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Monroe.
A mult század második évtizedében sorozatos
forradalmak törtek ki Spanyolország amerikai
gyarmatiban. A közép- és délamerik i gyarmatok, Cortez és Pizarro s a többi regénybősszámba menő conquhtadorok
kalandos vállalkozásainak gyümölcsű, m géretteknek érezték
magukat az önállósá ra. Maguknak a hóditóknak kevésszámú tisztavérü leszármazottai s velük együtt a spanyolul beszélő mesztic lakosság
nagy tömege tagadta meg Spanyolország ha,dan
nagyhatalmú királyé- ak az engedelm* sséget. A
fügéét enség áza terjedt végig az összes spanyol
gyarmatokon és Spanyolország nem bizonyult
elég erősnek e mozgalom megfékezésére.

36-ik szám.

Ez a nyilatkozat, amely most érte meg száz mára, gyakorolt ugyan méltányosságot, de csak
esztendős évfordulóját, Monroe doktrína néven jóváté el formájában és követelte az igazságot,
került bele korunk világ históriájába. Egy erőtől de csak a kikényszeritett béke pontjainak kiduzzadó és fejlődésének szárnyait bontogató uj méletjen végrehajtásában.
államnak és egy uj fajta diplomáciai lelkiismeAzó a Wilsun is a történelemé lett, akárcsak
retnek a megnyilatkozása olyan keresetlen,egy- Monroe. Hogy miként fogják száz esztendő
szerű formák között, aminő ámulatba, de egy- mulvff az ö szerepét megitélni, arról ma kár
úttal d< bbenetbe ejette a parketteken mozgó volna elmélkedni. Fontosabb az, hogy a párisi
és parókás, rizsporos hagyományokon nevelke- béke óta Amerika ismét visszavonult az euródett európai diplomatákat. Oly n újszerű volt
pai politikától. Nem képviselteti magát az egyMonroe kijelentése száz esztendő előtt, mint a
világháború alatt Wilsonnak prédikátori han- mást érő konferenciákon és kongresszusokon.
gon megszövegezett hires pontjai, melyek jogot, méltányosságot, igazságot hirdetlek e vérgőztől megittasult, egymást marcangoló emberi- kozds elvét. Ez ?z elv jó lehetett a fejlődében
ség számára.
levő uj köztársaság számára, de nem felel meg
A különbséget, amely a Monroe elv és a az amerikai világhatalomnak. Amerika nincs
Wilson-féle pontok gyakorlati alkalmazásában jeen, mert nem akar tudni erről az európai
jelentkezelt, felesleges vázolnunk. A Monroe elv politikáról. Az amerikai viszonyok isme ői mondlényege, hogy Amerika az amerikaiaké, valóra ják, hogy az amerikai nép lelke alapjában véve
vált, száz esz endővel később azonban ponto- naiv, egyszerű és romlatlan. Amerika érzi, hogy
san mindennek az ellenkezője következett be, egy hozzá méltatlan szerepbe vitték be és kiami' Wilson hirdetett. Amerika beavatkozott a használták hiszékenységét és jóhiszemüs gét.
nagy európai h. borúba —, igaz, anélkül, hogy Higyjük, hogy ez igaz, mert ha igaz, akkor
bármifele szövetség kötötte volna az ántánthoz legalább egy reménysugár marad még korunk— résztvett a nagy békemű szerzésében, mely nak sok megpróbáltatást kiáltott és szenvedő
ismert ugyan jogot, de csak az erősebb szá- nemzedéke számára.

Ugyanakkor idehaza, Európában nem járt
valami kedvező idő a szabadságmozgalmakra.
A francia forradalom és Napoleon kora ellenkező irányú kilengése gyanánt a fehér reakció
uralkodott a kontinensen. A szent
szővetseg
készen ál ott minden szabadságmozgalomnak
erő zakós eszközökkel való elnyomására. A nagyszerű lendületet, mely Németországról lerázta
Napoleon igáját, Ausztria és Poroszország protektorátusa alatt felváltotta a kis duodec-ál amok
r ndőri és spicli politikája. Irni, beszélni nem
' * • * • * • * • * * * * "i*i-i'i*i*iiiV>*r>*i'>ii'>'r»\n.mirLirLL
voli szabad. Franciaországban a hajdan legszájasabb jakobinusok lettek az uj kurzus leghangosabb csahosai. Nálunk Martinovicsék megbélyegzett emléke nehezedett a kedélyekre.
A Daily Express tudósítója táviratozza Szalzmed Angorában ellentétbe fog kerülni Riza
Mégis valahogyan a dolgok nem voltak egészen
lonikiből:
A
görög
hadsereg
teljes
hadi
készed
Nuri
bejjel, mert mig lzmed a lausannei békerendjén. Valahogyan érezte mindenki, hogy a
dol, ok elrendezése nem végleges. A nagy béke- létben áll Szaloniki és a Marica között, csak a tervezet elfogadását fogja ajánlani a nemzetmű folyionos toldozgatásokra szorult. A hatal- szövetségesek jeladására vár a görög hadveze- gyűlésnek, addig Riza Nuri bej elutasítani kímak képviselői, akáicsak ma, egymásután ren- tőség, hogy megkezdje a törökök ellen a híd- vánja a?t. Konstantinápolyi vélemény szerint
dezték a kongresszusokat, konferenciákat és müveleteket.
végül lzmed felfogása fog győzni.
összejöveteleket, hogy betömjék a réseket és
A törökök megtiltották a kereskedelmi hajókBonar Law egy beszédében hirül adta, hogy
áilan ósitsák, amit nem lehetett állandósítani.
nak
az
izmidi
kikötőbe
naplemente
után
való
kék
könyvet adnak ki a lausannei konferenciáEgyik ilyen kongresszuson, amelyet 1822-ben
az akkor osztrák uralom alatt álló Veronáb n befutását. A hadihajóknak nappal sem szabad a ról. Egyúttal kijelentette, hogy a tárgyalások
rendeztek, Chateaubriand,
Franciaország követe, kikötőbe bemenniök. A hadihajóknak a konstanti- megszakításának sem ő, sem Curzon nem tudakinek az irodalom és nem a politika tartotta nápolyi kikötőbe való bemenetelét szintén meg- ják okát adni. Háborús veszedelem azonban
fenn a/, emlékezetét, megindítván ózta, hogy az
nincs.
Isten kegyelméből való uralkodási elv és a legi- tiltották.
timitás fenntariása érdek, ben a többi európai
országok fegyveres erővel segítsék bpanjoiországot az amerikai lázadás leverésében. Mintha
bizony <* Úristen rende ése lett volna, hogy a
(A Szeged budapesti tudósítójától.)
A poli- álló politikusok egyöntetűen kijelentetlék: Leperui bányák Spanyolország számára ontsák az
tikai hullámverés, amelyet az uj liberális párt hetetlennek tartanak minden csoportosulást
aranyakat, a rabszolgasc rsba kényszeritett in
diánok pedig görnyedező vállakkal hordozzák alakulása körül elhangzott nyilatkozatok vertek Rassay nélkül, nemcsak Rissay érdemeire való
a terheket, m» Jyeket a tengerentúl székelő nagy fel, még mindig nem ült el, ugy látszik azon- tekintetlel, hanem azért is, mert Rassayt az
ban, hogy mára lényegesen lecsendesült és a ellenzéki harcban lehetetlen nélkülözniük és
fehér kaczika képének viselői raktak rájuk.
Akko-iban a hirek Európa és Amerika között kormánypárti lapok nem titkolható káröröme mert Rassay politikai felfogását és álláspontját
arra, hogy meg- mindenben osz»ják. Ma tehát megfordult a
npm iártak olyan gyorsan, mint manapság s az ellenére sem lesz alkalmas
bontsa
azt
a
taktikai
egységet,
amelyet a nem- kocka, tisztán ugy lehet jellemezni a helyzetet,
európa' államfők csak 1823 február közepe
elemek hogy Nagy Vincéék maradnak ;izoválva, mert
táián éppen, értesültek a visszhangról, amelyet zetgyűlés baloldalán a liberális politikai
eddig
alkottak.
Tagadhatatlan,
hogy
ellentétek
a liberális ellenzéki képviselők magukévá (ették
a Veronai javaslat Amerikáb n k váltott. A felevoltak
és
egyes
ellenlétek
nem
simultak
el.
azt az álláspontot is, hogy az uj csoport, vagy
letet a javaslatra a már néhány évtizede független Egyesült Államoknak az elnöke, Monroe Nagy Vincéék ugy látszik, elérkezettnek látták párt csakis parlamenti párt lehet és hogy ennek
adta meg. A fele et formája szokatlan volt a az i'őt arra, hoey zászlójukat kibontva, újra a kültagjai egyénenként csatlakozzanak. Számukra
régi világból való diplomaták körében. Nem politikai íktiviiás terére lépjenek és valóban nem is lehet akadály a politikai mult — értvén
jegyzék vagy üzenet volt, amelyről lehet tár- szándékuk volt egy olyan parlamenti pártot ez alatt az októberi forradalomban való szerepgyalni, alkudozni, sorait pedig értelmezni és alakítani, amelynek parlamenten kívüli tényezői lést —, de befolyást a párt irányítására semmiide oda magyarázni, hanem egy ténynek egy- és ha lehet, vezetői is ők lettek volna. Ezzel esetre sem nyerhetnek.
Értesülésünk szerint egyébként Rassay Károlyt
szerű leszögezése az Unió kormányának a meg- szemben Rassay élesen és félre nem érthetően
előző esz endei működésről szóló jelentésében. leszögezte azt az álláspontját, hogy bár senki- ma este felkereste Farkas István és az ellenzék
„Az amerikai kontinenst — mondja ez a híressé nek politikai múltját nem tartja politikai sze- helyzetét beszélte meg vele. A megbeszélésen
olyan világossá lett, hogy a szociáldemokraták ha
vált passzus — egyik európai hatalom sem j replés impedimentumának, nem hajlandó
vagy pártban
résztvenni, figyelemmel kisérik ig a baloldali liberálistekintheti többé gyarmatosi ási területének. Mi I politikai alakulásban,
akár demokratikus pártok átalakulási mozgalmait,
sohasem vettünk részt az európai hatalmak amely akár az októbrizmust irja zászlajára,
parlamenti
tényezők
jelentős
befolyásától
függ.
A arra befolyást
gyakorolni
nem akarnak.
A
hábotuiban, ez nem férne össze politikái kkal. !
De azok a mozgalmak, melyek a nyugati fél- >helyzet tehát az volt, hogy Rassay szemben állt maguk részéről azt a szerepet, amelyet az
tekén mennek végbe, kézzelfogható okokból az úgynevezett októbristákkal és a liberális egység ellenzéki szövetségben vállaltak, továbbra is
célul a szövetségen
bennünket is érintenek. A mi politikánk Európá- kiépitlését nem nagyon pártoló sajtóorgánumok állják, legfontosabb
a
helyzetet
oly
módon
igyekszenek
beállítani,
belül
ezentúl
is
a
kormány
reakciós
politikája
val szemben az, hogy nem avatkozunk bele i
tartják
és leszögezik, hogy
egyik államnak belső ügyeibe sem, de a szö- hogy Rassay ennek következiében izolálva ma- elleni küzdelmet
vetséges európai hatalmak nem terjeszthetik ki rad, mert a csatlakozni készülő, vagy számba ebben a tekintetben a szociáldemokratákat
politikai befolyásukat a kettős kontinens egyik vett politikusok legnagyobb része a Buza— Rassaytól semmisem választja el. Az ellenzék a
részére sem, anélkül, hogy a mi békénket ne Nagy Vince—Vass- féle plattformba helyezkedik. maga egységében továbbra is változatlanul
viszélyeztetnék... Mi tehát semmiféle ilyen be- A helyzet ezzel szemben a valóságban az, hogy megmarad és nem érinti a liberális polgárt
Rassay pártjának tagjai és a hozzá közelebb pártok konstrukciójának eltolódása.
avatkozást nem nézhetünk közömbösen."

A

török háborúra várnak.

Rassay és az októbristák.
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A Ruhr-kérdés az angol parlamentben
Az angol király trónbeszédéről ma délután nem akar a helyzettel addig megalkudni, amig
kezdődött meg a vita az alsóházban, arne'y nem tett kísérletet a Ruhr-vidék megszállásárendkivül látogatott volt. A hódoló feliratot val is.
Robertson
(uníonista) nyújtotta be és többek
Ruhr-vidék megszállására vonatkozó francia
között kijelentette a Ruhr vidéki akcióról, hogy határozatban Nagybritannia az ántánt megaz angolok szive a szövetségesekért dobog. szakításával válaszolhatott volna, de azt hiszi,
Franciaországnak
sikert kívánnak
akciójához, hogy az nem lett volna okos eljárás. (Tetszés.)
noha az ő fefogásuk
szerint az nem vezethet lWnt Franciaország őszinte legjobb barátja
eredményre. Collingwood-Hughes
(unionistd) ki- kötelességének érzi megmondani, hogy nem
fejtettte, hogy valamennyien békés megegyezés- szeretné, ha Franciaország
megkapná azt, amit
ben bizakodnak.
akar. A Ruhr-videk és a középső R>jna-pjrtnak
Ramsay Macdonald
munkásképviselö kije- megszállása azt eredményezné, hogy a német
lentette, hogy nemcsak a Ruhr vidék megszál- nemzeti érzés megerősödnék s ebből később
lása, hanem az eszméknek az összeség", me- veszély támadna. Céltalan volna a Népszövetlyek a győzőket politikájuk megformulázá-ára séghez fordulni, amikor bizonyos, hogy Franciaikditották, hozta létre a zűrzavaros áihpotot ország ebben a kérdésben nem akar a NépEurópában. Amit csak kezdtek, lehetetlen volt. szövetségről tudni. Meggyőződése, hogy FranciaElőször lehetetlen jóvátételeket követeltek, azután ország ilyen álláspontot foglalna el, lehetséges
lehetetlen szankciókat
alkalmaztak,
erre még azonban, hogy néhány nap múlva Franci
erősebb szankciót, amely a megbüntetett
ország- ország elfogadná a Népszövetség közbelépését
nak azt a képességét, hogy az eredetileg követelt s akkor m jd elérkezik a cselekvés pillanata
jóvátételt megfizesse, megsemmisítette.
Végeze- Nagybritannia számára.
tül öntudatlanul is az imperializmus és az
Asquith kijelentette, hogy a trónbeszéd nem
annexió politikájába sodródtunk bele. A szónok
bevezetés a parlasem azt nem akarja, hogy Anglia Franciaorszá- volt valami nagyon bátorító
Ö csak a Ruhrgot mindenben támogassa, sem azt, hogy menti nyugalom időszakához.
Franciaországgal egyenesen S7embeszáiljon. Az vidékre *kar szorítkozni. A trinbeszédnek az a
egyetlen biztosíték, amit az olyan szárazföldi része, amely az angol kormánynak ebben a
állam, mint Franciaország követelhet, a biztonság, amely rendelkezésére áll, ha az állam,
ame'ynek részérói fenyegetettnek látja magát, a
Az esseni francia parancsnok tegnap este
Népszövetségnek te!jes joj»u tagja.
meghagyta az esseni városi tanácsnak, hogy
A lausannei konferencia megoeszélésénél ki- az üzleekbet és a vendéglökben ki kell szoljelenti, hogy jobb lett volna, ha Oroszországot gálni a francia és a belga katonákat Amely
jobban számbavették volna. (Ellenmondások). kereskedésben megtagadják az áruk kiszolgálA munkáspárt reméli, hogy a Törökországgal tatását és ha valamely vendéglőben nem advaló szerződést aláírják. Felvilágosítást kér a nak ételt a franciáknak és a belgáknak, azt a
miniszterelnöktől, vájjon történt-e valamiféle megszálló parancsnokság haladéktalanul beígéret, vagy kötelező, vagy majdnem kötelező záratja és tulajdonosaikat katonai törvényszék
kijelentés Franciaország valódi céljairól. A szó- elé állítja. M a reggel Essen utcáin t ö b b vánok kérdi, vájjon Franciaország operációit a sárló járat ment v é g i g : 6 fegyveres katona 1
Jóvátétel megkapására korlátozza-e, vagy ped g tiszt veze'ésével, némelyik vásárió járathoz, polezek az első lépést alkotják egy független köz- g á r e m ber volt beosztva. A fegyveres fedezet
iireadin
Uilfi i iic ihnT
T/iwihhí
IrArrli
min/S
P
társaság kikiáltásához.
Továbbá
kérdi,
minő
közül 4 kaioni megállott a kiszemelt üzlet
álláspontot foglal el Anglia a jóvátételi bizott- előtt, a tiszt vagy a po'gári hivatalnok két
ságban és vájjon Bridbury továbbra is tagja szuronyos katonával bement az üzletbe és
marad-e annak s végül minő álláspontot foglal jegvzék szerint vásárolni akart. Minden egves
el az angol kíp/iselő a Rajna-bizottságban és kereskedő megtagadta a követelt cikkeket.
vájjon továbbra is aktive, vjgy passzíve osztja e Ilyenkor a tiszt berendelte a katonákat, mire
a felelősséget azért, amit a Rajna-bizottság az azután kiszolgáltattak az árut. A bevásárlóAngliától különállóan eljáró szövetségesek uta- járatok mindent készpénzzel fizettek. A csapasításai szerint cselekszik.
toknak meg van tiltva, hogy akár együttesen,
Ezután Bonar Law emelkedett szólásra. Min- akár a katonák külön-kü ön bármit is vásároldenek előtt megemlítene, hogy a
munkanélkü- janak az üzletekben. Tiz évi fegyházbüntetés
liség 25 százalékkal
csökkent,
valamint azt, jár annak a kereskedőnek, aki francia, Vígy
hogy a kereskedelmi viszonyok javultak.
belga katonának polgári ruhát ad el.
Azután a közel kelet helyzetének ismerte'éOberhau enben a franciák a város lakossásére tért át. Kijelentette, hogy
Nagybritanniában gától élelmiszert követel ek az ott elhelyezett
senki sem kivánja a háborút.
Szilárd meggyő- fr nciák részére. A hatóság ezt kereken visszaződése és reménye, hogy nincs háborús vesze- u'asitotta. A megszállott területen még működelem. Egyszersmind hangoztatta, hogy a törö- désben lévő két pályaudvar: Wilheim és Hamköknek nem szabad arra számittniok, h^gy born annyi a tul van zsúfolva arukkal, hogy az
Nagybritannia talán már belefáradt a hábo- élelmiszerszállítás lehetetlenné vált. A hatóság
rúba.
ezén elrendelte, hogy a kereskedők, földmive— Azt hittem, hogy Franciaország osztozni sek élelmiszert csakis a német lakosságnak adfog abban az általános nézetben, hogy Német- janak, külföldieknek ne. S erővel szegüljenek
ország gazdasági és pénzügyi viszonyai mora- ellene annak, hogy a külföldiek az élelmiszeretóriumot tesznek szükségessé. Anglia nem ja- ket ösze vásárolhassák.
vasolt moratóriumot biztosíték né kül és nem
A Maiin
jelenti Gelsenkirchenből, hogy a
gondolt olyan négy éves moratórumra sem, város megtagadta a rája kivetett adó megfizeamely Németországot annyira megerősítené, hogy tését, mire a megszálló hatóság elrendelte a
a moratórium leteltével mindenféle jóvátételi nagyobb bankok lefoglalását.
fizetést kereken visszautasíthasson. Anglia azt
Ebért, birodalmi elrök Mannheimben monjavasolta, hogy ha Németország bármikor, akár dott beszéde során u alt arra a lehetőségre,
az első hat hónapban valamely kötelezettségé- hogy a franciált ezt a várost is megszállják.
nek teljesítését megtagadná, támogatni Francia- Elvárja — mondotta —, hogy a lakosság ezekországot
minden szankció
elrendelésében. ben az időkben egye len kötelességét fog|a isFranciaország azonban még azt is visszautasí- merni, azt, hogy hü maradjon a birodalomhoz.
totta, hogy ezeket az angol javaslatokat meg- A birodalmi elnök ezután Darmstadlba utazott,
vitatás tárgyává tegyék.
amelynek megszállását, a francia saj'ó szerig,
A jóvátételi problémáról szólva Bonar Law a mai napra tervez: ék. Fogadására számos al
kijelentette, hogy azok a feltételek, amelyeket kalmazo t jelent meg itt, akikel a franciák a
Poincaré felállított, minden megegyezést lehe- Ruhr-vidéktől kiutasítottak. Az elnök köszönetetlenné tettek. A britt javaslat elvetésének egyik tet mondott nekik hűségükért és kötelességoka az volt, hogy a franciák azt a nézetet tudá-ukért. Ebertet útjában mindenütt a lakosvallják, hogy Németország a javaslat alapján ság valamennyi osztálya lelkes tüntetéssel fo15-20 éven belül lefizetné a 2500 millió font gadta.
végösszegei js ezzel époly erős helyzetbe keA német parlamentbe a franciákat és belgárülne, mint aminőben korábban volt. A franciák kat sem mint hírlapírókat, sem mint hallganagy jóvátételeket szereinének, de azt nem tókat nem engedik be. A német vasutakon
akarják, hogy Németország
elég erős legyen a francia és belga futároknak a németek nem
jóvátételek
megfizetésére.
A francia kormány szolgáltatnak ki hálókocbijegyeket.

Szeged, 1923 február 20.
kérdésben való magatartásával foglalkozott, bevallása Európa képtelenségének arra, hopy 4
évi diplomáciai fecsegés és nemzetközi konferenciák után a jóvátételi problén át tregol 'ja
vagy végleges döntéshez vigye. Angliában semmiféle hajlam sincs arra, hogy Németországnak
túlságosan megkönnyítse a jóváté eli teljesi'ményt.
Nem kell csodálkozni azon, hogy Franciaország
nyugtalankodik jövőben való biztonsága miatt,
azonban alig van rosszabb ut ennek a biztonságnak a megőrzésére, mint Franciaország eljárása keleti határán, ahol esetleg évekre birtokba
vesz egy második Elzász Lotharingiát.
A legjobb az lenne, ha az angol kormány a francia
és német kormányoknak azt az ajánlatot tenné,
engedjék meg, hogy a jóvátételi problémát a
Népszövetségben tárgyalják.
Az angol parlament felirati vitája során Bonar
Law, lord Curzon, Asquith és lord Q ey annak
a meggyőződésnek adtak kifejezést, hogy a
franciákkal való ántánt fentartása a oéke biztosítására elkerülhetetlenül szükséges. Egyu tal
azonban élesen elitélték a franciáknak a Riiurvidéken követett politikáját, amely a maga végcélját semmisili meg. Csupán Asquith véleménye volt részben elterő, aki azt javasolta,
hogy a Ruhr-probiémát terjesszék a Népszövetség elé. Bontr Law azt válaszolta, hogy ez
mindaddig teljes lehetetlenség, amig Franciaország erre nem mutatkozik hajlandónak.

IMég mindig tart a küzdelem a Ruhr-vidéken
A Ruhr-vidék blokádja következtében az elberfeldi villamos központmk cs<k négy napra
van fü őanyaga. A világítást már teljesen beszüntet.
A franciák eddig nem indíthattak nagyobb
számú szénvonatot Franciaországba és Belgiumba. A megszállott terület forgalmiról jelentik, hogy az ellenőrző hivatalok tegnap óta a
kohászati termék ke', tna reggel óta pedig az
élelmiszereket nem bocsátják át A francia
meg-záiló hatóság Düsseldorfban megszün ette
a távíróösszeköitetést, mert a személyzet a
franciák részére nem akar kapcsolá okat végezni. Offenburgban letartóztatták az elöljáró',
mert a fr .ncia Hirdetményeket nem akarta kiragasztatni. Letartóztatták továbbá az esseni
táviróigazgatói és a hoerdei postahivatal he yettes főnökét.
A Petit Párisién szerint a megszállott területen bevezetett rendszer rajnai
valuta,
rajnai
rendőrség, rajnai közigazgatás létesítéséhez
kell,
hogy vezessen.
A berlini tőzsdén tegn:p a külföldi valuták
tovább olcsóbbodtak. A B i r o d a l m i B a n k újból
közbelépett a maga devizakészleteivel. Hir szerint ezek a kéiszietek eredetileg a nemzetközi
kölcsön biztosítékául szolgáltak volna, minthogy azonban a nemzetközi kölc öntervek a
Ruhr vidék megszállása következtében meghiusu tak, a Birodalmi Bank elhatározta, hogy
devizakészleteit most a márka támogatását
célzó közvetlen akcióra használja fel.
Patisbin az a híresztelés van elteljed ve.
hogy a nemet Birodalmi Bank 100 millió
aranymárkát használt fel arra, hogy a külföldi
piacokon, különösen Newyorkb n és Amsterdamban papirmárkákat vásároljon. Azl mondják továbbá, hogy a német bank rábírta a
bankokat, hogy a márkát a jelen időszakban
támogassák.
Berlinben az a hir terjedt el, hogy az angol
csapa'ok a Rajna-vidéken febtuár 9-ike óta
utrakészen állanak és készületeiket annyira előkészítették, hogy 24 óra alatt eltávozhatnak a
Rajna-vidékről. Most már csak az a kérdés,
hogy az angol kormány mikor ad parancsot az
elutazásra, illetve mikor rendelkezik csapatainak
visszavonásáról.
Berlini politikai körökben ugy tudják, hogy
a kormány szilárdan áll eddigi magatartása, az
inlranzigens ellentállás mellett, azonban óvató'
san puhatolódzott az angol kormánynál, vájjon
tényleg nyugodtan akarja-e nézni, hogy 8
német birodalmat megsemmisítik. Közvetlen
válasz nem érkezett. A trónbeszédbpi és Bonar
Law beszédéből azonban kitűnik, hogy Angii*
intervenciójáról ezidőszerint szó sem lehet, legfeljebb a rajnai csapatok visszavonásáról 6 5
ezzel az ánlánt megszűnéséről.
A Rajna menti katolikusok, akik különösen
sem szívesen tűrték a protestáns Poroszország
uralmát, bizonyára szívesen vennék, ha rajnsi
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állam alakulna, amely ugy Németországtól,
mint Franciaországtól független lenne. Az uj
államnak mintegy 10 millió lakossága lehetne.
Párisból irják: A jog alapján létrejött béfee
érdekében alakult francia egyesület Nantesban
ülésező konferenciáján Richet tanár a különféle
nacionalizmusnak kérdését vizsgálta. Felvetette
a kérdést, vájjon Franciaország 1919 óta nem
követett e el hibákat. Mi — mondta a tanár —
fekete csapatokat küldtünk Németországba és
nem akarjuk elfogadni a német munkát. A legrosszabb a Ruhr-vidék megszállása. Franciaországnak több milliárdjába fog kerülni és
semmit sem hoz be ebből. Franciaország mellett, ha uj háborúra kerül a sor, csak Belgium
fog haladni. A Népszövetség egy napon meg
fogja menteni a békét, ezt azonban végleg csak
akkor érik el, ha a nemzetközi bíráskodást
életbelépőik,
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A romtemplom felépítésére csak 20 milliót ad a vallásalap

(A Szeged
tudósítójától.)
A romtemplom ' megvalósítása milliárdokba kerülne. A csonka
továbbépítésének ügye ujabb fordulópontra épületet azonban
minden körülmények
között
jutott. A vallás- és tanultuányalap a fővárosban — ha esak ideiglenesen is — be kell
fejeznünk,
tartott választmányi ülése ugyanis ugy határozott, mert ha ugy maradnak a falak, ahogyan most
hogy a város közönsége által kért százmilliós j állnik, előbb-utóbb milliárdokra rugó érték
kölcsön és ötvenmillió korona hozzájárulás megy veszendőbe. Tudom, hogy a csonka
helyeit mindössze húszmillió
koronát
utal ki ' templom felépítése improduktív befektetés, hogy
kölcsönképen, négy százalékos kamat mellett, hasmossbb lenne, ha azokból a milliókból a
szóval számszerűleg ugyanannyit, mint amennyit megrongált utcaburkolatokat hozatnánk rendbe,
az elmúlt évben is fölajánlottak erre a célra, ha lakásokat építenénk a lakásínség leküzdésére,
de csak számszerűleg annyit, mert .a mult de ha már megkezdtük a város árvízi fogadalévben felajánlott húszmillió legalább ötször- mának a beváltását, ha már megvan a csonka
annytt jelentett, mint amennyit ma ér. Ez a hir országot szimbolizáló
csonka templom,
a miltermészetesen leverőleg hatolt az illetékes liárdokat jelentő érték pusztulását meg kell
körökben, hiszen maga a polgármester is, aki akadályoznunk. Talán, ha megkezdődik a
pedig mindenkinél sötétebb színekben látta a templom továbbépítése, ezzel arányosan épül
lehetőséget, néhány nap előtt ugy nyilatkozott majd a csonka ország is.
munkatársunk élőt', hogy meg lenne elégedve,
Ezután a polgármester a kérdés reális oldaha a vallásalap ötvenmilliót szavazna meg.
láról
beszélt. Elmondoita, hogy a templom
Ötvenmillió és húszmillió közölt nem sok a
diferencia akkor, ha többszázmillió koronás ideiglenes befejezése körülbelül kétszázmillió
szükségletről van szó, de azért a vallásalap koronába kerülne. Húszmilliót ad a vallásalap,
hetvenmilliót összead a városnak az az ezer
(A Szeged tudósítójától.)
A Tisza-étterem határozata mégis súlyos helyzet elé állította tehetősebb polgára, aki hajlandó egy éven
gyászol. Gyászol a tulajdona?, a pincérek és azokat, akik megindították ezt a legújabb belül hetvenezer koronát áldozni, húszmilliót
maguk a vendégek is gyászolnak vasárnap óta. mozgalmat a romtemplom felépítésére. Az fordítanak a munkálatokra az inségalapból, a
Mert mindenkit nagy veszteség ért, aki szereti építkezés megkezdésére ugyanis hiányzik az a háromezerötszáz holdas templomalap jövedelme
a gyomrát, már pedig azt sokan szeretik. Aki biztos alap, amit a vallásalaptól vártak. Az szintén jelent tizenötmilliót.
miatt gyász van, az egy egészen egyszerű, sze- archimédesi fixpont hiánya tehát jobban kisért,
— Talán felemelik a földbéreket — kérdezlük
rény nőszemély volt: szakácsnője a Tiszának. mint valaha.
meglepetten a polgármestertől —, mert ha Jól
Csakhogy a jobbik szakácsnők közül való,
A Szeged munkatársa felkereste ebben az tudjuk, a templomföldek felemelt buza valutás
amolyan igazi magyaros főztü asszony, aki va- ügyben s polgármestert, aki a délelőtt folyamán jövedelme ezidőszerint alig hétmillió korona?
lóságos fözőtalentum
volt, Szegeden utolsó a j sokáig tanácskozott a csonkatemplom sorsáról
A polgármester titokzatosan mosolygott és
maga nemében.
{ Várhelyi József prelátussal. Megkérdeztük a csak azt ismételgette, hogy „adni fog
annyit,
özvegy Dukay Józsefnél mindenki Szülének, ! polgármestertől, hogy a vallásalap valasztmányá- j " a } azt ismételgette,
A
polgármester
mondta,
adni
vagy Szllllkének szólitotta. Tizennyolc év előtt i nak reményromboló határozata után hogyan
hoevan elhnszük.
fog
annyit.:.
került a tűzhely mellé 8 azóta rendületlent!! képzeli a romtemplom felépítését.
Ezután aziránt érdeklődtünk, hogy a hiányzó
— Az épités elejét látom — mondotta némi
főzte a déli és esti étlapok váltakozó ételeit.
Jobb családból származott, férje jegyző volt bizalommal a polgármester —, de a végét hetvenötmilliót hogyan teremti elő a város
Magyarkanizsán. Egyik gyermekéből bankhiva- egyelőre nem. Az építést feltétlenül megkezdjük mert a felsorolt milliók száma mindössze száztalnokot nevelt, a másik, a Győző fia, az ő és remélem, hogy Szeged város társadalma huszonöt. A polgármester elgondolkozott egy
önkéntes adományaival elősegíti az akció kissé, majd végtelen bizalommal csak ennyit
konyhája mellett tanult ki pincérnek.
Szül két mindenki ismerte, abi vendéglői kosz- sikerét. Arra természetesen gondolni sem lehet, mondott:
templomot az eredeti tervek
ton élt. Tipikus mesternője volt a szögedi sza- hogy a fogadalmi
* u m fol
* > híjron
. ..
B : . — M a i d C 8 a k W*egit bennünket az Isten,
erroriní* éniioiilf
gjr nnsrloi!
kácskodásnak. Az egész országban ugy ismer- szerint
építsük fel, hiszen az eredeti tervek , hiszen az ő házát építjük.
ték, mint a legjobb szögedi halászlé
készítőjét.
—r "ivinmmmmmijuuuiju
Mert Szülike elete pályáján sok nagyúri gyomrot vendégelt meg. Híres banketiek kiszolgálója
volt, aki tizenöt ívvel ezelőtt gróf Tisza István
számára főzött politikai vacsorát. Az ő különleges halászléjéből evett József főherceg és ő Hetenkint háromszor lesz hivatalos
— Csefeő és Czermann tanácsosok elkészítette azt a paz&r menüt, amelyet Horthy
utaztak. Dr. Csekő Béla miniszteri tanácsos és
tőzsdei forgalom.
Miklós kormányzó fogyasztott el szegedi látoA budapesti áru- és értéktőzsde tanácsa ma dr. Czermann Antal osztálytanácsos, akik teggatásakor.
nap hallgatták meg az iparosok és kereskedők
A tavalyi választások alkalmával sok „liberá- délben teljes ülést tartott, amelyen a tőzsde panaszait a forgalmi adó miatt, ma délután ellis pártvecsorát" főzött Szülike. Az ellenzéki jövő heti rendjéről tanácskoztak. Ezt megelőző- utaztak Hódmezővásárhelyre. A
pénzügyminiszszövetséget ő vacsoráztatta meg a szegedi leg az igazgatóság tartott ülést.
ter megbízottai ugyanis nem a szegediek meg.
A beérkezett javaslatok szerint amíg a Zsíró hívására jöttek Szegedre, hanem országos körzászlóbontás alkalmával. Bátceytól, Ugrontól,
Szterényitől, Rassaytól hárman kaptak Szege- teljesen rendbe nem jön, a jövő héttől kezdve utat tesznek és ennek során ejtették útba Szeden dicséretet: A közönség a lelkesedésért, hetenként átmenetileg háromszor lesz hivatalos gedet is, hogy itt is tapasztalatokat szerezzedr. Boitka Sándor a példás rendientartásért és forgalom. Ugyanekkor a tőzsdeidőt naponta nek a forgalmi adó ügyekben, mint azt előzőfélórával megrövidítik,
ugy hogy a zárlat hét- leg már Miskolcon is tették. HódmezővásárSzülike a turuscsuszáért.
főtől félegy órakor lesz.
helyről Békéscsabára látogatnak el a pénzügyMikor Albrecht főherceg legutóbb Szegeden
A Zsíró adminisztrációjában mutatkozó ne- miniszteri megbízottak.
járt, direkt Szülikétől rendellek neki halászlét.
A főzés müvészeíe vele született. Amíg ő főzött héiségek és bajok elhárítása folyamatban van,
— Mindenütt apad a Duna. A Duna apaa Tiszában, senkisem panaszkodott a főzelékre. ugy hogy a vezetőség reménye szerint e hó- dása Magyarország egész területén megkezdőA francia szakácskodás, amely lassan teljesen nap végére teljesen visszaállítják a régi tőzsdei dött. Az óránkénti
apadás
három
centiméter.
kiszorítja az országból a magyar konyhát, Szü- rendet.
Újpesten az elöntött ulcák közül a Fóti-utca,
lére nem tudott hatást gyakorolni. „Paraszti"
— Tisztújítás a Klafaludy-Társaaágban. a Megyeri- ut és a Béla-utca már teljesen föltempóval főzött és nem szívelte a receptet. Nem
szabadult. A váci országutat az elmúlt éjjel
kellett neki szakácskönyv, az ő tudománya az A Kisfa'udy-Társaság szerdán délután tartotta harmadik helyen is áttörték, ugy hogy a víz
meg közgyűlésének harmadik napját, amely
ujjahegyében volt.
most már rövidesen lefolyik az egész elöntött
— Olyan jól nem főz többet szakácsné Ma- rendkívüli tisztújító ülés volt. Az elnöki és a területről. A káposztás megyeri vízmüveknél még
gyarországon,
mint a Szüle — erősítgetik volt másodelnöki tisztség került betöltésre. Az ülés semmi változás nem történt, a csatornák javíelején Berzeviczy Albert lemondott a másod- tását valószínűleg csütörtökön megkezdik.
vendégei és gazdája.
M
elnöki állásról, hogy a választás szabad folyáajd igy beszélnek róla:
— Alblr a csanádl püspök lemondásáról
t "^Mu^y-bizony, szakadatlanul dolgozott, sát semmi sem zavarja. Rákosi Jenő mint kori t *
magát, annyira a hivatásának élt. elnök vette át az ülés vezetését és ajánlotta az A Szózat mai számában cikket irt arról hoi?v
fr« m^»„? 8 z e e ! e , t a konyhán, de egy negyed elnöki állásra Berzeviczy Albertet, a másod- ^ í f Z S r l ^ T ^ Í p ü f p ö k lemóndott,
F r n X n a W ü l C 8 a k Ráállt a tűzhely mellé, elnöki állásra pedig Vargha Gyulát. Vargha miután nemrégen a bukarestis egyházi kon
anya
szerette a fiaft
volt a világon. Nagyon Gyula maga helyett Kozma Andort javasolta. ferencián állást foglalt a románok földrabló
A választás eredménye az volt, hogy a kor- politikája ellen. E hírrel szemben teliesen iól
elnök két jelöltjét egyhangú lelkesedéssel meg- értesült helyen kijelentetlék, hogy a csanád
választották.
püspök lemondásáról szóló hir nem fele? meg
— A főiapán a kormányzó dlszebédén. a valóságnak és minden kombináció, amelyet
selle. Augusztus óta nyomta az ágyat m g vasárnap reggel elvitie a halál a hirös szötedi Aigner Károly dr. főispán és felesége meghívót
e
C . S 4 k a p C c S ° i a í b a n emlegetnék, nevetszakácsnét. Tegnap temették el nagy részvét kapott a kormányzó huszonegyedikén tartandó iséges
találgatás. Sió van ártól, hogy Ölattfelmellett A pincérek testülele zászlóval vonult ki estebédére.
meg nem s S t t
,erü
'
a Deszkás-temetőbe. A halottas kocsit 12 ko— Ismét megdrágítják a cukrot. A cukor- íetere^költözikf^
szorú díszítette és sok-sok ember kísérte utolsó gyárak, hir szerint, újból fel akarják emelni a
— A közigazgatási bizottság ülése. A váútjára szegény Szülikét Két fia gyászolja. Mind- cukor árát. Az uj árak kg-kint 15 koronával
ros
közigazgatási bizottsága tizenötödikén, csükeltőjükről gondoskodott a sors:
Obecseinagy
lesznek nagyobbak az eddigi áraknál. A feltörtökön
délután tartja február havi rendes ülébátyjuktól tíz milliót
örököltek.
emelt cukorárak, hir szerint, február 15-én lépsét a városi székház bizottsági termében.
De felérnek-e a milliók egy anyával? . . .
nek életbe.

Meghalt az utolsó szögedi
szakácsné.
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— A vároai üzemek egységesítése. A tanács szerdán délután folytatta a városi üzemek
egységesítésére vonatkozó előkészítő tárgyalásokat. A központi igazgatás szabályzattervezetét már teljesen elkészítették és most az egyes
üzemek ellenőrzésének és ügyvilelének szabályzatával foglalkoznak. A tanács a kész tervezetet már a februári közgyűlés elé terjeszti.
— Jóváhagyott közgyűlési határozatok.
A belügyminiszter jóváhagyta a közgyűlésnek
azt a határozatát, amellyel a külterületi postaforgalom lebonyolításának céljaira évi kétszázezer korona hozzájárulást szavazott meg. Jóváhagyta a belügyminiszter a közlekedési adószabályrendelet módosítását is.
— Tüz a trieszti vásáron. Triesztben a
vásárpalotában tegnap tüz ütött ki, amely a
nagy viharban hamar terjedt tovább. Leégett az
igazgatósági épület, az angol kiállítási csoport,
a mulató csarnok és a Diesel-motorok nagy
p a Villonja.

— A demokrácia Romániában. A román
belügyminiszter rendeletet adott ki, amelyben
kérlelhetetlenül elbocsátottaknak nyilvánítja azokat a hivatalnokokat, akik a román állam nyelvét teljesen nem sajátították el. Ez az intézkedés a magyar hivatalnokok ezreit fosztja meg
Erdélyben és a Bánságban a mindennapi kenyértől. A kérlelhetetlen szigorúságú rendelet
még a román nemzetiségű körökben is érthető
feltűnést és megdöbbenést keltett, amire élénk
példa a bukaresti Dimineata cimü napilap egyik
cikke, amely ebben a kérdésben a következőket állapítja meg: Erdély és a Bánság
összes
városaiban csak 5 román nyelvkurzust
tartottak
3—6 havi Időtartammal.
A kisebb
városokban
és falvakban
egyetlen kurzust
sem tartottak,
amely akárcsak egy hétig is tartott
volna.
- A kapuvlligltáa áthárítása. Kaptuk a következő
panaszos levelet: Ij;en tisztelt Szerkesztőség! A háziurak ujabb támadást intéztek a lakók ellen. Néhány
belvárosi házban ugyanis a lakókra hárítják át a kapuk
világítási költségeit, amire, tudomásunk szerint, semmiféle törvény, vagy rendelet nem jogositja fel őket. Ez
lenne azonban a kisebbik baj, mert nagyobb baj az,
hogy ezen a címen sok háziúr olyan összegeket ró ki
negyedévenkint a lakókra, hogy abból a pénzből a
háztulajdonosok lakását is fényözönnel lehetne elárasztani. Az egyik belvárosi bérház lépcsőházában például
két tizenhat gyertyafényü körte óg naponta 5 órától
9 óráig. Ebben a házban nyolc lakó van és minden
lakótól annyi száz koronát hajt be negyedévenkint a
háziúr, ahány szobából áll a lakása. A legkisebb lakás
háromszobás és az egész házban harminc szoba van,
tehát a házigazda a kapuvilágitásért háromezer koronát kap negyedévenkint, ami még a mai hallatlanul
magas áramegységárak mellett is kissé túlzott jövedelmet biztosit a háziúr számára. Tatán, ha panaszunk
nyilvánosságra kerül, felhivódrk az illetékes hatóságok
iigyelme. Tisztelettel: (Aláírás.)

Pénztár 582.

Belvárosi Mozi

igazg. 258.

Február 15-én, csütörtökön
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főszerepben:

Pusztai gavallér
Nagy cowboydráma 5 felvonásban.
Azonkívül:

fl vándorlegény szerelme

!
— Tizennégynapi fogházra Ítélték Kádár
! Lehelt. Kádár Lehel hirlapiró,. A Nép 1922
szeptember 23 iki számában „Es az övék minden" cimmel cikket irt. A cikk tartalma miatt
1
hitfelekezet elleni izgatás cimén emelt vádat az
ügyészség.
A budapesti törvényszék Töreky
kúriai biró elnöklete alatt működő tanácsa kedden tárgyalta Kádár Lehel sajtópörét. A vádat
Moldován Géza ügyész képviselte, Kádár Lehel
védője dr. Ulain Ferenc volt. A tárgyalóteremben nagy számmal jelentek meg közismert
ébredő vezérek is. Moldován ügyész vádbeszé| dében bizonyítja, hogy a vádlott hitfelekezet
' elleni izgatást követett el, cikkében ugyanis
j olyan tényeket állit, amelyek egyáltalában nem
: alkalmasak arra, hogy a zsidóság és a kereszténység közölt az amúgy is túlságosan kiéleződött elleniéleket csillapítsák, sőt azt fokozzák
és a gyűlöletet elmélyítik. Kéri a bíróságot, őrizze
meg objektivitását és minden érzelgősség nélkül,
tisztán jogi szempontból ítéljen ebben az ügyben.
Ulain védőbeszéde ulán Kádár Lehel mondotta
el védekezését. Szenvedélyei hangon tiltakozik
az ellen, hogy a zsidóság az állampolgárságra
való hivatkozással kérjen védelmet. A magyar
törvények szerint minden sehonnai
bitang magyar lehet. Az elnök több ízben figyelmezteti,
hogy a törvényeket tartsa tiszteletben, de a
vádlott nem igen törődik a figyelmeztetéssel,
felesel az elnökkel, mire az erélyesen rendreutasítja. A bíróság félórai tanácskozás után
kihirdette az ítéletet, amely szerint Kádár Lehel
hírlapírót bűnösnek mondja ki izgatás vétségében és emiatt 14 napi államfogházra, 2000
korona pénzbüntetésre, valamint j a bünügyi
költségek megtérítésére itéli. Az ítélet indokolása szerint nem lehet szó felekezet elleni izgatásról. Az indokolásban a biróság kimondta,
hogy nem fogadta el az ügyésznek azt az
indítványát, hogy felekezeti izgatásban mondja
ki bűnösnek, mert a cikkben az izgatás nem
felekezet ellen irányult. A vádlott javára billenti
a mérleget az a körülmény, hogy hazafiúi érzés vezette és a magyar faj, a mi fajtánk iránti
szeretetből — m o n d j a az indokolás, — irta a
Cikket. Az ügyész a vádlóit terhére felebbezett,

mert a biróság a minősítést nem fogadta el.
A védelem szintén felebbezést jelentelt be, mivel bűncselekményt nem lát fenforogni. Az Ítélet kihirdetése után a hallgatóság soraiból két
fiatalember éljenezni kezdte Kádárt. Az elnök
ezért rendreutasította őket és felszólította, hogy
hagyják el azonnal a termet.
— Könyvforgalmi és bibliográfiai központ. A vallás- és közoktatásügyi miniszter
Pasteiner Ivánt, az országos magyar gyűjtemény-egyetem tudományos tisztviselői kará- ,
nak tagját az országos könyvforgalmi és bibliográfiái központ igazgatói teendőinek ellátásával bizta meg. Az országos könyvforgalmi és bibliográfiái központ a nemzetközi
könyvforgalom adminisztrációjának ellátására
és közgyűjteményeink külföldi könyvanyagának
nyilvántartására szerveztetik. Az országos könyvforgalmi és bibliográfiái központ mint önáló
hivatal csatlakozik a magyar nemzeti muzeum
és az országos gyüjteményegyetem szervezetébe. Tisztviselői <s más alhalmazottai az országos magyar gyüjteményegyetem egyesitett
létszámába tartoznak.

Életkép 6 felvonásban.

Főszereplő:

LARS

Előadások kezdete: fél 5, fél 7 és fél 9 órakor.

öltóny és felöltöazövetek, tavasai újdonságok nagy választékban.
Szolid árak.

Népszavazás

alá kerül

február
18-án Felsösavoya és a Pays de Gex szabad
zónája ügyében a francia kormány és a svájci
szövetségtanács között az 1921 augusztus
7-én
megkötött
szerződés. A svájci nép most először gyakorol
döntést
állami szerződésről, miután egy évvel ezelőtt vette fel
az alkotmányba a népszavazásnak a szerződésekre való
kiterjesztését Vasárnap népszavazásra kerül továbbá ŰZ
előzetes letartóztatásokra
vona'kozó indítvány
is. Miután
az indítvány, amelyet a bolsevizmus ellen alakított
bizottság dolgozott ki, el volt látva megfelelő számú aMirással, népszavazás elé kell bocsátani.

— Földrengés Belgrád közelében. A belgrádi szeizmográf-állomás jelenlése szerint
tegnap 5 óra 20 perctől 5 óra 30 percig három
könnyű földlökést észleltek. A földrengés központja 30 kilométerre volt Belgrádtól a Kosmaj
lábánál.

Házakat, földbirtokokat,
UZICICKVI

> a z OFB. engedélyévei 1
Széchenyi-tér 6. szám.
Telefon 10—54. 865 Törvényszék szomszédságában.
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Víg Gyermek-Matiné
vasárnap,

február

hó

18 án délelőtt

H KORZÓ

10 órakor

NOZIBHN

„ N Y U K O S Z * szegedi főcsoportjának rendezése
mellett, a szegedi m. kir. honvédzenekar közreműködésével.
MtOORNNN(
Előadja a m. kir. honvédzenekar.

gyermekeknek...

Erzsike.

3. Hlnla-Pallnla (Eleven

Előadja-*

újság)

Főszerkesztő: Fogel Akos. Felelős szerkesztő:
Wagner Tamás. Dörmögő Dömötör:
Halmann
József. Világjáró angol: Pataky László. Első
riporter: Tittl lános. Második riporter: Back
László. Harmadik riporter: Géczy József. Csengőbongó versike: Hajnal Piroska. Lilike: Heinrich
Lilike. Lene: Szávits Etka: Szolga: Papp János.

Jocelyn
Szabómunkások Termelő
Szövetkezete^*?

A szerb választási agitáció,
amely februárban több véres összetűzésre vezetett,
a mult vasárnap az egész országban nyugodtan
folyt le. Pribicsevics Szvetozár, volt közoktatásügyi miniszter a vidovdáni alkotmány változatlan
megtartása mellett nyilatkozott. A legyőzött
szomszédállamoknak a békeszerződés által követelt lefegyverzését még mindig nem hajtották
végre. Azt kívánják, hogy a kisantantban az
SHS királyság hangja valamivel erősebben legyen hallható, mint edd'g és olyan mértékben,
amint az az SHS királyság jelentőségének és
helyzetének megfelel.

Tömörkény

Péntektől vasárnapig

a Belvárosiban.

A francia kamara tárgyalta azt a törvényjavaslatot, amely a népszövetségi rendelkezések
26-ik szakaszának megváltoztatására vonatkozó
indítványról, illetve az azzal kapcsolatos három
jegyzőkönyvhöz való hozzájárulásról szól. Morucci
kommunista képviselő szerint a
Népszövetséget
a háború végleges kiküszöbölése és a világbéke
helyreállítása
céljából teremtették meg. Poincaré
miniszterelnök erre azt válaszolta, hogy a Népszövetség nem olyan nagyravágyó, hogy a háború teljes kiküszöbölésére és az örök béke
megteremtésére törekednék. Célja csupán az,
hogy lehetővé tegye a békés megoldásokat. A
Népszövetség nagy szolgálatot tett az európai
békének. Berthou kommunista képviselő azt a
kérdést intézte Poincaréhoz, hogy mit szándékozik tenni a folyamatban levő komoly eseményekkel szemben. Keleten fenyegető a helyzet.
A miniszterelnök tudja mi történt Lausannebaa.
Az a kérdés, vájjon a Népszövetség nem akadályozhatja-e meg az ujabb háború kitörését
Keleten. Poincaré azzal válaszolt, hogy Tőrökországnak felajánlották a belépést a Népszövetségbe.

1. Nljüánij.
2. Mese a jó

HANNSON.

a legszebb szerelmi regény a francia rémuralom idejéből. Jocelyn eredeti naplója után
irta: Lamdrtine A Qaumont-gyár attrakcionáüs
ftlmremeke február I6-tól 18-ig

A világbéke.

4. Trécselő asszonyok.
Schmidtné: Rieger Sárika.

Jocelyn
a legszebb szerelmi regény a francia rémuralom idejéből. Jocelyn eredeti naplója után
irta: Lamartine. A Gaumont gyár attrakcionáüs
fiimremeke február 16 tói 18-ig

a Belvárosiban.

Noltkené: Szávits lUke.

5. Mikor a nagymama Ifja v o l t . . .

Nagymama: Csehétfalvt Albert Istvánné. Menüettet táncolják: Rick Sárika, He/nci. Qarotte: Baár
Terike, Rlck Sárika. Polka: Takács Baby. Titll
Jancsika. Mazurka: Tirts Margitka, Szávits Ilike.
Keringő: Tirts Margitka, Szávits
Etka. Magyar
tánc: Diener Etuska, Késmárky Tessy, Jlrkovszky
Kornélia, Freiburger Bmmy, Szokolay Katóka, Konff
Adrienne, Polgár Rózzika, Rick Sárika.

6. Zigoto,
Jegyek

Fatty, Chaplin

burleszkek.
rendes mozihelydrak mellett a Korzó
pénztáránál már válthatók.

Mou
_

ár 15;
Szeged, 1923 február 15.
törvényílkezések
onatkozó
is három
. Morucci
ö vétségét
világbéke
Poincaré
a Népiy a hárök béke
ipán az,
sokat. A
európai
lö azt a
szándé' eseméhelyzef.
mnebaa.
em akakitörését
Törökpszövet-
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Milliók filmje l
Milliók filmje !
Minden idők legnagyobb filmattrakciója,
a
Lcdy Hamilton
testvérfilmje:

Borgia Lucretia

,

Nagy történelmi filmregény a renaissance idejéből
2 rés'. 12 felvonás, mindkét rész egyszerre, egy
előadásban.
I. rész: Róma zsarnoka.
II. rész: Pesaró ostroma.
Főszereplők:

\ döntést

vette fel
ekre való

vdbbd az
s. Miután
Itüott bi-

Borgia Lucfeiia . . Liane Haid
Borgia Caesare . . Conrad Veidt
VI. S á n j o r pipa. . Albert Sasser marin
Michelletíó . . . .
Paul
Wegener
Gennaró apród . . A kis Lubinszky
Tibor

ima altt-

Bemufaffa
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Telefon:
16-33.
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Széchenyi Mozi

z

i

.

Telefon :
16-33.

Csütörtökön, február 15-én
D. W. GR1FFITH,

az „Ut a boldogság felé" film

zseniális rendezőjének

főmiive:

INTOLERANCE.

lélyével
igában.

A szeretet és megértés leghatalmasabb apotheozisa
2 részben, 11 felvonósban.

Mindkét rész egyszer e 1

órakor
idézésé
közre-

A főszerepekben: Lilian Gisch, Constance Talmadge,
az „Üt a boldogság felé* főszereplői I

Előadások fél 5, 7 és negyed 10 órakor.
enekar.
lőadja ••

kesztő:
ulmann
. Első
Back
'sengőleinrich
János.
ts Ilike.
II...
Menüst Baár
V. Titll
ts Ilike.
Magyar
kovszky
i, Konff

plin
i

Motl

— A d o m á n y a poljármeaieri gyorasegélyalapra.
A Csongrádi Takarékpénztár Csikós Nagy József elhalálozása alkalmával ötezer koronát adományozott a polgármesteri gyorssegélyalapra kosiorumegváltás cimén.

í

Istentisztelet a zsinagógában pénteken
\ délután 5 órakor. írásmagyarázat szombaton
j délelőtt.

áss

í
— Bajtárai összejövetel. A volt 46. gyalogezred
í tényleges, nyugdíjas tartalékos és népfelkelő tisztjei,
tisztjelöltjei f. hó 16-án, e*te 8 órakor a Hági-étterem
Veszek hullott hajat, üres parfümös üvegeket. j különtermében bajtársi összejövetelt rendeznek. Fontos
Varga fodrász, Kossuth L--sugárut 3. Tel. 878. ao6 " tárgy megbeszélése miatt a tisztek megjelenését teljes
Az a j adótörvény rendelkezésének megfelelő, h i t e ' ; szambán kéri a rendezőség.
Kereskedők és Iparosok nyomiatványlealtett üzleti könyvek kaphatók Kovács Henrik
könyv- és papikereskedésében Szeged, Kölcsey-utca 4.
szükségletüket a Délmagyarország
Hirlap és
Telefon 10-48.
sr< ' Nyomdavállalatnál
szerezzék be. Telefon 16-34.

negkötötl

iné

— A kö'ponti választmány ülése. A központi választmány szerdán délben a városháza
tanácstermében ülést tartott a polgármester elnökletével. Taschler Endre főjegyző, a választmány előadója bejelentette, hogy a szavazatszedő bizottság egyik tagja másirányu elfoglaltsága miatt lemondott. A választmány másik
tagot választott helyébe. Bejelentette az előadó,
hoijy az összeiró bizottságok március elsején
kezdik meg működésüket, amely április tizedikéig tart. A bizottságok a s^emé yesen jelentkező választókat jegyzik föl és az eredményről
jelentést tesznek a központi választmánynak.
Bejelentette a főjegyző azt is, hogy mindössze
kétszáz uj választó adta be a határidőig
vallos
mási ivét.

Síeretetadomány.

— Az inaégakcló. Mindazok, akik az országos
Horthy-inségakció nemes céljára a honvédség utján
adakozni óhajtanak, önkéntes adományaikat a szegedi
honvéd állomásparancsnoksághoz (Burián százados
Tiszti pavillon, földszint lo. ajtó) juttatni szíveskedjenek.

x szabad
í szövet-

A belszerint
? három
és közKosmaj

amerikai

A Riyal Mail társaság Orbita nevü hijója,
amely Marinczky pa savici püspök személyes
felügyelete alatt a Magyarországnak szánt nyolc-,
ezer szeretetadománycsomagot hozta Amerikából, tegnap Fhmburgba érkezett, ahol a Gyermekvédő Liga megbízottja fogadta. Minthogy a
h>jóból való kirakás, beesés szerint, tiz napot
fog igénybevenni, a küldemény valószínűleg
február vége felé fog Budapestre ér ezni.
— A folyóba zuhant egy tehervonat. A
szmirna—angorai vonalon az ideiglenes vasúti
hid egy tehervonat su<ya alatt leszakadt. Nyolc
kocsi a folyóba zuhant. A halottak száma még
nem ismeretes. A régi hidat a görögök elpusztították Anatoliáöól való visszavonulásuk
alatt.
— A Weteorologial Intézet Időprognózisa.
Helyenkint csapadék, lényegtelen-hőváitozással.

\

vezetett,
ugodtan
oktatásltozatlan
egyőzött
Utal kölajtották
itban az
»ben lertékben,
[ének és

Nyolcezer

S Z E G E D

Soha helyre nem hozható mulasztást követ el önmagával szemben, ki a szépség, művészet és szeretetnek
e leghatalmasabb kultárfilmjét meg nem tekinti 1

1

Teleion:
a a z g. 455.

Korzó Morf

Telefon:
Pénztér 1)85.

A feiete tjéiíitol.
Péntek, szombat, vasárnap, február 16, 17 és 18-án

JOKAI

MÓR

örökbecsű

regénye

filmen:

KORZÓ

MOZI

TELEFON:
igazgatóság 455. Pénztár 11—65.

Csütörtökön
február 15-én

Világszenzáció!

D. W. Griffith
életének főműire

— Nem I g a z V e c s e y F e r e n c v ó i e g é n y séjje. Fővárosi híradás nyomán megírtuk azt a

Rómából keletkezett hírt, hogy Vecsey Ferenc,
az európai hirü magyar hegedűművész eljegyezte
a kiváló olasz komiká : Dina Galli-t. A furI csának tetsző hirt megcáfolta Vecsey Ferenc és
az élet nyrán túllévő o!a>z komika is, aki a
saját és a Vecsey korának hangoztatásával bizonyította be a hir képtelenségét.
A Knr«ó Mozinak az ujabb nagy szenzációja. Péntek'ől vasárnapig fe'ujit a Korzó Mozi
egy nagy magyar filmet, amelyet a közönség
már nagyon régen vár és folyton sürget. Jókai
Mórnak halhatatlan és világhírű regényét, a
Fekete gyémántokat teljesen uj példányban felújítva vette a Korzó műsorára. A Fekete gyémántokat, a magyar filmgyártásnak ezt a gyöngyét nem kell reklamirozni, mert még jól emlékszik Szeged város közönsége arra a világra
szóló sikerre, amit ezzel a filmmel a magyar
filmgyártás elért. A fekete gyémántok főszerepeit Somlai Artúr, Almássy Sári, Szőreghy Gyula
játsszák.
— Pelhlváa a vároal nyugd jasokhoz. A helyben
lakó városi nyugdijasok február 15-én, pénteken, a vidékiek pedig 16-án, szombaton saját érdekükben feltétlenül jelentkezzenek a városházán, földszint 12. szám
alatt.
aiau.

— Enged My nélkül. A szegedi törvényszék
Koroknay
József nyomdatulajdonost a Mécs
című irodalmi folyóirat enged*lynélküli kiadásáért kétezer korona pénzbü etetésre ítélte Mivel
azonban a kiadó ezzel a folyóirattal kifejezetten
irodalmi célokat szolgált, a bíróság a büntetést i
felfüggesztette.
•
— Gyermelcasztaltársafágok. Hetényi Imre
dr. főkapitányhelyettes magánfigyelései alapján
azt tapasztalta, hogy rengeteg gyermek jár rend- j
szeresen kávéházba, ahol v lósággal gyermekasztaltársaságok alakultak. A kávéházba járó
gyermekek olyan hangon beszélnek, hogy a
züllöttség és romlottság ilyen fokának láttára
még a detektívek is elámulnak. 13—14 éves
kislányok ismeretségeket kötnek á kávéházban,
16—18 éves fiatalemberek ezrekben kártyáznak.
Épp ezért a rendőrség elhatározta, hogy rövidesen rendeletet ad ki, amelyben kitiltji a kávéházakból a fiatalkorúakat, akiknek szülői ellen
kihágás miatt eljárást fognak indítani.

2 rész, 11 felvonás egyszerre bemutatva.

Kizárólagos
bemutatási joggal!
Előadások
naponta 3,5,7 és 9 órakor
Üzletátalakitás

miatt a raktáron

Cipőket
Tó h

Megrázó nagy filmregény 6 felvonásban.

lévő k ü l ö n f é l e

sarasai

István cipész, Iskola-Utca 14. szám.
Suhajda cukrásszal szemben.

A főszerepben:

Somlay Artúr, Szőreghy

Chaplin

Gyula,

Almássy

Sári.

F a 11 y

Azonkívül uj burleszk-verseny;

a jómadár

•

ciodabogár

2 felvonásban.
Előadások kezdete: Hétköznap fél 5, fél 7 és fél.9
órakor, vasárnap 3, fél 5, 6, fél 8 és 9 órakor.
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TÉLIKABÁTOK
legnagyobb raktára

Winternitz
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Márton

Szeged, Klauzál-tér 2. izára,

_ 113-33 a Szeged telefonszáma
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APRQHIRDETESEK
Devizaközpont reformja. Értesülésünk
Szerint
it aa pénzügyminisztériumban tegnap óta
Kállay Tibor pénzügyminiszter és a pénzintézetek vezetői között beha'ó eszmecsere folyik a
Devizaközpont reformja és átaliki'ása dolgában. A bizalmas tanácskozásokat sürgősen befejezik és a Devizaközpont módosításáról szóló
kormányrendeletet ugy»ne fonásból eredő közlés
szerint a jövő hét folyamán feltéllenül kiadják.
Leszállított kiviteli engedelyek. A p^nzügyn iniszter rendeletet adott ki, mellyel egyes
tinitek kiviteli illetékét leszállítja. A rendelet értelmében ezentúl ökör, bika, tehén és növendékmarha után, amennyiben a budapesti, vagy
a soproni kiviteli vágóállatvásárról kerül forgalomba, az álldforgalmi adó kiszabásának
alapjáuf szolgáló érték 10 százalék (edd g 25
százalék) fizetendő, amennyiben p dig c*ak
máshonnan kerül kivitelre, darabonként 10000
korona a kiviteli illetek. Marhahús és általában
friss, valamint elkészített hus, úgyszintén a téli
szalámi kivételével huskolbasz után 1600 (eddig
4000), bab után métermázsánként 30 korona
(eddig 40). vég (II maláta után métermázsánként
az edd'gi 800 korona helyett 550 korona.
Gazdaaagi vasutak az Alföldön. Rövid
időn belül alkalmasint megvalósul a magyar
mezőgazdaság szempontjából igen nagyfontosságú terv: az A föld gazdasági vasutakkal való
behálózása. Teljesen készen állanak a Pest,
Jász-Nagykun Szolnok, Heves, Békés, Csanád
és Csongrád megyékben építendő összesen
mintegy 800 km. hosfzu keskenyvágányu gazdasági vasutak tervei s együtt van a vasutak
felépítéséhez szükséges tőke legnagyobb része
is. A vasút nem gőzmozdonyra, hanem elektromotorra lesz ben ndezve. A költségvetés buzavalutában készült. A vasút km je a teljes felszereléssel együtt 600 q. búzába kerül.
iftoő

azúasagi

teiroenyeh

exportálása.

A földmivelésügyi min szter az érd kelt miniszterekkel egyetértően több mezőgazdasági termény kivitelét határozta el Kivitelre engedélyeznek 300 vagon babot, 80 vagon borsót, 40
vagon lene ét, 100 vagon savanytott káposztát, 40 vagon muharmagot, 40 vagon tatárkát (hajdina), 600 vagon saijuszénát, 600
Vígon őszi szalmát.
A azesz uj ara. Az országos szeczértékesitő
részvénytársaság közhírré te zi, hogy az adómentes ipari szesz alapárát további in ézkedésig hektoliter fokonként 265 koronában állapi*
totta meg.

Ausztria külföldi kölcsöne. Az Ausztriának
flyujtardó kölcsön ügyében tegnsp lefolytatott
targyalá ok eredményeképen a belga bankok
szindikátusa résztvesz a kölcsönmüveletben Ma
Amsterdamban folytstják a tárgyhókat, melyek
azzal végződtek, hogy a németalföldi bankszindikátus a kölcsönért jótállást vállal. Kienböck osz'rák pénzügyminiszter holnap tárgyai
a holland pénzügyminiszterrel és külügytriniszr
terrel, este pedig a kölcsönfeérdéB végleges elintézése céljéból Londonba utazik.

A szinház heti műsora:

* A hódmezővásárhelyi színkör sorsa. A
hódmezővásárhelyi színkör sorsáról már döntött a városi tanács, még pedig olyanformán,
hogy egyhangú határozattal Andor Zsiga újpesti
igazga'ónak adta ki a színkört, amelyre pályázott Palágyi Lajos, a szegedi szinház igazgatója
is. akinek ajánlatát figyelemre se méltatták.
Nem tudjuk megérteni a szegedi szinház igazgatójának pályázatát, jnert tudvalevő, hogy ő a
staggíone-rendszer feltétlen hive és megpenditöje, mar pedig a staggíone- rendszerbe a hódmezővásárhelyi színkört Szegeddel kapcsolatosan nem lehet beleilleszteni. Vagy talán már
véget ért a staggíone rendszer rózsaszínű álma?
* Mit Játszanak más színházakban 7 Debrecenben felevenitették a Parasztbecsület operaelőadását és csütörtökön tartiák meg a Szókimondó asszonyság reprizét. A francia meztelenségek nem szerepelnek a szinház játékrendjén.
Miáko'con a szinház e heti műsorán az Aida
és a Cyrano de Bergerac szerepel. Éjféli előadásban a Filharmonikus társaság előadja
Beethoven Krisztus-oratoriumát és ugyancsak

ezüstbevaitas. Bizományi
áruk eladása. Tóth, Kölcsey-utca J .
sse
Mindenkinél legmagasabb
áron veszek : j f i s t e a { f

#s alsóniMkíU. Boidogasszonysugárut 40. sz., a Nagykörúttal
szemben.
985

írj.

Eladö 3 m. gyapjúszövet,

z s c w B c m ,

Kitűnő olcsó

fQtősién

fekete, finom csipke és
selyemsél, bőr kézitáska,
tolíoa, férfiöltöny magas
kapható
alakr;i, egy sportkabát melFriedtánder és Rónai
lénnyel, egy átmeneti kabát
A deviza k ö z p o n t árfolyamai Valuták-c Napoljon
fa- és szénkereskedőknél
Korona-utca 13. sz., föld9900, Font 12350-12650, Léva 1500-16 ;0. Dollár
Báró Jósika-utca 20. szára.
szint.
.
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2660-2735, Fr. frank 161—171, Márka 1100-1200, Ura
127-133, Osztrák korona 370-J90, Lei 1300- 1400,
Szokol 7é50—8250, Sv. frank 495- 515,
Kor. dinár
2500 —2700, Lengyel márka 650—750, Holland forint
1040—1075, Belga fr. 142—150, Dán korona 497—522,
rövid kereszthuros, barna, Első IparszövetkeSvéd korona 695 -725 Nxve
korona 493—518.
N
zet gyártmánya, 600 ezer koronáért eladó
Devizák:
Amsterdam 1040—1075,
Bukareal
1306—1400, Kopenhága 497—522, Krisztiánia 493-518,
Ringéi Hugó, Gyertyámosi-utca 4, földs in*. 231
London 12350-12650, Berlin 1100-1200, Olasz 127-133,
Páris 161—171. Prága 7850-8250, Stockholm 695725, Svájc 495-515, Bécs 370—300, Belgrád 2500FÜRDŐSZOBA
2700, Newyork 2&jO-2735, Varsó 650—750, Szófia
ÜZLETI
15oO—16°0, Brüssel 142—150.
ISTALÓ 4 1A részére 1
22*
Z ü r i c h i tőzsde. Nyitás:
Berlin 0.02, Hollandia
—.—, Newyork 5321/,, London 2494, Pál 8 32.55, Milánó
25 55, Brüssel - . - , Prága 15.75, Budapest 0,20'^
Belgrád 5 20, Bukarest-.-, S z ó f i a - . - , Varsó 0.01",,
Bécs 0.0075, Osztrák bélyegzett 0.0075. Cosmographique
A Szegedi Kenderfonógyárnál 3
jelentése.
teljesen jókarban levő
Zürichi zárlat: Berlin 0.0228, Hollandia 210.60, Newyork 532.50, London 2495, Páris 3220, Milánó 25.20,
Prága I5.8p, Budapest 0.2C'/i, Belgrád 5.2?, Bukarest
2:60. Szófia 3 05, Varsó 0.0125, Bécs 0.0074'Osztrák
bélyeg £ett 0.0C75. Bécsen át.
teherautó beállítása miatt e l a d ó .
A Magyar Altalános Takarékpénztár értékpapír
és dsvizamegbizásokat gyorsan és kulánsan teljesít, tos

TŐZSDE

berendezés

eladó Tisza Lajos-körut 74,1. em.

sfráfkocsi

TerménytStade. A mai terménytőzsdén a forgatom elsöEo ban a kenyérmagvakra, <íe a többi cikkekre
nézve is túlnyomóan öiilárd.ibb iiányzat mellett került
lebonyolításra és a forgalom búzában és tengeriben
jelentősebben megélénkült, mig a többi cikkekben alig
volt emlitésre méltó Az elmúlt napok élénk árpaüzlete a mai tőzsde-üzletben erősen megcsappant,
ugy hogy az érdeklődés is alább hagyott A zab és a
rozs nagyjából változatlan árakon keltek el. A zabban
az érdeklődésnek meggyengülése volt észlelhető. A
szilárdság elsősorban a ki-nyérmagvakra terjedt ki,
mig a takarmánycikkekben, különösen a tőzsdeidő
vége felé, a gyengébb felfogás kerekedett felül.
Hivatalos árfolyamok: Buza 7 6 kg.-os tiszavidéki
12500—12700 egyéb 12400-12600, 78 kg. os tiszavidéki
12700—12800, egyéb 12600-12700,
rozs 8000-8100,
takarmányárpa 8400-8700, sörárpa 8000- 8200, köles
8500-9000. zab 800Q-8200, tengeri 7700-7900, repce
14000—14500, korpa 5100-5150.

MMMMMMMMMMMMM^^

Csütörtök: Hamlet, (fiúság előadás. - Fél 8-kor:
Mágnás Miska. A. 8. (Déry
3ér Rózsival.)
Péntek: Uj rokon, viejáték.
(Bemutató.) B. 8.
eiá
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.

BrIHIána ékszer, arany,

1*94*1 bármily mennyiségben, férfiruhát, fehérneműt « legmagasabb árban veszek. Weissenberg,
Attila-utca 9.
hm
Szigorúan kóser — 1U0
konyha vftszemélyes
zetésére
terestefik. Jelentkezni deiután 4—5 óra között Kiss
Mórnénál, Széchenyi tér 15

éjféli előadásban kerül szinre a Tatárjárás, az
Iglói diákok és a Leányvásár Király Ernő vendégszereplésével.
* Bárányi Jánoa budapesti koncertje.
Bárányi
János, a jeles zongoraművész, aki a
napokban tartotta meg Szegeden szépsjkerü
koncertjét, kedden este nagy érdekődés meliett
Budapesten sdott hangversenyt. Szerepléséről
egyelőre csak a Pesti Hirlap számolt be, még
pedig a kővetkező sorokban: „Bárányi j* n os
keddi önálló zongoraestélyén különösen Schumann és Debussy előadásával igazolta jeles
mesterét, Dohnányit, dé hatást keltett Ravel
egyik illuzionista szerzemények ügyes elöadáSáVdl

ÍSa

* Dr. Szedő Miklós oratórium és dalénekes
hangversenye f. hó 23-án a Tiszában. Jegyek
Endrényinél.
* A „Magyarság" politikai napilap iró- és
müvészgá.dájának nagy h a n g v e r s e n y e vasárnap
d. u. 6 órakor a Tisza-szálló nagytermében
lesz. Közreműködnek Milotay István
Komáromy
János, Harsányi
Kálmán írók, Bihóy Zora operaénekesnő. Nemethy
János hegedűművész és
Antony Károly zongoraművész, valamint iMogar
Imre énekművész. A h a n g v e r s e n y jegyeit a Belvárosi Mozi pénztára árusítja. Előjegyzéseket
5—82 telefonszám alajt.
Felelős szerkesztő: LOVIK KAROLY.
Kiadó: .Szeged" lapkiadóvállalat r.-t.
Nyomja: Délmagyarország-nyomda, Szeged.

Élethű müfogakat,

fogtöméseket
t a r t ó s a n és

olcsón készit. Fogh-'zás.

Rácz Géza p a ? " " *

,12. sz.
63

Elegáns iumperek,
n ő i és l e á n y k a g a r n i t u r á k , kez'yflk,
h a r i s n y á k és m i n d e n f é l e

kötött és szövött ruk

Lusztig Imrénél

Csermely Károly
automobilok
Budapest.

Lednitzky M. Molrtca
elsőrendű veguMszHfó intézet.

17.

Báli

és estélyi r u h á k (férfi és női) soron
kívüli festése és tisztítása,
75
valamint gyászruhák festése.
SZŐRMÉK
a legszebb kivitelben festetnek.

Férfi és női fehérnemüek,
kelengyék
tisztítása,
valamint piperetisztitás
a legszebben eszközöltetik.

MIM Altalános Fogyasztási Szövetkezete

Feketesas-u. 19.

Szeged.

Telefon 120.

Előnyárak:
Fűszer- és terményosztály:
1 kg. Santos kávé

Pörkölt

„

.

.

.

.

K

1300
1500 —

Frai ck
600 —
Korff cacao
. . . . „ 1500 —
248-—
rizs
1000-—
fekete bors
hollandi kömény . . . „ 2000 —
3200
1 „ tea (Peccó)
3 2 0 0—A városban elismerten legjobb, saját készítésű elsőrendű s a v a n y u k á p o s z t á n k Irilója

44 korona.
Ruházati osztály, cipőüzem:
Női sevró félcipő . . . . .
Férfi box 1-a
Gyermek box I-a • . . -

K

4500 —

'

3300'—

„

6100"—

