s i á ü á««% 1500 korona.
K i f e m ü t e g ét íiadöUva-

II i ítaák Porenc-utca L (Pfi-

Hirdetést arak i Pélhaséboo 1
mm. 300, egy hasábon 600,
misfél hasábon 900 K.SzCve*.
kOrt 25 százalékkal drágábk.
Apróhirdetés 10 szóig 4000
kor. SzOvegkSzti közlemények soronként 4500 korona.
Családi értesítés 35000 kor.

IttttskoUival n e m b e n . ) Tele1M
^ . I i e g e d * mtfjelei t * MIM kivitelével mindea

S&t* sxta ára 1900 ko-

xm*. Riő<istíési á r a k i E d
gftugtfa helyben 25000, BadaT * 8 S i » í s vidéken 30000 b«f.

f . Molyim.

Szeged, 1924 május 1, CSÜTÖRTÖK.

A lerongyolt város.
A nyári nagy melegektől még messze vagyunk,
ellenkezőleg az egek csatornái napról-napra
ontják a vizel, mégis a szegedi újságok tele
varnak panaszokkal a vízhiány mistt. A vízvezeték csapjai a földszinten még csak adnak
vizet, de az emeletek lassankint kénytelenek
lesznek a fürdés és vizivás fényűzéséről ienzokni.
Szakértői magyarázatok szerint vagy az a vizréteg van k i a d ó b a n , amely a város árlézi
kutjainak többségénél a vizet szolgáltatja, vagy
pedig a vízvezetéki csövek romlottak m?g, töredeztek el és a talaj nyeli el annak a viznek
nagyrészét, melyet vizdij formájában a közönség
tartozik megfizetni.
A géz- és villanyvezetékről színién tudjuk,
hogy nincsen valami ideális állapotban. A lakásokban a gáz halványan pislákol, a villany váltakozva fellobog és elsötétedik, a ravasz szegedi
t a l f j pedig a viz mellett nyeli a gázt is, a villanyáram egyrésze pedig elkóborol oda, ahol
nincsen semmi keresnivalója. Ha pedig visszaemlékezünk arra, hogy a béke utolsó esztendőiben milyen szépen volt esténkínt világítva a
város és ma végigbotcrkálunk a söíét utcákon,
ahol a távolban csillog egy-egy lámpáinak a
sötéíségcn átszűremkedő fénye, akkor látjuk
csak igazán, hogy a közvilágítás tekintetében
hova jutottunk.
Az utcákon a villamos sinek mentén olyan
gödrök tátongan&k, hogy a közlekedési alkalmatosságnak minősített konflisok akadályversenyeket rendezhetnének, ha egyálíalán versenyezni tudnának. Az egy-két kövezés, amit a
mult esztendőben végrehajtottak, meg se kotyíyan az utcák és terek rettenetesen elhanyagolt
állapota mellett. A horribilisen felsmelt útadó
melleit telik majd a tanyai utak kijívitósára, de
maholnap a tanyaiak nem tudnak bej-inni a
körtöltésen beiül a város belserületi útjainak
állapota miatt.
Ha végigmegyünk a Tisza partján, melynek
forgalmát a ir anoni béke hslálra itélte, a felsőkereskedelmi iskola előtt egy mély gödör ásítozik, a pénzügyigazgatóségiól lefelé a Stefánia
liget iranyában pedig a rakpart a geologiai
sülyedésnek a legszebb jeleit muraija. A sűlyeóéa már több esztendős, tieirsokára meg fogjuk érni a gödör kiásásának a jubileumát is,
de még mindig nincs tisztázva a kérdés, hogy
a? állam vagy a város ísriozik-e a sűlyedés
ellen az óvóíniézkedéseket megtenni és a l ö d r ö t
betömni. Egy érásszal odébb a kullurpalotán
mutatkoznak igen szép repedések. Tavaly a
régiségtárban — szerencsére a reggeli órákban
— egész vakolat- és malíertömeg zuhant le,
betörve a tárlókat. Az emeielen deformálód ak
az abiakok, — valószínűleg a sülyedés következtében. Tudnivaló, hogy a városnak ezidőszerint legnagyobb kulturális és anyagi értéke
van ebben az alapos vizsgálatra nagyon rászoruló kulissza-palotában elhelyezve.
A magánházakat nem javítják. A háziurak
tudják, hogy miért. Állítólag mai jövedelmük a
folyó kiadások fedezésére sem elegendő, nemhogy tatarozásra telnék belőle. Vannak közegészségügyi szempontból veszedelmes lakások,
vannak házak, me yeket az összedülés veszedelme fenyeget, a rendőrség még sem tudja
belőlük kiköltöztetni a lakókat, egyszerűen mert
nincsen szabad lakás. A középületek állapota
sem közelíti meg az ideális mértéket. A közkórház belsejéről nem beszélünk, de a külsejéről fogalmat alko'hat, aki a rókusi templomra
néző oldalfalát megtekinti. Ha pedig idegen jön
a városba és a rókusi állomásról, különösen
snnak étterméről, váróterméről, vagy jegypénztár csarnokáról meriti az első benyomást és
utána végigzötyfigteti magát a sugárutnak a
gázgyárig terjedő szakaszán, annak vajmi nehéz
lesz első impresszióinak a hatása alól szabadulni.
Ugyanilyen tapasztalatok sorakoznak egymás

után az egész vonalon. A körtöltés körül a kivágott erdőöv, a nagyköiuton az árnyas fák
helyén ásítozó sivárság emlékeztet a fairtás
vandalizmusára, amely senkinek se használt, de
a nyári por tengerét szabadította rá a városra.
A Tiszán egymásután sorakoznak a regatták,
meiyek kisszámú klikkek nyári szórakozását
biztosítják, de megszűnnek a nagyközönségnek
szánt fürdők, a közegészségügyiek nagyobb
dicsőségére. A városi gőzfürdőről azt mosdják,
hogy hanyatlóban van. A sétaterek, amelyeken
naiv emberek néhány esztendeje még k f p ő csészéket akartak elhelyezni, jó ha egyáltalán
még megvannak és ha nem építik be őket.
Mert egyik furcsasága Szeged városának, hogy
évek óta minden építkezés szünetel, hogy a
körúton belül több az üres, mint a beépítetlen
telek, de ha egy építkezésnek a terve felmerül,
akkor feltétlenül bizonyos, hogy valamelyik te!
ret akarják vele elpusztítani.

100-ik szám.

Néhány esztendő előtt, de már a háború és
forradalmak után, Szegeden járó idegenek szavaiból megelégedéssel állapíthattuk meg, hogy
a városon nem látszanak meg a háborús Ierengyolídottság nyomai, mint az ország többi
városain. Alapos a gyanúnk, hogy ezt ma már
aligha lehetne Szegedről e mondani. Lerongyolódtunk mi is alaposan, mert nem tudtuk az
idejében való foltozásnak a titkát elsajátitani.
Tatarozás, kövezés, csatornázás, világítás, rakpartjavitás ma hatványozott összeget emésztenének meg. És mégsem lehet e terhek elől kitérnünk, különösen ha a városnak földjében
egy aranyparitásos jövedelmet biztosító vagyontárgy van a kezében. Nemcsak az országos,
hanem a helyi szanálást is meg kell kezdenünk,
ha nem akarunk lecsúszni arról a pozícióról,
melyre az árvíz u'áni Szeged hatóságának előrelátásából, az állam segítségével és polgárainak
áldozatkészségével fel tudott emelkedni.

A nyomdászsztrájk ügyében közeledés nem történt.
Budapest,
áprí'is 30. A nyomdászsztrájk
ügyében nem állo t be váliozás. Közölíük, hogy
Pakots József nemzeígyülési képviselő és Lázár
Miklós szerkesztő, az újságírók egyesülete nevében közbenjárást kért a miniszterelnöktől,
aki ezt meg is igéríe, de mint most kitűnt,

csak arra az esetre, ha valameiyik fél, akár a
főnökök, akár a sztrájkoló munkások megbízottjai kozzáfordulnak. Minthogy azonban ez
nem történt meg, mindkét fél elzárkózása folytán
egyeztető tárgyalásnak semmi eredménye sem
lenne. Talán még péntekig megváltozik a helyzet.
niiYrYiiívmwu

A főbiztos fogadásának készületei.
Budapest, április 30. j . Smith,
a Magyarországra kiküldött pénzügyi főbiztos ciű öltökön reggel érkezik meg Budapestre. Illetékes
tényezők részéről minden előkészület megtörtént, bogy a főbiztos munkáját amennyire csak
lehe», megkönnyítsék. A főbiztos hivatala a
pénzügyminisztérium épületében lesz, ahol erre
a célra megfele ően átalakították és berendezték azokat a helyiségeket, amelyek eddig részben Vargha Imre pénzügyi államtitkár rendelkezésére állottak, részben pedig használatlanok
volitk. A ff bizfos hivatala mintegy 10 helyiséget foglal el. Közvetlen megérkezése után a
Dunspalotábsn száll meg, később azonban
valamelyik magánpalotában rendeznek be számára lakosztályt. Sző van erról, hogy erre a
célra a Várban béreinek megfelelő helyiséget,
ebben a kérdésben azonban még nem történt
döntés, mert megvárják, amig a főbiztos maga
határoz ebben az ügyben.

nak legnagyobb része kénytelen pénzügyi viszonyait reorganizálni. Későbbi időpontban,
amikor az egyes államok pénzügyi helyzete
többé-kevésbé stabilizálódik, már nehezebben
menne a kérdés megoldása.

Kállay Tibor a f r a n k - r e n d s z e r r e
való á t t é r é s r ő l .

A nemzetgyűlés pénteki ülése.
A nemzetgyűlést, mint jelentettük, 31 ellenzéki
képviselő péntek délelőtt 11 órára ösizehivatta.
Az ülés napirendjén a Híz összehívásának
megindokolása és a további teendők megbeszélése szerepel. Az eddigi tervezet szerint az
eilenzéái szónokok napirend előtti felszólalásbán akarják a Ház összehívását megindokolni.
Valószínűleg Peidl Gyula és Szilágyi Lajos
szólalnak fel, majd pedig a napirendi vita során Gömbös Gyula, Eckhardt Tibor és még egy
szélsőbaloldali képvisivelő, eseüeg egy Kossuthpárti is A penteki ülésen legfőképpen a lapbetiltásról lesz szó. Vihart jósolnak, de a kormánypárton, amely csütör.öki vacsoráján beczéli meg az eseményeket, bizonyosra veszik a
Ház további elnapolását.

Budapest, április 30. A Morgenzeitung szerdai száma érdekes vezércikket közöl Kállay
Tibor volt pénzügyminiszter tollából. A cikk
általános szemlét tart az európai pénzviszonyok
felett és arra a konklúzióra jut, hogy a legcélszerűbb lerne a magyar, valamint az egész
európai gazdasági
életre nézve, ha a frankrendszerre térnénk dt. Rámutat arra, hogy már
a mult század közepe fáján felmerült a gondolst, hogy a latin érmeunióba belépjünk és
azóta is számos állam foglalkozott ezzel a kérdéssel. Kétségtelen, hogy az egyforma érték
alatt nagymértékben hozzájárult volna az internacionális kereskedelmi élet megkönnyítéséhez.
^ régi kettős monarchiában az aranykoronarendszernek megvolt a maga gazdasági tervezete és alepja, mert hiszen a régi monarchia
ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági szempontból elég zárt egység volt. Azonban a mostani viszonyok közölt Ausztria és Magyarország
is sokkal jobban rá van utalva a külál'amokkal való érintkezésre. Azt fejtegeti végül, hogy
a kö ös alapra való áttérés gondolata, egész
Eutópa gazdasági életét tekintve, éppen a Jelen
időpontban a legaktuálisabb, legalkalmasabb
voina sz áttérés, most, midőn Európa államai-

A Nemzeti Bank részvényeinek j e g y z é s e .
Budapest, április 30 A MOT jelenti: A Magyar
Nemzeti Bank részvényjegyzésével kapcsolatban
érdeklődjünk azoknál a pénzintézeteknél, amelyeknél az u j bank részvényeit jegyezni lehet,
A második jegyzési napon az eredményről számszerű kimutatást a pénzintézetek még rendelkezésre bocsátani nem tudják, mert hiszen legfeljebb a saját intézetnél történt jegyzéseket
ismerik. A legnagyobb érdeklődés tapasztalható
azonban mindenütt a jegyzéssel szemben és
különösen nagy forgalom volt e tekintetben a
Kereskedelmi Bank és a Hitelbank helyiségeiben, ahol már az első üzleti órákban is jelentékeny összeget kitevő jegyzés történt. Amint
előrelátható volt, a devizaközpont a valuta és
devizakészletek beszerzésénél bizonyos könnyítéssel járult hoziá a jegyzés előmozdításához.
Hasonlókép érdeklődtünk a jegyintézet elnökénél is a jegyzés eredményére nézve, a jegyintézetnek azonban
még mindig nem £'J
módjában még csak hozzávetőleges összesítést
se előkészíteni, mert a jelentések a vidéki pénzintézetekői nem érkeztekbe. Altalános a z "
vélemény, Jiogy a jegyzés eredménye a
kozásl felül fogja múlni.
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Rendelet a lakásbét* r e n d e z é s é b ő l .

Egy aranykorona tizenhatezer papirkoronának felei meg a lakbér-fizetésnél.
A hivatalos lap szerdai száma közli a kormánynak 3. 333/1924. M. E. számú rendeleiét
a lakásügy ideiglenes rendezéséről.
A rendelet első része a szabad rendelkezési
és szabad bérbeadási jogról intézkedik. A második rész a lakásügyi közigazgatásnak a
bérletváltozásra vonatkozó eljárását szabályozza.
A harmadik rész a lakásügyi közigazgatás
ellátására hivatott hatóságok szervezetét tárgyalja.
A negyedik rész intézkedik a lakbérek megállapításáról és pedig a következőképen :

megfelelő esedékes bért a bérlő más megállapodás hiányában a bérnegyed ötödik
napjáig
bezárólag köteles megfizetni Az 1924. május
1. napján estdékes bért azonban a bérlő május hó 15. napjáig fizetheti.

Május.

a hegyében színes kendők, pántlikák közt üveg
borok, meg gyümölcsök, főleg sok narancs.

Elindultam, hogy megkeressem a tavaszt, a
májusi hangulatot. Valamikor régen - r határozottan
még a mult században — az időjárás alkalmazkodott a kalendáriumhoz s a tankönyvírók nem
voltak kénytelenek szégyenkezni, mert azt hirdették,
hogy József-napra megérkeznek a fecskék. Ha
valami forgalmi akadály folytán nem jöttek volna
meg, azért bámultuk a levegőt, lestük a jöttüket,
a gyermek lángoló fantáziájával talán láttuk is őket.
— Ott vannak ínég nagyon messzire, csak apró
porszemek, de már ők azok-.
A mai gyerek egészen más, az képes levehet
irni az ellenzéki képviselő bácsinak, hogy interpelláljanak „némely tanügyi félrevezetés" tárgyában,
az emberekbe kapaszkodva bele, mivel az égiek
elérhetetlenek.
A kalendárium régen elvesztette a természettel
való összhangját, a tavaszt nem ismerjük, legfeljebb
Kaptink márciusban, vagy áprilisban néhány
j y ^ f o r r ó napot, azután csak összevisszaság

Vir^gfakasztó május legelső reggelén
Szokás, hogy a leáoynak fát állit a legény.
Beaggatja virágai, amit maga szedett
S a tetejébe szúr egy mézeskalács-szivet.

1924 m á j m 1.
tulajdonos köteles viselni, azaz befizetni, de
ezeket a költségeket a bérlök kötelesek neki
az esedékes bérrel együtt megtéríteni,
még
pedig a bérfizetés elmulasztásának esetére meg«
állapított jogkövetkezmények terhe alatt. A közüzemi költségek összege Budapesten az alapbér 3 százaléka aranykorona értékben, olyan
vidéki városokban pedig, ahol csak vízvezeték
van, az alapbár 4 százaléka; azokban a vidéki
városokban, ahol vízvezeték és csatornázás is
van, az alapbér 5 százaléka.

A'bérlotbe a d o t t lakások ós
laxásrészak bérének megállapítása.
Az albérletbe adoti lakásrészek (szobák) béA kínostári h a s z o n r é s z e s e d é s
rét akár a jelenlegi, akár az uj bérlővel szem- májusra a lakásoknál 1.75 százaléka az aranyben nem lehet magasabb összegben megállapí- ban számított lakásbérnek s ezt is az esedékes
tani annál az összegnél, amely az albérletbeadó bérrel együtt kötél ;s megfizetni a bérlő.
által az egész lakásért fizetett tiszta bérből és
Házmasterpénz.
Alapbér és sssdékea bér. annak járulékaiból és pótlékaiból aránylagosan
az
albérletbe
adott
lakásrészre
(szobára)
esik.
A
bérházakban
a
bérlők
házmesterpénz
cimén
A tulajdonos szabad rendelkezése alá nem
%
Az
arány
kiszámításánál
a
mellékhelyiségek
az
esedékes
bér
összegének
2
!
-át
kötelesek
%
eső épületekben vagy épületrészekben levő
lakások és egyéb helyiségek bérét az 1924. (előszoba, konyha, fürdőszoba stb.) számításba megfizetni. Ha valamely bérházban nagy bért
fizető bolthelyiség vagy hivatal van, a házévi május hó 1. napjától kezdődőleg az állam- nem vehetők.
mesterpénzt a bérlő kérelmére megfelelően mérA
konyhának
vagy
fürdőszobának
kizárólagos
háztartás egyensúlyának helyreállításáról szóló
sékelni lehet.
vagy
közős
használatra
albérbeadása
esetében
1924. évi IY. törvénycikk 2. §-ához tartozó a)
A kapunyitásért, tekintet nélkül a ki- vagy
mellékletben részletezett intézkedéseknek a az albérleti összeg nem lehet magasabb a lalakásbérek fokozatos felszabadítására vonat- kás egy szobája után követelhető albérleti ösz- bebocsátott egyének számára, éjfél előtti órákban 500 koronát, éjfél után p:dig 1000 korokozó rendelkezései szabályozzák. Szabályozzák szeg felénél.
Ha
a
lakásrész
bu
orozottan
adatott
albérletbe,
nát kell fizetni. Éjjeli foglalkozásúak éjfél után
pedig annak kiemelésével, hogy a törvény rendelkezései értelmében a bérek, a szabad rendel- butorhasználat címén az albérletbe adott lakás- is 500 koronát fizetnek.
Szemétgyűjtésért és kihordásért a bérlők egy
lehet
kezési jog teljes helyreállításáig, más megálla- részre eső bérösszegnek loo százalékát
szoba
után havi 1000 koronát, minden további
felszámítani.
podás hiányában az 1917. évi november hó 1.
szoba
után 500 koronát kötelesek fizetni.
Nagyobb
utcai
vagy
különös
kényelemmel
napján érvényesen kikötve volt évi tiszta bér
aranyértékének 5o-°/rdn
felül nem emelked- vagy fényűzéssel berendezett szobák után az
A karbantartási és helyreigazítást
albérbeadó az első bekezdés szerint követelhető
hetnek.
munkálatokat
akkor sem kövelelhetik a lakók
E törvény alkalmazásában alapbérnek, amely- albérleti összeghez, illetőleg a butorhasználati a háztuájdonostól, ha a munkálatok a lakás
nek alapján az esedékes bér kiszámítandó, azt dijhoz még 20—50 százalékot számithat fel
Ha a takarítást és kiszolgálást az albérletbe- használhatósága végett szükségesek, kivéve
az aranykoronsértékünek tekintett összeget kell
adó
végzi, ezen a cimen egynegyedé számít- azokat a javítási munkálatokat, amelyek földvenni, amely megfelel:
ben, falon elhelyezeti vízvezetéki, csatorná1. Az 1917. évi november hó 1. napján ér- hatja fel annak az összegnek, amit a háztartási zási vagy egyéb berendezések í szerkexelében,
vényesen kikötve volt évi tiszta bér egy bér- alkalmazottaknak általában fizetnek.
A világításért, fűtésért, mosásért az albérbe- vagy épület állagában a bérlő hibáján kívül
negyedre eső részének, ha a lakás vagy egyéb
adó
külön díjazást követelhet, amely az e szol- váltak szükségessé.
helyiség tbben az idében bérbe volt adva;
Az üzletek májusi bére
gáltatások
teljesítésével rendszerint felmerülő
vagy
az arany alapbér 18 százaléka. Ehhez járul a
2. az illető helyen (városrészben) hasonló kiadásait aránytalanul meg nem haladhatja.
közüzemi
dij és a kincstári haszonrészesedés
Ha
a
lakásrész
több
személynek
adatott
allakásért vagy egyéb helyiségért az 1917. évi
november hó 1. napján általában fizetett évi bérletbe, vagy azt többea használják, az albér- fejében a tisztabér után 2 5 százalék. A rendetiszta bér egy bérnegyedére eső részének, ha beadó a második és a további albérlő után letből már közöltük, hogy a kisiparosok és kisa lakás abban az időben nem volt bérbeadva, személyenként ugy a butorhasználati dijnak, kereskedők helyiségeit — ha azokban üzlet és
vagy béibeadva volt ugyan, de az érte kikötött mint a takarításért és kiszolgálásért követelhető lakás együtt van s a lakás a lényegesen nagyobb rész — lakásoknak kell tekinteni bérbérösszeg aránytalanul több vagy kevesebb összegnek 20—30 százalékát számithatja fel.
fizetés szempontjából, ugyanijjy a kizárólagos
Ezek
a
szabályok
egész
lakás
albérletbe
volt annál, amit az illető helyen (városrészben)
dotiá fárudákat és a mozgóképszínházak heI
adása
esetében
is
megfelelően
alkalmazandók.
hasonló lakásért vagy egyéb helyiségért abbsn
Ha a nyári lakásban igénybevé'el utján el- lyiségei', ha a dohányárusitásra 1915 január 1.
az időben általában fizettek.
után, mozgóképszínházra a helyiségbérlő 1920
Az esedékes bér az alapbérnek százalékszerüen helyezett egyén a lakást vagy részét nyaralásra január 1. után kapott engedélyt.
albérletbe
adja,
a
tulajdonos
(bérbeadó)
tőle
megállapított hányada után papirkoronában fizeA tulajdonos bérbeadó május 5-ig köteles
tendő összeg. Ennek kiszámításánál ugyanazt a jogszerűen járó béren felül az albérleti összeg
közölni
a lakás, vagy üzletbérlövei a i alapbért.
80
tzázalékáig
terjedhető
részesedést
követelhet.
az átszámítási kulcsot kell alkalmazni, amelyet
A
bérlő
8 nap alatt köteles nyilatkozni, hogy
Vita esetében bármelyik fél kérelmére a bíróa pénzügyminiszter az
egyenesadó-tartozdsok
a bért elfogadja-e, vagy nem.
ság
határoz.
fizetése céljára arra a hónapra megállapít, amely
A közüzémi költségeket
16.000 korona _ egy aranykorona.
hónapban a béilö az esedékes bért tényleg
megfizeti.
(vízszolgáltatás, csatornázás, szemétfuvarozás, j
Ugyancsak á hivatalos lap szerdai száma
Az alapbér aranykorona értékű hányadának 8 kéményseprés, pöcegödör tisztítása stb.) a ház- ' közöl a lakásügy szabályozásával kapcsolatos

a
kvaszt, a májusi hangulatot. Langyos
éjszakákat amikor orgonaerdő az egész város,
fehér fürtök hajtanak ki az utcára a kerítésen át,
a tuiipántnak százféle szine van s kerti ablakok
alatt a . jázmin beszél be a leányszobába. Május
elsejét ébren vártuk meg, ezt az éjszakát b ü n l e t t
vo na átaludni A házakra már felhelyezték a
salugátereket, kívülről cigány játszotta a Standhent
s tudomásul adta az egész utcának, hogy csak egy
kis lány van a világon.

A délvidéki kis városban, a sváblegények májusfával tisztelték meg a plébános urat, hosszú volt
a pózna, amolyan szerényebb templom magasságú,

Igy mondta annak idején a vers, mert hogy
kaptak fát a lányok is, csakhogy ez már szinte
végzetes vallomás volt, évődő faggatásokkal, nyomozásokkal, titkolózással járt, habár a leány ott
leste is az ablak függönye mögül az éjszakai
müveletet.
Délután az apácák miniatűr kis fehér templomában, meg körülötte volt az egész város, akkor
kezdődtek a májusi ájlatosságok, ahol mindent
szabad kérni az Istenanyától és minden vágy teljesül, ha tiszta szívből érkezik.
Május valami olyan csodálatos lelki felszabadulást, fellélegzést jelentett, hogy komor arcok
redői kisimultak a hallatára, megtört fényű szemek
felcsillantak s a boszniai hadjárat
haűjarat oreg
öreg harcosai,
akik a város kertjében töltötték nyugdijéveiket,
gdijéveiket,
megint taktusosan kezdtek járni s előzékenyen
lőzékenyen
kínálgatták egymást tubákkal. (Az agg harcosok
majdnem kivétel nélkül csak kapitányok voltak s
az egyetlen ezredesre olyan áhítattal tekintettek
fel, mint bálványára a hindu. A mi gyerekszemünkben a kapitányi rang volt az elérhető legnagyobb, a kapitányok korát túlélni már illetlenségszámba ment, ellenben az ezredes az rejtély, természeti tünemény, sehogy sem tudtuk megmagyarázni.)
A szocialisták délután kivonultak az erdőbe,
Oszuszky nyomdász ur német kuplékat énekelt és
felköszöntötte a főnök urat, aki söröshordót veretett
csapra.

Másnap már inájus másodika volt, a vármegyére
hirek érkeztek némely agrárszociálistaizü mozgolódásokról, de a falvak, ahonnan a hirek jöttek,
mindig csak magyarok voltak, többnyire telepesek
kincstári földön.
. . . Hát ezekkel a visszafutó emlékekkel mentem
most is keresni a májust, kétségtelenül azért másfelé és másokban, mert magamban nem tudtam
megtalálni.
A bejelentőhivatalban semmit sem tudtak a
ravaszról.
— Szegedre még nem érkezett meg. Hová való ?
— Délről szokott jönni.
— Nézzen be uraságod a napokban, majd addig
érdeklődünk Röszkén. Az is lehetséges, hogy
hiányos volt a vizuma s valahol visszatartották.
— Esetleg a vámhivatalban I — szólt közbe egy
finánc. De a megfelelő bírság lerovása után
szabadon engedik.
A gyerekjátszóhelyen szomorúan támaszkodott a
fának egy kis fiu, lehetett ötéves.
örülsz-e a májusnak ?
— Nem én, bácsi.
_ Hát nem szép az 7
Attól függ, hogy apukám hányszorosát kapja
a tavaly júliusi fizdésének. Mert az áprilisi tizennyolc százaléka fiatal.
Aggastyán állt elém.
— Uram, elhelyezhetne a szerkesztőségben.
— Mit tud, bácsi?
— Van egy specialitásom. Én vagyok az a bizonyos legöregebb ember, aki nem emlékszik
hasonlóra. Értsen meg jól, a memóriám hibátlan,
de például nem emlékszem ilyen piszkos tavaszra,
ekkora drágaságra, ennyi nyugtalan vérű emberre.
En bejárnék a szerkesztőségbe, helyet foglalnék

SZEGED

1924 május 1.
löbb rendeletet, köztük a pénzügyminiszternek
69.924—1924. VII. sz. rendeleíét az aranykorona értékinek az 1924 évi május haván
Viló
megállapítása tárgyában.
A rendelet igy szól: Az aranykorona értékben fizetendő közszolgál a ásókra és házbérekre
az 1924 évi május hóban teljesített fizetések átszámításánál minden 16 000 {Tizenhatezer) papírkorona egy aranykorona értéknek számítandó.

A Devizaközpont közli, hogy 100
takarékkorona árfolyama egyenlő 125
papirkoronával.

Hogy kell kiszámítani a lakbért?
A májusi szegedi lakbért ugy számítjuk ki,
hogy az 1917. évi egynegyedre szóló lakbér
összegét megszorozzuk 16 000-rel és ennek
13 75 V.-át vesszük. A végösszegben benne
van a 7 °/, os lakbér, a Szegeden 5 •/t-os közüzemi pótlék, az 1 75 %- os kincslári részesedés.
A házmesterpénz kölön 2 •/,-• a 16000-szeres
1917. évi negyedbérnek.
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iskola segélyezését, ugyancsak a szanálási törvények értelmében át sem veheti sz iskolát,
tehát fölösleges az egész akció. (Helyeslés.)
A kulturszenátor reflektált ezután a felszólalásokra. Ismerteti a női kereskedelmi iskola
költségvetését.
A polgármester elrendeli a szavazást. A többség a tanács javaslatát fogadta el.

Harc a n é m e t
Gelsenklrchen, április 30. A Schiller-utca egyik
házában lévő kommunistatanya kilakari'ása alkalmával tűzi harcra került a sor ma reggel a
rendőrség és a kommunisták közt. A tűzoltókat
is segilségül hívták és minthogy a kommunis-

ták nem adták me»? magukat, vfgül is többórás
ostrom után kifüstölték őket. Egyikük agyonlőtte magát, egy másikuk ügylátszik megfulladt.
Egy rendőrtisztviselő elesett, egy másik súlyosan megsérült.

H o s s z ú viták a z áprilisi k ö z g y ű l é s e n .
A tanács javaslatait mindig megszavazzák.
Szeged, április 30. (Saját tudósítónktól.) Mérsékelt érdeklődés mellett nyitó ta meg a polgármester a töívényhatósági bizottság áprilisi
közgyűlését. A polgármesteri jelentés felolvasása és tudomásulvétele után Taschler Endre
főjegyző ismertette Komárom és Esztergom
egyesitetl vármegyék köriratát „az utóbbi időben eőfordult forr. dalmi tüntetések tárgyában".
A körirat szerint az egyesitett két megye törvényhatósági bizottsága fölterjesztést intézett a
kormányhoz és megtorló intézkedéseket sürgetett azok ellen a u unkások ellen, akik március 15-én Budapest utcáin éltették az emigránsokat; kívánatosnak tartja azt ír, hogy a
kormány rendeletileg fossza meg a választó és
választható jogoktól azokat, akiket a bíróságok
hazaárulásért jogerősen elitéltek és azokat, akiket
a proletárdiktatúra alatt elkövetett cselekményeikért legalább két évi szabadságvesztésre ítéltek.
A körirat célja hasonló szellemű föliratok szerkesztése volt. A tanács javaslatára Szeged város törvényhatósági bizottsága minden hozzászólás és észrevétel nélkül egyhangúlag elhatározta a hasonló szellemű föürat szerkesztését.

amely szerint az államosítás veszélyeztetné az
iskofe nívóját.
A polgármester azonban síelve kijelentelte,
hogy ilyent az előkészítő tanácsülésen nem
mondott, a lapokban megjelent tudósítások
nem felelnek meg a valóságnak. (De jó, hogy
újság is van a világon)
Ezután dr. Fajka Lajos szólalt fel. Kijelentelte, hogy az iskola, születésétől kezdve csak
rossz hirt szerzeit a városnak. (Nagy zaj, ellentmondások. A polgármester hosszan csenget.
Meg kell hallgatniok az uraknak a szónokot,
akármit is mond I)
Dr. Fojka Lajos ezután folytatta beszédét:
Ebben az iskolában történtek azok a botrányok, amelyeknek számos fegyelmi vizsgálat
volt a következménye Ebben az iskolában történt, hogy az egyik tanár revolvert fogott egy
diákra, aki történetesen a török admirális fia
volt. Éppen azért elfogadja a tanács javaslatát.
Hoffer Jenő szólalt fel ezután. Fölöslegesnek
tartja az államosítást, amely sem anyagi, sem
eikölcsi szempontból nem hasznái az isko'ának.
A városnak az iskola államosítása esetén át
kellene adnia az iskola teljes felszerelését is.
A kereskedelmi iskola államosítása. Nem fogadja el a javaslatot.
Jelentéktelen tanácsi előterjesztések követDr. Lippay L^jos szintén a tanács javaskeztek ezután. A közgyűlés hozzájárul a beteg- lata, illetve az államosítás ellen foglal állást.
szállítási dijak száz százalékkal való felemeléWimmer Fülöp leszögezi azt, hogy az iskola
séhez is.
jó iskola, a város hatóságának érdeme, hogy
Csakhamar dr. Gaál Endre kulturszenátorra létesítette, a kérdés csupán az, hogy anyagi
került a referálás sora. Először a női felsőke- szempontból mi előnyöíebb a városra. Ponreskedelmi iskola államosítására vonatkozó ta- tosabb felvilágosítást kér az előadótól.
Bokor Adolf ezt javasolja, hogy a kérdés
nácsi javaslatot terjesztett elő és szines érvek- •
1 fölött térjen napirendre a közgyűlés, rrerl nem
kel ecsetelte az államosítás pénzügyi célszerűségét. A kérdéshez elsőnek Tóth József, az a kul'urán kel! kezdeni a takarékoskodást.
állami felsőkereskedelmi iskola igazgatója szó- Ezenkívül abban az esetben, ha az állam a
lalt fel. Tiltakozik a polgármester állítása ellen, szanálási törvények értelmében megszüiteti az
azon a díványon, amit önök az ötvenezredik előfizető jelentkezésekor vesznek meg, önök irják a
dolgaikat s közben megkérdeznek: Emlékszik-e
hasonlóra? En azt felelem, hogy nem. Elmegyek
olcsón és hiteles leszek. Most vannak sokan tisztességtelen konkurrensek, akik erőszakolják a dolgot s például nem akarnak arra sem emlékezni,
ami öt-hat éven belül történt.
Megígértem, hogy foglalkozunk a kérdéssel s
egy kereskedőt szólítottam meg.
— Látja, látja, a fák kezdenek lombosodni,
mégis ezek hirdetik a tavaszt.
A kereskedő keserű arccal nézett rám.
— Könnyű a tavasznak uram, mert ez a hirdetés ingyenes. De miből hirdessek én, aki egész
héten át nem adok el három zsebkendőt!
Tányérsapkás diákok jöttek. Nini, az én régi
másom mindegyik, ez a lángolás, a termószetimádás korszaka, ilyenkor tudja az ember a mellét annyira teleszívni a tavasszal, hogy jó gazdálkodás mellett marad valami belőle az élet alkonyán át.
— Fiúk, jön a májusi
— Ugyan, kérem, mit kotyog! Hiszen az ég is
tüntet
ellene I télibundájába burkolózva fogadott.
r A fakereskedő
- A z - ^ á r á s egészen normális, kezdünk megelégedni, meíWiií? 'gy t a r t m é P néhány hónapig,
pótolhatjuk a
veszteséget.
Csodálkozva * l c z t e m rá - Veszteség ' H i s z e n o| yan tél volt, amilyenre
legújabban direk<l k e J£ a c é , r a szerződtetett munkatársunk sem emi/~T
, x
- A kérdést közgazdasági oldalánál kell megfogni felelte t
t ! m l ! y c n 0 , c s ó n kellett
S
mé§
ft'prfúálnunk a
nem volt takarék-

korona sem. Ami pedig a külföldi kölcsönt illeti...
— Köszönöm, rémüldöztem s futottam tovább.
Mit keresek én a külföldön, mikor idehaza
se tudok hozzájutni egy kis tízezer lóerős kölcsönhöz.
A korzó szépe elé toppantam.
— Asszonyom, május! Nem érdekli?
— Inkább a julius. Abbázia lesz-e, vagy a Balaton, esetleg valami jobb külföld? — minden a
hosszttól függ. Mit gondol, megindul-e egyszer ?
Kisgazda barátom kétségtelenné tette, hogy őt
május csak annyiban érdekli, vájjon további eső
esetén elengedik-e az árendát, a köztisztviselő
makacsul állítgatta, hogy sose lesz már elseje,
mentem, bandukoltam a szakadó esőben, csontbamaró szürkeségben, (szenvedélyem az eső és igazán örülök ilyenkor, mert hogyha mérges vagyok,
azért még nem áll el, hát miért rontsam a hangulatomat ?) — valahol Felsővároson ábrándos
tekintetű ifjút találtam, aki áhítatosan nézett föl
egy ablakra. (Az ablak mögül hamvas-szőke
aranyhaj ragyogott elő).
— Kis öregein...
Háromszor is meg kellett szólítanom, amig rám
nézett.
— Parancsol?
— Egész csurom viz, agyon ázik.
— Mitől ? — kérdezte kissé együgyüen.
— Hát ettől az esőtől. A csatorna éppen a nyakába folyik.
Rám vetette futólag az ártatlan tekintetét, aztán
vissza az ablakra.
— Érdekes, nem is vettem észre, hogy permetezik.
Azt hiszem, a npgy keresésben mégis csak itt
találtam meg a májust.
Bob,
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Sérelem a város a u t o n ó m i á j á n .
— Következik a tanitói választások ügyében érkezett miniszteri leirat — mondja a polgármester.
— Ezt. is államosítsuk — szól Hoffer Jenő.
— Államosítsunk mindent, — mondja Bokor
Adolf.
— A kulturügyosztályt pedig meg kel! szűntetni.
„ ,
— Meg is szüntették már — kiáltja Gaál
Endre — magam vagyok benne — egyedül.
— Az is sok — vélekedett Bokor Adolf a
közgyűlés nagy derűjére.
A kulturszenátor s kis intermezzó után ismerteti a tanitói választások ügyét. A kultuszminiszter nem hagyta jóvá az iskolaszék választását, pedig olyan tanítókat választott, akik
minden szempontból fölötte álltak a pályázó
B-lisztásoknak. Tiltakozzon
a közgyűlés az
autonómia törvinytelen megsirtise ellen,
A javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. Hasonlóképen elfogadták a Nemzeti
Bank részvényjegyzésére és a hárommilliárd
koronás építési hitelre vonatkozó tanácsi elöterjesztést is.
Vita a mozik vigalmi adójárél.
A Belvárosi Mozi megfelebbezte azt a tanácsi határozatot, amellyel eluta sitották a vigalmi adó leszállítási iránti kérelmét.
Dr. Fajka Lajos azt indítványozza, bogy
emelje fel a város a mozik vigalmi adóját a
jelentegi 15 százalékról legalább 20 százalékra.
Dr. Regdon Károly kifogásolja a „mozí"elnevezé* hivatalos használatát, mert ez a szó
nem felel meg a magyar nyelv törvényeinek.
Mihalovits László és Kormányos Benő felszólalása u'án Bsfogh Károly kijelenti, hogy a
kormány ugy sem hagyj J jóvá a vigalmi TDÓ
felemelését.
A közgyűlés többsége a tanács javaslatát
fogadta el és a felebbezést elulantotta.

A földbérek.
Hat órakor került sor az indítványokra. Dr.
Ördögh Lajos ismerteti Wimmer Fülöp indítványának azt a részét, a m e y a földbérek behajtására vonatkozik. A tanács elfogadásra
ajánlja az indítványt. A főjegyző megjegyzésére
azonban kiderült, hogy a polgármester nem
ugy értette az indítványt, mint ahogyan az indítványozó. Wimmer Fülöp részletesen ki is
fejtette ezután álláspontját, amely szerint a város eminens érdeke, hogy a földberlök minden kedvezmény nélkül a békebeli bérek értékének megfelelő bért fizessék ma is. Ötezer
hold olyan bérföldje van a városnak, amelynek
bérénél nem tért át a tanács a békebeli bérek
buzaparitására és 8000 hold olyan földje van,
amelynek b ' r e 25 százalékkal kevesebb, mint a
háború e!őtt volt. Ha a teljes buzaparitást
kapja a város, akkor n e n lesz szükség u j
adók kitalálására.
A polgármester rögtön válaszol:
— Akármit határoz is a közgyűlés — mondia
— a tápéi rét bérlíi'ő! egy métermázsa búzán
felül egy szemet sem hajthat be a város mert
1922-ben adtuk bérbe ezeket a földeket', amikor az embeiek már irtóztak a nagy számoktól és alig egy nyolcadát adták a békebeli bérnek. Nincs hatolom, amellyel nagyobb bérek
fizetéséie kényszerithetnők a bérlőket.
Wimmer Fülön tudomásul veszi a polgármester felvilágosítását, d j hivatkozik arra, hogy
a szerződés alapján ezeket az alacsonybér'etű
földekei vissza-eheti bármikor a város.
I
Hoffmann
Ignác különösnek tartja, hogy
Wimmer Fülöp állandóan forszírozza a f « d : bérkérdést. (Agrár város vagyunk, ebből élünk,
I ebből lehet Szeged kulturváros - hallatszik
{ minden oldalró.) Kijelenti, hogy bizalommal
viseltetik a 'anícs hánt {Ugy is, mM
I - mi.idja
Wimmer Fülöp.) és ezért sem a
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tanács javaslatát, sem Wimmer Fülöp indítványát nem fogadja el, hanem azt javasolja, hogy
a közgyűlés térjen napirendre fölöttük.
Ez a bizalom? — kérdezik többfelől.
A polgármester hirtelen összesúg a tanács jelenmaradt tagjaival. Bokor Pállal, Taschier Endrével (a többiek megunva a hosszura nyúló
vitákat, eltávoztak) és azután kijelenti, hogy a
tanács r hozzájárul Hoffmann Ignác javaslatához.
— Én nem járulok hozzá — mondja tiltakozva a főjegyző. — Inditvány fölött nem lehet napirendre térni.
A polgármester azért fenntartja előbbi bejelentését.
Magyar József szólal még föl, majd Wimmer Fülöp emelkedik a zárszó jogán szólásra
ismét. Abszurdum lenne, ha a közgyűlés napirendre tér az inditvány fölött. Az indítvány! el
lehet fogadni, vagy el lehet vetni, de napirendre nem lehet térni fölötte.
Indítványozza,
hogy a közgyűlés szüntesse meg a birályhalmi
bérlőknek adott husz százalékos bérengedményt,
mert ennek az engedménynek semmi indoka
nincs.
polgármester elrendeli a szavazást és azután
kihirdeti, hogy a több;ég a tanács második,
Hoffmar.néval azonos javaslatát fogadta el és igy
napirendre tért az inditvány jólöit.

A német gazdasági miniszter Németország fizetőképességéről.
Berlin, április 30. Hamm birodalmi gazda- dalír.i vasutak és a birodalmi bankra vonatsági miniszter a Kölnische Zeitung munkatársa kozó határozatok súlyosan meg fogják terhelni
előtt nyilatkozott a közvéleménynek gazdasági Németországot, különösen lelki értelemben, ami
alapelveiről és bangfulyozta azok nagy értékét, súlyosabban esik latba, mint a számszerű megkifejezte az! a nézetéi, hogy Németország belső terhelés. Az előirt ellenőrzés re tenetes nyomás
leljeuitőképességé! túlbecsülték.
Németország a nagy nemzeti gazdaságra. A német állam vamár 1923 végéig nem kevesebb, mint 43 mil- gyonának és szuverénitásának a Rajni- és a
amelyet maliárd aranymárkát fúetelt a jóvátételi számlára, Ruhr-vidéken való visszaállítása,
azonkívül 17 milliárd értékű szolgáltatást tel- guk a szakérlők is világos szavakban a német
jesített. Maga Keiness is ebben h tekinteiben teljesités előfeltételének möndotlak, politikai
26 milliárdot vesz számításiba. Ehhez jön még a célja a birodalomnak és az adja meg az erveszteség földben, mezőgazdaságban, bányászai- kölcsi jogosultságát, hogy a szakértői véleményt
ban és iparban, valamint a német munka gyar- mint a jóvátételi kérdés megoldási alapját elmati támaszpontjaiban, ami a teljesítőképesség fogadják.
veszteségét ugyancsak befolyásolja. A biro

Ügynökök házalják végig Szegedet silány posztókkal.

Személyes kérdések a balkéz körül

A gázgyári pörte vonatkozó inditvány következett, A tanács elfogadja A polgármester ingerült. Wincmer Fülöp indokolja az indiiványt.
A gázgyári pört balkezesen kezelték.
— Visszauiasitom ezt a kijelentés! — kiállja
dr. Turóczy Mihály tiszti főügyész.
A polgármester csenget es figyelmezteti a
főügyészt, hogy észrevételeit külön felszólalásban tdholja imjd elő.
Wimmer Fülöp kérdésére ezután a polgármester kijelenti, hogy a bizottságot sürgősen
össze fogja hiwii.
Dr. Turóczy Mihály szólal fel személyes kérdésben. Tiltakozik a vád ellen, hogy a pört
balkezesen vezette volna. Ha bebizonyítja Wimmer Fülöp, hogy balkezesen vezetfe, hajlandó
airs, hogy diplomáját kidobja az ablakon.
Addig azonban, amig ezt be nem bizonyítja,
visszautasítja a vádat. — A kérdést jogászok
tárgyalták le, akik igazat adtak nekem.
— Nemi — szól közbe Wimmer Fülöp. —
Majd elmondja, hogy a kérdéses értekezleten a
jogászok az ő álláspontját igazolták.
S/áríz jogi vita fejlődött ki eiután a főflg)é>z éi a í irditványoió közöit. A főügyész
azt hangsúlyozza, hogy a pör késedelminek
Wimmer Fülöp az oka, aki saját egyéni véleményét beleszuggerálta a köziuditba.
Wimmer Fülöp ezzel szemben kijelenti, hogy
a pör elhuzídáíának ez oki éppen abban
rejlik, hogy a főügyész balkezesen kezelte sz
tlgyet, még az ekéfoku biróság ítéletének megfelebbtzésél is elmulasztotta. (Ezért fegyelmi
járna — szól közbe valaki.)
Magyar József, majd úr. Szeles József szólal
fel éa kijelenti, hegy a főügyész íéaykedése
kiváló jogászi munka volt.
— De téves volt a felfogása — mondja rá
Wimmer Fülöp.
Az indiiványt egyébként a közgyűlés egyhangúiig elfOjjidis.
Az üzemiggagaídsági ülések nyilvánosságára
vonatkozó indiiványt s tsnács elutasítási javaslattal terjeszti elő.
Wimmer Fülöp szükségesnek tarlja s közönség időnknti tájékoztatását és nem tartja indokoltnak a teljes elzárkózást.
A pol£ármester válaszol. Hivatkozik arra,
hogy a magánvállalatok sem viszik nyilvánosságra üzleti ügyeiket.
A közgyűlés a (anács javaslatát fogadta el
és igy a városi üzemed központi igazgatósága
a jövőben is njüvánosíágmeniesen intézheti a
Hözözeij.-k sorsát.
A h o g m r a nyúlt ülés este fél nyolckor ért vésel.
Az alapítandó

MAGYAR
NEMZETI BANK
részvényeire
mini nyilvános aláírási hely. jegyzéseket elfogadunk.
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Szeged, április 30. {Sóját tudósítónktól) Nem
régiben a fővárosban és Szegeden föltűntek
fiatalemberek angol tengerész ruhában, matróz
sapkában és tört németséggel eredeti angol ruha •
szöveteket kínáltak eladásra, amit hazuról kaptak. Az áru igen olcsó volt és a színezése is
megfelelt a régről ismert elsSrangu hires szöveteknek. Vetlek sokat ezekből a szövetekből,
juhák lettek belőlük, majd két hét múlva pókhálók, amelyek hamarosan elszakadtak. Följelentéseket tettek az elszomorodott vevők és a
rendőrség erélyes nyomozást indi ott az angol
matrózok ellen. Azonban ezeket az urakat sem
a dunai monitorokon, sem semmiféle magyarországi angol társaságban nem találták meg. A
nyomozás most már fokozottabb erővel folyt és
a végén kiderült, hogy az aHgol matrízok —
budapesti dob-utcai ügynökök. Ezek öltöztek
angol tengerész ruhába, ezek vettek össze olcsó,
rossz .cigány-szöveteket." A rendőrség természetesen tünügyi eljárást indított ellenük.
Most pedig néhány nap óta uj tipusa mutatkozik Szegeden a házaló szövet-ügynököknek.
Három nap óta cigányok jelentek meg Szegeden,
házról-házra, üzletröl-űzletre, hivatalról-hivatalra
járnak. Karjaikon mindenféle sz'nü szövetek és
a legnagyobb ékesszőlásukkal kínálják portékájukat. A szövetekre természetesen nem egyszer akad vevő, Különösen a hivatalokban, hiszen jóval, lényegesebben olcsóbban árulják a
szöveteket, min ; az összes kereskedők. Megtörtént például sz az eset, hogy a belváros egyik
előkelő üzletében egy három méteres nyári ruhaszövetet egymillióhétszázezer koronaért [kínáltak,
majd félórai alkudozás után nem kértek többet,

mint — 4oo.ooo, azaz négyszázezer
koronát.
Fölösleges i!t megemlítenünk azt, hogy ezek
a szövetek nem elsőrendő minőségűek, sőt nagyon is messzi vannak e tői. Fölösleges talán
azt is megemlítenünk, hogy ezeknek a házaló
ügynököknek semmi rezsi kiadásuk nincs, nem
fizettek kényszerkölcsönt és nem fizetnek adót,
hiszen ma itt vannak, holnap ott, ma koldusok,
holnap nábobok. Ez az ügynökösködés a legtipikusabb példája a tisztességtelen
versenynek,
amelyet a törvény is üldöz Ha egy nyilt üzletfel és engedéllyel működő kereskedő csak egy
puffogóbb hangú reklámtáblát akasztana ki kirakatában, vagy csak átmenne kollekciójával a
szomszédba és igy kínálná ocsón áruját, eljárást indítanának ellene tisztességtelen verseny
cimén. Ezekben a n-pókban, amikor úgyis olyan
súlyos terhekkel sújtják a kereskedő társadalmat és amikor pláne Szegeden igei nehéz helyzetben vannak a kereskedők, egyáltalán nem
kívánatos, hogy ilyen házaló ügynökök járják
végig a várost silány szöveteikkel.
Értesülésünk szerint, amikor a rendőrök észreve lék a házalókat, azonnal bevitték őket a
rendőrségre, hogy itt igazoltassák őket. A rendőr-

A makói választók közé nem
vették be a vármegye máshollakó tisztviselőit.

a köztisztviselőkre nem vonatkozik. Ebből azonban nem következik, hogy az itt lakással nem
biró köztisztviselők felvehetők lennének. A rendelet 32 szakasza ugyanis világosan kimondja,
hogy mindenki csak egy választói névjegyzékben szerepelhet és csak annak a községnek
(szavazó körzetnek) névjegyzékében, ahol rendes lakássül bir.
A névjegyzékbe fel nem veti köztisztviselők
bizonyára felszólalnak a központi választmánynál s annak kedvezőtlen döntése esetében panasszal fordulnak a közigazgatási bírósághoz,
amely a kérdésben elvi döntést hoz. .

Makó, április 30. (Saját tudósítónktól.) A
ra?k<5i központi választmány szerdai üiésének
váratlan érdekessége akadt, amely valószínűleg
a közigazgatási biróság elí kerül, ha a most
szembenálló felek egyike sem enged álláspontjából. A bizottság szerdai ülésén ugyani t folytatta az összeíró küldöttségek által beterjesztett
névjegyzék-tervezet felülvizsgálását és tzt ba is
feje?te. Körülbelül 150 u j válísztót vettek fel,
akiket az egyes hivatalok' jelentettek bs. A terveveiben igy körülbelül 9600 válaszió szerepel,
hoiolt a most érvényben lévő névjegyzékben
9932 választó v;n. A visszaesést tz elköliőxöttek és az elhaltak nagyszáma okozta.
A névjegyzéket május 16-tól junius 14-ig
közszemlére teszik ki. Ezen idő alatt fel lehet
szólalni az ellen a központi választmánynál.
Étdekes vitára adott alkalmat a vármegye
által beadott tisztviselők fdvétele a választói
névjegyzékbe A központi választmány nyolc
tisztviselőt nem vett fel a névjegyzékbe, meri az
illetőknek Makón nincs lakásuk s részben Eleken, részben Kiszomborban laknak. A vármegvén az a vélemény alakult ki, hogy ezeket a
köztisztviselőket is fel kellett volna venni, mert
nyilvánvaló, hogy vis míjorral állunk szemben,
mivel az illelő tisztviselők Kért nem laknak
Makón, mert nem kapnak lakást.
Megkérdezték a felvétel megtagadásának okáról a központi választmány előadóját, dr. Vidor
Rezső tanácsjegyzót, aki akövetkezöket mondotta:
— A központi választmány nem cselekedhetett másképen. A választójogi rendelei általában
két évi helybenlakást ir elő, ami természetesen

ségen

a házalók

igazolványt

matattak

fel és igy

kiderült, hogy dr. Somogyi Szilveszter polgármester hdrom napra engedélyt adott a házalóknak, hogy házról-házra járva Szegeden árulhatják portékáikat. Nem érijük a polgármester
intenciói*, nem érijük mi vezette ebben az ügyben, amikor a legális kereskedelem Szegeden
már amúgy is régóta súlyos válságban van. A
legális kereskedelmet nem akadályozni, hanem
pánolni kell.

Telefon:
Korzó Mozi, Szeged Pénztár
1185.
Május hó 1-én, csütörtökön
t ó n
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pr&fra - Szerencse.
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Előkelő szegedi pénzintézet
gyors- é s gépírásban.'
perfekt, ö n á l l ó

levelezőnőt
keres.

Cim a kiadóban.
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Az utca eseményeiből.
Tanyai lakodalmas népség vonul a városon keresztül, viszik haza az uj asszonyt Az első kocsi%§ Iá Csütörtök. Róm. kat. és protestáns Fül. és
Május elseje a tavasz megérkezését jelenti, vi- ban felpántlikázott vőfélyei? azt jelentik hogy
nélkülük semmit.sem érne az egész szórakozás.
® /•* Jak. Gör. kat. Jeremiás. Nap kel 4 óra 45 rággal és szalagokkal és ezen a napon csak
perckor, nyugszik 7 óra 10 perckor.
Körülbelül fölösleges itt menyasszony, meg vőleszorosabbra
lehet
fonni
a
köteléket
a
Szeged
és
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig.
gény,
mert ők a legfontosabb személyek. Amolyan
az olvasók között. Csak ezzel a kis támogatással,
Múzeum ryitva d. e. 10—l-ig.
territoriális területen érzik ennek alapján magukat,
az
olvasók
előfizetésével
tudunk
ebben
a
városban
A színházi előadás 8 órakor, a mozi előadások 5, 7
egészen egyedül, a független, uj, demokrata Nagy- a világért sem tekintenek senkire, hanem elkeseés 9 órahor kezdődnek.
redetten énekelnek egy dalt a csalfa babámról.
magyarországért küzdeni.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
Samu, a Dugonics-park sziesztáló bölcse, báGerle Jenő Klauzál-tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő
mulva tekint rájuk.
Kossuth Lajos-sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre
— A május elsei munkásünnep miatt a
— Még ők vannak rossz kedvben ? Mit csinálGizella-tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged
(telefon 846), Nindl János Petőfi Sándor-sugárut 41 Szeged legközelebbi száma szombaton reggel jon akkor a szegény férj, aki megházasodott ?
jelenik meg.
(telefon 777), Nyilassy Ágoston Szilléri-sugárut 11.
A második kocsi az uj párt viszi. A menyaszMakón ezen a héten Sándor Zsigmond Szegedi-utcai
— Görögkatalifeus mi»e. Vasárnjp, május hó 4-én szonyi fátyolt hosszasan lengeti a tavaszi szél, a
gyógyszertára tart éjjeli szolgálatot.
délelőtt fél U órakor görög szertartású katolikus ma- mirtuskoszoru bogyói mindmegannyi titokzatos
gyar szentmisét mond dr. Torna László makói görögszelencéje a jövőnek. Mi pattan ki belőlük ? Dolkatolikus esperes-plébános.
gos, jó ember, vagy kocsmázó hős, verekedős a
— A köztisztviselők fizetése. A köztiszt- szérűn és otlhon egyaránt ? A menyecske szintén
viselők május elsején, minthogy fizetésük ren- csak magának él, észrevenni bárkit is nincs most
Vén harcos én, ma békét hirdetek,
dezése még nincs elintézve, május elsejére az hajlama, mellette az ura, épp hogy kifakadt bajuVirággal verve meg a sziveket.
áprilisi illetményeket kapják. Lakbérüket az szu emberke"; Szótlanok, de hát kevés szóból is
1924 évi IV. t.-c.-nek megfelelően f ;gják föl- ért az ember s végtére is, — a jó reggelét! —
Egy üj kiáltványt írok s érezem,
ha nem szaval mindennél ékessebben az a kar,
emelni.
Hogy ez az ige egyszer tett leszen:
amelyik
átöleli derékon a fátyolost, akkor semmit
Francia repülőgép Szegeden. Szerdán
sem ér az egész, hagyjuk abba, emberek, most
délelőtt
10
órakor
Budapest
felől
egy
francia
Ember, légy végre ember újra már,
repülőgép szállott Szegedre. A repülőtéren a mingyárt kezdetben.
No ordas farkas és halálmadár!
A harmadik kocsi közömbös népeket visz, aszszokástól eltérően leszállott a gép, utast hozott
Párisból. A szabályos útlevélvizsgálat után a gép szonyt, férfit, ezek lehetnek szülők, — csak az
utolsó, a negyedik, érdemel különösebb figyelmet.
Nem bus robot, de boldog munka kell,
Bukarest felé tovább szállott.
Két asszony ül benne, szülék már, idősebbek,
Melynél a sziv bizó taktusra ver.
— Szinéazek—Újságírók. Mint már jelen- szarkalábas a szemük tájéka Példátlan nagy a
tettük, május 4 én, vasárnap délelőtt a SzAK kedvük, torkukszakadtából énekelnek s a taktust
Uj szent szövetség kösse össze mind
ujszrgedi pályáján válogato't footballmérkőzé- a kezükben magasra tartott pálinkásüvegen veEmbertestvérek jó reményeit!
sen mérik össze erejüket szegedi szinésíek és rik hozzá.
Mindenki őket bámulja, olyanok, mint a ripacsuj ágirck. A versengés már most megindult
Ez áldott föld ne temető legyen,
a reprezentatív játékosok közöli, a színészek szinész, aki csak statisztál a színen, de nem birja
De kert, amely több jóságot terem!
mirdénáron a kiiikusok jogát akarják, az elviselni, hogy a hősre néz a közönség. Elkezdeújságírók pedig egyszer el akarják orozni a nek hát grimaszokat vágni, hogy őket is észreEmber, magyar, ma még élő halott,
tapsokat a színészek elől. Véglegesen még a vegyék. A két nenő is meglopja az uj párt megLegyen majális minden egy napod!
csapatokat nem lehstctt összeállítani, msrt csak illető figyelmet, a járókelőkre lekacsintanak, mon-.
a csütörtöki iréningen alakulnak ki az erő- danak is valamit, de az nem érthető tisztán.
Mégse ez a legérdekesebb az egészben s itt
Vén harcos én, ma békét hirdetek:
viszonyok. Az tény, ho^y a csapafokbtn a legI kiválóbb színészek es újságírók fognak játszani. vissza kell térnünk a vőfélyeket szállító első koLegyen szerelmünk már a szeretet!
csira. A legények kétségtelenül tisztában vannak
Juhász Gyula.
a nász ünnepi jelentőségével. Ha már rendező
- - Kinevezés- A kormányzó Hauser Rezső Sándort,
a szegedi állami felsőkereskedelmi iskola tanárát és a az ember, akkor ugy csinálja a dolgát, hogy
Szeged városi kereskedőtanonciskola igazgatóját a VI. értelme legyen, érdemes legyen, arról beszéSzegedről
fizetési osztályba nevezte ki.
I dek essenek később is.
azt mondják, nagyon álmos város és sok minden
—
Ezen
a
héten
sem
volt
drágulás.
A
— Szép volt az, mint a Teca lakodalma, ahol
iránt teljesen érzéketlen. Éveken át üres zsebbel
mentek el nyáron a színigazgatók, a piktorok kol- szegedi index ezen a héten október 3-a óta a Bunford gyerök volt a világ-gyönyörüségek ki42 százalékos drágulást mutat. Így a munkások találója.
dusán kóborognak itt és itt fogy el a legkevesebb 256
ezen a héten az októberi alapbérekre, ezeknek i
Erre való hát a zászló, amit maguk előtt lobogkönyv a magyar nagy városok között. Mégis ennek 255
százalékát kapják, mint már három hét óta,
a városnak egy olyan napilapja van — ezt nem mivel három hét óta nem volt drágulás. Ezen a tatnak. Szép, széles és gyönyörű három színünket
mi mondjuk, hanem a fővárosi szakértői körök héten a háziszükségleti cikkek árai a következők- lengeti. Felírás is van rajta:
állapították meg —, amely nemcsak a vidék egyik Liszt 5700, zsír 35.000, cukor 21.600, tej 4400, fa !
Éljen
legnagyobb és legnívósabb orgánuma, hanem 55.600, hus 26.000, burgonya 1900 korona, a lakás '
Dr. BECSEY KAROLY
számba jön a fővárosi nagy lapok mellett is. A pedig 14 egységgel szerepel a vidéken.
követünk!
Szeged híreit minden vidéki és budapesti lap
—
A
Sz&gedi
Kereskedelmi
és
Iparkamara
A
mult
időkből
maradt
meg, valamikor épp igV
figyelemmel kiséri és átveszi saját soraiba és a
Szeged vezércikkeit, tárcáit, verseit, amelyeket a május 1-én, csütörtökön délelőtt 11 órakor lelkesedtek alatta, — hol vannak azóta az idők
mai magyar irodalom büszkeségei imák, érdeklő- tartja íeijes ülését a következő tárgysorozattal: szegény jó Becsey Károlylyal együtt! Most üt ki
déssel és elismeréssel olvasnak mindenütt, amely Jegyzőkönyv hitelesítésére két tag kiküldése. az emlék szikrája egy pillanatra, amikor a kezdődő
az első biztositéka annak, hogy az Alföld szivé- Elnöki bejelentések. Ti kári jelentés. Kisa Géza uj élet az elmúlt élet lobogója alatt vág neki a
ben nívós lapot is lehet csinálni.
póttag behívása a megöresedett tagsági helyre. jövőnek.
Ma már mindenki tudja, hogy a lapkiadás nem
A kereskedelem és ipar általános helyzete. Az
üzlet, hanem súlyos áldozat. A lapfentartás nehéz, ipartörvény novellával kapcsolatos intézkedések.
- Felhívás a KANSz. tagjaihoz. A KANSz. 1924
különösen, azoknál a lapoknál, ahol a független, A kontárkérdés rendezése. A vasárnapi-munkanlilfn a' rípefi V' < ™ á r M W d é l e l Ö «
Órakor Budi:
demokratikus Nagymagyarországért küzdenek. A
szünet
ügye.
Uj
ipartestületek
alakítása
a
kapesten, a pesti Vigadó nagytermében országos tagSzeged a reakciómentes, uj, szabad Nagymagyarország jelszavát irta zászlajára és e harcban marai kerületben. A szegedi szénbeszerző szin- értekezletet tart. A tagértekezleten csak a KANSz
nagyon is elől jár. Nem hajlandó elveit és zász- dikátus ösztöndíj alapítványa. Jelentés a ka- zolt tagjai vehetnek részt. a KANSz. tagfágiigazo vál
nyokat tehát az illetők vigyék magukkal. ^Akíf a
laját pillanatnyi előnyökért, kormány-papírért, szub- mara pénzügyeiről. A kamara és kamarai nyug- gyűlésre
felutazni szándékoznak, közöljék ezt a körülvencióért átadni és föláldozni. Függetlenek va- dijalap 1923. évi zárószámadásai. Esetleges in- ményt folyó hó 3-ig délelőttönkínt 8 - 2 órtig Írásban
gyunk és magunk erejéből küzdünk a magyar de- dítványok.
szóbelileg, vagy telefonon (17-23.) Sebestyén István
mokráciáért.
postatanácsossal. (Vasúti leszámítoló palota, II, emelet
Orvosi hir. Dr. Kallós Károly bel- és 3o.
ajtó.) A KANSz. szegedi törvényhatóság választmánya.
Ez a harc azonban hosszú és nehéz. Ha a gyermekorvos rendelőjét május hó 1-én Szeged,
— Uj regatta létesül Szegeden. A Tisza
zászlótartót nem segitik a katonák, elesik az uton,
eltörik a zászló. A Szeged-et nem támogatják a Kö'cscy-utca 4. sz„ I. emelet alá helyezi. Telefon- szegedi partján, a közúti hid és a Regdon-fürdő
között uj regattaházat állítanak fel az idei nyáron
947
kormányok papírral és szubvencióval. A Szegedet hivószám továbbra is 164.
egyedül azok támogatják, akik boldog, uj sza- í — A Magyar Mérnök- és Építész-Egjrl*t Szegedi Az egyesület kérvénye most van benn a városnái
bad, demokrata Nagymagyarorszagért
küzdenek. Osztálya a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara parthasználati engedélyért, amit néhány nap múlva
De egyetlen ilyen ' harcosnak sem szabad elma- üléstermében az alábbi előadásokat tartja: Május hó megkapnak. Ennek megtörténte után nyomban
radni a Szeged zászlaja alól. Ennek a városnak 2-án (pintek) délután 6 órakor: A mennyiségtan nevelő hozzáfognak a diszesnek és kényelmesnek tervezett
és annak szerepe a tudományok különböző ágai- regattaház építéséhez,- ugy hogy mire ránkköszön
egyetlen független, liberális o r g á n u m a van Min- hatása
Május hó 3-én (szombat) délután 6 órakor: Az az idei fürdoszezon, az u regatta már állni w «
denkinek, aki az uj Magyarországért álmodik, tá- ban.
ábrázolómértan nevelő hatása és annak szerepe a tudoF ^ J
mogatni kell egyedüli lapját. Elő kell reá fizetni, mányok különböző ágaiban. Előadó: fíerusch Arthur Tiszán. A társaság élén Wolf Miksa
SChef
*
uj előfizetőket kell toborozni és a csüggedőket, ; mérnök, felsőipariskolai tanár (Budapest). Az előadást Aladár és dr. Palocz Sándor állnak
akik a fölébredésnélküli hallgatásba, újság nem J a tárgy fölötti vita követi.
- Orvosi hir. A Makói Kerületi M.inWcw.
olvasásba akarnak sülyedni, uj erőre, uj küzde- j Nem hangzatos reklámmal, hanem áruinak tositó Pénztár közli pénztári tagjaival S
i"
, y dr
lemre kell sarkalni. Május elsején egyetlen régi
Hubert
Mihály
pénztári
orvos
ffiLí
°S
«
harcosnak, egyetlen régi olvasónak sem szabad í minőségével győzte meg a Meinl-cég vevőit a mai naptól kezdve a pénztár n Z í i * a l a t Í a
;
legutóbbi
teaés
kávépróbafőzés
alkalmával.
elhagyni a Szeged-et, mert a harcosok parányi
lőjében dr. Látrányi Sándir o ^ s Tart'a
előfizetésével lehet naggyá, hatalmassá, erőssé, Egy próbavásárlás a M'inl cég kávé- és tea- nak rendelést naponta pontosan d<Miio , a8?
küzdővé tenni, emelni a városnak egyetlen nivós, keverékéből, valamint egyéb cikkeiből arra fogja A dr Hubert Mihály feftvő
J l í r J ürá,g<;
8
S fent
liberális napilapját.
önt készíetni, hogy állandó vevőnk legyen. 033 látja el a betegek lakáén
' 0rV0S
•99

Május.

Korzó Mozi, Makó
Május hó Un,

CSÜTÖRTÖKÖN

FRIMRICUS REX» Ass™Í *» a
II. rész

öráma 4 felvonásban.

Előadások kezdete fél 7 éa fii 9 6r*kor.

SZEGED

1924 májua 1.

— Izgatásért elitélt hírlapíró. Budapestről
jelentik: Az ismeretes Frivalsky—Eszlári-afférről
annak idején A Nép cimü napilap ugy emlékezett meg, hogy az egész ügyet a zsidóknak a keresztények elleni gyűlöletére vezette vissza. A cikk
irója, Turcsányi István ellen osztály elleni izgatás
cimén megindult az eljárás, akit a törvényszéken
A szegedi színház heti rnflsor*:
egyhónapi fegyházbüntetésre itéltek, a Tábla feCsütörtök: Pallay Matild és Bársony Dóra, a m. kir.
lebbezés folytán felmentette, a Kúria mai tárgya- Operaház művészeinek vendégfelléptével Pillangó kis•
lásán Turcsányi Istvánt egyhónapi fogházbüntetés- asszony (Madame Butterfly), opera. A-bérlet 6. sz.
ben újból elmarasztalta.
Péntek először : Rózsalány, operett. B-bérlet 7. sz.
Szombat:
Rózsalány, operett. A-bérlet 7. sz.
J e f t a oratorium május 6-án este 8 órakor
Vasárnap délután: Mézeskalács, daljáték.
Szegeden a Tiszában. Jegyek Endrényinél.
— Értekezlet a szeged— Makói mttai ügyében.

Pénteken, szombaton é s vasárnap

a szegedi Korzó Moziban
az ö s s z e s nagy amerikai
s z í n é s z e k é s rendezők
közreműködésével:

Lélekvásár.
— Pör Hock János és Lovászi Márton ellen.
Budapestről jelentik: Hock János és Lovászi Márton
ellen a budapesti kir. ügyészség a Chicagóban
megjelenő Magyar Tribun-ban napvilágot látott
„Horthy a főgyilkos" és „Mozog a föld" cimén,
továbbá „Bethlen vállalkozása" cimen megjelent
cikkek miatt a magyar nemzet megbecsülése ellen
elkövetett bűntettért vádat emelt. Főtárgyalásra a
hirlapilag idézett vádlottak nem jelentek meg, az
ügyészség és a védő felebbezése folytán a mai
Ítélőtáblai tárgyaláson a bizonyító eljárásnak adtak
helyet és elrendelték a Magyar Tribun szerkesztőségének és kiadóhivatalának meghallgatását. Lovászi
Márton védője egy levelet csatolt be, amely szerint
Lovászi a cikkek szerzőségét nem vállalja.
— Cserkészünnep Makéu. Vasárnap, május 4-én
cserkészíinnep lesz Makón, amelynek sorrendje a következő : Szombat délután az Országos Cserkész*
Szövetség főtitkárának é3 a szegedi kerület vezetőségének fogadtatása. Vasárnap istentiszteletek, azután a
főgimnáziumban tiszti ülés, fél 12-kor a gimnázium
udvarán, vagy a gimnázium tornatermében három csapat fogadalomtétele. Délután fél 4 órakor a gimnázium
rajztermében iparkiállitás. A kiállítás nyitva 6 óráig.
Este háromnegyed 7 órakor színi előadás a Katolikus
Körben, amelyet május 11-én délelőtt fél 11 órakor
ismételnek meg a városi színházban.

Megírtuk, hogy Regdon Geyza műszaki főtanácsos, az
államépitészeti hivatal vezetője ismét fölszinre hozta a
szeged-makói műút és a tápéi Tisza-híd tervét. Ebben
az ügyben az érdekeltségek május kilencedikén tartanak
értekezletet a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamarában.

Arany, ezüst, brilliáns beváltás Tóth, Szeged,
Kölcsey-utca 7.
866

— Törvényhatósági tagválasztás Dombegyházán.
Dombegyházán ma választották meg a törvényhatósági
bizottság egy tagját. A választáson Návay Pál szolgabíró 64 szavazatot, Turi István pedig 21 szavazatot
kapott s igy a szolgabíró lett a törvényhatósági bizottság tagja.

Ifj. Metzger Péter els'rendü cipészete május 5-én nyílik meg Feketesas-utca 18. sz. alatt.
— A szegedi hözkórLiz á l U w i e g é l v e . A népjóléti
miniszter értesítette a város hatóságát, hogy a szegedi
közkórház fenntartási költségeihez 75 millió korona
államsegélyt utalt ki a kormány.
— öngyilkosság. Tegnap éjszaka Pártos Erzsébet
23 éves cseléd ány a Tiszába ugrott. Holttestét a Felsőtiszapart 23. számú ház előtt vetették ki a hullámok.
A törvényszéki orvostani intézetbe vitték.

A szegedi szinház mai szintapja.
Pillangó kisasszony.

(Madame Butterfly.)
Dalmű 3 felvonásban. Szövegét Long János és Belasco
Dávid nyomán irták Illica L. és Qiacosa G. Fordította
Várady Sándor. Zenéjét szerzette Puocini. Rendező:
Gulyás Menyhért. Vezényli: Andor Zsigmond.
SZEMÉLYEK:
Pillangó kisasszony (Cso-cso-szán) . Pallay Matild
Suzuki, Cso-cso-szán szolgálója . . Bársony Dóra 1
Pinkerton F. B., hadnagy az anerikai
J{
Egyesült Államok tengerészeiében Ocskay Mihály]
Kate, Pinkerton neje
Kmetty Ilona
Sharpless, az Egyesült Államok nagasaki-i konzula
Bihari Sándor
Goro, nokodo
Keleti Lajos
Yamadori herceg
Hunyadi János
Bonzo, Cso-cso-szán nagybátyja . . Bellák Miklós
Császári biztos
Szabó István
Az előadás 8 órakor kezdődik.

* Pillangó kisasszony. A verisztikus o I s s í
iskola egyik legünnepeltebb
komponistája,
Puccini a Madame Butterfly-vei érte el legÉRTESÍTÉS.
nagyobb sikerét. Nem mintha ebben az operáTeljesen ingyen -vásárol m á f u s
h ó n a p egy n a p j á n kivétel n é l k ü l
jiban összpontosította vo!na senzibilis zenem i n d e n k i a z egyetemi hallgatók
költésze ének alapvető sarklételeit, hanem mert
Ezflst cigarettatárcák Fischer Testvéreknél
a tárgya a japán keret vonz és idegcsiklandóan
„CENTRUM"
Szeged, Kárász-utca.
759 szövetkezetének, Dugonics-tér 1. sz. alatti üzlethelyisé- hat az olasz játéktól eltávolodó wagneri hang— A kormányzó nyaralójának betörője • gében, mert junius hó 2-án d. u. 3 órakor dr. Heinrich szerelés. Muzsikájában sok a hatásra építő
István kir. közjegyző ur a nyilvánosság előtt kisorsol
Budapestről jelentik : A büntetőtörvényszék szompatetihusság és a természetes kellem a finom
májusi hétköznapokból egy napot s mindenki az
baton hirdette ki a Kúria jogerős ítéletét Vass ea napon
érzékiségévé változik. Ez azonkiállított vásárlási szelvény ellenében a szö- koketteire
Elemér betűszedő előtt, aki Pólában 1920. év vetkezet üzletében junius hó lo-ig bezárólag az üzleti ban mitsem ront Puccini operájának érfolyamán behatolt Horthy Miklós kormányzó órák alatt visszakapja a teljes vásárlási összeget, a zelmi értékén, amely jő előadásban m a g a nyaralójának pincéjébe és onnan több értékes forgalmi adón kivül. A kisorsolt nap junius hó 3-án a
Sín viez bennünket az elképzelésünkben élő
tárgyat elvitt. Az ügy tárgyalása annak idején zárt helybeli napilapok utján közhírré tétetik.
szépség birodalmába. Ha hűséges följegyIngyen
Juthat
tehát
h
o
z
z
á
ülésben történt és két és félévi fegyházbüntetésre
1. a legfinomabb női, férfi harisnyához, zokni, nyakkendőhöz,
zést
akarunk sdni a szerdai repriznek, le kell
ítélték Vass Elemért. A táblának két évi és három gallérhoz,
férfi fehérneműhöz, s í t a bothoz s különféle rövidárukhoz;
szögezni elsősorban a tényt, hogy készühónapi fegyházról szóló Ítéletét szombaton a Kúria
2. illatszerekhez, győgy- é s pipereszappanokhoz, Jutassy-féle kozmetikai cikkekhez, cipőkrémekhez, sósboi szesz, fésű, kefeárukhoz stb.;
is helybenhagyta.
letlen előadásban kaptuk a Pillangó kisasszonyt.
3. papir, irodai és m á s levélpapírhoz, bármilyen iskolai füzethez,
A két vendégszereplő kivételével a zavaró moPoloskákat petéivel együtt kizárólag kiirtani tanszer, festékhez stb. mivel a sorsolás vásárlási napjára eshet I
E z e n f e l ü l az egész május hónapban az elismerten olosó árakcsak a LCcherer Cimexinnel lehe'. Ára olcsó, ból még 5 százalék pénztári engedményt ad a szövetkezet minden mentumok sorozata, mint nehéz ballasztók lógkoronát meghaladó vásárlásnál.
tak ki az előadásból. A zavaró momentum
hatása bizto?, kezelése egyszerű, minden tisz- százezer
Erdeke tehát mindenkinek, hogy az egész május hónapban a Centrumszerezze be szükségleteit. Olosó árak, megbízható Aruk I Gyors és
a második felvonásbm szereplő gyermeknél
titható vele. Főraktár: Segesváry-drogéria és kan
pontos kiszolgálás I A szövetkezet tiszta haszna diákjóléti célokra
érte el kulminációját, aki ugyanis hallani sem
Vajda-drogéria, Szeged.
095 fordittatik ! Nemcsak tagok, de mindenki vásárolhat 1
SZEGEDI CENTRUM FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET.
akart színpadról és drámáról és visszakíván**
— A kereskedelem a közönségért. Soha- 9H
Dugonics-tér 1. szám.
kozott a papájához. Pallay M:lild feltalálta
sem volt olyan fontos, mint a mai nehéz időmagát és kellemes jelenség volt, mint madame
ben az, hogy az ipar és kereskedelem tényezői
Butterfly. Hangjának erőteljes akcentusait elmegértéssel viseltessenek a fogyasztókkal szemismerjük, bár hiányzott belőle a kifinomoben. Nemes példát mutatott erre az ország legHA NEM K Í R I H A T Á R O Z O T T A N
dott zenei érzék. A színjátszásban sem födte
nagyobb szövetáruháza, az 1850 óta fennálló
a cseresznyefa virágjának hazájában élö nők
világhirü Semler- cég, kir. udvari szállító, amely
törékeny gracilitását, poétikus, naiv szivjóságát.
elhatározta, hogy módot nyújt a súlyos terheFEKETE
726
SZIVARKAPAPIRT.io
Bársony Dóra mint Suzuki drámai jelenség volt,
ket viselő uriosztálynak arra, hogy a legfinoazonban nagyvonalúságot, az érzelem variációimabb angol szöve ekből fedezhesse szükséglenak grandiózitását nem találtuk meg egyik énetét. Mélyen leszállított áron vásárolhatók a mult
kesnőben sem. Ocskay Mihály hangja sokszor
nyárról, őszről és télről visszamaradt szövetek.
színtelen
volt, ami különösen az erősen lirai
A példátlanul nagyforgalom folytán felhalmojeleneteknél hatott nyugtalanítóan, Bihari a konzott maradékok után még külön nagy árengedzult jól énekelte, bár a ritmusnál jobban eleményt nyújt a cég. A Londonból most érkezett
mében van, mint a taktusnál. A zenekart Andor
nyári divatkülönlegességek, férfi és női divatZsigmond
elismerten jő dirigálása sem tudta
szövetek nagy választéka és rendkívül olcsó
ezúttal biztos gyeplüben tartani. Mindezek a
árai általános feltűnést kelte-ek. A vidéki váhibák, ugy hisszük, csak átmeneti jellegűek és
sárlók a legelözékenyebb kiszolgálásban részea további előadásokban kiküszöbölhetek, t. v.
sülnek a cég Bécsi-utc?i 7. ezám alatti főlerakatában és Koronaherceg-utca 9. sz alatti
* Újjáalakítják a makíl »zi«tlg.vi bizottságot. A
makói szinügyi választmány szerdán délelőtt lü órakor
fióküzletében.

MÁST K / I P !

— Panasz a vlrlllsjo? elvesztése miatt Dr. Tamásy András makói ügyvád tetebbezéssel támadta meg
m igazold, illetve az állandó választmány azon döntését, amellyel őt az ez evl virilista névjegyzékből kihagyták. A közigazgatási bíróság megállapította, h»gy
dr. Tamásy panaszának nincs jogi "alapja s ezért a
panaszt elutasította.

M e- i xnnTTMgrm
t 1 ••"•••
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FÉRFI INGEK
Koreck Ágoston

Volt Máder cipüuzietc.

c

gyönyörű

angol

é s francia

zephirekből óriási nagy raktár

uridlvat-, kalap- és fehérnemű üzlete
SZEGED, S z í c h enyl-tér 2 . asAtn.
Telefon 17—72.

Aliandúikflpkiillitís

Megtekinthető vételkényszer
nélkül F r e l m n n n á l ,
Szeged, Takaréktár-utca 8.
Telefon 11— 30.

Speciális képkeretező műhely

ülést tartott a vármegyeházán Tarnay Ivor alispin
elnöklete alatt. A választmány esősorban gondoskodott
az aréna tűzbiztosításáról, anut körülbelül 200 millióra
emeltek fel. Azután elhatározták, hogy ezirányban felterjesztéssel fordulnak a kultuszminiszterhez. A felterjesztésben azt is hangoztatja a választmány, hogy
nem tartja kívánatosnak, hogy Makót színi kerületbe
osszák s igy annak igazgatóját és társulatát kénytelen
legyen a város elfogacni. A szinügyi választmány
óhaja, hogy ha a jelenlegi igazgató megbízás lejár,
ugy maga választhassa meg a leendé direktort. Végül
f e l m e r ü l t az ülésen az a gondolat is, hogy a szinügyi
választmány a szinház művészi irányítására a jövőben
nagyobb befolyást gyakoroljon. Erre azonban a jelenlegi választmány, amelynek mandátuma lejárt, nem
érezte magát illetékesnek és ezért felkérik a Szinpárloló
Egyesület elnökét, ho»y a közgyűlést nyolc nap alatt
hívja egybe tisztújításra. Ekkor alakítják meg az uj
szinügyi bizottságot.

VUvcsetékét Feketénél készittesar, S«ged.Tel. lo-72

Műbutorokat készít Spltzer, Szeged, Margitutca 12.
4Tfl

SZEQED

1924 mSjus 1.

TŐZSDE

210.00, Berlin 0.000000000132%, Bécs 0 0079, Szófia
4.10, Prága 16.43%, Varsó - . - , Budapest 0.0072%,
Bukarest 2.90, Belgrád 7.02'/,.
_
„
Ziritht wArlaii Paris 36.20, London 2459, Newyork 560.00, Milánó 25.14 Hollandia 810.00, Berüi
0.000000000132%, »éc« 00079, SzóHf 4.10, Prága
1643'/*, Varsó - .
, Badapui 0.0072% Butarrei
2.90, Belgrád 7.02V,Terménytőzsde. A szerdai terménytőzsdén az irányzat valamivel barátságosabb volt. az árak azonban
nem emelkedtek. Zab és tengeri árát felemelték, mig a
búzánál az alacsonyabb árjegyzés csak az árfolyam feszültség növelésére szolgált. •
Hivatalos árfolyamok: 76 kg.-oi tiszavidéki bnza
3200 -3250, egyéb 3175-3225, 79 kg.-os tiszavidéki
bura 3275-3325, egyéb 3250-3300, rozs 2825-2850,
takarmányárpa 2700-2800, sörárpa 3000—3200. safc
2875-2925, tengeri 2450—2500, korpa 2100-2150.
Irányzat. A szerdai tőzsdén az irányzat gyengébben
alakult, a forgalom ennek megfelelően csekélyebb volt.

A DevizahSzpont árfolyamai. Valaidk I Holland
forint 31700—^2600, Dinár 1060 -1090, Lei 430-450,
Belga hí ik 1610-4780, Dán korona 14300 -14700,
Norvég koron? 11700—12050, Angol Iont 371300381300, Ura 3790 - 3930, Dolli? 84500—86800, Francia frank 5460- 5620, Szoko! 2480-2550, Lem 615—
635, SvfcJ korocj 22330-22950, Ottdák korona
119.25-122.45, Svájci frank 15100—15500, Napoieon
302000 pénz.
Ontsák i Amsterdam 31700—32600, Belgrád 10601090, Bukarest 430-450, Mrfiswsl 4540-4780, Kopenhága 14300—1470CL Krisxtiánis 117C0—12G50, Lowtoa
371300—381S00, Milánó 3790-3900, SSswvork 8450086800, Pária 5460-5520, Fr*ga 2480-2550, Szófia
615-635, Stockholm
22300 - 22930, Bécs 119.25122.45, Zürich 15100-15500.
Zürichi tőzsde. Nyilas > Páris 3625, Lonűos
2458, Newyork
— . - , Milánó 25.15, Hollandia

Mii legalacsonyabb (I.), legmagasabb (11)
és larOártolyamok (111.)
Ganz-Danub.

A gyenge irányzat hatása alatt egy lassú árlemorzsolódás kezdődött meg, amely a tőzsde második felében
egészen 5 százalékig terjedő árveszteséget eredményezett. Az árlemorzsolódást nagyban támogattál: a spekuláció kontremin törekvései es az a körülmény, hogy
exekuciós eladások kezdődlek meg. Az árlemorzsolódás
a zárlat előtt megváltozott és kedvező bécsi hirek hatására vásárlás kezdődött meg, ugy hogy az árveszteségek jó része megtérült, vagy pedig a veszteség 3—4
százalékra javult. A pénzpiacon szintén csekélyebb a
forgalom, ezzel szemben a kinálat meglehetősen éténk,
a zárlat felé igen nagy tételek maradtak kihelyezetlenül.
Zárlatkor az irányzat tartott, a forgalom csekély, a
hangulat tartózkodó. Kosztpénz hivatalosan «/«—1 »/,*/,.
A szerkesztésért Ideiglenesen felelős: FRANK JÓZSEF.
Kiadótulajdonos: Dí l á g y a i ország Hirlap- ós Nyomdavállalat R.-T.
Nyomatott a Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szegedi,

i.
il
m,
í.
u. 111
L U . n L
37 45 37 Malomsoky
11 12 11.5 Királysör
92 102 94
272 290 275Nemzeti ta
470 - 495 480 Klein
8
9 8.5
Qanz-VilL
7
- 7.5 Klotild
90 —
90
73 80 73 Lichtig
Bankok-.
i, u. in. Kistarcsai
—
—
—
Ófa
550 570 562 Fructus
100 108 100
\ngol-Magyar
67 76 70 Qyőrffy.Wolf
Rézbányai
135 145 140Győri íextü
21 28 24
180 190 182 Bányák és téglagyárak:
Bosnyák -agrár
71 79 72 Hoffher
115 125 118Polg. sör
610 650 625
40 48 40 Bauxit
500 512 500 Szlavónia
Földhitelbank
430 442 435 Kaszab
57 70 02
15 20 16 Beocsini
2450 2550 2500 Krausi szesz
1275 13Ű0 1275 Nasici
Hazai
266 276 269 Kissling
Viktória bútor
60 68 62 Borsód! szén
24
7
8
8
22 —
Ligetszanat,
182
195
182
Kühne
Hermes
61 7ü 62
Zabolai
180 189 180Szentlőrinci
145
165
152
Cukoripar
3200
3350 3275
100
112
100
Sziavon jelz.
t 4 72 66
Zentai
14 17 14 Ce.nent
175
180 Lámpa
212 234 225
Lloyd Bank
15
16 15 Lipti
85 97 90 Auei
46 55 47 Szászvárt
46ö 490 480
432 445 435 Thék gyár
Mág
700
675
'Magyar-Hitel
672
39 '45
310 318 310 Kohó
83 —
90
41 Kender
580 595 580 Hitelfa
Magy.
Acél
265
255
Ingatlanbank
253
178 185 180István tégla
285 325 300
51
58
51
Őstermelő
Belga
fém
Csehbank
31 35.5 32.5 Mérleggyér
Különféle vállalatok:
29 32.5 29 Kőb. gőztégla
305 335 315
Pamut
Forgalmi bank
53 60 54 Motorgyár
19 23 20 Gumi
41 48 41.5 Drasche
Ált. gázizzó
420 443 430
290
308
290
Jelzáloghitel bank 133 2C0 185 Olomáru
28 31 28 Magnezit
780 Rés xv. Szalámi
2400 2450 2425 Alt. Osztr.Légaz. 750
39 45 41
:<eresk. Hitel
36 45 33 Chaudoir
17 - 17.5 Vasúti forgalmi 235 255 240
70 82 70 Bárdi
Magyar Aszfalt
105
97
Leszámítoló b.
£6
—
8
3400 3550 3450 Saróti
31 38 32 Altai. Kőszén
9
8 Marosv. Peir.
Magy.-ném. bank 48 56 50 Vegyipat
95 102 95Bóni
94 105 97 Georgia
98
115
98
562
Kerámia
Vagongyár
585 573
23 29 24 Rex hajó
Olaszbank
45 5i 45 Brassói
380 398 390 Mezőh. cuk.
7
9 7 Móri szén
260 280 269
13 17 14
központi Jelz.
200 215 2U2 Cf'noin
35 43 39 interrexim
140 145 140Na^ybátonyi
29 33 31
12 14 12.5 Rimamurányi
Városi Bank
725 732 725 Corvin-film
27 32 29 Óceán
76 85 7o
36
3ö
19 22 19 tfoessemann
Merkúr
15 20 15 Danica
155 170 160 Olajipar
18
22 18 Sajókondói
Rothmüller
108
124 112
41
£0
42
Nemzeti
260 28'.) 265 Diana
91
103
92
9
Schlick
Újlaki
11
9
Pannónia sör
16 20 17.5
223 231 224
Osztrák Hitel
53 60 53 Unió
24 29 24 Phöbus
Dorogi gummi
40 43 44
1500 1600 1505 Schuller
kereskedelmi
650
105 112 105Urikányi
955 9S5 950 Déii cukor
670 660 Püspöki
32 39 3°)
165 171 165 Teudiofl
Sankverein
120 132 120
55 Du nánt. sertés
Vulkán gép
6 1 Royal-szálló
_ 300
286
Nyomdák:
27 35 27
13 16 13 Schwartzer
Cinner Szalámi
Wörner
Takarékpénztárakt
70 —
75
55 65 58 Star film
Atheaeeum
203 212 205Égisz
28 35 30
üel/ároaí
33 28 34
655
Közlekedést vállalatok:
Fővárosi
11 13 12
675 663 Lukácsfürdö
9
11 9.5
Lipótvárosi
13 15 13.5
9 133 148 133Unió textil
10 Szikra
16Ü0 1675 162Ü Franklin
67 75 70
jtóbáuyai Tak.
22 28 24 Adria
50 58 50 Horv. cukor
1090 1150 1140 Stummet
41 50 43 Glóbus
2885 3000 2900
Egy. Bpesi Főv. 212 221 214 Atlantica
just izzó
7.5
Kunossy
11
13
12
8 7.5 Szegedi Kender
36
43
36
Körúti
Vasút
490 525 510
Magyar Alt. Tak. 182 195 186
5ö Ö7 öi ieieton
205 216 2Ü8 uyapjnmosó
55 62 55 Pallas
195 2^5 2UŰ
214 225 218 Városi
Moktár
39.5 45 42 Temesi sör
— — — Papír-ipar
31 36 31 Revay
219
230
4865 4950 4870 Bur
Pesti Hazai
Ré3zvénysör
224 240 230 Tokaji bor
1KJ 118 113
93 102 93 Rigler
Déli Vasút
43
48
Szövő
és
kötő
32
37
34
Biztosítók:
MFTR
390 405 39J Stephaneum
11 13 i l
Török
22 30 26
Spóífuiu
230
245 233 Turul Budapest
—
295 310 293
Első M. Bizt. 12700 13500 12750 Levante
Faipari vállalatok:
T c u . « s i feze SZ
240 262 250 Unió színház
Miskolci villamos 52 6b 55
—
l'ondére .
315 330 315Nova
Merkurfa
5
6
5.75
187
180
178
Felten
910 950 925 Szolnoki
mtmrn
lég
270 285 270Államvasút
— _
_ Wernstadti textil
602 615 605 Cserző
Vasra. VU1.
61
66
Pannónia B.
3025 310a 3050 Tröszt
63
6
7 6 8 Flóra
110 121 112 Dunaharaszti
107 125 115 Vili. Pezsgő
51 60 56
Egyesült fa
38 45 38 Fővárosi sör
30 36 34 Wander
Vasmüvek és gépgyárak-.
29 36 32
Fornir
20 24 20.5 Goldberger
Malmok:
141 151 143 Zagyvapálfai
33 40 35
131 140 133
3rodi vagon
Guttmann
490 505 490Gschwindt
190 206 195 Hangya
32 36 34
70 78 70 Hazai fa
Bark-malom
Coburg
208 225 210Halkeresk,
26 31 26.5
150 165 152 Honi fa
Borsod-misk.
8
9 8 Hungária Mütr. 260 275 268
Corvin gép
21 24.5 21 Concordia
53 62 53 Kőrösbányai
9 11 9.5Juta
185 215 193
Csáky
—
—
—
210 218 210 B.-csabai
Kronberger
20 24 20 jacquard
Qazd. Gépgyár
155 162 155 Lignum
102 114 105Karion
7
10 7 I. bpesti gm.
85 97 90
Fábián
23 36 29 Amerikai
]5 17 i e Gróf Kegievics
17 — 18
130Ű 1400 1315 Tőrőkszentm.
Fegyver
Elővételi fogok ;
65 72 65 Erdő
7
9 8 Keleti
34 37
28 35 28 Gizella
Fétnkeresk.
Magyar
Lloyd
125
134
125
136
125
125
6 6.25
Királyantó
6
160 175 160Hungária
Franki
Kasszanap május 15.

L
11. iu.
3800 3950 3840
1750 1875 1800

Királymalom
Pesti Vikt
Transdanubia

É l ő tiszai fehér hal (sQfni való)
nagy mennyiségben kerül eladásra szerda regge tői kezdve minden nap
S i e t e d .

R u d o l H é r t

h a k s a m o k b a n .

K i l ó j a

NŐI HARISNYAK

férfi f e h é r n c m ü e k ,

k a l a p o k ,

8 0 0 0

Üzletáthelyezési

143

K ,

elvállalok. Tisztviselőknek árkedvezmény

ítalakitá.olwt

Geigner Lipót uriszabósága, Szeged.

757

nagy választékban,
minden szinben

n y a k k e h d ő k

SZENDE M f f l i t Y S z e g e d , K e l e m e n « u l c á 12. T e l e f o n s - e * .

I* r . r o m á n i m p o r t

hasábos

b ü k k t ű z i f a
vagontételekfoen
valamint prima légszeszgyári darabos koksz, külföldi és
hazai kőszén állandóan a legolcsóbb napi áron kapható

B a c h Jenő és

Szeged, Szent István-tér.

H
e r k u l e s
-

I

t

cégnél
'

Testvére
7oí

JL 1

á s o k

Telefon 126

j A U t f i ü K . T A L P v í c /
K5 K A U C S U K - S A M O l C

békebeli kivitelben és mifiöségben, eredeti néeváo..
sok

'

mind

^ V S " .

^táiii"

e n n e m ü háztartási cikkek, valamint az összes vasáruk a legolcsóbban

RANKL KÁLMÁN Makó, Kossuth-u. 1. sz., üzletében szerezhetek be.

•»

SZB O B D

8

Magyar Általános
Takarékpénztár

Aláírási felhívás.
A M a g y a r
N e m z e t i B a n k létesítéséről szóló 1924. évi V. t.-c. 16.
§-ban, a törvénv végrehajtására nyert felhatalmazás alapján, az alapítandó Magyar Nemzeti
Bank részvényei nyilvános aláírás alá bocsáttatnak. Az alapítási tervezet értelmében az
alapitandó Magyar Nemzeti Bank részvényei alulírott pénzintézeteknél 1924. évi április hó
28-tól 1924. évi május hó 7-én délelőtt 12 óráig jegyezhetők, ahol a feltételek megtekinthetők.
Makó, 1924 április 28-án.
a97

RT

szegedi fiókintézete elfogad a

Arad-Csanádi
Magyar-Olasz

részvényeire előjegyzéseket
kerestetik WINKLER, Szeged, Petőfi Sándorsugárut 6. szám.
J e l e n t k e z n i 8—10 é s 2—4 óra kőzött.

teljes ellátással úriembernek kiadó. Cim a kiadóban.

Bútorozott, ku!önbejáratu
szoba fürdőszoba hasznái .a Lai08-köK
lattal kiadó. 9S5e(?ied4mTi6
matyóhinzéaek és gyapja
f o n a l a k leszállított áron
G05

|

Ilonkánál

fehérhal

Budapest, VI., Teréz-kőrut 60. Telefon 157-68.

Apróhirdetés.
Bútorozott szoba azonnal
kiadó. Madách-utca 8. sz.,
emeleten.

mérsékelt áron kerül eladásra naponkint a Rudolf-téri halcsarnokban Szeged
Mindenfajta tiszai halak raktáron. Tel. 14-64, ^

Két egymásba nyíló szép í
szoba bútorral egy urnák j
kiadó. Tudakozódni lehet
Kis magánházak 25 milliótól kezdve. Belvárosban két
Petőfi Sándor- j
emeletes ház 2oo, ugyanitt magánházak 2oo, 65, 6o, Szeged
sugarut 36.
94$ valamint emeletes magánház 9o millió. Rókuson emeletes ház 65, egy másik vendéglővel együtt 85 millió.
I
Kálvária ut mellett 3 magánház feltűnően jutányos
áron. Szőregen magánházak ! 5 milliótól kezdve. Pillichfalván 3 uj magánház gyümölcsössel jutányos árban.
Szőregen földek 5-től 4oo kat. holdankénti tetszés szerinti változatokban terméssel és anélkül is 8 milliótól
kezdődő árakon sürgősen eladók. Ugyancsak földek
Újszegeden örök földön I-től l i holdig terjedő változatokban jutányosán szintén eladók. Szatymazon 3
hold szőlő főúri villával 27o, dorozsmai határban 4
hold 56 millióéit. Belvárosban üzletek és vendéglők
már 3 milliótól kezdve. Bútorozott vagy bútorozatlan
lakások bérbe és albérletbe vehetők s nagyszámú megbízóim részére ilyenek kiadhatók. Malmok, cséplőgépek
részletfizetésre is.

8

o z v . K o h n La oané
H i r s e h Bernétné
B a r t o s Belané

gyermekei.

Bak Virginia (Triest)

**

Hirsch

Bartot
ve

menye
Bernát
Béla

jej

u 4 « 0 . unokM 4 , dMuMkák .

Külön villamoskocsi d.e. 10 órakor Dueonicatérről indi'l.

] veiit modern magánházat, frertes családi
I háaat, bérpalotát, föld- és szdlöblrtokokat
| házhelyeket, berendezet! üzleteket laká-

w

> sokat (s egyéb váilaialokat slb.
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P O L O S K A fiSSK
legbiztosabb a FRANKL féle

m

p o L o s K n - n n c á c .

A petéket is kipusztítja. Bútorokon nyomot nem hagy.
Egy üveg á ra S O O O K . — Egy nagy üveg ára
15.OOO
. Kapható
egyedül:
FRANKL
ANTAL
raban
Felsőváros,
Szeged,
Szt. Oyörgy-tér.
gyógyszert áK

Varga Mihály JgSL Szeged
TeJőfon # 6 9 .
Aradi-utca 4 .
5„
Mindennemű köiéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szőlökötöző fonalak és háló sufirl ftron kapható.

684

GAZDÁK! |

Gazdasági érdek, hogy a gazdatársadalom kivegye részét a „Itflagyar
Nemzeti Bank"-ra történő részvényjegyzésből későbbi hitelbiztosítás
szempontjából.
A legjobb befektetés, mert aranykorona részvényeket bocsát
ki a Magyar Nemzeti Bank.
A Magyar Nemzeti Bankra aranykorona részvények legelőnyösebben a
FUTURÁNÁL (Szeged, Tisza Lajoskörut 43) jegyezhetők.
A jegyzésnek nálunk négy módja
van:

j

áldásos életének 89. évében április hó
30-án történt elhunytát.
A megboldogult hült tetemét május hó
2-án délelőtt 10 órakor a zsidó sírkert cinterméből kísérjük örök nyugvóhelyére.
Szeged, 1924. április hó.
81

n

készit

özv. Bak Manóné

Bak Ignáo (Triest)

m

Telefon 7 71. S z e g e d , Tisza Lajos-körut 56. Telefon 7-71.

Fájdalommal ludatjuk anyánk, nagyanyánk és dédnagyanyánk

6zv.Wm,Jözaefné B0

h

a „ T u r u l Festőipa!* Vállalat"

Klauzál-tér 7. szám (kenyér- és tejpiac). Telefon 11-39. í

íj

° r s z - i n g * t i a n for*. í r o d ^
j
Szeged, Kossuth Lajos-sugárut
j 9, telefon 1 0 - 4 2 . mindenkor előnyösen közn

munkákat legjutányosabban

„FUNDUS" INGATLANIRODA í
870

Makói Népbank
R.-T.
Makói Takarékpénztár
R.-T.
Makói Fiókja.

Szobafestő, mázoló, címfestő

Elaggott ügyvéd megfelelő
foglalkozást keres. Szíves
felhívások a kiadóba. 950 |

Eladó házak é s e g y é b
ingatlanok.

SZEGED,

z á l l i t

ü o s o n y í Jenő

Szeged, kkola-utca 14. (Suhajdával szembefl). 5C8 ;
TISZTVISELŐKNEK ÁRKEDVEZMÉNY.
\
ALAKÍTÁSOK M O D E L L E K U T Á N KÉSZÜLNÉK. »

Elő tiszai

DROTOKAT
r a k t á r r ó l

Nöi kalapok, tavaszi újdonságok
megérkeztek K. P.olczner

utca
H f l s a l a r f á s Makón a Hunyadi-ut
n a £ G l d U a & . i . sz. ház eladó és a
benne lévő bolthelyiség és lakás elfoglalható Értekezni ugyanott a tulajdonosnál. a:ci

tflzben lágyitott, fényezett félkemény, hor
ganyzott, ónozott és galvanizált kivitelben,
vas- és acélminőségben
bm

KIüvészi előnyomda

Budapest, VII., Károly király-utca 15. szám.

Gazdasági Takarékpénztár R-T.
Bank Makói Fiókintézete.
Keleteurópai Forgalmi Bank R.-T.

Belvárosban különbejáratu
bútorozott szoba
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WévitnunUáU
IVeZimUnKcIK

1924 május 1.

I
I
«

1. Dollár, schweizi frank, angol font, svéd
korona vagy hollandi forinttal,
2. óbuzával vagy órozzsal,
3. papirkoronában, mely esetben a terményt a
FUTURA gyűjti a Közélelmezési Minisztérium exportakciója részére,
4. ha fentiekkel a gazda most nem rendelkezne,
ugy aranykorona-váltóval is jegyezhet részvényt.
Bővebb felvilágosítással fenti cim alatt szolgálunk.

Jegyzés ideje naponta délelőtt
8—12-ig és délután 2 5 óráig.
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