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IV. évfolyam.
Egy egyszerű ember szemlélődései
Szerkesztőségünkbe egy levelet hoztak. Valaki,
aki Egy egyszerű polgár szerény aláírása mögött
akarta megőrizni névtelenségét, igen nagy problémákra mutat rá egyszerű megfigyelések formájában. Levelét elég érdekesnek és megszívlelésre
méltónak tartottuk ahhoz, hogy lapunk első
helyén közöljük.

Igen tisztelt Szerkesztő ur, — én csak egyszerű polgár ember vagyok, akinek se irodalmi,
se politikai, se másfajta közéleti ambíciói nin:senek. Talán lettek volna, ha másként alakul
lezdetben az életem sora és ha ma nem fogainának le teljesen a megnehezedett éleinek a
gondjai. Azzal teljesítem a haza iránti kötelességemet, hogy négy gyermekemet igyekszem nevelni, talán a módomon felül is. Talán majd
bk lehetnek valamikor szerencsésebb polgárai
egy boldogabb és nagyobb Magyarországnak.
Nem tudom, igazam van-e, de az érzésem
súgja, hogy néha a magamfajta egyszerű emberek meglátnak olyan dolgokat, melyre azoknak figyelme, akik az ország sorsát intézik,
vagy azoké, akik az előbbiek működéséi bírálattal kisérik, ki nem terjed. Engedje meg
Szerkesztő ur, hogy egy ilyen kicsiny, de a
polgárok szemontjából fontos körülményre felhívjam szives figyelmét.
A napokban az 1919. esztendei jövedelmi
adóm ügyéből kifolyólag dolgom akadt az egyik
adófelszólamlási bizottságnál. Nem volt nagy
összegről szó, nem lett volna érdemes miatta
ügyvédet fogadni. Manapság még az ügyvédi
képviselet is drága. Elhatároztam, hogy magam
megyek az adófelszólamlási bizottság slé. Előzetesen azonban tájékozódni szerettem volna,
hogy mi is van a jövedelemadóról szóló törvényben. A végzésről, amit kaptam, értesültem,
hogy a jövedelemadót az 1920. évi XXIII. törvénycikk szabályozza. Neki ültem tehát, hogy
megtudjam, mennyit kell fizetnem és mi a követendő jogorvoslati eljárás.
Higyje el, igen tisztelt Szerkesztő ur, tudok
olvasni, de az olvasás után nem lettem okosabb. A törvénynek a címe: „több egyenesadóra és a közadók kezelésére vonatkozó törvényes rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről". Hogy mi van a törvényben, csak
az érti meg, aki előbb tájékozódik, hogy mi
van különböző 1909., 1915. és 1916. esztendei
törvényekben elszórva. Végesvégig tele van a
törvény ilyen idézetekkel: „Ezen és ezen törvény ennyiedik és ennyiedik szakaszának a helyébe lép".
Nagynehezen mégis megbirkóztam a feladatommal. Eltöltöttem vele vagy három estémet.
Mikor elkészültem vele, büszkélkedtem, hogy
milyen sokat tanultam. Ügyvédje leszek saját
magamnak. Másnap ezzel az érzéssel mentem a
tárgyaló bizottság elé. Mialatt azonban az előszobában várakoztam, felvilágosítottak a nagy
tévedésemről. Van még egy külön miniszteri
utasítás, amelyet egy másik 1921. évi törvény
törvényerővel ruházott fel. Voltak, akik tudni
vélték, hogy még egy teljesen bizalmas jellegű
utasítás is van az adóügyekben eljáró pénzügyi tisztviselők részére. Egyesek azt állították,
hogy adótörvényeink tudatosan vannak ilyen
össze-vissza módon megfoltozva, utalásokkal
összebogozva, hogy senki se tudhassa, hogy
mi az igaza és mit kelljen neki fizetni.
Én nem vagyok rosszmájú ember, igen tisztelt Szerkesztő ur, hát nem hittem el az ilyenfajta üres beszédeket, töprengeni kezdtem azonban rajta, hogy csakugyan miért nem lehet
nálunk egyszerű és világos adótörvényeket csinálni. Miért kell egy uj törvényt egy régivel
összekompromittálni és a kettőhöz magyarázatul
egy akkora utasítást kiadni, hogy az több, mint
a két törvény együttvéve. Minthogy pedig néha
dolgom esik a munkásbiztositóval is, töprengtem azon is, hogy miért kell rendeletek útvesz-
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tőit felállítani az egyszerű emberek számára,
hogy abból ne találhassák meg a kivezető utat.
Nem tudom, hogy magyar specialitás-e ez,
mert más országok törvényeiben és rendeleteiben nem vagyok járatos. Eszembe jutott ellenben hazafelé menet a mostani lakásrendelet
ügye. Három hónapig törték rajla a fejüket a
népjóléti minisztériumban, mig megszövegezték
és már két hét múlva egy pólrendeletet kellett
kibocsátani, a miniszternek pedig nyilatkozni
kellett, hogy a rendeletet hogy is kell érteni.
Emellett pedig még mindig nem intézkedtek,
hogy mi történjék a tisztviselők lakbérével, azt
majd egy külön rendelet fogja szabályozni,
Eszembe jutott az is, hogy jogász ismerőseim
hányszor panaszkodtak amiatt is, hogy a törvények és rendeletek nincsenek valami kifogás-

98-ik szám.
talan magyarsággal és érthető módon megszövegezve. Néha tanuja voltam hangos vitáknak
is, hogy egy-egy mondatot hogyan kell értelmezni. Dülöre persze nem jutottak, mert ha az
egyik hivatkozott egy magyarázó rendeletre, a
másik is tudott egy magyarázó rendelelet, amely
az ellenkezői mondja.
Vájjon kell-e, hogy ez igy legyen, igen tisztelt Szerkesztő u r ? Azt mondják, hogy sok á
tisztviselő ebben a kicsi országban. Ha olyan
sokan vannak, nem telne-e közülük egynehány,
aki tud magyarul s akinek magyarul tudását a
kormány arra használná fel, hogy legyenek
olyan törvényeink és rendeleteink, amelyeket
fejtörés nélkül, ügyvédi segítség nélkül is meg
tudna érteni Szerkesztő urnák tisztelt hive,
egy egyszerű polgár.

A németek 26 milliárdot ajánlanak fel Franciaországnak.
Az uj német jegyzéket, amely Németország
javaslatait tartalmazza, szerdán fogják átadni a
szövetséges kormányoknak és egyidejűleg nyilvánosságra is hozzák. A jegyzék már elkészült,
de a német kormány nem akarta május 1-én
közzétenni, mert ezen a napon az újságok
nem jelennek meg. A jegyzék tartalmáról dr.
Breiischeid, a szocialisták egyik vezére Kölnben kijelentette, hogy Németország
ebben 30
milliárd aranymátkát fog felajánlani,
amelyből
26 milliárd Franciaországnak
jutna.
Németország felajánl 99 évre szóló Treuga Deit, de
mindezt ahhoz a feltételhez köli, hogy ha a
szerződést aláírják, akkor a Ruhr-vidékről azonnal vonuljanak ki a megszállt csapatok.
A Daily Mail párisi levelezője előkelő politikai kötökből nyert értesülés alapján a következőket irja: Franciaország rendithetetlenül kitart azon elhatározása mellett, hogy mostani
Ruhr-politikáját Belgiummal együtt tovább foly- ;

tatja. A Ruhr-vidéket csak fokról-fokra hajlandók kiüríteni, abban a mértékben, amint Németország jóvátételi adósságait letörleszti. Ennek
azonban az a feltétele, hogy a német kormány
vonja vissza azokat a rendeleteket és parancsokat, amelyeket január 17-ike óta bocsátott
ki abból a célból, hogy a franciák és belgák
intézkedéseit a Ruhr-vidéken meghiúsítsa. Párisban általában azt hiszik, hogy a németek
még ezen a héten előterjesztik javaslatukat.
Az Havas értesülése szerint május 3-án P á risban megnyílik
a francia nemzeti
békekongresszus. A napirenden a következő kérdések szerepelnek: A jóvátételek, a Ruhr-terület
megszállása, a francia-német kapcsolMoV, a
keleti béke éB a francia-angol viszony, a pénzügyi helyzet és a drágaság Franciaországban, a
háború utóbajai, a Népszövetség jelenlegi állása,
szakszervezeti kérdések, parlamenti választások,
békeszerződések, stb.

Bethlen István elutazott Párisba.
(A Szeged budapesti tudósítójától.)
Bethlen
István gróf ma utrakelt Párisba és ezzel megkezdődött a háromhetes Treuga Dei, amelyet
remélhetőleg semmi sem fog megzavarni. Ma,
a béke első napján természetesen teljes szélcsönd uralkodott valamennyi pártban és még
az .egységes" pártban is elült a két ellentétben álló frakció fegyverkezési zaja. Természetesen még korai volna bármiiyen jóslásba is
bocsátkozni, hogy lesz-e, aki megszegje a fegyverszünetet, amelyre talán még soha akkora
szükség nem volt, mint ma, de hisszük és
reméljük, hogy most az egyszer még a politikusok elébe helyezik az ország nagy ügyét
személyi érdekeiknek.
A miniszterelnök elutazása.
Vasárnap délután utazott el a fővárosból
Bethlen István gróf miniszterelnök, Kállay Tibor pénzügyminiszter és gróf
Khuen-Héderváry
Sándor miniszteri tanácsos társaságában P á risba, hogy a magyar jóvátétel kérdésében hivatalosan tárgyaljon az antant képviselőivel.
Kállay Tibor pénzügyminiszter elutazása előtt
hosszabb nyilatkozatot tett, melyben többek
kQzött a következőket mondotta:
— Döntő fontosságú cél érdekében kelünk
útra, Korányi Frigyes báró információs tárgyalásaitól eltekintve ez lesz az első eset, hogy a
mogyar jóvátétel kérdéséről hivatalosan tárgyaljunk a bizottsággal,
amely ez ügyben
dönteni
hivatott.
— A magam részéről egy feladatot tartok
fontosnak, hogy pontosan és őszintén feltárjam
a jóvátételi bizottság előtt az ország mai gazdasági helyzetét. Hónapokig tartó munkát igényelt,
amig a pénzügyminisztérium és a szakminisztériumok, elsősorban a földművelésügyi és ke-

reskedelemügyi, elkészültek azzal a munkával,
mely küldetésünket megelőzte. A pénzügyminisztériumot ugyanis megbíztam, a többi minisztériumokat pedig felkértem, hogy készítsenek részletes kimntatáet mindenről, ami szomorú gazdasági helyzetünket megvilágítja. Mikor az összes
adatok birtokomban voltak, ebből állítottam
össze annak az előterjesztésnek az adatait, melyeket a bizottság előtt fel fogok sorolni. Mondhatom, magam sem ludtam, hogy ilyen szegények vagyunk.
Lehetetlennek tartom, hogy ha a jóvátételi
bizottság előadásomat meghallgatja, ne a legnagyobb rokonszenvvel és megértéssel foglalkozzék a magyar jóvátétel kérdésével.
— A külföldi kölcsön kérdése szorosan
összefügg a jóvátétel rendezésével. Addig, amíg
valami pozitívumot nem tudunk a jóvátételről,
komoly formában nem kezdhetünk tanácskozást
a kölcsönről sem.
Üveggyár — az Intarnálétáborból.
A zalaegerszegi internálótábor! nem szervezik
át, hanem megszüntetik. Az óriási területet kiürítik és átadják egy nagy
bankérdekeltségből
alakult konzorciumnak, amely a mostani internálótábor helyén famegmunkáló
telepet és üveggyárat létesít. A tábort környező vidék erdői nincsenek kihasználva, ezért a famegmunkáló érdekeltség n y o m b a p a tábor kiürítése és átadása után
hozzákezd a táBönátépitéséhez. A konzorcium
a zalaegerszegi internálótábor telkéért és építőanyagért cserébe buzavaluta értékben átszámított javakat ad az államnak. Ebből azután
rövidesen megkezdik egy Zalaegerszeghez közel
eső községben annak a laktanyaszerü kőépületnek felépítését, amelyben mintegy 1500 embert tudnak foglalkoztatni.
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Ellentétes véleményen
a magyar-cseh bizottság.
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Vidám hangulatok a torony körül.
(A Szeged tudósítójától.) A torony alatt ismét
elcsendesült sz élet. A közgyűlésen elementáris
erővel kitombolták magukat az esedékes viharok,
a feszültségek kiegyenlítődtek, a nagy .problémák ismét vi8szasülyedtek a szokásos közömbösségbe és igy a régi nyugalom minden vonalon helyreállott.
A polgármester előszobájában van némi mozgalom. A gyorssegélyalap á landó kundsaftjai
nagyon megszaporodtak az utóbbi időben, a
szemérmes szegények, a kérkedő kéregetők, a
beteg, munkaképtelen, rokkant koldusok hosszú
sorban járulnak a polgármester elé, aki mindenkinek kiutal néhány száz koronát, pedig a
gyorssegélyalap ereje kimerülőfélben van.
A tisztviselők hangulata is vidámabbra fordult, mint amilyen az elmúlt napok bizonytalanságában volt, amikor a felemelt rendkívüli
segélyek kiutalásáért folytak a nagy küzdelmek.
Hétfőn, a hónap utolsó napján, minden íróasztal és írógép mellett arról folyt a diskurzus,
hogy ki mennyiről állította ki fizetési nyugtáját,
mert annyit még soha nem kapott senki, mint
amennyit május elsején kap. Az arcok ezért
voltak vidámak, de erős a gyanúnk, hogy másodikán már ismét elborulnak, mert hát csak

A Magyar Távirati Iroda jelenti: Az április
10-i magyar-cseh határincidens megvizsgálására
kiküldött 2 bizottság vasárnap délben a himi
tetőn 318-as magaslati pánton találkozott. A
két bizottság mindenekelőtt azt óhajtotta megállapítani, hogy az Összetűzés magyar vagy cseh
fenhatósági területen folyt-e le. A kérdés eldönthető nem volt, mivel a határvonal értelmezése
kOrül nézeteltérés merült fel. A magyar felfogás
szerint, amelyet az eddigi gyakorlat is igazolt,
a határ az erdővágás, ezt eddig is teljességében a járőrök is használták, mivel a vágás
kOzépső kijárt részén kivül északra és délre
is vannak kocsinyomok.^Ezzel szemben a cseh
felfogás szerint kOzOs használatra csupán a
kOzépső kitaposott sáv szolgált. A két bizottság
ellentétes véleményét jegyzőkönyvbe foglalták.
Hasonlókép eldöntetlen maradt a kérdés, hogy
melyik járőr használta előbb fegyverét. Szedlacsek caeh őrmester halála körülményeire nézve
megállapították, hogy Szedlac^ek a fegyveres
Összetűzés következtében a helyszínen halt meg.
A cseh lapokban közölt azok a hírek, hogy
Szedlacseket a magyar vámőrök elhurcolták,
bántalmazták és u'ána meggyilkolták, a bizottság megállapítása szerint teljesen valótlanoknak
bizonyultak.
A Narodni Lisly irja: Tegnap és ma ismét
megtiltották a vasúton magyar részről érkező
(A Szeged tudósítójától)
Közel kilenc évi i
magyar állampolgárok csehszlovák területre való szomorú tetszhalál után végre megelevenedett |
utazását, ugy hogy valamennyien kénytelenek az élet a fogadalmi templom csonka falai kövoltak visszatérni. Továbbá kiutasították a Po- zött. Valami csodálatosan erős akarat támaszzsonyban tartózkodó magyar
állampolgárok totta föl a háború eíső szegedi halottját ebben
az akaratnélkOli városban, de föltámasztotta. Az
egész sorát 24 órás határidővel.
A pozsonyi minisztérium, mint ismeretes, élet ugyan még nagyon gyenge benne, olyan
minden kiutasítást jóváhagyott és az összes gyenge, mint valami súlyos betegségből felfölebbezéseket elutasította. Kassán a kiutasítást épült gyermek éleíe, a járása bizonytalan, minelrendelő végzést azonnal kézbesítették az ér- den pillanatban a visszaesés veszedelme fenyedekelteknek. Ezzel egyidőben a kiutasítottak geti, mert hát nagyon, de nagyon kevés életerő
lakásán megjelentek az adóhivatal közegei és táplálja. A föltámasztó akarat végső diadalában sokan hisznek és ez a hit mégis csak tápadóhátralékok cimén bútorokat, zongorákat foglálja az akaratot.
laltak le, sőt üzleteket is zár alá helyeztek. A
vonatjárat Hidasnémeti és Csány között szüneA tavaszi nap vakítóan sziporkázik az éledő
tel. A magyar utasoknak Csány tói Hidas- romok fölött. Az omladozó Szent Dömötörnémetiig, a cseheknek pedig Hidasnémetitől templom ósdi tornyából mély bugással ömlik a
Csányig gyalog, vagy kocsin megengedik a harangszó és elvegyül a csonka falak között
közlekedést.
lüktető munka zajával. Messziről ugy látszik,
A budapesti egyetemre a húsvéti ünnepektől mintha a romtemplom hatalmas testének északi
visszatérő egyetemi hallgatóktól — mint a részét rácso3 kalitkába zárta volna valami játéKassai Hitlap ungvári tudósítója jelenti — a kos kedvű óriás. A kalitka közelről azután
rendőrigazgatóság elvette az útleveleket és azok megnő, kiterjed a vékony lécek öles fenyőszávisszaadását megtagadta. A rendőr igazgató erre lakká változnak, amelyeknek tetején, fönn a
vonatkozólag a következő információt adta az csonka falak szédítő magasságában parányivá
említett lap tudósítójának: Az egyetemi hallga- \ törpült fekete emberalakok mozognak.
tóknak, akik Budapestre akarnak menni, nem
Az állványfák lábánál i3 lázasan lüktet a
adnak útlevelet és akiknek van, azoktól elveszik. munka. Téglával, homokkal, mésszel, cementtel
Ezzel elejét akarják venni, hogy a budapesti megrakott szekerek zörögnek az Iskola-utca
egyetemen uralkodó szellem megfertőzze
az rücskös kövezetén és tartalmukat magas halegyetemi hallgatókat.
mokba rakják a templom köré. Ügyes kezű
ácsok iveket tákolnak össze az egyenes deszkákból, villog a szekerce, harsog a fürésr, pu- f
— K Ü L F Ö L D . A dublini vasúti állomásnak
egyik
fog a kalapács. Távolabb maltert kavarnak, az
katonai őrházát aknával fölrobbantották. Az arra haladó
oltott mész tejfölösen vegyül össze a szürke
vonat utasai közül 17- en könnyebben megsebesültek,
homokkal. Gerendákat vonszolnak, téglát, hoA környező házak tetőiről golyózáport zuditottak a
mokot talicskáznak látszólag minden rendszer
katonai őrségre. — Bonar Law angol miniszterelnök
nélkül, a valóságban azonban minden erő ponszabadságra utazik. — Stinnes megvásárolta a Franktosan, szinte óramüszeriien működik. A látszófurter Nachrichten cimü lapot. — A Szent
Piterlagos rendszertelenség mögött halálosan kotemplomban a pápa és Jonnard francia nagykövet jelenmoly rendezer uralkodik, minden vaekapccmak,
létében mintegy 2o.ooo francia zarándok részvételével
minden összekötő gerendának baiározott rentörtént meg Theresa francia apáca boldoggá avatása.
deltetése van, ha csak egy kapcc* téved el a
— A budapesti ügyvédi k a m s n i közgyű- gerenda rengetegben, ha csak egy gerenda nem
lése. A budapesti ügyvédi kamara vasárnap oda kerül, ahova tartozik, az egész gerendavár
tartotta évi közgyűlését. Papp József elnök be- összedűlhet és maga alá temetheti a munszámolt á kamara mult évi működéséről. Pop- kásokat.
per Tódor főtitkár foglalkozol! a pénzügyA megindult munka egyébként csak belülről,
miniszter leiratával, amellyel a budapesti ügyvédek forgalmi adó átalányát 3000 millió ko- a templom hajójából nézve, bontakozik ki telronában óhajtja megállapítani. Bródy Ernő fel- jes nagyságában. A templom hajója mai állaszólalásában erősen tiltakozott az ellen, hogy potában holmi ősegyiptomi homokból kiásott
esetleg alantas közegek betolakodhassanak vala- romhalmazhoz hasonlít. Olyan különös érzés
mely ügyvéd irodájába és ott adókulcs-ürügy fogja el az embert, amint végig sétál a tátongó
alat» kutathassanak. Az előadó jelentéséhez pinceüregek fölött, amelyekből hűvösség settenpólast indítványoz, amely arról szól, hogy a kedik elő. A pinceüregek boltivei csonkán, bekamara legkésőbb május 15-ig tartson uj köz- fejezetlenül borulnak a sötét mélység felé, a
gyűlést a további teendők megállapítására. Töb- moho3 téglasorok közül néhol halványzöld fűbek hozzászólása után a közgyűlés az előadó szálak áhítoznak a napfényért. A háttérben az
javaslatát azzal, hogy legfeljebb egy és fél öreg Dömötör-templom kopott fala támaszkodik
milliárdig mehessen a vezetőség az egyezmény- a még kopottabb toronyhoz, amelynek megfeben a pénzügyminiszternél, szótöbbséggel el- ketedett keresztje körül fehér galambok keringenek. Az öreg templom lábánál össze-vissza
fogadták.

kiderül, hogy a nagyobb számok nem jelentenek nagyobb értéket is.
A tanácsülés hangulata is nagyon tavaszi
volt. Apró, jelentéktelen ügyek kerültek elő a
poros papircsomók közül é3 megtörtént, ami
emberemlékezet óta nem fordult elő, hogy mire
tizenegyet ütött a városházi órája, a tanácsülés
is véget ért. Csodálkoztak is rajta szörnyen a
jó tanácíbéliek. Egyszer C8ak wonban nyílt a i
ajtó és mosolygó arccal lépett be rajta Berzenczey Domokos. „Biztos pénzt hoz, azért mosolyog" súgta valaki. A műszaki főtanácsos
vékony papírlapokat tartott a kezében és a kérdő
tekintetekre azzal felelt, hogy ,versl«
— Akkor berekesztem a tanácsülést — mondotta gyorsan a polgármester — és — az újságírók
felé fordult — ami ezután következik, az már
a tanácsülésen kivül való dolog.
Berzenczey azután felolvasta a hőskölteményt
és a zengő ritmusok még jobban kiszélesítették
a hangulatot. A polgármester azonban nem
várta be a végét, eltűnt szobája párnázott ajtaja
mögött és a tekintély diplomatikusan megvédelmeztetett. Nemsokára azután kinn a rügyező
korzón, a nyíló orgona illattengerében hangzott
fel egy-egy jóízű kacagás.

Séta az éledő templom-romok

között.

heverő hatalmas fehér mészkő tömbökre hullik
a fehér napfény. Azután hirtelen a magasbi
szöknek a csonka-templom pirostéglás falai.
Mindenütt csonka vonalak, csonka ivek hajlanak az ég felé. A félbemaradt épületkolosszus
a megtört vonalak miatt nem kelt egységes
hatást, az egyes részletek külön-külön élnek,
minden harmónia nélkül, a vonalak szétesnek,
a fikok kiterülnek, nincs még, ami összefogja,
centralizálja őket.
A főoltár fölött, a templomhajó mélyén már
élet költözött a romokba. A hatalmas állványfákra erősített deszkákon emberek mászkálnak,
szédítő nyugalommal a szédítő mélység fö!ött.
A két csonka fal végződést összekötő íy sárga
deszkakerete már áll és mindkét végén erősen
dolgoznak a kőművesek. Először a legfelső
téglasorokat szedik le, mert az időjárás meglazította a téglák kötőanyagát. A második fv
keretét most készítik az ácsok a templom előtti
téren. Nemsokára azt is fölállítják.
A munka gyorsan folyik, de alig van látszatja. A föléledt romok közt a segédmunkásokkal együtt ugyanis mindössze ötvennégy
munkás dolgozik, akik közül csak kilenc a kőműves, a többi áci, lakatos és állványozó . . .
De ar.ért remélik a munkavezetők, hogy ebben az évben tető alá kerül a templom hajója,
— ha addig ki nem merül az életerő, a pénz.
Jövőre talán egy lépéssel tovább halad a
munka és három év múlva talán a két büszke
torony is felemelkedik.
A serényen folyó munkának sok látogatója
akad, de valamennyi között a leggyakoribb dr.
Prelogg József, a városi főgimnázium igazgatója, aki minden délutánját ott tölti a csonka
falak között, fölmegy a magas állványokra, elbeszélget a munkásokkal és gyönyörködve nézi
a föltámadt tetszhalott fokozatos éledését.
(m. I.)

Lloyd George programot adott.
Lloyd George a Manchesterben beszédet mondott, amelyben kifejtette a liberális párt programját. A liberalizmus első nagy kötelessége, hogy
megszüntesse a kard zsarnokságát. Uj háború
a civilizációt olyan szakadékba taszítaná, hogy
onnan évszázadok multán tudna csak felemelkedni. A kapitalizmus és a munka között szorosabb együttműködésnek kell létrejönni. A liberális pártnak szembe kell fordu'ni a szabadforgalmat fenyegető veszedelmekkel. Három dologtól kell megszabadulni: a Mac Kenna-féle tarifától, a párisi határozatoktól és az ipari védőtörvénytöl. Más veszély fenyeget a szocializmus
és a pacifizmus részéről. Mindkettő rabszolgaságba igyekszik hajtani a munkásságot. A munkásságot a liberalizmus szabadítja fel és a liberalizmus feladata most az, hogy a munkások
szabadságát megóvja.
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A szinjátszás válaszutja.
{A Szeged tudósítójától.) A Szeged vasárnapi ták és hősük me^szenréiyesitósét és a hangulatszámában Darvas Lili beszélt a színjátszás mai keltést pusztán hangjukkal és játékukkal végezproblémáiról és néhány olyan kérdést érintett, ték. Ezek a nagy színészek lelkűkből szerezték
amelyek kétségkívül a színpadnak ma legégetőbb szinte mágikus erejüket és nem öltözőikből.
kérdései. Nem lehet tagadni, hogy most áll a Valójában az erős személyiségű színész egyészinjátszás azon a válaszúton, amelyhez például nisége mindig többé kevésbé elnyomta annak
akit játszott és az expresszioa festészet már egy negyedszázad elötí elérke- a személyiségét,
1
zel! és ugy ére?zük, hogy tovább már valóban nizmust ak ez a formája hosszú múltra tekint
nem igen lehet halasztgatni nekünk magyarok- vissza és mély gyökereket vert a színészetben.
nak sem annak elhatározását* hogy merrefelé Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a színész
túlságosan közel van az élethez, semhogy azt
induljunk.
A külföldi színpadokon — kivált Német- utánozza A színész legyen önmaga és csak a
országban és Oehországban, de kisebb mér- közönség lássa annak, akii játszik.
tékben Frarcia- és Olaszországban is — már
Jessnar kísérlete.
mindenütt kísérletek történnek a színjátszásnak
Igaza van Darvas Lilinek abban is, hogy a
modern irányban való reformálására.
Mint
legnagyobb nehézség az, hogy a színműirodalom
minden egyházi szakadás is abból indult ki,
még szintén nem találta meg a helyes utat és
hogy az egyház iránti loyális ragaszkodásból a
egyelőre még maga is tapogatódzik. Csehov,
régi tradíciókat akarták még szilárdabbá kováStrindberg es Ibsen drámáiban is megvan a
csolni, éppen ugy a realizmus bukását is az
hajlandóság arra, hogy átlépjék a realizmust és
hozta magával, hogy a realista irányzat rajongói
bizonyos mértékben a spirituális szimbolizmus
tufzásba vitték a realizmust, hiszen » XIX.
felé hajlanak, de azért persze ez még nem az,
s z á ^ L m á s o d i k f.lének a vé^efelé mind erőamit a modern szinjátszás keres.
sebben nyilvánu't meg az a törekvés, ho^y
Érdekesek Jessner kísérletezései a berlini
még a romantikus és fantasztikus darabokat
Állami Színházban, aki a Salzburgba visszais ugy állítsák be, hogy azok teljesen élethűen
vonult. Reinhardtot akarja elfeledtetni a berhassanak, mintha a színtér* a szereplök és az
liniekkel, Jessner a darabokat lépcsőzetes emelesemények a valóságban is előfordultak volna.
vényen játszatja és igen érdekes például a III.
Wagner például színpadi instrukcióibin szigoRictiard előadása Jessner rendezésében. III.
rúan előirta, hogy a najádok, büvöa kertek,
Richárd, mint Qloncester grófja, a legelső lépszívárvány-hidak, sőt még a tűzokádó sárkány
csőfokon áll hófehérre festett maszkszerü arccal,
ia ugy szerepeljenek* hogy a valószerűség látfekete függöny előtt, majd ahogy közelebb és
szatát keltsék.
közelebb jut, a királyi trón feljebb és feljebb kerül
A realizmus csődje
a lépcsőfokon, mikor pedig felajánlják neki a kia ssentkai ábrázolásban rályi koronát, a legfelső lépcsőfokon áll és onnan
Nagy szerepet játszik a realizmus csődjében csak akkor kerül le, amikor hires .királyságot
a színpadi mechanika fejlidése is, hiszen Rein- egy lóén" kiáltás után kardjára, mint valami
hardtforgó és Linnebach és Hasait drezdai nádparipára ülve, leiovagol a legalsó lépcsőre,
sűiyedö színpadai éppen hallatlanul komplikált hiszen akkor már ő bukott király és bukott hős
voltuknál fogva már eleve magukban hordták a is. III. Richárd és kísérői vérvörös ruhában
pusztulás csiráit. Ma már Linnebach maga is játszanak Jessner színházában, élénk ellentétben
belátta, hogy rossz uton indu't el és Drezdában Richmond hófehérbe öltözőit hiveivel. Az utolsó
ma már hihetetlenül leegyszerűsítenek mindent •pilógu&szerü beszédei is Richmond hófehér
és csak a nagy vonalak tisztaságára ügyelnek. ruhában mondja el, hófehér függöny élőit, igy
A színpadi masinéria alkonyát gyors lépések- is kiemelve jellemének tisztaságát.
önkéntelenül is felvetődik a kérdés, hogy
kel siettette a villamosság hajnalhasadása és ez
mi marad még
alatt nem a vil'amosvilágítás hajniihasadását ilyen interpretáció mellett
kell érteni, hiszen ezt már elég régen használ- Shakespeare darabjából ? A XV. század Angliáták, hanem azokat a lehetőségeket, melyekre jából bizony édeskevés marad meg, azemocióAppia 1193-ban Wagnerről irott könyvében nális szimbolizmus jóf rmán mindent maga alá
mutatott rá tudniillik, hogy a fény és árnyék temet és nem ig n hiss?ük, hogy Shakespeare
változása milyen nagy hatással van a jelenetek motívumai és finom jellemrajza nagyon érvébeállítására. A festett égboltok — legalább a nyesülne. jessnernél III. Richárdot és Othellot
külföldön — lassan-lassan átengedték a terepet ugyanazon a két hangon játsszák, melyek közül
eredeti fényképekről készült és azokról ve Lett az egyik lágy és szinte suttogó, míg a másik
felhőképeknek, de ha Schwabe-Harait nagy- durva és érdes, mint a ráspoly. Az emberből
szerű találmánya szinte a tökéletes reslizmus Jessner maszkot csinál és nem hisszük, hogy
erejével hatott is, mégis polárisán ellenkező ez lenne a modern színjátszás helyes utja.
hatást váltott ki, mert az uj világitószerkezet Szinte he'yeselni kellene akhor még azt a kíséráltal nyújtott lehetőségek mindinkább arra bírták letet is, amelyik nem is áll olyan messze Jessa rendezőket, hogy a fényt a maga kedvéért és ner tői, tudniillik hogy Angliában most kisérletazokért a hatásokért használják, melyeket azok képen utcai ruhában játszották Shakespeare
a szemre és az érzékekre gyakorolnak.
több darabját.
A fény hatásának második eredménye az vo't,
Hol van Jogosultsága a tiszta
hogy a hátteret kezdték mindjobban
egyszerűexpresszionizmusnak ?
síteni, hiszen most már a hátteret is jobban
Az expresszionista színháznak kétségtelenül
lehetett látni a dúsan ráömlö fényben és így
mindjobban kitűnt, hogy tájképet nem lehet meg van a jogosultsága, de nem a drámában,
realisztikusan ábrázolni festett vászonnal. Ettől hanem a lírában: a ballettben és például Wagkezdve azután már csak a fő formákat, a .jel- ner darabjaiban, de semmi esetre sem tölthet
lemző formákat" ábrázolták a színpadon és a be mindent az expresszionizmus, hanem csak
realizmus kezdett meghátrálni az expresszionizmus egy része lehet az előadásnak. A jövőben az
expresszionizmus bizonyosan soha nem hitt
elől a színpadi ábrázolás terén.
régiókat fog még elérni, különösen az ábrázoA scenikai ábrázolás evolúciójának lásban és az emocionális szuggesztíóban, de
hatása a színjátszásra.
három felvonásos expresszionista drámákat, ex
Ez az evolúció természetesen magával kellett, presszionista előadásban, ugy hisszük, nem igen
hogy hozza a színjátszás megváltozását
is. fogunk látni.
Sokáig annál jobban becsülték a színjátszót,
Tulajdonképen nem is a színpad áll az
mennél jobban el tudta tüntetni saját egyéni- expresszionista színjátszáshoz
a legközelebb,
ségét a felvett szerep alatt és mennél hanem a pódium, amely a színészt egészen
szélesebb és konlrasztdusabb volt az a terület, közel hozza publikumához.
Bécsben Remhardt
melyen mozgott. De az emberi alkalmazkodási tett ez iranyoan fényes eredménnyel kísérletet,
képességnek is megvannak a maga határai, aki a Burg híres Redoutens'aljában rendezett
így ezután mindjobban megnyilatkozott az a be színpadot. Voltaképen ez nem is színpad,
tendencia, hogy a színészek kiszemelnek egy- hanem egyszerű pódium, kulisszák sem igen
egy typust, amelyik nekik a .legjobban fekszw" vannak, legfeljebb egy két, te jesen a terem
és csak annak köréből választanak szerepeket. barokk stílusában tartott >>j!ó és ablak. A
Az igazán nagy színészek, mint péidáui Sarah rivaldafény és a színpadi világítás itt teljesen
Bernhardt, Eleanore Duse és Qiovanni Grasso hiányzik: ugyanaz a csillár szórja fényét a
sohasem tartoztak ehhez a typus-hajhászó cso- színészre és a publikumra is. Oazzi Turmdotporthoz, ők mindig a saját maszkjukat használ- ját mutatta itt be tö >bek között Reinhardt száz

százalékos sikerrel, de azt sem lehet elvitatni,
hogy ez a darab különösen vág a Redoutensaal
barokk stílusához, hiszen csapa velencei maszk
játszik, benne.
Ebben az irányban valóban szinte beláthatatlan lehetőségek nyílnak az expresszionista
szinjátszás előtt és valószínű, hagy ezeket a
lehetőségeket ki is fogja használni, viszont az

is. tény, hogy szélsőén expresszionistortlőadúSr
ban. örökbecsű klasszikusok éppen értékeik javát
vesztik el. Éppen ezért a klasszikus darabok
rendezésénél helyes lesz az *aiany közép ui*-at
betartani, ami persze nem jrstenti egyben azt
is> hogy görcsösen ragaszkodjunk elavult é&
ósdi felfogásokhoz. Da vájjon akad-e valaki,
aki roegta alja a helyes középutatat ?

Nem emeltük

•V

május elsejére a Szeged előfizetési és példányonkénti árát,, dacára annak, hogy a munkabérek mintegy negyven százalékkal emelkedtek
és az újságpapír ára egy végeláthatatlan létrán
rohan föl a hihetetienségig. Nem emeltük a
Szeged árát, hiába drágították meg az összes
fővárosi újságokat, mert nem akarjuk ismét
megnehezíteni az olvasóknak má» szinte nélkülözhetetlen mindennapi szükségletét: az újságot. Azonban a hirlapkiadás amúgy is nagy
áldozatokat ró a kiadóra akkor, ha nem fogadunk el .olcsó papírt" senkitől sem. A papirt
mégis meg kell venni és a munkabéreket fizetni is
kell. Ezért elhatároztuk hogy az egyre szaporodó
kiadásokat csak némiképen is enyhítsük: a
hirdetések árát május elsejétől mérsékelten felemeljük. Hisszük, hogy hirdetőink belátják ezt
a kényszert és továbbra is szorosan együttmaradnak a Szeged-det.
A Szeged uj hirdetési árai a következők:
Hasábszélesség 80 milliméter.
Magasság milliméterenként számítva.
Fél hasáb (39 mm.) széles l-szeri közlésnél K 12.—
2—10-szeri
.
„ 11.—
10-nél többszöri
,
, 10.—
Egy hasáb (60 mm.) széles l-szeri
.
. 29.—
2—10-szeri
.
. IS—
10-nél többszöri
,
„ 16 —
Hirdetések a szövegoldalon, vagy kikötött helyea
25*1,-81, szalaghirdetés 50'|,-al drágább.
Apróhirdetések közt minden szó 10 kor., kövér
betűkkel 20 kor., külön sorba szedett cimek 40 kor.
Gyászjelentések, mérlegek, részvénytársasági közgyűlési meghívók kétszeresen számíttatnak.
Szövegközötti közlemények, reklámhirek soronként
l-szeri közlésnél K 200.—
2—10-szeri
.
» 150.—
10-nél többszöri
120.Nyílttéri közlemények, családi értesítések, orvosi
hírek sora 200 kor., de legalább 1000 kor.

— Lapunk legközelebbi száma, a május
elsejei munkásünnep mi itt csütörtökön, május
3-án reggel a szokott időben jelenik meg.
— Huszonöt esztendős a Kasa-vigadó.
Huszonhét évvel ezelőtt, a bérlete lejárta után,
Kass János kivonult a Tisza-szállóból, amelyet
a rekonstrukció befejezése után való felépítése
óta bérelt. És visszavonult a Maros-utcában
épült házába, ahol a pihenés ritka és előtte
addi£ ismeretlen óráit élvezte. Ám a munkához
szoko't, dolgos és fáradhatatlan Kass János
beleunt a tétlenségbe, tervezgetni kezdett és
csakhamar megérlelődött benne az elhatározás : a város fejlődésének és a közönség igényeinek megfelelő vigadó építésére. Megvásárolta a
Stefánia e ött elterülő szabad tel et, elkészíttette
a vigadó tervét és csakhamar megkezdte az
építkezést. A munka szépen haladt e Őre és 1898
május elsején megnyílt a Kass-vigadó, amely
egyelőre csak kévéházi és éttermi üzemre szorítkozott. A pompás épület emeleti traktusában
ny rt elhelyezést az Otthon Egyesület és a LloydTársulat. A közönség csodájára járt a páratlanul szép, tágas és levegős kávéhőzi és előkelő ízléssel berendezett éttermi helyiségeknek
és büszkén mutogatta az idegenből idekerült
ismerőseinek, akik kivétel nélkül hírét vitték a
minden komforttal ellátott Kass-vigadónak és
országszerte hires konyhájának, amelynek hírnevét néhai Kass Jánosné alapozta meg, a jótéko yságáról ismert úrinő, akinek emlékét még
ma is kegyelettel őrzik mindazok, akik ismer-
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ték és bőkezűségének élvezői voltak. És sokan
voltak. Teltek, multak az évek, a Kas?-vigadót
szárnyára vette a hir és aki idegen a városban
megfordult, el nem mulasztotta, hogy meg ne
tekintse a pompás épület Ízléses berendezését
és különösen a fővárosi irók és művészek keresték fel gyakran az ízes és bőséges konyhája
miatt is. A Kass-vigadó azónban nemcsak a
vigadóknak volt menedékhelye, de igen sokaknak azok közül, akik nincsetlenségben szenvedtek és akik a könyörületes szivek jóságára rászorultak. Az elhunyt Kassné, a csupa szivasszony és Kass János, a jótékony és munkás
ur, sok sok diákkal osztotta meg a falatját és
jelentősen kerültek a háziszegények gárdájából
is, akik sose hagyták el a Kass-vigadót üres
kézzel és üres gyomorral. A dolgos kezek munkájának eredménye nem maradt el, a Kassvigadónak mind nagyobb közönsége akadt
és jó hirneve fokezódva terjedt szerte az országban és az ország határán tul is. Alig egy
évtized után, az üzem egyik éltető lelke, Kass
jánosné, kidőlt az élők sorából. János urat lesújtotta a nagy csapás, de a gyász friss hetei
után újra kezébe vette a vigadó üzemének irányítását és a háború alatt megvalósította régi
tervét, szállodát rendezett be a vigadó emeleti
helyiségében. Ez a ténye nagy és érezhető
hiányt pótolt és öregbítette elsőrendű üzemének régi és jó hírnevét. Kass János prototípusa az előkelő izlésü, áldozatkész és a korral haladó munkás embernek, aki nemcsak a
foglalkozásában, de társadalmi téren is minden
időben megtette a kötelességét. A művészeteknek lelkes oarátja és támogatója, a 'jótékonyságnak meleg szivü gyakorlója és minden nemes ügynek pártolója és felkarolója. Érdeme,
hogy a saját érdeke mellett tekintettel volt mindig a város fejlesztési érdekére is és válságos
időben nem kiméit se fáradságot, se anyagi
áldozatot, hogy ezt az érdeket a hasznos polgár
legjobb akaratával szolgálja. A Kass vigadó
huszonötesztendös jubileuma tulajdonképp az
ő jubileuma, az ő munkás és mindig a jóra
törekvő hasznos életének egyik jelentős határköve, amely mellett érdemes is, kell is, ha csak
egy pillanatra is, tiszteletadással megállani. A
foglalkozásban innen-onnan egy felszázada lesz,
hogy mindenek becsülése mellett végzi feladatát, amivel nemcsak a személyének és a névnek, amelyet visel, szerzett tisztelőket, hanem a
foglalkozásának is. Két év előtt a fiára, ifj.
Kass Jánosra ruháza át a Kass-vigadó tulajdonjogát, aki méltó hajtása a munkás és pihenésre érdemes apának, aki még mindig tevékenykedik az üzemben, mint az olyan ember,
akinek a munka az éltető elementuma.

— Milyen egyesületbe léphetnek be az
egyetemi hallgatók ? A budapesti egyetemi
tanács egyik legutóbbi ülésének határozatából
kifolyólag néhány nappal ezelőtt érdekes rendelet jelent meg a budapesti Tudomány?gyetem hirdető tábláján. A rendelet pontosan megszabja, hogy az egyetemi hallgatóknak mily
egyesületekbe szabad belépni. Névszerint fölsorolja az ifjúsági egyesületeket, amelyekbe a
hallgatók minden külön engedély nélkül beléphetnek. Huszonhat ilyen egyesületet állapit
meg ez a rendelet. Ezek között szerepelnek a
régi ifjúsági egyesületek s valamennyi bajtársi
egyesület. Kimondja a rendelet, hogy a felkarolt egyesületeken kivül más egyesületekbe
egyetemi hallgatók csak ugy léphetnek be, ha
előzőleg folyamodványt nyújtanak be az egyetemi tanácshoz és a folyamodványhoz mellékelve az illető egyesület alapszabályait.
— Megalakult a Méhési82Övetség. A
Duna-Tiszaközi Méhészszövetség április 29 én,
vasárnap tartotta alakuló közgyűlését Szegeden
Staub Elemér mezőgazdasági kamarai elnök
elnökletével. Takács Qyula méhészegyesületi
elnök ismertetése alapján kimondották a nagyszámban egybegyűlt méhészek a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara területén a méhészszövetség megalakítását. A szövetség elnökéül Takács Qyulát választották meg.
Legújabb divatú fátyolharisnyák minden
színben még mindig olcsók Lampel és Hegyinél
Püspök-téri bazárépület.
— Aranypénzt loptak az állampénztárból.
A központi állampénztár egyik igazgatója bejelentette a főkapitányságon, hogy az állampénztár helyiségében ismeretlen tettesek feltörlek
egy kazettát s abból 10 és 20 koronás aranyakat loptak el. Arról, hogy mikor és hogyan
jutóit be a vakmerő betörő a helyiségbe, a feljelentő nem tudott útbaigazítást adni. Legalább
ll/t—2 óra hosszat kellett dolgoznia a kazetta
feltörésén. A betörő csak az aranypénzt vitte
el, semmi más értékhez hozzá nem nyut. A
főkapitányságról kiküldött detektívek semmi
olyan bűnjelre nem akadtak, amiből a tettes,
vagy tettesek személyére következtetni lehelne.
A nyomozásnak eddig még semmi eredménye
ninc?.
— E l h u n y t a j s i g i r ő . Vidor Jenő hírlapíró, a Magyar Távirati Iroda munkatársa hosszú és kinos szenvedés után ma reggel > órakor 40 éves korában meghalt. Fiatal özvegye gyászolja.
M i n d e n n e m ű g é p j a v í t á s t , villany- és gázszerelést
legpontosabban készit Havas mérnök, Fodor-utca 2.
Telefon 17—79.
74a

— Tömörkény látván emlékezete. A Tömörkény Irodalmi Társaság ifjú és lelkes gárdája szép emlékünnepet rendezett vasárnap dílután Tömörkény István egyszerű, fakeresztes
sírjánál a belvárosi teme'öben. Az ünnepséget
több gyászbeszéd vezette be, majd egy borostyán koszorút helyeztek a sirra. A koszorút
nemzetiszínű szalag díszítette a következő felírással: nA szegedi rög kincskeresőjének, a
Tömirkény Irodalmi Társaság." A szerény, de
részvétteljes ünnepségen megjelent Móra Ferenc,
a Dugonics-Társaság titkára, de a város hatósága nem találta szükségesnek, hogy a város
örökemlékü nagy fiáról, halálának évfordulóján
valamilyen formában megemlékezzen.

— Jövő évben készül el a tápéi csatorna.
A múlt évben — mint ismeretes — állami kölcsönnel megkezdték a tápéi földek vadvizlevezető csatornájának az építését. A csatorna legfontosabb szakasza az idén, értesülésünk szerint,
elkészül. Az ármentesitő társulat az építkezés
költségeire ujabb három millió kölciönt kért a
kormánytól.
— A dekoltázs és egy spanyol szerzetes.
Calasanz páter elhatározta, hogy a spanyol főváros társadalmának erkölcsét megjavítja. Ezért
dühös prédikációkban kikelt a spanyol divat
ellen és különösen a nők öltözetének mély kivágását kárhoztatta. Legutóbbi prédikációja alkalmából egy egész sereg asszonyi fényképet
mutatott be a feszült érdeklődéssel hallgató híveknek. A bemutatott fényképek között magának a spanyol királynénak egy erősen dekoltált
képe is szerepelt, mire a hallgatóság zajos felháborodásba tört ki. Ennek következtében a
madridi püspök betiltotta a szerzetes többi prédikációját és egy spanyol kolostorba szállítja.
— A klztisztviselők m i j u a l k e d v e z m é n y e s ellátás* Az 1923. évi kedvezményes lisztet és zsirt a
Püspök téri főtizletben, a cukrjt és sót pedig4^Morváth Mihály-utcai fiókárudában a Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete a következő sorrendben osztja
ki: Május 3-án 2ool—24oo, 4-én 24oI— 28oo, 5-én
28ot—32oo, 7 én 32ot—36oo, 8án 36ol-töl végig, 9-én
l - 4 o o , 11-én 4ol—8oo, 12-én 8ol—12oo, 14-én
12ol —16oo, 15-én 16ol—2ooo-ig. Azok az igényjogosultak, akik a rókusi városrészben laknak, a kedvezményes ellátást a Kossuth Lajos-sugáruti fióküzletben
kapják, ahol az osztás már május 1-én kezdődik. A
Nyukosz tagjai az ellátást május 5-én, szombaton a
Vasúti Központi Leszámoló-Hivatalban veszik át. Azok
a Máv. nyugdijasok, akik kedvezményes ellátásukat a
Máv. Fogyasztási Szövetkezet Szegedi Fiókjának Valériatéri üzletében vételezték fel, azok a jövőben a kedvezményes ellátásaikat a Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete Vitéz-utcai fiókárudában fogják azt megkapni,
ugy mint a május hóban a következő sorrendben:
Május hó 11-én A-K-ig, l2-én K—S-ig, 14-én Sz—Z
betűig bezárólag. A kirendeltség ezúton kéri az igényjogosultakat, hogy a kedvezményes ellátást személyesen átvenni, vagy pedig az átvételnél jelen lenni szíveskedjenek.
O l c s ó fQrdffkádak Feketénél. Telefon 10-72. 355a

— Kigyulladt egy kenderszállitó kocsi a
Kossuth Lajos-sugáruton. Ma délelőtt a
Róius-állomásró! egy nagyobb teherkocsi kenderkócot szállított a kendergyárba. A Kossuth
Lajos-sugáru'on, a gázgyár előtt összetalálkozott a kocsi az úgynevezett Kállay-vonattal,
amelynek kéményéből több szikra eseit a kend rkCc rakományra. A rakomány azonnal tüzet
fogott s a száraz kóc hatalmas lángokkal kezdett égni. A tűzoltóság azonnal kivonult a
helyszínre és rövid idő alatt eloltotta a tüzet.
Sikerült a rakomány egy részét megmenteni, a
kendergyárat azonban így is nagyobb veszteség érte.

— A textilmunkások bérmozgalma. A
textilmunkások sztrájkja, mint értesülünk, egye'őre változatlanul tart, bár remény van rá,
hogy a bék's megegyezés nem soká késik. A
Hazai Textilipari Rt. igazgatósága újólag tár
gyalásokat
kezdett sztrájkoló munkásaival,
de ezek egyelőre mereven ragaszkodnak — az
igazgatóság szerint — túlzott keveteléseikhez.

Figyelmeztetés nélkül tudja mindenki, hogy
a legtökéletesebb cipők legjutányosabban Robitseknél kaphatók. Külön mértékosztály luxuscipők készítésére berendezve. Feketesas-u. 16. egs

— Nápoly e g e alatt. E cimen tartja legközelebbi
előadását május 5-én i . u. 3 órakor a Belvárosi Moziban dr. Csengery János egyetemi tanár, kinek már
Rómáról tartott előadásai is oly nagy érdeklődést keltettek. A helyárak igen olcsók: 6o, 8o és loo kor.J

— H u s i á r m e n t e a b i r s e i k e n . Ágoston Márton
bejelentette a rendőrségen, hogy tegnap a korzó egyik
bérszékén felejtett egy huszármentét, amely félóra
múlva eltűnt helyéről. A rendőrség megindította a
nyomozást.

TELEFON-:

P é n z t á r 582.

— Felemelték a hatósági liazt árát. A
közélelmezési miniszterimban tegnap és tegnap
előtt fontos értekezlet volt a hatósági liszt árának emeléséről. Az értekezlet a hatósági liszt
árát május 1-től átlagosén száz százalékkal
emelte fel. A nullás a régi 96 helyett 190, a
főzőliszt a régi 71 helyett 143, a ktny ér liszt 37
helyett 78 korona lett. A május Mől esedékes
lisztjegyeket már a megállapított drágább árakon lehet csak beváltani.
— A fyógynövényiroda u j vezetője. A
A gyógynövény forgalmi iroda adminisztrációs
munkáinak az intézésével az iroda budapesti
központja dr. Dunszl Kálmán újságíró kollégánkat bizta meg, aki hivatalát már el is
foglalta.
— A Jffataorologiui Intézet időprognózisa:
Változó felhőzettel Túlnyomóan száraz és enyhe
idő várha'ó.
Wolfner-féle gépazljak, varró- és kötőszíjak bizományi lerakata, Benedek Pál és
Pia cégnél.

Szeged, 1923 májm 1.

Belvárosi Mozi

TELEFON:

Igazgatóság 258.

Május 1-én, kedden

KALANDOS HAZASSAG
(A mesterséges f é r j ) .

Mese egy szerelmes asszonykáról 5 felvonásban.
Főszerepben:

Luise Huff és Ida Darliílg.

Azonkívül:

REJTÉLYES HÁZ.
Keletindiai rege 6 felvonásban.
1

Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor.

S Z E G E D

Szeged. 1923 május 1.
— A tiszti elszállásolások fizetési dijának
felemeléseért. A szegedi szálló- lulajdono sok
háromtagú küldöttsége keres'e fel hétfőn délelőtt a polgármestert, akinek előadák, hogy a
tiszti elszállásokra lefoglalt szobákért a várostól
mindössze napi negyven korona térítési dijat
kapnak. Azt kérték, hogy tekintettel a május
elsejei lakbéremelésekre, a város is emelje fel
ezeket a térítési dijakat. A polgármester megígérte, hogy a méltányos kérést kedvezően intézteti el a tanáccsal.
. K a l a p k e l l é k e k georgettek, crep Maroquen
d u s választékban, olcsó napi áron SZATMARI
kalapüzlet, Kölcsey-utca 3. Royal-szálló mellett.
N i i kalapok legszebbek, legolcsóbbak
Nővéreknél, Iskola-utca 18.

Fazekas
mi

_ Z s i r s z ó d a m e r é n y l e t e g y a s s z o n y ellen.
A közkórházból jelentették a rendőrségnek,
hogy Kiss Antalné, Nemestakács-utca 3. szám
alatti lakost egy haragosa zsirszóddval
arculőntötte. A szerencsétlen asszonyt a szemklinikára vitték, mert a zsirszóda a szemébe hatolt.
Állapota súlyos.
Mindennemű kőny v.papir és írószer legelőnyösebben Lázár Lajos men. kolozsvári tanár könyvkereskedésében szerezhető be. Feketesas-utca 17.
Kállav dr. JoglHemináriama Paltavicinl-ntca
3 alatt fogad eséaa nap. Telelőn 89.
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Brilliáns,
arany, ezüst ékszer, kinaezüst
és műtárgyakért

rendkívül magas árat fizet

FischerTestvérek
ékszerészek

m w «

Szeged, Kárász-u. I 1 & *
Telefon 1 0 - 6 5 .

Földbirtokok, földbérletek, házak és üzletek
e l a d á s i t <a v i t e l é t k ö z v e t í t i
O o f «*ilr A
Ck 1 n y u S- áUp'- tanácsos. O, F, B.
rCiritV
rtliUU
által engedélyezett ingatlanforgalmi irodája, törv. bej. cég, S z e g e d e n , Iroda:
Attila-utca 7. Telefon: 5 - 6 9 . — Lakás: Stáclőuíca 8/b. Telefon: 13-39.
Telefon:
I q a z g. 455.

KOFEÓ HOEI

Telefon:
Pénztár 1185.

Kedden és szerdán,
május 1. és 2-án

Társadalmi dráma 5 felvonásban.
Főszerepben:

H E L L Ü

Ü O J H .

Azonkívül:

Elvarázsolt
királukisasszonu
5 felvonásban.
Előadások

k e z d e t e : 5, 7 és 9 órakor.

Tőzsdepapirokludá1
Kelen-bank
100

//Színház. & ff
U Művészei fí
A szinház heti műsora :

Kedd: Ocskay Kornél és Medveczky Bella, a Városi
Szinház művészeinek felléptével, 50 százalékkal felemelt
helyárakkal: Troubadour, opera. A. 5.
Szerda: Búzavirág, játék. B. 6.
Csütörtök: Palágyi felléptével: Az ördög. A. 6.
Péntek, először: Déry Rózsi felléptével: Bolond Istók,
daljáték. A. 7.
Szombat': Déry Rózsi felléptével: Bolond Istók, daljáték. B. 7.
Vasárnap d. u. Bajadér, operett. — Este Déry Rózsi
felléptével: Bolond Istók, daljáték.

Darvas Lili,
Vasárnap A válóperes hölgy-ben, ma a Búzavirág-ban szerepelt Darvas Lili. A két színjátéknak más-más a miliője, a levegője, a hangulata és más-más összetételű a figura, amelyet bennük Darvas Lili személyesített. A művésznő, aki valójában az, nemcsak a ruhákban
mutatott változatosságot, hanem a jellemfestésben is, hangban, testtartásban, mozdulatban és
a beszéd tempójában is. Színjátszásának a természetes és a földön járó beszéden kivül az a
lényege, hogy nem magát adja, de mindig azt
az egyént vagy típust mutatja és pedig minden
vonatkozásban, akit személyesít és ez adja meg
művészetének tartalmas értékét és kü!önö3 becsét. A beszéd, a szóejtés nála mindig a karakternek megfelelően történik és a lelkiállapotot: a csöndes nyugalmat vagy a nyugtalan
idegességet, a sziv keservét, buját, nagy belső
küzdelmeit nemcsak a szituációknak, hanem az
egyén természetének
megfelelően tükrözteti.
Ideálisan tiszták az átmenetei, a hangulat festései, sehol egy folt, egy nem odavaló szin,
hang, tekintet, vagy mozdulat, minden kikerekített nál?, persze a theatrálitás legkisebb jele
nélkül és a kedély napsütését éppen olyan ragyogó kolorirozással tudja elővarázsolni, mint
a borulat szürke és nyomasztó hangulatát. A
dikciója mindig az érzést adja vissza, ami sokféle és e sokféleségben jelentkezik skálájának
szélessége és rendkívülisége. Olyan, mint egy
szép és dus májusfa: minden van rajta és minden érték, ami rajta van.
Az utolsó két este két nem nagyigényű darabban szerepelt és mind a kettőben többet
adott, mint az iró, pedig Vajda Ernő tud is és
van is neki miből adni. Az ügyvéd feleségében
elmés és ötletes és az első felvonás végső jelenetében, a hisztériás jelenetben olyan, mint
egy zenekar, minden hangszert egyesit magában. Rekedtes hangja festi az izgalmát, szinte
ariikuíátlan már a hang és ami a nyomában
járt, az maga a teljes és megdönthetetlen siker.
A Búzavirág-ban,
ebben a félbus és félfekete
színjátékban, hogy fölibe , kerül az írónak, még
nem csoda, de az már aztán az, hogy a darabot ugy alátámasztja, ugy átfonj* a művészetével, hogy az nem inog meg, megáll és még
szórakoztatni is tudja a közönséget.
Szép három este volt. Egy rendkívüli talent u m : Darvas Lili adta hozzá a szépséget, a
művészet tisztaságát, csodás értékeit és a metier
tartalmasságát, ezenkívül az ifjúság báját és a
foglalkozás szent és áhítatos komolyságát. Ez a
három es!e olyan szép volt, mint egy szép
májusi dal, amelynek dallamaira jó is, kell is,
még idők multával is, visszaemlékezni.
* F i l h a r m o n i k u s h a n g v e r s e n y . Az eredményes működésben eltelt és ígízi kulturális hivatást betöl ő öt esztendő záróhangversenvét ma
délután tartotta a Belvárosi Moziban a Filharmonikus Egyesület. A közönség, a kulturát
terjesztő zenekar tagjaiban a lelkes karnagyot:
Fichtner Sándort ünnepelte, aki büszkeséggel
tekinthet vissza az öt esztendő nagyon becses,
fáradságos és értéket jelentő, tartalmas munkájára és eredményére. Mai műsorukon Mendelssohn .Hsbridák nyitánya, Mozart: Szimfóniája, Svendsen: Norvég művész élete szerepelt.
Készülten, a kei!'' finomságokkal és lendületesen hozta is a müveket, a zenekedvelők igaz
gyönyörűségére. A hangverseny keretében Gödri
Kató Agatha áriáját a Bűvös vadászból, majd
a Tanhauser Erzsébet belépőjét énekelte teljes
muzsikálitással, tisztán csengő hanggal és stilusérzákkel. A fiatal énekesnőt melegséggel ünnepelte a közönség és a zajos, hosszantartó tapsokra az Erzsébet áriát meg kellett ismételnie.

* A Városi Zeneiskola hangversenye. Közeledik az esztendős tanítási idő befejezése és
ilyenkor a Városi Zeneiskola megkezdi iskolai
hangversenyeinek sorozatát. Az elsőt, nagyszámú érdeklődő jelenlétében, vasárnap délelőtt tartotta a városi főgimnázium dísztermében. A hangverseny keretében igen tehetséges növendékek jelentkeztek,
akik nemcsak képességüket,
hanem
az iskola jó
szellemét, a tanitás helyes módját is igazolták.
A zongora tanszak növendékei közül igen ügyes
Gál Klára, erős zenei érzéket árult el Buttula
Ilona és Holtzer István (Bárányi János növendékei), sok érzést és technikai készséget mutatott Zucker Hilda és Armentano Lajos (Zucker
Simon növendékei), akik meglepő eredménnyel
szólaltatták meg a zongorát. Fejlődésre alkalmas tehetségnek bizonyult Friedler W altér gordonka lanitványa, Bartos István és W/eichherz Annának, akinek dr. Belle Ferenc a tanára, mindinkább érzésteljesebb lesz meleg tónusu hegedüjátéka. Az énektanszak növendékei közül (tanárnő
Sz. Ladányi Mariska) Kakuszi Etel és Schiller
Erzsébet énekelt biztos intonálással és kellemes
hanganyaggal. A szükséges zongorakiséretet
Felsmann Emilia, Muntyán Qizelh és Gruber
Erzsébet látta el biztos zenei érzékkel. A közönség sokat tapsolt és ez az elismerés egyaránt
szólt a növendékeknek és az eredményes tanítást
végző tanároknak.
* Hangversenyek i
Boktr Judith gordonkamlivésznő csütörtöki hangversenyén a Budapesten nagy sikerrel előadott gyönyörű
műsorát játsza. Jegyek Harmóniánál (Belvárosi
Mozi).

Nézzen be és győződjék meg,
hogy a régi Belvárosi Illatszertár
uj tulajdonosánál

Braun

325

Sándornál

eredeti francia parfümök kimérve is, francia
pouderek, orosz kölnivizek,
valamint különféle piperecikkek

óriási választékban, olcsón kaphatók
Kis-uíca,

Tóth

Péterrel

szemben.

Belvárosi Moil

Telefon: Pénztár 562.

Telefon: l g a z g . 258.

Május 2-án és 3 án, szerdán és csütörtökön
A szezon kimagasló

világattrakciója:

A csoda térő ember.
Megható életkép 8 felvonásban.
Főszerepben.

B e t t y

COítlpSOll.

Azonkívül :
r

Áruló hangok
Főszerepben:

AlCX

B.

FraitClÓ.

Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor.
ff

T a r t ó s
O

l

c

s

ó

CIPÓT
Cselik J á n o s
cipdiparl vállalatnál
kaphat
4J,
C s o n g r á d l - s u g á r u t 10

Kész

c i p ő k b ő l nagtj raktár.

kalapok £

átvarrása és vasalása a l e g j u t á n y o s a b b áron

Lézingernél, Kárász-utca 8.

8SZEGED

A vasárnapi eredmények.
SzAK—Zrínyi 6: 0 (3:0).
Biró: Vámos. A
SzAK végre lejátszotta formáját és hatalmas
arányú győzelmet aratott a mindvégig lelkesedéssel küzdő Zrinyi csapata ellen. A bajnokcsapat vasárnapi játékával igazolta a hozzá
fűzött reményeket, nagy technikai tudásához
lelkesedést is vitt bele a küzdelembe és igy
az eredmény nem maradhatott el. A csapat
legjobb része a közvetlen védelem volt, amely
hibátlanul látta el feladatát. Baumgartner néhány
veszélyes labdát bravúrral védett és tökéletes
volt a Beck II.—Vezér II. hátvédpár. A halfsorban Citrom volt a legjobb. A csatársorban
Megyeri mellett a Hapa—Solti oldal volt kitűnő.
Martonosi is kezd belejönni a balszélen és
Simon is elevenen mozgott. A Zrínyiben Elekes,
Wetter és Wiener tűntek ki. A gólokat Hapa,
Martonosi, Citrom és Simon rúgták.
Vasutas—SzTK
2:0
(1:0).
A Vasutascsapat biztos győzelmet aratott nagyméretű
pályáján, a tartalékolt Testgyakorlók ellen.
KAC—KEAC 0:0. A megsemmisített és a
KAC által 3 : 1 arányban megnyert mérkőzés
eldöntetlenül végződött. Az eredmény megfelel
a két csapat erőviszonyának.
Fövároal eredmények. Amatőr (Wien) —
MTK 3 : 2 . FTC-Törekvés 1 : 1 . UTE—BTC
3 : 1 . VAC-MAC 3 : •.
M e g o s t r o m o l t a k « g j l o n d o n i s p o r t t e l e p e t as
a n g o l k u p a d ö n t ő j é n Óriási botránnyal végződött
az angol kupa döntöje. A nagy meccset a Wenepleypark melletti uj sporttelepen tartolták meg. Az uj pálya
még nem volt teljesen kész, de azért 12o.ooo néző
részére adtak ki jegyet. Az összes jegyek elővételben
keltek el, ugy hogy mire a meccs megkezdődött és a
helyét mindenki elfoglalta, több mint 100.000 ember
rekedt kint, A rendőrség már egy órával a mérkőzés
előtt lezárta a kapukat, sőt körülzárta a pályát, hogy a
tömeg ne juthasson be, mert már egy talpalattnyi hely
sem volt. A kivülrekedt tömeg eleinte türelmesen várt,
később zajongani kezdett, majd nagy kiabálás támadt,
áttdrték a rendőrkordont, megostromolták az uj sporttetepet, ledöntötték a kerítést és elözönlötték az igy felszabadult sporttelepet. A külső tömeg bevonulása nagy
zavart keltett, verekedés támadt és amikorra a rendőrség a rendet megteremtette, 1000 sebesült maradt a
földön. A sebesüllek nagy részét kisebb baleset érte.
A mentők 6o embert kórházba szállítottak. A nagy botrány miatt a meccset csak később kezdették meg.
Végignézte az ostromot az angol király is. A döntőmérkőzést a Bolton Wanderer csapata nyerte meg 2 : 0
arányban a Westham ellen.

TŐZSDE
A D e v i s a k ö s p o n t á r f o l y a m a i . Valuták: Napoleon
19000, Font 24050-24650, Léva 3850- 4S50, Dollár
5206—5355, Fr. frank 355-365, Márka 1800-2C0a Lira
260—270, Osztrák korona 730-760, Lei 2600- 2800,
Szokol 15400—16000, Sv. frank 950-980, Kor. dinár
8 3 5 0 - 5550, Lengyel márka 1100—1220, Holland forint
2025-2085, Belga fr. 303—313, Dán korona 973-1003,
Svéd korona 1X87-1437, Norvég korona 898—928.
D e v i z á k : Amsterdam 2025—2085,
Bukarest
2600—2800, Kopenhága 973—1003, Krisztiánia 898—928,
London 24025—24625, Berlin 1750—1950, Olasz255—265,
Páris 350—360, Prága 15403—16000, Stockholm 1387—
1437, Svájc 940-970, Bécs 725—755, Belgrád 5350—
5550, Newyork 5185-5335, Varsó 1100—1220, Szófis
3850— 4C50, Brüssel 303-313.
Zürichi zárlat: Berlin 0.0! . 5, Hollandia 215.45, New.
york 551.50, London 2556, Fáns 37.20, Milánó 27.10,
Prága 16.36'/t> Budapest 0.10l/t, Belgrád 5.65, Bukarest
—, Szófia 4.10, Varsó 0.0117, Bécs 0.0077'/., Osztrák
bélyegzett —.
.
„
A M a g y a r A l t a l á n o s T a k a r á k p á n a t á r értékpapír
ás devizamegbizásokat gyorsan és kulánsan teljesít. ím
É r t é k p a p í r o k i Angol-Magyar 6650, Hazai 10800,
Agrárbank
, Magyar-Hitet 43QÜ0, Jelzálog Hitelbank
2300, Leszámítoló Bank 8250, Olasz Bank 29J0, Osztrák
Hitel 14800, Salgó 144000, Rimamurányi 27150, Közúti
Vasút 6IC0, Városi Vasút 4«00, Déli Vasút 17750, Államvasút 102500, Anglóbank
, Bosnyák Agrár 4700.
Iparbank 5oCO, Hermes 2600,lngatlanbank 31000,Forgalmi
Bank 30C0, Keresk. Hitel 6800, Földhitelbank 34000, Közp.
jelzálog 1450, Városi Bank 1750, Merkúr 2300, Nemz. B.
és Tak. 2900, Keresk. Bank 49000, Cseh bank 2350, Belvárosi Tak. 4600, Lipótvárosi 1550, Egy. Bpest Főv. 9000,
Kőbányai Tak. —, Magyar Alt Tak. 13CC0, M. Orsz.
K. Tak. 8500, Pesti Hazai 62000, Első M. Bizt. 315000,
Fonciére 18500, Magyar-Francia 14250, Jég 6300, Pannónia 39G00, Borsód-Miskolci 15750, Concordia 12100,
E. Bp. Gözm. 48000, Gizella
, Hung. Gőzm.
19500, Király malom
, Viktória 36500, Transdanubia
, Union Gőzm.
, Beocsini
, Borsódi 35000,
Lőrinci 16750, Cement 26000, Északmagyar
,
Szászvári 62500, Kohó 99000, István S500, Köb. Gőztégla 22000. Drasche 40000, Magnesit 295000, Magyar
Aszfalt 9500, M. Alt. Kőszén 336Ü00, Kerámiai 33500,
Nagybátonyi 16500, Újlaki 26000, Urikányi 195000, Athe-

Szeged, 1923 május 13.

naeum 27500, Franklin
, Glóbus 5500, Pallas 16000,
Révay 8500, Coburg 18000, Csáky 9725, Gazd. Gépgyár
30000, Fegyver 25000U, Ganz-Danub. 1925000, Ganz-Vili.
263000, Gép- és Vasút 16000, Győrffy-Wolf 19000, Kaszab
16000, Kühne 22250, Láng 41500, Lipták 5000, Mág
19500, Magy. Acél 63000, Magyar-Belga 38000, Motorgyár 18000, Ólom 8100, Vegyipar 12000, Vagongyár 30000,
Roessemann 220g0, Schlick 28000, Schuller 19000, Teudloff-D. 17250, Wörner 70»0, Hoffher 49000, Alt. O. Légsz.
, Bárdi 2600, Baróti 3150, Bóni 17000, Brassói
102000, Chinoin 9450, Danica 17500, Égisz 4200, Izzó
84000, Textil 4800, Gyapjumosó 20000, Papíripar 10750,
Részvénysör 39500, Szövő kötő 9300, Spódium 385G0,
Temesi szesz
, Felten 1300C0, Fiumei
rizs
,
Flóra 26000, Fővárosi sör 8350, Goldberger 17500,
Gschwindt 93000, Haltenyésztő 3850, Hungária MUtr.
58000, Juta 26000, Kábel 370000, Karton 29750, Keglevics
2250, Királyautó 1700, Királysör 17000, Keleti 10000,
Klotild 17500, Kőb. Polg. sör 53000, Ligetszanat. 5400,
Cukoripar 460000, Lámpa 33000, Auer 34500, M. Kender
18500, Őstermelő 56000, Ruggyanta 3COOO, Részv. Szalámi 8000, Vas. forgalmi 28000, Marosv. Petr. 11750, Óceán
, Olajipar 20000, Phöbus 11300, Püspöki 7600,
Schwartzer 5200, Szikra 41500, Uj Georgia
,
Stummer 248000, Telefon 36000, Temesi sör 20000, Pannónia 4800, Törők 4800, Turul
, Pamut
,
Unió színház 2400, Vm. mezőgazd. 6900, Vasm. Vili.
17250, Vili. Pezsgő 4400, Zagyvapálfai 19000, Mezőgazd. 137000, Klein és F. 7000, Általános Faip. (Merk)
2150, Fiumei cserző
, Egyes. Fa 1925, Fornérgyár
5600, Guttmann 28250, Hazai Fa 13800, Kőrösbányai
1950, Kronberger
, Lign.Tröst 10300, Hitel Fa
,
Erdő 1550, Magyar Lloyd
, Malomsoky 2750, Nemzeti Fa 42000, Naschitzi
, Neuschl. L. 2300, Ófa
45000, Orsz. Fa
, Rézbányai 9500, Szlavónia 6800,
Union des Usine 165000, Viktória but. 3250, Zabolai
21000, Zentai és R.
, Honi fa 2200, Magyar Amer.
7000, Adria 85000, Atlantica 20500, Levante 110000, Bur
4500, Miskolci 9500, Trust 22250, Konvertált
,
Hazai Uj Vörös Ker.
, Erzsébet szan.
, Békéscsabai gőz 7800, Stef
, Szegedi Kender 52000,
Diana 3500,
Krausz szesz 23500, Kunossy 2500,
Nova 23750, M.-Német 1900, Törökszentmiklós
.
I r á n y z a t . A mai tőzsde, az ellátási napra való tekintetlel, gyengén nyitott. Ez veit az utolsó rendezési nap
a bankarrendelet intézkedése előtt. Azenban a rendeletnek a kihatásait már ma is igen megérezte a tőzsde,
miután a következő rendezési napra már csak a
bankárkategóriákba tartozó tőzsdetagek adhatnak proIongációt, azért az értékpápirkereskedőknél levő részvényeket, melyek teljes fedezettel nem birnak, az ügynökök és az illető értékpapirkereskedők megvételre
kínáltak. Ennek következtében sok áru került a piacra,
ami szintén hozzájámlt ahhoz, hogy az áralakulás kedvezőtlenül alakuljon ki. Igy gyengébb irányzatot idézett
elő az is, hogy a kosztpénz újra megdrágult és 5",—
67.V.-ig emelkedett. Az átlagos áresés körülbelül az
értékek 10—15*/,-nak felel meg és a nehéz papírok
piacából kiindulva, az összes piacokon észlelhető volt.
A bécsi tőzsdén szintén igen lanyhán tendáltak a
magyar értékek, azonban még igy is Bécsből eladásokat eszközöltek magyar értékekben, ugy hogy az
továbbra is leszállította a budapesti pénznivót. A
kortremin különösen zárlat felé lépett akcióba és nagyobb tételeket dobott a piacra. Az általános lanyhulásnak alig egy-két papir tudott ellenállni, igy áremelkedések is csak a legritkább esetekben fordultak elő,
akkor is a részvények értékeinek kb. 5*/,-ig terjedtek.
A kedvező tranzakció előtt álló részvények, mint a
Kereskedelmi, Leszjmitoló és Lipótvárosi részvények
jobban tendáltak. Az arbitrázsértékek közül gyengébb
volt a Salgó, Rima és az Államvasút. Szén- és bányapiacon csendes volt az üzlet. Csak Cement tudta nyitási árfolyamát megtartani. A vegyes piacon visszaestek az árfolyamok, legjebban tartotta magát a vaspiac. Zárlatkor a hangulat tartózkodó, az irányzat
lanyhuló, az üzletmenet vontatott.

TiraésyKiidi i
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
27000-27250, egyéb 26500—27000, 78 kg.-os tiszavidéki
27500—28GOO, egyéb 27000-27500, rozs 17C00-17500,
takarmányárpa 15500—16000, sörárpa 16000—17000, zab
16500—17000, tengeri 16500-17000, korpa 8000-8500,
lucerna 800—1000.
Felelős szerkesztő: LÖVIK KAROLY.
Kiadó: .Szeged* lapkiadóvállalat r.-L
Nyomja: Délmagyarország-nyomda, Szeged.

Mara-tér 8. a k ó r h á z során. Villamos megálló a rókusi templomnál.
Bármily férfi é s női velour- é s filckalapot ujjácsinál felelősség
mellett g y o r s a n é s s z a k s z e r ű e n . S a j á t készitmenyü női kalapok
k a p h a t ó k m i n d e n szinben é s f o r m á b a n , gyári áron. Jó m u n k á é r t
azamtalan elismerés.
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és hozzávaló

í r o n eladí

Ara

y
CJJCIIbZtiK! tJliy János-utca 5, I.- em.° 5.

SX z á l l á s szoba-konyha nyaradr. Kornis ügylásra kiadó. Megtudható
védnél, Deák Ferenc-u. 18.
Cigarettahüvelyek, cigarettanonírAlr
p a p i I U l t ,

öngyújtók, tűzkövek, dohányzó cikkek,
papíráruk l e g o l c s ó b b a n kaphatók
nagyban és kicsinyben
716

WEISZFEILER MÓRNÁL
S Z E G E D ,

V a r r t á é ? , kerékpár.

beszélőgépek,
háztartási
cikkek, konyhaberendezés,
zománcedények
olcsón
Szántó Sándornál, Kiss-u. 2
288

O v e f t t bármily mennyiségben, férfiruhát, fehérneműt a legmagasabb árban veszek. Weissenberg,
Attila-utca 8.
545
WOLf JJIKAB É S H A
fehérsütöde — kenyérgyár
Polgár-u.31.Telefon 12-93.
689

Irlllláns ékszer, arany,

ezüstbeváltás. Bizományi
áruk eladása. Tóth, Kölcsey-utca 7.
g5e

Cipészmunkások,
Felsőrészkészitők,
Kismesterek

felvétetnek a Világ cipőgyárban, Iskola-utca 23,-sz.

OlCSÓ és jó cipőket elsőrendű anyagbólkészit Csipei
cipész, Iskola-utca 18. 334

K o n y h a lemáncstfé.

n y t k , felszerelések gyönyörű választékban Szántó*
nál, Bérház, hatósági huscsarnok mellett.
649

novaso

(taplóhoz)

megrendelőhely
Schnürmacher
Ferenc
Rákospalota, Fö-ut 73. sz.

Üres palackot

ócskavasat, rezet, horganyt,
ólmot, nikkelt stb. árut
magas áron veszek

írj.

zsensem.

Telefon 15—24.

082

Boldogasszony-sugárut 40.

Szánté Lajos gépraktára

elsőrendű zománcedények,
háztartási, tisztogatási eszkőzök üzlete Korzó Moziházban.
599

POLOSKA

SS

legbiztosabb a Franki-féle

725b

p o c o s K i - n n c r t c .
A petéket is kipusztítja, bútorokon nyomot nem hagy.
1 üveg 2 5 0 K, nagy üveg 4 5 0 K.
Kapható e g y e d ü l r R H N K t n N T R C gyógyszertárában S Z E G E D , Felsőváros, Szent György-tér.

f * J n / \ 1 * z v f elsőrendű kiviielben,
U p ü K C l
mérsékelt árban k é szít Tóth, Iskola-utca 14. szám.
(Suhajda cukrászdával szemben.) 3H

Modern kalapszalon

áruval és berendezéssel,
olcsón és
g d g
sürgősen

Hozza be
Vigye be
risc-yormorho

családi okok miatt
Iskola-utca
14. szám.
31»

tört aranyát és ezüstjét
eladni,
ékszereit javittatani és
átalakíttatni az

LKSZenpdrUd

c

Takaréktár-utca 20. sz.

Dr.

Gróf-palota.

Tulajdonos: W C I S S B C R O C K

e3í

tASZCÓ.

Háztartások részére
elsőrendű darabos szén waggon
és fuvartételekben,

IPARI SZENEK

waggontételekben telepről (fix áron) vagy bányából
bármely vasútállomásra azonnal kapható

S Z E G E D , TISZTI P . - U .
LUOER
c n n i c c o

szénnagykereskedő s z e g e d i fióktelepe.
R e n d e l é s e k f e l v é t e l e : Zrinyi-utca 12, POLLÁK
NÁNDOR szállító irodájában délelőtt (0—12-ig,
délután 4—6-ig.
4_3
Telefon : 2—68.

T H N H O R A
(Keresztély)mahaL t \ J 1 1 . \ J I \ r r g 0 n j ; kereszthuros

három pedállal, kitűnő hangú eladó. Auer
Károlynál, Szentes, Kossuth-utca 14. 73S

"p,írTt.f.p,pl*vi" HENCZ KÁROLY ÉS FIH

Egy teljesen uj,
cseresznyefából kész&lt

APRÓHIRDETÉSEK

Tisza Lajos-körut, Püspökbazár-épület.

Mérlegképes könyvelöt
vagy könyvelönöt keres
egész napra, esetleg délutánra a

Gummi-

és

Bőripar.

TŰZIFA
kitűnő minőségű,
száraz bükkhasáb kapható

Iritz Béla és Tsa
fakereskedőknél
Vásárhelyi-sugámt 16. 1(» Telefon 4 - 4 9 .

