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Bonar Law lemondása.
Nincsen még három hete, hogy Andrew
Bonar L.w orvosai tanácsára szabadságot kért
királyától és „megrongált egészsége helyreáll!
fására" yachtján Földközi-tengeri utazásra indul!. Az angol lapok erről az utazásról már
akkoriban is ugy irtak, mint amelyikről Bonar
Law már többé nem tér vissza Downingstreet nr. 10-be, ahol az angol premier az angol korona vendégeként lakik. A lapok hittek
is az orvosok szavának és elismerték, hogy
Bonar Law beteg, még pedig súlyosan beteg,
ba akkor hagyja el Londont, amikor a westminsteri gyönyörű gót palotában, az sngol parlamentben éppen a legsúlyosabb problémák
kerülnek napirendre. Németország jegyzéke a
jóvátételi kérdésben ekkor került napvilágra,
Curzon ekkor fogalmazta még javában erre az
angol válaszjegyzéket, a szovjetnek is ekkor
küldték el az egészen kivételesen szigorú, ultimátumszerű jegyzéket és a belpolitikában is
olyan kérdésekről volt szó, mint SUnley Baldwin
budgetje, amely alkalmat adott az ellenzéknek
az fgész kormányzati rendszerről és annak
minden Jegkisebb kérdéséről is kritikát mondani.
Ilyenkor a miniszterelnöknek és az alsóház
vezérének valóban Londonban a helye és nem
a Cot d'Azuron és kétszeresen otthon a helye,
ha mindezek mellett még a politika kulisszái
mögött arról tárgyalnak, hogyan lehetne a kettészakadt liberális és a kettészakadt konzervatív
pártot egyesíteni, esetleg ugy egyesíteni, hogy
a négy pariból nem is két, hanem csak egy
pírt alakuljon. De Bonar Law beteg volt, súlyosan beteg, igy miután hiába próbált meg
már akkor lemondani, egy utolsó kísérletet
tett a tengeri levegővel, amely azonban éppen
ugy nem segített, mint nem segítettek a párisi
professzorok sem. Bonar Law nem nyerte viszsza hangját, ma is suttogva kénytelen beszélni
és orvosai szigorúan eltiltják minden munká ól.
Ilyen körülmények között más ut azulán nem
is igen maradt Bonar Law számára nyi va,
minthogy elküldje lemondó levelét királyának
és e küldje lemondó levelét a konzervatív
pártnak.
Bonar Law nem először mond le „megrongált
egészségére való tekintettel", hiszen ismeretes,
hogy aboan a levélben, amelyet Lloyd George
könnyek között olvasott fel tavaly a House of
Commonsban, ugyanerre hivatkozott az egykori
glasgowi vasgyáros. Lloyd George akkor régi
barátját és hűséges fegyvertársát a koalícióban
siratta Bonar Lswban és nem ludta még, hogy
mennyire igaza volt, mikor nem tudott uralkodni
könnyein, hiszen nem tudta, hogy Bonar Law
bucsuzása voltaképen a nyolc esztendős koalíciós kormányzás bucsuzását is jelentette és
ezzel az ö bukását is. Ma alighanem megint
akadnak Angliában, kik őszinte és meleg könynyeket hullainak a mindenki előtt egyformán kedves és becsült államfiunak kényszerű lemondásán, de lehet, hogy móst a könnyek a tiszta konzervatív kormányzás távozásának is szólnak, ha
mindjárt azt ma még maguk a könnyezők sem
tudják, mint ahogy nem tudta Lloyd George
sem, hogy könnyei nem csupán Bonar Law
személyének szólanak.
A nagy angol konzervatív lapok maguk is
nyíltan hangoztatják ma már annak szükségét,
hogy azokat a most pártonkívüli konzervatív
vezérférfiakat is közvetlenül meg kell nyerni az
uj kabinetbe, akiket tavaly a konzervatív párt
kizárt kebeléből, mert a koalíciós kormányzat
iránt túlságosan nagy szimpátiát mutattak és
mert gondolataikban és politikai elveikben bizonyos közrlgést mutattak Lloyd George felfogásával. Tavaly októberben az intranzigens
konzervatívok győztek a Carlton clubbeli választáson és Ansten Chamberlainnek társaival
együtt el kellett hagynia az unionista pártot, de

a háromnegyed éves tiszta konzervatív kormányzás és a választások ma már arra bírták
a párt legszélsőségesebb tagjait is, hogy revideálják felfogásukat.
Elsősorban természetesen a szocialista labour
pariynak sz időközi választásokon elért kétségtelen sikerei és a pártrak szélsőséges programja
az, ami meggondolásra bira az angol polgári
pártokat, hitzen azzal mindenki tisztában van
a szigetországban, hogy annak a programnak
ugy és o'yan teropób n való megvalósítása,
ahogy azt Ramsay Macdonald fej elte ki az
angol alsóházban, egyet jelentene a kapitalista
társadalmi rendszer teljes felszámolásával. Ma
az argol szocialista pártban látja a közös ellenséget minden angol polgári párt és ezért szeretnék a pártatlan szemlélők, mint például
Winston Churchill is, közös nevezőre hozni a
liberális és konzervatív pártot; hogy egységes
fronton vehessék fel a közös ellenséggel a harcot, hiszen a mai társadalmi rendszer ellenzéke
is egyetlen lobogó alatt vonul mindig harcba,
pedig annak egyes frakciói között mélyebb és
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átbidalhatatianabb az ellentét, mint például
Asquith és a konzervatív párt között, csak
éppen a labour party az egyes kisebb jelentőségű kérdéseket alárendeli a nagy célnak, mig
a polgári pártok még a veszély óráiban is
apró-cieprö ellentétek föiötti vitatkozásokra fordítják azt az energiát, amit a közös ellenség
ellen kellene felhasználniok.
Ma a munkáspárt ellen a leghevesebb harcot éppen a két liberális párt — és kiváltképen
Lloyd George — hirdeti, de persze ebben a
konzervatív pártban legalább is jóakaratú támogatóra találnak, ha ennek nincs is annyira
mit félnie a szocialisták térnyerésétől, mint a
liberálisoknak, hiszen kétségtelenül könnyebb
maguknak a liberális szavazót megnyerni, mint
a messze távoli konzervatív párt hivét.
György királynak, mint láthatjuk, kétségtelenül nehéz lesz megválasztania Bonar Law
utódját, mert a mostani választás esetleg teljesen uj vizekre fogja vezetni az angol állam
hajóját és ez már a jelölt személyének megválasztásánál is nyilvánvalóvá fog válni.

Stanley Baldwin a z uj m i n i s z t e r e l n ö k .
London, május 22. MTI. (Érkezett 22 óra 50 perckor.) A király Stanley Baldwint
bízta
meg kabinefalakitással. Baldwin a kinevezést elfogadta.
Általánosan elterjedt nézet szerint a király a konzervatívok tanácsára hallgatva adott Stanley
Baldwinnak megbízást a kormány megalakítására. Baldwin kinevezésének jelentőségét fokozza,
hogy ö hovatovább jobbkeze volt Bonar Lawnak és igen nsgy parlamenti tekintélynek örvend.
Az uj miniszterelnök, Stanley Baldwin nevét az angol politikában csak rövid idő óta
emlegetik sűrűbben, azóla, hogy Bonar Law
meglepetésszerűig őt nevezte ki Chancellor of
the exchequer-ré, ami Angliában a pénzügyminiszternek a címe. Akkoriban nem is fűztek
nagy reményeket a fiatal pénzügyminiszter működéséhez, de egy csapásra megváltozott a
helyzet, amikor Stanley Baldwin mult hónapban bemutatta budgetjét, amely az amerikai
Egyesült Államoknak fizetendő hatalmas summák dacára is több, mint százmillió font felesleget mutat ki. Stanley Baldwin költségvetése
határozott győzelmet jelentett összeállítójának
és nagyon megerősítette pozícióját ugy a saját
pártja, mint a közvélemény előtt is, ugy hogy
egyszerre a konzervatív párt vezérei között
kezdték emlegetni. Stan.ey Baldwínban amúgy
is szunnyadoztak vezéri ambíciók és képességek és ezek most egyszerre felébredtek a fiatal
politikusban. Bonar Law betegsége kezdetén
mindjárt Baldwint bízta meg helyettesítésével
az alsóházban és ebben bizonnyal legnagyobb
szerepe a felesleggel záruló költségvetésnek
voll, mely a konzervatív párt egyetlen győzelmét jelenti, hiszen ezenkívül nem igen mutathat fel még csak jelentős elhatározásokat sem
a kilenc hónapos uj rezsim. Baldwin kinevezése
miniszterelnökké azt je enti, hogy a kormányzat
első teendőjének a pénzügyek és a kereskedelem rendbehozatalát tartja és a fősúlyt a gazdasági helyzet szanálására fekteti.
Lloyd George 1909-es szenzációs budgetje
után Stanley Baldwiné az első költségvetés
Angliában, amelyik összeállítójának olyan politikai sikert jelent, hogy egy csapásra vezető
politikussá vált, de mig Lloyd George nevét
már ezelőtt is széltében emlegették Angliában,
mielőtt budget-jével előlépett és mindenki mint a
jövendő nagy politikai nagyságát emlegette, addig
Stanley Baldwinból valóban egyedül költségvetése csinált beérkezett embert. Baldwinnak vannak kétségkívül egyéb politikai jótulajdonságai
is, amelyek predesztinálják a premier nehéz és
felelősségteljes állására, igy többek között az,
hogy jó szónok, ügyes debatler és mindig kész
a válaszra, még a legnehezebb kérdésekben is,
továbbá, hogy igen ügyes taktikusnak bizonyult
azalatt, mig Bonar Lawot helyettesitette az
alsóházban és a minisztertanácsokon, de mindezekről a rejtett jótulajdonságokról csak azóta

szerzett a világ tudomást, amióta mint az
államháztartás rendbeszedőjét emlegették a nevét.
Hiába Angliában még ma is penny a penny és
az adózók megbecsülik az olyan pénzügyminisztert, aki megtakarít az adózók pénzéből és
enged az adócsavaron, mely amúgy is szinte
tűrhetetlenül szőrit.
Az uj miniszterelnök valószínűleg kísérletet
fog tenni Chamberlanék megnyerésére is, hogy
azonban ez sikerrel fog-e járni, az legalább is
kérdéses, hiszen Stanley Baldwin a konzervatív
párt szélső jobb szárnyának támogatásával
nyert megbízást kabinetalakitásra lord Curzonnal szemben, akit a párt mérsékeltebb szárnya
és a liberális pártok támogattak.
Érdekes, hogy lord Curzon leghűségesebb támogatói
a liberálisok voltak másnapján annak, hogy
Curzon a legerélyésebben lépett fel a szovjettel
szemben. A háborús pártok lapjai természetesen
élesen állást foglaltak Curzon kinevezése ellen
éppen orosz külpolitikája miatt, amely túlságosan erőien száltt szembe a munkáspárt által
hirdetett elvekkel és hogy Curzont ebben az
állásfoglalásában nem támogatta 4 konzervatív
párt többsége, viszont a liberálisok melléje
állottak, sok mindenre enged következtetni.
Stanley Baldwin kinevezése valószínűleg nem
fog jelentős változásokkal járni a kabinet mai
összetételében, ha csaknem sikerül megnyernie
Chamberlainék támogatását, mert akkor persze
néhány tárcát nekik kell felajánlani. Lord Curzon
azonban minden valószínűség szerint ki fog
válni a kabinetből, mert ez a büszke és túlságosan becsvágyó államférfi nem igen fogja
elviselhetni, hogy éppen riválisát nevezzék ki
főnökévé. Ma azonban még ez sem bizonyos és lehet, hogy Bonar Law lemondása és
Stanley Baldwin kinevezése csak annyit jelent,
hogy ismét eggyel megfogyott a valóban nagy
koncepciójú és tehetséges konzervatív angol
államférfiak száma, de az általuk megkezdett
politika még távozásuk után is ugyanaz marad.
A lomondá* körülményei.
Párisból jövet, Bonar Law miniszterelnök
egyenesen lakására hajtatott, ahol már várták
az orvosok. Szombaton késő estig vizsgálták,
majd vasárnap reggel uj orvosi konzílium volt,
melyről hivatalos jelentést adtak ki. Ez megállapítja, hogy a miniszterelnök általános egész-

8SZEGED
ségügyi állapota kedvezőtlen s egyelőre nem lehel remény arra, hogy hangját visszanyerje. Az
orvosi konzílium után Bonar L*w mini-z'erelnök levélben jelentette be a királynak lemondását
és a király azt a legnagyobb sajnálkozás kifejezése mellett azonnal elfogadta. Hétfőn délelőtt gégemiitétet hajtottak végre Bonar Lavon,
hogy eltávolítsanak egy kinövést, amely a nyelést megnehezítette. Mint az éjszakai órákban
érkező táviratok jelentik, Bonar L*w állapota
igen nyugtalanító.
A Times erősen kardoskodott lord Curzon
mellett, mig a túlzó konzervatív Morning Post
Baldwint tartotta az egyetlen lehetséges jelöltnek a miniszterelnökségre. Az Observer múlha- |

tatlanul szükségesnek ítéli, hogy a Chamberlain csoport belépjen a kabinetbe és ezért
Balfourt ajánlta a kormány élére. A franciabarát lord Derby, akit ma reggel a párisi
sajtó melegen üdvözölt abból az alkalomból,
hogy ő lesz Bonar LAW u óda, az angol sajtóban
nem talált kedvező fogadtatásra. Az ellenzéki
lapok többsége szerint a legtermészetesebb megoldás, lord Curzon kinevezé : e lett volna. A
munkások lapja a Daily Herald viszont élesen
foglalt állást Curzon ellen s ugy látta, hogy a
külügyi politika jelenlegi vezetője már eleve
eljátszotta minden jogcímét Bonar Law örökségére, amikor olyan ellenséges kirohanást intézett
Moszkva ellen.

A m i n i s z t e r e l n ö k e l u t a z o t t Rómából.
Vasárnap délelőtt Rómában Bethlen István
miniszterelnök és Kállay Tibor pénzügyminiszter
több olasz közéletü személyiség látogatását
fogadta, majd délben 12 órakor Kállay Tibor
pénzügyminisztert a pápa magánkihallgatáson
fogadta, mely egy óra hosszat tartott. Délután
fél 5 órakor a pénzügyminiszter Párisba utazott.
Ugyancsak délután a miniszterelnök bucsulátogatást tett Mussolininál.
Az olasz miniszterelnök biztosította Bethlen
gróf magyar miniszterelnököt, hogy a magyar
kívánságokat a legnagyobb figyelemmel fogják
megvizsgálni. Az olasz kormány igyekezni fog
a lehetőség határai között oly megoldást találni,
mely számol Magyarország méltányos gazdasági
és pénzügyi szükségleteivel, de azért a békeszerződések kötelezettségeit is feltétlenül figyelembe veszi. Ez alkalommal kitűnt az is, hogy
a szerződések legnagyobb részének ratifikálása
semmiféle akadályba nem ütközik. Ilyen szerződések az 1922. évi április 5-i egyezmény,
továbbá a Díiivasut üzemének újjászervezéséről,
végül a közlekedni és tranzitó forgalom szabályozásáról szóló megegyezés.
Pünkösd

hétfőjét

Bethlen

István

gróf

miniszterelnök a vatikáni követségen töltötte*
Délután a pápai muzeumokat elzárták a közönség elől, hogy a miniszterelnökség kíséretével
együtt zavartalanul megtekinthesse az ott felhalmozott kincseket. A miniszterelnököt a muzeum főigazgatója kalauzolta. Délután folyamán
a legszebb egyházi kitüntetést, a Pius-rend
nagykeresztjét küldte meg a pápa a miniszterelnöknek. Hat órakor a miniszterelnök audiencián jelent meg a Vatikánban, ahol nsgy dísszel
fogadták. A pápai audiencia s félóra hosszat tartott. A miniszterelnököt, d r / C s á k y István vatikáni magyar követi titkár kisérte a pápához.
Rómából a miniszterelnök este 8 óra 30 perckor utazott el Khuen-Héderváry követségi tanácsos kíséretében az olasz kormány szalonkocsijában. Az állomáson a vatikáni és quirináli
magyar követség valamennyi tagja megjelent.
Castagnetto herceg is ott volt. Az olasz miniszterelnök nevében Russo báró kabinetfőnök,
Diangcheri követségi tanácsos és Gianini sajtófőnök volt jelen.
Baldwin kincstári kancellár worcesteri beszédében elismerőleg nyilatkozott arról a munkáról,
amit Magyarország a tnaga pénzügyeinek megszilárdítása végett kifejtett.

Juhász Gyula jubileumi ünnepe.

Szeged, 1923 május 13.
bezárva. Másrészt az ő fiatalságára, a huszonöt
év elő tire nem is tudnék em'ékezni. Valószínűleg ő sem. Nem volt fiatalsága. Ugy érkezett
közénk, megszenesedett reményekkel, a szilaj,
visongó garab jncások lársaságaban, hogy öregnek vallóba magát s első dala, husz éves korában az volt, hogy elmúlt az ifjúsága. Később felkeres'em őt az Ipar-utcáoan, szegedi
elefáncsont-tornyában, mely ennek a városnak
legmagasabb épülete s itt szintén a letűnt dolgokat emlegette. Aztán felkeresett ő is, hónapos
szobámban, hosszú, rejtélyes évek u'án megmegjelent a budapesti aszfalton, napfényes időben esernyővel, esőben esernyő nélkül s mindig fíhér harisnyában, mint a halottak, de ott
is, akkor is a multat siratta, mely távolról már
szépnek tetszett. Csakhogy egy idő multán
csoda történt. A fiatalok megvénültek.
Juhász
Gyula azonban nem vénült meg. Ugy látszik,
neki van vilami arkánuma.
Mijd igy végezte be sravait:
— De halkan beszéljünk, ne zavarjuk a
passzió e világát ünnepi hangokkal. Nem rátartozik, hanem miránk, hogy maradandót alkotott s könyvei az óriás könyvtárak azon a részén állanak, melyekben visszatérnek a korok
a halhatatlanság utcájába. Most psdig el is némulok. Emlékezem egy mozdulatára. Mikor a
budapesti közkórházban feküdt, mellén a sebbel, ágya fejéhez léptem, vigasztaló szókat próbáltam mondani, mint már ilyenkor szokás, ö
azonban magához ölelte a jegestömlőt, sebéhez
szorította, mintha védelmezné kétségbeesését,
az egye-len kincsét, attól félve, hogy ezt is elrabolják. Ne vegyük el tőle most sem.
Legyen övé a fájdalom és a dal.
luhász Gyul.i, az ünnepelt költő állott ezulán
szólásra. A meghatottság erőt vett rajta most,
mikor bab-rkoszorus ünnepe van és csak dalolni akart. Két gyönyörű verset adott elő s a
közönség tízperces tapsorkánnal tüntetett mellette.
Végül az üdvözlések következtek. Dr. Szalay
József kerületi rendőrfőkapitány, az Oithon Irók
és Hírlapírók Köre és a Dugonics-Társaság képviseletében köszöntötte Juhász Gyulát és átnyújtotta neki az Otthon 50000 koronás adományát. Miklós Jenő a Pátria k'ub és a Magyarság üdvözletét és adományát hozta, Tölgyes Gyula a Magyarországi Újságírók Egyesülete, végül Móra Ferenc a? szegedi újságírók
jókívánságait tolmácsolia.
A jubileumi ünnepség egy órakor ért véget.
A fővárosi vendégeket dr. Szalay József látta
vendégül ebédre, délután pedig Eidus Bentián
fogtechnikus hívta meg őket. Babits Mihály és
fetesége és Kosztolányi Dezső pünkösd hétfőjén
is itt maradtak és Tapéra rándultak át, ahol
Nyilassy fesiőmüvésit látogatták meg. A fővárosi
irók kedden reggel utaztak el Szegedről.

(A Szeged tudósítójától.) Ezer ember jelent Gúnyosan küldted aztán a könyvet utánam egy
meg vasárnap délelőtt 11 órakor a Belvárosi sor levél nélkül, mintha mondanád: látod, itt
Moziban, ahol a modern magyar irodalom ve- vagy te is 1 velünk vagy te is I harcolsz te is l
zető nagyságai jöttek össze Juhász Gyulát ün- szenvedni fogsz te is I Többet nem is irtát; «
nepelni, huszonötéves költői jubileuma alkal- mikor nagyon zaklattalak a levélért, akkor egy
miból. Soha még olyan áhítatom csönd és olyan másik aláírást küldtél a magadé helyett, egy
felmagasztosult hangulat nem ült a Belvárosi nevet, mely szimbolikus névvé vált azóta, meMozi helyiségében, mint ezen az irodalmi lyet a halál is megszentelt azóta s melyet kimondani még ma is tüntetés: az Ady Endréét.
ünnepen.
Móra Ferenc, az ünnepelt szegedi irólársa és (Percekig tarló taps.) Egy darab irodalomtörbarátja, nyitotta meg az előadók sorát. Egy ténet ez. Megvonuitál az ő neve mögé.
csokor friss mezei virágot hozott a költőnek,
— Amint engemet kerültél Juhász Gyula, ugy
Belgium is
amely legjobban szimbolizálja az ö lelki és kerülted a dicsőséget is s amint elvonultál akkor
jóvátételi tervet készíttet.
testi életét. A meghatottság és az öröm szavai leveledben ama nagy név mögé, ugy vonultál
voltak Móra Ferencéi és a közönség szűnni hátra neveddel sokszor kis nevek mögé i s : de
Mint jelentik, Belgium is jóvátételi tervet
hiába, mert a dicsőség is rád leli
nem akaró tapsorkánnal jutalmazta őket.
készített Ez a terv főleg azt célozza, hogy elEzután R. Étsy Emília lepett elő a függöny oszlassák Anglia aggodalmait a szövetségesekBabits Mihály, Juhász Gyula osztályostársa
mögül és öt verset szavalt el Juhász Gyulától nek a német ipari vállalkozásokban való részeállott ezután az előadó asztal mellé.
— Lám, te megelőztél valamennyiünket — ismert művészetével, amely a legfinomabb hú- sedébe ellen és kiinduló pontja az, hogy részbeültél jókor az első padba, és mikor becitáltál j rokon játszik és a könnyek'g fokozza a verset, vények átvétele he yett, amit Franciaország köengem és leültettél szépen magad mellé . . . én amelynek hangot adott. A közönség szüntelenül vetel, uj kötvényeket bocsássanak ki a német
ugy néztem rád, mint kis diák néz a nagy tapsolta a rég nem látott kedvencet, aki most iparvállalatok, amelyek a szövetségesek számára
diákra, aki már évek óta vitézkedik a kollégi- is csak kivételcsen lépett a pódiumra, hagy a zálogot jelen enének.
umban — és egy kicsit még ma is evvel a magyar irodalom szegedi ünnepének fényét és
Berlinben ma tanácskozik a kancallár a
tisztelettel nézek rád, te kedves, te okos és ko- sikerét emelje.
pártvezérekkel az uj jóvátételi ajánlatról.
moly nagy diákl Mert te már nagyon sokat
Kosztolányi Dezső Juhász Gyu'a költészetéA saarterületi kormánybiztosság elhatározta,
tudtál akkor, amit nekünk csak lassan kellett ről mondotía el gyönyörű tanulmányát, amely J hogy 1923 junius 1-ével a frankot vezeti ba
megtanulni és ma sem tudtuk megtanulni elég ben többek közt a következőket mondotta:
pénznemként a Saar-területen.
jól; tudtad, hogy mi minden nem érdemes itten,
— Koszorút hozok erdei vadnefelejts -kből, sötét
Nincs nyugalom Keleten.
tudtad, hogy milyen szomorúság
magyarnak árvácskákból. Kezemben azonban reszketnek a
születni s milyen keserű nálunk a dicsőség ize, virágok s mielőtt átnyújtom, majdnem leejtem
Konstantinápolyban egy olasz karabinieri, akit
tudtad, hogy jobb megülni mozdulatlan, talán az ünnep küszöbére. Nemcsak azért, mert test- több török hadapród füttyel gúnyolt, majd
a búbos kemence mellett, melyről énekeltél, vérem az, akit ünnepeinek, az A'föld gyer- tette! bántalmazott, a tömegből szabadulni akart
„megférnek a jó emberek", távolmaradni a vá- meke, kivel egy a vérem és kenyerem, leve- és revolverlövéseket adott le, amelyek egy
sártól nekünk, akiknek minden érintés fáj.
gőm és emlékem, nemeseik azért, mert a sze- török tábornokot megsebesiiettes. Az olasz ka— Emlékszel-e Szegedre, erre a Szegedre, retet elfogódottá tess, nemcsak széri, mert pá- tona eíu»án a francia főhadiszállásra menekült.
ahová most visszajöttem érted annyi sok év lyám egyszerre kezdődött az övével s az idő Az incidens áldozata Ali Riza, volt miniszier,
után; ahol akkor egy darabig együttéltem ve- komoly kondulása eszembe idézi, hogy fölöt- aki belehalt sebeibe.
Athéni jelentések szerint hire érkezeti, hogy
led, hosszú sétákban a Tiszaparton, amikor tem is elröpültek az évek, hanem azért is, mert
Neízschéröl beszéltünk és Arany Jánosról, tudom, hogy ez a böllő mindig szerette a vá- a törökök a Marica hídját, amely Drinápolyt
Baudelairerről és Csokonairól; emlékszel-e? gyat, mely a végíelen felé nyílik, határ nélkül Karagaccsal összeköti, felrobbantották,
j A Times jelentése szerint az athíni britt
Nagyváradra, a Holnapra, ahol először hoztad és rettegett a beteljesülés nagy pillanatától.
néhány darabomat, meg se kérdeztél, világ
— Gyengédtelenség lenne tehát mesgyét jj követ a görög kormánynak mérsékletet javasolt
szeme elé, kipellengéreztél a világ előtt, magad szabni annak, amit egynek tudott mindig és ' és tudomására hozta, hogy h í egy kelettráciai
mellett abban a könyvben, ami ugy szólt akkor, elhatározni azt, amit mi érzünk iránta. Ö most \ betörést kísérelnének meg, lényegesen rosszab?
mint a faltörő érc zengése a régi kapukon? is fiatal. Neve fiatalemberek meleg szivébe van bitanák a lausannei görög delegáció helyzetét.

S f o g t f l 1923 május 23,

SZEGED

Elnapolják a Házat ?
(A Szeged budapesti tudósítójától.) Daruváry és valamennyi párt képviselőjének felszólalása,
Géza helyettes miniszterelnök szombatra magá- valamint Rakovszky Iván belügyminiszter meghoz kérette az ellenzék vezetőit. A tanácskozás jegyzései után az összes polgári pártok képviután Daruváry megkereste Scitovszky Bélát, a selői hozzájárultak.
Peidl Gyula a szociáldemokrata párt képviHáz elnökét, hogy ma déli 12 órára pártközi
értekezletet hivjon össze. Ezen a konferencián selője fenntartotta elhatározását és kijelentette,
óhajtott a helyettes miniszterelnök a politikai hogy pártjának végleges döntését csak holnap
fegyverszünet meghosszabbítására megállapodást délelőtt közölheti a nemzetgyűlés elnökével. A
polgári ellenzéki pártok képviselő valamennyien
létesíteni.
A tanácskozáson a pártok képviseletében azt a kérést intézték a szociáldemokrata párt
megjelentek a következők: Kenéz Béla, Hein- képviselőjéhez, hogy igyekezzék pártját a nemzetrich Ferenc, Szilágyi Lajos, Wolff Károly, Vá- gyűlés elnöke által tett javaslat elfogadására
zsonyi Vilmos, Peidl Gyula, Meskó Ziltán, birni.
Rassay Károly, Haler István. A kormány réInterpellációk a választói névszéről Daruváry Géza és Rakovszky Iván beljegyzékek kiigazításának ügyében.
ügyminiszter jelent meg.
Scitovszky Béla az értekezlet elé azt a javas- ;^Ma délben meglelent a képviselőházban Farlatot terjesztette, hogy tekintettel a miniszterel- kas István szociáldemokrata képviselő és internök és Kállay pénzügyminiszter még folyamat- pellációt jegyzett be holnapra a választói névban levő külföldi tárgyalásaira, amelyek miatt jegyzékek kiigazításáról. Van bejagyezve még
a miniszterelnök nem lesz abban a helyzetben, egy interpelláció Hegymegi Kiss Pálé s ez a
hogy a nemzetgyűlés holnapi ülésén megjelen- debreceni választói névjegyzékek kiigazításától
jél', a nemzetgyűlés holnap csak formális ülést szól. Délelőtt 11 órakor a szocialista képviselők
tart és üléseit folyó hó 29 ig, keddig napolja el. a választói névjegyzék dolgában értekezletet
A házelnöknek előterjesztéséhez Daruváry Gé>a S tartottak.

Közszemlén a kihagyott választók névjegyzéke.
(A Szeged tudósítójától.) Néhány nappal ezelőtt megírta a Szeged, hogy a választói névjegyzékek „helyesbítése" során kerületenkint
hány régi választót fosztottak meg választói
jogától. A legkirívóbb a második kerületi működés eredménye, ahol az uj névjegyzéken ezerkétszáznegyvenhéttel kevesebb név szerepel, mint
amennyi a mult évi választások alkalmával szerepelt. Az első és a harmadik kerületben 222,
illetve 153-mal csökkentették a választók számát, a fekete plajbász tehát mindhárom kerületben összesen 1622 nevet törölt ki a név
jegyzékbő', vagyis jobban mondva az uj névjegyzékben 1622 választóval kevesebb szerepel,
mint a régiben. Mert a dolog tulajdonképen ugy
áll, hogy az ujonan felvett választók száma még
jelentékenyen növeli ezt a tekintélyes dijferenciat.
A fővárosi kiigazító testületek még enné! is
sikeresebb munkát végeztek. Az ellenzéki pártok, amelyeknek nem volt képviselete ezekben
a kiigazító testületekben, nem nyugodtak bele
a nagyarányú szavazatirtásba, erélyesen követelték a revíziót. Fellépésüknek már erednénye
is van, a belügyminiszíer ugyanis rövid utón
elrendelte, hegy a központi választmány ne
csak az uj, illetve a megritkított névjegyzéket
tegye közszemlére, hanem függesze ki a kihagyottak névsorát is. A szegedi központi választmány nem várta meg a
belügyminiszter
utasítását, a helyesbített névjegyzékkel egyidőben közszemlére tette a jog fosztottak listaját is.
Mindkét névjegyzék ott fekszik egymás melldtt
a főjegyzői hivatalban és rendelkezésére áll mindenkinek, aki saját szemével óhajt meggyőződni

— ÜJ tanár a szegedi egyetemen. A kormányzó dr. Poór Ferenc budapesti tudományegyetemi magántanárt, székesfővárosi közkórházi főorvost a szegedi tudományegyetemen
üresedésben lévő bőr- és nemikórtani tanszékre
egyetemi nyilvános rendes tanárrá nevezte ki
az ölödik fizetési osztályba.
— Halálozás. Súlyos csapás érle a kereskedelmi téren tevékeny Bach-családot, amelynek
tagjai sorából szombat éjjel hirtelen elhunyt
Bach Antal, a munkás életű kereskedő. A szive
ölte meg az alig 52 éves Bach Antalt, a szive,
amely érezni tudott embertársai iránt és amely
nem ismerte a gyűlöletet. Bach Antal a kereskedelem több ágazatában tevékenykedett. Eleinte
ékszerüzlete volt, majd ügyvezető igazgatója
lett a bátyja, Bach Jenő tulajdonában volt Korzómozinak, alig pir hónapja alapította meg a
virágzásnak indult Gummi és Bőripar üzletet
és az „Alfa" késgyárat. Mindig dolgozott és a
kereskedelmi téren a tisztesség volt az irányelve, emint a tisztesség és jóság jellemezte ma •
gánéletét is. Özvegyén, négy árváján és kiterjedt rokonságán kívül mindazok gyászolják,

arról, vajon legfontosabb állampolgári jogán
nem esett- e csorba.
A szegedi központi választmány különben
még udvarias is volt a töröltekkel szemben,
ugyanis a kihagyottak mindegyikét is külön
levelezőlapon értesítette a jogfosztásról. A levelezőlapon röviden indokolták is a kihagyást.

— flartnlncötéves találkozó. Pünkösd vasárnapján harminötéves találkozójukat tartották
az 1888-ban érettségizeit városi főgimnázium
tanulói. A találkozón a következők vettek részt:
Dr. Alföldy Béla képviselőházi orvos, Barakovich János a földhitelintézet igazgatója, Biró
Kálmán főügyészhelyettes, Bója László Máv.
főfelügyelő, Eberhardt János postafőigazgató,
dr. Gruber Sándor, dr. Grün János orvos, dr,
Muntyán István kúriai biró, dr. Papp Dezső
államtitkár, dr. Schwarcz József ügyvéd, dr.
Schweiger József táblabíró, Tajthy Gábor minorita jelkész, dr. Thurőczy Mihály tiszti főügyésT, dr. Vajda Lajos orvos, Wolf fstván
Máv. főfelügyelő éi még többen, akik egyidőben jártak az 1888-ban érettségizett tanulókkal.
A találkozón megjelent dr. Prelogg József és
Nováky Bertalan rajztanár is. A találkozót este
a Kassban jól sikerült bankett fejezte be.
— Szabadlábra helyezték Horacsek Rezsőt
A leihamisitásért vizsgálati fogságban levő
Horacsek Rezsői dr. Eisher Manó védő kérelmére a királyi tábla szabadlábra helyezte. A
törvényszék nemrégen utasította el a védő ily
iránvu kérelmét, a tábla . azonban tekintettel
arra, hogy Horacsek szegedi lakos, szökéstől
tartani nem lehet és megfelelő kauciót ajánlott
fel, elrendelte a szabadlábra helyezését.
— Független kő;ségi párt aíakul Debrecenben. Hegymegi Kiss Pál nemzetgyűlési
képviselő Debrecenben megalakította a „Füg-s
getlen polgári és községi pártol'. A debreceni
községi párt főként a most tervezett közigazgatási reform ellen akar küzdeni, amelyet még
készítői sem tartanak megfelelőnek. A pártalaku áson a törvényhatósági bizottság tagjainak
legnagyobb résie megjelent és csatlakozott a
párthoz,

Nem kételkedünk abban, hogy a központi
választmány teljes és pártatlan tárgyilagossággal bírálta felül a muif évi választók vábsztói
jogosultságát és éppen ezért az irtás nagyságának az okát egészen másban keressük é« találjuk meg. A helyesbítő bizottságok ugyanis
annak idején megidéztek mindenkit, akinek vá
lasztói jogosultságától kétség merült fel A legtöbb választópolgár azonban nem jelent meg az
idézésre és tgy a bizottság anélkül törölte a
névjegyzékből, hogv meghallgatta volna mjgái,
a kihagyottat. Ettől" fag*etíenüt kivétel nélkül
megkapta mindsnki a törléséről szóló értesítést.
A nagy eredmény oka íehái ismét a választók
könnyelmű nemtörődömségében rejlik.
Az uj választók és s k : h»gyo't régi vílasz
iók névjegyzék' junius 16 áig marad közszemlén és ugyanaddig jogadja el a központi választmány a fe'ebbsztseket is. A háfraíevő idő
tehíí már ne~n hosszú, de azért azok, aiik ugy
érzik, hogy a jogfosztás iogt lati voit, hogy
félreértés női törölték nevüket a névjegyzékből,
junim 16 áig még kikszörülhetik a hibát, még
megmenthetik választójogukat, amely — különösen a mai politikai viszonyok között — több,
mint jog, — kötelesség!

— Borzalmas tüzvéez egy délamerikai
szinházban. A délamerikai Cinden városban
történt borzasztó tüzkataszirófáról a kővetkező
részleteket jelen'ik: A városi színházban, melynek nézőtere zsúfolásig megtelt, még pedig
jobbára gyerekekkel és ezek kísérőivel, előadás
közben a színpadon támadt a tüz. Az egyik
szinész ugyanis vigyázatlanságból feldöntött egy
lámpát és a tüz be ekapoit a díszletekbe. Pár
pillanat alatt lángba borult az egész szinpad.
A nézőtéren rettenetes pánik tört ki. A gyermekek rémülten futottak a kijárat felé, de mert
ke^és vész ijárat volt, borzasztó tolongás támadt. A szabadba vezető egyetlen lépcső a menekülők tilatt leszakadt. A nézőtéren míg sokin voHak, amikor az egész épület már égett
és a tetőzet rettenetes robajjá bsom'olt. A ka-'. 1
tas£, ró: n 'l 42 gyer.n?',-, 15 asszony és 16 férfi
halt n;eg. A sebesültek száma több százra rug.

akik ismerték jóravaló törekvéseit, puritán jelemét és szivjóságát. Szerdán reggel 9 órakor
temetik a zsidó temető halottas házából.

— KÜLFÖLD. Kopenhágában augusztus 13—15-ig
tartják az interparlamentáris konferenciát, amelyre
400-nál több képviselő jelentette be érkezését. Magyarország is képviselteti magát. — A svájci kormány elküldte a választ Csicierinnek Vorovszki meggyilkolása
ügyében a svájci kormányhoz intézett jegyzékére. —
Hamburgban a szocialista pártok nemzetközi munkaközössége Adler Frigyes javaslatára 99 szavazattal hat
ellenében e'h&íárora, hogy amennyiben megalakítják a
szocialista ínunkásíuternacíonálét és a második internacionálé is kimondja feloszlását, a bécsi internacionálé
működését befejezettnek és szervezetéi feloszlottnak
jelenti ki. — Lenin, a legutóbbi jelentések szerint, teljesen elvesztette beszélőképességit. Beszéde artlkulálatlan hangok érthetetetlen zagyvafóka. — A texasi Laredon alul 32 hullát foglak ki a Rio Grandéból. Valószínűleg annak a tulnyomórészben olaszokból álló csoportsak tagjairól van szó, akiket, miközben megkísérelték, hogy a haláron át az Egyesült-Államok területére lépjenek, meggyilkoltak, teljesen kiraboltak és a
folyóba dobtak. Á gyilkosok valószínűen mexikói vezetők voltak. — A bolgár kamara első ülésszakát ma
ünnepélyesen megnyitották.

— Amerikai oánz — szegedi h é imák. Az
Otthon Irók és Hírlapírók Köre amerikai íróktól és újságíróktól egymillió koronát kapott az
utóbbi időkben megjelent husz regény, novella,
vagy verskötet szerzőjének jutalmazására. A
jutalmazoltak között találjuk Szeged két nagy
íróját i Juhász Gyu'át és Móra Ferencet is.
Juhász a Nefelejcs, Móra A festő halála cimü
kötetéért kapta az ötvenezer koronás jutalmat.
Juhász Gyula és Móra Ferenc jutalmazása már
csak azért Í3 értékes, mert rajtuk kivül a vidéki irók közül ebben a jutalomban senki sem
részesült.
— Kállay Albert síremléke. A tanács elhatározta, hogy Kállay Albert sírját díszesebb
emlékmüvei jelöli meg. Az emlékmű terceinek
elkészítésével Papp József szobrászt bízta meg
a tanács, aki már a költségvetést be is mutatta.
A költségvetés szerint a síremlék négyszázezer
koronába kerül.

— Uj tnrgantanár. Dr. Lukhaub Gyula, a
kolozsvári akad -mia volt tanára, aki nagynehezen tudóit Kolozsvárról Budapestre menekülni,
ahol a Kereskedelmi akadémia tanára lett, a
napokban a budapesti közgazdasági egyetemen
magántanári képesítést nyert. A fiatal és nagy
tehetségű magántanárnak kilá ásba helyezték,
hogy az 1923—24, évi tanfolyamban, mint magántanár, előadásokat fog tartani a közgazdasági egyetemen, még pedig oly mennyiségű
tanóra beosztással, hogy minden ideje a közgazdasági egyetemnek legyen leiötve.

— A lVuteoroiogiai l a t é u l i d ő p r c g a ó z i s i :
Túlnyomóan száraz idő várható, átmenetileg
némi hősülyedéssel.
Mielőtt megválna brilliáns, arany és ezüst értéktárgyaitól, forduljon bizalommal Mülhoffer ékszerészhez
(Kárász-u. 2.) ahol a legmagasabb árban értékesítheti. 813
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SZBQBD
— A középiskolai diákok pünkösdi t a n u l mányversenye. A pünkösdi kiküldött országos
tanulmányverseny a budapesti Verbőczi-főgimnáziumban folyt le. 91 tanuló jelentkezett, 31
budapesti és 56 vidéki főiskolából. A 91 tanuló
között 5 leánytanuló. Verseny volt: magyar,
amelyen 26, tátin, amelyen 27, történelem, amelyen 24, mennyiségtan, amelyen 4 tanuló vett
részi. A nehéz versenytélelek szép eredményt
váltottak ki. Az elbírálások még ezen a héten
megtörténnek. A győztes díszoklevelet és könyveket kap.
— Keresztényszofciallsta k o n g r e s s z u s . Pünkösdkor folyt le Budapesten a keresztényszocialisták kongrésszusa a régi képviselőházban. Kocsák Károly elnök
nyitotta meg a kongresszust, amelyen több nemzetgyűlési képviselő mondott beszédet. Haller József határozati javaslatot terjesztett elő, amelyben szükségesnek
látja a dolgozók szövetkezetbe való tömörülését, szabályoztassék a gyülekezési és egyesülési jog és követeli, hogy a kormány a hazafias érdekekbe nem ütköző
módon működő szövetkezeteknek teljes szabadságot
biztosítson. A gyűlés Haller István záróbeszédével ért
véget.

;

— T e r m é s z e t t u d o m á n y i előadások. Az
Egyetem Barátai Egyesületének természettudományi szakosztálya május 23-án tartja ebben
az évben utolsó ülését, amelyen dr. GyőrfJy
István, dr. Farkas Béla és dr. Rotarides Mihály
olvasnak fel értekezéseket. A jövő évben az
egyesülét a népszerű természettudományi esték
bevezetését is tervbe vette a müveit szegedi közönség számára.
— A Korzé Mozi nyári helyiségében szerda
estétől kezdve a sláger műsor felvonásai között
a Belvárosi és a Korzó Mozik egyesitett teljes
zenekara hangversenyezik, Igy a közönség nem
csupán a filmek szépségeiben gyönyörködhet,
hanem egyszersmind szimfonikus hangversenynek is tanuja.

,
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— Nem emelik az idén a lafcbéifilléreket.
A városi főszámvevőség előterjesztést tett a tanácsnak és javasolta, hogy tekintettel a lakbérek legutóbbi eme'ésére, a varos az emelés
arányában a házbérfilléreket is emelje. A tanács
kedden foglalkozott az előterjesztéssel, de a
javaslatot nem fogadta el, mivel a házbérfillérről szóló szabályrendelet értelmében a házb£rfiilért mindig az előző évi házbérek alapján vetik ki. Az idei fölemeli lakbérfek tehát csak a
jövő évi házbérfiilérekre lehetnek fölemelő hatássül.
— Átengedik, vagy nem engedik á l ? A
hivaíalpa'.ota ügye a keddi tanácsülésen ismét
szóbakerült Azálla népitészeti hivatal ugyanis arra
kérte a város tat?ácsát, hogy vegye revizió alá azt
a legutóbbi határozatát^ amellyel kimondotta,
hogy a Rakóczi-teret semmi esetre sem engedi
át az állami építkezésre. A tanácsülésen ismét
hosszú vita támadt a kérdés körül. A polgármester a revizió mellett foglalt állást „Nem
akarok ugy járni — mondotta —, mint a le
számolóhivatal palotájával járiunk. Ez a legnagyobb épülete a városnak, de ugy eldugtuk,
hogy nem látja senki. Most az állam ismét
építeni akar és valószínűleg szép, díszes palotát, amely díszére válik a városnak Én odaadnám a Rákóczi-tér Mérey-utcai résjét, mert
hiszen a város belátha-ó időn belül ugy sem
kerül olyan kedvelő anyagi helyzetbe, hogy
valami nagyobb építkezésbe fogjon." Bokor
Pál polgármeilerhelyettes, Gaál Endre kuíturtanácsnok és Balogh Károly, az építési ügyek
előadója a polgármester álláspontját támogatta,
dr. Turóczy Mihály főügyész azonban ismét a
Rákóczi-tér átengedés; ellen foglalt állást. Mivei Taschler Endre nem volt a tanácsülésen,
ugy határozott a tanács, hogy a kérdéssel csütörtökön foglalkozik, mert a keddi ülésen a
revizió hivei, tehát az ellenzék volt többségben.

— A Baross-Szfi v é t s é g évi k S z g y f l l é s e . A
— Templomi ünnepség. A reformátusok szerdán
Baross-Szövetség ma délután 6 óra&or tartotia Buda- '
délután 6 órakor a református templomban templomi
pesten a Vigadó kistermében évi rendes közgyűlését,
ünnepséget rendeznek abból az alkalomból, hogy a
amelyen Rausch Aladár kormányfőtanácsos elnökölt.
Kossalka János egyetemi tanár, ügyvezető-igazgató „Az
kecskeméti ref. tanítóképző látogatást tesz Szegeden.
állami költségvetés bírálata az aktuális gazdasági kérG o b e l i n e k é s b r o k á t o k érkeztek a legszebb mindések szempontjából" cimen tartott előadást és külötákban és vételkötelezettség nélkül megtekinthetők
nösen a tisztviselő létázámapasztis kérdését fejtegette.
Mülhoffer Albert kárpitosnál, Bástya-u. 9. Telefon 10-14
A közgyűlés után bankett volt a Vigadó nagytermében.
— A Nyugat p i n k S s d i száma a következő gazdag tartalommal jelent meg: Sch Jpflin Aladár: A Sári
biró felújítása, Babits Mihály: Műfordítások, Kosztolányi Dezső; Pacsirta, ifj. Bókay János: Terhes adósság, Hatvany Lajos: Ady világa, M. Pogány Béla:
Dosztojevszki Szinházi, képzőművészeti és irodalmi
aktualitásokról Schőpflin Aladár, Rab Gusztáv. Gyerfrai Albert, Alkalay Ödön Harsányi Zsolt, Elek Artúr,
álint Aladár, Krúdy Gyula, Halász Gyula és Sándor
Imre Írtak. A Nyugatnak ez a száma uj rovatot is
kezd: .Árkádia" cimea, amelyben a Nyugat irói irodalmi visszlságokról mondják el kritikájukat. A szám
ára 50U korona.
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— Orvosi hir. Dr. Iritz Samu a református
palotában ismét megkezde orvosi működését.
— A t ü z o l t i k aapja. Minden esztendőben, ugy az
idén is megrendezik a szegedi tűzoltók a népszejü
tűzoltó napot a Gedó kerthelyiségében. A tűzoltó-nap
ebben az éVben is gazdag és mu atságos lesz, ugy
hogy az emberbaráti célokat szolgáló testület teljes
mértékben megérdemli a közönség támogatását.

Gyönyörű antik és modern vitrinek állandóan vannak raktáron Szalay műkereskedőben, Qlzella-tér.

KORZO MOZI

Telefon: Igazg. 455.

Telefon: Pénztár 1185.

Május 23-án, szerdán

(A d z s u n g e l csodál.)
Két amerikai detektív kalandos expedíciója
a vadon honában.
Filmregény 4 részben, 31 felvonásban.

1. rész: A halott város.
2. rész: Fenevadak között.
Előadások 5, 7 és 9 órakor. Jó idő esetén
a 9 órás előadás a kertben lesz megtartva.

— A színházi kerszemelyzet javára adakozott a tanács. A keddi ülésen elhatározta a
tanács, hogy a szinházi kamemélyzet javára
a junius negyediki jutalomjáték alkalmával
huszonötezer koronát utal ki a váro3 pénztárá
ból és á tanács tdgjti ötvenezer koronára egészítik k' a várus adományát.
— Gyújtogattak a fővárosban. Pünkösd vasárnap
este Budapesten a Komáromi-utca 10. alatti földszintes
ház kigyulladt. A tűzoltók megfeszített munka ulán a
környéket megmentették a pusztulástól, majd nem sokára megindult a rendőri vizsgálat is, mely kiderítette,
hogy Nepomucsky Lipót asztalossegéd bssszuból gyújtotta fel bátyja názat. A leégett házban a helyszíni
szemle alkalmából találtak egy papirost, amelyen ez
állott: „Mini te nekem, ugy in neked". Ennek alapján
azonnal letartóztatták Nepomucsky Lipótot.

O l c s ó f ü r d ő k á d a k , gyermek- és ülőkádak
Fogel Edénél, Takaréktár-utca 8.
m
— A zsibatusok kivftnaága. A Msrs-téri
zsibarusok beadvauyt teriesztenek a tanács elé,
amelyben azt kérték, hogy a M»rs-tér piac részét töltess.: fel a város és engedélyezze számukra is a mindennapi piacot, mint ahogy az
élelmiszeráru^* számára is engedélyezte. A
tanács a kérdem mindkét részét elutasította,
mivel a M^rs-tér feltöltéséhez — há a salak
nem is kerülne semmibe —•, momentán nincs
a városnak pen/,e, a mindenn-pi piac engedélyezése pedig a kormány hatssKftrőbe tartozik.
O l c s ó fürdőkádak Feketénél. Telefon 10—72. 355a
— Megszurkáltak egy rendőrt Tegnap éjjel "az
Indóház-téren tartózkodott Csongó János szolgálatonkivüli rendőr. Farkas István szegedi lakos megtámadta
és dulakodás közben összeszurkálta Csongót, akit a
közkórházba szállítottak be. Farkast őrizetbe vették és
átadták az ügyészségnek.
NS1 kalapok legszebbek, legolcsóbbak Fazekas
Nővéreknél, Iskola-utca 18.
soi
— Sósavat Ivott. Bózsó Pál 43 éves fütőházi munkás tegnap délelőtt sósavat ivott. Tettének okát nem
tudják. Életveszélyes állapotban szállítottak be a közkórházba.
— Felakasztotta magát. Bozsanov István 45 éves
szolga Szűcs utca 5 S'am alatti lakásán vasárnap éjfél
felkötötte magát egy létrára. Lábaira nehéz gránitkövet kötött, ugy hogy nyakán az összes izinok és
erek egy pillanat a alt megszakadlak. A törvényszéki
bonctani intézetbe szállították.

K e r e s k e d ő é i 6a I p a r o s o k nyomtatványszükségletüket a Detmagyarország Hitlap- és
Nyomdavállalatnál szerezzék be. Telefon 16-34.

Művészjei*
A szinház heti műsora:
Szerda: A legszebb kaland, vígjáték.
Csütörtök: Aquila-Adler Adelina, Csillag Erzsi és
Somló József, a Városi Színház művészeinek vendégfelléptével, loo százalékos helyáremeléssel: Bohémélet,
opera.
Péntek: A Paldgyi-pár felléptével: Király és hercegnő, dráma.
Szombat: A Palágyi-pár felléptével: Király és hercegnő, dráma.
Vasárnap délután: A kis kadét. — Este: Ocskay
Kornél, a in. kir. Opera tagjának felléptével: Bajazzók.
Utána: Salome.

* H o f f m s n n mesél. Ofjenbach zenedrámájának mai előadását érdekessé és értékessé tette
Aquila Adler Adelina és Somló József vendégszereplése. Az a siker, ami mult évi szereplésüket kisérte, visszahozta őket, akik a halódó
szezonvégnek megadják a művészi tartalmát és
szépségeit. Aquila Adler a hármas női szerepben a hibátlan művészi teljesítmény foglalatja,
énekben és játékban egyaránt. Mai szereplése
uj elgondolást, uj színeket és uj formákat
mutatott, gazdagodását
művészetének, még
énekben is, ami pedig jóideje, hogy megalapozta hírnevét. Hangja tiszta csengésű, átható
erejű és nem sok énekesnő van, aki könnyebben énekelne, mint ö, akinek énekkulturája
még egyre tökéletesedik, mert még mindig
tanul és fejleszteni törekszik azt, ami már
nem is szorul kiegészítésre. Somló József
Hoffmannja is életteljesebb, átgondoltabb, mint
volt tavaly is. Hangja is növekedett erőben és
fényben és énekiskolájt is szélesebb alapokon
nyugvó, a játéka pedig öntudatos, biztos az elhatározásában. Nagy é? értékes sikerük volt, a
közönség hosszan és teljes intenzivitással tapsolta egy egy — megkapóan előadott —- áriájukat és ismételten a kárpt elé szólította őket.
Halmos G,ula a hármas szerepben, nem első
izben vo>t ezutal a siker részese. Uj és helytálló Mik ós volt Patkós Irma és többi szerepekben Molnár, Érczkövi és Hunyadi
igyekeztek
megfelelő keretet alkMni a vendégszereplők
körül.
Férfi, n S l , g y e r m e k é s B a b y

fehérnemüek, íeljes kelengyék
rendelésre is,

fürdő- és gyermekruhák
a legolcsóbb szabott árakon

a ICeiengye

üzletben

özv. L ö w y József n é

Széchenyi tér.

Kiss D.-palota.

Cigarettahüvelyek, cigarettaHU > JrAlr
p a p i I U K ,

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

nagyban é s kicsinyben
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WEISZFEILER MÓRNÁL

SZEGED,

Tisza

Lajos-körut,

Püspökbazár-épület.

K e r e s e k megvételre
magas árakon
evőeszközöket és
dísztárgyakat,
órákat és
ékszereket,
és drágaköveket.
Töredék arany és

ezüstbeváltás.

KUN JENŐ ékszerész

Szeged, Széchenyi-tér 2. sz.
Telefon: 133.

882

Szeged, 1923 május 23

Bud J á n o s erélyes i n t é z k e d é s e k r e készül
a baza árának letörésére. Bud János közélelmezési miniszter energikus intézkedéseivel több
mint négy hétig tartotta a világparitás alatt a
gabona árakat. A mult héten azonban megint
felülkerekedett az észnélküli spekuláció és máris
az export paritás fölé hajtotta a gabona árát.
Érdekes megjegyezni, hogy Amerikában naprólnapra esik a liszt ára, de Argentína és Kanada
még igy sem tudja elhelyezni óriási
készleteit.
A minisztérium hiteles megállapítása szerint
több mint 7000 vagon Jelesleges
lisztmennyiség
van tárolva Csonkamagyarországon.
A közéielme/én minisztérium illetékes osztálya Bud miniszter utasítására megint napirendre tűzte a
gabona megdrágításának letörését. A kormány*
nak ugyanis eltökélt szándéka, hogy minden
körülmények között letöri a gabonauzsorát.
A
minisztériumból kiszivárgott hirek szerint ha
tovább emelkedik a gabona ára, zár alá veszik
a malmok és kereskedők készleteit. A legközelebbi minisztertanácson megint foglalkoznak
ezzel a kérdéssel Bud miniszter korlírét javaslatokkal jön és a legenergikusabb és legsürgősebb kormányintézkedéseket fogja javasolni. A
miniszternek ugyanis eltökélt szándéka, hogy
esetleg a gabonatőzsde
megrendszabályozását
vagy bezárását rendelje el.

TŐZSDE
A D e v i a a k t s p o n t ftrlolyanai. Valuták'. Napoleoc
19000. Font 24150-24750, Léva 4200 - 4400, Dollár
5230-5380, Fr. frank 352-362 Márka 1050-1170, Lira
258 - 2 6 8 Osztrák korona 740-770, Lei 2700-2900,
Szokol 15600-16200, Sr. frank 950—980, Kor. dinár
5450 -5650, Lengyel márka 1100—1220, Holland forint
2042 —2102, Belga fr. 299-309, Dán korona 971-1001,
Svéd korona 1391-1441, Norvég korona 845—876.
Devizák:
Amsterdam 2042—2102,
Bukar* t
2650—2850, Kopenhága 971—1001, Krisztiánia 845-876,
London 24125 -24725, Berlin 950-1Í70,01a»z253-263
Páris 347—357, Prága 156»0-16200, Stockholm 13911441, Svájc 940-970, Bécs 740-770, Belgrád 5 4 5 0 5650, Newyork 5210-5360, Varsó 1100—1220, Szófi*
4200-4400, 'Brfissel 299 - 309.
Zflrlchi tőzsde. Nyitás: Berlin 0.01'/,, Hollandia
—.—. Newyork 554, London 2566, ; v. s 36.92'/,. Miláné
26 87",, Brüssel —., Prága 16.55, Budapest 0.10l/t
Belgrád 5.79, Bukarest —.—, Varsó 0.01 »/„ Bécs
0.0078, Osztrák bélyegzett 0.0078. (Cosmographiqae.)
Zürichi zárlat: Berlin 0.0104, Hollandia 217.20, Ne*,
york 554.00, London 2564. Páris 38.80, Milánó 26.75,
Prága 16.55, Budapest 0.10l/t, Belgrád 5 80, Bukarest
Szófia 4.45. Varsó 0.0115, Bécs 0.0078'/4, Osztráw
öély'egsett 0.00787* (Europradio.)
A Magyar Általános Tak»rékpécztáí értékpapír
és devizamegbizásokat gyorsan és kulánsan teljesít, uo
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S Z E G E D

Stummer 292000, Telefon 34750, Temesi sör 23000, Pannónia 4500 Török 8600, Turul
, Pamut 53000,
Unió szinház 2400, Vm. mezőgazd. 5200, Vasm. Vili.
10000, Vili. Pezsgő 4950, Zagyvapálfai 19000, Mezőgazd. 148000, Klein és F. 7200, Általános Faip. (Merk)
2050, Fiumei cserző 2000, Egyes. Fa 2100, Fornérgyár
5450, Guttmann 33500, Hazai Fa 15500, Kőrösbányai
2000, Kronberger 4150, Lign.Tröst 11000, Hitel Fa
,
Erdő 1850, Magyar Lloyd
, Malomsoky 2850, Nemzeti Fa 39000, Naschitzi
, Neuschl. L. 2525, Ofa
60000, Orsz. Fa
, Rézbányai 9?00, Szlavónia 8700,
Union des Usine 225000, Viktória but. 4900, Zabolai
20500, Zentai és R. 1900, Honi fa 1850, Magyar Amer.
, Adria 95000, Atlanüca 20500, Levante 103410, Bur
, Miskolci
, Trust 22500, Békéscsabai gőz
7000, Szegcdi Kender 59000, Diana 2300,
Krausz
szesz 23000, Kunossy 3100, Nova 35000, M.-Német
1700, Törökszsntmiklós
.
Irányzat Ma kezdődött meg az uj üzleti periódus
a tőzsdén. Az ünnepek után már nyitáskor igen élénk
forgalom és barátságos hangulat mellett az irányzat
szilárdan alakult. A javuló tendencia hatása alatt egyes
papírokban a spekuláció nagyobb vásárlásokat eszközölt és a kontremin mult hétről elmaradt fedezetei is
élénkítették a forgalmat. A Bécsből érkező eleinte kedvező hirek is megfelelő hangulatra találtak és a szilárdságot csak fokozták. A tőzsdeidő későbbi folyamán a
magas árfolyamok egyeseknél realizált hajlandóságot
váltottak ki, több az ennek következtében jelentkező
árut a piac könnyen felvett és igy az átmeneti hanyatlás nem vált általánossá és az itt-ott észlelhető áresések az utolsó tőzsdenap zárlatához viszonyítva jelentéktelennek mondhatók. A piac favorizált értékei ma a
Felten, Közúti, Városi, Nova, Ófa és Vasutforgalmi voltak, amelyekben lendületes üzlet mellett az árfolyamok
a részvények értékének 10—20*/,-val javultak. A többi
papírokban is mindvégig élénk forgalom valt. A vaspiacon ma vezették be érdeklődéssel a Fábián részvényeket 9ooo koronás árfolyamokon. A hetipénz ára
ismét hanyatlott, l»|4-del kínálták és ez is hozzájárult
a kedvezőbb hangulat kialakításához. Zárlatkor az
irányzat szilárd, hangulat barátságos, forgalom élénk.

Ternénytéssde t A mai terménytőzsdén kis for-

galom mellett az irányzat szilárd, zab, tengeri 5 koronával drágábbak, egyebek változatlanok.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
26000—26250, egyéb 25750-26000, 78 kg.-os tiszavidéfcs
26250—26500, egyéb 26000-26250, rozs 17500—18000,
takarmányárpa 15Í900—15500, sörárpa 16500—17500, zab
18000-18500, tengeri 15750-16250, korpa 7500-7600.

Értékpapírok vételét és eladását

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

Kfcrolyl utcsil K r o é - B a n k
Károlyi-utca 2 és Feketesas-atca 8, sarok.

««

Telefon 9—78 és 12—59

Az ADRIA biztositó társaság ffiflgynöksége.

RRHNT

ÉStzOSTKORONáKVéTICEi

„TURUL"

É r t é k p a p í r o k i Angol-Magyar 7250, Hazai 11750,
Agrárbank 4200, Magyar-Hitel 47500, Jelzálog Hitelbank
5250, Leszámítoló Bank 5850, Olasz Bank 3000, Osztrák
Hitel 15950, Salgó 118o00, Rimamurányi 286CG, Közúti
Vasút 11350, Városi Vasút 10250, Déli Vasút 15500,Államvasút 100000, Anglóbank
, Bosnyák Agrár 47ü0,
Iparbank 7000, Hermes 2903,Ingatlanbank 34Ü00,Forgalmi
készit elsőrendű festési munBank 4800, Keresk. Hitel 9600, Földhitelbank 35000, Közp.
kákat a legjobb kivitelben.
Jelzálog 1250, Városi Bank 1900, Merkúr 3050, Nemz. B.
és Tak. 3500, Keresk. Bank 55000, Cseh bank 2250, Belvárosi Tak. 4500, Lipótvárosi
, Egy. Bpest Főv. 8250,
Telefon 771. és 537.
825
Kőbányai Tak. —, Magyar Alt. Tak. 13750, M. Orsz.
K. Tak.
, Pesti Hazai 64Ü00, Első M. Bizt.
,
Fonciére 20500, Magyar-Francia 19000, Jég 6700, Pannónia 73000, Borsód-Miskolci 158C0. Concordia 13000,
t e l j e s tizenöt k ö t e t e e l a d ó
E. Bp. Gőzm. 45500, Gizella 8800, Hung. Gőzm.
22000, Király malom 11800, Viktória 34500, Transdanubia
O s z t r o v s z k y - u t c a 4.
908
8300, Union Gőzm.
, Beocsini 160r,00, Borsódi 42000,
Lőrinci 21000, Cement
25000, Eszakmagyar
,
Szászvári 75000, Kohó 122000, István 9000, Kőb. Gőztégla 21000, Drasche 430G0, Magnesit 293000, Magvar
vétel,
Aszfalt 97500, M. Alt. Kőszén 386000, Kerámiai 31500,
T ő z s d e p a p i r o k e 1 adáNagybátonyi 16200, Újlaki 23500, Urikánvi 210000, Athe
naeum28S00, Franklin 81000, Glóbus 6750, Pallas 19250,
Révay 11000, Coburg 13250, Csáky 10150 Gazd. Gépgyár
39000, Fegyver 258000, Ganz-Danub. 2400000. Ganz-Vili.
328000. Gép- és Vasút 16250, Györffy-Wolf 18000, Kaszab
100
15500, Kühne 21750, Láng 45500, Lipták 4950, Má°
19250, Magy Acél 1500, Magyar-Belga 37750, Motorgyár 16500, Ólom 8900, Vegyipar 12000, Vagongyár 27ÖÜ0,
átvarrása és vasalása a l e g j u t á n y o s a b b áron,
Roessemann 24250, Schlick 28C00, Schuller 23000, Teudloff-D. 17000, Wörner 7800, Hoffher 53000, Ált. O. Légsz.
52300, Bárdi 3450, Barótí 4150, Bóni 16250. Brassói
93000, Chinoin 10500, Danica I8O0O, Égisz 4350, Izzó
91000, Textil 4500, Gyapjumosó 25500, Papíripar 9250,
Részvénysör 38250, Szövő kötő 11250, Spódium 37500,
Temesi szesz
, Felten 153000, Fiumei rizs
,
Flóra 28500, Fővárosi sör 7800, Goldberger 18000,
Gschwindt 70000, Haltenyésztő 5000, Hungária Mütr.
63000, Juta 260Ü0, Kábel
, Karton 33500, Keglevics '
2300, Királyautó 2600, Királysör 13500, Keleti 11500,
Marosi tutajos tűzifánk megérkezett s az eladását
Klotild 21000, Kőt. Polg. sör 55000, Ligetszanat. 5800,
annak 5 öles sorokban a szegedi Tiszaparton, a
Cukoripar 495000, Lámpa 37750, Auer 36000, M. Kender
Stefánia-sétány előtt megkezdtük.
18750, Őstermelő 64000, Ruggyanta 33500, Részv. Szalámi
7600, Vas. forgalmi 60000, Marosv. Petr. 12500, Óceán
9700, Olajipar 19500, Phöbus 12400, Püspöki 7300,
Szeged, Párisi körút 35. 8 7 0 a Telefon 146.
Schwartzer 9300, Szikra 18500, Uj Georgia
,

Szobafestő, Mázoló és
Címfestő Vállalat

Tisza Lajos-körut 56. sz.

Révay nagy lexikonja

Kelen-bank

S K S

kalapok §

Lézingernél, Kárász-utca 8.

TŰZIFA
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A SzAK jubiláris ünnepségei.
Vasárnap rendezte a SzAK az egész ország
sporttársadalmának ünneplése közepette 25 éres
fennállásának jubileumát. Az ünnepséget a
Tisza-szálló kistermében megtartott díszközgyűlés vezette be. A gyönyörűen feldíszített
terem zsúfolásig megtelt, mikor bástyái Hóltzer
Tivadar elnök a díszközgyűlést megnyitotta. A
nagy lelkesedéssel és tapssal fogadott elnöki
megnyitó után Kardos Mihá'y főtitkár terjesztette elő a 25 év munkásságát felölelő hatalmas
jelentését. Majd az üdvözlések következtek,
melynek sorát Tibor Lajos, a MLSz központi
képviselője kezdte meg, aki szépen felépített
beszédben ünnepelte a SzAK-ot és átadta a
szövetség díszjelvényeit Holtzer elnöknek, Kardos
főtitkárnak és Gyovay osztályvezetőnek. Dr.
Aigner Károly főispán a kormány és a város
hatósága üdvözletét
tolmácsolta
nagysikerű
beszéddel és Shvoy Kálmán ezredes az MLSz
déli kerülete és a MASz déli kerülete nevében
köszöntötte a SzAK-ot. Beszéltek még Szolcsányi
(S/TK), Gábor a Sportújság
nevében, végül
dr. Földessy Jánost, a SzAK fővárosi képviselőjét tisztelesbeli igazgatónak választották meg,
aki meghatottan mondott köszönetet. A Szózat
hangjaival zárult be a szép ünnepség.
Délután a pályán folytatódott 8z ünnepély,
amely 200 működő tag felvonulásával kezdődött. A nöi tornászcsapat nagy tetszést aratott
gyakorlatai után a házi atlétikai verseny zajlott le,
melynek egyes számai igen szép sportot nyújtottak. Itt tűnt ki, hogy a SzAK kiváió és nagyszámú atléta-gárdával rendelkezik, akik még
sokat fognak hallatni magukról.
A háziversenyt a
SzAK—Wiener-Neustadter
Sport Club nagy érdeklődéssel várt futballmérkőzése követte. A legjobb m 3 gyar és a legjobb osztrák vidéki csapat találkozása hatalmas
érdeklődést váltott ki és a játék mindvégig
érdekes és izgalmas volt. Az első félidőben az
osztrákok, a másodikban a SzAK támadott
többet és a SzAK pompás csatárjátéka ekkor
domborodott ki és döntötte el a mérkŐ2és
sorsát, melyet a SzAK
2 :0 arányban
nyert
meg. A gólokat Hapa és Martonosi rúgták. A
SzAK-ból Beck II. és Martonosi emelkedtek ki
különösen, akik a mezőny legjobb emberei
voltak. Jók voltak még Megyeri, Simon, Vezér
II. és Biumgartner. Hapának, aki nagy lelkesedéssel küzdött, nem volt jó napja. Az osztrák
csapat halfsora volt igen jó, a csatársor fulkombinált mindent.
Este nagy bankett fejezte be az ünnepséget,
melyen számos felköszönlő hangzott el. A város
hatósága képviseletében dr. Szendrey
Jenő
tanácsnok mondott igen szép beszédet, a SzAK
részéről dr. Szeless József társelnök és Holtzer
Tivadar elnök mondtak nagyhatású beszédeket.
Felszólaltak még Shvoy ezredes, dr. Földessy,
Tibor Lajos, dr. Tóth Béta és a bécsi csapa'
elnöke.
E g y é b e r e d m é n y e k . MTK
kombinált—KAC
2 : 1 . A KAC leikes védekezésével megakadályozta a nagy fölényben játszó MTK nagyobb
győzelmét.

LÓSPORT.
A pünkösdi versenyek.
Pünkösd vasárnapján és hétfőjén rendezte
gyönyörű időben a Szegedi Gazdasági Egyesület
az Urlovasok Szövetkezete támogatásával ezldsr
első meetingjét. Kétszáz nevezés biztosította már
jóe'őre a versenyek szép sikerét.
Előkelő és fényes közönség jelent meg mindkét napon a tribünön és mintha a hölgyek egy
pillanatra eszünkbe jutfatíák volna a régi elmuh
és boldog idők városligeti király dijait: a korzón
most ismét ott pompáztak a folyó esztendő
nyarának domináló toilettjei és színei. Népes
mezőnyök jellemezték az első nap futamait, mig
a második napon kissé megcsappant az induló
száma, ez azonban nem volt akadálya annak,
hogy a közönség ne gyönyörködött volna a
szép sportban. A totalizatörök forgalma jóval
magasabb volt a tavalyinál, csupán a kifizető
pénztáraknál mutatkoztak hibák, miután sz
egye3 futamokat régen lecsöngették már, mikor
a két pénztár előtt még mindig csoportostól

S Z E 0 ED
várakoztak a nyerő tikettek tulajdonosai. A
kvóták normálisak vo) ak jórészt, csupán az
első nap Jegépységi vsdászverseny győztesét
dotálták majdnem tízszeres pénzzel.
Az első nap részletes eredményei:
I. bélvérek versenye: 1. Lip'ay L.: Drágl
(lov. Gencsy). 2. Csavargó. 3. Matild, öthoszszal bizfoeín nyerve, három hosszal harmadik.
Tol.: 500 : 750.
II. Tiszti akadályverseny:
1. Szabó József
fhdhagy: Antiszemita (tulajdonos). 2. Anizia.
3. Apostol. Fejhosszal küzdelem után első, két
hosszal harmadik. Tol.: 500 : 2450.
III. Galla gálverseny: 1. Gencsy K.: Pegazus
(tulajdonos). 2. Ninette. 3. Rubintom. Fejhoszszal biztosan riső, három hosszal harmadik.
Tot.: 500 : 550.
IV. Szeged város dija: 1. Gencsy K.: Korhely (ulajdonos). 2. Olivér. Repkény ledobta
lovasát: Paler századost a tribün előtti gátnál.
Másfél hossz*! könnyen, végigvezetve első.
Tot.: 5 0 0 : 1000.
V. Legénységi vadászverseny:
1. Akarat
(Dunai htvar). 2. Asszonyka. 3. Bogár. Küzdelem u'án felosszál első, fejhosszal harmadik.
Tot.: 500 : 4600.
VI. Mar uja handicap: 1. Gencsy: Black Girl
II. (tulajdonos). 2. Robin. 3. Katica. A mezőnyt
stsritól kezdve Robin vezeti, mögötte közvetlen
Blaci G rl, mig az egyenes előtti fordulónál
Gencsy Károly nekiütődik lovával Robinnak,
aki kiszorul a barriere mellől. Pompás versenyt
futva ezután csupán nyakhosszal kap ki Bl*ck
Girltől. Hosszakkal harmadik. Tol.: 500 : 700.
A második nap eredményei:
I. Szegedi dij: 1. G-ncsy K.: Pegazus (tulajdonos). To'.: 500 : 800. Könnyen nyerve.
II. Tiszti vadászverseny:
1. Schaurek O.:
Apostol (tulajdonos). Nyakhosszal nyerve. Tot. :
500 : 900.
III. Urlovas gátverseny: 1. GencBy K.: Korhely (tulajdono). Tot.: 500 : 550.
IV. Tisza akadályverseny: PellerS.: Repkény
(tulajdonos). Tot.: 500 : 550.
V. Altiszti verseny: 1. Olivér (Kenéz Imre).
Tot.: 500 : 750.
VI. Zárhadicap: 1. Wittmann F.: Robin.
Tot.: 500 : 800.
Felelés szerkesztő: LÖVIK KAROLY.
Riadó: .Szeged* lapkiadóvállalat r.-L
Nyomja: Délmagyarország-nyomda, Szeged.

Tatai tojás-szén és olcsó darabos lűfőHázhoz szállítva kapható F r f e d l l n d e r é s R ő n a l
szén laérkezett.
és széntelepén, Báró Jósika-utca 20. Telefon 881.
874

Margit kézimunka szalonban
készülnek a legszebb kézimunkák a legolcsóbb árakon

Tábor-utca S. szám,

Valéria-téri

gyógyszertár

mellett.

Újszegeden nyaraló metül beszélő
£ uri család né-

intelligens, feltS A C C T f i n i i t |«res gyermekekmegbizható R I S í o 3 > » i w ! | y i hez, három nyári
902
hónapra, esetleg egész napra.
Azonnali jelentkezés: Petöfi-utca 8. szám, I. emelet 4

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

S z ő n y e g e k e t S^tSHLSK;
javításra elfogadunk.

Szeged, 1923 május 23.

özv. Bach Antalné sz. Blum Gizella, valamint
Bach Fsrsnc és neje, sz. Kohn Elvira, Bach
István, Gyula és János fájdalmas szivei jelentik,
hogy a legjobb férj, illetve apa

Bach Antal
május 20-án hajnalban munkás életének 52-ik
évében minden szenvedés nélkül hirtelen elköltözött az élők sorából.
Utolsó útjára május 23-án reggel 9 órakor
fogjuk elkísérni a zsidó temető halottas
házából.
Szegeden, 1923 május 2o.
Bach Jenő
Bach Miksa
Barabás Béláné
sz. Bach Cecilia
testvérei.

Blum Alajos és neje
apósa és anyósa.

Bach Jenőné
Bach Miksiné
Barabás Béla
Blum Lipót és nije
sógorai és sógornői.

Villamoskocsik a Dugonics-térről fél 9 órakor.

APRÓHIRDETÉSEK
K o n y h a zománcodé,
nyaki felszerelések gyö-

nyörű választékban Szántónál, Bérház, hatósági huscsarnok mellett.
903

ELftDÓ: Szalongsrnlfura, kőnyvstakrényIrafszakréat? ' é j s z a k ,
rény. nöi Iröasxfal,
tükör stb. KBIcsay*
utca 10,111.

avasakat legmagasabb
áron vesz. Ugys/intén férfi
és női ruhaneműt, tollat,
bőrt és gyapjút. Révész,
Hági udvarban.
sse

Szilágyi
kárpitos, díszítő és

Bútorozott szoba ki-

a d ó . Osztrovszky-utca 20,
Bauer.

ErCa irodai mftsolftgép

és bádog h o d ó eladó
Szántó Lajosnál, Korzó
Mozi-házban.
59S

FESTÉST,

GYAPJUFONAL-

FFSTÉST VÁLLAL, GYAPJÚA Oammí- é s Bőripar cég fájdalommal
tudatja, hogy a cég egyik alapítója és társtulajdonosa

SZÖVETEKET

május 20-án váratlanul elhunyt.
Az elhunyt a cég rövid fennállása dacára
működésével kitörölhetetlen emléket biztosított magának.

fest, dekatál é s présel,
mos, kallóz, nyir, modern
posztógyártással
kikészít, az ország első
bér-appretura telepe a

Az .Alfa" a c é l á r u g y á r mély megilletődéssel jelenti, hogy a vállalat egyik megalapítója és társtulajdonosa

Kelenföldi Textilfestő és
Gyapjuárukikészitő R.-T.

Bach Antal ur

Budapest.

Bach Antal ur
május hó 20-án munkás élete delén váratlanul jobblétre szenderült.
A megboldogult vállalatunk fejlesztése körül
kifejtett tevékenységével soha nem muló érdemeket szerzett.
Emlékét kegyelettel megőrizzük!

A Szeged-Alföldi Takarékpénztár Részvénytársaság igazgatósága,
felügyelő-bizottsága és tisztviselőkara
mély megilletődéssel jelenti, hogy

Bach Antal ur

Iroda: Országház-tér 4. Gyár: Lenke-ut 117.
Teltfon: 84—43.

Ekék, ekekapák,
permetezők
és mindenfajta gazdasági gépek
gyári áron kaphatók
nppTO^uszaki Részvénytársaság
Fióktelepe

„UllDlü

Szeged, Tisza L.-kőrut 52. Telefon 7-54.

az intézet igazgatóságának tagja, folyó
bó 20-án váratlanul elhunyt.
A megboldogult lankadatlan

802

mun-

kássággal szolgálta intézetünk érdekeit,
emlékét mindenkor kegyelettel fogjuk
megőrizni.
Szeged, 1923 május hó 22.

&í:; , p J , v l t < MEMCZ KHROiY ÉS FIH S ' í
M a r a - t é r 8. a kórház során. Villamos megálló a rókusi templomnál.
Bármily férfi és nöi velour- és filckalapot ujjácsinál felelősség
mellett gyorsan és jszakszertten. Saját készítményt! nöi kalnpok
kaphatók minden szinben és formában, gyári áron. Jó munkáért
szamtalan elismerés.
687

Bármilyen áruért cserébe is kárpitos munkát készítek
príma kivitelben, valamint javításokat vállalok.
kárpitos,. Kossuth Lajos-sugárut 6. sz.
Telefon: 12—03.
900

TÜRUL

CIPŐGYÁR R.-T.
Szeged,
S z é c h e n y i - t é r 16
Saját érdekében

tekintse meg

kirakatainkat I

CIPŐINK
olcsók, tetszetősek, megbízhatók!

J ó z s e f Balogh
tapétázási vállalatát

Tisza Lajos-körut 69. szám alá helyezte át.

Uriszoba és bőrgarnitúrák elsőrendű kivitelben, javítások jutányosán és pontosan eszközöltetnek.
1730
P | n / 4 A sürgősen egy szalongarnitura (díván, négy
L í l f l U U f 0 tei rózsaszín, uj bevonattal) 1 sezlon és

1 varrógép. — Megtekinthető HOFFMANiN bizományi üzletében, Tábor-utca 5. szám.
515

L

• v á g a t bármily mennyiségben, férfiruhát, fehérneműt a legmagasabb árban veszek Weisftenberg,
Attila-utca 8.
545

GYAPJÚ-

D o m á n M i h á l y é s F i a K e r e s k e d ő k figyelmébe I
bü6
Telefon: 2—99.

szőnyegáruháza.

Brllllins ékszar, arany,

ezüstbeváltás. Bizományi
áruk eladása. Tóth, Kölcsey-utca 7.
356

tutajos, vaggonos
és vágott
állandóan kapható

öcska réz- és ólom-

hulladékot. ócska gázluszterokat, csőveket vasból is,
magas napi árban vesz i
KOHN jEHÖ edényüzlet,
Tisza Lajos-körut 55. (Mihályi fűszeres mellett.) 830

Ottovay é s Winkler «égnéi.
Rendelések felvétele: Polgárutca 3., Iclffon 6—42. és

P o l l á k N á n d o r tS'2-es.

