£mre« n á m á r a 400 k o r o n a .
Hirdetési ara*: Fé:ha*afeoo I
m a . 75, egy hasábon 130, másfél hasábon 225 K. Szflvegközl
25 százalékkal drágább. Apróhirdetés 150,kövér betűvel 300
K. Szövegközti közleményei
soronként 12Ü0. Nyiltttr, családi értesítés 2400 K. Többszöri feladásnál árengedmény

StnkenlOség és UadóbtvalalCDeák Feranc-utca 2. (FöfiaáUskolával szemben.) TeleI o n 13-33.A.Szeged* megjelel t * hétiö kivételével minden
CM* Egyes szám ára 400 korona. Előfizetési árak: Egy
ttcapra Szegeden 8000,Buda*tMen és vidéken 8J00 koi.
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Nem kell házszabályrevizió.
A tragikus véget ért II. Miklós cár egyidöben
hajlott rá, hogy enyhüljön a birhedt orosz abszolutizmus, hogy a nyugati
parlamentáris
szellemből az ő birodalmába is eljuthasson egy
fuvallat. A cári hatalom teljességének megváltozását bizonyosan nem kívánta, de készségesnek mutatkozott arra, hogy legalább forma
szerint, a megszabott képviseletben a nép is
megnyilatkozhasson. S a muszka parlament, a
duma, egy kicsit kezdett is hasonlítani a parlamenthez. A pártok szóhoz juthattak, a képviselők annak rendjs s médja szerint szónokolhattak, sérelmeket hangoztathattak, szóval —
bocsánat a triviális szóért — kedvükre dumálhattak. De igazi parlament, hiába rémültek meg
tőle a cári korlátlan uralom illetékes oszlopai,
még sem támadt Oroszországban. Ma is élő
következmények igazolják, hogy az oszlopok
nem jó helyen aggodalmaskodtak, mikor a parlamentet tarfották végveszedelemnek; de nekik
akkor az látszott a világ végének. A veszélyt
megfelelő rendszabályokkal elhárilották.
Nálunk is ugyanennek a veszedelemnek gyökeres megorvoslását tervezi egy erre hivatott
faktorunk — az igazságOgyminiszter. Elismerésreméltó szorgalommal már el is készítette
a házszabályrevizió
tervét. S a kormánypárt
lakomáján, tehát nem hivatalos formában, hanem csak mint képviselő és jóbarát ajánlotta a
mai alkalmatlan házszabályok elvetését, helyettük a szigorú kívánalmaknak bizonyára megfelelően szigorú, saját szabályainak elfogadását.
Ervei, amelyeket a nemzetgyü'és rendbontó
szabadszájúsága ellen fölsorolt, határozottan
súlyosak. Szerinte a mai házszabályok nem
alkalmasak arra, hogy „a többségi képviselők
férfias bátorságot fejthessenek ki a parlamentben, mert ki vannak téve a gvávák támadásának." Ez kétségtelenül igaz. Hisz akármilyen
nagy íb a többség, nem fejtheti ki egész férfias bátorságát és erejét, ha a törpe minoritás,
gyáván meghúzódva a nemzetgyűlés hatalmának uszálya mögött, nyilvánosság elé nem való
adatokkal sérti a többségi tekintélyeket. Csufondároskodik, leszól, mert legföljebb az elnök
fegyvertelen, tehát gyönge és hatástalan fegyelmi hatásköre fenyegeti.
A mai házszabályokkal, mondotta az igazságügy miniszter, „nincs módja a kormánynak, hogy
öklöt mutasson". Pedig bizonyosan ex kell:
a férfias, kemény kormányököl megvillantása s
leginkább a nemzetgyűlésben. Ott és iegföképeti
ott lehet a mai hiányos házszabályok mellett
sok mindent elmondani, amikről másutt, ha
nem is tilalmas talán, de aggályosabb a beszéd.
Ott lehet bírálattal szólni megismétlődő borzalmakról, gyilkos merényletek titkos szervezőiről a legvisszatetszőbb, nyers őszinteséggel, b
mi több, ott lehet miattuk elégtételt, igazságos
megtorlást sürgetni olyan tűrhetetlenül követelődző hangon, hogy az már valóban sírba
kergeti a tekintélyt.
. „
. . .
Azt is mondotta még az igazságügyminiszter,
sürgetve a házszabályreviziót, hogy szívesen
hal meg karddal a kezében, de nem lün, hogy
megegyék a . . . ( i t t t e r m é s z e t r a j z i pon osság^a
és nyíltsággal megne/ezelt egy élősdit). t ö p ö l
a kétségtelen eiőre valló, de kissé szimbolikus
beszédből nem tűnik ki ugyan elég világosan,
hogy a féregállatok határozottan megjelölt neme
ólait kiket kell érteni; de nagy valószínűség
szerint azokat az ellenzékieket, akik az igazságügyminiszter urat és most készülő nagyszabásu
büntetőjogi alkotásait gúnnyal, elítéléssel, vagy lekicsinyléssel támadni merészelik. Ezek az ellenzékiek képtelenül reakciósnak kiáltották ki a módot,
ahogyan a miniszter az államrendet még fokozott«bb"nakarjamegvédeni,kölönösenasajtó visszaélései öl. Sőt legutóbb a nemzetgyűlésben vakmerő vádak is hántották e g y e b e n ai szeméye
ellen, mintha egyoldalúan elfogult sz.mpá.iái
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volnának ott, ahol az ellenzék szerint nem tetsze- elnök a szigorú házszabályreviziót nem tartja
tősek e szimpátiák. Az igazságügyminiszter ur időszerűnek. Ugy gondoljuk, hogy a miniszterfölháborodása emberileg megérthető és érthető elnök ur, aki szép szavakkal hivatkozott a
az is, hegy inkább meghalna karddal a kezé- szeretetre, amikor elutasította az igazságügyben, akár talán az ellenzékkel szemben, a par- miniszter kívánságát, az elutasítással bölcsen
lamentben, mint hogy tovább tűrje a gúnyt, a cselekedett. Hiszen ezt az igazságügyminiszter
tekintélye ellen való lázadást, szóval a nevezett is elismerte, mert készséges lojalitással megélősdiek marásait.
nyugodott benne. A parlamenti ellenzék nem
Hogy a tervbeli házszabályrevizió milyen olyan veszedelmes, mint ahogy II. Miklós cár
kardot, milyen fegyvert adna a kezébe, vagyis j birodeImának oszlopai gondolták. A szónokok
a kormányéba, 821 egyelőre nem tudjuk. Hama- csak szónokoljanak, a sérelmezők csak sérelrosan alig is tudhatjuk meg, mert a miniszter- mezzenek, azért még nem fordul föl a világ.
IMMIMMMíllMIV^^

A miniszterelnök és a pénzügyminiszter a kölcsönről*
—

A parlamenti p é n z ü g y i b i z o t t s á g ülése. —

(A Szeged budapesti
tudósítójától.)
A nem- pénzügyi akciója egyébként a pénzügyminiszzetgyűlés pénzügyi bízottiágn gróf Ráday
Ge- ternek éppen ennek iz állapotnak szanálására
deon elnöklésével fél 2 órakor ke?dte megölé- irányul, aminek a hatása a tőzsdén is mutatsét, amelyen megjelentek gróf Bethlen
István kozni fog. Kilátásunk van arra, hogy a régi
miniszterelnök, Kállay
Tibor pénzügyminiszter, árfolyamokat hamarosan viszontláthatjuk. Movalamint a pénzügyi bizottság tagjai úgyszól- solygó arcokkal könnyen át lehet esni ezen a
krízisen. Beszéde végén a következő munkaván teljes számban.
Mindenekelőtt Rassay
Károly okolta meg a prozramot állította fel:
Öl és féléves költségvetést, jegybank
felállípénzügyi bizottság összehívásának szükségessémegszüntetését és
gét. Már háromnegyed éve folynak kű földi és tását, a bankóprés fokozatos
láncszemkipen
a külföldi
kölcsönnek
be földi akciók — mondotta — a pénzügyi utolsó
ami áprilisra
várható.
helyzet rendbehozatala céljából, a kormány realizálását,
A pénzügyminiszter után Peyer Károly szólal
azonban sem a nemzetgyűlés pléniumában. sem
fel,
aki furcsának tartja, hogy a korona állandó
a bizottságoknak nem ad felvilágosítást. Felszólítja tehát a kormányt, hogy a külföldi köl- árfolyama ellenére az utóbbi időben nagycsönről és a belföldi pénzügyi helyzetről is mérvű drágulás állott be. A közvéleménybea
tájékozassa a pétúíl^yi- bizoíiságot. Követelt, nasy bizonytalanság uralkodik, nem annyira a
külföldi, mint inkább a belföldi kölcsön tekinhogy leplezze le a pénzügyminiszter az ország
tetében. Ennek a megoldási módja okozza azt
pénzügyi helyzetét, annál is inkább, mert rémhírek vannak elterjedve és ezeknek a hireknek a nyugtalanságot, amelynek eredménye a nagy
tulajdonítja a tőzsde válságát is. Ez a válság munkaköltség.
Peyer után Haller
István szólalt fel és megnemcsak a kisembereket, a középosztályt tette
állapítja,
hogy
bár
a
korona
hónapok
óta stabil
tönkre, hanem egész közgazdasági ételünket.
50 siázalikkal
emelkedtek, az
Gróf Bethlen
István miniszterelnök válaszolt az élelmiszerárak
Rassaynak és kijelentette, hogy a külföldi köl- értékpapírok pedig ugyanezen idő alatt öt
mellett
csön kérdésével óhajt egyelőre foglalkozni. Ugy százalékkal estek, vagyis stabil korona
egyáltalában
nem
stabil
a
gazdasági
életünk.
látja, hogy most még nem érkezett el az ideje
szociális katasztrófával
fenyeget.
annak, hogy a résztetekbe is belebocsátkozzék, A pénzszűke
Majd Biró Pál polemizált az eddigi felszóerre majd csak a megállapodások ratifikálása
Károly, majd
után kerülhet sor és akkor a Háznak mód|ában lalókkal, utána pedig Rassay
Gömbös
Gyula
kérték
a
bizottságot
arra, hogy
lesz a kölcsön kérdésével a legnagyobb részlea holnapi napon tovább vitassák meg a pénztességgel foglalkozni.
Kállay
pénzügyminiszter kijelentette felszóla- ügyi bizottság ülésén a pénzügyi helyzetet és
lásában. hogy ő mindig igyekezett felvilágosítást felkérték a pénzügyminisztert, hogy konkrét
adni a helyzetről, kije.enti, hogy titkos
meg. nyilatkozatot tegyen. A bizottság Rassay és
állapodások
nincsenek és a kormánynak
nincs Gömbös indítványát elfogadta és igy a pénztitkolni valója. A kölcsön
Ügyében
nagyjából ügyi bizottság szombaton is ülést tart.

Í

nálunk

is az fog történni,

ami

Ausztriában

törtint.
Kijelenti továbbá, hogy az elmúlt öt és
fél évről budget fog kidolgoztatni és az abban
mutatkozó delicit eltüntetése céljából van szükség a külfödi kölcsön te. Ha befejeződ k, akkor
egy pénzügyi bizottság jön a Népszövetség
részéről Budapestre és ezzel együtt fogjás majd
kidolgozni a költségvetést. A Népszövetség
ugyanis addig nem járul hozzá a kölcsön folyósításához, mig az ország nem mutat komoly
törekvést a pénzügyi helyzet rendbehozatala iránt.
Ennek a töiekvesnek két pil éren kell nyugodnia : a bankóprés megszüntetésén és a Jegybank felállításán. Részletprogramot
egveíőre
nem adhat, csak majd akkor, »a a Népszövetség bizo'tsága ideérkezik.
A tőzsdei helyzetre vonatkozóan kijelenti,
hogy a nagy értékemelkedés a tőzsdén tulajdonképen nem volt más, mint átértékeled is és
a rendkívüli nyereségek akkor állottak be, amikor a korona nagyot esett. A korona nagy
zuhanása egészségtelen volt. Nemsokára a
hausse után megjött a baisre. A gyenge kezek
kénytelenek voltak papírjukat a piacra dobni.
A m>sik természetes oka a tőz d i helyzetnek
az, hogy a közga d i á*i egyed k az eső koronára rendezktdek b í és miután a k e b l e t
többel felvenni nem tud, a kiuáut kerehedett
felül, ez okozza a papírok értékzuhaná át. A

Beniczky é l Huszár Károly
a Somogyi-féle gyilkosság ügyéről.
A nemzetgyűlés csütörtöki ülésén újra felsrinre került a Somogyi-féle gyilkosság ügye.
Csáky Károly honvédelmi miniszter tette először szóvá és kijelentette, hogy a rendőrség
annak idején katonai egyéneket gyanúsított,
ezek azonban alibit tudtak igazolni. A Somogyiféle gyilkosság idején Beniczky Ödön volt a
belüíyminiszter és igy nevét természetesen felemlítették a tegnapi n»pon is. Munkatársak
felkere«te Beniczky Ödönt, aki a Somogyiügyről a következőket mondotta:
— A gyilkossági ügyről annak idején Meskó
Zoltán ama provokálására, hogy én a gyilkosságot eltussoltam, a nemzetgyűlésen a következő nyilatkozatot tetten:
„Azt, amit annak idején Mattyasovszky rendőrkapitány az újságokban kijelentett, hogy a renddörség a tetteseket kiderítette és az illetékes
hatóság előtt megnevezte. Mattyasovszky főkapitánynak ezt a nyilatkozatát a magam részéről
minden tekintetben igazolom.
A rendőrség, a
belügyminisztérium, fenát a polgári hatóság a
letteseket kiderítette
és megnevezte,
nem a polgári hatóságon mult tehát, hogy azok méltó
büntetésüket el nem veiték".
— Nem avatkozom bele a nemzetgyűlés
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nekem nem nevezte meg. Később, tán egy év
múlva, mikor én sem voltam miniszterelnök és
Beniczky sem volt belügyminiszter, abból az
- ppropóból, bogy ez szóbakerült a Házban,
emiitette a folyosón, hogy Mattyasovszky a
tetteseket kinyomozta. Én most sem emlékszem
arra, hogy énhozzám akár szóbeli, akár Írásbeli
jclen'és érkezett volna arról, hogy névszerint
Kik a gyilkosok. Tudom, hogy Beniczky ezt az
ügyet is a nála szokásos szigorúsággal kezelte
mindenkor és én tegnapi kijelentésemet csupán
egy közbeszólására, arra vonatkozóan tettem,
bogy velem a neveket hitelesen is
hivatalosan
nem közölték. Ha Bmiczky Ödön volt belügyminiszter ur abban a helyzetben van, hogy
teljes biztossággal megnevezheti a gyilkosokat,
ugy azt tna is megteheti. Ebben az esetben
világosság derül az egész ügyre.

litikája iránt, mert a hozzáfűzött renényeket a
miniszterelnök nem váltotta valóra. A kormány
politikája
kameleon szinü. Az egyik
miniszter
a fajvédőkhöz
tartozik. A
belügyminisztériumban nem Rakovszky az ur, hanem Nddossy. A
belügyminisztériumban titkos rendeletekkel utasítják ki az évtizedek óta Magyarországon lakó
zsidókat. Határozati javaslatot nyújt be, hogy
az összes belügyminisztériumi titkos rendeletek
a Ház asztalára tétessenek.
Sándor Pál ezután a miniszterelnöknek az
ébredők egyesületének feloszlatására tett igéretét
Munkatársunk ezután Huszár
Károlyt, a
teszi szóvá. Az egységes párt nem képviseli a
nemzetgyűlés alelnökéi kérdezte meg, hogy mit
nemzet többségét. Az ország lakosságának egy
mond Bsniczky nyilatkozatára. Haszár Károly a
százaléka sincs, amit képviselnek. (Nagy zaj a
következőket mondotta:
jobboldalon.) A bolsevizmus diktatórikus alapon
dolgozott, akik utána jöttek, szintén ilyen alapon
— Még egyszer kijelentem, hogy smig én
febér terrorral dolgoznak, de sokkal retteneteminiszterelnök voltam, Beniczky
a
gyilkosokat
sebb alapon. Hol volt Magyarországon
még
egy idő, amikor politikai
ellenfeleket
akartak
meggyilkolni.
Ugy amint a vörös
gazemberek
megtalálták
a bitót, a fehérek is meg
fogják
találni.
(Sándor Pál állandó zajban és közbe(A Szeged budapesti tudósitójától.)
A nemzet- Mintha ellenséges országban lennénk, olyanok szólások között folytatja beszédét.) Létezik egy
gyfltés pénteki ülését 11 óra előtt nyitotta meg a hatóságok még a rokkantakkal szemben is. titkos maffia, amely bombákat gyárt.
Hegedűs: Neveket kérünk!
Szcitovszky
Béla elnök. Folytatják az indemni- A rokkantak
külföldön
féldru jeggyel
utaznak,
Rassay : Lelepleztem a kettős
vérszövetséget,
nálunk semmi kedvezményük nincs.
tá« vitáját.
lelepleztem
Makay
századost,
lelepleztem
AndréPropper:
A brigád feje pedig szalonkocsiban
Első szónok Kéthly
Anna: A csongrádi
kát.
(Óriási
zaj.)
bombamerénylet beszennyezte a karácsonyi ü;.- utazik.
Sándor Pál: A Káiolyi-forradalom csak békés
Kéthly Anna ezután a magántisztviselők sérelnep h ngulatát. Orgyilkos kezek évek óta puszforradalom
volt. Vér nélkül indult. (Óriási zaj.)
títanak védtekn, ártatlan embereket az ország- meivel foglalkozik. Az indemnitást nem fogadja el.
Nincs egyetlen ország, ahol olyan reakció
volna,
ban. A gyilíos gyilkos marad akkor is, ha
Sándor Pál beszéde. mint nálunk és a reakciós
kormány
miniszteródát, vagy vezércikket írnak róla. Orgyilkosofelköszöntötte a
szociáldemoSándor Pál a következő szónok, aki szerint elnöke külföldön
kat civilizált országban a rács mögött szoktak
krata Brantingot!
Itt mindig Marxtól félnek.
megjött
az
ideje
annak,
hogy
ne
nézzük
türetartani.
lemmel a kormány ténykedéseit. Bün volna Ez túlhaladott idea.
Lendvai István valamit közbe&2Ó'.
moít hallgatni, amikor veszélyben az ország.
Sándor Pál ezután a zsidókérdésről
beszél.
Klárik Ferenc: Hallgasson az Akasztófa-ujság
Szegénységi
bizonyítvány,
hogy a
nemzetgyűlés A fajvédők azt mondják, hogy gazdasági téren
cikkírója 1
tagjainak
interjúkból
és egyéb
sajtóközlemé- akarják a zsidók omnipotenciáját letörni. A
Kéthly Anna: Azt látjuk, hogy egyrészről
nyekből kell megtudni,
hogyan
áll a
kölcsön zsidók tényleg nagy hatással vannak a gazdainternálótáborban tartanak ártatlan embereket, ügye, mert
sem a pénzügyminiszter,
sem a sági életre. Ennek azonban mélyen fekvő okai
18—19 éves ifjakat, akik a biróság által
rájuk miniszterelnök
egyetlen
szót sem mondottak
a vannak. Nem választhatták meg szabadon fogrótt büntetést
elszenvedték és éveken át fogva törvényhozás házában erről. A felveendő köllalkozásaikat, a legtöbb pálya zárva volt előttartanak embereket, meri munkástanácsi tagok csön összege mintegy 250 millió! tesz ki. Ki
tük s igy rongyszedéssel kellett kezdeniök.
voltak, holott itt, a nemzetgyűlésen is akadnak, van azonban tisztában azzal, hogy ez az összeg
Harminc
éve folyton
osiromolta
a
magyar
akik rnunkástanácsi tagok voltak.
valóban segít az országon. Bankvezérek és dsentriket, hogy kereskedelmi pályára
lépjenek,
Reisinger
Ferenc: Hogyne, direktóriumi elnö- vezető e.uberek szintén ugy nyilaikozaak, hogy
de ehhez kitartás
kell, ez nem olyan
könnyű
kök is akadnak 1
nem ismerik ki magukat ebben az ügyben. A« dolog, mint az egyetemen
verekedni Tegyük
Kéthly Anna: Másrés;t orgyilkosok nem ve- is érde>el bennünket: mennyi
lesz a
deficit fel, hogy a zsidóságot sanyargatni &fr«rj*b,
szik e! méltó büntetésüket. Nagyjános
Juli- ebben az évben és mennyi lesz a Aídv. deficitje.
mondjuk, hogy kivándorlásra kényszeritik, vagy
anna vére bosszúért kiált. A merényleteket elő- Fontos kérdés az is, hogy kik adják össze a
megvonják tőlük az élet feltételeit. Erre vonatször politikumok ellen követték el, azulán szín- belföldi kölcsönt.
kozólag egy példát emlit fel Spanyolországházak, báltermek kerültek sorra éa legköieiebb
ból és Portugáliából, de azután rövid idő
Lendvai:
Majd
fizetnek
a
kormány
főtanámár csecsemőotthonok ablakán fogják a gyilcsosok.
múlva igyekeztek őket visszscsábitani.
kosok bombáikat bedobni. Legfőbb ideje, hogy
Lendvai: Jól van Schlésinger!
Sándor
Pál:
Beteg
gazdasági
helyzetünket
kiperzseijű'r, ezeket a Rózsa Sándor-fészkeket.
főként az jellemzi, hogy a korona 0—03-on áll;
Sándor Pal: Nem tagadom, Schlésinger volPropper Sínd.ir: Rózsa Sándor lovag volt
de csak külföldön. Belső értéke 0-015.
Miért tam azelőtt, de mindenben hozzá akartam
simulni
ezekhez képest.
tartja a kormány a 0—03-as kurzust, miből a magyarsághoz
...
Klárik Ferenc: Ezek gyávák és piszkok 1
tartja ezt az árfolyamot s igaz-e hogy a pénzNagy Ernő: Lehner ur. ön nem magyarosíKéthly Anna: Éjek sz emberek anyagi elő- ügyminiszter
0-018-on
akarja
stabilizálni
a totta meg a nevét!
nyök megszerzése végett semmitől fcem riad- koronát. Mindezt világosan kell látni, különben
Sándor Pál: A zsidót mindenütt megbecsünak vissza, minden eszköz jó nekik és hulla- téves számadási csinálunk. Ma az értékpapírok
lik az országban, sehol sincs antiszemitizmus,
hegyek tetején akarnak az országnak diktálni. sokknl alacsonyabban álianak aránylag, mint
csak a városokban. Voltaképen,
hogy
gondolM«:jd airól beszél, hogy most a rokkantakat békében.
ják az urak, mivel foglalkozzék
a zsidó ? Önök
újra összeírták és felülvizsgálták. Ennél a felülA délutáni ülés. a tanítókat törvénytelenül kidobták.
vizsgálatnál a be ne ii vaí!o:t, de ti'kos cél az
Csilléry: Hol?
A délutáni ülésen Sándor
Pál folytatta a
volt, h gy minél alacsonyabbra állítsák a
beszédét. Párhuzamot vont Teleszky és Kállay
Felkiáltások
a baloldalon:
Maguknál, a főrokkant i&ínyjcgosnltságát. Az összeírásnál és
politikája közölt, mindkettőt a szűkmarkúság városban.
a felülvizsgálásnál az első kérdés snnek követjellemzi. Az indemnitást megszavazza.
Kuna P. italos . . .
keztében az volt, hogy. mi • az illető vallása,
—
Nehéz
helyzetben
vagyok
szavazatommal
Kuna
P.
András
itt
valamit
közbeszól, mire
müifha a Hareíéren á v3lUs lett vo!na irányadó
Maga
azoknál, akik vérük hullásával igyekeztek a — mondotta —, meri ez nem jelenti, hogy a Farkas István megjegyzi: Hallgasson!
hazát uitgmtnfen.. Aliiknak nem volt kedvező kormány politikája iránt bizalommal volnék. szeszügyi előadó! (Kuna P. András tudniillik
nem lesz király,
addig erősen illuminált
állapotban
jelent meg az
a vaüási viszonyuk, azoknak a 70—75 száza- Amig Magyarországon
hiányzik
az
1000
éves
alkotmányos
faktor.
A
ütésen,
ahol
mindvégig
botrányosan
viselkedett.
lékos rokkimsá át leciökkentetiék 25—30 szákormány nem képviseli a nemzetet, mert az Beszédének elmondását is csak az elnök tapinzalékosra.
elmuit váUsitás a terror jegyében született.
tatos közbelépésével lehetett meggátolni, aki a
Törvínyjsvaslato! s2r: t a hadirokkanlak
S.nki sen ismeri ki magát teljesen az álta- szólásra feliratkozottak neveinek olvasása
közben
érdekében. Hatá oza'.i j.vaslaíot nyújt be a lános gazdasági helyzetben. Áz adótörvények Kuna P. András nevét óvatosan
átugrotta.
badirűfekP .tEk,fcadfctrvákés hediözvegyek hely- ho -iályosak. Sohasem jártak el
haszontalanabSándor Pál: Méltóztassanak elhinni, az ülzetének jtvHsí'.ói.
bal a pénzügyminiszter
közegei,
mint,ma.
Ez dözés lehet olyan nagy,
amilyen
elképzelhető,
Az elnök „zu!án a ezónok kérésére az ülést nemcsatc a polgárság kárára van, hinem a de nem lehet olyan nagy, hogy mi
hazafisáöt pticre [elfüggeszti.
kincstári is érinii.' Eseteket sorol fel az £dó- gunkat
megtagadnánk.
Kéthly Anna ezután
z\la ^er^egi internáló ücv« közegek eljárásáról.
Ezután áttért az egyetemi viszonyok ismertábor bá.'Zúl na.j . fapúiairói , • é! és több
Hogy milyen importpolitika folyik ebben az tetésére. Azt sem tudták elérni, hogy a numerus
?.se J tusz szóvá. Buzidé kézben éí s szó^l- országban, ennek jellemzésére felhoz egy esetet. clausus alapján felvett egyetemi hallgatók nyutda támad a i'ocáldsmokr,«ák és* Eóiiövényi
bántalA pénzügyminisztérium kapott egy ajánlatot, godtan tanulhassanak. Még a leányok
kípviuiő hCzVí, aki itözbesz. líssival állandóm hogy a 14.000 koronái Go'dberger-féle texíil- mazásától
sem riadtak
vissza.
zavarja a s>:ót.ok
A szoctzlisu»k fjgvelmezíe- áru hegeit 6000 koronáért hoznak be sokkal
Ezután két határozati javaslatot terjeszt elő.
teséie
( ío 1 helyétől, niijd a padra csapott jobb minőségű anyagot. Nem engedélyezték a Az elsőben kéri a kultuszminisztert, bogy terés « u. cia.íót L'i-' €2' i ' liou:: Cs.ik <t a- behozatalt.
jesszen elő törvényjavaslatot
a numerus
clausus
puk a i
.ii igy oi zílni? Fogja
be a száeltörlésére.
A
másik
szerint
mondja
ki
a
nemNagy Ernő: Vájjon ki ennek a Goldbergerját! — k :tn.
v ssia.
nek az ügyvédje?
zetgyűlés, bogy a magyar
zsidóságnak
joga
Rothen- ein Mui:
Szemtelen!
felállítására.
Sindor
Pál: A kiviteli és behozatali ügyeket van tudományegyetem
K/i'hly Anna e után a rikkantak helyzetét teje en kiveszik a kereskedelmi miniszter kezéből.
teszi zóvi és sürgős in^zlíedíseket sürget.
Több személyes kérdés tisztázása után az
Uj.bban nem lehet bizalommal Bethlen po*
f
l ülés véget éri.
ügyeibe, de okióber 20 án a nemzetgyűlésen
tett kijelentésemet a honvédelmi miniszter ur•ak tegnspi beszéde után ma is, az első szótól az utolsóig, sőt az ö, tudomásomra jutott
részletes ismertetése alapján megerősítem. Huszár Károdnak ama nyilatkozatára, hogy neki
2enic<ky Ödön soha sem tett jelentéit a gyilkosság kinyamozásáról, Beniczky ÖJön csak
ennyit mondott:
— Huszár Károly képviselő ur állitdsa
tudatos
valótlanság.

S á n d o r Pál h a t a l m a s b e s z é d é b e n s z ó l t
elképzelhetetlen m a g y a r r e a k c i ó r ó l .
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Temesvári élet.
(A Szeged tudósitójától.)
Tardos-Taussig Ármin
mérnök, a neves szegedi grafikus a karácsonyi
ünnepeket Temesvárott, szüleinél töltötte és a napokban érkezett vissza Szegedre. Temesvári impresszióiról érdeklődésünkre a következőket mondotta el:
— December 10-én indultunk el Szegedről.
Kedves utitársunk akadt Jadlowker Hermann és
kísérője, dr. Steinberger
személyében. Jadlowker
kellemesen emlékezett meg szegedi vendégszerepléséről és elismeréssel nyilatkozott a város zenekedvelő közönségéről is. Elmondotta, hogy pályáján legnagyobb hatással rá a chicagói hangversenyterem volt, ahol harmincezer főnyi közönség
előtt énekelt. Érdekes jelenet játszódott le a román
határon. Amikor a román határőrök megtudták,
hogy Jadlowker is az érkezők között van, szinte
követelve kívánták, hogy tartson számukra egy
„kurticsi" vendégszereplést.
— Temesvár, illetve románul Timisvara, szülővárosom. Itt laknak öreg szüleim és testvéreim is
és valamikor régen, a békeidőkben úgyszólván
minden héten meglátogathattam őket, hiszen
Temesvár is a szegedi osztálymérnökség hatáskörébe tartozott még akkor és a gyorsvonat rövid
két óra alatt odaszállított. Most félévenkint látogathatok csak el Temesvárra nagy nehézségek leküzdése árán és nagy kerülővel, ugy hogy Bécs szinte
közelebb esik ma hozzánk, mint a szomszédos
Temesvár.
— Általánosabb érdeklődésre számot tartható
változást észleltem mostani ott tartózkodásom
alkalmával Temesváron. Sűrűbben, bátrabban és
hangosabban hallani a magyar szót, mint akár fél
évvel ezelőtt. Az emberek talán már nagyobb
bizalommal vannak egymáshoz. Az őszi királylátogatás emlékei még elevenek a lakosság körében. Több helyen mutogattak nekem régi temesvári rézbőrűek friss érdemrendet és kinevezési okmányt (keresztény is, zsidó is — a stílszerűség
kivánja ezt a modern megkülönböztetést) minden
pirulás nélkül. Sőt. Az ipari és kereskedelmi élet
változatlanul pezsdülő, élénk, forgalmas, noha most
már ott is üzleti pangásról és pénzszűkéről beszélnek. Az autók, teherkocsik, a különféle jármüvek sűrűn lepik el az utcákat és nincs sehol
semmi nyoma a nálunk oly tartós „halotti csend"nek.
— A Telbisz polgármester koncepciója szerint
továbbfejlesztett városépítés keretében a románoknak erős érzékük van a főforgalmi utvonalak
kiképzéséhez és parkírozásához. Este pazar villanyfényben szines egyenruhák tömege, elegáns hölgyek
vegyes társasága süritve hömpölyög a boulevardszerüen kiépített, aszfaltozott utcasorokon. A kereskedelmi és ipari élet bőségéről és nagystilűségéről tanúskodnak a minden széppel és jóval
megtöltött változatos és Ízléssel rendezett kirakatok is Ezen élénkség jellemzi a hetipiacok vásári
forgalmát is. És itt szembeszökő a viszonylagos
olcsóság a mi árainkhoz képest. Egyes cikkeknek
maximális ára van, de minden áru jóval a
maximált
áron alul talál csak vevőre. A vendéglőkben is jóval olcsóbb az élet, mint nálunk.

Tasching Antal, a zágrábi műegyetem ezidőszerinti
tanára, aki a felsőbb geodézia terén eddigi munkálkodásával is világhírre tett szert és akit irigyei
a forradalom alatti közhasznú tevékenysége ürügyén
Budapestről elüldöztek, az Einstein-féle elmélet
jelentékeny kiterjesztését célzó „közelítési" elméletével, melyről egyelőre csak kis németnyelvű brosúra
jelent meg, tudományos körökben általános feltüsést
és elismerést ért el.
— Dr. Szalay József megbízásából
Szabolcska
Mihályt, a nagy magyar irót is felkerestem, öreg
ember lett belőle, akinek tollából azonban tovább
is hegyi patakként tör elő a hazafias magyar líra.
„Petőfi"
cimü gyönyörű versének autogramját
hoztam magammal a Dugonics-Társaság elnökének
nagyértékű gyűjteménye számára. Szabolcskáról
egyébként az forog most közszájon, hogy mikor
legutóbb Ferdinánd román király megszólítással
üdvözölte és hivei iránt érdeklődött, erős magyar
izü választ adott, méltót a nagy iró múltjához és
személye
jelentőségéhez.
cmeiyc jciciiiusc^eiiez.
t

kapnak és furcsa volt régi fiatal ismerőseimet a
román katonai mundérba bujtatva látnom, román
nyelven „Reglement"-t és egyéb tudományos
tárgyakat törve... Nehezen megy legtöbbjének a
tanulás. Bizony két évi katonáskodás a sorsa a
legtöbb egy évi önkéntesnek.
— Az antiszemitizmus divatos bacillusa ott is
feltalálható. A műegyetemen „hackenkreuzler"
szélsőségek fellobbanásai időről-időre észlelhetők.
Ott tartózkodásom idején a belvárosi Lloyd-kávéházban készültek parázs tüntetésre, de az a közönség tul nyomórészé nek józansága folytán nem sikerült.
— Újév előtt volt, midőn a határra érve, a
trianoni yonal hóval fedett kőjeleinél, a fehérre
behavazott román-magyar táj eszembe juttatta a
gyűlölködést, az irigységet, a rágalmat, a rosszakaratot az embereknek faj, nyelv, felekezet és
nemen felül álló szépséges sok mindenféle érdekrugóit . . . A természet végtelen harmóniája mégis
megnyugvással töltötte be lelkemet és ezalatt ismét
hazaértem: szegény, megcsonkított szép Magyar-

— A magyar fiuk ezalatt romdn-nyelvü nevelést | országba.
w m i m m m í m n ^ ^

A belgrádi konferencia.

Párisból jelentük: A Matin ma reggeli sxáma
közli belgrádi levelezőjének táviratát, amelyben
Nlncslcs külügyminiszterrel folytatolt beszélgetéséről számol be. Nincsics kijelentette, bogy a
belgrádi kisántánt-konferenci* az európai helyzetet általánosságban, de különösen a jóvátétel
kérdését fogja tárgyalni.
Napirenden van ezenkívül a magyar
kölcsön
kérdése is. Erre vonatkozóan a kisántánt politikai vezérei teljesen egyértelműen gondolkozM M M M M W M ^ ^

nak. A kisántánt államai Magyarország újjáépítését nem akarják megakadályozni, de pontos garanciákat kívánnak a béke biztosítására,
továbbá abban az irányban, hogy a trianoni
szerződés érvényben marad.
Ami az orosz kérdést illeti, a kisántánt azt
az elvet akar]». keresztülvinni, bogy Oroszország
belügyeibe nem avatkozik, de a szovjet* ormánytől is ugyanezt kivánja a kölcsönösség
alapján.

Az ügyészség tiz ember ellen javasolta az előzetes letartóztatást
a csongrádi merénylet ügyében.
(A Szeged tudósttójától
) A csongrádi bombamerénylet tulajdonképeni nyomozati része már
nem áll az érdeklődések középpontjában, a
közvélemény inkább a merényletet követö parlamenti viharok felé fordul. Az ügyben azonban még a pénteki nap folyamán is történtek
olyan dolgok, amelyek a novumok figyelemkeltésével hatnak. Elsősorban pintek reggel meg-

érkezett Szegedre Piroska János nyug.
főhadnagy, rajztanár,
másodsorban pedig az ügyészség megtette indítványát a gyanúsítottak
további
fogvatartására,
illetőleg az esetleges
szabadlábra helyezések ügyében. A Szeged
munka-

Sáidor ügyésznek, akinek az ügyet kiosztották,
hogy lehetőleg hamarosan készüljön el a merénylet anyagának áttanulmányozásával és azutin azonnal tegye meg előterjesztését a merénylők további fogvalsriása, illetve szabadlábrahelyezése ügyében, hogy a vizsgálóbíró
ezután megkezdhesse már az alapos vizsgálóbírói kihallgatásokat. Dr. Balázs Sándor ügyész
még a csütörtöki nap folyamán áttanulmányozta az ügy hatalmas anyagát, ugy hogy
leggelre már teljesen tisztán állott eI6ue minden. Reggel — a törvényszék teljes ölése előtt
— részletesen referált az ügyészségi elnöknek,
majd még a délelőtt folyamán megtette előterjesztését.

társa a nap eseményeiről a következőket jelentheti :
Pénteken a kora reggeli órákban, öt óra előtt
Az előterjesztés szerint az ügyészség
indítvánéhány perccel a budapesti személyvonattal egy nyozza a vizsgálóbírónak
az előzetes
letartózszázados és egy főhadnagy Szegedre hozta tatás fenntartását
az összes
gyanúsítottakra
Piroska János nyug. főhadnagyot, aki a cson- nézve, sőt indítványozza
az előzetes
letartóztagrádi borzalmas merénylet tulajdonképeni ér- tás foganatosítását
az elengedett Sági
Jánossal
telmi szerzője. Mint ismeretes, a szegedi rendőr- szemben is, akit, mint ismereres,
Diószeghy
_ A vasúti műhelyben jártam, ahol a régi idők ség emberei Csongrádon már a nyomozás első miniszteri tanácsos szavára engedtek a szegedi
munkáslétszáma hatszáz emberből állott, ma ezer- napjaiban a szegedi vegyesdandárparancsnok- rendőrök szabadon, miután annak ellenére,
munkás dolgozik ugyanott, tehát jóval ság hozzájárulásával előzetes letartóztatásba he- hogy ő volt a Hijjas-féle Alföldi Brigád paé l é n k e b b
az élet. Miért? A vasút ma mindent lyezték Piroskát, akit a többi merénylőkkel I
rancsnoka, ö tette az elfő, őszinte beismerő és
házikezelésben készíttet el - jól, rosszul ElőforS ^ é r t hogy egyik vezető román mérnök (annak együtt csupán azért nem hoztak Szegedre, mi- | nyomra vezető vallomást.
A Szeged jelentette, hogy 2—3 szabidlábrattí
a Máv szolgálatában állott) elszólta magát, vei aktív főhadnagynak mondotta magát és igy 7
d e
a
fővárosba
kellett
kisértetni,
hogy
olt
a
katohelyezés
híre kelt szárnyra, azonban ez nem
í
l
L
Méeis
iobb
volt
régebben
mi-nálunk.
mondván . Mqjis jo
^
*e r e n c s é t | e n s é g e k „
nai hatóságok inditsák meg ellene az eljárást. bizonyult falónak, mivel dr. Balázs Sándor az
— A surun emru
folyamatát ott Budapesten azulán kitűnt mint már a par- i " tok áttanulmányozásánál az összes
gyanúsílament
csütörtöki
üléséről
szóló
tudósítás alap- tottakkal szemben súlyos is pozitiv terhelő adasem k é p e s e k féltartóztatm Épp ottidőz'ésem alkalján ismeretes —, hogy Piroskát már régebben tok vannak, sőt nagyszámú
tárgyi
bizonyitikok
I \ i E n t Vzékelv mérnök és a szegedi Ekkert
E S S , ^ kfmenefelü autószerencsétlensége
Nagy
egy
becsületbeli
ügyből
kifolyólag
nyugalomba
ts
állanak
az
ügyészség
rendelkezésire.
Az
halálos kimenetelű®
kartársak iránt.
íny
helyezték és igy a katonai ügyészség azonnal ügyészség indítványa tartalmazza még az előkiadta az utasítást, hogy Piroskát a szegedi zetes letartóztatás foganatosítását Piroska János
polgári ügyészség fogházába szállítsák.
nyugalmazott főhadnaggyal szemben is, mivel
Amikor Piroska megérkezett, katonatiszti megérkezett Piroska fölöttes katonai parancsközölték a gyászos esemenyi-«
egyenruhát viseli, azonban a két paroli meg nokságának leiraa, amely szerint Piroska a
volt fosztva a csillagoktól, valamint a sapka- merénylet elkövetisekor
már rigen nem tartozott
rózsa is hiányzott a tiszti ttapkáról. A kiserő- a magyar nemzeti hadsereg tisztikarának
kötetisztek először a szegedi vegyesdandárparancs- likibe és igy fölötte
csupán a polgári
bírósáolcsóbb beszerzése sok Idegent vonz oda. Két nokságra akarták kisérni Piroskát, bogy meg- gok Ítélete iltetikes. Igy az ügyé m é g a csongvárják, mig kinyitják a törvényszék kapuját, de rádi merényiét tel kapcsolatban eddg tiz szecsaládos bajor festőművésszel találkoztam
fényképnagyitással f o g l a l k o z n a k ott felesége k pedig ezt a tervüket még útközben megváltoztattak és mély ellen indítványozta az előzetes letartóztamég a kora reggeli órákban becsöngettek a tást, mert az anyag eddigi állása szerint azok
o b b házaknál német nevelőnői állást vállal. Saját
szegedi törvényszék kapuján, jelentkeztek vele mindnyájan résztvettek a merénylet elköveK k
van a M a j n a
melletti Frankfurtban.
De
mihelvst jobb világ lesz Németországban — ugy
az ügyészségi fogda igazgatójánál, ami után két tésében.
Zndották
azonnal hazatérnek. heltUnt hogy fogházőr fölvitte a szürke köpönyeges, fekete
Az ügyészség terjedelmes indítványát azonn e a mi szakmunkásaink a jobb megélhetésért tisztisapkás embert a harmadik emeleten lévó
nal
álU tték a vizsgálóbíróhoz, hogv dönti ön a
ítthapviák Magyarországot és megszállt területekre
ügyészségi fogdába, ahol közvetlenül Sinkó és vizsgálati
fogság
'rendeléséről. £rie;ülésünk
mennek az ottaniak sürü rajokban vándorolnak ki
társai magánzárkája mellett helyezték el külön szerint dr. Zombory
Jlnos vizsgálóbíró már
Amerikába. Cseléd, borbély, kőműves ismerőssel
végzését eböen az ügyS ó z t a m , akik a vízumot várják csupán . . A cellába. Igy most már a csongrádi bombame- szombaton meghoz
rénylet kilenc gyanúsítottja van az ügyészségi ben és Jól intormá'i
S m i
munkások is, bár elég jól keresnek, az
helyről nyert értesülésünk
fogdában.
t
Ü i v IáKba vágyódnak. Egy jólismert nagytehetségű
szerint el fogja rendelni mind a tiz egyén ellen
o i ö s is készül oda család áva

együtt.

4
i g e n érdekes hirt hallottam amely bizonyára Ü ő l érinti a magyar szakköröket .s. Or.
—

D. Zombory
Jenő ügyészségi elnök még
csütörtökön kiadta az utasítást dr.
Balázs

a vizsgálati
fogságot
Ezután a vizsgálóbíró
haladéktalanul meg fogja kezdeni a gyanusi-

SZEGED
tollak és a tanuk kihallgatását, hogy az igazságszolgáltatás munkája ne szenvedjen késedelmet.
Amint az indítvány álérkezett a vizsgálóbíróhoz, azonnal telefonértesítés ment Csongrádra
a csendőrörshöz, hogy vegyék őrizetbe azonnal
éi hozzák azután Szegedre csongrádi tanyájáról Sági
Jánost, aki még szabidlábon van.

Miután a csendőrök állandóan figyelemmel kísérik Ságit, igy valószínű, hegy már szombaton behozzák
Szegedre és átadják az ügyészségnek.
Amint ez a tizedik gyanúsított is az
ügyészségen ksz, a vizsgálóbíró azonnal ki
fogja hirdetni a meghozandó vizsgálati fogságról szóló végzést.
Dr. Zombory
János vizsgálóbíró előreláthatólag már a jövö héten az anyag áttarulmányozása után hozzákezd a kihallgatásom,
egkezdésáhez, ami előreláthatólag több k.n p)t fog
igénybe venni, mivel a tiz gyanúsító
kbül
mintegy negyven tanúkihallgatást keit foganatosítani és ezeket a tanukét mind Ct, grfid 01
kell Szegedre megidézni.
Illetékes helyről szármaaó érteiü.'étünlr szerint

a wizsgíióbiró az anyaggal csak március elején
ktszBl el és igy az ügyészség a vádiratot csak
ezután adhatja
be a merénylők
ellen. Igy a
főt. jalás kitűzését
lehet várni.

április

előtt

nem igen

JHéjjast is kihallgatják
az Alföldi Brigádra vonatkozólag.
Héjjas Ivánnak tegnap délután félnégy órakor meg kellett volna jelennie a budapesti főkapitányságon, hogy kihallgasság az Alfödi
Brigád szervezetére és azokra a vallomásokra
vonatkozóba, amelyek vele kapcsolatban hangzottak el a csongrádi merénylet ügyében. Dáli
félkeltőkor Héjjas cöívös-utca 22/b. szám, I.
emelet alatti lakásáia detektívet küldtek ki azzal az rrtesitéssíl, bogy Héjjas Iván délután
félnégyk jr kötelt 3 megjelenni a főkapitányság
politikai osztályán. Délután félnégykor egy
rendőrtisztviselő bement a főkapitányságra és

egészen hét óráig
várakozott,
azonban nem jelentkezett.

Héjjas

Iván

Szrubián Dezső rendőrkapitány erre idézést
kézbesittetett, amelyben ma délelőtt tiz órára
idézte be Héjjast, aki azonban sem t i t*.m
lizenegy, sesu féJiizenkeS'őkor r.sm jelenített
kihallgatásra. Közben értesiíést kapott a rendőrség, hogy Héjjas állítólag nem tartózkodik
Budapesten, hanem lent van Kecskeméten.
A tegnapi értesülés alapján rcméiik, bogy
holnap dé "lőtt tiz órakor Héjjas Iván végn
meg jelen is a budapesti rendőrségen Szrubián
kapitánynál és kihallgatják az Alföldi Brigádra
és Fülöp vallomására vonatkozóan.
Egy másik jelentés szerint a főkapitányság
táviratilag megkereste a ütecskeméii rendőrkapitányságot, hogy Héjjas
Ivánt
hallgassa
ki és
részletes vallomását minél sürgősebben küldje
meg a budapesti főkapitányságnak.
Morvay Margit nem volt
Piroska menyasszonya.
Mint ismeretes, a parlament tegnapi ülésén
Csáky Károly honvédelmi miniszter felszólalásában Piroska János becsületügyével is foglalkozott és ekkor egyszerűen megnevezte azt a
zsidó leányt, aki menyasszonya volt a csongrádi merénylet felbujtójának. Ezt az uri leányt
Morvay-Mozer
Margitnak hívják, mondotta a
honvédelmi miniszter. Ez a kijelentés nagy izgalmat okozott még tegnap a Ház minden oldalán, mivel egyesek szerint
nem e*t a
hangot knitoilák a magyar tiszteknek. Fábián
Béla egyébként holnap fel fog szólalni z i
indemnitás vitájában éi ez alkalommal ezt az
esetet szemére fogja vetr.i a miniszternek, valamint ki fogja jelenteni, hogy Csáky
Károly
alaptalanul mondotta ki Morvay
Margit névéi,
mivel tudomása szerint az előkelő zsidó
család

leánya soha sem volt
Jánosnak.

menyasszonya

Piroska

Szentesre ie kiterjed a vizsgálat.
Eilasfliésünk szerint a csongrádi bombamerénylettel kapcsolatban Szentesre is kiterjesztették a vizsgálaiot, miután a rendőri nyomozás folyamán olyan adatok merőitek fel, amelyek szerint Szentesen állítólag lőszereket rejtettek el a csongrádi merén /lő-csoport tagjai.
Detektívek mentek ki már néhány nappü ezelőtt Szentesre, ahol az elrsjtctt muníció után
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kutattak, de kutatásuk eredménytelenül végződött. A rendőrség emberei tovább folytatják
egyébként ebben az irányban a nyomozást,
mert ujabban is fölmerüllek olyan adatok, amelyekből szentesi elrejteti lőszer- és fegyverraktárra lehet következtetni.

A gyorsírás visszafejlődése.
Állandóan kulturfölényről beszélünk, szemben a bennünket körülvevő államokkal. Kulturfölényünket tettekkel is kifejezésre juttattuk.
Voltak olyan ismeretek, amelyek terjesztésénél utolértük, nem egyszer túlszárnyaltuk még
a nyugati kulturállamokat is. Igy pl. a gyorsírás terjesztése terén Magyarország vezetőhelyet biztosított magának. Nincs nemzel —
a németet is beleértve — amely a gyorsirási
technikát oly tökélyre vitte volna, mint mi.
Fabro Henrik dr., az országgyűlési gyorsiroda
zseniális főnöke fáradságos kutatásainak eredményei, az úgynevezett fabroizmusok, a vitairási jelölések felsőfoka, amelyet átvett minden
állam minden gyorsírása. Az ő értékes munkásságának gyümölcse az, hogy kitűnő gyakorló gyorsíróink csaknem minden erőltető
munka nélkül a leggyorsabb szónoklatokat is
hűen követni tudják, sőt a gyorsírás fejlettsége túlhaladta a beszélőképesség határát. Az
utóbbi években tartott gyorsirási versenyeken
nem tudtak a gyakorlott diktálok olyan gyorsan olvasni, amilyen gyorsan a versenyzők
irni és stenogrammjukat hibátlanul áttenni
tudták.
Kétségtelen tehát e téren kulturfölényünk.
Es hogy mégis visszafejlődésről szólunk, ennek
okát elsősorban mai szomorú gazdasági helyzetünkben látom. A gyorsírás iskolai tanítása
van hanyatlóban, az utánpótlás van csökkenőben.
A szegedi gyárak, bankok, kereskedői cégek
felismerték a gyorsírásnak a gazdasági életben való nagy fontosságát, csaknem mindannyian keresnek jó gyorsírókat. A jó szóra
helyezem a hangsúlyt, mert gyorsírást sokan
tanulnak, de jól megtanulni csak kevesen tudják az utóbbi időben. Korábban a női kereskedelmi tanfolyamok melegágyai voltak a képzet! gyorsíróknak, ma ilyen tanfolyamunk nincs
— az országban is alig néhány működik —
és a négyéves felsőkereskedelmi iskolák látják el az ilyen irányú kiképzést. A szegényebb
szülők gyermekei nem járhatnak négy évig
iskolába, s igy legtöbbször a polgári iskola
IV. osztályának elvégzése után állást keresnek,
s minthogy sem gyorsírást, sem gépírást nem
tudnak, nem az irodai, hanem az ipari pályákat keresik fel. A felsőkereskedelmi iskola I.
és II. osztályai eléggé népesek, de a III. és IV.
osztályai mór teljesen néptelenek. Hogy a
gyorsírás terén milyen eredményt ért el az
iskola a mult években, jellemző példa erre,
hogy Tonelli Sándor dr. kamarai főtitkár,
a városi női felsőkereskedelmi iskola érettségi miniszteri biztosa gyorsírót keresett a
kereskedelmi kamarához. Magas jutalomdijjal
pályázatot hirdetett a IV. osztályt végzett leányok között és egy igen mérsékelt diktátum
utánirását állította feltétel gyanánt. Az eredmény az volt, hogy a versenyt ismételni kel-

lett, nem akadt senki az iskola végzett
dékei közül, aki a mérsékelt diktátumot

növenleirni

tudta volna. (Itt megjegyzem, hogy a helyzet a
folyó évben örvendetesen megváltozott, mert
az intézet uj gyorsirótanára igen értékes és
lelkes munkát fejt ki és az iskola szakított a
múltban elfoglalt álláspontjával, hogy a III. és
IV osztályokban nem adott módot a gyorsírás
gyakorlására.)
A szegedi gazdasági étet számára jó gyorsírókat nevel a Szegedi Gyorsírók Egyesülete
a tanfolyamain. Valóságos missziót fejt ki ez
az agilis egyesület már harmadik évtizede,
ellátja a szegedi intézeteket jól használható
gyorsírókkal.
A gyorsírás visszafejlődésének okát tulajdonképen azokban a miniszteri rendelkezésekben látjuk, amelyek ujabban megjelentek.
A felsőkereskedelmi iskolák I. osztályában
a heti óraszámot háromról kettőre leszállították, igy az eredményt csökkentették. A középiskolákban eltörölték a gyorsírás kötelező
tanítását és helyébe e fakultatív tanítást állították be. A tanítás dijának meghatározását o

mintszterium az egyes főigazgatókra bízta. Itt
a legnagyobb ellentét van az egyes tankerületek között. Ahol magas összegben állapították meg a tanár óradiját, ott nem jelentkeznek
tanulók, mert nem tudják elviselni a nagy tandíjat; ahol alacsony összegben, ott nem vállalja a tanár a tanítást. Azután a tanár minden leadott óráért kap dijat, a leadott órákat
a tanulók számlálják, akik a hónap végén
megállapítják, hogy tanáruk hány órát tanított
és igy a kulcs szerint mennyit fognak a tanárnak fizetni. A dijat a tanév elején állapítják meg, a tanév közepén pedig már felborul a gazdasági helyzet, igy a dij helyes megállapítása is. A landijból kell a fűtési, takarítási, táblakoptatási, kezelési stb. költségeket
is fedezni. Egyes iskolaépületekben még mindig két iskola kap hajlékot. Ilyen és sok más
hasonló nehézségeknek tudható be, hogy az
azelőtt virágzóan népes gyorsirókörökmeg nem
alakulhatnak, mert ott, ahol ezelőtt két-háromszázan tanultak gyorsírást, most vagy senki,
vagy csak 15—20 tanuló tanulja. A középiskolák gyorsírást tanulóinak száma körülbelül negyedére, a polgári iskoláknál nem
egész 10 százalékra csökkent.
Kötelességünk szót emelni a helyi sajtó
utján is és felhívni a figyelmet arra, hogy
amit a hivatalos tényezők észre nem vesznek,
azt pótolja a társadalom, amelynek segítségével foglalta el ez az értékes ismeret azt a
helyet, amelyet méltán megérdemel.
A Szegedi Gyorsírók Egyesülete felhívta e
körülményre az Országos Gyorsíró Tanács
figyelmét, kérve a sérelmek orvoslását.

Figyelő.

Benes
német jóvátételi tervet d o l g o z o t t k i .
A Daily
Telegraph
diplomáciai munkatársa
irja lapjának; A liigjobb forrásból ugy értesülünk, hogy Benes uj technikai
jóvátételi
tervezetet do'guzott
ki. Eszerint Németország vállalja
olyan

kOletön

telj-

earancáját

melyet

a

frsücia torrány up*plf?si e H o m Au>*ne»országnak 'd'is. Amerikát és Angiid arrst^akarja
birrJ Bene>í, iiogy já u jxnak hozzá a szövetségközi adósságok teljes törlésihez.
Telefon: [ J e l V á r O S Í M O Z Í
Pénztár 582.
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Szombaton és vasárnap, január 5. és 6-án
Az idény l e g s i k e r ü l t e b b s z a t i r i k u s v i f j á t é k a i
A Vígszínház volt kasszadarabja:

ilyenek
az asszonyok
Seribe „Egy p o h á r víz* cimü
6 felvonásban.
A főszerepben:

szatírája

filmen,

Máíty ChrÍStÍailS.

14 deíekfivzsenl
Azonkívül:

Nordisk vígjáték 1 felvonásban.

Előadások- H é l k ö z n a P 7 A 7 . 7 és 7,9 ómkor.
cioaaasoK. vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

Petykó Károly divatszücsüzlete
Kelemen-utca 7.
(Enárényí könyvkcrackedés mellett) elvállal mindcnnenid

szőrme ja vitást és átalakítást

m

Ródlik és gyermekszánkók
már 20 ezer koronától
kaphatók legejősebb kivitelben (nem

bazáráruk)

a Mandel kocsigyár
famegmunkáló

osztályában.
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Értekezlet a főiskolák ügyében.
Pénteken délben a parlamentben fontos értekezlet volt Klebelsberg
Kunó gróf vallás- és
közoktatási miniszter elnöklétével. Az értekezleten résztvett Tóth
Lajos ál amlíikár. Teleki
Pál gróf volt miniszterelnök, Pékár
Mihály, a
pécsi Erzsébet-tudományegyetem orvoskari dékánja, azonkívül számos egyetemi dékán és egyetemi tanár, továbbá a kultuszminisztérium tObb
vezető tisztviselője. Az értekezlet a kultuszminiszter elnökléstvel mintegy másfél óráig
tartott és szigorúan bizalmas jellegű volt, fontos
főiskolai kérdéseket beszélt meg a miniszter a
megjelentekkel. Szó esett arról a
memorandumról is, amelyet az egyetemi ifjúság
a
numerus
clausus ügyiben
adott át a
miniszternek.

Szászországban szocialista miniszterelnököt választanak.
Drezdából jelentik, hogy hosszas tárgyalások
után a pártok megegyeztek és koalíciós
kormányt fognak alakítani. Az országgyűlés ma
ülésre jön össze, hogy megválassza az uj kabinet ta íjait. A miniszterelnök
Heidt
szociáldemokrata
lesz is kivüle még három
szociáldemokrata
lép be a kormányba,
amelynek egy
demokrata és egy néppárti minisztere is lesz.
— A görögkeletlek karácsonya. A szegedi
görögkeleti szerb templomban tartandó ünnepi
istentiszteletek sorrendje a következő: Január
hó 5-én, szombat délután 6 órakor vecsernye,
6-án, vasárnap délelőtt fél 11 órakor szent
liturgia, délután 2 órakor ájtatosság, 7-én, hétfőn karácsony délelőtt fél 11 órakor szent
liturgia, 7-én, hétfőn karácsony délután 3 órakor vecsernye, 8-án, kedd karácsoay délután 6
órakor vecsernye, 9 én, szerda karácsony délelőtt fél 11 órakor szent liturgia.
— földrengés Luxemburgban. Az éjszaka
] óra 50 perckor Luxemburgban
a Mosel egész
mentén erős földrengést
éreztek. Luxemburgból
táviratozzák, hogy az izgatottság a
lakosság
körében igen nagy,
noha sem emberéletben,
sem anyagi javakban nem esett kár. A földmiatti erős moraj megrémítette
az
embereket.

Hétfőtől

Henny Portén,
Asta Nielsen és
Werner Krauss sai

— Mxriborban is bombát dobtak egy
bálterembe Szilveszter éjszakáién. Mint a
Szeged értesül, Szilveszter éjszakáján a Jugoszláv királysághoz tartozó Mariborban,
azelőtt
Marburgban
is bombát dobtak a táncoló párok
közé, elvakult és túlzó nacionalisták. Ez a
bomba szerencsére nem gyiikolí, mint a csongrádi, de bomba volt, amit a gondtalanul mulatozók közé doblak minden emberi érzés nélküli
fanatikus félrevezetettek. A maribori bombáról
a Szeged
a következő részleteket jelentheti:
Szilveszier éjszakáján a maribori németek mulatságot rendeztek a Grand
Hotel
nagytermében. Éjfél felé a teremben kialudtak az összes
lámpák és a bálozó fiatalok közé ismeretlen
tettesek bombát dobtak. A teljes sötétségben
azután a merénylők elmenekültek. A teremben
óriani pánik támadt, a kétségbeesés szinte leírhatatlan volt. Csak nagy sokára lehetett megállapítani, bogy a bomba szerencsére nem követelt súlyos áldozatokat, egy súlyosan,
tiz
könny eben
sebesült maradt néhány
perc
múlva
a teremben.
A bomba ezenfelül tetemes anyagi
károkat is okozott. A merénylet után azonnal rendőri bizottság szállott ki a helyszínre,
megkezdték a kihallgatásokat. Számos tanút
hallgattak
ki, amelynek során többen azt
vallották, hogy a detonáció
bekövetkezése
élőit szlo/én nacionalista fiatalembereket láttak a hotelben ólálkodni. Néhány nacionalistát előállított a rendőrség, azonban a tetteseket ezideig nem sikerült
elfogni.
A rendőrségnek az a föltevése, hogy a nacionalistáknak a
merénylettel az volt a céljuk, ho?y a német
nemzetiségűek minden társasősszejöveJelét megakadályozzák. Mariborban a társadalom minden
része felháborodássá tárgyalja a merényletet.

Az emberiség filmje a Belvárosi Moziban.

— S .ombRton hirdetik ki az u j viliany«gységárakat. Az uj villanyegységárak megállapítására
delegált
döntőbizottság
elnöke
értesítette a város hstőságát, bogy az uj gázés villanyegységárakat szombat délután egy
órakor hirdetik ki a kereskedelmi minisztériumban. Az ítélethirdetésen a város hatóságát dr.
Turóczy
Mihály tiszti főügyész képviseli, aki
előreláthatólag csak hétfőn érkezik haza Szegedre.
— Pápán Is b o m b á t akartak dobni. Riasztó
hirek terjedtek el arról, hogy a csongrádi
bombamerénylethez hasonlóan Szilveszter éjszakáján Pápán is merényletre készülődtek. A
Pápai
Futball
Klub ugyanis Szilveszterkor mulatságot akart rendezni, a mulatság azonban
elmaradt és ezt azzal kommentálták, hogy pozitív adatok merültek
fel, melyek
szerint
egy
fiatalemberekből
álló társaság,
a rivális
sportegylet tagjai,
bombát
akartak
dobni
a bálterembe.
—- Emberek és lovak a földön. Furcsa idő
kellemetlenkedett pénteken az utcai járókelőknek. Az ég már korán reggel gyanús volt. Bizonytalan szinti felbők vonultak föl rája és valami bizonytalan langyosságot leheltek le a
földre. Az utcákon tornyosuló hókazlak, a háztetők vastag hósubái ijedten roggyantak meg a
váratlan Irogatás okozta meglepetéstől. Az
aszfalton nedves, söét foltok ütköztek ki a
rücskösre taposott hóréteg alól. Tizenegy óra
felé a gyanús felhők leereszkedtek a házak
kéményéig és lassan finom vizport szitáltak a
főidre. A járdák egy szempillantás alatt sikamlóssá válták. A, háztulajdonosok csak későn és
csak kevesen eszméltek a változásra, csak a
délutáni órákban szóratták tele házuk elejét
hamuval, fii részporral. Addig az emberek káromkodva bukdácsoltak mindenfelé és olyan
i 53osan a iéDe£e!tek UI
. ^akoroíták vfrna A Tó vak nem veltJk ennv?re
ó v a t o s a k A s ^ e ő o s t o r n e m m r ő d ö t t a koariut
SeazXis s k a ^
é s a meJkiSSS
; tái o'ok gő'öleő tes f f. Is ott il e l
ff
^ulafoknl
A t u k d ^ / e ^ t e t ^ r s : társ. érzésekkel szemlélték az elterült lovakat
áidoták a januári esőt.
é s virágos szavakkal

— Feltalálták a vérbsj gyógyszerét? Dr.
Fourneas
Ernő, a párisi Pasteur-intézet fanára
és az orvosi akadémia tagja, tegnap nyilvánoa vérbaj
gyógy
— Eltörlik a többnejüséget Törökország- san bejelentette, hogy feltalálta
szerit.
Az
uj
szert
Siovarsolnak
keresztelte
el
ban. Az angorai nemzetgyűlésen a többségi
nár't iavaf latot nyújtott be, amelyben a sok- i Aki nsponta rendszeresen szedi, az mentes msVe üSTlmiését
követeli.
A javaslat értelmé- rad a bajtól, aki pedig rnár vérbajb tn szenved,
hJn bfzonyos kivételes
esetekben
a hatóságok
azt biztosan meggyógyítja. A gyógykezelés előtt
^ürSabigámiát,
minden ilyen alkalommindenkit alapos vizsgálat alá kell venni, mert
Z l azonban az első feleségnek
jogában
áll a > "kinek a veséje vagy mája nincs rendben, an7
S p T
megindítása.
Min? i s n í e L s , 1917 a i l csak óvatosan b a s z n k a t ó a Stovarsol.
végéig minden török négy nőt vehetett felesé- i
- Megdrágultak a csekkek. A magyar
w
^^ínv^h^t,.
irtriiwi
.„..4,,!.
gül& s6 a válást csak a„ fférfi
kezdeményeihette.
királyi nn.
postatakarékpénztár
és -a
M í
fa f a ir B riWnín,tár aa „pspirárak
A r í l á t iavitassa Babosnál, Oroszlán-utca 6. *
nyomtatvány előáí i'asi költségeknek időközben
»ji Krendü fehérnemfiek, kalapok, nyakkendőkleg- ^következett nagymérvű emelkedése folytí
i -hh árban Szende Mihálynál, Kelemen-u. 12.
«ss
1924 ianuár 1-től kezdődő hatállyal a 15 lapos
01080
és
a 60 lapos
csekkönyvecskék
árát
bélyegTelefon:
Telefon:
illetékkel
együtt 350. illetve 1400 koronára,
a
Pénztár 415.
befizetési
lapok árát dombonként
20
koronára,
IgazgjHÍ
a számlatulajdonos
nevével is
számlaszámával
Január 5. és 6-án, szombaton és vasárnap
el nem látott, úgynevezett
bianco befizetési
lapok
árát
darabonként
25 koronára,
az egész
ives,
50 tételt tartalmazó
összesítő jegyzé'c árát
darabonként
70 koronára,
a fél íves, 20 tételt tarArtista történet 6 felvonásban.
talmazó
összesítő
jegyzék
árát darabonként
40
Főszereplők:
koronára,
a cseKk 'k beküldésére szolgáló piros
i borítékok árát darabonirén* 25 koron*"?, >égö'
j a most már m*gánf ;lek áltel is igénybe vehető í
Egyidejűleg:
\ kiutalási és- átutalási értesítések árát darabort!
ként 12 kor n4rs 'T-ite fe"
:
HIRDETÉSEKET és kommünikéket felvesz a
SZEGED kiadóhivatala (Deák Ferenc-utca 2)
í és a DÉLMAGYARORSZÁG NYOMDA (Petőfi
Sándor-sugárut t).
Filmtréfa 3 felvonásban.

Korié Mozi

Halálszakadék.

Luciano Albertini és Putty Lya.

Henny

Portennel

A milliomos milimári.

—
Hétköznap >1,5, V és'!,9 órakor
Előadások kezdete: V a s 4 r n a p 3. 5, 7 és » órakor.
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- 160-000
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Robicseknél, Feketesas-utca IG

Az Apokalypsis 4 lovasában
előforduló

TflNGO ESPflHO-í
a Párisién Grill briliáns
H S i a f t o i s
d u ó j a
mu'afja be a színpadon mi tden előadásban a
S z é c h e n y i

I

Világfilm:

— Békésen intézték el a Sándor P á l
Gömbös-féle affért. A Sándor
Pál és Gömbös
Qyula közt felmerültt lovagias üííyet a megbízottak békésen intézték el. Sándor Pálnak
„hazugság"
kitétele Gömbösnek srra a kijelentésére vonatkozott, mintha schuchter-késsel ölték
volna meg Tremmel Mátyást.

H o z i b a n

i

Villamos anyagok Deutschnél, Kállay Albert-u. I. 746

Széchenyi
Telefon : t6—35.

Mozi

Igazgató : Dr. Varsányi Elemér.

Szombaton és vasárnap, január 5. és 6-án
Az idényben legkimagaslóbb filmünk: V. B Ibautz,
a világhírű spanyol irónak legnagyobb müve:

frt

Apokalypsis

4 lovasa
(A «IUf
lenyűgöző

«éje.)

szépségű filmregény
12 felvonásban.

2

részben

Mindkét -rész egyszerre!!!
Előadások kezdete:

J M T ^ g g .

Ezen filmünket a cenzúra tartalma miatt
3-szor tiltotta be, Szegeden csak ötnapig
mutatható be s öbbé elő nem adható!
Ö ö j élmény mindeneinek e film megtekintése!
Hétfőtől:

Vénusz, a leplezetlen női
szépség filmje.

6

SZBOBD

Szeged, 1914 január 5.
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I
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Világfilm:

Művészet

Henny Portén,
Asta Nielsen és
Werner Krauss •sal

A szinház heti műsora:
Szombat: Koldusgróf, operett. (A-bérlet 5. sz.)
Vasárnap délután: Hamburgi menyasszony, operatt.
Vasárnap este: Koldusgróf, operett.

.N.R.I

A városi szinház mai szinlapja.
Koldusgróf.

Az emberiség filmje a Belvárosi Moziban.
Az

Operett 3 felvonásban. Irta: Stein Leó.
Zenéjét szerzette: Ascher Leó.
SZEMÉLYEK:
Steplenzohn, rendőrfőnők . . . .
Gulyás Meayhért
Neje
Gulyás M.-aé
Malona, leányuk
11a M3ry
Biakvill Jimmy
Gallai Márton
Klippel
Polgár Gyula
Trunky
Hunyadi János
Pennyman
Pajor István
Jessie
Véghelyi Iza
Crab
Horváth Böske
Karinsky Bogumil gróf
Sugár Gyula
Kis Bogumil gróf
Reez Ella

A szerbek kiürítenek.
A szerbek és a románok közöli tudvalevőleg
egyesség jött létre, amely szerint Zsombolya és
a környékén levő öt falu (Cserna, Kécsa, Kiskomlós, öregfalu és Újvár) Román;áé lesz Az
átadásnak mostanában kell megtörténnie, minden nap várják a bizottságot, amely átveszi az
uj tulajdont a tulnvomólag magyar és német
lakosokkal együtt. Hivatalos nyelven ugy mondják ezt, hogy a szerbek kiürítik a községeket s
amint délvidéki utasoktól értesülünk, ez a békeszerződés egyetlen pontja, amelynek precízen,
szinte túlzott lelkiismeretességgel, betüszerint
megfelelnek. Valóban, a községek tejesen ki
vannak már ürítve. A vasúti állomásokon csak
az épületek maradtak meg, a bútorzatot, a berendezést, a jelzőket, drótokat, kocsikat, mozdonyokat az utolsó szögig — kiüri e ték a szerbek. Nehogy kel emeilen rekriminációk származzanak az egyenlőség elvének metlözé e cimén, kiürítették az iskolákat, elvitték a padokat,
a táblákat, a fali képeket és csodálatos módon,
bár még ismeretlen cél szolgálatába, a tintatartókat, a tollakat is. Kiüriiették a községházát
és — engedelmet kérünk, drága a papiros,
képtelenek vagyunk hatalmas leltárakkal szolgálni, kiürítettek mindent, aminek bármi tartalma, vagy értéke volt.
Mi tejesen értjük ezt az eljírSst, amelyen
csak holmi szőrszálhasogatók akadhatnak fenn.
Mikor az ember eltávozik valamerről, rendszerint visz magával holmi kis emléktárgyat,
hogy legyen ami eszébe juttatja a hajdani tájat.
Kécsán, öregfalun, meg a többi helyen nincsenek gyárak, a bőrdiszité*?, a batikolás ott tán
hi»ből sem ismerees, mivel azonban emlék föltétlenül kell, a merengő lélek könnyedén hóna
alá csap egy tehenet, vagy néhány hízott kocát.
Ez az egyik. A másik indok a folyton hangoztatott kultúrfölény. Már pedig amikor a szerb
kultura helyére be'ép a román kultura, meg
kell tisztítani a terepet, hogy kezdődjék elölrül
a honfoglalás, befolyásolás néltül. Ezért kell
elvinni a lovakat, — az Isten szerelmére, valahogyan még szolgabírót faragnának egyikmásikából, ámbár Gulliver felfedezett államai
közül nem a jehuké volt a legrosszabb.
— Nemzetközi vasúti konferencia Varsóban. Január 10-én Varsóban nemzetközi vasúti
konferencia kezdődik, amelyen ötven ddegátus
vesz réfzt. K pviseltetik magukat többek közt
Angiia, Franciaország, Németország, Olaszország, Csehország, Ausz ria, stb. A konferencia
a következő pontokról szándékozik határozni:
1. A píris—varsói forgalom visszaállítása, 2 a
páris—berlin—rigai közvetlen vonatok visszaállítása, 3. a páiervár—varsó—-bécs—velence—
milsnó—nizzai ugyneveiett expresszvonat háború elö ti összekö te éseink visszaállítás**. 4.
vasúti
összeköttetés
Varsó—Róma—Brindisi
kőit. 5. éjszakai forgalom Varsó és Bécs közölt. 6. Közvetett forp lom Varsókéi Svájc közt.

Felkérjük előfizetőinket, sziveskedjenek a
késedelmes, vagy rendellen lapkézbesitésről a
kiadóhivatal* telefonon (Telefonszám 13 33)
értesíteni, hogy a pontos kézbesítés iránt haladéktalanul intézkedhessünk.
Dani

« Éáfllf
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legszebb kivitelben
készülnek legolcsóbb

árban REISER PRPiftNOrrtRflBHN
Saeged, Oroaslán-ntca 8, Endrényi pipirkeresk'-dén mellett.
r>*ni»noka» uüá á'aolgoza.

Az előadás fél 8 órakor kezdődik.

EaM magánforgalom. Az este 8 óráig kwzáériw
zett jelentések alapján a Magyar-Olasz Bank szegedi
fiókja a következőket jelenti: Bécsi szilárd hírekre
igen sok helyi értéket kerestek emelkedő
árfolyamokon,
de megfelelő árukínálat nélkül. Árfolyamok: Köaién
2310, Salgó 575, Magyar Hitel 520, Osztrák Hitel 161,
Őstermelő 105, Ganz Danubius 4550 ezer korona.

A OavtMkfiapoat Árfolyamai. Valakiit t Oaatr. kor.
0.3003—0.8220. Dinár 23700-25130, Siokol
82200—
66600, Léva 15300-16400, Lei 11500-12800, Lemard
márka 0.020-0.030, Lira 925-983, Fr. frank 10701136, Belga fr. 640-965, Sv. frank 37Ü0-302G, Angol
font 91900—B63ü0, Dollál 21500—22600, Holland torint
8050- 8490, Dán korona 3740- 3980, Svéd korona
5613-5940, Norvég korona 3C60—3280, Napoiaoa
74000 péaz.
D t t o d k : Bécs 0.3000-0.3220, Belgrád 23700-2510%
Pr*ga 82200-66600, Szófia 15330-16400, Bukarest
11500-12800, Varsó 0.020-0.030, Milánó 615-97%
Páris 1055-1121, BrüBsel 940- 995, Zürich 3700—
3920, London 91600- 96000, Newyork 21400—2250%
Amsterdam 3050-8490, Kopenhága 3740-3980, Stockholm 5610- 5940, Krisztiánia 3C60-3280.
Z ü r i c h i ISaade. Nyitás:
Páris 28.20, Loadon
2463. Newyork 574.50, Milánó 24.60,
Hollandia
21737, Berlin
, Bécs 0.üC80,/*» Szófia
4.12'/*, Prága 16.70, Varsó - . — , Budapest
0M0n/é
Bukarest 2.95, Belgrád 6.40.
Zürichi tárlat i Páris 28.25, London 2467, Newyork 57425, Milánó 24.68V,, Hollandia 217.*/., Berlin
O.ŰO0OŰÖJOO125, Béct 0.008G'/* Szófia - . — , Prága
1670, Varsó —.
, Budapest QJ03Ű1, Bukarut
2.95, Belgrád 6 42'/,.

* A koldusgróf. Muzsikás és énekes szinház lett a szegedi szinház, amelynek a játékrendjén, a múltban, majdnem annyi prózás
darab szerepelt, mint amennyi énekes játék.
Mostanában azonban hetek, sőt hónapok óta,
T e r m é a y t ö i a d e i A pénteki terménytőzsde iránynap nap után énekes darabok kerülnek szinre zata magaemüekben megszilárdult. Arak 2500 koronáés a műsornak ez az egyhangúsága nem nö- val emelkedtek. A takarmány cikkek piaca szintén sai*
veli a közönségnek a szinházbajáró kedvét. Ez lárd, forgalom élénk.
az egyhangúság más irányban is érezteti a
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-oe tiwavidéM
hatását. Az előadások, az énekes személyzet
103500—104500, egyéb 1025o0—103500,79 kg.-o« Hazafolytonos igénybevétele miatt, nem teljesen ké- vidéki 105500—106500, egyéb 104500—105500, ro«a
szültek és összehangoltak és ebből ered, hogy 8COOO—81000, takarmányárpa 84000-86000, sörárpa
köles 82500-850u0, zab 96003-9800%
sem az újdonságok, sem a felevenitett darabok 86000-90000,
tengeri 78300- 80000, repce 215000-225000, korpa
műsoron nem maradnak. A koldusgróf
reprize 51500-52530.
se vonzott közönséget és aki néző jelen volt,
A Szegedi M z m f i v e e b a n k mindennemű tőzsdei
nem igen tudott szórakozni se a szövegen, se megbízást
a legpontosabban végez ei.
«
az Ascher
kompozícióján. És az előadáson
rem, amely darabos volt és vidámság nélküli. A szerkesztésért ideiglenesen felelős: FRANK JÓZSEF.
Nem volt vezetője a játéknak, csak egy-két
Kiadútal ajdonos: Ltonnagyarorszag Hírlap- ÓS Nyomdavállalat R.-T.
szereplője, akik közül a női figurákban kezdők
Nyomatott a Délmagyarország Hirlap- éa Nyomdajelentkeztek, vagy akik haladók nem igen leszvállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szöged.
nek. Cs barátságtalan, egészségre káros hideg
a színpadon és nézőtéren egyaránt. Változatos
műsor, jó darabok, gondos, életie'jes előadásokban, fűtött szinpad és nézőtér kell és akkor O T T O N A N O K B ü N minden méretben. Javítások a legolcsóbban készülnek
hihetőleg nem mondhatjuk majd, mint sajnáB ü C i O a n
S A n d o r
kárpitosmesternél
latosan ma írhatjuk, hogy az előadáson heten
Kossuth Lajos-sugárut 6.
rei
Tetefon 12—03.
voltunk, uram, heten . . .
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Beitott viszonyok S S M S i r & E
használatért adna egy intelligens nőnek teljes ellátást
és a házbérnek felét fizetnél
792
Választ I B T € E E l Q € r i S jeligére a kiadóhivatalba.

A SzAK közgyűlése. A Szegedi Atlétikai
Klub rendes évi tisztújító közgyűlését e hó
19 én, szombat este 6 órakor, határozatképtelenség, esetén e hó 20-án délelőtt 10 órakor
tartja a Tiszában lévő hivatalos helyiségében,
mely alkalomra a tagokat ezúton hivja meg az
elnökség. Tárgysorozat: E'nöki megnyitó, titkári
jelentés az egyesület mult évi működéséről,
pénztári jelentés, a jövő évre szóló tagdijak és
felvételi dijak megállapítása, a jövő évi költségvetés tárgyalása, indítványok, tisztújítás.

Gyártelepnek
•
n

alkalmas

mely nagy gazdálkodónak is kiváióan
megfelel, 650 négyszögöl telken, iparvágány mellett. Viz, gáz, villaay, nagy
lakással teljesen átvehető. Ára 85 millió korona. Eladja
P A V I D Kossuth Lajos-sugárut 9. Telefon 10—42. 288

— Építőipart tanfolyam nyílt az á l l a m i faipari
• i á k akolán Hétfőn délig még beiratkozhatnak építőiparosok, segédek és tanontok, akik két közép-, három
tanonciskolái, vagy ezek valamelyikének megfelelő előképzettséget tudnak felmutatni. Részletes felvilágosítást
ad a Szentgyörgy-téri szakiskolában az igazgatóság.

f

TŐZSDE

4
Hétfőtől

«r
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BENZINELADÁS.
Tiszta, fehér, könnyű (autó) benzin hordótételben (de
legalább 100 kg. vételnél) . . . 3 / 0 0 ' - korona,
legalább 10 kg. vételnél . . . .
A I 2 0 ' — korona,
forgalmi adó felszámításéval.
Kiárusítás délelőtt 8 - 1 2 ig a Vároal Oépkocalözemn é l , Mikszáth Kálmán-utca 22.
804 Telefon 3-74.

Kolbász-, szalámi- és hurkabél kapható nagyban és kicsinyben Bélkivitel
P C T Ö r i

s A n D O R - S Q Q A R U T

Valódi gyapjukabát, swetter,
sapka, sál és gyermekruha
kötődé. Kész áruk raktároa.
7 W í r t r l « Á
^ W i c t u n e ,
Pál, Klauzál-tér.

Festő-u!ca 4, felíóvároii lemplomnál. Bizományi raktár: Bölcaházy
Szolid munka.
Gyári árak.

Szőnyegszövők figuelmébeí
Ne utazzon
szükségletét

1

Budapestre,
Szegeden

prima
gyapjufondl
is beszerezheti a

730

„ K f l S S " Keleti szőnyegszövő műhelyében
s

zeged, Boldogasszony-sugárut 3. szám.

HyÜLBÖRT

4 . .637

nOMTATMYAIT
készíttesse
a Dólmagijarorizág
Hirlap és Nyomdaváüalat R.-T.-níI
Petfii S.-sugárut l.sz.
Telefon 16-34.

Mindenkinél m a g a c A b b Arb*n vásárolunk

Rosner Ödön és Társa
Szeged, Petőfi Sándor-sugárut 12.

ier

Telefon 14—47.

