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Szeged, 1923 május 10, CSÜTÖRTÖK.

A notesz.
Bécsben még 1921 legelején meghall egy
Brück nevű „vállalkozó". Örökösei nem maradlak, hagyatékát a rendőrség pecsételte le s a
rendőrség közegei készítettek leltárt értékpapírjairól, iratairól és egyéb holmijairól. A hagyaléKban egyebek között találtak egy egészen közönséges szürke kis noteszt. Ez a szürke kis
notesz azóta nagy karriért futott meg; kiindulási pontja lett e?y nagyszabású becsületsértési
és rágalmazási pörnek, amelynek során egymásután hallgatják ki a volt minisztereket, osztályfőnököket, magasállásu katonatiszteket, bankigazgatókat és más kiváló pozíciókat betöltő
egyéniségeket. A szereplő személyek a néhai
császárváros vezető köreihez tartoznak; nem
csoda, hogy a pör kimenetelét az egész bécsi
politikai és pénzügyi világ nagy érdeklődéssel
várja. Az eset pedig önmagában annyira jellegzetes és annyira hozzátartozik korunk történetének szimptomáihoz, hogy erkölcsi tanulságainál fogva mi is megemlékezhetünk róla.
B.ücknek, amig élt, az volt a foglalkozása,
hogy az állammal kötött üzleteket. Mig a háború tartott, szállított a hadseregnek, mikor vége
lett a háborúnak, megvásárolta a feleslegessé
vált anyagokat. Ezeknek az anyagoknak értékesítésére Bécsben a dologi javakat értékesítő hivatal néven egy külön irodát szerveztek, melynek tisztviselői a hadügyminisztérium és pénzügyminisztérium funkcionáriusainak sorából keTültek ki. A Brück hagyatékában talált notesznek az az érdekessége, hogy benne szép sorjában szerepel ennek az ideig'enes jellegű hivatalnak több magasállásu tisztviselője. A nevük
van beirva minden megjegyzés nélkül és a név
mögött egy-egy számjegy. Igen szép, magas
számjegyek, négy, öt, hat nullával. Se több, se
kevesebb. Hogy mit jelentenek a számjegyek,
arról eltérők lehetnek a vélemények; a jó Istenen kivül csak Brück adhatna róla hiteles felvilágosítást, aki szonban már elköltözött az élők
közül.
A rendőrségnek a hagyatékról felveit jelentéséből értesült erről a notesztől dr. Hornik, az
osztrák pénzügyminisztérium takarékossági miniszteri biztosa és némi következtetéseket fűzött
annak tartalmához. Kezdeményezésére a pénzügyminiszter egy egészen szükkörü értekezletet
hívott össze, annak megbeszélésére, hogy mitévők legyenek a notesszel és különösen azokkal, akiknek a neve benne számjegyek kíséretében előfordul. Hosszú tanácskozások folytak,
melyeknek az lett az eredményük, hogy —
semmit se csinálnak. Elvégre több egyforma
név is lehet a világon, bizonyítani pedig semmit se lehet. Legokosabb tehát, ha hallgatnak.
Hallgatni ugyanis arany, mint azt már a paraszti
bölcsesség is nagyon régen megállapította.
Mindnyájan azonban mégse hallgattak, sőt
valaki, akinek a nevét nem tudják, elmondta a
pénzügyminisztériumban tartott ülés lefolyását
egy újságírónak, sőt elmondta még azt is, hogy
a dr. Hornik által bemutatott listában dr. Oppenheimnek a neve is szerepel, aki elnöke volt a
dologi javakat értékesítő hivatalnak s azóla
igazgatói minőségben egyik legelőkelőbb bécsi
pénzintézetnek a kötelékében működik. Az érdekes esetet az újságíró a névvel egyetemben
megírta. Hornikot a legkülönbözőbb oldalakról
felvilágosításokért rohanták meg, de ő makacsul
hallgatott. Egy nagyon kíváncsi riporter végül
azt kérte, hogy ha már semmit se akar elárulni,
mondja meg, mi a véleménye Oppenheim esetéről. A tapintatlan kérdésre Hornik vállvonogatással felelt. Néha a nem felelet is felelet.
Az újságíró megírta, ami történt, hogy Hornik
a vállát vonogatta.
A notesz, a pénzügyminisztériumban tartott
értekezlet és a vállvonogatás lett a kiindulási
pontja a pörnek, melynek során Oppenheim
Hornikon keresi a becsületét. Azt mondja, hogy

amit Hornik cselekedett, alkalmas arra, hogy
vele szemben a megvesztegetés gyanúját keltse
fel és becsületét rabolja meg. Hornik viszont
azt állítja, hogy ő senkit sem vádolt, a pénzügyminiszteri
értekezleten nem
Oppenheimesetről, hanem Briick-esetről beszélt, csak hivatalosan foglalkozott a dologgal, arról pedig
igazán nem tehet, hogy az Oppenheim név a
Brück- féle noteszben elöfordu t. Aki a bécsi
cirn- és lakjegyzéket végigböngészi, akár ötven
Oppenheimet is találhat benne. A vállvonogaiás
pedig lehet kétkedés, vígy tépelődés kifejezése,
de semmieselre sem becsületsértés, vagy rágalmazás.
Ez a lényállás, melyben a bécsi törvényszék
holnap, vagy holnapután mond ítéletet. Hogy
minő lesz az ítélet, az érdekelheti a jogászokat,
akik majd elvitatkozhatnak rajta, hogy a bünfetőjeg milyen paragrafusát lehet valakire ráhúzni, aki egy zártkörű miniszteri értekezleten
bemutat egy rendőrileg lefoglalt hagyatéki ügydarabot és utána a vállát vonogatja. A publikumra, különösen a magyar publikumra, amely
»
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a szereplőket nem ismeri, ez nem tartozik. Dá
igenis tartozik rája és egész Európának közvéleményére — a notesz, az igénytelen kis
szürke könyv, amely a neveket és számokat
tartalmazta.
Valahogy az az érzése az embernek, hogy
Európaszerte mindenütt mostanában nagy szerepük w n az ilyen noteszeknek. Kiviteli és behozatali ügyek intézésében, állami ügyletek
megkötésében, közvélemény befolyásolásában,
sőt országok sorsának intézésében egyaránt
fontos tényező a notesz. Sokszor fontosabb,
mint az akta, főkönyv, előfizetési dij, vagy
diplomáciai jegyzék. A Brück-féle notesznek
bizonyára vannak még testvérei, akik mind
egyazon internacionális nyelven, a számok
nyelvén beszélnek, de ha valamely előidioaiáa
felelősségre akarják vonni őket, ugy tesznel,
mintha süketek volnának és — hallgatnak.
A
rombolásnak, melyet a nagy világfelfordulás az
erkölcsökben véghezvitt, ezek a számjegyekkel
tarkázott, de hallgató noteszek a legszomorúbb
kortörténeti dokumentumai.

A miniszterelnök csütörtökig marad Londonban
(A Szeged budapesti tudósítójától. Bethlen
István gróf miniszterelnök és Kállay Tibor
pénzügyminiszter külföldi missziójának eredményéröl a magyar politikai közvélemény még
Bem alkothat magának végleges Ítéletet A tárgyalások ezidőszerint rr ég kizárólag informatív
jellegűek és az illetékes .külföldi szervek még
csak hetek multával fognak határozatot hozni a
magyar kéiaás érdemi elbírálását i letőleg. Minden remény meg van arra, hogy a Magyarországnak adandó válasz kedvező lesz. A külföldnek
feltétlenül el kell ismernie Msgyaroszág fel ;egitésének szükségességét éppen általános európai
szempontból is. Magyarország gazdasági reorganizációja nemcsak speciális magyar érdek,
hanem elsőrangú közép- és keleteurópai érdek
is. Magyarország szomszédainak,
tehát Csehországnak
is érdeke,
hogy
Magyarország
kijusson a gazdasági
válságból és segítséget
kapjon. A kisántánt tényleg elismeri, hogy Magyarországnak szüksége van küiföldi segítségre.
Bethlen István gróf miniszterelnök, aki a
magyar követségen szállott meg, csütörtökig
marad Londonban. Hediy követségi tanácsos
ma este a miniszterelnök tiszteletére ebédet
adott, amelyen többek között lord Newton,
lord Parmoor és lord Chairnwood vettek részt
A jóvátételi bizottság magyar osztálya még
mindig tárgyalja a magyar kormány kiküldöttei
részéről előterjesztett kérést. Korányi Frigyes
báró párisi magyar követ ilyen körülmények
között kénytelen lemondani a londoni utazásáról, mert jelenlétére szükség van Párisban.
Bethlen miniszterelnök Londonból visszatérve
vasárnap délelőtt fog Rómába utazni. A miniszterelnök számára Mussolini miniszterelnök
az olasz határtól kezdve külön szalonkocsit
bocsát rendelkezésére.
Lord Curzon külügyminiszter ma villásreggelin látta vendégül Bethlen gróf miniszterelnököt.
A villásreggelin Kállay Tibor pénzügyminiszter,
Khuen-Héderváry Sándor követségi tanácsos,
úgyszintén a Canterbury érsek, Salisbury márki,
a devonshirei herceg és sir Eyre Crewe voltak jelen.
A londoni lapok beszélgeiést közölnek Bethlen István gróf miniszterelnökkel, aki a hírlapiról? előtt kijelentette, hogy Magyarországnak
mennyiben van szüksége külföldi kölcsönre.
A Time; munkatársa beszélgetést folytatott
Bethlen István gróf magyar miniszterelnökkel.
A beszélgetés során a miniszterelnök igyekezett
megnyugtatni az angol közvéleményt és eloszlatni az aggodalmakat Magyarország magatartása tekintetében. Magyarországnak olyan szándékot tulajdonítanak — mondotta —, hogy

megakarja támadni szomszédait Ezzel szemben
az igaz-ág éppen ellenkező. Magyarország jól
tudja, hogy saját érdekében is áll, hogy szomszédaival jó viszonyt tartson fenn.
Bethlen gróf kijelentette, hogy ez az első alkalom, amikor a magyar kormány feje személyesen jelenik meg a szövets^es államokban.
Reméli, hogy módjában lesz Magyarország pénzügyi és gazdasági helyzetét megvilágítani, valamim beszámolni arról, hogy a kormánynak mik
a szándékai Magyarország mostani állapotában.
A miniszterelnök biztositotta Angliát arról, hogy
Magyarország békés szándékokkal viseltetik
szomszédai iránt, mert a kölcsönös bizalom
szükséges a szomszédokkal kötött gazdasági
szerződésekhez, amelyek viszont nélkülözhetetlenek az ország pénzügyi és gazdasági talpraállása szempontjából.
Kállay pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy
Magyarország tőkehiányban szenved, ami a
háború, forradalom és bolsevizmus, továbbá a
katonai megszállás következménye. A pénzügyminiszter kijelentette még, hogy Magyarország
mindenkor, még békeidőben is külföldi kölcsönre szorul. Magyarország pénzügyi terhei
mind a háború előtti tartozások, mind a háború utáni kötelezettségek egyformán szükségessé teszik a külföldi kölcsönt, amelynek előfeltételeit a mostani tárgyalásokon akarják megteremteni.
A Morningpost részletes nyilatkozatot közöl
Bethlen gróf miniszterelnöktől. Kiemeli a magyar
pénz fokozatos elértéktelenedését, ami lehetetlenné teszi, hogy az ország a maga bevételeiből
tudion újjáépülni Azok oz adók, melyeket a
kiadások fedezésére ma megszavaznak, néhány hét
múlva már teljesen elégtelenek, minthogy a korona közben rohamosan csökkent. Nyilvánvaló,
hogy Magyarországnak a csődtől való megmentésére az egyedüli mód az, ha pénzének
értékét sikerül stabilizálni. Ez azonban külföldi
kölcsön nélkül lehetetlen. Belső kölcsön felvétele nem biztat semmi eredménnyel, mert hiszen az országban amúgy is óriási pénzhiány
van.
A cseh Pravo Lidu Bethlen gróf és Kállay
külföldi tartózkodásáról számol be és rámutatott arra a körülményre, hogy a Magyarországnak nyújtandó könnyítések dolgában mily nagy
szerepet szánt a jóvátételi
bizottság a kisántántnak, majd igy folytatja:
— A kisántánt államainak álláspontja csak tárgyilagos lehet. Ellenséges érzületnek nem szabad itt kifejezésre jutnia. Csehországnak is érdekében van, hogy Magyarország kijusson a
gazdasági válságból és segítséget kapjon.
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H Krupp Ítélet — Dreyfus ítélet.
Á német birodalmi elnök a Krupp-perben
hozott itélet alkalmából a Krupp-müvek igazgatóságához és az üzemi tanácshoz táviratot
intézett, amely azt mondja, hogy ezt a mindéi
emberi érzést kigúnyoló erőszakosságot mindenütt, ahol még van érzés a jog és igazság iránt,
a legnagyobb felháborodással fogadják é3 a
német történelemben, mint a jognak a brutális
erőszak által való ellenséges elnyomásnak rossz
pédája fog tovább élni.
A berlini lapok pártkülönbség nélkül a Kreuz
Zeitungtól a Rote Fáhne ig cikkeikben kifejezik
felháborodásukat a werdeni itélet felett, melyet
a Dreyfus Ítélettel hasonlítanak össze. Több lap
rámulat arra, hogy a francia hadbíróság ténykedései német területen jogosulatlanok, mert a
nemzetközi jog szerint, hadbíróság csakis ellenségeskedésekkel kapcsolatban, tehát háborúban
megszállott idegen területen működhet. A lapok
felszólítják a kormányt, hogy Franciaországtól
az elitéltek azonnali szabadonbocsátását követelje.
Párisi hir szerint ott számoltak azzal, hogy a
Krupp igazgatók elleni itélet rendkívül szigorú
lesz. Nem titkolják azonban, hogy az itélet
nyomán a Ru'ir-vidéken nagy zavargásoktól
tartanak. A francia megszállási határoztok sze-

rint a több mint 5 évi fogházra szóló ítéleteket
a francia fogházakban kell kitölleni.
A Temps, mely tegnap azt jelentelte, hogy
londoni tudósítójának távirata szerint az angol
jegyzéket már elküldték Parisba, ma reggel
azzal igazítja helyre ezt a közlést, hogy a francia külügyminisztériumban
eddig még nem
ismerik az angol kormány válaszát. Késő este
érkezett meg a diplomáciai irat a párisi angol
nagyköveihez, aki azt ma délelőtt közölte Poincaré miniszterelnökkel. A mai reggeli lapok
erélyesen visszautasítják lord Curzon tegnapi
felsőhízi és Baldwm kincsiári kancellárnak az
alsóházban tett nyilatkozatait.
A pirisi lapok szerint az angol válasz már
megérkezett Párisba.
Az olasz diplomácia, a Volta Iroda jelentése
szerint, Olaszországnak a német jegyzésre admdó
válasza tekintetében igen tartózkodó. Elterjedt
hirek szerint az angol királyi pír lá'o?atása
késleltette a választ, amelynek kidolgozásival
Mussolini miniszterelnök, aki az angol francia
és német nagykővetet fogja fogadni, a pirisi
és londoni olasz nagykövettel együtt fog foglalkozni. A Volta Irodi azt is regisztrálja, hogy
Bonar Law, aki most Firenzében tartózkodik,
Rómába készül, hogy Mussolini/el találkozzék.

Ahogy régen gyámolitották a szinügyet.
(A Szeged tudósítójától.) A szinügyi bizottság legutóbbi ülésén említette az elnöklő Balogh
Károly tanácsnok, hogy a szinügyi bizottság
törvényes őse a Szinügy Gyámolító Egyesület
volt. Az egyesület nevének van vahmi öreg
pititiája, amely önkéntelenül régi reminiszcenciákat ébreszt a késő utódok elszintelenedett
lelkében. Mert hát milyen másvilág volt akkor
még, amikor szinügy jóformán egyet jelentett a
nemzet, a magyarság ügyével, amikor Thália
berkeiben tényleg Thália felé szállt az oltár
füstje, nem pedig a kereskedők és egyben a
tolvajok élelmes istene, Merkúr felé. Az idők
azonban — mint ismeretes — változnak és mi
is változunk az időkben. Akkor maga a társadalom karolta fel a szinügyet és igy alakult
meg Szegeden is a Szinügy Oyámoliló Egyesület, ma sokan már nagyon is összekompromittálják a szinügy érdekeit a direkció üzleti
éidekeivel és sokszor bizony amannak a rovására ezt helyezik előtérbe.
Azok a régi gyámolitásos idők minden bizonnyal szebbek, őszintébbek voitak, mint ezek
a mostaniak, akkor a szinház volt a közönségért és nem a közönség a színházéit, de a közönség önzetlenül, az ügy érdekében mégis támogatta — nem a direktori, hanem a szinügyet. Balogh Károly ezekről a régi küzdelmes,
d.; szép időkről a következőket mondotta el
kérdésünkre:
— A régi favázas szinház, amely a viz után
épült, a mostani kőszínháznak elődje volt, körülbelül ott állott, ahol ma a Fekeíeház van.
Ei a játékszín bizony nagyon kezdetleges alkotmány volt. Alig egy emelet magasságú. Volt
benne földszintes és emeletes páholy, hátul, ugy
mint ma a mozikban, karzat, alatta a katonák
és diákok helye, a zártszékek mellett jobbról és
b Írói pedig állóhelyek. A földszinti páholy ára
— ha jól emlékszem — 3 forint 50 krajcár
volt, az emeleti 2 forint 50, a katona- és diákjegy 20 krajcár, a zártszék 60 és 40 krajcár.
A színházba mindössze 500 ember fért el és a
napi bevétele — telt ház esetén — négy-ötszáz
forint volt. A szinház telke a Szegedi Jótékony
N^egyleté, a szinház maga pedig Hesziényi Józs:f tulajdona volt. A szinház legrégibb igazgatója Mansberger J ,kab volt (később Mosonyira változtatta a névéi), aki bér fejében mindín előadás után 10 forintot fizetett a szinház
es 5 forintot a telek tulajdonosának. Tőle vetie
át a színházét a hetvenes évekb.n Aradi Gerő
és egészen 1879 ig ő volt a direktor Szegeden.
Nagyszerű társulatot szervezett, a legjobb erőket csoportosította maga koré, társulatának nagyon sok tagját később elvitték a pesti nagy
színházakba és a Nemzeti Színházba. Aradi
G.rő, akit Szegedhez rokoni kötelékek kapcsoltak — B3inville főmérnök leányát vette felesééül. Bainville felesége Ptllich leány volt, Pillich
Kálmán testvére —, jelentekeny támogatást él
iczett Szegeden. Dc ezért abban az időben is
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A hatósági lisztellátás
az idei gazdasági évre.
A kormány a lisztellátásnak az 1923—1924.
gazdasági évben való halósági támogatásáról a
következő rendeletet adta xi :
A magy. kir. minisztérium az 1923—1924.
gazdasági évben a lisztellátás hatósági támogatása tárgvában a következődet rendeli:
1. §. Gibonaszükségletét a szabad forgalomban mindenki korlátlanul beszerezheti, hatósági
lisztellátásra tehát igénye senkinek nincsen.
Mindazáltal a kormány a második szakaszban
megállapított korlátok között az 1923—1924.
gazdasági évre mé* hatósági támogatással biztosítja a közszolgálati alkalmazottak
családtagjait, valamint a hadirokkantak,
hadiözvegyek,
hadiárvák lisztellátását.
2. §. Az 1923-24. gazdasági évben hatósági
lisztellátásban részesülnek:
1. A magy. kir.
honvédség, a magy. kir. folyamőrség és a
magy. kir. vámőrség legénysége. II. Amennyiben kedvezmény áru élelmiszer ellátásban, illetőleg élelmiszer adagválíságban részesülnek a)
a magy. kir. államrendőrség és a magy. kir.
csendőrség tagjai, b) katonai havidijasok és
nyugdíjasok, c) tényleges szolgálatban álló,
továbbá nyugdíjas köztisztviselők és egyébb
alkalmazottak, valamint özvegyeik és szülötten
árváik. III. A II. a. b. c. pontjai alatt felsoroltaknak kedvezményes áru és élelmiszer elláíásban, illetőleg é!elmis*eradag-váltságban részesülő családtagjai. IV. Vagyontalan, munka és
keresctképielen hadirokkantak, hadiárvak és
hadiözvegyek, amennyiben állami támogatásra
szorulásukat a hatóság minden kétséget kizáróan igazolja, valamint az általuk eltartott 16
éven aluli családtagok.

voltak panaszkodáaok és éppen a panaszkodások hatása alatt alakították meg lelkes, áldozatkész szegedi polgárok a Siinügy Gyámolító
Egyesü'etet, amelynek einöke, ha jól emlékszem, Salamon Zsigmond volt. Az egyesületnek
az volt a célja, hogy színházi hely-bériőket
3. §. A minisztérium a jelen rendelettel szagyűjtsön a társadalom tehetősebb rétegeiből,
hogy a szinház iránti érdeklődéit ébren tartsa bályozol támogatáshoz szükséges lisztmennyiés a lehetőségek határáig fokozza és h^gy mi- séget a mindenkori késdetek mérvéhez képest
nél nagyobb társadalmi támogatást biztosítson bocsátja a közélelmezési miniszter által kijelölt üledékes elosztó szervek rendelkezésére. A
a színészet és a szinügy számára.
— Divat volt abban az időben, hogy a szí- rokkantak, hadiözvegyek, hadiárvák állami tánészek külön jutalomjáték kikötése mellett mogatásra szorulását a közélelmezési miniszter
l.ösötlék meg szerződésüket. A közönség a ju- által helyzetének, munkaviszonyainak, megélhetalomjátékok alkalmával mutatta ki szeretetét tési lehetőségeinek szigorú, de igazságos eloirákedvence iránt, de nem ám bukétával, mint lása alapján fegyelmi felelősség terhe alatt kömanapság, hanem sokkal reálisabb, tehát érté- teles m.gállapi'ani s a részükre kiutalt lisztet
kesebb természetbeni értékekkel. Felülfizették a a közéelmezési miniszter rendelkezései szerint
jagy árát, élelmiszerrel, ruhanemű •el, vászonnal, igazságosan és lelkiismeretesen szétosztani.
4. § Aki a hatóságot vagyona, keresete, vagy
pipával, dohánnyal látták el a színészeket, ugy
hogy egy évig élhetlek belőle Ennek a régi jó megélhetési viszonyai tekintetében megtéveszti,
szokásnak ébrentartását is céljául tűzte ki az amennyiben cselekménye súlyosabb büntető
egyesülei, amelynek leglelkesebb alapító tagja rendelkezés a:á nem esik, kihlgást követ el s
Weiner Miksa, Nyilassy P<tl, Nagy Sándor és 15 napi elzárással és 2000 koronáig terjedheti
pénzbüntetéssel büntetendő. Kih ágás miatt az
Törők Sándor volt.
— A szinház igazgatója a társu'at egész évi eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendgázsiját kifizethette abban az időben a bérle- őri bünte ő bíróságnak, a m. kir. államrendőrség működési terüle én a m. kir. államrendőrtekből befolyó jövedelmiből, de azért panasz
lodás mégis volt, pedig minden direktor, aki ségnek hatáskörébe tartozik.
5. §. Ez a rendelet 1923 augusztus
6-án
vagyonilag betegen jött Szegedre, egészségesen
távozott innen. Akkor azonban a direktorok a lip életbe és a közélelmezési miniszter hajtja
közönségnek éltek, nem pedig a szinügytől egé- végre.
szen távol álló egyéni passzióiknak, jó társulattal jó darabokat adtak és mindig kielégítették a
A sziriai c s a p a t m o z d u l a t o k
közönség érdekeit.
határvédelmi intézkedések voltak.
— A szinház első korszaka az árvizzel zárult
A francia külügyminisztériumba megérkezett
lo 1879 ben. 1883-ban kezdődött az uj korszak, az angorai kormány válasza a francia jegyzékre,
amikor a fölépített . kősziiiházat Nagy Vince amelyben Franciaország tiltakozott a sziriai hamegnyitotta. A szinügy gyámolitását ettől kezdve táron folyó csapatmozdulatok ellen. Ugy volt,
a város hatósága vitte a kezébe, a szinház hogy a csapatösszevonások nem lépik tul a
ugyanis a városé volt és a direktorokkal szer- határvédelemre szükséges intézkedések mértéződések költettek. A szinügyi bizottság is akkor két. A pirisi kormánynak tehát nincs oka tiltaalakult meg, tagjai sorába felvette a régi egye- kozni, de annál jogosabban panaszkodik a
sület tagjait. Azóta is állandóan alkalmazza a török kormány amiatt, hogy francia hadi repülőváros hatósága az! az elvet, hogy a bizottság gépek az angorai egyezmény ellenére török
tagjait színházpártoló városatyákból rekrulálja, •e.ületen keresztül repülnek. A külügyminiszté— igy végezte be szavait Balogh Károly.
riumban még nem határoztak arról, hogy mi
Sajnos ez a szép elv az idők folyamán kissé lesz a továbbbi eljárás.
mégis módosult. A szinházpártolást itt-ott öszAz angol-orosz szerződés.
szetévesztik a szinház direktorának a pártolásával, aki pedig a szinügyet téveszti össze saját
Az az pngol jegyzék, amelyet ma nyújtottak
üzleti érdekeivel. Szóval a második korszak is át a szovjetkormánynsk, felsorolja a szovjet
lezárult, de reméljük, hogy nemsokára ez a részéről Anglia ellen elkövetett tényeket, emléharmadik korszak is múlttá lészen.
keztet az Anglia ellen elköveíe! erőszakosságokra, rámutat az orosz klérus üldöztetésére,
— Az angol hiráiyi pár meglátogatta a biztosítékokat ktván az angol ellenes propaganpápát. Az angol király és a királyné ma dél- dával szemben és minden kéiéríeimüaég nélkül
előtt a pápánál látogatást tettek, mely egynegyed való visszavonását kívánja a klérus üldöztetéóráig tartott. A szívélyes hangú társalgás folya- sére vonatkozó két közleménynek. Hl az angol
mán a királyi pár és a páp i kölcsönösen át- kormány 10 nap a'att elégtételt nem kap, akkor
adták egymásnak sajátkezű aláírásukkal ellátott felbontja az Oroszországgal kötött kereskedelmi
egyezményt.
arcképüket.
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Képek.
Újszeged,

A mai Újszeged tulajdonképen
Szeged
szabad királyi várognak kerivárosa, a Belvárosnak a Tisza baiparíján fekvő városrésze. Az
1879. évi nagy árvízkatasztrófa előtt azonban
Újszeged egyetlen utcából álló torontálvármegyei
kis falu volt, mely a temesvári országút mindkét oldalán terült el s az úgynevezett százlábú
hidig terjed'. Közigazgatásilag a törökkanizsai
járáshoz tartozott.
Szeged szabad királyi várossal csak annyiban volt összeköttetése, hogy a falut körül
övezték a város tulajdonát képeiő ujszegedi
bérföldek, amelyeket a falu lakossága bérelt. Az
ujszegedi nép jelentékeny kertgazdaságot folytaio't és termel vényeit legn?gyobb részben a
szegedi piacon értékesítette, igy tehát a város
élelmezésének ellátásában az ujszegedieknek jelentékeny szerep jutott.
Az 1848 a? forradalom u!án reve^etes változás történt Újszeged életében, amely a falu
fejlődésére előnyös befolyással járt. Ez abban
jelentkezett, hogy a szegedi akkori cs. és kir.
uelyőrségnek katonai parancsnoksága a mult
század Ötvenes éveinek elején sz ujszegedi népligetet létesítette. Mintegy harminc hold területet fásifott be a katonaság a népkert céljaira. A
Főfasort jegenye nyárfákkal ültette be, mig a
tekervényes mellékutakon különböző fákat, cserjéket és bokrokat ültetett.
A helyőrség akkor kürasszirokból állott. Magyarul vérteseknek, a nép nyelvén vasas németeknek nevezték őket. A várban voltak elhelyezve. A vár azon helyen voit, ahol ma a
Hid u'ca vonala vai a Tiszától a Széchenyit ri házsorig, innen a Horváth Mihály uícán
keresztül a Tiszapartig nyúló házak és házhelyek feküsznek. A vasas németek nehéz páncélos lovas katonaság volt. Ezüst fehér fényesí t j ü k , fehér köpönyegük, tarajos fehér tollas
fémsisakjuk, széles vértes kardjuk és egyforma,
nehéz fehér lovuk imponáló hatást telt a polgirságra. A lovas-ezrednek volt egy lovas-zenekira is. A vértes ezredek a Habsburgok német
rimái birodalmi állandó hEdsereg szervezetével
együtt keletkeztek. Sok feudális főúr és nemes
szolgált ezekben a kiválisáeoj lovas ezredekben,
ezért egész a végleges feloszlatásáig, vagyis
1860-ig, ez a katonaság a hübér-seregek hagyományait, a császári ház iránti törhetlen hüs'gef mindig fenntartotta.
A szegedi büszke polgároknak rokonszenvét
nem tudták ugyan megnyerni a vértesek, de
ez nem is volt csoda, mert a forradalom leverése még sokkal közelebbi időben történt,
hjgysem az eseményeket, a vértanuk hóíiérhtlálát a nerzet elfeledhette volna. Az újszeg; di
n 4pkert létesítése azonban oly kullurem'éket
h tgyott a szegedi polgárság emlékében, amelyre
ma is hálával kell visszaemlékezni. A bozótos
vadon és földieper-indával telefolyt pusztaság
h ilyén létesült idegen katonaság munkájával
e^y szép lige(, amely a mai ujszegedi kertváros
alapjául szolgált.
Az 1879. évi árvíz utin az újjáépítést inéző
királybiztos előterjesztésére a törvényhozás Torontál vármegyéből kihasította Újszegedet és a
városi földek legnagyobb részét és azt Szeged
torvényhatóságának területébe bekebelezte. Ekkor
egyesült Újszeged Szegeddel és közigazgatásilag a belvároshoz csatoltatott.
A király biztosság szabályozta az ujszegedi
beltelkeket, házhelyeket és utcákat is és ezzel
megvetette alapját ennek a városrész fejlőddsér ek is, amely a Tiszaparton levő Bertalan(mlékoszloptól a Temesvári-körut által van
körülövezve a temesvári országútig. Újszeged
további fejlesztésére azonban a legutóbbi negyven év alatt vajmi kevés történt. A királybizfcsság csak a városrész vonatozását készítette,
a:onban a csatornázást, burkolást, vízvezetéket
és világítást a következő nemzedékre hagyta.
A népkert fejlesztését azonban tovább folytatta
a város közönsége. Kállay Albert, a városnak
toldog emlékezetű főispánja minden alkalmat
megragadott, hogy az ujszegedi ligetei mentől
szebbé tegye. Az ő szívós akaratának köszön
hető, hogy a kivénült nyárfákat platánokkal
c erélték fel, a felesleges fáktól a ligetet megtisztították, virágágyak és rózsapark készült, a
fv fasoron villák és kőkerítések épültek. Az ujt.egedi parknak fénykora volt, mikor 1899
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szeptemberében ilt tartották meg az első
országos mezőgazdasági kiállítást. Három hétig
tartott ez a kiállítás, a vidéki méreteket meghaladó fény, pompa, látogatás és igazi eredmény
melleit ez a három hét a város történetében
maradandó nyomot hagyott. A nagyobbarányu
városfejlődésnek tulajdonképen ekkor vettetett
meg &z igazi alapja.
Az emberek azonban gyarlók, szívesen vesznek részt ily ünnepségeken, ha az nekik üzleti
hasznot is hajt, azonban rövidlátók, mert nem
hozzák meg a megfelelő áldozatot, amellyel
üzletek jövedelmezőségét továbbra is biztosítanák. Pedig mindenki jól tudja, hogy befektetés
nélkül nincs üzlet. A város közönségének nem
szabad azt vátni, hogy a sült galamb a szájába
szálljon és minden városrendezési költséget,
minden hozzájárulás nélkül, a város a msga
háztaríásából végezze, mert akkor sohafem
lesz ebből a városból az, ami már régen
lehetne: igazi nyugati kullurváros.
A nyugati kullurvárosok fejlődésénél azt olvassuk, hogy mielőtt az építkezést megkezdenék, a váro3 kijelöl egy területet háztömböknek és hízhelyeknek é3 sz utcákat és terekel
megvonalozza. Ezután létesiti a közmüveket,
csatornázást, vízvezetékei, utc^ burkolatot, járdát
és világítást. A közmüvek létesítésének költségei! aztán hozzáadja a telek eladási árához s
az igy megállapított vételáron elkelt telekre engedi meg az építkezést. Természetes dolog,
hogy ez pénzkérdés, de azért van a város vezetőségének gondolkozó elméje, hogy ezeket a
kérdéseket pénzügyileg is megoldja és a város
polgárainak az a kötelessége ssját vsgyoni ér-

dekükből is, hogy a hatóságot a városfejlesztési
kérdésekben támogassák.
Hogy mennyire el vanak a magyar városok
maradva, legjobban mutatja a statisztika, amely
a magyar városok beruházási kölcsöneit tünteti
fel. Ha jól emlékszem, Budapest fővárosnak
volt a háború előtt 300 millió korona adóssága,
amit városfejlesztésre fordított. Nagymagyarország 25 törvényhatósági és 115 rendezett
tanácsú városáaak ugyanakkor adóssága mintegy 400 millió korona volt. Ugyanakkor a
német városok adósságaira voia'kozólag olvastam a Magdeburgban megjelenő Volkstimmeben, hogy 30 német városnak van 9,200.000
lakos mellett 4103 millió márka vagyona és
2296 millió márka adóssága. Magyarországon
pedig a fővárossal együtt 141 városnak négymillió lakos mellett van mintegy 2000 millió
korona vagyona és 700 millió korona adóssága.
Máshelyen pedig olvastam, hogy Newyorknak
volt 7000 millió korona adóssága, ezzel szemben ludjuk, hogy a háború előtti Nagymagyarországnak volt 6000 millió korona adóssága
és a pénzügyminiszter mindig panaszkodott az
elvis lhetetlen adósságok miatt, Newyorkról
pedig azt mondják, hogy ez a város a vi'ág
leggazdagabb városa.
Paradxonnak látszik és mégis igaz az, hogy
amelyik város a legtöbb adósságot csinálta,
vagyis a legtöbb hasznos befektetést teljesítette,
az a leggazdagabb város. Szeged akkor lesz
igazi nagyáros, amikor az első 100 milliós
kölcsönét hasznos befektetésre, régi arany konában felvette és a városfejlesztési programját
ezzel megvalósítja.
Ego.

— Lapunk legközelebbi száma a csütörtöki ünnep miatt szombaton reggel a rendes
időben jelenik meg.
.
— A Dugonics-Társaság májusi felolvasó
Ülése. A Dugonics-Társaság e havi felolvasó
ülését 13 án, vasárnap délután 4 órakor tartja
meg, ezúttal kivételesen ners a városházán,
hanem a Kereskedelmi és Iparkamara üléstermében. Az ülésen Fekete Ipoly rendes tag „A
rómaiak kereskedelme a klasszikus hajdankorban" cimü tanulmányát olvas5a fel, Móra Ferenc főtitkár a fiatal szegedi poéták közül
mutat be néhányat, Somlyódy I stván rendes tag
pedig „A magyar lélek" cimü néppszichológiai
adatgyűjteményét fejezi be, amelynek első részét
egy régebbi ülésen adta elő.

— Makón nem engedélyeznek szociáldemokrata pártot. A makói rendőrség nem
engedélyezte Makón a szociáldemokrata párt
megalakulását. A határozat ellen a párlvezetöség
felebbezeít a szegedi kerületi rendőrfőkapitányhoz, akinek válasza most érkezett meg Makóra.
Miután a pártalakulást a kerületi főkapitány
tem engedélyezte, az ügy felebbezés folytán a
belügyminiszter elé keiül.
— Rémhir a huszonötezresekről. Az ország nyugati határszélén, mint Győrből jelentik,
azt a rémhírt terjesztik, hogy a huszonötezer
koronás bankjegynek nincs meg a névértéke.
A rémhír egy jól szervezett társaságtól származik, amely a bankjegyeket olcsón összevásárolja. A hatóságok megtették a lépéseket a
szélhámosok ellen és felhívják a közönséget,
hogy az alaptalan híreszteléseknek hitelt ne
adjnaak. Ha ne'alán Szegeden is vannak hu zonö ezer koronások boldog tulajdonosai, megnyugtathatjuk őket: bankjegyük értéke megvan és
elég — egy pár cipőre.
— Az ujszegedi cukrászda u j bérlője.
Suhajda József, az országosan ismert cukrász
személyében, uj bérlője akadt az ujszegedi
cukrászdának, amely annyi kísérletezés után,
minden bizonnyal, találkozó hdye lesz az a
népkertet felkereső közönségnek. Suhajda József,
költséget nem kiméivé rendezte be az ujszegedi
cukrászdát, hogy ott a közönség az izes fogyasztani valókon kivül teljes kényelmet is találhasson. A cukrászda ünnepélyes megnyitása szombat déluiáa fél 6 órakor lesz, amely időponttól
kezdve fél 8-ig a katonazene játéka szórakoztatja majd a közönséget.
— A K A N S E mai ülése. A KANSz elnöki
bizottsága szerdán délután ülést tartott, melyen
a lakáspénzrendelet sérelmeivel is foglalkoztak
s elhatározták, hogy lépéseket tesznek a sürgős
orvoslás kieszközlése végett. Foglalkoztak továbbá a közszolgálati a'kalmazottak helyzetjavitásának kérdésével s a létminimum mindenkori
biztosításának szükségessége mellett foglaltak
állást. Az akció ebben az irányban megindult.
— Megkezdődik a térzene. Holnaptól
kezdve a korzón megkezdődik a térzene. A
honvédzenekar minden vasárnap és ünnepnapokon délelőtt fél 12 órától fél egyig fog
muzsikálni a korzó közönségének.
— Üléal tart a korház-bizottság. A törvényhatóság kórház-bizottsága pénteken délután öt
órakor ülést tart a városháza bizottsági termében. Az ülés tárgya a kórházi kötszerek beszerzésének kérdése lesz.

— Békéscsaba átalakul t ö r v é n y h a t ó s á g g á .
Az uj közigazgatási törvény lehe'ővé teszi, hogy
a városok magasabb közigazgatási egységgé
alakuljanak át. Békéscsaba kép iselőiestületi
tagjai most indítványt terjeszt nek a szombati
városi közgyűlés elé, hogy Békéscsaba rendezett tanácsú város törvényhatósággá
alakuljon
át. Az indítványt a képviselőtestületi tagak legnagyobb része már aláirta, ugy hogy elfogadása nem kétséges.
— Földgázt találtak Nagybecakereken. A
D:lvid;k gazdasági fellendülése szempontjából
rendkívül fontos esemény törté it néhány n a p p j
ezelőtt Nagy becskereken. Az egykori honvédkaszárnyával szemben javítgatták sz áríé/i kutat
és Jurás közben néhány méter mélységből egyszerre csak gáz tört elő. A váró i hatóság
megvizsgáltatta a gázforrást, melyről kitüni,
hogy a legkitűnőbb minőségű földgázt szolgáltatja. Alexics polgármester azonnal Belgrádba
utazott, hogy jelen ést tegyen a földgázleletről.
— A romtemplom javára. A romtemplom
továbbépítése lassan ugyan, de azért halad
előre És vele parallel a templomalap is szépen gyarapodik. A polgármesteri hivatal közlése szerint a következő szatymazi lakosok adakoztak a templom építésére: Biló István 10.000,
Újvári Ferenc 10.000, Vetró József 3000, Gombos Antalné 5000, Kopasz János 1000, Sirokay
Viktor 1500, Ábrahám Géza 2000, Báló István
2000 és Kátay András 5000 koronát. Itt említjük meg, hogy a zárdában rendezett vasárnapi
gyermekvásárnak 150000 korona volt a tiszta
jövedelme, amely szintén a fogadalmi templom
alapját gyarapítja.
— A Meteorologisi Intézet időprognózisa:
Zivataros esők várhatók, kisebb hősülyedéssel.
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— Megegyezés a textiliparban. A Hazai
Textilipar Részvénytársaság munkásai, mint ismeretes, sztrájkba léplek, amennyiben a vállalat
elzárkózott száz százalékos béremelési kérelmük
teljesítésé ól. A bérmozgalomban most fordulat
állott be. Az igazgatóság ugyanis az államrendőrség közbenjöttével kedden tárgyalásba bocsátkozott a munkásokkal és a tárgyalás eredményeképen létrejött a részleges megállapodás.
Az igazgatóság a munkásoknak hatvanöt százalékos béremelést kinált fii, eszerint a szö.őnö:< heti keresefe 7600—8000, a szakmunkásoké p dig 9600—11000 korona lenne. A túlóra diját pedig tizenöt százalékkal emelte. Értesülésünk szerint ilyen fellélelek mellet a munkások egy része már pénteken fel is veszi a
munkát és igy a gyár — ha korlátozottan is,
de megkezdi ismét ez üzemét. Azok a munkások, akik nem fogadiák el ezeket a feltételeket, tovább sztrájkolnak és kitartanak száz százalékos követelésük mellett, de remény van
arra, hogy néhány napon belül ők is megszüntetik a sztrájkot.
— Kiütéses t í f u s z a f ő v á r o s b a n . A budapesti járványkór'iázban jelenleg hat
kiütéses
tifuszbeteg fekszik, a megfigyelőben pedig 14
tituszgyanus van. Tegnap kiütéses tífuszban
meghalt Schwartz József tőzsdebizományos. Az
orvosok véleménye szerint félelemre nincs ok,
mert minden intézkedés megtörtént a járvány
terjedésének msggátlására.
— Gyászmise. Gugyelek Qézáné halálának
évfordulóján pénleken délelőtt 9 órakor gyászmise lesz a rókusi templomban.

Éles konfliktus a porosz tartománygyűlés elnöke és az újságírók között.
A porosz tartománygyülésen ma a lármás jelenetek tovább folytatódlak. Leinert elnök ismételten megintette a kommunistákat és végül
3 képviselőt kizárt az ülésről. Miután a kizárt
képviselők vonakodtak elhagyni az üléstermet,
az elnök felfüggesztette az ülést és rendőrséget
szólított a terembe. Ujabb konfliktusra került a
sor Líitner elnök és a sajtó közölt, mivel az
elnök a nézőközönség karzatán kivül az újságíró karzatot is ki akarta üríteni. Az újságírók
az elnök felszólításának nem tettek eleget. A
második ülés keidetén az elnök sajnálatát fejezte ki, hogy a sajtó karzatközönsége nem
engedelmeskedett felszólításának. Az elnök ezen
kijelentésénél a karzaton lévő újságírók felháborodtak. A második ülés ugyanugy folyt le,
mint az ekő, kísérlet iöríént a házszabályokhoz való hozzászólásra. Tiltakoztak a rendőrség beavatkozása és a kizárások ellen. A
rendőrség eltávolította a kizárt
képviselőket
az ülésteremből. A tartomány gyűlés harmadik
ülésszakán
már a sajtónak
egyetlen
képviselője sem volt jelen. Az újságírók teljesen visszavonu tak é* megbeszélték azokat a lépéseket,
amelyek Leitner kijelentése folytán sz újságírói
méltóság megóvására szükségessé váltak. Felmerült az uj-iágirói sztrájk lehetősége is, de
Leitner elnökkel va'ó tárgyalás után eit a gondolatot elvetették.

— Kardos Noé büntetését felemélte a
Kúria. Kardos Noé battonyai gazdálkodó, volt
— Rdb-forradalom a brandenburgi fog- nemzetgyűlési képviselő 1920 szeptemberében
házban. Brandenburgban tegnap íjjel a fegy- a battonyai főszolgabírói hivatalban, Térffy Béla
házban lázadás tört ki a rabok között. A fegy- akkori közélelmezési államtitkár a'áirására mu
ház igazgatósága ugyanis nem teljesítette a tatva, ezeket mondotia: „A közélelmezési zavarabok munkabér felemelésére irányuló kívánsá- roknak ez a gabonagazember az oka, mert mi
gát, mire azok éjjel összetörték a berendezési csak igy hivjuk." Másnap Apálfalván tartott
tárgyakat és ablakokat és hozzáfogtak a telő be-zédében azt a kijelentést tette Kardos, hogy
lebontásához. A segítségül hívott rendőrség el- a szegényember azért kapja kenyérszükségletét
járta a fegyház környékét és tüzelni kezdett a lisztben, hogy „Térffy-uraimíknak legyen a
filső emeletre, ugy hogy végül sikerült a ra- hasznot mire elszámolni." A szegedi törvénybokit megfékezni é? regge're helyreállt a rend. szék kétrendbsli felhatalmazásra üldözendő rágalmazás miatt húszezer korona p ínzbüntetésre
— A románok kisajátították a nagyváradi pB«itéle
Kardjs Noét, az itélálet a szegedi ítélőp S k i é g birtokait. A biharvármegyei olali agrar bízott- ,
tábla jóváhagyta. A Kúria most mind a két
ság a nagyváradi római katolikus püspökség birtokait
Kisajátította. A kisajátítással I80.000 hold szántóföld és fokú ítéletet megsemmisítette és a súlyosbító
)9.ooo hold kaszáló jutott idegen kézre. A püspökségkörülményekre, való tekintettel három hónapi
nek ezen óriási birtokból mindössze néhány száz hold
fogházra
Ítélte Kardos Noét.
szántóföldet és 75o hold erdőt higytak meg.
f r a n c i a parfQmSk, legfinomabb szappanok legol
Cióbbak a Kék Csillag melletti Belvárosi Illatszertárban.

Eladó kertes családi házak,
magánházak, belvárosi bér
793
házak,

kisebb-nagyobb szántó és tanyás birtokok, szőlőtelepek,
villák, háztelkek, berendezett üzletek minden szakmából,
lakájokkal, malmok, ipartelepek, cséplőgépek, bútorozott lakások, cserék, társulások, pénzlcölcsönök előnyös
és megbízható közvetítése, állandóan és mindenkor,
nagy válas?tékban az egész ország területén és megszállott területeken, a közismert, jó hírnévnek örvendő
M A ^ a t * országos áru és ingatlanforgalmi iroIYiCZ,ei
dájában
•
S z e g e d e n , Bá«tya-utca 19.
Telefon: 17—50.
I a a z g. 455.

Korzó Mod

Pénztár 1185.

Csütörtökön, május 10 én
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A

Famous

Players

Lasky

Corp.

remeke:

Filmre irta: Kari Maigner.

A címszerepben: E L S I E

FERGUSON.

Azonkívül:

Az ORION Filmgyár R.-T.

monopóliuma:

A szép D o r e t t e
kalandjai.
Filmjáték a gáláns időkből 5 felvonásban.
Irta: Rudolf Hans Bartson.

A főszerepben:

— P e s t s z e n t l ő r l n c e n öt fiatalember m e g t á m a d o t t egy rendőrt. Német István rendőr,
aki a pestszentlőrinci pályaudvar körül cirkáló
szolgálatot teljesített, egy öt tagu duhaj társasággal találkozott, melynek tagjait felszólította,
hogy csendben távozzanak. Az öt fiatalember
rákiáltott a rendőrre: Ki maga I, igazolja
magát'.
Az egyik fiatalember odaugrott, torkon ragadta,
leszakította gallérját és rákiáltott i „Mond meg a
neved azonnali" A rendőr elővette revolverét,
rálőtt támadójára, akinek a golyó mellébe fúródott, ugy hogy összeesett. Az öt támadó ellen
a főkapitányság eljárást indított.
— K Ü L F Ö L D . A kinai csapatok üldözése alatt álló
vonatrablók azzal fenyegetődznek, hogy ha a csapatok
be nem szüntetik az üldözést, foglyaikat agyonlövik. A
rablók kezében még mindig 18 utas van, valamennyien
külföldiek. A kinai kormány hajlandónak mutatkozott
arra, hogy az elhurcolt külföldi utasok szabadonbocsátása fejében váltságdijat fizessen a rablóknak. — A
romániai államvasutakat szénhiány miatt forgalmi csőd
fenyegeti. — Oroszország több vidékén véres felkelések
vannak, legjelentékenyebb a Dón vidékén. A szovjetkormány reméli, hogy a felkeléseket rövidesen elnyomja. — Az angol és olasz felségek Rómában tegnap
délután egy hangversenyen vettek részt. Este a Quirinálban ebéd volt, amelyre hivatalos volt Mussolini
miniszterelnök és a diplomáciai kar is. — Wellingtonban egy gyalogsági ujonciskola gyakorlatozása közben
súlyos szerencsétlenség történt. Az egyik oktatótiszt
egy gépfegyverhez ment, amely csütörtököt mondott.
Hirtelen ismét működni kezdett és a tiszt mintegy 30
lövéstől találva szörnyet halt, feje teljesen levált törzsétől. — A távol keleti szovjet forradalmi végrehajtó
bizottsága megerősítette 252 Kolcsak hadseregéből való
tiszt halálos ítéletét.

A „Napsugár" vagyonmentő vásár belvárosi
óvodai helyiségében a pünkösdi vásár már
javában folyamatban van. Rendkívül gazdag
anyaggal nyílt meg a vásár, a tárgyak roppant
gyorsan cserélnek gazdát, többek között egy
szmirna szőnyeg alig öt percig volt a vásáron,
már is elkelt. Uj tárgyakat állandóan naponta
este 7—8 óráig lehet beadni. A vásár május
19-ike esti 8 óráig lesz nyitva.
— Megnyílik a nyári mozi. A Korzó-Mozi
kerthelyiségében már javában folynak a tatarozás!
munkálatok. Értesülésünk szerint a kertmozi
néhány nap múlva már meg is nyílik.
— A budapesti p é k m u n k á s o k s z t r á j k j a .
A budapesti pékek ma reggel foganatosították
a bérkövetelő munkások kizárását. Budapesten
ma már nem volt fehérsiitemény, de a pékek
inasaikkal és családtagjaikkal sütöttek kenyeret,
hogy a közellátást biztosítsák. A kávésok és
vendéglősök szolidárisak a pékekkel.
Ékszerkészités, órajavitás (csak zsebórák)
Fischer Testvéreknél, Kárász-utca 10.

Földbirtokok, fúldbérletek, házak és üzletek
•ladisáf és vételit kőzvtllfl
P f » t r í l z A n + o l nyug. állpt. tanácsos, 0. F. B.
r c i i m
rtlliai
által engedélyezett ingatlanforgalmi irodája, törv. bej. cég, S z e g e d e n Iroda:
Attila-ntca 7. Telefon: 5—69. — Lakás: Stációu t c a 8/b. Telefon: 13-36.

Szegedi pünkösdi
urlovasversenyek Belvárosi Mozi
Telefon: Pénztár 582.

legnemesebb

Dráma 5 felvonásban.

— Tisza-ünnepély a Stefánián. Vasárnap délután 3
órakor a Horthy-akció javára nagyszabású Tisza-ünnepélyt rendez a szegedi helyőrség. Az ünnepélyen csónakverseny lesz és harcszerű átkelés a Tiszán, az öszszes hadieszközök támogatásával, a túlsó partot megszálló ellenséggel szemben, végül a közönséget pontonokkal szállítják át a túlsó oldalra. Az ünnepély beléptidija: ülőhely 2oo, állóhely loo korona lesz. utána
altiszti táncestély az ujszegedi vigadóban, 5o koronás
belépődijakkal. Tekintettel a jótékony célra, felülfizetéseket köszönettel fogad a rendezőség.

Szeged, 1923 május 13.

Hella Moja.

Előadások: Csütörtökön 3, 5, 7 és 9 órakor.

m á j u s i 20 és 21-én.
Tizenkét futam. Katonazene.
Buffet.
Cukrászda.
Kezdete pontban 3 órakor.
Totalisateur 200 koronás
tétekkel.

Villamos különvonatok.

Telefon: I g a z a - 258.

Május 10-én, csütörtökön

Lya Mara nagysikerű alakítása!

Divathercegnő

Filmjáték 6 felvonásban. Főszerepben: L y n Mara.
Azonkívül:

Helyárak 2 napra: Páholy 4 személyre 4000
korona, tribünjegy 600 korona, állóhely 200
korona. Jegyek május 15-től Mihályffi tőzsdéjében kaphatók.
Páholyjegyek előjegyezhetek a titkárnál (Kátay
Ferdinánd, Kárász-utca 15, I. em. délelőtt
10—11-ig). Ugyanott minden a versenyre
vonatkozó felvilágosítások nyerhetők.

Ur és szolga
(Egyenlőség)

Barré színmüve 5 felvonásban.

Főszerepben: Lila Lee és Thomas

Meighan,

E l ő a d á s o k : Csütörtökön 3, 5, 7 és 9 órakor.

S2BQBD

Szeged, »<»23 május 10.

közrematsé
ise mee
ltt

szokat látón

fél 6 őrator a
— A pincérek szervezkedése. A szegedi,
kiskunfélegyházi és orosházi p ncérek számos
aláírással ellátott nyilt levelet küldtek be hozzánk, amelyet a szegedi pincérszervezet vezetőségéhez intéznek. A pincérek elsromorodottan
látják, hogy a fize ésrendc és iránti mozgalmak
mindig eredménytelened, mert „egy szakmában
sincs olyan széthúzás és viszálykodás,
mint a
pincérek kőzött". A nyilt levél ezért józan és
erélyes szervezkedésre kéri a vezetőséget, hogy
bérharc esetén na kelljen esetleg kudircol
vallaniok. A pincérek négy pontban sorolják
fel kívánságaikat, többek közt azt is, hogy a
pincéreket hihasználó pincéri ügynökségek
megszűnjenek és a munkások elhelyezéséről a jövőben egy pincérekből és munkaadókból álló csoport gondoskodjon, amely a munkabérek kérdését is intézné. A nyílt levéllel szemben a pincérszervezet vezetői ugy nyilatkoznak, hogy a
széthúzásnak maguk a pincérek az okai, akik
nem fizetik tagdijaikat és nem járnak rendesen
az egyesületbe és a szervezet gyűléseire.
Dr. Bán Aladár, a Petőfi-Társaság s a Finn
és Eszt Irodalmi Társaságok rendes tagja száz
vetített kép kíséretében előadásokat tart a Belvárosi Moziban Finn
és Észtországról május
10 én, Áldozócsütöríök napján fél 11 órai, május
11-én délután fél 4 órai s május 12-én fél 4
órai kezdettel. Diákjegy 50, egyéb jegy 100 kor. eoo
— R*gdon Imre a bíróság eiő;t. A szegedi törvényszék Vild-tanácsa pénteken délelőtt
kezdi tárgyalni a szándékos emberöléssel vádolt Regdon Imre bünügyét, aki, mint ismere
tes, tavaly s:eptemberben a közkörház előtt lelőtte a feleségét, majd önmagát lőtte mellbe,
Ezonban sírüléséből felgyógyult. A pénteki tárgyalásra, amely iránt nagy az érdeklődés, csak
belépőjeggyel lehet bemenni. A jegyeket a törvényszék első emeletén, a 85. szobában állítja
ki a főigazgató. A vádat dr. Papp Sándor
ügyész, a védelmet dr. Wilheim Lajos lá»ja el.
Uj jogi előkészítő intézet nyilik S z e g e d e n .
Dr. Kállay halála alkalmából nem maradnak
segítő támasz nélkül a szegedi diákok. Értesülésünk szerint dr. Katona, az ismert budapesti
jogi szeminárium tulajdonosa még ebben a
szemeszterben megnyitja Szegeden jogi előkészítő intézetét. A szemináriu n képzett előadókkal, tankönyvekkel és jegyzetekkel áll az
ifjúság rendelkezésére, tanácsot ad minden
egyetemi ügyben és főcélja az, hogy a kenyérkeresés gondjaival terhelt egyetemi hallgatóságnak megkönnyítse tanulmányainak sikeres
befejezését, továbbá, hogy útmutatással szolgáljon a főiskolai studiumát most megkezdő
hallgatóknak.
— Leégett a lőcsei S z e n t J j k a b templom.
A lángban álló lőcsei Szent Jakab templom
tornya és tetőzete letört s áttörte a mennyezetet. A templom a régi Magyarország egyik legbecsesebb műemléke, romokban hever. Az oltási munkálatoknál 6 tűzoltó és 6 katona meghalt. A tüzet, amelynek 9 épület esett áldozatul, lokalizálták. A kár másfélmillió cseh korona.
Vízvezetékét Feketénél készittesse. Tel. 10-72. 355b

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

FischerTesívérek
ékszerészek

u.TIZ.

Szeged, Kárász-i
Telefon 1 0 - 6 5 .

pS'rsb. Belvárosi Mozi , 7 4 ^
Pénteken, szombaton és vasárnap,
május 11, 12. és 13-án

A szezon

legbravurosabb

cirkuszattrakciója!

Damoncirkusz
Izgalmas artista dráma 6 felvonásban.
Főszerepben:

CLAIRE

LOTTÓ

és

CARL

DE

VOGT.

Azonkívül:

Marionettek
Egy kényszerházasság története 5 felvonásban.

Főszerepben: CLARA

CIMBALL

KORZO MOZI
Telefon: Pénztár 1185.

Pénteken, szombaton és vasárnap,
május 11, 12. és 13 én

IBSCM HCMRIK

DRrtraritjns

NÓRA.
5 felvonásban.

A fősze epben: FEBO

r

MARI.

Azonkívül:

Áruló vérnyomok.
Társadalmi dráma 5 felvonásban.

Birkozóveiseny Újszegeden. A Magyar
Birkózók Országos Szövetsége csütörtök délelőtt és délután rendezi kerületi bajnoki mérkőzéseit a SzAK ujszegedi sporttelepén. A
mérkőzés iránt nagy az érdeklődés. Ezen a
szegedi birkozókon kivü) Cegléd, Kec>.kemé«,
Vásárhely, Orosháza és Makó teljes gárdájá/al
vesz részt.
A v a s á r n a p i mérkőzések. Vasárnap a SzAK
—KEAC bajnoki mérkőzés kerül eldöntésre a
SzAK ujszegedi sporttelepén. A mérkőzés igen
nagy fontossággal bir, mert ha a SzAK megnyeri, ugy a Délkerület bajnokságát Is nyeri,
a.nelyre a hátralévő KAC-mérkőzés már nem
bir nagy jelentőséggel. A bajnokcsapat mostani
kiíünő formája alapján győzelme nem lehet,
vitás. Előzőleg a KAC—UTC mérkőzés kerül
döntésre.

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

„TURUL"
Szobafestő, Mázoló és
Címfestő Vállalat
készit elsőrendű festési munkákat a legjobb kivitelben.

Tisza Lajos-körut 56. sz.
Telefon 771. és 537.

* A k i s kadüt. Az énekes játékban majdnem
minden kic3i, az a kadet, a darab strukturája,
a humora, a iimonádés romantikája, csak a
képtelensége nagy, meg az a dob, amelyet ritka
buzgósággal szólaltat meg a régensherceg, aki
ugy gondolkodhat, szegény, hogy ha már dobbal nem lehet madarat fogni, talán sikert
mégis csak lehet. Ebben a kis invenciója
darabban lépett fel, mint szerződtetésre kiszemelt
vendég, Sándor Böske, aki alakra szintén kicsi,
(Kicsi a bors i s . . . ) és kicsi a hangja is,
auellyel nem igen tudná a figyelmet maga felé
irányítani, de hát a hang jó, ha van, ma már
azonban nem fontos kellék, különösen ha a
lábnak megvan a ritmikája a táncra, amely
most éli színpadi divatját, mint valamikor a
polgári életben élte a — tubák. A vendég érti
a tánc módját és a figurás figuráit, kedvvel is
táncol és ezenkívül a játékban is megcsinál
sok mindent, néha azonban kiütödik a cúnáltsága. Tapsban nem volt hiánya, sőt a táncai
ujráziatásában sem. Egy kis nyári hangulat
uralkodott a nézőtéren és a színpadon Is, ahol
uj^a elénk meredtek a csupasz szobafalak, a
kép nélküli falak. Az igazgatóság, ugy látszik,
nem szereli a képekel, pedig a kép nélküli
szoba olyan, mint a cipő talp nélkül, az óra
mutató nélkül, a színigazgató ráfizetés nélkül...

TŐZSDE

YOUNG.

Előadások k e z d e t e : Hétköznap 5, 7 és 9
órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

Telefon: Igazg. 455.

h szinház heti műsora:
Csütörtök délután: Aranymadár, operett. — Este:
Ingyenélők, népszínmű.
Péntek ; Székelyhidy Ferenc és Kruswyk Annié, a tn.
kir. Operaház tagjainak vendégfelléptével, íoo százalékos helyáremeléssel: Hunyadi László, opera.
Szombat: Tökmag, vígjáték. A. 8.

A D a v i s á k ő z p o n t á r f o l y a m a i . Valuták: Napoleoc
19000, Font 24125—24725, Léva 4100 -4300, Dollár
5245—5395, Fr. frank 352 -362, Márka 1600—1800, Lira
258-268, Osztrák korona 743—770. Lei 2550 -2750,
Szokol 15500-16100, Sv. frank 950-980, Kor. dinár
5500 -5700, Lengyel márka 1220—1340, Holland forint
2Ö42 -2102, Belga fr. 293—308, Dán korona 973 -1003,
Svéd korona 1389-1439, Norvég korona 883—913.
Devizák:
Amsterdam 2042—2102,
Bukarest
2550—2750, Kopenhága 973-1003, Krisztiánja 883-9131,
London 241S0 —24700, Berlin 1500—1700, Olasz253-?63,
Páris 347—357, Prága 15500—16100, Stockholm 1389—
1439, Svájc 940-970, Bécs 740—770, Belgrád 5500—
5700, Newyork 5225 -5375, Varsó 1220—1340. Szófia
4100—4300, Brüssel 298—308.
Zürichi tőzsde. Nyitás: Berlin 0.015C, Hollandia
—.—, Newyork 555. London 25S2, Par s 36.65, Milánó
26.95, Brüssel —., Prága 16.46, Budapest 0.10
Belgrád 5.80, Bukarest —.—, Varsó 0.01 l /„ Bécs
0.0078, Osztrák bélyegzett 0.0078. (Cosmographique.)
Zürichi zárlat: Berlin 0.0146, Hollandia 217.30, Newyork 556.25, London 2560, Páris 36.70, Milánó 26.80,
Prága 16.50, Budapest 0.10'/„ Belgrád —.—, Bukarest
Szófia 4.371/,, Varsó 0.0118, Bécs 0.0078"/. Osztrák
bélyeg tett —.
. (Europradio.)
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 értékpapír
és devizamegbizásokat gyorsan és kulánsan teljesít, íos
T e r m é n y t ő z s d e 1 A mai terménytőzsdén az irányzat
lanyhán alakult, a buza ára tegnapihoz képest IJOO
koronával alacsonyabb volt. Gyengébb volt a rozs is,
egyebekben az üzlet csendesebb, rozsban mindössze
11—2o vagon kelt el.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg-os tiszavidéki
25750 -26008, egyéb 25500—25750, 78 kg.-os tiszavidéki
26&00—26250, egyéb 25750-26000, rozs 16750—17000,
takarmányárpa 15500—16000, sörárpa 17500—18500, zab
18500—19000, tengeri 16000-16200, korpa 7800-7900,
lucerna 800-1000.

Kovácsné gyermekruha szalonja Szeged, Várutca 4 ízléses leányka- és fiu kabátok, ruhák,
matrózruhák különleges k szitése.
Kállay dr. {oglszeminárinma Palla7iciai-atca
3 alatt fogad egész nap. Telefon 89.
259

Értékpapírok vételét és eladását

í s mindennemű

tőzsdei megbízásokat

p o n t o s a n bonyolít le

m

Károlyi-utca! K r o ó - B a n k
Károlyi-utca: 2 és F e k e t e s a s - u t c a 8, sarok.

Telefon 9—7o í s 12—59

Az ADRIA biztosító társaság föügynöksége.
K R I V N Y

É S

E Z Ü S T

K O R O D á K

V É T E L E ,

Felelős szerkesztő: LÖVIK KAROLY.
Kiadó ; .Szeged" lapkiadóvállalat r.-t.
Nyomja: Délmagyarország-nyomda, Szeged.

8SZEGED

Munkások Általános Fogyasztási
Szövetkezete
Telefon 120.

Szeged.

Telefon 120.

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

legolcsóbban
nálunk szerezhetik be.
? P \ t ó ' p j * v U Ó MENCZ K H R O I Y É S FIH ffij*™
M a r s - t é r 8. a körház során. Villamos megálló a rökusi templomi ál.
Bármily lórii i s nfii velour- és filckalapot ujjácslnál felelősség
mellett gyorsan és jazaksierüen. Saját készitményU nöi kalapok
kaphatók minden színben és formában, gyári áron. Jó munkáért
m m t a l a n elismerés.
687

Szeged, 1923 május 13.

APRÓHIRDETÉSEKiI
QtfCget bármily mennyiségben, férfiruhát, fehérneműt a legmagasabb álr
ban veszek. Weissenberg,
Attila-utca 8.
545
Sárga selyemfüggöny, kék
szövetfüggöny, ottománteritő, futószőnyeg, férfi ing,
abrosz, szalvéták, törülközők, vászon női ingek,
intarziás fatálca, dessert
evőeszközök és különféle
szép dolgok eladók. Özv.
Bőhmné, Kárász-utca 6|a,
II. em.
819

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

K o n y h a *ománcedé>
n y é k , felszerelések gyönyörű választékban Szántónál, Bérház, hatósági huscsarnok mellett.
649
Bőrfedeles hintó eladó.
Értekezni tiszti pavillon,
1. em. 97. ajtó.
Brlllláns é k s z e r , arany,
ezüstbeváltás. Bizományi
áruk eladása. Tóth, Kölcsey-utca 7.
856
Magántisztviselő hoszszabb gyakorlattal állást
keres .Tisztviselő" jeligére
kiadóba kérek.
813

Terményszakmában jártas
fiatal tisztviselő állását változtatni óhajtja. Megkereséseket „Termény" jeligére
a kiadóba kérek.

Sehol
irl
olcsóbban!
Szabómunkások Termelő Szövetkezete
Kossuth Lajos-sugárut 49. szám.
Elsőrendű munkal
Pontos kiszolgálás!

jépkriDJ, azoegT antik
ebédlöberendezés és egyéb tutorök, Cigarettahüvelyek, cigarettamárvány mosdó eladók. Kossuth Lajos-sugárut 109. 812

r j f \ A l i o + elsőrendű kivitelben,
V i p U K w t mérsékelt árban k é szít Tóth, Iskola-utca 14. szám.
(Suhajda cukrászdával szemben.) 3M

Margit kézimunka szalonban

készülnek a legszebb kézimunkák a legolcsóbb árakon
T á b o r - u t c a 5. s z á m ,
Valéria-téri gyógyszertár mellett.

Szilágyi

József

kárpitos, diszitő és tapétázási

vállalatát

Tisza Lajos-körut 69. szám alá helyezte át.
Uriszoba es bőrgarnitúrák elsőrendű kivitelben. JavitáEok jutányosán és pontosan eszközöltetnek.
1730

K r f o c v f o m a nagyérdemű hölgyküzönséb i l C a l l C l l l get, hogy legújabb nyári modelljaimmal hazaérkeztem.
757
Alakításokat modell után legjutdnyosabban készítek
Goldgruber Irén, Somogyi-u'.ca 23. szám.

10te.Tea-Vaj . . . 3 0 0 10 „ Liptói-túró. . 125 10 „ Csemege-túró 1 5 0 Kárász-Biiffében
K á r á s z - u t c a 14. sz. §

Meghívó
a Szeged-Alföldi Takarékpénztár
Részvénytársaság
Szegeden, 1923. évi m á j u s h ó It-An déle l ő t t II A r a k o r az intézet tanácstermében
tartandó

rendkívüli közgyűlésére.
Napirend:
1. Az igazgatóság elöíerjesztése az alaptökének 25.000 dra. 200 K n. é. részvény kibocsátása által 5 millió koronától 10 millió koronára
való felemelése tárgyában.
2. Az alapszabályok módosítása.
Szeged, 1923 május hó.

• Az Igazgatóság.
J e g y z e t . A szavazati jogukkal élni akaró részvényesek kötelesek részvényeiket az alapszabályok 2o. §-a
értelmében 3 nappal a közgyűlés előtt az intézet pénztáránál. vagy Budapesten a Mercur Váltóüzleti Részvénytársaságnál (V., Fürdő-utca 3) letenni.

nanirrtk
öngyújtók, tűzkövek, dohányzó cikkek,
f j a i i l I U l V } papíráruk l e g o l c s ó b b a n kaphatók
nagyban és kicsinyben
716

WEISZFEILER MÓRNÁL

SZEGED,

Tisza Lajos-körut, Püspökbazár-épület.

TURUL

CIPŐGYÁR R.-T.

Szeged,
Széchenyi-tér 16
Saját érdekében

Előnyös házeladás!!
a Tisza Lajos-körut legszebb és legforgalmasabb pontján, gyönyörű, modern 4 szobás lakással, üzlettel,
potom áron megvehető
n«km*.*l
forgalmi irodájában, Kossuth LaiosftjaVIU
sugárut 9. Telefon: 10-42.
esia

MEGHÍVÓ.

A Szegedi Bankegyesület
rt. folyó évi május hó 19-ik
napján délután 5 órakor saját
intézeti helyiségében (Bástyautca 9)

rendkívüli közgyűlést
tart, amelyre a társaság t. részvényeseit ezennel meghívjuk.
Tárgysorozat:
1. Jegyzőkönyvvezetők és jegyzőkönyvhitelesítők kijelölése.
2. Az alaptőke felemelése iránti határozathozatal.
3. Az alapszabályok 3. §-ának módosítása.
Szeged, 1923 május.

Az Igazgatóság.
Figyelmeztetés:
A részvényesek csak az esetben gyakorolhatják a közgyűlésen részvényesi jogaikat, ha
részvényeiket a nem esedékes szelvényekkel
ebyütt legalább 3 nappai a közgyűlés napja
előtt Szegeden a társaság pénztáránál, vagy a
Szeged Csongrádi Takarékpénztárnál, vagy Budapesten az Angol-Magyar banknál (V., Vihios
császár- u* 32) elismervény ellenében leteszik.

tekintse meg

kirakatainkat!

CIPŐINK
olcsók, tetszetősek, megbízhatók I
444

yjgg"

h a r c s a

kg-ként 3000 koronáért kapható péntek reggel,
azonkívül elsőrendű tiszai halak a lef jutányosabb
áron minden nap a Rudolftéri Halcsarnokban.
Telefon 14—64.
225

Ól kiterült tégla és é p ü letfa jufányss írtán kaptat! Árpák 13.
Keresk. könyvelésben, fovSzéá£;

valamint az összes irodai teendőkben nagy gyakorlattal
megfelelő állást keres, referenciákkal „Felvidéki" jelige
kiadóhivatalba.
sis

Eladó uj bérpalota!
a Kass mögött. Szeged legszebb pontján, a legmodernebb lakásokkal, tőkebefektetésre is potom áron
megvehető
D á v i d
forgalmi irodája által, Kossuth Lajossugárut 9. Telefon: 10—42.
•w

Deák és Dr. Ordódy bankház
0SZTÁLY80R83EGY f Ó A R ü S I T Ó

Utolsó pár héten ajánljuk
még sorsjegyeinket.
A május 10. után beérkező rendeléseket már
nem intézhetjük el.

AiSpísf

VI, A n d r a ö s y u i ' i e

Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben 25 millió
Jutalom
15 »»
Fényeremény
10 »»
»
^ ^
5 »
»»
2

Hiv. sorsjegyárak:

Vi K 800 x

% K 400

u K 200 -

REDDECiÉSEK

Az

1

„stb.

-

L E V E L E Z Ö - C f l P O H
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V H G T

P O S T n U T H L V á n T O D

Kötött- és Szövötté rugyáv* R.-T.
budapesti árumintavásárra készült mintadarabjai

a Kup-cég Széchenyi-téri kirakatában
csütörtöktől szombatig megtekinthetők.

I

