Szeged, 1923 február 16.
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Ferdinánd román király
legközelebb Prágába utazik Massaryk köztársasági elnök látogatására. Olasz lapok állítása szerint Ferdinánd
csehországi utjának nincs semmiféle politikai jelentősége
és kizárólag udvariassági jellegű. Ferdinánd román király prágai látogatása a Románia és Csehország közötti
barátság ápolását szolgálja.

— UJJ József — . k o r m á n y f ő t a n á c s o s . A
kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére dr.
Ujj József szegedi gyakorló ügyvédnek, a m.
kir. kúriai ügyvédi tanács tagjának az ügyvédi
pályán szerzett érdemei elismeréséül a m. kir.
Kormányfőtanácsosi cimet adományozta.
v

— A paprikarendelet ellen. A szegedi paprikatermelők és paprikafeldolgozók vasárnap délután két órakor az alsóvárosi Népkörben ismét
ülést tartanak a legújabb paprikarendelet ügyében. Az ülésen kidolgozzák azt a memorandumot, amit a rendelet módosítása érdekében
felküldenek majd a földmivelésügyi miniszterhez. A memorandumban hangsúlyozni fogják,
hogy a szegedi paprika jó hirnevét a múltban
is a termelök és a feldolgozók alapították meg,
tehát szükségtelened azok a korlátozások és
megszorítások, amelyek még az eddigi rendszert
is súlyosbítják. Kívánják a paprika belföldi forgalmának teljes szabaddátételét, az exportra
kerülő paprika minősítése ellen nincsen kifogásuk. A szegedi paprikatermelők és feldolgozók
körében élénk feltűnést keltett az a körülmény,
hogy épen nagyatádi Szabó István léptet ujabb
korlátozásokat életbe a pap'ikaforgalomban, az
a nagyatádi Szabó, aki eddig a teljes felszabadítás politikáját vallotta. A vasárnapi gyűlésre
meghívták a paprikások a polgármestert és a
kamarát is.
— Éa legvégül S z e g e d . . . Az egyik fővárosi lap korképet közöl a könyvekről. Pirulva
olvastuk ebben a cikkben az egyik ismert fővárosi könyvkiadó nyilatkozatát
a magyar
könyvfogyasztásról. „Jellemző — mondja a nyilatkozat —, hogy az egész magyar könyvforgalom kétharmada Budapestre jut, ami nagyon
egészségtelen tünet. A fogyasztás szerinti arányban a főváros után Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza, Szombathely és legvégül Szeged következik." Elszomorító, hogy e megbélyegzés
ellen nem is védekezhetünk. Sajnos, be kell
ismernünk, hogy a fővárosi könyvkiadónak
igaza van, Szeged nem kulturvdros, Szeged
csak a paprikájára lehet büszke és a hatóságára, amely jó öreg alföldi flegmájával maga
is hozzájárul ahhoz a porittas szellemi csődhöz, amely lassankint csizmába öltözteti még
azokat is, akik egyébként egy-egy könyvet talán türelemmel elolvasnának.
— UJabh B-liata. A mult évben a kormány
a nemzetgyűléstől nyert törvényes felhatalmazás
alapján ll.OGO állami tisztviselőt helyezett Blistára ' kormány elhatározta, hogy 1923 julius
l-re újból nagyobb létszámot helyez B-listára.
Az egyes hivatalokba már szétmentek az utasítások a névjegyzék összeállítására, mert a kormány február 28-ig közölni akarja, hogy junius
30-ával kit mentet fel a szolgálat alól, hogy az
alatt az idő alatt a tisztviselők elhelyezkedhessenek a gazdasági életben.
A s aj adótörvény rendelkezésének megfelelő, hitelealtett Üzleti könyvek kaphatók Kovács Henrik
könyv- és papikereskedésében Szeged, Kölcsey-utca 4.
Telefon 10-48.
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Milliók filmje !
Milliók filmje I
Minden idők legnagyobb filmattrakciója,
a
Lady Ham Hton tesivérftlmje:

Borgia Lucretia

Nagy történelmi filmregény a renaissance idejéből
2 rész, 12 felvonás, mindkét rész egyszerre, egy
előadásban.
I. rész: Róma zsarnoka.
II. rész: Pesaró ostroma.
Főszereplők:

Borgia Lucrelia . . Liane Haid
Borgia Caesare . . Conrad Veidt
VI. Sándor pápa . . Albert Bassermann
Michellettó . . . .
Paul Wegener
Gennaró apród . . A kis Lubinszky Tibor
Btmufatfa

i Mozi.

— 210 ló, két öszvér és két szamár. A

— Bérmozgalmak. Ma reggel sztrájkba
léptek az asztalosmunkások, akik 50—60 százalékos béremelést kértek munkaadóiktól, de azf
j nem kaplák meg. A tárgyalások azonban meg] indultak és ugy tudjuk, hogy hamarosan létrej
jön a megegyezés a sztrájkolók és a munkaadók között. A többi szakmabeli munkásság
körében is megindultak a bérmozgalmak és a
textil-, borbély-, cipész- és szabómunkások
szakszervezetében most folynak a tárgyalások a
bérkövetelések mértékének megállapítása tekintetében.
— Uj francia t a n á r a szegedi egyetemen.
George Henry Rochat professzor, akit a felfüggesztett Kari Lalos helyett nemrégen hivtak
meg Genfből a -Ferenc József Tudományegyetem francia nyelv és irodalom tanszékére, ma
tartotta Szegeden az első előadását és annyira
megnyerte az egyetemi hallgatók tetszését, hogy
előadása végén megéljenezték és zajos óvációban részesítették.
— Megkezdődik a csepeli kikötő építése.
A Temp3 budapesti levelezője közli lapjával,
hogy a budapesti francia követ ma közölte
dr. Daruváry Géza magyar külügyminiszterrel,
nogy a francia kormány felhatalmazást adott
arra, hogy a budapesti dunai kikötő létesítésére
szükséges tőkék Franciaországból kiviteire kerülhessenek és hogy erre a célra íészvénylárssság alakittassék, melynek részvényei Franciaországban kibocsáthatók. Ennélfogva a Schneider-Creuzot cég, ameíy már a mult év júliusától kezdve dolgoztatott a kikötő építési munkálatain, ezeket a munkálatokat most már fokozottabb erővel fogja folytatni.
Ez a megoldás hosszas tárgyalások eredménye, melyet eddig az európsi általános helyzetből eredő nehézségek hátráltatlak. A kérdés
ily kedvező megoldása kormánykörökben és a
közvéleményben is a legjobb benyomást keltette és nagy mértékben hozzá fog járulni
Franciaország és Magyarország barátságos viszonyának fentartásához annál is inkább, mert
ez az első ilyen pénzügyi segély, melyet Magyarország a külföldtől kap.
Aranyat ér a r é i Is, mert ócska vörös- és sárgarézért igen magas árat fizet Deutsch, Hid-utca 1.
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Kállay dr. l o g i u e m i n á r i n m a PPaallllai v l c i n l - u t c a
258
3 alatt f o g a d e g é s z nap. T e l e f o n 89.
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Belvárosi iozi ,g^efom

Február 16—18 ig, péntektől vasárnapig

A Gaumont

filmgyár

világhírű

remeke!!!

JOCELYN.

Szerelmi regény a francia rémuralom korából, 7 felvonásban. Jocelyn eredeti naplója után irta: Lamartine.

Főszereplök:

Armand

Tallier és M

Myrga.

Egyidejűleg:

flgenor általános örökös.
Legújabb francia burleszk, Agenorral a címszerepben.

PATHÉ II JPOMS&GOK
Azonkívül:

Előadások kezdete: fél 5, fél 7 és fél 9 órakor.
Telefon:
I g a z g . 455.

Korzó Hoeí

Telefon:
Pénztár 1185.

Péntek, szombat, vasárnap, február 16, 17 és 18-án

JÓKAI

A fi

M 07? örökbecsű regénye

Megrázó nagy filmregér.

filmen:

6 felvonásban.

A főszerepben:

Somlay Artúr, Szőreghy Gyula, Almássy Sári.
Azonkívül uj burleszk-verseny;

Chaplin
a jómadár

2 felvonásb.

F a 11 y
csodabogár

Előadások kezdete: Hétköznap íél 5, fél 7 és fél 9
órakor, vasárnap 3, fél 5, 6, tel 8 és 9 órakor.

közigazgatási bizottság csütörtöki ülésén szerepeltek ezek a figyelemreméltó számok, még pedig az állategészségügyi főfelügyelő havi jelentésének abban a részében, ahol a közvágóhíd
januári forgalmáról számolt be. Egy hónap alatt
kétszáztiz lovat, két öszvért és két szamarat
fogyasztott el a város közönsége, illetve a város közönségének az az állandóan növekedő'
része, amelynek a tisztességes, kispolgári murhahus, a jó, polgári borjúhús és az arisztokratikus
disznóhús elérhetetlen ábránd lelt, a mult idők
szürke ködébe vesző emlék és talán a jobb
jövőbe vetett remény egyedüli célpontja. Ezek
a számok a gazdasági romláson, a különböző
osztályeltolódásokon kivül azt is bizonyítják,
hogy a konzervatív ízlés terén is lehetségesek
a forradalmak. Néhány év előtt még a legtöbb
ember érthetetlen modorba ájult a lóhus nevü
csudabogár nevének hallatára és halálos szégyen esett azon, — ha tudián kivül is — de
belekóstolt ebbe a lenézett csemegébe. Volt idő,
amikor a macskahus egy nivón állt a lóhussal
és hogy most fölötte áll, annak kétségtelenül
nem az az oka, hogy a lóhus jobb, hanem az,
hogy olcsóbb, hogy több. Páris körülzárása
idején már megállapították a kényszer hatása
alatt a válogatós, tulfinomu't ízlésű franciák,
hogy a patkányhusnál jobb csemege nincs.
Azóta természetesen Párisban is megváltoztak
a vélemények és ma ismét a csatornák visszataszító férge a patkány. Körülbelül ugyanilyen
lélektani magyarázata van a lóhusevés elterjedésének, itt is a kényszer működik, de ez a
kényszer még sem azonos a párisi kényszerrel.
Párisban a lovakat már fellakmározták, amikor
a patkányokra került a sor, Párisban nem volt
más ennivaló, de itt minden bőven van. Egész
gulyákat, csordákat hajtanak fel a vásárokra, a
mészárszékek, a hentesüzletek roskadoznak a
túlterheltség ő!, de az emberek zsebét zárta körül valami titokzatos kényszeiítő hatalom és
Szegeden 1923. esztendejének január havában
>gy fogyasztottak el 210 lovat, két öszvért és
Uram bocsá', két ártatian, hosszú fülü, szürke
szamarat is.
— Bajtársi ö i u e j ö v e t e l . A volt 46. gyalogezred
tényleges, nyugdíjas, tartalékos és népfelkelő tisztjei,
tisztjelöltjei pénteken este 8 órakor a Hági-étterem
különtermében bajtársi összejövetelt rendeznek. Fontos
tárgy megbeszélése miatt a tisztek megjelenését teljes
számban kéri a rendezőség.
Villanyvilágítás! anyag Zavizánál, Horváth M.-u. 7.

— Egy 14 éves leány leugrott az emeletről.
Egy 14 esztendős leány öngyilkosságáról számolt
be ma az egyik rendőri jelentés. Egy munkásleány tegnap este leugrott az emeletről és
eszmé:etlenül, véresen terült el az utca kövezetén. A mentők a közkórházba szállították,
shol ma délelőtt jobban lett és valószínűleg
hamarosan helyreáll az egészsége. Tettének oka
valószínűleg az, hogy két bátyját botrányos
részegség miatt előállították a
rendőrségen,
mert azok ittas állapotban otfhon is durván
megsértették a leányt.
— Százmilliós tőzsdei deficit. Egy váci bankárt: Bolgár Títadart elárasztotta a váci lakosság tőzsdei megbízásokkal. Bolgár nap-nap után
szedte be a megbízásokat, amikor üzlete hirtelen megakadt. Vácott suttogni kezdték, hogy
Bolgár üzlete összeomlott. Beismerte, hogy több
mint százmillió korona deficitje van. Őrizetbe
vették és bevitték a budapesti főkapitányságra,
ahol Kőrös Arfur rendőrfőtanácsos folytatja a
nyomozást, mert nagyon sok pesti embert is
megkárositott. Előreláthatólag 200 millió a kár.
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