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V. évfolyam.
Mahatma Gandhi.
A nevet nálunk nem nagyon ismerik, pedig
Indiában járt fehér emberek még idehaza is
valami csodálatos tisztelettel vegyes borzalommal beszélnek róla. Mahatrna Gandhi, aki a
mult héten szabadult ki a börtönéből, háromszázmillió ember vágyainak, rcmér ykedéseinek
középpontja. Az ö szavára hallgat e?ész India
és ha akarná, lángba borulna Ázsiának legnagyobb félszigete a Himatayáíól Ceylon szigetéi?. De Gandhi nem akarja.
Ebben a csodálatos nemzeti apostolban összesűrűsödik az orientális léleknek a nyugatiak
elölt érthetetlen egész misztikuma. Indiának ma
ö a legnagyobb hatalma, de hatalma az alázatosságon, ereje pedig minden erőszak megtagadásán alapul. A kormány akármelyik tagjának
nevét nem respektálják ugy Angliában, mint ez
övét. Angliában ludják nagyon jól, hogy ehhez
a névhez egy horderejében mérhetetlen nagyságú esemény fűződik, a hindu nemzeti ön'udat
felébredése és India nemzeti reneszánsza. Ind a
nem akarja főbbé az angol gyámkodást és kizsákmányolást, pedig India kizsákmányolása
Anglia gazdagságának egyik legbőségesebben
bugyogó

forrása.

O ndhi európai műveltségű ember. Angliában
végezte a jogot, ott szerzett ügyvédi diplomát
és mint jónevű fiatal fiskális került egy felének
képviseletében huszonöt esztendővel ezelőtt Dé!afriüába. Olt a parlament éppen akkor mondotta ki a szines bevándorlók kitiltását a gyarmat területéről. A kitiltás nem vonatkozott ugyan
az egyetemi műveltségűé! biró egyénekre, de
G a n d h i m a g á r a e s z m é l i és e g y n e k érezle m a g á t
n é p é n e k tömegével. Keleti e m b e r volt és keleti
e m b e r m ó d j á r a c s e ' e k e d e ü . Letette e u r ó p a i ru-

háját, leköszönt az angol egyetemen nyert doktori rangjáról és hazament Indiába. Elhatározta,
hogy együtt él az elnyomottakkal, a szenvedőkkel és többé semmi közösséget nem vállal
azokkal, akik másszinü embertársaikkal igazságtalanságot cselekszenek. Nem hirdetett forradalmat, sőt még a parancs megtagadását sem,
mert az kiválthatja az erőszakot, pedig az erőszak nem kedves Isién előtt. Honfitársainak azt
tanította, hogy fejüket hajtsák meg békén az
etőszak és kényszer előtt, de önként ne vállaljanak semmiféle szolgálatot az angolok alatt,
ne vegyenek tőlük, ne adjanak nekik és ne
érintkezzenek velük. Háromszázezer ember uralmának össze kell omlani ott, ahol báromszázmillió nem akar tudni felőle.
Az angolok nevettek Gandhit, különösen a
világháború alatt, mikor a hindu ezredek példásan teljesítették kötelességüket. Nevettek akkor is, mikor egy angol ezredes Amritsarban
gépfegyverrel lövette halomra a hindu lakosságot és bűntudatának jeléül Gandhi vezeklést
szabott magára. Az ilyen forradalmár és ilyen
apostol nem lehet veszedelmes. Bizakodásuk
akkor kezdett megdöbbenésre változni, mikor
Indiának egész Magyarországnál nagyobb kerületeiben elapadtak az adóbevételek, a nagy
angol cégek raktáraiban eladatlanul maradtak
az áruk, a legalsó végrehajtó közegek lemondásával összeomlott a közigazgatás és az egész
országban elterjedt a Gandhi-mozgalom híveinek köszönési módja:
— Bande matasarn . . . Édes anyánk.
Az édes anya India, néki szól a köszönés
mementoja.
Az angol idegesség tetőfokára hágott a walesi
herceg indiai látogatása alkalmával. A világ
legnagyobb birodalmának örököse díszmenetben akart végigvonulni Bombay utcáin, de
ugyanakkor a gyapjuinges, siöröves apostol
népgyűlést hirdetett a váro<on kivül. Bombayből
népvándorlás indult meg Gandhi népgyüléeére
8 a w lesi herceg üres utcákon haladt végig,
amelyeken nem kelteltek lelkesedést a beiendelt gekváiok, nizánok és ladzták drágakövei I
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35-ik szám.
vagy szocialisták vannak-e kormányon. Az indiai
rej ély vészes dilemma lett a brit kormány számára. Eröszakot alkalmazni valakivel szemben,
aki alázatosságot hirdet, nem lehet, viszont a
tétlenség egyértelmű az angol világhatalom lassú
összeomlásának kezdetével. Az uj angol kormány most
szabadon bocsátotta Gandhit.
Mahatma -Gandhi, a néhai oxfordi diák és londoni ügyvéd, mezítláb, lehajtót fővel rója az
indiai országutak porát; jöttének hirére százezrével zarándokolnak elébe az emberek és homlokkal érintik lába nyomát . . .
Gandhi neve világtörténelmi névnek indul. A
fiaink alkalmasint tanulni fogják; az apák számára e'ég. ha megismerik.

és a sorfalat álló ezredek szuronyai. A nem sikerült bevonulás u'án a herceggel valahol a bengáliai dzsungelekben a képeslapok számára,
kellő elövigyázati intézkedések mellett agyonlövettek egy tigris), azután indiai tartózkodását
megkurlitva, hazaexpediálták Angliába. A trónörökös indiai útja után Gandhit letartóztatták.
El nem Ítélték, mert bizonyíték nem volt ellene,
hogy bárminemű törvénytelenséget követett volna
el, de vizsgálati fogságban taitották és — erőszakkal, mestereégesen táplálták. Gardhi ugyanis
eleséget nem fogadott el az angoloktól.
Az indiai probléma és Gandhi fogsága lett
Angliának Írgége'őbb kérdése. Talán még annál
is fontosabb, hogy liberálisok, konzerv* ti vok,

A belföldi
Kényszerjegyzés is lesz. — A malmok-adta kölcsön.

(A

Szeged

budapesti

tudósitójától.)

önkéntes jegyzés alkalmával vagyonsikhoz képest keveset jegyeztek, kötelesek
lesznek
utánjegyezni.
A kényszerjegyzés egyik alaprendelkezése lesz, hogy mindenkinek kötelezővé teszik a jegyzést oly mértékben, amely összhangba egyeztethető az adózással.
Tudvalevőleg a malmok 750 ezer angol fontot kölcsönöznek a Devizaközpontnak. Miután a kurzusra nézve megállapodtak, az egyezség véglegesnek tekinthető. Ennek következménye az lesz, hogy a nspokben már jelentősebb
devizakiutalásokat eszközölhet a Devizaköipont.

A kül-

földi kö csönt megelőzően a deficitet a kormány behő kölcsönnel akarja fedezni. A belső
kö'c ön előmunkálatai a pénzügyminiszter hazatérése óta serényen folyntk. A kibocsátás mdr

Jebrudr vége felé meg is jog történni, az öszszege pedig 375 milliárd lesz. Áz állam a polgárok hazafias áldozatkészségére fog rpellalni.
Akik önként jegyeznek, azok lényeges kedvezményben fognak részesülni. Ha az önként való
jegyzés nem járna a kellő eredménnyel, akkor
kényszerjegyzést
rendelnek
el. Azok, akik az

A rajnai tartomány megtisztult a szeparatistáktól
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vonatkoznak. A franciák olyan rendszabályokat
követelnek, amelyek megakadályozzák azt, hogy
letet, valamint a rossgeraui kerületi fönökséget, a helyűkre visszatért hivatalnokok s a lakosir.ost már megtisztult a szeparatistáktól a rajnai ság szeparatista elnyomóikon boswut állhastartomány. Pfalzi jelentések szerint a munka- sanak, vagyis más szóval, a franciák
amnesztia
tartják szükségesnek. Ennek követnélküliek ellenállás nélkül kiürítették a pirma- kibocsátását
sensi városházá1. A szeparaiisták szabatíon- keztében felvetődött az a kérdés, hogy a lakosbocsátották a német rerdőnéget, amely fegy- ság megtorló rendszabályai ellenében milyen
verekkel ellátva, újra megszállta a városházát, t biztosítékot kell megalkotni.
London, február 11. A Daily Telegroph dip- j Páris, február 11. Hösch
német nagykövet
lomáciai tudósítójának jelentése szerint a britt hétfőn dé után egynegyed 3 Órakor átnyújtotta
kormány még nem adott végérvényes vá'aszt megbizó<evelét Poincaré miniszterelnöknek. A
azokra az uj francia jsvaslstokra, amelyek a megbízólevél átadását háromnegyed órán át
pfalzi
közigazgatás
kérdésének iínegoldására
megbeszélés követte.
p i a i z i fcUiigd/fco
ci
v g u i u a t a i B - tartó
l a i i u uicgueszeies
Követte.
szeparaMsták
kormányépü-
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A miniszterelnök a demokráciáról.
— A kaposvári beszámoló. —
akik politikai pártba szervezték a kisgazdatársadalmat, bár a háború előtt még nem
érhettek el nagyobb eredményt, mert a parlament
működése jogászi és közjogi harcokban merült
ki. A háború már megérlelte a népben azt a
vágyat, hogy befolyást gyakoroljon a törvényhozásra és a demokratikus gondolatot érvényesítse. Az összeomláskor csak egy szervező erö
Beszámolójában Hoyos gróf azt sürgette, maradt meg: a szociáldemokrácia, amely a
h o g y a D e v i z a k ö z p o n t o t szűntessék meg, ál itsák demokratikus gondolatot kézbevette és a maga
meg a b a n k ó p r é s t és mielőbb teremtsék meg a hatalmi törekvéseire kihasznált*, még pedig
jegybankot. A numerus clausust nem helyesli, olyformában, hogy az országot tönkretette, söt
de legutóbb még sem szavazott az ellenzékkel, majdnem tönkrette a demokrácia gondolatát is.
mert u e m engedi m a g á t a kormánypártból ki- A bolsevizmus bukása után tehát uj formában
kellett meiisiüleini a demokráciának s a nép
ugrasztani.
_ ,
, , ,
olyan széles rétegeit kellett a hatalomban részeA beszámoló után Bethlen
István gróf misíteni, melyek nem viszik lejtőre az országot.
niszterelnök állolt szólásra. Az összeomlás után
Ekkor elérkezett az ideje, hogy a kisgazda— mondotta — három feladat volt 8z országtársadalom folytassa azt a szervezkedést, amelyet
b a n : először fentartsni a rende', másodszor
már a háború előtt megkezdett, hogy a polgári
újra szervezni az ország politikai, életét, mert a
osztályokkal együtt karöltve megvalósítsa az
régi pártok felbomlottak s azok vezérei visszaország nagy céljait. Ez az egységes párt megvonultak, harmadszor pedig a csonka országot
születésének filozófiája. Agrárországban
elsőgazdaságilag életképessé tenni. Az elsőről csak
sorban az agrártársadalom
hivatott arra, hogy
annyit mond, hogy a kormánynak nincs nagyobb
a demokráciában
vezetőszerepe legyen. Miért
feladata, mint a rend
helyreállítása
s ezt a
volna a mi demokráciánk kevésbé demokratikus,
törekvéseit a küljöld is honorálja.
A második
feladat az ország politikai újjászervezése
volt. mert a miniszteri székben nem Peidl, hanem
Nagyatádi ü l ? Mi közöttünk nem lehet ilyen
Ennek tlőhirnOkei már a háború előtt feltűntek,
Kaposvárról jelentik: Hoyos
Miksa gróf
vasárnap tartotta beszámolóját. Előzetesen Tisza
István gróf arcképérek leleplezési ünnepélye
ment végbe a városházán. A Tisza Istvánt
méltaló beszédet Hoyos gtóf mondotta. .Tisza
István — úgymond — nem volt sem konzervatív, sem liberális, sem arisztokrata, hanem
demokrata
a szó igazi értelmében.*
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hazugságokat elhitetni. Áttér ezután a harmadik

ságnál többet ér az a tudat, hogy 20 éven át
tízmilliónál többet nem fogunk fizetni. Ha azt
akarjuk, ho^y Európában ismét számottevő
faktorok legyünk, akkor haladjunk azon az
uton, mely odavezet s vállaljuk az átmeneti
áldozatot, mely nélkül erre az útra nem léphetünk. Ehhez kérem az önök támogatását.
A miniszterelnököt beszéde végeztével a
hallgatóság hosszasan megéljenezte.
Ezután nagyatádi Szabó István földmiveiésügyi
miniszter beszélt és azt fejtegette, hogy a kisgazdapárt mindenkor a nemzeti érdekeket tartotta
szem élőit.
A beszámolót követő lakomán Walkó Lajos
kereskedelemügyi miniszter és Mayer János
mondtak pohárköszöntőket.

kérdésre, az országnak anyagi tekintetben való
életképessé tételéie. Erre szolgál a külföldi
kölcsön.
Nem egészen sikertelenül végeztük: az
ehhez vezető munkát s most támadnak itt
ellenvetések, hogy szolgaságba hajijuk az
országot. Ha szomszédainkkal jóviszonyt akarunk,
az nem jelent még szolgaságot, sőt azt, hogy
ezután nem fogunk örökösen háborúskodni
egymással. Olyan követelések teljesítésébe nem
mennénk bele, melyek szabadságunkat csorbítanák. Az ellenőrzés súlyos teher, de nem
politikai, hanem csak tisztán pénzügyi ellenőrzésről van szó 8 teljesen neutrális személyek
fogják az ellenőrzést gyakorolni. Azt hiszem,
bogy ebben a tekintetben semmiféle veszélyt
nem láthatunk. El kellett fogadni az évi tízmilliós jóvátételt, mert ha visszautasítjuk, akkor
visszautasítottuk a kölciönt ii s a bizonytalan-

A miniszterelnök és kísérete délután három
órakor utazott el Kaposvárról.

Miért nem engedélyezték Vasárhelyen a szociáldemokraták gyűlését?
(A Szeged tudósítójától.) A hódmezővásárhelyi
A szociáldemokrata párt a rendőrfőkapitány
szociáldemokrata párt elnöke, Nagy
Lajos, betiltó végzőiét megfelebbezte, mert v^ló ugyan,
decemberben beadványt nyújtott be az ottani hogy Hódmezővásárhely egyik kerületében párrendőrkapitánysághoz, amelyben politikai gyűlés tonkívüli képviselőt választottak meg, de a főmegtartására kért engedélyt. A gyűlés napi- kapitány ugy az egységespárti,
mint a fajvédő
rendjén szerepelt volna a beadvány szerint ,a gyűléseket
engedélyezi,
már pedig az indokogazdasági és politikai helyzet", amelyet Szeder lásban kimondo t okoknál fogva csak
pártonkíFerenc, Esztergályos
János, Kabók Lajos és vüli népgyűlést
lehetne engedélyezni, miután
Sali Endre nemzetgyűlési képviselők ismertet- Vás rhely pártonkivüli képviselőt kü!dött a
nek. A vásárhelyi újságírók a beadvánnyal kap- nemzetgyűlésbe.
csolatban megírták, hogy a szociáldemokrata
Felebbezés folytán az iratok átkerültek Szepárt december 28-án a Feketesas nagytermé- gedre a kerületi főkapitánysághoz. Dr. Szalay
ben gyűlést tart és felsorolták, hogy me!y kép- József a vásárhelyi főkapitány elutasító végzéviselők érkeznek le ez alkalommal Vásárhelyre. sét hatályon
kivül helyezte és a kért gyűlés
engedélyt adott.
Dr. Ajkay Miklós vásárhelyi rendőrkapitány megtartására
a hozzáintézett beadványra 9645/923. szám alatt
Azonban az ügynek mellékhajtása is keletmeghozta végzésit, amelyben nagy Lajos párt- kezett és a felebbezés folytán most áll elintézés
elnöknek gyűlés megtartása iránt beadott kér- ahtt. Ugyanis, mikor a főkapitány meghozta
eljárást
vényét elutasítja.
A főkapitányi végzés indoko- elutasító határozaát, azonnal kihágási
a
lásában kimondotta, hogy: „A hódmezővásár- indított Nagy Lajos ellen, mert informálta
megtartáhelyi választók nagy többsége a szociáldemokrata sajtót egy' olyan gyűlésről, amelynek
Nagy Lajost
jelölt helyett egyik politikai párthoz sem tartozó sára nem volt meg az engedélye.
egyént vil sztott meg nemzetgyűlési képviselő- a rendőrség kihágási bírósága, kihágásért öt
Ítélte. Az Ítéletet Nagy Lajos
napi elzárásra
"ck & Igy kétségtelen, hogy a szociáldemokrata
és a felebbezés
most
párt elveivel nem ért egyet; ezért teljesen fölösleges í szintén megfelebbezte
a gyűlés megtartása

és azt nem engedélyezij

intéződik majd el.

Az a p á t f a l v i v o n a t o s s z e ü t k ö z é s e p i l ó g u s a .
(A Szeged tudósítójától.)
Három évvel ezelőtt
Apátfalva község állomásán vasúti összeütközes törlént, amelynek súlyos következményei
csak a mozdonyvezető lélekjelenléte miatt maradtak el. Az államvasutak igazgatósága azonnal vfcsgálatot rendelt el és ez alkalommal
megállapították, hogy az összeütközés közvetlen okozói Tackó Lajos állomásfslvigyázó, Víg
József váltókezelő és Antal Imre vasúti munkás voltak. A három embert az államvasút
csupán pénzbüntetéssel büntette és nem alkalmazta a hivatalvesztést, mivel a vizsgálat során bebizonyosodott, »zl hogy Apátfalva állomásának szeraél'yzete túlságos m el volt halmozva munkával. Az összeütközés ügye azonban ezzel még nem ért véget, hanem a szegedi
ügyészség bűnvádi eljárást inditott a vasutasok
ellen, mert kiderült egyrészt az, hogy a vonat
több utasa megsérült, másrészt pedig megrongálódtak a vasúti kccúk, valamint számos
utas podgyáBza és ruhája.

,
j
;
;
í
;
j

mégis a harmadik

vágányt

nyitotta ki. Antal

Imre vasúti mankás látta ugyan a kocsisort a
háromaton, de nem tett jelentéit az állomásfelvigyázónak, hogy mégis erre a sínpárra van

igazi va a váltó, sőt engedélyt
széd állomásnak a személyvonat

adott a szomelindítására.

A személyvonat rendes időben be is futott
az állomásra, dc a sürü reggeli köd, valamint
a pálya nagy Ívelése miatt, a mozdonyvezető
csak későn vehette észre, hogy a hármas sínpáron egy kocsisor vesztegel. A későn
alkal-

mazott ellengőz nem használt, a személyvonat
mozdonya
belefutott a kocsisorba.
Az össze-

ütközés miatt több kocsi kisiklott, számos
koefri, valamint a mozdony is erősen megrongálódott. Az utasok közül többen megsérültek az ablak üvegjének szilánkjaitól, valamint a
hálóból lezuhant podgyászoktól. A harmtdik
osztályú kocsikban számosan vittek magukkal
kosarakban tojást és tejet és ezek nemcsak
h jgy összetörtek, kiömiöttek, hanem teljesen
Összepiszkították az utasok ruháit.

Az ügyészség közveszéíyű cselekmény vétA vádlottak kihallgatásuknál beismerték a
sége cimén emelt vádit Tackó,
Vig és Antal
ellen. A három év előtt — 1920 okióberben — terhükre rótt cselekményt és mindannyin* azzal
történt vonatösszeütközés ügyét hétfőn dél- védekeztek, hogy annyira tul voltak halmozva
előtt tárgyalta a szegedi törvényszék Wild Ká- a munkával, hogy nem lehet csudálni. h« valami mulasztást elkövettek. A túlterheltséget
roly tanácsa.
Az elnök a személyi adatok bemondása után mi sem bizonyítja jobban, minthogy a szerenismertette a vádat. 1920 október 15 ének reg- csétlenség megtörténte után az Qzletvezetőség
az állomás személyzetének létgelén, négy óra után Apátfalva állomásának megszaporította
számát.
harmadik vágányán egy teherkocsisor állott,
mivel a tehervonat mozdonya visszament Makóra.
A birófá* ezután tanúként kihallgatja BörScz
A reggeli személyvonat rendszerint erre a har- Jenő mozdonyvezetőt, Juhász
Nagy Ferenc főmadik vágányra szokott bejárni, azonban most K a l a u z t , Csikós J jzsef k a l a u s t , v a l a m i n t Lengyel
ez lehítetíen volt. Tackó állomásfelvigyázó nem Etel? és Szabó
Pétert, akik megsérültek az
küldött értesítést az előző állomásra, Nigy- összeütközésnél. Níhány sérülést szenvedett
lakro, hogy a harmadik helyett a
másodikra utas kihallgatásáról felvett jegyzökönyvet pedig
fog ez alkalommal bejárni a személyvonat. jajQj yQgláJf
Tació a vonat érkezése előtt kiadta az utasi- ! V Dr." hdnkovits
Imre államvasuti titkír az
tást Víg válíósezelőiick, hogy a szokástól el- állam vasú t részéről kijelenti, hogy a vasút
térően a kettes számú sínpárra engedje be a j n;m követel a rongálásért kártérítést a bűnös
vonatot. Vig azonban
a szokás hatalma alatt I vasutasoktól.

A bíróság ezután Ítélethozatalra vonult vissza,
majd V/ild
Károly elnök a következő ítéletet
hidette ki: A törvényszék bűnösnek mondotta
ki mind a három vádlottat a közveszéíyű cselekmény vétségében és ezért a 92. szakaa al-

ka mazasával egy hónapi fogházra

ítélte. Meg-

állapította a biróság, hogy a vádlottak gondatlansága okozta az összeütközést. Enyhítő körülménynek vették, hogy a vasutasok tényleg tul
voltak halmozva a munkával és ezért nem

alkalmazta a hivatali felfüggesztés

mellékbün-

tetését.
A vádlottak hosszas gondolkozás után fölebbez'ek az ítélet ellers.

Szerző

a

darabjáról.

A mai postával levelet kaptunk, amelynek irója, ugy
is, mint iró, eléggé ismeretes az olvasó előtt. Williatn
Shakspcrenek hívják, legalább ő igy irta alá nevét
és ebből is látszik, hogy Hamlet és Julius Caesar szarzője nem azonos Verulami Bacon lorddal, a Nóvum
Organon szintén eléggé ismeretes írójával, ellenben
minden valószínűség szerint azonos azzal az avon«
melletti stratfordi mészáros és keztyíis fiával, akit
gyermekkorában orvvadászattal vádolt sir Lucy és aki
érett férfikorában, mint színigazgató az akkori deficitből meglehetősen megszedte magát és aki élete végén,
mint jómódú magánzó szélütésben halt meg. A levél
igen tanulságas és érdekes, azért a helyesírási hibák
mellőzésével itt adjuk:
Igen tisztelt Szerkesztő ur,
panaszom van a szegedi színházra, kritikára és közönségre éa mivel mind a háromnak ismerem jóindulatát
és tanulékonyságát, azért abban a reményben írom ezt
a levelet, hogy a jövőben megszívlelik tanácsaimat. A
szegedi kritika, igen helyesen, állandóan és erélyesen
sürgeti, hogy a színházban úgynevezett klasszikusokat
és komoly drámákat is adjanak. Én ugyan boldogult
iró koromban fütyültem a klasszikusokra, nem ismertem ae a jó öreg Sophoklest, se a többieket és Julius
Caesaromat például egy átdolgozott Plutarchos fordítás
alapján irtam, ami pedig a komoly drámákat illeti, azt
vallom, hogy nincsen komolyabb dolog a világon egy
hordó malváziai bornál és fMstaff jókedvénél I
Lám, szegény Ibsen kartársamat ia kinevezték a színházaknál klasszikusnak és azóta ugy fázik tőle színész
és közönség, mint a Spíhbergákíól. A kritikus urak
olyan mélységesen mélynek és szomoruságosan komornak dicsérték, hogy a publikum — nem minden ok
nélkül — inkább a patikába megy, mint Ibsenbet
Azért igen kérem a színház jeles dramaturgját, vagy
főtitkárát, aki a beharangozó kommünikéket fogalmazza^
hogy ne az orvosi bulletinek zordon hangján beszéljen
most szinrekerülö darabomról, ne mondja róla, hogy
örökbecsű, klasszikus, elévülhetetlen, elnyűhetetlen, maradandó értékű, fönséges, patinás és miegyéb, mert
először is kérem, az ilyen dicséreteket én szívesen és
díjmentesen átengedem Földes Imrének és Vajda Ernőnek, részint mert én már nem szorultam erre, részint
mert róluk azután már ugy se fogják irni ezeket. Én
jó darabokat akartam irni annak idején, kérem szerelettel és semmi mást. Hogy ezek a jó darabok ma
is megállják helyüket, annak nagyon örvendek, bár
nekem már nem sok hasznom van belőlük. Én jobb
szeretnék egy élő Molnár Ferenc lenni, mint egy halott
Shakspere I
De bár nem lehetek jelen Julius Caesar cimt darabom szegedi föíujitásán, ezen a helyen kérem az igen
tisztelt színész és színésznő kartársaimat (örömmel
hallom, hogy most már hölgyek is alakoskodnak a
deszkákon, nem csupán az életben), hogy lehetőleg
hiven kövessék a Hamlet ajkára adott utasításaimat és
kérem bíráló kollégáimat, hogy bánjanak velem ugy,
mint egy élővel és — last, but not least — kérem a
nagyérdemű közönséget, hogy darabomnak kiválóan
aktuális vonatkozásait egészen nyugodtan vegye ugy,
mintha tegnap irtam volna. Ha ma élnék, valószínűleg
a filmszakmára adnám fejemet, mert már Carlyle megírta rólam, hogy tehetségem minden téren elsörendien
érvényesült volna.
Maradtam régi kedvence

W. Shakspere.

A levelet kiadtuk — az írásszakértőnek,
telenül megállapította, hogy légből kapott
amely nem nélkü:öz minden alapot

aki kétségkoholmány,

Gyalu.

M M M V W M M

Hir Keleti D>ne« lemondási-ól. Egyes
lapok azt a hirt közölték, hogy Keleti Dires,
az államvasutak elnösigazgatójs lemond. AmenynyiDcn a hir megfelel a valóságnak, Szűcs
helyettes-igazgatót is nyugdíjazzák.

SZEGED

1924 február 12.

Tárgyalások Bécsben az orosz kormány elismerésére.
Pápai nuncius Moszkvában.
. „ ^ . február 11. Április hónapban jelentős
Külpolitikai eseményeknek lesz színhelye ez
osztrák főváros. A kisántánt kormányainak megmzotlai az osz'rák kormány megbizottainak bevonásával értekezletre gyűlnek össze és megállapítják, hogy milyen módozatok melleit isme-

mert tudvalevő, hogy Németország már évekkel
eze'őtt felvet e az összeköttetést Oroszországgal,
s most ezt a példát akarja követni a kisántánt
és Franciaország. Az a vélemény alakult ki,
hogy Bécs ezzel a tanácskozással ugyanolyan
történelmi jelentőségű lesz, mint volt régebben.

sörgftsnek a kérdés elintézését. Mussolini
már
régebben el akarta ismerni az orosz kormányt
» »'gy váratlanul érte, hogy Macdonald már megelőzte, amivel több gazdasági kérdésben háttérbe szorította 0 aszországot. Mussolini néhány
nappal ezelőtt már érintkezésbe lépett Oroszországgal, mert menteni akarja, ami még ment"elő. Most már okultak Németország példáján,

jelentése szerint az olasz-orosz szerződés aláírása a Valikánban kitűnő hatást keltett s tárgyalásokat akarnak kezdeni a Szentszék és
Oroszország köjti diplomáciai viszony helyreállításáéi. Ezek g tárgyalásod vsló'zinüleg

rik el az orosz kormányt. Főleg Románia tartja

London, február 11. A Daily

Mail

római

Moszkvában pápai nuncius is a Vatikánban
orosz nagykövet kinevezésit fogják eredményezni.
(MTI)
• vi
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Együttesen tárgyalják a bombamerénylök összes bűnügyeit.
(A Szeged budapesti
tudósítójától.)
A bomba- | indult a főkapitányság épületéből, hogy végi?roerénylők ügyében hétfőn befejezték a nyomo- játssza az egyszer már megjátszott szerepét. A
zást. Egy-két nap után átkerülnek Márffyék a Ferenc-körut 2 számú házba mentek először,
Marié-utcai fogházba. Márffy és Chriaszti még ahol az ÉME IX. kerületi nemzetvédelmi oszmindig taktikáznak. A legjobban még Marossy tálya van. Radó megmutatta azt a szobát, ahol
tört meg; állandóan imádkozik. A fiatal, alig a bombát Kasnyikkal éa M«rossyval átvette
18 éves Rádó pedig hálálkodik a rendőrtisztek- Márffytól és Chriaszíifól. Azután végigvezette
nek, hogy könnyítettek a lelkiismeretén. A mai kísérőit az Üilői-uton, a Rákóczi-uton áeresztül
napon tisztázták Dániel Sándor, az ÉME ügyé- a Dohány-utcába, az erzsébetvárosi kaszinóig,
szének szerepét it. Márffy ügyének tárgyalását útközben megmutatta, hogy hol találkoztak
március 4 ikére tűzték ki, de miután közbejött Németh Józseffel. Megmutat!?, hogy melyik
a francia követség elleni merénylet kiderítése lépcsőn mentek fel a kaszinóba és meiyik
és tárgyalása is, a tárgyalásokat elhalasztották aj'ón lép'ek be sbba a terembe, ahol a merénylet történt. Azután konstatálta a végzetes
s azokat együttesen fogják lefolytatni.
A rendőrségen a beismerő vallomásokról teremben a merénylet óta történt változásokat.
felvett jegyzőkönyvek végleges lezárása előtt Elmondotta, hogy a bomba elhelyezése után
olyan lárgyi bizonyítékokat akartak szerezni, eltávoztak és megmutatta azt a helyet, ahol
amelyek megakadályozzák, hogy akár Radó bevárták a robbanást, m?jd elvezette a detekJózsef, akár Marossy Károly az ügyészségen tiveket abba a közeli kiskorcsmába is, ahol a
esetleg visszavonhassák beismerő vallomásukat jól végzel munka után betértek néhány pohár
Az első fontos tárgyi bizonyíték ugy jutott a 8priccerre.
rendőrség kezébe, hogy Radó József súnte
hajszálnyi pontossággal lerajtolta a demokrata
körben elhelyezett bombát és a rajz pontosan
«gyezik a szakértők által annakidején rekonstruált poko'gép rajzával.
A másik és az elsőnél lényegesen súlyosabb
tárgyi bizonyítékot szintén Radó József szolgáltatta a rendőrség kezére, amennyiben szombaton délután a nyomozást irányító rendőrtisztek
kérdésére kijelentette, hogy szívesen vállalkozik
a merénylet minden részletének végigjárására,
mert élesen emlékszik a legjelentéktelenebb momentumokra is.
Szombaton, a kora délutáni órákban meg is
történt a borzalmas emlékű merénylet utólagos
főpróbája: Radó József tiz detektív és a nyomozást vezető rendőrtisztviselő kíséretében el-

R*dó József véggig játszotta a szerepét anélkül, hogy súgóra lett volna szüksége, enélkül,
hogy a rendőrök csak egyszer is kérdést intéztek volna hozzá és figyelmeztették volna egyikmásik részlet kiiiagyáyára. A különös játék

(A Szeged tudósítójától.)

A város és az

sem vette

tudomásul.

A helyzet ismét kiéleződött és a jelek szerint
a pör megindítása most már elkerülhetetlen.
A hétfői tanácsülésen foglalkozott a tanécs
a kérdéssel és elhatározta, hogy felira'ban
értesíti az igazságügyminisztert a börtönigsxgatósággal folytatott tárgyalások eredménytelenségéről, hivatkozik azokra a kormányrendeletekre, amelyek feljogosítják a várost a földbérek emelésére és amelyek bajosan jelenhettek
meg az . igazságügyminiszter tudomása nélkül.
Bejelenti még n tanács az igazságügyminiszter-

nek azt is, hogy a biróság előtt fogja érvényesíteni szerződésadta jogait az igazságügyi kor-

mányzattal
szemben.
Mert vagy megkapja azt
a földbért, amelyhez joga van, vagy visszaveszi
a bérletet és hátikezelésben hasznosítja.

Macdonald kedden nagy beszédet
mond az alsóházban.
London, február 11. A Daily
Telegraph jelentése szerint ma minisztertanács volt, amelyen
végérvényesen megállapították Macdonald holnap elmondandó alsóházi beszédének szövegét.
A miniszterelnök beszéde mintegy két óra
hosszáig fog tartani. A liberálisok véleménye
szerint a Háznak közvetlenül
a
beszéd
u<án el kell napolni! m«gát abból a célból,
hogy a pártoknak lehetővé tegyék a kormány
nyilatkozatával szemben való állásfoglalást a
vi'a megkezdése előtt. A Daily N e w s véleménye
szerint Macdonald holnapi beszédének legnagyobb réíze a külpolitikai eseményekkel fog1 latkozik.

másfél óráig tirtott. Radót azután visszakísérték a rendőrségre, ahonnan «árs?íval együtt
legközelebb kisérik át az ügyészségre.

Heves jelenetek
a népbiztosok tanácsában.
Piris. február 11. A Chicago Tri'une tudni
Márffy József kitart álha'a'os tagadása és , véi, hogy a jinuári lázadás utána népbiztosok
szimulálása mellett. C?ak néha feledkezik meg tanácsában igen heves jelenetek játszódtak le.
ma«áról. Amikor Radóval és Marossyval szem- ; Trockij arcul ütötte Sinovjevet, mire Trockijt le
besítették és azok szemébe mondták bűneit, akarták tartóztatni, de azután elálltak ettől.
magából kikelve fsnyegeiődzött és
halállal Trockij másnap elutazott Tukkumba, a Feketefenyegette
meg az árulókat, úgyszintén a rendőr- tenger közelébe.
tiszteket is. De a szembesítés után ismét visszatért a szerepéhez és fütyült, táncolt, kukorikoit
A Radics-párt szervezkedése
rendületlenül.

Pör készül a város és az igazságügyminiszter között.
Igazságügyminiszter között rendkívül érdekes
és elvi jelentőségű pör van kitörőben a Csillagbörlön ötven holdas városi földbérlete körül
támadt diferenciák miatt. Ezek a diferenciák
tulajdonképen már nem ujkeletüek, a város
tanácsa és a börtönigazgatóMg között már a
mult évben is annyi.a kiélezték a helyzetet,
hogy majdnem pörre került a sor. A pör elmaradása a város túlzott óvatosságán múlott.
Az ügy előzményei egészen 1921-ig nyúlnak
vissza, amikor a törtön igazgatósága
árverés
mellőzésével
ötven hold földet kapott bérbe a
várostól egészen kedvezményes,
koronákban
megállapított bér ellenében. A bérföldre azért
volt szüksége a börtönnek, mert a foglyok
élelmezésénél a házilag termelt főzelékfélék
nBgy megtakarítást jelenteitek.
A
várossal
kötött szerződés öl évre állapította meg a bérlet
időtartamát. A korona nagyarányú és fokozatos
elértéktelenedése következtében már a bérlet
második esztendejében kiderült, hogy a börtönföldek fix összegben megállapított bére aránytalanul kevesebb, mint a magánbérlők által
fizetett bér. A város tanácsa próbálkozott is a
bérek felemelésével, de a börtönigazgatóság
mertyen ragaszkodott a szerződéshez és elzárkózott minden olyan kívánság elöl, amely a
bérösszeg méltányos felemelését célozta
:
A bérletidő harmadik esztendejében még |
súlyosabbra fordultak a viszonyok és kikény-

relte a börtönföldek bérének rendezését. A kísérlet ismét eredménytelenül végződött, a bört ö n i g a z g a t ó s á g nem vette tudomásul a bérek
felemelését. Erre a t a n á c s a bDrlönigazgitósággal kötött eredeti szerződés alapján felmondta
tz ö t v e n hold föld bérletét. A szerződés
u g y a n i s biztosítja a városnak azt a jogot, hogy
a b b a n a z esetben, ha a bérbeadott földet házi
kezelésbe akarja venni, felbonthatja bármikor
a szerződést.
A börtönigazgatóság a bét let felmondását

szeriteíték a váróitól a buzavalulás földbérrendszerre való áttérést. Az összes városi bérleteknél sikerült is az uj bérrendszer bevezetése,
csupán a bírlön ötvenholdas bériele maradi
érintetlen
és az igazságügyminiszter nem
fizetett érte egy fillérrel sem többet, mint
amennyiért 1921-ben kivette.
A tanács megkísérelt mindent, hogy a kényes
ügyet békésen intézhesse el, de sikertelen maradt minden kísérlete. A börtönigazgatóság
hallani sem akart a bu»avaluiáról, az igazságügyminiszter pedig, akihez fölterjesztéssel fordult a tanács, a börtfn gazgaióíág álláspontjára
he'yezkedett. Fölmerült már a mult évben az a
terv, hogy a város bírói uton érvényesítse »zt
a jogát, amely szerint a nevetségesen elértéktelenedett bérösszeget a viszonyoknak megfílelő
nívóra emelheti fel. A pör azonb;n nem indult
meg, mert a polgármester attól t?r!ott, hogy a
pör hírére a város minden bérlője a börtönigazgatés^g példáját követi és megtagadj* a
fölemelt földbérek fizetését, inkább a bizonytalanul hosszú ideig elhúzódható pör kockázatait vállalja magára.
Időközben kormányrendeletek jelentek meg,
amelyek szabályoziák a földbérek ügyét. Feljogosították a földbirtokosokat, igy a várost is,
hogy a bérbldek haszonbérét
terményben
állapítsák meg, függetlenül a rendelet megjelenése előtt kötött szerződések felületeitől. A
tanács a rendeletek értelmében ismét megkísé-

a szerb kormány megbuktatására.
Belgrád, február 11. A zagrebi Jutornyi List

értec.ü ése szerint a Radics-párt tegnap értekezletet tartott, amelyen Masek
és Krnyevics
beszámoltak belgrádi utjukról. A pírt a következőket határozta : 1. A horvát nemzeti képviselők oly számban jelennek meg a skupstínában, mely elegendő a kormány megbuktatásához
8 uj poli ikai helyzet megteremtéséhez. 2. A
horvát képviselők nem jelennek meg a skupstínában, mint olyan párt, amely kormánybukás
után kötelezné magát a kormányzásban való
részvételre. 3. A bevonulás időpontja a parlamenti szituáció által megszabott alkatomtól függ.
Ellenzéki körökben szerzett információk szerint
dr. Korosec és Spaho szombaton Zágrábba
u'aznak, me y alkalommal a még ideág függőben
levő kérdéseket rendezni fogják.
A jövedelem- és vagyonadó helyesbítése. A pénzügyminiszter az 1922—23. évekre
a valorizációs jövedelem- és vagyonadó helyesbítésére vonatkozó kérelem beadásának határidejét január 15-ről február 15 ig e l h a l a s z t o t t a .
A Mrvényben fel kell tüntetni' az 1921. és
1922 évek végén mutMkozó vagyonádit: szüks ^ e s a bevallás az 1922. év jövedelméről. Ki
kell mulatni, h)gy ezen két év jövedelme nem
éri el a két megelőző évi jövedelem adólapjául
megállapított jövedelem annyiszeresét,
amennyit ~ az illető év szorzószáma mutat.
Ugyanezt keíl feltüntetni a i 1922. és 1923 évi
vagyonadó alapját képező el Sző évi vagyonérték arányáról is.
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^JHtifeíc
— Somogyi Károly emlékezete. A mult év
tavaszán a Muzeumbarátok Egyesületében Móra
Ferenc emlékbeszédet tartott Somogyi Károly
kanonokról, a Somogyi-könyvtár méltatlanul elfeledett megalapítójáról. Az emlékbeszéd Bartos
Lipót szegedi könyvkereskedő áldozatkészségéből nyomtatásban is megjelent. A kultuszminiszter most arról értesítette Mórát, hogy a Somogyi-emlékfüzet 200 példányát 200.000 koronáért átveszi a hazai könyvtárak közt való
szétosztásra. Az állam állal fizetendő összeget
a Somogyi-könyvtár gyarapítására fordítják.

— A kereskedelemügyi miniszter gyásza,
özv. Vi/alkő Lajosné, Walkó Lsjos kereskedelemügyi miniszter édesanyja hétfőn reggel meghalt. A minisztert sokan keresték föl részvétükkel.
— Tagajánlások a Dugonics-Társaságba.
A Dugonics-Társaság elnöksége ez uton tudatja a Társaság tagjaival, hogy a vasárnap
tartott igazgatósági ülés az éves rendes közgyűlés idejét március 2-án d. e. 11 órára
tűzte ki. A Kultúrpalotában megtartandó közgyűlésre ezen a közzétételen kivül külön meghívót nem bocsátanak ki. Ezúton közli az elnökség a tagokkal azt is, hogy a közgyűlés öt
üresedésben levő rendes tagsági helyet töll be.
A legalább két tag által aláirt ajánlások febr.
24-ig küldendők be Móra Ferenc főtitkárhoz
(Kultúrpalota). Ugyan addig terjesztendők be
a tiszteletbeli és vidéki tagok vá'asztására vonatkozó ajánlások, valamint a közgyűlés elé
szánt indítványok is. — A Dugonics-Társaság
igazgatósága vasárnap délelőtt tartott ülésén
Móra Ferenc indítványára elhatározta, hogy a
márciusi közgyűlés elé . azt az indítványt terjeszti, hogy a Balassa Ármin dr. halálával megüresedett egyik alelnöki állást a Társaságban
oly nagy érdemeket szerzett iró iránt való kegyeletből egyelőre ne töltsék be.
— Huszonnégymillió koronába kerül az uj választói névjegyzék kiírása- Taschler Endre főjegyző
javaslatára elhatározta a tanács, hogy a javadalmi biztosokat bizza meg az uj választói névjegyzék kiírásával. Ezért a külön munkáért a javadalmi biztosok a
belügyminiszteri rendelet értelmében 24000 korona
napidijat kapnak és igy a névjegyzék-tervezet leírása
előreláthatólag huszonnégymillió koronába fog kerülni.

— A szegedi vasntl állomások telefonjai.
Három évvel ezelőtt a pénzügyminiszternek
ismeretes takarékossági rendelete érielmében le
kellett volna szerelni a szegedi személy- és
teherpályaudvarok telefonjait. Minthogy ez a
leszerelés az egész kereskedelmi életnek, de
különösen a szállító érdekeltségnek igen nagy
károsodásával járt volna, a kereskedelmi és
iparkamara az érdekeltek felkérésére abban a
feltéte'ezésben vállalta e telefonok további fenntartását, hogy a különböző szállító cégek, intézetek, válalatok, kereskedők és iparosok a
költségeket arányos hozzájárulás formájában
elvállalják. Az elmúlt két esztendőhöz hasonlóan
a kamara most is elkészítette a költségfelosz
tást és a következő napok folyamán fogja az
érdekelteket a rájuk eső aránylag csekély öszszeg lefizetésére felkérni. A kamara bizton reméli, hogy e felhívás teljesítésének, tekintettel
a közérdekű cé'ra, egy vállalat részéről sem
lesz akadálya.

— Megdrágul a cukor éa a szesz. A legközelebbi napokban a cukor árát ismét felemelik, hir szerint 1200 koronával. Megbízható
helyről értesülünk, hogy a szeszkartell is fel
fogja emelni a jövő héttől kezdődőleg a szeszárakat ; a z áremelés valószínűleg 25 százalékos
lesz, ugy hogy körülbelül 6000 koronával fog
drágulni a síesz.
— Az iparosok nyugdíjalap]». Vasárnap
délelőtt közgyűlést tartott a szegedi iparosok
nyugdijalap-asztaltársasága. Erdélyi
András elnöki megnyitója után Jdroly Géza ismertette a
szegedi iparosok kívánságát, amennyiben kívánják, hogy a nemzetgyűlés hozzon törvényt,
hogy minden iparos köteles belépni az iparosnyugdijintézménybe, a kereskedelmi miniszter
kijelentette erről, hogy ez a kérés megvalósítható. Dr. Pálfy
József felszólalása után Körmendy Mátyás kijelentette, hogy bármennyire
is

tisztelettel nézi a kormány munkáját, eddig még
ilyen kérdésekben nem tett többet — Ígéreteknél. Ezért ebben az ígéretben sem bizik nagyon. Ezután a pénztári jelentést olvasták föl,
a társaságnak öt és félmillió korona vagyona
van. Dr. Pálfy József az ülés végén kifejtette,
hogy a nyári miskolci nagygyűlésen is szóba
fogják hozni a nyugdíjintézmény ügyét.
Ó r á j á t javitassa Babosnál, Oroszlán-utca 6.997
— A városi árverési csarnok csődje. A
városi árverési csarnok vezetője, Liptay Árpád
nyugalmazott rendőrségi irodaigazgató beadványt intézett a tanácshoz és bejelentette, bogy
nem megy az üzlet sehogy sem. Az első árverés alkalmával háromszáz tárgy beBdó volt, a
másodikon már csak ötven, a harmadikon pedig alig húszan jelentkeztek. A nagy visszaesés okát a bürokratikus akadályokban látja
Liptay Árpád. Az eladónak is, a vevőnek is a
kialakult ár hat-hat százalékát kell lefizetnie
városi illeték cimén. A tanács elhatározta, hogy
az árverési szabályzat kérdéses részét u g y módosítja, hogy az illetéket a tárgyakért befolyó

összegből vonja le egy összegben, tehát az illeték csak az eladót terheli. Az árverési szabályzat módosiiását felterjeszti a tanács a kereskedelmi miniszterhez jóváhagyás végeit.
Geyer Stefi, az Európaszerte ünnepelt magyar
hegedümüvésznő szenzációs hangversenye február 14.,
csütörtökön délután 6 órakor. Jegyek Belvárosi Mozinál.

Elsőrendű tehérnemfick, kalapok, ayakkendök legolcsóbb árban Szende Mihálynál, Kelemea-n. 12. u s
— Kedden reggel kezdik meg a Feketepör fő tárgyalását. Mint jelentettük már, a
szegedi törvényszék Juhász-tanácsa február 12.,
13. és 14. napjaira tűzte ki a Fekete Géza vásárhelyi gyógyszerész pőrének főtárgyalását.
Olyan hosszadalmas bizonyítási eljárásra van
szükség a hitvesölés minden kérdésének tisztázására, hogy feltétlenül szükséges a háromnapos tárgyalás. Az esküdtszéki teremben reggel 9 órakor kezdik meg a bünpör tárgyalását,
amely iránt olyan nagy érdeklődés nyilvánult
meg, hogy már napokkal előbb be keTett szüntetni a jegyek kiadását. Mindössie kétszáz darab belépőjegyet adtak ki. A Szeged munkatársa illetékes helyről ugy értesül, hogy az elnök bizonyos részletek tisztázására zárt tárgyalást
fog elrendelni, ugy hogy a
nyilvánossá-

Alsóváros a polgármesternél.
Hétfőn délelőtt egy hattagú deputáció képében
megjelent Alsóváros a polgármester előtt. A küldöttség vezére és szónoka Császár
Mátyás volt,
aki ékes beszédben közölte a polgármesterrel az
alsóvárosi gazdaszivek „vágyás"-át. Arról van
ugyanis szó, hogy a szabadkai müut melletti
szérűskert
a gazdák számának megnövekedése
miatt kicsinek bizonyult. A bajon ugy lehetne se[ giteni, ha a város a szérűskert melletti bérföldekből öt holdat kihasít és azzal megtoldja s ezt
annál is inkább, sőt mondhatnánk letinkább megteheti, minekutána az illető földek bérleti szerződése ebben a most folyó esztendőben lejár, tehát
a bérlőket, már mint a jelenlegieket, nem éri háborgatás. A polgármester megígérte a deputációnak, hogy a kérelmet a tanács elé terjeszti, a tanács pedig minden bizonnyal csak akkor dönt, ha
helyszíni szemlével meggyőződik a jelenlegi szérűskert elégtelen nagyságáról. Ebben az alsóvárosiak meg is nyugodtak, még csak azt panaszolták el, hogy a város nagyon nagy árendát szed a
szérűskert íiasználatáéit
— Nagy ám a tojás ára is — replikázott a
polgármester.
— Mán hogy vóna nagy, amikor a csizma is
olyan méreg drága — magyarázkodtak a magyarok. De meg aztán a törvény rá is parancsol a
városra, hogy tüzrendészeti célzattal ingyen adjon
szürüskertet.
— Majd csak megegyezünk — vélekődett békitőleg a polgármester. Inkább azt mondják meg,
hogy farsangol Alsóvároson a nép.
— Hát csak mögvagyunk. Jobban is lőhetnénk.
— Nagy pusztítás Tehet mostanában a csirkék
körül!
— Nem ügön lát a paraszt csirkét, legföljebb
akkor, ha beteg, már mint a paraszt, vagy a csirke.
Aztán bor is illik utána, pejig az se ócsó!
Igy szép szelíden beütött a béke és atyafiságos
kézszoritások után kibattyogott a polgármester
szobájából a vizitelő Alsóváros.
— Tetemesen felemelték az illetékekre vonatkozó pénzbüntetéseket. A MTI. jelenti, hogy
a kormány rendeletet adott ki, amellyel felemelte
az illetékekre vonatkozó törvényekben megállapított állandó összegű pénzbüntetéseket, még pedig
az illetékszabályzat 114. § 5. pontjában megállapított 1000 koronáig terjedhető

pénzbüntetést tíz-

millió koronára, 115. §-ban megállapított 4—lo
koronás legkisebb pénzbüntetést 40—100.000 koronára, 186. § 2. bekezdésében a kártyagyárosok
által elkövetett különböző kihágások esetére megítélt 100—200 koronás pénzbüntetést 10—20 millió korona pénzbüntetésre, a 3. bekezdésben megállapított 20—40 koronás pénzbüntetést 200.000,
illetve 400.000 koronára, marhalevelek kiállítása
körül elkövetett mulasztásokra megállapított 500,
ismétlés esetén 2000 koronáig terjedheti pénzbüntetést pedig egy, illetve ötmillió koronáig terjedhető pénzbüntetésre,
, ~ A tűzoltók jelmezes bálja. Vasárnap éjjel népes
bál volt a Tiszában: a tűzoltók jelmezes bálja. Tarka
sokaság farsangalt, mulatott jókedvvel a hajnali órákie
A nők közül igen sokan jelentek meg csinos jelmezekben. A bál igen jól sikerült és eredményesen szolgálta
a jótékony célját.

— A Somogyi-telep küldöttsége. A Somogyi-telep házhelybérlői közül azok, akik az
első telepesek közül valók, hétfőn délelőtt hatalmas küldöttséggel keresték fel a polgármestert. Elpanaszolták, hogy nekik, akik telkeiket
1922-ben vették ki a várostól az akkori becsérték négy százalékának megfelelő évi bérért,
most a tanács határozata értelmében buzavalutás alapon, közel harmincötezer koronát kell
fizetniök, Kérték, hogy a város ne emelje a
got mindjárt
a főtárgyalás
elején ki fogják telekbéreket, mert valamennyien kisjövedelmű
— Vasárnap országos vásár lesz Szege- zárni a teremből.
emberek és nem fizethetik meg ezt a nagy
den. A Donát-napi országos vásárt február
Arany, ezüst, brilliáns beváltás Tóth, Kőlcsey-u. 7. bért. A polgármester a tanács elé terjesztette
lT-én tartják meg Szegeden. Előreláthatólag a
vásárra nagy lesz az állatfelhajtás.
Í Mübutorokat készit Spitzer, Margit-utca 12. kérelmüket. A tanács ugy határozott, hogy nem
ragaszkodik a buzavalutához, hanem valorizálja
az eredeti béreket, még pedig a korona zürichi
P é l «
Kedden és szerdán, február 12. és 13-án
kurzusa szerint. Igy egy-egy telek bére 9—10
ezer korona lesz.
H A R R O L D L L O Y D - d a l a főszerepben az idény legsikerültebb vígjáték attrakciója:

Belvárosi Mozi JJfSfe

A tengeri medve.
iTSSSSi
A gólya tévedése.
A modern Diogenes.

Gyermek és állat szereplőkkel, burleszk 2 felvonásban.

Egyidejűleg

Pazar dán vígjáték i felvonásban.
Z O R O és HURU urakkal a főszerepben.
Előadások kezdete: Fél 5, fél 7 és fél 9 órakor.

Préselt széna métermázsánként 30 ezer
korosáért, nagyobb vételnél nagyobb árengedménnyel kapható Szene6i Ferenc Damjanics-utcai
szénatelepén.
ut
Felkérjük előfizetőinket, szíveskedjenek a
késedelmes, vagy rendetlen lapkézbesitésről a
kiadóhivatalt telefonon (Telefonszám 13-33)
értesíteni, hogy a pontos kézbesítés iránt haladéktalanul intézkedhessünk.

Használt írógépek nagy választékban
1,000.000 kor.-tól kezdve kaphatók.
Írógép szallagok, carbon és átütő
papirok olcsón beszerezhetők.
"

Telefon 13-38.
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Sacgetj 1924 fehmár 12.
— Egy év előtti gyilkosságot fedezett fel
a readérség. Az elmúlt év tavaszán Csorvás
208 számú tanyánál minden nyom nélkül
eltűnt Ruttkay htván 30 éves gazdálkodó. Sólya
Rozál, akivel vsdházasságban élt, azt híresztelte
ről*, hogy megszállott területre költözött és igy
senkisem jelentette be az esetet a rendőrségen.
Nemsokára azután megjelent a tanyán Ruttkay
Imre, a gazdálkodó fivére és ekkor már suttogni
kezdtek a szomszédos tanyákon. A rendőrség
a legnagyobb tiiokban megkezdíe a nyomozást
és ennek a nagy apparátussal folytatott munkának vasárnap meg is lett az eredménye. A

rendőrök tizenkét méterre a
Ruttkay-tanyától
elásva megtalálták
Ruttkay István
hulláját.
Azonnal elfogták Ruttkay Imrét és Só ya Rózáit,
akik bevallották a gyilkosságot és azzal védekeztek, hogy szerették egymást és féltek Ruttkay
István bosszújától. Hétfőn délelőtt kiszálltak a
helyszínre a vizsgálóbíró és a törvényszéki
orvos, akik jegyzökönyvet vettek fel. A két
lettest kedden kisérik ét az ügyészségre, ahol
szándékos emberölés büntette miatt indul ellenük

eljárás.
— Életveszélyes fenyegetésért följelentték a
kis Tlsxa t u l a j ionosát. Stombaton délelőtt megjelent a rendőrségen Schwartz Imre könyvelő és életveszélyes fenyegetés miatt följelentést tett Reich Ignác, a kis Tisza-étterem tulajdonost ellen. A följelentő
szerint Re ch több ízben lelövéssel fenyegette, majd
amikor a februári előre fizetett kosztpénzét visszakövetelte, Reich a revolverét is reá fogta. Az ügy aktáit
a rendörségről áttették a járásbíróságra.
V l i v s M t l k * * Feketénél készíttesse. Telefon lo-72. TS
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(A talmi herceg)

Szatirikus vígjáték 5 felvonásban.

Azonkívül:

Malotp a s z é l h á m o s .
Egy asszony kílTárilja 5 felvonásban. A főszerepekben: Lu Synd, C. Dernburg, Kurt Mierendorf.

5,

f*

7

és

Operett 3 felvonásban. Zenéjét irta strauss hátrahagyott
zenéjéből: Reuter K. Karnagy: Takács Ágoston.

SZEMÉLYEK:

Dr. Csapó
Felesége
Hollós
Felesége
Báró
Báróné
Anna
Gál Ferenc
Mayer
Krampetrás
Náci .
Ernő .
Berta

fél 9 órakor.

* Tavaaz. Abban az időben, amikor az újdonság korát érte a Tavasz
cimü énekes játék, még tavasz járt a színházakra is, amelyeknek széksorai nem tátongtak oly üresen,
mint ma este i«, az énekes játék felelevenítése
alkalmával. A szövegkönyv elég vidám és épkézláb munka, a zene pedig kellemes, melódiákban nem szűkölködő kompozíció és ezenkívül az énekes játéknak meg van az az előnye,
hogy ének is, játék is van benne, a ma divatos táncok nélkül. A személyzet élénken, kedvvel hozta a d>rabot, de a táncokat nélkülözte
és ahol csak lehetett, alkalmazta és lejtette
bedwel, fáradhatatlanul és tapsot előidézően.

Polgár

Házat, földbirtokot, nyaralót,
gyümölcsöst, szölöbirtokot,
telket, üzletet
(minden szakmából)

lí
országos
ingatlanok
adás-vételi
irodája

elismerten
legelőnyösebben közvetít
mindenkor
S Z E G E D , Kígyó-utca 7. szám.

Bellák Miklós
Ha Máry
Gulyás Menyhért
Gulyás M.-né
Borbély Sándor
Horváth Böske
Véghelyi Iza
DeTly Ferenc
Keleti Lajot
Herczeg Vilmos
Polgár Gyula
Gáspár Endre
Lengyel Gizi

főszerepben

UJ gazdagok

Pél

fl gólua tévedése

«2 Telefon 18-C4.

A szegedi tő*sde.

A budapesti tőzsdén bekövetkezett hossz Szegeden is éreztette hatását. Olyan erőteljes hosszmozgalom indult meg, amilyen még a szegedi
tőzsde fennállása óta nem volt. A bankokhoz nakedden, szerdán a Belvárosiban.
gyon sok vételi megbízás érkezett, ugy hogy ami
áru jelentkezett, azonnal felvevőre talált. Az egész
tőzsdeidő folyamán állandóan a pénzkínálat maradt túlsúlyban, ugy hogy pénz bőven volt mindenre, azonban elegendő áru nem jelentkezett. A
legtöbb kötés Csongrádi Takarékban fordult elő és
ez a papiros még a mai tőzsdén is mélyen értéke alatt maradt. A tőzdeidő folyamán a Csongrádi Takarék vezérigazgatója, Koós Elemér jelentA
s ^ n h é ? h«t!
t
kezett eladó gyanánt és amint a piacra dobta a
Keddea: Tavasz, operett. A bérlet 12. sz
takarék részvényeit, minden oldalról vevő jelentSzerdái: Julius Caesár, tragédia. B bérlet l2. sz. kezett, ugy hogy Koós rögtön be is szüntette az
Csütörtökön először: Jojó három vőlegénye, operett.
eladást és a Csongrádi előretörését nem tudta
A bérlet 13. sz.
j
megakadályozni. Igy a Csongrádi a mai tőzsdén
Pénteken: Jojó három vőlegénye, operett. B bérlet
mutatta meg a legnagyobb előretörését. A mai
13. sz.
tőzsdén a következő üzleteket kötötték:
Szombatoa; JoJé hárem vőlegénye, operett
Csongrádi uj és régi 81—100
Vasárnap délutáa: Üldöz a pénz, operett.
Szikra
keddi közép
Vasárnap ette: Jojó három vőlegénye, operett.
Pesti Hazai
„
„
Városi
Bank
„
„
A városi színház mai
szinlapja.
Leszámítoló
„
„
Tavasz.
Merkúr

jlz tlőadás fél 8 órakor kezdődik.

Róbert Warwickel

Előadások:

TŐZSDE

Fatális helyzet:

Qyu'a, Delli. Bellik

Miklós,

Véghelyi

Iza, Ila Máry, Horváth
Bö-ke játszották « vezető szerepeket és Lengyel Oizi, akit énekeltelek is, pedig a drámai együtiesben ama kevegek közé tartozik, akik nem énekelt ek . . .

Sok szó esett a tőzsdeidő folyamán a tőzsdejutalék leszállításáról, hogy a szegedi tőzsdén kötött üzletek még olcsóbbak legyenek. Értesülésünk
szerint a leszállításról a tőzsdebizottság legközelebb határozni fog.
Emelkedik a kosztpénz-kamat. Mint B u l i pestről jelentik, pénzügyi körökben elterjedt az
a hir, bogy a kosztoltatok örömére közeljövőben
magas kosztka-natot fognak fizetni. A legutolsó
kasszanapon 2 1 /,— 3 •/, os kamat mellett történtek kötések.
A Devlzaközpont á r f o l y a m a i . Vatatdfci Üeatr. kor.
0.4580—0.4910 Dinár 3860ü -41330, Sxokol
94400—
101404 Léva 24100-25700, Lei I69W-1S100, Lengyel
márka
, Lira 1435 -1535, Ft. frank 1500—
1013. Belga fr. 1315-1415, Sv frank 5650-0050, Angol
font 140200-150200, Dottái 32Ö5Ü-34950, Holland forint
12150—13030, Dán korona 5240 5640, Svéd korosa
8520 -9130 Norvég
korom 4365-4715,
Napolcoa
113000 pénz.
O t f i t d k : Bécs 0.45*0—0.4010, Belgrád 366J0—4I3JÜ,
Pr*ga 94490—1Ü14J0, Szófia 24l00~2S7aa Bukarest
169JO-18103,
, Milánó 1431-1535,
Párís 1485 -1595, Srflwi*' 1315-1415, Zürich 5 6 5 0 605£* Lo.id ja 139900 -1499JO, Watryork 3250Ö-34800
Amsterdam
12150 -1303U,
Kopeohása
5240-5S40L
Stockholm 8520 9130, Krisztiánja 4365 - 4715.
Zilrichi tőzsde. Nvitdsi Páris 26.27%, Londoa
574.50,
Milánó 25.15.
Hollandi.
215:00, Berlin O.OOQOOOOWl 11, Bécs S . K S I , Szófia
124,
Prága
ÍS.70,
V a r s ó - . - . Budapvi 0 0201,
Bakarest 2.93'/* Belgrád 6.85.

Zürichi tárlat

i Páris 26.30, London 3475, NewMilánó 25.15, Hollandia 215.00, Berlin
0 000000000125, Bééi
0.0081, Szófia
4.25
Prága

S í
• Budaptti . Ö.0201,' Bakarart_
• A J u l i u s Caesar előadása előtt dr. Csengery Já-2.93«/4, Belgrád 685.
nos egyetemi tanár szabadelőadást tart Schakespeareről.
i
l i t g o d i KIzsnBvaabank mindennemű tőzsdei
megbízást a legpontosabban végez el.
„
• Q e y e r Stefi hangversenye az idei szezon szenzációja, a világhírű művésznő, kiről az összes külföldi
T e r n é n y tőzsde. A héttői terménytőzsdén elég nyulapok az őszinte elragadtatás hangján irnak, csfltSrgodt az irányzat. Buza tiszavidéii budapesti paritást ö k ö n d é l u t á n 6 órakor a filharmonikusuk rendkívüli
baa 2250-2300 koroaa. Egyebek változatlanok.
hangversenyén Mozart, Mendelssohn fer Goldmark
Hivatalos árfolyamok: 76 *>.-us tiszt vidéki buza
gyönyörű versenymüveit játsza. Jegyek 4-16.000 kor.-ig
2220 -2240, egyéb 2200-2210, 79 kg.-os tiszavidéki
a Belvárosi Mmínál.
buza 2290 -23J0, egyéb 2270-2280, roaa 1791-180J
takarmányárpa 1820 -2000, sörárpa 22 J0—2251
ub
S z é c h e n y i
M H o z i
1925-1950, tengeri 1750-1775, korpa 1110-120®.
Telefon: lfl-33.
Igazgató : Dr. Varsányi Elemér.
' ^ f l * * * * ; * h é t f 5 i tőzsdéa readkivül élénk forgalom
mellett szilárd irányzat alakult ki. A bankokhoz beKedden, febrsár hó 12-én
érkezett nagy tőzsdei msgbizások az árnyitájkor nyilA szezon legragyogóbb szépségű filmje:
vánvalóvá tették, hogy rendkívül erős ütWLJ tevékenység fog kialakulni és a forgalom valóban eddig alít
látott méreteket öltött. Az árfolyamok körülbelül 20
világhírű regénye:
százalékos árnyereséget mutatnak. Mikor az erős realizációt hajlaadóiag következtében sok áru került a
piacra, annak hatása alatt árlemorzsoládás állott be.
Végeredményben azonban a papírok 10—15 százalékos
árnyereséggel zárultak. K.sttpénz 2 '|, százalék
Bte,
A szerelem apotheozisa 6 felvonásban.
böl az egész délelőtt folyamán gyenge hírek érkeztet
A főszerepben:
«z azoaban aem volt semmi behatással a piacra. Jel
leatős véleményes vásárlás indult meg és i z é r d e k l i
dés egész sor értékpapír után m e r n " '
•
- -10
O L A F
N I E L S E N ,
megnyilvánult. Zárlat
felé a hangulat továbbra i t barátsági
a forgalom
a svéd P E T R O V I C H S Z V E T I S Z L Á V .
igen élénk.

Selma Lagerlöf

A

M O D E R N

U C M / K J P A B
O C M E K S

CIPÓI
195 O O O
fekete cipő .
színes férfi cipő 205 O O O
Box női félcipő, francia forma 95 O O O
lakk orral.
.l O O O O O
Kivágott női lakkcipő . . . 1 3 0 . 0 0 0
75 O O O
Női fehér vászon, kivágott
-UTCA
16.
pnwiTSBK.
FEKSTESAS

öummitalpu

Az iramszarvas csodája.

Azonkívül:

Uj vígjáték kisérő műsor!
ElőadásokTezdete:
Minden

eddigit

5, 7 és 9 órakor.

túlszárnyaló
Szerdától

világfilm 111

A kastiliai véreb. A szivek hóhéra
8 felvonásban.

x i S l í w H rt
' j e n e s e n felelős: FRANK JÓZSEF,
w a a m u j d o n o s : Délmagyaroratáe Hirlap- ás Nyomdavállalat R-T.
nyomatott a Délmagyarország Hirlap- és Nyomda™«alat R--T. könyvnyomdájában, S a g e d .
P
l á P I
I I S í i f l Bf
legszebb
kivitelben
r
H r
L f t N U H
készülnek legolcsóbb
árban R E 1 S E R P R P i B N G Y f Í R f i B f l N T e ^ ű n
Saeged, O r o a s l á n - a t c a 8, Endrényi papirkereskedéá ipellett. 996 Régi paplanokat újjá átdqteozza.

SZBGBD
Mai tephcwayabb (1.), lecmagasabb (11.)

ét zálóárfolyamok (111.)

Bankoki
i.
a
Angol-Magyar
140 162
Bosnyák-agrár
70
78
Földhitelbank
720 785
335 385
Hazai
Hermes
98 110
Sziavon jeli.
50
61
Lloyd Bank
25.75
28
Magyar-Hitel
815 860
Ingatlanbank
480 535
32
Cseh bank
27
73
Forgalmi Bank
70
jelzaloghitelbank 160 180
Keresk. Hitel
49
51
Leszámítoló b.
136 148
74
Maey.-ném. bank 71
41
Olaszbank
37.5
25.5 32.5
Központi ]elz.
19
17.5
Városi Bank
32 35.5
Merkúr
75
68
Nemzeti
229 258
Osztrák Hitel
1765 2040
Kereskedelmi
136 140
Bankverein

Takarékpénztárak:
Belvárosi
Lipótvárosi
Kőbányai Tak.
Egy. Bpest Főv.
Magyar Alt Tak.
Moktár
Pesti Hazai

Ganz-Danub.
Ganz-Vili.
Kistarcsai
m.
157 Győrffy.WoB
72 Hoffher
760 Kaszab
374 Kissling
105 Kühne
60 Láng
28 Lipták
855 Mág
535 Magy. Acél
27 Belga fém
70 Mérleggyár
175 Motorgyár
49 Olomáru
146 Chaudoir
73 Vegyipar
40 Vagongyár
32 Rex hajó
18 Rimamurányi
35 Roessemann
74 Rothmüller
255 Schlick
200Ü Schuller
137 Teudloff
Vulkán gép
Wörner

55
62 60
20.5 23.75 23.75
35
43
38
283 295 292
261 27.) 270
272 287 28b
5010 570Ü 555J

Biztosítók:
Első M. Eizt. 95C0 105C0 10250
Fonciére
400 410 400
243 270 27ü
'annónia B.
1950 2500 2400

Vasmüvek és gépgyárak:
Brodi vagon
Coburg
Corvin gép
Csáky
Gazd. Gépgyár
Fábián
Fegyver
Fémkeresk.
Franki

115
70
9
30

200

12
1625
29
178

135
72
10
38
230
16
1825
34
185

128
70
9
38
225
15
1825
34
181

L
5450
2600
138
115
195
68
27
92
190
25
70
450
260
50
60
33.5
230
52
111
13.5
155
96
26
122
58
110
213
21

O.
6100
2800
155
130
205
75
32
98
220
27
75
565
300
60
70
40
290
60
130
17.5
172
101
29.5
140
61

III.
5900
2800
155
130
205
73
31
93
215
26
73
560
290
57
68
38
275
58
126
17
170
99
27
138
58
—
115
240 240
25
26

Közlekedési vállalatok:
Adria
Atlantica
Közúti Vasút
Városi
Bur
Déli Vasút
MFTR
Levante
Miskolci villamos
Nova
Államvasút
Tröszt

975
57
36
57
36
116
480
270
42
159
510
140

1350
62
42
58
42
125
523
2^0
43
173
580
152

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

95 110 110
145 175 170
68
70
70
80
78
72
143 157 157
34
34
32
82
77
66
146 156 152

Aki házat vagy ingatlant
vásárol,

SÍ ját érdekében vétele előtt keresse fel D Á V I D
G Y O t f l ingatlanforgalmi irodáját, Kossuth Lajossugarut 9, lelefon 10-42 mert ugy vételét, mint eladását ezen cégrél min den kívánalmat kielégítően, a legelőnyösebben bonyolíthatja le.
948

Német, francia, angol
nyelvtanítást
egyenként és csoportosan, valamint forditáti,
leveletést vállal oki. nyelvmesternő

B E R Z S E N Y I - U T C A 1/b, F Ö L D S Z I N T 1.

13-33 a Szeged telefonszáma
Dr. VOLTTMANN-féle

RÚZSA BURGONYA
érkezik.Előjegyzéseket a mai naptól felveszünk

M. P. Kuczor paprika üzletében

Bauxit
Beocsini
Borsódi szén
Szenti örinci
Cement
Szászvári

Kohó

István tégla
Köb. gőztégla
Drasche
Magnezit
Magvar Aszfalt
Által. Kőszén
Kerámia
Móri szén
Nagybátonyi
Salgó
Sajókóndói
Újlaki
Unió
Urikányi

520
1500
190
165
138
540
1250
68
220
430
3950
78
3620
150
42
300
800
24
335

600
1540
225
185
159
593
1450
80
230
480
4250
90
40U0
165
44
383
855
29
360

590
1480
215
165
153
580
1400
78
210
470
4C00
90
3930
155
42
350
845
28
350

1100 1230 1180

Nyomdák:

Athenaeum
Fővárosi
Franklin
Glóbus
Kunossy
Pailas
Révay
Rigler
Stephaneum

270 290 290
32
38
35
240 250 245
67
72
71
29
30
28
70
78
75
80
140 15G 150
10
13 12

Faipari vállalatok:
Merkurfa
Cserző
Dunaharaszti
Egyesült fa
Fornir
Guttmann
Hazai fa
Honi fa
Kőrösbányai
Kronberger
Lignum

Amerikai
Erdő
Magyar Lloyd

10 9.5
9
25
24
24
16.5 17.25 16.5
54
62 60
25
26
25
*2O0
— 1150
•215 240 230
15.50 16.50 15.50
14
13
7.5
20
19 20.5
130 147 140
25
26
25
9.75
11 10.5
170 195 190

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

L
20.5
550
9.75
775
310
125
3100
12.5
195
255
95
62

IU.
21
525
9
765
280
122
3025
12
190
245
90
61

itatok
Különféle vállc

S Z C g ö d

P.radl-ulca 4.

727

L
20
500
8.75
680
260
106
2775
11.25
165
245
90
58

Ált. gázizzó
24
25
20
Alt. Osztr.Légsz. 1000
1175
Bárdi
20.25 20.5 20.25
Baróti
1211.25
11
Bóni
115 130 129
Brassói
480 52U 518
Chinoin
34
44
46
Corvin-film
14
18
16
Danica
140 160 155
Diana
13
16
13
30
35
35
Dorogi gummi
645 780 710
Déli cukor
85
90
85
Dunánt. sertés
10
9.5
10
Cinner Szalámi
80
93
91
Égisz
880 950 925
Izzó
19
18
18
Unió textil
1000 1050 101)0
Horv. cukor
12 11.3
10.8
Just izzó
95
84 100
Gyapjumosó
65
63
60
Papir-ipar
201) 240 23Ü
Részvénysör
72
74
70
Szövö és kötő
240 272 254
Spódium <
140 14H 145
Temesi szesz
1200 1250 1250
Felten
—
Wernstadti textil
164 2i.0 165
f-lóra
5<i 52
47
Fővárosi sör
125 160 145
Goldberger
360 395 39ü
Gschwindt
30
38
35
Halkeresk.
Hungária Mütr. 270 300 295
225 245 240
Juta
—
120
120
Jacquard
115 131 128
Karton
22
20
20
Gróf Keglevica
52
55
46
Keleti
10 10.25
10
Királyautó

Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szölőkötözö fonalak és háló gufirt áron kapható.

Petykó Károly divatszücsüzlete
Kelemen-utca 7.
(Endrényi könyvkereskedés mellett) elvállal mindennemű

azőrmejavitást és átalakítást.

m

80
75
75
17 13.5
13.5
Klotild
150 165 158
—
Fructus
9
9
Győri fest.
48
33
50
Polg. sör
625 675 625
K r a u s i szesz
110 115 113
Ligetszanat,
32.5
35 34.75
Cukoripar
4400 4950 4800
Lámpa
308 334 332
Auer
4 i 0 425 420
M. Kender
108 135 132
330 38a 365
Őstermelő
358 393 370
Pamut
318 345 338
Gumi
21.5 27.75
27
Részv. Szalámi
Vasúti forgalmi 330 355 350
__
Marosv. Petr.
715 800 780
Georgia
425 470 460
Mezőh. cuk.
55
43
49
Interrexim
64
58
63
Óceán
117 138 136
Olajipar
30
27
24
Pannónia sör
68
69
65.5
Phöbus
34
36
34
Püspöki
230 245 240
Royal-szálló
85 110 105
Schwartzer
43
38
35
Star film
16
15
17
Lukácsftlrdö
97
95 100
Szikra
2300 2800 2700
Stummer
425 470 460
Szegedi Kender
224 243 235
Telefon
160 165 165
Temesi sör
6)
60
56
Tokaji bor
28
33 29.5
Török
17
16
16
Turul Budapest
30
32
31
Unió szinház
13 14.75
13
Szolnoki
—
52
52
Vasm. Vili.
56
Vili. Pezsgő
66
66
Wander
25 23.5
23
Zagyvapálfai
59
57
61
Hangya
30
31
30
Királysör
Klein

Elővételi jogok:
6.8
2

Szlavónia
Mercurfa

7.5
2.4

Kasszanap február 28.

Ha házat, földet, szölöbirtokot,
üzletet, telket ZfüemT ingatlant

venni vagy eladni óhajt,

ugy

bizalommal

keresse fel
r

központi nagy i n g a t l a n f o r g a l m i i r o d á j á t
Széchenyi-tér 6. :: Telefon 10—54.

Elsőrendű kárpitos munkások

Az összes eladó ingatlanok a legolcsóbban
és legkedvezőbben irodám által vehetők meg.

magas fizetéssel azonnal felvétetnek MÜLHOFFER kárpitos,
Bástya-utca 9.

Magánház

é

Olcsó vásár!
Óra, ékszer, gramofonlemez, öngyújtó,
zseblámpa stb. o Kölcseij-utca
l c s ó
á r o n7.f

TÓTH Órás,

Ugyanott mindennemű
m

Bányák és téglagyárak:

Teléfon 469.

f u v a r t vállalunk

Tisztelettel

L
B.
in.
44
50
49
300 350 345
90 100
95

Királymalom
Pesti Vikt
Transdanubia

Varga Mihály gyárosnál

(Hid-u. l.)d.e.9-11,d.u.3-5-ig.Telefon 11-05

mm-

1200
62
41
67
40
123
520
282
42
170
570
150

Szeged, 1924 febnrfr 12.

KISS ÉS MOLNÁR.

Zoltán-utca 17. számú, a Kálvária-utca mellett,
azonnal beköltözhető 2 szoba,előszoba,konyha,
speiz, villanyvilágitásos uri lakással, 400 négyszögöles kerttel, elköltözés miatt olcsón eladó.
Megvehető a helyszínen a tulajdonosnál, vagy a

SZABÓ

Széchenyi-tér 6. Telefon 10-54.

Tört arany, ezüst, brilliáns, j / l
régi pénz beváltása.
J f ^

Camembert sajt 1 drb. 1600 K
Dara-sajt
1 „ 1200 „

Nagy javitó műhely!
480

Kapható egyedül a
K Ö Z P O D I I
TEJCSHRDOK
tióktejcsarnokaiban.

Nptatvánpt m m

R.-T.
143

RT

í:

""

Minden külön értesítés helyett.
Kaufmann Sándor ugy saját mint gyermekei: Sári, Ferenc,
Jenő és Lajos, valamint édesanyja: özv. Iritz Bernátné és az
összes rokonság nevében mélyen megrendülve tudatja a legjobb lány,
felejthetetlen jó feleség, a leggondosabb anya

Kaufmann Sándorné szül. Iritz Ella

g y a p j u f o n a l a k

élete 46-ik, legboldogabb házasságának 24-ik évében folyó hó 10-én
délután 6 órakor történt váratlan gyászos elhunytát.
Drága halottunk földi maradványait folyó hó 12-én délután
3 órakor fogjuk a Kálvária-utca 39. számú gyászházból az izr.
temetőbe kísérni és örök nyugalomra helyezni.
Á l d á s És béke p o r a i r a !
N y u g o d j b é k é b e n , példás életed örökké ü t m ü n k előtt fog lebegni.
Külön villamos indul a Kálvária-térről.

l e g j o b b

perzsa szí
nekben és nyersen, amerikai felvető és
beszövő fonalak, leverők, szövőszékek
a legjobb minőségben legjutányosabb árban
keleti szőnyegszövő
műhelyében
Szeged, Boldogasszony-sugárut 1
Nagy választék kész szőnyegekben.
Megrendelések elfogadtatnak.
6
n a g y b a n i á r a k ! — T e l e f o n : 14-80.

Kass

Budapesti

a

