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Elmélkedés a világban levő
különböző romlásoknak okairól.
Köztudomásúlag mindazokhoz a bkokhoz,
melyek ma az egész emberiségei, de kiváltképen ezt a szerencsétlen, megnyomorított, kis
országot sújtják, semmi köze a világháborúnak.
Minden bajoknak okozói a szabadkőművesség,
a destruktív sajtó, meg az izmus
különbözö
válfajai. Liberalizmus, radikalizmus, szocializmus. A kommunizmus már nem tartozik ebbe
a sorozatba, lévén az nem ok, hsnem okozat,
az állambölcselet legújabb iskolájának tanítása
szerint egyenes következése az előbbi rothasztó
tényezőknek.
Annyira közismert igazságok ezek, hogy bölcs
opportunizmusból hirdetik nagyrészben azok is,
aki& nem is olyan régen szabadkőművesnek,
liberálisnak, radikálisnak, vagy szocialistának
hirdették magukat. Hirdeti például a szent ügyhöz mért apostoli buzgalommal Zsirkay Jáno3,
a Tüz néhai szerkesztője, aki az általa méltó
felháborodással rothaszíónak bélyegzett Szegedi
Naplót
annak idején igen szép entimllitarista
cikkel örvendeztette meg, egy másik szegedi
ujcágban megírta, hogy aki pogromot hirdet,
vagy vallási vitát provokál, átkosabb ellensége
az országnak, mint a szerb vagy a román, az
Ember cimü újság hasábjain pedig baráti kézszorítását és újévi üdvözletét küldötte bizonyos
destruktív felekezetű és gyászos emlékezetű
Göndör Ferencnek. A következetesség igen szép
erény, de Zsirkay János és vele együtt nagyon
sokan, akik az októberi forradalom idején hangadó szerepet vittek, valószínűleg ráeszméltek
Bismarck mondásának igazságára, begy cssk az
ökör következefe3 és cssk a kutya mege égedett. Ez adja meg nekik az erkölcsi jogcímet
mindazon izmusok megbélyegzésére, melyeket
maguk is segítettek csináln..
Nálunk forradalom volt 1918 októberében és
1919 márciusában. Nem olyan, mint 1848 márciusának idusán. Az októberi forradalom egy
vesztett háború nekikeseredett hangulatában, a
csalódottságnak, hiábavaló tömérdek véráldozatnak jegvében, az állami és társadalmi bomlás tüneteinek közepette született meg. Az uj
márciusi forradalom pedig a kloakák szemeiját
öntötte ki az utcákra és szennyes áradat formájában söpört végig az országon. Mesterei az
orosz példát akarták a magyar talajba átültetni,
ahol immár hetedik esztendeje vonaglik a társadalom, gazdasági élet és civilizáció.
Oroszország az iskolai példája a teljes és
tökéletes társadalmi felborulásnak, pedig hát
amilyen köztudomásúlag nálunk a destruktív
tényezők voltak a romlás okozói, olyan köztudomásúlag
Oroszországban nem volt se
szabadkőművesség, se szabad sajtó, se liberalizmus, se pedig radikalizmus. Oroszországban
a cárok atyáskodó kormánya gondoskodott
mindezen bomlasztó eröfcnek a távoltartásától. Még a zsidók se nagyon okozhatták az
°rosz forradalmat, mert letelepedésük csak az
úgynevezett zsidó-rayonban volt megengedve, a
forradalom pedig tudvalevőleg Moszkvában,
"étervárott és a hadseregben tört ki.
1789-ben is a francia forradalmat nem valami
szociális intézkedésekben és szabadságokon
gazdag éra előzte meg, hanem a Lajosok uralkodásának sorozata, akiknek ideje alatt jogtalan
VO T BZ ország népének túlnyomó része és
koldusbotra jutott, aki nem született bele véletg. nü > a kiváltságosak valamelyik rendjébe,
' / " " l e i é menve a történelem során, akár a
sirályát lefejező Angliában, akár a németországi
Wrasztlázadásnál, akár egészen régen az antik
Kómában, meg lehet állapítani, hogy a forradalmak mindig az elnyomások és társadalmi
igazságtalanságok
periódusaira
következtek.
Kitörésük mindig annál erősebb volt, mennél
n
«gyobb mértékben gyülemlett fel az igazság-

talanság, jogtalanság és mellöiötlség érzése a
tömegekben.
A forradalom rombol és értékeket pusziit, az
kétségtelen. A poütikii tudomány meghatározása
szerint minden forradalom rengésszerü jelenségekkel súlyosbító- átmenet egy relatív társadalmi stabilitások az állapotából egy másik
társadalmi stabilitásnak az állapotába. Az államférfiúi és politikai okosságnak törekvése tehát
csak az letie', hogy a rengésszerü jelenségeket
kiküszöbölje és amikor a stabilitásnak az álla-

31-ik szám.

potában van, megszűntesse az okokat, amelyek
elégedetlenség felkeltésére alkalmasak. Egy okos,
előrelátó és szociális politika, amely munkaalkalmakat teremt, amely letörli a könnyeket és
kiszedegeti a töviseket a társadalom t edéből,
jobban szolgálja bármely országnak belső Ekéjét
é i biztonságát, mint a két oldalról is e!k vetett
bűnök hánytorgása, a megtorlás és a felelőtlen
elemek politikája. A kormányzás n e n a vissza*
felé való nyelvoltögelés, nanem az előrelátás
tudománya.

A miniszterelnök tanácskozni kiván az ellenzék vezéreivel.
(A

Szeged

budapesti

tudósitójától.)

Rassay

Károly az ellenzék megbízásából a miniszterelnök elé tárta a liberális polgárság sérelmeit.
A tanácskozás csaknem egy óra hosszat tartott.
Bethlen
htván gróf azt az óhaját fejezte ki,

hogy értekezletre szeretné összehívni

az ellenzék

vezéreit. Rassay beszámolt erről az ellenzéknek.
Értesülésünk szerint Bethlen gróf a szociáldemokratákon kivül Vdzsonyit,
Ugrón
Oábort,

Rassayt,

Szilágyit

és Létayt

fogja

egybehívni

tanácskozásra.
Debrecenben csak pótválasztás lesz.
A debreceni választás ügyében fordulat állott
be. Rakovszky
Iván belügyminiszter megvizsgálta a felterjesztési iratok alapján a debreceni
központi választmánynak a legutóbbi választás
ügyében hozott döntését és ennek eredroényekép
a központi választmány határozatát
megsemmisítette. A miniszter hlyen ertelcriü döntése után
Debrecenben nem lesz uj választás,
hanem az
el*ő eredmény ahpján pótválasztás
lesz
Nagy

Vince és Haendel

között.

A miniszter ilyen

értelmű választ adott a nemzetgyűlés szerdai
ülésén Rupert keddi interpellációjára.
Hegymegl

Kiss Pál bünvddi
debreceni központi

feljelentést
választmány

akarja deríteni, vájjon

felsőbb utasításra

a

tőrtént- e.

akar tenni a
ellen, mert ki

válasdmány

döntése

Peidlit nem hivták Londonba. (?)
London,
február 6. (MTI.) A britt sajtó a
következő Reuter táviratot közli: Arra a hirre
vonatkozólag, hegy a magyar szociáldemokrata
párt vezéreit Londonba hivták volna meg, hogy
itt Ramsay Macdonald miniszterelnökül a magyar hel>zetet megbeszéljék, hivatalosan megállapították, hogy ezek minden alapot nélkülöznek. Ilyen meghívás sen közvetve, Lsem közvetlínül nem tőrtént meg.
Eltolódott a lakásfölezabaditáe
határideje.

Vass József népjóléti miniszterhez kérdést
intéztek arról a tanácskozásról, amelyet a reszortmiszterekkel a lakáskérdéssel kapcsola os
ügyekben folytatott. A népjóléti miniszter ugy

Megsemmisítették

nyilatkozott, hogy a tanácskozások, amelyeket
a kereskedelmi és pénzügyminiszterrel folytattam,
nem a lakáskérdés körül forogtak, az építkezési

hitet kérdéséről tárgyaltunk és ennek eredményeképen sikerült az építkezési hitel kereteit fel-

emelni. A lakásforgalom terén a szabadforgalom
már csaknem teljesen helyreállt, csupán bérekben van még megkötöttség. JA teljes felszabad í t s tekintetében, amelyet eredetileg 1926,
november havára kontempláltak,
időeltolódás

állott be. A korább kontemplált időn túlra várható csak a lakások felszabadítása.
A szabadforgalomban
a békebeli lakbérek
2500-3000szeresét lehet számítani.

Nincs döntés a z osztrák-megyat*
valutaegyezményben.
Az osztrák-magyar deviza- és va'utaforgalom
ügyében az összes érdekeltségek bevonásával
szerdán értekezletet tartottak. Hivatalos nyilatkozat szerint szerdán keüett volna döntésnek
lennie. A döntést azonban nem hozták meg a
igy az egyezmény aláírása sem történhetett meg.
A kereskedelmi miniszter válasza
az Országos Központi Árvizsgáló
Bizottság működéséről.
A budapesti kereskedelmi és iparkamara felterjesztéssel fordult a kereskedelmi miniszterhez az uzsora bíróságok működésével kapcsolatos sérelmek, árrazziák, az OKÁB működése, az
OKAB szakértők szereplése és sz OKAB-nak
az ipari jogosítvány kiadásainál adott véleményezési joga ügyében. A kereskedelmi miniszter válaszában a következőket közölte a kamarával :
Nem tartja indokoltnak és célszerűnek, hogy
az OKAB egyes esetekben hivatalból köteles
legyen a Devizaközpont szakvéleményét kikérni.
Az úgynevezett razziák már rég óta megszűntek, az árellerőrzés csupán arra vonatkozik,
hogy az OKAB kiküldöttei a kirakatokban kiirt árakat feljegyzik a fe'tünöen magas árak
további megvizsgálása végett. A miniszter végül közli a leiratában, hogy maga sem óhajtja
fenntartani a jövőben ezt a joggyakorlatot, hogy

az üzletnyitást
kérelmekkel
kapcsolatban
OKAB-nak véleményezési szerepe legyen.

az

a debreceni központi választmány döntését.

A belügyminiszter válasza Rupert interpellációjára.

(A Szeged budapesti tudósitójától.)

A nem-

rMavülés szerdai ülését háromnegyed 11 órakor
nyüotU meg Pesthy Pál. ale'nök. Mielőtt a napirendre áttérnek, bejelenti, hogy a tegnapi ülé-

senem téves intézkedés történt az ő részéről,
akkor amikor Rupert Rezsőnek a mentelmi
bizottság elé való utasítását javasolta. Sem az
intézkedés sem az ennek alapján
hozott határozat nem felel meg a házszabályoknak.
Kéri
a nemzetgyűlést, hogy nézzék el ezt a tévedést

és a határozatot

tekintsék tárgytalannak.

(He-

lyeslés.) Minthogy azonban Rupert Rezső részéről a sértés m^gis fennforog, utólag utasítja
rendre.
, , ,
Ezután a földbirtokreform-novella
tárgyalására térnek át.

részletes

Farkas
Tibor a tanácskozóképesség megállapítását kéri. Tekintettel arra, hogy 30 képviselő
van jelen, a Ház tanicskozóképtelen s elnök
az ülést 5 percie felfüggeszti.
Szünet után Nagyatádi
Szabó
István szólalt fel:
— A 7. § . 2. bekeidését kellene tárgyalni,
miután azonban a nemzetgyűlés az első bekezdés 2. részét törölte, a 2. bekezdés tárgytalanná vált, azért ennek törlését kéri. A Ház
ilyen értelemben határoz. A harmadik pontnál
Gaál Gaszton a bekezdés törlését kéri. Nagyatádi kifejti, hogy a 3. pont azt tartalmazza,
hogy ha a szénbányavállalatok ipari telepekre
akarnak a községekben telkeket vásárolni, akkor
az ilyen üres telkekre nincs elővásárlási joga a

SZBQBD
földmivelésügyi minisztériumnak. A szakasz
fenntartását kivánja. Elfogadja Gaál Gaszton
indítványát, hogy a fürdőtelepek is mentesittessenek az elővásárlási jog alól. A nemzetgyűlés
a szakaszt Gaál Gaszton módosításával fogadja
el. A 7. szakasz utolsó bekezdését a földmivelésügyi miniszter indítványára törlik.
Ezután áttértek a 8. szakasz tárgyalására.
Gaál Gaszton indítványozza, hogy a szakasz
első bekezdését törö jék, inert a bekezdés szerint
a belsőségek szintén elveketök, épp ugy. mint
a 7. szakasz szerint. Hosszabb vita ulán Czettler
előadó stiláris módosításával fogadják el a
bekezdést.
A 2. bekezdésnél Szeder Ferenc azt a módosítást ajánlja, hogy a háború aiatt szerzett, 50
holdig terjedő terület ne legyen háborús szerzeménynek tekintendő.
Az indítványt elvetik, a 2., 3. és 4. bekezdést eredeti szövegűkben elfogadják.
Az 5. bekezdésnél Gaál Gaszton ajánl módosítást az okleveles gazdák javára,
Szilágyi
Lajos e hadiözvegyek, h»diárvák, volt katona?,
tisztviselők javára, Meskó Zoüán viszont a
háborús vagyon szigorúbb igénybevételére tesz
indítványt. Majd Baross János két haározati
javaslatot terjeszt be. Az egyik az, hogyha régi
birtokosok birtokuk eladása révéti szereztek a
háborúban uj birtokot, ez az uj birtokuk ne
tekintessék háborús szerzeménynek. A másik az,
bogy az állami megváltást terjesszék ki az
1848 uláni vétel utján szerzeit egyházi birtokokra is.
Ezután Nagyatádi
föld nivelésügyi miniszter
reflektált az elhangzott felszólalásokra. Baross
János első indítványéra vonatkozólag kijelenti,
hogy a novelia gondoskodni kiván arról, hogy
az olyan fö!dmivesekné), akiknek családjuk
fenntar'ására szükségük van a háboiu aiatt
szerzett birtokra, a biróság tekintsen el a teljes kisajátítástól. Gaál Gaszton módosítására
pedig kijelenti, hogy a novella későbbi rendelkezéseiben az okleveles gazdák védelemben részesülnek. Kéri a bekezdésnek az előadó stiláris módosításával való elfogadás*?. A Ház ily
értelemben határozott.
A ha'odik bekezdés tárgyalásánál Dénes István uj bekezdést ajánl, amely nzerint ne legyen különbtég a 1Ó0 (s a 200 év előít szerzett birtokok ! özött. Az egész bekezdés eltörlését kéri. A nemze;gyülés a miniszter felszólalása uián az indítványokat elveti és a bekezdést eredni szövegben fogadja ei.
A délutáni ülés.
A délutáni ütést öt őrskor nyitotta meg
Pesthy Pát alelnök. A javaslat 8 ik szakaszának
hetedik bekezdését Baross Jáncs. Farkas Tibor
és nagyatádi Szabó litván felszólalása után az
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előadó módosításával fogadják el. A nyolcadik
bekezdést is változatlanul fogadja el a Ház. A
kilencedik bekezdés teljes törlését kivánja Gaál
Gaszton. Szeder Ferenc pedig kifejti, hogy a
földreform célja nem lebet a középbirtokok elvéiele, hanem a háború alatt szerzett nagybirtokok felparceliázása. A Ház ezt a bekezdést
is az eredeti szöveg szerint fogadta el.
A kilencedik szakasz 1. és 2-ik bekezdését
szintén változatlanul fogadták el. A harmadik
bekezdésnél Zsitvay
Tibor indítványozza, hogy
a katolikus tanitórendek földbirtokait, ha nem
is mentesitik a kisajátítás alól, legfeljebb hoszszabb lejáratú kishaszonbérletek formájában
vegyék igénybe.
Grieger Miklós és Drózdy
Győző felszólalása utan az elnök napirendi indítványt tesz,
amely szerint a Ház holnap délelőtt 10 órakor
folytatja a novella tárgyalását.
Ezután az interpellációkra
tértek át.
A belügyminiszter válasza
Rupert interpellációjára.
Mindenekelőtt Rakovszky
belügyminiszter válaszol Rupert Rezsőnek a debreceni választásról elmondott interpellációjára. Megáll pitja,

hogy a szavazatszedő
tás történt.

De

bizottság részéről

viszont

megállapítja

mulaszazt is,

hogy ezért a központi választmánynak
uj választás elrendelésére nem volt joga. Végül megáiiapitjR, hogy a belügyminiszternek
joga van
beavatkozni
akár hivatalból, akár felebbezés
folytán, ha a központi választmány részétől
szabálytalan eljárást tapasztal. Ezek megállapítása után — mondoita Rakovszky belügyminiszter — a köveikejő határozatot hozis :
A központi választmánynak f. évi február hó
1-én tartott ülésében hozott azon határozatát,
mely az 1924. évi január 28., 29. napjain megtartott
képviselőválasztásra vonatkozólag arra az álláspontra helyezkedvén, hogy a választás eredménye
meg nem állapitható, uj választást rendel el, felebbezés következtében felülvizsgálván a törvényesség szempontjából, megsemmisítem
s a köz-

ponti választmányt felhívom, hogy a pótválasztás
elrendelése érdekében a választási rendeletben előirt határidő tekintetében hozzon uj határozatot.

Amennyiben mulasztások történtek a választás
körül, ezeket fegyelmi vizsgálat tárgyává fogják

tenni és haladéktalanul megindítják majd a fegyelmi eljárást.
Ezután fzóvá fetíe Rakovszky
belügyminiszter,
hogy a mult ülésen Rupert interpelláló képviselő ős a közbeszólók sértéseket engedtek
meg maguknak vele — a miniszterrel — szemben. A sértések, úgymond, abban a tudatban
történtek, hogy sem a biróság előtt, sem más
uton elégtételt nem kérhet az elkövetőktől. Ilyen
sér'ésekkel szemben védekezni méltóságán alólinak tartja. (Itt Rupert, majd Propper
Sándor
közbeszólnak. Utóbbi ezt mondja: Külön
szov-

Sem okom, sem kedvem nincs hozzá, hogy ennek a magyarul most megjelent regénynek a meTalán szokatlannak tetszik, ha magam irok egy séjét huszonöt-harminc sorba lesüritve kivonatolkönyvről, amelyet én fordítottam magyarra. Az jam. írókat, akik társadalmi problémákat tárnak
ismertetés azonban nem a fordításnak, hanem az föl és ezekről a problémákról van is mondaniírónak és a könyvnek szól. Az iró korunknak egyik valójuk, kivonatolni nem lehet. A házasság, morálegnagyobb irója és gondolkodója, H. G. Wells, lis, társadalmi és gazdasági vonatkozásaival kéta könyv cime pedig, amely most jelent meg ma- ségtelenül modern életünknek egyik legnagyobb
problémája, melyet az úgynevezett középosztálygyar fordításban,
Házasság.
Wells, aki körülbelül huszonöt esztendeje fan- nak a legtöbb gondolkodó tagja a saját személyétasztikus regényekkel kezdte meg irói karrierjét, ben is tapasztalt. Valamennyien, akik nem születnéhány esztendő óta teljesen áttért a társadalmi tünk bele a milliókba és akik az életben egyéb
élet legnagyobb problémáinak boncolására. Mint célt is keresünk a kincsek felhalmozásánál, egy
ö maga mondja egy rövid önéletrajzában, először vagy más formában mind végigéltük a Wells renevet és népszerűséget keresett, hogy egy irodal- gényében szereplő Trafford professzornak a lelki
milag fémjelzett névnek a birtokában elmondhassa ! dilemmáját, aki nem tudja összeegyeztetni a maa véleményét azokról a nagy kérdésekről, amelyek ' gasabb hivatást az élet apró követelményeivel.
valamennyi intelligens embernek a lelkében élnek, Vonz az elmélyedés, a tiszta tudás, az élet céljáőt magát töprengésre késztetik és cselekedeteit nak keresése, de leköt a napi szükség és aprómozgatják. A legnagyobb Íróknak csodálatos sze- pénzre, rézre és papirra vagyunk kénytelenek felrénységével azt mondja magáról, hogy ő tulajdon- váltani a csillogó aranyat. Azt hiszem, nagyon soképen nem meseköltő és meglátásait csupán azért kan lesznek ugy vele, akik ezt a könyvet e olvasöltöztette regények formájába, mert igy remélhette, sák, mint én voltam vele és ketten, akik kefelehogy a legszélesebb körök is megnyílnak társa- vonatban elolvasták. Valami furcsa borzalommal
dalmi tanai számára. Egész egyénisége idegen a fogják letenni, mert magukra ismernek benne.
l'art pour l'art elvétől; nála a forma csak eszköz Wells regényeinek legnagyobb erőssége ugyanis,
hogy alakjai mind határozottan megrajzolt, erős
reális célok szolgálatában.
A Házasság
csak egyike a nagy társadalmi re- körvonalú egyéniségek, akik egyéni eletet élnek,
gények sorozatának. Tono-Bungay
a modern ka- de amellett típusok is, akik egész korokat, osztápitalizmus regénye, Az uj Machiavelli,
amely két lyokat és csoportokat személyesítenek meg.
éve jelent meg magyarul, a politikában működő
A másik nagy erőssége Wellsnek a megfigyeléesők elemzése, a Hazassag
az elvont tudomány sek hihetetlen élessége. Milyen mélységes igazság
iránti szeretetnek az összeütközése a család, a van például abban a kis megjegyzésben, hogy
feleség, az élő asszony iránti kötelezettséggel. Kö- vannak a léleknek és szivnek titkai, amelyeket követi ezeket a regényeket A püspök lelke, a formai zölni merünk bármely futólagos ismerőssel, de
és a lélekben élő vallásos hitnek a problémája. rettentően súlyos voltuknál fogva nem merünk ráEz és Britling ur, aki a világháborút nézi az át- bízni azokra, akik hozzánk legközelebb állanak.
lagon felüli intelligenciájú angol polgárnak a szem- Hányan érezhették már azt, hogy minden házasszögletéből, még nincs lefordítva magyarra.
ságban be kell következni annak a napnak, mikor

Házasság.

jet a magukéi
Az elnök
mindkét közbeszólót
rendreutasítja.
Majd gróf Hoyos és Nagy Ernő
szólalkoznak össze.)
Ezután Szijj Bálint a felekezeti tanitók érdekében interpellál. Kabók Lajos az élőállatok
kivitelének korlátozásáért, Mózer
Ernő a jegyzők kedvezményes vasúti jegye érdekében interpellált. Kiss
Menyhért azt kérdi, miért nem
kézbesítették még ma sem nz érdekelteknek a Prónay-pör Ítéletét s hotiy katonatiszt-e Prónay, akiről nemrég a miniszter még
pör eiőtt azt mondta, hogy nem katonatiszt. Az
interpellációkat kiadják a szakmini: ziereknek.
Ü'és vége 5 órakor.

A városi adóhivatal átalakítása.
A város közigazgatási életének egyik vezetőszerepet játszó egyéniségétől kaptuk a következő sorokat:
„— A Szeged több izben rámutatott már arra
a tarthatatlan helyzetre, amelyben a városi adóhivatal szük volta és célszerűtlen elhelyezése
miatt ugy a nagyközönség, mint a hivatal tisztviselői szenvednek. Belátta ezt maga a város
hatósága is és utasította a mérnöki hivatalt,
hogy az adóhivatal kibővítésére, valamint célszerűbb elh-lyezésére részletes terveket és
kölIségvetést készítsen. A tervvázlat és a hozzávetőleges költségvetés már el is készült, de
olyan sokba került volna az átalakítás, hogy a
város tanácsa annak keresztülviteléről lemondott. Aki látja az adóhivatal napi forgalmát, az
ott szorongó és szenvedő tömeget, az nem
nyugodhat bele ebbe az elodázásba. Az adófizető polgárok joggal megkövetelhetik a város hatóságától, hogy a tűrhetetlen helyzeten
javítson és mentesítse az adófizetési kötelezettségét teljesítő polgárságot az adó befizetéssel
járó jelenlegi torturától.
Hogy a városi adóhivatal rendeltetésére egyáltalában nem alkalmas helyiség, azt az ismételt átalakítási kisérletek eredménytelensége már
több izben bebizonyította. A városi bérház nem
erre a célra épült, helyiségei, beosztása nem
alkalmasak az adóhivatal céljaira és sohasem
lehetnek alkalmasak.

Az adóhivatali mizériákon csakis egy újonnan,
külön e célra építendő épülettel lehetne segíteni.
Egy uj adóhivatali épület emelése azonban még
többs kerülne, mint a jelenlegi helyiségek átalakítása, a városnak pedig — a tanács megítélése szerint — még az a százmillió koronája
sincs meg, amely az átalakításhoz kellene. Az
a kérdés tehát, hogy honnan és hogyan teremthetné elő a város az uj adóhivatali épület
tervének megvalósításához
szükséges százmilliókat ?
a szerelmesek illúzióikat elvesztve, a hajdani mámor minden emléke nélkül állanak szemben egymással és megérzik, hogy uj alapon kell berendezni az életüket. Ez a házasság válsága, amely
annál akutabb formában jélentkezik, mennél intellektuálisabb életet élnek az érdekelt felek. Wells
regényének hősei, Trafford és felesége elmennek
Labradorba, hogy egyedül legyenek' önmagukkal
és Istennel és ott oldják meg a nagy problémát.
A megoldás elmarad, mert magának az életnek
nagy problémái, a társadalmi kapcsolatok, a férfi és
nő egymáshoz való viszonya, örökké megoldatlanok. Az elmaradt megoldásért kárpótol azonban
egy olyan brilliánsan megirt utazás a nyári Labradorban és az északi fény alatt kékesen csillogó
hómezőkön, mely páratlanul áll a világirodalomban.
Egészen sajátságos és a többi nagy angol íróktól eltérő Wellsnek a humora, mely ezüstfonál
módjára csillog végig ezen a könyvén és valamennyi regényén. A láthatatlan ember, aki mindent beállított a számításába, csak azt nem, hogy
lábára tapad a felfreccsenő sár és megszimatolják
a kutyák. Az érzelmes apa, aki azon mélázik el,
hogy feleségének halála után egyedüllétében hogy
fogják őt dédelgetni a gyermekei. A nagy kapitalista, aki körülbelül olyan mértékben csiszolódott
le a társadalmi együttműködés számára, mint egy
belső-afrikai szerecsen. A filozófusok és filológusok, akik üres szavakat vagdosnak egymás fejéhez
s a tudományuk olyan, mint a pókháló a reggeli
nap fényében az ágyú torka fölött. A félvér indián
szőrmevadász, aki elejti az ezüst rókát, ami a legnagyobb esemény a labradori trapper életében.
Túláradó örömmel rohan a fehér asszonyhoz és
arcáról leri, hogy valami nagy dologra határozta
magát. Száz iró közül kilencvenkilenc azt irná,
hogy felajánlja a vagyont érő prémet az idegen
asszonynak. Wells szormevadásza nagy lelki tusakodás után — pálinkát kér, mert azt nagyon meg"

SZEGED

Szeged, 1924 febraár 7.
Ha a város tanácsa elhatározza, hogy uj
adóhivatali épületet emel, ugy a városi bérháznak azok a helyiségei, amelyeket jelenleg az
adóhivatal foglal le, felszabadulnának és üzlethelyiségek céljaira bérbeadhatók lennének. Körülbelül husz ilyen bérbeadható üzlethetyiségről
lenne sző és annak évi bére, valamint bérelőlege bőségesen fedezné az uj adóhivatali
épület épilési költségeinek törlesztési részleteit.
Az a husz kereskedő, aki a városnak ezen
a forgalmas és előkelő pontján jutna üzlethelyiséghez, minden bizonnyal
készségesen
fizetne helyiségenkint tiz-tiz mill 6 koronát
építkezési hozzájárulás cimén az uj adóhivatal
felépitéséhe", ami kétszázmillió koronát jelentene. A husz űz'el helyiség évi bére a mai lakbérek szerint is meghaladná évente a nyolcvanszázmillió koronát. Tudjuk, hogy ezzel a fedezettel nem építhető egy monumentális adópalota, de bőven fedemé egy olyan épület
költségeit, he'yesebben költségeinek törlesztési
részleteit, amely a város egyik a közel jövőben
fel nem használandó telkén épülne fel a pöspöktéii bazárépülethez hasonló minőségben.
Ennek a földszintes épületnek ideiglenes jellege
lenne, husz-huszonöt évre azonban biztosítaná
az adóhivatal kérdésének megoldását. Ennek a
tervnek a megvalósításával a városi adóhivatal
célszerű elhelyezést nyerne, a városi bérház
környéke, amtly jelenleg szinte kihaltnak mondható, az ott elhelyezkedő uj, forgalmas üzletek
állal megelevenedne, ami a város közgazdasági
éleiét is élénkítené. Maga az adóhivatal uj elhelyezése a városnak úgyszólván semmi, vagy
nagvon kevés anyagi áldozatába kerülne, hiszen
a költségeket az üzletbérek fedeznék. Az öthatszáz millió koronás építkezés ezen'sivül sok
munkásnak és iparosnak adna kenyeret.
A terv megvalósításának komoly akadá'ya
nincs. A tervekel még a tél folyamán elkészítheti a város mérnöki hivatala, az építkezést
már áprilisban megkezdhetik, ugy, hogy őszre
már átköltözhetne a városi adóhivatal az uj
helyiségbe. A fölszabaduló üzlethelyiségeket
tehát már november elsejétől kezdve bérbeadhatná a város."
Ennek a tervnek, amelyben kétségtelenül van
sok olyan részlet, amely méltó a figyelemre és
a komoly megfontolásra, készséggel adtunk
publicitást, ha nem is fedi mindenben a mi
véleményünket. Szerintünk az adóhivatal megfelelő elhelyezésének problémáját valóban csak
egy uj adóhivatali épület oldhaja meg, azonban az ideiglenes jellegű épi kezést nem tartjuk
észszerűnek. Ha már épit a város, építsen végleges^, jellegű adóhivatal*, hiszen a költségek
között nincs olyan nagy differencia. Legfeljebb
drágították a misszionáriusok. Szinte ragyogó humorral tudja megrajzolni Wells a társadalmi reform
apostolait, a fabiánusokat, akik szervező őrületükben a fákat legszívesebben ernyőkkel helyettesítenék, a liberálisokat, akik legjobban azt tudják,
n
°gy mit nem akarnak és a szocialistákat, akik
monopóliumnak tekintik az emberi vágyak eredőlet> a szocializmust, melyhez másnak nem szabad
h
°22ányulni.
Wells meglátja és megírja ferdeségüket és félszegségüket,
pedig maga is szocialistának vallja
m
agát. A szocializmus nagy teret foglal el mostani
regényében is. Az elvek és emberek bírálatában
Anatole Francé módjára jár el, aki szintén nem
kiméli a saját párthiveit. De mégis mekkora a különbség kettejük között. Francé cinikus, aki hiúnak
és hiábavalónak tart minden emberi erőfeszítést.
Wells soha, ő mindig optimista és azt vallja, hogy
a kicsinyes érdekek, apró önzések, apró és gyarló
emberek mögött működik az emberiség közös,
nagy lelke, melynek törvényei még ismeretlenek, de
folytonosan előbbre visz bennünket.
Ezek az akkordok csengenek ki Wellsnek minden könyvéből, regényeiből és politikai írásaiból
egyaránt. A cinizmus teljes hiánya és a meggyőződéshez való fanatikus rajongás kölcsönzi Wellsnek a konvencióktól erősen megkötött angol világban a szokatlan őszinteséget is. Nem ide tartozik ugyan, de érdemes megemlíteni, hogy két
esztendeje azért vált meg a Times-tői, mert nem
v
?lt hajlandó meggyőződésén változtatni, hogy a
vijágháboru valamennyi imperializmusnak közös
bűne és a világháború által alapjaiban megrendített civilizációt megmenteni csak ugy lehet, ha
egyforma becsületes akarattal, győző és legyőzött
fogalmát félretéve, fogunk össze a megmentésére.
A Házasság
egyébként három kötet. A Franklintársulat kiadásában jelent meg Budapesten.

Tonelli

Sándor.

arról lenne szó, hogy a fölszabaduló üzlethelyiségek bérét egy bizonyos összeggel ki kellene
egészíteni, hogy fedezze a végleges jellegű építkezés költségeinek törlesztési összegeit. A végleges jellegű adóhivatalt egyszer, ha nem is
most, hát néhány év múlva, úgyis fel kell épí-

teni, tehát az ideiglenes megoldás fölösleges
pénzpazarlást jelentene csak.
Mindenesetre kívánatos lenne, ha a város
tanácsa komolyan megfontolná ezt a kérdést,
mert az adóhivatal mai elhelyezésében tovább
már nem igea tartható.
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Németországot felveszik a Népszövetségbe.
London,
febr. 6. Macdonald
miniszterelnök a J felvételéről azt mondta, hogy Németország ugyanWeekly Dlspatch
munkatársával folytatott beszél- | olyan feltételekkel, mint a Népszövetség bárgetésében Németországnak a Népszövetségbe való 1 milyen más tagját, teljesen el fogják ismerni.

héten lesz döntés a kölcsön ügyében.
Páris, február 6. A jóvátééli bizottság legközelebbi ülésén foglalkozik a magyar kölcsön
kérdésével, illetőleg a zálogjogok felfűggesztésének kérdésével. Ez az ülés vagy még e héten,
vagy a jövő hét elején lesz. Eddig azért nem
lehetett az ülést megtartani, mert a bizottság
egyes tagjai nem voltak Pá'isban s csak ma,
vagy holnap térnek oda vissza. Általában
kedvező megoldást
várnak, de azok a hirek, amelyek

a magyar kérdésről Párisból és Londonból a
napokban szárnyrakeltek, komolytalan kombinációk. A mult hét óta ugyanis, amikor a jóvátételi bizottság ezt a kérdést tárgyalni kezdte,
ez ügyben semmiféle változás nem történt és
levelezőnk információja" szerint beavatott férfiak
senkinek semminemű nyilatkozatot ebben a
kérdésben nem adtak.

Az o s z t r á k - r o m á n t á r g y a l á s e r e d m é n y e .
Bukarest,
február 6. Az az eszmecsere, amelyet egyrészrfl 1 Seypel osztrák szövetségi kancellár és Grünberger
szöveteégi külügyminiszter,
másrészről Bratianu
román miniszterelnök és
Duca külügyminiszter folytatlak, megállapított?,
hogy sz Ausz'ria és Románia közötti kapcsolatok, melyek közös politikai és gazdasági érdekeken nyugszanak, a legbarátságosabban Mindkét oldalon kifejezést nyert az az óhaj, hogy
ezek a kapcsolatok a jövőben még szorosabbak
legyenek. A megbeszélés értelmében mefegyezést irtak alá a kereskedelmi forgalomban lévő
legtöbb kedvezményről. Aláírták ezenkívül a

kiszolgáltatási
szerződést és az Ausztria és
Románia
közötti jogsegélykonvenciók
szövegét
is, amelyek hosszabb idő óta tanácskozás
tárgyai voltak. Végül a két kormány megegyezett abban, hogy bizottságot küld ki azzal a
feladattal, hogy a különbőző függő kérdéseket
barátságos szellemben mego'dás elé vigyék.
E tárgyalások főbb programpontjai a követ!
í- 1 ; , . Y x , a n a e n n » i Pénzügyi kérdés renda»f«nnv l f 2 , P -.\ 8 követelések és tartozások,
alapok és alapítványok, kiegyezések, biztositó-

társaságok stb. 2. Forgalmi ügyek, bukovinai
helyi vasutak, magántársaságok vasúti kocsijainak visszaadás?, dunai hajózás. 3. A SaintOermain-i békeszerződés értelmében a műtárgyak kicserélése. 4. Könnyítések az útlevélügyben. 5. A nyugdijegyezmény végrehajtása.
6. Az áruforgalom, különösen az állatkivitel.
A tervezett értekezlet rövid időn belü! Bécsben ül össze.

Bukarest,
február 6. Dr. Seypel szövetségi
kancellár tanácskozást folytatott Duea külügyminiszterrel. Egy órakor az osztrák követségen
reggeli voP, amelyen számos hivatalos személyiség és a diplomáciai testület tagjai vettek részt.
Délután 6 órakor a szövetségi kancellár és dr.
Grünberger külügyminiszter a román sajtó képviselőit fogadta. Este 6 óra után a külügyminisztérium termében fogad atás volt. Csütörtök délután utaznak el az osztrák vendégek
Bukarestből.
Bukarest,
febiuár 6. Dr. Seypel szövetségi
kancellár a kíséretében lévő személyiségekkel
együtt szerdán délben elutazott.

Tisztázódott az Erzsébetvárosi bombamerénylet
(A Szeged budapesti tudósítójától.)

Az Er-

zsébetvárosi Kör elkeni merénylet ügyében a
rendőrség ki akarta hallgatni a már ismert nevü
Marossy
Károlyt. Ezért Marossyt néhány nappal
ezelőtt visszahozták a főkapitányságra, ahová
már a minap megidézték. Marossy után egymásután kerültek a rendőrségre a többi gyanúsítottak is. A legfontosabb val'omást
Radó
József tette meg. Legelőször csak annyit vallott,

tudja hogy kik a merénylők. Később már azt
is elmondta, hogy jelen volt a bomba elhelyezésénél.
Az eddigi vallomásokból megállapítható, hogy

az ÉME. 9. csoportja egy egész kis terrorcsoportot alakított, amelynek
a
főirányitója
Márffy és Marossy voltak. A főirányitók elszánt
embereket gyűjtöttek maguk köré. Mikor meghallották, hogy az Erzsébetvárosi Körben társasvac ora lesz, akkor megállapodtak abban,
hogy a pokolgépet ott fogják elhelyezni
Németh
József sepitségével — aki ott háziszolga volt
és akinek magas jövedelmet adtak — egy nappal előbb helyezték el a terem fűtőtestének
farácsa mögött a bombát.
Szerda dé ben a rendőrség ismét kiszállt a
nyomozás vezetőivel az Erzsébetvárosi Körbe,
ahova magukkal vitték R<dót is, aki a helyszínen annyira megtört, hogy bevallotta,
hogy

a bombát ö helyezte el.
A tegnapi nagyjelentőségű helyszíni szemle
után a rendörségre hívtak Kriasztt Józsefet is
és utána sor fog kerülni a föcinkosnak, Márffynak a kihallgatására is. A rendőrség nemcsak
azt nyomozza ki, hogy kik helyezték el a
pokolgépet, hanem azt is meg akarja állapítani,
hogy Máiffyék szoros összeköttetésben állottak
egy Kasnik
János nevü lakatossal, aki a Máv.

északi főműhelyében dolgozott. Kasnik is ébredő
volt. A tanuk vallomása szerint ő készítette el
a pokolgép külső boritékát. Kasntkot
rögtön a

bombamerénylet

után a bombamerénylők

eltették

láb alól. Azt mondták neki, hogy szökniök
kell, mire velük ment és a Dunán való átkelés-

nél a Duna

vizébe

belefullasztották.

Később

Kasnik holttestét ki is fogták a vizböl, akiről
akkor azt hitték, hogy öngyilkosságot követett
el. De el akarták pusztítani a merénylők
Radó
Józsefet is, akit az Ipolyhoz vittek a társai és
azt mondták neki, hogy most együtt a folyón
átúszva kell Csehszlovákiába menekülniök. Radó
minden gyanú nélkül be is úszott a folyó
közepéig. Amikor már az ereje fogytán volt,
visszanézett és akkor látta, hogy társai még
mindig a parton állnak. Igy tudott azután csak
nagy nehezen megmenekülni. Az összes szereplő személyek úgyszólván most már mind a
rendörségen vannak és az egész bűncselekményt most már teljesen tisztázhatják.
Az Erzsébetvárosi Kör ellen elkövetett komb i merénylet ügyében a főkapitányság a MOT
utján a következő hivatalos jelentést adta k i :
„Az Erzsébetvárosi Kör ellen 1922. évi április 3-án este elkövetett véres bombamerénylet

ügyében a rendőrség sikerrel folytatja
a nyomozási, amely ezidőszerint
oly előrehaladott
állapotban
van, hogy eredményes
befejezése
csak napok kérdése. Már eddigelé is kétségtelen, hogy ezt

a

véres

bűntényt

nagyrészt

ugyanaz a bűnszövetség követte el, amelyre az
eddig már felderilett bombamerényletek
nyertek
beigazolást.
A kiderített egész tényállást a nyomozás befejezése után fogjuk közölni."
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Az elveszett hidakták nyomában.
(A Szeged tudósítójától.)

Beszámolt már a

Szeged arról az izgalmas nyomozásról, amelyet a város mérnöki hivatala indított a közúti bid szörin-szálán eltűnt tervei és iratai
után. A nyomozást azért minősíthetjük joggal
izgalmasnak, mert abban az esetben, ha a tervek nem kerülnének meg, a hídszerkezet restaurálása több mint százmillió koronával kerülne többe, mint a rendes körülmények között. A hid eredeti szilárdságát ugyanis csak
bonyolult és rendkívül hosszadalmas visszaszámitással lehetne megállapítani, ez a munka
pedig — a szakértők véleménye szerint —
legalább 1650 métermázsa buza árába kerülne.
A százmillió koronás differencia tehát teljesen
megindokolja az izgalmas nyomozást.
A kérdéses iratokai — mint ismeretes —
1884-ben szállították Budapestre, az országos
levéltárba, a városrendezésre vonatkozó eredeti
tervekkel és iratokkal együtt, a királyi biztosság megszüntetése után. Azóta ott őrzik a város szempontjából annyira értékes okmányokat
hat hatalmas ládában. Amikor izonban a város érdeklődőit az országos levéltárban a hidakták iránt, azt a megdöbbentő választ kapta,
bogy a közúti hid összes iratai eltűntek, nincsenek a többi között. Hogy hová tűntek, arra
vonatkozólag nem tudott felvilágosítást adni az
országos levéltár. Valamelyik hivatalnak kiadták egyszer, lehel, hogy a kereskedelmi minisztériumnak, lehat, hogy másnak, de vissza nem
kapták mind a mai napig.
A tanács — mivel hallani sem aksrt a százmillió koronás külön visszaszámitási költségekről — megbízta Bsrzenczsy Domokos műszaki
főtanácsost, a mérnöki hivatal vezetőjét, hogy
nyomozzon tovább az eltűnt iratok után, mert
azok vaiahol bizcnyára megvannak, csak meg
kell őket találni.
A nyomozásban most fordulat állt be, amennyiben Benenczey Domokos olyan nyom birtokába jutott, amely minden valószínűség szerint
elvezeti az eltűnt akták rejtekhelyéhez.
Regdon Qijza műszaki főtanácsos, az állaraépitészeti hivatal vezetője szerdán délelőtt felkereste ugyanis Berzenczey Domokoit és hivatkozva a Szeged
keddi számában megjelent
tudósításra, elmondotta, hogy a keresett
hid-

akták 1917 tői 1920 ig, tehát négy
esztendeig
lent valtak Szegeden, az dllamépitészeti
hiva- j
talban.
Abban az időben is megvizsgálták « *
hid teherbíró képességél és ezért volt szüksége a hivatalnak a tervekre és a műszaki adatokra. A vizsgálat és a számítások befejezése
ulán, 1920 ban az egész iratcsomót felküldte
az államépitéízeti hivatal a kereskedelmi minisztériumba. Ha tehát a kereskedelmi minisztérium még nem feü dta át a hidakiákst az drszágos levéltárba, akkor azok bizonyosan a
minisztérium irattárában vannak és ott megtalálhatók.
Ez az uj nyom most már határozott irányt
ad a további nyomozásnak. Berzenczey Domokos rövidesen érdeklődik majd a kereskedelmi
minisztériumban, hogy az iratok valóban ott
vannak-e? Ha megtalálják őket, a város megmenekül százmillió koronás kiadástól és igy
akadálytalanul megkezdhetik a hídszerkezet renoválását, ha ugyan a renoválási költségek előteremtése ujabb akadályba nem ütköxik.
M M W M M M M M M M M M M W M M M A M V M M

Amerika résztvesz a Népszövetség
tanácskozásán.
Berlin, február 6 A Lokalanzeiger
jelentése
szerint Amerika berni követe kimerítő instrukcióval vesz részt a Népszövetség genfi tárgyalásán. A tárgyalást előkészítő bizottság már
tudomást szerzett arról, hogy Amerika a legközelebbi tárgyaláson vezetőszerepet akar magához ragadni. A Népszövetség vezető köreiben nagy megelégedést kelt, hogy Coolidge
elnök a Népszövetségre vonatkozóan ugy látszik,
teljesen uj politikát »kar inaugurálni.
Csütörtökön, február 7-én

a Steinach-film előadásai
nők részére fél 7 órakor,
férfiak részére fél 5 és fél 9 órakor kezdődnek
a Korzó Moziban.
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Szeged és a halkérdés.
(Saját tudósítónktól.) Most készi etteel Lévay Ma az aranyparitás szégyenletesen összezsugoBéla, a város halászatának üzemvezetője, az rodik, ha ebben a dologban idézni merik.
elmúlt esztendő halászati eredményének kimuUgy áll a bál, hogy a szegedi közönség
tatását. Az élő Tiszameder, amelynek vizi terü- majdnem elszokott tőle, ritka alkalom, családi
lete 842 hold, 1923. év első két hónapjában, ünnep, kell hozzá, hogy a hal is meghívót
(ameddig ugyanis házi kezelésben volt) 220.000 kapjon. (Kivéve az apróságokat, a nyolcad-lized
koronát jövedelmezett.
kilós pontyokat, keszegeket, gyenge kárászokat.)
A röszke-szentmihálytelki holt Tiszaág terü- Am jönnek néha vidékiek, budapestiek és spelete az ezer hold körül jár, ez házi kezelésben cialitást keresnek. Azok nincsenek elkényeztetve,
maradt. Összesen 70 métermázsa 82 kiló halat nekik ez is jó, igy is jó. Csak meg kell nézni,
fogtak ki belőle. A fele a vállalkozó halász- mi mindennel megelégszenek színházat és szinmesteré volt, aki gondoskodik a munkaerőről müvészetet illetően s akkor önként merül fel a
és a szükséges eszközökről, a másik fele a kérdés, hogy miért lennének épp tbben válovárost illet e. A vételárból 8,457.794 korona folyt gatósak I
bt, a tiszta haszon a kiadások levonása után
6,486.794 korona.
Az ártéri kubikgödrök 162.960 koronát jöveTelelőn: Pénztár 5Ö2.
Telefon: I g a z a . 256.
delmeztek.
Az élő Tisza halászati joga után a haszonCsütörtökön, február hó 7-én
bér félévre, február végéig, természetben 15
métermázsa ponty lett volna. Ebből a város
ClT\
-val a főszerepben
karácsony előtt atve t öt mázsát, mert cs?k
Dosztojewszky világhírű müvének filmváltozata:
ennyit volt képes — számításai szerint — az
ünnepek alatt forgalomba hozni, a többit későbbre halasztotta. Azonban váratlanul n?gy
tél következett, erősebb és hosszabb, min sem
azt bárki remélte. A Tisza bef gyott, a halászás megszűnt, viszont a bárkákban levő készlet nem volt megfelelő minőségű. Ezért a város
most megegyezett a vállalkozókkal abban, hogy
a hátralékos tiz mázsa élő hal helyett annak
Dráma 5 felvonásban.
Azonkívül:
Í Z árát fizetik meg, még pedig tizenkét millió
koronát, ami 12.000 koronás áraknak felel meg
kilónkint.
Január tétlenségben telt el, csak itt ott lehetett a jég alatt halászni. Ennek a módja valóságos ethnográfiai lálvány és sokkal kevesebb
a helyünk, semhogy részletesen leirhatnók, hogyan történik. Az a lényege, hogy vágnak a *
Legsikerültebb sportvigjáték 5 felvonásban.
jégen egy nagy léket, amit eresztő
lékrek ne- !
veznek, továbbá e*yet a part mentén és ez a • Előadások: Fél 5, fél 7 és fél 9 órakor.
kihúzó
lék. A kettő között körben apró lékeket |
csinálnak. A háló az eresztő léken át kerül a j V í z v e z e t é k é t Feketénél készíttesse. Telefon lo-72. <u
ElaSrcnda fehér nem Sek, kalapok, nyakkendők legvizbe s az apró lékek arra valók, hogy továb- l olcsóbb árban Szende Mihálynál, Kelemen-u. 18.
ecs
bit a ni lehesstn. A háló két végén két f akaró \
van, amit szaknyelven apacsur-na*
neveznek.
Ezekhez van erősítve a huzóköiél, amely a háHázat, földbirtokot, nyaralót,
lót a kis lékeden á t igazgatva, eljuttatja a kihúzó lékh ti. Ezt a módszert az elmúlt héten
gyümölcsöst, szölöbirtokot,
próbálták ki a Holt-Ti szán
telket, üzletet
Télen a hal nem táplálkozik, csaknem egé(minden szakmából)
szen dermedt állapotban tartózkodik a meder
országos
elismerten
feneke közelében s ha belekerül a hálóba,
ingatlanok
legelőnyösebbenne is marad. Nyáron nem húzhatnak fel
ben közvetít |
adás-vételi
olyan hálót, hogy egész sereg fickándozó jómindenkor
irodája
szág ki ne vágja magát be'őle.
S Z E G E D , Kigyó-Utea 7. szám. 42 Telefon 18-04.
Azért aránylag mégis kevés Szegeden a hal.
Többnyire a ponty uralja az étlapokat, ritkán a
harcsa. A nagybajuszu halnak az ára is jelentősen drágább s épp karácsonykor volt alkalHA HEM K É R I H A T Á R O Z O T T A N
munk tapasztalni egy tranzakciót, amikor három
H CSIKÓFEJES
kiló pontyot adtak egy kiló harcsáért. AkecseFEKETE
géről meg pláne ne beszéljünk, már csak ama
szállóige alapján i?, amely a távollevők számára
950
kér diskréciót. Nálunk, ahol a vendéglői é et
körülbelül kimerül a főzelék-feltétel túltengőiében, ninci sem állandó piaca, sem állandó
konyhája a kecsegének, amely a kor jelszava
szerint alkalmazkodik a konjunktúrához és a
székesfőváros felé gravitál. Ott bátran szerepelhet „nagyság szerint" jelzővel az étlapon, ami
azt jelenti, hogy annál drágábban számítják fel,
amint ismertebb, vagy könnyelműbb börziáner
gyomrába került.
Bizony a hires régi szegedi halászlének körülbelül vége, mert amit a vendéglőkben szerAMODEDK!
víroznak, az leginkább csak potyka. Ha kerül .
KAUCSUKIPAR
is bele harcsa, épp hírmondónak kerül, távolról {
sem a megkivántaiódó százalék erejéig. A harREMEKE
csára tudvalevőleg azért is van szükség, mert
ez teszi sűrűbbé a halpaprikás levét. Azonban
KARTELLEN K I V Ü L
szállanak ellenőrizhetetlen hirek, szakácsnői
művészetben jiratos nőktől tudjuk, hogy sű7P
7S9
rűbb lesz az a lé a zselatintól is. Mindenesetre
hiányzik a közhelyeken felbukkanó halászléből
az elmaradhatatlan kecsege, a zamatot adó.
Gummitalpu fekete cipő . . 195 O O O
— Pedig olyan szükséges benne — mondta
szines férfi cipő 205 O O O
egy szakértő — , mint az imádságban az ámen.
Box női félcipő, francia forma
95 O O O
Hálra van most már az ára, — erről azon„ „
„
lakk orral.
.ÍOO OOO
ban jobb nem beszélni. Bitó urunknál a
Kivágott női lakkcipő . . . 1 3 0 . 0 0 0
Kossuth Lajos sugáru i régi híres helyen valaNői fehér vászon, kivágott
. 75 O O O
mikor negyven krajcár volt egy porció. Akkora,
R O B I T S E K , F E K E T E S A S - U T C A 16.
hogy hatslmas gyomor szükségeltetett hozzá.

B e l v á r o s i IVIozi
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Megszomorítottak
és megalázottak
W a l l a c e Reád

Egy v i l á g r é s z e n
keresztül

GAÁL
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Kártérítési pör a város ellen Még ezen a héten dönt a tábla a csongrádiak ügyében.
(A Szeged tudósitójától.)
Többször számolt gálát folyamán a betekintésre és nem valószinü,
egy árokbafordulás miatt.
(A Szeged

tudósítójától.)

Néhány hónappal

ezelőtt részletesen beszámolt a Szeged arról a
maidnem végzetes következményekkel Járt balesetről, amely az elmúlt nyáron játszódott le
FelsManyán. Adók László paprikatermelő ugyanis
egy kisebb társasággal saját kocsiján felsőtanyai földjére akart menni és a Jánosszállási
útról a Kettős-halárnál áttért kocsijával arra a
keskeny útra, amelyet Horthy-ulnak neveztek
el. A kocsi alig haladt néhány méternyire,
amikor a készülő útról — ahol munkások dol-

goztak — hirtelen az árokba fordult is olyan
szerencsétlenül esett a kocsi alá, hogy mindkit

lába eltörött. A szerencsétlenségért Adók László
a város hatóságát tette felelőssé, amiért csak
készülőiéiben lévő utat adott át a forgalomnak,
ahol a közlekedés istenkisértéssel határos. Adók
egyébként tizmillió korona kártérítésért bepörölle Szeged városát, mert a város nem
akarta a költségeit megfizetni.

be már a Szeged
a szegedi törvényszék vádtanácsának azzal a végzésével, amely a csőnrádi gyanúsítottak közül szabadlábra helyezte
'ági Jánost, Sági
Rókust és Forgi Ferencet,
a többi öt merénylő ellen pedig a vizsgálati
fogságot elrendelte. Sinkó és társai a vádtanács
végzése után azonnal felfolyamodást jelentettek
be a táblához, mivel egyikük sem érzi magát
„olyan" bűnösnek, ami indokolttá tenné a
hosszabb szabadságvesztést elrendelő ítéletet.
A vádtanács végzése, illetve a felfolyamodá-

hogy a vizsgálóbíró
éppen
Piroska védőjének adott volna

sok óta több mint tiz nap telt el és még min-

ügyet, aki néhány héttel ezelőtt már egyszer
referált róla.

dig nem kerültek át az iratok az ítélőtáblára,
pedig ilyen késedelem nem igen szokott előfordulni a rendes természetű büntető ügyekben
sem. A késedelmet egyesek dr. Ulain Ferenc
védő szegedi látogatásával hozták kapcsolatba
és ennek tulajdonították, hogy a hatalmas aktacsomó még mindig a törvényszék irodájában
van. A törvényszékhez közelálló körök a késedelmet ezzel szemben azzal magyarázzák, hogy
az anyagtorlódás miatt még nem készíthették
el teljesen az iratokat. Egyesek azt is mondották, hogy Ulain vasárnapi szegedi tartózkodása
alatt még a törvényszéken beletekintett az iratokba, de erre vonatkozólag minden felvilágosítást megtagadnak A betekintésről illetékes
helyen csupán annyit mondanak, hogy csak a

csak
Ulainnak,
engedélyt.

Tény azonban, hogy a bombamerénylet

szerdán délelőtt még a törvényszéken

iratai

voltak és

a déli órákban küldették át a táblához. Értesülésünk szerint csütörtökön délelőtt az iratokat
azonnal kiadják a referensnek, hogy minél előbb
meghozhassák most már a végleges határozatot.
Beavatott helyről a Szeged
munkatársa ugy
értesült, hogy ez alkalommal
is dr. Szent-

tamássy Ítélőtáblai

bírónak fogják

kiosztani az

A tábla határozatát minden körülmények
között még ezen a héten meghozzák, mert
semmiképen sem akarják késleltetni a vizsgálat

lefolytatását. Előreláthatólag a tábla jóvá fogja
hagyni a vádlandcs végzését, el fogja
utasitani
a merénylők szabadlábrahelyezési
kérelmét és
igy Sinkó, Bölönyi, Piroska János és György,

valamint Fülöp Andor most már a főtárgyaEzt az ügyet szerdán délelőtt tárgyalta a
lásig vizsgálati fogságban maradnék a Csillagszegedi törvényszéken dr. Zöld Jenő törvényszéki
börtönben.
biró. Adók
László képviseletében dr. Lugosi
Döme ügyvéd Ielent meg, a várost pedig dr.
A tábla határozata után — egyébként —
Simkó Elemér tb. főügyész képviselte.
Zombory János vizsgálóbíró azonnal lefolytatja
Dr. Lugosi
Döme előadta, hogy Adók a
a leggyorsabb tempóban a részletes vizsgálatot,
szerencsétlenség miatt hosszú ideig munkaképamely után a vádirat elkészítése, majd a főtelen volt és hosszú, költséges orvosi kezelésbe vizsgálóbiró adhat engedélyt bárkinek is a vizs- | tárgyalás következik
került, hogy ugy ahogy egészsége helyreálljon.
Az orvosuzakérlők felgyógyulása után is harmincszázalékos rokkantságot állapítottak meg.
A csodával határos, hogy a kocsiban ülő Adók
Lászlóné és Tatarek Béia felsővárosi plébános
nem sebesült meg. Adók a kártérítés összegét
A z amerikai német nagykövetség
[ sitását. Annak idején megírtuk, hogy elkészült
tizmillió koronában állapította meg, amelyben
az elsö villamosmozdony. Értesülésünk szerint
nem gyászolja Wilsont.
bentfoglaltatnak az orvosi költségek, kórház,
március l én a villamosmozdonyt már hivataWashington,
február 5. A német nagykövetkötszerek stb. körülbelül négy és félmillió
losan is átadják a forgalomnak, a villamosított
értékben, valamint a harmincs '.ázalékos rokkant- ség kormánya utasítására Wilson elhunyta alság miatt egy bizonyos ivi járadék is, amiból kalmából nem bocsátotta félárbécra a zászlói. Budapest—alagi vonalon. A villamosvonalon
Adók fedezni tudja majd az évenkinti fürdőzési Némelország Wilsont magánembernek tekinti tehervontatás is lesz.
költségeket. A kártérítési követelés teljesen s ezért a hivatalos gyászűnnepsége^en nem
— A magántisztviselők fizetésrendezése.
jogos, mert a rcssz utat nem lett volna szabad vesz részt. Ezzel szemben a francia nagykövet- Budapestről jelentik: A magántisztviselők képátadni a közforgalomnak és tilalomjelzést is ség Wilson ravatalára koszorút helyezett.
viseletei a mindjobban súlyosbodó megélhekelleit volna kilenni. Egy olyan uton, ahol
tési viszonyokra való hivatkozással szinte egymég munkások dolgoznak, nem szabad a köz— A negyvenhatos hősök emlékoszlopa. idejűleg mozgalmat indítottak a fizetésrendezés
lekedést megengedni, pláne akkor, mikor egé- A szegedi negyvenhatos bajtársak egyesülete érdekében. A Magyarországi Magántisztviselők
szen uj útról V3n szó.
értesítette a város tanácsát, hogy a negyven- Egyesülete, a Pénzügyi Tisztviselők Országos
Dr.
Elemér
a város , képvseletében
— •Simkó
,
, , , . hatos hősök emlékoszlopa elkészült
Magyar Egyesülete és a Biztosítási Tisztviselők Orszáelőadta, hogy a város nem köteles tilalom jelzést Nándor műépítész, volt negyvenhatos főhad- gos Egyesülete a magánalkalmazottak jogi viállitani. Különben is számtalan kocsi járt át n a g y tervei szerint. Az emlékoszlop magassága szonyainak rendezéséről szóló törvényjavaslat
az uton és egyikkel sem történt semmi baj, 970 centiméter, az alapzat terüle e pedig 19 40 aktualitásával kapcsolatban átiratlal fordultak az
mindegvik simán, minden baleset nélkül tette négyzetméter. Az egyesület azt kérte, h?gy az illetékes minisztériumhoz és kérték, hogy a törmeg az uta'. A baleset egyedüli okozója a rossz i emlékmű alapzatának költségeit vál alja a város vényjavaslat a magánalkalmazottak érdekelt képhajtás és ezért egyedül Adók Lászlót terheli a magára és jelöljön ki az emlékoszlop felállitá- viseleteinek az előzetes meghallgatása alapján
felelősség.
1 sára alkalmas heyet. Szó van arról, hogy a készüljön. A tisztviselők egyesületei részletesen
Ezuán a bizonyításra Ádókék három tanu- i művészi emlékoszlopot vagy a Stefániának a ismertetik a mai szomorú viszonyokat. Az átirat
végén kérik, hogy az érdekelt képviseletek venak kihallgatását kérték. Tatarek Bélát, Adók i muzeum előtti rés én, vagy pedig a Ghellazetőit előbb hallgassák meg.
Lásziónét, akik jelen voltak a szerencsétlenség- * téren, a Bo dogasszony-sugárut tengelyében he"éli és Pálfy Ferenc gazdálkodót, akinek tanyá- i lyezik el Gaál
Endre kulturtanácsnok véle— Pusztító szélvihar Berlinben. Berlinben
v\1dult e l a kocsi és ahová a baleset után j m énye szerint a Gizella-téri megoldás alkalmaheves saélvihar dühöngött, amely több háznak
visszatértek, A város ezzel s;emb?n néhány j 8 abb, mint a másik, mert a Gizella-téren áll a a tetejét elvitte és ezenkívül óriási károkat
uwaparó kihallgatását kérte, azokét, akik olt j szabadságharc emlékoszlopa is. A tanács a okozott sz épületekben is. Sok szobor, középület
u
°goztak
a Horthv-iitnn.
I negyvenha'os
nptnwntiafos bajtársak
baitársak egye
Horthy-uton.
egyesületének beadvá- és üzlethelyiség megrongálódott. A Tiergartenben
hó? í 8 y a I á s krónikájához tartozik még az is, nyával egyébként a csütörtöki tanácsülésen fog
hatalmas fákat gyökerestől tépett ki a szélvész.
L £ y . Adókék a rossz útra vonatkozólag szafc- lalkozik.
Az éjjel folyamán Nyugat-Európa több vidékén
k
«rendelését kérték és pedig kérték Freyfeld
rendkívül heves viharok pusztítottak, amelyek
— Románia is beengedi a magyar könynof?JíCnek» az államépitészeti hivatal útügyi
különösen Berlinben a lelefonvezetékeket meg"sztálya vezetőjének kihallgatását. A város veket. Hirt adtunk róla, hogy a magyar iro- rongálták.
ugyancsak szakérlő meghallgatását kérte és a dalmi termékeket Csehország korlátozás nélkül
— Forgaloaből kivont bélyegek. A Rendeletek
™aga rézzéiől Regdon
Gejza műszaki főtaná- beengedi. Most Bukarestből jelentik a követ- Tára folyó évi 7. számában megjelent 316. sz. keress,
kezőket
:
Tatarescu
kisebbségi
államtitkár
indít„ °. » az államépitészeti hivatal vezetőjét nekedelmi miniszteri rendelett értelmében az aratós rajzú
vezte meg. A biróság pedig elrendelte Villányi ványára a minisztertanács elhatározta, hogy 5, 10, 15, 20, 25, 40, 50, 100 koronás, a „Patrona
rajzú 50, 100, 200, 500 koronás, továbbá az
J J « a műszaki főtanácsos, bírósági szakértő ki- megengedi az irodalmi és tudományos könyvek Hungarie"
1300 filléres, a 10, 15, 25 koronás hivatalos bélyegek
a
behozatalát.
Ennek
folytán
ezentúl
a
magyar
J gatását. Igy tehát három szakértőt fog kifolyó évi január hó végével a forgalomból kivonattak,
szépirodalmi és tudományos könyveket is aka- ezen határidőn tul bérmentesítési célokra többé nem
a b * n i a b i r ó s á « a r 0 8 S Z u t r a vonatkozólag
használhatók, de folyó évi ftbruár végéig a Szeged I.
a két pörösködő fél kívánságára és mind a dálytalanul lehet szállítani Erdélybe.
sz. postahivatalnál más forgalomban maradó bélyegekre
—
Az
első
villamosított
vaeutvonaJ.
Budanarom szakértő a szegedi államépitészeti hivabecserélhetők.
pestről jelentik: A Máv tudvalevőleg már rétal tisztviselője.
Arany, ezüst, brilliáns beváltás Tóth, Kölcsey-u. 7.
gebben tervbe vette több vasúti vonal viilsmoZöld törvényszéki biró ezután elrendelte a
mindkét részről fölajánlott tanuk kihallgatását
e8
Péntektől vasárnapig G Á R D O N Y I Ö R Ö K B E C S Ű R E G É N Y É N E K F I L M V Á L T O Z A T A
május 12-ig a tárgyalást elnapolta.

A szovjet-hadsereg lázadása.
Londtn, február 6. A Daily Maiinak
jelentik
*'gaból: A vörös hadsereg több hadosztálya
"Wt lázadásban lört ki. Már egész sor várost
"•^szállottak, köztük Kővel és Briank városát
j\s most előnyoroulóban vannak. Egyidejűleg
[yonstadtban is zavargásokat sikerült támaszom. A szovjethalóságok nagy sietséggel tatárcss
PJtok mozgósítás ín fáradoznak.

AZ EGRI CSILLAGOK

a Belvárosi Moziban.

6 felvonásban

Főszereplő: B I H A R I S Á N D O R ,
a szegedi szinház tagja.

Állandó képkiállítás

Megtekinthető vételkényszer

nélkül Freimannál,
Takaréktár-utca 8. Speciális
k é p k e r e t e z ő müheiy. 171
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SZEOED
Takarékosság.

Magyar kisgazdákról volt szó, hogyan takarékoskodik, őrzi a garast, viszont ha már kiadja, mennyire
Telefon
Telefon:
nem forditja az egészsége védelmére. Tapasztalt öreg
Pénztár
11 85.
Igazg.
4
5
5
1
i
m
orvos mesélte el akkor a következőket.
— Jómódú magyart kisért hozzám még a háború
Február 7 csütörtökön
előtt a családja. Az asszony, a felnőtt fia meg a menyecske-lánya. Hogy baj van a lábával. Belelépett a
vasvillába, nem sokat törődött vele, csak másnap kezdte
ravasz és elképzelhetlen házi szerekkel kezelni, mikor
tudományos filmje
már metsző fájdalmat érzett. Van annak egy hete is.
a
m e g i f j i t á s
p r o b l é m á j á r ó l .
Első tekintetre észre lehetett venni az elhanyagolt
Steinach tanár tudományos kutatásairól készült eredeti filmfelvételek 6 felvonásban.
vérmérgezés tüneteit, megmagyarázom a dolgot, —
A nemi jellegzetességek fejlődése és megnyilvánulása. — A belső elválasztái. — Nemi átalakulás.
okos emberrel beszélek, — tatám, ezt le kell vágni.
Kísérleti és természeti kétnemüség (Hermaphroditismus). — A kor leküzdése. — Megitjitási
— Azt mondja? — mered rám.
kísérletek. — Az öregség leküzdése az embereknél.
— Azt én. Nagyon veszedelmes a baj, azonnal kelA
film
magyarázó
szövegét,
valamint a cenzúra bi?ottság által elrendelt s az előadások
lett volna jönni. Igy sem állok jót semmiért, de ha
előtt
tartandó
magyarázó
bevezetést dr. FARKAS BÉLA magántanár tartja.
mindjárt nekifogunk, még van segítség.
A cenzúra bizottság határozata értelmében a filmet csakis r t C N Ö I T E K N E K t
— Aztán életben maradok?
még pedig külön a férfiaknak és külön a nőknek szabad bemutatni.
— Minden emberi számítás szerint igen. Aki azt
mondja, hogy ő biztos a dolgában, az csal, mert csak
A fél 7 órai előadás nők részére.
Fél 5 és fél 9 órakor a férfiak részére.
az Isten a biztos.
Természeti felA család összenézett, halk hangon tárgyalni kezdett,
Azonkívül:
vételek 2 felv
arra megint hozzám fordul az öreg— Mibe kerül az egész?
— Ha sikerül az operáció, akkor négyzáz pengőbe.
Ha nem sikerül, kétszázba.
— Egy ceenüúr&zázadcs valorizációs pere
— mcg>nt d<8fcu*t a cukor. A cukorgyárak
Ujabb tanácskozás, most mér intenzivebb suttogás,
a kincstár allén. Eisner Gusztáv csendőrszáa
cukor
árát
csütörtöktől
kezdődőleg
kilovégül kihirdeti a bácsi az eredményt.
gramonként 400 koronával felemelték. A kincs- szados 1921 elején a salgótarjáni ha'áron nagy— Islen neki, vegye a kezébe a dolgot. De ugy
arányú pénzcsempészést leplezett le, A pénztári részesedést 200 koronával emelték fel.
gondoltam, hogy nem vagyok én olyan nagyon gazdag
csempészeknél a hatáiőrök 63.820 szokolt és
—
A
tápéi
komp
vámszedési
joga.
A
városember, elég lesz nekem a kétszáz pengő* operálás is.

K o r z ó

M o z i

STEINACH tanár

Téli n a p o k

— A husiparosok és a has Irányára. A
szegedi husiparosok küldöttsége járt szerdén
Balogh Károly tanácsnoknál, az árvizsgáló bizottság elnökénél, akitől az irányárak felemelését kérték. Balogh Károly kijelentette, hogy az
árvizsgáló bizottság egyik határozata értelmében
a husiparosoknak joguk van arra, bogy a hatósági husszék előtt kifüggesztett irányáraknál öt
százalékkai drágábban árusíthatják a bust, azonban a bizottság bármikor hiteles árkalkulációt
kérhet minden mészárostól.
Péntek, szombat, vasárnap, február 8 , 9. és 10-én

a Korzó Moziban
Z O R O é s H U R U .<
a főszerepben:

Szökjünk meg lanár úri
Azonkívül:

Forgószél kisasszony
Tragikomédia 7 felvunásban.
Főszerepben:
N n E
M f l R C t l .

Dániában.

nak időről-időre meghosszabbított joga van csak
arra, hogy a tápéi konipon vámot szedjen az átkelőktől. Vámszedési jogosítványa december végével lejárt. Már a lejárat előtt kérte a tanács a
kereskedelmi minisztertől a jogosítvány meghoszszabbitását. A kereskedelmi miniszter csak most
értesítette a polgármestert, hogy a lejárt jogosítványt március elsejéig meghosszabbítja, de csak
ideiglenesen, az uj jogosítvány megadásáról később dönt. „Szerencsénk — mondotta a polgármester —, hogy január elseje óta nem közlekedik a tápéi komp, a Tiszán ugyanis megállt a
jég, mert ha közlekedett volna és jogosítvány nélkül szedtük volna a vámot, megeshetett volna,
hogy jogtalan vámszedés miatt lecsukják a város
hatóságát".

— Újvidéken a rendőrök agyonlőttek egy
orosz herceget. Újvidékről jelentik:
Wolkonskij herceget le akarta tartóztatni az oltani rendőrség, mert följelentést tettek ellene egy serdülő korban levő leány elcsábítása miatt. A
herceg erőszakosan szembeszállt a megjelent
rendőrökkel, majd dulakodni is kezdett velük.
Végül olyan támadó modorban lépett fel, hogy
a rendőrség kénytelen volt a revolverét használni. A revolvergolyó ugy találta a herceget,
hogy az holtan terült el a földön

243.000 lebélyegezellen magyar koronát talállak.
Az 1920. évi harmadik törvén) cikk értelmében
a lefoglalt bankjegyek egyharmadrésze a fe jelentőt, illetve a tettenérő! illeti Ezt a harmadrészt a balassagyarmati törvényszék meg is
itélte Elsnernek. A kincs ár azonban az eljárás
befejezése után 1923 őszén a szókéinak c«ak
az 1921 februári árfolyamát — összesen 148.000
koronát — akarta a csendőrszázadosnak kifizetni, azzal a megokolással, hogy a cseh bankjegyeket 1921-ben hasznil a föl a kincs ár is.
Eisner pört indító t a kincs'ár ellen s a budapesti törvényszék ez ügyben most tartotta meg
fö árgyalását. A törvényszék
kötelezte s z alperes kincstárt, hogy a lefoglalt szokolok har-

madrészén k — 21.000 szobinak — 1925
őszén jelzett értékét fizesse t i a csendőrszázados ak. Igy Eisner Gusztáv ma körülbelül
huszonkétmil ió korona jutalmat kap kézhez.

— Elfogott hamisító. A budapesti rendőrség letartóztatta Steichert Ferenc 25 éves aradi
illetőségű magánhivatalnokot. Steichert hamis
csekkekkel vagy négyszázmillióval károsította
meg a Schenker és Társa bankcéget s más
cégeket.
A háziasszonynak most a legtöbb goadja
— Tolvaj egyetemi hallgató. Budapestről jelenvan.
Nincs főzelék, nincs gyümölcs, a cukor,
tik : A mult év juniusában Nadler műegyetemi tanárliszt,
tojás drága. A takarékos háziasszony a
nak a műegyetemen lévő lakásába ismeretlen tettesek
Meinl-üzletbe
siet, hogy legfinomabb Meinlbetörtek. Álkulccsal kinyitották a lakás ajtaját és onnan
jamet
és
gyümölcsízt,
kompottot, makarónit,
70 millió korona értékű arany- és ezüstholmit és nélevestésztát
és
főzelékkonzervet
a legolcsóbb
hány értékes iparművészeti cikket raboltak el. Nadler
napi áron vásároljon.
a napokban egy Kígyó-téri üzlet kirakatában meglátott
Felkérjük előfizetőinket, szíveskedjenek a
egy elefáncsontból készült nyakéket, amelyben a legkésedelmes, vagy rendetlen lapkézbesitésről a
nagyobb meglepetésére a saját és tőle elrabolt ékszekiadóhivatal! telefonon (Telefonszám 13-13)
rére ismert. Az egyetemi tanár azonnal a rendőrségre
értesíteni, hogy a pontos kézbesítés iránt halament. A rendőrség a tettest egy 32 éves Domszki nevü
déktalanul intézkedhessünk.
egyetemi hallgató személyében kinyomozta.

— A Szeged egyesületi és társadalmi felolvasásokról, előadásokról szóió híreket csakis
akkor közöl, ha azok közléséért közvetlenül
szerkesztőségéhez fordulnak. Sem a Távirati
Iroda, sem más közvetítő szerv közbenjárására
ilyen híreket, kommünikéket nem közlünk.
— A Fekete gyógys erész-pörtaz esküdtszéki teremben lartjbk meg. Emlékezetes még
az a családi d áma, amely mintegy fél évvel
ezelőtt já'szódott le Hódmezővásárhelyen, amikor is a város társadalmábin előkelő h lyet elfoglaló Fekete Géza gyógyszerész revolverével
agyonlőtte feleségét, mivel felesége szobájában <
találta Feketéné udvarlóját, Engenthaller
Kál- j
mánt. Az ügyészség erős fölindulásban elkövetett emt erö és bűntettével vádol la meg Fekete I
Bélát és a vizsgálat lefolytatása után, a sze- Í«
gedi törvényszék Juhász tanácsa már ki is
tüz*e a főtárgyalást. A p*r iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg nemcsak Vásárhelyen, hanem Szegeden is és ezért a főtárgyalást
a má-

I S z é c h e n y i Mozi

sodik emeleti esküdtsziki teremben tartják
a jövő hit hétfőjén, keddjén is szerdáján,

meg,
mi-

vel i t sokkal több hallgató számára van hely,
mint a többi főtárgy3lási termekben. A főtárgyalásra egyébként csak jeggyel
lehet bejutni
és a jegyeket péntektől kezdve Plank irodafőigazgató (törvényszék, első emelet 85) adja
ki az érdeklődőknek, természetesen a terem
befogadóképe'sédéhez mérten.

Varga Mihály
Telefon 469.

gyárosnál

w

Szeged

Hradl-ufca 4.

Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szőlőkötöző fonalak és háló gufirt *ron kapható.

Telefon 16—33.

Igazgató: Dr. Varsányi Elemér.

Csütörtökön, február hó 7-én

MIA MAY, EMIL JANNINGS és ERIKA GLÁSSNER-rei
a főszerepekben i

|P á r i s
I f&'AStt
I
I A l á n g v o
I

g r ó f n ő j e

I., I I , III., IV. része egyszerre, 22 felvonásban.

Csak két

előadás!

Előadások kezdje fő) 5 és 8 órakor.

j ö d i

Péntektől vasárnapig

n a t

h ő s ej ö n. t

7^ fe^lvonásban.
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4 OsviBak&xpoiif Árfolyamai. Valnidki Osztr. kor.
0.4S80—0.4910, Dinár 38200 -- 4G730, Siokol
9410C101100, Léva 23700-25300, Lei 167Ö0-1793G, Lengyel
márka
, Liia 1435-1535, Fr. frank 15201630, Belga Ir. 1335-1435, Sv. frank 5650 - 6050, Angol
font 140050-150050, Doilft; 32653-34050, Holland forint
12180-13065, Dán korona 5310- 5710, Svéd korona
8530 - 9140, Norvég
korona 4410-4760, Napoleon
113Ü0Q pénz.
Oaa-lít i Bécs 0.4580—0.4910, Belgrád 38200-40700,
Príga 94100—101100, Szófia 23700-25300. Bukarest
16700—17930, Varsó
, Milánó 1425-1525,
Párig 1555-1615, Brüsse! 1335-1435, Zürich 5650S050, London 139750-149750, Newyork 32500-34800,
Amsterdam 12180-13065,
Kopenbága
5310-5710,
Stockholm 8530 - 9140, Krisztiánia 4410 - 4760.
3 « r i c b i (őzedű, Nyitási Páris 26.60, London
2473. Newyork 575.C0,
Milánó 25.20, Hollandia
215.%, Berlin 0.000000000130, Bécs 0.OC81, Szófia
4.20, Prága 15.66'A, Varsó —.—, Budapest 0.0200,
Bukarest 29l»/ 4 , Belgrád 6.75.
í.
4625
2425
131
125
170
64
23.5
75
165
19.5
54
33
345
223
51
29.5
215
39
103
10
137
83
21.5
106
45
95
202
18.5

Mai legalacsonyabb (I.), legmagasabb (11.)

is zíróirfoljramoK (111.)

111.
Bankok:
II.
1.
Ango'.-Magyar
E04 110 105
Bosnyák-agrár
58
58
55
Földhitelbank
5 r 0 560 553
Hazai
275 295 278
Hermes
—
65
81
Sziavon jelz.
48
50
47.5
Lloyd Bank
24 23.75
23
Magyar-Hitel
698 715 700
Ingatlanbank
430 450 440
Csebbank
22
21
20
Forgalmi Bank
64
70
64
Jelzáloghitel bank 138 150 139
Keresk. Hitel
43
42
46
Leszámítoló b.
119 124 121
Magy.-ném. banl1 63 66
65
34
37 34.25
Olaszbank
15.75 16.75 15.75
Városi Bank
20 21.5
21
Központi Jelt.
30 32.5
30
Merkúr
67
62
62
Nemzete
185 1 9 2 185
Osztrák Hitel
1555 1600 1560
Kereskedelmi
119 120 119
Bankverein
Takarékpénztárak:
Belvárosi
Lipótvárosi
Kőbányai Tak.
Egy. Bpest Főv.
Magyar Alt Tak.
' Moktár
Pesti Hazai

Biztosítók:

Első M. Bizt.
Fonciére
annónia B.
Vasművek

és

Brodi vagon
Coburg
Corvin gép
Csáky
Qazd. Gépgyár

Fábián

Fegyver
Fémkeresk.
Franki

47
50
18.5 19.75
27
28
243 255
248 270
235 250
4620 4730

47
18.5
27
243
255
233
4620

8000 8200 8100
360 380 375
263
- 25Ü
19,0 2COO 1900
gépgyárak
82
55
7
25
160

87
9
27
170

80
55

7
25

160

1212.25 12
1480 1530 1480
24.5 - 24.5
142 150 147

LACK
már Í O O

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

Zürichi uátlati Páris 26.65, London 2476, Newyork 574 75, MUacó 25.25, Hollandia 215.",, Berlin
O.OOOQOC000130, Bécs
0.0081, Szófia
4.20, Prága
16.66'/« Varsó —.
, Budapest QJ0200, Bukarest
2.91 '/*. Belgrád 6.75.
VsrMlByfSxada i A szerdai terménytőzsdén az irányzat szilárd. A buza íra 7500, a rozs 8000 koronával
drágult. A forgalom csekély volt.
Hivatalos árfolyamok: 76 kg.-os tiszavidéki buza
1790 -1800. egyéb 1770—1780, 79 kg.-os tiszavidéki
buza 1810-1825, egyéb 1790—1800, rozs 1480—1500,
takarmányárpa 1650-1700, sörárps 1803—1850, zab
1525-1550, tengeri 1440—1460, korpa 940- 950.
A Szegcdi Ktzmflveabank mindennemű tőzsdei
megbízást a legpontosabban végez el.
m

nem volt meg a kei lő hatásuk, úgyhogy az árfolyamok
igen keveset javultak. A tőzsdeidő vége felé az üzlettelenség mellett az irányzat tartott maradt. Közvetlenül
a zárlat előtt némi javulás állott be, azonban a papírok
árveszteségének csak elenyésző része tudott megtérülni.
Kosztpénz az egész tőzsdeidő alatt 1 — s z á z a l é k
kőzött mozog.
Ball m a g á n f o r g a l o m . Az este 8 óráig hozzáérkezett jelentések alapján a Magyar-OIasz Bank szegedi
fiókja a következőket jelenti: Az esti magánforgalomban csak szórványosan tőrtént egy-egy kötés, ennek
dacára az irányzat tovább szilárduló. Árfolyamok: Szén
3250, Salgó 723, Rima 143, Magyar Hitel 722, Osztrák
Hitel 197, Kereskedelmi Bank 1625, Ingatlanbank 465,
Leszámítoló 129, Földhitelbank 529, Hazai Takarék
294, Ganz-Danubius 4590, Oanz villamos 2520 ezer kor.

Irányzat. A jobb nyitás után a bankokhoz nagyobb
vételi és eladási megbízások érkeztek és mivel a spekuláció is relációs eladásokat foganatosított, a nyitás
magas árfolyamai egy kissé lemorzsolódtak. Az eladádások következtében beállott árveszteségek körülbelül
5 százaléknak felelnek meg. Egyes piacokon intervenciós választások voltak észlelhetők. Ezéknek azonban

kapható. B u c h w a l d fakereskedö, Zrinyi-u. 4.

ii.
m.
4940 4725
2550 2425
138 134
— 125
175 170
70
68
24.5
23
82 81
185 168
20 19.5
58
57
34.5 33.5
365 345
235 220
54
53
35
35
225 215
40
38
1G6 104
12.5 10.75
142 133
88
83
23 21
12U 106
48
45
98
95
225 202
21.5 19.75

Közlekedést vállalatok:
Adria
861)
Atlantica
47
Közúti Vasút
33.5
Városi
54
Bur
102
DéliVasut
MFTR
440
Levante
220
Miskolci villamos 35
147
Nova
465
Államvasút
Tröszt
133.5

930 850
50
47
34.5 33.5
57
55
—
106
45!J
233
—

34
103.5
440
218
34

153 148
478 470
145 135

Malmok:
90
90
91
139 143 139
64
64
67
67
74
74
127 134 127
29
33
28
65
65
68
125 135 128

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

I.

Királymalom
Pesti Vikt
Transdanubia

400
1355
168
135
120
4«5
1090
54
190
380
3630
54
3090
120
262
698
280
29
960
19.5
34

415
1365
200
143
122
473
11C0
56.5
—
400
—
56
3185
125
278
712
—
34
980
23
35

400
1340
175
141
118
465
1090
54
190
380
3500
54
3100
123
260
708
283
33
900
19.5
34

258 263 258
26
30 28.5
240
— 238
63
66
64
27
28
27
67
72
69
78
83
78
135 138 132
9.25
10 9.75

Faipari vállalatok:
Merkurfa
7r 7.50 7.3
Cserző
23í
24 22.50
Dunaharaszti
!
17 15.50
Egyesült fa
152.5'J
51
I
23
19
Forair
I 953 860
Guttmann
i 176 175
Hazai fa
13 14.25
Honi fa
5.5 5.4
Kőrősbányai
> 16.5
Kronberger
í 116
Lignum
23
Amerikai
Erdő
Magyar Lloyd

MalomBoky
Nemzeti fa
Lichtig
Ófa
Rézbányai
Szlavónia
Nasici
Viktória butoi
Zabolai
Zentai
Thék gyár
Hiteifa

r.
19
32o
8.4
590
193
94
2400
9.5
146

1.
ui.;
20
19
330 320
8.9 8.6
6U0 590
230 225
97
94
252a 2400
10.5
10
150 148
185
eö
—
60
46
41
47

Különféle vállalatok:

Alt. gázizzó
I8.5
20
19
Ált. Osztr. Légsz. 970 980 980
Bárdi
""
17 20
19
10.25
1210.75
Baróti
98 102 100
Bóni
405 420 412
Brassói
32 33.75
33
Chinoin
14
—
14
Corvin-film
131 134 131
Danica
13
14 13.5
Diana
25
27
25
Dorogi gummi
610 625 610
Déli cukor
80
82
80
Dunánt. sertés
Cinner Szalámi 8.75 9.5
9
Égisz
56.5
64
36
Izzó
740 8o5 750
Unió textil
18 19.5
19
Horv. cukor
Just izzó
11 10.5
13
Gyapjumosó
77 75.5
75
Papír-ipar
48
48
43_
Részvéhysör
171 17* 173
Szövő és kötő
55
57
55
Spódiura
191 197 190
Temesi szesz
120 139 125
Felten
1100
Wernstadti textil
—
—
—
Flóra
136 141 136
Fővárosi sör
36
39 36.5
Goldberger
96 1G5 98
Gschwindt
310 330 326
Halkeresk.
27
30
27
Hungária Mütr, 254 270 255
Juta
183 184 180
Jacquard
110
— 110
Karton
98 103 1C0
Gróf Keglevics 18 5 20.5
23
Keleti
46
47
46
Királyautó
5.575
10 9.9

UI
1.
11.
60
60 80.5
Királysör
12
10
11
Klein
122 125 122
Klotild
—
—
—
Fructus
34
37
35
Győri fest
Polg. sör
510 530 510
Krausz szesz
100 103 102
29
Ligetszanat,
29 30.5
Cukoripar
3900 405 3900
Lámpa
270 297 275
—
360
Auer
360
94
96
94
M. Kendet
293 3C0 293
Őstermelő
313 330 3l5
Pamut
260 290 263
Gumi
Részv. Szálán,i
20 21.5 20.5
Vasúti forgalmi 285 300 285
Marosv. Petr.
135 150 130
Georgia
638 655 641
Mezöh. cuk.
388 410 388
Interrexim
35 39.5
35
Óceán
46
49
47
Olajipar
106.5 116 1C6
Pannónia sör
18
19
18
Phöbus
50
52
51
Püspöki
30
36
32
—
Royal-szálló
180
180
Schwartzer
46
38
45
__ 39
Star film
40
Lukácsfürdö
11
12 11.5
Szikra
76.25
80
76
_—
— ——
itummer
—
Szegedi Kender
380
330
Telefon
214 230 222
Temesi sör
140 145 140
Tokaji bor
Török
27 28.5
27
Turul
Unió szinház
28
33
30
Szolnoki
11.5
13 11.5
Vasm. Vili.
46
49
46
Vili. Pezsgő
56
56
Wander
23
27
23
Zagyvapálfai
50
51
50
Hangya
30 30.5
30

Elővételi jogok:
Cseh bank
Szlavónia
Mercurfa
Flóra

1.6 2.5
7.6 8.5
2 2.025
60
66

Kasszanap február 21.

Friss zöldség nincs!
Friss gyümölcs nincs!
A tojás és liszt drága!

ezer koronáért,

ügyes háziasszony
használs
MElNWéle

m á r 9 5 ezer k o r o n á é r t
vásárolhat elsőrendű anyagból

C s i p e t n é l ,
934

makarónit
levestésztát
főzelékkonzervet
sűrített paradicsomot
jamet és gyümölcsízt!

Eladó saroktelek

a városháza melletti
Tőkéseknek a legelőnyösebb befektetés I Tárgyalás csak
i r n ^ - i í e 8 e n O r t V I D Q 7 Q C H ingatlanforgalmi
Toi i
' Kossuth Lajos-sugárut 9. Telefon 10-42.
""
948
,_' e k n a gyság 230 négyszögöl.

^ r * J á t javitassa Babosnál, Oroszlán-utca 6.

DCCVIDCK

. "1

III.

44
42
288 285
84
83

Nyomdák:
Athenaeum
Fővárosi
Franklin
Glóbus
Kunossy
Pallas
Révay
Rigler
Stephaneum

antilop cipót

—• t eieron

U.

Bányák és téglagyárak:
Bauxit
Seocsini
Borsódi szén
Szentlőrinci
Cement
Szászvári
Kohó
István tégla
Kőb. gőztégla
Drasche
Magnezit
Magyar Aszfalt
Által. Kőszén
Kerámia
Nagybátonyi
Salgó
Újlaki
Unió
Urikányi
Sajókóndói
Móri szén

CIPŐT

Szeged, Iskola-utca 18. sz.

41
281
80

Használt írógépek nagy választékban
1,000000 kor.-tól kezdve kaphatók,
írógép szallagok, carbon is átütő
papírok olcsón beszerezhetők.
Speclál irógépjavltó műhely?

8ZBOBD

8

^

^

*

-

MA

Művészei

Szeged, 1914 február 7.

szálló d. u. S őra. H o ó r Tempia Erzsébet 21-én
tartja elhalasztott ária- és dalestélyét. Jegyek Harmóniánál.
• Dr. H a j d ú Henrik, a .Borkman John Gábriel*
előadása előtt előadást tart.

Eladó házak, földek, üzletek!

Tekintse meg Szántó Lajos

lakással, viz,
villannyal, azonnal igen olcsón átadó.
Széchenyi-térnél elsőrendű nöi kalapszalon olcsón átadó.
Bel- és külvárosban jómenetelü vendéglők lakásokkal olcsón átadók.
Szent István téren nagy fűszer- ég terményüzlet betegség miatt
azonnal átadó.
Szilléri-sugáruton szép nagy bérház felerésze 15 millió koronáért.
Ujszentivánon, közel az állomáshoz, szép uj magánhát 1300 né»szögöles telekkel, olcsón eladó
Szőregen egy szép nagy házhely alkalmi áron.
Mars-téren jómenetelü vendéglő két szobás lakással, berendezé»sel, alkalmi áron.
Paprika-utcában szép magánház, cseréptctös, beköltözhető két
szoba-konyhás lakással, 30 millióért
Fentieken kivül még számtalan magán-, családi és bérházak,
földek, üzletek minden szakmábCl nálam a lego!csóbb alkalmi áron
megvehetők. Keresse fel bizalommal
908
központi nagy ingatlanforg. irodáját Szegeden,
Széchenyi-tér 6. (törvényszék átell) Tel. 10-54-

Nyolc kat. hold Jó feketeföld Szeged melleit, köves orízápitoHj
fele búzával bevetve, holdankint 6 és fél millió.
Négy és fél kat. hold prima feketetöld Kettőshatárnál alkalmi ároa.
Egy és fél kat. hold jó feketeföld Sándorfalvi útnál, 12 millió.
* A színházi iroda jelenti. Borkman John GábA szatymazl vasúti vonalon 100 hold föld, holdankint 1 mázsa
rozs
lelépésért átadó.
riel premierje iránt nagy érdeklődés mutatkozik a köVedresházán 11 kat. prima föld (fekete) igen olcsó írem.
& szinház heti mttaora:
zönség körében, amelynek fokozására Andor igazgató
Sándorfalván gazdálkodásra alkalmas szép magánház nagy telekmeghívta a darab fordítóját, dr. Hajdú Henriket, hogy kel, olcsó árban.
CsütOrtök: A három grácia, operett.
A Kossuth Lajos-sugárut melleit hatalmas uj bérház sok mellékaB
premier előtt bevezető előadást tartson. Az eddigi
Péntek először: Borkman John Gábriel, szlnmö.
épülettel. nagy udvarral, kerttel, haláleset miatt potom áron.
próbák után itélve, a darab szereplői mindent elkövetbérlet 13. sz.
A Nagykörút mellett uj cseréptetős magánház 3 szobás lakással,
nek, hogy Ibsen remekmüvét Szegeden is diadalra
Szombat délután: ifjúsági előadás Rang és Mód,
külön két szobás lakással, nagy udvarral, melléképületekkel, az
juttassák. — Rang és Mód szombat délután ifjúsági
egész rögtön beköltözhető, lakó nincs, 60 millió.
szinmü.
Belvárosban aszfaltos főútvonalon, cseréptetős széa magánház
előadásban kerül színre 3 órai kezdettel.
Szombat: Borkman John Gábriel, szinmü. A bérlet
azonnal beköltözhető 3 szobás uri lakással, fürdőszobával, viz,
villannyal, nagy kerttel, melléképületekkel, 80 millió.
11. sz.
Nagykörút mellett gazdálkodásra alkalmas uj magánház, cserépA szerkesztésért ideiglenesen felelős : FRANK JÓZSEF.
Vasárnap délután: Bűvös vadász, opera.
tetővel, két szobás lakással, istálló, kocsiszín stb., az egész rögtön
Kiadótulajdonos : Délmagyarorsság Hirlap- és NyomdaVasárnap este: A három grácia, operett.
beköltözhetö, lakó nincs, 25 millióért.
vállalat R.-T.
Nagykörút mellett vadonatúj uri magánház, adómentes, cserép* A három grácia, Balgaazüz, Méseakaiáci, Pomtetővel, 3 szobás uri lakással, melléképületekkel, nagy udvarral,
Kyomstoit a Délmagyarország Hirlap- és Nyomdap a d n r operettujdonságok kottái kaphatók Endrényinél
villannyal,
az egész rögtön beköltözhető, lakó nincs, alkalmi ároa.
vállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged. _
I.J JC_ IX
..^ItnlnéMab J.1 1
fUktüf*
(Kelemen-utca 6).

A városi szinház mai szinlapja.
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.
SZEMÉLYEK:
Trottoni
Herczeg Vilmos
Elena, unokahuga
lla M2ry
Csasati Carlo gróf
Sugár Gyula
Leonir, detektivfőnök
Polgár Gyula
Marietta
. Viola Margit
Spaghetti, szinmü vész
Bellák Miklós
Ninetta
Horváth Böske
Trittinó
Borbély Sándor
1. táncosnő
. Polgárné

2. táncosnő
Gimesi
Az előadás fél 8 órakor kezdődik.

Miért kell kereskedelmi szakértő az
állami szinházakhoz.
(A Szeged bécsi tudósítójától.) A bécsi szinházi

világnaK nagy szenzációja van. A Burgtheater mult
hónapi mérlege alig mutat ki deficitet. Az összeomlás óta ez az elsó deficitmentes mérlege a
Burgtheaternak. Az osztrák főváros szinházi köreiben nagy eseményként tárgyalják ezt, noha a
deficitmentesség csak egy hónapra vonatkozik, az
esztendő következő tizenegy hónapi mérlege az év
végére könnyen leronthatja a januári kimutatást.
Igy például a jelenlegi február hónap minden bizonnyal nagy deficitet fog eredményezni. Molnár
Ferenc Vörös malom-iának
díszletei és rendezési
munkálatai olyan nagy költségekkel jártak, hogy
a Vörös malom szinrehozatala még akkor sem
fizetődött volna ki, ha a darab a bemutatón nem
bukott volna meg. Igy azonban az invesztált nagy
összeg teljesen elveszett. A pénzügyminiszternek
volt igaza, aki nem akarta engedélyezni a Vörös
malom rendezési munkálataihoz szükséges összeg
kiutalását, ami miatt egyébként a premiert több
izben el kellett halasztani. Az ebből az alkalomból nagy áldozatok árán leszerződtetett Ida Roland
pompás alakítása sem tudta a darabot a bukástól
megmenteni. A sajtó, mint ismeretes, szintén igen
hűvösen méltatta a darabot. A „Neue Freie Presse",
a „Neues Wiener Tagblatt", a „Neues Wiener
Journal" és a „Neues 8 Uhr-Blatt" kritikái már
külföldön is ismertek. A többi lapok még kedvezőtlenebbül irnak Molnár Ferenc uj darabjáról,
igy Hans Liebstoeckl, az ismert nevü bécsi kritikus
egy hetilapban a következő bírálatot közli:
„Molnár és az ördög már régi barátok és üzleti
összeköttetésben állanak egymással. Kölcsönösen
sokat köszönhetnek egymásnak. A Vörös malom
körülbelül Molnár Faustja, vagy inkább Faustocskája akar lenni. A talmi örökkévalóság egyik darabja szellemes kifakadásokkal, nagy konforttal,
erősen színezett felületességgel és olcsó axiómákkal . .
Liebstoeckl ezután négy tárcahasábon ironizál
és maró gúnnyal mutatja ki Molnár hibáit. Liebstoeckl kritikája annál komolyabban veendő, mivel
Liebstoeckl régi hive és barátja Molnárnak és ezt
bírálatának végén is hangsúlyozza. Egy másik neves kritikus, Hermann Bessener szerint az egész
darab nem egyéb teátrális hókuszpókusznál.
A Vörös malom szinrehozatalának nagy költségei tehát semmi esetre sem fognak megkerülni.
Mivel Molnár Ferenc darabjának előadását Herterich igazgató erőszakolta ki az intendaturával
szemben, ismét felmerült az a gondolat, hogy az
állami színházak élére kereskedelmi
tanácsadót
nevezzenek ki, aki üzleti szempontból szólhatna
bele a Staatseper és Burgtheater ügyeibe és egy
írói és művészi kollégium meghallgatása után
megakadályozhatná azoknak a költségekkel járó
bemutatóknak megtartását, amelyeknek bukása már
amugyis előre látható.
• SZÍSK Edith és Bihari Sándor 11-iki, hétfői hangversenyére a jegyek nagyrésze elővételben kelt el. A
gyönyörű müsoru hangverseny a szegedi közöcség két
kedvencének sorozatos ünneplése lesz. Geyer Stefi,
a legkiválóbb hegedű művésznő 14 én a filharmonikusok rendkívüli hangversenyének vendége lesz. Tiaaa-

zománcedény és gcpüzlelél,

76

K3T alőnyöstn visírolh*'
Korzó Mozi
házban.
Javított varróáéptk raktáron!

Uj cipészüzlet!

99

Tisza Lajos-körut 52. sz. (Reök-palota.) Méret után
pontosan készülnek. Uri és női divatcipők. Tiszti lovagló és diszcsiémák. A n. é. közönség becses pártfogását kérve mély tisztelettel Nóvák Imre, cipészmester.

Szabadalmazott DOBOS-féle

KÉZI SZÖVŐSZÉK
garantált napi 10—14 méter teljesítőképességgel, szövetek, vásznak, juták, zsákok stb.
szövésére
Bárki által könnyen kezelhető. — Üzemben megtekin hető.
55
Gyártja:

Asbóth Repülőgépgyár
Budapes', /., Daróczi ut 1.

SZABÓ

Kötött

munkák

7 i a f B r » B f f flffBCSt gyapjufeldolgozó ipartelepén
O . W I U K I Ü - ^ Festő utca 4. sz. (Felsői-árosi
templomnál. - B Í R K Ö T É S . - O V R T R I A N N 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

IRODISTANÓ!:™
Párisi Nnay Áruház játékárugyárában, Széchenyi*
tér 13. Kézzel irt ajánlatok személyesen adandók át.

Szeged sz. kir. városi köztisztasági üzemnél számfeletti 6 darab ló 1924 február hó 10-én a lóvásártéren reggel 8 órakor nyilvános árverés utján el fog
adatni.

Üzemigazgatóság.

130

Sarokház

Saroktelek

nagy utcafronttal,
Kossuth L.-sug. 44,
Báró Jósika-utca 7.

eladók.

É'deklődni:

Pollik Testvéreknél, Csekonics-utca 6.

bármilyen nagy mennyiségben szállít

UnghváryJózsef

ELSŐRENDŰ

TŰZIFA

1000 holdas faiskolája

hasábos és aprítva

• ^ l e g o l c s ó b b a n ' * *
beszerezhető

Mcgaetörzfifi rózsát
Bokorrózsát
Díszfát
L íszcserjér
Szőlővesszőt
A k á c csemetét
Gledltschia-csemeiit stb.

4

Szegedi Bankegtjesülel rí. fatelepén

CZEGIJÉDO küld.

Részletes nagy árjegyzéket ingyen

Kossuth Lajos-sugárut 37.

Apróhirdetés.
B v a f C t bármily mennyiségben, férfiruhát, fehérneműt a legmagasabb árban veszek. Wei&senberg,
Attila-utca 8.
906

le obb
g y a p j u f o n a l a k aperzsa
» szí-

NY 0 ITATVÁN YAIT
készíttesse

Ka ssSzeged, Boldogasszony-sugárut
keleti szőnyegszövő

a Délmagtjarország
Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T.-nál
Petőfi S.-sugárut 1. sz. J B u d a p e s t i
Telefon 16-34.

Báli

nekben és nyersen, amerikai felvető és
beszövő fonalak, leverők, szövőszékek
a legjobb minőségben legjutányosabb árban

műhelyében
1

Nagy választék kész szőnyegekben.
Megrendelések elfogadtatnak.
e
n a g y b a n i á r a k ! — T e l e f o n : 14—80.

és e s t é l y i

ruhák

vegyileg tisztítása és kívánatra minta utáni festése soronkivfil készül
E . .„ _ l i — í , * !
kelmefestő és vegyiruhatisztitó ipartelepén, Kazinczy-ulca 14. Telefon:
10—75.
L U C Z a
J O Z S 6 T Fióküzletek: Mikszáth Kálmán-utca 9. sz. (Valéria-tér), Gizella-tér 3. sz.
és Kiskunfélegyháza. — KOlönlegeaaég i A tisztításra adott férliruhákon kisebb javítás teljesen díjtalan.

