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A kölcsön k é r d é s e .
(A Szeged

budapesti

tudósítójától.)

Ismer-

tettük már azt a tervet, hogy Bethlen
miniszterelnök előreláthatólag Január végén, amint
Londonból visszatér, a nemzetgyűlés elé terieszti a kölcsönügyi szerződéseket és a szanáló
torvényjavaslatot és ezzel kapcsolatban teljes
pénzügyi felhatalmazást fog kérni a kOlcsOn
technikai lebonyolítására.
Ellenzéki körökben felmerült a kérdés, minő
feltételekhez köti az ellenzék a pénzügyi törvények megszavazását
— Ez a kérdés —• mondotta egy ellenzéki
képviselő — egyelőre még nem időszerű, mert
a jóvátételi bizottság, valamint a Népszövetség
magyar albizottságának tanácskozásai során
ujabb súlyos nehézségei támadhatnak még a
külföldi kölcsön folyósításának. Most a jelenlegi
kormányzati rendszer külső politikai és közgazdasági irányzatának utolsó megnyilatkozásáról van szó, amikor végleg el kell dőlnie annak,
bogy azok, akik négy esztendőn át még az
ellenzék tanácsaira sem kíváncsiak, minő eredményekre hivatkozhatnak. Meg kell tehát várni,
mig a kormány végleg lezárja a kölcsönűgy
aktáit és beszámol az eredményről. Kétségtelen

szonyok nem változnak és nem szűnik meg a
mai kormányterror rendszere, amig nem áll
helyre a jogrend és folytatják az üldözés politikáját, addig egyetlen szociáldemokrata képviselő sem lehet abban a helyzetben, hogy a
mai rendszer életének meghosszabbításához
pénzügyi felhatalmazásával hozzájáruljon.
A baloldali ellenzék egy részében az a felfogás alakult ki, hogy a felhatalmazás megszavazásának feltételeit közős értekezleten
kell
az ellenzéknek kidolgozni, erre az értekezletre
azonban nem hívják meg a fajvédőket, akik
most ujabban erősen ambicionálják, hogy kibéküljenek a kormánnyal.

6-ik szám.
A város megváltási pöre
a gázgyárral.
Irta: Wimmer Fülöp.

Épp kapóra jön az az'általános felháborodás,
amelyet a legújabban megállapított villany- és
gázárak a hivatalnokok, kereskedők és iparosok
között s egyáltalában a lakosság minden rétegében keltettek, arra, hogy ezen per megindításáról, három év óta történt folytatásáról és mai
stádiumáról a nyilvánosság előtt felszólaljak,
természetesen csakis oly célból, hogy a város
érdekében helyesebb, céltudatosabb eljárást
kieszközöljek.
A gázgyárral kötött szerződés 49. §-a igy szól:
— , Szeged város fentartja
magának
azon
Legutóbb ugy látszott, hogy a kormány meg- jogot és engedélyes tűrni tartozik, hogy az enegyezik Heinrichékkel, az egyezség azonban gedélyes összes jogait
ós teljes üzemét a 40
felborult, mert Heinrichék rászedetteknek érzik év lejárta előtt és az engedély idő 25-ik évének
magukat a fővárosi kormánybiztos kijelölésével, lejárta után megvátthassa.
A megváltási öszmásodszor a nyilvános jelölés elrendelésével és szeg a következőleg állapittatik meg : stb."
harmadszor a fővárosi választások körüli javasAz itt szóbanforgó 25 év 1920 november
lattervezettel.
1-én járt le, ugy, hogy a városnak a szerzőKétségtelen az is, hogy Vass Józsefért a faj- désben ennyire kétségtelenül biztosított joga a
védők közös plattformon állanak még a községi gázgyár üzemének átvételére 1920 november
politikában is.
1-én nyílt meg, vagyis a szerződés helyes beNagy érdeklődéssel várják a miniszterelnök tartása mellett a gázgyár üzeme már egy év és
viszont, hogyha a kölcsön folyósításának
ujabb
elhalasztásáról
lesz kénytelen beszámolni, akkor kölcsön-expozéját. Bethlen István gróf valószí- két hónap óta a város kezében kellett volna,
nűleg Január 13-án utazik Londonba a pénz- hogy legyen.
ez a kölcsönűgy bukását fogja
jelenteni.
— Tény az, hogy korai volna egyelőre a ügyminiszter társaságában. Mint már jelezte,
Hogy ez helyes eljárás mellett feltétlenül elpénzügyi felhatalmazás megadásának feltételeiről külföldi útja előtt fel fog szólalni a nemzet- érhető lett volna, ahhoz meggyőződésem szerint
beszélni, ehelyett érdemben kell bírálni az egész gyűlésen s részletesen nyilatkozik majd a köl- kétség nem férhet, mert ritka szerződés az,
kölcsönügyet, valamint a kormány pénzügyi és csöntárgyalásokról. Beszámolóját érthető érdek- amelyben a két fél intenciója, szándéka ezen
gazdasági poiiiikáját. Rövidesen elérkezik az ideje lődéssel várják politikai körökben. Az ellenzék legfontosabb körülményre Rézve oly precízen
annak, bogy az ellenzik vádlókint
lip fel a súlyt helyez arra, hogy a miniszterelnök az Agy és világosan kifejezésre jut, mint a fent idémai kormányzati rendszer képviselőtvei szemben. lényegesebb vonatkozásaiban is adjon felvilá- zett néhány sorban és egyenes művészet (a jó
Természetes, hogy ezen fordulóponton magának gosítást s a valóságos helyzetet tárja a nyil- szándékban senki sem kételkedik), valamint
vánosság elé.
a nemzetnek kell nyilatkoznia.
nagyon sok balkéz kellett ahhoz, hogy a szerAz utóbbi időben megnyilvánuló pesszimisz- ződés ezen világos megállapításának dacára,
Arra vonatkozóan, bogy a szoeiáldemokrata
Albert gróf is ma ott állunk, hogy 38 hónap után a Kúria
párt minő feltételek mellett hajlandó a kor- tikus hangulatnak ma Apponyi
mánynak a felhatalmazást megadni, Peyer Ká- kifsjezést adott. Apponyi többek között azt is most februárban folytatólagos tárgyalás során
mondotta, hogy a kormányra bárul minden fog Ítélkezni, m. p. hihetetlen módon csak azon
roly a következőkben nyilatkozott:
— Pénzügyi meghatalmazást egyáltalában felelősség, ba a nyilvánosság tájékoztatását el- kérdésben, vájjon van-e a városnak megváltási
nem adunk. Amig a mai belső politikai vi- mulasztja.
joga, mig a város a pernek szón legfontosabb
kérdését, — hogy mondja ki a biróság, hogy
a város, a szerződés világos intézkedése értelmében, az üzemet azonnal átveheti, illetve már
Londonból jelentik: Az Observer arra számit, | csönt február közepén bocsátják ki. A lap szerint az három év előtt átvehette volna és a;gázgyárnak ezt
bogy az 50 millió aranykoronás magyar belső köl- \ a hir külföldön, hogy svéd ember lesz a megbízott. tűrnie kell, — felebbezéssel nem is vitte a
Kúria elél
Már 1920 nyarán, amikor a gázgyár átvéBudapestről jelentik: A Oyáriparosok Orszá- vonatkozólag Peyer Károly kijelentelte, hogy ezt telének fontos kérdése foglalkoztatta mindazogos Szövetségében az a gondolat vetődött fel, az indítványt sem időszerűnek, sem szükséges- kat, akik a város ügyei iránt érdeklődnek, az
bogy átmenetileg, mig a kölcsönnel járó, nehéz nek nem tartja, mert erre nem az országnak, volt az Álláspontom, amelyet a polgármesterfeladatok megoldást nyernek, a 8 órai munka- hanem a munkaadóknak van szükségük, akik nek, tanácsnokoknak és a közgyűlésen kifejtettem, hogy miután a gázgyár az első felszólításidő helyett 9 órai munkaidőre kell áttérni. Erre eddigi jövedelmeiket akarják ezzel fokozni.
nak nem engedett, ezt a pört ellene, egy hatw m m m m w m m m ^ ^
soros beadványban kell megindítani, amelyben
a 49. § fenti világos intézkedései szerint kérni
kellett volna az azonnali üzembehelyezést, egyúttal
felkérve a bíróságot, nevezze ki a szak. 5 Belgrádban nagy előkészületeket tesznek a gekkel fogadják. A konferencián politikai kérEl J l 4 n t konferenciájára, amely Január 9-én désekkel foglalkoznak, főleg a magyar kölcsön- értőket, hogy a szerződés értelmében a megváltási árat megállapítsák, amely megváltási
Kezdődik és 12-én végződik. Benes cseh és nel és az orosz kérdéssel.
árra nézve a város 70.000 hold birtoka és úgy, , _ . _ r o a , án külügyminisztert nagy ünnepsészólván határtalan anyagi ereje teljes biztositéi kot nyújt.
Elképzelhetetlen, hogy egy ily beadványnak,
akármilyen mesterkedést is vitt volna véghez a
,
tudósítójának
telefonjelen- nyilatkozott, hogy a katonai ügyészség is meg- gázgyár, 3—4 hón3p alatt nem lett volna meg
tése.) ASorcogyigyilkosságaktájának megjelené- indítja a nyomozást, ba a polgári hatóság már mind a három fórum, a meritumra nézve kétsével kapwolatban Peyer^Kóroly a következők- megtelte a szükséges lépéseket a Somogyi- ségtelen ítélete, mert hisz lehetetlen, hogy a
ben nyilatkozott . Ezeknek az aktáknak létezé- gyilkosság kiderítésére. Ezzel kapcsolatban arról magyar biróság a szerződő felek ily világos
séről már volt ludomásunfc és nagyon jól tud- értesülünk, hogy a rendőrsig
újból megkezdi a intenciójának megfelelően ne mondta volna ki
juk, h o g y W n ezeknek segitséfével akarják nyomozást, ami egyúttal azt is jelenti, hogy az az azonnali üzembehelyezést, annál is inaz ügy étdemérölel erelni a figyelmet. Mi azon- égisz bünpör revízió
alá kerül.
A szociál- kább, mivel egy város 150.000 lakosságában többet is ludunk és kijelenthetem, hogy demokrata párt részéről dr. Hébel
Ede már nak jogos érdeke egy közkereseti társaság
hamis igazolványok alapján nem engedjük mel- betekintett a katonai ügyészségi iratokba. Érde- i erőszakosan védett önös érdekével állott szemlékvágányra terelni az ügyet, A szociáldemo- kes fázisként kapcsolódik az ögybe
Beniczky * ben és igy bizonyos, hogy majdnem három év
krata párt nem elégszik meg az akták-közzété- Ödön nyilatkozata, aki kijelentette, bogy eskü óta a város tartotta volna üzemben a gáztelével s ilyenformán már a közeli napokban alatt hajlandó mindent elmondani,
amit a gyil- gyárat és ha természetesen neki is eme:nie
döntö fordulat várható ez ügyben.
kossággal kapcsolatban tud.
kellett volna időközben az árakat, éppúgy mint
Gróf Csáky Károly honvédelmi miniszler ugy
a többi üzemeinek te'jesitményéí felemelle, de

Svéd ember lesz a főmegbizott,

A gyáriparosok a kölcsön miatt föl akarják emelni a munkaidőt

A kisántánt belgrádi konferenciája.

Revizió alá veszik a Somogyi-gyilkosság bünpörét.

SZEGED
a sok száz millió, amelyet a gárgyár az időközben — szükségen tul — felemelt árak álial
zsebre tett, mint a lakosság terhe elmaradt volna.
Ezen cikkemmel, mint minden más lépésemmel, más célom nem lévén, miníhogy egy nem
jó mederben levő közügyet a helyes mederbe
vinni segítsek, kerülni szeretném azt, hogy a
történt hibákra szükségen felül nyomatékosan
rámutassak, de azért mégis rámutatnom kell
arra, hogy az ennyire érthető és elfogadható
érvel íeeimmel szemben megtörtént az, hogy
minden helyes és ovatos kereskedői felfogás
ellenében, amely nyugodtan bevárta volna, hogy
„természetesen" a gázgyár mondja meg, hogy
milyen megváltási árat követel és azután mi
ellenőriztünk és kritizáltunk volna minden tételt, hozzáfogott a város azon már az akkori
viszonyok között rém nehéz feladathoz, hogy ő
korona és fillérben kiszámítsa a megváltási árat,
ezen igy kiszámított megváltási ár alapján indította meg a p5rt, ezzel nyilt céltáblát nyújtva
az ellenfélnek, hogy ezen számítás minden egyes
s á'tiddatába belekapaszkodva, a pört már ezen
afopjn is, ad calendas graecas nyújthassa.
A közgyűlésen történt többszöri felszólalásom
azután mégis rábírta a polgármester urat, hogy
utasitotía a főügyész urat, hogy a megváltási
jogra nézve részitéletet kérjen. Ez azonban újból és talán még nagyobb hibával, mint a pör
megindítása, nencsak az azonnali üzembe-
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helyezés jogáért történt, hanem birtokba —
tulajdonbahelyezést
kértek, telekkönyvi
átadással, amire a biróság természetesen — hisz én
sem ítélkeztem volna máskép — kimondotta,
hogy amig az ellenérték lefizetve nincsen, tulajdonjogi és telekkönyvi átírást nem mondhat ki.
Még ekkor is megmaradt volna az az ut,
hogy nemcsak a gázgyár, banem a város is
felebbezzen a Kúriához, m. p. ugy, hogy elejtve
a telekkönyvileg való tulajdonbahelyezés kérését, tisztán az üzembehelyezést kérje.
Sajnos, ez sem történt meg és így most
február 7-én a Kúria kétségtelenül ki fogja
ugyan mondani a város megváltási jogát, aminek utána azonban csak újból kezdődik az alsó
bíróságoknál való eljárás.
Idekapcsolódik bele most már ezen cikkem
egyedüli célja, amely abból áll, hogy több hiba
ne történjék, ujabb időveszteség ne álljon elő,
ne terelődjék a per újból helytelen, a célt kitoló irányba, hanem ugy, amint erre itt fent
rámutattam, az itélet megtörténte után azonnal
kérje a város — most már több mint három
év után, amit már 1920 novemberében kérnie
kellett volna — az azonnali üzembehelyezést,
késznek nyilaíkozva és e célból összes vagyoni
erejét felajánlva, hogy a szakértők állal megállapítandó és a biróság által megítélendő megváltási összeget annak idején azonnal le fogja
fizetni.

„1924 n e m lesz a béke é v e . "
— A würtenbergi hadügyminiszter beszéde. —
Siultgartből jelentik: Kessler
német hadügyminiszter Wittenbergben a politikai helyzetről beszédet mondott, amelyben azt fejtegette, hogy a munkásság elvesztette politikai
erejét; védtelen lesz, ezáltal a reakciós eleitek
balalmi öntudsta mérhetetlenül megdagad. Az

1924. esztendő nem lesz a bike éve, hanem
még nagyobb káoszt fog hozni.
Franciaország
sietni fog Oroszországgal
szövetséget
kötni,

igy Németország két tüz közé kerü!. A vezető
német államférfiak jól fennék, ha az orosz
szovjet-köztársaság józan államférfiait figyelmeztetnék a gazdasági érintkezés fontosságára,
a közös érdekekre, amelyek Németországot és
Oroszországot összefűzik. Franciaország
és

Németország

közt ismét el fognak

viszonyok,
ha a francia kormány
legutóbbi német memorandumot.

mérgesedni

a

elutasítja

a

K ó s z ó á l l a m t i t k á r b e s z á m o l ó j a Alsóvároson.

lelkek és szivek odaadó szeretetével akarják
megmenteni az országot, amely egy ezredév
után elkorhadt, de maradt egy olyan gyökere,
amelyből újra sarjadhat az élet, az uj magyar
alkotmány.
— Az ország beteg, meggyógyitásához olyan
eszközök szükségesek, amelyeket egymaga nem
tud megteremteni, hanem elsősorban a polgárokhoz fordul áldozatért. Nagy áldozatokat fog
még követelni önöktől a kormány, de az áldozatok az ország érdekében szükségesek.
Ezután az ország gazdasági egyensúlyának
helyreállításáról beszél. A kormány erősen bele
akar kapcsolódni az európai gazdasági
életbe,
ennek pedig az az előfeltétele, hogy felvegye
az érintkezést a szomszédos államokkal. Okos
ember nem üti agyon az adósát. Minél több
idegen állam vállal érdekeltséget az ország külföldi kölcsönében, annál nagyobb a valószínűség arra, hogy talpra segítik az országot. A
kormány éppen ezért nagy súlyt fektet arra,
hogy ez a külföldi kölcsön meg is legyen és
gondoskodni fog arról, hogy a kölcsönből minél nagyobb rész jusson a gazdáknak. Azok,
akiknek a felfordulás az éltető elemük, mindent
elkövetnek, hogy a kormány ne kaphassa meg
a kölcsönt, de törekvésük hiábavaló, az igazságnak győzni kell.
Kószó htván beszéde végén az alsóvárosi
polgárság belső városi ügyeivel foglalkozott, a
vízvezeték, a kövezés és a csatornázás kérdésével. Megígérte, bogy minden erejével a bajok
orvoslásáért fog küzdeni. A beszámoló ulán az
államtitkárt megéljenezték.
•MANMMMIMMMMMlMMMMMMMMM

Prónay Pál becsületsértési pöre.
(A Szeged
budapesti
tudósitójától.)
Prónay
Pál pőrét, amelyet a nyugatmagyarországi felkeléssel kapcsolatban néhány tiszt ellen indított
a haditörvényszék, hétfőn délelőtt kezdte el
tárgyalni a pestvidéki törvényszék Fő-utcai
palotájában. A pörben arról van szó, hogy a
vádlottak:
Inczédy Ágoston, Kudar Lajos,
Czirfusz Ferenc, Kass László hasdnagyok, vitéz
Taby Árpád, vitéz Molnár András, Lackovics
László főhadnagyok és Czirfusz Ödön gazdacági
főhadnagy Prónay Pál felől állítólag a következőket mondta:

dett. A kör selyemzászlóján az áll, hogy alapitfalotl 1874 ben, tehát most ötvenesztendős az
.Prónay mér nem az a gerinces ember többé, aki
volt; büdös gazember, aki IV. Károlynak letette az
egyesület.
esklt és Sopronban kézcsókkal járult a király elé. Az
D^ák János indítványára elhatározta a köz- : öreg Prónay, mondották, egy nagy disznóságot akar
gyűlés, hogy a kör félszázados jubileumát méltó 1 elkövetni, közönséges áruló, hülye, kótyagos, raegbo" londult egészen, gazság az, amit csinált; kegyresztett
keretek között fogja megünnepelni.
lett a kormányzónál is, mert köpönyegforgatóra nincs
Császár Mátyás ezután bezárta a közgyűlést
szükség. Igy vége lesz majd az orgotányi batyárvilágés bejelentette, hogy .méltóságos dr. Kószó nak. Hitszegőnek, lázadónak, papucshősnek, senkinek,
István államtitkár ur, a mi szeretett Pista bá- köpönyegforgatónak, árulónak, Ocskay[brigadérosnak Is
nevezték, kijelentvén, hogy nem hajlandók alatta szolgálni.
tyánk" óhajtja programbeszédét elmondani.
A tárgyalást negyedtiz után néhány perccel
— Éljen — velünk együtt 1 kiáltotta valaki.
Kószó államtitkár beszéde elejín kimentette nyitotta meg Györffy őrnagy- 1 ^ 0 ' 1 ?. Előbb a
magát, amiért az újesztendő első napját nem
vádlottak személyi adatait vették fel, majd a
töltötte alsóvárosi polgártársaival. Hivatalos el- vádiratot olvasták fel, azután a kihallgatást
foglaltsága akadályozta meg ebben, Budapesten
kezdték meg. Incxédy Ágoston elsőrendű vádkellett lennie, a csongrádi eset foglalta le minlottat kérdezi meg először G / í f f i ^ ^ ^ ^ ^ e l ő .
den idejét
— Állitoíta-e Prónay Pá'felől, hogy haza— Ha ezt a s*jnálatos csongrádi esetet néz- áruló, vagy köpönyegfo/JfW '
/ n ^ - S e m m i ^ y e s f é l é t nem mondlam. Soha
zük, mondotta, me* kell áltapitanunk, hogy nem
senkinek ilyesmiről nem beszéllem
Jól kezdődik az újesztendő; az vigasztalhat csu— Hát akkor mégis miképen leheiséges ez?
pán, hogy a merénylet még a mult esztendőkir. város törvényhatósági
Hivatalos
Lapja.
ben történt. Ha sikerűi ezt a kérdést is elin— Szegedtől kezdve együtt voltam bajtárKovács István csak részletében veszi tudomá- tézni, azt hiszem, hogy a Jó Isten megsegít saimmal a zászlóaljban. Mindegyiket nagyon
sul a jel>nté f, általánosabban nem, mert nem bennn,.ket ebben az esztendőben, megjön a
jól ismertem. Soha egyikről , e m i n i t n e m
^
c,a
veszi ki belőle, hogy a kör szellemi és gazda- konszolidáció, a békesség és az egymás iránti széltem. Prónay
* rosszindulata besúsági irányb n fejtett-e ki egyaltalán valamilyen szeretet tölti be a sziveket. Azok a kilengések,
gás alapján
j f Ue ienségeim.
e n E . fdlelcntéít' M o k
ásk*
ódásíra,^ akik
működést.
amelyek az elmúlt években megzavarták a tárA pénztári és könyvtári jelen é<ek felolv assa sadalom békéjét és amelyek a világégés terméA tárgyalásvezető.
Kik az ellenségei, vagy
után az elnök bejelenti uvy a saját, mint az szetes következményeiként tekintendők, az idén
kiket txrt »z«'knaK r
remélhetőleg már megszűnnek. A biteg lelkek
egész vezetőség lemondását.
_ C,ak a j k r ó l beszélek, akik nem voltak a
Megtartották a választást. A mult évi vezető- majd csak meggyógyulnak és akkor megkezd- csapat' ál, nem voltsk csap .ttisxtek, hanem a
hetjük az igaii alkotó munkát.
séget kevés változtatással ismét megvál >sztotta
B r i t s n n t á ö a n szolgáltak. Ez e h k e i volt körülvéve
a közgyűlés. Elnök lett Császár
Má<y*s, alelEzután arról beszélt Kószó, bogy az o'sr^g
Prönay Pál " ezeknek besugására hallgatott.
nök Csiszár
látván, első jegyző Kószó József, keresztény nemzeti irányban való újjáépítésére
_ _ S ó « l ö n tagadja, mintha valaha valamiféle
másodjegyző pedig Deák János.
becsületsértő kijelentést ia tett volna Prónay Pálra;?
csakis a földműves nép, • paraszti ág a hiva
__ l<ems, tagadom.
A választás u f án — eltartott v*«y má fél tott, csak f i lesz képes visszahódítani az elA következő vádlóit Kudar Lajos hadnagy.
óráig — Deák János srtlalt fel. Eimondo'ta, szakított rezeket, nem fegyverrel, banem gazdaA tár^yalásvezető: B.csmérelte ön Prónay Pált ?
hogy a népkör alapításának a pontos dátum \ sági és ku turális harccal. Nem vigaszt .Ihatja
— N e m 1 Sohasem.
nem
'pifbató meg, egyrs feljegyzések szerint senki sem magát azzal, hogy Jól van ez igy.
— Vallomásában esetleg kiterjeszkedik olyan
alogy v m , mert hát még rosszabbul is lehetett
már 1873 ban, más fo Mao* szerint 1874 oen
! * m e l y már érinti a katonai szolalakult meg. Annyi bizonyos, h gy a kör első vulna. Nem szabad az ellentéteket keresni az
gálati
ügyet
?
emberek
közö't,
mert
az
egyetértésben,
a
béM»
elnöke Szűcs Szekeres
Ferenc cserepező-mester
— Igenis.
együttműködésben van az erő. A turáni gyűlölvolt, aki torhetetlen függetlenségi meggyőződéErre a hadbíróság tanácskozásra vonult vissza
ködése ez az idő nem alkalmas, mert a
sének mártírja is lett. Elvállalta egy templom
é
« r ö v j d tárgyalás után kihirdette, hogy a mai
sur ódások mindig holtpontra Juttatták az ország
cserepezését, de a munkát nem vették át éppen
ügyét.
,
tárgyalás a továbbiak fo.yaroán katonai szolr*ert függetlenség volt 6s ez csődbe juttatta.
Al andóan üldözték és végűi önkezével vetett
— A kormány tngjri - Be'hlen maga ts gálati érdekből zárt lesz. A tárgyalást kedden
délelőtt fr' - jt ák.
veget életének, de meggyőződéséből nem enge- száműzött ember — nem karddal, hanem a

(A Szeged tudósitójától.)
Az Alsóvárosi Népkör vasárnep délután tartotta meg évi rendes
tisztújító közgyűlését Katóm Pál Földművesü l ^ 7. szám alatti vendéglőjében. A vendéglő
tágas ivószobája zsúfolásig megtelt Alsóváros
polgáránál, akik vidám, sőt alkotmányos hangulatban fogyasztották a közgyűlés megnyitása
t őt! és után a halványpiros bort. Az Alsóvárosi
Népkör tisztújító közgy^h ét használta fel dr.
Kószó István belügyi áil>mi;«ár. Szeged város
harmsdík kerületének « mietgyülési képviselője
arra, hogy tájékoztassa Alsóváros polgárságát a
politikai helyzetről s bogy beszámoljon képviselői működéséről.
Császár
Mátyá3, a kör elnöke félnégy után
nyüotta meg a k'5/gyülést. Kószó József jegyző
felolvasta az egyesület mult évi működéséről
szóló jelentéséi, amelyből ki'ünik, hogy a körnek 561 t«gja van és két újságra fizet elő, egy
t u \ pestire és egy szegedire. A budapesti ujs ají
címe: Uj barázda,
a szegedié: Szeged
szab.

SZEGED
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Ujabb letartóztatások a csongrádi merénylet ügyében.
(4 Szeged tudósítójától.)
A borzalmas csongrádi bombamerénylet ügyében vasárnap lényeges fordulat történt. Szombaton este ugyanis
Szegedre érkezeit dr. Diószeghy János miniszteri
tanácsos, titkára Ruttkay Ödön, valamint a
belügyminiszteri nyomozóosztály egyik fogalmazója, hogy a csongrádi bombamerénylet nyomozásában még tisztázatlan részletekre nézve
megejtsék és befejezzék a nyomozást. Vasárnap
délelőtt a kerületi főkapitányságon részletes
megbeszélést folytattak, amely három óra hoszszáig tartott.
Ugyancsak vasárnap délben meghozta dr.
Zombory János vizsgálóbíró a letartóztatottak
ügyében végzését, amely szerint Sinkó László,
Bölöny Mikióa, Fülöp Andor, Piroska György,
Sági Rókus, Forgó Ferenc és Kasztell Sándor
ellen az előzetes letartóztatást
fenntartotta,
Piroska
Jánossal szemben pedig elrendelte.
Ellenben a vizsgálóbíró nem adott helyt Zubek
Mihály letartóztatására
vonatkozó ügyészi indítványnak és elrendelte Zubek azonm li szabsdlábrahelyezését. A vizsgálóbírónak Zubfkre
vonatkozó végzése ellen az ügyészség felfolyamodásí jelenteit be és igy a vádfanács döntéséig
Zubek is letartóztatásban marad. A letartóztass
ellen Bölöny, Piroska Qyörgy és János, valamint
Kasztell felfolyamodást jelentetted be.
A csongrádi bombamerénylet aktái igy átkerültek a vádtanác8boz, amely szerdán, vagy
csütörtökön fogja kihirdetni határozatát.
Ruttkay Ödön
és a belügyminisztérium
nyomozóosziályának kiküldöttje két detektív
kíséretében hétfőn reggel Csongrádra utazott.
A belügyi nyomozó megérkezése után azonnal

őrizetbe vették Sági János
eddig a vizsgálat szabadlábon

gazdálkodót,
akit
hagyott. A örizebe-

véte) után nyomban megkezdték kihallgatást,
amelynek eredményeképen őrizetbevették
Lehrer

Sándor

gyógyszerészt
H_,
A Z

és Karaniczky
•
UJ

vendéglőst.

Az őrizetbevettek lakásán házkutatást tartottak,
amely meglepő eredménnyel végződött. Ugyanis Fölhívás Szeged város közönségéhez!
Karaniczky lakásán nagyon fontos
okmányokat,
1924. év nyarán lesz öt éve annak, hogy várovalamint
ujabb
kinevezési
iratokat
találtak, sunkból kiindult a magyar nemzeti me
megújhodás,
L
amelyeket a rendőrség lefoglalt. Piroska lakásán hogy a lelkek felszabadultak
' " a proletárdiktatúra
' "irdikta
ismét tartottak házkutatást és ez alkalommal fojtogatásából, hogy megalakult az első nemzeti
egy tojásgránátot
foglaltak
le a házkutatást kormány és megszületett a vérünkből való nemvégző detektívek. A öünjelként lefoglalt iratokat zeti hadsereg.
Ezen történelmi események színhelye a királyi
és a gránátot külön kiküldött hozta be még az
éjjel Szegedre és átadta a nyomozást vezető törvényszék épülete, amelynek falaiba ez alkalomból az örök emlékezés márványtáblájának elhedr. Diószeghy János miniszteri tanácsosnak.
lyezése méltó ténye lenne városunk közönsége
A szegedi rendőrség ísmef teljes apparátussal ujabb hazafias megnyilatkozásának. E falak közt
fogott hozzá a csongrádi bombamérénylet hangzott el elősző? az ország kormányzójának,
homályos szálainak kibogozásához é« svégnől I n a ^ b á n y a i Horthy Miklós 0 Főméltóságának esa nyomozást kiterjesztette
a szomszédos várómikor mint
mint hadügyminiszter
hadügyminiszter tette
tette első
első szent
s
küje, mikor
sokra is.
fogadalmát hazánk megmentésére.
Kedden reggel érkezik Szegedre Lotch Péíer
Hogy városom közönsége önmagának megbetüzérszázados, aki felbontja az állítólagos bűz- csülésére és utódai hazafias érzésének ébrentartábombát és meg fogja állapítani, hogy robbanó- sára a nemzeti megújhodásnak ezen emléktábláját
létesíthesse, annak költségei előteremtésére gyűjképes-'e, vagy sem.
Munkatársunk kérdést intézett dr. Diószeghy tést inditok és felkérem a kormányzatomra bizott
János miniszteri tanácsoshoz, aki a c?ongrádi törvényhatóság hatóságait, testületeit, összes egyesületeit, társaságait, köreit és hazafias gondolkomerényiéiről a következőket mondotta:
zású lakosságát, hogy tehetségéhez mérten ada— Engem most már a merényletnek csak a kozzék hivatalomban. Az összes adományokat hirpolitikai része érdek* 1. Kedden reggel érkeznek lapilag fogom nyugtázni s ismerve városom lelkes
Szegedre az újonnan őrizetbevett gyanúsítottak, közönségét hiszem, hogy a nagy eseményekhez
akiket szembesíteni fogok az ügyészségi fogméltó diszes emléktáblát az évfordulón a legnabázban lévő letartóztatott merénylőkkel és a gyobb ünnepélyességgel leleplezhetjük.
vallomások után ki fogom terjeszteni a nyoSzeged, 1924. évi január hó 7-én.
mozást. Hé;főn este telefonon megtettem jelenDr. Aigner Károly, főispán.
tésemet a belügyminisztériumnak, ugyanejsk
telefonon megkértem a honvédelmi miniszté- A Baídwin-kortnány visszavonulása.
riumot, hogy Piroska Jánost fosszák
meg kaLondonból jelentik: Az újonnan megválasztott
tonai disztinkcióitól,
mert még mindig
főhadalsóház kedden ül öS6ze, hogy megválassza az
nagyi uniformist
hord.
uj elnököt, aztán a hét második felében tart
Elmondoita végfii Diószeghy miniszteri tanáülést. Január 15 -én lesz a trón be szed s utána
csos, hogy nem tudja egyelőre, meddig marad megkezdődik a felirati vita. Legkésőbb január
még Szegeden, de előreláthatólag még néhány
17-ére forduló éjfélig tarthat ez a vita, azután
napig itt marad, meri a nyomozás teljes befe- következik a döntő szavazás a munkáspárt
jezése még néhány napot igénybe fog venni.
bizalmatlansági indítványa felett, amely meg
fogj-.) buktatni a Bikiwin-kormányt. A kabinet
még e bélen Bildwin elnöklete alatt minisztertanácsot tart, hogy megszövegezze a trónbeszédet.

gaz- e s Villany egySegarak.

{A Szeged tudósítójától)
A szegedi villamos- ,
áram uj egységáiainak delegált döniőbizoitsága
szombaton hirdette ki határozatát Budapesten.
A határozat, amelyről részletesen beszámolunk,
valószínűleg általános meglepetést feg kelteni a
város villanyfogyasztó lakossága körsoen.
A döntőbizottság decemberre a következő fix
árakat állapította meg, amelyek egyszersmind
alapegységárul szolgálnak a további ármegállapításoknál :
A számlálón mért magánvilágitási áramfogyasztás, az állami tanintézetek, az egyetem, a
kórházak és a templomok áramfogyasztása
bektowattonkint 225 kotona, a közalkalmazottak, a katonai havidíjasok, a kedvezményes ellátásra igényjogosult nyugdijasok és özvegyik,
valamint a köi jótékonyságból fenntartóit intézetek áramfogyasztása 170, kávéházak, éttermek,
üzletek, irodák, gyógyszertárak, műhelyek, mindennemű nem lakás és annak mellékhelyiségeinek jellegével biró helyiségek világításáért 310
korona. A motorikus áramfogyasztás egysígára
nagyipari üzemeknél 120, kisipari üzemeinél
x
160 korona. A városi közterületek és a város
pénztárából fizetendő minden egyéb áramfogyasztásért, valamint a szinház világításáért 135,
a város pénztárából fizetendő motorikus áram
fogyasztásáért 95, a vasút világításáért 180,
motorikus áram fogyasztásáért 125 korona fizetendő. a csengőreduktor havi bére egyszer és
rra 5 0 0 korona
á«kh
- Ezekben az egységa
»an
háromszázalékos forgalmi adó benne
S ó . l i a c i m e n a gézgyér
míthat fel semmit.

külön nem szá-

Z L eSVségárak - mondja a döntőbizottság határozata - 1923 decemberére, mint
f,x
. A í,
és hektowatt óránkinti
191,50 korona átlagos értékesítési alapegységárból adódnak. E z az átlagos egységár a további elszámolásnak i 8 a i a £ j a
" h*
rain_
den felfelé, vagy lefelé bekövetkező egy százalékos szénárváltozásnak az elapegységarak 0 46
százalékos változása,
minden egyszázalékos
munkabérváltozásnak 0.16 százalékos e m é g
árváltozás és a belföldi korona árfülyam'.minden
egyszázalékos
változásnak 0.38 százalékos
alapegységárváltozás felel meg. a szénárak a
borsodi és tatai aknaszén mindenkori középértéke felel meg, az alapár a dicember 3l-én ér-

vényben volt középár, a munkabír
megálla- A b b ó " a.z b a b a i b ó l , hogy a Bildwin-kormány
pi ásattak ;; Mpgyar' Vasművek és Gépgyárak j megválik az ügyek vezetésétől, kitüntetések
Országos
Eayesüietr* által időről
időre megália- l: ffi";• " lemondó
miniszterek kivétel nélkül
J 2 s Egyesülete
időről-időreme^Üa'emonuo rninisz.ereK
n
f
n k
ré e;Ulni
piíandó munkabérek az irányadók, a belföldi körödben
í ' t ü " , ? é 8 b ®beszélik,
"
; lord
Konzervál
v
A °£ *
hogy Curzon
megkapja
korona-árfolyam változásának mértéke pedig a
az
oxfordi
hercegi
cimét
és
rangját.
magyar korona állaaiijegynek ar állami jegyintézet deviiaosztálvától a döntő bizottság
által

hivatalos

uton beszerzett középárfolyam

jegyzé-

sének százalékos változása az 1923 december
31-én érvényben volt beltöldi koronaárfolyam
jegyzéséhez képest az irányadó.
Az egységárak megváltoztatásának nincs helye,
ha a változás nem éri el az öt százalékot. A
város nem igényelheti azt, hogy a vállalat a
hatátozat érvényességének tartama alatt a saját
költségén több uj lámpát állítson fel a most
használt lámpák öt százalékánál, de azt is
csak a kiépített vonalak mentén. Az uj fogyasztó köteles a mérő beszerzési árának felét
háromhavi utólagos részletekben a gázgyárnak
megtériteni, de a mérők továbbra is a vállalat
tulajdonában maradnak.
A döntőbizottság határozatában megállapította működéséért járó tiszteletdíját és készkiadásait is. Készkiadásai 5.495.000 koronára
rúgnak, tiszteletdija 7,875 000 korona, a központi költségekhez való hozzájárulás pedig
2,755.000 korona, őszesen 16,125.000 korona.
Ezt ez összeget kötetes a gázgyár nyolc napon
belül megfizetni.
A határozatnak az egységárakra vonatkozó
része jogéi ős, a tisz'eletdijra vonatkozó része
ellen azonbm a gázgyár halasztási kérelmet
adhat be a budapesti ítélőtáblához.
A döntőbizottság, mint választott biróság, a
gázegységárakat végieden nem állapította meg,
csak decemberre érvényes ideiglenes jellegű
határozatot hozott, a végleges egységárakat a
közeljövőben fogja megállapitani.
Az ideiglenes légszeszegységárak a következők :
Gázmérőn mért magánfogyasztás köbméterenkint 960, a városi közteraie ek világítása
lángonkint és égési óiáikint Auer-rend«zerü
égőknél 85, Invert-rendszerű égőknél 110; a
város pénztárából fizetendő minden egyéb gázfogyasztás 620, saját üzemi fogyasztó 300
korona.

Ferdinánd volt bolgár király Szófiába
utazott.

Londonból jelenük: Angol jelentések szerint
Ferdinánd
volt bolgár király szombaton éjjel
Münchenből hirtelen elutazott Szófiába, mert

igy akarja Jugoszláviát
állítani, mielőtt Jugoszlávia

befejezett
elhárító

tény elé
intézkedést

tehetne. Szombaton a jugoszláv kormány rendkívüli minisztertanácsra ült össze, mely egész
naphosszat tartott. A minisztertanács kimondotta,
hogy a bolgár kormánynak a bolgár külügyminiszter szobranjei beszédére vonatkozó magyarázatát nem tanja kielégítőnek; elhatározta,
hogy Rasics követet visszaküldi Szófiába végső
kísérletül abból a célból, hogy Bulgária jóhiszeműségéről garanciákat szerezzenek.
— A statárium kiterjesztése Szegeden.
A minisztertanács határozatának megfelelően az
igazságügyminiszter a honvédelmi és belügyminiszterekkel egyetértően az egész országban
kihirdetik a statárium kiterjesztésére vonatkozó
rendeletet, amely szerint halállal bűnhődik min-

denki, aki a lázadáson és gyujtogatáson
kivül
robbantószer, illetőleg robbantóanyag
használatával követ el gyilkosságot, szándékos emberölést, ideértve tz ilyen gyilkosság és szándékos
emberölés kísérletét és a gyilkosság elkövetésére irányzott szövetséget
is. A rendeletet kedden hirdeiik ki Szegeden. Budapesten a kihirdetés már hétfőn megtörtént.
- Háztulajdonosok gyűlése. A szegedi
háztulajdonosok egyesülete vasárnap délután
tartotta évi közgyűlését Pillich Gyula elnöklésével. Elhatározták a háztulajdonosok, hogy
megindiiják az országos szervezkedést s a tavasszal Szegedre kongresszust bivn*k egybe,
amelyen sérelmeiket memorandumba fogiaják
és a kormányzó elé terjesztik. Az egyesület alelnökévé Wagner Gusztávot választották megA gyűlésen, amely az ipartestület házában folyt
1 le, számosan jelentek meg.
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— Alacs Zoltán halála. Szeged egyik hü
— A tanács segélyezi a ailnbázat. Dr.
fia, Alacs Zollán, műszaki főtanácsos, hosszú Gaál
Endre kulturlanácsnok indítványára a
szenvedés után sirjába szállott a tegnapi na- tanács hétfőn elhatározta, hogy Andot Zsigpon. Afacs Zoltán a régi Szeged egyik köz- mondnak is mepdja azt a segélyt, még pedig
ismert családjából származott. Apja, Alacs pontosan ugyanazt, amit Palágyi Lajosnak még
György cukrász az árvíz előtli Szeged egyik az elmúlt szezonban megszavazott erre az évre,
népszerű és becsülésben álló polgára volt. vagyis hárommillió koronát. Igaz ugyan, hogy
Cukrászdája, amely a szegedi vár melletti proez az összeg annak idején hat vagon szén áránsk
mendddal
szemben, Egresi Péter házában állott, v( felelt meg, most pedig megér vagy két vagon
hosszú időn át találkozó helye volt a város szenet. Dshát a tanács ragaszkodik a betűhöz
notabilitásainak, diákjainak, színészeinek és és a numerushoz.
katonatisztiéinek. A diszes kioszk, amely a
— A magánalkalmazottak természetbeni
cukrászbolt előtt állott, sok illusztris embert
járandóságainak uj értékskálája. Fodor Jenő
látott fa'ai közölt. Az akkori szegedi ujságirók, cdóügyi tanácsnok előterjesztésére a tanács
Mikszáth
Kálmán, Enyedi
Lukács, Nagy Sán- hétfői ülésén felemelték a magánalkalmazottak
dor, Palotas Fausztin, ott dévajkodtak napon- ellátásának és természetbeni járandóságainak
kint egymással. Az árviz alatt, az egész nyá- átalányösszegé', amely a kereseti adó kivetéséron, amig a viz a városban vo!t, egyetlen víga- nél irányadó. Az uj értékek a következők: A
dé nk gyanánt szerepelt. Olt kötöttek ki a csó- tizenöt éven aluli házi és mezőgazdasági cseléd,
nakok, amelyek az utasokat a szatymazi állo- valamint az jpari és kereskedelmi alkalmazottak
másról behozták. Alacs György cukrászboltja a havi ellátása 48 000, a tizenöt éven felüliek
fénykorát a rekonstrukció alatt él'e. Tisza La- i 80.000, inas 80000, nevelőnő 180000, soffőr,
josnak és udvarának volt a főfészke és a vers- művezető 180.000, cigányprímás tányérozásból
ben beszélő, mindig tréfás Komjdthi
Béla szel- , 8 l á r j n a 2 Ó j ö v e d e ! m e napi 3000, a többi zené
lemi sziporkázása jókedvre derítette az ia ik Knorr !j |széké
zek6
11500,
5Ó0
izcföpincér
hhavi
aví
euátása
a í fizetőpincér
ellátása és
é
vizenyős hangulata szegedi főmsgyarokat. Az mmellékjövedelme
ételhordóé
000.
e i I é k i ö v e d e ' | m e 3300.000,
0 0 000. az
az ételhordóé 250
250.000,
öreg cukrász Alacs György magyar nadrágban, a pincéré 200.000, a borfiué 100.000, a házkordován csizmában szolgálta ki a kegyelmes mester havi átalányjövedelme lakás szerint 1000,
urat és a szókimondó, önérzetes szegedi polgár a ruházat évi 300.000, a tehéntartás évente
oda-oda mondogatott a hatalmas szegedi
gróf
, , .„
. ..
,
„- . . . i 800.000, a sertéstartás 200 000, az egyszobás
lt
nak ha hiba volt a rakodópart vagy vash d J a k á s é y í é f l é k e 1 2 0 0 0 0 a két820bágé 180
építésében. Ennek a tipikus szegedi polgárnak a háromszobásé 240.000, k hégyszobásé 360.000,
volt fia, Alacs Zoltán hozzá hasonló erős, szó- a világítás egy évre 150.000 korona. Az emelés
kimondó fajmagyar ember, városához ragasz- tehát körülbelül száz százaléknak felel meg.
kodó, ]ó szegedi érzésű, kiváló műszaki kapaci- Nem hisszük, hogy az érdekelt magánslkalmatás. Másik köztiszteletben álló szegedi polgár- zottak, akik közül nagyon soknak a fizetése
nak, Tóth Péternek leányát, Ilonát vette nőül nem emelkedett ilyen arányban, túlságosan
és előbb a magyar államvasutat szolgálta, az- örülnének neki.
után Tordára és Lúgosra került az államépité— A polgármester Budapesten. Somogyi
szeti hivatal élére. Innen Szekszárdra, majd
Pécsre helyezték. Ott érte a háború, amely rá Szilveszter polgármester hétfőn reggel Budais olthatlsn fájdalmat hozott: egyetlen fia, Ervin pestre utazót', hogy részt vegyen azon az
ankéton, amelyet a kereskedelmi miniszter hívott
főhadnagy elesett. A nagy fájdalom tette be
teggé. Utóbb szélütés érte. Nagy betegen tzál- egybe az útügyi törvény letárgyalására. A pollitották haza s a gyógyithatlan testi és lelki gármester, értesülésünk szerint, kedden jön
bajok sirba vitték a talpig derék, igazlelkü, tős- vissza Szegedre.
gyökeres szegedi embert.
— Ausztria 100 milliót hér egy gyermekszállító vonatért. Ausztria egy-egy magyar
— Atfomáayok a f o g a d a l m i t e m p l o m javára.
A főispáni hivatalhoz ujabban a kővetkező adományok gyermek vonat átengedésééri ujabban 100 milérkeztek a fogadalmi templom építési alapja javára: liót követel. Merev állásfoglalásában a szanáKnappé János loo.ooo, Tanfelügyelőség leo.ooo, Sze- lási terv siigoru végrehajtására hivatkozik s a
gedi Kereskedelmi és Iparbank Soo.ooo koronát ado- Msgyar Gyermekvédő Liga minden eddigi töm á n y o z t a k . Ezzel a főispán gyűjtése 13,299.ooo kororekvése, hogy az illetékes osztrák köröket jobb
nára emelkedett.
belátásra bírja, meddő marad. Ennek következtében a január 9-áre tervezett hollandiai gyerTelefoH:
mekszállitást bizonytalan időre elhalasztották.
Pénztár 1185.
1 a
a zz e. 455.

ooo,

g

Korzó Mozi

g

Január hó S-ín, kedden
> Az amerikai üaumont-gyár attrakciója I •
CLHRK

KYMBMEb

— Angol matrózok, mint kereskedők. Napok óla angol matrózruhába öltözött emberek
járják be a várost és állítólagos angol szöveteket kínálnak eladásra. Miu'án már Budapesten
megállapították, bogy ezek az emberek nem
an^ol szövetet árulnak; ezuion hívjuk fel a
közönség figyelmét arra, hogy ne üljön fel a
„valódi" angol áruknak, mert illetékes helyről
származó információink szerint angol matrózok
szövetárulásra nem kaptak Szegeden engedélyt.

V O U n O H H C l

„Hess!... Csúnya madár!..

Viz...raindtnüttcsak viz.
E f y ártatlan tévedés komédiája ti felvonásban.

—

Azonkívül:

Vidám kaliforniai történet 5 felvonásban.
Fészerepben: W I L L
R O Q E R S .

Előadások: Fél 5, fél 7 és fél 9 órakor.

TELEFONSZÁM:
Pénztár

5-82.

V i l l á m o t anyagok Deutschnél, Kállay Albert-u. 1.746

BELVÁROSI MOZI S ™
Január 8. és 9-én, kedden és szerdán

Asta Nielsen Henny Portén

Vártennyi Mihály
és

EszterházyAgnes
attrakciója:
* *

IfjuMedardus

péntektől vasárnapig a Belvároal Moziban.
— Nyilatkozat. A „Hétfői Rendkívüli Újságban munkásainkról egy közlemény jelent meg,
amely nyilvánvalóan a munkásokat félrevezető és
terrorizáló vezetőktől ered és a tényállást a valóságnak nteg nem felelően állítja be, minélfogva a
következőket tartjuk szükségesnek főképen munkásaink tájékoztatására közölni: Gyárunkban évtizedek óta bevezetett gyakorlat, hogy decemberben a munkásokkal egyéves szerződést kötünk,
amely azonban nem azt jelenti, hogy „a munkások bőrüket a gyárnak egy évre eladják", hanem
az egy kölcsönösen kötelező szerződés, amely kimondja, hogy a gyár a munkásokat még akkor is
fizetni köteles, ha bármely okból az üzemet fenntartani nem tudja. A munkaidő eddig is 9 és fél
óra volt, változatlanul a jövőre is igy van megállapítva és nem áll az sem, hogy a gyár ezen szerződés értelmében a munkások kétheti fizetését
kaucióképen visszatartja, hanem csak az van a
szerződésben kimondva, hogy az a munkás, aki a
szerződést megszegve, a munkát jogosulatlanul
elhagyja, a Munkabiróság ítéletével köteleztessék
arra, hogy kétheti fizetésének megfelelő összeget
kártérítés, illetve kötbér fejében a gyárnak megtérítsen. Ez a való tényállás és ehhez még csak
az a megjegyzésünk, hogy a le nem szerződő
munkásokat a gyár természetesen elbocsátja és
a vezetők lelkiismeretét fogja terhelni, ha most
esetleg egy nagyobb számú munkás tél viz idején
munka és kereset nélkül marad. Szegedi Kenderfonógyár
Részvénytársaság.

Széchenyi Mozi
Telefon : 16-38.

Igazgató: Dr. Varsányi Elem ír.

Kedden, szerdén. csütörtökön, január 8., 9. és íü-én

VÉNUSZ

A férfiak és hölgyek filmje!

Öt fejezet a női szépségről. Észak és Dél. Kelet és
Nyugat női ideáljainak, Görögország, Róma, a
háremek lakóinak, a lovagkor, rokokó, biedermeieridők hölgyeinek szepségesztétikája a mai modern
párisi asszonyig.

Jelige:

„Szépnek lenni«
» Szépnek maradni"
„Szépen

megjelenni*.

Jujfejia Ittlét!
Azonkívül:

A legszellemesebb párisi bohózat 5 felvonásban.
A fősserepben:

MAX SENNET.

Előadások: Fél 5, fel 7 és fél 9 órakor.
Péntektől vasárnapig

és

Werner Krauss
attrakciós filmje:

I.

N . R . I .

CIPÓI
Oummitalpu

az emberiség filmje 2 részben, 10 felvonásban, mindkét rész egyszerre, egy előadásban.
Ezi megelőzi:

fekete.
bagaria

.
.

TÍ9

. 160.000
. 175.000

Skandináviai természeti felvételek.

Női

2 felvonásban.

Robicseknél, Feketesas-utca tf

Előadások kezdete: fél 5, fél 7, fél 9 órakor.

„

box f é l c i p ő . . . .

„

„ lakkcaplival

70.000
75.000

Szeged, 1924 január 8.

b Z E G E D

— Lesz-e k ö z g y ű l é s ? A város törvényhatósági bizottságának m a n d á t u m a december
harmincegyedikével lejárt és a kormány mindezideig nem adott ki olyan rendeletet, amely
a már t ö b b izben meghosszabbított mandátumot isméi meghosszabbította volna s igy, ha
csak idöközben nem történik intézkedés, sem a
(örvényhatósági bizottság, sem az albizottságok
nem tarthatnak ülést. Aigner Károly főispán
telefonon érintkezésbe lépett ehb n az ügyben
a belügyminisztériummal, ahonnnn azt az értesülést kapta, hogy a kormány röviden rendezi
ezt a kérdést, amennyiben a törvényhatóságok
mandátumát a törvényhatóságok
reformjáról
szóló törvény megalkotásáig meghosszabbítja.
ó r á j á t javitassa Babosnál, Oroszlán-utca 6. &
Vízvezetékét Feketénél készíttesse. Telefon Io-72. «g

A leghóditóbb filmcsillag:
Várkonyi
Mihály
az Ifjú Medardusban
csak a belvárosiban.

03003-03220. Dinár 23900 -25330, Swfcol 82200ö f f i Léva 15200-16300, Lei 11400-12700
eaml
X
0 020 - 0 030 Ura 925-983, Fr. frani 055H 2 1 B e l é a l r 920—975, Sv. frank 37Ü0-392-, Angol

ffMTÜ

2^500-22600, H o g n d ^

8030 -8470, Dán korona
563 - 5960, Norvég korona
7400Q pénz.

SvMttOTna
3080-3300, HMfcUmv:
_.„

9rÍa» 62200- 66600, Szófia 15200—16300, Bukarest
tii«t-I27no
0.020-0.030, Milánó 915-970,
w S l o S - 1 1 ' 6 Brttase! 920- 975, Zürich 3TOO
*2a London 9l'ö30~S6300,
21430-22500,
S e S 0030-8470,
Kopenhá^ T740-W80 Stock5
S Z m ^ ® Kriszüánia 3C80- 3300.
Mai legalacsonyabb (1.), legmagasabb (U.)
te záróárfolyamok (llL)

i.

48
245
220
73
Sziavon jelz.
3J
Lloyd Bank
17.25
538
Magyar-Hitel
305
Ingatlanbank
21.25
Csehbank
42
Forgalmi Sank
jelzáloghitel bank 125
23
Keresk. Hitel
90
Lmámitoló b
Magy.-ném. bank 23
30
Olaszbank
18.5
Központi Jelz.
12
Városi Bank
20.5
Merkúr
40
Nemzeti
154
Osztrák Hitel
12ÜJ
Kereskedelmi
106
Bankverein

Földhitelbank
Hazai
Henries

III
U.
83
90
47
52
265 26'J
240 225
78
80
32
33.5
18 17.23
565 560
330 315
24
23
46
43
13* 13^3
24 23.5U
100

1 W

24

24
31
20
ia
14.4 14.25
2A5
22
42
40
163 162

31

1280 1260
109 105

Takarékpénztárak:
Bel ^rosi
Lipótvárosi
Kóoanyai Tik.
Egy. Bpest Fóv.
Magyar Alt Tak.
Moktár
Pesti Hakai

32
lö
30
202
142
192
3700

38
17

212
151
205
3930

36
16
28
212
150
195
384j

Biztosítók:
Első M. Bizt
P< >nciére
Pannónia B.

— E g y n m n k á a a s a z o n y t ű z h a l á l a . Vasárn a p délután jelentették a szegedi rendőrségnek,
hogy a Mikszáth Kálmán-utca 13. s z á m ú házb a n egy szegenysorsu napszámosasszony borzalmasan összeégett, mire a rendőrség kiszállt,
az asszony kiszenvedett. A szerencsétlen
Dobay
József né napszámosasszony, mivel takaréktüzhelye
nem volt, egy edénybe rakott faszenet s a
melleit melegedett. A széngáztól a z o n b a n , a m i n t
ráhajolt az edényre, elszédült s ráeselt az égő
parázsra. A tüz a ruhájába kapott s mire a
szomszédok a füstre figyelmesek lettek, a szerencsétlen asszony öw
fi
A
hullaházba
szállították.

,
Z l r l c h i tSssdft. Nyitási Páris 28.10, London
2472, Newyork 574.25,
Milánó 24.70,
Hollandia
216 '/.. Berlin 0.000000000125, Bécs O.OC8O*/*, Szófia
4.10, Prága 16.70, Varsó - . — , Budapest 0.0300%
Bakarest 2.90, Belgrád 6.42%.
Zürichi tdrUüi Páris 28.75, London 2473, Newyork 574 25, Milánó 24.82'/* Hollandia 216.'/,, Berlin
0.000000000125, Bécs 04»80V«, Szófia 4.10, Prága
16.70, Varsó —.
, Budapest 0.0300, Bukarest
2,90. Belgrád 6.42'/,.
K r o ó - B a n k értékpapír megbízásokat gyorsan
és kulánsan bonyolít le u j bankhelyiségében:
Kölcsey-utca és Feketesas-uica sarok. Heti kssztp
legmagasabb kamatláb mellett elfogad. ae
'•>Sayl8«id« I A héttői terménytőzsdén az irányzat szilárd. Az árak az utolsó naphoz képest 2-3000
•
i —"—
koronával emelkedtek.

TŐZSDE

80

a z Ifjú Medardusban
csak a Belvárosiban.

—

II Devl«*0*P«nl írlolyaMl. V d n ^ í Osirfr kor.

Bankok:

Eszíerházu Ágnes

6500 7000 6500
245 280 270
170
- 160

1000 — 1000
Vasművek és gépgyárak-.

Brodi vagon
51
5"*
55
Coburg
52
60 58
Corvin gép
7.25 7.5 7.2J
Ceáky
ae.25
28 26.25
Gazd. Gépgyár
121 133 120
Fábián
17 21 17.5
1300 1440 1431
Fegyver
100 10* 104
Franki
4175 4500 4400 .
Ganz-Danub,

L
11.
111.
L
H.
U.
2120 23D0 2275 Királymalom
60
46
58
105 118 116 Pesti Vikt
184 198 190
125
78
80 Transdanubia
115 135 125
192 20D 195
Bányák és téglagyárak:
47
47
45
21 24.50
24 Bauxit
480 510 480
55
59
65 Beocsini
1000 1075 1125
140 150 140 Borsódi szén
130 150 145
19 Szentörinü
17.25 19.25
105 125 123
47.53
51 47.50 Cement
80
85
85
32.75 33.50 32.53 Szászvári
340 380 375
215 235 220 Kohó
725 850 840
148 150 145 István tigla
55
S3
52
52
50 Kőb. gőztégla
45
32 Drasche
29
33
330 350 340
130 140 130 Magnezit
3100
— 3000
37 Magvar Vizfait
34.53
38
50
_55 50
80
90
88 Által. Kőszén
2335 2500 2490
erámia
17
14.50
1?
110
110
tíiViátonyi
125 138 134
225 235 230
Mi Salgó
51
46
555 593 590
Iji.iki
24
23
20
240
240
92.5 100
99 Unió
26
Urikanvi
37
33
36
741 820 800
Sajókon
lói
92
92
18
20
21
175 195 173 Móri szén
30
35
35
22 21.5
19
Nyomdák:
27.2 > 29 27.25
Athenaeum
206 2i8 215
Franklin
Közlekedési vállalatok :
185 210 2ü0
49
Adria
560 5(0 460 Glóbus
55
53
24
27
Atlantica
43
48
47 Kunossy
28
Haiias
41
37
43
Krtzut> Vasút
37
42
48
75
75
-2 Révay
43
41
78
Városi
Rigler
83
81
2
21
9J
20
Bur
7.5 8.5 8.2j
94 St phaneum
96
91
DéliVasut
33
—
29
345 375 375 Fővárosi
MFTR
168 190 178
Levante
Faipari
vállalatok:
—
31
Miskolci villamos 32
Merkurfa
11
12
11
122 135
Nova
12
—
12
394 4)0 400 Cserző
Állam fasut
10
12 10.5
95 110 1C9 Dunaharaszti
Tröszt
Egyesült fa
—
24
Fornir
19.5
20 19.5
Malmok:
Guttmann
650 680 660
85 Hazai fa
150
82
83
150
Back-malom
98 Honi fa
10
11 10
93 100
Borsod-misk.
76 Kőrösbányai
7.8 9.5
_ „ 8.4
78
ConcordM
73
88 Kronberger
1515.25
15
Hungária
85 100
Lignum
118 125 122
B.-csabai
Amerikai
21
22
22
I. bpesti gm.
90
83
10
- 9.5
25 Erdő
Törökszeat*.
25
23
___
115 125 120
49 Magyar Lloyd
Oiz-ii*
51
47
ian, Vili.
^i»tarc8ai
ív 'tty-Wolf
Hitrher
NótüUtb
Kis°l'ng
KUhne
Láng
Liptak
Ma?
Mérleggyár
Magy. Acél
Belga fém
Motorgyár
ölotnáru
Chaudoir
V^yipat
Vagongyár
Rex hajó
Kimamurányi
* vísse naan
Rothmüller
Schlick
Schuller
Ten^'-iff
Vulkán gép
Hornéi
Fémkeresk.

N e m k e l l t u d o m á n y a szappanfőzéshez,
csak jó zsirszóda s azt a Mikszáth
Kálmdn-utcai
szappanüzletben
kaphatja a legolcsóbban.
gu
Szerdán é s csütörtökön,

a Korzó

I
«
(
'
I

január 9. és 10-én

Moziban

SyBILL
LYA

MARÁVAL.

~

l1V.\l-_-_LmiT-UlLUlJL~
Hivatalos árfolyamok: Buza 70 kg-os tiszavUMM
112000-113300, egyéb 111000-112000,79 kg.-os tiszavidéki 113500-114500, egyéb 113000-113500, j o a
84000-85000, takarmányárpa 85000-88000, sörárpa
88000^93000 köles 82600 -85000, zab MOM-lQOOfc.
Seri
84000—85000, repce 215000-225000. korpa
52500—53500.
. .
.
A B e l v á r o s i B a n k és K e r e s k e d e l m i r t
közli érdekelt üzletfeleivel, hogy hetipénz befizetéseket nemcsak kasszanap előtt fogad el
teljes heti térítés mellett, h a n e m a kasszanapon,
sőt a kasszanap u t á n egy n a p p a l befizetett
összegek u t á n is teljes heti jutalékot térit, h a
az illető üzletfél a befizetésre vonatkozó szándékát az intézet pénztáránál a kasszanap előtt
• g y n a p p a l megfelelően bejelenti.
tw

Malomsoky
Nemzeti fa
Kézbányai
Szlavónia
Ntsici
Viktória butoi
Zabolai
Zentai)
Thék gyár
Hitelfa

l
13
200
7.4
5C0
145
89
190J
12
123
160
55
36

Különféle vállalatok:

n.
13.5
8.3
530
155
97
2075
13
130
38

IU.
13
230
7.9
530
150
93
1975
12
129

L
u.
10.
61
Királysör
60
63
Klein
U
10.5 11.5
Klotild
110 128 125
9
Fructus
9
10
31
Győri fest
31
33
Polg. sör
330 340 330
61
Krausz szesz
58
65
22
Ligetszanat
20
23
_
Cukoripar
2850 3350 3000
16o Lámpa
214 230 223
55 Auer
310
315
36 M. Kender
85
90
80
Őstermelő
234 245 238
200 220 210
17.5 Pamut
Qumi
138 180 175
...
755 Részv. Szalámi
18 19.5 1&5
15.5 Vasúti forgalmi
218 230 225
12 Marosv. Petr.
85
85 Georgia
519 550 550
350 Mezőh. cuk.
330 346 345
31 Interrexim
30
34
33
15 Óceán
34.5
42
42
104 Olajipar
75
78
78
8.5 Pannónia sör
14 15.5 14.5
24 Phöbus
42
45
43
455 Püspöki
18
24
1*
— Royal-szálló
140 16J 140
7.5 Schwartzer
24
24
60 Star film
48
48
755 Lukácsfürdö
9 10.5
10
16 Szikra
66 75 70.
Stummer
1450 - - M75
9 Szegedi Kender
34 ) 350 345
69 Telefon
138 153 145
43 Temesi sör
105 110 110
240 Tokaji bor
40
_
38
*6 Török
17 19.5
18
175 Turul
85
88
85
15
Jaió szinház
22
24
22
925 Szolnoki
10.7511.50
10
18 Vasm. Vili,
40
40
42
130 Vili. Pezsgő
58 56.5
56
25 Wander
18 21 13
85 Zagyvapálfai
— <50
50
250 Hangya
22
20
24
28

Alt. gázizzó
16 17.5
Alt. Osztr. Légsz. 793
—
Bárdi
15 16.5
Baróti
11 12.5
Bóni
83
90
Brassói
320 360
Chinoin
29
32
Corvin-film
15
—
Danica
95 110
Diana
8
—
Dorogi gummi
23.5
24
Déli cukor
420 475
Sertéshizlaló
—
—
Cinner Szalámi 7.25
8
Égisz
57
62
Izzó
695 760
Unió textil
15
17
Horv. cukor
8 5 9.5
Ju8t izzó
60
69
üyapjumosó
40
46
Papír-ipar
230 250
Részvény sör
52
60
Szövő és kötő
170 177
S pódium
105
Temesi szesz
9 0 951
Felten
19
Wernstadti textil 18
175 200
Flóra
25
27
Fővárosi sör
79
87
Goldberger
24) 255
Jschwindt
27
29
Hal keresk.
Hungária Mfltr. 195 212 210 _ Elővételi jogok:
12
180 200 175 Corvin
Juta
347.50 350
115
115 Brassói
jacqaard
22
20
89
•7
97 Schwartzer
Karton
30
Oyőrffy
21 22.5
21
Gróf Keglevics
3.2 3.8
40
46
40 Lichtit*
Keleti
Királyaató
7.25 9.95 7.25
Kasszanap január 24.
tendáiéiát Megakadályozta. Ez azonban az értékekben
41
F", , • • ^ • ' • ' f a l o a i . Az este 8 óráig hozzáértecsak kisebb lemorzsolódást idézett elő. Azonban z*nat
zett jelentések alapján a Magyar-Olaaz Bank szegedi
felé az erőskezek vásárlásaira az irányzat a nekéz
fió ja a következőket Jele. ti: Az arbitrázsértékekrs
mar csak valamivel alacsonyabb árfolyamokon volt
fC Í.U V6ICI11WIJ
"
™ •.^•IIIJ
pénz. Gyenge forgalomaan az irányzat tartott maradt.
sok esstben 25
Inkább
voltak:
RDK
r): pénzárfolyamok
^ o-t Magyar
..
__ Hitel
, u . n585,
o . Kőszén
a . .. 2510,
' Salgó
~
szintén
nagyobb
naphoz képest 15—23 százalékot de
595,
Rima
137,
Osztrák
Hitel
158,
százalékot is elértek. A bécsi tőzsdéről Bzinien nagyoDD
Ganz-Danubius 480U, Fegyver 1345 ezer korona.
vételeket eszközöltek. Zárlatkor a hangulat továbbra
A Szegedi I f c a l r M o u i minc
is barátságot, a tendencia emelkedő. Kosztoénz azonmsgbéiást a Itgponlosnbban végez st.
P
nalra ü»i., k«szára 21, százalék.
*

^

....
,é_ A héttői tőzsdén nyltá.kor magas áriolyt.mok
J í kerülte*
taíffikfelszínre. , Az élénk forgalom
miatt sok
e b o n y o l i t 4 8 r a K ü | ö n b e n a tőzsde
vételi megbízás k e « u
» az irá
t
meg T*ltopott
mai képe arra imutatóig
v o l t 'eiö.zör forg.lmas
te
a
hosKU
pangás
megjavult*
p
i
a
C
üzlet. Az irányzat az
^ d t 0i kk 0 n
& m i [ |azonm a
dT^s
ban a nyitási kurzusok nem
£ é
k
megtartan. mert „ u t t e l ^ P t 0 M ( ó d a t l 4 3 a imnuTcgig
ra ,
a közönÍ 5 S H l l f i S t ó W * árfolyamok felfelé
lira annyi
ilfelé valé

— A z I p a r o s o k b á l j a . A szegedi Ipartestület s a n n a k hölgybizottsága az összes iparoskörök bevonásával vasárnap este zártkörű bálát rendezett, a m i ugy erkölcsileg, mint anyagilag igen jól sikerült. Megjelent a bálon
Körmendy Mátyás, az ipartestület elnöke, Wimmer
F ü l ö p , a kereskedelmi és iparkamara elnöke és
dr. Pálfy
József, az ipartestület titkára.
E l s ő r e n d ű feltérnem Qek, kalapok, nyakkendők legolcsóbb árban Szende Mihálynál, Kelemen-u. l l
ső
— A i á r v á k f e h é r n e m ű i é . A tanács hatmillió
koronát utalt ki az árvaházi árvák fekérnemUszükségletének fedezésére. Az árvaház gondnokának jelentése
szerint ugyanis a fehérnemű készletben nagy hiányok
mutatkoznak.

H I R D E T É S E K E T és k o m m ü n i k é k e t felvesz a
S Z E G E D k i a d ó h i v a t a l a ( D e á k Ferenc-utca 2)
és a D E L M A G Y A R O R S Z Á G N Y O M D A ( P e t ő f i
S á n d o r - s u g á r u t 1).

'J

Angol-Magyar
Bos»vák-agrár

A legmegigézőbb s z é p s é g :

SZBOBD

Szeged. 1924 január 8.

Gyártelepnek

A szinház h«ti

műsora:

Kedd: Szerelem vására, amerikai történet. (Premier
bérlet A 6. sz.)
Szerda: Szertlem vására, amerikai történet (Premier
bérlet B. 5. sz.)
Csütörtök: Elöször Üldöz a pénz, operett (Premier
bérlet B. 6. ss.)
Péntek: Üldöz a pitiz, operett (Premier bérlet A 7. sz.)
Szombat délutánj Ifjúsági előadásul Csikós, népszínmű.

Szombat este: Üldöz a pénz, operett.
Vasárnap délután: Asszonyok bolondja, operett.
Vasárnap este: Üldöz a pénz, operett

m
mely nagy gazdálkodónak is kiválóan
I I j y j y
megfelel, 650 négyszögöl telken, ipar1
" ^ f
vágány mellett Viz, gáz, villany, nagy
lakással teljesen átvehető. Ára 85 millió korona. Eladja
PÁVID Kossuth Lajos-ssgárut 9. Telefon 10—42. w

két és féléves kislányom mellé.
B O K O R M n H Ó , Kölcsey-utca 7. szám.
(Kézmtlvesbank- épület.)
S21
Kezdő

magyar-német levelező

Szerelem vására.

,
SZEMÉLYEK:
John Morland, bankár
Klenovits György
Laviaia, a felesége
Farkas Ida
Elliané, Lavinia anyja
Uti Gizella
Vicomte Gaston de Cedillac . . . Rubinyi Tibor
Brideaux
Polgár Gyula
Violet Stanwood
Baán Klári
Rut Daycliffe
Lengyel Gizi
Kitty
Szabó István
A biró
Gulyás Menyhért

Varga Mihály ^

Petrik Antal

in8at,a

S,Sa7S2eged'

Telefonok: Iroda 5-69, lakás 13 -36.
"

Kis groji sajt
kilója 12,000 korona a
Központi

Tejcsarnok

Részvénytársaság

minden fióktejcsarnokóban.

m é g raktárán

Ródlik és gyermekszánkók

(Endrényi könyvkereskedés mellett) elvállal mindennemű

szőrmeiavitást és átalakítást

Perfekt gyorsíró
gyakornoki állást keres szerény
díjazással. Cim a kiadóban. 9i8

már 20 ezer koronától
kaphatók

legerősebb

kivitelben

(nem

bazáráruk)

a Mandel kocsigyár
famegmunkáló

osztályában.

fehér halak

708

Kicsinyben!

KQlönbejáratu bútorozott
szoba a belvárosban kiadó.
Cim a kiadóhivatalban. 924

Nagyban!

Emsnthéli, Kaposvőlgyi, Rábaközi, Kapuvári, Péeei,
Mohácsi, Óvári

SAJTOK t

kitűnő gyakorlattal biró perfekt
könyvelő, 12 év óta nagy részvénytársaságnál bírt állását változtatni óhajtja. Szives megkeresések „Vasszorgalom" j«ligére a kiadóhivatalba kéretnek

Zongora-kották (klasszikus
művek, gyakorlatok haladóknak) eladók. — Petőfisugárut 33, földszint 2. Érdeklődni 1—3-ig.
918

Ma és mindenn a p é l ő iiszai
(keszeg) méltányos áron

kaphatók a Rudolf-téri halcsarnokbari. Tel. 14-64. 33

Mérlegképes
0,3

m

Soproni romadur, Mágnás i hí periái,

Rábaközi csemegevaj,

B R E I D C Ü D É I } , Horváth Mihály-utca 7. szám.

Szőnyegszövők figyelmébe!
Ne utazzon
szükségletét

Budapestre,
Szegeden

prima
gyapjufonál
a
is beszerezheti

729

„ K f l S S " Keleti szőnyegszövő műhelyében
Szeged, Boldogasszony-sugárut 3. szám.

I S z á r a z , aprított I

modern

Pénzkölcsönt

árakban20'^ SálltÓ Laj0Sllál, S S ^ n

13-33 a SZEGED

A szerkesztésért ideiglenmen felelős: FRANK JÓZSEF.
KiadÉtalsjdonos: ltéini2gy®"~THZ'>K Hírlap- ás Nyoradavállatat R.-T.
Wyomatoft a Déhnagyarország Hirlap- és Nyomdaváltaht R.-T. könyvnyomdájában, Szeged.

10 millióig buzaTalulábai)u kiadok.

hogy

TURUL KÖZPONT
Budapest.

se!

Hradl-níca 4.

zománcedények, konyhafelszerelések, varrógépek, alkat-

* Szerelem vására. Nagy érdeklődés mutatkozik Sidney Garrick .Szerelem vására" amerikai történet keddi szenzációs reprizére. A darab
négy év előtt hirtelen lekerült a műsorról a
rendőrség betiltása folytán. A darab érdekességét azzal akarja fokozni Andor igazgató, hogy
Gaston (a csábító) szerepét kettős kiosztásban
bozza. Első nap Rubinyi, második nap Buza
Győző jálsza. A keddi előadás A-bérletben, a
szerdai B-bérletben megy.

> teli, faragott diófa fényezett hálószobák, egyes szekrény, ágyak, asztal,
divány, M a R G I T - U T C A 7.
g j a

utasiijuk,

Petykó Károly divatszücsüzlete
Legjobb é s legolcsobb
Kelemen-utca 7.

* Szinésziskolai vizsga. A magánszinésziskola
növendékei vasárnap délelőtt vizsgaelőadást tartottak a Korzó Moziban. Nagy sokaság lepte el a
mozi nézőterét és annyi taps jutott a színész
noviciáknak és noviciusoknak, mint szenzációs
premiereken a staroknak szokott. Az érdeklődők
jórésze a vizsgázók hozzátartozóiból került ki, de
akadtak mások is: színészek, ismerősök, habituék,
sőt egy-két szinilgyi bizottsági tag is jelen volt és
persze jó- és rosszmájú — Beckmesserek. Mindenkit érdekelt, hogy is indulnak meg a színészet
utján a kezdés mesgyéjén járók, kikből lesznek
a Melindák, Oféliák, Bánkok, Othellok, Hamletek, '
Gertrudisok, Tartuffeok, Falstaffok, vagy a pajkos
Serpolettek, Flavigny Denisek, Pompadourok és a
többi nagy szerepek nagy ábrázolói? A vizsgázók,
akik három hónap óta tanulják a színjátszás tudományát, verseket szavaltak, darab részleteket
adtak elő, kabarétréfákat játszottak, operett duettet
énekeltek és táncprodukciókat mutattak be soksok taps és ujráztatás kíséretében. Az elindulás
külsőségei a sikert mutatták és nem volt hiány
a siker egyéb rekvizitumaiban sem: koszorúban,
virágban, egyszóval az egész vonalon hullott az
áldás, ugy hogy a növendékek: Magyaríts Flóra,
Nagy Ilonka, Megyeri Olga, Márton Rózsi, Kazinczy Ágota, Zigler Zsuzsi*, Pártos Annus, Répás
Rezső, Báthory Szilárd, Márton Imre, Csonka
Antal, Pártos István, Magyaríts László, Vlasits
Gabi, Barkóczy Gyula, Kazy Vera, Hollay Lola
ugyancsak meglehetnek elégedve. Jóslásba persze
nem lehet fogni és azt sem lehet tudni, hogy az
elindulók közül ki érkezik majd be. Meg kell
várni a jövendőt, amikor a hajlamon kivül a tehetség is mutatkozni fog, aminek siker jár a nyomában taps, virág, koszorú, sőt vastaps nélkül is.

•

4

Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szölőkötöző fonalak és háló gnárl áron kapható

Az előadás fii 8 órakor kezdődik.

I ^ i a u u .

n. é. v e v ő k ö z ö n s é g a z occasio
árut szívesen fogadia, miért is
occasio cipőket a z elő"
irt olcsó árban utolsó párig
árusitsa ki.

Szeged

Teléíon 469.

SZEGED.

levő

magyar gyorsíró állást keres
Cím a kiadóhivatalban. 910

Amerikai törtéiet 7 képben. Irta: Vajda Ernő.
Rendező: Gulyás Menyhért.

TURlttcipőrakíár
Tapaszialtuk, hogy a z ottani

Német kisasszonyt keresek

A városi színház mai szinlapja.

FlílHíS

alkalmas

1

I
I
I
1
I
|

TŰZIFA

métermázsánkint

15,500 §£-éi»t

Tiszapályaudvaron

RvüTbört

kapható:
922

átvéve. Telefon 11-68.

I
I
I
1
Ij

Mindenkinél m a g a s a b b Árban vAsArolunk

Rosner Ödön és Társa

,CB

Szeged, Petőfi Sándor-sugárut 12. Telefon 14—47.

