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A földreform novellája.
Még csak a lep kezdetén tartanak a földreformról szóló 1920. esztendei harminchatodik
törvénycikk végrehajtásának és nagyatádi Szabó
István földmivelésügyi miniszter, aki anna* idején keresztapai minőségben szerepelt Buza Barna
fö'dreform törvényénél, máris szükségét érzi,
hogy novella formájában uj pólyát varrjon a
sajat földreform-törvényének. Novellája í z 1920.
évi föídieform-törvény szabatosabb és gyorsabb
végrehajtásának cimét viseli Evégből meg akarja
szüntetni a fölösleges aktaszerüségeket, hogy a
földhöz juttatandóís lehetőleg teijes kielégítésével a köznyugalmat biztositsa.
Ez a novella még csak részleteiben ismeretes, máris meglehetősen felkavarta az — érdeklődést. Legelői az érdeklődők sorában a mezőgazdaság központi érdekképviseleti szerve, az
Ortzágos Magyar Gazdasági Egyesület, amelyet
egyáltalán nem lehet azzal vádolni, hogy eddigelé a jelen'egi politikai irányzattal valami é:es
ellenfélben állott volna. Ellenkezőleg a gazdásnak, kicsinyeknek és nagyoknak egyaránt, minden okuk meg lehetett volna, hogy meg legyenek elégedve a mai kormányoknak akár az adópolitikájával, akár társadalmi törekvéseivel, akár
pedig közigazgatási rendszerével. Az Országos
Magyar Gazdasági Egyesületnek nagy oka lehet,
ha nőst egyszerre nyíltan szembehelyezkedik a
kisgazdamiiíiszternek egy fontos törvényjavaslatával.
Néhány nap előtt Zselénszky Róbert gróf nyilatkozott a földbirtokreform kérdéséről igen élesen, tegnap pedig az egyesület igazgató-választmányi ülésén Sorrmsich László gref mondott á
olyars

hangon

bírálatot,

ame'y nem messze áll attól, ho«y nagyatádi
Szabót olyan tőre:: vésekfcel vádolja mer, me
lyek a magántulajdon

200 K. TBbt-

110-ik szám.

Szeged, 1923 május 17, CSÜTÖRTÖK.
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Szórói-szóra idézzük szavait: „ Egy alaptörvénynek novella utján való megváltozatása megingatja a jogbiztonságot,
végze esen megzavarja
a termelés menetét és megtámadja
a magán
tulajdon szentségét". A továbbiakban azt "állapítja meg Sommsich gróf, hogy eddig a fö!d. reformtörvény végrehajtásának egyik biztosítéka
az volt, hogy a végrehajtás a független bíróság
kezében volt letéve. Amint ezt onnan kiveszik
és politikai hatóságok kezébe helyezik, megszűnik a nyugalom és jogbiztonság érzése, a

Jőld pedg a politika prédájává lesz. MutscDen-

bscher Emii, az OMGE igazgatója statisztikai
írvekkei támadja meg a földreformot. Azt mondja,
hogy eddig százezer holdat osztottak fel s ezeken a területeken az eredmény a
termelésnek

tíz százalékos csökkenése lett.

Tizenhárompróbás konstruktív férfiak nyilatkoznak ilyen formában a konstruktív kormánya i e,RyLk tegfontosabb törvényhozási alkotásáLi-UÜ -l* £ e n n e k az alkotásnak természetszerű
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kezési jogukban korlátozta, most a földre veti
árnyékát, amely az államfenntartó elemnek legsajátabb dominiuma. Más területeken az OMGE
fogadhat el kompromisszumokat, itt szembe kell
sérülnie nagyatádi Szabó Istvánnal.
A történelem tanulságai mutatják, hogy minden nagy háboru u án a földreform volt a hadból visszatértek nyugtalanságának egyik levezetője. Távoli országokban vise.t háborúk után
Róma földet adott veteránjainak. A középkorban a háborús érdemeket földdel jutalmazták;

a vezérek latifundiumokat kaptak, a közemberek nemességet és ve'e együtt a néhai közös
birtok fölötti egyéni rendelkezés jogát. Az oroszjapán háboru után Stolypinaz orosz forradilmi
mozgalmakat földreformmal akerta lecsendesíteni ; hogy elkésett vele, nem változtat a tételnek az igazságán Még a tengerentúl viselt bur
háboru is föidteformra kényszerüette Angliát.
A fö'dreformot igy nekünk sem lehet elkerülni.
De a földreformnak követelménye, hogy jól

hajtsák végre. A vezető szempont csak az lehet, hogy a végrehajtás körül a jogbiztonság
érvényesüljön és a fold olyanok kezébe kerül-

jön, akik a mainál

több munkával többet is

termelnek.
Azt a fényűzést ugyanis, hogy
ebben a szerencsétlen, lerongyolt országban az
amúgy is csekély átlagokat produkáló mezőgazdasági termelés még jobban visszafejlődjön, jövendőnk érdekében nem szabad megengedni.

riAaviniíjvímvimwi/bwrinrinr^

Bethlen István az olasz király előtt.

Victor Emmanuel király ma délelőtt fél 12 Irérdésben c?£k akkor fog bekövetkezni, ha
órakor kihallgatáson fog dia Be.hlen gróf mi- Olaszország delegátusa már megkapta az inniszterelnököt, akinek tiszteleiére az audiencia strukciót. Igaz, hogy a jóvátételi bizottság olasz
u'án fél 1 órakor reggelit adott. A dejeuneren tagja már kapóit általános utasításokat a MaNemes Albert gróf mígyar quirináli magyar gyarországra legkedvezőbb módozat elfogadására,
ke vet és Kf uen Héderváry Sándor gréf követ- de Mussolini súlyt helyez arra, hogy a végkgei
ségi tanácsos, valamint Mussolini miniszterelnök, utasítást a magyar miniszterelnökkel és pénzMattioli a királyi ház minisztere, Acerbo mi- ügy minÍKZterrei való tanácskozás után fogja a
niszterelnökségi államtitkár, Castagnetlo her- párisi olasz delegátushoz eljuttatni.
ceg budapesti olasz követ és mások vettek
Az olaez sajtó.
részt.
Az olasz lapok valamennyien melegen üdBethlen István gróf miniszterelnök ma már
korán reggel számos római újságírót fogadott, vözlik a magyar nem;et kiküldötteit megérkeaz II Mondo, a
akik előtt ismertette Híjának célját, vázolta zésük nspián. A Tribuna,
közli Bethlen
Magyarország gazdasági helyzetét s közléseket Popolo és sz Idea Nazionale
tett párisi és londoni tárgyalásairól. Délelőtt István miniszterelnök életrajzát Az Epoca vezérháromnegyed 10 órakor megiátogatta Acerbo cikkben arról biztosítja a magyar miniszterminiszterelnökségi
államtitkárt, utána pedig elnököt és a magyar nemzetet, hogyha másutt
Cianot, a kereskedelmi hajózás főbiztosát kereste megértésre nem találtak, Olaszországban őszinte
fe!. Majd a délután folyamán
meglátogatta rokonszenvvel fogadják Bethlent és társait, raert
Salardra
volt miniszterelnököt,
aztán psdig a magyarság ügye Olaszország ügye.
résztvett a parlament megnyitó ülésén. Az esti
A római Tribuna irja: Bethlen gróf már röórákban hosszas tanácskozást folytatott Contari- vid olaszországi tartózkodása alalt is meggyőnivel, a külügyminisztérium főtitkárával. Bonződhetett arról, hogy Magyarország a jövőben
compani heicrg ma eBte Bethlen gróf tiszteletere nagy dinert adott. A magyar miniszter-

elnöknél a tegnapi és mai nap folyamán az
olasz politikai és társadalmi élet, valamint a
diplomáciai testület számos kitűnősége leadta
névjegyét.
Bethlen István gróf m:gyar miniszierelnököt
tegnap délután 4 órakor fogadia Mussolini
olasz miniszterelnök. A magyar miniszterelnök
Nemes gróf quirináli magyar követ és KhuenHéd.rváry gróf köve ségi tanácsos kiséretében
jelent meg. A bizalmas értekezés háromnegyed
óra hosszat tartott, mely után a miniszterelnök
és társai másfél órán keresztül Contarinivel,
a külügyminisztérium vezértitkárával értekeztek.
A miniszterelnök és a pénzügyminiszter a hét
folyamán a római pénzügyi körökkel fog tanácskozást folytatni és előreláthatóan szombaton tér vissza Budapestre. Amennyiben péntekig
sikerülni fog minden irányadó olasz tényezővel
lefolytatni a szükséges tárgyalást, a miniszterelnök és a pénzügyminiszter együtt fognak
hazajönni Budapestre, ha azonban addigra a
tárgyalások nem nyernek befejezést, Bethlen
miniszterelnök egyedül tér vissza, Kállay pénzügyminiszter pedig néhány nappal meghosszabbítja római tartózkodását és ebben az esetben
csak kedden utazik haza Rómából.
A Vó/fa-ügynökség jelentése szerint az olasz

kormány holnap jog Bethlen gróf

előterjeszté-

sével foglalkozni. A jóvátételi bizottság olasz
delegátusa végleges utasításokat fog kapni,
melyek kétségkívül megfelelnek Olaszország
eddigi magatartásának.
A jóvátételi bízott ág tegnapi döntésével kapcsolatosan Párisból jelentik, hogy Franciaország
és a nagyhatalmak delegá usai nagy erőfeszítéseket tettek a magyar kérdések tejesítése érdekében. A kiíántánt azon fáradozik, hogy Franciaországnak nehézségeket okozzon. A párisi sajtóban tendenciózus híreket terjeszt el, sőt diplomáciai eszközökkel is .megkísérli pressziót
gyakorolni Franciaországra.
A Stampa tudósítója arról értesül, hogy a
párisi jóvátételi bizottság döntése a magyar

is számíthat

Olaszország

rokonszenvére

és tá-

mogatására. Ann it mindenesetre elért, hogy
Magyarország íígye nemzetközi fórum előtt van
felvetve s kétségtelen, hogy rövidesen nem fog
lekerülni a napirendtől. A kis intant egyes államainak törekvése odairányul, hogy ezt a kérdést továbbra is függőben tartsa, a nagyhatalmak törekvése azonban az, hogy valamilyen
döntést hozzanak létre. A megoldás csakis
. abban állhat, hogy Magyarországon gyökeresen
J segítsenek, mert csakis ezen az uton lehet
Európa közeli keletén rendet teremteni.
Az angol lapok.
A Manchester Guardíán a következőket irja:
Ndgyon szerencsétlen dolog a francia propaganda szempontjából, hogy mindtfh olyan elvi
állásfoglalásban, amely
nemzetközi együttműködésre irányulna, Franciaország ellenséges
szerepet foglal el. Példa erre Magyarország
ügye. A jóvátételi bizottság britt és olasz tagjai
hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarországnak
hasonló kölcsönt engedélyezzenek, mint aminőt
Ausztriának nyújtottak, edenben Franciaország

a kisántánt

államainak

támogatásával

meg-

hiusítja a segítséget. Franciaország azt akarja,
hogy jóvátételt fizessenek, ha nem is a magyarok,
akkor a kölcsön aláírói. Ennek az állásfoglalásnak eredménye rövidesen mutatkozni fog, ha
csak Franciaország nem téríti más útra a kisánlántet és nem csatlakozik a britt állásponthoz.
A Pali Mail Gazette nemrégiben meglehetősen kedvező hangü cikket irt Magyarországról,
de a sorok között éreztetni engedte azt az
álláspontot, hogy a világháborúban M gyarország volt Németországnak leghűbb szövetségese és ezért bizonyos retorziók méltán érhetik. A Magyar Távirati Iroda londoni levelezője a lap szerkesztőségéhez intézett levelében
j rámutatott arra, hogy még abban az esetben is,
; ha igaz lenne a lap megállapítása, akkor" is
; túlságosan büntették Magyarországot. Emléke» zetébe idézte, hogy a háboru alatt Magyarország volt az egyetlen az e'lenséges államok
sorában, mely az ott élő angol állampolgárokat

SZE

X-J
l

békében és szabadon hagyta. A lap készséggé!
sietett helytadni a közleménynek és az említett
cikk irója kijelentette, hogy távol állott tőle,
hogy hangulatot keltsen Magyarország ellen.
Egy francia képviseld Bethlen útjáról.
Bethlen István gróf miniszterelnök és Kallay
pénzügyminiszter párisi tartózkodása kapcsán a
MTI. párisi munkatársa előtt legutóbb Charles
Bares képviselő a következőkép nyilatkozott:
— Minthogy a kamarának annakidején ugy
tetszett, hogy Ausztriának az ötvenmillió frankot
megszavazza, nem látom be, miért utasítsa vissza

QBD
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ezt a segélyt, melyet Magyarország kért tőlünk.
Ha már egyszer eboe a játékba belefogtunk, sajnos, folytatni is kell azt. Igy tehát nem látok
okot arra, miért ne engedélyeznénk Magyarországnak bizonyos támogatást. Mindazonáltal
azt keli remélnem, hogy kivételes engedékenységünkkel nem fognak visszaélni. Ami a zálogjogok felfüggesztéséi illett, ezt a kérdést sem
lehet örökké függőben tartani, hanem valamikép
meg kell oldani. Ugy vélem, egyébiránt nem
szabad Magyarországot továbbra is megfosztani
azoktól a gazdasági eszközöktől, melyeknek
ezidőszerint hijjával van.

Tanácskozás a fixfizetésiiek helyzetéről.
(A Szeged budapesti tudósítójától.) Az ellenzéki polgári képviselők által kiküldött végrehajtó bizottság: Szilágyi Lajos, dr. Sírausz
István és Homonnay Tivadar nemzetgyűlési
képviselők szerdán délután 6 órakor folytatták
a kormánnyal a f xfizetésüek érdekében a mult
héten megkezdett tárgyalást, amelyen a kormány
részéről Daruváry h. miniszterelnök, Walkó
Líjos helyettes pénzügyminiszter, dr. 0 rtler
Kálmán helyettes államtitkár, dr. Jakab Oszkár
osztálytanácsos vettek részt. A tárgyalásnak
ezúttal is az volt a célja, hogy ugy a kiküldött
nemzetgyűlési képviselők, mint a kormány tagjai
kölcsönösen informálják egymást a fixfizetéeü
alkalmazottakat érintő összes kérdésekről. A tárgyalás a késő esti órákig eltartott.
A közigazgatási reform.
A közigazgatási reform további sorsa a nagy
politikai szélcsendben is erősen foglalkoztatja a
politikai pártokat. Különösen az a része keltett
nagyobb emóciót, amely szerint a belügyminiszter a törvénytervezet alapelveiből nem enged,
csak részletkérdésekben hajlandó módosításokra.
Ebben a kérdésben nem csak az ellenzék egy-

öntetű és nyilt állásfoglalása veti előre árnyékát, hanem magában a kormánypártban is igen

éles ellenzésre talál. A kormánypirtoa kialakult
felfogásról a következő érdekes információt
kaptuk:
Az egységes párt tekintélyes része az agrár
demokrata kisgazdák és a most Nagyatádihoz
szegődött Sehandl csoport és Qömbasék is a

leghatározottabban ellenzik a közigazgatás

re-

formját és a bemutatott tervezet ellen a leghatározottabb harcra készülnek. Tekintettel arra,
hogy számuk körülbelül 70 főre tehető, ezzel a

reformtervezet

sorsa eldöntőttnek

nyilvánítható.

jórcsüben magukévá tették, sem tartják időszerűnek a reform szőnyegre kerülését. Egyéb-

ként maguk a reform mellett állást foglalók is
a részletkérdésekben éles ellentétes állásponton
vannak egymással.
A vármegyék és városok, amelyeknek képviselői az első közigazgatási ankéten részt vettek, már ott nem mutattak egységes állásfoglalást a tervezettel szemben. A városok polgármesterei az ankét előtt összegyűltek, kifogásaikat megbeszélték és azt Somogyi Szilveszter
fejtette ki az ankét előtt, amelyen rajta kivül
még többen szólaltak fel és azt a meggyőződésűket juttatták kifejezésre, hogy a városok
reformját külön kell választani a vármegyék
reformjától és egész külön törvényben kell elintézni.
Miyer, Sehandl ée örffy
Párisba utaznak.
Mayer János és Sehandl Károly holnap Párisba utaznak, ahol résztvesznek a nemzetközi
szövetkezeti kongresszuson. A kongresszus titkársága nemcsak a magyar kormányt hivta
meg, hanem kifejezte azt az óhajtását is, hogy
a magyar gazdasági testületek is képviseltessék
magukat a párisi
kongresszuson.
Mayer
János ma délelőtt a földmivelésügyi minisztériumban tanácskozott a párisi ut részleteiről
nagyatádi

Szaüó

Utvánnal.

Mayer Jánost és

Sehandl Károlyt utJukra elkísért ö r f f y Imre
nemzetgyűlési képviselő, valamint
Blaskovich
Sándor a magyar gazdasági egyesülelek képviselőiként.
Az ellenzék és a tisztvieelőkórdés.
Ma délután a köztisztviselőkJrdéásel összefüggő ügyek rendezésére megválasztott ellen-

Nyíltan hangoztatják, hogy ebből a tervezetből j z é k í végrehajtó bizottság folytatta tanácskozáebben a formában törvény sohasem lesz. Még I sát Daruváry Oéza helyettes miniszterelnökkel
azok is, akik egyébként a reform tervezetét I és Valkó Lajos helyettes pénzügyminiszterrel.
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emelkedtek a nem szórásán vett városi alkalmazottak ellátás váltságösszege és a drágulással arányosan emelkedett a város minden egyéb
kiadása is. Iüy ezen a látszólag nagy póihitelen még csodálkozni sem lehet, hiszen a mult
év nyarán, amikor a közgyűlés ugy az általános, mint a részletes tárgyalás mellőzésével elfogadta a tanács kétszázmillió korona költségvetéstervezetét, mindenki tudta, hogy az állandóan változó értékviszonyok miatt úgyis illuzórikus minden hosszabb időre szóló költségvetés.
Fejegyeztük
az
ötszázhatvanhárommilliós
költségvetés néhány fontosabb tételét és ezek
teljesen megvilágítják a város lehetetlen pénzügyi politikáját. A legnagyobb tétel természetesen a városi alkalmazottak felemelt lakbérére
és rendkívüli segélyére szükséges póthtel:
562,679 457 korona költségvetésen belüli póthitelre 250,000 000 korona. A többi mind eltörpül
van szüksége. Erre a póthitelre 562,731 000 ko- mellette. A városi vízmüvek fentartására a költségvetési előirányzaton kivül — természetesen
rona fedezetet talált a számvevőség.
a
jelenlegi árviszonyok mellett — az év véAz ötszázhatvanhárommilliós póthitel nem
géig
még tízmillió korona szükséges, a szivattyúéppen lassan növekedett ilyen nagyra. Ezt a
telepekre
kétmillió, a vágóhidra nyolcmillió, a
karriért mindössze két hónap alatt futotta meg.
Két hónappal ezelőtt ugyanis, amikor először sétányok rendbehozására két és félmillió,, köfoglalkoztak a torony alatt komolyan azokkal vezői munkákra tizenkét és félmillió, köbeszeraz uj tervekkel, amelyek a városi alkalmazottak zésre nyolcmillió, aszfaltja vitásra húszmillió,
javadalmazásának teljes áthárításával nehezed- földadóra harmincegymillió, forgalmi adó kezetek a városra, csupán ötven-hatvanmillió ko- lésre tizenötmillió, irodai fölszerelésekre, nyomrona póthitelről volt szó. Időközben azonban ' tatványokra tizenö millió, köztisztasági üzemre
ezek az áthárított terhek veszedelmesen
meg- huszonnyolcmillió, uleavilágitásra — az egységgyarapodtak.
A rendkívüli segélyeket kétszer is árak felemelése miatt — ötmillió, a tűzoltók
feleme ték. a lakbérilletmények is emelkedtek, ruházatára négy és félmillió, a szegényházra,
(4 Szeged
tudósítójától.)
Szerdán délelőtt
ismét zárt ajtók mögött ülésezett a város tanácsa, nem csak a szó általános értelmében,
hanem valósággal zárt ajtók mögött. A t á n c terem nagy barna ajtajában az ülés előtt kétszer is megfordították a kulcsot. A titkos ülés
sokáig tartott, tiz órakor kezdték meg és még
a déli harangszó is együtt találta az egész
tflp ácsot.
A zárt ajtók mögött több kisebb jelentőségű
kérdésen kivül a városi politika legfontosabb és
legaktuálisabb problémáját, a póthitel üg»ét tárgyalta a tanács A pénzügyi helyzetet Scultéty
Sándor főszámvevő ismertette. Bemutatta póthiteliervezetét s azt a tanács hosszabb vita
után a további tárgyalások alapjául elfogadta.
Az elfogadott tervezet szerint a város háztartásának a jelenlegi viszonyok között még

népkonyhára és árvaházra ötvenkilencmillió,
közúti hid javítására két és félmi lió, a röszkei
plébánia építésére három és félmillió és nyolcadik áriézi kútra húszmillió.
A póíhitel fedezetét a számvevőség a költségvetési előirányzaton felül befolyó többletjövedelmekben találta meg. A város ugyanis a
mult hónapban úgyszólván az összes városi
javadalmakat felemelte, a százalékos díjtételek
pedig az árak emelkedésével automatikusan
emelkedtek. A bérföldek többletjövedelme természetesen a legnagyobb, a számvevőség számítása szerint az év végéig körülbelül 220,000.000
koron*. A számvevőség az ősszel fizetendő
földbéreket hozzávetőlegesen húszezer
koronás
búzaár alapján kalkulálta, önkénytelenül támad
a kérdés, hogy hány százmillió koronával leU
volna nagyobb a többletjövedelem, ha a város

hatósága a békebeli bérértékek nívójára emeli a

földbéreket minden vonalon és a négy-, nyolc-,
illetve a mostani tizenkétezer koronás búzaárak
helyett a tényleges búzaárakkal számol. A számvevőség százmillió koronára kalkulálta az általános kereseti adóból befolyó jövedelmet, tízmillióra a fübér-jövedelem tízmillióra a vigalmi
adó és hetvenhárom millióra a forgalmi adó
jövedelem költségvetési előirányzaton felül befolyó részét.
A torony alatt egyébként ezt a számvetést
sem tartják véglegesnek, mert az év végéig
még nagyon sok viz folyik le a Tiszán és nagyon megváltozhatnak a gazdasági viszonyok.
Azt azonban mindenki tudja, hogy a jövő évi
költségvetésben már nem
milliók,
hanem
milliárdok fognak szerepelni, hiszen ezzel a
póthitellel, ha nem is érte el a város háztartása az egy milliárdot, de nagyon megközelítette
és valószínű, hogy az év végéig át is lépi. A
tanács által elfogadott póthitel-tervezetet még a
közgyűlés előtt letárgyalja a pénzügyi bizottság, amely néhány nap aulva, valószínűleg az
ünnepek után, összeül.
A tanács által elfogadott póthitel-tervezetre
teljes joggal lehetne néhány észrevételünk, mert
nagyon sok lényeges tétel vagy tejesen hiányzik. vagy — hogy ugy m o n d j u k — túlságosan
szelíden szereper benne. A kovez«si
muuUh,.

például a tanács mindössze tizenkét és félmillió koronát irányzott elő, ennyiért
a mai

árak mellett még egy rövid utcát sem köveznek

ki. A legszembetűnőbb azonban a póthitel fedezete. A városi bérföldek többletjövedelme
ugyanis kétszázhuszmillió korona, ezzel szemben a különböző városi javadalmak többletjövedelméből
fedezik
az
ötszázhatvanhárom
milliós póthitel nagyobbik felét. A városi java-

dalmak természetesen a város lakosságát, a
kereskedőket, az iparosokat, a tisztviselőket és
a munkásokat terhelik elsősorban, akik ezekérj
a terhekért vajmi kevés ellenszolgáltatást - kspnak. A rossz kövezeteken legfeljebb a nyakukat

törhetik ki, a sétányokon a porba fulladhatnak,
a világittatlan utcákon falnak mehetnek, élvezhetik a nyári vizmizériákat, a tavaszi
talajvizeket és várhatják rendületlenül a lakáskér-

dés megoldását. A földbérlők ellenben szépen
gyarapodhatnak a város vagyonából a város
belső lakosságának rovására. Az aránytalanság
tehíi nem igen indokolt.

Sir Sámuel Hoare
angol légügyi államtitkár Európába utazik s utján meg
fogja szemlélni a kontinens
légi útjait.
Valószínűleg
holnap indul Croydonböl Rotterdamba. Innen Brüsszelbe
utazik, hol vasárnap reggelig marad. Brüsszel
után
Kölnbe megy, hol Godley tábornoknak, a rajnai
hadseregnek a vendége lesz. Kölnből Párisba repül, hol
francia hivatalos légi körökkel találkozik. Az
államtitkár
visszaérkezésének
időpontja még nincs megállapítva.
Bz
az első eset, hogy egy angol vagy külföldi
miniszter
európai légiutanat. vesz igénybe,' melyek kizárólag
a
kontinens városai számára
készültek.
— K Ü L F Ö L D . Vorovszki
holttestét ma délelőtt
Zürichen és SchafhauRenen át Moszkvába szállították. —
Hotspring főutcáját óriási áradá , öntötte el. Eddig 17
halottat húztak ki a vizböl. Egy villámcsapás lángba
borított egy házat és a tüzveszedelem az egész várost
fenyegeti. Több ember bentégett a tűzben. —
Laborban (Britt India) a rendőrség 70 agitátort tartóztatott
le. Valamennyien a moszkvai bolsevista propagandaiskolának voltak haligatói. — A lengyel
kormánnyal
tegnap hivatalos formában közölték, hogy Ferdinánd
oláh király junius elején Varsóba érkezik s innen
Krakkóba utazik. Mindkét városban bizottság alakult,
amely a király ünnepélyes fogadásának előkészületeivel
foglalkozik.

Szige*. 1923: május 17.
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Bonar Law tárgyalni fog Poincaréval a Jóvátételről.
Londoni Iapjdentések szerint Bonar Law
miniszterelnök néhány napig inkognitóban Párisban fog tartózkodni.
Az Evening Standard jelentése szerint Bonar
L&wt május 24. előtt nem várják Londonba.
Valószínű, hogy addig az angol miniszterelnök
hivatalosan találkozni fog a francia miniszterelnökkel és megbeszél, vele: a jóvátételi kérdést,

részesedése azonban az első évben nem haladhatja lul a fizetések 25 százalékát. A teljes öszszeg kifizetésének 12 év alatt kell megtörténni.
Cuno birodalmi kancellár elnöklete alatt tegnap délután 5 órakor összeült a minisztertanács,
hogy megvitassa a belpolitikai és külügyi helyzetet. A minisztertanácson fontos dön'ések történtek és a kancellár szerda délelőttre a szociáldemokrata párt, dálutánra pedig a golgári pártok vezetőit kérette magához. A tegnapi minisztertanácson még nem állapították meg véglegesen az angol és az olasz jegyzékre adandó
válasz szövegét. Abban körülbelül egyetértenek
a pártok, hogy a mai viszonyok között feltétlenül kerülni kell a kormányváltozást. A birodalmi
gyűlés seniorjainak tanácsa tegnap szintén ülést
tartott és a külügyi vitát elhalasztotta.
A német birodalmi gyűlés mai ülésén vita
indult meg a külpolitikai helyzetről, melyet Ohler
és Kranke szocialista képviselők vezettek be. A
szocialistáknak az az álláspontja, hogy a kormány uj javaslattal lépjen sz ántánt elé. Ezzel
szemben állott Hergtnek, a német nacionalisták
szónokának felszólalása. Rosenbsrg külügymi
niszter a felszólalásokra rövid nyilatkozatot tett,
melyben hangsúlyozta, hogy ma kapta kézhez
a japán kormány válaszát és ezzel az összes
ántánt államok válaszai a kormány kezében
vannak. A kormány ezeket tanulmányozni fogj*,
a tanulmányozás előtt azonban érdemleges nyilatkozatot nem tehet. Arról meg lehetnek győződve a képviselők, hogy azt fogják tenni, ami
az ország és a nép érdekében szükséges.
A svéd hivatalos távirati iroda felhatalmazás
alapján megállapítja, hogy egy mannheimi újságnak az a híre, hogy a francia megszálló csapatok egy időre letartóztatták a svéd királyt és
a volt badeni nagyherceget, teljesen alaptalan.

buktatni a tanárja, mert nem tudta az óda definícióját.
Mégis ő nyerte el mindkét Vörösmarthy ódapályázatot és ezért a vizsgaelnök,
dr. Singer Kornél, átengedte a vizsgán.

Az egyetemi évek.
Érettségi után az egyetemre került a 18 éves
Juhász Az egyetemi évek legfontosabb momentuma volt az „irodalmi gócpont", Négyessy
László professzor (akinek Juhász titkára volt),
magyar sti'gyakorlatai. Itt ismerkedett meg Juvalamint az ezzel összfüggő problémákat.
hász Gyula Babits Mihállyal és Kosztolányi
Az angol alsóházban Wise azt kérdezte, hogy
Dezsővel, akik vele együtt legszorgalmasabb
mennyi aranyat szállított ki a német birodalmi
látogatói voltak a stilgyakorlatoknak. Sok mai
kormány a legutóbbi 12 hónap alatt? Baldwin
magyar irót és művészt termeltek ki ezek az
kijelentette, hogy az újsághíreken túlmenő érteórák, amelyeken Babits és Kosztolányi Beaudsülése a birodalmi bank tranzakciójáról nincs.
laire-fordításokkal, Juhász saját versekkel, próArra a kérdésre, hogy tette e lépéseket annak
zával és kritikákkal szerepelt. Az egyetemre itt
biztosítására, hogy a külföldön, vagy Németvonult be először Ady Endre neve: Mohács:
országbán letétbe helyezett minden aranyat a
Jenő ismertette az „Uj verseket". Ezekről az
jóvátételi bizottság javára vétessenek zálog alá,
órákról egy olyan csokor nevet jegyezhetünk
— kijelentette, hogy nincs abban a helyzetben,
ide, amelyek országosan ismertek lettek: Tóth
hogy ilyen lépéseket tegyen.
Árpád, Oláh Gábor, Balázs Béla, Benedek
Rómában élénk diplomáciai tárgyalások indulMarcell, Brésztovszky Ernő, Beregi Oszkár,
tak meg a német jóvátételi kérdés és a szövetBárdoss Artúr, Márkus László, Mohácsi Jenő,
séges kormányok váhszai körül. Mussolini miAdorján Andor, Antal Sándor, György Oszkár,
niszterelnök tegnapelőtt a frat cia, majd a német
Vajda László, Ritoók Emma, Kiss Menyhért,
nagykövetet fogadta és ezeknek a tárgyalásokMadai Gyula, Csdth Géza, Rédey Tivanak az ad különösen nagy jelentőséget, hogy
dar, R. Hoffmann
Mária, dr. Elefánt Olga,
hivatalos párisi távirat szerint Poincaré egyideLehel István, Zalai Béla stb. Az „irodalmi gócjűleg hosszasan tanácskozott a párisi olasz
pont" Mohácsi Jenő szerkeszlésében Tüz cínagykövettel.
men lapot is adott ki, amelynek csak egy
száma jelent meg és Juhász, Babits, KosztoWashingtonban a megszállási kölíségek renlányi és Hegedűs Gyula irtak bele. Megalakídezésére kiküldött bizottság megállapította a
tották azonkívül a Komjáthy Jenő Társaságot is.
megegyezés tervének szövegét. Az Egyesült
Államok az amerikai megszálló csapatok költAz egyetemi évek alatt Juhász a legkülönböségei fejében egy milliárd arany márkát kapzőbb módon kereste kenyerét. 1904 ben a
nak. A terv kimondja, az Egyesült Államok
László gimnázium nevelője volt, majd a Nemfeltétlen elsőbbségét a német készpénzfizetésekre
zeti Színházba járt fel statisztálni Oláh Gábores dologi teljesítményekre. Az Egyesül Államok
ral, Gyökössy Endrével és Z. Molnár Lászlóval
együtt. Ezalatt mind több verse jelent meg a
.
n -ifm.mxnAn.ir>-*iriri^
pesti lapokban, a Budapesti Napló- ban, majd
Kiss József megkedvelte Juhászt és állandóan
hozta verseit A Hét-ben. Az első honoráriumot,
(A Szeged tudósítójától.) Az 1897—1898. Ebben az évben volt az első költői sikere is: egy tiz koronás aranyat a Magyar Szemlé-ben
esztendőben titkos irodalmi társaság alakult március 15-ére irt költeményét elszavalta az közölt verséért kapta Kapossy Józseftől, a nagy
Szegeden. A Bocskay-utcának abban a házában osztály előtt s a vers annyira megtetszett a fiuk- danteista paptól.
működtek, amelyben ma is még mész-, k<3- és nak, hogy Juhász Gyula több példányban lemá
Végröl-végre.
cernentraktár van. Itt tartották felolvasásaikat, solta és darabonként egy kifliért adta el őket.
Az egyetem u ' á n jöttek a Végek, a városról-

Juhász Gyula huszonöt éve.

nem a közönségnek, hanem csak maguk között
és nem a tapétázott s z o b i k b a n , hanem a komor,
sötét és nedves pincében H á r m a n valának együtt:
Juhász Gyuluska, Kertész Ferike és Landesberg

Jenőke, mindannyi 13—14 esztendős, rövidnadrágos diákocska. Ott ültek a dohos pincében, felvont szemöldökkel, okos arccal, tágranyilt
fülekkel és figyelték egymást, ki mit mutat be
legújabb „irodalmi és iudományos termeléséből". Juhász Gyuluska verset, prózát, kritikát,
Kertész Ferike szépprózát, Landesberg Jenőke
néprajzi érlekezéseket mutatott be és addig
dicsérgették egymás munkáját, mig rájuk lépett
az est sötétje és kikergette őket az „irodalmi
pincétől". Ez az irodalmi hármasszövetség azóta szétdarabolódott: Landesberg Jenőkéből dr.
Landesbe-g Jenő kamarai titkár, Kertész Ferikéből dr. Kertész Ferenc, a Schlick-gyár mérnöke
lett s egyedül csak Juhász G,uluska maradt
meg Juhász Gyuluskának, költőnek, a Mindenki
Gyuluskájának. Most, hogy huszonöt éves a
köl ő és negyven éves az ember, nézzünk végig
pályáján, amely a Bocskay utcai katakombából
feliveit a költíszet legmagasabb csúcsaira. Csak
olyan napiiapstilusban mondom el az éléét,
nem cifrázom, nem birálom —, maradjon ez a
szépirodalmi lapok dolga — de hiszen beszél
ez magától is, színesen és lázasan.

A bölcsőtől a noviciátuslgJuhász Gyula szegedi céhbeliektől származott. Anyai nagyapja Kálió Antal, az utolsó
szegedi gombkötő volt, atyai nagyapja Juhász
Pál asztalosmester. Az asztalosmesterség nagyon
odafüzőtiik a csaladjukhoz, j H h d s z György, a
hires szegedi asztalos, nagybátyja volt neki.
Apja Juhász Illés posta és távírda főtiszt volt,
anyja Kálló Matild, legnagyobb földi gondvis:lője fiának, aki 1883 április 3-án születeit. Ide járt
a belvárosi ovodába s az elemi iskol.t is a Belvárosban járta végig. 1893-ban a piarista gimnáziumba került s a tudós piaristák bölcs ve, zetése faragott belőle jellemet, embert, költőt.
Már a második gimnáziumban kezdett verselni,
népdalokat, balladákat, kisebb epikus költeményeket, sőt drámákat is faragott már ekkor.

Az ötödik-hatodik gimnázista éve már nagyon
termékeny volt. Először „Posthumus
István"
citnen irt egy verses tragédiát, majd Martinuzzi-
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^számokkal
X f & S Tnem
S ! igen volt még tisztában,SlaÓíszóS
tárfüzet pedig jó sormérőnek bizonyult az öt és
hatodfeles jambusok számára. Mindkét darab
elveszett azóta, de maradt ebből az időből egy
egész füzet vers, amelyet dr. Lázár Antal bécsi
orvos, Juhász volt osztálytársa őriz. (Dr. Lázár
Antal Biró Benő, városi főmérnök gyámfia.)

váro-rj való tanárosfcodás. Először 1906/7-ben
a máramarosszigeti
piaristáknál' tanitott, innen
_
Lévára
helyezték. (Ekkor jelent meg Szegeden,

^ Juhász
^ - Gyula
n y versei"
o ^ ^cimen.)
n ,
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1908-ban a nagyváradi premontrei gimnáziumba helyezték, ahol 1911 ig tanitott. A
váradi évek nagy állomása volt Juhász éleiének
és pályafutásának. 1908 márciusában megalakították Ady Endrével a Holnap Társaságot és
kiadták a Holnap köteteit Ady, Juhász, Babits,
Balázs Béla, Dutka Ákos, Ernőd Tamás és,
A „felfedezések".
Miklós Juttka verseivel. Itt ismerkedett meg és
Hatodik gimnázista korában, még mielőtt lépett szoros barátságr Juhász a korán elhunyt
papnak ment volna, fedeiték fel Juhász Gyulát Homonnai Alberttel, aki egyike volt a lega nyilvánosság számára is. Ebben az évben, ígéretesebb magyar drámaíróknak. Váradról
pünkösd vasárnapján, két vetse jelent meg a indult a harc Budapest elavasodott irodalma
Szegedi Naplóban, amelyekhez ifj. Móricz Pál eiien s a harcban Vársd győzött: a mai modern
irt ajánló sorokat az ifjú poéta „bevezetésére". magyar irodalom megveiettc lábát a főváros
Ugyanazon a napon pedig, mikor Juhász Gyula konzervatív hadállásaiban.
előtt megnyílt a váci piarista noviciátus kapuja,
1911—1913-ig a szakolcai gimnáziumban
Budapesten is megjelent az első verse „Ovidius"
br.itott
Jah4sz és innen nyerte el 1912 ben
címen a Budapesti Naplóban. A Szerkesztői
„Pannóniai légió dala" cimü versével a PetőfiÜzene'ek rovatban Ábrányi Emil véleményt
Társaság Bulyovszky-diját, kétszáz arany koronát.
nyilvánított az induló költőről és a következő- A szak'jic i végről Makóra helyezték. Itt műköket irta:
dött egészen 1917-ig, amikor súlyos beteg lett
„J. Gy. Ha Ön. csakugyan 16 éves diákpoéta, és hosszú ideig volt foglya az egyik fővárosi
akkor Önből még nagy költő lehet. De ha Ön klinikának. Betegsége u'án jött a forradalom.
hatvan éves nyugalmazott Máv. főfelügyelő, A folytonos áthelyezések (állami jóakarat) elvették Juhász kedvét az iskolától 3 végleg áttért
akkor jaj Önnek!"
Juhász egy esztendőt töltött a váci noviciá- az újságírói pályára.
tusban. Verseket iit nem igen írhatott, csak
Az újságíró Juhász Gyula.
magistere buzdítására költött egy-két
MáriaJuhász
Gyula
már
tanároskodása alatt műköverset. A papi pályát a nyugtalan lelkű, kalandött
lapoknál.
Máramarosszigeten
a „Mármaros"dos képzeletű poéta nem birta sokáig: egy
év múlva visszatért a szegedi gimnáziumba s nak és a „Tiszavidék"-nek volt munkatársa,
itt folytatta tanulmányait. Ebben az esztendő- Nagyváradon a „Szabadság", „Nagyváradi
ben karácsonykor Sz. Sztgethy Vilmos fedezte Napló" és a „Nagyvárad" munkatársa lett
fel ismét Juhászt Balázs Bálával együtt a Sze- Dolgozott a „Makói Ujságnik", Szegeden pegedi Napló-ban. A költőt azonban baleset érte, dig — egy szélső jobboldali orgánumot kivéve
mert Jutiász Antalnak szedték a névéi és emiatt — nem volt olyan lap, amelynek Juhász Gyula
két napig boldogtalanul csatangolt Steged ut- ne irt volna cikkeket. A legnagyobb újságírói
cáin mig végre egy szerkesztői üzenetben sikere a Szeged és Vidékénél volt. Egy Mezei
István nevű embert gyilkosság miatt életfogyhelyre nem ütötték a csúf sajtóhibát.
Szorgalmas togja volt az önképzőkörnek, üg ani fegyházra Ítélt a törvényszék. Mezei véhetedikben azonban a poétikából meg akarta dője dr. Balassa Ármin, a Szeged és Vidéke
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főszerkesztője volt, aki mentő okokat találván,
perújítást kért ebben az ügyben. Az ő utasítására Juhász Qyula még aznap vezércikket irt a
lapban „Tetemrehívás!" cimen és a cikk olyan
nagy hatást keltett, hogy másnap az igazságügyminiszterium telefonon rendelte el az állítólagos gyilkosság áldozatának azonnali exhumálását. Az exhumálásná! a holttesten semmiféle
erőszak nyomait nem fedeztek fel a törvényszéki orvosszakértők, megállapították, hogy a
halott nem gyilkosság áldozata, ennek következtében az életfogytiglani fegyház/a elitélt
Mezeit azonnali szabadlábra helyezték.
A háboru utolsó éveiben és a forradalmak
alatt a Délmagyarország munkatársa volt, majd
a Szegedi Napló-nál és a Szeged nél dolgozott.
Mint újságíró, arról nevezetes, hogy a leggyorsabban ir, nem fizikai értelemben véve, hanem
ugy, hogy néhány perc alatt bármely témát fel
tud dolgozni a kívánt formában és ami a
fő - jól.
Juhász Qyula verseit a Dugonics-nyomda
adta ki először, 1907-ben. Egy két év múlva a
Holnap két kötete jelent meg, 1914-ben az Uj
Versek, 1917-ben a Késő Szüret, 1919-ben az
Ez az én vérem és egy évre rá a Nefelejcs
jelent meg.
Külföldi antológiák számára sok versét fordították le és költői pályafutásához tartozik az
is, hogy 1913-ban a Dugonics-Társaság
és
1920 ban a Petőfi-Társaság
tagjának
választotta meg.
Színdarabokkal is voltak sikerei. Atalanta
cimü, klasszikus tárgyú operettjét a vidéken
mindenült bemutatták, Szép csöndesen cimu darabját Nagyváradon adták, végül az Egy óra
sarcot 1922-ben játszották Budapesten, az Apolló
Színpadon.
*
Amikor mindezt elmondta nekem Juhász Oyula
az Ipar-utca 13. alatti csöndes, zsalugáteres
lakásán, amikor ez a párszavas élet lepergett
előttem, mint valami filmregény, akkor ugy
éreztem, hogy Juhász Qyula több annál, amit
a száraz adatok róla mondanak. Lelke virágai
hiányzanak innen, az öt kötet gyönyörű vers,
amely az irodalomtörténet nagyjai közé emelte
öt. D e jövőbelátó,

(A Szeged tudósítójától.) Tegnap éjjel, záróra után, a hajnali három órai harangszó mellett kopott és kikönyökölt szmokingok feketéllek a Munkásotthon felé vezető uton. Apró
csoportok vonultak fel a pirkadásban és ment
magányosan is néhány ember, érthetetlen szavakat mormolva maga elé, amiből csak annyit
lehetett kivenni, hogy valami borravalóról van
szó. Ezek csak pincérek lehetnek, akik hajnali
gyűlésüket tartják, hogy mindennapi kenyerüket
kiharcolják a munkaadóktól.
A Munkásotthon nagytermében soha még
ennyi pincér nem volt együtt, a szükség példásan öss?ehozta és összetartásra tanította meg
őket. Minden ká/éház és vendéglő képviselve
volt, csupa sápadt, kíváncsi arc fordul a vezetőség felé, ahonnan sorsa javulását várta. A
gyűlést Kleits József elnök nyitotta meg
és n*gy lelkesedéssel nyilvánítja megelégedettségét, mert a pincérek ilyen nagy számban je
lentek meg és tettek eleget kari kötelességeiknek. Most megmutatták, hogy a pincérség is
tud összetartani, ha kell.
Weisz Dezső titkár veszi át a szót ezután és
bejelenti, hogy a kávésok és vendéglősök válasza megérkezett arra a levelükre, amelyben
kollektív szerződések megkötését ajánlották a
százalékrendszer alapján. A vendéglősök és
kávésok válasza ugy hangzik, hogy ók nem
hajlandók semmiféle kollektív szerződést kötni
és semmiféle százalékrendszerbe nem mennek,
ök méltányolják a pincérek helyzetét é> nem
zárkóznak el az elöl, hogy ne javítsák a fizetésüket 50—60 százalékkal.
A sápadt arcokban égö szemek elkeseredett
pillantásokat s?ögeztek bele*a hajnali félhomályba. Bosszús megjegyzések röpködtek:
• — Mi az, kéremássan, ha a háromezer koronából négyezerötszázat csinálnak ? Mit érünk
vele ?
A lázadó hangulatot Barkóczy István, a budapesti pincérszervezet titkára csillapította le kissé.

i gyűlése.
Nagyon örül, hogy összetartást lát, mert enélkül nem lehet semmit elérni. Budapesten is most
fejeződölt be a pincérek bérmozgalma. Ott is
a százalékrendszert kérték egy memorandumban, de mielőtt még erőszakosabb lépésre került volna a sor, a főnökök olyan fizetést adtak a pincéreknek, amellyel egyelőre
mindenki
megelégedhet.
Barkóczy azt ajánlotta a szegedi pincéreknek,
hogy egyelőre ők is álljanak el a százalékrendszer bevezetésétől, de kérjék ugyanazt a fizetést, amit Budapesten kapnak, bár Szegeden a
borravaló jóval kevesebb, mint a fővárosban.
Talán ez is az oka, hogy a szegedi pincérek
annyira elkeseredettek, mert mig a pesti kávéházban 1000—1200 korona borravaló van, addig Szegeden legfeljebb 4—500 korona a
jövedelem.
Mégis amellett van, hogy a vezetőség dolgozzon ki egy ujabb memorandumot, amelyben
a pesti fizetéseket kérik. Meg kell wutatni a
főnököknek, hogy ők nem olyan tulkapóak,
mint azt mindenkivel elhitetni szeretnék. Kéri
a tagokat, hogy legyenek türelemmel és a győzelembe vetett bitben ajánlja javaslatát elfogadásra.
Az elnök szavazásra bocsátotta a kérdést. A
szomorú pincérsereg egyhangúlag elfogadta Barkóczy indítványát és lemondott a százalékrendszer meghonosítása és a borravalórendszer eltörlése érdekében támasztott
követeléseiről.
— Több tárgy nem lévén . . . — szólt az
elnök s véget vetett a gyűlésnek. Az ég már
piroslott a kelő naptól, mikor „ás&zoáját" köszönlek egymásnak az éjszaka robotoiai, a lumpok, a gorombák és a smucigok alázatos pezsgönyitogaiói és a toronyóra ötöt kongatott, m kor
az utolsó gummitalpas talpaló is eltűnt a söpöretlen utcáról.
Most készül a memorandum és mint értesülünk, a kávésok és vendéglősök teljesíteni fogják a pincérek kívánságait.

bogárfekete szemei itt vilá-

gítanak mellettem, mint örök mécsesek és itt
magaslik barna homlok*. mint hitet és szeretetet intő büszke pajzs. És ez alatt a szomszéd
szobában hófehér ruhákat teregetett egy asszony,
egy szent asszony: Juhász Qyula anyja.
Pór Tibor.

A lausannei konferencia
egy sakkjátszma.

—

A laussannei békekonferencia megint kezd
olyanná válni, mint volt az első és hasonlit
egy sakkjátszmához, mely Anglia és Franciaország között megy végbe, azzal a különbséggel, hogy most az angol parasztok a törökök,
a franciák parasztjai pedig a görögök. Ez magyarázza a francia delegáció magatartását tegnap óta, amikor a görögök először kezdtek a
törökök ellen ultimátummal fenyegetőzni. A görögöknek azt a javaslatát, melyet még régebben
tettek, hogy semleges állam legyen a döntő
bíró, a törökök eddig mindig visszautasították
és most sem akartak róla hallani. Igy állott a
dolog, amikor a tárgyalásokat csütörtökig elhalasztották, mert a török delegáció tagjai itt
is szigorúan megtartják a Bajram-ünnepet. Időközben sir Horace Rumbold azt a tervet pendítette meg Alexandris görög külügyminiszter
előtt, hogy a görög-török jóvátétel ügyét bízzák a népszövetségi tanács döntésére. Izmed
bele fog menni ebbe az ajánlatba, miután a
Javaslat angol részről ered.
A Daily Mail lausannei levelezője irja, hogy
az értekezlet a legutóbbi napokban lázas tevékenységet fejtett ki. Ugy látszik, hogy az értekezlet tagjai hitelt adnak azoknak a híreknek,
hogy ha nem jutnak rövidesen megegyezésre a
jóvátétel kérdésében, akkor a görögök a maricai vonalon megtámadják a törököket. Izmed
pasa a lap tudósítójával folytatott beszélgetése
során kijelentette, hogy a török közvélemény
már megelégelte a sok huzavonát és a békeértekezlet sürgős befejezését követeli, akár békéről, akár háborúról szóljon a döntés.
A franciák Alexandretta környékén 70 repülőépet összpontosítottak. Alexandretta és Alappó
örül drótsövényeket építenek. Mindenütt lázas
katonai előkészületek folynak.
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— A Juháág-matiné. Pünkösd vasárnapján délelő.t 11 órakor kezdődik a Belvárosi Moziban Juhász Qyula jubiláris ünnepsége, amelyen Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Móra Ferenc és R. Étsy Emília szerepelnek a jubiláris költőn kivül. A rendkívüli sikerűnek igétkezö matiné jegyei a Tháliánái, a
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A fővárosi gyermekek nyaraltatása.
A népjóléíi miniszter köriratot intézett minden
törvényhatóság főispánjához a fővárosi tisztviselő- és munkásgyermekek nyaraltatása ügyében. Köriratában utalt Budapest főpolgármesterének átiratára, amelyben felkérte a polgármestereket, hogy a nyaraltatási akciót a lehetőSzöllös-kölcsönkönyvtárban és a Belvárosi Moség szerint támogassák saját törvényhatóságuk
ziban kaphatók.
területén. A népjóléti miniszter a m a g a részé— Nagyitídi Szabó István Makón. Nagy- ről is múlhatatlanul szükségesnek tartja, hogy
atádi Szabó István földmiveiésügyi miniszter minél több fővárosi gyermek résztvehessen a
kedden reggel Makóra érkezett. Az állomáson nyaraltatási akcióban, mert az előző gazdasági
helyzete
a város hatósága ünnepélyesen fogadta. Dél- évhez viszonyítva a városi lakosság
után részt vett a miniszter a gazdasagi egyesü- lényegesen rosszabbodott. A külföldi nyaraltatási
akciók visszafejlődtek és igy a fővárosi
gyerlet közgyűlésén és éjjíl elutazott Makóról.
mekek nyaraltatása a vidéki magyar
társada— Bombamerénylet egy brakói cionista
lomra vár. A folyton fokozódó nyomor követlap ellen. Krakóban abban a házban, amelykeztében elgyengült és kellő táplálás hiánya
ben a Novi Dziennlk cimü cionista lap szermiatt betegségekre hajlamos gyerekek megmenkeszztő ége van, tegnap este 9 órakor bombatése — irja a miniszter — a falusi
gazdarobbanás történt. A 1. pcsőház összeomlott, a
közönség áldozatkészségétől
remélhető,
ami
háztető megrokkant. Emberéletben nem esett
nemcsak a gyermekek testi fejlődését mozdítja
kár. Egy éjjeli őr, aki éppen a lépcsőházban
elő, hanem a város és a falu közötti jó viszony
tartózkodott, könnyebb sérülést szenvedett. Römegerősödésére is vezethet. A vidéki magyar
vid idő alatt ez a harmadik bombamerénylet a
társadalom áldozatkészségét igazolja, hogy az
szerkesztő $ég ellen A tettest még nem sikerült
elmúlt nyár elején megindított akció 8000 gyerkinyomozni.
mek nyaraltatását biztosította. Kéri a főispánt,
— Érettségi vizsgálatok a városi gim- hogy teljes erejével hasson oda, hogy a törnáziumban. A városi gimnáziumban harminc- vényhatósága területén élő nagybirtokosok és a
kilenc tanuló érettségisik ebben az esztendő- nagyobb vagyonú polgárok középosztálybeli, a
ben. Az Írásbeli vizsgák ma kezdődtek meg és vidéki gazdák pedig munkásosztályhoz tartozó
három napig tartanak, a szóbeli érettségi pedig gyermekek nyaraltatását ingyenesen elvállalják.
május 11-én kezdődik és előreláthatólag hat A főispán ezzel kapcsolatban felhívást intézett
napig fog tartani.
a város közönségéhez és kéri azokat, akik el— Törvényjavaslat a nyári időszámitáa- vállalnak egy, vagy több gyermeket a nyári
ról — Franciaországban. A francia kamara hónapokra, május 25-ig jelentkezzenek
a főminden ellenjavaslat elvetésével elfogadta a ispáni hivatalban. A felvidéki menekültek önnyári időszámításra vonatkozó törvényjavaslatot. segélyző irodája ezzel parallel szintén indított
— Mikes püspök hazarepült Rámából. nyaraltatási akciót a felvidéki menekült gyerMikes János megyéspüspök, asi néhány nap mekek érdekében. Felkérték ők is a főispánt,
előtt repülőgépen Rómába utazott, tegnap dél- hogy akciójukat karolja fel.
után ugyancsak repülő >épen megérkezett Szom— A Meteorologiai Intézet időprognózisa:
bathelyre, ahol hivei közül sokan lelkes fogadtatásban részesítették.
Egyelőre meleg idő várható, helyenkint zivataG o b e l i n e k éa b r o k á d o k érkeztek a legszebb minros esővel, később megélénkülő szelekkel. Hőtákban és vételkötelezettség nélkül
megtekinthetők
Mülhoffer Albert kárpitosnál, Bástya-u. 9. Telefon 10-14. sülyedés valószínű.
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— Püspökök konferenciája. Csernoch János budai palotájában, a hercegprímás elnöklésével ma délelőtt tartolta meg Csonka-;
Magyarország püspöki kara szokásos tavaszi
konferenciáját. Jelen voltak a részben megszállott egyházmegyék meg nem szállott területének
kirendelt vikáriusai is. A konferencia ezúttal
szigorúan belső egyházkormányzati ügyekkel
foglalkozott.
—

A tisztviselők betegsegélyezése.

A hi-

vatalos lap m ai s z á m a közli a népjóléti miniszter r e n d e l e t é t , amely a tisztviselők betegsegélyezési ügyét újból szabályozza. A rendelet
részletesen ismerteti az igényjogosultságra és
kedvezményekre vonatkozó rendelkezéseket és
külön rendelkezik a tisztviselői háziorvosi intézménynek augusztus 1-én töriénő megszüntetéséről.
Halálozás. Beck Mór /. gabonakereskedő
Kisteleken folyó hó 16-án 73 éves korában elhalálozott. (Minden külön értesítés helyett.)
m

A szinház heti műsora:
Csütörtök: Hegedűs Gyulának, a Vígszínház művészének felléptével, 50 százalékos helyáremeléssel: Hattyú,
színmű.
Péntek : Hegyek alján, opera. A. 10.
Szombat: Uti Giza jubileuma alkalmából: A legszebb
kaland, vígjáték.
Vasárnap d. u.: Ingyenélök,
népszínmű. — Este:
Déry Rózsi felléptével: Mágnás Miska, operett.
Hétfő d. u.: Déry Rózsival: Bolond Istók. - Este:
Bajadér.

tiegedüs Gyula.

nyújtott át az operaénekesnőknek, mint a város
megemlékezését. A szinügyi bizottság elnöke
köszönetet mondott az igazgatónak és társulatának azokért a művészi élvezetekért, amiket az
előadásokkal két éven keresztül szereztek. Végezetül a miskolci újságírók nevében Damó
Oszkár üdvözölte Sebestyént és társulatát.
* A színigazgatók koncessziója. A színészegyesület tegnap tartott ülésén huszonhárom
színigazgatónak adta meg jövőre a koncessziót,
mig hat igazgató, köztük Palágyi Lajos szegedi
igazgató kérvényének tárgyalását elhalasztotta.
* Szinészjubileutn. A szegedi színtársulat
érdemes tagja: Uti Gizella szombaton ünnepli
színésznői működésének 25 éves fordulóját,
mig a pécsi szintáraulat tagját: Rónai Imrét
pénteken jubilálják ezinészkedése negyedszázados
fordulója alkalmából.

Nem kell és nem is szabad őt bemutatni,
mert aki magyar, annak tudnia kell, hogy ki* Hegyek aljáa. Nagyszerű művészi feladatot kécsoda Hegedűs Gyula. De azt már szabad han- szül megoldani az operaszemélyzet, amely hosszú helelkiismeretes munkája után D'Albert Hegyek alján
goztatni, sőt újra, meg újra ismételni kell, hogy tek
(Tiefland) cimü operájával lép a közönség elé. Az
— A Szegedi Leányegylet ás a M. Ki- a beszédnek, az emberábrázolisnak az öreg opera most kerül Szegeden először előadásra * ezt
rályi Ferenc József Tudomány Egyetem színpadon nem igen van nálánál különb mű- honorálja az a páratlan érdeklődés is, amely megelőzi
* Uti G i s a j a b i l e n m a . A mélyleikü, jóságos aszzsidó hallgatói ma délután fél 6 órai kez- vésze a magyar, sőt egyéb globason is. Pedig
szonyok, az igazi magyar nők ábrázolója, Uti Giza,
dettel Újszegeden, a Suhajda-kioszk és a Vigadó ez a föld, a nely a világot alkotja, a hátán szombaton tölti be pályájának negyedszázados évfordulóhordja az uj német és az öreg olasz és francia
területén jótékonycélu kerti mulatságot rendez-"
egyik
művészek gárdáját, akiknek ha világhírük van, ját. F'ers és Caillavet, a világhírű francia táreiróls
kaland-bm
nek a zsidó főiskolai hallgatók menzája javára. cpak azért van, mert a beszédnyelvük révén JegjoBb darabjában, a mulattató Legszebb
lép föl Uti Giza. Az eddigi jelek szerint telt ház tapLesz virágkorzó, konfetti, szerpentin, a kioszk felkereshetik a kulíur nemzetek színpadjait és solja
végig a minden tekintetben kiválónak ígérkező előelőtt katonazene, 9 órától tánc a Vigadóban megismertethetik a művészetük lényegével és adást.
reggelig. Jegyek 300 koronáért mindkét egyesü- tartalmával a különböző nemzetek közönlet tagjainál és a Tháliánál kaphatók. Felülfize- ségét. Hegedűs
Gyula azonban magyar
téseket a jótékony célra való tekintettel köszö- szinész és a magyar színjátszó művészet
Művész Színpad.
nettel nyugtáz a rendezőség.
832 szépségeit, grandiozitását, kincses értékeit
* A szegedi urihölgyek szenzációként em— Ezer főnyi rablóbanda... Hankau kör- csak magyar földön szemléltetheti és azokon legetik már most yárosszer.'e azt ? nagyszerű
nyékén megjelent Humuból egy ezer főnyi a tájakon, ahol idegen uralom aiatt szomjúhozó eseményt, amely Vas Sándor uj vállalkozásárablóbanda, amely 150 00Ó dollárt és lőszert magyar lelkek várják a magyar szó, a magyar nak : a Művész Színpadnak megnyitó előadásákövetelt elvonulás ellenében. A lakosság a kö- művészet megszólaltatását. Szűk területre sso- val párosul. Ugyanis a főváros legpompásabb
vetelést nem teljesítette, A külföldiek nagy ag- ritkozhat Hegedűs Gyula művészete, de hol az számaiból összeállott műsor keretében a Műa nemzet, az a színjátszó művész, amely na- vész Színpad szombatesti nagy megnyitó díszgodalommal várakoznak. Minden vasul, amely
Peking és Hankau között közlekedik, egy 40 gyobb értéket mondhatna a magáénak, mint előadásán, valamint vasárnap és hítfőn a színkatonával megrakott és géppuskával felszerelt
Hagedüs Gyula és aki a színpadi szó hatalmá- padon megjelennek a világhírű budapesti esküpáncélos kocsit visz magával.
nak különb birtokosa, az ember ábrázolásnak téri Vékey-szalon Párfsból érkezett legújabb
értékesebb művésze lenne a mi nagy magyar
Két, tojás egy napi boltbér. Akármilyen színjátszónknál? Hegedűs Gyula már elérte a modelljei. Tizenkét legújabb párisi modellt foghihetetlenül is hangzik, nem tréfa az, amit cím- színjátszás legmagasabb csúcsát, de az ő emel- nak bemutatni, ugy hogy a hö gyek látni fogként irtunk e sorok elé. Dacára a legújabb kedésében nincs megállás, egyre fölfelé halad, ják a divatváros legújabb szenzációit, az urak
lakásrendeletben
megengedett emeléseknek, a művészet makulátlan tisztaságai felé, a teljes pedig gyönyörködni fognak azokban a kosztüugyanis nem jön többe az uj Dugonics-téri leszürüsödöttség, a kikristályosodás — keve- mökben, amelyek legközelebb dominálják majd
a női divatot. A Művész Színpad megnyitójávásárcsarnok átlagos boltbére, napi 100 koroseknek megadatott — állomása elé. És akkor
nánál. Pedig csak most, hogy az építéssel tel- amikor Ibsen zord, de felséges költészetét kezdi nak monstre műsorát pénteken az összes napijesen elkés ültek, látszik csak, hogy milyen he- tolmácsolni, művészi életének ebben az uj peri- lapok közölni fogják.
lyes és alkalmas üzletek lesznek ott és bizo- ódusában, hogy ellátogat hozzánk és ünnepnyos, hogy nagy könnyebbségére lesz a házi- napokká változtatja a szinház szürke hétközasszonyoknak, h)gy nem pont reggel kell a napjait, nem láthatjuk Borkmanját, han;m
piacra járni, hanem késő estig a nap bármely néznünk keli, mint forgácsolja el nagy kéórájában vásárolhatnak a vásárcsarnokban zöld
pességeit, tudását, a legszélesebb határokat
séget, főzeléket, tojást, tejtermékeket, baromfit, érintő skáláját és mint szórja szét gazdag pahalat, hust és m i d ' n egyebet, amire a ház- lettájáról ragyogó színeit egy érzelgős, semmit• l a d á s i f és vitalét k ö m t l t l
tartásban szükség lehet. Mint értesülünk az üz- mondó, amerikai bulvard-drámában, amely a
P
A ti tl t aa lf nyug.
állpt. tanácsos,ingatlan0 . F. B.
r cp it l rl it kv m
Által engedélyezett
letek nagy részét már kibérelték.
mozi vásznára kínálkozik csábítási, ölési és
rendőrkihallgatási jeleneteivel: A csábító-ban. A
— ötmillió koronát kapott a kalocsai
gyémánt, ha rongy közé is jut, gyémánt mautca 8/b. Telefon: 13-36.
csillagvizsgáló Amerikából. Az amerikai rad és kiragyog a fénye ég Hegedűs Gyula
Egyesült Államok budapesti követségének köz- azért az, aki: a legnagyobbak közül való színlése szerint a Washingoni Smithsonian Insti- játszó művész, hogy életet leheljen, lelket öntucion a kalocsai csillagvizsgáló igazgatójának
sön az olyan életnélküli, lelketlen darabba,
törülbelül ötmillió korona értékű segélyt jutta- mint aminőben ma szerepelnie kellett. MegráCsötörtökön és pénteken
ott a budapesti amerikai követ utján. A se- zott, felemelt, mert embert mutatott az örök
gélyt arra fordítják, hogy a kalocsai csillag- emberi érzelmek természetes, igaz és őszinte
A „HANNELEu főszereplőivel: Alfréd Abel
Vizsgáló által felvett igen érdekes megfigyelé- hangján és a beszéd csodás szépségű bel canés Margarete Schlegellel:
tojával. A rossz darab érdekelni tudta a köseket kiadják.
zönséget a nagy, a jó szinész alátámasztásáMielőtt m e g v á l n a brilliáns, arany és ezüst értékban, aminthogy egy szem békési buza is megtárgyaitól, forduljon bizalommal Mülhoffer ékszerészhez
(Karász-u. 2.) ahol a legmagasabb árban értékesítheti. 813
javítja a szakajtónyi poros és értéktelen ocs út.,..

| Földbirtokok, földbértetek, házak és üzletek

Korzó Mozi

Í

„TURUL"
Szobafestő, M á z o l ó és
Címfestő Vállalat
készít elsőrendű festési munkákat a legjobb kivitelben.

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

a

825

Madame Pommery.

* A miskolci színigazgató és társulata
ünneplése. Megírtuk, hogy a miskolci színtársulat az idei szezonban hétfőn az Aida előadásával ünnepelte a századik operaestet. Nemcsak a társulat, hanem a közönség is ünnepelt,
még pedig ez operargyüttest és a tevékeny
jgHzgalót. Mint á miskolci újságok irják, az
Aida előadása előtt a színpadon dr. Hodobay
Sándor polgármester üdvözölte a társulat tagjait a város elismerését és köszönetét tolmácsolta Sebestyén igazgatónak azért az eredményekben gazdag kulturális tevékenységért,
amit társulatával két év óta Miskolcon kifejtett.
Az üdvözlő beszéd után gyöngyvirágcsokrot

csütörtök délután
fél 6 órakor a

Romantikus történet az égő bosszúról és az
igaz szerelemről 5 felvonásban.
Azonkívül:

A világ legszellemesebb

vígjátéka:

A REVISOR.
5 felvon isten.
Előadások:
A téli helyiségben 5 és 7 órakor. Jó idő esetén
a 9 órás előadás a kertben lesz megtartva.
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SZEGED

Szeged, 1923 miju* 17.

TŐZSDE
Pünkösd sporteseményei.

A SzAK Jubileuma. Pünkösd két napján
igen érdekes sportesemények színhelye lesz a
SzAK ujszegedi sporttelepe. Vasárnap délután
a SzAK vendége az osztrák vidéki bajnokcsapat,
a Wiener- Neustadter Sport Club lesz, amely
találkozás iránt az egész déli kerületben nagy
az érdeklődés. Békeévek óta első eset, hogy a
SzAK nemzetközi mérkőzést játszik és ellenfelét
igen ügyesen kereste ki a klub, mert igy alkalom lesz a legjobb osztrák és a legjobb magyar
vidéki klasszis összehasonlítására. A mérkőzés
belekapcsolódik a SzAK jubiláris ünnepségeibe,
melynek méltó keretet fog biztosítani. Előzőleg
a klub atlétikai és torna szakosztályai háziversenyt tartanak és az ünnepség az összes
működő tagok ünnepélyes felvonulásával veszi
kezdetét. A futba-lmérkőzést a legjobb magyar
birók egyike: Gerő Ferenc fogja vezetni, akinek
Zsiday és Rohautek szövetségi birók fognak
segéokezni.
A bajnokcsapat Szegeden. Az MTK pünkösd hétfőjén a KAC ellen az alanti összeállításban szerepel: Kropacsek, S nkey I.,
Kovács, Weisz Lilu, Nyúl I., Nyul II., Senkey
II , Rigi, Rakítovszky, Siklósi, Opata.

A DevixakS«pont árfolyamai. Valuták: Napolecn
19000, Font 24150—24750, Léva 4150- 4350, Dollái
5240-5390, Fr. frank 352-362, Márka 1300-1500, Líra
258 -268, Osztrák korona 740—770. Lei 2550 - 2750,
Szokol 15550—16150, Sv. frank 950- 980,
Kor. dinái
5400—5600, Lengyel márka 1140—1260, Holland forinl
2038- 2098, Belga fr. 269—3C9, Dán korona 980-1010,
Svéd korona 1886-1436, Norvég korona 852—882.
Devizák:
Amsterdam 2038—2098,
Bukarest
2550—2750, Kopenhága 980—1010, Krisztiánia 852—882,
London 24125—24725, Berlin 1200—1400, Olasz253-263,
Pirii 347-357, Prága 15550—16150, Stockholm 1386—
1436, Svájc 943-970, Bécs 740-77Ü, Belgrád 54005SÜ0, Newyork 5220-5370, Varsó 1140—1230, Szófii
4150- 4350. Brüssel 289-309.
Z ü r i c h i tőzsde. Nyitás: Berlin O.Ol1/*. Hollandit
—.—, Newyork 554, London 2566, PAi s 36.95, Miland
26.92,
Brüssel - . , Prága 16.52, Budapest
0.10l/u
Belgrád 5.75, Bukarest — V a r s ó
0.01'/., Bécs
0.0078, Osztrák bélyegzett 0.0078. (Cosmographique.)
Zürichi zárlat: Berlin 0.0126, Hollandia 217.20, New.
york 555.00, London 2568, Páris 37.05, Milánó 26.95,
Prága 16.55, Budapest 0.10%
Belgrád 5.75, Bukarest
—, Szófia 4.45, Varsó 0.0114, Béce 0.00781/., Osztrák
bélyeg nett 0.00787,. (Europradio.)
A Magyar Általános T a k a r é k p é n s t á r értékpapír
H deviiarnegbizásokat gyorsan és kulánsan teljesít, íos
Termén j t 8 z « d e i A mai terménytőzsdén tartolt
árak mellett csekély volt az üzlet.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
24750-25CC0, egyéb 24501;-24750, 78 kg.-os tiszavidéki
25000—25500, egyéb 24750-25000, rozs 15500—15750,
takarmányárpa 15000—15500, sörárpa 16500—17500, zab
17000—17500, tengeri 155E0-1575Ü, korpa 7300-7500.

Értékpapírok vételét és eladását

Rózsa Jenő csütörtök este Szegedre
érkezik.
Rózsa Jenő, a magvar box?port szemefénye
a Lufring-g&l lefolyta ott mérkőzésén kéztf csonttörést szenvedett, amit a versenyek rerdezői
csak a mai nap folyamán tudtak meg a következő sürgönyből.
Középső kézitőcsont
eltör ö t t , szegedi mérkőzésem kéts é g e s . K ö t é s t ma l e v e s z i k .
Tréningem f o l y t a t á s á r a csüt ö r t ö k este Kovarovic, Kley
és öcsém t á r s a s á g á b a n érkez e m . T ö b b i e k v a s á r n a p . Rózsa
Jenő.

és mindennemű tőzsdei megbízásokat pontosan bonyolít le

Károiyt-utcal Kroó-Bank

478

Károlyi-utca 2 és Feketesas-utca 8, sarok. Teleton 9—78 és 12—59
Az ADRIA biztosító társaság főflgynőksége.
H R I i r i T t l I z O s T K O R O n

AK V Í T E E E i

Feleifis szerkesztő: LÖVIK KAROLY.
Kiadó: .Szeged" lapkiadóvállalat r.-L
Nyomja: Déimagyarország-nyomda, Szeged.

MTKS-KAC
barátságos

mérkőzése

Pünkösd

hétfőTér> délután tél 6 órai kezdettel

a SzUK-ssályán.

A sürgöny vétele után szetkesztőségünk telefonon fehivta Rózsa Jenőt, aki elmondotta
ír unkatársurkak, hogy okvetlenül lejön Szegedre. Ha kezének állapota megengedi, akkor Szabómunkftaok Termeld Szövetkezete
mé> kőzni fog, ellenben ha orvosai ezt nem
K o s s u t h Lajos-sugárut 49. s z á m .
engednék, akkor legalább is egy „bemutató" Elsőrendű munkai
Pontos
kiszolgálási

^UJírl200öí-Ifamiiiy

box akadémiát fog tartani

boxolóval. Azonkívül

valamelyik

az összes

külföldi

mérkőzések

birá a is ő lesz.

kérdezősködésünkre elmondotta,
hogy mi a véleménye az itt szereplő külföldi
bixolókról. Kovarovic- ot bámulatosan szívós,
nagyfechnikáju embernek tartja. Balkezes horogütései a legfinomabb francia iskolára vallanak.
— Kley, az smerikai macskaügyességü, ravasz
észszel és taktikával dolgozó boxoló, akiről
éroéUs megemlíteni, hogy „en g«rde"-ja fordított. — Egon Gutfreund ütőereje csekélyebb,
ellenben típusa a mindent bíró és bámulatosan
kitrénirozott ökölvívónak. Lsssu, céltudatos
munkával fárasztja ki partnereit, amikor azok
már k fáradtak a támadástól, megrohanja őket
és védhetetlen lengő ütéseivel győz. — Burgmaire-i nem ismeri, még nem látta, ellenben
amit róla eddig hallott, csak jó.
A külföldiek partnerei a legjobb magyar
ökölvívók lesznek. Igy Máté Károly, Pongrácz
Jenő (az uj boxcsillag) és Rózsa II. A mérkőzést szabad ég alatt, pünkösd hétfőjének délelőttjén tartják meg a SzAK tribünjei alatt felállított ringben.
További

» í e r i a v i t ö HENCZ KfíROiY ÉS Flfl

Mars-tér 8. a kórház során. Villamos megálló a rókusi templomnál.
Bármily férfi és női velour- és filckalapot ujjácsinál felelősség
mellett gyorsan és [szakszerűen. Saját készítményt! női kalapok
kaphatók minden szinben és formában, gyári áron. Jó munkaért
szamtalan elismerés.
687
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legnagyobb raktára

Winternitz

Márton

APRÓHIRDETÉSEK

Brllllins ékszer, arany,
ezüstbeváltás. Bizományi
áruk eladása. Tóth, Kölcsey-utca 7.
856

Hirdessen ebben a
rovatban 1

ÖcsKa réz- és Ólomhulladékot. ócska gázluszterokat, csőveket vasból is,
magas napi árban vesz
KOHN jENO edényüzlet,
Tisza Lajos-körut 55. (Mihélyi fűszeres mellett.) 830

Q v e g t l bármily mennviségben. férfiruhát, fehérneműt a legmagasabb árban veszek. Weissenberg,
0,
Attila-utca 8.
545 •

Jó ondoláló, fésülő, manikürözőnő ajánlkozik házakhoz. Lakásomon is fogadok. Cim: Boros-Kocsonyi
Irén, Dugonics-utca 6. 857

L E G J O B B

vásárhelyi

L I S Z T
a legolcsóbb áron
K H P H 7 1 T O
K f t w y y g s i K f t W O E Y liszt- és terményüzletében
Szeged, Kígyó utca 3.
Telefon: 5—71.
Cukor, dió, I-a dióhé1, mák és az összes fűszerek.
Takarmány cikkek.
319

Cigarettahövelyek, cigarettan a n í r n l f
F a * l l u r i >

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

WEIöZFEILER
M Ó R N Á L
S Z E G E D , Tisza Lajos-körut, Püspökbazár-épület.

AMATÓR

ff

FENYKEPEZOKN ET
1923 májusi árjegyzéket bérmentve küld

H E R L Ü N G O

ÖSsífvirrt"

Király-utca 69.
Telefon: József 119-50.

Elegáns lumperek,
női és leánykagarniturák, keztyük,
harisnyák és mindenféle
kötött és szövőttáruk
L u s z t i g

I m r é n é l

a*g

M 1

S

Vágott ponty és
harcsa szerdán
és pénteken
minden fajta kizárólag tiszai halak állandóan
mélyen leszállított áron kaphatók a
Rudolf téri halcsarnokban. Telefon 14—64. 225

TÜRÜL
C I P Ő G Y Á R R,-T.

Szeged,
Széchenyi-tér 16

Szeged, Klauzál-tér 2. sziim,

Margit kézimunka szalonban
készülnek a legszebb kézimunkák a legolcsóbb árakon

Tábor-utca S. szám,
Valéria-téri

gyógyszertár

Szilágyi

mellett.

József

kárpitos, diszitő és tapétázási

vállalatát

Tisza Lajos-körut 69. szám alá helyezte át.

Uriszoba és bőrgarnitúrák elsőrendű kivitelben, Javi1730
tások jutányosán és pontosan eszközöltetnek.

Saját érdekében tekintse meg

kirakatainkat I

CIPŐINK

olcsók, tetszetősek, megbízhatók!
444

Deák és Dr. Ordódy bankház

Tanácskozás a jövő évi olimpiászról. A
O S Z T Á L Y S O R S J E G Y FÓARÜSITÓ
VI, AndranNyu, 16
magyar olimpiai bizottság ma délután ülést
tartott, melynek egyetlen főtárgya az 1924. évi Utolsó pár héten ajánljuk
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben 25 mi 1 ó
párisi Olimpiai kikü'detés kérdése volt. A bi- még sorsjegyeinket.
Jutalom
15
zottság a költségeket részben társadalmi uton, A május 10. után beérFőnyeremény
10 >»
részben pedig az állam támogatáséval kívánja kező rendeléseket már
5 M
»»
2
élőlererrteni. A második pont a Magyar USÍÓ nem intézhetjük el.
Jgm
Szövetség előterjes?té?ére a 100 m.-es mell„stb.
Hiv. sorsjegyárak:
1
úszásnak az olimpiai programba való beiktatási , 7. K 800 —
V, K 400 y f
496
volt. Ebben a kérdésben nem foglalt végleges '
7, K 200 állást a bizottság.
j K E n D f L É S E K L E V C b E Z Ő - L H P O n V « O T P O S TI* U T « t V A I I V O D I

