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Fantasztikumok.
Csodálatos dolgok történnek a földön és az
égben. Csodák nincsenek ugy^n, mert minden
dolognak mtgvsn a terraésieitudományi magy tázaia, de bizonyára vannak jeltnségek,
amelyeknek pillanatnyilag m m tudjuk adni a
rragyarázatát. Az ilyeneket szokta a tömtg a
csodának a kuli ősegeivel felékesíteni.
Az ilyen értelemb> n vett csoda nagyon viszonylagos. A római szamára c>oda lett volna a
távitó, amely egy perc alatt Italiából Hispaniába
röpíti az imperátor parancsait. Az Antillák
bennszülötteinek szemében bizonyára csoda
volt a spanyo ok puskája, amely dörgés és
villámlás közben osztogatta á halált. A szaharai
tuare^ok cscdának nézhették az első repülő
gépet, amikor ehugott az őázisok fölött. Nekünk
csuda volt az x sugár, a fiainknak talán csoda
lesz az az elektromos hullám, amely megteremti
az idegen világokkal való összeköttetés lehetőségét.
Nagy válságok után, nagy nyomorúságok
idején különösen fogékony az emberiség lelke
az ilyen átmenetileg természetfölö ti megnyilvánulások iránt. A csodavárás hangulata idegeződik bele az ezer bajtól és nyomorúság ól
sújtott emberek gondolkozásába. Csak adni
kell egy picinyke sugarat, a fantáziának rögtön
egész kévéje fonódik köréje,
y Olvassuk a lapokban, hogy tudományos vizsgálódás tárgyává tették a nagy ágyukat, melyekkel a németek százhúsz kilométer távolságról
bombázták Párist a haboru utolsó esztendejében. Emlékezhetik még mindenki, hogy milyen
hihetetlennek tetszett akkoriban a hir. Százhúsz kilométer akkora távolság, mint Szegedtől
Nagykörösig. Jött a magyarázat: az ágyút 45
fokos szög alatt állítják fel és a löv-dék o'yan
magas légrétegekbe jut, hogy ott a levegő ellentállása gyakorlatilag már nem já'szik szerepet.
A csoda nem volt többé csoda, hanem érthető
valami lett belőle.
Most azonban mást hallunk a nagy ágyukról. Komoly fizikusok mondják, hogy az a
mód, abogy a lövedékek a levegőben viselkedtek, ellentmond a nehezktdés törvényének. Nem
oda esnek le és nem ugy esnek le, ahol és
ahogy a nehézkedés törvénye parancsolná. Valami ismeretlen ero működött közre, amelyet
megmagyarázni
nem tudtak. A háborúban
persze nem volt idő a töprenkrdésekre, figyelembe vették ezt az idegen erőt, de a magyarázat keresését későbbi időre halasztották. Ma
félve és tapogatózva kezd k a fizikusok az okot
keresni és bátortalanul ugyan, de már mondogatjuk, hogy amit fi ikai értelemben a legbiztosabbnak tartottunk ezen a világon, a nehézkedés törvénye nem igaz. Nem a föld vonzóereje az, ami ezen a sárgolyón tart bennünket.
Parasztik us hisonlattal élve, lepotyognánk róla,
mikor megfordul, ha nem nyomna le bennünket egy eddig nem sej'ett erö, az idegen világokról idáig ható sugárnyomás.
Hogy igazuk van-e a fizikusoknak, döntsék
el Ok, va«y döntsék el a gyerekeink generációjának a tudósai. Állítsanak fel olyan fantasztikus elméleteket, aminőket csak akarnak,
pillanatnyilag bennünket nem érdekel. Az aktualitások emberét bizonyára jobban érdeklik
azok a furcsa hirek, hogy Németország fölött
egymásután zuhannak le a francia repülőgépek, országutakon
megállanak az
auók
és öt perc múlva, mintha baj nem történt volna, folytatják az u'juk it, drótnélküli
állomások érthetetlen módon percekre felmondják a szolgálatot és igy tovább. Lehet, hogy
csak a felizgatott fantáziának a képzelődései
mindezek a jelenségek. Lehet, sőt valószínű.
De a csodavárás hangulata nem nyugszik meg
a z ilyen magyarázatban. Szárnyra kél, szájrólszájra röppen a hir, hogy egy német mérnök

megtalálta a demagnetizálás
titkát, amellyel
minden mágnesnek nagy távolságokról el tudja
venni a mágneses tulajdonságait. Ez lesz a
jövő fegyvere.
A fantasztikumok pedig suttogva terjednek
és szárnyalva röpködnek a levegőben. A kérdés,
hogy mi lesz, ha elfogy a szén, már régóta
problémája az emberiségnek. Jön helyébe a
vizieiö és a vizieröböl való áramfejlesztés, —
mondják a reális mérnöki tudomány emberei.
De mellettük megszólalnak azok, akiket a
Vernék és Jókaiak fantáziájának egy szikráját
örökölték és azt mondják: r e m e ég. A megoldás nagyon szegéay. Az az energiaforrás,
amely az emberiség számára kimeríthetetlen és
emberi számítás szerint örök, csak a nap
sugárzó energiája
lehet. Ha ezt össze tud uk
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gyűjteni és el tudjuk raktározni, nincs fűtési
probléma, nincs ipari üzemanyag-kérdés és vele
nyárrá tudjuk varázsolni a telet. De — és itt
jön a de — ez a koncentrált sugárzó energia
alkalmas lesz arra is, hogy száz és száz kilométer távolságról szénné égessen mindent, megolvassza az ágyukat, ledöntse a legerősebb
falakat. Nincs többé háború, vagy pedig aki
elsőnek oldja meg a sugárzó energia felhasználásának a módját, az lesz a földkerekség ura.
Csodavárás hangulatában,
lenyűgözött és
porba tiprott emberi lelkek ilyeneket álmodnak.
Mikor látják, hogy kegyelemre vannak kiszolgáltatva, de nincs kegyelem, fantasztikus álmokat álmodnak az osztó igazságról, amely rájuk
is uj napot dérit. Álmuk nem az örök béke
ugyan, hanem örök reménykedés.

Korfut kiüritették a z o l a s z o k .
Athénből jelentik: Az olaszok Korfut csütörtökön program szerint kiürítették. Amikor azonban a nagykövetek tanácsa által megállapított
formalitásokat mind befejezték, az olasz hajóraj
vératlanul ismét visszatért a korfui
kikötőbe.
A lakosság emiatt nagyon felizgult és sürü
tömegekben lep e el az utcákat. Később távirat
érkezet a görög kormánytól, amely azt a bejelentést tartalmazza, hogy az olasz miniszterelnök a teljes kiürítést péntek reggel 8 óráig
halasztotta el. Ennek a rer delkezésnek az a
célja, hogy elegendő időt nyerjenek annak az
50 millió lirának átvételére, amit a nagykövetek
tanácsa Olaszországnak ítélt. Az Athénből visszatért polgáti hivatalnokokat a lakosság nagy
lelkesedéssel fogadta. A prefektus a prefektura

épülete előtt beszedet mondott, amelyben felhívta a lakosságot, hogy tanusitson méltósággal
teljes nyugalmat, óvakodjék az olaszellenes tüntetéstől. A tömeg ezután a britt és a francia
konzulátus elé vonult, ahol órákon keresztll
lelkesen tüntetett. A házakra is a görög zászló
mellett sok helyütt kitűzték az angol lobogót hálás
ból azért a magatartásért, amit Anglia a görögolasz viszály nemzetközi elintézése során tauusitott.
Nagy feltűnést kelt, hogy az o'asz flotta tegnap Korfuból való eltávozása után pár órával
visszatért. Korfu olasz konzula azonban a görög
rendőrfőnöknek becsületszavát adta, hogy az
olasz folottának a Korfu szigeten való tartózkodása nem jeienti Olaszországnak ellenséges
szándékát.

A miniszterelnök Bécsbe érkezett.
A Magyar Távirati froda jelenti:
Bethlen
István gróf miniszterelnök genfi útjáról hazatérőben pénteken érkezett meg Bécsbe a Nyugati-pályaudvarra. Pontosan 10 óra 30 perckor
futott be az Orient-expressz a födött várócsarnokba, ahol Masirevics bécsi magyar követ,
Ángyán Béla sajtófőnök, Kozma Miklós miniszteri tanácsos és junkahr követ, az osztrák külügyminiszteri kabinet főnöke várakoztak Bethlen
gróf érkezésere. A miniszterelnök az expressz
egyik I. oszt. kocsijából szállott ki frissen és rugékonyan. A fáradságnak nyoma sem látszott
rajta. Mosolyogva fogadta az előresiető Masirevics követet, majd pár percig Junkahr követlel
beszélt, aki az osztrák kormány nevében üdvözölte. A miniszterelnök ezután Masirevics követ
társaságában a követség bankgassei palotájába
hajtatolt. Olt tölti az éjszakát és szombat délelőtt 10 órakor tesz látogatást dr. Seypel szövetségi kancellárnál.
Daruváry Géza külügyminiszter később jön
haza Khuen-Hédervdry Sándor követségi tanácsos
és Korányi Frigyes báró párisi követ társaságában, akik még Genfben maradtak.

hajlandó továbbvezetni az ügyeket.
A Jegyintézet elnökének működése ellen hangoztatott vádak eléggé ismeretesek ahhoz, bogy
most ne kelljen velük újra foglalkozni, de az
éjféli órákban kiadott szűkszavú hivatalos kommünikéből nem tudjuk meg, hogy Popovics távozása egyben szakítást jelent-e az Állami Jegyintézet tulon tul konzervatív
politikájával is.
vagy pedig mindössze személycseréről van-e szó,
miután az utód személyéről mit sem szól a hivatalos kommüniké.

A kormányzó elfogadta
Popovics lemondását.

A kormányhoz legközelebb álló lap, a Budapesti Hirlap erősítette meg ma reggel a pénzügyminiszter lemondásáról napok úta szállongó
hireket és az erről szóló tudósításban szó esik
arról is, hogy Kállay Tibor távozása után
vagy egy külföldi követség vezetését venné
dt,
vagy pedig a Jegyintézet és az abból
később
automatikusan kifejlődő Magyar Jegybank elnöke lenne. Lehet, hogy Popovics Sándor lemondásának elfogadása ezzel függ össze és
mindenesetre megerösiteni látszik a pénzügyminiszter távozásáról szóló hireket, akinek igy az
Osztrák-Magyar Bank egykori kormányzója udvariasan atanyhidat
építene a
pénzügyminiszteri székből való távozás
megkönnyítésén.

A kormányzó a pénzügyminiszter előerjesztésére dr. Popovics Sándor belső titkos tanácsost,
nyugalmazott p nzügyminisztert a m. kir. Álami
Jegyintézet elnöki teendői ellátása alól saját kérelmére felmentet'e és megengedte, hogy neki ez
alkalomból az Állami Jegyintézet elnöki teendőinek kiváló és rendkívül buzgó ellátásáért teljes
elismerése tudtul adassék. (MTI.)
Popovics Sándor küszöbön álló lemondásáról
hetek óta suttogtak, sőt néhány nap előtt
Popovics maga is kijelentette, hogy lemondó
levele már bent fekszik a pénzügyminiszter
előtt, de a Jegyintézet elnökének távozása mégis
meglepetés, mert Popovics az interviewokban
azt mondta, hogy valószínűnek tartja, hogy lemondását nem fogadják el s igy készséggel

Nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, de
Popovics Sándor távozása is arra mutat, hogy
kormányzatunkban
és pénzügyi
politikánkban
gyökeres
változások
várhatók
a legközelebbi
időkben. Talán nem tulzunk, ha ebben a genfi
tárgyalásoknak is tulajdonítunk némi szerepet,
hiszen a külföldi nagy lapokban arról is olvashatunk, hogy Genfben nemcsak politikai,
hanem pénzügyi
garanciákat is követeltek a
kölcsön megadásának esetére, sőt megállapodás
jött létre a tekintetben is, hogy a gazdaságpolitikai változtatások keresztülviteléhez haladéktalanul hozzákezdünk
azoknak a tanácsoknak szellemében, melyeket a különböző nemzetiségű szaktekintélyek adtak Magyarország
talpraállitására vonatkozólag.
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Qratz Gusztáv a szélsőségek ellsn.
A budapesti Terézvárosi K szinó dmzelnökeivé
választotta dr. Gratz Ousztáv és Ugrón Gábor
volt minisztereket s tiszteletükre pentek-n társasvacsorát rendezett, amelyen Qrstz Q s z'áv
érdekes beszédet mondott. Ebben azt fejtegette,
hogy Németország katasztrófájánál, mint a villám fényinél világosodik meg a magyarok számára, hogy nem szabad megvetni a bölcs közép-

utat, a viszonyokhoz való bölcs alkalmazkodást.
A német ellentállás hajótörést szenvedett, mert
gazdisági alapja nem volt megvetve. Legyen
ez komoly tanulság Magyarországra I Nagy
hiba a németeknél a népnek szélsőséges jel
szavakkal való elvakitdsa és a belső egység
megbontása. Ez a hiba nálunk is megvan.
Pedig az erők összefogását kell keresni, ha
veszedelmet nem akarunk.

Harcok a b o l g á r felkelőkkel.
Bulgáriából érkező hirek szerint az ottani
polgárháború még mindig tart. Főképen az ország déli és északkeleti részében folyik a küzdelem a kormánvcsapatok és a felkeők között.
A kormány igénybe vett minden rendelkezésére
álló csapatot és előre látható, hogy a közeli
idők meghozzák a döntést. Szófia városban
nyugalom van, n iha a hircok alig husz kilométerre a várostól folynak le. A zárórát este 9
órában állapították meg Ez idő után senkinek
sem szabad házát elhagynia. Eddig a kormány
erősen hatalmában tartja a fővárost. A vasulközlekedés a fővonalakon rendoe jött és a keleti express is rendesen közlekedik, jóllehet,
több órai késéssel.
Szófiából jelentik, hogy a bolgár kormány
csap<t*i a Szófia—Filippei vasutvonalat meg-

tis?tito(ták a felne'őktől. Ez alkalommal megtalál ák a konstantinápolyi vonat töbt) kocsiját,
amely már régebben el ünt és amelynek rejtekhelyét nem sikerült eddig felfedezni.
A keleti-ex presí vonat egyelőre csak Szófiáig
közlekedik. A konstantinápol yal való összeköttetés lehetetlen a v>su i sinek felszedése miatt
azokon a területeken, ame y a felkelők birtokában van.
Dimitrovot, a bolgár kommunisták vezetőjét
a kormánycsapatok harcközben lelőtték.
A bolgár forradalmárok hadseregét, mely
S -ófiát megtámad a, visszaverték. A kormányC'«pitok a komi'ác-ik segit-égével gyöitek és
a lovasságot, v itamint a tüzérséget is felhasználták a harc folyamán.

A k a m a r a t e l j e s iilé
(A Szeged tudósítójától.) A Szegedi Keres
kedelmi és Iparkamara ma, péntenen délelö t
teljes ülést tarto't, amelynek programján a legfontosabb aktuáüs kérdések szerepeltek.
Wimmer Fdtop elnök 11 óra után nyitja meg
az ülést, üdvözli a megjelenteket, majd a
jegyzőkönyv hitelesítésé e két tigot kér fel.
Ifj. Cserzy Mihá'y előterjeszti az elnöki jelentéseket. Az elnökség jelenti, hogy a vásárok
alkalmával az árusító helyek kiosztása nem a
fennálló rendeletek értelmében történik. A kamara átiratot intéz a hatóságokhoz, amelyben a
rendeletek betartásának szigorúbb ellenőrzését
kéri.
Ezután az alapítványok ügye következik,
majd Békéscsaba kereskedőinek kétharmad része kérelmét ismerteti Cserzy, ame'yben a
vasárnapi valóban teljes munk szünet elrendelését kérik. Ezután a drótostótok házalásának
ügye következik. A miniszter továbbra is megengedte a házalást azoknak a tótokn k, ak k
már a trianoni szerződés előtt házaltak és azoknak, akik magyar állampolgárok.
A szegedi paprikatermelók és feldolgozók
panaszolják, hogy a külföldi piacon te jes Ozlettelcnség van. A kamara azzal a k é r l e l fordult
a pénzügyminiszterhez, hogy a kü földre eladott paprika után ne keljen a devizákat a
központnak beszolgáltatni. A miniszter elengedte
a devizabeszolgáltatást és erről azonnal étteaitete a kamarát.
Wimmer Fülöp: Ez a felterjesztés nemcsak
a paprikára fontos, hanem nagyon sok más
cikkre is. Ha ez más cikkre vonatkozó'ag is
megtörténne, akkor sokat lehetne exportálni.
Lehetetlen dolog, hogy a Devizakö pont például húszezer koronát fizet egy dollárért, amikor a magánforgalom harmince?erért bármilyen
mennyiséget fölvesz. A paprikánál elért eredmény az első ezen a téren. Az erre irányuló
munkát tovább fogja folytatni a kamara.
Ifj. Cserzy Mihály a mértékhitelesitési és
mértékvizHgálati dijak ujsbb megállapításáról
referál. A legutóbb megválasztott levelező tagok
metválisztásuk alkalmával köszönetüket fejezték
ki a kamarának.
Dr. Tonelli Sándor főtitkár az ügyforgalmat
ismerteti. Majd beszámol a legutóbb Vásárhelyen, Békéscsabán, Makón, Battonyán stb. megtartott előadásokról.
Jelenti, hogy Popper L. Mór és Kecskeméti
Antal elhalálozásával megüresedett tagsági helyekre, miután póttagok már nem voltak, a
kamara fölkérte az ipartestületet és a gyáriparosok szegedi fiókját, hogy delegáljon egy-egy
tagot. Az ipartestület Reiner Ferencet, a gyáriparosok dr. Biedl Samut nevezték meg.
Jelenti, hogy a zárszámadást föllerjefez'ették
a kere k delmi miniszterhez, aki tudomásul vette
3 számadást.
Az ipartörvénynovella életbelépésének előkészí-

tése következik. A végrehajtási utasítást csak az
tdin küld ék meg. A novella november elsején
lép életbe. J t v a s o l j h o g y a kamara az érdekképviseletekkel együ't tárgyalja le a technikai
kérdé eket. A ko r mánynak az volt a szándéka,
hogy a viléki kepviseleiek küldjék ki delegáltjaikat egy tanfolyamra. Sokkal célszerűbb azonb«n, hogy az egyes nagyobb helyeken egy nap
alatt tárgyalják le az egészet, amelyre behívják
az összes környéki községek érdekképviseleteit.
Orostiá án fogj ik megtartani az első ilyen előadást, amelyen dr. Landesberg Jenő ismerteti
m»]d a kérdést. Ezenkivül a nagyobb helyeken,
a gócpontokon négy öt eőadás* fognak tartani.
Egy ehadást Szegeden is fognak tartani, amelyen részt fognak venni az összes községek
kiküldöttjei.
Wimmer Fülöp ezután üdvözli a két uj tagot.
Reiner Ferenc megköszöni az elnök szavait
és kijelenti, hogy teljes tudásával fogja szolgálni a kamara érdeke t.
Dr. Landesberg Je ő kamarai titkár az Iparosok Országos Központi Szövetkezetétől szóló
törvényjava-la ot ismerteti részletesen. Beszél a
Hangyáról, amely nem más, mint államilag protezsált konkurrense a kereskedőknek és iparosoknak.
A törvényjavaslat szerint az IOKSz fogja
végezni a lövőben az iparpártolást A kamara
nem ellenzi a központi szövetkezet anyagi
támogatását, azonban azok az iparosok, akik
nem akarnak belépni a szövetkezetbe, akik
továbbra is függetlenek akarnak maradni, ne
maradjanak minden támasz nélkül. Nem szabid megengedni, hogy ezek az iparosok minden
nélkül lézeng/enek. A kamara javasolja, hogy
éppe i ugy, mint eddig a kisiparosoknak, azoknak is, akik nem lepne* be a központi szövetkeze1 be, továbbra is juttasson támogatást a kormány. A kamarák ingerenciáját pedig biztosítani ke 1.
Föl erjesztést intéznek a kereskedelmi miniszterhez és a nemze'gyüléshez, amelyben kérik
az IPOSz segélyének fö emelését és azt, hogy
a kisiparosok támogatása állami feladat legyen.
Wimmer Fulop: Jó lenne egy konkrét összeget javasolni J vasolja, hogy azok az iparosok,
akik az IPOSz-on
kivül állanak, kapjanak
együ tesen kétszázmilliót.
Erről a kérdésről vita indult meg, amelynek
az az eredményé, bogy a kamara nem kér
konkrét összeget, hanem nagyobb segélyt.
Dr. Landesberg Je iő az árdrágító visszaélések üldözéíéröl szóló legutóbbi rendeletet
ismerteti. A kereskedők körében nagy a felzúdulás. A kamara augusz us 27-én ebben az
ügyben nagyg^ü ést tartott. Felolvassa az ott
elfogadott határozati javaslatot. Ezt fölküdték
az i*;az;ág- és kereskedelmi miniszterh z. Ennek az volt az eredménye, hogy szép ember
24-én ankét volt az igazságügymitisztériumban.
A kamara más ügyekbe is beleavatkozott.
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Közbelépés folytán sikerült elérni, hogy egy kereskedőt kimentettek a börtönből. A kamara továbbra is figyelemmel kiséri az eseményeket.
Dr. Tonelli Sándor a munkásbiztositásrél
szóló törvényjavaslatról tart előadást. A kormány meg akarja szüntetni a Munkásbiztositó
Pénztárt és helyébe Munkásbiztositó Intézetet
kiván létesíteni. A javaslatot csak ápti'isban
kepták meg. Ekkor a memorandumot egy hét
alatt elkészítették, mire az föléraezett, a javaslat már ki volt nyomva. A miniszter a parlament szociális bizottsága elé utalta a javaslatot, de a letárgyalás még mindig nem történt
meg.
Egyetlen testület észrevételeit sem vette figyelembe a miniszier. A kérdést most újból tárgyalja a kamara és ujabb felterjesztést küld a
miniszternek. A legfőbb pontok a következők:
A Pénztár autonómiáját meg kell hagyni,
hiszen azt munkások és munkaadók tartják
fent. Ezt nem lehet államosít mi. Az elnököt
ne a miniszter nevezze ki, hanem ugy válasszák,
mint a múltban. Az egyes ügyvezető igazgatói
állásra pedig a kerület delegáljon három embert
és ezek közül válasszon a miniszter. Az elnök
okvetlen munkaadó legyen, hiszen a munkaadók
fizetik a dijik nagyobbik felét. A választói kérdés is igen fontos. Nem lehet választó egy 15
éves inasgyerek. £gy bizonyos korhatárhoz kell
kötni a választói jogosultságot. Ki kell mondani, hogy a Pénztár tisztviselőinek politikával
foglalkozni tilos. Az állami alkalmazottaknak is
kell Bet gsegé'yzőt létesíteni, de a munkásokétól
egészen különállót. Nem lehet a munkásokra
hárítani az állami alkalmazottak ápolásának
költségeit. Rokkantbiztositás feltétlen szükséges.
A dijak egyharmadát az állam, egyharmadát a
munkaadó és egyharmadát a munkás fizesse.
Kívánatosnak tartjt a kamara, hogy a pénztáraknál működő orvosok és tisztviselők szerzett
jogait az átszervezés alkalmával is respektálták.
Wimmer Fülöp: A kamara álláspontját S segéd bárom képviselőjének is megküldik és fölkérik őket, hogy ilyen értelemben foglaljanak
állást annak ideién a nemzetgyűlésen.
Dr. Tonelli Sándor az iparostanoncoktatás
ügyét ismerteti.
Dr. Landesberg Jenő a bácsalmási vásár
vasárnapra való áthelyezésétől referál, majd dr.
Tonelli Stndor ismerteti a kamara anyagi
ügyeit. A Költségvetést akkor állapították meg,
mikor 0 23 mai jegyezték a koronát. A pénz
teljesen elfogyott. A miniszter 12 én értekezletet
h vott össze, amelyen a kamarák pénzügyei
rendeztettek. Tizenkétmillió kamatmentes kölcsönt kapott a szegedi kamara Az tlletékkulc ot 20 százalékról 100 ra emelték föl. Az illetékeket a tagok a társulati és kereseti adó alapján fogják fizetni. Egy százalékot a kereseti adók
után, 10 százalékot pedig a társulati adók után.
Ezután a kamarai ti-z viselők fizetésének fölemeléséről refe ál. U^y emelik a fizetéseket,
mint az állam.
U| levelező tagokat vá'asztott a kamara. Biri
Albertet, Pál Dezsőt, Rózsa Bálát és Vargha
Mhályt.
Gurzó József, az eleki ipartestület elnöke
e7után meleg szavakkal köszöni meg a kamara
munkáját és ragaszkodásáról biztosítja a vezetőségét.
Wimmer Fülöp elnök megköszöni a szép
szavakat é3 igéri, hogy továbbra is ebben a
szellemben fogják a munkát folytatni. Ezután
az ülést bezárja.

Huszonöt százalékkal emelkednek
a köztisztviselői fizetések.
A M'gyar Távirati Iroda hivatalosan jelenti:
A kormány annak idején elhatározta, hogy
minden hónap utolsó minisztertanácsán fogja a
következő hónapra szóló illetményeket az állami
tisztviselők és egyéb alkalmazottak részére megállapítani olyképea, ho?y az illetmények állandó
arányban tartassanak a kormánynak a julius
havi uj fizetésrendezés idejében fennál'ó rendeletével. Ennek a megállapodásnak megfelelően
ma délelőtt megtartóit tanácskozáson foglalkozott
a kormány az október hónapra szóló fizetések
megállapításával és bár a korona értéke augusztus eleje óta állandónak mutatkozik, az október
havi il'e ményetset a julius havi illetmények 300
százalékában állapította meg, ami a szeptember
hón-pb n megállapított illetményekkel szemben
mintegy 25 százalékos többletet jelent.
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Kommunisták és nemzetiek a német kormány ellen.
A birodalmi gyűlésen a kommunisták és a
német nemzetiek indítványt nyújtottak be,
amelyben követelik, hogy a kormány vonja
vissza az egész birodalomra kiterjedő és kalön Bajorországra vonatkozé kivételes rendeleteket. Előreláthatólag tehát nagy politikai vita
lesz, amelyben Stresemann kancellár is fel fog
szólalni.
A szociáldemokraták a kormány mellett,
A Vorwdrts közli a szociáldemokrata párt és
a szociáldemokrata birodalmi gyűlési csoport
vezetőségének a párt tagjaihoz intézett felhívását,
amely többek között kimondja, hogy ski az
államban a néppel tart, annak minden erejét
össze kell gyűjteni a korminy támogatására. A
német köztársaságot meg kell menteni az összeomlástól. A párt vezetősége állandó érintkezésben lesz a birodalmi kormánnyal és azokkal a
szakszervezetekkel, amelyek készek a köztársaságot oltalmazni. Minden külön akciónak feltétlenül el kell maradni. Mihelyt a szociáldemokrata párt felhívása elhangzik, a munkásosztályoknak a német köztársaságot meg kell
védelmezniök.
A b a j o r nacionalisták üdvözlete
a diktátor Kahrhoz.
Bajoroiszág hazafias szövetségei az állami
fömegbizotthoz nyilatkozatot intéztek, melyben
kifejezésre juttatják, hogy Kahr nemcsak n
érzelmekre, hanem az államhatalmon kivül a
szövetségesek erőteljes szervezetére is számithat. A bajor hazafias szervezetek képviselőinek
gyűlésén határozatot hoztak, melyben a hazafias
szövetségek üdvözlik azt a tényt, hogy a birodalom és Bajorország parlamenti kormányai
diktátorra ruházták hatalmukat és ezzel csapást
mértek a parlamenti rendszerre. Stresemann ur
iránt — irja a lap — a hazafias szervezetek
nem viseltetnek bizalommal és felszólítják tag
jaikat, hogy álljanak zárt sorokba dr. Kahr mellé.
A kivételes állapot Bajorországban.
A Minchener Post a bajorországi uj politikai
helyzettel kapcsolatban többek kézött a következőket irja:
— Ha szeiid szóval kivételes állapotnak is
nevezzük azt, ami ma Bajorországban van, az
nem egyéb, mint Kahr valóságos diktatúrája.
Kahrnak a birodalmi kormány ellen tanúsított
régebbi és mostani magatartása aggodalommal
tölti el azokat, akik a kívülről és belülről egyképen fenyegetett egység fenntartásában látják
a pillanat legnagyobb feladatát. A bajor állambiztosság végrehajtó hatalmát jelentékenyen befolyásolja a katonai kivételes állapotnak az
egész birodalomra való proklamálása és az a
tény, hogy a katonsi végrehajtó hatalmat a
birodalom egész területére nézve Gessler birodalmi honvédelmi miniszter tartja a kezében. A
lap közli az egyesült bajor szociáldemokrata
pirt országos bizottságának felhívását, amely
figyelmezteti az elvtársakat, hogy szikség esetén
minden erejükkel szálljanak sikra a köztársaság,
az alkotmány és a most érvényben levő munkás
és tisztviselői jogok mellett. Erőink véd íkezésre
való felhasználása csak szervezetlen, csak a
felelős bizalmiférfiak utasítása alapján történhet

meg, mondja a felhívás, amely igy végződik:
„Álljatok készen, gondolkozzatok hideg ésszel,
tartsatok szigorú fegyelmet, védelmezzétek meg
a birodelmatl"
Francia kommunisták tiltakozása.
A franciaországi kommunista párt a németországi eseményekkel kapcsolatban a francia
proletáriátushoz felhívást intézett, amelyben tiltakozik német földrészek bekebelezése és Németország belügyeibe való fegyveres beavatkozás
ellen.
Franciaország gyanakvással nézi
a német eseményeket.
A németországi kivételes állapot elrendelése
francia politikai körökben nagy feltűnést keltett.
Gyanakvással kérdezik, Vájjon az intézkedésnek
a nacionalista mozgalom leküzdése, vagy szitása-e az igazi célja. Különösen szálka a franciák szemében dr. Kahr kinevezése Bajorország
teljhatalmú főbiztosává. A franciák nem hiszik,
hogy Németországban polgárháború volna kitörőben. Nyilván sugalmazás alapján több lap
azt a gondolatot fejtegeti, hogy még jobboldali
puccs esetén sem kell tartani polgárháborútól,
hanem inkább attól, hogy a németek egyesülnek és Franciaország ellen. vonulnak a bajor
nacionalisták szuggeszciója miatt. A Temps
szerint Németország belső bomlása már feltartózhalatlan a pénzügyi pusztulása miatt is.
Valószínű, begy ebben az esetben nagy kérdés,
vajjen Stresemann marad-e a helyzet ura. A
jelenlegi minisztérium tovább kormányzása ugy
volna lehetséges, hí Franciaországtól és Belgiumtól a passzív ellenállás megszűntetése ellenében utólagos koncessziókat kapna. A kormány szeretne külföldi kölcsönt is felvenni,
hogy a pén<ügyi öcszeosolás mesfikadályofására annál hathatósabb intéztadésekst tehessen.
Hi mindjz nem sikerül, akkor nagy kérdés,
hogy a kormány a rendet és nyugalmat fenn
tudja e tartani. Zavar esetén pedig a bajorok
azt a jelszót fogják hangoztatni, hogy a közös
ellenség ellen kell vonulni. Nincs kizárva, hogy
a nemzeti kérdés fellángol s a franciákra veszedelmes fordulatot hozhat és afile szent-háború
gondolata támadhat.
Párisi lapok véleményei.
A párisi lapok Németország helyzetét zavarosnak mondják. A Petit Journal a következőket irja: A birodalom kettős játékot üz. A szövetségesek felé az állapotokba békésen betetörődik, a nacionalisták felé elszánt é$ harcias
belmunkáját mutatja.
Az Echo de Paris ezeket irja: Strasemann
a nacionalisták és kommunisták meghasonlását
kihasználva, megvédhetné a törvényességét, de
ugy látszik, enged annik a gondolatnak, hogy
a belső megrázkódtatásokat Franciaország egfélemlitésére kihasználja.
A Matin szerint a helyzetet nagyban tisztázná, ha Stresemann megígérné egy komoly
pénzügyi reform végrehajtását és tartózkodnék
attól, hogy a szövetségesek nehéz helyzetét
r.ővelje.
A Journal azt irja, hogy amig Sfresemann
nem cáfol rá Kíbr láziíó kiáltványára, addig
igen nehéz iesz a tárgyalás.

A k ö z g y ű l é s dezavuálfa önmagát.
(A Szeged tudósitéjától.) A sxerdán félbe- között e Klipéire méltó egy sem akadt. A közszakított közgyűlést csütörtök átugrásával péntek gyűlés hozzászólás nélkül hozzájárult a tanács
délután négy órakor folytatták. A polgármester javaslataihoz és a. polgármester előterjesztéseihez
csengetyüje pontosan négy órakor jelezte az és tövid negyedóra multán már azt jelentette a
ülés megnyílását alig harmíne városatya jelen- polgármester, hogy következik a tárgysorozat
létében. Később azonban lassankint mégis meg- százhuszonnegyedik pontja, Wimmer Fülöp inteltek a padsorok, a szinházkérdés, amely a dítványa a színigazgatói állás betöltése ügyében.
tárgysorozat utolsó pontjaként került tárgyaAz elnök bejelentésére bevonultak azok a
lásra, bevonzotta az érdeklődőket. A szinház- városatyák is a terembe, akik a tanácsi előkérdés volt a pénteki ülés legfontosabb tárgya, terjesztések tárgyalása alatt a szomszédos terhatalmas vita fejlődött ki ismét fölötte és a mekben szórakoztak. Dr. Oaál Endre fcultarvita végén a szeptemberi rendes közgyűlés de- tanácrfnok pedig hozzálátott az ügy előadásázavuálta az augusztusi rendkívüli
közgyűlés hoz. Eiőször is felolvasta W mmer Fülöp indíthatározatát. A szinház sorsát tulajdonképen a ványát, majd bejelentette, hogy a tanács, mivel
a fölvonultatott
tisztviselők döntötték el, akik az átruházó lu ározat ellen már két felebbeszavazatukkal megszerezték a tanáss számára a zés érkezett, elhatározta, hogy azokat Wimmer
tibbséget.
Fülöp indítványával egyidejűleg a közgyűlés elé
Az ülés megnyitása után a tárgysorozat het- terjeszti.
Wimmer Fülöp: Nagyon helyes.
venkilencedik pontjánál folytatták a tanácsi
Dobay Gyula: Nem helyes.
előterjesztéseket. Szokatlanul gyors ütemben •
peregtek a napirendre tűzött ügyek, amelyek I A polgármester: A tanács jól megfontolta ezt

a kérdést, ha uj felebbezés jön, azt később is
letárgyalhatja a közgyűlés, de egyszer már le
kell tárgyalni a szinházflgyet, mert nem foglalkozhatunk minden közgyűlésen ezzel a kérdéssel.
Gaál tanácsnok ezután előadja a .tényállást*.
Előadása oda tendált, hofy a közgyűlés hagyja
jóvá a tanács határozatát, mert Andor Zsigmond már nagy költségekbe verte magát.
Utána Wimmer Fülöp emelkedett szólásra.
Gaál Endre „tényállásával" szemben kifejtette,
hogy a szegedi szinház igazgatói állása megüresedvén, arra két igazgató jelentkezett; az
egyik Faragó Ödön, aki busz éve a legismertebb vidéki színigazgató, a másik Andor Zsigmond, akiről csak annyit lehet tudni, hogy kisebb német városokban volt karmester és eddig
csak az egészen jelentéktelen újpesti színháznak volt az igazgatója. A józan választás tehát
csak Faragóra eshetett voln*.
Ezután Wimmer Fülöp kronologikus sorrendben ismerteti a szinház-ügy történetét attól az
időtől kezdve, amikor Palágyi Lajos az egyik
szegedi lap hasábjain bejelentette, kegy operatársulatot nem fog szervezni. Hosszasabban kritizálja a tanács, különösen Gaál Endre eljárását.
— Mi készlhette a kulturszenátort arra —
kérdezte Wimmer Fülöp —, hogy rábírja a
tanácsot Palágyi átruházási kérelmének olyan
rövid idő alatt való elintézésére. Nem szívesen
foglalkozom szemé yes vonatkozású kérdésekkel,
de végre is keresni kell azokat az okokat, amelyek kölönbözá mesterkedésekre és taktikázásokra sarkalták a szinház-ügy hivatott intézőjét
Palágyi Lajos érdekében. Ennek az okát pedig
abban látom, hogy Andor Zsigmond és Palágyi,
jobban mondva a Palágyi-pár között egy külön
megállapodás is volt, amelynek értelmében
Andornak a kialkudott lelépési dijon felül még
külön kétmilliót kellett fizetnie. Ezért t«rekedett Gaál tanácsnok minden erejével arra, hogy
a tanács átruházza Andorra a szerződést, ahelyett, hogy Palágyi szerződésének jegos megseoimisité-évol tabula rasát teremtett voiaa. Gaál
Endrét vádolnom kell ezért —, msrt mesterségesen H|y összekavarta a dolgokat, hogy a tanács
sohasem láthatta a kérdés lényegét.
Kifejti ezután, hogy Andor Zsigmond teljesen a saját felelősségére költekezett, mert hiszen nagyon jól tudta, hogy első fokú, tehát
Hebbezhető határozattal áll szemben és tudta
azt is, hogy a személye a közgyűlésnek, amely
már pálcát tört a tanács kierőszakolt határozata
fölött, nem konveniál. Anyagi felelősség a tanácsot sem terheli, mert hiszen a tanács csak
elsőfokún határozott, felelős legfeljebb az lehet,
aki ezt a mostani szituációt teremtette. Már
most kéri a polgármestert, hogy az anyagi felelősség kérdésével ne félemlítse meg a közgyűlést.
Palágyi szerződését azonnal felbonthatja a
közgyűlés, sőt szükséges is, hogy fe.bontsa,
mert nagyon furcsa helyzet az, hogy Palágyinak minden körülmények között tendeke'.ési
joga maradjon a színházhoz. Az Andorra, kötött megállapodás szerint ugyanis, abban az
esetben, ha Andor belebukna vállalkozásába —
ami előbb-utóbb föllétlenül bekövetkezik, mert
nem bírhatja el sokáig azokat a terheket, amelyeket magára vállalt —, a szinház ismét Palágyi ölébe hullana. Indítványozza, hogy a közgyűlés oldja Jel ismét a tanács határozatát és
utasítsa a tanácsot, hogy a tehermentesített
színigazgatói állásra Faragó Ödönt hívja meg.
Wimmer Filöp helyesléssel fogadott fejtegetései után dr. Dobay Gyula szólalt fel, aki
„jogi" szempontból a tanács javaslatát támogatta.
Dr. Tóth Imre Dobay Gyulával polemizál.
Jogi felfogásának nagyrészét ö is vallja, de
Dobay nem vont le h^Jyes következtetést belőle.
Dobay ugyanis abból indult ki, hogy Palágyi
még mindig tényleges igazgató. A közgyűlésnek
azonban joga van a megállapított szerződésszegés alapján Palágyi szerződésének azonnali
megsemmisítésére. A város igy visszanyerné
szabad rendelkezési jogát. Foglalkozik a tanács
eljárásával és megállapítja, hogy a tanács jogtalanul járt el, amikor szembehelyezkedett a
kö gyülés többségének határozatával. Kétségbevonja Andor összetákolt társulatának komolyságát.
Gaál Eridre: Oh.
A polgármester: Ezt joga van mondani a
bizottsági tsg urnák.
Dr, Tóth Imre: Indítványozom, bogy Paiágyi
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szerződését bontsa fel a kú^gyüiés és utaiiisa
a tanácso*, hogy Faragó Ödönt szerződtesse
egy évre.
Ezután Gaál Endre tanácsnok reflektált a
felszólalásokra. Beszédét állandó közbeszólások
szakítják meg. A polgármestert is idegesili a
kulturszenátor ö -sze-vissza beszéde, ra is szólt
egyszer, hogy „jobb le*z, ha leülsz", de a kulturszenátor nem hallgatott a szép szóra, tovább
fűzte mondókáját és csak akkor ült le, amikor
elementáris erővel zudult fel a kívánság: Szavazzunk, szavazzunk!
Wimmer Fülöp a zárszó jogán szolalt fel
ezután. Kijelentette, hogy Dobay fejtegetése jogcsavarásnak nevezhető, mert nincs olyan kényszerhelyzet, amely jobb meggyőződése ellenére
arra kényszerítené a közgyűlést, hogy Andor
Zsigmond megválasztásába belenyugodjon. Csatlakozik Tóth Imre indítványának első részehez,
de kéri Tóth Imréi, hogy indítványának második
részét vonja vissza, mert Faragó egy évre nem
is vállalná a szerződést.
7 óth Imre erre inditrányának második részét
visszavonta. (Éljenzés )
A polgármester erre felszólította dr. Turóczy
Mihály tiszti főügyészt, hogy fejtse ki jogi álláspontját. A főügyész rftviden bejelenti, hogy
mindenben azonosítja magát dr. Dobay Gyu'a
jogi álláspontjával.
— Ami pedig a kérdés zsebbevágó részét
érinti, nem lehet tudni, hogy a mostani direktor, izé, hogy is hivják? (Általános derültség
honorálta a főügyész alapot tájékozottságát é;
az egész közgyűlés kórusban kiáltotta feléje
Andor Zsigmond nevét. A főügyész azonban
zavartalanul folytatta:)
— Hogy milyen anyagi következményei iehetnek a tanácsi határozat feloldásánek, azt előre
nem lehet t u d n i . . .
• Wimmer Fülöp: Most jön a mumm.
Turóczy: Tartani lehel attól, hogy egy esetleges kánéritési pörben a város lesz a pörvesztes. (Közbeszólások: Az nem igaz, bizunk a
főügyész ügyességében).
A polgármester ezután felteszi a kérdést:
— Két kérdés döntendő el — mondotta —,
hogy a közgyűlés jóváhagyja-e a tanács határozatát és a szerződést Andor Zsigmondra ruházza át, aki már sósat költött a berendezkedésre, vagy pedig Wimmer Fü'öp és Tóth Imre
egyesített indítványát fogadja el ?
Urimmer Fülöp a kérdés feltevéséhez kér
szót. Megkérdi a polgármestert, hogy a tanács javaslatának elfogadása esetén mar<sd-e
Palágyinak valamilyen joga a szegedi színházhoz ?
A polgármester kijelentette, hogy a szerződésnek Andorra való átruházása után Palágyinak minden joga megszűnik.
— Mivel huszonöt bizottsági tag a névsze
rinti szavazás elrendelését kérte — mondotta a
polgármester —, elrendelem a névszerinti szavazást.
A szavazás eredményeként aztán bejelenti az
elnök, hogy ötvenhét bizottsági tag szavazott a
tanács javaslata mellett, huszonöt szavazott a
Wimmer—Tóth-féle egyesitett indítványra, léhát
a közgyűlés többsége jóváhagyta a szerződés
átruházását
A szinház sorsát a tömegesen fölvonultatott
tisztviselők döntötték el. Harminc tisztviselő
szavazott. Közülük huszonkilenc a tanács javaslata mellett és csupán az egyetlen Bilogh
Károly ellene . . .

Szeged, 1923gUzeptember 29,
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Szeptember 29. é« 30-án, szombaton és vasárnap

250 korona lesz a Szeged.

főszereplésével:

A Szeged egyes példányainak ára október
elsejétől ke'dve hétköznap 250 korona, vasárnaponként 300 korona lesz. Mindenki annyira
érzi a pénzérték csökkenésének súlyát, hogy ez a
valóban csekélynek mondható emelés bővebb
megokolásra nem szorul. A vidéki lapok mind
áremelésre kényszerültek, bár legnagyobbrészt
kisebb terjedelemben jelennek meg, mint a
Szeged. Felemelt árával is jóval olcsóbb marad
a Szeged a fővárosi lapoknál, noha pontos, bő
tájékoztatást ad a helyi események mellett az
országos és a külföldi eseményekről is. Az
előfizetők kedvezménye ezután is megmarad,
mert 6500 korona helyett az egy hónapra való
előfizetés csak 5500 koronába kerül. Reméljük
és hisszük, hogy a Szeged hit olvasótábora
ezután is kitart elveinek szószólója, a Szeged
mellett.

Várkonyl Mihály, Vándorú Gusztáv és MHtj Mariska

ASSZONYSZIVEK

Dráma 8 felvanásban. Rendezte: KERTÉSZ MIHÁLY, a .Sodorna
és Qomorha" megteremtője. — Azaaltivfil:

Fatty, a helység kalapácsa
Legújabb megjelenésű burleszk 2 felvonásban.
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bőr- és cipészkellék kereskedő

Gizella-tél*
C I P Ő r C C S Ő

(** Apolló Mozi helyén).

R É S Z - k é s z í t é s i

Elsőrendű lakatos és vas-

esztergályos munkásokat
keres azonnali belépésre az

Ujszegedi Kendergyár.
KÜLÖN MÉRTÉKOSZTÁLY!
DIVAT C I P Ó K Ü L Ö N L E G E S SÉGEK !

Minőségben, árban, szépségben
utólérhetetlen a

Robitsek-Cipő
Feketesas-utca 16.
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Nincsics s z e r b külügyminiszter lemond.
A Grazer Tagespost belgrádi jdenté e szerint a kormány állása a skupstinában megrendült. Valószínű, hogy Nincsics kü'ügyminisztert feláldozzák. A Radikális Klub tegnap este
értekezletet tariott, amelyen több felszólalás
után a miniszternek értékére adták, hogy nem
birja már a klub bizalmát. Art h'szik, h gy
Nincsics ebből levonja a következtetést és beadja lemondását.
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fetméft a i idegeket."
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Club specialilé
cigarettapapír és hüvely
egyedüli főelárusitója viszonteladók részére

Kovács Henrik papirnagykereskedő

— Október 14-ére halasztották a szegedi
birói kongresszust. Az Országos Birói és
Ügyészi Egyesület közli tagjaival, hogy több
osztály kérelmére az október 7-iki országos
katholikus nagygyűlésen résztvenni kivánó tagjaira való tekintettel, az október 7-re Szegedre
hirdetett közgyűlést október 14-re halasztotta
e'. Az utazás és részvétel egyéb körülményeiről külön körlevélben értesiti az osztályokat.
— A polgáriskolai tanárok sérelmei. Budapesten a polgáriskolai tanárok népes .küldöttsége tisztelgett dr. Czettler Jjnő egyetemi tanár,
képviselő vezetése mellett a kultuszminiszternél.
A küldöttség szónokai a polgáriskolai tanárság
sérelmeit tárták fel, amelyek a legutóbbi fizetésrendezésből kifolyólag érték a tanárságot.
Szóvátették a korpótlék eltörlését, az igazgatói
tiszteletdíj és a főügyelet kérdését. A miniszter
válaszában kijelentette, hogy a középiskolák
tanárai számára uj státusz és fizetési javaslat
fekszik a pénzügyminiszter előtt, amely minden
tekintetben kielégíti majd a tanárság óhaját. A
szakfelügyelet dolgában megígérte, hogy a polgáriskolákat okvetlenül kiveszik a tanfelügyelői
hatáskör alól és a középiskolai féígazgatóság
5 alá való helyezése csak ideiglenesnek tekintendő.
!
A küldöttség megnyugvással vette tudomásul a
miniszter kijelentései'.
— Uj szivattyú a gyálai rét vizének levezetésére. A szegedi ármentesitö társulat pénteken délelőtt Bokor Pál polgármesterhelyettes
elnökletével ülést tartott a városháza tanácstermében. Az ülésen elhatározták, hogy a gyálai
rét ár.ment'sitése érdekében egy uj szivattyútelepet építenek és erre a célra harmincmillió
koronát irányoztak elő. A pénzt a J gyintézettől
kéri a társulat kölcsön, de addig is a befolyó
ármen'esitéM dijakat gyümölcsözően kamatoztatja, ha lehet — kosztoltatással. Szóba került
az ülésen az is, hogy az ármentesítés eredményét erősen veszélyezteti a megszállt területek
hatóságanak közömbössége és a várható első
áradás megakadályozása érdekében elhatározta
a társulat, hogy a határ mentén egy vízvédelmi
töltést emeltet.
Ó r á j á t javitassa Babosnál, Oroszlán-utca 6. sk

Telefon lo—48.

OAcfőiffjét felelősséggel javítja K n e f f e l
vállalata, Pusztaszeri-utca 5. Telefon 14—51.
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kiirtására
legbiztosabb a Franki-féle
iss

BRILLIAHS,

Szeged, Kölcsey-utca 4.
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—• Román katonai repQlék Magyarország
felett. Szeptember 25-én, kedden a délelőtti
órákban az ország löab helyén román katonai
repülőgép cirkált. A repülőgépet látták Tolnán,
Csorna felett s mindenütt jól szembetűnt a román francia tipusu katonai repülőgép jelzése.
Több órán keresztül keringett Magyarország
felett, majd Szeged felett a román határ felé
eltűnt. A román repülőgépnek nem volt semmiféle engedélye, hogy magyar területen repüljön.
Ez a cselekedet egyenértékű azzal, mintha egy
román csapat vonult volna végig az országon
és ezért a sérelemért a külügyminisztérium a
román kormánytól elégléjelt kér.
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P O c o s K n - f i n c A b .
A petéket is kipusztítja, bútorokon nyomot nem hagy.
Kis üveg I 0 O O K. nagy üveg 1 S O O K.
Kapható egyedül r R f t N K C . R N T H C . gyógyszertárában S Z E G E D , Felsőváros, Szent György-tér.

mérnök
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arany és müipari antik ezüst tárgyakért rendkívül ma-

C í * Fischer Testvérek

ékszerészek Szeged, Kárász-u. TIZ. Telefon lo—05.

SZEGED

Szeged, 1923 ateptember 29.

A kisántánt jegyzéket intéz Magyarországhoz.
A jegyzék nem a kölcsön ügyében fog menni, ha
nem általában a békeszerződés egyes pontjiinak
végrehajtására, nevezetesen a teljes leszerelés keresztülvitelére vonatkozóan tartalmaz követeléseket.

Az Esti Kurír irja: A kisán ánt budapesti képvise ői még a mai nap folyamán kollektív jegyzéket
fognak átnyuj'ani a magyar kormánynak, amint
erről jól informált diplomáciai k ö r kből ér eéülünk.
— Újból emelik a távíró- és telefontarifát.
A Magyar Távirati Iroda jelenti: A postai
távíró és távbeszélő tarifát folyó év oktiber
1-től kezdve újból eme'ni fogják. Az emelés
mértéke á'taláb^n 50 - 7 0 százalék a távirónál,
a telefonnál 100 százalékot is elér. Az uj tarifa
f ' b b tételei: Levéi helyben 150, vidékre 350,
Ausztriába, Cseh-Szlovákiába, Lengyelországba,
Németországba, Olaszországba, Románia x 600,
e^yéb külfödre 800, levelezőlap 9 0 - 1 5 0 —
350, illetve 500. Ajánlás dija helyben 150, vidéken 350, kü fő dre 800, postautalvány dija
belföldön 50000 koronáig 400, küldhető ösz
S7eg 2,000.000 korona C<omagdij-zabást mérsékelten emelték. Távirat szódija belföldön 120,
Ausztria, Cseh Szlovákia, Jugoszlávia, R mánia
300, Németország és Leng elország 400, többi
külföldi államok ped;g átlag 30 százalékkal
emelkedtek. A távbeszélőnél az évi előfizetési
dij egy állomás után 864.000 korona, vidéken
324.000 korona. Egyenkinti beszélgetési dij
helyben 200, vidéken 400 korona. Budapest
körül 25 kilométerig 1500, 50 km. ig 2500, 100
km.-ig 3000. 200 km.-ig 4000, 200 km.-ren
felül 4500. Budapest—Bécs közötti beszélgetés
7000, Berlinnel 19000. A tarifaemelés különben a beruházási járulékkal együtt biztosítja
azokat a technikai munkákat, amelyekkel a telefonszolgálatot magas nívóra akarja emelni a
postaigazgatóság és amelynek hatását rövidesen
érezni fogjuk. (?)
— Ismét b.jaa került a város főpénztára.
Alig néhány nap múlva bekövetkezik az elseje
és a városi főpénztár ismét nagy bizonytalanságba jutott. A tisztviselők számára ugyanis
elsején körülbelüi kétszázhuszmüliót ketlene kifizetnie, egyelőre azonban alig van valami
pénztárkészlet. A polgármester bizakodik, bár
nem nagyon, a tisztviselők pedig méltatlankodnak, hogyha meg is kapják elsején a pénzű <et,
csak a mult hónapra megállapi ott fizetéseket
utalja ki a főpénztár, mert a kormány rendelete
még n e n érkezett meg.
— A heresz'ényszocialistáh nagygyűlése.
Vasárnap délelőtt a keresz'énys ocialisták nagygyűlést fognak tartani a Korzó Mozi helyiségében, ameynek programján természetesen az
általános politikai és gazdasági helyzet megvitatása szerepel. A gyü ésen fel fog ak többek
között szólalni: Haller István, Szabó József és
Homonnay Tivadar.
Két szerető a-tszonysHv harcát a fé fiért
tárja elénk az a páratlanul érdekességü, gyönyörű film, amelyben a közönség dédelgetett
kedvencét, a külföldön flő Várkon a Mihályt
látjuk viszont kitűnő partnereivel: Vándori
Gusztávval és Lilly Mariskával. A rendkívül
erős drámai tárgyú film egészen uj nyomokon
jár, szakitva az agyoncsép It témákkal A szereplők kiváló alaktása ^ellett annak rendezésbeli szépségei a nagy filmek drágakövévé emeli
ezt a hataimas drámát, amely minden vonatkozásában magyar. A ki'ünő szöveget Vajda
László irta és Kertész Miska Sodorna és Gomorrha megterem ője alkotta, ma és vasárnap
szerepel még a Belvárosi Mozi műsorán.
Edith Thomnn a n g o l n y e l v t a n í t ó n ? a
tanítást október hő 1-én megkezdi és kéri volt
tanítványa t, valamint az újonnan jelentkezőket,
hogy az órarend megbeszélése végett folyó hó
30 án, vasárnap lakásán (Dugonics tér 12. sz.
alatt) keressék fel.
m
Tdelon:
J
I g a z g . 455.
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MOZI

^ ^
Pénztár 1185.

Szombaton és vasárnap, szeptember 29. és 30-án
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Grófnő titka.

Montepin regénye nyomán 5 elvtnásban.

Delacroix tábornok

érdekes adatokat közöl a bolsevista hadsereg
erejéről. Ezek az adatok annál inkább érdeklik
a közvéleményt, mert olyan hirek keringenek
Párisban, hogy a német kommunisták
orosz
testvéreik segítségével puccsra készülnek. Delacroix tábornok szerint a bolsevista haderő jelenleg 600.000 embert számlál, összesen 18
hadtestből áll. Mindegyik hadtesthez 3—4 hadosztály tartozik. A lovasság számát az utóbbi
időben nem csökkentették, ugy hogy a hadsereg
ma is gyorsan tud mozgósítani. A tüzérség
azonban ágyuk és nehéz ütegek hiányában sokat veszített értékéből. A hadi repülőgép-park
500 repülőgéppel rendelkezik.
— A vendéglősök heti tanácskozásai. A
szegedi vendéglősök és korcsmárosok néhány
hónap óta minden héten összejönnek — mindig
más helyiségben — és megvitatják a legaktuálisabb kérdéseket. Tegnap este Fodor Dezső
vendéglő ében gyűltek össze a vendég ősök,
illetve korcsmárosok Szóba került az uj r>or-,
sör és szes'fogya ztási adópótlék, a legújabb
rendelet szerinti kártyalebélyegyés és még sok
;*pró kérdés. A kérdéseket Szarka Is'ván ésdr.
Sőreghy Mátyás ismertették. Huszta Gergely és
Bagics Rozál felszólalásukban megemlitették a
szegedi árvizsgáló bizottság által tulalacsonyra
megállapított szódavizárakat. Barssy
Ferenc
válaszo t ezekre a kérdésekre. A legközelebbi
csütörtöki összejövetelen több fontos kérdés
kerül napirendre. Hélfőn délután 3 órakor az
ipartestületben szakosztályi gyűlés tartanak a
vendéglősök és korcsmárosok, amely alkalommal meg fogják vitatni az október 6-iki budapesti vendég őskongresszus kérdését is és határozni fognak, hogy ki képviselje a szeg di szakosztályt a kongresszuson.
— Uiból felemelték a szeszadót. A pénzügyminiszter a szeszadót ismét felemelte A ren• deiet szerint ha a fogyasztási adó alá eső szesz
' megadózva kerül f rgalomba, akkor az ár
literenkint 4000 korona, 60 fillér adó- és árrészesedés illeti az államot, amelyet az államkincstárba kell befizetni.
A Gyermekbarát-Egyesület
táncestélye.
Ma, s ombaton este lesz a Gyermek barátEgyesü et jótékonycélu táncmu'atsága, amely
este 8 órától reggel 5 óráig tart a Sárkáiyvendéglőben. (Indóház-tér) Belép idij Síemélyenkint 700 korona.
j

C l m t á b l á k Jónásnál, Polgár-u. 8. Tel. 17-02.
— A Aeteorologiai Intézet időprognózis. :
, Változékony idö várha'ó helyenkínt esővel.
!

V H U m o a anyagok Deutschnél, Kállay Albert-u. I.

TOTKOMLOSI
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A szinház heti műsora:
Szombat: Marinka táncosnő. A.
Vasárnap délután: NeMntsvirdg.

táncomé.

— Este:

Marink*

Marinka, a táncosnő.
— Bemutató előadás. —

Az osztrák libetistáknál beállt a meddőség
korszaka. Most már az egymás morzsáiból
éhsködnek, sőt azt is mondiatnánk, hogy a
szomorú elgondolásokat albérletbe veszik, mint
némely heiyen a — színházat szobás. (Jó szerencse, hogy az albérletért nem kell fizetniös.)
Marinka, a táncosnő, sejttestvere a b j idérnek,
aki tudvalevőleg meghódítja a mah radzsát.
míg Marinka, a tánc>*n"i c ak egy herceget
szédit meg végérvényes n. H he'etienül szerelmesek tudnak lenni ezek az operett-hercegek
és mindegy nek'k „máus avagy december hó",
nincsen az az idászak, amikor hal dosan bele
ne gabalyodnának, ha Párisba kerülnek, egy
bajadérba, vagy tánojsnő^e, aki azonban inkább grófnő, mint táncosnő. Jakobson és österreicher, ezek a tipikus b?c<i operet fabrtsáns k tudják, hogy a főszerelen (najd azt irtuk:
fönérlö) mel e t az operettben kell még egy
mellénszerelem is, a nely a különböző táncokon
keresztül érle'ódik meg a szent házassá ig. A
nagykő'et leánya és titkára űzik ezt a táncos
szerelmet és kész az op rett. Logiká', vaiószinlséget persze nem sz-ibad keresni az operettben é t humort se n. Kö^nyeob * fürészporból
szeszt kisajto ni, mint hum >rt a Marinka, a táncosnő szövegíróiból, akik h i r o n óránál tovább
nyújtják a történetet és u y ahogy, még szórakoztatnak is a nyuj'ási műveletükkel.
A zene jobb márka, mint a szöveg. A GUbert
muzsitajabin már van élet, vidámság és n ngulai is. Mé'yebi nyomuk it nem higy ugyan
maga után, de elszórakoztat, néha-néha felvidít
és tele zsongja a hallgatónak, ha nem is a
szivét, de a fülét. Persze a tanenuzsika d o n i nál benne, pergő, é énk ritmusukat és miután
mostanában a tánc az uralkodó pláneta, a
siker nem marad el, kü'önösen ha az előadás
e^y bizonyos fri-s tempivai szolgálni tudja a
táncot is, a muz&íkát K A mai előidás jobbára
szolgálni tudta. Még nem alanult ki teljesen, de
a következő előadások magho2Z>k a gyorsabb
iramú tempót is és igy biztos, hogy műsoron
marad a szezon első operettujdonsaga. Viola
Margit a címszereplő és bt a já éka nen is
fordulatos, ha nem is teljesen egyéni ő, de
hangulatot hoz a színre és egyre erősödő
hangjával, javuló és kellemes énekével központja tud lenne az előadásnak. Aktot mutató
ruhái pedig meglepően szép kreációk. A szubrett szerepben Horvát Biske csak lisegitet*, a
beteg pály társnőit helyettesitette. Egy kicsit
hangos szavú és gyenge énekü, de táncolni tud
és ugy látszott, szeret is. Mértéktartó és jó
partnere volt Delly Ferenc, a titkár szerepében.
Sugár Gyula a herceg szerepének szerzett
érvénvt és segi'ette az előadás érvényesülésé'.
Po'gár Gynh, Gulyás Menyhért és Buza Győző
szerepeltek még az ujdon?ágbm, amelyet az
igazg*tó, Andor Z-iga vezényelt vervvel és
biztos, össze artó kézzel.

EGOLCSÓBB,
EGKIVÁLÓBB

A szinpad képe; hanem is fény % de áldozatkészséget mutató volt. A fukarságig menő kopottságok u'án jól esett egy kis friss szint és
tisztaságot látni, aminek hihetőleg — előnyös
módon — folytatása követke/ik.
Taps, ujrázás, kihívás bőségesen akadt.

ERAKAT:
ampel Oszkár

* A szinházi ruhatárak bérbe adatnak. Ajánlatok a titkári irodába nyújtandók be.

ISZT.

VALÉRIA-TÉR I. — TÁBOR-UTCA 5.
Telefon 1 0 - 6 7 .
~ E'Hdáa n a g y b a n éa kicsinyben I zz

Egyidejűleg:

Tréfaházasság.

V á g o t t h a r c s a jffgSí

Egy komédia története 5 felvonáskan.
FOizereplő: C O H S T H H C E
I H L H a D O t .

halat: ponty, csuka, fehér hal stb. leszállított
áron kerülnek eladásra pénteken, szombaton és
vasárnap a Rudolf-téri halcsarnokb ?n. Tel. 14-64.

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

Művészet

Ezüst evőszerek,
tálcák, tálak, dísztárgyak, a legszebb
ezüst retikülök,
cigaretta tárcák

leszállított
Fischer Testvérek

árban.
ékszerészek

Szeged, Kárász-utca

TIZ.

S Z EQE D

TŐZSDE
A DavUakOmpoot á r f o l y a m a i . Valuták: OsztT. kor.
0.2750—0.2970. Márka 0.0002-0.0003, ízokol 5 8 5 0 0 62900, Kor. dinái 22500-23900. Léva 18500-19600,
Lei 9500-10800, Lengyel m. 0.0630- 0.0795 Lin 9 0 0 955, Fr. frank 1220-1286, Belga fr. 1035-1090, Sv.
frank 3460-3630, Angol font 88900 - 93300, Dollái
19650—20750, holland forirt 7615 8055, Dan korona
3 4 9 0 - 3710, Svéd koron* 5153-5480, Norvég korona
3100—3320, Napoleon 69000.
ütmak
t Bécí 0.2750-C.2970, Berlin 0.0002-0.0003,
Pr*ga 5 8 5 0 0 - 62900, Belgrád 22500-23900 Szófia
1850(1—19600. Bukarest 9400-10700, Varsó 0.0630—
0.0795, Milánó 890- 945, Pirit 1205—1271, Brttssel
1035-1090, Zürich 3440—3660, L rndon 88400-92800,
Newyork
19500-2i600,
Amsterdam
7615—800-5,
Kopenhága
3490—37ÍJ,
Stockholm
5150-£480
Krisztiánia 3100-3320.
ZSrichi l 6 i t d c . Nyitási
Páris 34.40, London
2554,
Newyork
;61.C0, Milart 25.80, Hollandia
—.—, Berlin 0.000003, Becf J.0C79. Osztrák bélyegzett —.
, Szófia 5.375, Prága 16.85, Varsó 0.0017,
Buaaptst 0.0310, Bukarest 2.60, Belgrád 6.50.
Zürichi tarlat i Páris 34.45, London 2555, Newyork 561.40, Milauó 25.80, Hollandia 220.75, Berlin
0.000003 kJéCí 0^J79. Osztrák bélyegzett —.
,
Szófia 5.375, Prág» 16.85. Varsó 0.0017, Budapest
9.03, Bukarest 2.60 Belgrád 6.50.
Értékpapírok i Angol-Magyar 159000, Hazai 370000,
Agrárbank
, Magyar-Hitel 765i,00, Jelzálog Hitelbank 65000, Leszámítoló Bank 115000, Olasz Bank
55000, Osztrák Hitel 164000, Salgó 690000, Rimamurányi
167000, Közúti Vasul 25000, Városi Vasul 51)000, Déli
Vasút 155000, Állam/asut 450000, Anglóbank
,
Bosnyák Agrár 63000, Iparbank
, Földhitelbank
365ooo, Hermes 81ooo, Ingatlanbank 410000, Cseh
bank 4601XJ, Forgalmi bank 50000, Keresk. Hitel
31000,
Központi leizálog
40000,
Városi
Bank
34U00, Merkúr 30100, Nemz. bank és Tak. 78000,
Kereskedelmi Bank
,
BeWárosi
Takar.
57000, Lipótvárosi 23060, Egy. Bpest Főv. 345ooo,
Köb. Tak. 41100, Magyar Alt. Tak. 305ooo, M. Orsz.
K. Tak. 2ooooo, Pesti Hazai b25oooo, Elsó M. Bizt.
7400000,
Fonciére 700000, Magyar-Francia
,
lég 185000, Pannónia 1300000. Borsód-Miskolci 305000,
Concordia 112000, £. Bp. üózm.
Í68000, Gizella
74ooo, Hung. Gőzm. 162ooo, Királymalom 75000,
Viktória 463000, Transaanubia 90000,
Back-matom
145000, Beocsini 15ooooo, Borsódi szén 325ooo,
Lőrinci 230000, Cement 312000, Eszakmagyar
,
Szászvári 460000, Rohb 900000,
István
80000,
Kőbányai Gőz tégla 425000, Drasche 680C00, Magnesit 3700000, Magvai Aszfalt 140000, Magyar Altalános
Kőszén bánya
3080300, Kerámia 2ooooo,
Nagybatonyi 250000, Újlaki 34oooo, Urikányi 1600000,
Atheaaeum 368ooo, Franklin 15ooooo, ülobus 58000,
Pallas 62ooo, kevay 140100; Coburg 58ooo, Csáky
71000. Gazd. Gépgyár 190000, Fegyver 1850000, GanzDanub. 43 00000, Üanz-Vill. 3400000, Gép- és Vasút
180000, üyőrtty-Wolf 150000, HoHher 245000, Kaszab
13o000, Kühne 85000, Láng 320000, Lipták 38ooo,
Mág 980U), Magy. Acél 300000, Magyar-Belga 215000,
Motorgyár I3ü000, Ólom 36000,
Vegyipar 63000,
Vagongyár 105000, Roessemann 88000, Schlick 275ooo,
Schulter 88000, Teudloff-D. 115000, Wörner 29ooo,
Chaudoir
165ooo,
Alt.
Osztr. Légsz.
750000,
Bárdi 43ooo, Baróti 23ooo, Bóni 138000, Brassói
55oooo, Chinoin 65000, üanica 150000, Égisz 6C000,
Lzzc 575000, Textil 29500, Gyapjumosó 145000, Papíripar 74ooo, Részvénysőr 285ooo, Szövő és kötő
87000, Spódium 385000, Temesi szesz 12oooo, Fetten
1050000, Fiumei rizs 217000, Plóra
, Fővárosi sör
40000, Goldberger 116000, Gschwindt 350000, Halkeresk. 42000, Hungaria Mütr. 300000, Juta 270000,
Kábel
, Karton 208000, Gróf Keglevics 28000,
Keleti 62000, Királyauto 14500, Királysör 150000, Klotild
125000, Köb. Polg. sör 625000, Ligetszanat. 30000,
Cukoripar 4100000, Lámpa 316000, Auer 31oooo,
M. Kender 150000. Őstermelő 285000,
Ruggyanta
240000, Részv.
Szalámi 25000, Vasúti forgalmi
275000, Marosv. Petr.
, Óceán 50500, Olajipar
86000,
Phöbus
75000,
Püspöki
23000,
Schwartzer 55000, Szikra 180000, Stummer 1700000,
Telefon
225000, Temesi sör 115000,
Pannónia
28ooo, Török 60000, Turul
, Pamut 305000,
Unió szinház 26000, Vm. mezőgazd. 17000, Vasm. Vitt.
63000, Vili. Pezsgő 64o00, Zagyvapállai 69ooo, Mezőgazd. 1760000, Klein és Fia 18000, Altalanos Faip.
(Merk) 19500, Fiumei cserző 26ooo. Egy. Fa 39000,
Foreszta
, Fornérgyái 52000, Guttmann 8L0000,
Hazai Fa 245000, Kórösbányat 262Oo, Kronberger
265oo, Lignum Tröst 125ooo, Erdő
, Magyar
Lloyd
300000,
Malomsokv
45000,
Nemzeti Fa
3ooooo,
Neuschl.-Licht.
17500,
Ujófa
643000,
Orsz.
Fa
, Kézbányai
240000, Szlavónia
IlOoOO, Union des Usine 2750000, Viktória
but.
22000, Zabola/ 176ooo, Zentai és rosk. 220000,
Honi fa 35000, Magvar Amer. fa 165oo, Adria
680000,
Atlantica 89000,
Levante 900000,
Bur
27000, Miskolci 450oo, Trust 180000, Békéscsabai gőz
70000, Szegedi Kender 675000 Diana 21500, Krausz
szesz 91000, Kunossv 34000, Nova 154000, M.-Német
35000. Töröksz«ntmiklós 59000, Cjnner Szalámi 13000,
MFTR 510000, Interrexim 87000, Mezöh. cuk. 397000,
Lloyd 40500, Dorogi gummi 34ooo, Déli cukor 57oooo,
Fábián 33ooo, Bauxid 2ooooo, Első Bud. Gőz
,
Dunánt. 7oooo, Rex I8000, Rottm. 42ooo, Magyar
cél
, Miskolci villamos
, Vander 5oooo,

Íit.

Gáz 4oooo, Star-film
, Alum.
, Mérleg
4oooo, Kiessling 5oooo, Lukács 27ooo, Uj fegyv.
, Uniób. 685oo, Textil
, Gázizzó
, Dunaharaszti
, U| Győrffi
, Sodoár
,
Bányatrust 45oooo. Elővételi jogok: Kühne 35ooo—
45ooo, Őstermelő 125ooo— 13oooo, Gizella 60000—
65ooo, Fabank 4ooo—55oo, Hungária Mütr. 260000—
29oooo, Moktár '0000—56000.

Szeged, 1923 szeptember 29.

I r á n y a i t . A mai tőzsde forgalma kissé kedvetlenül
indult, dacára annak, hogy a bankoktól meglehetős
sok vételi megbízás érkezett. A tőzsdeidő folyamán az
irányzat ellanyhult és a piacokon kontremin pozíciók
alakultak. A gyengébb irányzat kialakulásához hozzájárult a mai prolongációs nap és az a körülmény, hogy
a kosztpénz ma is 8— 8'|« volt, ami sokakat eladásra
ösztönzött. Igy a spekuláció nagy része eladóként szerepelt. Az iranyzat elgyengülését egy pár vezető bankérték visszacsuszása okozta. Innen kiindulva az irányzat
a többi értékekre is áthúzódott. Zárlat felé az irányzat
megjavult, az árfolyamveszteségek egy része megtérült,
az irányzat azonban tovabbra is gyenge. Zárlatkor az
irányzat lanyha, a forgalom csekély, a hangulat vontatott ; prompt koszipénz 7'|,—8 százalék.
A Szegedi Kézmflveabanlr mindennemű tőzsdei
mepbizást a egpontosabban végez el.
n
? a r a é o y t ö m « d a 1 A mai tőzsdén tartott árak mellett a buza 5oo koronával olcsóbbodott, egyebekben az
irányzat csendes.
Hivatalos artolyamok • Buza 7F kg.-os tiszavidéki
9 9 0 0 0 - l o o r o o . egyéb 98000-99( 00. 79 kg -os tiszavidéki 101000—101500. egvéb 100050-101000
rozs
70000— 71000, takarmányárpa 63000- 65000. sörárpa
, zat 69000-70000. eneet: 69000-70001),
repce 1550—1650, korpa 42500- 43000.

APRÓHIRDETÉSEK

j Varga Mihály
t Telefon 469.

MAn
HŰI

Nrii

KaiapoKai

™

Elsőrendű
száraz
import

™

Bach Jenő é s T e s t v é r e
Szent István-tér.

fatelepén

Telefon 12S.

I

11 uiollCllul

Tisza
7»

MEZŐGAZDASÁGI HITELINTÉZET
ES IPARFEJLESZTÉSI R.-T.

legszebb kivitelben, gyorsan és pontosan kés;itünk. Filc, vellir formázásokat saiit műhelyünkben legjutányosabban vállalunk.
781

Kelemen-utca

Budapest, V., Nádor ucca

7.

Iritz R e z s ő n é
elsőrendű női divatterme

Somogyi-utca 12. sz., földszint.

3 i i t n H o Q + l / Ő + o l ! Értesítem a n. é. közönséget,
O U L U U C c t t v c l c l : hogy a Schweíger-féle sütődét átvettem és azt régi jó hírnevéhez méltóan tovább
vezetem. Üzletemben állandóan kapható friss sütemény
és valódi házikenyér a legolcsóbb napi árban. Kenyérsütést egész nap vállalok. Sütemény- és kenyérmegreadeléseket bármikor teljesítek
785
Tisztelettel
K O N N B E N Ő sütőmester.

Petykó Károly divatszücsüzlete
Kelemen-utca 7.
(Endrényi könyvkereskedés mellett) elvállal mindennemű t

szőrmejavitást és átalakítást.

909

20.

Elfogad megbízásokat termény érték e s í t é s r e minden mennyiségben. Meaőgazdaaágl hitelt n y n j t kedvező feltételekkel. M e z ő g a z d a s á g i t S b b t c r m e l é a éa
iparfejlesztés.

M C Q D 7 I L T

961

bükkfüzifa

hasábosan és felvágva, minden mennyiságben, a legolcsóbb napi áron kapkaté

bécsi modellek után
minden
anyagból a

Neumann Ilona és T i n a ,

Hradl-ulca 4.

Wpíe*fpílpp

papirnagykereskedőnél vásárolhatnak:
Lajos-körut, Püspökbazár-épületben.

kalannknt

a

Szeged

Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
!, szőlőkötöző fonalak és háló gufirl ftron kapható.

Rflodiano
Altesse
F e k e t e club és Janina
cigarettahüve-

férfi és női, készen és méret
után. Mikszáth Kálmán-u.
és Mars-tér sarok. Bőrruhagyár. Telefon: 14—73,
5-24.
iis

71
ócskavas-, fém- és palackkereskedő
*
S z e g e d , B o l d o g a t t z o n y - s u g á r ú t 40. Telefon 15-24.

Felelős szerkesztő: LOV1K KAROLY.
Kiadó : „Szeged* lapkiadóvállalat r.-t.
Nyomja * Délmagvarorszae-nvnmda. Szeged.

és

Bőrkabátok

ifj. Z s e m b e r i J ó z s e f

Kirolyl-utca 2 és Feketesas-utca 8, sarok. Telefon 9—78 és 12—90
Az ADRIA biztosi tó társaság fCBgynOksége.
M A N T é s t z ö i r
K O R O R A K V Í T I E I .

lyeket viszonteladók legolcsóbb árban

Hirdessen e b b e n a
rovatban 1
szek üres üveget, tollat,
bőrt, gyapjút, úgyszintén
férfi és női ruhaneműt
R é V é S Z , Hági-udvar. 475

Értékpapírok vételét és eladásét

cigarettapapírokat

V e s z e k állandóan b u l o r t ,
férfi és női ruhákat. Margitutca 7.
785

L e g m a g a s a b b áron ve-

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

Károlyi-utcai Kro6-Bank

Csipke (Hecserli) naponta
frissen passirozva kapható.
Maschek. Róka-utca 8, I.
emelet. Telefon 1 4 - i a 756

I

7»
T86

14.163—1923. irv. sz.

Nyilvános árverési hirdetmény.
Szeged sz. kir. város árvaszéke dr. Végman Ferenc
szegedi ügyvéd által gondnokolt Leffter Anna úrnőnek
a Szeged beit. 45o7. sz. betétben foglalt 253. hrsz. SzegedBelváros, Somogyi-u. 9. sz. a tehermentes ház-iagatianát
nyilvános árverés utján való eladásra bocsátja és az
árverés megtartására határidőül 1923. év október kó
14 napjának délelőtti 9 óráját tllzi ki és az árverés az
árvaszék közgyámi hivatalában (Széchenyi-tér, Kist D.patota, 1. em.) Gróf Sándor közgyám áttal fog megtartatni.
Kikiáltási ár 3o,ooo.«oo kor., szóval: Harmincmillió
korona.
Az árveréí i feltételek a hivatalos órák alatt a közgyámi
hivatalban, ugy dr. Végman Ferenc ügyvéd gondnoknál
megtekinthető.
Szeged sz. kir. város árvaszékinek 1923 szeptember
6-án t.
fi.
D r . Bárkányi, elnök.

A Magyar Távirati Iroda RT.
1

szegedi fiókja

gyorsírókat és
gépírókat keres
JELENTKEZÉS:
Somogyi-utca 11.
alatt délelőtt 9—12 között.

Olcsó bevásárlási

szám

és legpontosabban közöl
Önnel a

Magyar Távirati Iroda

szegedi fiókja
Szeged, Somogyi-utca 11. Telefon 17—60.

A hivatalos értéktőzsde-nyitást

forrás:

festékdrukban, kész olajfesték, zománcok
minden szinben, kence, bútor- és
kacsilakkok stb. kaphatók
120

| Birn Simon, Margit-utca 12. sz.
Épületfa, deszka és léc készletünket
g y á r i á r o n a l u l ajánljuk.

leggyorsabban

674

O T T O W H 7 ÉS WIDKCiER
Rendelések felvétele: Polgár-utca 3. Telefon 6—42.
és P Q E E f f r K H ^ H D O R
szállítónál, 2 - 6 8 .

11 óra 45 perckor,

tözsdezárlatot
13 óra 45 perckor bemondják Önnek telefonon;
magánforgalmi jelentések 11'30-kor, 14 30-kor,
17-30-kor és 19-30 kor.

Hivatalos deviza-jelentések
Budapestről, Newyorkból, Párisból, Zürichből,
Berlinből és Prágából.
Telefonjelentésekre előfizetéseket a nap minden órájában elfogadunk.
Permanens szolgálat reggel 7-tÖl éjjel 1 óráig.

Mindennemű s z ő r m é k , r ó k a boák, a legújabb k a b á t • M M s I n l l n b
m O C i e i i e i C

megérkeztek, modellek után alaki- P r i w i n r - r l / u E c t u ö n divatszücs, Templamtáeokat a legjutányosabb árban vállal r T I V i n & Z l í y I M V d I I tér 3. szám.
m

