30 korona.
•ii/deiésl á r a k : Fílhaiábon
1 í m . l í , c j y boaábon20, másfél hes.ubon 30 K. Szövegköit
15 százalékkal drágább. Apróhirdetés 10, kövér bclBkU?l 20
K. StBiegliOill közlemények
w o n t c n ! 150 K. Nyilllér, csa.'ídl érlesijés 200 K. Több>sí<rl fcl«dá«n<il árengedmény.

' e . r . J « 5 ' 6 i ' g és tiadóhl*a
t i : 5 8 k » e y utca 6. (PrófétaM t ó i . I. emelet 6.) Telefon
U—J5. A .Szeged" megjelel i bítfö kl"»éle!é»el minden
wv< f s z á m ára 30 koN K . flflflzetésl á r a k : Egy
s r a Szegeden 600, Budaé t vidéken 650 kor
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IV. évfolyam.

Babadge.
A napoleoni háborúkat követő évek egyik legnagyobb feltűnést keltett könyve kétségkívül
Babadge professzor Dec!ir,e of Science e voít,
mely röviddel megjelenése után a szigetország
határain íul is mindenütt ismertté vált. A könyvről hasábokat irtak az akkori angol lapok és
reviewk, melyek közül négy-ölnél többnek még
a nevét gem ismerik ma már magában Angliában sem. A különböző társaságokban és akadémiákban hónapokon kérésziül volt a legdivatosabb téma Babadge professzor könyve, mely
részletesen és mindeme kiterjedőleg bizonyltja,
hogy elérkezett a tudomány alkonyának kora és
most már meredeken lefelé fog vezetni az az
addig mindig felfelé vehető vonal, amely a tudomány haladásának pályáját rajzoíja meg.
B badge professzor alapos munkát végzeit és
a tudomány minden ágában kimulatta a dekadenciát, legelsősorban természetesen az irodalomban, hiszen a napoleoni háborúkat követő
években kezdett a regényirodalom nagy lépésekkel előretörni, hiszen ebben a korban élt sir
Wdlter Scolt és lord Byron, akik bizony valóban nem szigorúan tudományos könyvek Írásával foglalkoztak. Igen érdekesek Babadge könyvének azok az oldalai, melyek a romamicizmus e
két nagy alakjával foglalkoznak és megállapítják róluk, hogy egy generáció után már senki
sem fogja őket olvasni, egy ujabb nemzedék
pedig már a nevüket sem fogja ismerni. Felsorol azután husz tudományos müvet a könyv,
amelyek sir Walter Scott regényeivel és lord
Byron költeményeivel ellentétben örökké fognak
élr.i. Ma már mosolygunk a professzor megáfiapi'á ain, mert sir Waller Scott és lord Byron
kiálctták az idő tüzpróbáját, mig a felsorolt
husz tudományos mü szerzőjének neve ma már
teljesen ismeretlen előttünk.
De nem minden érvelése helytelen Babadgenek, például mindazt, amit az ő korában is
rendkívül elterjedt bibliomániáról irt, ma is
feltétlenül alá kell írnunk, mert, hogy könyvek
pusztán azért mert tökéletlenül vannak kiállítva,
vagy pedig mert a nyomdában valami fatális
véletlen folytán szedesi, vagy nyomási hibák
kerültek bele, négyszer ötszörannyit érjenek,
mint a többi, kifogástalan példányok, valóban
nem igen érthető még ma sem. Azt sem
győzi Babadge eléggé ostorozni, hogy könyvek
első kiadásaiért valóságos vagyonokat adjanak,
ugyanakkor mikor az élő irodalom nem bir
boldogulni és a lehetséges irók százai vannak
éhenhalásra ítélve. Ezt a megállapítást ma is
alá kell írnunk, mikor a bibliománia ismét
határokat nem ismerve tobzódik. És igaza van
Babadgenak abb»n is, hogy amig négyszáznyolcvanezer példányban jelennek meg olyan
könyvek, mint a napoleoni háborúk alatt évrőlévre kiadott Moore's Almanach, melyet azért
veti meg közel félmillió ember, mert jóslatok
voltak benne, addig komoly kulturáról nem
igen lehet szó.
A nagy francia forradalom előtt jelent meg
az első enciklopédia és Babadge megállapítja,
hogy D'alambert és Diderot valósággal tudományos forradalmat jelentő nagyszerű munkája
után eltelt fél évszázad nem hogy haladást nem
jelentett e téren sem, hanem meredek visszaesést, hiszen minden azután megjelent ilyesszerü munka 180 fokos szög alatt látja saját
nemzetének nagyságát, további 100 fokot a
nemzeti hősök, 50-et a lokális jelentőségű dolgok és csupán a fennmaradó 30 fokot foglalja
el a világ többi részét. „Bacon filozofiája
négy idolt, négy hamis istenségre mutat, mint
amelyeknek határtalan imádása egyengeti az
emberiség nagy értékei pusztulásának útját: az
Idola Theatri, Idola Tori, Idola Specus és Idola
Tribus és mi ugy érezzük, hogy ezeket az idolokat soha még annyira nem bálványozták, mint
manapság" — mondja Babadge, de mi ugy
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érezzük, hogy ma ez ezerszer igazabb, mint
valaha is volf. Q
Hosszas volna Babadge könyvének minden
fejezetével behatóan foglalkozni, csak éppen
a végső konklúzióról szólunk néhány szót,
amely azt állítja, hogy a tudomány és irodalom
a napoleoni háborúk utáni időkben oiyan dekadenciát mutat, mint a végéíjáró rémai császárság idejében, igy kétség'elen, hogy az emberi
civilizáció és kuilura már elérte csúcspontját és
hogy a XIX. század kezdeíe az a foidulópont,
ahonnan már meredeken lefelé visz az ut a
teljes és tökéletes megsemmisülés felé. Babadge
érvei 90 százalékának helyes voltát ma sem
lehet kélségbevonni. olyan alaposak fzok, igy
va'ősággal rejtély előliünk, hogyan is következhetett be a tudománynak az' a nagyszerű
előretörése, ami a XIX. századot jellemzi, ha
;roár nem igen lehet kélségbevonni, hogy ez
az egyetlen évszázad többel vitte előre az
emberi tudományt, civilizációt és kuiíurát, mint
az a számtalan évezred, ami a tüz feltalálása
óta telt el és hogy ez a visszaesés, ami a
napoleoni háborúk után következett be, csak
átmeneti volt és nem jelentette kezdetét a kultura és civilizáció pusztulásának. Hullámhegyek
után mindig jöttek hullámvölgyek, de azok elsimulása után megint felfelé vitt az ut.
Babsdgeek ma is vannak, kiváltképen Németországban, ahol Oswald Spengler és követői bizonyítják fzintén megdönthetetlen érvek-
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kel, hogy elérkezett a nyugati civilizáció és
kuilura alkonya és hogy a nagyszerű felfelé
ivelés után most következik a meredek zuhanás korsraVa, amely magával ránt majd mindent, ami értéket jelent előttünk. Spengler a
jövőről akarja fellebbentem a szűzi fátyolt,,
amely mögött ő mély és fekete sötétséget lát,
akárcsak e?y évszázad előtt Babadge, a jövő
alakulásáról pedig bajos ítéletet mondanunk.
Kassandrák mindig voliak és mindig lesznek
is, csak éppen nem mindig hisznek nekik az
emberek egyformán környen. Hogy a napoleoni
háboiuk véres évei után hittek Bíbadgenek és
hogy a világháború ulán hisznek Spenglernek,
azonban kétségtelenül arra mutat, hogy a nagy
háborúk okozta szenvedések é3 nyomorúságok
hajlamosakká tették az embereket a legsötétebb
pesszimizmusra, hiszen a nehéz évek hosszú
sora után mindig a még nehezebb évek sora
következeit, ugy hogy megtanu'ték hinni, hogy
rossz uíán mirdig rosszabb jön és sohasem jobb.
Lehet, hogy Spenglernek igaza lesz és tényleg bekövelkezik a nyugati kultura és civilizáció
pusztulása, de mi hisszük és reméljük, hogy
ujabb száz év múlva Spengler sötét jóslatain
fognak ugy mosolyogni unokáink, mint mi mosolygunk ma Babadge próféciáin, mert akkorra
a XX. század második és harmadik harmada
már még sokkal alaposabban rácáfolt nagyszerű haladásával Spenglerre, mint a XIX.
Babadgere.

A drágasági bizottság holnapi ülése.
(A Szeged budapesti tudósítójától.) A politikai
szélcsendet holnap a drágssági bizottság ülése
szakítja meg. Mint már jelentetlük, a drágasági bizottság tanácskozásán több érdekes felszólalás és indítvány várható. Ma délelőtt a
sicciáldtmokrafa párt képviselő tagjai Peidl
Gyula vezetésével tárgyalták a drágasági bizottság elé (erjesztendő indítványokat. A legfontosabb javaslat benyújtásával Peyer Károlyt
bizták meg. Peyer indítványa az lesz, hogy *
kormány sürgősen terjesszen a
nemzetgyűlés
elé törvényjavaslatot
a
buzavaluta-számítás
ügyében. Erre azért van szükség, mert ez
az
egyedüli
mid,
arreüyel elejét lehet
venni mindenféle spekulációnak
és
minden további drágulásnak. A kötelező
buzavalutas2ámítás révén mindenki a megérdemelt
munkabérhez jut. Követelik továbbá, hogy hozzan k addig is, amig ez megtörténik, olyan
intézkedést, hogy a fegyintézet csak buzavaluta
akpján adjon a bankoknak és iparvállalatoknak
kölcsönt.

kedésének megakadályozásáról a következő igen
érdekes nyilatkozatot tette:
— Már több ízben közöltem a nyilvánossággal a kormánynak azt a szigorú álláspontját,
hogy a drágaság mértéktelen emelkedésének
minden törvényes eszközzel gátat vet. Azáltal,
hogy a buza ára a világparitás fölé emelkedett, olyan lehetetlen állapotok állottak be,
amelyeknek feltéllenül gá'at kell vetni. A kormány egyöntetű állásfoglalásából ered tehát
annak az elvnek a> hangoztatása, hogy a buza
árának további eme kedése elé gátai velünk,
sőt módot találunk nemcsak a további emelkedés megakadályozására, hanem sz árnak a
normális színvonalra való visszaszorítására is.
Az én tárcavállalásom alapfeltétele az, hogy az
eredeti programomban lefektetett alapelvet, a
fogyasztó közönség érdekeinek megvédését keresztül vihessem. Módomban fog állani igen
drákói eszközökhöz nyúlni, ha a visszaélések
rövidesen véget nem érnek.

A drágasági bizottság holnapi ülésén nyilván
tárgyalni fogja a gabora áralakulásának kérdését is, mert híre jár, hogy a gabona árában
momentán tapasztalható megállapodottság nem
lesz tartós, hanem újra számítani lehet a gabona
árának emelkedésérc. Az illetékes faktoroknak
tudomására jutott sz is, hogy az érdekeltségek
egy része 35—40 000 koronás búzaárak elérését is óhajtanák, hogy ilyen módon majd
az uj termésnél a visszaesés ne nyomja az
árakat 30.000 koronán
alulra,
tehát
azt
a 30.000 koroná3 buza árát szerették volna egy
ideiglenes horribilis áremeléssel
biztosítani.
Ezzel szemben ugy értesülünk, hogy a kormány
a mai búzaárakat is indokolatlanoknak
tartja
és a 25 000 koronás búzaárakat az uj terméssel 20.000 koronára akarja leszorítani. Illetékes
helyen el vannak szánva a legvégsőbb eszközökhöz is nyúlni és olyan eijárast követni, amely
ha kell, még a háborús viszonyok között követett eljárásokat is tul fogja haladni.

Helnrich Farenc a párisi útról
é s a külföldi kölcsönről.

A közélelmezési miniszter
a buza árának letöréséről.
Bud János közélelmezési miniszter a drágas á g kérdésétől és különösen a búzaárak emel-
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Heinrich Ferenc nemzetgyűlési képviselő, a
drágasági bizottság elnöke ma délelőlt felkereste hivatalában Walkó Lajos kereskedelemügyi minisztert, aki mint a pénzügyminiszter
helyetlese folytatott hosszú és igen kimerítő
tárgyalást Heinrich Ferenccel. A tanácskozás a
drágasági bizottság holnapi ülésére vonatkozott.
A tárgyalás után Heinrich a következőket mondotta :
— Ma délelőtt meglátogattam Walkó Lajos
mostani kereskedelmi és
pénzügyminisztert,
akit arra kértem, hogy jelenjen meg ő is a
holnapi ülésen. A miniszter nu'gigérie részvételét, ugy hogy holnap nemcsak Bud János,
hanem Walkó Lajos is érdemleges választ fog
adni a felszólalóknak.
A beszélgetés során
szóba került a magyar kormányelnök külföldi
utja is. Heinrich Ferenc a miniszterek párisi
és londoni útjáról a következőket mondotta:
— Magam is a legjobb benyomással vagyok
eltelve ezen utazást illetőleg. Érthetetlen azonban az a mindinkább megnyilvánuló optimizmus, amellyel ezen utazás eredményei elé tekint a közö'nség, ugy hogy már azt kel! gon-
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dőlni, hogy azok, akik ezt a túláradó optimizmust produkálják, vagy nem értenek kellően a
kérdéshez, vagy pedig valami különös és nem
épp jóakaratú célzat sugallja ezt a felfogásukat.
A magyar miniszterelnököt és pénzügyminisztert nemcsak udvariasan, de bizonyos melegséggel is fogadták eddig azok a körök, amelyekben Párisban megfordult. Feltétlenül eredménynek tartom azt, hogy ugy a párisi, mint
a londoni sajtó mind pontosabban
és mind
megértőbben kezd a mi lehetetlen
sorsunkkal
foglalkozni
Végre elindultunk már azon a
hosszú és fáradságos utón, amely bennünket
odavezet, hogy velünk azok, akik legyőztek
bennünket, nemcsak humánusan, hanem az ő
szempontjukból is okosan cselekedjenek.
— Nemcsak hogy nem hiszem, hanem kizártnak tartom, hogy minisztereink
egy megkötött kölcsönnel jöhessenek haza. Nem hinném, hogy bárki egy percig is komolyan hiaette ezt, mert aki egy kissé is tisztán lát,
tudnia kell, hogy a mi részünkre kölcsön megadása olyan feltételekkel jár, melyeknek
megoldása ho:szu időt és fáradságos munkát igényel. Nagyon meg lehetünk elégedve és nagyon
sikerteljesnek mondhatjuk a miniszterelnök és
a pénzügyminiszter külföldi útját, ha odakint
ügyünk iránt az érdeklődés és az eddig még
komolyan nem tapasztalt jóindulatot fel tudjak
ébreszteni.
A karmány é t az épitkezéa.
A felmondások a lakásügyi rendelet értelmében tudvalevőleg csak akkor effektuálhatók, ha
a kormány a felmondás idejére valóra váltja
az építkezési programot. Vass József népjóléti
miniszter és Petrichevich Horváth Emil báró
államtitkár részletes felvilágosítást adtak a kormány építkezési programjáról. Vass népjóléti
miniszter ezeket mondotta:
— Célunk az, hogy minél sürgősebben építsük fel a kislakásokat. Most 500 kislakás felépítése van folyamatban,
de még a nyár alatt
további 500 at kívánunk felépíteni. A most felépítendő 500 kislakásra a pályázatokat most
irjuk ki. A kislakások építésére kétmilliárd koronát irányoztunk elő. A felmondások akkor
lépnek életbe, ha az építkezési program valóra
vált, amit különben ezt a legutóbb kiadott lakásügyi rendelet félre nem érthető módon körülír.
Petrichevich Horváth Emil báró népjóléti
államtitkár Vass József miniszter nyilatkozatát
érdekes részletekkel egészitetle ki. A népjóléti
államtitkár mindenekelőtt megállapítja, hogy a
nagylakásokban lakó gyengébb elemek kislakásokba akarnak költözni. Ez a terv akkor valósulhat meg, ha megfelelő kislakást produkálunk.
A kislakásokat a fő /áros területén akarjuk építeni. Az építkezési akció tempóját állandóan
fokozzuk. Az építkezés vezetése a lakásépítési
miniszteri biztosság kezében van. Az épitkezés
programját kiegészíti az irodahelyiségeknek lefoglalt lakások felszabadítása. Erre vonatkozik
a népjóléti miniszter ur lakásépítési törvényjavaslatában foglalt rendelkezés, amely a tőkeerős és életképesebb vállalatokat építkezésre
készteti. Hogy ezt minél gyorsabban és előnyösebben hajtsák végre, több külföldi csoporttal folytat tárgyalásokat, nagyobbszabásu irodaházak felépítésére.
A reformpárt zászlóbontása.
Vasárnap délután tartotta beszámolóját Drózdy
Győző nemzetgyűlési képviselő Kiskomáromban, ahol egyúttal megtörtént a reformpárt
dunántuli zászlóbontása
is. Drózdyt útjára
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vagyunk. Radikális annyit tesz, mint gyökeresen végző és mi igenis sok gyomot akarunk a
közéletből gyökeresen kiirtani. Tiszteljük a nemzet régi hagyományait, de a visszaélések kiirtásában r^dikáisok akarunk lenni. A reformpárt
a haladás embereiből áll, az igazi demokráciát
követeli és küzd az ellen az irányzat ellen,
amely a nemzetet széttagolta. A háború tanulságait le kell vonnunk, a háború súlyát pedig
azoknak kell érezniök, akik hibás politikájukkal
a háború okai voltak.
A hosszas éljenzéssel fogadott beszéd után
Rupert Rezső szólalt fel. Foglalkozott Bethlen
és Kállay külföldi útjával, melyet helyesel, de
kifogásolja, hogy csak ilyen későn tették meg.
Igaz, hogy ami itt évekig történt, az nem tette
alkalmassá az időt a kifelé utazásra, mert olyan
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dolgok történtek, amelyek miatt szégyenkeznünk
kellett.
Rupert után Cserty József, Szeder Ferenc és
Kollmann Dezső a földreform kérdésével foglalkozott. Nagy Ernő a zalaegerszegi internalótábornak, Magyarország szégyenpiacának eltörlését és a drágaság elleni sürgős rendszabályokat követelte.
Végül Drózdy Győző szólalt fel, aki kijelentette, hogy az ellenzék a miniszterelnök és
pénzügyminiszter külföldi utja elé akadályokat
nem görditeit, sőt törekséseiket helyezi. Foglalkozott a nemzetgyűlés eddigi munkásságával,
jövő programjával és demokratikus politikát követelt. A viharos éljenzéssel és tapssal fogadott
beszéd után a közönség elénekelte a Him íuszt
és ezzel a gyűlés véget ért.

Bethlen István Londonba utazott.
(A Szeged budapesti tudósítójától.) A fővárosi politikai körök szinte kizárólagos beszédtémája Bithlen gróf miniszterelnök és Kállay
pénzügyminiszter párisi missziója. A magyar
miniszterelnök külföldi utazásával szinte minden
külföldi francia, angol, hollandi lap állandóan
foglalkozik és mint a közleményekből megállapítható, a magyar kérdés szinte minden sajtóorgánumnál meleg fogadtatásra talált. Különös
jelentősége van annak a cikknek, amely a
Temps-nek
május 5 i számában jelent meg.
Szembeállítja a nem olyan nagyon szegény Magyarországot a tönk szélére jutott Ausztriával,
majd a menekültekről szólva azt állítja, hogy
az a 320.000 menekült régi állami tisztviselője
Magyarországnak éi igy ezek elhelyezése nem
jelent tehertételt az államháztartás száméra.
Á Temps cikke azzal a célzattal készült, hogy
a rendkívüli meleg szimpátával írott francia lapközlemények hatását ellensúlyozza. Magyarország felsegitése és speciálisan az a cél, mellyel
Bethlen Párisba uiázott, a jóvátételi zálogjogok
feloldása nemcsak Magyarország, hanem közvetlenül Középeurópa érdeke is.
Bethlen Istvánnak a jóvátételi bizottság előtt
tartolt expozéját kommentálva a Temps azt
irja, hogy a magyar pénzügyek bármily szomorú képet mutassanak is, mégis bizonyos
bátorító tényeket is tüntetnek fel. Más meggondolásokat is figyelembe kell azonban venni,
anélkül, hogy akár optimizmusra, al^ár pesszi-

mizmusra adnók magunkat. A lap megállapitja»
hogy Magyarország közadósságának kamatszolgáltatása a folyó költségvetési
év hitelének csak 6'/i*át teszi ki. Ez a többi európai
állam adósságának költségéhez hasonlítva nagyon kevés. Magyarország régi hitelezői között
alkamasint vannak olyanok, akik talán jobb
bánásmódra tarthatnak igényt. A lap továbbá
felveti a kérdést, mily mértékig igényelhetik a
külföldről Magyarországra bevitt áruk eladói,
hogy követeléseiket a felveendő kölcsönből
elsőbbséggel elégítsék ki, ha a háború előtti
követeléseknek és a jóvátételeknek várniok kell.
A Temps igy fejezi be cikkét: Örülünk, hogy
a magyar kormány kész a népszövetség pínzügyi bizottságának segítségét és tanácsait megfogadni, de a kisántánt államai a jóvátételek
terén szintén Magyarország főhitelezői közé
tírtoznak és abban a pillanatban, midőn Magyarország a jóvátételi bizottsághoz fordul,
meg kell kérdeznie Belgrád, Bukarest és Prága
véleményét is, mert elsősorban barátainkkal kell
egyetértenünk a votl ellenségeinknek
nyújtandó
segítség ügyében.
Bethlen gróf miniszterelnök Kállay pénzügyminiszterrel és Khuen-Héderváry Sándor gróf
követségi tanácsossal, tegnap éjjel megérkezett
a londoni Viktória-pályaudvarra. A pályaudvaron
Szapáry László gróf magyar követ és mister
Monk, az angol külügyminisztérium követségi
tanácsosa fogadta őket.

Szegeden még mindig nincs járvány kórház.

(A Szeged tudósítójától.)
Szegeden mindig |
baj volt a nem létező járványkórházzal, vala- •
hányszor járványhirek keringtek a levegőben.
Ilyenkor mindenki kapkodott fühöz-fához, az
illetékesek óvatosan előre elhárítottak magukról
minden felelősségei, de a szerencsés véletlen
következtében a felelősség kérdésének eldöntésére eddig még nem igen került sor — a keringő járványhirek eltűntek anélkül, hogy a városban komoly járvány ütötte volna fel a fejét.
Most, hogy az ország egyes részeiben szórványosan bár, de fellépett a kiütéses tifusz, sőt
Szeged közvetlen szomszédságában, Hódmezővásárhe'yen is történtek megbetegedések, a
járványkórház problémája ismét fölelevenedett.
Dr. Andrássy Ferenc egészségügyi főtanácsos,
a főorvosi hivatal helyettes vezetője beadványt
intézett a város tanácsához. Beadványában elmondta, hogy a népjóléti miniszter rendeletére
a főorvosi hivatal már minden lehető óvintézkedést megtett az országban föllépett kiütéses
Giessweln Sándor, Rupert Rezső, Nagy Ernő,
Cserty József nemzetgyűlési képviselők, dr. Koll• tifusz behurcolásáriak, illetve elterjedésének megmann Dezső, a reformpárt ügyésze és Szeder akadályozása érdekében, a legfontosabb óvinFerenc szociáldemokrata képviselő kisérte el. tézkedést azonban, az esetleges belegek elkülöA kiskomáromi állomáson hatalmas tömeg, nítésének biztosítását, nem tchettejmeg. Szegefehér ruhába öltözött leányok és a községek, den ugy finis nincs járványkórház. A város annak
tűzoltó-zenekara várta a képviselőket, akiket idején ismeretien feltételek mellett átengedte az
egyetem céljaira felszereléseivel együtt azt az
zajos ovációval fogadtak.
A kiskomáromi Főtéren tartott népgyűlésen idiglenes jellegű járványkórházat, amelyet a
többezer főnyi választó vett részt. Egy fiatal föld- háború alatt ezereltek fel. Dr. Jancsó Miklós
müvesleány, Tibol Rózika virágcsokrokat nyúj- egyetemi tanár a főorvos érdeklődésére írásban
tífuszban
megbetegedő
tott át a képviselőknek. Giesswein Sándor, a közölte, hogy kiütéses
embereket nem enged be a klinikára, mert üres
reformpárt elnöke beszélt először.
— Magyarországot — úgymond — újból fel hely nincs és felvilágosítást kért arra vonatkokell építeni, de ez csak akkor lehetséges, ha zólag, hogy az esetleges jelentkezőket hová
a nép jólétét és megélhetését biziositjuk. Ez a utasítsa. A közkórházban sincs hely, a ragályos
gondolat vezeti a reformpártot, amely nevében osztályt szintén az egyetemnek adta át a váviseli a programját: újításokat hozni a poli- ros. Az egész város területén nem talált a főtikai és gazdasági életbe. Azt mondják ránk, orvos megfelelő helyiséget. Nem marad tehát
járványbarakok
— folytatta Giesswein — hogy radikálisok más hátra, mint az ujszegedi

igénybevétele. Az ujszegedi járványkórházban
azonban családok laknak, pedig a főorvos sürgetésére a lakáshivatal már kézbesítette számukra kilakositó végzéseit. Ennek ellenére azonban május elsején minden akadály nélkül befizették a városnak a májusi negyedre járó lakbért. „Ez lehetetlen állapot — mondja a főorvos beadványa —, mert mi történik
akkor,
ha előfordul egy tífuszos megbetegedés, hogyan
különítik el, hova szállítják a beteget ? És ki
vállalja a következményekért a felelősséget ?
Éppen ezért kéri a főorvos az ujszegedi járványkórház lakóinak haladéktalan kitelepítését;
felhatalmazást kér a gazdászati hivatal számára,
hogy a legszükségesebb felszerelési tárgyakat
beszerezhesse; utasitsa a tanács a mérnöki hivatalt, hogy a kiürítendő helyiségeket tisztíttassa és meszeltessc ki, a mellékhelyiségeket
hozassa rendbe. Bejelentette a főorvos a tanácsnak, hogy dr. Jenei Endre egyetemi tanársegéd, aki már keresztül esett a kiütéses tífuszon és igy immúnis a betegséggel szemben,
elvállalta az esetleges betegek gyógykezelését
és a „Weil Félix"-féle vérvizsgálalok megejtősét bizonyos feltételek mellett.
Dr. Andrássy Ferenc beadványával hétfőn
foglalkozott a város tanácsa. Minden vita nélkül hozzájárult a főorvos által kért intézkedések végrehajtásához, de csak elvileg, amennyiben a polgármester a járványbarak
lakóinak
azonnali kitelepítését lehetetlennek tartotta. Igy
a tanács átir a lakáshivatalhoz, hogy a járványkórház lakóit soronkivül helyezzre el más lakásban, a gazdászeti hivatalt pedig arra utasította, hogy ezeket a lakókat, ha az első tífuszos megbetegedés előfordul, haladéktalanul
költöztesse át a katonai szükségbarakokba, még
akkor is azonnal, ha a megbetegedésről éjszakai órában kap jelentést.
A tanácsnak a polgármester által diktált ha-
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tározala, ha momentenfán meg is felel a célnak, gyakorlati értéke vajmi kevés van, e g y
részt, mert tulajdonképen a főorvos előterjesztésének diplomatikus megkerülését jelenti. Ha
a járványkórház lakóit ugyanis csak akkor helyezik el máshol, amikor már megtörtént az
első megbetegedés, fizikailag nem jut idő grra,
hogy a kiürítendő helyiségeket kitakarítsák. A
tisztaság pedig mégis cssk e'ső feltétele a jár-

vány elleni küzdelem sikerének. Másrészt pedig
a tanács határozata ezt a fontos közegéságügyi
kérdést nem oldja meg véglegesen. Az ujszegedi járványkórháznak ninc? állandó jellege,
tulajdonképen nem is kórhá?, nagyobb járvány
esetén abszolút nem érne semmit, mert tftlán
harmincnál több férőhely nincsen benne. Ajárványkírház problémája tehát szintén olyan prob
léma, amely halogatással nem igen oldható meg.
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A tanácsnak nem kell a hivatal-palota.
(A Szeged tudósítójától) Több izben foglalkoztunk már a Rákóczi-térre tervezett állami
hivatalpalota ügyével, amely egész mostanáig
ugy állt, hogy a megvalósítása elé a város hatósága nem gördit súlyosabb akadályokat, csupán a kiszemelt telek átengedését köti bizonyos
feltételek teljesítéséhez. A hétfői tanácsülésen
azonban kiderüli, hogy a tanács a Rákóczi tér
átengedéséhez egyáltalán nem járul hozzá, ami
bizony ismét meghiúsít egy milliárdos építkezést ebben az építkezésre olyan nagyon vágyó
városban.
A hivatalpalota ügyét Regdon Qejza műszaki
főtanácsos beadványa alapján Balogh Károly
bnácsnok vitte a tanács elé. Regdon Gejza
ugyanis azt kérte a tanácstól, hogy jelölje meg
pontosan azokat a feltételeket, amelyek mellett
a város átengedné a Rákóczi tér egyik felét.
A beadvány fölött hosszú vita keletkezett. A
polgármester álláspontja az volt, hogy a kért
telket engedje át a város, de ellenszolgáltatás
fejében kösse ki, ho.sy az olt építendő palotában helyezzenek el minden olyan állami hivatalt, amely jelenleg a város helyiségeiben van,
vagy pedig a város bérel számára helyiségeket.
A lakásínség enyhítése céljából pedig kötelezz?
magát az álam, hogy legalább 20—25 modern
magánlakást is épit a hivatalpaiotában. Balogh
Károlynak, a kérdés előadójának körülbelül
megegyezett álláspontja a polgármesterével. A
Rákóczi-teret ő is átengedné, de kikötné, hogy
a palota építését még ebben az évben meg kell
kezdeni és két év alatt bc kell fejezni.
Dr. Turóczy Mihály főügyész azonban ellenvéleményt jelentett be. A Rákóczi-teret sem feltétellel, sem feltétel nélkül nem adja. Véleménye
szerint a hivatalpalota építésére más telek is
megfelel, hogy egy nem, hát kettő. A térre
szüksége van a városnak. Ehhez az ellenvéleményhez csatlakozott azután a tanács többsége.
A főügyéíz után Fodor Jenő, 'taschler Endre,
Rack Lipót és Szendrey Jenő jelentették be,
hogy a teret ők sem adják és igy a polgármester egyedül maradt oz előadóval. „Milliárdos

építkezésről van szó — mondotta — és most
száz esztendőt dobtatok el magatoktól".
A tanács határozata, véleményünk szerinti
kissé — hogy ugy mo djuk — elhamarkodottMert azok az érvek, amelyek alapján a többség
megtagadta a Rákóczi-tér átengedését, nagyon
jelentéktelenek a város egyetemes érdekéhez
képes'. Mert ha a hivatalpalota a Rákóczi-téren
kivül bárhol másutt fel is építhető, de a legalkal
masabb helye mégis csak a Rákóczi tér lenne.
A város hatóságának szükkeblüsége egyszer
már ckozója volt egy szégyenletes építkezésnek.
A leszámolóhivatal hatalmas palotájára gondo
lünk, amely eldugva szégyenkezik a Korcsoly atéren, pedig disiére válna a belváros bármely
főterének is.
„A Rákóc i-térre, mint tétre szükségünk van"
— mondotta a vita hevében Turóczy Mihály,
Állítását mi is aláírjuk, amennyiben a hivatalpalotától a tér még megmaradhat. Az állam
ugyanis csak a felét kéri. Ha tehát a város a
Mérey-u'ca felé eső részét átengedné, a fölépítendő pa'ola előtt közel kit ho das üres tér
maradna, am^ly megfelelő módon parkírozva a
hátteréből kiemelkedő palotával együtt egyik
legszebb része lenne a városnak. A Rákócd-tér
és környéke úgyis nagyon elhanyagolt, alig van
városi jellege, arra pidig senki sem számi hat,
hogy a város belátható időn belül beépiíi, léhát ezt a megoldási nem csak az állam írdek
hanem a város fejlesztése is kívánja.
A tanácsülés után kérdést intéztünk a polgármesterhez, hogy a tanácsi határozat megváltoztatásának vin-e valami lehetősége.
— Ezt a határozatot nem felebbezheti meg
senki — mondotta a polgármester — azonban
a közgyűlésen akármelyik városatya e'le :kező
í értelmű indítványt tehet. Nagyon valószínűnek
1
tartom, ho<:y meg is teszik ezt az indítványt.
Szeretnők mi is, ha megtennék, mert bizonyosnak hisszük, hogy a közgyűlés helyes érzékkel mérlegelné azokat az érdekeket, amelyek
a Rákóczi-tér átengedését teljesen indokolják.

A francia elutasító válasz a német javaslatra
A betga külügyminiszter átadía a német ügy- !
vivőnek a német jegyzékre edoít választ.
Franciaország és Belgium válasza a német
javaslatra kifejti, hogy Franciaország é? Belgium
részéről tett intézkedések közül egy sem áli
ellentétben a versaillesi szerződéssel, a német
válaszban fogialt javaslatokra nézve azonban
nem mondható ugyanez. A jegyzék emlékeztet
arrs, hogy Németország passzív ellenállást
igyekezett szervezni, ami a Ruhr-vidéken megakadályozta volna a németeknek a szövetségesekkel való együttműködését. A jegyzék utal
arra a passzív ellenállásra, amely általánosságban a tisztviselők sztrájkjában, rendszeres összetűzésekben, támadásokban, szabotázsokban és
büntető kihágásokban jelentkezett, igy a francia
és belga katonák és hivatalnokok életét is veszélyeztette. Semmijélé német javaslat nem tehető megfontolás tárgyává mindaddig, mig a
passzív ellenállás tart. A Javaslatok — mondja
a jegyzék — különböző szempontokból
elfogadhatatlanok.
A felajánlott összeg egy nagyrészét sem teszi a jóvátételi bizottság által megállapított összegnek, nem teszi lehetővé Franciaországnak és Belgiumnak a felszabadult vidékek felépítéséi. Németország négy és fél évi
moratoriumot kért. Németország azt a javaslatot teszi, hogy a jóvátételi bizottság szűnjék
meg, helyébe nemzetközi bizottságot, döntő
bizottságot és döntőbíróságokat ajánl. A biztosítékra vonatkozó javasatok ugyancsak határozatlanok és illuzórikusak. Franciaország és Belgium ez ujabb magyarázatokkal nem elégedhetik meg. Amire szükségük van, az a bizo-

nyosság. Nématország a status quo anffí visszaállítását kívánja a Ruhr vidéken és a Rajna
balpartján. Zálogok és jótállások nélkül nem
várhatnak négy és fél évig türelmesen., g :ig
Náme'orszíg jónak Iá ii azokhoz az intézkedésekhez nyúlni, amelyeket alkalmasnak találna
arra, hogy egy még meghatározandó, vagy egészen jelentéktelen összeget ajánljon fel. Ez r>
jegyzék Németor&zág részéről erkölcsi, politikai,
gazdasági éz katonai revatisra vezeíne A jegyzék hivatkozik arra, ho^y azoknak az áldozatoknak fejében, melyeket Németország kíván,
igy a gsranciák megszüntetéséi, a nemzetközi
bizottságot, a Németország javéra szolgáló legtöbb kedvezményi záradékot, mely az általa
elpusztított országok felett ÖZ ipari tulsu'y kihasználását is jelentené, a zálogok kiszolgáltatását síb. Franciaország és Belgum isméi csak
p ipiros ígéretet kupna.
A német jsvaslatokkal és az azokra adott válasszal kspcsolaíban az angol álláspont a kö
vetkező: Az angoi kormány ezt tartja, hogy
nem volt szükséges a Németországnak adandó
válasszal sietni. A közös válasz hatásosabb lett
volna. Az angol kormány elismeri u^yan, hogy
a Ruhr-vidék megszállásában cs,"k Franciaország és Belgium van érdekelve, da semmi
eem áll útjában a szövetségesek azon kijelen
tésének, hogy a tárgyalások etlől a ténytől nem
tehetők függővé. Ezenfelül különösen a forma
kérdése érdekli az angol kormányt, miután a
német javaslatokat hivatalosan már eifogadhatatianoknak jelentette ki. Okkal móddal a kormány valószínűnek tar ja, hogy a javaslatok

kiindulási pontjai lehetnek falán az esetleges
kedvezőbb feltételek mérlegelésének. A minisztertanács ma erről a kérdésről fog tárgyalni.
Az angol sajtó nyíltan kifejezi csalódását a
német ajánlatoknak Franciaország és Belgium
részéről való visszautasítása miatt. A Times
szerint a Ruhr-vidék megszállásának első pillanatától kezdve világos volt, hogy Anglia, bár
a megszállásban nem vesz részt, sem a jóvátételi fizetésekről való jogát, sem a fizetési
módozatokhoz fűződő érdekeit nem adta fel
Nagybritannia jobban szerette volna, hogy
Franciaországgal és a többi szövetségessel
együtt felelhetett volna Németországnak. A német jegyzék nem kielégítő, hangja kihivó.
Berlini politikai kötök a francia-belga jegyzékat rend'iivü! tartózkodóan Ítélik meg. A
jegyzék íerjedelmes voltából arra következtetnek
upyan, hogy a tárgyalások jonala még nem
szakadt meg, másrészt azonban rámutalnak
arra, hogy Poincaré ügyvédies polémiáival var.
teli, aini Németország részéről is polémiát tesz
szükségessé. Ez azután a'igha válna hasznára
a tárgyalásoknak. Különösen & passzív rezisztencia joglatenságáról szóló francia megállapítást fogják német részről erélyesen visszautasítani.
«
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György királyt és Mary királynét,

akik tegnap a londoni Viktória-állomásról utaztak el Olaszország jelé, London lakossága nagy
ovációban részesítette.
A
Viktória-állomáson
megjelent lotd Curzon külügy- és lord Derby
hadügyminiszter.
Doverben, ahol a királyi pár
hajóra szállt, az ovációk megismétlődtek.
Az
utazásról írván, az Obseiver megjegyzi, hogy a
királyi pár utazása nem történhetett volna alkalmasabb és fontosabb pillanatban,
mint
most.
Az olasz-angol barátság egyike a legértékesebb
tényezőnek a mai világpolitikában.
Az angol
királyi pár az elmúlt éjszaka folyamán lépte át
az olasz határt. Genuában rövid éjjeli pihenőt
tartottak és vonatuk a kora hajnali
órákban
tovarobogott a Riviéra festői utvonalán. Déii 12
órakor repülőraj szállott fel Rómában,
hogy
Civita Vecchiánál jogadja
a felségeket.
Az
angol nagykövet még a kora reggeli órákban
Civita'iVecchiába utazott, hogy ott csatlakozzék
a királyi kísérethez, melyet az olasz király által
küldőit diszkiséiet
egészít ki. Az uralkodó-pár
délután fél 3 órakor érkezeit meg Rómába.
A
pályaudvaron a királyon, királynén, a trónörökösön, az costai hercegen és feleségén kivül
Mussolini miniszterelnök várta őket a kormány
tagjainak élén. Olt voltak a kamara és a
szenátus elnöke, továbbá Anglia, Franciaország,
Belgium, az Egyesült Államok és Japán
diplomatái A vonatról György király szállott le
először, utána a királyné, akik az olasz királyi
család felé sietlek. A találkozás rendkívül szívélyes volt. A pályaudvarról
a Quirinálba hajtattak. Az angol királyi párnak ezután
bemutatták az udvar tagjait. Két órával a megérkezés után a felségek Róma egyes látványosságainak megtekintésére indultak. Az első kocsi
ban György király ült Viktor Emánuel
olasz
királlyal, a következőben a két királyasszony.
— Ujabb területeket kaptunk vissza. A
határkiigazitó bizottság ma reggel aulón Szegedről Nagylakra u ázott, hogy az ottani kendergyár környékén Magyarországnak itélt keskeny földsávot birtokba vegye.
— Miért utazott Foch marsall V a r s ó b a ?
A Saturdai Review azt iria, hogy Foch marsall
varsói és prágai látogatása nem pusztán udvariassági tény, hanem nagy katonai és politikai
fon'o sággal bir. Mind Lengyelország, mind
Csehorzág hadseregét francia misszió szervezte. Foch mars.'.ll szigorúan felül fogja vizsgálni a missziók munkáját s amennyiben szükségét látja, kimélyíti tevékenységüket. Lehet,
hogy csak véletlen öiszet-:lálkozása az eseményeknek, de minden esetre tény, hogy Foch
prágai iátogitása akkor történik, amikor Magyarország ée- Csehország közö t feszült a viszony.
— KÜLFÖLD. A

török szultán elszándékozik hagyni
Mekkát, hogy Svájcba utazzék. — Az osztrák kormány
dr. Zimmermann főmegbizottal egyetértésben megállapította a május hóra eső budget. A kiadásokra 730
milliárd papirkoronát állapítottak meg. A bevételeket
425 milliárd papirkoronára számítják. Egy hóra eső
deficit tehát 335 millürd papírkorona. — Kínában
mintegy ezer rabló egy vonatot Santung felé haladó
útjában kisiklásra kényszeritett és az utasok közül
300-at, nagyobbrészt külföldieket, elfogott. 29 utas elmenekült, egy külföldit a rablók állitó'ag megöltek.

SZEGED

Kecskeméti Antal meghalt.
A szegedi társadalom vasárnapi csöndjét fájdalmasan riasztotta föl a hir, ho^y Kecskeméii
Antal, a Mars-téri nagy mülakatos- és vasszerkezeti-ipartelep tulajdonosa délelőtt 10 órakor meghalt az egyetem sebészeti klinikáján,
ahová három hétlel ezelőtt beszállító ták. Az
egész városban tisztelt és becsült ember halálhíre annál váratlanabbul érte tisztelőit, mert a
szemre életerős Kecskeméti Antalról kevesen
tudták, hogy már régóta nagy beteg ember.
Mindössze ötvenhárom éves volt, de már
két év óta igen előrehaladt érelmeszesedésben
szenvedett s már a mult tavaszon agyvérömlése volt s már skkor alig tudták az életét megmenteni. Az agyvérömlést valamennyire kiheverte ugyan, de az alapbántalom megmaradt,
pár hónappal ezelőtt egyik lábujja üszkösödni
kezde t s eniatt vi ték be a klinikára. Vidakovits professzor megoperálta, a műtét sikerült is
s már kezdte magát jobban érezni, amikor
ujabb agyvérömlést
kapott, ez felszívódott
ugyan, de elgyengült szervezete minden ellenálló képességét elveszítette s két kinos nap
után kiszenvedett.
Kecskeméti Antal husz évvel eze'őtt szegény,
kezdő lakatosmester gyanánt került Szegedre,
de kis műhelyét fanatikus munkaszeretetével,
nagy intelligenciájával, páratlan szorgalmával,
atnihez páratlan becsületesség is járult, hamarosan nagy iparteleppé fejlesztette, amelynek
országos hire volt. Nemesik Szeged iparában
játszott nagy szerepet, az utolsó másfél évtized
legtöbb állami hídjának vasszerkezeti munkáit
ő készítette. A mult év elején a jugoszláv kormány is többször felhívta, hogy ilyen pályázatokban vegyen részt, de hazafias skrupulusai
erősebbek voltak, mint jóbarátai rábeszélései
és nem ment bele a szerbek álial kínált üiletbe.
Sajnos, ritka lipusa volt annak a magyar
iparosnak, aki nem akar más lenni, csak iparos
és ellen tud állni a közélet kísértéseinek. Tör
vényhatósági tag volt, de a nyilvános szerepléstől mindig irtózott s csak meghitt emberei
tud'ák, mennyi nagy terve volt s milyen erőfeszítéseket végzett a szegedi iparostárs idalom
ízellemi nívójának emelésére. A legönzetlenebb,
a legtisztább lelkű idealista volt s a legszerényebb ember, aki soha nem mutatkozott be
máskép, csak igy: — Kecskeméti hkafos.
Alkalmazottaival, munkásaival soha baja nem
volt, még a legválságosabb időkben sem s az
élettől való megindító bucsuzása tulajdonképp
az volt, mikor hű emberei pár nappal halála
előtt a klinikán utoljára szorították meg mes
terük fáradt kezét. Nehéz munkában telt el
küzdelmes élete és a munka hősét gyászolja
benne nemcsak az iparosvilág, hanem az egész
szegedi társadalom, amelynek a mai szétválasztó
időkben kevés olyan becsült alakja volt, mint ő.
A nagyszivü, csupa szere'et embert, akit özvegye és két leánykája sirat, nagyon őszinte
részvét kiséri sirjába s koporsójánál polgártársai fájdalma áll diszőrséget. Temetése kedden
délelőtt 10 órakor lesz Mars-téri ipartelepéről,
elnémult gépjei mellől. A szertartást nagybátyja, Kecskeméti Ármin makói főrabbi végzi.

Belvárosi Mozi

Telefon: Pénztár 5Ö2.

Telefon: 1 a a z g. 258.

Kedden, május 8-án

Csak 16 éven felülieknek!

Mámoros éjszakák.
Az élet komoly komédiája 5 felvonásb5n.
Főszerepben: LIL DAGOVER.

—

Azonkívül:

Ahárom bolygó.
HENNY PORTÉN kalandja 6 felvonásban.

Előadások

kezdete: 5, 7 és 9

órakor.

Szeged, 1928 május 8.

A molnárok közgyűlése.
(A Szeged tudósítójától.) A kereskedelmi és
iparkamara nagytermében tarlolta meg közgyűlését vasárnap délelőtt 10 órakor a Csongrádés Toron'ál vármegyei Molnárszövetség. Eszes
Imre elnök megnyitó beszéde után dr. Hunyadi
Vass Gergely terjesztette elő titkári jelentését,
m8jd Tombácz István pénztáros számolt be a
szövetség pénzügyi helyzetéről. Mindkét előterjesztőit tudomásul vették.
A közgyűlés legfontosabb tárgya a jövő évi
termés és az ezzel kapcsolatos gazdasági helyzet megbeszélése volt. Az állam é3 a vámmalmok viszonyának helyes szabályozásának első
feltétele a teljes őrlési szabadság. Az őrlési adó
kivetésénél az 1922—23. évi kontingenst vegyék
alapul, vagy ha ezt nem fogadnák el, ugy
vegye az állam saját kezelésébe a malmokat és
a Jövedelem husz százalékát adja a malmosoknak. A malmosok megadóztatása a többi társadalmi osztályokéval egyenlő mértékű legyen.
Bauer Gyula az álhm rossz gazdasági politikájáról beszél, amellyel a malmokat leszorítja
a boldogulás útjáról és teljesen lezülleszti ezt
az ipatt. Ha a malomipart felszabadítanák, a
fellendülés utján felszaporodott adójövedelemmel
biztosithatnák az ország ellátatlanjainak gabonaszükségletét.
Bárczay Gábor, az Országos Molnárszövetség
társelnöke szerint az állam csupán kényelmi
okokból tartja fenn a közellátás háborús rendszerét. Egyenlő teherviselést akarnak a többi
osztályokkal. A molnár 15 százalékos őrlési
jutalékából az őr ési adótörvény öt százalékot
vonai le, de az elmúlt évben ezt a levonást
rendeletileg tiz százalékra emelték fel. Ezzel
szemben az adó is maradt olyan nagy, mint
azelőtt volt. Fel kell világosítani a kormányt,
hogy a molnár'par ma nem aranybánya, hanem
egy lerongyolódott ipar, amely megrongálódott
felszereléséi nem tudja pótolni. Bárczay a szabadforgalom hive, mert a szabad verseny jobbá
és olcsóbbá tenné a lisztet. Az őrlési adótörvény a termelőnek kedvez és tönkreteszi a malmokat. A hatósági lisztellátás rossz üzlet az
államnak, amelle.t az ellátatlanok is rossz lisztet kapnak. Mindez arra kényszeríti a malmosokat, hogy szabálytalanságokat kövessenek,
mert exiszlenciájukat fenyegeti a mai gazdasági
politika.
Eszes Imre elnök Hunyadi Va38 Gergely hatirozati javaslatát terjesztette be ezután, amely
szerint a malmosok követelik a teljes őrlési szabadságot. A közgyűlés elfogadd a javaslatot és
egy tizenötös bizottság kiküldését rendelte el,
amely ebben az irányban tárgyalásokat folytat
a kománnyal.
Jutassy Ödön, az Országos Molnárízövetség
főtitkára szerint nem szabad erőszakos lépéseket tenniös a kormánnyal szemben, hanem
diplomatikus módon kell megdönteni a kormány
mai helytelen felfogását és i^y kell törekedni a
szabadforgalom elérésére. Reméli, hogy ilyen
eszközökkel már ebben a termelési évben is jelentős eredményeket érhetnek el.
Thierring Gusztáv ipariskolai igazgató mondott ezuán köszönetet az elnökségnek, mert
lehetővé lette egy maiomipiri tanfolyam létesítését és fentartását.
Végül elhatározta az elnökség, hogy a szövetség tagsági dijait a kontingens egy százalékára emeli fel, azután az elnök bezárta az
ülést.

Brilliáns,
arany, ezüst ékszer, kinaezüst
és műtárgyakért
rendkívül m a g a s árat fizet

FischerTesívérek
ékszerészek

TOV7

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

25,000.000 koronát
nyerhet
a m kir, osztálysorsjáték tervezete
szerint.
Sorsjegyek eredeti ára:
7i

K 800 —

7.

400 —

l
U
200 —

Húzás május 15. és 17-én.

Kelen Hugó bank és váltóüzlete
Szeged, Aradi-utca 7.
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J i i r e i c
— Mikes püspök Rómába u t a z o t t —
repülőgépen. Az a Junkers-repülőgég, mely
Francesco Baracca
pilóta vezetésével gróf
Mikes János szombathelyi püspököt hozta
Rómába, ma szerencsésen leszá'lt a római
repülőtéren.
— A városi tisztviselők lakáspénze. Az
állami és vármegyei tisztviselők lakáspénzére
vonatkozó pénzügyminiszteri rendelet alapján a
város lanácsa hétfőn foglalkozott a városi tisztviselők lakáspénzének
megállapításával. A
tanács ugy határozott, hogy a tisztviselők lakbérét éppen olyan arányban emeli, mint ahogyan
az állami tisztviselőkét emelték.
— Borzalmas repülőgépkatasztrófa a fővárosban. Vasárnap véletlen szerencsétlenség
érle Budapesten a délelőtt fiiszállt hidroplán
utasait. A repülőgép az összekötő vasúti híd
pesti oldalán eddig meg nem állapított módon
lezuhant. A repülőgépet Birczay István pilóía
vere'fe, közvetlen mellette ült Schmidl Károly
szere'ő, bent az utasfülkében ült Mandl Samu
49 éves régiségkereskedő feleségével, valamint
fia, Mandl Hugó és felesége szül. Haupt Anna.
Délelőtt 10 óra 20 perckor indult el a repülőgép, Bsrczay mikor vagy ezer mélerre elhaladta a vasúti hida', vissza akart fordulni. Fél
11 óra előtt 5 perccel kanyarodni kezdett a
géb, lassan fordul', fordulás közben a Duna
f'lett a repülőgépet a part felé vitte a pitót?,
1200 méter magasságban fordulás közben szokás szerint megállították a motort. Ebben a
kanyarodásban érte utol a mindinkább erősbödő siélioham. A gép már-már megfordult,
amikor az alulról jövő ssél meglendítette. A
motor ekkor már nem kattogott. A földön álló
szemtanuk szerint a gép szempillantás
alatt
inogni kezdett és gyors iramban zuhant a fölre.
A föld felett bukfencet vetett, majd nagy erővel az orrával a kavicsos parira zuhant, ugy
hogy óriási robaj hallatszott. Két folyamőr, aki
a közelben teljesített szolgálatot, odarohant az
összetört géphez. A zuhanás pillanatában a
kettévált uasfíllkéből kieset: Mandlné a földre,
mig férje koponyacsonttörést szenvedett és
nyomban meghalt, Ugyanekkor a kikötőigazgatóság két tisztviselője gyógy- és kötszerekkel
sietett a szerencsétlenség színhelyére. Rövidesen megérkeztek a mentők is. A rendőrség a
szerencsétlenség hírére nagy készültséggel jelent
meg a helyszínen. A sebesülteket egyenként
vitték el autón a mentők. Schmidt Károly szerelőnek a bal térdkalácsa tört el.
— A polgármester Budapestre utazott. A
polgármester hé főn délután ismét Budapestre
utazott, ahol több városi ügyet akar elintézni.
Budapesttől kedden, vagy szerdán este érkezik
vissza. Távolléte alatt Bokor Pál helyettes polgármester helyettesíti.
—A határincidens ügyében lefolytatott
vizsgálat a csehek kudarcával végződött.
Az angol sajtó a Reuter budapesti távirata nyomán megáliapitja, hogy a cseh határincidens
ügyében lefolytatott vizsgálat a csehek kudarcával végződött.
— A Meteorologiai Intézet időprognózisa:
Egyelőre derült meleg, később livatarra hajló
idő várható hőcsökkenéssel.

SZBOBD

Szegeti, 1923 május 8.
— Ismét m e g ö l t a v i l l a m o s e g y g y e r m e -

ket. Még el sem felejtettük a Jókai-utcai szerencsétlenséget, már ismét egy borzalmas villamoselgázolásról kell beszámolnunk. A 37. sz.
villamoskocsi vasárnap délután egy órakar a
Boldogasszony-sugárut
és Liliom-utca
sarkán
háláira gázolta Bogdán Margitka két éves
kisleányt,
Bogdán Gusztáv elektrotechnikus
gyermekét. A Boldogasszony-sugárut nem forgalmas útvonal s igy a szerencsétlenség oka
— mint ezt a vallomások is megerősítik —
csak az lehetett, hogy Battancs Antal kocsivezető menetközben hátrafelé beszélgetett
és
nem vette észre a sínek felé szaladó kisleányt.
Igy történt meg az elgázolás a sugárut 20.
számú háza előtt. A vezető hibája annyival
bizonyosabb, mert még a szerencsétlenség megtörténte után sem vette észre az elgázolást,
hanem tovább vitte a kocsit egészen a nagy
állomásig. A borzalmasan összetört kisleányt a
járókelők által kirendelt mentők szállították be
a közkórházba, ahol egy fél óra múlva meghalt.
A rendőrség részéről dr. Árvay Ferenc rendőrfogalmazó foganatosította a kihallgatásokat. A
kocsivezető vallomását az ügyészségnek adják
át, amely valószínűleg ugy a vezető, mint a
•villamostársaság ellen vádat emel
gondatlanságból okozott emberölés miatt. — A Petőfi
Sándor-sugáruton is garázdálkodott tegnap a
villamos. A 71. számú ház előtt reggel 7 órakor
Berkli Flórián bérkocsiját ütötte el a villamos,
amely a konflison ülő kocsist, azonkívül Ábrahám Szilvesztert és két kisfiát könnyebben
megsebesitette. A vizsgálat megindult.
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.
Teleton 17—79.
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Ékőzerkészités, órajaviiás (csak zsebórák)
Fischer Testvéreknél, Kárász-utca 10
Telefon:
I g a z g . 455.

K o m ó MOE!

Telefon:
Pénztár 1185.

Kedden, május 8 án

A német filmgyártás remeke!

Charolals grófja
Dráma a renaissance idejéből 7 felvonásban.
A főszerepben:
Éva May és Ferdinánd v o n Altén.

A

B Á N A T

Eredeti japán szinmü.
A főszerepben: H o n a k ó
japán színésznő.

világhírű

Azonkívül:

Dráma a vad nyugaton
Amerikai életkép.
E l ő a d á s o k k e z d e t e : 5, 7 és 9 órakor.

Munkások Altalános Fogyasztási
Szövetkezete
Telefon 120.

Szeged.

Telefon 120.

T. tagjaink figyelmét felhívjuk, hogy fűszer-, temény-,
rőfös-, rövidáru és cipöszükségleteit még mindig

legolcsóbban

nálunk szerezhetik be.

— Tüzhalálra Ítélt milliók. Amikor még
önálló köztársaság volt ez a poros levegőjű
tiszaparti metropolis
a francia megszállás
idejében, akkor bocsátott ki a város tizenkétmillió névértékű városi pénztárjegyet, hogy a
veszedelmes pénzhiányon enyhítsen valamiképen.
Azóta elmúlt vagy négy esztendő, sokan talán
a színére sem emlékeznek már, lassankint valamennyi visszaszivárgott a város pénztárába,
ahonnan a javsdalmi hivatal egyik pinceodujába
került az egész tömeg és ott várta türelmesen
sorsát, amely a nemes magisztrátus hétfői vészülésén ime beteljesedett. A vész-tanács kérlelhetetlen szigorral tüzhalálra itélte az emlékezetes tizenkét milliót, csupán százhuszonháromezer korona névértékűnek kegyelmezett meg.
Ezt a százhttszonháromezer korona névértékű
tíz, husz és ötven koronást a javadalmi hivatal
válogatta ki a tizenkét millióból, mert.a viszontagságos évek vasfoga megkímélte őket és
elegánsan, frissen, simán érték meg az ítélet
napját. A kegyelem azonban nem fakadt önzetlenségből. A tanács-birák holmi gyüjlőszen-

„A zuhapást deflációs politikával f e l t a r tani többé nem lehet." Ereky Károly vasárnap folyamán egy igen érdekes nyilatkozatot
tett a mai pénzügyi viszonyokról és a deflációs
politikáról, melyben többek között a következőket mondotta:
— Pénzünk leromlása elérkezett ahhoz a
stádiumhoz, amikor a deflációs politika nem
segit. A zuhanást deflációs politikával feltartani
többé nem lehet. Most már nyilvánvaló, hogy a
mértéktelen drágaságnak a deflációs politika
nem keréktötője é3 a pénzériéklés nem quantitás szerint megy. Minden cikk az aranyparitás
felé tör. Ha bankjegyet nem adna az állam, a
cserekereskedelemben jutna ez kifejezésre. A
deflációs politika csődje feltartózhatatlan. Ezen
az uton nem jutnak el a pénzügyi konszolidációk
állásáig. Szerintem a teljes infláció rémének,
mely Ausztria és Németország példájából maradt reánk, egyetlen javítását szolgálja, áttérés
a valorizált hitelnyújtásra és a valorizált vagyongyűjtésre. Ma, amikor a magyar korona naprólnapra romlik és az Á'lami Jegyintézet által
kibocsátott bank jegymennyiség a 100 milliárdot
meghaladja, az összes betétek 50 milliárdra
rúgnak, tehát a mostani betétállomány ahelyett, hogy nyolcszorosa lenne a 100 millliárdnak, csupán a felét teszi ki. Mig a
pénz romlik, dőreség vagyongyűjtésről beszélni.
A hitelnyújtás mai módja pedig rettenetes helyzetbe hozza a termelőt. Egyedül kizárólag a Jegyintézet papírpénze a hitelnyújtás alapja, a betétek és a tőkék ebből a gazdasági funkcióból
kikapcsolódtak. A hitelnyújtás mai következményei és egyoldalú módszere maga után vonja
az összes termelő kategóriák romlását. Látjuk
ezt a mezőgazdasági hitel kérdésénél. Minél
tovább tart a mai állapot, annál nagyobb vehemenciával fogják követelni az egyensúlyozását azok, akiknek hiteigénye jogosan megindokolt. Ennek a pénzügyi politikának következménye, hogy az ország nagy része a korona
leromlását kívánja. A folyton romló korona
mellett minden hitelt olcsóbban fizethetnek
vissza. Amikor a vagyongyűjtés lehetetlen, a
hitelnyújtás egyetlen forrása a
bankjegyprés.
Valamennyi iermelő a korona leromlására kénytelen spekulálni. Nincs kilátás többé a politikai
elvekkel ellenállni az inflációnak. Egyetlen megoldásnak marad az aranyra bazirozott hitelnyújtás és a vagyonszerzés lehetősége.
Szabad sertéskiviíel. A bécsi osztrák-magyar kereskedelmi kamara közli, hogy a magyar
földmüvelésügyi minisztériumban a sertéskivitel
szabályzatainak reformján dolgoznak, ami lényegében a kivitel szabaddá tételét jelenti.
Eszerint augusztus 1-íői kezdve a sertéskivitel
az egész gazdasági esztendőn át meg lesz en-
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vedélyre spekuláltak. A megkegyelmezett városi
bankókat hét lakat alá zárják és megvárják,
amig felmegy az ázsiójuk. A többi pedig később megállapítandó napon és órában kérlelhetetlenül a gőzfürdő izzó kazánjába
vettetik.
Francia parfümök, legfinomabb szappanok legolcsóbbak a Kék Csillag melletti Belvárosi lllatszertárban.
O l c s ó fürdőkádak Feketénél. Telefon 10-72. 335a

— Szerencsés szerencsétlenség.
Várkonyi
Ferenc Árpád-utca 13. szám alatti menekült
igazgató-tanító hétéves fia, Sándor tegnap délután 6 órakor kiesett a második emeleti
lakásuk ablakából. A biztos haláltól az első emeleti folyosó mentette meg a gyermeket, akit
kétoldali koponyarepedéssel szállítottak be a
klinikára. Az orvosok bíznak a felépülésében.
K o v á c s n é gyermekruha szalonja Szeged, Várutca 4. ízléses leányka- és fiu-kabátok, ruhák,
matrózruhák különleges k szitése.
Kállay dr. f o g l s i e m l n á r l a m a PallaTlcinl-ntca
3 alatt fogad c g é s s nap. T e l e f o n 89.
zss

gedve. A havonkénti kiviteli kontingenst a budapesti felhajtás fogja megszabni. A magyar
kormány Ausztriára való tekintettel számos
hönnyebbséget léptetett életbe az élelmiszer kivitel terén. A tojás kiviteli illetékét 4 koronáról 3-ra szállították le. A nullás liszt kivitelét
q kint az eddigi 65 kg. helyett 40 kg.-ban, a
rozsliszt kiviteli illetékét pedig az eddigi 40
helyett 20 kg-ban állapította meg. A magyar
földmüvelésügyi minisztérium a burgonya export
terén is számos könnyebbséget léptet életbe.

TŐZSDE

A D e v i c a k ó s p o n t á r f o l y a m a i . Valuták: Napoleoo
19000, Font 24125-24725, Léva 3950-4150, Dollár
5230—5380, Fr. frank 353-363. Márka 1600-1803, Lira
259 -269, Osztrák korona 740—770, Lei 2550 -2750.
Szokol 15459-16050, Sv. frank 950-980, Kor. dinár
5500—5700, Lengyel márka 1200—1320, Holland forint
2037-2097, Belga fr. 301-311, Dán korona 973-1073,
Svéd korona 1387-1437, Norvég korona 884—914.
Devizák:
Amsterdam 2037—2097,
Bukarest
2550—2750,Kopenhága 973-1073, Krisztiánia 884 - 9 1 4
London 241S0—247ÜÜ, Berlin 1500-1700,01aiz254—264.
Páris 348-358, Frága 15450—16050, Stockholm 11S7—
1437, Svájc 943-970, Bécs 740—770, Belgrád 5500—
5700, Newyork 5210-5360, Varsó 1200—1320. Szófia
3950-4150, Brüssel 301-311.
Zflrichl t ő x s d e . Nyitás: Berlin 0.01»/„ Hollandia
—.—, Newyork 554, London 2564, PJSJ s 36.95, Milánó
27.02'/,, Brüssel - . , Prága 16.42%, Budapest 0.10«/..
Belgrád 5.85, Bukarest — . - , Varsó 0.0115, Bécs
0.0078, Osztrák bélyegzett 0.0078. (Cosmographique.)
Zürichi zárlat: Berlin 0.0150, Hollandia 216 75 Newyork 554.00, London 2563, Páris 36.90, Milánó' 27 0n
Prága 16.42V, Budapest 0.10«/„ Belgrád 5.85, Bukarest
- , Szófia 4.20, Varsó 0.0115, Bécs 0.0078, Osztrák
bélyegzett —.
.
A M a g y a r Á l t a l á n o s T a k a r é k p é n z t á r értákpanír
és devizamegbizásokat gyorsan és kulánsan teljesíTiM
É r t é k p a p í r o k t Angol-Magyar 6600, Hazai 9300
Agrárbank - - , Magyar-Hitel 42000, Jelzálog Hitelbank
4400, Leszámítoló Bank 7500, Olasz Bank 3025 Osztrák
Hitel 15900, Salgó 146000, Rimamurányi 28000 Közúti
Vasút 6250, Városi Vasút 6000, Déli Vasút 150 U Államvasút 103500, Anglóbank
, Bosnyák Agrár 520Ü
iparbank 5500, Hermes 2700,Ingatlanbank 32ü00.ForeaImi
Bank 3650, Keresk. Hitel 6500, Földhitelbank 33500 Közn
Jelzálog 1500, Városi Bank 1650, Merkúr 2350 Nemz. B
és Tak. 3800, Keresk. Bank
,Cseh bank 2350 Bel
T
ak. 4450, Lipótvárosi lOoO Egy. Bpest Főv. 8500,
Kőbányai Tak. —, Magyar Alt. Tak. 13500, M Orsz
K. Tak. 8400, Pesti Hazai 61u00, Első M. Bizt 330000*
Fonciére 16500, Magyar-Francia
, Jég 6500 Parwíl
nia 40000, Borsód-Miskolci 15750, Concordia 12vrT
E. Bp. Gőzm. 42500, Gizella 89o0, Hung Gőzm
18500, Királymaion, 9700, Viktória 34500, TransdanubTa
, Union Gőzm.
, Beocsini 135100 Borsódi 375m
Lőrinci 18000, Cement
, Eszákma^ar '
Szászvári 68000, Kohó 100000, István 8809, Köb Gőz'
tégla 20500. Drasche 42030, Magnesit 2850TO M u S
Aszfalt 8500, M. Alt. Kőszén 344000, Kerámiai S f
Nagybátonyi 15500, Újlaki 21000, Urikányi 2033o0 AtheJ
naeum 26500, Franklin 420CB, Glóbus §500 Pallastfiann"
Révay
, Coburg 14300, Csáky 9i00. Gazd. G é S
35000, Fegyver 237000, Ganz-Daníb. 2350000^Ganí-VM
262000, Gép- és Vasút 15750, Győrffy-Wolf 180W taszah
16000, Kühne 22COO, Láng 41000, Lipták 4950 Mág
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18000, Magy. Acél 68000, Magyar-Belga 35000, Motorgyár 15000, Ólom 7650, Vegyipar 11000, Vagongyár 28750,
oessemann 205c0, Schlick 27250, Schuller UOOü, Teudloff-D. 16000, Wftrner 6100, Hoffher 50000, Ált. O. Légsz.
, Bárdi 3950, Baróti 3300, Bóni 15500, Brassói
90500, Chinoin 9300, Danica 16750, Égisz 4150, Izzó
90000, Textil 4175, Gyapjumosó 18S90, Papíripar 10000,
Részvénysör 34200, Szövö kötő
, Spódium 380.0,
Temesi szesz 17000, Felten 115000, Fiumei rizs — — ,
Flóra 25500, Fővárosi sör
, Goldberger 18000,
Gschwindt 95000, Haltenyésztő 4100, Hungária Mütr.
59000, Juta 27000, Kábel
, Karton 29500, Keglevics
1900, Királyautó 1925, Királysör
, Keleti 10000,
Klotild 19250, Köb. Polg. sör 49000, Ligetszanat. 4800,
Cukoripar 4S5000, Lámpa 32000, Auer 38000, M. Kender
18500, Őstermelő 54500, Ruggyanta 30000, Részv. Szalámi
7650, Vas. forgalmi 26500, Marosv. Petr. 14500, Óceán
8000, Olajipar 190C0, Phöbus 10700, Püspöki 6300,
Schwartzer 85C0, Szikra 43000, Uj Georgia 125000,
Stummer 2800CŰ, Telefon 32C00, Temesi sör 21000, Pannónia 4500, Török 45Ű0, Turul
, Pamut 45250,
Unió szinház 2350, Vm. mezőgazd. 3^00, Vasm. Vili.
16000, Vili. Pezsgő 4200, Zagyvapáhai 17500, Mezőgazd. 131500, Klein és F. 7500, Általános Faip. (Merk)
1925, Fiumei cserző 22C0, Egyes. Fa 1875, Fornérgyár
4900, Guttmann 28500, Hazai Fa 13500, Kőrösbányai
2750, Kronberger 4350, Lign Tröst 10700, Hitel Fa
,
Erdő 1675, Magyar Lloyd 2550, Malomsoky 2350, Nemzeti Fa 39000, Naschitzi
, Neuschl. L. 2225, Ofa
41C00, Orsz. Fa
, Rézbányai 9200, Szlavónia 7850,
Union des Usine 165000, Viktória but. 3275, Zabolai
20250, Zentai és R.
, Honi fa
, Magyar Amer,
630C, Adria 92000, Atlantica 20750, Levante 116000, Bur
4400, Miskolci 6200, Trust 21500, Konvertált
,
Hazai Uj Vörös Ker.
, Erzsébet szan.
, Békéscsabai gőz
, Stef
, Szegedi Kender 51000,
Diana 2100,
Krausz szesz 24o00, Kunossy 2700,
Nova 26500, M.-Német 1900, Törökszwitmiklós
.
Irány tat. A mai tőzsde, dacára az ellátási napnak,
nyitáskor szilárdan indult és a m ^ a s árfolyamok hatása alatt a forgalom igen megélénkült. Az összes
piacokon élénk üzleti tevékenység mellett cseréltek
gazdát az egyes tételek és az írfolyamok általánosságban az utolsó napok árnivója fölött mozogtak. A spekuláció is kivette részét a tevékenységből és véleményes vásárlások is történtek. A tőzsdeidő későbbi folyamán aj ónban az ellátási nap mégis éreztette hatását, minthogy Bécsből is gyengébb hirek érkeztek, az
irányzat megváltozott, mert a jelentkező árumennyiség
visszanyomta az árfolyamokat. I«y lemorzsolódás állott
be, amely egész zárlatig eltartott. A tőzsdeidő utolsó
negyedében nagyfokú üilettelenség mellett majdnem
mindenben csak áru volt a piacon, ugy hogy végeredménybtn a tőzsde jobb nyitás után kimondottan el*
lanyhult. Néhány favorizált érték ma is ellent ludott
állni a lanyhulásnak, mint például a bankok piacán a
Jelzáloghitel, amely nyitási nivóját megjavította. Az
arbitrázs értékekben az irányzat nem volt egységes és
a hangulat tartózkodónak mutatkozott. A nehezebb papíroknál szük keretek között mozgott az üzlet. Némi
élénkség volt Cukor részvényekben tartott árfolyamok
mellett. Zárlatkor az irányzat lanyha, forgalom vontatott, hangulat tartózkodó. Kosztpénzben a kasszanapra
47,-kal kötöttek.
Terménytőzsde i Kis forgalom mellett az irányzat
tartolt, buza egy kissé csendesedett. Az árak mérsékeltebbek, rozs üzlettelen, árpa keresettebb, zab 5
koronával szilárdabb, tengeri tarlott. Egyebekben az
üzlet csendes.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg -os tiszavidéki
26500-26770, egyéb 26000-26500, 78 kg.-os tiszavidéki
27000—27250, egyéb 26750-27000, rozs 17500—1800U,
takarmányárpa 15500—16000, sörárpa 17500-18500, zab
18500—19000, tengeri 16000-16500, korpa 8000- 8100,
lucerna 8 0 0 - 1000.
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Kéről?) utcai Kroő-Bank
Károlyi-utca 2 és Feketesas-utca 8, sarok.

Telefon 9—78 és 12—59

Az ADRIA blztositú társaság fötlgynöksége.
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APROHIRDETESEK

SjM$g*É
A vasárnapi eredmények.

SzAK—Szarvasi
Turul Sport Egylet
6:2
( 4 : 1 ) . A SzAK vasárnap Szarvason szerepeit
és bár nélkülözte Soltit, Csákyt és Bsumgartnert, fölényesen győzött. A nagyszámú közönség
mindvégig ünnepelte a bajnokcsapatot, amely
tetszetős iskolajátékot mutatott. Különösen a
három belső csatár volt ki.ünő és igen jól
debütált az ifjúsági Klonkay. A mérkőzés után
nagy bankett volt a SzAK tiszteletére, amit
igen jósikerü táncmulatság követett. A csapat
hétfőn reggel érkezett haza.
Vasutas—KEAC 2 : 0 (0:0).
Az egyetemi
csapat szépen tartotta magát az első félidőben,
a gól után azonban összeroppan!. Vér János
igen gyengén bíráskodott.
SzAK 11.—SzIKE 11:0.
A SzAK kitűnő
tsrtaiékcsapata nagy fölénnyel győzőit szép
játék után.
Felelős szerkesztő: LÖVIK KÁROLY.
Kiadó : „Szeged* lapkiadóvállalat r.-L
Nyomja: Délmagyarország-nyomda, Szeged.

Alulírottak mély fájdalomtól meg'ört
szivvel tudaiják, hogy a hőn szeretett
férj, legjobb apa, testvér és rokon

Kecskeméti Antal

vasszerkezeti gyáros. Szeged szab. kir. város
törvényhatósági bizottságának tagja stb.

folyó hó 6 ikán hosszú, gyötrő szenvedés után 53 éves korában elhunyt.
Imádott halottunkat folyó hó 8 ikán
délelőtt 10 órakor fogjuk a Mars-tér
11. szám alatti gyártelep udvarAról a
zsidó temetőbe kisérni és ott örök
nyugalomra helyezni.
Szeged, 1923 május hó.

Kecskeméti Antalné szül. Zilzer Aranka

neje.
Kecskeméti Juliska és Rózsika gyermekei,
özv. Szegedi Lajosné nővére
és kiterjedt rokonság,
lósáflos emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni.
Külön villamoskocsi a Kálvária-téri kitérőből.
Minden külön értesítés helyett

Női kalapok §

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

Lézingernél, Kárász-utca 8.
Cigarettahüvelyek, cigarettao
y a
n

írnlí
UUtV}

öngyújtók, tűzkövek, dohányzó cikkek,
papíráruk l e g o l c s ó b b a n kaphatók
nagyban és kicsinyben
716
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Kedd: Kálmán Marci, az újpesti szinház primadonnájának vendégfelléptével: Bajadér.
Szerda: Sándor Böske, a pécsi szinház primadonnájának felléptével: A kis kadét.
Csütörtök délután: Aranymadár, cperett. — Este:
Ingyenélők, népszínmű.
Péntek: Székelyhidy Ferenc és Kruswyk Annié, a m.
kir. Operaház tagjainak vendégfellépttvel, Soo százalékos helyáremeléssel: Hunyadi László, opera.
Szombat: Tökmag, vígjáték. A. 8.

* Á l l a n d ó k é p k i á l l í t á s Iskola-utca 23 (Mttteiem). Nyitva: N ponta d. e. 10 tői d. u. 7-ig. 798

t v....J;^

P O L O £ K A &g&
legbiztosabb a Franki-féle

Tisza Lajos-körut, Püspökbazár-épület.

Varga Mihály gykáSá. Szeged

A szinház heti műsora :

725b

P O L O S K n - n n c á c .

A petéket is kipusztítja, bútorokon nyomot nem hagy.
1 üveg 2 5 0 K, nagv üveg 4 5 0 K.
Kapható ep vedül r R H I S K L H M R t gyógyszertárában S Z E G t D , Fel.-óváros, Szert György-tér.

O l c s ó és jó cipőket elsőrendű anyagból készit Csipei
cipész, Iskola-utca 18. 334

Ausztria—Magyarország
1:0.
A Bécsben WOLF JAKAB ÉS HA
lejátszott válogatott mérkőzés szineink minimális fefcérsütoüe — kenyérgyár
12 93.
vereségével végződött. A magyar csapat, bár Polgár-u.3I.Telefon
089
legjobbjait nélkülözte, mindvégig derekasan .
küzdött. A magyar csapat legjobb embere Hirdessen e b b e n a
rovatban I
Amsei volt, aki az első félidőben bravúrosan
K o n y h a zománcsdtvédett ki egy tizenegyes büntelö rúgást.
nysKi felszerelések gyö-

Értékpapírok vételét és eladását

és mindennemű t ő z t d e i m e g b í z á s o k a t pontosan bonyolít le

Szeged, 1923 május 13.

Telefon

469.

135

Hradi-ufca 4.

Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák. ponyva,
szőlőkötöző fonalak és háló gúan áron kapható.

nyörű választékban Szántónál, Bérház, hatósági huscsarnok mellett.
649

B r l l l l i n s é k s z e r , arany,
ezüstbeváltás. Bizományi
áruk eladása. Tóth, Kölcsey-utca 7.
856
Ovsgst bármily mennyiségben, férfiruhát, fehérneműt a legmagasabb árban veszek. Weissenberg,
Attila-utca 8.
545
3 szobás beköltözhető lakással magánházat keresek, lehetőleg a Belvárosban „Megegyezünk* jeligére.
787

Előnyös házeladás!!
a Tisza Lajos-körut legszebb és legforgalmasabb pontján, gyönyörű, modern 4 szobás lakással, üzlettel,
potom áron megvehető
R á u t f l
forgalmi irodájában, Kossuth Lajossugárut 9. Telefon: 10-42.
*i<
681a
fe^'Plavitö

MENCZ K f l R O i Y É S FIH

ffi*™

M a r s - t é r 8. a korház során. Villamos megálló a rókusi templomi ál.

számtalan elismerés.
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° r e n d ü kiviielben,
W l p U n v l
mérsékelt árban készit Tóthy Iskola-utca 14. szám.
(Suhajda cukrászdával szemben.) 3U
CinnllPt

els

M l . Tea-Vaj . . .30010 „ Liptói-túró. . 12510 „ Csemege-túró 150 Kárász-Büffében

Kárász-utca 14. sz. g
H ozssa be S Í T ' " é s ezaslitl
U J n u a

ékszereit javitlatani és
átalakíttatni az

rbc-rofínoflio
LKO£CRI|Jal U d

Takaréktál-utca 20. sz.
Gróf-palota.
m

Dr<

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

C.ASZC.0.

Q v n h h & r w p H 3 4 é v e s jómegjelenésü füszerO Z , í l s \ l v v j j Z , t t l kereskedő, ki a borkezelésben
és pálinkaszakméban is perfekt, ajánlkozik :

segédi, raktárnoki, üzletvezetői,
pincemesteri,

ügynöki,

utazói

állásra. Ugy helybeit, mint környéki fűszereseknél,
vendéglősöknél jól bevezetve, 3oo.ooo korona kautioval
rendelkezik. Cim szívességből:
g „ „ t . i
ingatlanirodában, Széchenyi-tér 6. szám
O A d U U TVIefon: lo—54.
780

Szvafon és Kucses

m ű s z a k i vállalat
™
S z « á « d , T l s g a L t j o s körút 4 7 . T e l e f o n 1 4 - 2 8 .

Svenska Kullágerfabrik Göteborg (Svédország)
és Norma Cumpognie Canstadt (Németország)
képviselete golyós csapágyakban. Franz Ekkert
& Cie (Svájc) képviselete szita-selymekben.
•
R
aktárrrif M
s zCáUl lI íUt -' gépkenő-, motor henger
ndiudrrm
_
gőzgép henger

fendü firnis, zománcok és lakkok
valamint különleges

porfestékek kaphatók

kicsinyben és nagyban
684b
B i R N S I M O N mázoló és ércfényezőnél Margit-u. 12.

Eladó uj bérpalota!

a Kass mögött, Szeged legszebb ponlján, a legmodernebb lakásokkal, tőkebefektetésre is potom áron
megvehető
forgalmi irodája által, Kossuth LajosV c t t V R I * sugárut 9. Telefon : 10-42.
681

olajakat, gépzsirt, kocsikenőcsöt, pelrolf, benzint,
összes gépsz'ikségleti enyagokat: tömítések, gépszijak, dobsin stb. a legolcsóbb nagybani árban.

Két vagy háromszobás
lakást vagy iakásrészt
konyhahasználattal, bútorozva vagy anélkül
keres a Belvárosban négytagú család.
Ajánlatok „MINDEN MINDEGY" jeligére
a kiadóhivatalba kéretnek.

