdők, Iparosok
jövedelmi adórendeletnek
győzelmet aratott. Ezen mérkőzésről dr. Földessy
megfelelő üzleti könyvek
János a következőket táviratozza a SzAK titkári
kapható
hitelesítve legolcsóbbak:
hivatalának:
Friediander és Rónai J Weiszfeiler papirkereske.Bari válogatottat legyőztük 3 : 1 . Simon, Me- fa- és szénkereskedőknél :j désben, Tisza Lajos-körut,
J

fütőssén

yeri,

f<orma,

Martenosi egy-egy gólt javuló,
nagy
nagy ünneplés a városházán, szerdán

Anconában játszunk, vasárnap otthon."
A mérkőzésről a késő esti órákban további
részleteket kaptunk, mely szerint a mintegy
8000 főnyi közönség a festői szépségű pályán
mindvégig ünnepelte a szegedi csapatot, amely
formáját kijátszva, régen látott szép játékot mutatott. A teljes csapatot mérkőzés előtt a városházán fogadta Bari polgármestere, ahol lelkes
beszédet intézett hozzájuk, melyre Holtzer Tivadar elnök francia nyelven válaszolt. A csapat szerdán Anconában fejezi be túráját, ahonnan vasárnap érkezik haza.
Revanchot kért a SzAK a római válogatottól. Mint annak idején közöltük, a SzAK
Rómában két mérkőzést játszott: egyiket megnyerte, a másikat pedig — egy erősen tartalékolt csapattal és egy hihetetlenül pártoskodó
bíróval — elvesztette. A meg nem érdemelt
vereség nagyon bántotta a csapatot és revanchot kért az olaszoktól. A győzelmükre büszke
o'aszok udvariasan kitértek a revanch elöl, de
Ígéretet tettek, hopy a jövő évben bármikor
szívesen látják a SzAK csapatát vendégül. A
vereség dacára fényes ünneplésben részesítette
a Délolasz Szövetség a SzAK-ot és elnökük
egy díszes olasz zásilót nyújtott át Holtzer
elnöknek este a mérkőzést követő banketten.
Holtzer elnök francia nyelven köszönte meg az
ünneplést és a SzAK selyem zászlóját adta az
olaszoknak.
Vasárnap érkezik haza Olaszországból a
SzAK- A kéthetes tura után Olaszországból
minden valószínűség szerint vasárnap délután
a személyvonattal érkezik tiaza a SzAK győztes
csapata, mely alkalommal ünnapélyes fogadtatással várja a klub vezetősége és előreláthatólag a város polgármestere. Este a csapat tiszteletére bankét lesz a Tiszában, melyre az ott
résztvenni akarók Vály Lajos háznagynál vagy
Szamek Manó gazdánál jelenthezhetnek a
Tisza-kávéházban naponta 6 órakor. Egy teríték ára 400 kor. lesz.

Mérlegképes könyvelő
vagyok, déluláni és esti órákbart könyvelést
vállalok.
Margit-utca 7. szám.
Telefon 10—53.

Báró Jósika-utca 20. szám.

Püspökbazár.
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A Bugyinszky cipőüzlet átvétele folytán a raktáron levő
összes
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Karácaonyl Testvérek
»
Tisza Lajos-körut 40. szám.
(S a j t - p i a c.

Táblaüveg-raktár és üvegezési vállalat
Mérey-utca 6. sz. Kfi-ft,.;
Püspök-téri sarok. IVUrUöl

659
fió7a
UtJZd. Telefon: I4—7&

Csermely Károly
automobilok
Budapest.
Üzletátalakitás miatt a raktáron lévő különféle
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Tóth

mélyen leszállított
árban kiárusitom.

István cipész, Iskola-utca 14. szám.
Suhajda cukrásszal szemben.
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ELADÓ

uri családi ház a Belváros
legszebb pontján
4 parkettás azonnal átvehető modern lakással.

Bővebbet: Kovács Ferenc
országos ingatlan irodájában

Uj-tér 4. siám.
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Telefon 7 - 0 2 .

„Orbis" Műszaki rt. Fióktelepe
Telefon 7-54.

Szeged, Kfllcsey-u. 12. Telefon 7-54.

Teudloff'Dittrich
Budapesti
Armatúra
Szivattyú
és
Gépgyár
vezérképviselete.
Kézihajtásos szivattyúk, gőz-, gáz- és vizszerelvények, tűzoltósági felszerelések, gépek,
úgymint: mótorok és szívó gázgenerátorok
stb., mindennemű műszaki cikkek, olajok és
kenőanyagok, szíjak, golyós csapárgyak, csapágy fémek, malom és gépipari felszerel**1
cikkek, famegmunkáló szerszámok stb.

