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g n t o n t t s t g t* kiadöhivaiBt) Deák Fetenc-ulca 2. (Fönőiskolával szemben.) Teletel 18-83JI .Szeged* megjelelik hétfő kivételével mindea
síp. Egyes szám ára 400 kom a . Előfizetési árak: Egy
MBXpra toegeden 800ü,Bud»és vidéken 8300 kot.
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megállapítást, hogy az ipar védelmet is mer
követelni a külföld versenyével szemben.
Nagyon könnyű volna ezt a cikket a játszi
humor hangján elintézni, de szántszándékkal
Eddig ugy tudtuk, hogy igen. A mult század
nem tesszük, mert ez a cikk csak megnyilatl e g n a g y o b b magyarjai munkájuk, erejük legkozása annak az iparellenes hangulatnak,
javát áldozták az ipar fejlesztésének. Széchenyi
amely a gazdák körében tagadhatatlanul kezd
István a magyar termelés egyoldalúságát, az
elharapódzani. Humorizálás helyett inkább felidegen országoktól való függést akarta meg- vetünk bizonyos kérdéseket. Vájjon csak Maszüntetni, mikor a tespedő magyar társadagyarországon vannak-e kartellek és trösztök,
lomban propagálta a legkülönbözőbb uj alavagy vannak a külföldön is? Mi kellemesebb
pításokat. Kossuth az agrárius jellegű orszá- és mi hazafiasabb a magyar gazdaközönség
got egykarú óriásnak nevezte, amely benan
szempontjából, az-e, ha külföldi kartelleknek
nem tudja erejét használni. Batthyány Lajos,
és trösztöknek adózik, vagy ha a magyar
Klauzál Gábor és társaik élére állottak a
ipari segit erősíteni és fejleszteni? Nem muVédegyletnek és a Gyáralapító társaságnak,
tatták-e meg az elmúlt esztendők tapasztalatai,
mely az önálló magyar ipar megteremtéseit tűzte
hogy mily hihetetlen fontossága van az ipari
ki célul. A kiegyezés utáni idők legerősebb
önállóságnak az ország gazdasági függetlengazdasági harcai a vámvédelemért és a masége szempontjából? Még a Bernát István
gyar ipar megteremtéséért folytak.
gazdáira sem lehet közömbös, hogy idehaza
Ugy látszik, hogy amit eddig igaznak tar- be tudják-e szerezni szükségleteiket, vagy sem.
tottunk, amiért eddig küzdöttünk, azt a fel- Hol helyezzük el intelligenciánk fölöslegét,
fogást gyökeresen meg kell változtatnunk.
ha nem a növekvő és fejlődő magyar iparMár az is meggyőződésünk revíziójára indít- ban ? A mezőgazdaság erre bizonyára nem
hatott volna bennünket, hogy az Országos
vállalkozik, ellenben ki szeretné húzni a talajt
magyar gazdasági egyesület hivatalos lapja, a jelszó alól, hogy az ifjúság menjen gyakora Köztelek, felvetette a kérdést, hogy az ipar
lati pályákra. Es vájjon vétkes-e az ipar, ha
fejlesztése a megváltozott viszonyok mellett
a külfölddel szemben védelmet mer követelni;?
kivánatos-e, vagy sem? Az ipar ugyanis a
Ha ez vétek, akkor elsősorban a magyar
munkáskezek elvonásával a mezőgazdaságnak
agrarizmusnak kellene mea culpát mondani,
versenyt támaszt és mert neki is hitelre van | amely a háború előtt a balkáni államokkal
szüksége, megnehezíti a mezőgazdasági hitel- k
*
igények kielégítését. A Köztelek
legutolsó }
számában megszólalt azonban Bernát István, • •
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szemben a legridegebb elzárkózás politikáját
követte és politikai viszonyainkat délfelé oly
alaposan megrontotta, hogy az i g j előidézett
helyzet teremtette meg a légkört a háborús
konflagrációk számára.
A magyar ipar sohasem tiltakr'iott a mezőgazdaság fejlődése és boldogulsa ellen és
sohasem követelt egyoldalú Iparfejlesztési
politikát, sőt még azt is ha.ip-^t'atta, hogy
azok az iparok fejlesztesseix
melyeknek
természetes előfeltételei az **l>zágban megvannak, vagy amelyek az ország,biztonsága
szempontjából nélkülözhetetler.-ek. Éppen ezért
furcsa ez a gazdák köréből jövő támadás.
A gazdáknak meg kell fontolniok, hogy a
közel jövőben, ha az európai piacokon megjelenik az orosz és román gabona, a városi
lakosság és az ipari munkásság lesz a legnagyobb fogyasztójuk. Meg kell fontolniok
azonkívül azt is, hogy az ország adóterheit,
közjövedelmeit ma túlnyomó részben nem ők
szolgáltatják. Nem hisszük, hogy valami kívánatos állapot volna éppen az ő szempontjukból, ha azt a teherhányadot, melyet ma a
fejlődő ipar visel, csak egy kis részében
nekik kellene vállalniok. Éppen azért leghelyesebb, ha üres és demagóg jelszavak
helyett harmonikusan igyekszünk az ország
összes termelő erőit fejleszteni és megbecsüljük nemcsak a kaszát és kapát, hanem
a pörölyt és a gondolkozó ész munkáját is.
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Pdris. január 30. A jóvátéli bizottságot csü- pott az ülésre, hogy további felvilágosítások
szükség esetén rendelkezésre álljon. A jóvákonkludált hogy Magyarországnak iparra, ku-1 f ö r l ö k d é / u t ó n r a ü l é s r P U t á k össze, hofy ismét
Ionosén pedig fejlődő iparra nmesen szükségé. t á r g y a l J a a m E g y a r k ö l c s ö n ü g é t Báró
Korányi
tételi bizottság végleges válaszát a magyar
Bernát István
szerint
a
gyáripari
fejlődés
Tcfv«n c^print « nvánrw, f.HnHo* » p
£ M g g y |/ország követe is meghívást kaügyben e hét végére várják.
egyik oldalon kitermeli a kartelleket, sőt
l Y Y m w M i m m m
azoknak legújabb formáit: a vertikális és
horizontális koncentrációkat, amelyek pompásan hozzásimulnak a kapitalista termelési formákhoz, amikor első alakjukban egymáshoz
Pótválasztás lesz Nagy Vince és Haendel Vilmos között.
kapcsolják az összes telepeket a nyersanyagDebrecenből je'enlik : A választás eredménye végeredményben a kővetkező - Naev Vince 3? n
termelőktől a készcikk gyártójáig, s amikor
Haendel
Vilmos 1925, Magoss György 1837. Nagy és Haendel közOrpSlásRsz
'
második megjelenésükben az egyes szakmák
A
szavazatok
összeszámolását
nsgy
izgalomválasztásra kerül a sor az októbrista kormány
vállalkozásait tömörítik. A fejlődő ipar a munmal várták egész Debrecenben. Csak délután volt minisztere: dr. Nagy
Vince és a fajvédő
kások oldalán viszont életrehivja a szakszervált ismeretessé a szavazás eredménye, amelyből dr. Haendel Vilmos kőzött. Debrecenben meg
vezeteket.
EZ tünt ki, hogy több mint ezren
tartózkodtak vannak győződve róla, hogy a kiváló kvalitású
Bernát István a kartellek és trösztök vea
szavazástól.
(A
kérőbben
ugyanis
8270 Nagy Vince diadalmaskodik a pólválasztáson is
szedelmét abban látja, hogy ezek egyre fokoszavazó volt s lesdífck 7133 szavazaíoi.) Az mer» a liberális polgárságnak az a része, amely
zódó hatalomra tesznek szert az árak megeredmény nem járt különös meglepetéssel, mert Magoss Györgyöt, a polgármester fiát inkább
állapítása és a vámtételek megszabása körül;
bizonyosra
vették, hogy a 48-as függetlenségi a polgármester iránti szimpátiából támogatta,
a szakszervezetek erősbödésétől pedig azért
Kossuth-párli
Nagy Vincéé lesz a nagy löbbség. kétségkívül Nagy Vincéhez fog csatlakozni, amt
fél, mert ezek fejlődésük bizonyos fokán kiEz be is következett, de mert három jelölt közt a méltatlanul üldözött, nagy talentumu politikusnőnek az államhatalom kezei közül s köveoszlanak ir-eg a szavazatok, az abszolút szó- nak nem kis eléglétele lesz. A pótválasztást
teleseiket más, jogos érdekek sérelmére is
rövid időn belül megtartják.
többség eldöntetlen marad és érdekes pótmegvalósítani képesek. Az iparfejlesztés tehát

Nagy Vincéé a legtöbb szavazat a debreceni választáson.
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f e d e l e m m e l fenyeget, hogy a
a
gyáriparral és a gyáripari
munkásságot magában egyesítő szakszervezeü ' é r d e k e k é ö ! u l r a
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indemnitást.

M e g k e z d t é k a földreform tárgyalását. — Viharos interpelláció.
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S
^ a nem>
olyanoknak kezébe
Ha tehát
azok
' akik a gyáripar

m o n d i a ^ Bernát
R
— mondja
fejlesztése mellett
bizlosilékot a
fcSSSTfa
a szakszervezetek növekvő J I Í A . . , s , o k e !
lehet, drágán f i z e t j ü k t e a ® 2 ' B l . e " ® " ? " ^ ™
,pör feVen
érhető anyagi emdkedés?
Az okoskodás lényege tehát a következő
Iparra nincs szűkség mer. akkor a
5
gazdasagi munkaberek emelkednek, mert
iparvállalatok kartelleket és trösztöket alapithatnak és mert a munkások a szociáldemokrata párt és a szakszervezetek lagjai lehetnek. Szinte elképpesztő, ha ilyen közgazdasági felfogást a huszadik században még
hangoztatni lehet, de még ijesztőbb, hogy a
cikkhez irott kommentárjában a szerkesztőség
is kijelenti, hogy mindenben egyetért Bernát
István fejtegetéseivel. Sőt hozzáfűzi a szerkesztőség ehhez még azt a borzasztó tény-
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A miniszterelnök a kölcsönről.

(A Szeged budapesti tudósítójától).
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A nemzet-

gyűlés szerdai ülését 11 órakor nyitotta meg
Scitovszky
Béla elnök. Az indítvány- és interpellációs könyv fe.olvasása után Herczeg
Béla,
az igazságügyi bizottság eladója beterjeszti az
igazságügyi bizottság jelentését a Győrben megjelen 6 Dunántuli
Hirlap elleni ügyben.
A bizottság megállapította, hogy a
Dunántuli
Hirlap
augusztus 9 iki számának vezércikke a
nemzelcvülést gyalázó és rágalmazó oly kitételeket tartalmaz, amelyek az 1914. évi XXXXI.
t.-c.-be ütköznek. A bűnvádi eljárás csak felhatalmazás alapján indítható meg, ennélfogva
az 'gazságügyi bizottság javasolja a nemzet
gyűlésnek, hogy a bűnvádi eljárás megindítására
a felhatalmazást adja meg az igazságügyminiszternek.
Ezután folytatták az indemnitás vitáját. A
hátralevő javaslatok felett döntenek. A minisz-

terek valamennyien jelen vannak és minden
egyes határozati javaslatnál megteszik észrevételeiket.
Petrovácz
Gyula és Reisinger
Ferenc határozati javaslatát elvelik, Horváth Zoltán javaslatát,
hogy a pénzügyminiszter az eddig fizetett jóvátételi összegről terjesszen be kimutatást, a Ház

elfogadja.
Horváth Zoltán egyik

javaslatánál, amelyben
a választójogi törvényjavaslatnak beterjesztését
kivánja, mielőtt a kölcsön révén az ország
anyagi és politikai javait „elköteleznők",
Bethlen
miniszterelnök a következőket mondotta:
— A határozati javaslat azt kívánja, hogy
mielőtt a kölcsön révén az ország anyagi es
politikai javait elköleleznők, a választójogról
ter jessze be a kormány a törvényjavaslatot, azután oszlassa fel a Házat. Ez a határozati javaslat elsősoiban egy ténybeli tévedésen alap-

Szeged, 1924 január 24.
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szik, mert semmiféle
elkötelezel a kölcsön

kötelezés, legalább uj
által nem történt. Sőt

fordítva J&1I a dolog, javaink elkötelezése megtörtént a trianoni szerződés által. A mi akciónk
arra tendál, hogy ezt az elkötelezést feloldjuk
és saját céljainkra vehessük igénybe javainkat
és jövedelmeinket, még pedig egy kölcsön céljából. Tehát magában a tényben is tévedés van,
ettől eltekintve azonban a kölcsönakció és a
választójog között semmiféle összefüggést nem
látok és csak mesterségesen tudník ilyet konstruálni. Kérem tehát a javaslat elvetését.
Horváth Zoltánnak a nemzeti
kiengesztelödésröl szóló határozati javaslatára vonatkozólag
a miniszterei.'tfk megjegyzi, hogy ez a terjedelmes javaríat semmiféle vonatkozásban nincs
az indemnitással.

Zsirkay

Jáips, Eckhardt

Tibor éi

Szakács

Andor határo,$ti javaslatát elveük.
Dinich ödöJj és Saly Endre határozati javaslatát elvetik.
"

Szabó Józse (ek a munkanélküliség
esetére
kötelező biztosijáról,
valamint a magántisztviselők jogviszonyainak
szabályozásáról
szóló
törvényjavaslatát
elfogadják.

Krausz Istvánnak a zárszámadások sürgős
benyújtására vonatkozó javaslatát a pénzügyminiszter hozzájárulási utáH a nemzetgyűlés
elfogadja. Ugyancsak elfogadja Krausz Istvánnak a háziipar tanítására vonatkozó javaslatát.
Erre vonatkozólag Nagyatádi
földmivelésügyi
miniszter kijelenti, hogy gyakorlatban már meg
is történt, amit Krausz javasolt; a háziipar
fejlesztése ma különösen fontos, de csak addig
nyújtózkodhatunk, ameddig a takarónk ér.
Krausz István többi határozati javaslatát elvetik,

kivéve az elemi iskolai

tanitók

fizetésemelésére

vonatkozó törvényjavaslatot.
Reischl Richárdnak a részvénytársaságok
vagyonváltságáról belerjesztett törvényjavaslatát

elvetik.
A részletes tárgyalás.
Majd áttérnek az indemnitás részletes tárgyalására.
Az 1. §-nál Temesváry
Imre előadó uj második bekezdés beiktatását javasolja. Eszerint
a kormányt felhatalmazzák arra, hogy a külállamokkai való kereskedelmi viszonyaink szabályozásáról ideiglenes megállapodást létesíthessen. Ezeket legkésőbb 1924 december 31-ig
rendelelileg léptessék éleibe. Beismeri, hogy
politikai vonatkozású felhatalmazásra a kormánynak néha szüksége lehet. Éppen azért,
mert itt is ilyen politikai vonatkozású ügyről
van szó, hozzájárul a felhatalmazáshoz annak
a hangsúlyozásával, hogy ez nem precedens a
jövőre.

Farsangi prédikáció.
Amióta megkezdődött a báliszezon, állandó izgalomban élek. A táncról ugyan leszoktam, olyac
jó dolgom sincs, hogy a jégre járjak, azért az
érdeklődésem mégsem szűnt meg a mulatságokat
illetően. Ugy vagyok velük, mint a börzével s a
pénzkosztoltatással. Naponta hálát adok az Istennek, hogy nincs semmim s nem vesztettem el
millióimat, amiket megszerezni is elmulasztottam.
A bálák tudósításait olvasván, azt találgatom, jól
mulattam, vagy unatkoztam volna a nagy tehetséggel félmeztelenre vetkőzött női előkelőségek
sorában ?
Azonban az izgatottságomat más okozza. Először a védők seregét elemezem különös áhítattal:
jól vannak-e megválasztva?
Apró barátnőm, aki már tarsolyában hordja a
jövő bálkirálynőség marsall-botját, ujabban ezzel
a kérdéssel lepett meg.
— Bácsi, kérem, miért kellenek védnökök a
bálhoz?
— Azért, fiam, hogy biztosítsák a sikerét.
— Nem stimmel. A bál akkor sikerül, ha a
ányok sokat táncolnak, védő pedig többnyire a
üspök ur, meg a Somogyi polgármester és a
ottka főtanácsos bácsik szoktak lenni. De ők
nem táncolnak. Hogyan védhetik hát a lányok
érdekét? Akkor inkább az egyetemisták közül
kellene kiválogatni az arra valókat. Holtzer Tivadar se slmmizik, mégis védnök szokott lenni. Itt
valami nincs rendben, zavarosak a fogalmak.
Gondolkozni kezdtem s mivel barátnőm szintén
asszonypalánta, akármilyen apró, kötelességemmé
tettem magamban, hogy felvilágosítással szolgáljak, akármibe kerüljön "is.
— Látod, kis butus, hamar elfelejtesz mindent,
pedig alig mult egy hónapja a csongrádi bálnak.
Mekkora baj volt, hogy ott nem választottak védnököket. Magára volt hagyatva az egész mulatság,

g

Bethlen István gróf elismeri, hogy incidentaliter terjesztették elő a kérdést. Itt is felhatalmazást kér a kormány arra, hogy a december
31-én lejáró felhatalmazást — kereskedelmi,
politikai tárgyalások tekintetében is — a jövő
félévre is megadjanak. Nem lehet azt mondani, hogy nem illenék a kért felhatalmazás a
kért szakaszba és hogy ne volna összefog
gésbe azzal az általános felhatalmazással, amelyet a kormány kért.
Sándor Pál nem tartja helyesnek, hogy a
miniszterelnök és a pénzügyminiszter külföldön
tárgyalásokat folytattak és egyetlen szakértőt és
bankigazgatót sem vittek magukkal.
Bethlen István gróf: Mi nam a kölcsön felvételeiről tárgyaltunk. Sajnos, nem ért(lk el,
hogy odáig jutottunk volna. Egyelőre csak a
Népszövetség pénzügyi bizottságával tárgyaltunk olyan kérdésekben, amelyek a kölcsön
előfeltéte eit képezik. Ha sor kerül arra, ho&y
a kölcsönt felvegyük és pénzügyi tranzakciókat csinálunk, legyen meggyőződve a képviselő ur, hogy a szakértők tanácsait nagyon
szivesen e fogadjuk,
Az 1. §-t az előadó módosításával fogadják el.
A 2. §-náI Rassay sióvá teszi az adőkövetelményeket Megemlíti azon magyar állampol\ gárok követeléseit, akiknek a trianoni báke" szerződés értelmében lefoglalták a javaikat és
a jóvátétel számlájára irták.
Kállay pénzügyminiszter: A második szakaszban erre vonatkozólag óhajtottunk felhatalmazást kérni, hogy olyan adott esetekben, amelyékben az államnak a békeszerződésből kifolyólag fizetése volna teljesítendő a magánfelekkel szemben, meg legyen a mód arra,
hogy az adókedvezményekkel törleszthessük
ezen fizetést. Nevezetesen arról van szó, hogy
azok, akiknek kártérítési igényük, vagy kártérítési joguk van Magyarországgal szemben,
arról a kártérítésről, illetőleg annek az értékesítéséről lemondjanak és ezzel szemben biztosítunk nekik valamilyen olyan adókedvezményt,
amilyent általában iparfejlesztési cílókra szoktunk engedélyezni.
Rassay és Kállay ismételt rövid felszólalása
után a nemzetgyűlés a 2. § 1 eredeti szövegében fogadja el.
A 3. és 4 § t vita nélkül fogadják el; ezzel

a nemzetgyűlés
befejezte.

az indemnitás

részletes

vitáját

Ezután Kállay
pénzügyminiszter beterjeszti
a Csehországgal 1923 január 13-án kötött
pénzügyi és hitelügyi egyezményeket és megállapodások becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot.
szét is robbant. Rendes helyen az ilyesmi nem
történhetik meg, mert az álkatona nem merészel
merényletet elkövetni a mulatság ellen, ha tudja,
hogy azt maga a generális, meg a főkapitány
védik.
Apró barátnőm láthatólag megvigasztalódott s
már tovább is haladt a felvilágosítás-szerzés utján.
— Azt is olvasom, hogy az előkelő bál éjjel
11 órakor kezdődik. Mit csinálnak addig az emberek?
— Ez, fiam, bölcs alkalmazkodás az élethez és
a körülményeihez. Azt hihetnéd, hogy unatkoznak
s keservesen húzzák ki az időt. Tévedés, tévedés.
Először is megvacsorálnak az egyes családok,
finom tepertő kerül az asztalra s hozzá a családfő
konferál. Válogatott kifejezésekkel iHetii azokat a
kőkorszakbeli gazembereket, akik kitalálták a bála .
Igen jellemző és válogatott a skálája évezredek
óta. De történelmi tény, hogy még soha nem
használt. Ez az aszizifuszi munka,, ami nyomtalanul nyeli el az összegyűjtött erélyeket, mert bálák
azért mégis lesznek.
— Táncoltak a nagyon régi emberek is?
— De mennyire! A tánc olyan régi, mint a
világ. Ha valakinek gyereke született — táncolt.
Ha meghalt az őserdőben a nagybácsi, akitől
kőbaltát örökölt, - ugrálni kezdett. En is táncolok, fiam, mikor szeretetreméltó nénikéd akit
nőmként tisztelek, az ujabb drágulásokról tesz
jelentést s akut háztartási gondokat emleget Mondom, táncolok, majd a falra mászom, ellenben
megspórolom a belépti dijat. A világ azt állítja,
hogy előrehaladt, pedig ez nem egészen igaz.
Tényvaló, hogy a férfiak kinos frakk-páncélba
vannak szorítva, amikor mulatnak, ellenben a
hölgyek toalettje alig fejlődött évezredek óta.
Lelkiismeretes kulturhistorikus azt is ki tudná
mutatni, hogy a nők kevesebb ruhát viselnek a
bálban má, mint a köszázadokban, amikor a
Fügefa és Társa cimü divatszalonban dolgoztat-

Az elnök
ezután az ülést öt . percre felfüggeszti.
Szünet után áttérnek a földreformnovella
részletes tárgyalására.
A főldreformnovelia.
A törvényjavaslat cimét vita nélkül fogadják el. Az első szakasznál Farkas
Tibor nyújt
be módosítást.
A Ház Nagyatádi
földmüvelésügyi miniszter
felszólalása után az eredeti szövegében fogadja
el a javaslatot.
A 2. § 2. pontjánál Neubauer
előadó kiegészítő módosítást ajánl.
Több módosítási indítvány után
Nagyatádi
földművelésügyi miniszter szólal fel. Sajnálattal
kell megállapítania, hogy erre a §-ra azért
volt szükség, mert egyes birtokosok azzal
fenyegették meg cselédeiket, hogyha házhelyet

mernek

igényelni,

elbocsátja

őket, ugy hogy

ezek a házhely- és földigényiésről is lemaradtak. Ha a birtokos el akarja bocsátani a cselédet, mondja meg akkor, amikor a kisajátítási
eljárás tart, hogy a cselédeknek módjában legyen földet igényelni. Ezt ezzel az intézkedéssel fogják megadni.
Az elnök
az ülést ezután délután 4 óráig
felfüggeszti.
A délutáni ülés.
Háromnegyed 5-kor nyitották meg újból az
ülést. A földreformnovella tárgyalása előtt Gaál
Giszton a házszabályokhoz kért szót és kifogásolta, hogy a kormány már elfogadoít szakaszokon uj módosításokat tesz. Kif igásolia,
bogy igy tehát nem eléggé előkészítve jutnak
a javaslatok a Híz elé. Indítványozza, hogy a
sürgősségi tárgyalás előtt u!aljá* ismét bizottsághoz a javaslatot, mert azon nemcsak sti'áris, de lényegi módosítások
szükségesek.
Ezen hosszú vita kerekedett, amelyben a miniszterelnök is f lszólalt, aki szerint Gaál indítványának elfogadása azt jelentené, hogy minden,
a többség részéről benyújtott javaslatot a bizottság elé kellene utasítani.
Végül is az elnök fölhatalmazást kapott a
többségtől a sürgősségi szakaszok alkalmazására s igy C3a* az eseibsn adja meg a szólásra az engedélyt, ha azt szükségesnek tartja.
Ezután a főldreformnovelia második szakaszát
tárgyalták. Rupertnek azt az indítványát, hogy
a törpe és kisbirtok közt ne legyen különbség,
Nagyatádi is magáévá teszi, de holnap uj szövegezésben terjeszti a Ház elé.
Interpellációk.
A napirend megállapítása után az interpellációkra íérnek át. Szijj Bálint, Baticz Gyula és
Petrovics
jelentéktelenebb interpellációi után
tak. Mondom, nekem teljesen mindegy, csakis a
férfiakat sajnálom. Mert akkor régen ők [Is ugyanannál a cégnél rendelték meg a báli köntösüket.
Ebből is láthatod, milyen igazságtalanok a nők,
mikor egyenjogositást köreteinek, viszont példátlanul súlyos megkülönböztetést állítanak fel már
az első lépésnél.
— Nekem ugy tetszik, bácsi, az is, hogy a
rendezők előbb engedélyt kérnek a fővédőtől, hogy
megkezdhessék a bálát.
— Szó sincs róla, nagyon fontos részlet. De
belesáppadok a gondolatba, hogy mi történnék,
ha a fővédő nem adná meg az engedélyt! Olyan
zavart még nem látott Európa. En azt hiszem,
forradalom ütne ki. Azért a bölcs előrelátás mindig békülékeny szellemű fővédőt választ, akitől
nincs mit tartani, ellenben a te szegény bácsidat
elkerüli. Pedig én megtenném. Meg én!
Kis húgom elábrándozott.
— Istenem, nincs valami szebb a táncnál.
— Főleg mostanában, amikor ég a ház a fejünk
fölött és sose tudjuk, mire ébredünk. Nem tudom
kiverni a fejemből a körvadászati emlékemet.
Tudod, akkor vadászok és hajtók nagy kört csinálnak, közbül vannak a nyulak. Amig a gyürü
széles, ki tudnak menekülni. De amint szorul,
egyre eszeveszettebben keringenek, valósággal
táncolnak, majd egészen közömbösekké válnak a
veszéllyel szemben.
— Itt a vég, mondja Tapsifüles, aki részint rué,
részint a maiomsziget vezető egyénisége. Gyerekek,
vessetek számot a lelkiismeretetekkel, mert nem
lesz rá több időtök, meg kell halnunk. Menjünk
hát vígan a másvilágra s ha a kétlábuak között
sok az ellenségünk, szeressük mi egymást.
Így szól és valamennyien engedelmeskednek
neki, vigan mennek a _ másvilágra. Ez azonban
már nem neked való téma, a többit anyuskádnak
mesélem el.

Bob.

SZEOED
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Beszédének további folyamán a kővetkezőket
mondotta:
— A belgrádi konvencióban az akkori magyar
kormány a szövetséges hatalmak csapatainak
szükségleteire 2600 vagon és 200 mozdony
azonnali átedását ígérte. Annak idején ebből a
teherböl a kormányok csak egyrészt teljesítettek:
1000 vagont és 100 mozdonyt. Egy nyitott
kérdés maradt tehát ez, amelyet a reparációs
kérdés szempontjából lisztázni kellett. A magyar
kormány arra az álláspontra helyezkedett, hogy
hajlandó a fegyverszüneti szerződésből folyó ezt
a kötelezettségét az esetben teljesíleni, ha az
teljesíthető abban a keretben, amely a pénzügyi
bizottság jeentésének megfelelően évi tízmillió
aranykorona összegben szabatott meg. Teiát
ha a megkezdés két és fél év múlva indulhat
meg, ezen felül pedig, ha a szállítások oly formában rendezhetők, hogy azok a jóváté'e i bizottság áhal megállapi:ott program keretén belül elhelyezhetők legyenek.
— Ragaszkodott a kormány ahhoz is, hogy
ne legyen köteles kész vasúti anyagot szálütan, hanem évenkint megfelelő kevesebb számú
mozdonyt és vagont, ugy hogy ezzel a magyar
ip*rt foglalkoztassuk, Az volt a célunk, hogy
ebben a 17 és fái évet, amelyre a program vonatkozik és amely alatt a békéből folyó
terhek teljesítésére köeleet?ek vagvunk, felhasználjuk arra, hogy az ip^rt foglal közte s uk,
magyar iparc kkekei vigyünk ki s a megfelelő munkabér itt maradjon az országban s ne
legyünk kénytelened fizetési mérlegünket dollár, vagy egyéb külföldi pénznemek vásárlásával megterhelni.
A miniszterelnök rrtind-n részletre kiterjedő
beszéde után az ütés '/t10 órakorért véget.

ismerlette. Dr. Tonelli Sándor indítványára elhatározta a közgyűlés, hogy a megszűntetett
ami iráni nagy érdeklődés mutatkozott. Viláintézmény hosszú, eredményes munkásságának
gosságot akar — ugymopd — az Eskütt- ügyemiékét jegyzőkönyvében megörökíti.
ben, amelyről annakidején a miniszterelnök is
Bárdoss Béla tb. főjegyző a hirdetési szabályugy nyilatkozott,
hogy az becsület kérdése.
rendeletre vona'kozó módosított tanácsi javas(Itt óriási müvihar
kerekedett az egységes
latot terjesztette elő. Bejelentette, hogy a közpárton, amelyre fölzúgott
a jajvédők ellen
gyűlés-én megnyilvánult kívánsághoz képest a
vihara.
Léhner Lendvai
állandóan
a padot
javaslatba uj pontot iktatott a tanács, amelynek
csapkodja.
Az egységespárton,
amikor Oriértelmében a hirdetési adó aló) mentettek a
Szabó az Esküttel összeköttetésben állottak közt
hírlapok, a naptárak és a könyvalakban megBethlen fiának nevét is emliti, a zaj tetőtokra
jelent nyomdai termékek hirdetései.
hágott. Az elnök szünetet rendel el. A büjfénél
Dr. Dobay Qyula főszerkesztője a
Szegedi
Lendvai és Kuna P. András majdhogy egyUj
Nemzedék-nek,
amely lap vállalat jelenleg
másnak nem mentek.)
bérli a várostól a hirdetési jogot, felszólalt és
Szünet után Őri-Szabó még folytatja ez interkijelentette, hogy ez a szabályrendelet a város
pellációt nem kisebb zaj közoen. Világosságot
nyiívánosságmentes Hivatalos Lapjának állankér ismételten az Eskütt ügyre.
dósítását célozza.
Lendvait az elnök javaslatára
a mentelmi
Dr. Tonelli Sándor éppen ezért azt indítvábizottság elé utasítják.
nyozta, hogy a szabályrendeletet olyan értelemEzután Biró Pál interpellált. Megkérdezte a
ben módosítsa a közgvüé?, hogy a hirdetésminiszterelnöktől, hajlandó-e a nemzetgyűlést a
ügyek intézését ne a Hivatalos Lapra, banem a
kölcsön árgyalásokról és a Jugoszláviával tarváros tanácsára bizza.
tandó tárgyalásról tájékoztatni.
Ehhez a kérdéshez is felszólalt Balogh Lajos
— Dobay Oyula támogatására — és kemény
A miniszterelnök a kölcsöntárgyal át ról.
támadást intézett a Hivatalos Lapon keresztül
régi ellenfele, Bárdos* Béla ellen.
A maga részéről azon az állásponton van,
Ottovay Károly azt indítványozta, hogy az
hogy ez az zkció a magyar gazdasági és pénzslapszabályokk 1 rendelkező sportegyesületek
ügyi helyzet megjavítására alkalmBS, sőt úgyhirdetéseit is mentesítse az adó tlól a közszólván egyedül alkalmas atció, amely ha sikergyűlés. Magyar József felszólalása után
Bárdoss
hez veze», a célt el is fogjuk érni. Azt hiszen,
Béla vá'aszolt, majd a polgármester elrendelte
hogy ebben a fe'fogásban a nemzetgyűlés több
a szavazást. Dabiy Q>ula indítványa mellett
sé^e osztozik. Tudja, hogy vannak, akik elviBilogh Lajoson, Kerner Lajoson és Míhalovits
leg helytelenítik és kifogáso'ják, azonban »z a
Dezsőn kivül más senki sem szavazott. A közbenyomása, hogy ez csak sporadikus jelenség.
gyűlés hatalmas többséggel fogadta el a tanács
Azt hiszi, hogy igazat mond, amikor azt állítja,
javaslalát Tonelli módosításával.
hogy a többség az akciót helyesli.
A vasúti műhelymunkások bázbelykérelmének
*
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tárgyalásánál Hoffer Jenőnek volt figyelemreméltó felszólalása. A királyi biztosság annak
idején kijelölte azt a keretet, amelyben Szeged
London, január 30. Ramsay Macdonald kor- künk lesz időnk az újjáépítéshez.
városának ki kellett volna fejlődni. Ez a keret
Ramsay Macdonald egyébként levelet irt még mindig betöltetlen. Uj bban egyre-másra
mányra jutásával uj áramlat indult meg a jóvátételi bizottságok felfogásában. Igy például most Poincaréhoz és tudatta vele, hogy Angliában alakulnak a kereten kívül, közvetlenül a város
politiká- mel ett kisebb-n gyohb telepek, faluizerü képmár hajlandók megállapítani
Németország te- nagyrészt elégedetlenek Franciaország
herbíró képességét. Az angol politikai körökben jával. Egyébként minden erejével rajta lesz a ződmények, amelyek a város további fejlődéséf
is megszűnt a pesszimista hangulat. Az érték- két ország közötti viszony rendezésén. Poincsré meg fogják akadályozni. A város hatóságinak
p i a c o n a papirok árfolyama
lényegesen
javult, válaszában hangsúlyozta egyik legnagyobb ped g az lenne a kötelessége, bogy a város
és legőszintébb óhajtását, hogy az angol és belterületén mozdítsa elö az építkezést, mert
amihez hozzájárul, hogy az a ^ g o l
font
árfofrancia k o r m á n y egyetértésben m ű k ö d j ö n eg ült.
lyama a kűlfö'di tőzsdéken javult. M ? c d o n a l d
ezek az apró telepek idővel követelésekkel
Edinburgh felé utsztában egy állomáson beszé- Az angol viszonyok változásának lehet tekin- állnak irajd elő: csatornázás*, kövezést kívándet mondott és kijelentette, hogy nehéz feladat teni azt is, hogy a belga és francia miniszter- nak, aminek az lesz a következménye, hogy a
áll előttük: az angol munkáspártot nagyobb elnök tanácskozásra jöttek össze és a Ruhr- város fejlődése anyagi erők híján megakad.
hatalommá kell tenni, mint amilyen a multben vidék kérdését vitatták. Ez azonban még nem
Ezután a különböző tarifaemelések következtek.
volt. Nagyon zűrzavaros a helyzet — mondotta jelenti azt, bogy a megszállást likvidálni fogják.
—
Fölemeljük, elfog djuk, megadjuk, —
— de nem csak Angliában, hanem egész Euró- Hogy a két kormány — a belga és francia — kiáltó táK a városatyák a javaslat részletes
pában s ezt mi meg akarjuk szüntetni. Rómát kénytelen revideálni politikai felfogását, az szintén ismertetésének bevárása nélkül. Amikor a m«nse építették fel egy nap alatt s reméljük, ne- az sngol kormány változás következménye.
tési d jak emeléséről volt szó, valamelyik város1
atya
háziúr elszörnyüködött, mire dr.
Szeless
fLWuixiTn.uim-Liwiri-iTi-1-i
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József általános derültséget keltve odakiáltotta:
— A tönkrement háziurakat ingyen viszik be
ma'd a mentők.
(A Szeged tudósitójától.) Szürkének Ígérkezett tett ilyenértelmü előterjesztést. A polgármester
Gaál Endre később a szinház segélyezésére
és alapjában véve szürke is volt a januári köz- megigérte egyébként, hogy az inkriminált cik- vonatkozó javaslatot terjesztette elö.
Balogh
Lajos ismét felállt a helyéről.
gyűlés, nem számítva azokat a derűs félórákat, ket még egyszer át fogja tanulmányozni és ha
— Arra vonatkozólag kérek felvilágosítást
amelyekért Balogh Lajosnak tartoznak köszö- abban talál kifogásolhatót, a szükséges intézhogy mi van tulajdonképen a színházigazgatói
nettel a szép számban megjelent városatyák.1 kedéseket megteszi.
Erre Balogh
Lajos zupás őrmestereket meg- álláisal, m e r t . . .
Mert hát Balogh
Lajos ismét elemében volt.
— Inkább elmondom — szakította félbe a
Alig került olyan ügy tárgyalásra, amelyhez ne szégyenítő vezényszóval döiögte: A választ
polgármester a szónokot —, a dolog ugy áll
lett volna kisebb-nagyobb észrevétele. A bizott- tudomásul veszem I
A főjegyző ezu'án felolvasta a törvényható- bogy Andor Zsigmond lemondott, de visszasági tagok örömét csupán az korlátozta, hogy a
közgyűlési terem levegője nem volt kellemes- sági bizottságok mandátumának ideiglenes meg- vonta a lemondását.
A közgyü és a tanács javaslatát egyhangúlag
nek mondható, pedig állítólag már tegnap reg- hosszabbításáról szóló kormányrendeletet, majd
a jövőgel óta fűtik a kályhákat állandóan. A télikabá- felolvasta a belügyminiszter leiratát, amelyben elfogadta, kimondva, hogy a szinházat
jövedelemforrásnak.
arról értesiti a miniszter a törvényhatósági bi- ben nem tekinti
tok igy ismét nem kerüllek a fogasokra.
Amikor Balogh Károly a háromszázmillió koA közgyűlést félőt után dr. Aigner
Károly zottságot hogy a kormányzó dr. Aigner Káfőispán nyitotta meg. A polgármester sablónos rolyt nevezte ki Hódmezővásárhely főispánjává rona tüzifabesz rzési kö'csön ügyét referálta
Balogh Lajos egy destruktív izü közbeszólást
jelentéséhez — amely a tárgysorozat első pontjaként szerepelt — már volt Balogh Lajosnak '^polgármester rövid üdvözlőbeszédei inté- kockáztatott meg. Csak annyit mondott hocv •
észrevétele. Fölháborodott hangon kifogásolta, zett ezután a főispánhoz.
-Vasek?
'
" '
— Mi őrülünk — úgymond — ennek a kihogy a polgármester jelentésében nem azámolt
Voltak, akik csodálkozva néztek a közbebe az egyik helyi hétfői lap kolportázsjogának nevezésnek, mert hiszen a megtiszteltetés Sze- szólóra, mert halványan emlékeztek rá hogv a
megvonásáról, pedig ez a destruktív újság pár- ged város egyik fiát érte.
közgyűlés elején más szellemben fűzött észrehuzamot merészelt vonni vezércikkében Kroó
A főispán ünnepélyes hangon — helyéről föl- vételedet a polgármester jelentéséhez...
Lipót és dr. Vasek Ernő között. Dr. Vasek Er- állva __ válaszolt a polgármester szavaira. MegHé« óra volt, amikor az indítványokra került
nőn keresztül a kereszténység ellen intézett táa sor. Kazali Imre alsóvárosi tanitó emlékének
köszönte.
madást a nevezett destruáló sajtóorgánum.
— Életemben ma ért a legnagyobb meg- megörökítésére vonatkozó indítványt dr. Tóth
Imre kommentálta. A tanács ismeretes javaslaA polgármester válaszolt a felszólalásra. Fel- tiszteltetés — mondotta —, amikor a város
tát Gaál
Endre ind kolta meg. Elmondotta
világosította Balogh Lajost, hogy a polgármes- ook ármestere mint Szeged fiát üdvözölt. A római
hogy az indt'vány megtétele után számosan
teri jelentésnek más célja nincs, miat a köz- polgár érezte ilyen büszkén római polgári milentkeztek nála és közöl ék, hogy számos régi
gvülés tájékoztatása a közigazgatás száraz his- voltát.
szegedi taiito van Kazali Imrén kivül is akitóriájáról, tehát a felszólaló által meghiányolt
A főispánt besréde végezíével lelkesen ünne- nek emléke méltó a megörökítésre. Többek körész még akkor sem lehetett vo'na benne, ba pelte a közgyűlés.
zött Sza^artky Imre rókusi néptanító a negyvenvalóban megtörténik a kolportázsjog megvonás.
A főjegyző ezután a középitészeti tanács nyolcas időkben szerzett érdemeket, a W«őHz azonban nem történt meg, mert senkisem
megszűntetéséről szóló miniszteri rendeletet

Örl Szabó Dezső az Eskütt-ügyben

interpellál,

„Angliában elégedetlenek Franciaország külpolitikájával."

Megadjuk, fölemeljük, megszavazzuk.

SZBOBD
városi Oondák Imre neve is méltó a megörökítésre.
— Engem is tanított Gondák Imre — szólt
közbe a polgármester — és pofozott is
A közgyűlés a tanács javaslatát elfogadta.
Ezután Balogh Lajos indítványára került a
sor. A szinház államosításáról szólót tárgyalták
előbb. A tanács napirendretérést javasolt. Elfogadják.
— Balogh Lajos ur második indítványában
azt kivánja — mondotta Giál Endre — , hogy
a város szubvencionáljon egy keresztény újságot és állítson fel egy hetedik fizetési osztályú
szerkesztőt.

Szeged, 1924 január 31.

a rágalom ellen és fegyelmit követelt Bárdoss
Béla ellen, mert valótlant állitott köztisztviselő
létére, amikor azt állította, hogy az indítvány
Zenthbauer János müve.
— Zenthbauer ilyen bolondságokat nem talál ki — szólt közbe dr. Szeless József.
— Az elnök védelmét kérem — fordult a
polgármester felé a megbántott szónok.
A polgármester csenget.
— Urak, urak, csendet kérek I

— Mi csendben

vagyunk,

ö ordit

— szólt

Qaál Endre.

— A tanácsnok

ur ellen is fegyelmit

kérek,

mérgeskedett Bilogh Lajos. Az indítványt magát visszavonom, mert a tanács nem terjeszDr. Szeless József: Bárdoss Bilát ?
tette elö megfelelő javaslattal.
Balogh
Lajos magából kikelve pattant fel
Erre már telkesen és őszintén megéljenezték
helyéről és vésztjósló hangon jelentette be a a szónokot, aki azonban minden tagjában reszközgyűlésnek, bogy betekintett az iratokba és ketett az indulattól.
inditványán Bárdoss Béla aláírásával a követKörmendy
Mátyásnak a hatósági husszék
indítványát túlkező megjegyzést találta: Az egész
komédia megszűntetésére vonatkozó
Zenthbauer János találmánya.
Az „Uj Nemze- nyomó nagy többséggel elvetette a közgyűlés.
déket" akarják kihúzni a vlzböl és a hirdetési A többi indítványok is a tanács javaslata szevállalatot az n Uj Nemzedéknek" akarják meg- | rint intéződtek el. A közgyűlés fél nyolc után
kaparitani."
Balogh Lijos erélyesen tiltakozott 1 ért véget.
MMAAAAAMMIWMAAMMMMMMrfMMMMTI

Hazamennek Szegedről a z oroszok.

magyar fiuk, mikor megjöttek a fogságból.
Szomorú virtus volt (ha nem is a mieink részéről) hogy a határon megugrottak tőlük,
hosszú időn át való gondviselőjüktől, akárhányszor apró, magyarvérü, gyerekével hagyva
magára a boldogtalant. Két szegedi tisztnek és
egy szinházi katonazenésznek van orosz felesége, viszont mikor az orosz hadifoglyokat elvitték tőlünk, többen ragaszkodtak a szegedi
talajhoz, féllek az otthon bizonytalanságától és

négyen szegedi lányt vettek el. Nem kellett ehhez semmi különösebb cerimonia, csak igazságügyi miniszteri engedély, mint más külföldinél.

Szegeden

ezidőszerint

17 orosz él, a tanyán

alig 2—3 ragadt meg belőlük, ahogy mi tudjuk, a környéket véve Dorozsmán kettő, Tápén
egy telepedett meg. A szegediek között van
cipész, szabó, földműves, napszámos és két
fűtő, akik már itt vizsgáztak nálunk.
Érdekes, hogy a négy házas orosz közül csak
egynek van gyermeke.
Eddig egész jól érezték magukat, ugy látszott, hogy teljesen magyarokká válnak, megtanulták a nyelvünket is — most aztán mégis
csak erőt vett rajtuk a honvágy és hazakívánkoznak. Próbálkoztak már többféleképpen, de
eddig nem sikerült a tervük, mert Budapesten
nincs orosz konzulátus. A hajdani cári birodalom híveinek érdekeit hol az, hol amaz a
követség képviselte, ltgutóbb a spanyol, de
nemrég az is lemondott e megtiszteltetésről.
Budapesten csak e^y orosz bizottság működik,
annak az élére a magyar kormány nevezte ki
Wolk wszky herceget, a volt Wrangel-tisztet.
De az ő hatásköre alig valami.

(A Szeged iudösitójától.)
A háború uj ember- • várt egy darabig, aztán pattogtalta az ostort,
típussal ismertetett meg bennünket, az orosz | végül leszólt.
hadifogollyal. Jámbor, szelid népek voltak, j — Gyere már Mari, ne járjon a szád.
akárhány apostoli arc közöltük, — hatóságnak, í Egész bizalmasan, otthonosan, akárcsak a
rendőrségnek femmi baja nem akadt velüir. A gazda beszélne, akinek képét ideiglenesen
dolgukat külön hivatal, a hadifogolyiroda vé- \ viselte.
gezte, Dobay
Gyula dr. állt az élén, innen ;
A sok eset közül azé a szintén tanyára keszerzett inspirációt Nikoláj cimü színmüvéhez rült oroszé a legérdekesebb, aki becipelte a
A szegedi oroszok, akiket szüleik, hozzátaris Amit azonban működése idején tapasztalt, gazdasszonyát a városi urak elé igazságosztásra, tozóik hivnak haza, jelentve, hogy jó anyagi
azt nem irta meg mind, — azt hisszük, a java- ; Az erkölcsök lazultak-e meg, vagy a butaság körülmények közé jutnak, már meg tudnak a
részét meg sem Írhatta volna.
lett általánosabb, most ne keressük, de emlé- biztonságban élni. — mosl megszerzik a bizoA szegény muszkákat, akik nagyon unták a I kezünk rá, hogy jött az a szony erőszak nélkül nyítványt arról, hogy valóban orosz hadifoglyok,
háborút és el se tudták képzelni, miért kellett f is, a városháza előtt megállt
hogy elfogatásuk óta Szegeden élnek s aztán
odahagyniok békés otthonukat, csendes hó
Menj föl, Vaszili és kérdezd meg. Ha a bécsi orosz konzulátus segítségével ingyen
mezőiket, többnyire a tanyára adták ki munkára. j pedig szükség lesz rám, hijjatok föl.
mennek haza, a rég látott hazaba. Viszik maIdehaza hiányzott a dolgos kéz, a mi fiaink < Vaszilij fölment és előadta panaszát, de in- gukkal a magyar asszonyukat is a titokzatosa Kárpátokban testek emberre, Doberdó szik- kább tiszteletteljes kérdés formájában. Jól tudja, ság^al teli mesebirodalomba, amely cs*k ne•láin kacérkodtak a halállal. A fold robotosa | hogy hadifogoly és igen szűkre szabottak a k ü n k . idegeneknek olyan nagyon hideg. Nekik^
(Sz.)
megszerette az ellenség földjét és igen használ- | jogai, mégis furcsa volna, ha a magyar törvé- meleg és szép, mert a hazájuk.
ható munkaerőnek bizonyult, hiszen még a klí-I nyek ugy rendelkeznének, ahogyan azt az ő
Telefon:
Teleion:
; gazdasszonya magyarázza. Mert hogy esküszik
mával sem kellet vesződnie.
Igazg. 11-85.
Pénztár 4155.
is
rá.
Nagyon hamar otthonosak leltek, legutolsó
Január hó 31-én, csütörtökön
— Mondd, csak mondd.
Írásaiban még Tömörkény is foglalkozott velük,
mint az egyik f 5jta " néppel, mely az ország
— Azt szeretném tudni, mik a kötelessé- J
használatába került. Aklimatizálódó tehetségü- geim és mennyire terjed fölöttem a hatalma? '
ket pedig az a k s jelenet igazolja a lejjobban, Hát jól van, nem vagyok éppen szent, de ami í
amelyet egy jó megfigyelő barátunk lesett el. sok, az sok, én megszököm, ha ugy rendeli a \
A muszka divattá vált odakünn, hencegtek magyar törvény.
GEORGES CHRPENTIERREL
vele s mindenki igyekezett belőlük fogni, akárVaszilijt megnyugtatták, az asszony! össze
csak örményt, meg koldust az uj falu.
szidták, hogy nem megy le a bőr a képéről?
A menyecske, akinek a gazdaságát igazgatta, Akkor is váltig állította, hogy ő abban a Íribehozta magával a hetipiacra, talán hogy le- szemben volt, arra rendeli ki a muszkáját,
Dráma 7 felvonásban. — Azonkívül;
gyen aki őrzi a kocsit, de meglehet, hogy fél- amire akarja.
tékenykedés okából. Nem jó az embert magára
Az átlátszó fülü, lesoványodott orosz szinte
hagyni, hátha elcsalják.
hizni kezdett a felvilágosítás után és immár
Egy titokzatos gyilkosság története 6 felvonásban.
Aztán már végezték volna a dolgukat, végét megnyugodva hajtotta haza az asszony lovait.
A főszerepekben:
járta a piac, a lovak befogva álltak, de azasz- P*dig nem is volt utolsó a vérbélö menyecske.
szony cssk nem tudta befejezni a diskurálását ; Csakhogy a szibériai hó,nézők sem olyan vég
O r e l e H o l l m a n n éa B á n k y V i l m a .
egy réglátott ismerősével. A szegény muzsik • telenek, mint ahogy a fantázia képzeli,
Előadások: Fél 5, fél 7 és fél 9 órakor.
(hátán a magyar gazda subájával) türelmesen j
Muszka nőt aránylag keveset hoztak haza a

Korzó Mozi

Két nagy sláger egyszerre!
A boxolás világbajnokával:

fl diadalmas

ököL

Viharos éjszaka.

TELEFONSZÁM:
P é a z t á r 5-82.

BELVÁROSI MOZI

Péntektől vasárnapig

TELEFONSZÁM:
Igazgatóság 2-58.

EGY DOLLÁR

L o t h

Január 31-én, február 1., 2. és 3-án

KÉr NAGY

R o d o l f o V a l e n t i n é és Á g n e s

Február 1 tói 3-ig

H á v a l

a

f ő s z e r e p b e n

VILÁGATTRAKCIÓIII

A y r e s s a i a főszerepben:

A SEJK.
Egy angol lady kalandjai a sivatagban 8 felvon sban. — Azonkívül a legszebb magyar film:

HÁROM ÁRVA.
Egy kis család története 0 felvonásban. — Főszereplők:

Szécsi Ferkó, Jackó Cia, Muzsnay Bella, Vándory Gusztáv.
Előadások: Hétköznap fíl 5, fél 7 és fél 9, ünnepnap és vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

A legkényesebb igényeket is
kielégíti kötött-szövöttáru raktáram!
Nagy választék

Tiszta stlyem , B Á L I
Mntlín
Selyem flór
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ÉS UTCAI

HARISNYÁK
' É S KEZTYÜKBEN

Komlósinál, Kilcsei[-u. 3.
Reformnadrágok

nagy

választékban.

HIRDETÉSEKET és kommünikéket felvew a
SZEOED kiadóhivatala (Deák Ferenc-«tca2)
és a DELMAGYARORSZÁG NYOMDA <Petőfl
Sándor-sugárut 1).

SZEGED

Szeged, 1924 ja—ár 31.

A malmok-adta valutakölcsön.
(A Szeged budapesti

tudósitójától.)

miniszterelnök éppen külföldön
tárgyalt a kölcsön ügyiben, tehát a nemzet hiteiét rontotta.

Már hiri

adtunk arról, hogy a fővárosi és vidéki malmok
két angol pénzcsoporttól 750.000 font kölcsönt
vesznek fel a jövö évi liszt exportálásának előlegeként. Az összeget a malmok a Devizaközpont rendelkezésére fogják bocsátani. Ehhez
Kállay
Tibor pénzügyminiszter elvben már
hozzá is járult. A malmok ugyan különféle
feltételekhez kötötték az összzegnek a Devizaközpont rendelkezésére bocsátását. Igy például
kívánják, hogy a szóbanforgó devizát annak
ideién
a korona
tényleges
értékelésével
számolják el. Kívánják továbbá, hogy a
Fututát
a Jövőben ne részesítsék előnyben se az exportnál se az őrlésnél. Érdekes, hogy a malmok a
nagy kérdésekben egyetérlenek, a kisebb dolgokban pedig folytonos köztük a nézeteltérés.
A malmok által adandó kölcsön részletei nem

Kérjen a közgyűlés a nemzetgyűléstől Kecskemét megsértett önérzetének megfelelő elégtételt
és Drózdy hazaáruláshoz közelálló cselekményének megtorlását."
A lelkesedéssel elfogadott indítványra csak
az a megjegyzésünk, hogy a csongrádi bombamerénylet, amely a miniszterelnök távollétében
történt, alkalmasabb volt Drózdy beszédénél a
nemzet hitelének rontására.
8zervezett munkások
a munkanélküliség ellen.
Azok a szervezett munkások, akik munkanélkül állnak, szerdán tartották nagygyűlésüket
a fővárosban a vasmunkások othonában. Ezen
a gyűlésen körülbelül 6000 ember vett részt
Jászai
Samu elnöklete alatt. Kitajka
Lajos előadó kijelentette, hogy nálunk nem törődnek
ilyen fontos szociális kérdéssel, mint a munkanélküliség. Törvényjavaslatot fog terjeszteni a Ház
elé. A decemberi munkanélküliségről statisztikát
olvas fel, határozati javaslatot terjeszt elő, amely
szerint: 1. A kormány sürgősen gondoskodlé* a
közmunkákról. 2. Hivatalosan vizsgálják felül,
hogy a munkások elbocsátása nem csupán
gazdasági előnyök követelményei-e (?) 3. A
kormány hajlandó-e a munkanélküliség ellensúlyozására biztosítást vállalni. 4. Utazási kedvezményt minden munkásemaer kapjon. A javaslatot egyhangúan elfogadták és abból egyet
a kormányhoz, egyet a nemzetgyűléshez és
egyet a hatóságnak fognak küldeni.

ismeretesek.
Kecskemét törvényhatósága
Drózdy ellen.
Kecskemét város törvényhatósági bizottsága
szerdán tartotta meg januári rendes közgyűlését A közgyűlés speciális kecskeméti érdekessége dr. Iványossy Szabó
Lászlónak az az

egyhangú

lelkesedéssel

elfogadott indítványa

volt, amely a következő címen szerepelt a
tárgysorozaton: „Kecskemét város állásfoglalása a Drózdy Győző nemzetgyűlési képviselő ált«l
a nemzetgyűlésen eszközölt támadása ellen". Az
indítványozó azt kívánta határozati javaslatában,
hogy „a közgyűlés Drózdy eljárását élesen Ítélje
el, mert a támadás akkor történt, amikor
a

JSTÍjp^ggjfc
— A főispán Badapeatre utazik. Dr. Aigner
Károly főispán csütörtökön reggel Budapestre
utazik és részt vesz a kormánypárt pártvacsoráján, amelyen a minisz'erelnök beszámol külföldi u'járól.
— Megjelent a hadirokkantak, hadiözvegyek
és hadiárvák ellátásáról szóló uj rendelet. A
hivatalos lap közli a nemhivatásos állományból
származó hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák ellátásáról szóló uj rendeletet A bevezető
része bejelenti, hogy ellátásra igényük van ezentúl mindazoknak a hadiözvegyeknek és hadiárváknak, akiknek állandó jövedelme a havi 100 ezer
koronát
meg nem haladja. Az uj rendelet a
rokkantjáradékokat 25 százalékos keresetképességcsökkenés esetében évi 36 ezer koronában, 50
százaléknál 108 ezer, 75 százaléknál 315 ezer és
100 százalékos keresetképességcsökkenés esetében
évi 720 ezer koronában állapítja meg. Abban az
esetben, ha a rokkant rangosztályba sorozott havidíjas vagy havidijasjelölt volt, vagy rokkanttá válása előtt egy évi önkéntesi kedvezményre szerzett
jogot, a járadékok következőképen módosulnak:
25 százalékos keresetképességcsökkenés esetén
évi 72 ezer korona, 50 százalékosnál 216 ezer,
75 százalékosnál 630 ezer korona és 100 százalékosnál 1,440.000 korona. Azok a hadirokkantak,
akik szakképzettséget igénylő foglalkozást gyakoroltak, vagy pedig önálló mezőgazdák, iparosok és
kereskedők voltak, valamint azok, akik altiszti
rangfokozatot értek el, 50 százalékos keresetképességcsökkenés esetében évi 162 ezer koronát,
75 százalékosnál 472.500 és 100 százalékosnál évi
1.080 ezer koronát kapnak. A hadiözvegyek a felsorolt csoportoknak megfelelően évi 72 ezer, 144
ezer, vagy 108 ezer korona segítségben részesülnek. A hadirokkantak
gyermekei a megállapított
járadékok egytized részét, az atyátlan hadiárvák
pedig a megállapított özvegyi járadék egyötöd
részét kapják nevelési pótlék fejében. A teljesen
árva gyermekek évi 57.600, illetve 108 ezer korona segítségben részesülnek. A felmenő ágbeli
rokonok és szülőtlen testvérek részére évi 28.800,
illetve 54 ezer koronát állapit meg a rendelet. A
különböző pótlékok és temetkezési segítségek a
felemelt ellátási összegekhez igazodnak.
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— S z a b ó dános szakszervezeti titkár temetése. Rendkívül nagy részvét mellett kisérték
kedden utolsó útjára Szabó János szakszervezeti titkári. Temetésén a szociáldemokrata munkások ezrei jelentek meg, akiknek csak kis
része találhatott helyet a halottasház udvarán.
Az üzemekben dolgozó munkások a temetés
kezdetekor öt perces munkaszünettel ad ak kifejezést gyászuknak. A munkásdalárda mélyen
megható gyászdalának elhangzása után dr.
Czibula Antal mondotta az elhunyt kívánsága
szerint a gyászbeszédet s utalt azokra a közös
szenvedésekre, amelyekben a kurzus kezdstén
Szabó Jánossal részük volt. Majd azzal a kéréssel fordult a szerveze't munkássághoz, hogy
ne hagyják nyomorban elpusztulni az elhunyt
özvegyét és gyermekeit. A beszéd után munkások vállukra emelték a koporsót és az óriási
gyászmenet élén gyalog vitték ki a temetőbe.
Itt újból fölhangzott a munkásdalárda bus
| gyászéneke: „Révpartot talált", majd Stéhly
' István mondotta el szivreható gyás?beszédét a
szervezett munkásság, a párt és a Textilmunkások Országos Szövetsége nevében. Végül
sírjába; helyezték a szegedi szociáldemokrata
párt mélyen meggyászolt halottját.
— Az ügyészség nem nyvgszlk meg
Vasek Ernő szabadlábra helyezésében. Budapesttől jelentik: A Tanitói Bank és Kereskedelmi Részvénytársaság letartóztatott igazgatói
ügyében kedden délben döntött Lengyel Ernő
dr. vizsgálóbíró. Az ügy iratai kedden délután
kerültek le a királyi ügyészségre, amely ugy
határozott, hogy Vasek Ernő, Vadas Mihály
Márton és Kiss István szabadiábrahelyezésében
nem nyugszik meg, hanem felfolyamodást jelent be. Az ügy tehát a büntetö!ö»vényszék
vádtanácsa elé kerül, amely a hét végén foglalkozik Vasekék ügyével.
VIllMfloa anyagek Deutschnél, Kállay Albert-u. I
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E l s ő r e n d ű l e k é r n e m Bek, kalapok, nyakkendők lee•lesóbb árban Szende Mihálynál, Kelemen-u. 12.
Vízvezetékét Feketénél készíttesse. Telefon to-72.
~ 41

Széchenyi Mozi
Telefon : 16-33.

r i c n e v A R T A s r e m e k e

Igazgató. Dr. Varsányi Elemér

Csütörtökön, pénteken és szombaton,
január 31 , február 1. és 2-in

A Star filmgyár elsö Idei remekművel

L u k á c s P á l -lal

a főszerepben:
r

Grandiózus társadaimi regény 6 felvonásban.
Azonkívül:

Petrovich Szvetiezláv-vai
a főszerepben:

A POKOL
Modern dráma 6 felvonásban.

Előadások kezdete: 5, 7 és 9 órakor,
JÖN!

vasárnap
i

ü o t h
i g h , Mattyasovszky
Ilona, Rajnai Gábor, Lukács Pál, Vendrey Ferenc,
Zoltán, Réthey, Kürthy Teréz, F. Lányi Irma, Bárdi Ödön, Szécsi Ferkó és Lázár
Giia.

~

JÖN1

Kisleányok a nagyvárosban 6 «v.
Az Utolsó f l ö r t 6 felvonásban

Alkalmi házeladás

Jókai Mór „EGYHUSZASOS LEÁNY" cimü aovelléja ulán.
Szereplők:

185.000 korona.

szombaton 3, 5, 7 és 9 órakor.

Korzó Moziban

JDO

Egy vagon hasdbfa 1,853 000, egy vagon dorongfa 1,800000, egy mázsa hasáb (telepről)
21.830, egy mázsa
dorong 20.740,
felvágva
24.340, egy öl hasábfa 360 000, egy öl dorong
342.000, egy öl fenyő 176.000, egy öl zsindely

R

szombat
»

— A z uj faárak. Szerdán délben állapította
meg a faármegállapitó bizottság az uj faárakat
és ez alkalommal tetemesen megdrágították a
fa mindegyik fajtáját. Az uj árak a következők:

15

ó r á j á t javitassa Babosnál, Oroszlán-utca 6. 3a
u

— Az adófölszólamlások. Az általános kereseti adófölszólamlásokat tárgyaló bizottságok előtt
csütörtökön a következők ügyeit tárgyalják: II.
sz. bizottság a javadalmi hivatal épületében:
Hodor István földbirtokos Szivárvány-u. 41. Lovászi Ferenc Hétvezér-u. 4. Zsemberi József papucsos Szél-u. 33, Bába Ferenc bérkocsis Vásárhelyi-sugárut 61, özv. Acsay Mihályné Orgona-u.
3. Halász István fakereskedő Brüsszeli-körut 7.
Brczán Sándor szabó Brüsszeli körút 9. Rigó Balázs csizmadia Szilléri-sugárut 43. Rigó István
csizmadia Retek-u. 1. Rigó Ferenc és Rigó János
Szilléri-sugárut 43. Bozsó Antalné Katona-u. 43.
Király Ferenc bérkocsis Kálvária-sor 10. Horváth
István cipész Feltámadás-u. 27. Lengyel Pál pék
Csaba-u. 77. Tóth János szabó Remény-u. 24.
Kopasz József és István földbirtokosok Szekeres-u.
3. Kopasz lstvánné paprikakikészitő Szekeres-u.
3. Duka Sándor Délibáb-u. 11. Tóth József paprikakikészitő Rákóczi-u. 65. Tombácz lstvánné
paprikakikészitő Csillag-u. 5. Börcsök János fuvaros Csendes-u. 16. özv. Vida Jánosné Kistisza-u.
9. Paulusz Veronka harisnyakötő Petőfi Sándorsugárut 88. Szobota József szabó Szilléri-sugárut
47. Koczka Anna varrónő Délibáb-u. 15. Molnár
Gyula mészáros Boldogassony-sugárut 61. Balogh
Eszter szatócs Petőfi Sándor-sugárut 51. Kelsch
József szabó Üstökös-u. 8. Rózsa Mihály béltisztitó Gép-u. 12. Ifj. Székely Györgyné élelmiszerárus Arviz-utca 31. Gáspár Ferenc ékszerész
Brüsszeli-körut 3. Kovács Miklósné zsibárus, Hubert Jenő asztalos Üstökös-u. 12. Kopacsek Gyula
Tabán-u. 38. Polgár Fülöpné borbély Rózsa-u. 1.
Császár Vincéné piaci árus Retek u. 35. — III.
sz. bizottság a régi gimnázium épületében. Kovács Mátyás Délibáb-u. 55. Rózsa József Pásztorutca 1. Csury Illésné Róka-u. 8. Mészáros András
Árviz-u. 21. Frekot Ádámné Hattyas-sor 7. Halasy Lajos Délibáb-u. 35. Dobó Antal Sárkány-u.
16. Nógrádi István Sárkány-u. 16. Lehotay Lajos
Délibáb-u. 62. Farkas Sándor Nyil-u. 15. Antalffy
Antalné Sárkány-u. 4. Zelenka János Róka-u. 11.
Juhász Jánosné Szécsi-u. 8. Kopp János Pálfy-u.
25. Mészáros Ambrus Hattyas-sor 59. Szekeres
Vince Szécsi-u. 13. Juhász Ferenc Boszorkánysziget-u. 7. Szabó József Szabadsajtó-u. 16. —
Az. 1. bizottság, mely a kereskedelmi és iparkamarában székel, csak beidézettekkel tárgyal.

Szerémy

Belvárosban emeletes naflr j>4«. } szobás lakás
és egy nagy üzlethelyiség átadásával. Családi okok miatt
potom olcsé áron megvehető a megkizott
országos ingatlan irodától, Kigyó-ut«a 7»
Telefon 11-04.
W

Gaál

Szeged, 1924

SZEOED

Az olasz-jugoszláv s z e r z ő d é s o k m á n y a i .
Róma,
január 30. Ma ese nyilvánosságra
hozlak nyolc diplomáciai okmányt, amelyek az
Olaszország és Jugoszlávia közt megkötött
egyezményre vonatkoznak. Az első okirat baráti ági szerződést tartalmaz, valamint mindkét
állam szívélyes együttműködésének alaptételeiről
szól. A két kormány kö e'ezi msgát arra, hogy
egymással közöl minden olyan szerződést, amely
középeurópai politikájára fontos. Kijelen i, hogy
ebből a barátsági szerződésben semmi o yasmi
nincs, arri Jugoszlávián k Csehországgal és
Romániával kötött szövet égét sérti. A Fiúméról szóló egyezségben, amellyel a harmadik

ropallói

szerződésben

megállapított

vidékek fe-

lett, a megállapodásokbai lefektetett módosítással. Olaszország évi egy aranylira bér ellenében ötven évi időtartamra átenged Jugoszláviának a fiumei négy kikötőben egy
medencét raktárépülettel együit. A fiumei pályaudvart nemzetközi határfelügyelőségnek rendelik alá. A fiumei jugoszláv kisebbségekkel
szemben ugyanuey fognak eljárni, mint amily
bánásmódban a dalmáciai olasz kisebbségek a
fennálló nemzetközi kötelezettségek értelmében
részesülnek. A megállapodást ratifikáló okmányokat január 27-től számítva 20 m p o n beiül
okmány foglalkozik, Olaszország elismeri Jugo- kicserélik.
szlávia szuverénitását
a Baross'kikötő
és a
A 4—8. számú okiratok kisebb jelentőségű
Delta Jólött, Jugoszlávia viszont elismeri Olaszmegállapodásokat
tartalmaznak.
ország szuverénitását
a fiumei
kikötő és a

— A drágaság miatt tiz százalékkal fel
kellett emelni a munkások hetibérét. A
Szegedi Munkaadók Szövetségének titkársága
szerdán délelőtt állapította mrg a munkásság
képviselőivel együtt azoknak a munkásoknak
erre a hétre érvényes munkabéreit, akik a
szegedi indexrendszer alapján kapják fizetéseiket.
A szevedi írd x endszer — a megfelelő behelyettesítések után — oklíber 3 ó), amióta
érvényben van ez a fizetési rendszer, 55 45
század százalékos drágulást mu a'ott, ugy bugy
a munkások béreit 55 százalékkal kell felemelni
október 3-a óta. Mivel az elrnu t héten már 45
százalék* 1 magasabb bért kaptak, igy mr>st az

ujabb drágulás

miatt tiz százalékkal

magasabb

munkabéreket
kapnak.
A legu oUö napjkoan a
közs2Ü<ségle<i cikcex majdnem kivétel n*'kül
mind megdrágullak. A liszt ára 2500 rM 2800 ra
eme kedfit, a zsíré
17.000 röl 19 000-re, a
cukoré 9240 koronáról 11 260 koronára emelkedett, a burgonya
ötven koronával drágult, a
tej háromszázzal. A hus nem mozdult a 13 000
koronás árszintről.
— A csongrádi merénylAk Ulaint kérték
fö' védőjüknek. Budapestről jelen ik : A csongrádi bombamerény ők le artóztatot jainak hozzátartozói fe keresték dr. Ulain Ferencet és kapacitálták, hogy vállalja el a gyilxosság a gyanusioitak védelmét. Ula<n a kapacitdásnak engedett és megígérte, hogy még e h ten leutazik Csongrádba és a vádiratokat áttanulmányozza. Ki fogja muatni, hogy a letartóztatás
egyoldalú módon folyt le s csupán az ügyészség vádinditványára.
Műbutorokat készit Spitzer, Margit-utca 12.
A h á z i a s s z o n y n a k most a legtöbb gondja
van Nincs főzelék, nincs gyümölcs, a cukor,
liszt, toj-'s drága. A ta^arékus háziasszony a
Meinl-üzletbe 6iet, hogy legfinomabb Meínljamet é* gyümölcsízt, kompottot, makarónit,
levestésztát és főzelékkonzervet a legolcsóbb
napi áron vásároljon.

Jegyek
már

elővételben
válthatók!

— Kézimunkaadománv a fogadalmi templom j»var«. Kosztolányi
Gyuláné szerdin délelőtt rendki ül szép és ér ékes csip<ete itőt
adoit át a f 'ispánnak azzal, hogy azt a fogadalmi
templom javára értékesítse.
— Aki revolverrel akart hadisegéiyt kapni.
Dombi
Sándor 22 éves napszámos állott ma a
szegedi
törvényszék Vild tanácsa elölt. Az
ügyészség zsarolás és közokirstbami«itás büntette
miatt emtlt ellene vádat, mivel Dombi 1918
novemberében Főideák község jegyzőjének:
Csuppon
Endrének irodájába erőszakkal bement,
az Kjiót becsukta, kulccsal lezárta, mejd a
kulcsot kivette a zárból. Energikus hangon kijelentette, hogy ő nemzetőr és 100 korona hadisegély kiadását kérte. Amikor a jegyző ezt az
indokol tlan követelést nem akarta teljesíteni,
D >mbi elővette a revol/erét és agyonlövő sel
fenyegette meg a jegyzőt, amikor is Csuppon
kény tt len volt ki>d>i a száz koronát. Az okirathamisítás büntettél azzal követie el a vádlott,
hogy ugyancsak a forradalmi időkben annak
ellenére, hogy a katonai le*zerelé i di|at egyszer
már fölvette, a 360 koronát

i<roét

fel

akarta

— A cseh népszámlálás végleges eredménye. A cseh állami statisztikai hiva'al most
adta közzé a n'p^zámlá'ás végleges eredményét: Csehország és az általa megszállott területek összes lako*ainak a száma 13 613.127,
Ebből külföldi 238808, cseh és töt 8,760937,
német 3,123 127, magyar 745 431, orosz 461 849,
zsidó 180.855, lengyel 75 853, jugoszláv 2108,
román 13 975, cigány 8446, egyéb 1345.
— KS*zönetnyilvánitáa. A szegedi szociáldemokrata pártnak és a szervezett munkásságnak, úgyszintén mindazoknak, akik felejthetetlen férj, il etve apa
temetésén részvételükkel mélységes fájdalmukon e l hitettek, valamint mindazoknak, akik a rájuk váró nélkülözések enyhítésére pénzbeli segélyt nyújtottak, ezúton is hálás köszönetei mond az elhunyt Szabó János
családja.

— A Msra-nvomda — magánvállalat. A
Szeged folyó hó 29 iki számában „Indítvány a
hatósági húsüzem m gszün etésére" címen megj lent cikkében megemlíti a „Mars"-nyomdá is,
amelyről azt irta, hogy katonai üzem.
Zacharids
György, volt repülőlőhadnagyt 1 most levelet
kaptunk, amelyben ktjelen i, l'ogy az egykori
Körletnyomda helyén ma Zachariás György
„Mars" grafikai müintéze'e, törvényszékiig bejegyzett magáncég működik, amint erről az
iparhatóságnál, a királyi lörvényszéki céghivatalná', vagy a városi ídóhivatainál bárki meggyőződhetik.
A S z I K E s p o r t o s z t í l y a , nagy katona- és
cigányzenés farsangi bálja f. é i február hó
3-án, vasárnap este 9 órii kezdettel a Tiszaszálló
nagytermében lesz megtartva. A bál
iránt oly nagy érdeklődés mutatkozik Szeged
város társadalmának m nden rétegéből, hogy
a „SzIKE" bálja, a szezón legsikerültebb far«
sargi mulatságának ígérkezik. A meghívók
szé küldettek s az eseileges véletlenen muló
elmaradásokért elnézést kér és kívánságra

a báliroda,

a 16—04.

LACK

CIPÓT

már 9 0

ezer koronáért,

ANTILOP CIPŐT
m á r S S ezer k o r o n á é r t
vásárolhat elsőrendű anyagból

Csipeinél,
Szeged, Iskola-utca 18. sz.

Bemutatásra

legyek

elővételben

már

vá'thatók l

A MODERN
KAUCSUKIPAR
BEMEKE

problém

kerül február 4-tH, hé főtől keydve

a Korzó Moziban.

KARTELLEN K I V Ü L

A film magyarázó szövegét, valamin* a cenzúra bi ottság által elrendelt s az előadások előtt
tartandó magyarázó bevezetést dr. F A R K A S B É L A egyetemi ranár tar ja. A cenzúra
mé
bizottság hatarozata értelmében a filmet C S Í K I *
PCCPIÖTfCKriÉK*
S
pedig külön a férfiaknak és külön a nőknek szabad bemutatni.
Fél 5 órai előadás a n ő k n e k .

9M

Arany, ezüst, britliáns beváltás Tóth, Kölcsey-u.7.

Steinach tanár
ifjitás

telefo-

Fel kérjfikelőfizetőinket, szivesked jenek a
kés delmes, vagy rendetlen lapkézbesitésről a
kiadóhivatalt telefonon (Telefonszám 13-33)
értesíteni, hogy a pontns kézbesítés iránt hala.
déktalanul intézkedhessünk.

tudományos filmje

H H H

és a 1284. számú

nok utján szivesen szolgál meghívóval és felvilágosítással a rendezőség.

venni és ezért leszerelési igazolványára ráharr i-itolta, hogy még nem vette fel a leszerelési
illetéket. A vádlott azzal védekezett, hogy a
revolverét ő nem fogta rá a jegyzőre, csak
„megfogta* és akkor nagy nyomorban volt.
Néhány tanú k>hallgatása után az elnök
kibírd it e a bíróság ítéletét, <>mely szerint bűnösnek mondotak ki Dombit a zsarolás é i sz
okirath misitas vétségében
és ezért
nyolchónapi
börtönre
ítélték. A bióság az enybitó szakaszt
alnaimazt*, tekintettel a vádlott igen alacsony
értelmi fokára, a ié<i esetre és a forradalmi
időn h ngu a»*r«. Az itélet joge'ős.
— FBletnelték ax anyakönyvi kivonatok illetékét. A pénzügyminiszter rendeletet adott ki, amelynek értelmében az anyakönyvi kivonatok illetékét ooo
koronában, a családi értesítők illetékét pedig annyiszor
5ooo koronában állapította meg, ahány születést, házasságot, vagy halálesetet tanúsítottak.

31.

Fél 7 és fél 9 órakor a f é r f i a k n a k lesz bemutatva.

Állandó képkiállítás

Megtekinthető

vételkényszer

nélkül F r e i m a n n á l ,
Takaréktár-utca 8. Speciális
k é p k e r e - e z ő m ű h e l y . * l7 i

ínyencek figyelmébe!

Camembert

sajt d a r a b j a

1600

korona

egyedüli árusítási helye a

Központi Tejcsarnok rt.
,

fióktejcsarnokai.

*>

Cipőáruknál 30°|« kedvezmény ÉÍ a készlet tart Szögi Zoltánnál, M a r t i 3.

SZBOBD

1024 iaanár 31.

Irlajraat. A keddi hangulat hatása alatt a speku2465,
Newyork 579.00,
Milánó 25.20, Hollandia >
láció a szerdai tőzsde nyitásakor tartózkodó volt és az
215.•/•. Berlin O.OOOŰOG000135, Bécs 0.0C81Vi> Szófia
irányzat ennek következtében gyengébben alakult. CsuPrága 16.65, Varsó - . — , Budapest 0.0304,
m o a v i s a H m p a a l ftrfolyawal. Valtddki Osztr. kor.
pán zárlat felé kezdődött újból kisebb mérvű szilárdBukarest 2.95, Belgrád 6.65.
n í«85-0.4ÖS5. Dinár 36600-39830. Sxokol 91600ság, amely főleg a kuliszpiacon az arbitrázsértékekben
Zürichi
tárlati
Pária
26.»/„
London
2462,
New101600, U r a 22700-24700, Lei 16500-18000, Lengyel
és egynéhány nagyobb ipari vállalat részvényeinek az
1
york
579.00,
Milánó
25.
/.,
Hollandia
215.»/„
Berlin
márka
Lira 1400-1525, Fr. frank 1480értékelésében jutott kifejezésre. Az árnivó végered1
0.000000000135, Bécs 0.0081"/,, Szófia 413 /*, Prága
1630, Belgatr. 13C0—1425, S». frank 5510-6003, Angol
ményben a keddi zárlathoz képest változatlan maradt,
16.65, Varsó —.
, Budapest 0.0204, Bakarest
font 135900—148250, Dollá) 32000—35000, Holland forint
bár a tőzsdeidő közepe felé felmerült alacsonyabb ár2,95, Belgrád 6.65.
11850 -12960, Dán korona 5170 5670, Svéd korona
folyamok jelentősen a keddi zárlat alatt mozogtak; a
8360 - 9110, Norvég korona 4360—4860, Napoleon
tőzsdeidő végéig azonban a veszteségek megtérültek,
Y
e
r
n
i
n
y
t
S
z
a
d
e
i
A
szerdai
terménytőzsde
irányzata
110000 pénz.
sót itt-ott árnyereség is mutatkozott a nyitáshoz képest
valamivel
szilárdabb.
A
buza
ára
3590
koronárai
emelDoadfc i Bécs 0.4485-0.4985, Belgrád 36600-39800,
három százalék terjedelemben. A piac kedvetlenségét
kedett.
Egyéb
cikkekben
lényegei
változás
nem
volt.
Ptfga 91600-101600, Szófia 22700-24700. Bukarest
nagyban előmozdította az a körülmény, hogy Bécsből
A sörárpát élénken keresték.
is üzlettelen irányzatot jelentettek. Zárlatkor túlsúlyra
16500-18000, Varsó
. Milánó 1400-1525,
jutott a szilárdság s a forgalom újból megélénkült, a
Páris 1465-1615. Brüssei 1330-1425, Zünch 5500Hivatalos árfolyamok: 76 kg-os tiszavidéki buza
hangulat bizakodó, az üzletmenet forgalmassá lett
6C00, Loadon 135600-147950, Newyork 318o0-34850,
1580-1600, egyéb 1560—1570, 79 kg.-os tiszavidéki
Kosztpénz kasszára 1 — s z á z a l é k .
Amsterdam 11860-12950,
Kopenhága
5170-5670, i buza 1600—1625, egyéb 1590—1600, rozs 1360—1380,
Stockholm 8360- 9110, Krisztiánia 4360 -4860.
takarmányárpa 150u—1550, sörárpa 1650—1700, zab
h Szegedi Rézmfiveabank mindennemű tőzsdei
megbizást a legpontosabban végez el.
gi
Zlricbt töiiii. Nyitási Páris 26.57«/„ London I 1400-1425, tengeri 1400—1425, korpa 880-890.

TŐZSDE

Mai legalacsonyabb (I.), legmagasabb 01.)
és záróárfolyamok (111.)

Bankok:
I.
u.
Angol-Magyar
93.50
97
Bosnyák-agrár
53
58
Földhitelbank
420 424
Hazai
226 242
Hermes
82
87
Sziavon jelz.
35.5
41
Lloyd Bank
19 20.5
Magyar-Hitel
653 672
Ingatlanbank
380 4oO
Csehbank
22.5
24
Forgalmi Bank
47.5
51
Jelzáloghitel bank 125 129
keresk. Hitel
29.25 30.75
Leszámítoló b.
108 113
Magy.-ném. bank 55
63
28
Olaszbank
26.5
13
Városi Bank
12
Központi jelz.
17 19
Merkúr
25.5
27
54
Nemzeti
58
182 190
Osztrák Hitel
1480 1550
Kereskedelmi
123 132
Bankverein

Hl.
96
56
42 )
238
86
40
20
67ű
400
22.5
48
128
29
111
58.5
27
12.5
18.5
26
58
188
1550
130

Takarékpénztárak:
Belrárosi
Lipótvárosi
Kőbányai Tak.
Egy. Bpest Főv.
Magyar Alt Tak.
Moktár
Pesti Hazai
Biztosítók:
Első M. Bizt.
Fonciére
Pannónia B.
Vasmüvek és
Brodi vagon
Coburg
Corvin gép
Csáky
Gazd. Gépgyár
Fábián
Fegyver
Fémkeresk.
Franki

42.5
16
27
233
229
210
4450

44
16.5
—
240
235
220
4525

43
16
27
235
232
220
4490

7050
350
245
1480

8000
355
250
1545

7700
350
240
1500

gépgyárak-.
59
58 60
50
60
—
9
— 8.5
24 26.5
26
165
168
12
13
12
1375 1440 1435
23
26
25
120 125 124

Ganz-Danub.
Ganz-Vili.
Kistarcsai
Győrffy-Woli
Hoffher
Kaszab
Kissling
Kühne
Láng
Lipták
Mág
Mérleggyár
Magy. Acél
Belga fém
Motorgyár
Olomáru
Chaudoir
Vegyipar
Vagongyár
Rex hajó
Rimamurányi
Roessemann
Rothmüller
Schlick
Schuller
Teudloff
Vulkán gép
Wörner

L
4400
2300
123
100
152
58

Közlekedést vállalatok:
723
45
35
51
33
102
420
Levante
205
Miskolci villamos 34
Nova
131
Államvasút
425
113
Tröszt

Adria
Atlantica
Közúti Vasút
Városi
Bur
DéliVasut
MFTR

760 720
47 45.50
38
37
53
53
35
35
108 106
458 455
223 215
—
34
138 138
450 447.5
118 116

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

85
115
48
60

89
86
130 130
49
43
62
64
B6 106 104
25
25
54
52 57

105

zefir ingek
french ingek

Férfi o x f o r d ingek
Férfi f r a c k ingek
Férfi feliéi* p i q u e ingek
a legjobb minőségben legolcsóbban Komlósinál, Kölcseyutca 3. szerezhetők be.
kutyabor

se ye m
J .
nyakkendők,
keztyük zvári
nmn
nini.

Gummi, fekete
,
szines
Női fél francia
Női fél francia lakk kaplival
Női kivágott lakk . . . .
Női kivágott, fehér vászon .
ROBITSEK, FEKETESAS

Királymalom
Pesti Vikt
Transdanubia

L
28
210
71

11.
35
230
74

Bányák és
téglagyárak:
Bauxit
343
—
Beocsini
1175 1250
62 Borsódi szén
61 63.5
150 155
150 156 154 Szenti Srinci
125
—
Cement
16
19 18.5
1&4 107
Szászvári
470 485
50
53 51.5
1050 1C9Q
32 33.5
32 Kohó
53
—
275 300 298 István tégla
205
—
190 193 192 Köb. gőztégla
360 370
48
50
49 Drasche
3150 3350
29.5 30.25
30 Magnezit
5ó
60
215 Magyar Aszfalt
2950 3C95
39
41 39.5 Által. Kőszén
120
—
94
96
94 Kerámia
265 268
10.5
12
12 Magybátonyi
665 690
135 137 136 Salgó
240 270
79
81
80 Újlaki
26
—
19.5 21.5 21 Unió
930 945
99 102100.5 Urikányi
17
18
44 44.5
41 Sajókóndói
37.5
—
92 Móri szén
95
170 175 170
Nyomdák:
19
19
20
Muenaeum
225 250

Esti magánforgalom. Az este 8 óráig hozzáérkezett jelentések alapján a Magyar-Olasz Bank szegedi
fiókja a következőket jelenti: Az esti magánforgalomban a kereslet túlsúlyban volt, ami a későbbi órákban
fokozódott. Az irányzat tovább is s z i l á r d . Árfolyamok:
Rima 14;, Általános Takarék 24% Kereskedelmi Bank
160, Magyar Hitel 685, Osztrák Hitel 196, Államvasút
475, Ganz-Danubius 4750, Georgia 670, Mezőhegyest
405, Nova 143, Viktória 250, Őstermelő 276 ezer kor.

Férfi
Férfi

II.
III.
4500 4450
2400 2375
124 122
105 U0
161 159
6'J
59

185 O O O
195.000
90 OOO
95.OOO

120.000

75 O O O
UTCA 16.

122

116

Fővárosi
Franklin

Glóbus
Kunossy
Pallas
Révay
Rigler
SUphaneum

25
220
54

26

60

73
95
8.25

—
230
58

DL
34
228
71
340
1225
155
125
105
470
1080
50
200
36 )
3375
55
3J9J
120
263
688
260
25.5
940
17
37

248
25
225
55

26

62
63
75
78
97
97
8.5 8.25

Faipari vállalatok:
Merkurfa
10 10.75 10.5
Cserző
19
20
19
Dunaharaszti
1515.25
15
Egyesült fa
48
49
48
18 18.5 18.5
Fornir
780 840 840
Guttmann
153 165 163
Hazai fa
13 14.5 13.5
Honi fa
5.3 5.7 5.7
Kórösbányai
15 15.75 15.25
Kronberger
113 116 115
Lignum
22.5
— 21.5
Amerikai
8.5
9 8.5
Erdő
155 160 155
Magyar Lloyd

I.

Malomsoky
Nemzeti fa
Lichtig
Ófa
Rézbányai
Szlavónia
Nasici
Viktória bútor
Zabolai
Zentai
Thék gyár
Hitelfa

U.

III.

18
280
8.53
610
—
93
2450

17.5
275
8.5
600
150
92
2400

135 143
180 200
60
35
36

137

17
275
8.4
580
150
85
2275

180
60
36

Különféle
vállalatok:
Ált. gázizzó
18
1918.25
Ált. Osztr. Légsz. 820 860 850
Bárdi
14
—
14
Baróti
9.5
11
10
Bóni
88
95
89
Brassói
380 405 403
Chinoin
30
32
31
Corvin-film
13
—
13
Danica
120 133 125
Diana
9.25
10 9.5
Dorogi gummi
24 25.5 24.5
Déli cukor
575 610 608
Dunánt. sertés
73
—
73
Cinner Szalámi
5.8 6.25 5.8
Égisz
51.5 53.5
52
Izzó
743 750 74 J
Unió textil
17.5
18 17.5

Horv. cukor
Just izzó

Gyapjumosó

775 800 775
9

9.8

9.6

68

74

70

Papír-ipar
42
45
43
Részvénysör
160 163 162
Szövő és kötő
58
—
58
Spódium
18i 185 182
Temesi szesz
107 110 109
Felien
Wernstadti textil
—
—
—
flóra
190 195 193
Fővárosi sör
28.5
32
30
Goldberger
80
84 83.5
Gschwindt
275 300 296
Halkeresk.
26
28
27
Hungária Mütr. 225 235 236
Juta
— 180
Jacquard
— 110
Karton
90
88
Gróf Keglevics
18
18
Keleti
46 45.5
Királyautó
8.5
8

I.
1L UL
62
64
62
Királysör
10.75 11.5 10.7
Klein
125 130 125
Klotild
9 9.5
9
Fructus
32.5
35 33.5
Győri fest.
Polg. sör
515 540 520
Krausz szesz
60.5
68
66
Ligetszanat,
21.5
22 21.5
Cukoripar
3775 3925 3875
233 268 255
Lámpa
315
— 315
Auer
91
95
92
M. Kender
Őstermelő
265 273 271
Pamut
296 313 305
Gumi
285 335 316
Részr. Szalámi
14 15.5 15.25
Vasúti forgalmi 260 274 270
MaroBv. Petr.
105
— 105
Georgia
625 640 638
Mezőh. cuk.
360 395 383
Interrexim
30.5
32 31.5
Óceán
40
42
42
Olajipar
88
99
98
Pannónia sör
14
—
14
Phöbus
45
—
47
Püspöki
20
21
20
Royal-szálló
182 190 182
Schwartzer
Star film
30
36
36
LukácsfUrdö
10 10.5
10
Szikra
74
75
74
Stummer
1750 1850 1825
Szegedi Kender
370
168 177 176
Telefon
135
155 143
Temesi sör
50
59
Tokaji bor
52
23
22
Török
17.5
86 85
Turul
85
33
32
Unió szinház
30
9
Szolnoki
9.5 9.25
43
Vasm. Vili.
—
43
48
Vili. Pezsgő
50
49
Wander
Zagyvapálfai
48 49.5
49
Hangya
30
31
30
Elővételi jogok
Concordia
31
32
Hofherr
35 39.5
Bauxit tröszt
75
85
Kőrösbányai
1.8 1.95
Király malom
23
26

MÁST

Házat, földbirtokot, nyaralót, gyümölcsöst, szölöbirtokot, telket, üzletet

HA NEM K É R I

(minden szakmából) elismerten
42
legelőnyösebben közvetít mindenkor
* 1 országos ingatlanok adás-vételi irodája
Q j & c L l szeged, Kigyó-utca 7.
Telefon 18-04.

FEKETE
950

Kasszanap

február

14.

KAP!

HATÁROZOTTAN

ncsiKÓri

S Z I V A R K A P A P I RT

Friss z ö l d s é g n i n c s !
Friss gyümölcs nincs!
A tojás és liszt drága!

ügyes háziasszony
használ:
MElNL-féle
makarónit
levestésztát
főzelékkonzervet
sűrített paradicsomot
jamet és gyümölcsízt!

33

8ZBQED

8

-m

Telefon 469.

Hradi-utca 4.
H
M i n d e n n e m ű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szőlőkötöző fonalak és h á l ó zuárt irón kaphaló.

M-

A szinház heti műsora:
opera.

Liptay István és Fia

Herczeg Vilmos
Ha Máiy
Sugár Gyula
Polgár Gyula
Viola Margit
Bellák Miklós
Horváth Böske
Borbély Sándor
Polgámé
Gimesi
kezdődik.

* Előadás a nyugdíjas színészek Javára.
N a g y nyomorban vannak a magyar nyugdíjas
színészek, akik a múltban úttörői voltak a magyar színpadi kulturának és sok-sok színpadi
sikernek részesei. A nagy világégés tönkretette
a Szinétzegyesület Nyugdijegyesületét,
amely
n e m képes a nyugdíjas színészek nyugdiját a
m a i megélhetési viszonyoknak csak megközelítően is folyósítani. A Szinészegyesület
kezdeményezésére az ország összes színházai előadást rendeznek a nyugdíjas színészek javára
és ebből a szomorú, de szép és kötelességszerű
akcióból a szegedi szinház február 4-én veszi
ki a részét, amikor is a Rang is mód és Géczy
István egyfelvonásosa: a Komédiások
kerül
színre S. Fáy Szeréna, Stella G y u l a és
Malány
Antal fővárosi színjátszók vendégszereplésével.
Hihető, hogy erre az előadásra, m á r az ok miatt
is, egy hely sem marad üresen a színházban.
* A h á r o m g r á c i a . E g y bét óta minden este,
meg nem csappant érdeklődés mellett kerül
színre a revü-operett, amely esztendők óta a
legnagyobb pénztári sikere a színháznak. A
kedves és melodikus Lehár-muzsika,
a látványos és tetszetős kiállítás és a m i n d frissebb
előadás á l l a n d ó vonzerőt gyakorol a közönségre,
amely sok tapssal honorálja a színjátszók szereplését és a harmadik felvonás előtt a zenekar
játéka mellett az „apacs-nótát" egyre ujráztatja,
sőt énekli is.
* H á a z m a n n mai hangversenye Malecky Biarka betegsége miatt elhalasztatik. S i á a z Edith és Bihari
Sándor, a szegedi szinház népszerű énekművészei február 11-én együttes ária- és dalestélyt adnak, jegyek
4—15.000 koronás árban Harmónia árusítja.

K ö s z v é n y ,

c s á ~ c u m a ,

520

T o k a j i

Kapható Miadan

C h l n a

K R I E Q N E R

legelőnyösebb

(Endrényi könyvkereskedés mellett) elvállal mindennemű
szőrmejavitást és á t a l a k í t á s t
„,

Vágott harcsa kapható.
M a és mindennap élő tiszai
fehér

halak

(keszeg)

méltányos

áron

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

Nyolc kat. hold jó feketeföld Szeged melleit, köves országúton,
fele búzával bevetve, holdankint 6 és fél millió.
Négy és fél kat. hold prima feketetöld Kettőshatárnál alkalmi áron
Egy és fél kat. hold jó feketeföld Sándorfalvi útnál, 12 millió.
A szatymazl vasúti vonalon 100 hold föld, holdankint 1 mázsa
rozs lelépésért átadó.
Vedresházán 11 kat. prima föld (fekete) igen olcsó áron.
Sándorfalván gazdálkodásra alkalmas szép magánház nagy telekkel, olcsó árban.
A Kossuth Lajos-sugárut mellett hatalmas uj bérház sok melléképülettel. nagy udvarral, kerttel, haláleset miatt potom áron.
A Nagykörút mellett uj cseréptetös magánház 3 szobás lakásial
külön két szobás lakással, nagy udvarral, melléképületekkel a r
egész rögtön beköltözhetö, lakó nincs, 60 millió.
Belvárosban aszfaltos főútvonalon, cseréptetös szén magánház
azonnal beköltözhetö 3 szobás uri lakással, fürdőszobával, viz
villannyal, nagy kertlel, melléképületekkel, 80 millió.
Nagykörút mellett gazdálkodásra alkalmas uj magánház, cseréptetővel, két szobás lakással, istálló, kocsiszín stb., az egész röetön
beköltözhető, lakó nincs, 25 millióért.
Nagykörút mellett vadonatúj uri magánház, adómentes, cseréptetővel, 3 szobás uri lakással, melléképületekkel, nagy udvarral,
villannyal, az egész rögtön beköltözhetö, lakó nincs, alkalmi áron.
Szent István-téren ipari vállalatnak, gyárnak megfelelő nagy raktárhelyiség, nagy udvarral, 6 évre bérbe kiadó.
Kossuth Lajos-sugáruton szép nagy üzlethelyiség uri lakással, viz,
villannyal, azonnal igen olcsón átadó.
Széchenyi-témél elsőrendű nöi kalapszalon olcsón átadó.
Bel- és külvárosban jómenetelü vendéglök lakásokkal olcsón átadók.
Szent István téren nagy fűszer- és terményüzlet betegség miatt
azonnal átadó.
Szilléri-sugáruton szép nagy bérház felerésze 15 millió koronáért.
Ujszentivánon, közel az állomáshoz, szép uj magánház 1200 négyszögöles telekkel, olcsón eladó
Szőregen egy szép nagy házhely alkalmi áron.
Mars-téren jómenetelü vendéglő két szobás lakással, berendezéssel, alkalmi áron.
Paprika-utcában szép magánház, cseréptetős, beköltözhető két
szoba-konyhás lakással, 30 millióért.
Fentieken kivül még számtalan magán-, családi és bérházak,
földek, üzletek minden szakmából nálam a legolcsóbb alkalmi ároa
megvehetők. Keresse fel bizalommal
központi nagy ingatlanforg. irodáját Szegeden,
Sxéchenyi-tér 6. (törvényszék átell) Tel. 10-54'

Kötött

Telefon: 3—85.

Egy bútorozott szoba
azonnal kiadó.

munkák

7 u r i r l r l n n Ryapjufeldolgozó ipartelepén
J L W l u n i I I t ; Festő utca 4. sz. (Felsővárosi
templomnál. - B « R K A T * S . - Q Y J * R I A R A K Tisztán mosott gyapjút
veszek
és k é s z á r u é r t c s e r é l e k .
es

83

Cim a kiadóhivatalban.
Rochefort

Olcsó v á s á r !

s a j t h o z hasonló izű
sovány

érett erős túró
kilója J Q O O

Központi

Óra, ékszer, gramofonlemez, öngyújtó,
zseblámpa stb. o l c s ó
áron]

TÓTH
" L -

korona a

Apróhirdetés.
B v v f t t bármily mennyiségben, férfiruhát, iehérnenrtit a legmagasabb árban veszek. Weiesenberg,
Attila-utca 8.
905

Ól*ásv

Kölcsey-utca 7 .

Tőrt arany, ezüst, brilliáns,
.

régi pénz

Tejcsarnok rl.

minden fióktejcsarnokában.

/ I

beváltása.

Nagy javitó műhely!

89

KEZIMUNKAHAZ"

Szeged,
Ajánlja

99
Kölese

y-a t c a 10. s zám. + Telefon:

gyapjú- és selyemfonalait

a legméltányosabb

r i S C H t R

13—50.
árakban.

I Z S Ó .

BÚTOROZOTT SZOBA
különbejáratu, a belvárosban kiadó. Tudakozódni
lehet Friedmann posztókereskedőnél, Korzó Moziház, városháza mellett.

Petőfi S.-sugárut 1. sz.

Petykó Károly divatszücsüzlete
Kelemen-utca 7.

lebonyolítása

Szegedi Bankegyesületnél.

a

zománcedény és gépiizleiét,
76
K T tlőnySsen vásárolhat " B a Korzó Mozi
házban.
Javított v a r r ó g é p e k r a k t á r o n !

Budapest, Calvln-tír

Tőzsdeügyletek,
hetipénzek

Eladó sarokfelek
Tekintse meg Szántó Lajos

Egyedüli készítő:

g y ó g y s z e r t á r

a Bélmagijarország
Hirlap- és Nijomdavíllalat R.-T.-nál

m e l l e t t !

V a s b o r i

gyógyszertárban.

HYOMTATTÍNYAIT

Tőkéseknek a legelőnyösebb befektetés 1 Tárgyalás csak
személyesen D r t V I D Q 7 Q C n
ingatlanforgalmi
irodájában, Kossuth Lajos-sugárut 9. Telefon 10-42.
Teleknagyság 230 négyszögöl.
Btt

^

E T Z f F f f i & M í
R É P A
R Á T Ö R .
Vérezsgénysée, idegesség ellen a világhírű

A szerkesztésért ideiglenesen felelős: FRANK JÓZSEF.
Kiadótulajdonos: Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T.
Ryomatoít a Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged.

v á r o s h á z a

274

müasztalos és esztergályos, Polgár-utca 27. sz.

A három grácia.
Revü-operett 3 felvonásban. Írták: C. Lombardo és A.
Willner. Átdolgozta: Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzette:
Lehár Ferenc. Rendező: Rátkai S. Karnagy: Takács A.

Az előadás fél 8 órakor

Álló villanylámpa állvány és facsillárok
nagy választékban kaphatók, ugyanott zongoraszékek is.

A városi szinház mai szinlapja.

SZEMÉLYEK:
Trottoni
Elena, unokahuga
Csasati Carlo gróf
Leonid, detektívfőnök
Marietta
Spaghetti, színművész
Ninetta
Trittinó
1. táncosnő
2. táncosnő

Eladó házak, földek, üzletek!

Varga Mihály J S . Szeged

Művészet

CsfitörtOk: / három grácia operett.
Péntek délután: ifjúsági előadás Rigoletto,
Péntek este: A három grácia, operett.
Szombat délután: A bőregér, operett.
Szombat este: A három grácia, operett.
Vasárnap déiután : Üldöz a pénz, operett
Vasárnap este: A három grácia, operett.

Szeged, 1914 j a n u á r 31.

gyapjufonalak yg-j
n e k b e n és nyersen, a m e r i k a i felvető és
b e s z ö v ő f o n a l a k , leverők, s z ö v ő s z é k e k
a legjobb minőségben legjutányosabb árban

készíttesse

Telefon 16-34.

különféle szín és
méretben kaphatók

V a e e

^leüszőnyegszövö
Szeged,

Ski

Nagy

választék

műhelyében

Boldogasszony-sugárut
kész

Megrendelések elfogadtatnak.
B u d a p e s t i

n a g y b a n i

á r a k !

1

szőnyegekben.

— T e l e f o n :

6

14

L £ J 4 D E S B E R G cemenfáruáyárában

B á l i és e s t é l y i

ruhák

vegyileg tisztítása és kívánatra minta uián! festése soronkivil készül
I
kelmefestő és vegyiruhatisztító ipartelepén, Kazinczy-utca 14. Telefon: 10-75.
L U C Z a
J O Z S C T F/ó/cűz/efeA: Mikszáth Kálmán-utca 9. sz. (Valéria-tér), Olzella-tér 3. sz.
és Kiskunfélegyháza. — KfllSnlegeaaég« A tisztításra adott férfiruhákon kisebb javitás teljesen díjtalan. 823

WyűLBŐRT

Mindenkinél magasabb árban vásAroIunlc

Rosner Ödön és Társa
Szeged,

Petőfi Sándor-sugárut

12.

Telefon

,C8
14—47.

