I g y e »
Jnrkanlfistg és Madöhiva)«!> ü e f t Ferenc-ulca 2. (Fftf»íl Iskolával szemben.) TeleItal 18-33Jl.Sze(ied* megjele«fkfcéWőkivételével minden
e » * Egyes szám ára 800 koW , Előfizette! árak: Egy
«*ta#ra helyben 10000, Budafntea és Tidéken 12000 kor.

4K7V?
Szeged, 1924 február 26, KEDD.
éppen oly kevéssé van feljogosítva egy másik
dinasztiának deposszedálására, a hódító éppen
oly kevéssé van feljogosítva magántulajdon elkobzására, mint amennyire a szovjetnek nem
lehet joga cárok detronizáfására és legyilkolására és magánosok vagyonának köztulajdonba
vételére. Csek a cselekvők mátok, de a lényeg
ugyanaz. Ha világtörténelmi perspektívából nézzük az eseményeket, akárki is kénytelen elismerni, hogy az Isten kegyelméből való királyság eszméjén egyforma csorbát üt akár a Romanovok, af ár pedig a Habsburgok tragédiája.
A n glia és Olaszország megheztéka kibékülést
a szovjeí'el. Hegy nem érdektelenül tették, az
kétségtelen. Hisz már nemcsak hirek keringenek, hanem az íngol és francia kormányok

Az udvarképes szovjet.
„ . . . Utasítást kaptam arra, hogy kijelent
sem, hogy a brit kormány örülni fog annak,
lia Londonban üdvözölheti az orosz ügyvivőt,

a szovjetek kor-

mányát
képviselni fogja.* Ugyanazon a napon
mikor a jegyzéket, amely ezeket a sorokat tartalmazza, Hodgson, Nagybrilannia moszkvai
képviselője átnyújtotta a szovjet-kormánynak,
tette közzé az olasz sajtóiroda a félhivatalos
érlesitést a hetek óta készülőben levő olaszo osz kereskedelmi szerződés végleges megkötéséről. Ezzel az aktussal a megmaradt három
európai nagyhatalom közül de jure kettő elismerte a szovjetet. A fenntartások, hogy az
orosz kormány gondoskodjék a forradalomban
károsodást szenvedett idegen állampolgárok
káiial"nitásáról, már cssk kendőzés számba
mehefnek. A puszta és meztelen tény az, hogy
Szovjet-Oroszország ismét tagja lett az európai
államok közösségének és a nagyhatalmak vele
egyenrangú és egyenjogú fél gyanánt ülnek le
a tárgyaló asztalhoz.
Akárhogyan Ítéljük is meg az 1917 novembsre óta lefolyt hónapokat és akárhogyan vélekedjünk is arról a kísérletről, amely a kommunisztikus társadalmi rendet és termelési formát
akarja Oroszországban megvalósítani, kétségtelennek kell tekintenünk, hogy a nemzetközi
politika szempontjából a szovjetnek ez az elismerése, amelyet a többi országok is visszataszítóan gyors tempóban követnek, lesz az 1924.
esztendőnek egyik legfontosabb eseménye.
Ugyanaz a történelmi processzus ismétlődik
ik meg
meg
Európában amely már egy izben, százharminc
arminc
év elölt, a francia foiradalom idején lejátszójátszó- I
dott. Az akkori arisztokrata és feudális világban,
áohan !

a harmadik

rend előretörése és a citogen-loira-

dalom felviharzása volt olyan
' S S ? m i n t most az
ijesztő változás, mint most az

Hirdetési árak: Félhasábon 1
mm. 125, egy hasábon 250,
más léi hasábon 575 K.Saövegközt 25 százalékkal drágább.
Apróhirdetés 10 szóig 25M
kor. Szövegközti közlemények soronként 1800 korona.
Családi értesités 15COO ker.
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aki az angol király udvaránál

á r a 800 korona.
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Henderson angol belügyminiszter a békeszerződések revíziója mellett
London, febr. 25. Henderson angol belügyminiszter Burnleyben a válaszlói előtt beszédet mondott, amelyben kifejtette, hogy a nemzetközi helyzetben a fegszembe ünőbb tény az, hogy a

versaillesi békeszerződés szerzői a történelmet
teljesen megcsúfolták. A békeszerződés azt szolgáljo, hogy a legyőzött állámoktól
kártérítés
cimén lehetetlen összegeket csikarjanak
ki. A

lehetőleg

óriási feltűnést

békeszerződés célját

tévesztette. Nem siket ült miniszterelnök kísérletet tesz a szükséges atmosze^y ifczságos és tartós békét teremteni. A féra megteremtésére és reméli, hogy a nemtrisnoni békeszerződés egy kaolikus politikai zetek szövetsége, vagy egy világkonferencia által
helyzetet, egy gazdasági felfordulást, betegséget, segítő lépés történik arra néve, hogy lehet-e
halált hozott Európára. Macdonald és kormá- visszatérni azon álláspontra, amelyet az einunyt
nyának a feladata megakadályozni, hogy az | Wilson a szövetséges államférfiak politikájával
eddigi gazdasági romlás tovább fejlődjék. Ra- '1 szemben 1915., 1916. és 1917. évben elfoglalt.
Az angol belügyminiszter beszéde Párisban
gaszkodnunk kell a versaillesi.
békeszerződés
minél

hamardbbi
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Valorizáció és
Szeged budapesti tudósitójától.)

Az utóbbi

napokban kétségkívül a valorizáció és a takarékkorona kérdései foglalkoztatták leginkább a
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orosrbö^evizközönséget. Ugy értesülünk, hogy ezeket a szükorosz Doiseviz - s é g r e n d e f e t e k e t a kormány mégis csak végre-

Központban és körülbelül abban történt
mas a hangzása, mint ma Leniné vagy Trotzkíjfc . megállapodás, hogy a valorizációt az arany
megsértett
társadalmi
rend
Vu o i l£u f e l á „ i t á g á i g f e n n fogják
tartani.
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Németországhoz intézett diplomáciai jegyzékben
is tiltakoztak i z ellen, hogy német instruktorok
szervezzék újra sz orosz hadsereget és német
technikusok építsék újra Oroszországot. A megelőzés réme az, amely a szövetségükben is vetélkedő európai kormányok tekintetét Moszkvára
itányitja és atra készteti őket, hogy tulajdon
legitimitásukkal legitimitást adjanak a legújabb
és legnagyobb forradalmi alakulásnak. Ez viszont,
mint a francia fotradalom mutatja, vissza fog
hatni Oroszországra is. A forradalmi lendület,
mihelyt elismerik, ki fog merülni. A régi rend
nem tér ugyan vissza, de a nagy kataklizma
után egy uj egyensúlyi helyzet áll elö. Az udvarképes szovjet ennek az uj és megváltozott helyzetnek lesz a képviselője.
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és legitim hatalom helyreállítása érdekében szö- j ^ OevizahOzpont vezetősége arra a megállavetkeztek az itfkori idők szovjetje, a konvent j
átszerd á g r a i u ( o t t h o g y a Devizaközpontot
ellen és megfogadták, hogy addig békét nem * ^
kötnek, mig a f r a n c i a _ királyi hatalma^ eredeti j
Rendelet
fényében és ragyogásában helyre nem állítják.
a takarékkorona kiszámításáról.
Erre a szövetkezésre kiáltotta oda Danton :
A pénzügyminiszter rendeletet adott ki, mely— Viszonzásul dobjuk oda nekik egy király Iyel intézkedik a takarékkoronáról szóló számofejét I
lási érték szabályozására kiadott kormányrenXVI. Lajos feje legördült a hóhér kosarába; delet végrehajtása tárgyában.
utána belehullott a kosárba Danton oroszlánAz emiilett rendelet alapján az állami Jegyerényes koponyája is. Elpusztullak sokan a intézet képviselőinek elnöklésével működő biregiek közül, de sokan az ujak közül is, mert
zottság minden köznapon ülést tart, melyen a
a forradalom, fejlődésének örök törvénye szerint,
következő elvek szerint állapítja meg a számojelfalta saját gyermekeit. A régi rend azonban
lási éi lékül szolgáló takarékkoronának a koroFranciaországban nem tért vissza. A hatalmak
náról szóló államjegyhez való viszonyát.
ellenbsn, mikor egy kicsit kiverekedték magúFebruár 20 án, mint kiindulási alap, 100
ja}, mikor egy tüzérkapitányból hadvezérré lett
takarékkorona
100 koronára szóló állam jeggyel
kalandor sorra végigverle őket, egymásután beleegyenlőnek
vétetik.
A takarékkoronának a konyugodtak a megváltozott viszonyokba és örömüket fejezték ki, hogy az egy és oszthatatlan ronára szóló államjegyhez az értékviszony megfrancia köztársaság képviselőjét üdvözölhetik állapításának alapelve az, hogy mindenkor a
8aját külön felségük udvarában. Anglia máskor koronára szóló államjegynek, illetőleg a budaw szolgáltatott a változásnak ilyenforma elisme- oesti kifizetésnek a nemzetközi piacokon kirésére példát. A belgrádi királygyilkosság után alakult tényleges értéke vétetik irányadóul. Ez
évekig nem volt Angliának képviselője a belgrádi alapelvből kiindulva, jelen viszonyok közt az
udvarban. Anglia büszkén megszakította a gyil- értékviszony megállapítsa a következőkép törkosokkal az érintkezést mindaddig, mig szüksé- ténik *
1. Megállapítják február 20-án a magyar
gét nem érezte, hogy szövetségre lépjen velük
koronára
szóló államjegynek az emiitett napra
a Habsburgok és Hobenzollernek ellen.
Népek és államok egymá* közötti viszonyá- vonatkozó bécsi középárfolyamát. 2. A belföldi
átruházható magyar koronára szóló budapesti
ban éizelmi momentumc'
csenek. Különösen
kifizetéseknek
emiitett napra vonatkozó bécsi
Pedig nem lehetnek ma, mikor a báboru győztesei felülről
ugyanazt cselekedték, amit a szov- középárfolyamát, végül 3. a magyar koronára
jet cselekedett alulról. A tekintélyen nyugvó tár- szóló budapesti kifizetés árfolyamát a budapesti
sadalmi és állami rendnek az a tan az alapja, és bécsi tőzsdén egyaránt jegyzett legfontosabb J
mli
,Í .! B
, P t m ? z . eVMUI|
' 'alakult
&X t 5.y—
Kutolsó
hogy minden katalom Istentől való és a legitim értékpapi;
középárfolyamai: iI
tett
kéfpia
rendet megdönteni nem szabad. Ennek az erI
kölcstannak a tanítása szerint egyik dinasztia alapján.

keltett.
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ftakarékkorona.
E három tényezőből kiindulva kiszámítják a
magyar koronára szóló államjegynek, illetőleg
budapesti kifizetésének a zürichi piacon jegyzett dollár kifizetéséhez
való értékviszonyát 1924
február 20 ra.
A bizotlság további intéskedésig hasonló
módon állapítja meg minden következő napra
a magyar koronáról szóló állámjegynek, illetve
budapesti kifizetésének a dollár kifizetésére vonatkozó értékviszonyát.
Amennyiben február 20. után a koronáról
szóló államjegynek, illelve a budapesti kifizetésnek a fentiek szerint számított értékviszonya
a február 20-ára kiszámított értékviszonnyal
szemben eltolódást mutat, ennek az értékviszonynak eltolódása arányában fogják a takarékkoronának a koronáról szóló államjegyhez
való viszonyát megváltoztatni.
A takarékkorona értékének
elsö megállapítása.
A Magyar Távirati Iroda jelenti: A számolási értékül szolgáló takarékkorona értékviszonyát a koronáról' szóló államjegyljez az
1415/1924. M. E. sz. kormányrendelet alapján
működő bizottság az 1924. évi február hó 20.
napjától a következőkép állapította meg:
Febr. 20:100 takarékkorona egyenlő 100 koronáról szóld államjeggyei
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A takarékkorona-rendelet hétfőn megjeleni és
március elsejétől kezdve a postatakarékpénztár
takarékkorona betéteket is elfogad. Baross Oábor, a postatakarékpénztár elnökigazgatója ide
vonatkozólag a következőket mondotta: .A jövőben módjában lesz a pénzét mindenkinek ugy
elhelyezni, hogy a pénz állandóan megtartsa
a befizetés alkalmával való értékét. Ez a rendszer bevezetése a postatakarékpénztár üzletmenetében semmi változást nem jelent. A felek
kívánsága szerint helyezik el a betéteket, akár
takarékkorona értékben, akár papírkorona értékWC1I. m a egyezér
CKVCXCI iMkarékkorona'koefficie^sekW
n s a i m n u i u u o nvJCIllV.lCU8CKKCI
ben.
való Ma
számítás alapján
kb. 1000-1015 papirkoronának felel meg."

SZEGED

H közalkalmazottak fizetésének
Budapestről jelentik: A KANSz a közalkalmazottak fizetése dolgában memorandummal
fordult a kormányhoz, amelyet péntek délelőtt adtak át az illetékes tényezőknek. A KANSz

február hóra kéri a juliusl

fizetés kétszeresét

azonnali segitség cimén. Mivel a fize'ések március hóra szólnak és addig még a drágulás

emelkedhetik, a juliusl illetmények
kiváriják márciusi illetmény gyanánt

tízszeresét
A pénteki

minisztertanács foglalkozott a KANSz memorandumával és igy döntött:
Az 1923. évi julius hó 1-étól kezdődő hatállyal megállapított fizetések és külön pótlékok

március hó 1-től kezdve 700 százalékkal, vagyis
a február 1-től kezdődő hatállyal felemelt fize- ,
tések és külön pótlékok további 60 százalékkal I
Baja város elismerése
Bethlen miniszterelnöknek.
Baja város törvényhatósági bizottsága a mai
napon Balku Gyula főispán elnöklete alatt
rendkívül népes közgyűlést tartott, amelyen
dr. Fehér Lőrinc volt polgármester bizottsági
tag indítványára bizalmat és elismerést szavaztak Bethlen István gróf miniszterelnöknek.
Peidl beszámol londoni útjáról.
A szociáldemokrata párt választmánya és
parlamenti frakciója kedden délután ülést tart,
amelynek egyetlen tárgya Peidl Oyula beszámolója a londoni utazásáról.

Szeged, 1924 február 26

rendezése.

felemeltessenek,
továbbá, hogy ezenfelül a nehéz megélhetési viszonyokra való tekintettel a
közszolgálatban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak, valamint a honvédség, csendőrség,
vámőrség, folyamőrség és államrendőrség tagjai,
illetőleg a nyugdíjasok, özvegyek és szűlőtlen

árvák részére egyszeri segély

engedélyeztessék,

amelynek összege a februárra megállapított
nyugdíjba beszámítható fizetésnek,
illetőleg
ellátási dijnak 25 százaléka.
A* egyszeri segély
összegére nézve ez az állapot irányadó, amelyben az igényjogosult február hó l-ig volt.
Az illetményeket, illetőleg az egyszeri segélyeket soronkivül külön utalványrendelet bevárása nélkül kell előírni és pénztárilag számfejteni.
Londonban, a kővetkezőket mondotta: Sem
Peidl, sem Garami, sem én nem tárgyaltunk a
kölcsönről senkivel. Az angol pénzügyminiszter
azzal kezdte a velünk való beszélgetést, hogy
a magyar kölcsön ügye elintézettnek tekinthető.
Mással még csak nem is beszéltünk a kölcsönről.
A földreformnovella visszaküldése
a parlamentnek.
A kormányzó, mint ismeretes, a földbirtokreformnovellát az utolsó szakaszánál
Rublnek
István által beterjesztett módosítás visszavonása
miatt visszaküldi
a parlamentnek az 1920. évi
I. t.-cikken alapuló jogánál fogva. A parlament
elé ez az ügy értesülésünk szerint kedden kerfll s a törvényhozás sürgősen le fogja tárgyalni
az ujabban megfontolás tárgyául ajánlott szakaszt.

Peidl és Vámbéry c á f o l ó nyilatkozata.
Egyik legutóbbi párisi távirat szerint
Peidl
Gyula londoni útját a népszövetségi körök
Pikler felszólalása
rosszalóan vették tudomásul és ezt a kölcsön
Öyérffy hadbíróval való afférjáról.
ellen irányulónak tekintették. Peidl erre vonatkozólag a következőket jelentette ki:
A holnapi ülésen Pikler Emil szocialista kép— Eddigi nyilatkozataimban kifejteltem már, viselő szóvá kívánja tenni azt az ügyet, amely
hogy mi volt londoni utazásom célji. Ezekhez közte és Györffy tárgyalásvezetö hadbíró közt
semmi hozzátenni valóm nincs és semmi provo- felmerült a legutóbbi Tassi-perből kifolyólag.
{ Pikler személyes kérdés formájában fog felkálásnak nem vagyok hajlandó felülni.
Vámbéry
Rusztem, aki Peidl Gyulával volt I szólalni.
r******
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Kereskedők és iparosok a kormány gazdasági intézkedései ellen.
(A Szeged budapesti tudósítójától.)

A keres-

kedők és ipirosok érdekképviseletei vasárnap
délelőtt nagygyűlés keretében jelentették be
ellenállásukat azon tervekkel szemben, melyeket
a gazdasági válság megoldására a kormány
életbeléptetni szándékozik. Horváth
István, az
OMKE főtitkára nyitotta meg az ülést. Ajánlására elnökké Vértes Emilt választották meg.
Kifejezést adott a kereskedötársadalom felgyülemlett keserűségének beszéde további során. A válság okai azonosak a kereskedelem
sérelmeivel. Ezek a kővetkezők: elsősorban a
forgalmi adó jelenlett fokozatos drágulást. A
fényűzési adó szintén áremelkedésre vezetett.
Az árvizsgálat, amelynek keretén belül a kereskedelmi miniszter meghonosította a jutalékrendszert, a devizaellátás és a behozatali tilalom
a legfájóbb sérelmek, mert az utóbbit tekintve,
a kereskedelmi korlátok megszüntetése megjavítaná a külkereskedelmi véleményeket A

kereskedők bizalmatlansággal
tekintenek V/alkó
kereskedelmi miniszter további működése elé.

Ezután Balkdnyl
Kálmán igazgató indokolta
meg határozati javaslatát:

- Kénytelenek vagyunk arra kérni a kormányt, hogy ne rontsa a magyar koronát. A
t

valorizációhoz való ragaszkodás azt a benyomást kelti, hogy a kormány
maga
sem bizik
a koronában.
Védje meg a koronát és ne csi-

náljon

takarékkoronát.

A valorizáció nem ter-

ledhet ki az áruhitelre. Kéri a következő határouti javaslat elfogadását:
A magyar kereskedelmi érdekképviseletek
nagygyűlése megállapítja, hogy a korona le-

romlásáért elsősorban a kormány felelős.
állapítja a nagygyűlés, hogy a kormány
rizációs rendelete ujabb veszedelmekkel
geti a gazdasági Hetet. A valorizációval

Megvalofenyea kor-

mány védelmére siet a hitelezőknek. A

takarék-

korona bevezetése ujabb pánikot

fog előidézni,

amely a koronától való menekülés, az árukészletek felvásárlását és az eddiginél is nagyobb
drágaságot fog eredményezni.
Bodrogi
József, as OMKE titkára a kényszerkölcsön ügyében terjeszt elő határozati javaslatot. TUtakozik a kormánynak azon terve ellen,

amely
felvenni
tényleg
kölcsönt

szerint sokkal nagyobb összegeket akar
kényszerkölcsönképen, mint amennyire
szüksége van. Leghelyesebb volna a
a vagyon alapján kiróni. A hozadéki

adókra, nevezetesen a társulati, általános kereseti
és földadóra kell azt kivetni. Az
alacsonyabb

jövedelmeket pedig mentesitenl

kell.

A Szegedi Kereskedők Szövetségének képviseletében dr. Kertész Béla, a szövetség ügyésze
vett részt a nagygyűlésen és a vidéki kereskedők fokozottabb sérelmeit tárta fel. Rámutatott
arra, hogy a vidéken teljes káosz uralkodik a
valorizált hitelek ügye körül. A kereskedők tartózkodnak a vásárlástól is, az eladástól is. Ha
sürgős orvoslás nem érkezik, a vidéki kereskedelemre súlyos megrázkódtatások következnek.
Több felszólalás után a gyűlés azzal írt
véget, hogy a határozati javaslatot küldöttség
adja át memorandum alakjában az illetékes
minisztereknek. A Szegedi Kereskedők Szövetsége még ezen a héten nagygyűlést tart ebben
az űevben.
Folyó évi március hó 2-án, vasárnap délelőtt
fél 11 órakor

dr.Csengery János

egyetemi

tanár

előadása

két

szakaszban:

I. Görögország műemlékei,
II. Firenze és Venezia műemlékei
vetített képekkel a BELVÁROSI

WIGNER

MOZIBAN.

GYULA

angol és francia nöi divatterme
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A koronaromlás
ós a város pénzügyi egyensúlya.
A következő sorokat kaptuk: Igen tisztelt
Szerkesztő u r l Több heti távollét után ma
hazaérkezve, sem időm, sem kedvem hosszú
cikk írására, de azért még sem hagyhatom
megjegyzés nélkül b. lapjának „A koronaromlás
nem borította fel a város pénzügyi egyensúlyát" cimü vasárnap megjelent cikkét.
Amilyen helyes és időszerű volt a kérdés
felvetése a Szeged
részéről, annyira ne.d kielégítők a lapban idézett válaszok, amennyiben
a polgármester ur egyáltalában nem, a számvevőség pedig nem elég megfelelő módon
érinti a Szeged
által felvetett kérdés legfontosabb tényezőjét — a földbérek
kérdését.
Tudott dolog ugyanis, hogy a földbérek —
még pedig 70.000 koronás buzaáralapon —
3—4 milliárd bevétellel szerepelnek az 1924.
évi költségvetésben és éppoly tudott dolog,
hogy az 1914. évi költségvetésben, 20 ko.ou*s
búzaár mellett, a földbérek 1,600 000 koronát
tettek ki. Ha már most nem is a mai már
250.000 korona felé haladó búzaárat, hanem
csak 200000 koronás búzaárat veszek alapul,
az 1914. évi 1 6 millió földbérjövedelemnek ma
16 milliárd bevétel felel meg és tekintettel arra,
hogy a polgármester ur a közgyűlésen a t» n ács
nevében határozottan kijelentette, hogy a buzavalutát a földbéreknél a hozott határozatnak
megfelelően mi«den, amúgy sem indokolt, teuát
protekciós engedmény nélkül, teljességében keresztülviszi, a március—áprilisban fizetendő
földbéreküől a fent emiitett összeg fele, vagyis
nyolc milliárd bevétel várható. Ezen bevételre
kellett és kell tehát rámutatni elsősorban akkor,
amikor a sajnálatos koronapánik következményeit a város szempontjából mérlegeljük.
Nyitvahagyva azt a kérdést, hogy vájjon a város a többi jövedelmeit is a korona kisebb
értékéhez képest szaporitja-e vagy nem: a
búzaár kolosszális emelkedésénél fogva a földbérjövedelmek feltétlenül fedezik a város nagyobb
kiadásait, dacára annak, hogy számitanunk kell
arra, hogy a történt ireltolódások folytán a
hivatalnokok fizetései márciusban, amint hírük,
ujabb 55 százalékkal felemeltetni fognak.
Tisztelettel

Wtmmer

Fülöp.
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A Vatikán nem ismeri el
a szovjetkormányt.
Róma,
február 25. A forgalomban lévő hírrel
ellentétben a VaUkán körében megállapítják,
hogy a Szentszék a moszkvai kormányt sem
de facto, sem de jure elismerni nem fogja.
Megszűnik

az angol d o k k m u n k á s o k
sztrájkja.

London,
február 25. A welsi dokkmunkások
gyűlést tartottak, amelyen túlnyomó többségben
kimondották, hogy a munkaadók feltételeit elfogadják. Newcastlébaft, Liverpoolban és Bristolban a dokkmunkások ugyancsak a munkaadók
feltételeinek elfogadása mellett szavaztak.
•MWMMVWWMMMMMMMMMWMMWMMWMH

— Aktualitások a budapesti Qgyvédi
kamara Ötvenéves jabilária közgyűlésén. A
budapesti ügyvédi kamara vasárnap tartotta évi
rendes közgyűlését, amelynek keretében a
kamara Ötvenéves fennállásának
jubileumát
ünnepelték. A közgyűlésen Popper Tivadar főtitkár beterjesztette a kamara választmányának
jelentését, amelynek érdekessége az, hogy a

választmány helyteleníti a birói ítéleteket kritizáló

parlamenti
felszólalásokat.
A kérdés felett nagy
vita támadt. Rupert
Rezső kifejtette, hogy a

parlamenti kritikára, amely sohasem vonatkozik
a bíróság egyetemére, szűkség van. Mindig
voltak általános felháborodást kellő birói Ítéletek.
Martinovich és Wesselényi halálra itéltetése és
Kossuth Lajos bebörtönöztetése bizonyítja, hogy
rossz birák mindig voltak. A kamara többsége

Rupert indítványára a kérdéses részt törölte a

főtitkárt
jelentésből.
A jelentés másik szakaszában az ország megnyomoritásáért a Károlyiforradalom szereplőit teszi felelőssé. Dr. Kiss
Jenő, a szociáldemokrata párt jogvédő irodájának vezetője élesen tiltakozott a kurzusizű beállítás ellen, mire nagy vihar tört ki. A többség
nem törOlte a forradalmakra vonatkozó passzust
a jelentésből.

1924 február 26.
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„Olyan messzi én nem is l á t o k . .

— Közjogi bonyodalmak a piaci kelypéaz

— Beszélgetés Kószó államtitkárra! a politika aktuális kérdéseiről.
(A Szeged tudósítójától.) A központi választ
— Ennek a kombinációnak semmiféle alapja

mány hétfői ülésén — amelyről lapunk más
helyén számolunk be — riíka vendég jelent
meg dr. Kószó István belügyi államtitkár sze
mélyében. Kószó István régi tagja ugyan a
választmánynak,J de eddig
még
nem igen
veit
O
O
O

emelése köt ül. Néhány hónappal ezelőtt kormányrendelet jelent meg, amely felhatalmazza
a törvényhatóságok első tisztviselőit, hogy a
közszolgáitatásokért szedett vámokat és dijakat
negyedévenkint a buza
árváltozásai
arányában emelhetik — minden kormányhatósági jóváhagyás nélkül. A fertály azonban március végéig tart, a városnak pedig a január
óta bekövetkezett hatalmas méretű drágulás
következtében már most gondoskodnia kell
bevételeinek gyarapításáról. A
polgármester
rendelet értelmében csak
_ „a
fertálykor élhet rendelkezési jogával, tehát ugy' oldotta meg a
problémái, hogy a hétfői tanácsülésen megkérdezte a tek. tanácstól, vájjon jogosítottnak
érzi-e a tanács magát a helypénz- és kövezetvámtarifa emelésére. A rendelet ugyanis csak a
polgármesterek jogát köti az évnegyedekhez. A
tanács hosszabb tanácskozás után jogosítottnak
érezte magát és kimondotta, hogy a keddi közgyűlést
előkészítő tanácsülésen kidolgozza
az uj tarifákat.

sincs. Azt meg kell adni, hogy Rassay nsgyon
tartalmas ember, de az utóbbi időben tanusifott
magatartásával nem szolgált rá arra, hogy helyet
kapjon a kormányban.
— Szóval
Méltóságod
véleménye szerint
I
•'•'VT'»•
IFIVIIVA'IÍ
reszt az üléseken; éppen ezért kelleme^ meg- | Rassay miniszterségéről szó sem lehet? —
lepelést kelteit váratlan megjelenése, amelynek j kérdeztük,
azonban semmiféle titkos háttere sem volt. A
— Kérem ne tessék azt irni, hogy szó sem
belügyminiszter államtitkára nem is szólalt fel, lehet róla. A dolog, tetszik tudni, ugy áü, hogy
még akkor sem, amikor a főjegyző bejelentette, a pártban valaki kitalál valamit és elmondja
hogy Szeged szép városában csak két olyan valamelyik párttagnak. Az tovább adja. Azíán
Önzetlen választópolgár találtatott, aki ingyen beszélnek róla. A beszédet meghallja egy ujságvállalkozott a választók összeírására.
iró, beírja a lapjába és kész a kombináció.
A központi választmány ülésének berekesztése
A nemzetgyűlés munkarendje iránt érdeklődután, olt a helyszínén, a tanácsteremben infortünk ezután. Kószó István eimondotta kérdémációt kértünk Kószó István államtitkártól a
seinkre, bogy minden valószínűség szerint a
politika aktuális kérdéseiről. Elsősorban aziránt külföldi kölcsönre vonatkozó törvényjavaslat tárérdeklődtünk, hogy van-e valami komolyabb gyalása tölti ki a nemzetgyűlés legközelebbi
alapja annak a kombinációnak, amely szerint a programját, ha a javaslatot rövidesen betermegüresedett pénzügyminiszteri tárcát
Paupera jesztheti a kormány. A külföldi kölcsön ügyének
— A katonai elszállásolásokért most la
Ferenc, a Devizaközpont igazgafója kapja.
tárgyalása előreláthatólag nagyon sokáig eltart annyit fizetnek, mint békében fizettek. A
— A pénzügyminiszteri tárca sorsáí illetőleg majd, mert sok lesz a felszólalás.
tanács hétfői ülésén foglalkozott a katonai el— mondotta az államtitkár — mindezideig
szállásolások
kérdésével, amelyről Balogh Ká— Végtelen fájdalommal tölt el — mondotta
döntés még nem törlént. Az természetes, hogy
roly tanácsnok referált. A kincstár magának a
,
hogy
a
közigazgatás
reformjára
vonatkozó
amikor hullaszag van, sok önjelölt
támad.
városnak még ma is 178.000 koronát fizet kaPaupera Ferencet önmagán kívül senkisem törvényjavaslat tárgyalása ismét elhalasztódik, szárny? bír cimén, holott tavaly hatmilliót fizetjelölte. Minden valószínűség szerint Walkó Lajos pedig hő vágyam volt, hogy minél hamarabb tek, az idén ötmilliót fizet a kaszárnyák fennlesz Kállay utóda, ha ugyan vállalkozik rá. telő alá kerüljön ez a törvény. Ha a kormány tartására. A magánosoknál foganatosított katoa kölcsönjavasialot nem terjeszthetné most be,
Walkó végtelenül ügyes ember, a mostani kor
akkor a nemzetgyűlés a főváros közigazgatásá- nai elszállásoláséri egy legénységi személyenkint
követelményeivel
nagyon tisztában van és
16 fillért, Iovankint 6 fillért térit még meg ma
nak reformját tárgyalja előbb.
érvényre tudja Juttatni a szanálásra irányuló
is a katonai kincstár, egy tiszt után pedig szo— Mikor kerül sor a választójog tárgyalására, báért, fűtéssel, világítással együtt 70, törzstiszt
törekvéseket.
Ezután • Rassay Károly igazságügyminiszter j — kérdeztük.
u'án 140 fillért. A tanács fölh i lehetetlen állajelöltsége ügyében intéztünk kérdést Kószó | — J*j kérem, olyan messzi én nem is látok... pot orvoslásáért a kormányhoz.
Istvánhoz.
I•
(ml.)
— Kápolnát építenek a jezsuiták. A jezsuita
rendház bsadványt intézett a tanácshoz és azt
kérie, hogy a fogadalmi templom építési anya%
gából engedjen át megfelelő mennyiségű téglát
és épületfát egy kápolna építésére. A kápolnát
Hir ujabb bolgár forradalomról.
| — A szegedi iparosok gyűlése. Vasárnap a rend felsővárosi telkén épitenék fel. A tanács
1 délelőtt az ipartestületben Körmendy Mátyás ugy határozott hogy 80.000 téglát és a szök'éBerlin, február25. Berlinbeérkezett táviratok I elnökletével gyűlés volt, amelyen a belfö di ges faanyagoi a j^zsui'ák rendelkezésin boá b n
csátja.
érint Bulgáriában
ulabb
kl I kényszer kölcsönnel, valamint a keresetiésutToS\?rf£
Íf ?
»J ab b forradalom
fáradalom tört
tört ki.
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ÖOrts király hirek szerint elhagyta volna Szófiát és Stunkow miniszterelnököt több társával

együtt meggyilkolták.
A berlini bolgár követségen minden információ elől elzárkóznak. A híreket Szófiából még nem erősitet'ék meg hivatalosan. A budapesti bolgár követség ezt az eredetileg Athénből eredt hirt megcáfolja,

— A Dugonics-Társaság februári felolvaaő
flléae. A Dugonics-Társaság februári felolvasó
ülését, amelyet ez alkalommal is a kegyesrendi
főgimnázium dísztermében tartott, egyenlő részben szentelte a szépirodalomnak és a tudománynak. Dr. Szalay József elnök nyitotta meg
az ülést, amelynek egyik száma dr.
Miller
Vilmos (Kristóf
István)
vendég
fefolvasása
volt
. , . v . v . »«i»uii/
"~ i "•»(, l i r n v i í
V

adóval foglalkoztak. A gyűlésenJ f M f
Mátyás és Balogh Lajos fe szó alása után dr
Landes'erg
Jenő csatlakozott a kereskedelmi és
iparkamara, valamint a kereskedők szövetsége
nevében az iparosság mozgalmához. A kényszerkölcsön és a valorizáció kérdésével — mondotta dr. Landesberg — nem szabad szűnünk
a kereskedő- és iparostársadalom hangulatát,
mert Walkó
ideiglenes pénzügyminiszter kijelentette, hogy a kisegzisztenciákat mentesiti a
kényszerkölcsön alól. A kisiparosoknak és a
kiskereskedőknek első kéréseik az volt, hogy ne
sújtsák őket olyan adóval, amelyet ugy sem
tudnak megfizetni. Az az óhajunk, hogy ne
kényszerítsenek bennünket arra, hogy adósságot csináljunk és abból fizessük ezt az ujabb
adót. Elérkezett már az az idő, hogy végre azokat a vagyonokat vegyék megadóztatás alá,
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de megértő
mellett.

hallgatóság

állandó

érdeklöaese

a gyűlés véget ért.

— Csak két önzetlen polgár találtatott.
— Halálozás. Déhm Péter ismert szegedi
iparost súlyos csapás érte. Bözsike nevü leány- A központi választmány hétfőn délben ülést
kája, élete virágjában, 18 éves korában hosz- tarlóit. Taschler Endre főjegyző beszámolt annak
eredménytelenségéről, amelyet
szas szenvedés után elhunyt. A mélyea sújtott az akciónak az eredménytetenségéről,
szülők iránt nagy részvét nyilvánul. — özvegy olyan önzetlen polgárik előteremtésére indított
Kigyóssy Györgvné ismert kedves, szeretetre- a választmány, akik díjtalanul vállalkoznak a
méltó matróna, Kigyóssy György vasúti fel- v á l a s z t ó k összeírására. Az eredmény: két ön- .
ügyelő édesanvfa 84 éves korában elhunyt. zei ien polgár. Több nem találtatott a városban,
Kedden délután 4 órakor temelik a városi köz- A központi választmány Wjelhatározia, hogy
kórházból.
városi tisztviselőket delegáltat az összeíró kül- I
döflségekbe.
- Szerdán leaa a februári közgyűlés. «
Darvas Lilly szavalóestje február 29-én, pénteken
város törvényhatósági bizottsága szerdán tarfja
Belvárosi Moziban. Közremüfebruári rendes k ö z g y é t . A közgyűlés délután fél 7 órakor
meg februárt
ködnek:
Spiegel
Anni
énekművésznő
és Móra Ferenc
tárgysorozatát kedden
iró.
Jegyek
Belvárosi
Mozinál.
tanácsa.

— Az
folyó
hó adófölszólamlási
26-án a következő bizottságok kedden,
> y
„ s z á m u b i z o t t s á fölebbezéseket tár„ . ^ . w á g a javadalmi hivatal

épületében: Iritz Miksáné Feftámadás-u. 22. Kovács János Vasasszentpéter-u. 1. Kerületi börtön
Mars-tér 1. Sári Borbála Pacsirta-u. 21. özv.Peller Lajosné, Keller Gyula Kormányos-u. 14. Shrahán Ferenc rókusi állomás, G'enáth Endre Kossuth
Lajos-sugárut 49. Özv. Czimer Jánosné . Kálváriatér 1. Sternberg Sándor Tavasz-u. 15. özv. Szabó
Ferencné Rókusi feketeföldek 110. Zseák Istvánné Szatymazi-u. 3. özv. Ácsai Mihályné Orgona-u. 3. Hajdú János Téglagyár-u. 32. Vecsernyés Ferencné Rókusi feketeföldek 56. Bite János
Gép-u. 20. Sárkány István Rókusi feketeföldek
106. Haunticsek Frigyes Somogyi-telep 382. Prágai István Vásárhelyi-sugárut 25. Varga János
Kereszt-u. 30. Kákái László Kálvária-u. 30. Halász Jenő Csendes-u. 18. Bisterecki Lajos Téglagyár-u. 28. Bettemider Gusztáv Csendes-u. 15.
Balázs Mihály Vajda-u. 13. Gárgyán Imre Kórházutca 13. Koczka Kálmán Kossuth Lajos-sugárut
44. Fazekas Etel Pál-u. 9. Szakáll és Tóth. A
III. sz. bizottság a régi gimnáziumban: Csiszár
István Pásztor-u. 52. Németh Vince Szécsi-u. 34.
Ónozó József Nyil-utca 10. Sebők Antal Alsónyomássor 36. Rácz Albert és Társa Daru-u. 9.
Filók József és Társa Pásztor-u. 38. Kiss István
Szent Mihály-sor 8. Balogh Ferenc Délibáb-u. 82.
Kálmán János Paprika-u. 42. Csonka Istvánné
Dobó-u. 41. Berta Antal Füzes-u. 21. és az idézettek. I. számu bizottság a kamara épületében
csak idézettekkel tárgyal.
Brüliána gyöngy-ébjzer Fischer Testvéreknél.
- Előadás a bolsevizmuwój. Dr. Kossutánv
Ignác egyetemi>.»..«
tanár vasárnap
délután a
kei
vewrnap aeiután
a kereskedelmi és iparkamarában tartott előadást a
bo sevizmusról nagyszámú hallga óság e lőtt
Főle<? a maovam™,*,,;
k „ i — e 1 0 " -
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i í 8 " J ?b1 t a i « J a Mriéssel fejezte
gY
? °l*evizráw 133 napi gyaázafos uralmának lesz-e valami kedvező hatása is a jövőben.
Óráját javitassa Babosnál, Oroszlán-utca 6. m

SZEGEDI MAGYAR-AMERIKAI BANK R.-T., „KÁRÁSZ-UTCA
FÖLDHITELBANK ÉS MAGYAR-AMERIKAI BANK Budapest alapítása
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—• Györffy hadbíró provokálta Pikler
képviselőt. Dr. Győrffy
örnagy-hadbiró egy
ezredes és egy őrnagy utján lovagias elégtételt
kért Pikler Emil nemzetgyűlési képviselőtől, aki
a hadkirónak Francia Kiss Mihállyal való előzékeny bánásmódját élesen birálta. Pikler Emil
kijelentette a tiszteknek, hogy mint szociáldemokrata képviselő nem ismeri a lovagias
elégtételadás fogalmát és elvi okokból nem párbajozik. Amennyiben az őrnagy-hadbiró sértve
érzi magát, ugy igyekezzék a polgári biróság
igénybevélelével elégtételt szerezni magának.
— Adományok. Délim Péter súlyos gyászesete
alkalmából 100.000 koronát küldött jótékonycélokra a polgármesterhez, m é g pedig 40.000

szövetségnek, 20.000 koronát az ü d ü l ő
szanatóriumnak és 15.000 koronát a Vöröskeresztnek.
S p i e g e l A n n i énekművésznő és Móra Ferenc iró szerepelnek a Darvas Lilly szenzációs mflsoru szavalóestjén.

— Hír ujabb dohányemelésről. Budapestről jelenlik: A pénzügyminisztérium állítólag
újból és a múltkorinál is súlyosabb dohánydrágitást tervez. Eddigi hirek szerint az emelés
átlag 100 százalékos lenne és az uj árak már
a jövő vasárnap, vagyis március 2-án lépnének életbe. Az emelésre vonatkozó hireket a
dohány nagy- és kisárutitóknál sorba megerősitették.
Magyar

Asztaltársaság

uj

t i s z t i k a r a . Vasárnap délután tartotta a jótékony
asztaltársaság tisztújító közgyűlését a H á g i külön
termében. E l n ö k lett: dr. Pálfy József, ügyvezető

elnök Pertlicsek Manó, alelnökök Sajtos György,
dr. Schaffer S a m u , titkár Barsy Ferenc, jegyző
Sajtos Ilonka, pénztárnokok Podven Henrik' és
Borsó Lajos, ellenőrök Tóth István és Üveges

Antal, ügyész dr. Grasselly Károly, gazda Krigler
István, könyvtárnokok Baráth Béla és

hály, zászlótartók Gunzer

Bába

Mi-

Andor és Nagy Lajos,

számvizsgálók
Balogh Sándor, László
Ferenc,
Reiter József, Ráczki Vilmos, Robicsek Sándor.
V l x v t t s l é k é t Feketénél készíttesse. Telefon lo-72. 73
Telefon:
I g a z g . 455.

Regény két részben, mindkét rész egyszerre,
egy előadásban.

Az Uj Messiás.
A halálraítélt város.

I. r é s z :
II. rész:

Minden képzeletet felülmúló
grandiózus filmalkotás! 11
Megrázó téma. Newyork, London, Cambridge. A világ legnagyobb sporteseményének, az epsomi D e r b i n e k lenyűgözően
izgalmas képe. A londoni Trafalger Suare
éjjel, millió és millió villanyszem tündöklő
világitásában.
Előadások: Fél 5, fél 7 és fól 9 órakor.
— Házasság. Szűcs Mária és Horváth Lajos
február 23-án házasságot kötöttek.
— Érdekes királyaértési pör. Budapesiröl
jelentik: Közvetlenül a budaörsi csata előtt,
1921 október 25-én Néveri László tisztviselő a
keresztényszocialisták párthciyiségében a következő kijelentést tette: „Hagyjátok IV. Ká;olyt,
ő már jó helyen van, a Markó-utcában. Közönséges rothadt, cseh csirkefogú"' Az ügyészség
királysériés cimén emelt ellene vádat. A budapesti törvényszék hétfőn tárgyalta a pört és
Néveri Lászlót felmentette. Az itélet indokolásában a (örvényszék kifejtelte, hogy Néveri kijelentése kimeriti a királysértés vétségének kritériumát, azonban a vádlottat föl kellett menteni, mert IV. Károly abban az időb?n valóban
a király ellen fegyyeresen lépjen föl. Az ügyész
feiebbezett az itélet ellen.

KEDDEN

Carola Toellével

varos.

Az első G o l d w y n — M a m m u t h attrakció!

osztrák és cseh c s a p a t o k k a l
jött a z o r s z á g b a
és a k o r m á n y is srra határozta el m a g á t , h o g y

Körző Mozi

FEBRUÁR

Kedden, szerdán, február 26, 27-én

koro-

nát a gyorssegélyalapra, 25.000 koronát a Stefánia-

— A Jótékony

JSStk Belvárosi Mozi

Darvas LUlf

pénteki szavalóestjének jegyeit a Bel- ,
városi Mozi árusítja. Kezdete fél 7 órakor.

a főszerepben:

Az Óceán titka
Dráma 6 felvonásban.
Egyidejűleg i

A hetedik éjszaka
Dráma 6 felvonásban
Főszerepben:

Évi Éva és Adele Sandruck.
Előadások: Fél 5, fél 7 és fél 9 órakor.

LACK C I P Ó T

Joachim József párisi rajzainak kiállítása
Iskola utca 23. Nyitva naponta 9—5-ig.
211
— Ujabb kalsdékot kapott a Kroó- és ;
Forgalmi Bank. Hétfő délelőtt 9 órakor tar- 1
totta meg a törvényszéken dr. Kalier
Dezső
törvényszéki bíró a tárgyalást a Kroó- és For- ,
galmi Bank ügyében. Kroó Lipót ujabb harminc napi haladékot kért hitelezői kiegyenli- :
tésére, amit Kulier törvényszéki biró el is ren- j
delt. A Forgalmi Bank ügyében a tárgyalások
végleges befejezésére szintén ujabb határnapot
tűztek ki.

A M L S z déli ke <<iwaek közgyűlése.
Vasárnap tartotta az ViLdz aae^gui fr-CM'
rendes évi tisztújító közgyiT
h\vl*Ji (
ü
vidéki tagegyesületek élénk részvétele* mell t .
A titkári jelentés és a zárszámadások tudomásul
vétele után a tisztújítás következett, melynek
során elnökké egyhangú lelkesedéssel dr. Bottka
Sándor
rendőrfőtanácsost választották meg,
akinek szeméiye nagy nyereséget jelent a szövetség részére. A tisztikar és tanács a következőkép alakult meg: Elnök: dr. Bottka Sándor.
Társelnökök: Mindszenthy Lajos (SzAK), Szolcsányi István (SzTK). Alelnökök: dr. Bsrtóthy
István (CsAK), Geisler Jenő (BT), Vőneki Ferenc
(Vasutas SE), Tarján Iilés (Zrínyi SE). Czinki
Ferenc (UTC), Löherer Andor (HTVE). Főtitkár: Sehner Ferenc (KEAC), Titkárok: Szűcs
Jenő (KAC), Hanak József (SzTK), Filipini
Sámuel (CsAK). Pénztáros: Kézdi István (SzTK).
Ellenőr: Fodor Marcell (Zrínyi SE). Számvizsgálók : Holló Elemér (Zrínyi SE), Fekete István.
Könyvtáros: Komlési Géza (KAC). Háznagy:
Acs Sántha Mihály (Vasutas SE). Ügyész: dr.
Szabó Bála (SzAK). Tanácstagok: Kardos
M hály, Milassin Gyula (SzAK), Hódi Miklós.
Faludi Sándor (SzTK), Kádár Árpád (SzTE),
Kószó Sándor, Mojzes Károly (UTC), Nagy
Tamás, Suchv DJZSÖ (KEAC), Klopfer Izidor,
Bálint Imre (Vasutas SE), Vajda Farkas, Pollák
(Pataki) Imre (KAC), Hauser Gyula (Zrínyi SE),
Szőke István (VMTE). Póttagok: Csikós Jenő
(Zrínyi SE), Gruda Jenő (CsAK), Berger Rezső
(SzIKE), Bérezi József (Vasutas SE). Silgó
Zoltán (MAFC), Friedmann Hermán (HTVE),
KÓ3ZÓ Sándor (UTC), Tóth Pál (Szarvasi Turul
SE). Este az uj elnökség tiszteletére társasvacsora
volt a Tiszában, ahol melegen ünnepelték dr.
Bottka Sándort, az uj elnököt.

HENNY PORTÉN
legnagyobb

drámája:

A tenger asszonya
(INGE L A R S E N )
csütörtöktől a Belvárosi M o z i b a n .

Í C O H N

W f l N Ó

rövidáru nagykereskedő
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CSEKONICS-UTCA
Viszonteladók l e g o l c s ó b b

bevásárlási helye.

E U S r e n d d t e h é r n e m f l e k , kalapok, nyakkendők legolcsóbb árban Szende Mihálynál, Kelemen-u. i2.
ea
m
u u u i u i u i u u készit
ncsAii
Mübutorokat

u u g i i - u i v a 112.
Spitzer, "Margit-utca

Felkérjük előfizetőinket, szíveskedjenek
késedelmes, vagy rendetlen lapkézbesitésről
kiadóhivatali telefonon (Telefonszám 13-33)
értesíteni, hogy a pontos kézbesítés iránt haladéktalanul intézkedhessünk.

már Í O O ezer koronáért,

ANTILOP CIPŐT

,, SZEGED "-ET
TÁMOGATJA,

NYOMTATVÁNYAIT

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

A DÉLM AGYARORSZÁGNYOMDÁBAN ÁLLITTATJA E L Ö

C s i p e t n é l ,
Szeged, Iskola-utca 18. sz.

HA

934

C I P
Gummitalpu

1Z1ÓIÁMPÁNÁI
N I N C S

J O B B

fekete cipő . . 1 9 5 . 0 0 0
színes férfi cipő 2 0 5 . 0 0 0
Box női félcipő, francia forma
95 O O O
„ „
,
lakk orral.
.100 0 0 0
Kivágott női lakkcipő . . . 1 3 0 . 0 0 0
Női fehér vászon, kivágott
. 75 O O O
ROB1TSBK,

FEKETESAS-UTCA

16.

Szeged, 1924 fehruái 26.
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TŐZSDE
ro«S u Q i f i ? í ? f 8 ™
Valuták:
Ositr. korona U.9185—0.9720, Dinár 810-860, Szokol 1900498
28
^
7? '
^
353-375,
Lengyd
Lira 2860-3030. Fr. frank 293J^ - 2 6 7 0 , Sv. fr. 11310-11970. Angol
65560—69370, Holland tartnl
S R - S & W n korona 10375-10985, Svéd korona
ég
k r0M
8650
226200~péM
°
~ 9 1 6 0 ' Na P°'eon
OtHtdki Bécs 0.9185—0.9720, Belgrád 810 -860,
19C0—2010,
Szófia
498 -528,
Bakarest
353 -375, Varsó
, Milánó 2840-3010,
Párti 2800-3070, Brfissel 2520-2670, Zürich 113101197(1 London 281500-298000, Newyork 65260—6907a
Amsterdam 24400-25825, Kopenhága 10375-10381
Stockholm 17075-18j75 Krisztiánia 8650 -9160.
Zürichi tőzade. Nyitási
Páris
25.20, London
2489. Newyork 577.00, Milánó 25.06«/4, Hollandia
215.75, Berlin O.OOOOCOCOOI32V., Bécs 0.OC812O, Szófia
4.48, Prága 16.78'/,, Varsó - . - , Budapest
0.0120,
Bukarest 3.10, Belgrád 7.17'/,.

L

Mai legalacsonyabb (I.), legmagasabb (11.
«s xáróárfolyamok (HL)

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

Bankok'.

i.
jjl
m.
Angol-Magyar
124 136 134
Bosnyák-agrár
70
85 75
Földhitelbank
610 640 630
Hazai
320 360 345
Hermes
85
90 85
Sziavon jelz.
67
72 73
Lloyd Bank
21
24 22.5
Magyar*HiteI
825 858 858
450 475 475
Ingatlanbank
28 31
30
Csehbank
59 56
54
Forgalmi Bank
jelzaioghitelbank 160 170 166
35
Keresk. Hitel
32.75 _36
Leszámítoló b.
126 131 129
75
76
Magy.-ném. bank 68
34
37 36
Olaszbank
23.5
28 24
Központi Jelz.
12.514.75 14.5
Városi Bank
28
30
28
Merkúr
58
62 61
Nemzeti
269 280 276
Osztrák Hitel
1785 1850 1845
Kereskedelmi
195
195
Bankrerein

Takarékpénztárak!

Zürichi
tárlati
Páris 25.65, London 2489, Newyork 577.00, Milánó 25.121/,, Hollandia 215.75, Berlin
0.000000000132%, Bécs 0.008120, Szófia 4.40, Práw
16.79'/,, Varsó —.
, Budapest 00123,
Balom!
3.10, Belgrád 7.17'/,.
Terménytőzsde. A hétfői terménytőzsde irányzata
továbbra is szilárd. A buza 10.000 koronával drágult.
Hivatalos árfolyamok: 76 kg-os tiszavidéki buza
2600 -2650, egyéb 2580—2620, 79 kg.-os tiszavidéki
buza 2575-2720, egyéb 2650—2700, rozs 2100—2200,
takarmányárpa 2150-2250, sörárpa 2300—2351 zab
2300-2450 tengeri 1975-2025, korpa 1400-1450.
Irányzat. A hétfői tőzsdén lanyhán alakult az irányzat és a tőzsde az üzlettelenség jegyében folyt le. Az
árlemorzsolódások majdnem a zárlatig tartottak, amikor — ugy látszik — külső ösztönzésre a hangulat
kissé megjavult, az üzlettelenség enyhült és vásárlások
kezdődtek; a spekuláció azonban a pénzügyi válságal kapcsolatos dolgok miatt rendkívül tartózkodó volt
s egyáltalán nem vett részt az üzletben. Az árveszteségek nagy része az említett javulás következtében a
zárlat felé megtérült, ugy hogy a papírok némely eset0.

HL

5050 5350 5325
2400 2600 2575
75 84
83
140 145 135
180 215 222
59 65 59
24
29
30
80 92 92
183 200 195
22
27
27
64
67
64
345 380 380
220 250 230
34
38
35
60 75 66
35
45
43

220

47 50
48
110 135 133
11.5
15
14
186 202 200
95 105 100
23
26
25
118 127 125
55
60 55
112
— 107
188 190 185
23
27
25

Adria
1375
Atlantíca
51.50
Közúti Vasút
37
Városi
42
Bur
28
DéliVasut
112
MFTR
410
Levante
275
Miskolci villamos 42
Nova
151
Államvasút
600
Tröszt
138

Btüosttáki
Első M. Bizt 10250 11250 10750
Foodére
370 420 400
lég
220 265 263
Pannónia B.
2750
- 2600

Malmok t

Vasmüvek is gépgyárak'.
130 142 140
Brodi ragon
75 80
80
Coburg
9 10.5 10.5
Corvin gép
30
32 32
Csáky
200 220 215
Gazd Gépgyár
14
17
15
Fábián
1850 1775 1750
Fegyver
34
37 36
Fémkeresk.
Franki
180 — 180

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

95
154
58
55
142
35
63
135

Kapitányságon 3 m. hold szölö
g y ö n y ö r ű e n p a r k í r o z o t t kerttel, m o d e r n négys z o b á s villával, k ü l ö n k a p ó s l a k á s s a l 230 m i l l i ó
koronáért eladja
C i a a 1 országos ingatlan iroda, Kigyó-utca 7.
V-J C l C l i Telefon 18-04.
«

f

Közlekedési vállalatok:

Belvárosi
45 55
55
Upótvároai
17
1918.50
Kőbányai Tak.
3!
—
31
Egy. Bpest Főv. 277 305 300
Magya-Alt Tak. 249 280 275
EÜh^M
,
. 2 5 5 290 290
Pesti Hazai
5200 5700 5650

ben elérték a nyitási nívójukat, több esetben azonban
4 - 6 százalékkal maradtak az alatt Nagyobb árveszteségek nem fordultak elő. Zárlatkor az irányzat javuló,
a forgalom élénk, a hangulat továbbra is tartózkodó.
Kosztpénz prompt 1 százalék.
Esti magánforgalom. Az este 8 óráig hozzáérkezett jelentések alapján a Magyar-Olasz Bank szegedi
fiókja a következőket jelenti: Az esti magánforgalomban csak néhány kötés történt. A kereslet volt túlsúlyban s igy az irányzat szilárd. Szén 4275, Kereskedelmi
Bank 12.10, Ingatlanbank 450, Államvasút 695, Athenaeum
310, Cukoripar 4350, Földhitelbank 735.
A Szegedi KCzmflveatank mindennemű tőzsdei
megbízást a legpontosabban véges el.
090

Királymalom
Pesti VikL
Transdanubia

l
n.
35 45
290 310
99.5103.5

Oi.
45
310

100

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

670 745 730
1450 1550 1525
230 265 255
135 145 140
132 150 145
550 580 570
1450 1603 1560
75
74 75
2?S 232 230
425
- 425
3850
— 3900*1
82
88
87
3900 4075 4050
46
50
46
290
- 300
852 877 865
20
22
21
320 350 330
30
—
30

1100 1260 1260

Nyomdák i

Athenaeum
Fővárosi
Franklin
Glóbus
Kunossy
Pallas
Révay
Rigler
Stephaneum

255 300 300
21
23
23
220 230 225
61
65
28 31
65
68

1450 1450
63
62
42
42
—
40
88 100
— 27
125127.5 125
120 119
10.511.75 11.5
480 460
315 305
Faipari vállalatoki
—
41 Merkurfa
9
U 10.5
160 156 Cserző
28 30 28
640 640
12 14.5014.25
155 149 Dunaharaszti
65
Egyesült fa
72 70
20 25.5
Fornir
24
1150 1300 1300
Guttmann
170 230 220
105 100 Hazai fa
13
13
170 168 Honi fa
8 8.75
8
61
60 Kőrösbánya]
32
—
36
34
55 Kronberger
130
138 135
156 155 Lignum
23
27
25
40
35 Amerikai
&5 9.5 8.5
69 68 Erdő
170 175 170
149 149 Magyar Lloyd

I.

Malomsoky
Nemzeti fa

IL

in

16 20
19
450 475 475
10-10.75 10.25
710 745 740
190 200 180
125 132 130
2900 3000 3000
8
9
9
170 180 178

ifa
Rézbányai
Szlavónia
Nasici
Vikiória bútor
Zabolai
Zentai
Thék gyár
Hitelfa

260 — 260
110 120 110
60 — 60
Különféle vállalatok:

Ált. gázizzó
Alt. Osztr. Légsz.
Bárdi
Baróti
Bóni
Brassói
Chinoin
Corvin-film
Danica
Diana
Dorogi gummi
Déli cukor
Dunánt. sertés
Cinner Szalámi
Égisz
Izzó
Unió textil
Horv. cukor
just izzó
Gyapjumosó
Papír-ipar
Részvénysör

i.
n. iu
120 135 125
Királysör
Klein
10 12 11
Klotild
155
165
Fructus
9
3
Győri textil
40 40.5
40
Polg. sör
750 825 775
Krausz szesz
95 1C0 95
Ligetszanat,
29
34
33
Cukoripar
4050 4300 4275
Lámpa
270 300 300
_
35Q
Auer
M. Kender
100 125 115
Őstermelő
380 410 400
Pamut
320 355 355
Gumi
485 520 510
Részv. Szalámi
34
30
35
Vasúti forgalmi 340
— 233
Marosv. Petr.
150
...
135
Georgia
665 722 720
Mezöh. cuk.
323 415 410
lnterrexim
33
41
40
Óceán
49
56
55
Olajipar
115 122 120
Pannónia sör
22
23
22
Phöbus
53
55
5*
Püspöki
26 28 27
Royal-szálló
Schwartzer
65
65
Star film
26
25
Lukácsfürdö
10
13
12
Szikra
95 133 101
ttummer
2850
2850
Szegedi Kender
605 620 605
j Telefon
180 220 21S
1 Temesi sör
220 230 225
Tokaji bor
55 68
66
Tötök
36
40 36
Turul Budapesi
Unió szinház
24.5
25
28
Szolnoki
1213.2512.75
Vasra. ViU.
—
—
55
Vili. Pezsgő
50
56
54
Wander
23
25
24
Zagyvapálfai
50
55
54
Hangya
30
31
30

22
23
23
1150 1175 1150
18.5
18
9
10
9
130 142 140
450 500 480
50
59
58
10
18
17
180 195 184
11.5
12 11.5
36
38
36
700 740 730
90
95
90
17
13.5
18
75
67
77
815 870 860
20
22 21
1150 1250 1250
12.5
15
14
75
83
83
51
60
59
335 330
Szövő és kötő 270
75 54
53
S pódium
333 335 355
Temesi
215 240 220
Felten
1200 1450 1400
Werastadti textil —
—
Flóra
143 160 159
Fővárosi sör
53
58
54
Goldberger
120 133 130
G-íhwindt
370 435 435
Halkeres k.
32.5
35
35
Hungária Mütr. 245 335 330
juta
195 205 200
Elővételi fogok i
Jacquard
140
130 Kistarcsai
Karton
45
56
102 116 114
Szövökötő
20
27
Gróf Keglevics
Magyar Cukor
775 840
Keleti
Királyautó
Kasszanap március 13.
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K L E I N
M A R I S K A
A BASTHY-CÉQ VOLT TÁRSTULAJDONOSÁNAK

& E i r r i T a ,

n ő i kalapszalonja

Amerika legnagyobb rendezőjének, az „Ut a boldogság felé" hires alkotójának
f
LEGSZEBB MÜVE:

v legújabb modell-kalapok nagy választékban kaphaték
és átalakításokat a legolcsóbb árban yigeinek

Keddtől vasárnapig, február 26-tól március 2-ig

KÁRÁSZ-U. 5. ALATT (emelet)ROSMANN-SZÜCS FELETT

Árvák a viharban
(1 K^T ÁRVA.)

Grandiózus szerelmi regény 2 részben, 12 felvonásban.

MINDKÉT RÉSZ
a

főszerepben:

modern lakásom átcserélném kétszobásért. Cim a kiadóhivatalban.

EOYSZERRBI

Liliaii Gish, Dorothy Gish és Joseph Schildkraut.

359

Varga Mihály Jgg^ Szeged
.Soha mig film oly megdöbbentő mily benyomást nem tett az emberek lelkire, mintTetófon 469.
Hr«dI-níoi 4.
lM
Grlffith e bámulatos müvei"
HARDING,
Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
az Egyesült Államok elnöke.
8zölökötöző fonalak és háló guiil iron kaphalé.

Kelemen Márton
Sscged, Káráw-ntca 16•
Tdefoa 13-22.

=

n p t M r M i
DánVIDÉK

BOTCDÜOI

KÉPVISCGOJE.

Használt írógépek nagy választékban
1,500.000 kor.-tól kezdve kaphatók.
Irógip szallagok, carbon is átütő
papírok olcsón beszerezhetők.
Speofál Irőgflpjavitö műhely!

SZEGED

/

Ssegcd, m i február 26.

földek közvetlen
'Színház, és 'ffEladó
Szeged határában:
Múvé&xeifl
4k sxfohá? hffti mOsort:
Csütörtök: Spiegel Annié és Balassa József vendégfelléptével Bibliás
ember, opera. Operabérlet 9. sz.
Péntek: Spiegel Annié és Balassa József vendégfelléptével Bibliás ember, opera.
Szombat: Kosáry Emmy és Király
E m ö vendégfelléptével, felemelt helyárakkal Csárdáskirályné,
operett.
Vasárnap délután : Szókimondó
asszonyság,
szinmti.
Vasárnap este : Kosáry Emmy és Király
Ernő vendégfelléptévei, felemelt helyárakkal Diadalmas
asszony,
operett.
Hétfő: Kosáry Emmy és Király Ernő vendégfelléptével, felemelt helyárakkal Eziist sirály, operett.

Kossuth Lajos-sugárutnál emeletes ió ház, május 1-én beköltözhető
3 szobás lakással nagyon olcsón. Alsóvá oson magánház 45 millióért. Felsővároson két szép magánház 40 millió darabonklnt. Ui-térnél
magánház 40 millióért. Csongrádi-sugárutnál uj emeletes ház (0
millióért. Felsővárosi templomnál emeletes ház nagy telekkel, 120
millióért. Ugyanott egy másik 100 millióért. Petőfi Sándor-sugárut
mellett »' millióért, Béke-utcában nagy emeletes ház, teljesen uj,
250 millióért Ezenkívül számtalan bérpaloták, kisebb-nagyobb családi és magái házak dus választékban.

megbízható dada
gyermekleány

Petykó Károly divatszücsiizlete
Kelemen-utca 7.

DÉHM BÖSKÉT

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

VASAR
1924 március 9—IS.

Sürgősen eladó házak;

Eladó üzletek:

* D a r v a s L i l l y pénteken adja szavalóestjét, melyen
Spiegel
Anni énekművésznő és Móra Ferenc iró is
szerepel.

ENIZETKÖZI

Tizennégy kat hold jugóbiriok prima minőség, elcserélendő Szeged
környékivel.
Franciahegyben 1P29 négyszögöl prima minőségű vízmentes terület,
olcsőn. Alsótanyai müutnal öüi négyszögöl szőlő, gyümölcsös, lakóházzal, 8 millióért. 2221 négyszögöl Gedó háta mögött, nagyon olcsón.
Négy hold alg ői ut,, Llppai-tanyánál, alkalmi áron. 45 kat. hold és
11 kat. hold Vedresházánál, minden elfogadható árért. 34 kat. hold
és 44 kat. hold Szőreg mellett prima-prima minőségű szántóföldek
tanyákkal, magyar koronáért nagyon olcsón. Felsővárosi feketeföldeken 6 kat. hold bérlet olcsó bérért azonnal átvehető.

* Hoffmann meséi. Az Andor-rezsim opera
repertoirja ismét bővült Offenbach zenedrámáiának a szinrehozatalával. Kettős vendégszereplés Kötődé, nagyon jóforgalmu, piactéren, teljes felszereléssel, 20 millió.
tette érdekessé a Hoffmann
meséi vasárnapi elő- ! Füszertizlet forgalmas főútvonalon, beköltözhető 3 szobás lakással,
adását és valóban értékessé a filharmonikusok berendezéssel, valóságos aranybínya, 25 millió. Kálvária-utcán
részgárdájával kibővített zenekar pompás teljesít- élelmiszerüzlet, nagyon jómenetelfl, berendezéssel, árufelszereléssel,
18 millió.
ményét. Az igazgató ismét megmutatta, hogy töi r o d a
2 2
rekszik a közönség kiszolgálására és hogy nem C 7 A n A
Széchenyi-tér 6. Telefon 10-54.
fukarkodik, amikor e kiadós cél eléréséről van | 3 A A d U
szó. A vonósokkal megerősített zenekar színesen
és lendületesen hozta Offenbach müvét, sajnos, ez
10 hónapos gyermek mellé
a lendület és kívánatos kolorit a szereplők előadásából nem tudott kibontakozni. Hoffmann szerepében mutatkozott be Ocskay Mihály, akinek
vagy
lírai tenorja tiszta, de kisterjedelmű és az ércessége csak a felső fekvésében mutatkozik, ám a
kerestetik. Német előnyben. Bemutatkozni
hangja itt sem bizonyul erősnek, öblösen kitartóB a c k B e r n á t n é n á l , Fenyő-utca 3.
258
nak. Hangja terjedelmének megfelelő beosztással
énekel, de énekéből nem árad a melegség. A
játéka helytálló, biztosságot mutató, ha egyénítő
színekben és vonalakban dúsan nem is bővelkedő.
Olympiát a másik vendég: Pásztor Ferike személyesítette, akinek sopranja csengő is, terjedel- (Endrényi könyvkereskedés mellett) elvállal mindennemű
mes is, de nem koloraturára képezett. A játék- j szörmejavitást és átalakítást.
no
részben rutinját ezúttal is igazolta. Bihari Sándor
a négyes szerepben (Lindoif, Coppelius, Dapperhetto, Miracle) hatásosan érvényesítette csengő és
Mélységes fájdalomtól meglört szívvel jefriss baritonját és küiönösen a tükör-ária bravúros
lenlem a megszállott területen lakó rokonság
előadásával késztette tapsra hallgatóságát. Szász
nevében is, hogy az Egek Ura egyetlen, drága
édes gyermekemet
Edit mint Giulietta és Antónia szaporította sikereinek számát. Az Antonia-részt nemcsak szépen és
megfelelő drámai akcentusokkal énekelte, de jól
és érdekesen is játszotta, Molnár Rezső (Crespel),
Bellák Miklós (Spalanzani, Schlemill), Ila Máry
(Miklós), Polgár Gyula (Luther), Gulyás Menyhért
virágzó életének 18-ik évében hosszú szenve(András) és Keleti (Nathaniel) vettek még részt
dés után vasárnap délelőtt magához szólította.
az opera előadásában, amelynek vendég- és
Szomorú életem legdrágább kincsének hült
többi vezető szereplőit felvonások után többször
tetemét folyó hó 26-án, kedden délután 3
a kárpit elé szólította a közönség tapsos elismeórakor fogjuk örök nyugalomra kisérni a belrése. Az előadást Andor Zsigmond, az igazgató
városi róm. kath. temető halottas házából.
tanította be, ő is vezényelte és a zenekar a biztos
Áldás és béke lengjen az életének tavaszán
és körültekintő dirigálása mellett ezúttal élményt
elhunyt porai fölött.
jelentett a játékban.
* Filharmonikus hangverseny. A közönség
részvétlensége miatt megszűntek a koncertek és
ami még előfordul, azt a Filharmonikus Társaság
szolgáltatja. Vasárnap délelőtti koncéi tjére akadt
hallgatóság elegendő, ami amellett bizonyít, hogy
a közönség értékelni és méltányolni tudia azt az
értékes teljesítményt, amit a város egyetlen zenei
alakulata végez a zenei kultura körül. Jelentős
feladatot teljesítenek a filharmonikusok, ami minden elismerést és támogatást megérdemel. Nemcsak
a közönség, hanem a város részéről is, amelynek
kulturérdekeit kevés egyesület szolgálja olyan
eredményesen, mint a Filharmonikus Társaság,
amelynek vasárnapi koncertjén három mű előadása szerepelt: Goldmark:
Tavaszi nyitánya,
Fichtner:
Hegedűversenye és Rimszky Korsakov:
3-ik szimfóniája. Ez utóbbit első előadásban játszották a filharmonikusok, jól, precízen és gondosan készülten, az érdekes mü szépségeit teljesen érvényre emelve. A Tavaszi nyitány már szerepelt a bőséges műsorukon, úgyszintén Fichtner:
Hegedűversenye is, de csak első tételében, mig
most a legenda-részt is előadták. A műnek ez a
része nemcsak elgondolásában és felépítésében
jelent értéket, hanem melodikusságában is. A
magán hegedürészt Belle Ferenc játszotta, aki kiváló zenekari primhegedüs. Sok taps jutalmazta
készséges szereplését és a tapsokból gazdagon
jutott a derék filharmonikusoknak, Fichtner Sándornak, a lelkes és fáradhatatlan karmesternek,
aki ezúttal is sikerrevezetően dirrigált és aki, mint
érdemes kompozitor is, részese volt a közönség
megérdemelt elismerésének.

VI. B E C S I

Az engesztelő szent miseáldozat folyó hó
27-én délelőtt 10 órakor lesz az Egek Urának bemutatva a rókusi templomban.

Legelőnyösebb vásárlási alkalom
az összes szakmák részére!
Leggazdagabb
választék!
Állandósult
versenyképes
árak!

Az 1923. évi Bécsi őszi vásár nagy
sikere: 1 0 0 . 0 0 0 v á s á r l ó ,
ebből

25.000 külföldi a világ 72 államából, nagy megrendelésekkel!
Felvilégos.tásokat nyújt a
W i e n e r

M e s s e ,

V I I . ,

valamint tiszteletbeli képviselete és hivatalos tudakozóhelye S z e g e d :
Kereskedelmi

és Iparkamara, Szegedi B a n k '
e g y e s ü l e t rt. Bástya-utca 9.

Aki házat vagy ingatlant
vásárol,
saját érdekében vétele előtt keresse fel D f
Q 7 Q C n
ingatlanforgalmi irodáját, Kossuth
sugái at 9, telefon 10—42 mert ugy vételét, mint
sát ezen cégnél minden kívánalmat kielégítően,
előnyösebben bonyolíthatja le.

%VID
Lajoseladaa legno

KÁRPITOS BÚTOROK
elsőrendű kivitelben
W

I

n

T E R

r:9

kárpitosmesternél

Osztrov8zky-uíca 3. szám.

készülnek

Telefon 10-38.

Legjobb és legolcsóbb
zománcedények, konyhafelszerelések, varrógépek, alkatrészek szolid
árakban

Szántó Lajosnál, tózbín^t

Olcsó v á s á r !

i
B j 3 S

T

Ó

T

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

ó r á s ,

Szeged, 1924 február 24-én.

Köicsen-uíca 7*

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

Déhm Péter.
Külön

W i e n

villamoskocsi délután 2 órakor a
Dugonics-téren rendelkezésre áll. ser

Nagy javitó műhely!
161

• « • ! • ( bármily mennyiségben, férfiruhát, fehérneműt a legmagasabb árban veszek. Weissenberg,
Attila-utca 8.
970

SltylBZMfllZ

,egjobb
g y a p j u f o n a l a k aperzsa
szí-

Szegedi 1919., valamint más
bélyeget vesz és cserél
Neumann Béla Temesvár,
IV., Bulev. Carol 9. 252

nekben és nyersen, amerikai felvető és
beszövő

k

Nyomtatványalt 2 ;

Tetefon 16—34.

leverők,

szövőszékek

szőnyegszövő műhelyében
Kass keleti
Szeged, Boldogasszony-sugárut 1

a Délmaguarorszfig
Hirlap- ős Nijomdavfillalat R.-T.-nál
Petőfi S.-sugárut 1. sz.

fonalak,

a legjobb minőségben legjutányosabb árban

Nagy

választék

kész

szőnyegekben.

Megrendelések elfogadtatnak,

Budapesti

nagybani

árakl

—Telefon:

m

14—80.

Elsőrendű darabos hazai szén
legolcsóbb

napi

áron

minden

mennyiségben

365

kapható

B A C H J E N Ő ÉS TESTVÉRE
fa- és szénkereskedőnél

SZENT ISTVÁN-TÉR 12.

HyÜLBÖRT

Mindenkinél m a g a s a b b Á r b a n

Telefon 126.

vásárolunk
8

Rosner Ödön és Társa

"

Saeged, Petőfi Sándor-sugárut 12. Telefon 14—47*

