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Restauráció.
(B. /.) Daruváry Qéza lesz, ugy hirlik, az uj
külügyminiszter.
Hiszen sok nem változik ezzel, igaz. A kinevezésnek talán csak maga az uj külügyminiszter tulajdonit fontosságot, ami termeszetes is.
A külügyi, ha nzabad igy mondani: a legelőkelőbb tarca. Reá nézve tehát lehet fontos az a
körülmény, hogy egyik bárconyszé' bői átül a
másikba. De lényegében egyik bársonvszék éppen o van puha, mint a másik (erről már a
kárp 'os gondoskodik) és a minisz érium, öszs etéteiében, karakterében marad, amilyen volt.
Époen csak hogy egy tárca felszabadul.
És ezt a tárcái be fogják tölteni.
Való zinül g olyan emberrel, aki jogásznak
elsőrangú, politikai pártállásra nézve minisztertársaihoz hasonló, egyéniségét tekintve: kellemesen szürke. Ilyen emberekből áll Bethlen
István gróf kabinet-ideálja és ma, mondhatni,
kivétel nélkül ilyen férfiak ülnek a bibor félkörben, ahová az ország kormányzó gyeplői
összefutnak.

Ez pedig, ha csak szimptoma is, nem jelent
má*t, mint a háború előtti munkapirti korszak
restaurációját. Jelenti a Tisza-kabinetet, ha
persze csak annyira is, mint amennyire a fehér
vászonlepedőn megjelenő film jelemi azt a husvér embert, akiről a filmet foografalták. É» jelenti a munkapártot. Nem az akkori kabinet,az
akkori p rt utánzását,
hanem magát a kabinetet, a pártot, tehát nemcsak a rendszert, hanem
a személyeket is.
Ha a kormányon ez nem is lá'szik meg —
egyelőre még — annyira, de látszik a p irton
annál inkább. Nagyatádiék végzetes és katasztrofális választási elvérzéae tette Lhetővé a
munk párt teljes erejű előnyomulását, mondhatni Ctodaszerü feltámadását. Ma az első
vonal: c^pa munkapárti, a rendszer pedig
a munkapárti rendszer felé való törekvés. H=.
Be h en István grtfn*k sikerülni fog lefaragni
pártjáról az úgynevezett szélsőségeket, hacbban
a hdyzeiben lesz, hogy lemondhat Wolff Káro y
támogatásáról, mert helyette Hekinchéknak és
talán Síilágyi Lajoséknak a pártba való beo vadásával kárpótolhatja magát, akkor a mü teljes lesz, a poraiból megékmtdeit munkapárt
újra szilárd és frakcióktól mentes egyi-égben
viheti az ország ügyeit. Meglesz a restauráció,
a teljes, tökéletes restauráció, minden meglesz:
tömör többség, fe^ye mezeit szavazás és „szabadelvű* feiirásu zászló.
„Szabadelvű" felírású zászló. Mert a kormányelnök már szabadelvű pántlikát tüz a
kalapia mellé, ha Heinrichét szerény Ritzbeli
körében
vacsorázik és
gróf
Klebelsherg
Kunó tégen indexen van fajvédő körökben, mint
liberális. És ki merné tagadni, hogy Mándy
Sámuel, vagy Bíró Pál nem szabadelvűek,
birzen . . . szóval szabadelvűek. De ott van
Drehr Imre bankvezérigazgató, oít van ez és
Ott Van az és végül és legfóképen ott vannak
a Rakovszky Ivánok és Kállay Tamások, akik
v ei V o H k
* valóban mindig. Ki merne
ffSrS
i h°gyha ezek vannak többségben,
tén
kormánvo,^?8.-1
>"eg szabadelvű irányban
dvü irányban? , , 8 2 Í U "' n t m e s ' orlodox szabadHát mi merünk kételkedni benne I
Mert ezt « szabadelvűséit ?s ak azok szo
nosilhalák a liberalizmussalatok a
L 2 S
elvüség kérdését a
azonosíiák"
Sajnos, sokan teszik és ez végzetes j 5 S . A
zsidók jogegyenlősége még nem liberalizmus
csak az antiszemitizmus reakció. De a zsidó-'
kérdés, vagy mondjuk emancipáció csak egyszerű, természetes kövelkezniénye a szabadelvuségnek és csak jellemző egy polgári közösség
politikai iskolázottságára, ha minden olyan kormányzatot szabadelvűnek deklarál, amely nem
bántja és nem engedi bántani a zsidókat.

Ha még ma is itt .tartunk, ugy meg kell.
hogy hajtsuk fejünket és az < ntiszemi'izmus
levezetése után — mert ez a kormány talán le
fogja vezetni'— Chanteclairként ujjongó ódával
üdvözö hetjük Bethlen Istvánban a liberalizmus
felke ő napját. Akkor örömmel dobbanhat szivünk
a munkapárt tökéletes restaurációja láttán, akkor
megnyugodva hajthatja le este párnájára fejét
Jépo gár Marton, mert őrködik alma felett a
polgári-4t>, az egyenlő jogok, a S2»b^d ág, a
szabadelvüség kormánya. Akkor megfeledkezhetünk olyan csekélységekről, mint a választójog
és a többiek.
Mert akkor joggal vette át a kormány a
munkapárttal együtt a munkapárt tzab de vü
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ségénrk jelszavát is: ha ez szabadelvüség, ugy
kormánv már szabadelvűbb nem lehet, mint a
mienk talán lesz.
A polgárság nyissa ki a szemét. És pipogya,
megalkuvó mödra, hálóíapkájat fejébe húzva
«e örüljön azon, hogy a többség át fogja venni
a tunkapárt sz badelvüségét, mert nem a polgárság liberalizmusa
az, hanem a kormányé és
pártjáé.
A po'gárság követelje jogait, követeljen olyan
kor ányt, amely ezeket a jogokat tiszteletben
tartja, mert csak az a polgárság érdemli meg
a iogoka*, 3 mely jogainak tuda-ában is van.
Ezeket a jogokat ped:g nem hozza a munkapárt re-taurrc ója.

ül a törökökkel.

Megegyezés

uton rendezzék. Ugyanennek a lapnak szmirnai
jelenté e szerint b szövetségesek és a török
hatóságok l özött való viszonyban jelentős enyhülés tapasztalható. Abból, hogy a kormányzó
nem küldött jegyzéket, azt következtetik, hogy
a törökök elfogadják a status quo visszaállítását.
Az incidenst elintézettnek lehet tekinteni.
A M rica men én álló görög hadsereg parancsnokló tabornoka biziosiíotta Harrington
tábornokot, hogy minden intézkedést megt<tt
Kelet Tráciában a törökökkel való összetűzések
elkerülésére.

A konstantinápolyi angol delegátus ma közölni
fogja Izmed basával, hogy Angolors:ág a versailiesi szerződés alapján kész a Törökországgal
va'ó békét aláírni. Remélik, hogy erre minél
előfb meglesz a lehetőség.
A Temps jelentése sz< r i r l Fra-ciaország,
Anglia és Olaszország megegyeztek, h gy a
konstantinápolyi főbiztosoknak a leg ibe álisabb
szellemben u as tást adn k, amelyek lehetővé 1
teszik azt, hogy a szövetséges hadihajóknak a j
szmirnai kl ötökben v-jó maradását diplomáciai

Megalakult a Reformpárt.
(A Szeged budapesti tudósítójának
telefonjelentése.) Hetek óta tartó tanácskoz sok éb ellenzéki
m o z g o l ó d t o k eredményekben
m a et-fe meg-

alakult Giesswein Sándor elnöklésével Reformpárt néven az a parlamenti csoport, amelynek
létrehozásán a nemzetgyűlés liberális
tagjai h< sszabb idő óta fár dozn <k. Az alakú
lásból hiányzik Rassay Károly,
aki legutóbbi
hírlapi polémiájának konzekvenciáját oly móiion
vonja le, hogy nem lép be »z uj pártba. Ugy
látszik, hogy ez a polémia az ériekezlet résztvevői közül egyeseknél nem talál tetszésre. Az
alakuló értekezlet Horváth Zoltán lakásán folyt
le délután és ezen Giesswein elnöklésével Horváth Zoltán, Cserty József, Drózdy
Gvőző,
Rassay
Károly, Rapert Rezső és Nagy Er ő
vettek részt. Bejelentette ezenkívül csatlakozását
a távollevő Rainprecht Antal é* Lakó Imre.
Az uj párt számit Hegymegi Kiss Pal csatlakozására és bet-zélnek ariól is, hogy Jánosi
Zoltán 8zinién csatlakozik az uj alakuláshoz.
A mai értekezleten jelenvoltak leszögezték
azt a kívánságot, hogy az alakulás őszintén és
valóban homogén legyen, ne pillanatnyi összeverődőbe a politikusotok, hanem időt álló
párt és épp ezért csak olyanok vegyenek részt
benne akik fentartás nélkül csatlakoznak hozzá
és elfogadják azt a programot, amelyet az
alakulásban résztvett képviselők letárgyaltak.
Természeles dolog, hogy az uj párt miként
l a „j a j eddig is azok voltak, szerves része akar
lenni az ellenzéki szövetségnek és a harcot
annak keretein belül és a szövetség többi tagjaival
legteljesebb harmóniában akarja megvívni. Rassay
Károly szólalt fel ezen elyi megállapodás
után és kijelentette, hogy bár tárgyi
dolgokban
teljesen egyetért az uj párt alapítóival,
az alakulásban még sem vesz részt, mert ugy látja,
hogy az utóbbi napokban folytatott sajtó küzdelme nem talál az értekezlet minden résztvevőjénél elismerésre és visszhangra. Tudomásul veszi azonban, hogy pártjának jelenlegi
tagjai az uj alakuláshoz csatlakoznak és kijelenti azt is, hogy az ellenzéki szövetségen belül
a maga részéről a legteljesebb
szolidaritásban
fog küzdeni az uj alakulással
ugyanabban az
irányban, mint tette eddig. Ezután Rassay az
értekezletről eltávozott.

I

A résztvevők e*ut n megállapodtak abban,
hogy a p r neve „Reformpárt"
legyen, hogy
cimével is kifejezze azt a programot, amelyért
küzd és amelyet megv lósit»ni akar. Jelezni
kívánjak veie, hogy az uj pártot Kossuth és
Széchenyi szelleme irányítja.
Megvonták ezek
után a program konsrruketóját: időhöz és viszonyokhoz mérten alkotmányjogi reformok és
társadalmi reformok továbnfej esztése és megvalósítása. Kívánják az általános titkos választójogot, a választások
tisztaságának
megvalósítását, a földreform
továbbfejlesztését,
igazságos
adóreformot, a közigazgatás
polgári irányú reformját
Ezek a kérdése* azok, me yeaet az uj part
sürgősen megoldandónak tart. A közélet tisz'asagát,
tel|r s jog- és erkölcsrend nelyreá I tását ésegy o yan
kormánypolitika in-tugurálását, amely minden tekintetben az emberi és polgári jogegyenlőség
és szabadig alapján áll és alkalmas az ország gazdasági rendjének megteremtésére.

Az uj párt nemes értelemben vett liberálisdemokratikus politikát f g folytatni, amely nem
tűr sem jogi, sem hatalmi, sem ga dasági, sem
erkölcsi monopóliumot semmi téren. Leszögezték az értekezlet résztvevői azt az álláspontjukat, hogy a pártban való részvétel nem akadályoz meg senkit abban, hogy eddig hirdetett
politikáját, különösen ami gazdasági politisáját
illeti, továbbra is folytassa. Végül megválasztottak elnöknek Giesswein Sándort, egyéb tisztséget azonban nem kreáltak, ezzel is dokumentálni akarván a párt demokratikus voltát
amit ily módon a párt alkotmánya is demonstrál. Az elnök sem egyéb, mint primus
inter p^res. Megállapodtak abban is hogy a
párt megalakulásai és programjának főbb elveit
G esswein Sándor elnök kedden napirend előtti
felszólalásban jelenti be a Háznak.
Kádár Lehel — képviselőjelölt.
A báró Korányi Frigyesnek párisi követté
való kinevezésével megüresedő komáromi kerületben Kádár Lehel lép fel a keresztény koncentráció programjával. A Hailer párt is Kádár
Lehelt támogatja. A szavazás titkos lesz. Tudvalevőleg a kormány Klebelsberg Kunót lépteit
fel Komáromban, mig az oktróbristák Batthyány
Tivadart és Nagy Vincét jelölték.
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Két évre Ítélték Hawenstein főpolgármestert
E senben a francia haditörvényszék ma délután Hawenstein főpolgármestert ké évi fogházra itélte. Bussmannt, a rajna-westfáliai v 1lamosjnüvek igazgatóját, akit azzal vádoltak,
hogy a franciák által elfoglalt Kaiserhof-szálló
vtllimos világításának rendbehoza>alát elmulasztotta, 5 millió márka pénzbirságra itéték.
Scháfer esseni polgármestert, akt 72 auó és
és bizo«vos mennyi égü szén rekvirálására
vonatkojó parancsnak teljesítését megt gadta,
két évi fogházra és 10 millió márka pénzbirságra itéték.
Essenbpn tiltakozásul dr. Scháfer főpolgármester-helyettes letartóztatása ellen, a városi
alkalmazottak és munkások már előbb sztrájkba
léptek, amihez ma az egész üzleti világ is csatlakozott. Délelőtt tizenegy órakor minden üzletet, irodát bezártak és az ablakokat is lefüggönyözték. A tiltakozó sztrájk tartamát délu án
négy óráig állították meg. Minlhugy valamennyi vendéglős és kávéházas is bezárta helyiségét, az idegeneket megfosztották annak
lehetőségétől, hogy élelmiszerhez jussanak. A
Kaísjrh ff-szálló még mindig világítás nélkül
van. A francia megszállók megkísérelték, hogy
a birodalmi banknak általuk megszállott ép iletéböl a villanyáramot a szállodába átvezessék,
de ez nem sikerült. A francia megszállók kijelentették, hogy egy csomó fenyegető levelet
kaptak, amiből arra kövtkeztetnek, hogy a német lakosság ellenük valamilyen meglepetésszerű csínyre készül.
Qelsenkirchenben egy belga tiszt az utcán
letartóztatta Steinbach O'tó kereskedőt, mert
nem tudott neki tüzet adni. Steinbachot haditörvényszék elé áliitják.
A Temps a német birodalmi b^nk részéről
történő devizavásárlásokkal foglalkozik. Megállapítása szerint a német kormány a? által, hogy
sikerült neki nem egészen tiz nap alalt a
márka kurzusát kétszeresére felvinni, megmutatta, hogy Németországnak na^y tartalékai
és segélyforrloai vannak és hogy fizetésképtelensége csak ürügy. Az is bebizonyult, hogy
Németország fizetőképességét nem lehet nemzetközi szakértőnkéi megmérni, a Ruhr-vidék megszállása azonban azt váratlan módon növelte.

A márka kurzusemelkedése
a megszállás igazolása.
Brüsszelből jelentik, hogy a jóvátételi célokra
Belgiumnak szánt német váltókat beváltották.
A jóvá ételi bizottság uj'bb mul sztást állapított meg a német birodalommal szemben,
amennyiben Németország m»gs ün ette a Franciaország és B Igium helyreállítására szolgáló
gépanyagok szaiit'ásat.
szállítását.
gepanyagoK
«
bizolts ig tudomásu
tudomásu'1 vette a német 1
A jóvátételi blzottsip
helyreá litó bizottságnak január 29 iki jegyzékét, amely szerint a Franciao szágnak és Belgiumnak beszolgáltatandó gépek és anyagok
szállítását beszünteti. A bizottság -három szavazatt 1 — Angia képviselője nem vett részt —
megállapítot a Németország mulasztását. A bizottság három szavazattal határozott arról, hogy
milyen eljárást övessenek a •záliimányok követelése tekintetében, amelyeket Ném tországnak 1923- an kell kiszolgáltatni. A bizottság
végül felszóliotta a tekintetne jövő államok
kormányait, Tiogy a békeszerződés alapjá i hozzák tudomásán, mekkora részt óhajtanak az
1923—24. évi szénsz-llitásokból.
Cuno birodalmi kancellár ma az országos
;azd sági tanácsban beszédet tartott, melyben
ö«>bek között ezeket mondotta: Melyek a mi
védelmi eszközeink? Nem a páncél és a fegyver, hanem a minden német szivében fekvő
érzéi, mely az ellenségtől minden segítséget
megtagad. Első orbm a lakosság élelmezését t* etl
biztosítani. Az országban levő készleteket a legnagyobb gyorsasággal össze kell gyűjteni. Aki a
ke- yér és élelmiszerekkel uzsoráskodik, hazaáruló.
A népet igen komoly és a lakosság minden
rétegét érintő harcra kell előkészíteni, mely
mindenkitől áldozatokat fog követelni. A harc
kimenetele eldönti a német nemzet rabszolgaságát, vagy sztb ds*gát.
A Berliner Zeitung am Mittag jelentése szerint Poincaré és Bonar Law a közeljövőben
Londonban tanácskozásokat fognak folytatni.

Í

A francia kom nunista szénbányász munkások
szakszervezete elhatározta, hogy pénteken prok-

lamálja fez általános sztrájkot. A szocialista
munkálok még folytatják tárgyalásaikat a kormán nyi

A felsőközponti orvos politikai bünpere.
(A Szeged tudósítójától.)
Felsőközponton a
forradalom óta nagyon egészségtelen állapotok
vannak, az intelligencia szakrdát anul harcban
áil egymással. A harc azért folyik, ho^y ki
vigye a vezető szerepet a társadalomban. Ez a
híre az oka talán annak is, hogy a leg'öbb
politikai pör Felsőközpontról került ki. A felsőközponti pörösktídések epilógusa játszódott le
ma a szegedi törvényszék Vit/d tanácsa előti.
Az ügyészség vádat emelt dr. Kertész József
volt felsőközponti orvos ellen elsősorban hadsereg és osztály elleni izgatás büntette miatt,
amit azá'tal követett el a vádlott, hoey 1919ben és 1920 ban többek előtt, több izben a
nemzeti hadseregről állítólag a következőket
mondotta: „A nemzeti hadseregbe nem érdemes
belépni, jobb szeretném, ha a fiam inkább főbelöné magát, minthogy belépjen. A nemzeti hadsereg fele kommunista
egyénekből áll s ha újra
forradalom
törne ki, a hadsereg a
kommunizmus mellé állana."
Megbízhatatlannak nevelte
a nemzeti hadsereget és a tiszteket a kommunistákhoz hasonlította.
Osztályelleni izgatással vádolta az ügyészség
a következő kijelentésekért: „Egy paraszt többet ér száz urnái,
a minisztereket meg lehet
vesztegetni. Amikor az urak a parasztot dolgozni hívják, szépen beszélnek vele, máskor
disznó parasztnak nevezik."
Végül kormányzósértés vétsége miatt von'ák
felelősségre dr. Kertészt, mert lekicsinylő kézlegyintéssel azt mondta a kormányzóról:
„Horthy ?
Az semmi."
A tárgyalást Vild Káloly elnök nyitotta meg,
ismertette a vádiratot, maid a vádlottat hallgatta ki.
Dr. Kertész József tagadta a vádbeii cselekményt. Pszichikai lehetetlenségnek tartja, hogy
ilyeneket mondott volna, mert „a
szatymazi
ellenforradalmi
kivégzéseknél
azzal
fenyegették
meg, hogy őt is az akasztottak mellé
fektetik,
ha sokat beszél."

Dr. Buchholcz
János f isSközponti orvost
hillgittak ki ezután, aki több izben
hallotta,
hogy a nemzeti hadsereget
megbízhatatlannak
nevezte.
Dr. Lugosi Döme védő ellenezte a tanú megesketését, mert Bjchholcz ellenséges gyülö seget ér-z a vádbtt iránt. Becsatolja a védő a
Szegedi
Uj Nemzedék
január 25 i számát,
ama y>en „Kertész (Klein) a zsidó
kommunista
orvos" cimmrl a tanú által sugaima ott ad tok
alapján c kk jelent meg. E hirl pi támadásokra
vonatkozólag kijelenti a védő, hogy Kertész
nemcsak hitbuzgó katolikus,
hanem ősrégi nemesi család
sarja.
Pottyondy Miklós államrendőrségi fogalmazó
Buc^holczéhoz hasonló vallomást tesz. Gregorics László kántor és neje, Wehner Lajos tat.itó
és Virág János borbély már nem em ékeznek
semmire, de fentartják a vűsgá'at során teit
vallomásukat.
Végül Niedermayer
Antal plébánost hiílgatta
ki a biróság, aki bár szin»én nem emlékszik a
részle'ekre, dr. Kertész
bünügyét
egy ember
elleni hajszának minősiti, mert soh&sem tapasztalt nála tisztele-.lenseget a kormányzó és a
hadsereg iránt. A nyomozati jegyzőkönyv szerint
viszont a plébános az egyetlen, aki a kormányzósértés
vétségét
igazolja.
Dr. Papp János ügyész ezután modositotta a
vádat. A hot:vídelmi miniszter felhatalmazása
alapján hadsereg elleni rágalmazás
vétsége
miatt kérte Kertész megbüntetését.' Az osztály
elleni izgatás é3 kormányzósértés vádját azonban
továbbra is feltartja.
Dr. Lugosi Döme a vádlott felmentését kérte,
mert a vadakra nézve megnyugtató bizonyítékok
nincsenek. Enyhítő körülménynek kéri figyelembe venni, hogy Kertészt
Felsőtanya
népe
rajongásig
szereti, mert életében csak jót tett és
még ma is tiz koronát kér egy látogatásért
a
betegektől.
A birófág ezután ítélethozatalra vonult vissza,
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majd kihirdette az ítéletet. B'tnösnek mondja ki
dr. Ker'étfz Jó/stfet egyrendbeú foly atólago an
e'követert h a d ^ g elleni rágalmazás vétségében
és e?ért őt 10.000 korona fő és 2000 korona
mellékbüntetésre,
továbbá a* 1920. é*i I t. c kk
14. szak^zá^a ütkftző korn. myzó értés vétségében és ezért öt 20.000 korona
pénzbirságra
itélte Az o ztály elleni izgatás vetsege alól felmentettek a vádlottat. Az ítéletben a vád és a
védelem
megnyugodott.

Legyetek üdvözölve Ti 11-ek!
Ami szépet és nemeset Szeged közönsége
irántatok erez, azt megérkezéstekkor bizonyára
csokorba fűzve ad a át a város polgármestere
nektek, SzAK footballistái. Ami hála és elismerés külföldi szerepléstek felett klubtársaitok szivét eltölti, szép szavakba öltöztetve adti át
egyesületetek hivatalos szónoka. Hogy a titeket
üdvözlök s rában hívatlanul én is megjelenek,
rossz néven tőlem ne ve yétek.
A hivatásnak és a mindennapi élet nehéz
gondjanak köteless'ge csak lélekben engdi,
hogy én is annyi sok hangtalanul küzdő társaimmal együtt, előttetek metj-lenjek és hálás
köszönetet mondjunk, amiért a külföldet járjátok. Nem a sport szempontjai azok, amelyek
sok hangtalan társam nevében szólásra késztetnek és nem a gólok számarányának bírálata.
Nem 1 Én és hangtalanul küzdő társaim is,
külföldi szerepié tek felett egész más valamit
érzünk és nem azt figyeltük, vájjon ezt vagy
amazt a mérkőzést megnyeritek-e, vagy sem.
Mi azt számoltuk, hogy nektek 11 ek ajakán
ott a tnesszi idegenben, nem is oly rég ellenséges fö dö t, hányszor zúg fel ajkatokon a magyarok szent imád ága és mennyi könnyet csal
ki az olasz szemekből igazságtalanul elitélt
hazánk sorsának ecsetelése. Mi — ne nehezteljetek — ezt figyeltük külfödi szereplésetek
sorái visszafojtott lélegzettel és nem a gólarányokat. És a/t hisszük, nem téved ünk Sőt
tudjuk, hogy amikor arra sor került, elimádkoztátok a szent imádságot, de hisszük azt is,
hogy elmondtatok mást is Elmondtátok, hogy
ti tagjai vagytok egy olyan nemzetnek, amelyet

hűségeért, becsületességeért igazságtalanul igeitek ei, de ez a nemzet férfiasan viseli sorsát
és nincs ii ás vágya, mint a béke. Béke befelé
és béke kifelé. Hogy békében akar t Ini embertársaival és az embert érdeme és nem vallása
sz rint akarj becsülni. És keresi az uiat a
künn élő népek tagjai szivéhez is, hogy azt
meg'alálva befogadást nyerjen a müveit népek
so aíba Hiss ü*, hogy mindezt elmondtátok a
hangtalanul küzdők, » hangtalanul vérző szívűek
nevében Azok nevében, kik fájó szivvel nézik,
miként mélyül a szakadék ember és ember közö t és akik becsüle'es szivvel és lélekkel hiába
keres k embertársaik szivét, mert akiknek kenyerévé lett az izgatás és gyű ölködés, nem engedik azt megtalálni.
Nem a győztes gólarányokért üdvözlünk benneteket. Hanem a. ért, mert ti vagyok *z emberszeretetnek és az emberi összetartozandóság
érzetének lelkes hídépítői és elöljáró harcos
úttörői.
Amiért nevünkben, hangtalanul küzdők és
vérző szívűek nevében beszéltetek: köszöntünk
benneteket, ti hazatért 11-ek 1
Dr. Landesberg
fenő.

Egy cseh lap a magyar

jóvátételről.

A Magyar Kurír irja: A magyar jóvátétel
ügye élen^er. foglalkoztatja nemcsak a ceeh
sajtót, de a cseh politikai életet is. Jellennő a
cseh felfogásra, amit Vecser egy nagyobb cikkében fej eget, amelyben többek között a kővetkezőket irja:
Magyarország nem akar jóvátételt fizetni és
már előre is tiltakozik minden bünteső szankció
ellen. Szegények nem látják, hegyan kell eltűrnie a nagy Nt'metországnik a francia szankcióéi. Mogyarország
elég gazdag ahhoz, hogy
fizessen. Ez nagy zavart okozott a magyar politikai körökben; főkép azt hangoztatják, hogy
semmi szin alatt sem szabad megengedni az
ország megszállását. Hogyan képzelik ezt a
magy rok ? Szívesen fognak majd fizetni akkor,
ha a cseh, román és jugoszláv
hadsereg már
Pesten lesz és a győztes hármas szövetség dübörgő ágyúi a magyar főváros utcáin
fognak
méltóságteljesen
végigvonulni.

SZEGED

Szeged, 1023 február 17.

Félóráig
:a város első polgáránál.
(A Szeged

tudósítójától.)

A város első pol-

gárának nem nagyon irigylésre méltó a sorsa,
mert akinek valami ügyes-bajos dolga akad, az
m i n d elviszi hozzá, mint valami csudadoktorhoz, akiről az a hir terjedt el, hogy minden
bajnak tudj3 az orvosságát és minden sebre
van valami gyógyító hatású varázsszere, — ha
más nem, hát néhány szelíd zőngésü j ó sző,
ami sokszor bizony többet ér minden orvosságnál ebben az elfordult időben.

fenő.

Az előszobája mindig te'e van kéregetőkkel,
bánatos özvegyekkel, diszpenzációt szorgalmazó
má'kapárokkal, tiszteletlátogatókkal és defetációkkal. A barna ajtó sárgaréz kilincse szinle
szikrázik a sok fogdosástól és körülötte mély
gödröt ástak a fába a kotorászó emberkörmök.
Pénteken szokatlanul mozgalmas volt a polgármester szobája, — pedig a péntek egyébként
halott n»p a közigazgatasban, nincs hetipiac,
nem jelentkeznek a tanyai defetációk, tanácsülés sincs, tehát nyugodalmasnak kellene lenni
ilyenkor az életnek a torony alatt. Pénteken
délelőtt — nem tudni miírt — mégsem igy
történt. A forgalom tiz és féltizenegy között
érte el tetőpontját. Szokott napi látogatásunkkal
azonban megelőztünk mindenkit, de alig mondottuk el sablónos napi kérdésünket, hogy mit
hozott a posta, már is nyílt az ajtó és deputációt jelentettek be. Igy az interjúnak vége
szakadt és a sarokba vonulva hallgattuk végig,
amint a Püspök-téri bazárbé.IŐ kereskedők élén
Ottovay
Károly arra kérte a polgármestert,
hogy a Tiszs Lajos-köruti csirkepiacot ne
helyezzék át a Valéria-térre, mert ez rendkívül
nagy kárt jelentene a Tisza Lajos-köruti kereskedőknek. A polgármester — mint ilyenkor
mondani szokás — megnyugtató szavakkal válaszolt. Kijelentette, hogy a csirkepiac áthelyezésének a terve még eddig nem merült föl és
az erre vonatkozó hírek légből küpottak. Arról
lehet legfeljebb szó, hogy a p prikaárusitás alól
fölszabaduló Valéria-téri piacrészre is helyeznek
valamit a csirkepiacból, ami azonban a Tisza
Lajos-körut forgalmán nem látszik majd meg.
A küldöttség megnyugodva távozott.
Egy pillanat sem telt el és már ismét nyílt
az ajtó és egy kopott ruhába öltözött idősebb
úrinő járult a polgármester elé, halk panaszos
hangon súgott valamit, mire a polgármester
sebes Írással utalványt állított ki számára a
gyorssegélyalap terhére.
Aztán ismét mi kerültünk volna sorra és a
romtemplom iránt érdeklődlünk éppen, amikor
ujabb küldöttség jelentkezeit Három szegedi
cipőiparos, akik ezer pár cipőt csináltak a kisrongyos akcióra már hónapokkal ezelőtt, de
pénzüket, közel két millió koroná*, még mindig
nem kapták meg az inségalapból, ami a bekövetkezett drágulás miatt rendkívül nagy kárt
jelent számukra, mert azért a pénzért ma már
az ezer cipőhöz szükséges talpbőrt sem vehetik meg. Azt kérték, hogy a város előlegezze
az inségalap adósságát. A polgármester viszont
azért panaszkodott, hogy a városnak sincs
pénze, de azért megígérte, hogy támogatja a
cipőiparosok kérelmét
Aztán ismét mi kerüliünk sorra. A polgármester előbbi kérdésünkre azt a legújabb magánértesülését közölte, hogy a vallásalap által
megszavazott húszmilliós kölcsönt is csak akkor
folyósítják, ha a templom már tető alatt
lesz.
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— Bánom ii én — mondotta nevetve ió
podesztánk.
Éppen távozni akartunk, amikor ujabb küldöttség jelentkezett A Baross-Szövetség megbízottai is a Tisza Lajos-köruti piac elhelyezésének mellőzésére kérték a polgármestert. Az
előszobában pedig várakoztak mé| vagy ötvenen.

A halálraítélt iskola tanárait a leányiskolában helyezik el
(A Szeged tudósítójától.)
Megírta a Szeged, ülést tartott, amelyen foglalkoztak a halálraítélt
hogy a kultuszminiszter megfelebbezhetetlenül iskola sorsával. Több mint egy óráig tarló tahalálra ítélte a városi kereskedelmi iskola fiú- nácskozás után az igazgató-tanács ugy határoosztályát, mivel az ország déli részeinek el- zott, hogy a kereskedelmi iskola fiusztályának
szakítása következtében a két szegedi kereske- tanárait — kettő kivételével — áthelyezik a todelmi iskola növendékeinek a száma annyira vábbra is föntartandó leányiskolába, ahol már
megcsappant, hogy két iskola további föntar- eddig is, mint óradíjas tanárok működtek. A
tása teljesen fölösleges. A város tanácsa annak két kivétel pedig azért kivétel, mert rájuk a
idején részletesen foglalkozott az iskola meg- leányosztályban szükség már nincs, a létszám
szüntetésének a kérdésével és arra az állás- nélkülük is betelik és ezt a két kivételt abban
pontra helyezkedett, hogy a kultuszminiszter az esetben, ha az á lam nem veszi át őket,
rendeletét végrehajtja, mert abban az esetben, nyugdíjazza a város is.
ha a város a kereskedelmi iskola fiúosztályát
Az igazgató tanács ezt a határozatát javaslat
tovább is föntartaná, a halálraítélt iskola tanárai formájában terjeszti majd a tanács, illetve a
számára a kormány nem folyósítaná a tanév közgyűlés elé. A tanács pedig olyan értelmű
vége után már azokat a segélyeket és pótléko- előterjesztést tesz majd a legközelebbi közgyűkat, amit az állami iskolák, illetve az államilag lésen, hogy a városi kereskedelmi iskola fiútámogatott iskolák tanárai kapnak. A tanárok osztályát ne szüntesse meg, hanem csak bisorsáról azonban a tanács akkor nem határozott. zonytalan ideig szüneteltessék.
A szüneteltetés
A városi kereskedelmi iskola" igazgató-tanácsa j ugyanis föntadja továbbra is a kérdéses Iskola
a polgármester elnökletével csütörtökön este ! megnyitásának a jogát.
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Nem bírtam tovább hallgatni ezt a tekintélyrombolást és lehurrogtam őnagyságát:
— Asszonyom, ez destrukció. Ne tessék vádolni a várost Ne tessék lázítani.
—• Ugyan-ugyan, de nagy ur az ur. Csináljanak több pénztárt,
akkor majd
gyorsabban
megy.
—• De asszonyom, az adó a haza megmentésére kell. Ezt türelemmel kell csinálni. (A fejem szédült, a gyomrom horpadozott és tizen*
egyet ütött a toronyóra 1) Igen asszonyom, önnek
kötelességei vannak . . .
,
— Ugyan, kérem — felelt és legyintett a kezével, — az ilyen idealisták vitték ennyire az
országot, mint maga.
Nos, hát nem vitatkoztam tovább. Azért vannak a fajvédők, birkózzanak ők a megátalkodott
destrukcióval. Különben is nagyon elkalandoztunk a tárgytól. A pénztárablau felől elkeseredetten isméielve kiabálták a neveket, de oly
nagy a zaj, hogy senki sem értette meg a szóitagolást
— Bie-der-má-jer Antal — orditott a pénztárnok, mint egy békebeli eugszfürer, mire
szomszédom, a bőbeszédű forradalmár, magából kikelve bőgte bele a hangkáoszba :
— Jelen, jeleni
— Husz korona — jött a válasz a pénztár
— Ezt nem lehet, kérem. Nem fogadom el.
felöl
s most vad próbálkozások kezdődtek meg
Micsoda illetmény-jegyzék ez? Hol vette?
Biedermájer ur részéről. Könyöke és térdkalácsa
— Egy könyvkereskedésben — feleltem szetestem érzékeny párnáira illeszkedett, aztán rúpegve éa lábszáraimban a tangó milongát kezdgott rajtam egyet. Én helyben maradtam* ő
ték járni az idegeim. 0, mily szörnyűség: nem azonban előbbre jutott néhány centimétert. Azfogadja ell Mégegyszer megírni, mégegyszer tán tovább fúrta magát, mint valami .bányaide jönni, mégegyszer végig élvezni a tömeg- munkás. Fujt, bőgött, hirapott és teli tüdővel
hu'.lámzás nemzeti tornáját és be'ecseprgni, óbégatta:
mint lehűlt pára, az általános kereseti hőáram— Itt a lóvé!
latba 1 Nem, ez lehetetlen. Könyörgésre fogtam
De nem jutott előbbre. A husz korona végül
a dolgot :
is kézröl-kézre adva jutott el a pénztárablak— Ó, miért? Tessék megnézni, hiszen hoz. Én mindezt tűrtem, birkatermészettel tűrtem. Már delet harangoznak s én még mindig
ez jól
— Nem jó, hallgasson. Csakis városi nyom- álltam az imbolygó tömegben, mint a szikla.
tatványt lehet használni.
Mi adjuk, darabját 8 Persze, hogy igaza van a pénztárnoknak, aki
azt mondja:
koronáért.
— Negyvenöt napjuk volt, január 1-töl feb— Ugyan, kérem, ne legyen olyan kegyet- ruár 15-ig és mindenki az utolsó napra hagyta
len. Csak még ez egyszer...
az adófizetést.
— Nos, jól van, most az egyszer még elfoHát ez igaz. En vagyok a hibás. Előbb kelgadom De a jövőben csakis a város által nyo- lett volna jönnöm, talán előbb haltam volna
matott illetmény-jegyzéket fogadunk el. Tessék meg. Mert meghaltam. Két órakor a nem szoa pénztárhoz menni.
rosan vett szolgaszemélyzet söpörte ki a hulA pénztárhoz? Könnyű ezt mondani, mikor lámat az adóhivatalból...
előtlem áll egy fekete sereg, egy áttörhetetlen,
De legalább befizettem a cselédadómat l
egymásba olvadt emberpép gőzölgő masszája. Igen, polgármester ur, én befizettem, (p. t.)
A sors egy bőbeszédű polgártárs mellé sodort,
egy türelmetlen forradalmár mellé, aki ki merte
nyitni
a száját és hangosan adott kifejezést
Az interparlamentáris békeunió
megbolránkozásalnak.
— Micsoda dolog az — mondta
hogy a kisebbségi és gyarmalügyi főbizottságának szerváros monopolizálja az illetményjegyzékeket. kesztő-bizottsága február 14-én és 15-én tarKérem mi nyomattunk többezret és két koronába totta ülését br. Adelswaerd (Svédország) elnöksem kerül darabja. Ugyanolyan, mint a városé.
Miért kelljen nekünk 8 koronát
fizetni
érte ? lete alatt. Az ülésen Svájc, Csehország és
— Ugy van, ugy van, — kiáltott közbe bal- Románia képviseltették magukat A bizottság
oldali szomszédnőm. — Itt van az én esetem: behatóan tárgyalta azokat a kisebbségek védelhusz korona cselédadót fizetek és 16 korondba méről szóló javaslatokat, melyeket az április
kerül a nyomtatvány. Nevetséges. Gyalázat. És elején Bázelban összeülő tiztagu főbizottság elé
emellett iit kell töltenem az egész délelőttöt. A
fognak terjeszteni.
cselédem meg otthon uradzik.
(A Szeged tudósítójától.)
Elmúlt február 15.
Itt az idő, most, vagy sotia, be kell fizetni a
cselédem kereseti adóját Direkt nyolckor keltem,
hogy le ne késsek. De nem kelhettem elég
korán, hogy meg ne előzzön más. A városi
adóhivalal egyébként hűvös csarnokában izrstdó
tömegbe verődötten vártak reám adófizető polgártársaim. Hang-orkánok verdesték a mennyezetet, a türelmetlenkedök és a radikálisok könyökét és ökleit éreztem lapockáimon. Ez kilenc
órakor volt és tiz órára szerencsében eljutottam
a II. kerületi ablakhoz. (Egy fajvédclmi harc
sem lehet ennél fáradságosabb 1)
Szegény nem szorosan vett adóhivatali kuH
sápadt, verejtékes arca nézett rám bánatosan
az ablaküveg mögül. A lázas munka kidagasztotta az ereit Reszkető kezei felém nyúltak és
elvette tőlem a gondosan elkészített „Illetményjegyzéket". Gyönyörű kaligrafiávai rajzo'tam
bele a cselédem nevét és nacionáléját: Böndő
Katalin, születelt Karakószőrcsög, 1899, és a
többi, és a többi. Aztán szépen kitüntettem a
jövedelmét: készpénzben havi 3000 meg a
kosztja 6000, összesen 9000 korona. De hiába
ez a pontosság. A nem szorosan vett arca
dühbe ráncosodva, öblögette felém méltánytalan
szavait:
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— A magyar kincsek Ausztriában. A
frankfurti egyezmény értelmében Magyarország
és Ausztria függő kérdéseinek ieiárgyaiására a
következő héten ujabb bizottságok ülnek Össze
Bécsben és Budapesten. A tárgyalásra kerülő
témák kiterjednek az évszázadok folyamán
Ausztriába hurcolt magyar kulturjavak kérdésére
is. A magyar kormányt a pénzügyi rész tárgyalásában Hauer Qyula miniszteri tanácsos, a
kulturjavak kérdésében Czakó Elemér miniszteri
tanácsos képviselt Visszaköveteljük a jogtalanul,
abszolutisztikus rendeletekkel, vagy zsákmányolással elhurcolt magyar vonatkozású tárgyakat. Óriási kincsek, egész vonatrafcsmányok
tartoznak ebbe a kategóriába, kOzOttük a Bachkorszakban elhurcolt fegyvergyűjtemény, Anonymus és Zsámboki krónikája, a Képes Krónika,
a páratlan nagyszentmiklósi aranylelet, melyet
általánosan Attila kincsének neveznek stb.
— Puaztitó vihar Amerikában. Az Egyesült Államokon nagy vihar vonult végig, mely
a szárazföldön és a tengeren óriási károkat
okozo.t. Több hajó hajótörést szenvedett, vagy
veszélyes helyzetbe került. A Micca nevü fából
készült hajó elégett, a legénység azonban megmenekült. A Duncan Barisse nevü angol gözös
40 főnyi legénységével elsülyedt. A hajó tegnap
a következő szikratáviratot küldte szét: Hajótörés I Vizbefulunk 1 A Moncensio nevezetű olasz
gözös a virginiai Lennytől 15 tengeri mérföldre
sülyedőfélben van. A szárazföldön nagy hóviharok dúltak, melyeknek számos emberélet esett
áldozatul. A vasúti és egyéb forgalomban nagy
zavarok vannak.
— ,AatomatB'badteref.*
Krisztiániából Írják:
Egy Aasen nevü norvég mérnök most olyan aknaővet
talált fel, amely egyszersmindenkorra lehetetlenné teszi
a támadó hadseregek ellenséges invázióit. A feltaláló
tervei szerint minden nagyhatalom valóságos automatahadsereggel védekezne az ellenséges megrohanás ellen.
Ez az .automata-hadsereg" olyan aknaöv, amelynek
mindegyik aknáját bármely pillanatban drótnélkül továbbitható erőkkel, távolból fel lehet robbantani. Ezzel
az aknaöwel azokat a helyeket látnák el, amelyek háború esetén alkalmasak arra, hogy ott az ellenséges
hadsereg bevonulhasson. Abban a pillanatban, mihelyt
az ellenség erre az aknamezőre teszi a lábát, az
.automata-katona" lőni kezd, vagyis a sorban elhelyezett aknák egy méternyire a föld fölé emelkedve felrobbannak és mindegyikük 4?0 halálos robbanó töltényt szór vízszintes irányban az ellenség felé.
Az sem segít, ha az ellenség ágyukkal, vagy más
módon elpusztítja az aknák robbanását előidéző erőközpontokat, mert az aknaöv több erőközpontból robbantható fel és ezek az erőközpontok éppen ugy vannak ttlszórva és elrejtve az egész területen, mint maguk
az aknák. Egyik akna robbanása nem robbantja fel a
közvetlenül közelében levő aknát s a 25—3o sorban
egymás mögé helyezett aknaöv bármely inváziót lehetetlenné tesz.

—• Fekete gyógyszerész ügye. Dr. Zombory János vizsgálóbíró és dr. Horánszky Miklós
ügyész tegnap helyszíni szemlét tartottak Fekete
Géza vásárhelyi gyógyszerész lakásán, hogy
megállapítsák, mily távolságról lőtt Fekete
Engelthaller
Kálmánra és feleségére. A vizsgálat eddigi adataiból következtetni lehet, hogy
az ügyészség szándékos emberölés cimén emel
vádat Fekete Géza ellen, akit egyébként tegnap
a Csillagbörtönbe kisértek át az ügyészség fogházából.
Figyelmeztetés nélkül tudja mindenki, hogy

a legtu iletesebb cipők legjutányosabban Robitseknél kaphatók. Külön mértékosztály luxuscipők készítésére berendezve. Feketesas-u. 16. K
Milliók filmje!
Minden idők legnagyobb
Lady Hamilton

Milliók filmje l
filmattrakciója,
a
testvérfilmje:

Borgia Lucrétia

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

Főszereplők:
Borgia Lucrétia . . Liane
Hald
Borgia Caesare . . Conrad
Veidt
VI. Sándor pápa. . Albert
Bassermann
Michelletió . . . .
Paul
Wegener
Gennaró apród . . A kis Lubinszky
Tibor
Bemufafjs fsbruir 19-2111

a Belvárosi

üoaei.

J
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— Az árvizsgáló bizottságból. Az árvizs;áló bizottság ma a következő ármegállapitásoat közölte a kereskedelmi és iparkamarával:
— Elbocsátanak 2500 B-iistás tisztviselőt. Temetkezési árak: I. osztályú 20 100, II. oszA Pesti Hírlap mai számában cikket irt az uj tályú 12.700 és III. osztályú 8550 korona. —
, B-listás tisztviselőkről. A kormányhoz közel álló Ecetárak: nagyban, hektóliterenkint 959 50, kihelyen a következőket mondták az ügyről: A csinyben tiz százalékos 123, hat százalékos 74
pénzügyi kormány az elbocsátandó tisztviselők- és négy százalékos 49 korona literenkint. — A
árát egyelőre próbaről semmiféle ujabb B-listát nem állított össze. cérna és pamutfonalak
képen
szabaddá
tette
a
bizottság.
Mindössze a mult esztendei törvényes felhatal— A Meteorologiai Intézet időprognózisa:
mazás végrehajtásáról van szó. A mult esztendőben ugyaHis junius 30-án mintegy 11000 Helyenkint kevés hőemelkedés és kevés csapatisztviselőt helyeztek létszámon felüli állapotba, dék várható.
ezek közül 8000-nél többen azonnali hatállyal
Szedő M klós oratórium és dalénekes
elbocsáttattak hivatali kötelékükből. Méltányos hangversenye pénteken (23-án) a Tiszában este
szempontok figyelembevételével azonban kb. 8-kor. Hegedükiséretet Belle Ferenc hegedű2500 közszolgálati alkalmazottra nézve a pénz- művész, a zongorakiséretet Mally Károly karnagy
ügyminiszter felfüggesztette a törvény végrehaj- látja el. Jegyek Endrényinél.
tását, ugy hogy azok továbbra is megkapták
— Huszonnegyediken tartják meg Fölilletményeiket és bizonytalan időre hivatalukban deákon a vásárt. A közeli Földeákon február
maradhattak. A pénzügyminiszter az elmúlt na- huszonnegyedikén és huszonötödikén tartják
pokban rendeletet adott ki, amely az összes meg az országos vásárt. A husiparosok tekinminisztériumokra nézve oly értelmű utasítást tenek különösen nagy érdeklődéssel a földeáki
tartalmaz, hogy az egyes állami hivatalokban vásár elé, mert a jövő húsárak kialakulására a
megoszló, már a mult esztendőben B-listára vásáron kialakulandó élőállat-áraknak feltétlenül
helyezett 2500 tisztviselőt egyenként, külön- lesz hatása.
külön rendeletileg figyelmeztessék arra, hogy
Vasftrnap délelőtt a Korzó Moziban taridejekorán gondoskodhassanak más pályán való
elhelyezkedésükről, mert az állam junius tandó Gyermek-Matiné nem 10, hanem II óra30-iki hatállyal az eddig folyósított minden illet- kor kezdődik.
— Hivatalos börtönvizsgálat. Pénteken
ményüket, fizetésüket megszünteti. Meg kell
délelőtt
a Bokor Pál helyettes polgármester eljegyeznünk, hogy a most elbocsátandó harmadfélezer tisztviselői számban nem foglaltatik benn nökletével müködö börtönvizsgáló-bizottság véaz a 450 függő viszonyba helyezett tanerő, gigvizsgálta a szegedi börtönöket és mindenütt
akikre nézve minisztertanácsi határozat alapján a legnagyobb rendet találta.
FfliS- és crajőkíilönlegesaégeket mérték után
Klebelsberg Kunó kultuszminiszter tartotta fenn
a legutolsó divat szerint készit Steiner Józsefné, Kölmagának azt a jogot, hogy ügyük revidiálásá- csey-utca
12. Telefon: 15—43. Mindenféle fűző- és
val elhelyezkedésükről gondoskodjék.
ernyőjavitások és átalakítások.
ígg
— Részleges vasmunkás-sztrájk a fővá— Gyári tűzvész a fővárosban. M i délrosban. A budapesti vasmunkások mozgalma után 5 óra 55 perckor jelentették a budapesti
tegnap óta kritikus stádiumba jutott. Az egyes tűzoltóságnak, hogy a Pongrác-ut és a Hősüzemekben a munkások, akik nem elégedtek utca sarkán a Magyar Lószőrfonó és Feldolmeg a legutóbbi béremeléssel, sztrájkba léptek, gozó Gyár anyagraktárában tüz támadt. Az
amtnek következtében a gyárak egy része, ame- anyagraktár barakezerü építményekből áll és a
lyek legjobb munkásai abbahagyták a munkát, tüz óriási gyorsasággal terjed. A tűzoltóság
beszüntette üzemét. Megállott a munka a Qanz munkáját erősen akadályozza a vízhiány. KivoVillamosgyárban, a Fábián-féle vasárugyárban, nultak a mentők és a rendőri kirendeltség ig.
a Simonz-féle kábelgyárban s a Szász Oszkár- A vizet a tűzhöz autókon és autó vizhordók
féle vasüzemben. A Rösemann és Kühneraann- segítségével szállitottáa. A tűzoltók jelentése
gyárban és a Teudloff-gyárban.
szerint, ha a vízszolgáltatás rendesen történik,
Kereskedők és Iparosok nyomtatvány- hét órára lokalizálták volna' a tüzet. Igy
este fél tizenegy
órakor
még
szükségletüket a Délmagyarország
Hirlap- és azonban
mindig
kinn
voltak
a
tüz
helyszínén.
A
tüz
Nyomdavállalatnil
szerezzék be. Telefon 16-34.
először a száz méter hosszú raktár közepén
ef0
robbant fel. A lakókat a barakkokból kilakolg
tatták és bútoraikat is kirakták. A tüz szerenPénztár 582.
csére a barakkokra nem terjedt át.

8

igefőn: Belvárosi Mozi , ™ ^.
Szombaton és vasárnap, február 17. és 18-án

A

Oaumont

filmgyár

világhírű

remekel!!

JOCELYN.

Szerelmi regény a francia rémuralom korából, 7 felvonásban. Jocelyn eredeti naplója után irta: Lamartine.

Főszereplök:

Armand

Tallier és M.

Myrga.

Egyidejűleg:

flgenor általános örökös.
Legújabb franda burleszk, Agenorral
Azonkívül:

a címszerepben.

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

I g a z g . 455.

Korzó Mozi ^ t ; , ,

Szombaton és vasárnap, február 17. és 18-án

JÓKAI

MÓ(R örökbecsű

regénye

filmen.

Arany, eaüatbeváltáa Tóthnát, Kölcsey-utca 7.
— K 0 L P Ö L D . Pasics szerb miniszterelnök
tudatta
Mussolinivei, hogy szeretne vele találkozni. A római
jugoszláv követ a találkozás helyéül Velencét, vagy
Triesztet ajánlotta. — A kinal törvényhozás
törvényt
hozott, amelyben szigorúan eltiltja, hogy kinai nőket
rokonaik áruba bocsássanak. — A lengyelek megkezdték a Lengyelországnak ítélt semleges zóna meg*
szállását. - Gróf Tolsztoj Leó fiától ered az a fantasztikusnak tetsző hir, hogy Hindenburg német tábornagy Moszkvába utazott a német-orosz nagytámadás
előkészítése és megbeszélése céljából.

— 377 kilométeres óránkinti sebesség.
Marseillesből jelenlik, hogy Sadi Lecointe repülő ma 377 kilométeres és 675 méteres óránkinti gyorsaságot ért el s ezzel a világrekordot
megdöntötte.
Finom harisnyákI Pamut és cérnaáruk
legolcsóbb bevásárlási forrása
BATTANCS*
Gizella-tér 3. szám.
«
— A nagybeteg Rasin. Rasin halálát minden pillanatban várják. A cseh kormány valamennyi tagja, Massaryk elnök is, látogatást tett
a szanatóriumban.
brilllánMt és ezflatSt magas árban vesz

IRITZ óra. és ékazerjavitó Dugonlcs-térll.

Megrázó nagy filmregény 6 felvonásban,
A tószerepben:

Somlay Artúr, Szőreghy

Qyula,

Almássy

Sári.

Azonkívül uj burleszk-verseny;

Chaplin
a Jómadár

Fatty

2 felvonós ~n.

csodabogár

Előadások kezdete: Hétköznap fél 5, fél 7 és fél 9
ó r akor, vasárnap 3, fél 5, 6, fél 8 és 9 órakor.
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— Fogv«m aradnak a Fő/*r>si Operettszínház merénylői. A Fővá>osi Operettszínház letartóztatott merénylői, mint ismeretes, a
vizsgálóbírónak a vádtanács által is helybenhagyott fogvatirtá^ukaf elrendeő végzése el'en
fefolyamoriiak a Táblához. A Táhh pénteken
foglalkozott a felf ilvamodás al és elrendelte a
letartó tátották további fogvitartásá'.
— Fegyelmi ítéletek. A közigazgatási birottsá-; fegyelmi választmánya ül st tartott és
több folyamatban levő fegyelmi üggyel foglakozott. Bokor Antal volt városi rendőrtisztet a
proletárdiktatúra és a francia megszállás alatt
tanúsított magatartása és más kisebb fegyelmi
vétségek miatt összbüntetésképen
hivatalvesztésre ítélték, Bihari J nő állatorvost pedig, aki
a románok szolgálatába állt, szabályszerűen
törölték a létszámból.
Excluslv Gaumont-fllmet mutatott be
tegnap a Belvá osi Mozi. Még pedig egyikét
azon filmremekekn k, melyeket a Comedie Francé
tagjai vittek nagy diadal a. Jocelyn piébános
megrázó tragédiáját láttuk ma unk előtt lejátszódni, melyhez miliő* a francia forradalom vérzivataros eseményei szolgáltatlak. A film minden tekintetoen elsőrangú alkotás, mely sokng
fog a mozilátogatók legszebb emlékei közé
tartozni, Az elsőrangú előad st az „Agenor,
az általános örökös" cimü amerikai burleszk
előzi meg.
Megérkeztek legújabb
tavaszi női felöltők,
kosztümök, jemp-rek
gyapjúszövetek
stb. legelőnyösebb árban Reményiné divatáruházában
Széchenyi-tér 2.

vs

Víg Gyermek-Matiné
vasárnap,

február hó 18 án délelőtt 11 órakor
n K O R Z Ó
NOZIBHN
N Y U K O S Z " szegedi főcsoportjának rendezése
mellett a szegedi m. kir. honvédzenekar közre'
működésével.
pRoaxnnN•
1 . HlJÍÍáni|. Előadja a m. kir. honvédzenekar.

2. Mese a jó gyermekeknek... Előadja:
Tömörkény

Erzsike.

3. Hinía-Pailnfa (Eliven újság)
Főszerkesztő: Fogel Ákos. Felelős szerkesztő:
Wagrer Tamás. Dörmögő Dömötör: Hulmann
József. Világjáró ango : Pataky László. Első
riporter: Titll János. Második riporter: Back
László. Harmadik riporter: Géczy József. Csengőbongó versike: Hajnal Piroska. Lilike: Heinrich
Lilike Lene: Szávits Etka-. Szolga: Papp János.

4. Trécsel asszonyok.

Schmidtné: Rleger Sárika. Noltkén*: Szávtts Ilike.

5. Mikor a nagymama

ifjú

volt...

Nagymama: Csehétfalvi Albert Istvánné. Menüettet táncolják: Rick Sárika, Heinci. Gavotte: 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, Jirkovszky
Kornélia, Freiburger Emmy, Szokolay Katóka, Konff
Adrienne, Polgár Rózzika, Rick Sárika.

6. Zigoto,
Jegyek

£•

Fatty, Chaplin

burleszkek.
mozihelyárak mellett a Korzó Mozi
Pénztáránál már válthatók.

rendes

Ujjait Tlbyen
an

J r

leszállított fXj-f:
bitünk:
T e rMéret
ii-,

fiu-ses gyermek-ruhákat <
szabóság!

Vajda és Kővári rt , Kölcsey-u

"Tel. 12-Z!.

Csermely K á r o l y
automobilok
Budapest.

iá-

ffSzmh&z, és // A K O R Z Ó M O Z I
// Művészet// jövő heti hatalmas szenzációi:
A szinház heti tnfisora:
Szombat: 7-kor Uj rokon. A. 9. — 10-kor: Osztrigás
Mici, bohózat. (Bemutató.)
Vasárnap délután: M ignás Miska. — 7-kor: János
vitéz. (Déry Rózsival mindkét előadás.) — 10 órakor:
Osztrigás Mici, bohózat.

Az uj rokon.
— Bemutató

előadás.

—

A levendula illat tag óhatatlanul jó és kellemes illat, de három órán keresztül éWezni ezt
az illatot, egy kissé nehíz felad it. Különösen,
amikor az élet illatát is szeretné éivezni az
ember. Csathö Kálmán vigjitékában: Az uj
rokon-bim nem sok van ebből az utóbbi illatból, amelyöő! egészséges és magyar levegő
á « d ki, de a dráma levegője bennrekedt, nem
tud kibontakozni és ebből ered, hogy a színjátéknak eibiszélő jellege van, a néző a drámai
kép helyett vázlatos zsánerképé kap, amely
vidám is, kellemes is, sőt szóratozta'ó is, de
nem foglalkoztatja a lelkeket, az érzéseket.
Az uj rokon: Valeriani Blanche, nem tejtestvére A gazdag leánynak, de valamelyest
oldalági rokona. A levendula illatos vidéki
kúriába betoppan, ahol a modern, a szabadabb
szellemet képviseli, ám nagyobb felfordulást
nem c inál a konzervatív hajlamú környezetben,
sőt amikor látja, hogy célját el nem éri, eltávozik, vissza az életbe, ahol in'enzivebb
illatok bizsergetik a véréi, mint a levendula illa*.
Ez lenne a drámai történet, a dráma tartalma, ami bizony még egy rövid lélegzetű elbeszéléshez is kevés. Az iró ugy segit a drámai szegénységen, hogy zsánerképet illeszt a
darabba, pompás zsánerképet, amely rendkivüt
alkalmas a vígjátéki hangulat felkeltésére. De
ez a zsánerkép nem tartozéka a drámának, a
cselekménybe nem folyik bele, előre sem viszi,
sőt nehezíti a menetét. Az öreg nők, a pompás
rői kvartett ez a zsánerkép, amely inkább fo
tográfia, mint porlré, de színes, jóizü és vidám
fofog rafia.
A vígjátékban még kiadósabb szerep sincsen, pedig Csathó Káímán szinházi ember,
aki ismeri a szinpidot és ismeri a közönségnek az igényét a színpadi íróval szemben. Az
írónak, ugy látszik, az volt a törekvése, hogy
egy-két kellemes és mulatságos órát szerezzen
a hallgatóságának és nagy szerelmek, egységes meneiü drámai történet helyett egy kis
magyar levegővel, levendula illattal detektálja a
közönséget. Ezt a célját el is érte.
Az előadás nem volt mentes a zökkenőktől.
Jobban készült előadásban és gondosabb szinészi munkával jóval különb lehetett volna az
újdonság sikere, ami csak helyenkint jelentkezett. A címszereplő Réth Marianne voit, aki
eddig mint táncos énekesnő jelentkezett az
előadásokban. A drámai műfajban egészséges
színeket mutatott, a beszéde is kel emes volt,
ha nem is mindig fotdulaíos. Kezdő is, rutinra
se tehetett még szert és igy nem csoda, ha a
figurának nem adta meg a teljes tartalmát, a
hangulatának a változatait A mozdulatai azonban szabályosak és tiszták, ökonomikusán használja és néha még jelentőséget is tud adni a
szavaknak. Előnye, hogy a lénye benne van a
játékban és hogy a színen jelen tud lenni és
igyekezik az eszközeivel, a nem túlságosan
gazdag eszközeivel az egyént megformálni.
Szereplése k"d«cZŐ fogadtatásra talált. A mesterségét értő rendező irányítása melleit virágzásba juthatna színjátszó hajlama és készsége.
Az agg nők kvartettjét: Uti Gizella,
Tóvölgyi
Margit? Kellen Rózsi és Herczeg Vilmosné alkották ' mulatságos módon. Az előadásnak még
Komáromi, Benkő, Molnár voltak a résztvevői
és a női kórus egy pár tagja, akiknek jutalomjátékban lehetett részük . . .

* m a g y a r s á g iró- és művészgárdájának
hangversenye holnap, vasárnap délután 6 órakor a Tiszában. Jegyek Harmóniánál.

Házakat, földbirtokokat,
í i z l c í f i k c t vehet
l e g e l vagy
ő n y ö adhat
s e b b eel
n
által, az OFB. engedélyével
iroda Széchenyi-tér 6. szám.
Telefon 10—54. 8í5 Törvényszék szomszédságában.

Szabó

Mindent felülmúlnak!
A legnagyobb attrakciók
halmazata I
Ilyen még soha nem volt!

Avörösszámum
Hé főn és kedden, február 19 én és 20 án

A legbámulatosabb filmdráma az orosz bolsevizmus borz limaiból 6 felvonásban
A legnagyobb realizmus, eredetiséi és megdöbbentő valóság a megkínzott Oroszország
jelenéből e hatalmas mű, melynek főszerepét

Norma Talmadge,

az „INTOLERANCE" főszereplőnője viszi.
Azonkívül:

Nagyszabású társadalmi d-áma 6 f Ivonásban.
Szerdán és csütörtökön, február 21. és 22-én

Csak felnőtteknek!!

Mámoros éjszakát
Pikáns szerelmi történet 5 felvonásban.

Az aranyháló
Azonkívül:

Szenvedélyek végzetes harca 5 felvoná ban.

D. W. Griffith,

Pénteken és szombaton, február 23. és 24-én

A Szív törvénye
Körbe-Körbe
az Intolerance rendezőjének ujabb attrakciója:

Az Embei*az Arany országában, Kaliforniában.
Mestermü 7 felvonásban.
Azonkívül:

A legmulatságosabb vígjáték 5 felvonásban.
Vasárnap, hétfőn és kedden, febr. 25,26. 27-én

Budapesten négy hét óta állandóan műsoron!

Jackie Coogan

a világ

F

legcsodásabb 5 éves gyermekművészével :

i

A legbübájosabb film csupa könnyből és
mosolyból 6 felvonásban.
Azonkívül:

Fenomenális nordisk vígjáték 4 felvonásban.

Szeged, 1923 február 20.
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RENAISSANCE MULATÓ

a Tisza-szálló nagytermében.

Az uj ipartörvény.

A lud pcsti kereskedelmi érdeke tsfgek ma
délelölt Tcrök L^síIó dr. min>szeri um'cscs
elnöklétével folytatták a? ipartörvérv végtehajtási utastdsámk tárgyalását. A 122 s?ak*s?nál, amely a kéménystprőipar gytkorásáról
82ól. Dobta László dr., az Ipr'estületek Országos Sínesedének képviselője azt javasolta,
hogy a végrehajtási uf?s> ás tepye kötelezővé a
ha/nált kéményét nek a havorként lega'ább
egyszer va ó stpiését. A n epresedet' kerületi
kén érynp'ői állások ttkimetében pedig Ugty
járicn el, hegy ha megüresrdeit kerültíi állást
olyannak aconányo/zák, ak nek mar volt kerülete, az ö helyet az előbbi kernelre pályázók közül tölti ék t>e u.at.b pólyádat kiirasa
neköl.
Poór Jenő, a tudep»81 Kereskedelmi és Iparkamara titkára kérte, ht gy a törvény LXXVII.
Újra mepbeidődneh * magyar-cseh ? a ? d f
aáfci iá jrya á ok. A n agm-ciseb gs,das£gi
tárgyalások, amelyek decen ber el 6 felet en
ke/dídiek meg, löhhkzoii megszakítás uán
nőst isirét folyatédiak. Mn 1 a külügyminikztériun illeékt-s osztályából közlik, a két kormány mecbizottai a nefcbevzéléseket fe! ruár
20 ^n fo'ytatjík. A holland c>eh gazdasági taro l á s o k , an elyekrek közbe|öite i k^dalyozta
neg, ilietve h&ldsztatta el a budapesti összejövetel időpontját, már bef j ződte* és igy a
további tárgyalásoknak semmi sem áll útjában.
A cseh delegáció veze öje a mostani megbeszéléseken is D»o öcstk rendkívüli követ es meg
hatalmazott miniszter lesz, a magyar delegáció
ütyeit pedig Muldovaryi Sái dor követségi tanácsos vezeti. A tárgyaláson el>ő része az árucseiet gye?meny negköitsével foglalkozik. Illetékes heljen ugy vtnk, boty az egyezményt
legkésőbb, a jövö hónap eleién sikerül megkötni.
A tériét árai a nag>mtrvü «xport 30 százalékkal a vi ágpariiás fölé emelte.
A »z mtmtheiyi á u- es értébe arnoh. A
szombathelyi áru , termény- és értékcsarnok
forgalma február 20 an d é előtt 11 órakor megindul. A csarnok üzleti napjai hétfőn, kedden,
csü örtökön és pénteken vannak. Üzleti ór.k
fél 11-től fél l-ig tartatnak.

szakaszában mephatárrzott tanoncgondozó állami intézményt mielőbb állitt-ák fel. Élénkebb
vita fej-ődött ki a tanorcszerzöd^sek kötésének
módjáról, az itt szederdö dijikról és a tsnorcokiítás kérdéséről. Az értekezet hozzájárult
shbo?, hogy az ipartestületeknél és az iparhatóságoknál levő régibb közigazgatási nyomtatványok, lajstromok és munkakönyvek további
három évi időtártamra érvényben marad,an k.
Az értekezlet n tgáevá tette a tudspestt Ke
reskidelmi és Iparkamarának azt az előterjesztését, hopv a 'örvény életbeléptetésével egyidejűleg a 3678-917. ME. számú rendelet 12—26.
szakawái titiyez>ék >atáiyon kivül és ezemul
mit den iprrj< go itványt kizárólag cs k az uj
ipari örvény ben meghatározott ha.ó^gok és az
U| ipát törvényben meghatározót módon adjanak ki.

Ünnepélyes megnyitó
díszelőadás!
Hétfőn, február 19 én, valamint 20-án én 21-én
Elsörangn

varieté,

táncattrakciók!

°_peraa

E l l y Baklanoff,

^

Orfeum ballet mestere felléptével

szenzációs

magán-

és

duettszámok!

Schaw-Shoo-táncok!
originál francia valcer, tangól
Utolérhetetlen

f

TŐZSDE

mürészi

akrobata és

A deviza k S i p o n t árfolyamai Valuták: Napoleon
10000, Font 12475—12775, Léva 1450-1550, Dollár
2670—2745, Fr. frank 161—171, Márka 1500-1600, Lira
127-133, Osztrák korona 375-»95, Lei 1250 1350,
Szokol 7900-8300. Sv. frank 50C-52Ü, Kor. dinár
2600- 2800. Lengyel márka 600- 700, Holland forint
1054 1089, Belga fr. 141—149, Dán korona 507-532,
Svéd korona 708 -738. Norvé
korona 497—522.
D e v r i k í
Amsterdam 1054—108^,
Bukarest
1250—1350. Kopenhága 507—532, Krisztiánja 497 522
London 12475 -12775, Berlin 1590-1600, Olasz 127-;33.
Páris 161—171, Prága 7900-8300, Stockholm 7o8738, Svájc 5u0—520, Bécs 375—395, Belgrád 260U2800. Newyork 2670-2745, Varsó 600—700, Szófia
! 1450-1550, Brüssel 141-149.
'
Zürichi zárlat:
Berlin 0.03, Hollandia 210.75, Newí york £33.23, London 2497, Páris 32.25, Milánó 25.55,
1
Prága 15.75, Budapest 0.20, Belgrád 5.17'/,, Bukarest
: 2.47, Szófia 2 95, Varsó 0.0130, Bécs 0.0074'|„ Osztrák
bélyeg'.ett 0.0075. Bécsen át.
A Magyar Általános Takarékpénztár értékpapír
és deviaamegbizásokat gyorsan és kulánsan teljesít, ira
Term6nytSc»d«. A mai terménytőzsdén változatlan árakon az üzlet élénkebb volt. Különösen keresik
a tengerit későbbi szállításra.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
12700-12900 egyéb I260n-i?800,78 kg. os tiszavidéki
12900—13000, egyéb 12800-12900,
rozs 8000—8200,
takarmányárpa 8500-8700, sörárpa 8000- 8200, köles
8500—9000, zab 8000—8200. tengeri 7600-7900, repce
14000-14500. korpa 5100- 5150.

eredeti Pirouette-táncok!
Rotthers, Valace,
a legújabb humoros akrobaták.

Nagyszerű groteszk páros jelenetek!
A legelegánsabb
groeszk akrobaták!
9

P A
utolérhetetlen mágikus fenomén, világw f
hirü hindu fakir műveletek! A magika
megfejthetetlen rejtelmei: mágikus gyürü. A megdöntött fizikai törvény : rózsabokrok növesztése és
egytb rejtélyes produkciók I
A legmodernebb fővárosi
parkettánc
bemutatók l
Az előadás este 9 órakor kezdődik és 12 órárgtart,
12—4 óráig parkettánc verseny 1
Művészi zenei

Asztalrendelés: Telefon 44.

Slaspénrfárke^előnő
és irodista kisasszony

felvétetnek a Gummi- és Bőriparban.

Egyetemi tanárom,
orvosok, ügyvédek
részére a Belvárosban 4—5—6—7 szobás lakásokkal

a legszebb magánházak.
valamint

Hazaérkezett a S*AK.
(4 Szeged tudósítójától.)
Pénteken este a
budapesti g orReal érkeze't Szegedre a S e^edi
Atl tikai Kmb OlaszországotJárt <?yőz»es fo'ball
CRepata. A szemé ypály udv^r perspnján lelkes
kis csapat verődött össze, Rponba'á'ok, s SzAK
tagjai, az érkező fo ballis ák hozzátartozói, az
egyesület vezetősége. A vonat percnyi pontossággal fu'ott be és egyik kocsija ablakából
büszkén integetett az a piros-sárgt zászó,
amit a szegedi fotballisták Olaszországban kaptak elismerésként.
Az étkezőket szorosan körülvette a várakozók
ünneplő gyürüe. A fog dtatás zajában egyszerre
ie'csendüli a Szó>at. Az u'ohó akkordok elhangzása után dr. Somogyi Szilveszter polgármester tartott rövid üdvözlő beszédet. „Kedves
tornász testvéreim — mondotta — a li szűkebb
hazátok, Szeged város közönsége nevében
üdvö/ö'lek benneteket most, hogy visszaérkeztetek Olaszországból, ahol elismerést vívtatok
ki a magyar sport számára. Minket, magyarokat
a külföld vagy nem ismer, vagy félreismer, de
ha erőnket, kulluránkat egyszer megismeri,
feltétlenül tisztelni fog. Ti O aszországban ezt
a célt szolgáltátok és ottani szereplésiek feltétlenül mélyíti valamivel a két rokoncélu nemzet
között azt a régi jóviszonyt, amit a világháború
megszakított. Sztged város közönsége olyan
büszkeséggel ölel benneteket ktb'ére, mini a jó
anya a csatából visszatérő győzelmes fiát. A jó
Isten hozott benneteket."
A polgármeser nagy éljenzéssel fogadott
beszéde után dr. Szeles József, a SzAK társelnöke az egyesület vezetősége nevében üdvözölte a visszatérő csapatot, amely mtssze idegenben hírnevet szerzett a szegedi névnek.

Az üdvözl sekre bástyái Holtzer Tivadar, az
egyesület elnöke vá aszóit, aki a futbalistá^kal
együtt érkezeti vissza Olaszországból. Majd a
S AK n'tagjai nev ben Megyeri Bösk" szép
babérkoszorút nyújtott át a haza ért fiúknak,
akk háromszoros éljennel köszönték meg a
meleg fog dtatásr. Ezután a város hintóin hazaha|ta ak, hogy kip henjék a több mint kéthetes
túra fáradalmait.

Felelős szerkesztő: L Ö V I K k A R O L Y .
Kiadó: .Szeged* lapkiadóvállalat r.-t
Nyomja: Déimagyarország-nyomda, Szeged.

APRÓHIR D ETESEK
785

0 V • t • k • I legmagasabb
áron vesz. Úgyszintén férfi
és női ruhaneműt Révész,
Hági udvarban.
662

0 v « * « f bármily mennyiségben, férfiruhát, fehérneműt a legmagasabb árban veszek. Weissenberg,
Attila-utca 8.
'23
Minuenkinét legntagasaoD
áron veszek : j j M J a W j a | f
rewt, nikkelt, ólmot, horganyhufíadékot, tollat, üvegeket, felső
, s alsóruhákat. Boldogasszonysugárut 40. sz., a
R

IFJ.

D Á V I D

jában

vannak

Nagykörúttal

.szemben.
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A Bugyinszky cipőüzlet átvétele folytán a raktáron levő
A Í n f t k A l
m e g l e p ő olcaón kiösszes C i p O K e l
árusítjuk.
Karácsonyi Testvérek
Tisza Lajos-körút 40. szám.

52

(Sajt-piac. •

235

G Y U L A

ingatlanforgalmi irodányilvántartva, Kos-uth Lajos-sugArut í». szám
T e l e f o n : 10-42.

Díjmentes
felvilágosít**!
Legmesszebbmenő referenciák!

Üzletátalakitás miatt a raktáron lévő különféle
Tó h

Nyilatkozat. Folyó hó 15 én a „Szeged"
cin ü napilapban megjelent néhai Dukay Józsefnére vonatkozó „Meghalt a legutolsó szögedi
szakácsné" cimü cikkjének az örökségre vonatkozó része nem felel meg a valóságnak.
Dukay
testvérek.
241

Elsőrendű h á j l v a r r ó n ő
ajánlkozik hazakhoz.Cím:
Szent István-tér 10.
230

m i n d e n kivánaltaat kieiégiMen,
a legolcsóbb árakon
csakis

P Í h ^ L n | i
W i p C m e i .

Nyilttér.

V a r r ó :| < p , k e r é k p á r ,
háztartási
beszéli jepek,
cikkek, kónyhaberendezés,
zománcedények
olcsón
Szántó Sándornál, Kiss-u. 2

bérpalotáit és földbirfolok

M M

mélyen leszállított
árban kiárusítom.

István cipész, Iskola utca 14. szám.
Suhajda cukrásszal szemben.
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Általános Fooastasi Szövetkezete

Feketesas-u. 19

S'e-ed.

Telefon 120.

Előnyárak:
Fűszer- és terményosztály:
kg. Sanfos kávé . . . . K 1300 —
„ pörkölt „
. . .
1500 —
„ Fra-ck „
. . .
600 —
„ Korff cacao
. . .
1500 —
248-—
» rizs
1000-—
„ fekete bors . . . .
i)
2000 —
„ hollandi kömény . .
3200 —
„ tea ( P e c c ó ) . . . .
A városban elismerten legjobb, saját készítésű elsőrendű savanyu káposztánk kilója

44 korona.
»
Ruházati osztály, cipőüzem:
Női sevró félcipő
K 4500 —
Férfi box I-a . . . . . . .
„ 6100 —
Gyermek box I-a . . . . . „ . 33001—

