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Labrador.
Aki nem hiszi el, nézze meg a térképen, vagy
a lexikonban, hogy Labrador Amerikának egyik
legnagyobb félszigete, a Hudson öböl és az
Atlanti óceán kOzötf. A kiterjedése akkora, mint
a régi csonkitatlan Migyarország volt, a lakosainak száma ellenben összevissza négyezer indiánusesikimó félvér. A területe majdnem egészen
tik, meri valamikor az ősidőkben a glecserek
egészen simára ctiszolták, vizei az ország közepe felöl lomhán lejtenek a tenger felé. Természeti különlegességei közé tartozik nyáron a
tömérdek szúnyog, a hét-nyolc hónapig tartó
télen pedig a rettenetes hideg. Idáig csau szörmevadas/ok látogatták, akiknek zsákmányát a londoni és párisi dísz-nők váltán szokta a publikum megcsodálni kék róka-prém formájában. A
vegetáció szegényes, hirtelen felszökő és gyorsan e viruló nyári virágok és tömérdek fűz,
amely az északi részeken mohának és zuzmóaak ad helyet.
Szükségesnek láttuk ezeket elmondani, mert
Labrador nem tartozik a földkerekségnek azon
részei közé, melyet a magyar közönség valami
nagyon ismerne. Ez az arktikus félsziget kivül
esett a világháború csataterein, egyebekben pedig kevéssé vonzó jellegű ahhoz, hogy oda maf j a r államtitkárok és egyéb kiváló állású egyéniségek magukat tenulmányutra kiküldessék.
Ilyerformán a rája vonatkozó ismeretek a puszta
neven nem nagyon terjednek (ülés azt hisszük,
hogy nagyon meg volna akadva még az a magyar földrajztanár is, akitfii azt kiyánnák, hogy
Labradorra vonatkozó ismereteit tiz sorban vesse
a papírra.
Pedig, ha a hirek igazak, Labrador alkalmasint rövidesen belekerül az érdek ődés homlokterébe. Newyork ból hozza hírül a távíró,
hogy a labradori folyók vizében igen nagy
mennyiségű aranyat találtak, amely aránylag
m ' g az alaszkai folyók aranytartalmát is felülmúlja. A hírre az Egyesült Államokból és Kanadából a szerencsevadászoknak máris egész
légiója indult meg Labrador felé s az angol
hajózási vállalatok máris arra számítanak, hogy
a kivándorlók özöne fogja ellepni hajóikat.
Ugyanaz a történet fog ismétlődni, amely Alaszkában játszódott le két évtizede: az aranynak
a láza egy ujabb területet fog elhódítani a sarkvidéki éjszakától és az őstermészettől.
Sajátságos az arany históriája az u'olsó nyolcvan esztendő folyamán. Mikor a komoly közgazdasági tudósok már aggodalmaskodni kezdtek a mult század negyvenes éveiben, hogy a
föld aranyké-zleiei kimerü őfélben vannak és
kénytelenek leszünk pénzrendszerünket más alapokra fektetni, érkezett meg Európába a kaliforniai aranytelepek felfedezésének hire. Akkor
K tlifornia volt az elérhetetlenségek országa. Egy
áttalan kontinensen, rézbőrűekkel csatázva kellett a fehér embereknek magukat keresztüitörniök, hogy óceántól óceánig eljussanak az ígéret
földjé é. Két évtized múlva felfedezték a délafrikai aranymezőket, majd utánuk az ausztráliai
telepeket, megint éppen olyan nehezen megközelíthető viszonyok közepette. Az alaszkai
aranytól már beszélni sem kell; minden újságolvasó ismeri azt a különb értékekhez is méltó
heroikus küzdelmei, amelyet a szerencse után
rohanók folytattak a sárga porszemek fornrájáb n jelentkező kincsek meghódításáért az arktikus
vadon minden veszedtlmével, zordomágával,
fagyával.
Alkalmasint ez fog ismétlődni most L bradorban is. Ugy látszik, bogy ar nynak, vagy
még inkább az aranyért küzdő embernek tragikuma az, hogy az arí ny rejtőzik előle és csak
nehezen, a természetid viVott mak cs harc árán
ergedi magát meghódittalni. Viszont az sngciul beszélő társadalomnak szerencséje, hogy az
utolsó száz esztendőben felfedezett minden arany-

mező amerikai vagy angol területen fekszik és
a newyorki és londoni tőzsde körül feltömörülő
gazdagságot és hatalmat gyarapítja.
Az aranyért, egy sárga elemért, amely önmagában, a tudomány szempontjából, de az
éhező errberre nézve is értéktelenebb, mint egy
ugyanakkora darab kenyér, újra megindul a
küzdelem. Először százak és százak csontjii
jelzik az aranytelepek felé vezető utat, bűntények, gyilkosságok tarkítják a közgazdasági történelemnek az uj fejezetét. Azután jön a sze-
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rencsevadászok nyomán a technika, a nagykapitalizmus, amely vasutat épit, műszaki berendezéseket létesít és dübörögve tapos el
embert és természetet. Százezrek elpusztulnak,
hogy nagyvárosok palotáiban, ragyogó tengeri
fürdőkben egyesek, nagyon kevesen haszonélvezők módjára duskálódjanak a kiásott és kimosott kincsek hasznátxn. Fent pedig, a labradori füzesek végtelensége fölött hidegen szikrázva, szinte gúnyosan vi'ágiija meg az örök
téli éjszakát a kéktően csillogó északi f é n y . . .

Bethlen tájékoztatta külföldi útjáról a pártok képviselőit.
(A Szeged budapesti tudósítójától.)
Bethlen
István gróf miniszterelnök, aki tegnap az egységespárt és a többi párt vezetőit tájékoztatta
külföldi útjáról és a jóvátételi bizottság döntéséről, ma délben egynegyed 12 órakor a képviselőház miniszteri tanácstermében a jobboldali ellenzék vezetőit fogadta. A miniszterelnök előtt ez alkalommal megjelent Apponyi
Albert gróf, Andrássy Gyula gróf, Zichy János
gróf, Ugrón Gábor, Haller István és Meskó
Zoltán. A miniszterelnök bizalmasan tájékoztatta
a jobboldali ellenzék vezetőit külfö'di utjának
eredményeitől. A megbeszélésen résztvett Diruváry Géza külügyminiszter is. A miniizterelnök
magához kérette Kállay Tibor pénzügyminisztert
is, 6 azonban ma délelőtt a * pénzügyi tanács
ütésén vett részt és emiatt a Házban nem
jelenhetett meg. A miniszterelnök délben a
baloldali ellenzék vezetőit fogadta: Vázsonyi
Vilmost, Rassay Károlyt, Rainprecht Antalt,
Peidl G ulát és Peyer Károlyt.
Az országos pénzügyi tanács ma délben tartott ülésén Kállay Tibor pénzügyminiszter behatóan tájékoztatta a tanácsot külföidi u'jának
eredményeiről és az utón szerzett benyomásai
tói. Bár a jóvátételi bizottság határozatának

szó szerinti szövege nem látszik kielégítőnek,
mégis remény van atra, hogy a kormánynak a
további tárgyalások sorén sikerülni fog olyan
megoldást elérni, amely az ország pénzügyi és
közgazdasági konszolidációjának megalapozását
fogja eredményezni. A pénzügyi tanács ezután
ugyancsak a pénzügyminiszter előterjesztése
alapján két én félmilliárdban állapította meg
azt az összeget, amit a pénzügyminiszter az
államháztartás továbbvitelének céljára legközelebb az Állami J;gyintizettől hitel gyanánt
igénybe vehet.
A jóvátételi bízottsággal kapcsolatos hírekkel
ellentétesen a magyarországi nyilatkozatokról
megállapítják, ho^y a bizottság határozata a
magyar kérdésb n távolról sem
tekinthető
kompromisszumos megoldásnak.
Franciaország
a tprgyalások során egyáltalán nem tett kísérletet arra, hogy a kisántánt képviselőit rávegye
a jóvátételi követelések elejtésére. A bizottság
ülétért a szövetséges delegátusok azt hangoztatták, hegy Magyarország gazdag agrárállam,
melynek helyzetét semmiképen se lehet Ausztriáéval Összehasonlítani. Anglia és Olaszország ki1 jelentette, hogy az ellenjavaslat nem akar
moI ratórium lenni Magyarország számára.

Nagy vihar Z a l a e g e r s z e g miatt.
(A Szeged budapesti tudósítójától.) A nemzetgyűlés mai ülését egynegyed 12 óra előtt nyitotta meg Scitovszky Bé'a elnök.
Petty Pál, a 3. számú biráló bizottság előadója beterjeszti a bizottság jelentését Knaller
Győző választásának érvénytelenítési iránt beadott panasz tárgyában. A biráló bizottság a
panaszt a házszabálvok 62. §-a értelmében,
mint alakilag kifogás alá esőt,
visszautasította.
Knallert végleg igazólt képviselőnek jeieatetse ki.
Mátéffy Viktor, a közgazdasági és pénzügyi
bizottság előadój-j beterjeszti a bizottság jelentését az építés előmozdításáról és megkönnyítésétől szóló törvényjavaslat tárgyában.
Ezután az indítvány és interpdlációs könyvet
olvassák fel. Az interpolációs könyvbe 15 interpellációt jegyeztek he.
Ezután Putnoky Sándor, az árvizsgáló bizottság előadója beterjeszti a bizoitság jelentését a
nerr zelgyülés által 1922 junius 1-től december
l-ig foganatosított bevételekről és kiadásokról.
Mikovényi Jenő, a mentelmi bizottság előadója
beterjeszti a bizottság jelentését. A Ház a
következő képviselők mentelmi jogát függeszti
fel: Lakó Imre mentelmi jogát súlyos testi
sértés vétsége miatt, Vanczák János mentelmi
jogát sajtó helyreigazító nyilatkozat le nem
edása miatt, Szilágyi Lajos mentelmi jogát sajtó
utján elkövetett iágaim zás miatt, Rainprecht
Antal mentelmi ügyét sajtó utján elkövetett
rágalmazás vét-ége miatt, Vanczák János mentelmi jogát hatrendbeii sajtó utján elkövetett
rágalmazás vétsége miatt, Sándor Pál mentelmi
jogát szabadsiombitorláu miatt.
Az elnök napirendi indítványt tesz, mely
6zerint a Ház iegköze ebbi ülését junius 5-én
délelőtt 10 órakor tartják.
Ezután áttérnek az interpellációkra.

Alföldy Béla: Egyes fogtechnikusok orvosi
működést fejlenek ki, ami nem egyéb kuruzslásnál. A levizsgázott fogtechnikusok száma
230—240 főre tehető, de ennyire lehelő ázol:
száma, akik nem vizsgáztak és csak kuruzslást
folytatnak. Kérdi a kormányt: van-e tudomása
arról, hogy az iparigízolvánnyal biró fogmüíes
iparosok az egész országban, de különösen a
fővárosban fogorvosi hatáskörbe tartozó müveleteket végeznek és hsjlandó-e a kormány az
idevonatkozó törvényes rendelkezéseket hatályosabbá tenni és a büntető szankciókat oly iránybin
módosítani, hogy a kuruzslás lehetetlenné váljék.
Vass József népjóléti miniszter: V«n tudomása
arról, hogy az iparigazolvánnyal ellátott fogtechnikusok orvosi hatáskörbe tartó'ó müveiele kft is végeznek. Minden gazdasági kérdéstől
függetlenül a közegészségügynek tallózunk azza ,
hogy megakadályozzuk embertárssink egészségének esetleges tönkretételét.
A gabonaellátás.

Farkas Tibor az állami gabonaellátás tárgyában interpellál. Kéri a közélelmezési minisztert, tájékoztassa a nemzetgyűlést arról az
akcióról, melyet a gabonaárak szabályozását a
megindított.
Bud János közélelmezési miniszter: A mult
év októberében 11.700 korona volt a buza
métermázsája. Ettől az időtől fogva először is
a kiviteli illetékek felemeléie, másodszor amiatt,
hogy a földadót természetben is le 1 heteit ró i
és ezért erős kínálat jelentkezett a piacon, a
buza ára fokozatosan esett és december vége
felé 9 2 0 0 - 9 5 0 0 koronára szállt alá. Ettől
kezdve azonban egészen érthetetlenül áremelke
dés következett be, mely a legélesebben januárban jelentkezett. Január közepén 14.700 koronával jegyezték a gabona métermázsájá>. Nem

S Z B OBD
akarok ennek részleteire áttérni, de ez éppen belügyminisztert: hajlandó-e elrendelni az inabban az időben történt, amikor a levegő tele ternáló tábor feloszlatását és a felsorolt esetekvolt a korona áresésének varázsával. Kétségte- ben a vizsgálat
megindítását.
len, hogy volt spekuláció is és azt is le akarom
Rakovszky Iván belügymiaiszter: Az Eizterszögezni, hogy ez nem határidő üzlet volt, ha- gályos által felhozott vádak három kategóriába
nem határozott effektív üzlet. A tőzidével való tartoznak. Az elsőbe azok, amelyeket most
megállapodás utján sikerült a játékot kiküszö- hallott először és amelyekre vonatkozóan azonbölni és ennek az lett a hatása, hogy az árak nal megindítja a vizsgálatot; a másodikba,
kezd'ek mérsékelten alakulni. Lementek 12— amelyeket már megvizsgáltatott a képviselők
12.400 koronára és ezen a nivón hosszabb panasza alapján. Edelmann ügyében, aki ellen
időn át tartották magukat. Mikor a korona új- a rendőr kardot használt, az a tényállás, hogy
ból esni kezdett, a gabonaárak isméi emelked- a rendőr rajtakapta Edelmannt, hogy baraktek. Április havában, amikor a világpiacon ko- deszkákat lopott és adott el. A legsúlyosabb,
moly árel'olódások következtek be, a gabona- amit
Esztergályos felhozott,
a nőknek a
árak ismét emelkedő irányzatot vettek fel és nemi betegségek szempontjából való megvizsennek következtében április végén 28—30.000 gálása. Ezt az ügyet, mikor tudomására hozták,
koronával fizették a buza ár*t,
olyan fontosnak tartotta, hogy nem is belügy— Az aranyparitást általában helytelenül ma- miniszteri közegekkel, hanem a népjóléti miniszgyarázzák. Az aranyparitás alatt rendszerint térium közegeivel indította meg a vizsgálatot.
azokat az árakat értik, melyek az 1913. évi A tényállás az, hogy az internáló
táborban
árakhoz idomulnak.
Engedelmet kérek, az erősen elszaporodtak
a venerids betegségek.
aranyparitás a kö'ünbözó termények árábaa Egyes férfiaknak sikerült bejutni a nöi barakcsak az lehet, mely a világpiacon érvényesül. kokba és erkölcstelenségeket követtek el. A
A világpiacon is még a legj -bb va<ut«k mellett tábor parancsnokának kötelessége volt ebben az
is különböző okokból eltotúdások történnek és ügyben rendet teremteni. Az orvos elrendelte
ezek igenis kell, hogy nálunk is érezessék ha- a nöi internáltak megvizsgálását, azonban azt,
tásukat. Mi tulajdonképen
azon az aranypari- aki nem akarta magát alávetni a vizsgálatnak,
táson tulmentünk és kell, hogy tulmenjük a nem vizsgálták meg. Amióta a belügyminiszteri
gazdasági élet természetes törvényeiből kifolyó- székei elfoglalt, mindent elkövetett, hogy a
lag. Az úgynevezett expirt áralakulást illetőleg zalaegerszegi tábor állapotain javítson és igy
egy tévedésről van szó. Nálunk
mindenki ruházat, élelmezés és ellátás dolgában sokkal
importparitással
dolgozik, amely ezidőszerint jobba* ma a viszonyok, mint azelőtt. Maga is
31.000 - 31.500 korona között mozog. Ha azt szeretné, ha következnék az az idő, amikor
vesszük, hogy de fakto kiviteli illetéke* is van- nem keli már félni a társadalmi mozgalmaktól.
nak érvényben, akkor tulajdonképen messze tul
Esztergályos János a választ nem ve»zi tudovolnánk az importparitáson. Vannak feleslegeink másul.
és nagy nemzetgazdasági é dek, hogy ezek
Kitör a vihar.
megfelelő ár mellett és megfelelő időben külföldön lehessenek. A kormány gátat akart vetni
Az elnik fel akarja tenni a kérdéd: tudominden olyan áralakulásnak, mely nem felel másul veszi e a Haz a miniszter válaszát? Az
meg a mezőgazdasági élet természetes foly .ma- ellenzéki képviselők, főleg a szociáldemokraták,
tá >ak. Ezt a szempontot kö>ette a kormány és ebben a pillanatban viharban törnek ki, a
semmiféle külén erőszakos beavatkozás nem közbekiáltások eiész árada'át zúdítják az egy- i
történt ebben a kérdésben. Én és a kormány
arra az álláspontra helyezkedtünk, hogv a közgazdasági élet önmagát fegyelmezi. Még a kiviteli kérdésekre akarok ki'érni, Ez egyike a
legnehezebb kérdéseknek. Ez végeredményben
(<4 Szeged tudósítójától.) A májusi közgyűlés
nem az állam pénzügyi helyzetének megjavu- eUŐ napján ke nény harcok színhelye volt a
l á s t célozza, h»nem célja a gabona árának i közgyűlési terem, pedig a súlyosabb természetű
azon a nivón való tartása, mely a tár*adanfi kérdések, igy a póthitel és a Rikóczi-tér ügye
rétegek megélhetését lehetővé teszi. A jelen nem is került tárgyalás alá. A városatyák
körülmények között erősen közeledünk a nor- szokatlanul nagy számban vonultak fel, pedig
máskor a hőség mindig kellemesebb szórakomális gazdasáfi élet kialakulásához.
zásra
csábította a városi konvent tagjait. Ez a
Farkas Tibor reflektál a miniszter válaszára.
Bátmennyire figyelemmel is hallgatta a minisz- kö gyűlés azonban érdekesnek, változatosnak
ter válaszá*, az általa felvetett kérdésekre nem ígérkezett, a tárgysorozat viharokat rejtett magában és a napirendre tűzött ügyek egyéHi,
hallott megnyugtató válasz*.
F. Szabó Qéza kérdést inléz a kereskedelmi vagy csoportérdekeket érintettek. Az érdeklőn.iniszterhez: hajlandó-e a közalkalmazottak és dés tehát nem volt indokolatlan és a közgyűlés
nyugdijasok vasúti menetdijkedvezménye tárgyá- is teljesen megfelelt a várakozásnak. Röviden
talán ugy jellemczhelnők legtalálóbban a szerban kibocsátott rendeletét revizió alá vanni.
dai közgyűlést, ha azt irnók, hogy ezen ü'köFarkas Tibor az összkormányhoz interpellál
zött össze leghevesebben a lakók és a háztu1 izonyos kölcsöa körül felmerült egyes jelealajdonosok pártja, mert az idegen föltétlenül
ségekről. Kérdi: hajlandó-e a kormány korláugy lá'ta volna a helyzetet, hogy a toronyalatti
tozni azt az üzérkedést, melyet egyes bankok partamentben ez a két párt viaskodik állandóan
végeznek az állam és a gyámpénztar pénzével. egymással. A polgármester pedik ismét csillogUmét Zalaegerszeg. tatta taktikai és dipiornáci.ii kép sségeit és minden kérdésben diadalra vitte a tanács viharvert
Esztergályos János a zalaegerszegi internáló zászlaját.
tábor ügyében interpellál. Azt mondja, ho«y
amióta a bizottság ott járt, még rosszabbá vált
A polgármester havi jelentését kevéa figyeaz internáltak helyzete. Eseteket sorol fel, igy lemmel hallgatták v>gi4, de nem is tudhattak
e*yEdelmann nevü egyén állítólagos megverését. volna meg belőle semmi ujat. Dd már a tárgyAz esetet a lehető legapiólékosabban mondja sorozat második pontjánál, Csanád megye körei. Majd Bokor fogalmazóról beszél, aki k ü ö - iratának tárgyalásénál megtöriéni az első felszónösen a 18—19 éves egyéneket üldözi. Ezután lalás. Csanádmegye ugyanis a mezőgazdasági
Nelsler Lipót sgent provokatőrről beszél, aki és az ipari hitei kérdésének megoldása ügyében
Bokor alkalmazottja. Egy ízben öt (Esztergályost) intézett feliratot a kormányhoz és hasonló szelis felkereste és útlevelet kért tőle. Majd egy nö lemű akcióra kérte köriratban a társtörvényhamegverelését mondja el ponlról-pontra. A fog- tóságokat. A körirat szerint a hitel hiánya a
lyok ugy érzik magukat, mintha
Ostenburgnál, mezőgazdasági és az ipari többtermelés legnavagy Héjfaséknal volnának fogva. Kérdi, hogyan gyobb kerékkötője és éppen azért a tökét törtűrheti tovább a kormány ezt a hóliórmuiiKát? vényhatóságiig kötelezzék arra, hogy a koszt(Elnök rendreutasítja ezért a kifejezésért.) Ezután üzlettel hagyjon fel és elsősorban a hiteligények
egy halálesetet ad elő. (Reisinger a padot veri : szolgálatába álljon. Ottovay Károly j vaslatára
Halálos betegeket is ott tartanak! Még azok is a közgyűlés kimondotta, hogy a fölterjesztésbe a
veszélyesek erre a kormányra.
Rothenstein: nem csak a mezőgazdasági és az ipari hitei
Amig meglesz a zalaegerszegi tábor, nem fogunk szükségességére hivatkozik, hanem a kereskehallgatni. Reisinger tovább veri a padot, mire delmi hitelt is kiemeli.
t.z elnök rendreutasítja. Pelkiáltások a jobbA páritusa azonban elementáris erővel tört
oldalon: A mentelmi elél Reisinger:
Hiába ki a következő pontnál. A tanács — a pénzügyi
visznek a mentelmi elé, akkor sem haligatoki) bizottság javaslata alapján a vízdíjak nyolcvanEsztergályos ezután a nkacsázás'
internáló százalékos emelésére tett előterjesztést. A kistábori szakkifejezést magyarázza me£. Kérdi a gazdák tömör, de ebben a kérdésben érdekte-
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ségespárti képviselők felé. Az elnök nem képes
a nagy zajban enunciálni. Fel kell oszlatni, fel
keli oszlatni l — kiáltások hangzanak a szoeiáldemokraták részéről. Közben a padokat verik,
a vihar nő. Az egységespárii képviselők eleinte
nyugodtan hallgatnak, majd reflektálnak a
közbeszólásokra. Farkas litván: Európa szégyene.
Fel keli oszlatni a zalaegerszegi internálótábort.
Ráday Gedeon:
Komédia. Müfelháborodás.
Bartos Andor: Nem lehet minket terrorizálni
Esztergályos: Aki védi az ilyet, az is bestia.
Czettler: Szégyeljék magukat. Reisinger Ferenc:
Addig nem lesz rend és nyugalom, amig a
zalaegerszegi internálótábor! fel nem oszlatják.
Az elnök teljesen tehetetlen a nagy viharban,
percekig rázza a csengőt, a képviselők azonban
csak nem akarnak elhallgatni. Többször belekezd az enunciálásba. Végül az elnök az egységespárti képviselők felé fordulva felveti a kérdést, tudomásul veszik-s a miniszter válaszát.
Az egységespártiak mind felállnak. A szociáldemokraták felé fordul az elnök és felveri a
kérdést, hogy kik nem veszik tudemásul a
miniszter válaszát. Erre az ellenzéki képviselők
mind felállanak.
— Többségben vagyunk, kiáltják az ellenzéken. Az elnök elrendeli a képviselők megszámlálását.
Éhn Kálmán közbeszól: Komédia az egész.
Erre a szociáldemokraták újból nagy lármábaa
törnek ki. Reisinger hangja süvit Éhn felé:
Komédia a maga jelentése. Csalt a jelentéseivel.
(Felkiáltások: Rendre, rendre!) Végül a soros
jegyző jelenti a számlálás eredményét. Az elnök
kihirdeti, hogy a miniszter válaszát 41 képviselő
tudomásul vette és 21 nem vette tudomásu', A
felizgatott kedélyekre való tekintettel az elnök
az ülést öt percre felfüggesztette.
Szünet után Ős tör József a soproni szőlősgazdák érdekében interpellál, majd Esztergályos
János interpellációja után — amelyben a sávolyi
munkáskizárásokat tette szóvá — az ülés egynagyed négy órakor véget ért.

Győz a t a n á c s minden vonalon.
len oldalán kissé gúnyosan és kissé keveselve
felhangzott a vélemény: Csak?
Mihálovics
Dezső háztulajdonos szólalt fel először és egy
mondatban azt javasolta, hogy térjen a kérdés
fölött napirendre a közgyűlés, ha mégis emelni
akar, akkor is csak ötven százalékkal emeljen.
Dr. Kovács József (háztulajdonos) már hosssabb
beszédet tartott és komor szinekkel ecsetelte a
háztulajdonosok szomorú helyzeté*. Balogh Lajos (háztulajdonos) állandó helyeslése küzben
azt javasolta, hogy most ne határozzon a közgyűlés, h'.nem előbb küidjfln ki egy bizottságot annak a megvizsgálására, vájjon milyen
méríékbea növekedett a vizmütelep rezsije.
A háziunk állásfoglalása meglep tés volt,
amennyiben a közgyűlés legutóbbi határozata
értelmében a vízdíjakat nem ők, hanem a lakók
fizetik, tehát a lakóknak lenne okuk a tiltakozásra. Hogy miért tiltakoztak mégis a háziursk,
azt nem árulta el senki. Wimmer Fülöp a tanács
javaslata rrellett szólalt fel. Kifejtette, hogy a
vkdijak emelését az általános drágulás, az
üze ni költségek növekedése teszi szükségessé
és a város pénzügyi helyzete nem birná el a
differenciát. Balogh Lajos is felszólalt és a
csőrepedéseken keresztül elillanó vizeket követelte a tanácson.
A tárgyalás természetesen nem ment ilyen
simán, állandó zúgás, elnöki csengetés kisérte
és a polgármester ugy látta az elnöki emelvényről, hogy veszélyben van a tanács javaslata. Hirtelen átvette a vezénylelet, a meggyőzé
érvek egész arzenálját sorakoztatta fel, még pedig olyan eredménnyel, hogy amikor szavazásra tette fel a kérdést, Mihálovics napirendi
indítványa mellett csupán maga az indítványozó szavazott, amint valamelyik városatya gúnyosan megállapította — „egyhangúlag".
A vihar ujult erővel tört ki a Világos-utca
kikövezész körül. A tanács ugyanis elutasította
az alsóvárosiak ilyen irányú kérelmét, de a tanácsi határozatot dr. Tóth I nre megfelebbezte
és most hosszú orációval érvelt az alsóvárosiak igaza mellett. Magyar József, Csonka Qergely és dr. Krausz József is támogatták fölszólalásukkal. A tanácsi zászló ismét veszélybe
jutott, nagy veszedelembe, ugy hogy a polgár-
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rcesfer más fegyverhez nyalt. Odasúgta az előadónak, hogy javasolja a kérdés visszaadását
juniusig — részletesebb előkészítés céljából. Az
előadó meg is tette a javaslatot, dr. Tóth Imre
azsnban ismét beleszólt, amire pedig a polgármester válaszolt és válasza példa lehet minden diplomata előtt. Hivatkozott arra, hogy
nemccak a Világos-atca vár a kikövezésre és
nem azt sz utcát kell kikövezni, amelynek kikövezését a leghangosabb
emberek követelik,
hanem azt, amelynek kikövezését a közérdek
kívánja. Az egész Alsóváros nem fizet annyi adót,

amennyi a Világos-utca kíköverésére szükséges.
A vezér ismét győzött, még Tóth Imrét is
meggyőzte, aki belátva tévedését, hozzájárult a
tanács javaslatához.
Hasonló harc du ! t a hotnokdijak felemelése,
az iparotok által bért kedvezményes földbérlet
megtagadása körül is, a kéményseprési dijak
százötven százalékkal javasolt felemelése fölött
pedig ismét összemerköztek a házi urak a lakókkal. A bérkocsi-tariíát felemelte szintén a
kö"j?yülés, amely ezzel véget is ért. Pénielrn
folytatják, amikor a póthitel lesz az első íéroy

Megcáfolták a z uj n é m e t t e r v e k hirét.
A Reuter Iroda annak a tudvalevő alsptalan gazdasági sikerről van sző, amelyek egymástói
kijelentésnek kapcsán, hogy Németország három elválaszthatatlanok. Poincaré január 11. óta
képviselője Londonba érkezett, hogy az angol bf'szédeioen csökkentette az akciót. Beismerte,
kormánynál a jóvátétel kérdésében puhatolódzék, hopy az akció óriási fontosságát előbb kellett
arról értesül, hogy mértékadó
körökben arról voina látni. Poincarénak nem volt iqaza, amimitsem tudnak.
Az angol kormány álláspontja kor a németekkel való együttműködésre és a
a jóvátétel kérdésében teljesen változatlan
és németek jóakaratára számított. B* akarja bizoszó sem lehet arról, hogy Németországnek ta- nyítani, hogy még mindig a január 11-iki renácsokat adjon ujabb javaslata tekintetétien, zsimben élünk. Poincaré tagadólag közbeszólt.
amely Franciaországra és Belgiumra nézve el- Tardieu folytatja: A német kormánynak nem
fogadható volna. Németország teljesen ismeri volt igaza, amikor azt hitte, hogy ha fgy tranAngolország nézetei!, melyeket a küiügyi állam- cia katona bevonul Essenbe, a külföldi h a t á titkár több ízben barátságosan kifejtett. Ez a rnak nyomást gyakorolnak a francia kományra.
kérdés Franciaország és Németország ügye,
Bjchumban a mai nap a kora reggeli órsk
amelybe Anglia nem avatkozik be és noha kivételével nyugodtan telt el. Reggel a zavargó
Angolország szt kivánjp, hogy kielégi ő javaslat elemek lövöldözni akartak a tűzoltóságra, de
tétessék, az angol kormány minden erre a kér- elzavarták őket Sebesülés nem történt.
désre irányuló akciótól teljesen távol
tartja
Az Havas hivatalosan jeienti: A német sajtó
magát.
által terjesztett hirek ellenére a franciak sem
A kamarában a jobboldal heves támadást Bochumban, sem Wanneban sehol sem avatintézett a rzenáius ellen, mig a baloldal mel- koztak be, hogy a rend helyreálliítassék. Vasárlette tűntetett. Ezután Tardieu kijelentette, hogy nap óta teljesen nyugodt a helyzet. Valótlan,
a Ruhr-hitelt megszavazza.
A Ruhr-vidék ma hogy Bochumban tegnap 18 an meghaltak és
ugyanaz, mint Verdun volt a háborúban. Az 80-an megsebesültek. Épp ugy valótlan az a
akció jogosult és két célt kell követnie, hogy Í híresztelés is, hogy a franca csapatok a bochumi
a birodalom akaratán és a ruhrvidéki meden- j rendőrségnek fegyvereket adtak és hoey a
cén úrrá legyen. Egyrészt politikai, másrészt » franciák fegyverrel látták el a kommunistákat.

„Nagymagyarország nélkül minden megoldatlan marad Európában."
(A Szeged tudósítójától.) Már jóval fél kilenc
óra előtt sűrű sorokban jöitek a Tisza-szálló
nagytermébe szok, akik meg akarták hallgatni
Dréhr Imre nemzetgyűlési képviselő előadását,
melyet a szegedi kereskedelmi és iparkamara
felkérésére tartott meg ma este a képviseld, aki
csak néhány nappsl ezelőtt tért visszi Prágából, ahol a nemzetközi kereskedelmi konferencián Magyarország egyik kiküldöttje volt.
Dréhr Imrét előadisa előtt Wimmer Fülöp
üdvözölte. Rövid szavaiban megköszönte a képviselőnek, hogy lehetővé tette Szeged város
kereskedőinek és iparosainak, hogy nagyvona'u,
értékes előadását meghallgathatja. E-utan Dréhr
Imre állott fel, hogy megkezdje előadását.
— Kétségtelen, hogy túlnyomó részben a
gazdasági szükségletek diktálták mindenkor az
emberiség fejlődését, — kezdíe elő;idas,át Dréhr
Imre — országok és nemzenek társadalmi s politikai kialakulását. Magyarország ép és egész
területe egy teljes termelési közösség volt, mely
most, szertebontva, öt termelési tökéletlenséggé
szakadt szét. Ami tehát Magyarország lakosat
boldogulásuknak biztosításra összetartotta, hozzávéve a geologiai egységet is, .az az egységes
életképességből öt életképtelenséggé mállott.
Felve'ették azt az eshetőséget, hogy a volt
osztrák-magyar monarchia életszükségleteinek
pótlására dunai konföderáció alako jon. Hol v m
ehhez a felemelkedettség és tárgyilagosság ? És
n e m az
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mert hiszen az egy inkább változó, mi it állandósuló alakulat volt, — hanem hiáxyzik
Magyarország teljessége,, amelyet fennra a a d ííá: ak
tör-énel;nt éi- g:-das£gi természete visszaáili ott
a legnagyobb fe fo dui^s után is. Nagy-Magyarország visszaállításával minden megoldodik,
e
nélkül minden megoldatlan
marad
Közép
Európában.
— A statisztika bizonyítja, bogy amiből M tgyarország egyik részének st k.a van, a másik
nak kevese vagy semmije és a
kiegyenlítést
most a politikai határok lehetttlenné Úszik. A
26 millió iiold erdőségből Csonka.nagyarorf.zá»inak például alig négy millió maradt, vagyis
egy nyolcada. Mig a két és félmillió métermázsányi évi sólermdésból Csonkamagyarországra egy lat sem jut, addig Románia oly

sófeleslígekkel rendelkezik, hogy ezt a termelést, éppen a hódKott területen, — tefrte teljesen elhanyagoltatja. Evenként mintegy egymillió métermázsa sóra van Csonkama^yarorszégnak szüksége és a jelek azt mutatják, hogy
sószüksé^letét a megcs^nkuít állam nem á
máramarosi bányákból fedezi, sőt Jugoszlávia
is német rót importál az azelőtt használt máramarosi ra'gyar só helyett. Hol van itt a pali
tikai határokkal elválasztott ierűíetek gazdasági
kiegyenlítődésének a lehetősége?
— A megmaradt magyar terület kereskedelmének, ugy szintén az elszakadt tészek elválasztott kereskedelmének kialakulásáról csak akkor lehet megközelítően reális képet kapni, ha a
mai és a volt magyar területek közti kereskedelmi forgalom szabályozódik, mert hiszen a
mai állapotból kiindulni nem lehet, tekintettel
arra, hogy a most elkíüö ítélt területik egymással való árucseréje a legkisebb mértékre
szorítkozik és amit azelőtt — belterületen lévén — egymástól vetlek és agymásnak adtak
el, azt az elszakadás óta küiíó forrásokból merítették, illetve külsőbb piacokra juttatták el. A
jövő hamarosan eldönti, hogy amit az az öszszes magyar területek főként egymásnak termeltek, azt egymás között fogják-e ezután is
kicserélni. A magy T külkereskedelem a teljes
egyEég idején skuv mérlegü volt, most a szétszakadás következtében az egység e; yüttefebb
aktív arányait sehol -sem látjuk kibontakozni,
Metve az egyik rész kialakítható aktív mérlege
csak a másik rész passziv mérlege árán élhető el
— A bankó*, t a k a e p^iztáiak és ^ - g ^ n vállalkozások az elszakadás kö>eue tébe —
egyelőre m e g ' l a i t .k idt.g!ene« forgalmún
azonban nagyszaná u tneasze kih *tó gizd-*ságt
vállalkozások csak ott för'éniie' ek a szé válás
ó'a, ahol ezt a t á!iam%dck s ü - g ' s éize p i r . n csolta és az á la"i rendkívüli aldoz iokk 1 hattj ó»an t imogatt >. A nagyvonalú magánváliaíkor.4sn*k se n a csonka, sem az elszakadt ma
gyár területeken nyomat sem látjuk, mé* mm
dig cs^k a konjunkturális és átmteretilv g ránylag nagy has.not ígérő üzletek dominálnak, az
alkalmi spe kuláció érvényedül és még igín
messze vagyunk a tőkeb«fekte<éutek attól a
korszakától, amelyben a normális kanntozas

gyakorlatához térhetünk vissza.
— Az alkalmi spekuláció néhány tízezer felszerelt csatirán kívül nincs foglalkozási ág,
amely a Hamburgtői Konstantinápolyig és Danzingtól Athénig terjedő, mintegy kétszázmillió
embert magában foglaló exisztenciális népblokban a megélhetési színvonal minimumát biztosítva láthatná. Né-neíországról, Lengyelországról, a balti államokról, Ausztriáról, Magyarországról, Cseh-Sz'ovákiáról, Romániáró', Jugoszláviáról, Albániáró', Görögországról, Bulgáriáról,
Törökországról van SÍÓ. Ezeken a területeken a
gazdaságilag egyensúlyozott és szervezett békeidőben sem volt a jólét annyira aránylagos,
hogy évente mintegy két és félmillió ember kivándorlását meg tudta volna akadályozni. A háború u á n a livándor'ási és bevándorlási korlátozások köve,k.-ztéb?n — a nemzetközi munkaügyi hivatal e,yik szakértőjének becslése szerint — 8 milliónál több azoknak a száma, akiket a gazdasági kényszerűség
kivándorlásra
késztetnek, de nem juihatnak ki és most valamennyi sz ezeken a területeken amu^y is nehéz megélhetés további megnehezítését mozdítja elő. Az említett ex'sztenciáüs népblok első
tehertétele tehát nyolcmillió rendes
munkaalkalomhoz egyáltalán
nem jutó és százmilliónál
több tengődő
ember...
— Ilyen körülmények között áll Európa felelt az úgynevezett jóvátételi
kérdés, amely a
máris rettenetes európai nyomor megvámolás4ra épül és tragikumban és meggondolatlanságban betelőzi Európa sorsát. Mi vezethetne
ki ez európai kao«ból ? Az, ha a beszervezett
és természeíileg legalkalmasabb középeurópai
termelések megindulnának. Ilyen beszervezett,
illeive természeiileg alkalmas középeurópai termelési egység volt ip rilag Németország, mezőgazd»sági!ag Nagy-M<gyarország. Mindkettőnek
egységes és egész Európa által támogatandó
továbhmunfeáitatása a bevált produktív irányban kivezető ut lehetne a népmilliók politikai
és főként gazdasági zürzavaráoól: mindkettő
készen áll, hogy ezt a többször teljesített mentőhivatását újból teljesítse és épr>en ezt a két
konszolidációs főalspot csonkították meg, darabolták fel, fosztották meg a gyakorlati élet főfeltételeitől os végül még ujabb és ujabb kalodákat raktiak reáju!, meg nem gondolván, hogy
még a heioták is csak ép karral, ép lább«f,
egészséges és erőteljes testtel szolgálhatják haszonnal urukat, mig a beteg, sőt pusztító kórságba rogyott szo'ga megfertőzi urát, ski a nyavalyákat asután nehezebben viseli el, mint a
szenvedésekben megedzeit pária.
Ezután Dréhr Imre igen érdekes előadásban
statisztikai adatokkal vázolta Csonka-Magyarország helyzetét, ha jóvátételt keliene fizetnie.
M jd igy foiyiaita:
— É« hogy ennyi nincsből miként akarják
volt eüenségtink a maguk méröetetlen sokját
ki enni és hogy áltálában miként kezelik gazdasági erőforrásaink megité ísét, arra főként a
már egyébként is sok caiódást keltet', úgynevezett Millerand-féle kísérőlevél ad útbaigazítást. És eboen a javaslatban benne van a Damokleskardja, amely Magyarország feje fölött f l g g .
Ezután hosszasan és részletesen foglalkozott
a békeszerződése'kel, majd igy foytaita:
— Brü iszeltői Gér.uáig, Louchertöl Ratenau g a legkiválóbb egyéniségek sem tudá« kibont ikozáöt találni, mert a békenüvek alapjához n- m volt szabad hozzár.yulnios, ez az al»p
pedig a s?o!id épitke-'ésre, az á iandóiulást
c lzó kopcepcók kerefztülvitiíére teljesc-n alkatmatl nník ázortyult. És minde.i, a békemüvek al pján megkísérelt kibont ;kozás ezentúl is hiáb va ó k s ' , a nit a leejibban bizonyít
Aner ^a
j s » rtó -to lása é6 vi-szatfonuliíiifa,
mer a reális Amerika jelenleg irreálisnak tartja
Európái l
— Amerika várj Európa k józtnodásanak a
pil-natá' és fr i ^ en j^l arra rrutst, ho^y
Amerikának részletekre /s kidolgozott, kész terve
van az európai konszolidáció
megalapozására
és csa\ aK<or száll síkra, ha az ^dő és j helyzet megérik arr% hogy kizásóUg fzen az alapon t trgy lások induljanak ineg. Ezek szerint
Európán«k e .vetőre tovább kell sülyednie, amig
a fölismerés áxa án s«á >!akul, azután pedig —
győztesre és legyőzöl re való tekintet nélkül —
össze kell ülnie sz összes kulturnépek nemzetközt és a világrendet szabályozó konferenciájának, amt a békemüvek legteljesebb revíziójával egyenlő.

Szeged, 1923 május 13.

8SZEGED
Dréhr Imre feszült figyelemmel hallgatott
előadását * következő szavakkal fejezte b e :
— A gazdasági élet nera ismer diktátumokat,
alapja mindig a szükségletekhez valő alkalmazkodás és a gazdasági törvények irányító
ereje a modern világban mindjobban érvényesülni fog. Ha sók megpróbáltatás előtt is
ál'unk, helyzetünk jó reményekkel kecsegtet
arra a már nem messze vaHS időre, amikor a
gazdasági kényszerűség állandóeitási törekvései
felboritiák a történelmi imprivizációkat, amelyek
Nagy Sándortól Napoleomg és a legutóbbi
világháborúig csak addig tartottak, amig a
népek exisztenciája valahogy elviselhette azokat. A világ legrettenetesebb nyomorán ál csillog a megvár reménység, amely a józanság
ébredésével reánk fog virradni. A Nemzetek
Szövetsége rakta le ebben az elvi alapokat, a
Népek Gazdasági Szövetsége fogja a megváltást meg is valósitant. Erre kell készülődnünk
és a magyar Schulmeisterek ne csak katonákat,
de főként gazdasági bajnokokat neveljenek a
magyar igazság kivivására, a visszahullható jó
8zerenc»e reális megragadására. A feladat régi,
csak a parancsoló kényszerűség ujl Sok hasznosat elsajátítani, rendszeresen dtlgozni, a
nagy fordulatra tartalmilag felkészülni: ez legyen minden magyar tudatos törekvése, csak
ez vezethet a harmadik magyar honfoglaláshoz.
A vacsara.
A nagy tapssal és lelkes éljenzéssel fogadott
előadás után a Tisza-étterem kerthelyiségében
százteritékes vacsora volt, amelyen megjelentek
Dréhr Imre, Görgey István, Szakács József
nemzetgyűlési képviselőkön kivül Somogyi Szilveszter polgármester, dr. Szalay József kerületi
főkapitány, dr. Bottka Sándor főtanácsos, a
szegedi rendőrkapitányság vezetője, Balogh
Károly, Wimmer Füiöp, Ottovay Károly, Plck
Jenő, Pálfy József, dr. Tonelil Sándor, dr. Landesberg Jenő és még ipen számosan.
Az első felköszöntőt dr. Tonelli SSndor kamarai főtitkár mondotta:
— Dréhr Imrét én csak előadása előtt mintegy félórával ismertem meg, ezért most előadásához fűzök egy-két reflexiót. A régi, béke
napokban sok magyar volt külföldön, azonban
ezeknek legnagyobb része csukott sremmel haladt el a külföld hibái és erényei mellett. Nem
volt senki, aki tanult volna, aki belelátott volná
a minket környező államok hatalnas és sorvasztó propagandájába. Ha most meg akarjuk
menteni Magvarországot, erős propagandára
van szükség, de olyanra, hogy azt a külföldön
mindenki megértse.
— Dréhr Imre munkája sokat jelent számunkra és erre a szünetnélküli dolgozásra emelem poharam.
Most Dréhr Imre állott fel:
— Amikor lejöltem ide Szegedre — a magyarságot mennyiie szimbolizáló városba —,
azt tartottam szemem elölt, hogy nem politi
zálni jöttem ide, dacára annak, hogy képvis lő
vagyok És most még is politizálni kivánok.
Ma minden igaz magyar embernek csak egy
kötelessége van: — Bethlen Istvánt segíteni
és támogatni nehéz munkájában.
Tappssal fogadott bezéde után Ottovay
Károly üdvözölte meleg hangon a képviselőket
és kérte őket, hogy tovább is dolgozzanak ugy,
hogy ez a sanyargatott csonkaország végre feltámadhasson. Alig ült el a taps és éljenzés,
mái is uj szónok akadt Görgey István személyében, aki tebbek között ezeket mondotta:
— Amilyen egységes az egységespárt, olyan
egysége? vagyok én Dréhr Imre barátommal
(derültség) és éppen ezért ellent fogok neki
mcnd'ni. Ebben az országban mindeneinek
politizálni kell, mert ma a politika azt jelenti,
hogy élni akarunk. Egész Európában a politika
nem más, mint a gazdasági ké-dés.k komplexuma. Ha mi tehát politizálunk, ez azt
jelenti, hogy bennünket már érdekelnek az
eddig latba nem vetett gazdasági kérdések. Tanulnunk kell és meg kell győzni a külföldet
igazságunkról.
Beszéde végén Bethlen István miniszterelnökre ürítette poharát.
Szivessy Lehel köszöntötte f s l ezután Szakács Józsefet és Pálfy Dánielt. Szakács József
nyomban válaszolt, rövid beszédében hangsúlyozta, hogy ugy látja, hogy kilengések végére
érkeztünk el.
Pálffy Dániel igy kezdte beszédét:

— Többen mondták, hogy nem ak'rnak politizálni, én azonban azt moHdom, hogy ez előtt
a társaság előtt igen is skarok. Akik előtt most
itt állok, azoknak jelentékeny része ellenem volt
a választásokon és éppen azért öt ülök
annak,
hogy végre leleplezhetem vezérüket,
Wimmer
Fülöpöt.
— EJ. BZ ember ma töltötte b« 69-ík éleiévét. (Éljenzés). Ez a fé! emberöltő, amit az
ellenpírt vezére, Wimmer Füiöp ba.átom éltől
lö't S;eged közgazdasági életében, az egy nagy
fényt jelent. Kívánom, hogy továbbra is ilyen
kitűnő testi és szellemi kopdiciókan uolgozbasson városának és hazájának javára. Éjen
Wimmer Fülöpi
Az éljenzés lecsendesedése u'án Wimmer
Fülöp megköszönte -íz üdvözlést, majd számos
szóroklat kö^eíkenett. A társaság nsgyszerü
hangulatban a kíső éjjeli órákban táv írót! el.

Földbirtokok, földbérletek, házak és üzletek
•ladásáf és vételét kögvtiifl

D a t r i l r A n t a l nyug.állpt.tanácsos, 0 . F. B.
r Cll lil
rtllial
által engedélyezett ingatlanforgalmi irodája, tőrv. bej. cég, S z e g e d e n . Iroda :
Attila-utca 7. Telefon: 5 - 6 9 . - Lakás: Stációatca 8/b. Telefon: 13-36.

Belvárosi Mozi

Telefon: Pénztár 582.

Tele'on: I g a z g . 25Ő.

Csütörtökön, május 31-én

Blanche lonteE!elf

a „Kis hazátlanok1' és a „Ginette, a senki
leánya" főszereplijével:

Azonkívül:

Szinmü 6 felvonásban.

Beumarchais örökbecsű színmüve-.

Figaró házassága.
5 felvonásban.
Főszerepben: Hella Moja és Alexander Moissi.
Előadások kezdete: Csütörtökön 3, 5, 7 és 9 ó.ako'.

Tennis?
nagy válásztékaan

rafcef
labda

cipő

®53

Komlósinál, Kölcsey-u. 3.

F

Saját készítésű

ürdőöltöny-klilönlegességök

legnagyobb választékban gyári árban
S o ó s Lrjo'.nít, Oroszlán és Iskolautca sarkán. Bizományi raktár csak nagybani eladásra Loránd L. Budapest, Károlykörut 8. szám.
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Szobafestő, Mázoló és
Cinifestő Vállalat
készit elsőrendű festési munkákat a legjobb kivitelben.

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

sas

40 koronát
kell fizsini junius 1-től hétköznaponkint a
Szegedért és 50 koronát vasárnaponkint. Az
olvasó, aki tudja és látja az árak és a drágaság
végeláthatatlan tornáját ismeretlen raőgcsságokig,
mellettünk fog állani most is, aminthogy együtt
küzdünk egy jobb, igaz Magyarországért, liberális
hazáért, mellettünk fog állani most, mert tudja,
hogy a Szeged nem önző érdekeket szolgál,
hanem mindenkiirt küzd, aki a magyar ugar
szülöttje.
Nera is tartunk lépést a drágasággal, hiszen
sokszorosan többe kerül ma a l»p előállítása,
mint negyven, illetve ötven korona, csupán
enyhíteni kívánjuk súlyos terheiiket. Az olvasó
és a polgár tudja azt is, hogy május
elején,
amikor minden lap drágított, csuk a Szeged
előfizetési ára maradt a. régi. Most azonban
kénytelenek vagyunk a nyersanyagok és a munkabérek folytonos emelkedése miatt a havi
eléfizetést 800 koronára fölemelni.
— Űrnapja, a kezdődő nyár poétikus ünnepe, amelyet a katolikus egyház az oltáriszentség szerzésének emlékére ül meg fényes
és méltóságos körmenettel, parancsol holnap
megállást a munkának. Az Űrnapja mindig
nagy ünnepe volt Szeged katolikus népének,
amelyen a hatóságok mindig testületileg szoktak részt venni s az idén különös diszt ád
neki, hogy a körmenetet maga a megyéspüspök
vezeti.
— Lapunk legközelebbi száma a közbeeső
Űrnapja miatt szombston reggel a rendes időben
jelenik meg.
— Dr. K i s z ó államtitkár hazaérkezett.
Dr. Kószó István belügyi államtitkár és Szeged
nemzetgyülesi képviselője, ma az esti gyorsvonatai hazaérkezett.
— Dokiorrá avatják Shvoy Kálmánt.
Shvoy Kálmán vezérkari ezredes a szegedi vegyes dandár volt vezérkari főnöke a mai napon a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen a második államtudományi szigorlatát sikerrel letette és junius 1-én, pénteken délelőtt
avatják doktorrá. Shvoy ezredest ez alkalommal barátai és tisztelői szercncsekivánataikkal
halmoz ák el és a szegedi előkelő társaság
nagyszámban készül megjelenni a népszerű ezredes dokiorrá a/atas<in.
— 1 mét atnel a viltamoa. I«mét a budape ti példa után. A villamosvasút igazgatósága
már be is nyuj otta a kérelmét a tanácshoz,
Kérve, hogy az emeléshez auja meg az engedélyt. A sz.kaszj-gy árát ötven koronáról hetvenre, a tá -ohági és átszáll- jegyét hetvenről
százra, a g erinekjegyét pedig negyvenre kívánja emelni.
— T m.tvS. Ma délután naey részvéttel
kiséuék örOk nyug lomia néii=»i Bója Ferenc
állami föreá'iskoiai tanár öive^yét, a 84 eves
korában elhunyt Kátay Erzsébetet, akinek halála a C .óger, B5|a, Ka ay és Qárgyán családokat űoriiotta gyász'oa. Az engess elő s>:entrrv.ue az elhunyt ma rónáért junius 1-éa délelőtt
9 órakor lesz a belvárosi templomban.
— Redukálták,a gőzfürdő tizemet. A városi gőzfürdő a nyárra való tekintettel redukál'a üzemé'. A jövő héttől kezdve kedden és
*z rdán zárva mt»-.a ea csupán a hidegfürdő
f o g d látngtiókai.
— Az evangélikus templomban f. hó 31-én, Űrnapján néhai ar. tieihauser József egyházmegyei felügyelő emlékére gyás? istentisztelet, utaua pedig ugyancsak a templomban csanád-csongrad egyházmegyei rendkívüli közgyűlés lesz. A hivek minél nagyobb számban
való megjelenése kéretik.

Köztisztviselők í s nyugdijatok figyel-

n é b e l Folyó hó 29 i h lapokban megjelent
Magyar. Közt. Fogy. Szöv. hirdetményeire vonatkozolag tisztcleitel értesítjük mindazon t. tagjainkat és nyugdijasokat, akik eddig kedvezményes áruikat^árudánkbjn vételezték fel, hogy
azt részükre továbbra is mi fogjuk kiosztani és
nem a Magyar. K^zt. Fogy. Szöv. Vitéz- utcai
árudája. Cukor, zsir, só és lisz'kiosztást junius
hó 4-én megkezdjek, kiosztás a jelentkezés sorsendjében történk Tisztelettel A m kir. államv.
alk.fogy. ÍZÖV. szegedi árudája, Valéria-tér 4. sz.
Francia parfStnBk, legfinomabb szappanok legolcsóbbak a Kek Csillag melletti Belvárosi Illatszertárban.

SZBOPD

Szeged, 1923 május I I .
— Ünnepség Somogyi Károly kanonok
emlékezetére. Néhai Somogyi Károly kanonoknak, a Somogyi könyvtár megalapítójának, aki
a legfejedelmibb ajándékot adta Szegednek,
nemes emlékezetét lassankint betemette az idő,
éppen abban a városban, amelynek egész élete
munkájának gyümölcsét adta. A kulmrpatotán
még csak egy márványtábla sem hirdeti emlékezetét, se az életrajza nincs megírva. Ezt a
mulasztást akarja pótolni legalább részben a
Szegedi Muzeumbarátok Egyesüleie, amikor
idei közgyűlését a legnagyobb muzeumbarát
emlékének szenieli. Az ünnepet, amelyen Móra
Ferenc könyvtárigazgató olvas fel emlékbeszédet Somogyi kanonokról, szombaton délután 6
órakor tartják a Kultúrpalota disítermében.
Meghívták rá a muzeumbarátokon kívül a város vezetőségét, a Kelemen-családot, amely közeli rokonságban állott a nagy magyar kulturemberrel, de szívesen látnak minden érdeklőd 5t.
— Amig v i s s z a t é r h e t . . . A kontárom
megyei Hetény községben a református hívek
bezárták a templomot és kijelentették, hogy
sem segédlelkészt, sem helyettes lelkészt nem
vesznek igénybe, hanem megvárják, amig kiutasított lelkészük Győri Imre visszatérhet.
— Miklós Ödön államtitkár meghalt.
Miklós Ödön titkos tanácsos, államtitkár, Magyarország képviselője a nemzetközi Dunabizottságnál, tegnap Németországból hazautazva
Passtuban szívszélhűdés következtében meghalt.
Hazshozatíla iránt megtörténtek az intézkedések.
Mielőtt m e g v á l n a brilliáns, arany és ezüst értéktárgyaitól, forduljon bizalommal Mülhoffer ékszerészhez
(Kárász-u. 2.) ahol a legmagasabb árban értékesítheti. 813

— A magántisztviselők nagygyűlése. Ma
ede tartották a magántisztviselők nagygyűlésüket a főváron Vigadó nagytermében, melyet
zsúfolásig megtöltött a magánhivatalnokok tömege. A gyűlést Erdőssi Antal nyiltotta meg s
hjngoztafta, hogy a magánalkalmazottakat megílhetésük biztosítása hozta össze. Hangsúlyozta
az összetartás szükségességét Ezután határozati
javaslatot fogadtak el, mely a létminimumot fogíílja magában.
• T. Sckfttz M a g d a fűzőszalonjít Somogyiu ca 15, 1. emelet helyezte át.
9is
— KÖLFÖLD.
A drezdai főpályaudvar
közeliben
összetűzés történt a rendőrség és a munkanélküliek
között. Töhb ember megsebesült. A kommunisták Berlinből nagy erősítéseket kaptak. Ezek azonban éjjel
tovább utaztak. — A kölcsöniigyi bizottság Párisban
ma Amerikával, Belgiummal és Svédországgal megkötötte az egyezményt. Hollandiával é« Svájccal az egyezmény megkötés* küszöbön áll. A kölcsönügyi bizottság
holnap visszatér Londonba. — A francia kamara 305
szavazattal 63 ellenében elfogadta a költségvetési provizóriumot. — Törökország is Lengyelország közétt a
kereskedelmi egyezmény és az egyéb szerződések megkötésére megindull tárgyalások kedvezően haladnak.
Releh Erzai ledolgozott tavaszi é> nyári modelljeinek és blúzainak kiárusítását mélyen leszállított áron
megkezdtük Kölcsey-utca 4. szám.

K o v á c s n é gyermekruha szalonja Szeged, Várutca 4. ízléses leányka- és fiu-kabátok, ruhák,
matrózruhák különleges klszitése.
74i
O l c a ó fürdőkádak Feketénél. Telefon 10—72. 355a
Kállay dr. i o g i a s e m l n á r i a m a P a l l a v i c i n i - u t c a
3 alatt logad agéas nap. T e l e f o n 80.
25a
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KAC—Vasutas. Ma lesz az utoltsó bajnoki
mérkőzés Szegeden, ame'y még nagy érdeklődésre tarthat számot. A SzAK-kai'eldöntetlent
játszó KAC-ot míg a Vasutas csapat legyőzésére is képednek tartjuk, bár a papírforma az
eldöntetlen mellett szól. A mérkőzés fél 6-kor
kezdődik a Vasutas pályán.
A SzAK P^csott. A SzAK I. esapata szombaton reggel Pécsre utazik, hogy vasárnap a
Pécsi Sport Klubbal, a pícsi keraiet bajnokcsapatával mérkőznék a vidék legjobb csapata
cimért. A tartalékos SzAK igen nehéz feladat
előtt áll, mert a halftsrtalékokon kiv'll Vezér
szereplése is kétséges. Ugyanis Vezér lába meg
van dagadva és kérdés, hogy vasárnipig
rendbe jön e ? A SzAK-nak minden tudását
latba kell vetni, ha győzni akar és reméljük,
hogy győzni is fog.

KORZO MOZI
Tel-fon: Igazgatóság 455. Pénztár 11—85.

A szinház hetf műsora:

Csütörtökén, május 31-én
A

filmgyártás

leggrandiózusabb

alkotása:

5 hitvese.
Nagy történelmi dráma 6 felvonásban.
Főszereplők:
Emil Jannings, Paul Wegener, Albert Bassermann, Harry Lidtke és Lydia
Salmanov.
Azonkívül;

Grogg soványító kúrán,
A legpazarabb trükkfilm 1 felvonásban.
Előadások kezdete: Csütörtökön 3, 5. 7 és 9 órakor.

fő idő esetén
« 9 órás előadás a kertben lesz

ÁRGUS

megtartva.

magánkutato intézet

szakértelemmel, szigorú diszkrécióval megbízhatóan nyomoz, megfigyel, informál helyben és vidéken.
I5i

I r o d a : S z é « h e n y i - t é r 6, a k a p u a l a t t .

T e l e f o n : 10—54.

KORZO MOZI

Telefon: Igazg. 455.

Telefon: Pénztár 1185.

Pénteken, szombaton és vasárnap,
junius 1., 2. és 3-án

A Dzsungel csodái. Két amerikai detektív
kalandos expedíciója a vadon honában.

Befejező rész:

III. Az őserdő IV. Fekete Fredd
kalózai 8 fv. végzete 8 felv.
A főszerepben :

Iréné Wallace és Ben Hayerty.
Előadások: Hétköznap 5, 7 és 9 órakor, vasárnap

3, 5, 7 és 9 órakor.

jó idő

esetén

a 9 órás előadás a kertben lesz megtartva.

| Varga Mihály
! Teíéfon 469.

Szeged
Hradi-ufca 4.

135

I Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák. ponyva,
I szőlőkötöző fonalak és háló gufirl ftrsn kaphsli.

B

elvárosi

Illatszertár

a „Kék Csillag" mellett
Széchenyi-tér 15. — Telefon: 70*.

Legolcsóbb bevásárlási forrás arc- és
kézápoló szerek, kenőcs és folyadékban
Valódi francia parfümök
eredeti üvegekben és kimérve
471 l-es

és Johann Maria Farina
kölni vizek

Legfinomabb illatos pouderek, hajfestékek és a legjobb hatású hajápoló
szerek — Szájvizek
Szappanok olcsóbbak a gyári árnál.
942

csütörtök délután 6 órakor a

Csütörtök d. u.: Hamburgi menyasszony. — Este:
Sárga csikó, népszínmű.
Péntek: Palágyi Lajos felléptével: Az ördög.
Szombat: A Palágyi-p&t felléptével: Királyit
hercegnő, dráma.
Vasárnap: Bucsuelőadás, d. a.: Bajaiir.
— Este:
Aranymadár.
Hétfő: A karszemélyzet jutalomjátéka Véghelyi tza
felléptével: Hazudik a muzsikaszó.

* Hegyek alján. KéThét előtt mutatták be
a D'Albert-operát, amelynek előadása az operaegyüites legtartalmasabb és legértékesebb teljesítménye volt. És ezt a valóban szép és nem
mondvacsinált sikert az igazgatóság nem használta ki, amelynek, ugy látszik, nincs érzéke a
magasabb váiftju zenéhez és azt, a szerződés
viiágos rendelkezése dacára sem kívánja kultiválni. Az operát, a kései bemutató után
két héttel mégis műsorra tűzték, hogy alkalmat
Adjanak Tihanyi Zoltánnak és Halmos Gyulának a bucsuskodásra. Halmos az első előadáson is feltűnt az együttesben karakterisztikus ábrázolásával ás mindvégig jó énekével.
S basti inója
legkiforrottabb,
legügyesebbéi
megformált és megalapozott figurája. Étet
és nyers erő van a mozgásában és drámsiassájr lüktet az énekében. Pedrót Tihanyi
Zoltán ezúttal először énekelte. Kifejezetten lírai
teno;ja birta és győzte a D'Albert muzsikát, zenei
képzettsége pedig érvényesülni tudott a d:klamatorikus számokban. Egy-egy akcentusában
meglepő drámaissság mutatkozott, különösen
a farkas-legenda pompásan színezett és verisztikus előadásában. A hibátlan és hanggal
vé4Íg kitartott éneke mellett külön élményhez juttatott a fordulataiban gazdag, csendes
lelkiállapotot mutató, majd indulat-uoan vad és
erőteljes játékával. Nagyszerűen benne vot az
akcióban és jól alapozva tudta megmu atni az
egyszerű, darabos és bárgyú ember lelki világát és olyan színeket hozoit felszínre az indulat, a belső háborgás fdtüntetesében, hogy
szinte frappirozta a nézőt. A mai szereplése meghozta számára a játék kialakulását,
életteljességét és annak a valóságunk a bebizonyítását, hogy a képességen kívül jó elgondolással mint lehet éle et lehűlni a színpadi figurákba. J-lentős sikere volt és ezt
a közönség zajos és többször megismétlődő
tapsaival is dokumentálta. Pompás Nuri volt
Patkós Irma és megfelelő Tomasso Molnár.
Miután a jó operaegyültes feloszlott, a mai szép
előadással*talán buc»ut is mondhatunk az
operaelőadásoknak, ha ugyrtn nekünk kell majd
bucsuzkodnunk . . .
* A Müvévz S z l n p ' d e heti előadá*ai iránt
szokatlan, de érthető érdeklődés nyilván j1 meg.
j Vas Sándor igazgató bebizonyito ta, hogy az ő
I személye legteljesebb garancia arra, h >gy S ei geden valódi Kamara-szinpad alakuljon ki. A
junius 2-i és 3-i, szombat, vasárnapi művészelőadások slágere Békefi László és társulatának
fellépte B kefi László níve, sziporkázó szellemessége nem ismeretlen a szegedi közönség
előtt. Nacy Endre leghiva ottabb utóda Békefi,
de nemcsak mint konferanszié, hanem mint iró
és színész is kiváló. Nejünk szegedieknek pedig annál is kedvesebb, mert fe ejthetetlen Békefi Lajosunk az édes apja volt. A Bíkefimüvésztársaság vígjátékok, operettek, tréfád,
chan onok és kuplék eiéadásáv tl teszi feledhetetlenné a két estét. Jígy kről — tekintetlel
a nagy érdeklődésre — ajánlatos elővételben gondoskodni a Tisza szál ! ó portásánál. Telefon 44.
* Az ördög - P a l á g y i felléptével. A színházi
szezon utolsó hetében Palágyi Lajos is fellép, még pedeg egyik legjobb alakítását, Az ördög címszerepét
játsza el pénteken.

* A „Szegedi Dalárda" tréfás hangversenye
keretébe t junius hó 4 én, hétfőn este 8 órakor
a Belvárosi Mo?iban Magyarországon előszőr
kerül előadásra Mader Rezső ,Cruvalleria Musikana"-\a, a „Parasztbecsület - ' opera paródiája.
Jegyek (300, 200, 100 K) előre valthatók a
Belvárosi M >zi elővételi pénztáránál, a dalárda
tagjainál és Endrényi I nre könyvkereskedésében.

SZ BQED

TŐZSDE
k D o f i u k l i p o n l ártólj««»i. Valuták: Napoleor
18900, Font 24055-24695, Léva 5300- 5500, Dollii
5215—5365, Fr. frank 3 4 9 - 3 5 9 , Márka 8 9 0 - 950, Lira
248—258 Osztrák korona 740—780. Lei 2800- 3000,
Szokol 15550—16550, Sv. frank 9 4 5 - 9 7 5 , Kor. dinár
5 6 0 0 - 5800, Lengyel márka 920-1000. Holland forint
2038 2L98, Belga fr. 296—306, Dán korona 964 - 994,
Svéd korona 1387-1437, Norvég korona 860—895.
D e v i z á k : Amsterdam 2038—2698,
Bukare*t
2750—2950, Kopenhápa 964-9S4, Krisztiánja 8 6 0 - 8 9 0 ,
London 24075—24675, Berlin 8 4 0 - 9 0 0 , Ola»z 248—258,
Páris 344—354, Prága 15550-16556, Stockholm 1 3 8 7 1437, Svájc 9 4 3 - 9 7 0 , Bécs 7 4 0 - 7 8 0 , Belgrád 5 6 0 0 5800, Newyork 5210-5360, Varsó 920—1260, Szófia
5300-5500. Brüssel 2 9 6 - 3 0 6 .
Zürichi zárlat: Berlin 0.0093, Hollandia 216.90, Nework 554.50, London 2562, Páris 36.62'/, Milánó 26.30,
ráca 16.53'/,, Budapest #./«'/» Belgrád 6.00, BukarMt
- . S z ó f i a 5.60, Varsó 0.0097, Bécs 0.0078'/* Osztrát
bélyeg tett 0.007l»/ 4
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A Magyar Általános Takarékpénztár értékpapír

és devizamegbizáaokat gyorsan és kuláman teljesít, » i
T t r m é n j r t S i a d e i A mai terménytőzsdén kis foralom mellett az árak mérsékeltek, az irányzat lanyuló. A malmok nem vásárolnak. A buza 500, a rozs
200 koronával olcsóbb. Zabban és tengeriben az irány,
zat változatlan, egyebekben nincs üzlet.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidék!
26500-25756, egyéb 2525Í-25500, 78 kg.-os tiszavidéki
26000-26500, egyéb 25750-26550, rozs 17250-17500,
takarmányárpa 14500-15500, sörárpa 16500—17500, zab
18000—18500, tengeri 16500-17(1)0, korpa 7400-7500.

l

Értékpapírok vételét és eladását

ét •IndenneaO t l l l á c i megbízásokat pontosan bonyolít le
K i r oly I-utcai K r o ó - B a n k
«
Károlyi-utca 2 t i Feketesas-utca 8, tarok.

Teleion 9—78 ét 12—50

Az ADRIA biztoiitó társaság föügynflksége.

a KB I T

tltzOlTKOIIONltltVtflbr.

APROHIRDETESEK Az általános ház• I c á é és jó cipókét elsőrendű anyagból készit Csipei eladási vállalatnál

Ü j y t s rajzolókat illő
fize essel tanoncul felvesz
Jónás Ernő címfestő, Polgár-utca 8.

• v e g e k e t legmagasabb
áron vesz. Úgyszintén férfi
és nöi ruhaneműt, tollat,
bőrt és gyapjút. Révész,
Hági udvarban.
sh6

Konfha

F O r d ö k í b l n , uj í r ó a s z tal eladó Kelemen-utca 4,
házmesternél.
NI

18. 334

B r l l i l á n s A k a z t r , arany.
ezűstbeváltás. Bizományi
áruk eladása. Tóth, Kölcsey-utca 7.
856
S v * f « t bármily mennyiségben, férfiruhát, fehérneműt a iegmagísabb árban vessek. Weíssenberg,
Attila-utca 8.
545
Szántó Lajos gépraktára
elsőrendű zománcedények,
háztartási, tisztogatási eszközök üzlete Korzó Moziházban.
593

ffiljS

M a r a - t é r S. a kórház torán. Villámot megálló a rókusi templomiul.
Bármily férfi é t nöi velour- ék filckalapot ujiácsinál felelőssé*
mellett gyorsan é t [szakszerűen. Saját készitmenyll nöi kalapok
kaphatók minden színben és formában, gyári áron. Jó munkáért
számtalan elismerés.^
687

Bármilyen áruért cserébe is kárpitos munkát készítek
prima kivitelben, valamint javításokat vállalok.
D
kárpitos, Kossuth Lajos-sugárut 6. sz.
D a i O g n
Telefon: 1 2 - 0 3 .
900

és mindennemű

Vilmos
»:9

Margit kézimunka szalonban

borf, likőrt
C§€NÍ€<{€árllf

Telefon: 6—64.

kárpltoaárult

K s e i s

Ó C

áruraktárét,

Lőw

e s

beszerezné,

^ í í v o n h

í i u v e g n
Lipót-utca 4,

tekintse

meg

kárpltoa éa

duntők,

Korona-utca

sarok.

Elvállalnak
minden e
szakmába
vágó munkátleg díszesebb kivitelben,
j n v i T r t s O K f l T is jutányoson
eszközölnek.

Elegáns jumpereic,
nöi és leánykagarniturák, Veztyük,
harisnyák és mindenféle
kötött és s z ö v ö t t j ü k

L u s z t i g I m r é n é l ?<zr';!"nt
6 L S Ö R C I 1 D Ü darabos retorta és boksa

FASZÉN

minden mennyiségben a legolcsóbb napi
árba i k a p h a t ó

Szegedi Bankegyesület r.-t.
Mérey-utca 21.

telepén
021

Telefon 2—31.

közelében

2 holdtól

4 holdig

a

földbirtokokat.

legprímább

Mindenki saját érdekét tartja szem előtt, ha ingatlanvételét megelőzőleg referenciát kér

D
á vV iI dl a G v u
la
ai
U l d

országos ingatlanforgalmi irodájától
Kossuth Lajos-sugárut lo. — Telefon 10—42.

NÖI-

ÉS

LEÁN Y K A F E L Ö L T ÓKT

TÉLIKABÁTOK

58

legnagyobb raktára

Winternitz

Márton

S z a g e d , K l a u z á l - t é r 2. s z á m ,

6/a. — Telefon 9—49.

^

Cigarettahüvelyek, cigaretta716

irnlr
UUIY,

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

WEISZFEILER
SZEGED,

Tisza

MÓRNÁL

Lajos-körut,

Elcserélném

belváros!

modern

»Lakás* jeligére a

Püspökbazár-épfltet.

n p p T O ^ Műszaki Részvénytársaság
„UilöllJ

Fióktelepe

Szeged, Tisza £.-körut 52. Telefon

7-54.

TURUL
C I P Ő G Y Á R R.-T.

Telefon 120.

Széchenyi-tér 16

Telefon 120.

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

legolcsóbban

Saját érdekében

tekintse

CIPŐINK

olcsók, tetszefősek. megbízhatók I
444

tatajos, va^gonos
és vágott
állandóan kapható

Bőrkabátok

kisiparosok

meg

kirakatainkat!

n á l u n k s z e r e z h e t i k be*
fétfi és nöi, készen és méret
után. Mikszáth Kálmán-u.
és Mars-tír sarok. Bőrruhagyár. Telefon: i4—73,
5-24.
878

B50

kiadóba.

Munkások Altalános Fogyasztási
Szövetkezete
Szeged.

4

és mindenfajta gazdasági gépek
gyári áron kaphatók

női szőrmekabát, abrosz, szalvéta,
.u&mA,
w . s á r S a selyemfüggönyök, kinaezűst
dísztárgyak, dessert evőeszközök minden elfogadható
áron eladók. Keresek valódi csipkéket és bármily bizományi árut elfogadok. Özv. Böhmné, Kárász-utca

t

íütő-

Ekék, ekekapák,
permetezők

Perzsa

n n

A helyszínen már felállítva, I-rendű kivitelben,
10 személy részére.
Bővebbel Tisza-szálló porlásánH.
H2

Ajánlatokat

7«

ír 12000 K-tól Imám

R Á + e

közvetlen

s z o b á s l a k á s o m a t budapesti l a k á s s a l .

Kárász-Biiffóben
Tulajdonos: Gulyás Gyula.

Uriszoba és bőrgarnitúrák elsőrendű kivitelben. Javítások jutányosán és pontosan eszközöltetnek.
1730

Mielőtt

Szeged

| , Ó » i M a l « l á l r - i . t
n e r p a i o i a K a i a

C 9 Ó n éf k eés
z e tszéntelepén,
t . Házhoz szállítva
kapható 20.
F r l eTelefon
d l S n d e r881.
éa R ó 874
nai
B&Q1I
Báró Jósika-utca
a

legelőnyösebben vásárolhat a

Tisza Lajos-körut 69. szám alá helyezte át.

Vágott ponty és
harcsa szerdán
és pénteken
minden fajta kizárólag tiszai h a l a k állandóan
221
m é l y e n leszállított áron kaphatók
a Rudolf-té i halcsarr.okban
Telefon 14—64

családi házakat.

tCkebefektetésre
la *ic«ó

Tatai tojás-szén és olcsó darabos

Száraz
retorta
házhoz szállítva, csomagolva Klein
cégnél kapható. Telefon 13—37.

vállalatát

Sehol
olcsóbban 1
Szabómunkiaok Termelő Szövetkezete
Kossuth Lajos-sugárut 49. szám.
Elsőrendű munkai
Pontos
kiszolgálásI

bebizonyosodottan lehet a legolcsóbban venni S z e g e d
v á r o s b á r a e l y pontján 3 - 4 - 5 - 6 szobás lakásokkal
a legszebb

K e r e s k e d ő k figyelmébeI Eladó fiirdőkabin.

Pezsgőt,

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

cipész, Iskola-utca

r p 7ru!?p" >>vitó HENCZ K R R O i Y É S Flfl

József

kárpitos, diszitő és tapétázási

zominetdt.

n y * k , felszeretések gyönyörű választékban Szántónál, Bérház, hatósági huscsarnok mellett.
903

Felel* « szerkesztő: LÖVIK KAROLY.
Riadó: .Szeged* lapkiadóvállalat r.-t.
Nyomja: Délmagyarország-nyomda, Szeged.

Szilágyi

Szeged, 1923 május 31.

O t t o w a y é s WSvikier
Rendelések felvétele: Polgár- O - ^ g l ^ L .
utca 3., telefon 6 - 4 ; : . és • W

•égnél.

ftiJt~__
szállító,
W a R i l í ü s - S 5 P telefon 2—68.

Szobafestő, mázoló éa címfestő

vállalata készit legmodernebb kivitelű munkákat Somogyi-u. 22.

