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A kereskedők az Illegitim kereskedelem
Lés a szövetkezetek ellen.

— A Jarlsta bál. Zsúfolásig megfen hétfőn este a Tisza-szálló nagy
terme a jogászok báljára meghívott
közönséggel. A jurista bál volt a
szezon egyik legjobban rendezett
táncmulatsága,
amelyen a város
összes notabililásai megjelentek. Ott
láttuk többek között dr Tóth Károly
jogikari dékánt, dr Szandtner
Pal
prodékánt, dr Aigner Károly főispánt, dr. Somogyi Szilveszter polgármestert, Bernatsky Kornél altábornagyot, Shvoy Kálmán vezérkari
ezredest, Kardoss Sándor hadbíró
alezredest, dr. Hanza Bila táblai,
<lr. Konczwald Endre törvényszéki
elnököt, dr. Szász Iván királyi fő
ügyészt, dr. Sajtos Samu pénzügyigazgatót és a birói, ügyvédi, valamint az államrendőrség fogalmazói
karát majdnem teljes számban.
— Nem kapónk p é m t a foga
dalml templomra. Amit előre megjósoltunk, az bekövetkezett. A pénzügyminiszter értesítette a város polgármesterét, hogy
a
fogadalmi
templom céljaira kért husz milliós
kölcsönt a legnagyobb sajnálatára
nem folyósíthatja. N gy gondot okoz
ez azoknak, akik a fogadalmi templom felépítése éréekében már ed
dig közreműködtek, mert a pénzügyminiszter elutasítása után tehe
tetlenül kell megállni a probléma
előtt. .Még nagyobb baja szárma
zott ebből a városnak, amely a to
vábbépités terveinek kidolgozásával
már megbízta Foerk Ernőt, akit ezért
díjazni kell s ez a dijazás minimálisan
150.000 korona veszteséget
jelent
Mindazonáltal egyelőre nem állítjuk,
bogy a fogadalmi temp'omakció végleg kútba esett az idén, de most mar
csak a szerencsés véletlen mentheti
meg a kezdeményezőket attól, hogy
tervükkel szégyent ne valljanak.

A kereskedelmi k a m a r a teljes Ölése

— Zsolnay Miklós meghalt. Bécsi
jelentés szerint, egy
r.kawinkeli
szanatóiiumban hosszas
betegség
után meghalt Zsolnay Miklós, a
pécsi és budapesti
Zsolnay-félt
fayence-gyár tulajdonosa és vezetője.
Fia és utóda volt Zsolnay Vilmos
nak, a világhírű pécsi gyárosnak,
ki felfedezéseivel, melyeket maga
értékesített gyáraiban,
nemzetközi
jelentőségűvé tette a pécsi fayence
gyártást, melyhez utóbb a Zsolnay
féle budapesti gyár készítményei is
hozzájárulták s a világ egyik leg
keresettebb müipari cikkévé a Zsol
nay-féle hires eozin-gyártmányokat
Atyjának Pécsett szobrot állított. D.
a fiúnak is kijutott a munkáselei
érdemeinek elismeréséből. Sok ki
tüntetést kapott és tagja volt a fő
rendiháznak. Elmúlását élénken fog
ják megérezni Pécs társadalmi egye
sületei és intézményei, melyekben
vezérszerepe volt.
— Jogossláviábi nem adnak
vlsnmot. A budapesti jugoszláv követség február 20 ika óta a belgrádi
kormány utasítására beszüntette a
magyar útlevelek láttamozását. A
követségen az intézkedés okairó
nem tudnak semmit. A jugoszláv
követség utlevélosztálya csak kül
földiek levelét látja el vízummal.

Hollay Kamilla
Oáo Norbert
Mihó László
személyesen tépnek tel
kedden a Belvárosl-mozfbaa

SZEGED, február 2 a titkán
(Saját tudósítónktól.)

A Szegdi Kereskedelmi- és Iparkamara] ma délután a kamara székházának közgyűlési termében Wimmer Fülöp elnöklésével teljes ülést
tartott, amelyről az alábbi tudósításunk számol be:
Wlmmer Fülöp megnyitója során
Cserzy István kamarai fogalmazó
olvasta fel az elnöki jelentést, többek között a megjelentek élénk helyes
lése között azt, hogy a kamara
Reiniger Jakabot üdvözölte az ügyvédi kamara elnökévé való megválasztása alkalmával.
Ezután dr. Tonelll Sándor vezető titkári terjesztette elő a

jelentését. Felolvasta és elfogadásra ajánlotta azt a memoran
dumot, amelyet a kamaraelnöksége
a kormányhoz akar felkülden! az
illegitim kereskedelem
túlkapásai
és a szövetkezetek ügyéber..
Dr. Landesberg Jenő titkár többek hozzászólásával az adóügyeket
ismertette. A forgalmi adó körüli
sérelmekről
beszélt,
amelyeknek
megszüntetése érdekében felirat elküldését határozta el az ülés a kormányhoz.
Napirenden szerepelt még több
vidéki levelező tag megválasztása és
ezzel az ülés fél négy órakor véget
ért.

Március elsején a

m. kir. honvéd katonazenekar hangversenyez
a Hágiban este 8 órától záróráig.

Rendkívül magas áron
keresek

a

mai napon megvételre:

Brilliáns,

gyémánt és

arany

ékszereket, platinát,
ezüst tárgyakat, régi ezüst és arany
pénzeket hamis fogakat.

l
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Kárász-utca Z. sz., a RÉft-csillaggal szemben. Telefon 13-11.

— Az ntolso kommunista bfinpftr
tárgyalása. A szegedi törvényszék
Markovich-tanác&a 1922 április hó
6 én Makón fogja tárgyalni a Bo
rombsza Jenő polgári iskolai tanár
és 23 társa ellen folyamatban levő
ázidás és szándékos emberölés
miatti bündgyét. Boromisszáék ügye
a makói csendőrlázadók ügyével áll
kapcsolatban. Ezzel a pörrel azután
íz összes kommunista bünpörök le'árulnak.

Franceska Bertini
és Priscilla Dean
szerdán és osfltörtökön a

ügyészség fo^hizaba beszállította
Nagy Sándorné és Kotormán Júlia
vásárhelyi lakosokat, akiket azzal
vádolnak, hogy
higanyméreggel,
amelyet az időközben öngyilkossá leit
Gerencsér Ferencközkórházi ápo!ó
u ján szereztek be, megmérgezték
Nagy Sándor dúsgazdag földbirtokost. A gyilkosság ügyében
most
az ügyészség? folytatja a vizsgálatot,
amelynek során tegnap egy bizottság szállott ki Vásárhelyre annak a
megállapítására,
hogy
Gerencsér
kóihízi főápoló; hogyan jutott a
kórházi méreghez. A bizottság útja
izzal a megállapítással végződő t,
hogy Gerencsér álkulccsal nyitotta
fel a közkórház méregszekrényét.

— Olgányok b á l j a Holnap, szerdán este a Tisza tánctermében több
évi kényszerű szünetelés után a sze
gedi cigány-, vagy
népzenészek
táncmulatságot rendeznek. A cigá— A vas rbelyl mérogkeverok
Ugye. Megirta a Szeged, hogy a hód nyok bálja az előjelek szerint szépmezővásárhelyi rendőrség gyilkoss3j; sikerünek Ígérkezik,
cimén letartóztatta és a szegedi -ór&játj avittasa Babosnál Oroszlán-u 6.

Belvárosi-moziban.

—
® * y c í e m l ballgaték ét
hallgaiónók egyensapkái már anynyira kedves ismerősei lettek a város közönségének, hogy fel sem tűnik ma már ez az eleinte idegenszerű viselet Szegeden. 2 De eszrt
kellett venni a jószemü szegedi polgároknak azt is, hogy az egyetemi
egyensapkák feltűnő módon szaporodnak. Jó magam, aki é sorokai
irom és aki régi fia vagyok Szegeden, azt tapasztaltam az utóbbi időben, hogy némely jósvádáju
iparlovag, de főként varróméái, sőt
sok szalónképes szobaleány is előszeretettel alkalmazza
ezt az uj
divatot és jogot formál az egyensapkák viselésére. Észre kellett volna
már ezt maguknak az egyetemi hallgatóknak is venni, mert ad abszurdum vinni ezt a dolgot nem szabad.
Holnap ugyanis az utcaseprők is
koponyájukra húzzák az egyensapkát és talán a rikkancsok fejéről
sem fog hiányozni. Gondoskodni
kell tehát valami ellenőrzésről, a
mellyel meg lehetne akadályozni az
egyetemi hallgatók és hallgotónők
tekintélyének lejáratát. Mert mindazok, akik jogtalanul teszik fel az
egyetemi sapkákat, nemcsak kulturális, hanem erkölcsi tekintetben is
kifogás alá esnek és a ma már közömbösen vett ismertetőjelet tiltott
űzelmeik sikeres
alátámasztására
használják fel
/
— A színház fűtése. Megirta a
Szeged, hogy a tanács elrendelte a
színház számadásain ik felülvizsgálását, abból a célból, hogy megállapítsák, vajion a város által a színház részére kiutalt 180.000 koronás fűtési segélyt mire használta fel a
direkció. Ezt a számvizsgálást azért
tartotta szükségesnek a tanács, mert
a színházat a téli napok alatt hidegnek találta. A tanács rendelkezésével kapcsolatban ma a Szeged
munkatársa előtt kijelentette Palágyi
igazgató, hogy eddig, mint azt majd
annakidején számlákkal is bizonyítani tudja, 240.000 korona értékű
tüzelőanyagot fűtöttek fel a színházban, tehát máris hatvanezer koronával fizettek ki többet, mint amenynyit a tanács kiutalványozott
— Mikor még olotf volt a poron. Egy
öreg anyóka állott lopás vádjával a törvényszék előtt
— Volt-e már büntetve ? — kérdezi tőle
az elnök.
Az anyóka gondolkodik, bólogat jobbru,
bólogat balra, majd lassan elkezdi:
— Hát teccik tudni, vöni vóttam, de
még akkor, amikor öt pengő vót egy
pofon.

Korzó-moz!
Telefon: Igazgatóság 455. Pénztér 1185

Kedden.
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