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Szeged. 1923 február 27.
nek a pokolgépnek is a hordár issza mög a
levit. Éppen tegnap vittem cukrászsüteményt a
Kunicer naccságánakl Mondtam, hogy az ura
küldi. Hát az istennek be nem enged e vóna
vinni a lakásba. Aszondta, hogy nagyon gya-

nús. Hát a gangon tapogatta mög, hogy micsoda. Igy vagyunk, sehogyse vagyunk.
Ezzel aztán elhallgattak. Gyűrött szemeikkel
belebámultak a korzó sodrába és csendesen
bagóztak tovább . . .

Törökország elfogadja a lausannei békét.
Angorában a népbiztosok tanácsa a békeszerződési tervezetről folytatott tanácskozásait befejezte és jelentését előreláthatóan ma terjeszti
elö a nemzetgyűlésen. A jelentés, hir szerint,
ezeket a pontokat tartalmazza:
1. Elfogadják a szerződéstervezetnek
azokat
a határozmányait,
melyeket a szövetségesek és
a törökök együttesen állapdottak meg. 2. Egyes
lényegtelen kérdésekre vonatkozó módosításokat
javasolnak, 3. A ppliiikai és pénzügyi kérdéseket szélválasztani óhajtják olyképcn, hogy a
pénzügyi kérdésekkel csak a békeszerződés
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Elsejétől megdrágul a Szeged.
Mikor december végén bejelentettük a Szeged
olvasóinak, hogy január elsejétől kénytelenek
vagyunk lapunk előfizetési árát felemelni, j 'eztük, hogy az iz emelés, amit akkor léptet ünk
életbe, nem lesz tartós, mert az egyre fokozódó
' drágulás ujabb és ujabb terheket fog ránk róni,
olyan terheket, melyeket a közönség támogatása
nélkül nem tudunk elviselni. Beváltjuk őszintén: decemberben azt hittük, hogy már február elsején kénytelenek- leszünk lapunk árát
emelni, de mindazonáltal, h >gy a drogul is
január hónap folyamán még azt a mértéket is
tu'h ladta, amire a legpess/inisztikusabb *zámifá aink mutatták: februárban még 16 koro
nát kellett csík-a Szegedért fizefniök példányonként vásárló olvasóinknak és 300 koronát
előfizetőinknek, Január és február hónap su
lyos áldozatokat követelt 1 punktól és tze-et
az á'do/atokaí meg is hoz uk, de a máicíus
hónap már olyan feladatok e é áilit, amiket nem
oldhatunk meg ar.élküi, hogy ne ap dlalnák ismét olv sóinkra.
Február 18-ától a nyomdá zok fi etését 20
i százalékkal felemelték és március 8 án kifogy
a S z g e d nyolc hón p elő t vásárol pap ros 1
Ez azt jelenti, hogy a nyomd iszám a 20 százalékkal emelkedik és hngy papirosért most
negyszer annyit kell fizetnünk, min eddi?. A
Szeded üzleti könyvei készséggel állanak ren
derezésére minden érdeklődőnek, igy mindenki
maga győződhetik meg róia, hogy összegs rüen
mit; jelent csup n ez
i é t tel, nem besz Ive
airtM az ezer más apró szükség eti cikkrő, ami
talán még ezeknél is nagyobb mérvben. ku=zott
fel a drágaság l^jt- rjáján, mely ugy látszik valósággal Jákob l jtorjája, mtrt emberi Siem végét nem látja. Minden kiadásunk ^emelkedett,
igy igazán nincs riást mt tennün--, mint magunknak' is beáll ni abba a láncba egy
szemnek, aminek első tagja mindig az állam szokott lenni. Nem szívesen tessz <k
ezt, de a Szeged csak olvasói és barátai
támogatását fogauja el, • meft azt tsr juk, ho^y
ez még mindig sokkal olcsóbb olv-sóinknak,
mintha elfogadnánk egyel is abból a sok l á t o gatásból, mellyel a Szeged meggyőződését és
szókimondását akarnak megvásárolni. Mi mindig és mindenben csak egyet tekintünk: olvasóinknak politikai, gazdasági és kulturális érdekeit megvédeni, éppen ezért hisszük és reméljük, ho;:y a március elseje, mely lapunk egyes
példányainak árát 16-rói 20 ko onára, az előfizetési dij t pedig 300-rói 400 koronára eméli,
nem hoty elvenne olvasóink táborából, hanem
ellenkezőleg szaporítani fogja azt.
— Készülődés a romtemplom fölépítésére.
A szegedi épitő részvénytáraság ajánlatot tett
a város tanácsának nagyobb mennyiségű cementre és mészre. A tanács hétfőn foglalkozott
az ajánlattal. Tárgyalás során szó került arról,
hogy a fölajánlott anyagra a romtemplom további építéséhez szükség lenne, mivel azonban
a közölt árak magadaknak látszanak, a tanács
az ajánlatot nem fogadta el, hanem megbízta
Berzenczey Domonkos műszaki főtanácsost,
hogy kedvezőbb ajánlatot kérjen.

aláírása után foglalkoznak.
Angorai távirat szerint a minisztertanács 13
óra hosszat tartó titkos tanácskozás után elhatározta, hogy ujabb megfontolás tárgyává teszi
a békeszerződési tesvezetre vonatkozó
javaslatait.
A javaslatokat meg nem terjesztették a nagy
nemzetevülés elé.
A görog kormány "jegyzéketintézett a szövetségesekh :z, melyben azt irja, hogy a törökök
megszeg'ék a mudániai fegyverszüneti szerződési, amennyiben fegyvert es lőszert szállítanak
Ktlet-Tráci ba és ott újoncoznak.
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— Uj tagok a Dugonics-Társaságban.
Vasárnap tartotta a Dugonics-Társaság évi rendes közgyűlését, amelyen dr. Szalay József elnökölt. Móra Ferenc tiíkár évi jelentését terjesz ette be, amelyet a közgyűlés tudomásul
vett, majd az elnökségnek az alapszabályok
módosítására v nalkozó javaslatait fogadták el.
Ezu'án az elhunyt Gárdonyi G.-za és Palotás
Fausztin, valamint a tagságáról lemondott dr.
Löxy Immánuéí és Terescsényi György helyébe
választották meg uj tagokul Réti Ödön irót, a
Nyugat munkatársát, dr. Banner János, dr.
Horger Antal és dr. Erdélyi László egyetemi
tanárokat.
— A Wiener Commerzial Bank négy igazgatója kétmii iarddal károsította meg a
vállalatot. Tegnap délután megjelent a főkapitányságon egy fővárosi ügyvéd, aki a Wiener
G mmerzial B i k igazgató ága megbízá sból
fe j lenfest- tilt a i>ank réey igazgatója: Baro
O ió, Márkus Sándor, Pogány Miklós ésGa <1 Dezső
tlierr, a- ik alliftlag kétmilliárddal kírositot á"
meg a ban ot. A déli órákban intéz ed s történt
a ban az irányban, hot-y a tégy c-alással vádolt igazgató lakáán házku atást tartsanak. Ma
délben detekiivek mentek ki * négy igazgató lakására, ahol mindenütt részletes vizsgálatot tarloitak <s ugyancsak átvizsgálták tz igazgatók
ban be etieit. Értesülésünk szerint ttbb, mint
kéiszi millió korona értéaü részvényt, készpénzt
és egyéb értéktárgyat f gla t Iá a rendőrség a
n -gy ig i/ga ó i kásán. Ezt azvösszget azonban
jóvrtl felülmúlja a Wiener Commerzial Bank
növetelé-ei.
— ff\aKya*-orszégra költözik a csanádi
pü-pöstség. Temesvárról jelentik, higy a püspök é - hivata os közi s s?e mt a szentszék a
Csanádi püspökség székhelyét az
egyházmegye
csonkamagyarotszági
részébe tette üt, meri a
román orrnáriy Gi>tife der püsp k eltávolítását'kivárna é§ ebben a kérdésben semmiféle
magyarázatot nem volt hajlandó adni, vagy
elfogadni. A püspökség r egszállot
területen
lé/ő részének kományz-sára # postolí adminisztrátort neveztek
Pacna Ágoston kanonok
személyében. Gl ttfelder püspök a nap jkban
el fogia hagyni Tomesy rt.
— Őrjítő gáz éa szára földi cirkál). . . A Daily
Herald szerint a woolwkhi arzenálban nein rég uj gázt
találtak fel, amely ellen semmiféle védelem nincs. A
gáznak a hatása állítólag az, hogy mindenki, aki csak
a legcsekélyebb mennyiséget is belélegzik belőle, menthetetlenül megőrül. Ugyanc ak Angliából jelentik, hogy
Sheffieldben szárazföldi cirkálót állítottak össze, amely
messze túlhaladja a tankok vívmányait. Ez a hajó, mely
a szárazföldön tud mozogni, 8 méfer hoss u. A kerekeket újfajta hernyó-készülékkel szerelték fel. A lövedékek páncélos toronyban vannak, azonban más helyeken is szerellek fel ágyukat. A cirkáló 40 kilometer
óránkénti sebességet ér el. Előállítási költsége mintegy
7ooo font sterling. Jelenleg 17 ilyen szárazföldi cirkálót
állítanak elő. Mint látjuk tehát Angliában is erősen készülődnek az örök békére . . .

— A paprikepiac át helye á>?. A Valériatéri kereskedők, mint ismeretes, megfelebbezték
a tanácsnak azt a határozatát, amellyel hozzájárult a paprikapiacnak a Rudolf-lérre való áthelyezéséhez. A tanács a felebbezést a februári
közgyűlés elé terjeszti, még pedig,elutasító javaslattal, amennyibsn a paprikapiac áthelyezését fon'os közgazdasági érdekek kívánják
„Csinner-azalámi" minden csemegeüzletben kapható.

— Verekedés és puccs a Turán-szövetség
nagytanácsának ülésén. A Turán-szövetség
nagytanácsa ma Cholnoky Jenő elnöklésével
ülést tartott a fővárosban, hogy a szövetségben
rendet teremtsen. Ugyanazok, akik a mult ülésen is már megakadályozták a megnyitást, a
nagytanács ülésén újra lármát csaptak. A zavarók eilen az elnök kizárási indítványt tett s az
indítványra vita nélkül névszerinti szavazást
rendelt el. A rendzavarók a szavazástól
tartózkodtak s egyikük az elnöki emelvényen a szövetség nagyvezérének a kezéből kitépte a kizárási indítványt tartalmazó ivet,
melyet erővel kellett tőle visszaszerezni. Néhány
pillanattal később' az újpesti törzs vezetőjét
hátulról bottal hátba vágták. A nagy zajra az
egyetem dékánja is megjelent és csendre szólította fel a jelenlevőket. Miután egyesek a
dékánnal is szembeszálllak, a dékán rendőri
karhatalommal vezettette ki a turbulens elemeket.
Az ülés ezután csendben folytatódolt s hogy
hasonló események meggátoltassanak, a nagytanács nyolc tag aláírásával egyértelműen teljhatalmat adott Cholnoky nagyvezérnek arra, hogy
az általa 2 hónapon belül összehívandó nagygyűlésig az Ügyeket legjobb belátása szerint
vezesse tovább s hogy e határozatot a belügyminiszterrel tudassa és ehhez beleegyezését
kérje. A nagytanács felhatalmazta a nagyvezért
arra is, hogy amennyiben szükségesnek tartja,
a belügyminisziertől kormánybiztos kiküldését
kérje. Német István támadó ellen bünfenyitő
feljelentést fognak tenni.
— A költségvetés iránt érdeklődőtt a
belügyminiszter. Megírta a Szeged, hogy a
belügyminiszter péntek délelőttre
táviratilag
felkérte hivatalába a polgármestert. A polgármester Budapestről már vissza is érkezett és
érdeklődésünkre elmondotta, hogy a belügyminisztériumban a felterjesztett városi költségvetés egyes tételeire vonatkozólag
kértek felvilágosítást. Igy érdeklődtek, hogy a földidő
után kivet tt pótadónak mi az alapja, nem
lépte-e tul a város a megengedett határokat. A
polgármester megnyugtató felvilágosítása után
takarékosságra inieték a várost.
— Roboz Imre a budapesti rendőrségen.
Roboz lm rév a Pesti Élet volt szerkesztőjét és
öcc é', Roboz Belát a budapesti rendőrségre
z liitották. A budapesti főkapitányságpn széJ skörü nyomozást indítanak Roboz Imrének és
öcc-ének előéktére vonatkozóan. Tisztázni f j g já* budap sti szereplését, val mint rész ete tn
i egáll-puják minden, cselekedetét, amit Erdélyben elkövetett. A nyomozás vé.é'i fllapitiáK meg, milyen bünügvi mitiősüé-sei küidj k
ót át az ügyészségre. R boz Imre kihallgatása
u án azt val ót a Béná;d tanácsosnak, holy
már megbánla botlásait. Egyetlen vágya, hogy
a függeiien magyar biróság elé kerüljön.
Bünt követ el, ha nem nézi meg a Fiacskám- atl
— A vasmunkások sztrájkja. A hatvanezer budapesti vasmunkás kizárása ügyében
egyelőre mindkét fél a várakozás álláspontjára
helyeznedelt A kormány a béke mielőbbi helyreállítása érdekében szükségesnek látta a beavatkozást. Vjsárnap hosszabb tárgyalások folytak
a keresked:lemügyi m niszteriumban a munkaadók és a kizárt munkások képviselői között,
de, nem tudtak olyan megállapodásra jutni,
amely a békés megegyezést elősegite.te volna.
— A .KI ;ieorolegiai Intézet időpregnózisa :
Enyhe idő várható, gyelge éjjeli faggyal és
semmi, vagy kevés csapadékkal.
Aranyat ér a rés Is, mert ócska vörös- és sárgarézért igen magas árat fizet Deutsch, Hid-utca 1.
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— Emelne^ a bérkoc iaok is. A szegedi
bérkocsisok — valószínűleg a fővárosi píldán
fölbuzdulva — ötvenszázalékos tarifaemelési engedélyt kértek a város , tanácsától. A tanács a
kért engedélyt megadta.'
— A magántisztviselők uj elnöke. A magántisztviselők és kereskedelmi alkalmazottak vasárnap délelőtt
gyűlést t rtottak, amelyen Kertész Lajos központi titkár
tartott előadást a magántisztviselők helyzetéről. Utána
Gerő Lipót elnök bejelentette lemondását az elnökségről, mintán a közeljövőben Kolozsvárrá költözködik. A
gyűlés ezután Valentiny Ágostont választotta meg elnökké.

Fiacskám a szezon legszebb filmjeI

Az nj adótörvény rendelkezésének megfelelő, hitelesített üzleti könyvek kaphatók Kovács Henrik
könyv- és papikereskedésében Szeged, Kölcsey-utca 4.
Telefon 10 48.
874
Villanyvilágítás! anyag Zavizánál, Horváth M.-u. 7.

