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Ramsay Macdonaid.
Rpmsay Macdonalddal, az angol munkáspárt
vezérével é3 lehet, Anglia legközelebbi miniszterelnökével 1910 ben a^ antwerpeni szabadkereskedelmi kongresszuson ismerkedtem meg.
Akkoriban a munkáspárt sorrendben n ^ycdik
pártja volt az angol parlamentnek. Macdonaid
még nem volt vezér, hanem a pártnak egyszerű
tagja. Címet nem viselt; névjegyén a nev után
az egyszerű M. P. (Member of Parliamení) Jelezte, hogy a földkerekség legnagyobb parlamentjének a tagja. A hivatalos tárgyalások során nem szólalt fel, de annál élénkebben veit
íészt azokban az eszmecserékben, amelyek az
ilyen kongresszusoknak az igazi értékét adjSk.
A világ legkülönbözőbb részeiből összejött emberek összeismerkednek, kicserélik tapasztalataikat, közvetlenül informálják egymást, ismeretségek szövődnek, amelyek közvetlen kspesolatokat teremtenek azok között, akik » földkerekség legkülönbözőbb részein azonos foglalkozási és azoncs gondolatkörben működnek. Ma
is van még néhány nagyon becsesnek tartott
összeköttetésem különböző nemzetközi kongreszszusokről Angliában és Amerikában, amelyeket
a háború csak ideiglenesen szakifolt félbe. Veit,
aki a háború uián nyomban jelentkezett, információkat kért és kérdezte, hogy mit tehet a
magyar ügy érdekében.
Az antwerpeni kongresszuson, a csodaszép
régi városházában rendezett fogadó estélyen,
amelynek zenéjét a dómnak harangjátéka szolgáltatta, bizonyára senki sem sejthette, hogy a
sürü bajuszú, bozontos szemöldökű munkáspárti politikus, aki valami hihetetlenül keverék
nyelven tárgyalt Loriával, a világhírű turini
StOCfologuasal Malthus elméletéről (Loriának
Malthusról fzóló dedikált könyve ma Szalay főkapitány birtokában van), tizennégy esztendő
elmultával egyik legtöbbet emlegetett neve lesz
Európának, egyik legkomolyabb jelöltje az angol
miniszterelnöki széknek és szereplő tényezője a
— magyar politikának. Azóta sok minden megváltozott. Ramsay Mscdcnaldnak dus hajsörénye, amennyire az angol újságok képeiről
meg lehet ítélni, erősen megfehéredett, a világ
kissé a feje tetejére állt, magában Angolomágban pedig számolni kell egy munkáspárti vezetés alatt álló koalíciós kormánynak a megalakulásával. Ez esetben Ramsay Macdonaid lesz
a miniszterelnök és Philipp Sncwden a pénzügyminiszter. Páilipp Snowdennek 1908 ban
Hammer8mithben hallgattam végig egy szónoki
vitáját Sir William Bull konzervatív képviselővel a szocializmus gyakorlati megvalósításának
kérdéséről. A két beszédet, választ és viszontválaszt tartalmazó füzetet ma is őrzöm. Szintén
nem sejtettem, hogy a kemény arcélű angol
szocialista valaha odajut, hogy a világ leghatalmasabb birodalmának pénzügyeit irányítsa.
E visszaemlékezések köréből, amelyeket a
világháború örvénye választ el napjainkfól,
emelkedik ki előttem Ramsay Macdonaldnak sz
alakja, aki a Irónbeszédre adandó válasz ügyében, mint a legnagyobb ellenzéki párt vezére,
tegnap elsőnek szólalt fel az angol alsóházban.
Lloyd George, a walesi fiskális, akinek karakterisztikus fejét a háború alatt és a háború
utáa tanultuk megismerni, második helyre szorult.
A kisebbek kettőjük után következtek. Macdonaid
felszólalása rövid volt, a magyar lepok még
rövidebb tudósítást közöltek róla, pedig megérdemelné, hogy fgy mondatát vastag betűvel
szedjék és egyenkint és összesen köszönetet
mondjanak neki. Ramsay M cdonald a lelépő
konzervatív kormány külpolitikáját bírálva egy
megállapítást szögezeit le. Az a remény,
hogy

Angiidban
kormdnyvdUozds
lesz, a
kontinens
álla mjérfiainak
gondolkozdsmódjdban
többet tett,
mint az utolsó kormány tizenkét
hónap
alatt.
Tizenkét hónap alatt voltak nézeteltérések
angol és francia kormányKrfiik között, amelyek

I egy ideig Németországban még azt a csalóka
' reményt is ébresztelték, hogy a francia erőszakosságokkal szemben számithat Anglia támogatáséra. Végeredményben az an&ol kormány
mindig meghátrált a francia követelések élőt
é^. eszközül engedte magát felhasználni egy
oly»u politikához, amely nem a jogot és méltóságot, nem a nemzetközi jogrendet, hanem í z
erőszak fenntartását és állandósítását akarja. E?
szűnt meg a munkáspárt és liberális párt több- j
ségre jutásával. Ezért zuhan a frarcia frank, |
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ezért változik meg a kontinentális államférfiak
gondolkozásmódja. Ezért tiltakozik az angol
sajtó a leghatározottabban, hogy a magyar
kölcsönböl bármit is jóvátételre fordítsanak.
Ezért lesz Bethlen Istvánnak londoni útjában
segítségére a beállott hangulatváltozás. Ezért
kell nekünk Ramsay Mecdonaldot örömmel
üdvözölnünk pártvezéri minőségében és esetleg
Anglia miniszterelnöki székében Söt talán ezért
kell levonnunk bizonyos konzekvenciákat még
— idehaza is.
Tonelli
Sándor.
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A londoni

kölcsöntárgyalások.

Budapest,
j'nuár 16. Londonból érkezeit hi
niszterelnök már a tegnapi napot felhasználta
rek miatt az ellenzék hanguleta nagyon pesszi- arra, hogy érintkezésbe lépjen számos kiváló
misztikus. Ezzel szemben a kormánypárti han- angol politikussal. Kétségtelen, hogy londoni
gulat bizakodó. Bethlen István gróf miniszter- tartózkodása idején Baldwin
miniszterelnökkel
elnök tárgyalt az angol és otesz meghatalma- és Curzon lord külügyminiszterrel is találkozik.
zottakkal és kijelentette, hogy Magyarország, Az angol fővárosban azt hiszik, hogv a magyar
amennyiben csak az 0 hatalmában áll, a kon- kölcsön kérdésében még több
részleikérdés
szo ídáció u jára fog férni és szomszédaival jó megvilágításra
szorul és ezért a tárgyalást nem
viszonyt óhajt fenntartani.
fejezik be ma, hanem a holnopi napon
tovább
A kisántánt természetesen gáncsoskodik a folytatják
az eszmecserét. Az angol sajtó eddig
kölcsön megadása körö', ami érthető, mert ha
részleteket közölt arról, hogy bizonyos
ellentétek
a kölcsönt nem adnák meg, a kisántántnak merültek fel a magyar kölcsön ügyében.
Ezek
abból csak haszna lenne. Mint megbízható az értesülések azonban a kisántánt
államainak
helyről értesülünk, nincs ok a nyugtalankc- londoni követségeitől
származtak,
mert a Népdásra és nincs szó a tárgyalás eihslssztásáró!. szövetiég albizottsága semmiféle felvilágosítást
London, január 16. Bethlen István gróf mi- | nem adott.

Függetlenségi szónok nagy beszéde az indemnitási vitában.
(A Szeged budapesti tudósítójától)
A nemzetgyűlés szerdai ülését Scitovszky
Béla elnök
7«12 órakor nyitotta meg. Napirenden van az
indemnitási javaslat tárgyalásának folytatása.

ellen. Hány szegény embernek kelleit elpusztulnia*
mig a kormány belátta, hogy szigorú törvényekre
van szükség I

Farkas István: Bethlen a
főbrigadérost
Horváth
Zoltán:
A
bírósággal
szemben a lego
,
.
indemnitás.
Szabó Sándor (kormánypárti): Az ellenzék nagyobb tisztelettel viseltelik, de kötelessége a
biróság kilengéseit idehozni és kritika tárgyává
ugy tünteti fel a dolgot, mint hogyha a kor- tenni.
mánypárt egyedül volna felelős a mai helyzetért.
Klárik (a jobboldal felé): Akkor is, ba ÖnökPedig az ellenzéket épp ugy felelőssé lehet tenni,
nek
ez nem tetszik 1
mint a kormánypártot.
Az ellenzéknek is köteHorváth
Zoltán: Itt nincs parlamentarizmus,
lessége segíteni a helyzeten. — A cukorgyárak
és szeszgyárak felállítását sürgeti, hogy Magyar- hanem a legsötétebb abszolutizmus van. Az
ország versenyképessége fokozható legyen. Az ellenzék bármit is kOveíel, süket fülekre talál.
állatállományt fokozni kell és az ipar fellendítése A kormány évek óla hiteget, hogy költségvetést
érdekében felhívja a kormány figyelmét a szesz- és zárszámadást terjeszt elö, de eddig egyiket
termelés fokozására. Be kell kapcsolódni Orosz- sem (ette, pedig ezt nemcsak itthon, hanem a
külföld előtt is rendeznie kell. Bethlen István
orsrág felépítésébe Magyarországnak is.
egy
tőle kikényszeritett nyilatkozatban ismertette
Kabók
Lajos: Ha valaki Oroszországból
a kölcsön ügyét, kiválogatott egyes részeket a
levelet kap, rendőri felügyelet alá helyezik.
Szabó Sándor: Elsősorban a gépipar van kölcsön anyagából, de ez a nyilatkozata nahivatva arra, hogy Oroszországban piacot teremt- gyon homályos. Majd szakszerűen foglalkozik
sen magának. Ha nekünk nem lesz szerepűnk azokkal az okokkal, amelyek miatt a külföldi
a népek versenyében, akkor egészen meg fognak kölcsön késett. Szerinte ennek a késésnek az is
rólunk feledkezni. A kormánypárt két szélső egyik oka volt, hogy Bethlen és Gömbös közOtt
harc indult meg. Megállapítja, hogy a külföldi
malomkő között morzsolódik.
kölcsön 1923 április 23-án került előszOr nyilDénes István: Melyik a másik malomkő?
vánosságra. Majd a kölcsön ügyével foglalkozva
Felkiáltások a szociáldemokrata párton:
Héjjas megállapítja, hogy az ellenzék részéről a treuga
Iván!
, L
1X1
dei-t becsületesen betartották és ha a kölcsönt
Szabó Sándor: A két malomkő között azonban nem kapjuk meg, annak nem az ellenzék lesz
csak morzsolódunk,
de megőrölni nem tudnak az oka. Hosszasan elmondja a kü!önbözö kölbennünket. Ez a két malomkő a szélsőbal és a csöntárgyalások kritikai ismertetését és megszélsőjobb. Az indemnitást elfogadja.
állapítja, hogy eleddig döntés csak a
kisántánt
Horváth
Zoltán a következő szónok, aki javaslata
szerint történt.
beszéde elején megállapítja, hogy nincs az
Elnök ezután felfüggeszti az ülést és annak
egységes párt politikájával megelégedve. Az folytatását délután 4 órára tűzi ki.
egységes pártnsk nincs joga azt állítani, hogy a
nemzetgyűlést képviseli. (Viharos ellentmondások
A délutáni ülés.
Háromnegyed öt órakör nyit|a meg az ülést
a jobbolda'on.) Az ország hangulatának szükPál alelnök. Horváth
Z .l án beszél
séges kifejezése sz eilenzék. Majd azzal foglal- Pesthy
kozik, hogy a nemzetgyűlés a legutóobi időben továt b : A jóvátételi bizottságnak e kölcsön
ügyében hozott határozatát ugy a belföldi, mint
hosszú szünetet tarlóit; ez alatt
le lehetett
volna tárgyalni a földreform-novel'ajavaslatot, a a külföldi sajtó sikerednek tüntette fel először,
törvényit tósági javaslatokat és az indemni ást később azután feltűntették, hogy ez a siker
is. A sok bombamerénylettel és az atrocitásokkal n m is olyan bizonyos. Magyarországnak csak
szemben n kormánypárti képviselő urai apróbb 250 milliót szavasott meg a külföld. Ncmcsak
kérdésekkel foglalkoztak, p^dig a nemzet becsülete sikertelenséget lát, de a helytelen külpolitikát
is megkívánja, hogy innen, a nemzet házából is, melyet a miniszterelnök folytatott éa állanhsnüozzék el tiltakozás az ilyen atrocitások dóan csupán a nagyántánt felé keresett őrienAz
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tációt, holott maga Anglia is figyelmeztette
Magyarországot, hogy a kisántánt felé is orientációt kell keresnie. A helytelen külpolitika volt
az oka, hogy a szerződésekben nem ért el a
magyar kormány eredményt. Ugy látja, hogy a
mostani diplomácia átvette a régi Habsburgdiplomácia politikusait, amely diplomácia hires
volt a balkezességéről. A miniszterelnök a külügyminisztereit nem tudja megválogatni, elŐBzör
egy jó rajzoló volt a külügyminiszter, a mostani pedig a Habsburgok egykori iró-deákja.
Elnök
figyelmezteti a szónokot, hogy a
távollevő külügyminiszterről igy ne nyilatkozzék.
Horváth
Zoltán azt is kifogásolja, hogy a
miniszterelnök nem revideálja a külpolitikát.
Megállapítja a miniszterelnökkel szemben, hogy
a magyar kölcsön nem csupán pénzügyi kérdés, hinem elsősorban
politikum,
amit
Benes
cseh
külügyminiszter
nyilatkozatával
is bizonyít. Hosszasan bizonyítja, hogy B;thlen Gmfbe
atmoszíTrát ment teremteni, de ott inkább rontott a magyar ügynek. M jd ai egyes jegyzőkönyvekben foglaltakat bírálja és a kölcsöi
feltételeit igen szigorúaknak találja. Különösen
a főellenőr szerepíben lát sérelmet és beavatkozást Magyarország belügyeibe. Sérelmesnek
tartja azt is, hogy a 250 milliós kölcsönből
nem szabad semmit befektetésre fordítani, hanem csak a differenciák eltüntetésére. Azt bi- ]
zonyi'ja, hogy a kü'föidi kölcsön nemcsak po- I
lititai a«, hanem pénzügyileg
is lehetetlen. Kifogásolja,
hogy a kisérő
jegyzék
9.
pontja
meg akarja ölni a fejlődésnek
Indult
magyar
ipart.
Azt pedig
egyszerűen
lehetetlenségnek
tartja, hogy a magyar kormány
két és félévre
felhatalmazást
kapjon
Ez nem volna
egyéb,
mint a diktatúra
visszaállítása.
Nekünk 1000
ives
alkotmányunk
van és azt felrúgni
nem
tehet.

Az elnök itt szünetet rendel.
Szünet után Horváth
Zoltán felkérte a többséget, hogy a jegyzökönyvek katasztrófáiig intézkedéseit ne engedje törvényerőre emelkedni.
Majd az olasz jugoszláv szerződést teszi szóvá
és a>t a követkei'e ést vonja le, hogy ezzel a
szerződéssel
az országot
Olaszországtól
is elválasztották.
H d á r o z a t i javaslatot nyújt be,
anelyben kéri, hogv 15 napon belül jelentse
be a kormány a külföldi kölcsön eddigi
kiadásait.
(Erre a kijelentésre percesig tartó, heves felzúdulás támadt a jobboldalon) Horváth még
egy határozati javaslatot terjeszt elö éi az eddig
teljesített jóvátételekről
kér jelentést.
Horvatn
ezután a Kossutn-párt nevében törvényjavaslatot
nyújtott be „a kiengesztelödésröl és a kormányzói jogkör korlátozásáról". Ez a törvényjavaslat kéri az alábbiak megállapítását: Az
1920. évi I. alaptörvényhez fűzött remények nem
valósultak meg: kezdettől fogva vad testvérharc

Barátom mint átmeneti.
Az egyszeri tótról tudom, hogy annak a földi
boldogság aránylag tömör fogalmakban domborodott ki.
— Mit szeretnél, Janó ?
— Hájat enni, zsírt inni, szénásszekéren aludni.
A mai modern kor embere még ennél is tömörebb,
— Nagyon szeretnék a B. listára kerülni.
Eleintén azt hittem, hogy tréfa van jelen, de
mióta önkéntelenül is módom van rá, hogy megfigyeljem barátomat, kezdem részint érteni a vágyakozást, a tülekedést a B. lista érdekében felhajtott protektorok után, viszont kezdek némely
embertípust irigyelni.
Istenem, ha a jó sors nekem csak egyetlen egy
napot adna, amit áthe.verhetnék I
Barátomat röviden Áímeneti-nek fogom nevezni
azon oknál fogva, hogy a Trianon értelmében kitették az állásából. Félévig még kapja a teljes fizetését, ellenben dolgoznia nem muszáj. Félév
után választhat a végkielégítés milliói és a nyugdíj között, addig mostani rangjának megfelelően
tölti az idejét.
— Mit csinálsz egész nap? — kérdeztem tőle.
— Kérlek, kérlek, tiltakozott olyan vehemensen,
mintha megbízatást hárítana el magától, én átmeneti vagyok.
Csakugyan, már korán reggel, ugy tiz óra táján,
mikor keserves elhatározások után fölkelt az ágyából, átmegy a legközelebbi kávéházba reggelizni.
Megállapítja, hogy az újságok üresek, az ujságirók
szamarak, soha érdekes hirt nem közölnek, csak
okvetetlenkednek mások dolgában.
— Majd megmutatnám én nekik, hogyan kell
újságot csinálni.
— Mutasd meg, kérlek, rimánkodom neki. Az

S Z B O B D
dúlt az országban. A külpolitikai események is
súlyosabbak, mint az elözö esztendőkben. Ezért
szükséges a visszatérés az 1914. évi bűnvádi
eljárás rendjére, a külföldi meneküttek visszatérésése. Mivel az államfői hatalom 1924 dec,
21-én lejár, meghosszabbítása csak három évre
szólhasson. Szüntessék be a polgári és katonai
klikkeket. Szüntessék bs az országos fökapitánysági állást. Teljes bizalmatlansággal viseltetik
a kormány iránt. Az indemnitási javaslatot nerc
fogadja el.
Elnök a vitát berekeszti. Njpirendi indítványt
tesz, amely srerint a legközelebbi ülést csütörtökön délelőtt 10 órára tűzi ki. Ezután az interpellációkra kerül a sor.

Szeged, 1924 január 17
Interpelláció.
Eckhardt
Tibor a korona rontásáról interpellál. Elmondja, hogy ezt a történetet csupán
csak a lapok közléséből ismeri. Kifogásolja,
hogy néhány egyént őrizetbe vettek, később
azonban szabadonbocsátották őket és a bűnösök
ellen csak kihágás cimén indult meg az eljárás.
Megdöbbentő, hogy a közvélemény és a sajó
nem fogla kozott annyit ezzel a dologgal, mint
amennyit megkíván. Ezt nagy megütKözéssel
látja.
Rupert Rezső: Becsületes kormányi
Elnök Rupertet rendreutasítja.
Az interpellációt kiadták az igazságügyminiszternek. Az ülés vége egynegyed 9 órakor.

M a c d o n a l d é s Lloyd G e o r g e a t r ó n b e s z é d r ő l .
Részletek az angol alsóház megnyitó üléséről.
Londonból jelentik: Az alsóház ülésének a
trónbeszéd után következő része, ame'y a késő
esti órákig tartott, így fo'yt le:
Az ülés során Baldwin
felkérte az alsóházat
arra, hogy válasszon alelnököt. Ramsay Macdonald erre szólásra emelkedett és kérte a válasz*
tás elhalasztását, hogy ne veszítsenek semmi
időt. Rövid vita köveikezett, amelynek eredményekép Baldwin
hajlandó
volt javaslatát
visszavonni, ami nagy feltűnést kelteit. Rögtön utána
szólásra emelkedett Ramsay Macdonald
és
többek közölt a következőket mondotta:
— Nagyon furcsának tartom, tisztelt alsóház,
a trónbeszédet. Ez a trónbeszád olyan ősszefüggéstelen
keveréke
mindennek,
mintha
egy
régiségkereskedő
üzletében volnánk. Nem akarom
azt mondani, bogy a mi pirlunk
ötleteinek
nagyrészét
ellopták, azonban kölcsönkérték
ezeket
az ideákat. Milyen fájlalom, hogy a kormány
a dominiumoknak kötelező ígéretet tett a töbo
kedvezményes vám dolgában. Ilyen uton bizonyos élelmiszeradót vezettek be Anglia számára.
Ezután Ramsay Macdonald megállapította,
hogy a tró ibeszéd a munkané küliség e l m
való intézkedéseket a munkáspárt programjából
vette át, majd igy folytatta beszédít:
— Anglia
helyzete
Earópiban
aggasztóan
megromlott.
Ezért
teljesen fel kell hagyni a
kormány
által
követett külpolitikával.
A menyiben ez megtörténik és Anglia el van tökélve
arra, hogy a zűrzavarnak véget vessen, akkor
Németországban
is feltétlenül
megváltozik
a
politikai
helyzet.
Helyezzük vissza magunkat
abba a szellembe, ami tizenkét hón»ppd ezelőtt uralkodott. Anglia akkor a Ruhr-vidék
megszállását törvénytelennek
bél3 egezte, egyszersmind azonban jó szerencsét kívánt a francia
szövetségesnek a ruhrvidéki akcióhoz. Mily
őrület volt ezl Angiidnak
sürgős
elhatározásra

egész zsurnalizmus epedve várja a reformátor
Messiást.
Barátom, úgyis mint Átmeneti, felbiggyeszti
az ajakát.
— Majd, ha ráérek. Most mással vagyok elfoglalva.
Az újságokkal végezve a toronyórának és az
utcának szenteli minden figyelmét. Az óramutató
lassan jár, viszont a kávéház ablaka előtt elhaladó
nők gyorsan. Figyelmét semmi sem kerüli ki. Ha
a pincér elejt egy tálcát, ő ott van elsősorban a
hirtelen alakult embergyürüben és helyszíni szemlét tart.
Néha, jobb időjárásban, fölkél és átmegy a
hetipiacra, minden kofát megszemlél, aztán türelmetlen és valósággal lázongó.
— Sose lesz már dél!
Harangszókor benn ül az étteremben és hoszszasan tanulmányozza az étlapot. Szót vált a pincérrel, a kenyeres lányt kikérdezi karriérie felül,
igen lassan és megfontoltan ebédel s akkorát alszik délután, hogy nem győz utána nyujtozkodni.
— Ehol-e, már megint elpazaroltam az időt.
Szól és mint lelkiismeretes Átmeneti vagy a
cukrászdába megy át, vagy végiggibiceli a kávéházakat. (Hátha a pincér megint elejtett egy tálcát!)
— Mi újság? — kérdi egy ismerőstől s tovább
Vfávérendeléssel jó lesz várni, sosem lehet
tudni, mi adja elő magát.
Kilép az utcára és a semmittevés benső, lélek
mélyéről érkező nagy boldogságával tűnődik, hogy
merre tartson. Semmi programja nincs, Istenem,
egész életében sem volt, ebben a nyomorúságos
satnya, üres kis életben, amit elkinlódott idáig.
— Hopp! üt hirtelen a homlokára és máris átmegy a borbélyhoz.
Isteni negyedóra, ámbár helyes művészettel le-

van szüksége,
hogy tekintélyét
visszaszerezd
Külpolitikánkban mindenáron uj utakM keli keresnünk és nem szabad türnünk,
hogy a szövetségesek tultegyék magukat
Anglián. Mig vagyok
róla győződ/e, Európában egy nemzet sem
hagy figyelmen kivül beniünke', ha a legnyomatékosabban
kijelentjük,
hogy
mindenáron
érvényt szerzünk elhatározásainknak.
A kor nány
Ruhr po iiikája törvénytelen volt is az ilyen
kormány
semmiesetre
sem tarthat
igényt az
ország
bizalmára.
Eíután Lloyd George beszélt és felvilágosításokat kért a tangen Kérdésről, majd ezeket
mondotta:
— A Rajna vidékén nagyon ros»z a helyzet.
Szövetségeseink
támogatták
a
szeparatistdk
mozgalmait.
Ezzel a cselekedetükkel
csúfosan
megszegték
a versaillesi szerződési
Csak nemrég b zonyosodott be teljesen k tség elen módon, hogy francia
pinzt
használtak
a szeparatistdk. Amennyiben a franc a nvilvánojnág egyrésze a Rajna-vidék annektálásit kívánj éi
ilyen terve támoga na, akkor Európa
békéje a
legnagyobb
mértékben
veszedelemben
van és
elkerülhetetlenné válnék a legkomolyabb
nemzetközi

konfliktus.

Lloyd Qeorge u'án Baldwin miniszterelnök
szóMl fel. Kijelentene, ho^y az al óhá^oan
aránytalanul vannak képviselve a különböző
összetételű pártok, ugy hogy egyik a másik
né'kül tu'ajdonképen nem is kormanyoítiatna.
Éppen ezért a három
párt
képviselőiből
álló
értekezletet
fog összehívni,
amely
meg fogja
kísérelni, vájjon lehetséges-e egyik-másik
kérdésben egy uton
haladni
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K o p l r o z o t t m o d e l í j e l m jutányos kiárusítását megkezdem. Reicn Erzsi
női divatterem
Sjmogyi utca 22.
w

het belőle egy felet is csiaálni. A borbélylegény a
világ legkiváncsibb természete, az minden szóra
figyel, minden diskurzusba belekapcsolódik; ha
nyilik az ajtó, neki oda kell néznie még a megvágattatásod árán is, ha pedig üres az officina,
akkor meg tanulmányozza a plafonon sétáló legyet.
Barátom, Átmeneti, itt élénk társadalmi életet él,
megállapítja, hogy hideg van, s hogy mindennek
fölfelé halad az ára. Aztán véget ér ez az álom is,
megint az utcán lejt, állandóan átmegy az egyik
oldalról a másikra, tekintetével hipnotizálná az
egész női nemet, némely szobalány, vagy grizetttörekvésü bolti lány határozottan elhiteti vele, hogy
Don Jüannak született. Valamerre átmegy egy pohár sörre, vacsorázó helyét pedig már félnyolckor
elfoglalja és életbevágó kérdéseket feszeget a kenyeres hölggyel.
Ott tislizik akár tizig, akkor átmegy a kávéházba s immár az esti lapokat szidja, vagy érdeklődik ama bizonytalan női elem iránt, amely mostanában minden férfigarde nélkül szokott helyet
foglalni a nyilvánosság tükrei alatt.
— A kormány, harsogja olykor, megfeledkezett
rólunk. Csak keserűség, meg iga az életünk.
Asit néhányat, kijelenti, hogy „tegyük el magunkat holnapra" s otthagyja a többi vitatkozó
Átmenetit, tűnődjenek azok a kormány eljárásán,
ami valóban érdemes a tűnődésre, miko* a humanizmus köpenyébe burkolózva nem meri kijelölni,
hogy kikkel lapátoltassa el a havat, vagy tavaszi
vizáradáskor honnan toborozza össze a kubikoláshoz szükséges munkaerőt.
De hát majd olvassuk a széphangu szavakat
dus, fehérabroszu asztalok mellől a több-termelésről, meg arról a fokozott munkateljesítményről,
amiben kötelessége résztvenni mindenkinek. S akkor Átmeneti helyesel a legjobban.
Bob.

SBreged, 1924 január 17.
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Kopinicsot Bukarestben

letartóztatták.

Egyelőre nem adják ki. — Romániában csalásokat követett el.
(A Szeged budapesti
tudósítójától.)
A nap
A mostanában kihallgatott Tóth Ilus elnagy eseménye, hogy Kopinicsot,
a régóta mondta, hogy Romániában találkozott Kopihiába keresett sikkasztóf, aki rendkívüli ügyes- niccsal, aki neki, mint régebbi barátnőjének elséggel szökött meg annak idején a kincstártól panaszolta, hogy nircs egy fillérje sem. Ekkor
sikkaszfo't 140 millióval, Bukarestben
elfogták. Tóth Ilus — mint mondotta — egy pár leit
Már mindenki azt hitte róla, hogy sohasem adott neki kölcsön. Azt is megígérte, hogy ha
kerül rendőrkézre, mikor a végzetes véletlen Pestre jön, el fog járni Kopinics tőzsdebizoBudapestre küldte egy barátnOjét, Tóth I ust, a mányosánál, akinél szökése előtt 70 milliót
hagyott.
táncosnőt, aki aztán nyomára vezetett.
Kopinics tehát még sem tudta elkerülni sorEkkor Kopinics Tóth Ilus vallomása szerint
sát. Esete minden újságolvasó előtt ismeretes már teljesen le volt rongyolódva. Tömeglakáés köztudomásu, hogy hogyan siklott ki a rend- sokban lakott és éhezett.
őrség kezei közül. Egy ideig Párisban, majd
Németországban tartózkodott, mig v'gül BukaA külügyminisztérium a táncosnő vallom* sa
restben telepedett le. Nagy lábon élt, de azért után érintkezésbe lépett a román hatóságokkal
üzletfel is foglalkozo t, pénze fogytán utóbb és ennek alapján, mint Bukarestből jelentik,
széihámoskodott is. Egyik erdélyi nagy bankot Kopinicsot
le is tartóztatták.
Kopinics tiltakois fe kereste s egy hamis sürgönyt mutatott fe', zott letartóztatása ellen s arra hivatkozott, hogy
melynek alapján nagyobb összegű
magyar ko
ő német állampolgár.
Hogy mikor kerül kiadál-f .xXA I X ' V , — : & "—aj—
— I nvgy uu&ur Kerui maaa
rona kifizetését kérte. A bank azonban
észre- « sára a sor, azi még ne n tudni mivel Kooi

vedélyes és tudós nyilvántartójához,
Erdélyi
Lajos barátunkhoz. Ő Szegednek a Hermann Ottója. Déli két óráig a várost szolgálja, azutát
csodálatos rajongással a természetet.
— Megjöttek? — kérdeztük röviden és
velősen.
— Részben, felelte Lajos, sőt néhányszor
már el is mentek.
— Ki van itt?
— A Kárpátokból a fenyves, meg a húros
rigó. Az ehő a nagyobb fajta, de körülbelül
akkorák mindketten, mint a fekete rigó. A színük szürke, de a húros melle babes, a fenyvesé pedig barna. Az utóbbi a nagyurak kedvenc eledele, de csak részben, akár a snepf.
Hiszen kizárólag fenyőmagon él és csak ilyenkor, otthonából elmenekülve, szorul akármilyen
kosztra. Most a Széchenyi-tér parktükreibea
kutatják f 1 a bogyókat, a külső részeken pedig
a vadszőlőt csipdesik.
— Elég nagy tömegben jöttek, 40—50 darabból álló csapatot is láttam a Síéchenyitéren. Nagyon el vannak gyámoltalanodva,
olyan szelídek, hogy három-négy lépésnyire
közel lehet hozzájuk menni, csak akkor libbennek odébb. Nem is menekülnek. Sok nézőjük akadt, — hiszen idegenek voltak.
Csakis ilyen erös télen jönnek s Eddig maradnak, amig meg nem érzik, hogy e yhülni
fog az dő. Három nappal megelőzőleg már
eltűnnek. Az idén azonban megtörtént, hogy
közben visszajöttek. Nyilván megkapták a drótfala n távirónál is finomabb értesítést, hogy korán van még. Az apróbb olvadásokat ujabb
szigorú fagyok követik.
— Sok vörösbegy
kercseit föl bennünket,
meséli tovább Erdélyi Lajos. Ez általában szereti a hideg tájékot a Kenderikével
együtt, de
ha megszűnik a táplálkozási létalapja, lejebb
vonul; a mi .melegebb" éghajlatunk alá. Hazájuk Galicia, meg az orosz erdők. A kender i k e k ö l t i s n á i u n k 7 de 'nagy
0 7 " c sKa p s t í a n ^ ' S
e r ö s t é l h o z z a je
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vette, hogy a
odébb állt.

sürgöny

hamis,

de Kopinics ] nicsnek előbb Romániában
kell ' számot
J az ottan elkövetett
csalásaiért.

adnia

P e r b e s z é d e k a z Ulain-iigyben.
(Szeged budapesti tudósítójától.)
Az Ulain- pör
tárgyalásának harmadik napján tKönek Hirsch
Sándor detefetivfelügyelőt hallgatták ki tanuként.
Elmondja, hogy Döhmelt Hetényi h. főkapitány
megbízásába Münchenbe kisérte, hogy magát
DöíiineJt ellenőrizze s hogy összeköttetést
szerezzen Hitlerrel és LudencíorffaJ, megtudni
tőlük maguktól, miben áll a puccs ügye. Döhmelt
Hitler köreiben ismerték, de Hitlerrel és Ludendoiffal nem találkozhatott, mert azok Nürnbergben voltak. Ellenben találkozott Weber Krisztiánnál, Hitler teljes hatalmú adlátu ával, aki tudott
az Ulsinékkal tervezett szövetségről és terrorcsapatok kiküldését megígérte. Ulain tett fel
ezután kérdéseket, majd i n d u l a t o s a n kijelentelte,

hogy s z a W e b e r , akivel a t a n ú beszélt, nem
volt Hitler adiatusa, c?ak egy soffor. Elővette
az<án »z „adlátus Weber«
fénvképe! s azt az
elnök fe hiváiára a bíróságnak is bemutatta. A
tanú fenntartja vallomását, hogy ö Hitler igazi
mesoizoiíjával beszélt.
Emtán Seybold defeklivfelügyelö vallomása
következeit, asit Döhmel mint bajor őrmestert
Franz Müller
néven mutatott be Bobulának.
Bobula Döamelnek a kérdésére, hogy nem
lesz-e b.] a puccskísérlettel, ezt felelte: „Nem
kell félni, minden
rendben
van már, Szemere
fegyveres
emberei majd mindent
elvégeznek.
Héjjas ugyan még nincs beavatva a dologba, >
1
de az ő közreműködésére
számithatunkElmondta még Bobula, hogy Szemere az éilambiztonsági n\egb\zoW&WpTóbamozgósitástfog
elrendelni a hatóság félrevezetésére, az ABM• istákbői kiválogat megfelelő embereket, éjjel 3 órakor megszállja a középületeket, elfoglalja
Budapestet, a kormányt lemondásra kényszeritik s ha
nem lesz hajlandó
engedni, letartóztatják
a
minisztexeket.
Ezután Ulain tesz föl kérdéseket,
majd Bobula vitatkozik a tanúval s kijelenti,
| IIIHIHUIIIU —
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hogy vallomásának legn?gyobb része nem födi
a valóságot.
Ulain beszélt aztán hosszasabban s kéri a
bizonyilás kiegészítéséi, Prónay, Héjjas kihallgatását. Az indítványt a biróság elveti.
Ezután Mészner Aladár ügyész tartotta meg
vádbes?édít. Azzal kezdi, hogy a háború és a
forradalmak utáni időknek kellett elérkezniük,
hogy az igazságszolgáltatásnak az ál'amellenes
bűncselekményeket tartalmazó lapjai teleiródjanak. A lelkek nem tudnak megnyugodni a
háború borzalmai után. A feltétlen törvénytisztelet szükséges az állam nyugalmához. Porajálitikai
bűncselekmények
rendszerint
akkor rajzaN A V FOL
L . K L — 1 —
I--.nak fel, amikor a külpolitikai helyzet éppen a
legnagyobb nyugalmat kívánna meg és ezek
halálos döfés' is jelenthetnek az országnak. Majd
Döhmellel foglalkozik és megállapítja, hogy ezt az
embert anyagi
érdekek hajtották.
Kétségtelen,
hogy a szerződéstervezetet megtárgyalták és
rezbímváltozást akartak. A vádlottak elismerik,
hogy aláírták
a szerződést. A vádlottak nem
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biionyitja, hogy mégis
csak elviselhető
valahogyan északon a tél, ámbár olvastam róla,
hogy Felsőm?gyarországon szórványosan megjelent. Ő a lehető legzordabb idő hírnöke és jelentője. A verébnél nagyobb, a melle
piros, a háta barna. A szárnyatolla végéH
élénk piros színű, kemény, szarunemü anyag
tartották gyerekségnek
a dolgot. Ezek a haza , van, innen kapta a nevét. A búbját épp ugy
ellen követtek
el bűnt.
Hitler és Ludendorff tudja mozga ni, mint a pacsirta.
— Micsoda vadászok ezek a szegediek, tört
segítségével akartak szembeszállni a törvényes
renddel Veszedelmet hozhattak volna EZ or- ki Erdélyi Lajos és valóban, helyeselni kell a
szágra. Nem kell többé egyének akciója. Láza• j kérdésnek.
Mert
dás büntette cimén emel vádat. Enyhiíő körül.
, ,
...v,., amikor
ci.iin.ui ennyi
ennyi idegen
iaegen és
es ritka
ritka madár*
madár
uuo vumeue urnen emti
vaaat. tnyhitő körül- t ^togat el hozzánk, néhánvat illenék itt maményeket sorol fel ezután, de kuelenti, hogy i rasztalni, ha másképen ném, kitömésre, muaz ilyen hazaszeretet
büntetést érdemel.
ólokra. Vadászaink ellenben aggódó
zeumi
Dr Reszler Kornél, Ulain védője beszélt ez- félszszel számlálják a januári napokat és minután. Kéri Ulain felmentését, mert szerinte kor- den buzgalmukat a nyulak szo gálalába állítják,
rektul járt el és mindig jó szándék vezette.
— Pedig több sarkvidéki madarat láttam,
Annak idején, !átván a kormány tehetetlenségét, folytatja Erdélyi. A Tisza jegén sétált a dunnaUlain és társai fe háborodtak és csupán hazafias lud, akkora, mint a mi libánk. A gyálai ré en
érzésből, legjobb szándékkal cselekedtek.
25—30-as falkába láttak túzokot ki igaz, hogy ezt
o</
*
folytatják
a 'tárgyalást
és való- JW^O S S l nehéz vadászni,, legjobban
.Csülörtökön
.. I w
-ÍI—
—j1 - ' j - * —
..„jvuunu kocsin
nuislil lehet
íenei
szinüleg ítélethozatalra is sor kerül.
——~ —
megközelíteni, fehér lóval (akár csak Szvatop'uk
m i u u m j u u ? bennünket annak idején), de fehér legyen a
í sub?, meg a süveg szine is. Azonkívül a városon kivül, olyan szabad helyen, ahol elfújta a
nem is búzában spekulálnak, hanem papírok- szél a havat, láttam egy különös idegen maban. A spájzunk kiürült, az utolsó rovart teg- darat. Akkora volt, mint a mi galambunk, de
égkék szinü. Nem uram, nem tévesztem össze
kop >gtattam ki egy
fenyőből, — USJ
ueve
, nap
» A Ivén
,C
t r —
I r •e,
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— L*
— JL -wij,uc,ul> _
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a galambbal. De nem ismerem.
J (mert miért ne hasznainók mi is ezt a szót,
El se képzeljük, hogv épp Erdélyi Lajos té' amit mindenki hasznai) — nincs más hátra
vesztené össze, hiszen 0 nem nyomatott könyvKebelbarátném, tehéni Pirók Lili, már régen
ből szedi a tudományát, hanem a természet
járja a Délvidéken a jávát, meg a blúzt, vagy
foliánsa't lapozgatja, ez tárja fel előtte minden
réklit.
titkát, akárcsak bálványának a rajongó szerelA madarak ezek után fölkerekednek és el- mes. Hogy a madarakat jobban szereti, mint
hagyják otthonukat, amely bizonytalanná tette az embereket, — ezt talán éppen napjainkban
a megélhetésüket. Szörnyű erővel jött az idei lehet a legjobban megérteni. Kétségtelen, hogy
tél — hozzá még tavaly — s ha abnormitását neki van igaza. Még az időjárást is a madarak
mi is megérezíük, sokszorta rosszabb volt az viselkedéséből áüapitja meg. Ha feltűnő mohóélet észak vidékein, nagy havak, sodró szelek
sággal esznek, ekkor nagyobb hó lesz, hideviharok birodalmában.
gebb idő. A szegény kis pária ellátja magát
Ha idegen előkelőség jön hozzánk látogatóba
néhány napra.
Kass Jánosnál érdeklődünk utána.
Kedves pnoféciát is mondott végül Erdélyi,
— Mikor érkezett? Melyik szobában szállt ideirom, hadd örüljenek neki mások is.
meg?
— Megmondtam már december első relében
A buzgóbb riporter nem elégszik meg ennyi- (vaióban megmondta), hogy kemény telünk
lesz. Most azt teszem még hozzá, hogy nem
vel s m, hanem tovább kutat.
°
— Mik a kedvenc ételei? Hány órakor kél tart sokáig. Februárban nem kínlódunk ennyit.
Később visszatér még rövidebb időre, de az
és ki tetszik neki lepjobban a színpadon ?
(Sz.)
Épp azért fordultunk mi is a madjrak szen- már nem lehz olyan ijesztgetés.

Szeged ritka madárvendégei
Nem holmi jómadarakról van szó, akik szintén szivesen
v i T V ű b i i látogatnak
l u i u g u u i u n el
v i hozzánk,
ii v í . i . u i i « j
"hanem
" —— az
~
I •
• 1 I t
•
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UJU tiníl
északi vidékek szárnyasairól Szeretik, hát nyil
ván szeretik a hidegebb éghajlatot, azért választottak maguknak amarra fönt tanyát, de
ami sok, az nekik is sok. Egyszer csak kibírhatatlan lesz a temperatura s madár-nagysága
azt mondja madár-urnák.
— Drágám, az idegeim már nem győzik.
Reggeltől estig azzal a nyomorult háztartással
bajlódni nem tréfaság. Te könnyen veszed a
világot, elkaszinózol valamelyik faoduban, aztán alkonyatig röpködsz holmi könnyelmű perszónák körül. Csak ne járjon a csőröd, tegnap
is" láttalak, mikor annak a könnyüvérü húros
rigó kisasszonynak tetted a szépet. A szemérmetlenje, hogy feszitgette azt a babos bögyét I
— Mit sütsz már ki, kérdi végül is Északi
Szárnyas.
— Azt. gonosz szerencsevadászom, hogy
elmehetnénk eay kis külföldi turnéra, melegebb
éghajlat alá. Teszem azt Magyarországba. Olt
sok jómadár boldogul, bőségben él mindenki.
Teszem azt a verebek ellepték a tőzsdét s már

j
,
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Szeged, 1914 január 16.

Kényszeregyesség készül a Forgalmi Bank ügyében.

XVIII. századból való nagyméretű barok-rokokó
keretű mellékoltárokat vétek volna valami eldugott
( 4 Szeged
tudósitójától)
Mint ismeretes, a delkezö banknak olyan sok el nem könyvelt ügylete. falusi templomba elhelyezni — ha egyáltalán elhelyezni lehetne nagy méretük miatt, — mert fölForgalmi
Bank
még az elmúlt bét végén,
Tiszta képet a csődtömeggondnok természetétlen művészi becsük megkívánja, hogy azok a
amikor a fizetésképtelenség miatt a rendőrség tesen csak a mérleg elkészítése után nyerhet városban maradjanak, közhasználatra vagy közvizsgálatot kezdett meg, csődöt kért maga ellen és ezután lehet majd megállapítani, hogy van- szemléletre. Tehát vagy egy másik templomban
és dr. Tóth Imrét a csődbíróság ki is küldötte nak-e olyan momentumok, amelyekért krimi- s itt elsősorban stíljének összhangzatossága miatt,
csőd tömeggondnokul. Amint a rendőrség fel- nális eljárás is indulhatna. Erről azonban ma a felsővárosi minorita templom jöhet szóba, vagy
függesztette az eljárást és az összes lefoglalt még korai
beszélni. A csődtömeggondnok a városi muzeumba. Sőt merem azt a gondolatot
könyveket és levelezéseket átadta a csődtömeg- egyébként eddig még egyetlen értékpapírt sem is felvetni, hogy állítsák fel ezeket az oltárokat az
templomban,
mellékoltárokként,
gondnoknak, dr. Tóth Imre azonnal megkezdte talált, de ez nem jelenti azt, hogy az ügyfelek uj fogadalmi
az egész agy áttanulmányozását és elren- papirjai elkallódtak. Az értékpapírok helyzete természetesen csak ideiglenesen, addig, mig a
templom végleges teljes stílszerű belső kiképzését
delte a teljes leltározást, illetve a rovan- csak akkor fog tisztázódni, amikor azok a főcsolást.
városi bankok, amelyek összeköttetésben állot- és felszerelését megkapja. Itt nem lehet stilustalanságról beszélni, mert eltekintve a számos pélA bank tisztviselői a régi hivatalos órák tak a szegedi Forgalmi Bankkal, válaszolni fog- dától, amely szerint hires középkori templomokban
alatt szakadatlanul folytatják a leltározást és nak dr. Tóth Imre leveleire, amelyekben kérte j bizony nagyon jól megférnek a bárok stilü oltárok,
természetesen, senkit sem engednek be a bank őket, hogv tisztán tárják fel a Forgalmi Bank ! itt arról van szó, hogy szép és művészi emlékeket helyezzünk el, értékükhöz méltó helyen.
helyiségébe. A leltározási munka elsősorban budapesti angazsmánjait.
arra irányul, hogy most már véglegesen megA templom főkapuját, sajnos, nem lehet megA rovancsolási munkálatot előreláthatólag
állapítsák, tulajdonképen mennyi a bank passzí- csak a hét végén fogják befejezni a tisztviselők, menteni egészében, pedig megérdemelné. De meg
vája. A rendőrség a néhány napos gyors vizs- azután a szakértők vizsgálják át a bank 20—30 kell menteni az ajtó feletti nagyon szép rokokó
gálat során mintegy félmilliárd ko.ona
passzívát üzleti könyvét. Részletes kimutatást készítenek vasrácsot és az ajtószárnyak egykorú vasalásait,
állapított
meg a könyvekből,
azonban illetékes egyébként az adósok és a hitelezők névsoráról. kilincseit, sarokvasait. Ugyanígy megmentendők
helyen ugy vélekednek, hogy a bank
passzívája A leltár lezárása után meg fogják kezdeni a a seKrestye ajtóvasalásai, amelyek már nem a
templomrestaurálás idejéből valók, stíljük későbbi
ennél az összegnél jóval nagyobb,
miután nyolc bank követeléseinek behajtását.
időre mutat. Ezek, valamint a tempíomlépcső szép
hét óta nem vezettek rendszeresen a könyveket.
Illetékes helyről egyébként ugy értesülünk, bárok oldalrácsa is a muzeum részére megmenA tisztviselők természetesen most azon is dol- hogy komoly
szanálási
tárgyalások
indultak tendő. A XVIII. század második feléből való a
goznak hogy ezeket a hátralékokat
kiküszöböl- meg bizonyos bankkörökkei,
a csődtömeggond- szép stilusu örökmécses, a kőből faragott kereszjék, mivel enélkül hiteles mérleget nem lehet nok munkájától függetlenül. A bankhoz közel- telő kut és a két szenteltvíztartó. Reizner nagy
készíteni. A restanciát a szakériők két hónapra álló körök pedig, egy más verzió szerint, művészi hanyatlásnak mondja azt, hogy a templom
restaurálása alkalmából készült szobrok fából
teszik és most azon is fáradoznak, hogy meg- lépéseket tettek illetékes helyeken a kényszervalók. Ebben nincsen igaza, ha azt az oltáron
állapítsák, miért volt az elegendő tisztviselővel ren- egyesség
perfekiuálásáru.
levő angyal-szobrokra értette. Azok és a főhomlokzat két kőszobra föltétlenül megérdemli a muzeumi elhelyezést. Odavalók a fából faragott, aranyozott rokokó-stilü gyertyatartók is. A templom
egyetlen epitáphiumát, a báró Bajalich-féle emlékIrta: CS. SEBESTYÉN KÁROLY.
táblát is meg kell menteni.
tések. A pénzhiány talán nem volt az egyedüli
II.
Végül pedig arra kérjük a templombontást intéAXviil. század elején a város sokat pereskedett oka ennek. Lehet, hogy a magyar város tanácsa zőket, hogy annak idején tegyék lehetővé mua kegyúri jog miatt. A még török hódoltság alatt nem akart német templomot építeni, bár erre köz- zeumi szakember részvételét a bontási munkálalevő Csanád egyházmegye székhelyét Szegedre vetlen adatunk nincsen. Annyi azonban bizonyos, toknál, hogy a falbontás alkalmával esetleg még
helyezték 1702-ben s a Szent Demeter-templomot hogy éppen abban az időben a palánk lakossá- előkerülő régiségek ideiében megmenthetők lejelölték ki székesegyháznak. Egv 1723-ban kelt gának etnográphiai képe nagy változáson ment gyenek. Ez különösen a kripta feltárása alkalmákirályi rendelet kimondja, hogy Szeged a püspök keresztül. A piarista atyák, akik abban az időben val lesz igen fontos, mert mint fentebb emiitetszékhelye és kötelezi a várost a templom és püs- látták el a palánk plébánia ügyét a fentebb emii- tem, ott lehet majd megállapítani a legrégibb
öki székház építésére. Csanádi püspök akkor gróf tett Lukács-féle kápolnában, kénytelenek voltak a templom keletkezését, korát és stíljét.
magyar prédikációt beszüntetni, miután elfogytak
ádasdy László volt, aki állandóan Győrött lakott a magyar anyanyelvű hivek, s helyette felváltva
Peidl nem utazik Londonba.
Budapesti
& csak hosszabb vagy rövidebb időközökben tar- német és dalmát nyelven prédikáltak. Száz évig tudősitónk
telefonálja:
Hire terjedt, hogy Peidl
tózkodott Szegeden is. A püspök sürgette a budai szónokoltak német nyelven az elkészült Szent DeLondonba utazik és ott érintkezésbe lép az
kir. kamarát, hogy a várost a templom mielőbbi meter templomában is.
angol
szocialista párt képviselőivel. Hir szerint
jókarba helyezésére kötelezze. 1725-ben jött is a
Sok hasonlóságot mutat a régi templom építése
szigorú rendelet, amely az építkezés haladéktalan az uj fogadalmi temploméval a költségek előte- értesítés jött az angol munkáspár.tól, hogy
kormányra
megkezdését elrendeli. Addig csak a templom remtésében. Akkor is volt valami templomépitő amennyiben Ratis^y Magdonald
mellett létesített kis kápolnát használták a palánki bizottság és egy templomépitési alap, amelybe a jutna, megbeszélésre hivnák ki a magyar szotemplom gyanánt. A város kegyúri perében min- kegyes adományok befolytak. Az adományozók cialisták egyik képviselőjét. Kérdést intéztünk
denáron a hercegprímás közvetlen joghatósága alatt névsorát, sajnos, nem közölhetjük, pedig érdekes ebben az ügyben a szociáldemokrata párthoz és
szeretett volna maradni s nem a csanádi püspöké volna összehasonlítás szempontjából — mert a azt a választ kaptuk, hogy az egészből egy szó
alatt, tőként azért, mert a templom kiépítésére a templomépítés többi számadásával együtt ez is
hercegprímástól anyagi segélyt vélt kinyerhetni, elveszett. Ami kevés adat a templomépitésre vo- sem ig«z.
miként az érseknek járó dézsmaváltságból is évi 400 natkozólag fennmaradt, azt Reizner a régi tanácsi
forintot kapott a templom javára. Viszont a csa- jegyzőkönyvekből szedte össze. Ez az alap, amig
Pénztár°582. B e l V á r O S Í W l O Z I
nádi püspök a templomépitéshez semmivel sem
birta, fedezte a kiadásokat, de amint kimerült —
járult hozzá.
és ez napirenden volt —, minden költséget a váCsütörtökön, január hó 17-éa
Mindez késleltette a templom restaurálását, me- rosi pénztár fedezett. A városnak akkor is volt
lyet végre 1725 május 26-án kezdettek meg. Ez téglaégető kemencéje, mint most téglagyára, onnan
azonban tulajdonképen nem volt restaurálás, ha- került az építkezéshez való tégla. A templom homnem úgyszólván újjáépítés. A régi templomból ép- lokzatát és a tornyot egy év alatt, 1731-ben épípen csak a külső falak maradtak meg, de azok tették meg. A harangokát 1739-ben szentelték fel,
sem eredeti alakjukban és kiterjedésükben. A poli- a teljes befejezésig mégis még tiz esztendő mult
gonális szentély falait lebontották és a bárok stíl- el, ami alatt folyt a belső kiképzés, felszerelés és
nek megfelelő félköralaku uj szentélyt emeltek, diszités. „Olyan ragyogó volt, hogy párját ritkía „Gyönyörváros" főszereplőivel:
belül a hajóban hatalmas pilléreket állítottak az totta". Végre 1749-ben befejezték az építkezést,
ablakok között, a két falhoz s azokra rakták rá mint azt a kóruson volt régi felírás bizonyította,
az uj boltozatokat. Az igen nagy méretű gót abla- bár ez a dátum nem egyezik a főkapu fölött látkokat a felére kisebbítették s lapos körivii befe- ható Anno 1751 évszámmal. Különös véletlen ledéssel a stilnek megfelelően átalakították. A Tem- het, h»gy a hírhedt szegedi boszorkány-pörök
plom-tér felé eső homlokzat elé pedig hozzáépí- pontosan a Demeter-templom építésének idejére
Nagyszabású dráma 5 felvonásban.
tettek a ma is látható jellegzetesen bárok homlok- (1728—1744) esnek.
Egyidejűleg:
falat, szobrokkal, díszes bejárattal.
Tudjuk, hogy a XVIII. század elején, a törökök
Ha majd lebontják egészen az öreg templomot,
fokozatos kiürítése után, szerte az országban min- 1
deniitt uj templomokat emeltek, régi romban heverő akkor azok nevében, akik még ragaszkodnak a
egyházakat restauráltak. Ennek az építési kornak mult taft szép emlékeihez, azzal a kéréssel járujellegzetes stíljét, amelyet a müvészettörténelem lunk a nemes város tanácsához, vagy azokhoz,
osztrák barok-mk vagy jezsuita stilus-nak nevez, akiket illet: mentsék meg azokat a templornrászleNordisk dráma 5 felveaásban.
tárgyakat, díszeket,
amelyek
meghordja magán a Szent "Demeter-templom is jelen- teket, felszerelési
és helyezzék
el azokat
a
legi utolsó alakjában. Hogy ki volt az átalakítási érdemlik a megőrzést
Főszerepben: G O r m
S c h í T l í e d t .
tervek művésze, azt nem tudjuk, csak annyit lehet városi muzeumba. Van néhány olyan részlete a
Előadások
kezdete:
fél
5,
fél
7, fél 9 órakor.
megállapítani, hogy az egészen bizonyosan osztrák, templomnak, amelyek föltétlenül muzeális értékűek
még pedig valószínűleg Bécs városából való volt. s amelyek bizonyosan elkallódnának, összetöredezTüzetesesebb stiltani összehasonlítás minden való- nének, megsemmisülnének, de legalább is ettun719
színűség szerint Fischer von Erlach vagy J. L. nének a köz részére, ha előre nem gondoskodnak
, .
. .,
Hildebrandt körébe utalná. Csak ugy mellesleg megmentésükről.
Szó volt róla annak idején, hogy a lebontandó
hivom fül a figyelmet arra a nagy rokonságra, amely
Gummitalpu fekete.
. . 160.000
a szegedi Szent Demeter-templom és a budapesti oltárokat majd más kisebb templomoknak engedik
1
Ferenciek templomának belseje között fennáll. át . Nem tudom, mi lett a lebontott főoltárral és a
bagaria . . 1 7 5 . 0 0 0
Ausztriában is több helyen láttam olyan templo- szószékkel, de nem hiszem, hogy akadna vidéki
Női box félcipő. . . . 70 000
mokat, amelyek a mienkkel nagy rokonságot kis templom, amelybe az beleférne. Pedig azt az
oltárt a műemlékek bizottsága műemléknek nyilvámutatnak.
„
„
„ lakkcaplival
75.000
Huszonnégv évig tartott a templom épitese. A nította. Az ujabban k e l e t k e z e t t mellékoltárokat bátváros ugy látezik nem nagyon sietett vele, erre ran oda lehet adni falusi vagy tanyai templomokmutatnak a felsőbb helyről mtézett ismétek sürge- nak, azok ott igen jó helyen lesznek. Ellenben a

A szegedi Szent Demeter-templom.

R

Csak 16 éven felülieknek!

Iván Hlosjoukine
és Mme Lisenkó,

LEGYEN IGAZSÁG

Éjfélt ütött az óra
C I P Ő !

Robicseknél, Feketesas-utca 16.

Szeged, 1924 január 18.

SZE QB D
Péntektől

A

belgrádi konferencia
eredménytelensége.)
~ W
(A Szeged budapesti tudósitójától.) Abelgrádi konferencia hiábavalóságát már most a
kisántánt sajtója sem törekszik leleplezni és
Benes fiaskóját sem titkolja. Az egész konferencia csak
egy kérdésben látszik egységesnek és ez a magyarországi kérdés. Egy
prágai lap is nyíltan hangoztatja, hogy a kisántánt csak mostanában tudott egységes
lenni.
EgyedQli eredmény az olasz-jugoszláv kapcsolat.

A koronarontó bankok.
(4 Szeged budapesti tudósitójától.)

A korona-

rontás ügyében a mai napon szünetelt a rendőri nyomozás. Ujabb előállítás nem történt. A
Devizaközpont ragaszkodik ahhoz az állásponthoz, hogy a legerélyesebben járjanak el a bűnösökkel szemben. A délelőtt folyamán megelentek a rendőrségen a négy gyanusitott
ludapesti
bankcég
tulajdonosai,
de nem
kihallgatásra, hanem csak egynémely kérdés
tisztázása végett. A Wiener
Allgemeine
Bank
igazgatója, Kar 1$patt van csak őrizetben. Délután átkísérték az ügyészségre, de nem hallgatták ki.

Í

Merényletterv
Seeckt, Kahr és Lossow ellen.
Berlinből Jelentik: A Seeckt tábornok ellen
tervezett merénylettel kapcsolatban a Lokalanzeiger ugy értesül, hogy jobboldali radikális
csoportok tervet dolgoztak ki ujabb erőszakos
akcióra. Seeckt
tábornokot, aki tudvalevően
az egész német karhatalommal rendelkezik, továbbá Kahr főállambizlost és Lossow
tábornokot akarták meggyilkolni, hogy igy
megakadá-

lyozzák

a Ludendorff—Hitler-

per

főtárgyalását.

A bajor kormány a terv leleplezéséről értesítette
a berlini kormányt és azonnal vizsgálatot inditott. A vizsgálat során eddig már bebizonyosodott, hogy az akció feje Thormann
kereíkedö, aki a
háború alatt katonatiszt volt s aki német
szülőktől származik, azonban Dániában született.
Thormann már több más összeesküvésben is
kompromittálva volt,
— Debreceni városatyák Szegeden. Három debreceni városatya időzött szerdán Szeged falai között. Hivatalos kiküldetésben járják
az országot, hogy a városok különböző gazdasági berendezéseit tanulmányo zák Szegeden
a közvágóhidat, a köztisztasági üzemet, a vizmütelepet és a hatósági husszéket látogatták meg.
Tisztelegtek a polgárme^ernél is, akinek elmondották, hogy körutjuknak Debrecen fejlesztéséhez szükséges tapasztalatok összegyűjtése a
célja. A polgármester viszont tőlük érdeklődött
a debreceni viszonyok iránt. Megtudta, hogy a
debreceni polgármester lényegesen kedvezőbb
anyagi helyzetnek örvend, mint a szegedi.
Reprezentációs kiadásainak fedezésére ugyanis
dupla fizetést kap, ami évi tizenkétmillió koronának felel meg, ezenkívül harminc hold
földet is kap, ami közel harmincmillió korona
évi jövedelmet jelent számára. Ezzel szemben
a szegedi polgármester a mult évben havonta
csak tízezer korona erejéig reprezentálhatott
erre az évre pedig még semmit £«m állapított
m e g számára a közgyűlés.

— A közalkalmazottak lakáspénze. A kormány rendeletet adott ki, amellyel újból osztályozza az áHami, vármegyei, államvasuti
tisztviselők

és

egyéb

alkalmazottak,

illetőleg

nyugdijasok és özvegyek lakáspénzét. Szeged
a II. lakbérosztályba sorozott városok közé
tartozik s az egyes fizetési osztályokban érvényes lakbér a következő (a má»odik összeget
a hárnm- vaev többgyermekes tisztviselők kapf á k T V 547200-6*4.800, VI. 489.600547 200 VII 403.20f—460.880, VIII. 316.800374400' IX. 230.400-288.000, X. 201.600259200' XI. 172800—230 400. Kezelők, kezelőnők: 149 760—172.800. I. oszt. müseaki
altisztek 1. fiz. fok.: 195.840-230.400. Napidijasok és családtagok számára való tekintet
nélkül 86.400 korona.
N ö l a á r c i p d k Komlósinál, Kölcsey-utca. M

— A fogadalmi templom kőfaragó munkál. A polgármester szerdán délben bizalmas
megbeszélésre hivta össze a tanács tagjait. A
megbeszélés tárgya — értesülésünk szeiint —
a fogadalmi templom kőfaragó munkáira szükséges összeg előteremtése volt. A fogadalmi
templom építési alapjának ugyanis nincs most
pénze, a templomföldek bére csak májusban
fo'yik be. Az a pesti vállalkozó azonban, aki
a kőfaragó munkák elvégzésére vállalkozott,
már megkezdte az árkádkövek leszállítását és
a várossal történt megállapodása értelmében
a leszállított anyag értékét a leszállítás alkalmával kell megkapnia a várostól. Előrelátható
lag minden héten tízmillió korona értékű kőanyagot szállít le és május elsejéig letzállitja
az egész quantumot, amelynek értéke a szállítási költségekkel együtt megközelíti a kétszázmillió koronát. A tanács elhatározta, hogy ezt
az összeget megfelelő részletekben a város
pénztárától előlegezi és a templomföldek béréből tériti majd vissza májusban.

— A városok választmánya éa a közigazgatási
törvényjavaslatok. A városok
kongresszusának állandó választmánya január
29-én ülést tart, amelyen a közutakról és a
törvényhatósági bizottságok
újjászervezéséről
szóló törvényjavaslatokat
tárgyalják le. Az
ülésre a polgármester is felutazik Budapestre.
— A P r ó n a y . s z á z a d szegedi adóssága. Ne tessék rosszra gondolni, nem veszélyes a dolog. Mindössze annyi történt, hogy a közigazgatási bizottság
szerdai ülésén Balogh Károly katonaügyi tanácsnok elreferálta a katonai térítések ügyét és ezek között szerepelt az az adósság, amit a Prónay-század hagyott
hátra a Madách-utcai Szent Qellért-konviktusban. A
szegedi ellenforradalom idejében — mint ismeretes —
a Szent Gellért-konviktus volt a Prónay-század főhadi-

szállása. A kommün bukása után a franciák nem engedték volna meg a különítmény elvonulását és igy az
egy éjszaka titokban hagyta el a várost, hogy a dunántuli vidékekre vnnuljon. A legénység felszerelése, külöRösen ruházata azonban tul hiáiyos volt. A konviktus igazgatója bocsátotta a század rendelkezésére a
szükséges ruhákat az intézet felszereléséből. A helyzet
tisztázódása után az intézet igazgatósága kérte a honvédelmi minisztertől az átadott ruhanemű értékének
megtérítését. A honvédelmi miniszter azonban mind a
mai napig nem intézte el ezt az ügyet és igy most a
közigazgatási bizottság ismét megsürgeti a Prónayszázad szegedi adósságának kiegyealitését.

Szerelem éltet,
szerelem öl!
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napkeleti szerelmi kaland 8 felv.-ban

a Belvárosi Moziban
— Emelkedtek a munkabérek. A Szegedi
Munkaadók Szövetsége tudvalevőleg minden
hét szerdáján a szrgedi index szerint megállapítja a munkabérváltozásokat. Az 1923. évi
október 3-iki alapfizetésekhez annyi százalékos
felárt adnak a munkaadók, amennyit az index
mutat. Ezen a héten az index 40*/o emelkedést jelez a mult heti 30*/o-kal szemben, tehát
a munkabéreket ezen a héten a tavaly
októ-

beri fizetések 40*/t kal felemelt

összegével fize-

tik ki. Különösen a liszt és a hus drágult eien
a héten, a liszt 300 koronával, de drágább lett
a zsír és burgonya is. A munkabérváltozásokat
lapunk minden csütörtökön közölni fogja.

— Tejkultura

a

Bogárzé-tó

hátán. A

Bogárzó-tó ott terül el valahol az átokházai
legelő mellett, körülbelül harmincöt kilométernyi
távolságban a várostól. Hasznet nem igen hajt,
mert az év legnagyobb részében viz borítja, de
vizében néha megterem a durbincs és igy a
város potom bér ellenében halászati szempontból hasznosította. Most azonban fordulat állott
be a Bogárzó-tó szürke sorsában. Tehetős alsótanyai gazdák küldöttsége járt szerdán a polgármesternél, akinek elmondották, hogy Alsótanyán fölmerült egy szép terv, a B o g a r z ó - t ó n
1
létesítendő tejgazdaság és tejfeldolgozó telep
terve. Az alsótanyai gazdák maguk valósítanák
' meg, részvénytársasági alapon. Tehéncsordát
tartanának rajta, a tejből túrót, tejfölt, vajat,
sajtot meg egyéb földi jókat készítenének
A
terv természetesen csak akkor valósulhat meg>
ha a város a Bogárzó-tó méltányos buzabér
ellenében történő átengedésével belesegít a dologba. A polgármes'ernek megtetszett a terv.
Képzeletében talán már meg is jelent a Bogárzó-tó dús füvü semlyékjein legelő csordák,
« az égig emelkedő sajtgyárkémények délibábja.
Felkérte a küldöttséget, hogy a kívánságot irási ban adja be a tanácshoz, a tanács előtt majd
. szószólója lesz az ügynek.

— Rágalmazás) pör a paprika körül. A
mult év februárjának legelején a paprikaminősitési rendelet értelmezése körül differenciák
merültek fel több szegedi paprikakereskedő és
a vegyvizsgáló állomás akkori vezetője dr. Tóth
Ede körül, akit azóla a földmivelésügyi mi- !
S z á n t ó Tivadar z o n g o r á m Bvéss 28-án. Jegyek
niszter elhelyezett Szegedről. Az esetet dr. To- • már kaphatók Endrényinél.
nelli Sándor kamarai főtitkár a
Közgazdaság
Férfi sárclpők Komlósinál, Kölcsey-utca.
cimü hetilapban szóvátelte és azt irta Tóth
—
Megszüntették a bűnvádi eljárást
Edéről, hogy a rendelettől eltérő önkényes inGallyas
Sándorné ellen. Gallyas Sándomé
tézkedéseket foganatosított és ok nélkül vexálta
a szegedi kereskedőket. E cikkekért dr. Tóth hódmezővásárhelyi asszonyt azzal vádolta meg
Ede becsületsértés és rágalmazás cimén bűn- az ügyészség, hogy az elmúlt év végén férjét
vádi följelentést tett. Feljelentése tegnap került fegyverrel megölte. A hódmezővásárhelyi renda szeg di törvényszék vád anácsa elé. Tonelli őrség nyomozása után letartóztatták Gallyasnét,
Sándor dr. jogi képviselője dr. Eisner
Manó majd dr. Willhelm Lajos ügyvéd felfolyamodábeadványában kifejtette, hogy Tóth Edének a sára a vádtanács tízmillió korona óvadék elleföldmivelésügyi miniszter közérdek cimén nem nében a vizsgálati fogságból szabadlábra headott felhatalmazást a pör megindítására, a lyezte. A vizsgálat azonban kiderítette, hogy
cikkek nem képezhetik vád tárgyát, mert nem Gallyasné nem bűnös férje halálában, Gallyas
követeit el; ezért a
lépik tul a jogos kritika határait és különben Sándor öngyilkosságot
is a lefolytatott vizsgálat összes ténybeli állítá- bűnvádi eljárást Gallyasné ellen megszűntették.
sait igazolta. A vádtanács dr. Tóth Gyula elf i a g&zfözője, lámpája, kormoz, javíttassa
nöklete alatt tartott ülésébenKTóth Edét, aki
Havasnál, Fodor-u. 2. Telefon 17—79.
m
ügyvédje kíséretében személyesen jelent meg,
Vízvezetékét Feketénél készíttesse. Telefoa lo-72. <a
keresetével elutasította és százezer korona ügyElaSrendfl fehérnem Bek, kalapok, nyakkeadők legvédi költség megfizetésére itélte. Tóth Ede a olcsóbb árban Szende Mihálynál, Kelemen-u. 12.
sst
határozat ellen a kir. táblához felfolyamodást
jelentett be.
Lejizlésesebb n ü b a t o r o k a t Spltzer mflasztalos
kéaarti legolcsóbban Margit-utca 12. Telefon T-tl.

— Somogyi éa Bacsó özvegyeinek kártérítési pöre. Budapestről jelentik: Ismeretes,
hogy Mattyasovszky
György volt országos
rendőrfőkapitány és Beniczky Ödön volt belügyminiszter kijelentésük szerint csak bírósági
tárgyaláson hajlandók nyilatkozni Somogyi és
Bacsó meggyilkoltatásának adatairól. A szociáldemokraták ezért moBt azt tervezik, hogy Somogyi és Bacsó özvegyei kártérítési pört indítsanak az államkincstár és a gyilkossággal annak idején gyanusitott egyének ellen. Mattyasovszkynak és Beniczkynek igy alkalmuk volna
mindent elmondani, amit a bűnügyről tudnak.
Villamos «ny»gok|DeutschnéI, Kállay Albert-a. 1.7«a
J. ti -Ai',-

Tekintse meg Szántó Lajos

zománcedény és gépüzletét,
™
B r t i ö n f ö f t n vásárolhat " B a Korzó Mozi
zban.
Javított varrógépek raktárénI
. <.*.
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K o r z o
A szinház heti műsora:

jviozi
Csak 16 éven

Január hó 17-én, csütörtökön

CsűtOrtök: Lila akác, szerelne* história. (Premierbérlet B 7. sz.)
Péntek: Szókimondó asszonyság,
szinmü. (Premierbérlet A 9. sz.)
Szombat: A bőregér, operett. (Operabérlet 7. «z.)
Vasárnap délután: Koldusgróf, operett.
Vasárnap este: A bőregér, operett. (Premierbérlet B
8. sz.)

L u c l a n o Albertlninelc m é g s o h a n e m látott b a v u r j a l
Velence szépségei 1

Főszerepben : LUCIANO ALBERTINI, ANTONIETTE CALDERARI

hídja

I

Lila akác.
Rendezte:

Történet a velencei köztársaság idejéből 4 részben, 20 felvonásban.
I., II. rész hétfőn, kedden.
III., IV. rész szerdán, csütörtökön.

SZEMÉLYEK:
Csacsinszky
Tóth Manci
Bizonyos ur
Bizonyosné
Lali
Minusz ur
Majmod

Czobor Imre
Lengyel Gizi
Herazegh Vilmos
Farkas Ida
Delly Ferenc
Saáry Gyula
Gáspár Gyula

Az előadás fél i órakor

M c steri játék I

Pazar kiállítás I

A városi szinház mai szinlapja.
Történet 5 felvonásban. Irta: Szép Ernő.
Gulyás Menyhért.

felülieknek!

Azonkívül:

Házassági akadályok

«

a legsikerültebb amerikai burleszk 2 felv.

Előadások kezdete: Hétköznap fél 5, fél 7 és fél 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

kezdődik.

Lila akác.
Szép Erné szerelmes
históriája.
. — Bemutató előadás. —

Egy redakcióban történt Pesten, régen, este
6 órakor, amikor végre mindenki munkához
lát és reágörnyed a barna, firkás asztal fölé.
Szép Ernő jött át a küszöbön — egy verset hozott, csengő-zengő rimeket — és ahogy ott
látta, hogy mindenki görnyed és mindenki ir,
még a riporter is hallgat és nagyon nagy csönd
van az egész redakfcióbsn, lábujjhegyre állt ott
a küszöb előtt és ugy jött végig s firkás asztalok között lábujjhegyen és nagyon halkan.
»Hogy
ne zavarjak
senkit",
mondta a sápadt
.kisasszonynak, aki a pénztárban ült.
Ilyen finoman, ilyen halkan, ugy lábujjhegyen
—- szeliden irta meg Szép Ernő a Lila akácot
régen, a Pesti Napló legutolsó oldalán, hol a
regényrov'at után már csak a hirdetések jönnek.
És Tóth Manci kisasszonyt azóta nagyon is
szeretik és azt a Csacsinszky
úrfit is, aki májusban egyszer akácot tépett a Ligetben.
Igy irt Szép Ernő egy szerelmes
históriát a
legfinomabb regényből, nem is egy regényből,
csak egy Írásból, amin ilat van, a D'Orsay
fleur d'Amourja És ez a fleur d'Amour egy
kicsit elillant a színpadon. Csak a lehellete érzik.

külső hatástól, makulátlan, nemes veretű, nagyvonalú, maga a tökéletesség. D'Albert js azok
közé a kevesek közé tartozik, akik nem kápráztató akrobatái a zongorának, de áhítatos,
egyben áhítatra késztető poétái, akiknek a lelkük egybeolvad az alkotókkal és bányászok
módjára hozzák fel *z előadásbsn a müvek
szépségeit, nagy értékeit és színtiszta stílusát.
D'Albert ma már a művészet szédítő magasságú ormait járja, ahonnan nincs már emelkedés. Széles határokat magában foglaló dus műsorát Bach—D'Albert:
Passacaglia-jáv3l k&dte,
majd Beethowen két kisebb alkotását: az Andante
favori-tot, a Rondo-t szólaltatta meg (hogy a
szonáták közül csak egyet is játszott volna),
aztán Schubert
két Impromtu jét tolmácsolta és
az első részben nyolcat a Chopin féle igaz-

* A h á r o m grácia. Január 23-án mutatja be a
szegedi szinház Lehár Ferenc legújabb nagysikert
operettjét, a Három gráclá-i. A darab előállítása hatalmas anyagi áldozatot kivánt Andor Zsigmond színigazgatótól, aki azonban nem törődve az óriási kiadásokkal, mindent megtesz, hogy a „Három grácia" szegedi bemutatója elérje a budapesti bemutató nivóját.
A színpadot teljesen átalakítják, külön mozgó színpad
készül és már megkezdik annak a hintának a fölszelését is, amelyen Viola Margit és Bellák Miklós fognak hintázni. Viola Margit uj, ragyogó toalettjei külön
szenzációszámba mennek. A színigazgató ötven különböző kosztümöt rendelt a karszemélyzet számára. A
rfarabot amelyben Viola Margit, Horváih Böske, lla
Míiry, Polgár, Sugár Gyula és Bellák Miklós játsszák a
főbb szerepeket, Rátkai Sándor rendezi. A Három
gráciát tízszer egymásután adja a szinház.
* S z á n t ó Tivadar zongoraművész 28-án. Jegyek
már kaphatók Endrényinél.

g y ö n g y ö k b ő l adott elö. Szinte dalolt a zongora
a z ujjai érintésétől é s a közönaég el volt telve

a gyönyörűségtől. A második részt tanító mes- ;
terének: Lisztnek
három apróságával vezette •
be, ami uián Ravel:
Rgaudonja jött és végül
Debussy:
Pagodes-e és Jirdin soui le pluie-je
és egy-két rá dás és mindegyik számban a
művészet szépségei és a nagy művész remeklése. Tsps, ismétlés került, csak közönség nem
elegendő, padig ki tudja, lesz-e még alkalom a
D'Albert művészetének élvezésére?

Az előadáí. Lengyel Gizinek meg kell köszönni ezt az estéi, az egyetlen volt, aki áíélte
a szerelmes históriát. A szivét adta, Tóth Manci
volt. Czobor szavalt egy kicsit, de a sok nyers
pillanat között volt néhány meleg perce és
mondsta is. Játszottak még Delly (akit ugyan
mégis külön kellene említeni) és Herczeg,
Farkas Id?, Saáry és Gáspár.
Gulyás
volt a
rendező.
És végül meleg, megtelt földszint tapsolt
melegen és a vasajtó is megnyílt. Tóth Mancinak nyilt meg egy pillanatra, mig a sziv eldobban egyet.
Vér György.
* D'Albert koncertje. Az a nsgy koncertláz, ami még tavaiy is mutatkozott, mintha
beszünt volna. Vége van, mint a tavalyi hónak.
Egy kissé szégyenkezve is írjuk, hogy D'Albeit
mai koncertjére nem telt meg a Tisza-terme.
Hogy a közönség nem tudott élni a kivételes
és ritka alkalommal 1 Dohnányin
kivül ki is
jöhetne már D'Albert után, hozzáfoghalósn ki
is szólaltathatná meg a zongorát ? Pár évtizeddel ezelőlt, amikor először járt itt D'Albert,
bizony nagyobb és lelkesebb hallgatósága akadt.
Akkor D'Albert a férfikor delén és művészetének delelőjén volt. D e sok minden megváltozott azóta. Még maga a mester is, aki testileg
zömökebb lett és hogy az arcáról lekeiült a
tömött bajusz, papos lelt a kinézése. Csak a
művészete nem változott meg, a régi fényében
ragyog ma is, «őt teltebb lett, tisztult minden

Leltár alatt nagymennyiségű üzleti
könyvek, forgalmi adó és fényűzési
raktárkönyvek és mindenféle irodaszerek és nyomtatványok kerülnek
olcsón eladásra! Mielőtt szükségletét
fedezné, okvetlen kérjen ajánlatot

Kovács Henrik
Kölcsey-utca 4. szám.

* Harmincszázalékos kedvezményt kapnak
Barátom, volt ifjúság, volt szerelem, — nem a közalkalmazottak a színházban. A szinházi
vettem észre. Adj tüzet, kérlek! Ezt a monda- iroda közli, hogy a köztisztviselőknek kiadóit
*

tot irta utolsónak a költő, regénye utolsó lapjára, — valahogy, igy emlékszem. És ez a
mondat: az egész darab.

Kereskedők, iparosok és
vállalatok figyelmébe ! ! !

949

papirkereskedésében S z e g e d ,
Telefon 10-48.

D U Ó I
á&Sünir
legsaabb kivitelben
" M l
' I V U i F k . készülnek legolcsóbb
árban REISER PHPLRNGYfiRtíBHN T S T

kedvezményes jegyek váltására jogosító szelvényekre ezentúl nem husz-, hanem
harmincszázalékos
kedvezményt ad a szinház.

tian-nica 8
a , Endrénví
unarenvi pn
pj r tereeSzeged, Oroszlán-ntca
papirkeroekedés mellett. 92 Régi' paplanokat ufiá átdoteozza.

Széchenyi Mozi
Igazg. dr. Varsányi Elemér.

Karmester Csomafáy S., a Városi Szinház v. k?rnagya. Telefon 16-33.

Csütörtöktől vasárnapig, január 17-től 20-ig
B. V. IBHNEZ, a v i l á g h í r ű s p a n y o l iró, a z „ f l p o k a l í j p s i i 4 l o v a s a " s z e r z ő j é n e k
l e g n a g y o b b regénye 1

A

v é r z ő

a r é n a

2 részben, 8 felvonásban. — A főszerepben :

RODOLFO VALENTINO,

az „Apokalypsis

4 lovasáénak

főszereplője.

„Ilyen filmszenzáció Szegeden még nem volt!"
Dr. V a r s á n y i s. k., igazgató.
Előadások kezdete: Hétkörnap fé< 5, fél 7 és fél 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
Hétfőtől

j Norma Talmadge-vel: A tökéletes

Állandó képkiállítás

Megtekinthető vételkényszer

néik*i

Freimannál,

Takaréktár-utca 8. Speciális
k é p k e r e t e z ő müheiy. ni

Szeged, 408 január 18. SZEGED

J a n u á r első f e l é b e n 4.5 s z á z a l é k k a l e m e l
k e d e t t a d r a g a s á g i i n d x. M i n d e n cikknek
a z ára világparilási ár felé törekszik, s ez az
oka, hogy az aránylag szélcsöndes
időben,
stabil borona mellett is minden héten növekszik a drágaság.
A Pester
Lloyd
drágasági
tabellája j m u á r első két hetéről az általános
árnivónak u j a b b 4.56 százalékos
emelkedését
mutatja. Sajnos, nincs is kilátás, hogy e tekintetben a kö?el jövő kedvező változást hozhama.
A terménykivitelnek fokozatos felszabadítása és
a
növekedő
infláció nem olyan
momentum o k , melyektől a drága á g csökkenését várhalnánk.
S i e u e d i B a n k R é s z v é n y t á r s a s á g (Kelemenutca és Somogyi-utca sarok. Telefon
17—27
és 6 — 2 8 s z á m ) . A legelőnyösebb feltételek mellett teljesít tőzsdei ériékpapirvételeket és eladásokat. B u d í p e s ' e n naponia többszöri telefon
Mai legalacsonyabb (I.), legmagasabb (11.)
és záróárfolyamok (111.)

Bankoki
m.
l.
ii.
Angol-Magyar
84
89 87
Bosnyák-agrár
53
50
16
Földhitelbank
275 285 280 Kühne
Hazai
215 235 23 J Láng
Hermes
80
85 83 Lipták
Sziavon jelz.
34
33j
o
35 -Lloyd Bank
1717.5J17.W Vtág
Mérleggyár
Magyar-Hitel
583 6U5 602 *lagy. Acél
Ingatlanbank
325 340 335 Belga fém
23
Csehbank
22 25
Motorgyár
Forgalmi Bank
45 46.5 45 Ólomáru
Jelzáloghitel bank 116
16 122 121
'
25 24.5 Chaudoir
Keresk. Hitel * 24.5
112
110 Vegyipar
Leszáraitoló *U.
WVOMIIUUU1U
b. _
28 Vagongyár
ti
30
Magy.-néra. bank 25 33
28 Rex hajó
Dlau^K.nl,
27.0
Olasz bank
18. 5 21 18.5 Rimamurányi
Központi le Íz.
11 12.6 12.3 Roessemann
Városi Bank
23 24.75
24 Rothmüller
Merkúr
Schlick
43
44.5
43.5
Nemzeti u . . .
Schuller
155
163
163
Osztrák Wtó
1265 1335 1330 Teudloff
Kereskedelmi
105
- 102 Vulkán gép
Bankverein
Wörner
Fémkeresk.
Takarékpénztárak:

Bktositók:
Első M. Bizt.
Fonciére
Pannónia B.
Vasmüvek és

6250
340
235
1410

85
75
120 120
83
81
100
98
50
47
100
99
26
51
61

Iráajriat. A mai tőzsdén a nyitáskor mutatkozó ked.
vezőtienebb hangulat dacára az irányzat a tőzsdeidő
későbbi folyamán megjavult és eleinte tartottan, mig
később szilárdan alakult. A szilárdság kialakulásához
hozzájárult az, hogy a bankokhoz vételi megbízásoknak
ieen aagy tömege érkezett, amely felhajtólag hatott az
árfolyamokra. Becsből ma délelőtt lanyhabb hirek érkeztek, a piacon azonban ez nem váltott ki kedvetlenebb hangulatot. A szilárdság a aehéz papírokból kiindulva az aibitrázs értékekre húzódott át és azután
majdnem az összes értékekben kifejezésre jutott, ury
hogy általában 5—lo, sőt zárlat felé 15 szazalék is
volt az árayareség. A zárlati árfolyamok majdnem mind
a közép árfolyamok feleit alakultak. Zárlatkor az
irányzat szilárd, a forgalom élénk, a hangulat igen
barátságos. Kosztptnz 1—1.375 százalék.
Catt magánforgalom. Az este 8 óráig hozzáérkezett jelentések alapján a Magyar-Olasz Bank szegedi
fiókja a kővetkezőket jelenti: Az esti magánforgalom
érdeklődő volt. Árfolyamok: Georgia 505, Salgó 630
Kőszén 2640, Osztrák Hitel 165 ezer koroaa.
A wmkeariérfrt kMglen««n Wetóa: FRANK JÓZSEF.
KladótoUjdonoe: Pfcmagyarorarág Hírlap- é» Nyomdaa P a — g y a i o w á g Hirlap- és fyomdalat R.-T. fitarvnyomdílttbaq, Szegad.
váHalat

Nyomatott

Arany, ezflst, brilliáns beváltás Tóth, Kölcsey-u. 7.

15.

AZ

UDVARBAN
^ ^

Királymalom
Pesti Vikt
Transdanubia

0.0205,

Bukarest

A Szegedi Kézmflveabank mindennemű
megbízást a legpontosabban végez el.

tőzsdei
81

V « r m « n j t S i s d a i A mai terménytőzsde élénk forgalma mellett az irányzat továbbra is szilárd, az árak
átlag 2—3ooo koronával emelkedtek. Búzában körülbelül 8o vagon cserélt gazdát. A malmok nem vásároltak.

i.
n.
55 59.'50
180 193
80
86
téglagyárak:

ni.
Malom soky
I.
U.
III.
13 Királysör
Nemzeti fa
64 65 64
220 Klein
Lichtig
11 11.75 11.5
8.4 Klotild
Ófa
Bányák és
105 — 110
600
Fructus
Kézbányai
Bauxit
8.5
8
—
— 150 Győri fest.
455 463 4 50
Szlavónia
Beocsini
33
- 30
„ 85
95
91 Polg. sör
1050 1150 1075
Nisici
Borsódi szén
300 — 300
2025 2100 2050 Krausz szesz
145 152 145
Viktória bútor
Szent irinci
74 79.5 78
12
13 12.25 Ligetszanat,
125 135 127 Zabolai
Cement
133 130 130 Cukoripar
22 25 x 22
105 115 112 Zentai
Szászvári
170
2930 3075 3025
40C 440 425 Thék gyár
170 Lámpa
Kohó
55
200 218 215
875
55
Auer
890 Hitelfa
István tígla
37
315
— 315
38
57
37 M. Kender
58
57
Köb. gőztégla
95 96
95
185 190 190
Őstermelő
Különféle
vállalatok:
23) 235 233
ürasche
_350
•wiu j Alt. gázizzó
Pamut
335
18 19*
200 225 215
Magnezit
19.5 Gumi
3125 3150 3100 Alt. üsztr. Légsz.
210 240 235
Magyar \szfait
750 Részv. Szalámi
53
55
55 Bárdi
13
18
17
Által. Kőszén
14 13.5 Vasúti forgalmi 15.5
2430 2560 2560 Baróti
Kerámia
13
275 283 275
14
110
13 Marosv. Petr.
110 Bóni
^agybátonyi
115 125 115
82 92 90 Georgia
240 250 240 Brassói
525 575 575
335 360 355 Mezőh. cuk.
Salgó
608 620 620 Chinoin
340 375 356
31 34 33 Interrexim
Újlaki
250
250 Corvin-film
32.75
34 33
10
14
10
27
Unió
Óceán
26 üanica
38
4 2 41.5
107 117 116 Olajipar
770 830 790 Diana
Urikányi
70 77
76
8 9.5
9 Pannónia sör
18
Sajókóndói
20
18 Dorogi gummi
14.5
15 14.5
26.25 28 27.5 Phöbus
33
Móii szén
34
34 Déli cukor
45
47 46
430 470 450 PüSDÖki
Sertéshizlaló
21 21.5 21
Nyomdák:
57 60 57 Royal-szálló
Cinner Szalámi
133 — 133
6.5
Atheiaeum
7 6.75 Schwartzer
205 215 205 Égisz
30
— 30
54
58.5
Franklin
57
Star
film
190 200 195 Izzó
4
7
4 6
Glóbus
700
730
725
Lukácsfürdő
48
50
48 Unió textil
U 11.25 11
Kunossy
16
17
17
Szikra
27
27 Horv. cukor
70 74 73
Pallas
itummer
43
46
44 Just izzó
Révay
10.5 11.3 10.7 Szegedi Kender 1450 1475 1530
70 <-iyapjumo8ó
360 37o 360
Rigler
75 77 76 Telefon
—
80 Papir-ipar
SU phaneum
157 160 157
41
45
8
Temesi
tör
43
9 8.25 Részvénysör
Fővárosi
120
135
120
149 149 Tokaji bor
26
— 25.75 Szövő és kőtő
43
54
42
40
57
Török
55
Faipari
vállalatok:
Spódíum
18 19 18
179 184 183 Turul
Temesi
szesz
Merkurfa
85
86 85
11
1 >0
12
II
Unió színház
Felten
Cserző
25
850,
— 850
28
30
__
11
12
11
Szolnoki
Wernstadti textil 19.5
Dunaharasii
22 21 Vasm. Vili.
1010.75 10.25
12 12.1
Egyesült fa
34.134725
34 •"'lóra
42
185 192 185 Vili. Pezsgő
Fornir
60 62 60
18 75 1918.75 Fővárosi sör
26
28 27. i Wander
Goldberger
Guttmann
18 21
80 86 85
19
690 705 680 Gschwindt
Hazai fa
49
— 153
51
255 265 265 Zagyvapálfai
50
155
Hangya
Honi fa
30
12 Hal keresk.
32
25 26.5
31
12 12.5
26
Hungária Mütr.
Körösbányai
205 215 215
7.3 7.5 7.5 Juta
Elővételi
jogok
:
Kronberger
16 15.25
180 190 19)
15.25
Fábián
Lignum
110
100 112 110 jacquard
110
4.75
6
Karton
Transdanubia
Amerikai
25
80
23
89
30
90
40
22 Orőf.Keglevics
Brassói
Brdő
8 8.25
21
7.50
330 363
21
Keleti
Részvénysör
Magyar Lloyd
35
140
45 57.5
30
42
135 Királyautó
8.8
9 8.9
Kasszanap január
JUIIUUr31.
JI.

Magyar Általános Takarékpénztár r.-t.

6

Stéged, Kfilcaey-atca 11 (KOapoatt Budapest;,
Kimutatott saját tőkék: 17 milliárd korona.
Elfogad heti kamatozás céljaira betéteket.
Foglalkozik a banküzlet minden ágazatával.

93i

ó r á j á t javitassa Babosnál, Oroszlán utca 6. *

4> O S<7* ^

vétel,
Tőzsdepapirok,eladá-

V ^ '

K e l e n b a n k SíeTS^ ff^J

S z é p villa a Gedónál
3

«A i ? A S T

szobás azonnali lakással, k ü l ö n 1 szoba,
konyha, nagy gyümölcsössel, viz bent.

1A

Nyaralásra kiválóan alkalmas.

Ára 2 5 millió korona. M e g v e h e t ő :
394
„
,
.
^
K y v i U I c a 7 . Telefon
Telefog 18-04. ,
G R f i L irodától, Kígyó-utca

SZEGEDI GAZDASÁGI BANK
/KÁRÁSZ-UTCA

575
46
39
57
37
99
385
195
35
131
410
108

Malmok:
Back-malom
Borsod-misk.
Concordia
Hungária
B.-csabai
I. bpesti gm.
Törökszentm.
Gizella

, Budapeti

Hivatalos árfolyamok: 76 kg.-os tiszavidéki buza
1283-12*), egyéb 1270-1283, 79 kg.-os tiszavidéki
. buza 1309-1310, egyéb 1293—-1300, rozs 1031-1053,
OtudHr Bécs 0.4190—0.4603. Belgrád 34000-37500, J takarmányárpa 110u—1150, sörárpa 1153—1250, zab
Príga 86800-95530, Szófia 21390 -23500 Bukarest I 1083-1109 tengeri 1063—1C9J, repce
,
149X1—16400, Varsó
, Milánó 1310-1443, 1 koroa 663-67a
Páris 1345-1480, Brüsse' 1225 1350, Zürich 51505650, Lo idou 127000-1394TU, Newyork 29803-32700,

41
Közlekedési
vállalatok
16
555 580
25 Adria
45.25
47
223 223 Atlantica
37.5
41
185 185 Közúti Vasút
53 58.5
195 190 Városi
35
41
4250 425U Bur
DéliVasut
95 101
MFTR
360 390
175 2C0
7250 7DH0 Levante
355 345 Miskolci villamos 36
125 132
250 240 Nova
420
Állam
rasut
385
1500 1450
Tröszt
lüü 10S

gépgyárak-.

16.83%
Varsó663.
—.
Z85,
Belgrád

• D a v l a a k l i p o n t árfolyamai. Wzlntóftt Osxtr kor.
0.4193 -0.4600. Dinár 34100-37530, Siokol
8680095500, Léva 21330 23500. Lei 14900-16400, Lenscyol
, Lir« 1320 1450 Fr. trank 1361—
márka
1495, Belga tr. 1225—1350, Sv frank 5153-5650, Angol
Iont 1273 0 139700, Dolli 29303-32810, Holland torint
11080 12160, Dán korom 5199 5695, Svéd korona
7815
1030038575
pénz. Norvég korona 4235 -4650, Napoleon

43
17.5

Brodi vagon
56 61 58.5
50
Coburg
55
—
Corvin gép
9.75 11 10.5
26.5 27.5 26.5
Csáky
150 163 155
Gazd. Gépgyár
12.5
13 12.5
Tábián
1350 1425 1400
Fegyver
115 125 125
Franki
4000
A/ 4400 4275 I
Ganz-Danub.

978

TŐZSDE

i.
ii.
m.
2050 2175 2150
115 123 118
100
100
183 198 196
47
49
47
23
25
22
64
67
64
156 163 158
18 20.5 195
48
54 " 52
35.5
36
35
210 240 235
170 200 190
48
43
53
28
28
30
160 180 175
35
35
37
89
93
93
11
11
13
127 136 132
52
54
56
22 23.5
22
95 102.5 101
46
43
48
85
85
90
180 193 180
19 21 19.5
26
25
33

Ganz-Vili.
Kistarcsai
Oyórffy-Wolf
Hoffher
Kaszab
Kissling

Belrárosi
38
Lipótvárosi
16
Kőbányai Tak.
25
Egy. Bpest Főv. 2i 5
Magyar Alt Tak. 180
Moktár
190
Pásti Hazai
4300

vasrs

Amsterdam 11080-12160,
Kopanhága
5190-5695,
Stockholm 7815-8575, Kriaitiánia 4235 - 4650.
PAn
Z l r l c h l tőatda
Nyitó*:
«
2466, Newyork 57850,
Milánó 2545,
Hollandia
215.25, Berlin 0.0000300C0132V,, Bécs 03C81V,, Szófia
4.15, Prága 16.85, Varsó
Badaput
0.0205,
Bukarest 2 93, Belgrád 6.60.
„
Zürichi tárlat i Páris 26.58, London 2457, Newyork 578 00, Milánó 25 23t Hollandia 215.50, Berlin
O.OCOOC0000130, Béc* 0.0081'/«, Szófia 415, PráM

P - T

BALRA)
UAL
RA.J

tel,^,"
teliesit.

910^

^
;

~
og!

Elfogd

KUPI

KÉRI H A T Á R O Z O T T A N
wcsiKórr—

fEKETE

F o o w k o z t k m ^ ^ n
nyösebben
nyoseooen

NEM

htU

betéteket

Tőzsdei

megbízásokat

legmagasabb

kamatozás

legelő—
mellett.

SZBOBD

Álló villanylámpa állvány és facsillárok

reuma

Köszvény, csúz.

Ön házat vesz?

szúrás, szaggatás,

r e u m a , cson tf á j d almakenjhitísére évtizedek óta kipró- D C D A
D Á T A D

nagy választékban kaphatók, ugyanott zongoraszékek is,

bilt szer a KRIEONER - FÉLE K C f A K A I

w

Liptay István és Fia

S z e g e d , 1924 j a n u á r 17.

müaszíalos és esztergályos, Polgár-utca 27. sz.

520

UK.

Vérszegénység, idagosség ellen a világhírű

Tokaji China Vasbor!

Kapható Minden gyógyszertárban.

Figyelje meg, hogy fejedelmi szép, modern magánházakat, ipartelepeket, nyaralókat ós szőlő-, vagy szántóbirtokokat minden alkalommal kizárólag d A V I D
G 7 a L r t n r t b , Kossuth Lajos-sugárut 9., telefon
10-42, vásárolhat a legolcsóbban. "
996

Egyedüli készítő:

K R I E O N E R g y ó g y s z e r t & r Budapest, c^m-tér

A l k a l m i v é t e l ! ^aSTéS

„SZEOED'-ET
TÁMOGATJA, HA

NYOMTATVÁNYAIT
A DÉLMAGYARORSZÁGNYOMDÁBAN ÁLLITTATJA ELŐ

Szolid munka.

ügynököt

480

B t « £ t f bármily mennyiségben, férftruhát, fehérneműi a ^magasabb árI ban Vfi6zek. Weissanberg,
I Attila-utca 8.
970

986

kéretnek.

Friss

s e r t é s

10. szám.

g y a p j ú - és s e l y e m f o n a l a i t

riSCHtK

Farsangi BÚTOR vásárin

Ne utazzon
szükségletét

komplett, csiszolt tükörrel
K 2j350.000-löl K 2j830.000-ig.
Kemény és puhafa festett vagy fehér zománcos ágyak . . . K
170.000-—
Székek, fotelek, félfotelek nagy választékban, meglepő olcsó nrakon kaphatók.
Tisztviselőknek
kedvezmény.
Győződjék meg vételkény szer nélkül bútoraink kiváló minőségéről, áraink olcsóságáról.

Budapestre,
Szegeden

alkalmas,

Eladja G a á l

S z e g e d ,

IZSÓ.

!«>

729

príma
gyapjufonál
is beszerezheti
a

B é k e - u t c a

10. ^

Te

l e f o n :

4-73.

S z a k s z e r ű vezetés alatt
h a m b u r g i s z a k m u n k á s o k k a l gyártja a z összes
külföldi sporthajókat.

iroda, Kigyó-utca 7. Telefon 18 04.

ELSŐRENDŰ

TŰZIFA

árakban.

cséwakosztágya

a Dugonics-térhez közel, olcsó áránál fogra

kiválóan

a legméltényosabb

13—50.

„ K H 5 S " Keleti szőnyegszövő műhelyében
Szeged, Boldogasszony-sugárut 3. szám.

S c h a f f e r T e s t v é r e k %SS,'ÍSgr ait -i
Nagy modern bérpalota M a n d e l ' k o c s i g y á r
6 nagy modern lakással, 200 millió korona.

+ Telefon:

Szőnyegszövők íiguelmébe!

Valódi „Slavonia" tölgyfa hálószoba, komplett, csiszolt tükörrel K 2|OOO.OCO-—
„Slavonia" bükk, szil, tölgy, topolya, mahagóni, habos kőris fényezett hálószobák,

tőkebefektetésre

dEfej-Xá/b

állandóan kapható C z l n n e r - s z a l á m l g y á r b a n
Tisza Lajos-körút 83. szám alatt.
9J a

Kölcsey-utca

Ajánlja

S Z C g e d

Hradi-ufca 4.

fi8

ttKEZ1MUNKAHAZ"

Szeged,

áron

M i n d e n n e m ű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szőlőköföző fonalak és háló guárl áron kaphalő.

esetleg p i a n i n ó t
bérbe vennék.

Apróhirdetés.

Nagy javító műhely!

Telefon 469.

Zongorát,

Kölcsey-utca 7.

méltányos

Varga Mihály gyárosnál

keresünk.

Ajánlatok
» Z o n g o r a « jeligére a k i a d ó b a

(keszeg)

halak

kaphatók a Rudolf-tért halcsarnokban. Tel. 14 64, 23

Ajánlatokat .Hungária" jeligére
TENCZER GYULA HIRDETŐIÉBE
Budapest, IV.,
Szervita- tér 8
922

Gyári árak.

Tört arany, ezüst, brilliáns, / L
régi pénz beváltása.

fehér

C S E N E O E Ü Z C E T E K D É C
jól bevezetett

Óra, ékszer, gramofonlemee, öngyújtó,
zseblámpa stb. olcsó áron!

(u

M a és mindenn a p élő iiszai

terményszakmában jártas, állást változtatna február
elsejei belépéssel. Megkereséseket "MEGBÍZHATÓ"
jeligén a kiadóhivatal továbbit.
994

Olcsó v á s á r !
TÓTH ó r á s f

minden más kézimunkát
és elSraJtoláat a legmodernebb minták alapján, elismert legszebb kivitelben és legjutányosabb áron készítek. MÜLLER
ERZSI kézimunka-üzlete Takaréktár-utca l
41

Mérlegképes könyvelőnő,
önálló levelező,

Valódi gyapjukabát, swetter,
sapka, sál és gyermekruha
kötődé. Kész áruk raktároa
Festő-ulca 4, felsővárosi templomZwicklné, nál.
Tisztán mosott t y a p j n é r t
cserélek k£sz árat.

HÍMZÉST,

O T T O M r t n O K B n n minden méretben. Jaritások a legolcsóbban készülnek
B R E O Q n
S Á N D O R
kárpitosmesternél
Kossuth Lajos-sugárut 6.
791
Tetefon 12—03.

Regatták eredeti külföldi modellek után.

Olcsó, tartós és tetszetős típusok.
TTT

hasábos és aprítva

M*legolcsóbban'»i

497

beszerezhető

Szegedi Bankegtjesulef rt. fatelepén
Kossuth Lajos-sugárut 37.

különféle szin és
méretben kaphatók

LfVfIDESBERG cemenfárugyárában

PetykóKárolydivatszücsüzlete j O í í O ü l á n O k b a i l
Kelemen-utca 7.
(Endrényi könyvkereskedés mellett) elvállal mindennemű
szórmejavitást és átalakítást.
ni

Elsőrendű SZÁRAZ TŰZIFA
fls mindenféle asztalos és építési áru

Ernst Sándor cégnél
Párisi-körut 24.

797

domino,
karakter
juxtárgyak, szerpentin, konfetti
a legolcsóbb árban kapható a

Nagy
Széchenyi

kárpitosnál,

Arany János-utca 4. Telefon : 3—18.
3«
Á t a l a k í t á s o k és J a v í t á s o k jutányos áronn készülnek.

é§ estélyi

ruhák

vegyileg tisztítása és kívánatra minta u í í n i festése soronkivöl készül
.
. ,
m kelmefestő és vegyiruhatisztitó ipartelepén, Kazinczy- utca 14. Telefon:
10—75.
i L U C Z a
J O J C S e T ftóArűz/efefc: Mikszáth Kálmán-utca 9. sz. (Valéria-tér), Gizella-tér 3. sz.
és Kiskunfélegyháza. - Kfllőnlegesaég« A tisztításra adott férfiruhákon kisebb jsvitás teljesen díjtalan. B23

Telefon 14-54.

Zrinyi-b&lra

Párisi

Báli

a legnagyobb választék öchinimeríirtg

A útlápban
ér 14.

D

C í í r

\ D

n

K

C \ T C \

n t i r \ U n U - r \ W

érkötési

(hozo

"

anl

l W

*a8ből)

román

import bükk

n

U

P

L

R u g o n i c s t é r 12. sz.,

iparcsarnok.

v

Napló-házi

T e l e f o n : 94.

g n ° » a n « " é p e n , Jól és oicsőn készít.

w

TŰZIFA

métermázsánkint 3 5 . © © © koronáért kapható.

Bach Jenő és Testvére

Szent István-fór

834

12. Telefon 126.

