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A munkanélküli segély lélektana
Közvetlenül a kommünt megelőző időben egy
szegedi iparos kisegitö munkásokat keresett.
Beállított hozzá egy tagbaszakadt, robusztus
ember, hogy megtudja, miféle munkáról és miféle fizetségről lészen szó. A munka nem volt
nehéz, a fizeuég azonban az akkori viszonyokhoz képest elég tisztességes, napi husz korona.
A munkakereső legyintett a kezével és ugy tett,
mint aki menni akar:
— Isten áldja meg. öt koronáért nem vállalom.
— ö t koronáért?
— Persze, hogy ötért. Tizenötöt most is kapok munkanélküli segélyben. Öt korona volna
egy napi munkának a bére.
Ez volt a szerencsétlen munkanélküli segélynek a lélektana, amelynek romboló hatását máig
is érezzük gazdasági, söt politikai vonatkozásokban is. A munkanélküli segély, amely jót
akart — a pokolnak az utja is jó szándékkal
van kikövezve —, teremtett egy rendszert, amely
prémiumot adott a nemdolgozásnak. Bizonyára
vannak még egyesek, akiknek emlékezetében
élnek még egyes epizódok. Akárhány iparos
cs k ugy kapott munkást, ha beleegyezett, hogy
naponta kilenckor álljon munkába. Nyolckor
kellett ugyanis a munkanélküli segélyért jelentkezni. Ha a munkanélküli leszerelt, kiállt az
utcasarokra jóféle kukoricabajusszal töltött cigarettát árulni, vagy kétszer koffert vitt napjában
a vasútra, a segélyét igy megtetézte, s több
volt a jövedelme, mint annak, aki egész nap
do'gozott.
Velem is megtörtént, hogy az állítólagos ncgy
munkahiány idején heteken át nem kaptam munkást, aki néhány téglát lerakjon, egy szobafestő
pedig, akinek segély helyett becsületes, megfizetett munkát ajánlottam, röviden elintézett:
— Ha tudtam volna, hogy a doktor ur ki
akar használni, nem gyüt em volna ide.
. . . Azóta négy esztendő telt el, néhányat
fordult az idő kereke és ez idő alatt nagy változások történtek, összeomlott sok minden, amit
állandónak hittünk, lerongyolódtunk és újra kell
sok mindent kezdenünk. Különösen gazdasági
téren történtek rettenetes változások. Az Ausztriától történt elszakadás óta Magyarországon is
meg kell teremtenünk bizonyos iparokat, melyekben a szükségletünket azelőtt Ausztria és
Csehország fedezte. Szegeden is, másutt is alakulóban vannak ilyen vállalatok, melyek nagyrészt női munkásokat foglalkoztatnak. Kötszövő
gyárak, fehérnemüvarró telepek, himzö és kézimunka műhelyek. A munka olyan, hogy kisebb
hivatalnoknak, altisztnek a lánya nagyon szépen
elvégezhetné. Külföldön ez az osztály szolgáltatja az ilyen ipartelepek alkalmazottainak a legnagyobb kontingensét. Idehaza azonban azt hallom, hogy w g y egyáltalán nem vállalnak munkát, vagy csbk azzal a feltétellel ülnek le a
munkaasztalhoz, ha a tulajdonos nem jelenti be
őket a munkásbiztositónál, mert ha dolgoznak
és keresnek, elvesztik a természetben
nyújtott
ellátást. A kommün előtti idők munkanélküli
segélyének a lélektana.
Egy hivatalnoknak van egy fia. Nem tanul,
de az apja mégse adja ipari pályára, mert ha
ott keres, elveszti a természetben nyújtott ellátást. Szóról-sióra hallottam a múltkor a vonaton két asszony beszélgetésében:
— A leányom elvégezte a kereskedelmit. Mehetett volna bankba. Elég szép fizetést kínáltak, de hát nem engedtem, mert elvesztette
volna az állami kedvezményeket.
. . . Nekem, aki szintén abból élek, hogy a
papiron szántok és nagyon gyakran inkább csak
elméletben takarítom be a termést, fölösleges
bizonyítani, hogy a közalkalmazottaknak emberi
megélhetést kell biztosítani. Ahol azonban ilyen
jelenségek mutatkoznak, ott feltétlenül bajok
vannak. Szegeden nöi munkaerőben például
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hiány van, de azok egy része, aki dolgozhatna,
inkább családtag minőségben az állammal tartatja el magát. Ha dolgozna, többet keresne
ugyan, de a többlet nem ér fel a nemdolgozás
kényelmével. Az állapot kóros és egészségtelen.
Ellenszolgáltatást csak munkáért szabad nyújtani és semmifele segélynek nem szabad oda
fajulni, hogy a dolgozni nemakarást jutalmazza
és etetieg milliárdos értékű munkaerőt lopjon
el a nemzeti termelésből. Akár tetszik egyeseknek, akár nem, meg kell mondani, hogy k a
rendszer szülte azt a tipikus pszichológiát,
amely hovatovább azt hiszi, hogy az állami
szervezet legfőbb célja, hogy bizonyos számú
alkalmazottat eltartson, részükre fizetést, drágasági pútlékot, rendkivüli segélyt és ellátást biztosítson. Csakis ilyen felfogás mellett támadhatnak olyan tervek, hogy a nyugdíjas tisztviselők létesítsenek egy önsegélyző részvénytársaságot és annak hivatalaiban helyezkedjenek
el. Feltétele persze az öntegélyző részvénytársaságnak, hogy az állam ajándékozzon neki
három milliárdot alaptőkének.
Nem én vagyok az első, aki rájött erre az
igazságra. A kormány is érzi már ennek az
újfajta munkanélküli segélynek a lehetetlen
következéseit. A miniszterelnök tegnapi beszédében bejelentette, hogy április elsején megszűnik a természetbea nyújtott ellátás a cselédek
után és tizenhat éves koron felül ezt a segélyt
csak a tisztviselők gyermekei kapják meg, altisztek és szolgák gyermekei ellenben nem.
Később még más kategóriák is kiesnek a kedvezményes ellátással bírók sorából. Ha a kormánynak lesz elég ereje és bátorsága, hogy a
megszorításokat végrehajtsa, talán egészségesebb
állapotok következnek.
Átmenetileg a természetben nyújtott ellátás
még megmaradhat, bár a normális állapot csak
az lehet, hogy a tisztviselő és az államnak bármely más alkalmazottja kapja meg a munkája
értékének megfelelő és a tényleges viszonyokkal
arányban átló javadalmazást
és cselekedjen
vele, ami neki tetszik. Csak igy lehet az elégedetlenségnek, irigykedésnek és protekciónak
a fulánkját társadalmunk testéből kihúzni. Ha
a javadalmazást a családfő kapja, akt munká- '
jával szolgálja az államol, nem fog idegenkedni
attól, hogy munkaképes korb'n levő g y e r e k é t
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is dolgoztassa, mert ez a munka nem jelent
reá nézve vesztesége*. Megszűnik az erkö csi
rombolás, melyet ez az újfajta munkanélküli
segély előidéz és megszűnik az az ellenséges
érzés, mely hovatovább ellenség formájában
állítja szembe a közalkalmazottakat a társadalom
többi csoportjaival. Amig ugyanis a közalkalmazottak panaszkodnak, hogy megélni nem
tudnak, a nagyközönség, amely nem lát bele a
közalkalmazottak javadalmazásának bonyolult
rendszerébe, megvan győződve róla, hogy a
kulisszák mögött pénzpocsékolás folyik és az
állam könnyelműen gazdálkodik az adózók
pénzével. Ez a két szésőséges felfogás, melynek egyrészt Kelety Dénes, másrészt Gál Gaszton a képviselői.
Nem tudjuk, meddig marad még meg a természetben való ellátás rendszere. Addig is
azonban, amig megvan, a gazdaságosság, az
állami érdek és az erkölcs szempontjából le
kell szállítani az egész vonalon a huszonnégy
éves kothatárt. Munkaképes fiatalemberek és
anyányi nők ne kaphassák a segélyezésnek ezt
a formáját azon a címen, hogy állami alkalmazottnak a családtagjai. Ez alól csak egy kivétel
lehet, ha valaki tizenhat éven felül levő fiát,
vagy leányát igazoltan középiskolába, vagy
egyetemre járatja. Aki magasabb képzettséget
ad a gyerekeinek, az többlet-értéket nevel a
hazának s ezek a mainál messzebbmenő támogatást is megérdemelnek tanulmányi segély
cimén, vagy bármely más módon. A tudományos pályákon később áll be a kereset lehetősége, ezt rekompenzálni kell. De ha bárki más
olyan korba jut, mikor már keresni tud, azt
eoben a szerencsétlenül lerongyolt országban,
ahol minden eröt a munkában kell egyesíteni,
munkára is kell kényszeríteni.
Az újfajta munkanélküli segélynek az ügye
igy túlnő a tisztviselők és közalkalmazottak
problémáján és a munkára való nevelésnek
nemzeti kérdése lesz belőle. Ezt lehet elcsavarni,
lehet félremagyarázni, de aki kicsinyes egyéni
szempontoktól függetlenül ítéli meg, meglátja
benne ez igazságot. Lesznek, akiknek nem
tetszik, amit megírtam, de azokon nem segithetek.
Dixi et salvari animam meam.
Tonelli Sándor.

Rassay az összetört 12 pontról.
(A Szeged budapesti tudósítójától) Az Erzsét
betvárosi Kaszinó ma este társasvacsorát rendezett Rassay Károly tiszteletére, amelyen Rassaya be eg Ugrón Gábor helyett a Kaszinó társelnöke, Soltész Adolf üdvözölte. Rassay az
üdvözlésre hosszasabban válaszolt és többek
között ezeket mondoita:
— A politika azeiőtt feketekávé volt a polgárság asztalán és apró izgalmakat jelentett
ebéd u'án és nem volt kenyere a polgárságnak. A feketekávé és politika a háború után
a katonák mindennapi kenyerévé vált, ma pedig egyenesen életszükséglet. Nehéz dolog ma,
március 15-én politikától beszélni. Hetvenötödik évfordulóját ünnepeljük ma ennek a napnak és ez a 75 esztendő nagyon megváltoztatta
március 15-ike politikáját. Ha végignézünk a
12 ponton, azt kell látnunk, hogy azoknak
alapelve, a szabadság, egyetértés és testvériség
nincsen meg sem a társadalmi életben, sem a
politikában. A 12 pont kivánta a fele ős kormányzatot, ez nincs meg, követelte a népképvist letet, ez sincs meg, helyette az erőszak
képviseletét látjuk. Követelte a szabad sajtót és
ma ehelyett szellemi terror van. Összetört a 12
pont keiete és összetört, sajnos, a kerettel
együtt a tartalom is.
Ezután arról beszélt, hogy nem siránkozni
kell, hanem férfiak módjára harcolni az elvesztett jogokért.tMajd a polgárság szervezettlensé-

géről szólott és ezeket mondotta:
— Március 15 ét a polgárságnak kell diadalra vinni és ennek első feltétele a polgárság
megszervezése, mert nincsen ma olyan szervezetlen erő, mint a polgárság. Szervezve van a
reakció, szervezve van a munkásság is, de nem
tudnak szervezkednt a polgárság dolgozó milliói. Ha kérdezzük, hogy kinek a bűne ez a
szervezetlenség, a polgárságé, vagy vezetőié,
sajnos azt kell válaszolnunk, hogy a hibát nem
a polgárok követték el. Legfőbb célom, hogy
létrehozzuk a szervezett polgárság
egységét.
Már csak szért is léire kell jönnie az egységes
liberális pártnak, mert a közönségnek már nem
apró taktikák és intrikák kellenek, hanem szabatosan körülirt politikai elvek. Ha a dolgozó
polgárság látni fogja, hogy a szabadelvű polgárság megszervezése késik, széjjel fog széledni és ki a reakció, ki a szociáldemokraták
táborába szegődik. A vezéreknek kötelességük,
hogy a polgárság szervezkedésének útját megtalálják. Magyarország katasztrófája, hogy olyan
politikusok, mint Hadik János gróf, Vázsonyi
Vilmos, Ugrón Gábor, Sándor Pál, Bárczy István, Szterényi József eddig nem tudták megtalálni az együttműködés útját.
Ziehy János u] pártalakitáaa.
Egyes kormánypárti körök Zichy János tanácskozásaival kapcsolatban azt a hírt terjesz-
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tették, hogy ezeknek tulajnonképeni kezdeményezője Windischgrá»z Lajos herceg. Megállapítható ezzel szemben, hogy Windischgrátz teljesen kivül áll a tanácskozásokon. Ugy tudjuk,
hogy a liberális képviselők távol tartják magukat a Zichy-féle uj alakulástól.
Hadik János Kállay expozéjáról.
A pénzügyminiszter expozéjáról Hadik János,
a közélelmezési tanács elnöke a következő nyilatkozatot tette:
— A pénzügyminiszter beszédének csak azzal a részével foglalkozom, melyben a pénzügyi politikában vallott felfogásomra alludált.
A pénzügyminiszter beszédében, a pénzügyi
politikában két szélsőséges irány vitájáról és
összeütközéséről tett említést. Az egyik alatt
feltétlenül azt az irányt értette, melynek Teleszky a szószólója. Azt vallotta eddig, hogy
pénzünk értékének megjavítása és az államháztartás egyensúlyának megjavítása előtt a gazdasági élet megerősítéséről és fokozott termelésről szó sem lehet. A másik szélsőséges politikai irány alatt az általam hirdetett pénzügyi
politikát értette. Meg kell állapitanom, hogy a
magam részéről egyoldalú álláspontot sohasem
foglaltam el. Mindig azt hangoztattam, hogy az
erős megadóztatást elkerülni nem lehet, csak
azt hangsúlyoztam, hogy az adórendszernek,
bármily súlyos legyen az, nem szabad a gaz-

dasági fejlődést megakadályozni, a termelést
visszavetni és ez által a gazdasági alanyokat
tönkretenni, hogy mindenütt a legmesszebbmenő takarékosságra van szükség. Felhivta
évekkel ezelőtt a figyelmet arra, hogy kellő időben nagy gonddal és körültekintéssel kell a
felesleges tisztviselői kart a gazdasági életbe
átvezetni. Tömeges és hirtelen elbocsátás is
antiszimpatikus intézkedés, melynek nagyon
súlyos következményei lehetnek. Ugyanakkor
mindig különösen kiemeltem, hogy a pénzügy
terén a legelső sürgős feladat a pénzügyi ad
minisztráció megszervezése, bár el kell ismerni,
hogy bizonyos javulás van ezen a téren. Kétségtelen, hogy az állami pénzügyekre és a gazdasági életre rendkívül károsan hit vissza a
pénzügyi adminisztráció megszervezésének elmulasztása. Mindezekből kiviláglik, hogy a
pénzügyi politika terén elfoglalt álláspontom
soha nem volt egyoldalú álláspont. Az én alaptételem mindig az volt, hogy az egyedüli helyes pénzügyi politika az, amely szerves kapcsolatban van egy átgondolt és céltudatos gazdasági politikával. Sem a tisztviselőkön, sem a
középosztályon az eddigi pénzügyi politika nem
sokat segithet. Meg kell egyezni abban, hogy a
helyes pénzügyi politika csak a gazdasági életre
támaszkodhatik és érvényesíteni kell minden
intézkedésnél a szükséges szerves kapcsolatot a
gazdasági élettel.

Anglia közvetítő akciót kezd.
Az Havas-iroda jelenti Londonból: Meg nem
erősített hirek vannak forgalomban arról, hogy
Anglia akciót kezd Németországnál. Az Evening
Standard szerint Cuno kancellárt erősen befolyásolják abban az irányban, hogy a brüsszeli
határozatokat, mint Franciaországnak és Bel
giumnak minden gyengeségtől ment békeóhaját
tekintse és szándékait hozza nyilvánosságra.
Párisi jelentések szerint megerősítést nyert,
hogy közvetítő kísérletek nemcsak angol, hanem
belga részrőt is folyamatban vannak.
A Newyork Herald írja párisi kiadásában:
Egy igen előkelő személyiségtől ugy értesülünk,
hogy Franciaország és Németország még húsvét
előtt megkezdi a tárgyalásokat.
Az Oeuvre a megszállott területeken a francia
és belga kormány által uj kormányrendszerről
a következő összeállítást közli: A francia csapatok létszámát 15.000 emberrel, a belga csa-

patokét pedig 5000 emberrel fogják megerősíteni.
Igy a jövőben a két hadsereg 90000 emberből
ált, akikhez még hozzászámítandó 10.000 mozgósított vasutas is. A mérnöki bizottság közvetlenül Degoutte tábornok felügyelete alá fog
tartozni. A jövőben két polgári bizottság lesz:
az egyik a francia Franzen, a másik a belga
Hennecart mérnök vezetése alatt. A szén- és
kokszraktárak kiürítését a brüsszeli tervezet
értelmében több szénközpontban fogják végrehajtani.
A bueri muzeum udvarán meggyilkolt két
rendőrhivatalnok esetével kapcsolatban a Wiener
Tagblatt azt irja, hogy a kivégzés parancsra
történt, amit két tiszt és két katona hajtott
végre. A lap közli továbbá, hogy az a négy
sebesült, aki tegnap a franciát golyóinak esett
áldozatul, azóta eltűnt. Állítólag a franciák kezei
közt van.

Március 15.
Az a minden elavult rendszert, keretet, hagyományt felperzselő lángtenger, ami 1848 tavaszán viharzott végig a szivekben, ö<-ök, szent
ünneppé avatta március idusát. Örötc ünnepé,
amely az elröppent háromnegyed század után
még jobban szimbolizálja a tavaszt, a szabadságot, és szent ünneppé, amelyet az eltűnt hetvenöt esztendő minden elnyomása, minden
reakciója sem tudta profanizálni. Negyvennyolc
márciusának ragyogó idusa ma talán még fényesebben ragyog az elnyomottak, az üldözöttek, a szabadságnélküliek szivében és ez a ragyogás keresztül lángol minden hivatalos pompán, minden művészileg megrendezett ünnepélyen.
Szegeden.

ban a szegedi egyetem ifjúsága, a különböző
bajtársi szövetségek tagjai. Az egyetemi hallgatónök csoportja külön szakaszban vonult
fel. A lelkes, tüzes arcú, tüzes lelkű márciusi
ifjúság . . . tányérsapkával . . . utánuk jöttek
az iparos- és gazdakörök küldöttségei, zászlókkal, koszorúkkal, a vasutasok rezes bandája, a
postások, a tűzoltók. Mire a menet a Kossuthszobornál bekanyarodott, a Klauzál-tér már
megtelt az ünneplőkkel, akik koszorú alakjában
állták körül a szónoki emelvényt, amely mögött
a hatóságok képviselői, a tisztikar, a Szegedi
Dalárda és a postások dalárdája csoportosult.
Az egyetemi hallgatók katonás rendje pattogó
vezényszavak ütemeire sorakozott föl, az emelvény körül.

Ködös, esős nap, a szürke felhők hideg kárpitot borítanak a városra — mint ama 1848
márciusának idusán. A Klauzál-téren már tiz
óra előtt megjelentek az ünneplök és a szemetelő eső elöl a házak ereszei alá vonultak, ott
várták a hivatalos ünneplőket, akik a rókusi
templomban kezdték meg az ünneplést. Már
fél tízkor zsúfolásig megtelt a templom hatalmas
hajója, majd tiz órakor Várhelyi József pápai
prelátus fényeB papi segédlettel megkezdi az
ünnepi misét, amely a Himnusz akkordjaival ért
véget.
Az ünneplő közönség a templomból diszes
ünnepi menetté alakulva, vonult hosszú sorban
a Kossuth Lajos-sugáruton, a Széchenyi-téren
keresztül a Kussuth-szobor felé. A sötét tömeg
fölött tarka egyesületi zászlók áztak a szemergő
esőben, begöngyölgelve, meredten, mintha a
hideg márciusi széltől dermedtek volna meg.
A menet legelején lépkedtek a tányérsapkás
egyetemi hallgatók zászló- és koszoruvivői,
utánuk feszesen, katonásan, zárt négyes sorok-

Azután megkezdődött az ünnepség. A hatalmas lömeg szinte eltűnt a fekete esöernyő
tenger alatt, de ezek a kifeszített esöernyők nem
csukódtak le, mint ama március idusán, pedig
mikor a vároháza mély zöngésü harangja belekonditotta a városba a delet, már nem is esett
az eső.
Amikor a postások ajkán fölcsendültek a
Himnusz akkordjai, a kalapok mégis lerepültek
a fejekről, a katonák, a csendőrök feszesen
tisztelegtek. Azután Klenovics György, a városi
szinház tagja szavalta el kifejező, meleg érzéssel a „Nemzeti dalt." Utána Oidófalvy Pál, az
egyetemi ifjúság szónoka tartott tüzes beszédet.
Szavai csengve röppentek el az ünneplő tömeg
fölött. Egyenlőségről, testvériségről, szabadságról beszélt. Szűnjön meg a mindent fölemésztő
pártoskodás és szeressék egymást a magyarok.
Ez az egyetemi ifjúság üzenete . . .
A szép beszéd után felzuduló lelkes tapsvihar csak akkor szűnt meg, amikor a Szegedi
Dalárda rázendített a Nemzeti Dalra, majd
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Somlyódy István szavilta el Petőfi ö ökszép
költeményét a Nemzethez. Utána dr. Tóth Imre
tartott hosszabb ünnepi beszédet. A szegedi
keresztény alakulatok hódolatát tolmácsolta
márc us idusának.
Az ünnepélyt a Magyar Hiszekegy akkordjai
zárták le.
A város társadalmi egyesületei a hivatalos
ünnepen kivül házi ünnepléssel is áldoznak a
szabidságharc emlékének; az ünneplésben az
iskolák tanuló ifjúsága is kiveszi részét. A
leánygimnázium március tizenötödikén nivós
Petőfi ünnepé yt rendezett. Az iskolai ünnepélyek közül kiemelkedik még a két gimnázium,
a zárda és a kereskedelmi iskola ünnepélye. A
szabadságharc emléknapját az egyházak is- megünnepelték. A református és luteránus templomban, valamint a zsinagógában is ünnepi
istentiszteletet tartottak.
A fővárosban.
A főváros állal rendezett országos Petőfiünnepségek bevezetője volt a ma délelőtt megtartott díszközgyűlés, amelyen a törvényhatósági
bizottság tagjai nagyszámban vetlek részt.
Sipőcz Jenő dr. polgármester beszédet mondott. Többek között arról szólt beszéde, hogy
„az a toll, amely i849-ben kétségbe vonta
ennek a legmagyarabb embernek nemes őszinteségét, még ma sem pihen. Vannak, akik az
igazi népuralom és a szabadság dalnokának
egyes sorait még ma is félremagyarázni iparkodnak, amivel meghamisítják a nagy költő
lelki portréját".
A Petőfi szobor körül már kora reggel nagy
élénkség volt. Tiz órakor a fővárosi díszközgyűlés résztvevői ünnepi menetben vonultak a
Petőfi szoborhoz.
Ezután a dalárdák énekelték el a Szózatot,
majd két városi hajdútól kisérve, koszorúval a
kezében előlépett Sipőcz polgármester és kalaplevéve, elhelyezte a székesfőváros koszorúját a
szobor lábánál.
A dalárdák a Hiszekegyet énekelték, majd
ünnepi menetté alikulva a Mária Va'éria- és az
Akadémia-utcán át a parlament előtti ünn pílyhez vonultak. Az ünnepség ott fél 12 órakor
kezdődött, de már tiz óra után valóságos népvándorlás indult meg a minden oldalról elzárt
és zászlókkal valósággal elárasztott országház
felé. A parlament főbejáratánál egészen a térig
lefutó vörösbársony szőnyeg; felett állították
fel a kormányzó és a megjelenő királyi hercegek számára a dis? helyet.
Az országház lépcsőjén felállították a kormányzó díszruhás őrségét, akiknek festői ruházata épp ugy emelte a látvány szépségét, mint
a parlament őrségeinek díszruhás csoportja. A
főbejáratnál egy hatalmas méretű Petőfi-szobor
alatt folyt ie az egész ünnepség, amelyen a
legelsők között jelent meg Szcitovszky Béla, a
nemzetgyűlés elnöke. Különösen nagy számban
jelentek meg a különféle fegyvernemhez tartozó
tisztek Közben megkezdődött a dalárdák felvonulása is. Tizenegy óra után megjelent Horthy
Miklós kormány2Ó, a kabinetiroda főneke és
szárnysegéde kíséretében, Bethlen Islván gróf
miniszterelnökkel és a kormány összes tagjaival, József királyi herceg családjával és a többi
királyi herceggel és hercegnővel, elfoglalták
a lépcsőfeljárat emelvényén elkészített díszhelyet.
A Hiszekegy és a Szózat elénekelése után
Sipőcz Jenő dr. polgármester, a rendező bizottság elnöke mondott beszédet. Beszéde után a
dalárdák Petőfi-dalokat énekeltek, majd Klebelsberg Kunó gróf vallás- é3 közoktatásügyi
miniszter beszélt. Ezután a katonai zenekarok
játékai, Pékár Gyula beszéde, Jászai és Bakó
szavalatai és a dalárdák több énekszáma következett.
Az egyetemi ifjúság ünnepélye délelőtt tiz
órakor kezdődött a Szabadság-téren. Zászlók
alatt vonultak fel a különböző egyetemi egyesületek. Fekete zászló alatt a felvidékiek. Elsőnek Csanády György beszélt a székely egyetemi hallgatók nevében. Utána Moravek Endre
a felvidéki ifjúság nevében, majd Jahn László
a dunántuli egyetemi hallgatók és Loyber Oszkár a Kurucszövet&ég nevében. Az ünnepély a
Szózat hangjai mellett ért véget.; A Szabadságtérről az egyetemi ifjúság a vigadói ülésre vonult. A fővárosi kereskedők ma délelőtt fél 11
órakor az ünnepség tartamára bezárták üzleteiket.
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Azé

tüntetést rendeztek Az Est előtt.

(A Szeged budapesti tudósítójától.) Az ébredő rendőrök ellen tűntetett, este fél 11 órakor azután
magyarok ma délután népgyűlést tartottak a széjjeloszlottak.
A Magyar Országos Tudósító jelen'i: Az Est
Petőfi-szobor előtt, amely után mintegy 800
főből álló tömeg este fél 7 ósakor Az Est előtt történt incidenssel ksspcso'aíban az egyeErzsébet-köruti szerkesztősége e'é vonult és ott temi ifjúság vezetői részéről nyert értesülés
hangos tüntetést rendezett. Mielőtt azonban szerint az ifjúság a Petőfi térről két csoportkomolyabb incidens történt volna, a megjelent ban haladt h városba hazafias dalokat énekelve.
rendőri készültség oszlásra szólilotta fel a job- A nagykörúton Az Est szerkesztősége tájékán
bára fiatalemberekből álló társaságot, amely a két szembejövő csoport üdvözölte egymást
erre abcugolni kezdte az Az Est-zt és nem és A Nép szerkesztősége felé együtt akart hamozdult helyéről. A rendőrök erre — újbóli ladni. Az Est szerkesztőságénéi azonban a
felszólítás után — kivont karddal kényszeritette rendőri készültség széjjeloszlatta őket. A rend
őrség, bár rendzavarás nem töríént, rendkívül
a fiatalembereket széjjeloszlásra.
Amikor a rendőri készültség széjjeloszlotía a brutálisan lépett fel az egyetemi hallgatókkal
csoportot, az Almássy-téren újra csoportosulni szemben. Többeket megkardbpozíak, többnek
kezdtek, de ebben a rendőrség szintén meg- a sapkáját tépték szét és egy, már a földre
akadályozta őket. Ekkor a Rózsa-uicába a tiport müegyeemi hallgatónak bardlappal arStádium nyomdavállalat épülete elé vonullak, cába vágtak, ugy hogy szemét elborította a vér.
ahol tudvalevően a Szózat és A Nép rzsrfcesz- A Szózat szerkesztősége előtt az üjuság lelketősége van. 0 t a két lapot éljenezték. Zsilinszky sen megéljenezte a Szózatot és a Népet. ZsiEndre főszerkesztő, nemzetgyűlési képviselő linszky Endre nemzetgyűlési képviselő mondott
besiédát intézett az egybegyűltekhez. Ugyancsak rövid beszédet az ifjúsághoz, közben a Szózat
a Szózat szerkesztőségében nyújtottak első szerkesztőségébe kisértétc a két legsúlyosabban
segítséget annak a néhány fiatalembernek, akik megsebesült egyetemi hallgatót, akiket az orvos
a tüntetés széjjeloszlatása közben megsebesül- j bekötözött. A Szózat szerkesztőségéből lejövő
tek. A főiskolai hallgatók csoportja ezután egyetemi hallgatók köíül a rendőrség háromat
összeverődve az egyetem aulájába ment, ahol a i letartóztatott.

A szegedi vásárok története és az első „fl<mtergeld".
(A Szeged tudósítójától.) A kereskedelmi miniszter a napokban felh vla a város tanácsát
arra, hogy a város terűleén tartani szokott országos és hetivásárokról pontos kimutatást állítson össze és azt március harmincegyedikéig
terjessze fel. A kimutatásnak tartalmaznia kell
azt — mondja a miniszteri leirat —, hogy a
városnak van-e vásártartási joga, ha van, kitől
ered, királyi privilégium-e, miniszteri rendeleten,
vagy szokásjogon alapul és hogy ez a jogosítvány milyen természetű, országos-, heti-, vagy
bucsu-vásár tartására jogosítja a város közönségéi.
A tanács dr. Szendrey Jenő tanácsnokot, a
köirendészeii ügyosztály vezetőjít b z-i meg a
miniszter kívánságának teljesítésével. Dr. Szendrey
Jenő fölkutatta a város titkos levéltárát, elsárgult pergamenek fakó sorai között böngészett
és meg is találta a kivánt sdatokat. Kutatásainak ered fényéről a követKezőkép^n nyilatkozott
a Szeged munkatársának:
— A légrégibb vásártartási engedélyt Zsigmond király adta a városnak 1431-ben. Ez a
királyi engedély arra jogosította f I Felsőváro?
lakosságát, hogy minden hét csütörtökjén tartson vásárt. Hunyadi János 1456 b?,n azzal
egészitete ki Zsigmond jogosítványát, hogy a
város hétfőn is nyithat vásárt, Mátyás psdig
1459 ben megengedle, hogy Alsóvároson, a
barátok temploma előtt minden szerdán árulhassa portékáját a lakosság.

— A Szent György- és Szent Mihály-napi
vásárok engedélyezése homályos, a régi okiratokból csak az állapítható meg, hogy ennek a
két országos vásárnak az engedélyét Lipót
újította meg 1690-ben. ///. Károly 1720 bán
engedélyezte a S ~Mt Domokos és a Szent
András-nspi országos vásárokat és ő volt az,
aki a hetivásárok napjául a szerdát és a szombatot jelölte ki véglegcsen. A város hatósága
később azt tapasztalta, hogy Szent Domokos
napján nagyon gyönge a vásár, aminek az oka
abban rejlett, hogy ugyanakkor számos környékbaii helységbe is v.tsárt tarioítak. E ért
Mária Teréziától a Domokos-napi vásárnak
Szent Ignácz n^pra való áthclyezé ét kérték.
Aj engedélyt Mária Terézia 1747-ben meg
is adta.
— A Szent Donáth-n pi vásár sz egvetlen,
amelyre a kormány adta az engedélyt 1885-ben.
Ez az ötödik ország >s vásár Szegeden.
— A titkos levéltár írásaiból kiderült, hogy
Szexeden a magisztrátus először 1734-ben
szedetett a vásáiosokiól „standgeld" et, a vidéki
kocsik uíán pedig ugyanakkor szedetett elős.ör
„floszlergeld"-t\, a mai helypénz és a kövezetvám alapját. Érdekes azonban, hogy a városban csak egy évszázad múlva készült el az
els5 kövezet.
Dehát flaszter nélkül is lehet flosztergeldet
szedni, még ma is, anno: 1923. Példa rá a
Felsőtiszapart.

Efflóra-vápos omladozó
(A Szeged tudósítójától.) A sok panaszos I
közül, aki nap-nap után megfordul a polgármesteri hivatalban, legtöbb a Móravárosrész !
szerencsétlen lakója. I't dűlt össze, itt omlott a
sáros talajvízbe a legtöbb lakás, ennek a városrésznek talán nincsen egyetlen olyan lakóháza
sem, amelyben ne jött volna fel a víz. A Móraváros a legmoslohábban kezelt része a városnak. Az eszményi nivó fogalma itt szin:e ismeretlen. A házak mélyen fekszenek a sártengerré
vált utcák szélén, majdnem egymagass ágban a
rókusi feketeföldek természetes nívójával.
Március idusának esős délelőttjén végigjártuk
ezt a vízbe, sárba sülyedt, elátkozott városrészt.
„Város"-rész, milyen különösen hangzik ez az
elnevezés itt, a Mórában, a Kormányos-, a
Gólya-, a Katona- és a Csendes-u'cak térdig
érő, ragadós sártengerében. A valóság itt lerombol minden illúziót, a város forgalma itt
teljesen megszűnik és hiu nagyzási hóbortnak
látszik az az önámító dicsekvés, hogy S.eged
az ország második városa.
Pedig még csak az u'cán voltunk, a házakat,
a még mélyebben fekvő udvarokat még nem
láttuk. Minden feltötlen udvarban legalább félméteres viz áll. Az udvarra épite't gyöngébb
szerkezetű melléképületek mindenütt omladoz-

között.

nak, husz huszonöt teljesen összedűlt vilyilóval
is találkoztunk a szomorú kiránduláson. Da
láttunk legalább ötven-hatvan olyan vályogból
épített udvari lakóházat, amelynek már napok
óta nyaldossa az oldalát a szennyes ár és a
benne lakó szerencsétlenek minden pillanatban
attól félnek, hogy bekövetkezik a katasztrófa.
Mindenki védekezik a végzet ellen teljes
etejével. Az udvarokban összegyűlt hatalmas
víztömeg levezetésére árkokat ásnak. Sok helyen azonban kárba veszansu ika, mert a közelben mélyebb fekvésű hely nincs és igy az árok
még az ulca vizét is bevezeti az udvarba.
Sokan vedrekkel, köcsögökkel merik a vizet, de
munkájuknak alig látszik valami eredménye, a
nagynehezen kimeregetett viz helyett éjjel uj
víztömeg szivárog vissza. Reggel azután Kezdik
a munkát elölről.
A viz már nemcsak a vert falu és a vályogfalu házakat fenyegeti, hanem az utcai fronton
épült tégla-alapu épületeket is. A nedves-ég
gyors3n szivárog fölfe'é és láliunk olyan téglaházat is, amelynek fala közel két méternyi magasságban már teljesen átázott.
Ezekben a szabályszerűen épitett házakban
a pincelakók szenvednek rendkívül sokat. Minden pincelakásban bokáig ér a viz, a szegényes
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bútor tönkremegy, a padló elrohad. Ezek az
állandóan nedves pinceoduk egyáltalában nem
alkalmasak lakás célokra. Nem hisszük, hogy
van még Szegeden kivül város az országban, ahol
ilyen egészségtelen lakásokat megtűrne ahatóság.
De Szegeden az illetékes hatóságok tehetetlenül várják az eseményeket, a végzet kérlelhetellenségébe vetett hit szinte fatális közömbösséget s*ül mindenfelé, ahonnan az intézkedéseket, a segítséget várná a kétségbeesett
lakosság. De meglehet az is, hogy a város
hatóságának valóbnn nem állanak rendelkezésére azok az eszközök, amelyek szükségesek
lennének a lehetetlen helyzet megszüntetéséhez.
De levalább lássa be ezt a hatóság és kérjen
a kormánytól egy teljhatalommal
fölruházott
kormánybiztost, aki bizonyára talál megfelelő
megoidást, akinek még arra is lesz törvényes
joga, hogy a vizbemerült házak kétségbeesett
lakóit olyan épületekben helyezze el, amelyek a
veszedelem elmultáig nélkülözhetők. Ilyen épület pedig van egynéhány Szeged n. A teljhatalmú kormánybiztos majd megtalálja ezeket,
ha a város hatósága nem akarja, vágy nem
meri megtalálni.

Magyarország és a Népszövetség.
A Manchester Guardian nemrégiben közölte
Nir.csics jugoszláv külügyminiszternek azt a
nyilatkozatát, hogy Mauy irországot csupán feltételesen vélték be a Népszövetségbe. A lap
most kiadja dr. Rácz Dez^ő Károlynak a londoni magyar kJvetség ssjlótudósitójának a lap
főszerkesztőjéhez intézett levelét, mely e nyilatkozattal szemben illetékes s hivatalos helyről
eredő Értesülések alapján a következő megállapításokat tartalmazza:
A nemietköM ellenőrző katonai b'zottság világosan mrgáltepitotta, hogy Magyarország a
békeszerződés valamennyi katonai rendelkezését
teljesítette, kivéve néhány lényegtelen részletet.
Qróf Bánffy Miklós külügyminiszternek a népszövetségben tett ama nyilatkozata, hngy Magyarország a jövőben minden nemzetközi kötelezettséget tiszteletben fog tartani, pusztán formális jellegű volt. A Népszövetségbe való felvétel előtt valamennyi állam képviseltjének
lia-onló nyilatkozatot kell tenni és ezt setnmiképen sem lehet annak bizonyságául tekinteni,
hogy a békeszerződés rende'kezéseinek végrehajtása körül Magyarország bárminő mulasztást
követett volna el.
— A KANSz választmányi ülése. Ma délután a KANSz választmányi ülést tartott,
amelyen elkesered tt hangok h llatszottak a
kormány tegnap kibocsátott rendelete ellen. A
választmány nem fogadta el Kelety Dénes
elnöki lemondását és viharosan tüntetett mellette.
— Szeghalom. A Nép cimü fővárosi nyomdatermék é'es támadást intézett a napokban dr.
Daimel Sándor, Békés vármegye alispánja ellen.
Az alispánt a békéscsabai kurzuslapok veszik
védelmükbe, „minthogy a vármegye tiszteli és
becsüli alispánját, aki minden nehéz időben
hivatásának magaslatán állott és a legnagyobb
, eréllyel utasítják vissza A Nép otromba támadását, amely rosszhiszemű és szemtelen." A
kurzus'apok parázs polémiájánál sokkal érdekesebb az az eset, amely az összeütközések
tulajdonképeni alapját képezte. Az esemény
színhelye Szeghalom, szenvedő alanya az úgynevezett Polgári Olvasókör, amely nemrégiben
közgyűlést tartott. A közgyűlésre a kör zsidó
tagjait nem hívta meg a vezetőség. Nem hívta
meg pedig azért, mert a közgyűlés tárgysorozatának volt egy kényes pontja : a tiszteletbeli
tagok megválasztása. A kör vezetőségének javaslata az voli, hogy válasszák meg a Szeghalmi Polgári Olvasókör tiszteletbeli
tagjává
Héjjas Ivánt és Hir Györgyöt. A közgyűlés
tényleg igy is határozott, a határozat ellen
azonban dr. Makai Márton szeghalmi ügyvéd
felebbezést nyújtott be. Igy került az ügy dr.
Daimel Sándor alispán elé, aki helyt adott a
felebb 'zésnek és megsemmisítette Héjjas és Hir
megválasztását, mert a kör vezetősége szabálytalanul járt el akkor, amidőn nem hívták meg
a kör minden tagját a közgyűlésre. Nagyon
természetes, hogy ezeku'án A Nép zsidóvédencnek bélyegezte meg a békés negyei alispint és
ugy állt elő az a helyzet, hogy a csabai kurzussajtó összeütközésbe került fővárosi atyamesterével, A Nép-pe\.

Szeged, 1923 március 16.
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Március.
Tegnap ugy gondoltam hajnalban, amint elbaktattam lassan Kossuth Lajos előtt a fekete
köveken, hogy virágosak lesznek mára a házak
és az ablakok regimentjében, ahogy némán
állnak kettős rendekben, trikolórok lengenek
büszkén, mint egy isteni ünnepen, Inrangzugásban és orgonaszóban. Igy gondoltam, mint
ahogy Páris kerül elém a nyárban, a Bastilleünnepen. Az emberek vasárnapolnak végig az
utakon, ődöngenek büszkén, mint vlrágvasárnapon. A szürke ég alatt és égi könnyek közt,
ahogy tartják kezükben kinyitott ernyőjüket,
mint egy fekete mozdulatlan zászlót, egy percre
Kossuthra néznek, ahogy áll fehér kövein, mint
egy intelem és a trikolórokra is néznek és olykor
meglebben kezük, — mintha csatára lebbenne.
Cs az apró ember-gyermekek, amint mennek
apró lépteikkel, hatalmas apáknak oldalán,
büszkén viszik mellükön a márciusi jelvényt
és csillogó szemükkel ragyogó multakba lesnek, elmúlt márciusokba, amelyekről beszéltek
hatalmas emberek.
Párisban, valahogy igy járnak az utcán Danton-óriás szürke szobra alatt Bastille-ünnepen.
Párisban ilyenkor trombiták is szólnak és dobok is szólnak és a trikolór-regiment büszkén
leng a rudakon, amint az ég arany szine végigtáncol a Bzineken. Párisban ilyenkor ünnepvasárnap lehet és végig zug a városon egy pár
ünnep-név. Mirabeau és Marat, Danton és
Robespierre, DesmouÜus és Saint-Just. Micsoda
nevek I Egy Pantheon, hol mozdulatlanságukban örök életet jelentenek elnémult fejek. Párisban ilyenkor hatalmas emberek róluk beszélnek apró gyermekeknek, kik mellettük mennek apró lépteikkel és kokárdával mellükön.
Párisban ilyenkor ünnep-vasárnap van és a
Dantonok nevei végig zugnak a respublikán.
Tegnap ugy gondoltam a hajnalban, Kossuth
Lajos előtt, hogy mára nálunk is zúgni fognak
az utcák magyar Dantonok nevétől, kik lengették régen a magyar trikolórt. Qondoltam, egy
percre itt fognak élni, mert nagy ám a magyar
Pantheon. Dózsa Qyörgy, paraszt király és Esze
Tamás Rákóczi zászlajával és Martinovics, egy
magyar jakobinus és a Pilvax hősei, Petőfivezérrel. Qondoltam jó lesz majd reájuk gondolni ünneplő utakon.
Reggel szürke égi-könnyek jötlek, március
volt — és amint az utcára léptem vidáman és
dalolva, nem voltak trombiták és nem volt
vasárnap, a trikolórok fáradtan vártak az ablakregimentben és nem voltak emberek: hatalmasok és aprók, kik lelkesülten magyar Dantonokra emlékeztek volna, márciusban, a Szabadság-napon.
Március, istenemi hogy várjuk a télben.
Magyar Dantonok, poéták és parasztkirályok,
ha közénk jönnétek ezen a márciuson, sóhajtanátok és fölemelnétek öklötöket.
Március volt, szürke március — mert szürkék
az emberek.
V é r Cljörgy,

P Sr

0

m Belvárosi Mozi, ™et02n5k

SZÉKELYVÉR
Pénteken, március 16-án

Dávid Ferenc budapesti tábori lelkész
Magyarország múltjának legdicsőbb mozzanatait megörőki'ő történelmi filnje 5 felvonásban. Az előadáson a szerző is résztvesz.
Az előadások előtt

dr. Csaba Jenő
piarista tanár méltatják a filmet, utána pedig

Czobor Imre

a szegedi szinház művésze hazafias költeményeket szaval. A film bemutatása után
a jelenlevők a Hymnuszt éneklik.
Előadások k e z d e t e : 5, 7 és 9 órakor.

H i w é K
— A polgármester Budapesten. Somogyi
Szilveszter dr. polgármester szerdán délután
váratlanul Budapestre utazott, ahonnan —•
értesülésünk szerint — pénteken érkezik vissza.
Utazásának céljaitól senkisem tud semmit és
még a torony alatt is meglepetést keltett hirtelen
távozása.
— A munkásság Petőfi-Ünnepe. A szegedi
szociáldemokrata párt vasárnap délelőtt 10 órakor tartja meg Petőfi Sándor emlékünnepét. Az
ünnepség programja a következő: Juhász—
Schwach: Jelige, Gyagyovszky: A munka dala,
Dürner: A viharban, Petőfi: A virágnak megtiltani nem lehet... Előadja a Munkás Dalegylet. Terescsényi: Prológ. Előadja Lábdi Rózsika, Petőfi élete és működése: Előadó dr.
Bánóczi László, Budapestről, Petőfi: Palota és
hunyhó, szavalja Lábdi Rózsika, Stark: Munkáshimnusz, előadja a dalárda.
— Kilakoltatták a saját házából. Geiger
Simon terménykereskedő harminc éve lakik
Debrecenben, a saját házában, ahol az irodája
is van. Tiz nappal ezelőtt Kapranek Lcopold
nyugalmazott százados igényt jelentett be a
lakáshivatalnál Qeiger irodahelyiségeire. Hétfőn
Qeiger megkapta a végzést, hogy a helyiségeket 24 órán belül adja át nem Kapraneknek,
hanem Széli Gyula menekült Máv. főfelügyelőnek. Geiger a népjóléti miniszterhez akart
utazni orvoslásért, de még mielőtt ezt megtehette volna, kedden reggel a cég összes bútorait kidobták az irodákból, tehát a lakáshivatal
a 24 órás határidőt sem várta be. Ma Geiger
Balkányi Kálmán, Hegymegi Kiss Pál és Györki
Imre kisére ében megjelent a népjóléti miniszternél, aki a debreceni lakdshivatal határozatát
megsemmisítette és Geigert visszahelyezte a saját házába.
— A fővárosi kizárt vasmunkások ügye.
Holnap megkezdődnek a tárgyalások a fővárosi
vasmunkások kizárása ügyében. Ma a vasmüvek és gépgyárak egyesülete megkereste a vasés fémmunkások szövetségét, hogy a kizárás
ügyében tárgyalásokba bocsátkozzék. Abban
állapodtak meg, hogy a tárgyalásokat hölnap
délelőtt 10 órakor kezdik meg a vasművek és
gépgyárak egyesületében. A vas- és fémmunkások sz övetsége részéről Kabók Lajos nemzetgyűlési képviselő és Bernát Ármin titkár vesznek részt.
— Az önzetlen Petőfi-kultusz. Az országszerte rendezett Petőfi-ünnepségek során sajnálattal kellett tapasztalni, hogy a cenlennáris
ünnepségeket rendező egyesületek anyagias érdekeik mellőzése nélkül, mondhatni üzletszerűen
áldoztak Petőfi Sándor emlékének. A Szegedi
Ujságirók Egyesületét fóként ez a köiülmény
késztette arra, hogy Petőfi Sándor igazán Önzetlen megbecsülése és népszerűsítése végett ingyenes Petőfi-ünnepséget rendezzen és ez alkalommal a Madách centenndriumot is megünnepelje. Az ujságirók ünnepélyének céljaira a
Korzó Mozi igazgatósága készséggel engedieát
helyiségét vasárnap délelőtt 11 órára. A műsor
keretében mindenekelőlt Juhász Gyula és Móra
Ferenc ünnepi előidását emiitjük, azonkívül a
szegedi színtársulat tagjai közül számosan valóban önzetlenül siettek a Petőfi kultusz zászlaja
alá. A nagyszabású emlékünnepen belépődíj
nélkül mindenki résztvehet. Az ujságirók Egyesülete segélyalapja javára adakozásokat szívesen fogad a rendezőség a mozi pénztáránál.
— Tranzverzális vasútvonal a Felvidéken.
A nagy felv déki tansverzális vasútvonal Trencsén és Bccsujhely szakaszainak építését megkezdték. Az illetékes kormányhatóságok teljes
erővel dolgoznak a felvidéki transverzális vasutvonalak kiépítésének tervén. A vasulvonalak
cé'ja, hogy közvetlen és gyors összeköttetést
létesítsenek a Felvidékkel és hogy megszüntessék a meglévő vasutvonalaknak Budapest felé
való összeköttetését. A transverzális vasutvonalak építésébe bele akarják vonni a külföldi tőr
két is, valamint azzal a tervvel is foglalkoznak,
hogy megváltják és államosítják a kassa—oderbergi vasutvonalat. Az utóbbi terv azonban nehézségekkel találkozik, minthogy a kassa—
oderbergi vasútnál érdekeltsége van a francia
tőkének is.

. — Francia lap az ántánt-bizottságokról.
A Cormet de la Semaine cimü francia helilap
legutóbbi számában ironikus hangon megtámadja a békeszerződések végrehajtásának megállapítására megalakított bizottságokat, amelyek
munkáikkal soha sem készülnek el. A helyzet
botrányos — írja a lap —, mert a dolognak
már már az a színezete, hogy a szövetségesek
katonái csupán azért haltak hősi halált, hogy
tábornokok és diplomaták az idők végtelenségéig kényelmes szinekúrákat élvezzenek. A lap
utal arra, hogy a magyar-román határ megállapítására kiküldőit bizottság március 1-én
ke/die meg újra munkálatait, amelyek voltaképen i921 augusztusában indullak meg. Ugy
látszik, hogy itt valósággal Penelope munkájáról van szó. A bizottság tagjai magas járandóságokat élveznek, azonkívül két autó áll rendelkezésükre, a vasutakon ingyen utaznak, lakásukért semmit sem fizetnek és egyéb mindenféle kedvezményben van részük. Nem csoda,
ha itigylésreméltó életet élnek Budapesten, de
az ő költekezésük kínos ellentétben áll a város
álialános nyomorával. A lap sürgeti, hogy a
nagykövetek értekezlete lépjen már egyszer
közbe és fejeztesse be a bizottságokkal munkáikat.
— Felmentették a lóméazárosokat. Ma
tárgyalta az uzsorabiróság Scheich Antal, Szabó
Zoltán és Beck József lómészárosok ügyét, akiket azzal vádoltak, hogy a lóhúst meg nem
engedett haszonnal mérték. A bíróság ma kihallgatta Scultéty Sándor főszámvevőt és Balázs Károly állatorvost, mint szakértőket és véleményükből nyilvánvaló lett, hogy a lómészárosok nem dolgoztak tisztességtelen haszonnal.
Az ügyész Scheich és Szabó ellen elejteíte a
vádat, mig Beck Józsefet a bíróság mentette
fel az uzsoravád alól.
— Házasság. Ma tartotta esküvőjét dr. Hermann Antal egyetemi tanár Jósa Aranka állami
elemi iskolai tanítónővel a rókusi rk. p'ébánia
templomban.
Cseh pénzügyi küldöttség Washingtonban. Csehország a cseh költségvetés adatai
szerint 106 5 miüió dollárnyi kölcsönt vett fel
Amerikától. Ennek az adósságnak konszolidálása tekintetében tárgyalások folytak a cseh
pénzügyminiszter és az amerikai kormány képviselői közt, de megállapodásra nem sikerült
jutni, mert mindkét fél más-más összegben
állapította meg az adósság összegét. Ennek a
nézeteltérésnek eloszlatá ára most külön cseh
küldöttség megy Washingtonba.
— A Meteorologial Iutécet időprognózisa :
H v3s idő várható, helyenkinf ciapadékkal.
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Szeged, 1923 március 16.
— Glattfelder püspök virágvasárnapján Jön
Szegedre. Megirtuk, hogy Qlattfelder Qyula Csanádi püspök Temesvárról Szegedre költözik. Ugy
volt, hogv a püspök ma reggel indul el Temesvárról és ma délután 2 órakor érkezik Budapestre,
ahol a Szent Imre kollégiumban szállt volna
meg. A Szent Imre-kollégium azonban ma délelőtt táviratot kapott, hogy a püspök elutazását
néhány nappal el kellelt halasztani. Valószinü
azonban, hogy Qlattfelder püspök még a hét
folyamán Budapestre érkezik Ebben az esetben
ugy tervezik, hogy a püspök egy ideig
Budapesten marad és csak mdreias 25-én,
virágvasárnapján utazik le Szegedre.
— Megkezdik a lépfene elleni oltásokat. A
város közrendészeti hivatala hirdetményt adott ki,
amely szerint huszonhatodikán megkezdik a legelőre
kihajtott állatok lépfene elleni oltását. Az állatorvosi
hivatal a szükséges oltószerre 1,200.000 korona előleget kért a tanácstól. A költségeket az állattartó gazdák
megtérítik, amennyiben minden oltás ára 250 korona.

Istentisztelet a z s i n a g ó g á b a n péntek délután háromnegyed 6 órakor. írásmagyarázat
szombat délelőtt.
V í z v e z e t é k é t Feketénél készíttesse. Tel. 10-72. 355b

Március 15 Ike 16-án. Amint az előrelátható
volt, a Székelyvér óriási sikere elkerülhetetlenné
tette a március 15-iki ünnepségeknek azt a
részét, amely a Belvárosi Moziban pergett le.
Maga a történelmi film oly nagy sikert aratott,
hogy maga a szerző is megvan hatva attól a
nagy szeretettől, amellyel Szegeden fogadták
darabját. Tüntető lelkesedéssel fogadta a hallgatóság Kolthay Gyula és dr. Csaba Jenő
lelkes beszédét, valamint Czobor Imre szavalatát.
Dr. Szegszárdy József, aki az ünnepséget fáradhatatlan ambícióval rendezte, büszke lehet reá,
hogy Szegeden két napig tart a március 15 ike.

Házakat, földbirtokokat,
j i y l p t a l r A f legelőnyösebben
M A l d v & V l v e h e t vagy adhat el
C a n K A
iroda által, az OFB. engedélyével
a C B U U
Széchenyi-tér 6. szám.
Telefon 10—54. 308 Törvényszék szomszédságiban.
Telefon:
16—33.

Széchenyi Mozi

Telefon:
16-33.

Péntek, szombat, vasárnap,
március 16, 17 és 18-án

Eire Gábor birí iram
legújabb
l
Gárdonyi Géza nagyszerű regénye alapján

énekes-táncos
filmszkeccs
3 szinpadi és 3 filmrészbeni

Két órás brilliáns, kacagtató
tréfák, mókák!
Mindenkinek meg kell nézni!
Előadások kezdete: Hétköznap 5, 7 és 9
órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

Perzsaszőnyeget

néhány d a r a b o t vennék.
S ü r g ő s a j á n l a t o k a i „10 p e r z s a s z ő n y e g " jeligére a k i a d ó h i v a t a l b a
kérek. V a s á r n a p m e g t e k i n t e m .

— Lázas a föld. Március idusának reggelén, háromnegyed 7 óra után néhány perccel
megborzongott Szeged alatt a fö d. Sok helyen
megálltak az ingaórák, ijedt csilingeléssel kocogtak össze a lámpagyöngyök, néhány pillanatig idegesen recsegtek a falak, a házak. Az
ember pedig érezte néhány pillanatig a gyarlóságát, de amikor ismét csend lett a lázas
föld kérge alatt, nyugodtan reggeliztek tovább.
A loveni központi földtani inézet földrengés
jelző készülékei március 14 éa reggel 6 óra
41 perc 24 másodperckor körülbelül 500 kilo
méter távolságban egy nagyon erős földlökést
jeleztek.
— A londoni magyar követ György királynál. György angol király kihallgatáson fogadta Szapáry László gróf Iondoni követünket,
valamint Balázsy Antal követségi titkárt. A fogadás, amelyen a londoni diplomáciai karnak
még több tagja jelent meg, a szokásos ünnepségek között folyt le.
— Légiposta Belgrád és Zágráb köpött.
A szerb postaügyi minisztérium azzal a tervvel foglalkozik, hogy Belgrád—Zágráb—Szerajevó—Czetinje között légipostajáratokat létesít.
A repülőgépek utasokat is szállítanának. Belgrád és Szerajevo között két és fél, Szerajevó
és Czetinje között három óráig fog tartani az
ut. A forgalmat előreláthatólag májusban már
megkezdik.
— A tanyák tolvaja. A hódmezővásárhelyi
rendőrség ma kisérte be a szegedi ügyészség
fogházába Kuntsár Pál tótkomlósi lakost, aki
még 1921-ben a makói határban betört Molnár
György tanyájára és onnan ötvenezer korona
ankori értékű ruhinemüt lopott el. A mult esztendőben a mezőhegyesi cukorgyár munkásainak ruháit csente el, majd Sárközi Bálint vásárhelyi pusztai tanyáján tört be. Ismételten
mintegy 300.000 korona értékű holmit lopott el.
Világszenzáció a ff ágiban I A Hági-orfeumnak vasárnapig olyan szenzációja lesz, amilyen
Szegeden még soha nem volt. Sikuült megszerezni a világhírű vaskirályt: Breidbart-ot,
aki lázba fogja ejteni az egész várost az ő
csodaerőt kifejtő mutatványaival. A vaskirály
hatalmas vasrudakat hajlít a nyakán és a fején.
Vasból nyakkendőt köt, vasszegeket puszta
kezével nyom át két egymásra helyezett két
col vastagságú deszkán, vasláncszemeket harap
fogával ketté. Vastag vasat izmaival kovácsol.
Három pakli kártyát eltép egyszerre és még
sok oly dolgokat mutat, amilyent az egész
világon csak egyedül ő tud produkálni. Bemutat
egy hatalmas ütésről tanmkodó Mágus-mutatványt is. Hölgyek dzsi-dzsuja, miként fékezzék
meg a lump, kártyás és iszákos férjeket. Az
előadások a Hági összes termeiben lerznek
ezeken a napokon megtartva.
— Mérnökök világkongresszusa Prágában.
Az amerikai mérnökök, hir szerint, Prágát
akarják a mérnökök világkongresszusa színhelyéül
választani. Végleges döntés még nem történt.

Nézze meg a

Vaskirályt
a flágiban.

Telefon:
Igazg. 455.
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Péntek, szombat, vasárnap,
március 16,17, 18-án

FATTY-neh
nincs párja!

Egy kövér seriff vig históriája
6 felvonásban.
A főszerepben:

FATTY.

Páter Sergius
Azonkívül:

Világhírű

orosz

regény 6

felvonásban.

A főszerepben:

Mozsuchin és Lisenko asszony

a „Karneval

gyermekei"

főszereplője I
Előadások kezdete: Hétköznap 5, 7 és 9
órakor, vasárnap 3, fél 5,6, fél 8 és 9 órakor.

Nézze meg a

Vaskirályt

— K Ü L F Ö L D . Az angol alsóházban a légüeyi miniszter előterjesztette minisztériumának költségelőirányzatát, amely az idei pénzügyi évre felvett lo,895.ooo
fonttal szemben 12,lll.ooo font sterlinget irányoz elő.
— Szerbiában
vasárnap mennek végbe az országos
választások. Az uj képviselőháznak csak 313 tagja lesz,
mig a régi parlamentben 419 képviselő foglalt helyet.
— Az olasz királyné
tegnap este Nizzába érkezett,
hogy ápolja anyját, Milena montenegrói királynét, akinek állapota válságosra fordult. — Írországban
reggel
a Donnegal grófságban négy lázadót kivégeztek. —
Francia követségi palota épül Belgrádban. A szükséges
telket a napokban veszi meg a követség.
A r a n y , e z f l s t b e v á l t á s Tóthnál, Kölcsey-utca 7. 646

a tiágiban.
erosi Mozi

Telefon:
Pénztár 5Ö2.

Telefon:
I g a z g . 256.

Március 17, 18-án, szombaton és vasárnap

DJ EMBEREK

„Uj emberek." Igy nevezi Claude Farrére
az uj gazdagokat, a hadimilliomosokat, akik
rengeteg vagyonaik birtokában mindent megszereznek maguknak: jólétet, fényt, pompát,
közbecsülést és ha kell, a szerelmet is. Csak
egyet nem tudnak maguknak pénzükkel megszerezni: a lelki finomságot, az igazi, belülről
vő előkelőséget. Farrére regényében egy ilyen

Claude Farrére fantasztikus regéuye 7 felv.
Főszereplök:
Lucianne

Legrand

és

Georges

Melchier.

Ezenkívül:

Falty

E

j ember: Amédée Bourron, casablancai nagyvállalkozó lelkivilágát mutatja be, aki vagyona
hatalmával magához kényszeríti nőül Germaine
Severalt, egy elszegényedett arisztokratacsalád
leányát. A 7 felvonásos és mindvégig érdekes,
sőt izgató regényt szombaton és vasárnap mutatja be a Belvárosi Mozi, amelynek érdekességét csak fokozzák az afrikai remek felvételek.
A műsort kellemesen gazdagítja az uj Fattyfitm, A 73-as mindenhez ért kacagtató burleszk
és az ismert Pathé-Revü.

g

próbavőlegény

Kitűnő kacagtató vigjáték.
Egyidejűleg:

A 73-as mindenhez ért

Kacagtató burleszk.

(

Végül a közismert:

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

»Szeged, 1923 március 16.

SZEGED

ff Szinház/s
ff
//
Művészet//
A szinház heti m ű s o r a :
P é n t e k : Bergengócia, operett.
Szombat 7-kor: Hunyadi
László, opera. A. 15. —
10-kor: őrnagy ur, bohózat.
Vasárnap délután: Déry Rózsival János
vitiz,
este

pedig Falurossza.

Hunyadi László.
Huszonnégy évvel ezelőtt és tizenhat évvel
a szinház felavató nyilása után, az Erkelopera előadásával kezdte meg Krecsdnyi Ignác
szegedi szinigazgatói működését. Akkor 1899
szeptember 30-át irtunk és akkor ismét a
művészet költözött be a tiszaparti múzsatemplomba, ahol huszonnégy év óla nem tudott
szóhoz jutni Erkel diadalmas operája. Akkor a
nagyszerű operát minden vonatkozásában nagyszerű és döntő sikerű előadásban láttuk és a
szinház krónikása akkor a következő sorokat
Írhatta: .Különös elismeréssel kell megemlékeznünk a rendezésről, amit mintaszerűnek
lehet mondani és ami már ma igazolta Krecsányi talentumát és nagy szakér'elmét. A diszletezés gazdag volt és a kosztümök szebbnélszebbek. Külön-külön is látványosságszámba
mehet az, amit az igazgató díszletekben és
kosztümökben nyújtott. A közönség a legnagyobb melegséggel üdvözölte a várva-várt
uj társulatot és oly ünneplésben részesitete az
igazgatót, amire a szegedi szinház történetében
példa még nem volt. A második szín nagyhatású fináléja után szakadatlanul éljenezték az
Igazgatót, aki hajlongással alig győzte megköszönni a közönség elismerését és előlegezett
bizalmát." Talán nem lesz érdektelen felemlíteni, hogy akkor kik szólaltatták meg a bűbájosán szép magyar operát. Anday Blanka (Mária), Áldor Juliska (Erzsébet), Bejczy György
(Hunyadi Lát»ló), B. Szabó József (László),
Sz. Karácsonyi Mariska (Mátyás),
Békéssy
Gyula (Gara) és Polgár Sándor (Ciliéi). Az
előadást Orbán Árpád vezényelte.
Ez volt a tegnap . . .
£ i a ma? A mi csak az opera szinrehozatalának az örömét hozta, de azzal az örömmel
már adós maradt, ami az előadás szépségeiből
fakad, ami egy gondosan rendezett, életet sugárzó tlőidás nyomán szokott keletkezni. Pedig
az operaegyüttes egyénenkint jó, jobb, mint a
Krecsányi énekes ensembleja volt, söt azt is
mondhatnánk, hogy leszámitva a leszámitandókat, a legjobb, ame'y eddig a szegedi színpadon működött. És ha ez a jó együttes nem
tud jobbat produkálni, mint aminő a teljesítménye, annak az az oka, hogy nincs vezelö
kéz, amely irányítsa, nincs tanítója, aki útmutatással szolgálna, aki hitet tudna önteni bele,
vezetni, vinni tudná a sikerek uiján, a művészet tisztaságai felé. Ez a kiváló gárda nagyon
is magára van hagyatva, azt csinál, amit tud,
smit bir, a saját jószántából, a maga elhatározásából. Mindenki a saját kezére dolgozik,
mindenki az egyéni sikerre törekszik, mert
nincs, aki az együ'es sikerét alapozná meg,
aki az együttes sikerét törekedne előmozdítani
a komoly előkészülettel, a lendület előidézésével, a harmónia megteremtésével.
Nem lehet tagadni, a szereplök igyekeztek a
jóra, a legjobb nyujtására, ambicionálták a
nagyszerű feladat értékes megoldását és teljes
akarással álltak a magyar színpadi mü szolgálatába. Ám az akarással nem járt együtt a
belérték eredménye és ezért maradt el a tartalmas s ker, amit várva vártunk. A címszereplő
Balassa József nagyfokú hülésböl eredő indiszpozicióval küzdött és a szárnyaló tenor szerepet
markírozva énekelte. És ezzel eleve megdőlt a
siker teljessége. Kár, mert a fiatal énekes
meleg, tiszta tenorja fölöttébb alkalmas a szerep
mtgszólaltatására. Gödri Kató sem mutatta
szokott formáját Erzsébet alakjában. Ezúttal is
szfpen és kitartással énekelt, de énekéből most
mimha hiányzott volna a drámai lüktető erő, a
szárnyalás lendülete. A La Grange áriát hatásosan hozta, ami után sürü tapsok keletkeztek.
Mária szerepe Miksa Ilonának jutott, Ciliéit
Molnár Rezső, Garát Halmos Gyula énekelte.
Nagyon ügyes volt Mátyás szerepéken Patkós
Irma és teljes sikerű volt Tihanyi Zoltán sze-

replése, a király alakjában. Pompás diszpozícióban énekelt és a játéka is színes, teljesen
illúziót keltő volt. Teljesítménye művészi értéket
képviselt. A zenekart Nagy karmester nem sok
temperamentummal vezényelte.
Amit az előadáshoz a külsőségekben az
igazgatóság adott, az nagyon szegényes volt és
a stílust teljesen nélkülöző. Összehordtak egy
csomó ruhát és egy pár diszletet és ezek képezték a fényt, a keretet és képviselték a stílust Most ludluk meg, hogy a Hunyadiak családi címerében mókus díszelgett. Nem igy és
nem ilyen köntösben kellett volna az Erkeloperát feleleveníteni — huszonnégy év után.
Az opera előadása előtt, a márciusi nagy
napra való emlékezés gyanánt Klenovits György
elszavalta Ábrányi Emil Március című költeményét. — És a resümé? Talán ismét várni
kell huszonnégy évig, nrg a Hunyadi László
előadását a huszonnégy év előtti szépségekben
élvezhetik azok, akik a következő negyedszázadot megérik . . .
* Herczeg Ferenc uj darabja. A Vígszínház szerdán este mutatta be Herczeg Ferenc
uj színjátékát, a Sirocco-t, amelyet kedvezően
fogadott a premiere közönsége. A nagyszerű
előadás is előmozdította az újdonság sikerét.
* Külföldi turnéjukról
viaszaérkeztek
Waldbauerék. A „Fr»s Hírek" hangversenyiroda jelenti, hogy a Waldbjuer—Kerpely vonósnégyes társaság tegnap Olaszországból Budapestre érkezett. A világ első quartett-társasága
ma este érkezik Szegedre és szombaton este 8
órakor a Tiszában tartja meg hangversenyét.
* Hangversenyek t
Telmányi Emil 2-ik hangversenye nem 28-án, hanem
23-án, pénteken lesz.
Rose quartelt március 24-én, szombaton este 8 órakor
a Tiszában.
IV-ik Bérleti Filharmonikus hangverseny március 26-án,
hétfőn Kabos Ilona zongoraművésznő közreműködésével. jegyek a Belvárosi Mozi pénztáránál.
* H o l n a p e s t e lesz a világhírű W a l d b a v e r —
K e r p e l y vonósnégyes hangverseny a Tiszában. Jegyek
még korlátolt számban kaphatók Endrényinél.

Zürichi zárlat: Berlin 0 . 0 2 5 8 , Hollandia 2 1 2 . 1 5 , Newyork 537»/i, London 2 5 2 4 , Páris 3 2 . 8 5 , Milánó 2 5 . 7 5 ,
Prága 1 5 . 9 5 , Budapest 0 . 1 7 , Belgrád .—, Bukarest
—, Szófia 3 . 3 7 , Varsó 0 . 0 1 IS, Bécs Ü . 0 0 7 5 ' 1 , , Osztrák
bélyeg tett 0 . 0 0 7 5 .
A M a g y a r A l t a l á n o s T a k a r é k p é n a t á r értékpapir
és devizamegbizásokat gyorsan és kulánsan teljesít. íos
T e r m é n y t ő z s d e . Kis forgalom mellett az irányzat
szilárd. Buza budapesti paritás 1 5 1 — 1 5 3 , tiszavidéki
1 4 0 — 1 5 0 , pestvidéki és dunántuli 1 4 8 — 1 4 9 , rozs budapesti 9 4 - 9 5 , dunántuli 9 3 — 9 4 , pestvidéki 9 2 - 9 3 , tiszavidéki 0 1 — 9 2 , zab 9 5 — 9 6 , budapesti paritás 9 9 , az
árpa és tengeri ára változatlan. A lisztpiacon az árak
változatlanok. Lucerna nyers 7 5 0 — 8 0 0 , vörös ptombált
1 1 5 0 áru, fehér I 3 5 0 áru, lóheremag
nyers 1 2 5 0 áru,
vörös 2 2 0 0 áru, fehér 2 4 0 0 áru, angol perje 5 5 0 — 6 0 0 ,
nyutszapuka 1 5 0 0 pénz, baltacinmag 1 7 0 — 1 8 0 , bükköny
tiszta tavaszi 1 7 5 áru, zabos 1 6 5 áru, cirokmag 5 5 — 6 0 ,
muharmag 1 9 0 — 2 1 0 , borsó őszi 1 2 0 — 1 3 0 , Viktória
1 5 0 — 1 6 0 , velő 1 6 0 - 1 7 0 , csillagfürt 9 5 — 1 0 0 , bab fehér
1 1 0 — 1 2 0 , tarka 1 0 0 - 1 1 0 . mák 4 4 0 - 4 7 0 ,
lencse 2 8 0 —
3 8 0 , napraforgó fehér 1 5 0 — 1 5 5 , szürke 1 4 0 - 1 5 0 ,
lenmag 2 5 0 — 2 6 0 , káposzta repce 2 3 0 — 2 4 0 , tökmag és
kendermag 2 2 0 — 2 3 0 , mustármag 3 0 0 — 3 5 0 , köles vörös
9 5 — 1 0 0 , szürke
9 0 — 9 5 ,
takarmányrépamag 1 1 0 áru,
cullerrépamag 300 áru.
Kállay dr. {ogiasetnlnárlnma Pallavicinl-ntca
3 alatt fogad egéas nap. Telefon 89.
258

Értékpapírok vételét és eladását
m e g b í z á s o k a t pontosan bonyolít le
280

Károlyl-utcal Kroó-Bank

Károlyi-utca 2 és Feketesas-utca 8, sarok. Telefon 9—78 és 12—59.
Az ADRIA blztnsitó társaság főügynöksége.

H R H n T t S I z O S T

KOROliáK

(a Hági-étterem összes helyiségeiben)
Telefon

VÉTECE.

Felelős szerkesztő: LÖVIK KAROLY.
Kiadó : „Szeged" lapkiadóvállalat r.-t.
N y o m j a : Délmagyarország-nyomda, Szeged.

9 — 2 0 .

Péntek, szombat, vasárnap,
március 16, 17, 18-án

Világvárosi attrakciók napja!

Teljesen uj műsor!

Petráss Mariska

Várady Erzsike

Erdős Elly

tánemüvésznők

The Siar o! Engtand
kitűnő angol excentrikusok

HDfl és ELLEti
szőke tánccsodák

MH6YHRI GYU&fl

a kitűnő jellemkomikus saját, brilliáns műsorral:
1. Budapesti alakok.
2. Fatty bajai.
3 Az öreg honvéd stb. stb.
n

V I C A Q N I R Ú

V n S K l R ^ L T i

BREIDBART

szenzációs estélye, aki bemutatja lázbaejtő mutatványait. A vaskirály hatalmas vasrudakat hajlít a nyakán és fején. Vasból nyakkendőt köt, vasszegeket pusztakézzel nyom át két egymásra helyezett, két col vattagságu deszkán, vasláncokat harap fogával ketté,
vastag vasat izmaival kovácsol, három pakli kártyát eltép egyszerre, bemutat egy hatalmas ütésről tanúskodó mágusmutatványt.

Anatómiai ismertetés: A fájdalmas ideg- és izompontocskák. Hölgyek Dzsi-Dzsu-ja, miként fékezzék
meg a lump, kártyás és iszákos férjeket.
Jajgató médiumok.

Hktuális kuplék, tréfák, bohózatok!!!
Előadás után

Parkett-tánc-miisor

a közönség részvételével!

Horváth Árpád teljes zenekarával muzsikál
Kitűnő konyha, pezsgők, borok, likőrök!
Előadás 9 - 2 - i g .

APROHIRDETESEK
O l c s ó és jó cipőket elsőrendű anyagból készit Csipei
cipt
cipész, Iskola-utca 18 374

0 res palackot

TŐZSDE

éa mindennemű t Ő Z l d e l

HÁGI-ORFEUM

ócskavasat, rezet, horganyt,
ólmot, nikkelt stb. árut
magas áron veszek
írj.
ZSCNBCRI.
Telefon 15-24.

Boldogasszony-sugárut 40.

WOI7

JAKAB

is

riA

fehérsütőue — kenyérgyár
Polgár-u. 31. Telefon 12 93.
732

Hlrdeesen ebben a
rovatban f
Q f e f e t bármily mennyiségben, férfiruhát, fehérneműt a legmagasabb á r ban veszek. Weissenberg,
Attila-utca 8.
123

Tisztviselők kedvezményes tipőutalványátl gkedvezöbb feltétetek / * f f > A l f legszebb kivimellett vállalja,
L i p U l i telben készíti
T ó t h I s t v á n cipész, Iskola-utca 14. szám.
Suhajda cukrászdával szemben.
3u

minden nap
I-rendü, kizárólag tiszai halak minden minőségben és
mennyiségben kaphatók a Rudolf-téri
halcsarnokban
225 Telefon

Talajvíz gyors eltávolítására,
pincék víztelenítésére
ajánlunk raktárról kézi és erőhajtásu
szivattyúkat minden nagyságban és
kivitelben jótállással

„Orbis" Műszaki rt. Fióktelepe
Telefon 7-54. S z e g e d , K ö l c s e y - U . 12. Telefon 7-54.

Mindennemű gőz-, gáz- és vizszerelvények,
csővek, olajok és egyéb műszaki cikkek.

Kérjen díjtalan árajánlatot!

Nézze meg a

Vaskirályt tűzifa kapható
a Hágiban.

I m M M és M á m B.-T.-11
Tisza Lajos-körut 56. szám.
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