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Egy uj ipartelep hatalmas 
fejlődése. 

Mindig örömmel vállalkozunk arra, hogy 
iparvállalatok alakulásáról vagy terjeszkedésé-
ről számoljunk be, mert minden iparváltalat 
munkájával részint a dolgozó egzisztenciák 
létföntartását, részint pedig az állam közgazda-
sági életének fejlődését segiti elő. Most egy 
szegedi ík'al kereskedőnek, a Feketesas-utca 
16. szám alatti Robitsek-cégnek uj iparvállala-
táról akarunk baszámvlni, aki szorgo3 munká-
val és megfelelő gondos kereskedői körül-
tekintéssel negyven munkással dolgozó cipő-
tizemet rendezett be és munkájukkal nemcsak 
a szegedi, hanem a fővárosi piacon is elismert 
nevet és megbecsülést vívott ki. 

Az uj cipőüzem fejlődéséről a következőkben 
számolunk be: 

Robitsek Rezső előbb csak üzletében kezdett 
nénány munkással dolgoztatni legújabb model-
lek utáni cipőket, amelyeket mind kézzel varr-
ak. A cipős kiállítása, alakja, valamint első-

rangú minősége mind több és több vevőt biz-
tosított részére, ugy hogy az üzletében felállí-
tott műhelyét kénytelen volt nagyobb helyiségbe 
áthelyezni. Közben szegedi készítményei részére 
sikerült Budapesten piacot teremteni, ugy hogy 
az üzem szinte napról-napra bóvült, míg most 
állandóan negyven munkást foglalkoztat és a 
szorgos munkáskezek lehetővé tették azt, hogy 
az állandóan nagyobb számmal érkező fővárosi 
megrendeléseket is ki tudta elégíteni. 

Azonban nemcsak a cipők szépsége, jósága 
és kiállítása biztosították részére a nagyszámú 
vevőközönséget, hanem az árak szolid és a 
mai viszonyok között is aránylag olcsó volta, 
mert a tömérdek konkurenciával csak szolid 
haszonnal dolgozó üzleti szellem mellett tudta 
felvenni a versenyt. 

És a Fíiketesas- utcai üzem napról-napra na-
gyobbodik, fővárosi üzletköre elismerő sorok-
kal adózik gyártmAnyainak. A eég vezetője 
Robitsek Rezső kijelentette munkatársunk előtt, 
hogy üzemének aránylag gyors fejlődését 
eginkább az a körülmény segítette elő, hogy 
regie költségét a legminimálisabbra redukálta 
és igyekezett vevőközönségének igényeit min-
denkor a legjobban kielégiíeni. 

A Robiísek-féle kézi varrott cipőre berendez-
kedett ipartelep gyártmányai pehelykönnyüek, 
fazonja ízléses és igy természetes, hogy a fő-
városi piac mellett Szeged 3n is közszeretetnek 
ás közkeresetnek örvendenek. 

A gyár „Lia* luxuscipőgyár néven vált 
közismertté és cipőin k ára a kicsinybeni el-
adásnál te akkora, mint a nagybani eladásnál, 
vagyis annyiért árusi'ja raktárhelyiségében a 
Feüetesas-utca 16. szám alatt, mint amennyiért 
a hasoncégek nagybani vételnél kapják. Termé-
szetes, hogy az üzem ilyen vezetés mellett rö-
videsen ismét hatalmas fejlődésen fog keresztül 
menni és remélhetőleg rövidesen az első sze-
gedi ipartelepek közé sorozhatjuk. (*) 
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C S O B A N O V VIRÁGÜZLETBEN 
Takaréktár-utca 2. sz,, tejcsarnokkal szemben. 

A francia frank zuhanása. 
Párisből jelenlik: A francia bank tegnap 

közzétett heti jelentése szenzációs adatokban 
számol be a franciaországi inflációról. Csupán 
az utolsó héten 1200 millió frankkal növekedett 
a binkjegyforgalom Franciaországban, Ez a 
jelenlés megvilágítja tehát, miéri esik a világ-
piacon a francia frank árfolyama. Francia pénz-
ügyi körök azt a szenzációs értesülést kapták, 
hogy az amerikai Morgan-iröszt kontreminálja 
a francia frankot. Morganék mindössze 25 
százalékos fedezet mellett határidőre adják a 
frankot nagy tételekben. Morganék manővere 
nagy aggodalmat kelt francia p é n z ü g y i körök-
bea. A kormánytól sürgős intézkedést várnak 
az infláció megszüntetése érdekében. 

Párisból jelentik: A dollárt a párisi tőzsdén 
tegnap 20.57 frankkal jegyezték. Az angol font 
értéke 88.225 frankra emelkedett. A pénzügy-
miniszter Párisba érkezett s azonnal magához 
hivatta a bankigazgatókat, hogy velük a frank 
értékzuhanásának megadadályozásáról tárgyaljon. 

— A tanítók Eötvös-ünnepélye. Az alföldi 
tanítóegyesületek küldöttsége szombat délelőtt 
meghívta a főispánt és a polgármestert a 12-én 
délután 4 órakor az egyetem aulájában rende-
zendő Eötvös-ünnepélyre. Ugy a főispán, mint 
a polgármester a meghívást eifogadia. 

— A szegedi másvaliásaak. Szegeden a 
lakosság túlnyomó többsége a római katfnlikus 
egyház kebelébe tariozik és ezért itt más va!-
lássunak neveznek hivatalosan n mindenkit, 
aki nem kathoIiku3. A más^aüásu egyházköz-
ségek kiadásaik fedezésére bizonyos város; se-
gélyben részesülnek, de a segély értéka a mai 
viszonyok között nagyon megcsökkent és így 
állandóan emelést kértek a különböző hitköz-
ségek. A tanács elhaíározta az egyházak segély-
összegének egyöntetű rendezését és azért fel-
hívta a különböző hitközségeket taglétszámuk 
é3 a mult évben befo'yt egyházi adójuk összegé-
nek bejelentésére. A jelentések már hs ís ér-
keztek Gaál Endre tanácsnokhoz. A görögkeleti 
szerb egyházközségnek 310 tagja él Szegeden. 
Egyházi adót nem vetettek ki, mert a tagok 
nagyrésze vagyontalan. Kiadásaikai a tehető-
sebb hívek önkéntes adományaikból fedeznék, 
éppel ezért kérik a városi segély felemelését. 
A görög szertartású katholikusok lélekszáma 
730. A római katholikus egyházközség kebelébe 
tömörültek, ide fizetik be hitközségi adójukat 
is és egyházi kiadásaik fedezésére évi 24 ko-
ronát kapnak vissza. Az ágostai evangélikusok 
hitközségének ezerötszáz tagja v?n és a tagok 
körülbelül kétmillió koronát fizettek be a mull 
évben egyházi adó címén. A reformátusok száma 
8—9 ezer, egyházi adójuk 6,000000 korona 
volt. A zsidó hitközségnek 1995 adófizető tagja 
van — a jelentésben a lélekszám nem szere-
pel —, a mu'í évben befolyt egyházi adó kö-
rülbelül 16,500 000 korona. 

•— H a l á l o d . ö/,v. Neumann Mőrné életé-
nek 77. évében dec. 4-én ests 8 órakor el 
hunyt. A ma'«rónát leánya, özv. Berger Mó n \ 
kiterjedt család és rokonság gyászolja. Teme-
tése ma, vasarnap délelőtt 11 órakor lesz a 
H rváih Mihály-utca 1. sz. gyáazházból. — 

\ Kiss Emánuelné, szül. Kiss Regina életének 
74. évében elhunyt. Halálát a Kiss és Mcdael-
család-k, valamint széleskörű rokoiság gyászol-
ják. Az elhunytat vasárnap délelőtt 9 órakor 
helyezik örök nyugalomra a Zrinyi-utca 2. sz. 
gyászházból. 

— Hooc Temp'a E;?«ébet dalestélye 10-én. 
— ft öut&eföfe i«=meió]e. A roszkeiek 

számára a tanács nemrégen egy hats>áz négy-
szögöles te netőkertet ^djmányozot.. A röszk-iek 
azonban kevésnek találták azt, mert kápolnát 
és te ne'őórlakot is szeretnénk rá építeni. Azt 
kérték -ehát a várostól, hogy enged* meg a 
telek kicserélését. A* egyik g«zda u<y <nis 
bajlandó azt elcserélni két hold örökföldjével. 
A röszkeiek kívánsága felett a közgyűlés fog 
majd hs ározni. 

— KéBt&I a a*egedl köxigaxjatáe története. A 
polgármester utasitásara Bárdoss Béla tb. főjegyző 
megkezdte az 1923. év közigazgatási tör éneiének össze-
állításét. Felkérte a városi hivatalokat és iniézménye-
ket, hogy a mult évi működésűkre vonatkozó, statisz-
tikai adatokat közöljék vele. 

— Az árvizsgáló bizottság nyomozójának 
mult évi működése. Az árvizsgáló bizottság 
legutóbbi ülésén harminc százalékkal felemelték 
a fuvardijakat. Eddig mint ismeretes — a 
fuvardíj a váro3 belterületén mázsánkint 1200 
korona volt, ezután 1600 korona lesz. A bizott-
ság nyomozójának jelentéséből kitűnt, hogy az 
elmúlt héten a buza ára mázsánkint 2003 ko-
ronával esett, ezzel szemben a liszt ára 100 
koronával emelkedett kilónként, ami tizezer ko-
ronás drágulásnak felel meg. Száz koronával 
emelkedett még a tej ára, a borjúhús 2000, a 
sertéshús 1600, a marbabus pedig 800 koroná-
val drágult. A nyomozó jelentésében beszámolt 
mult évi működéséről is. Százegy egyént jelen-
tett fel az uzsorabirÓ3ágnál, a feljelentettek ki-
lencven százaléka ellen marasztaló Ítéletet hoz-
tak. A kihágási bíróságnál 250 egyént jelentett 
fel, — valamennyit megbüntették. 

— A szénkormánybiztosság megszűnte-
ié le. A szénkormánybiztosság megszüntetési-
nek régóta vajúdó ügyét rövidesen napirendre 
tűzik és február végére megszüntetik a kor-
mánybiztosságot. Az ügyről január második fe-
lében lesz a döntő tanácskozás és a miniszté-
rium azt tervezi, hogy a kormánybiztosság meg-
szüntetésével a szénnel való ellátás terén az ország 
áttér a szabadforgalomra. Csonkamagyarország 
széntermelése ugyanis ma már olyan mértékben 
emelkedett, hogy az ország szükségletének 
jelentős részét fedezni tudja és ezért a gazda-
sági élet szempontjából ís előnyö3ebbnek mu-
tatkozik az eddig megokolt korlátozó intézke-
dések megszüntetése. 

— Djból szabályozták a eseh-magyar ha-
tárforgalmai. A cseh-magyar vasúti tárgyalá-
sok határozatait most hagyta jóvá a magyar 
részről a kereskedelmi miniszter, cseh részről 
pedig a cseh minisztertanács. A megállapodás 
intézkedései íegnap léptek é'etbe. Ezek szerint 
a megszállt területen lévő Sátoraljaújhely gyár-
telep-állomást, amelyei a csehek Szlovenszko 
Novemestonek neveztek el, semlegesítik. Az 
útlevél- és vámvizsgálat m3gyar és cseh részről 
a gyártelepi állomáson lesz. A magyar határ-
rendészeti közegek, amelyek eddig Sátoralja-
újhely állomáson voltak, ma délelőtt tették át 
hivatalukat Sátoralj rnjhely gyártelep -állomásra. 
A megállapodás értelmében az útlevél- és vám-
vizsgálat 15 percig fog tartani. A miskolc— 
kassai vonalon Hidasnémeti lesz a közös ha-
tárállomás s a csei határrend 5rök is itt fogják 
végezni az útlevelek látlamozását és a vámvizs-
gálatot. 

— Fölemelték az egyetemi tandíjakat. 
Budapesten az egyetemek dékánjai értekezletet 
tartottak Klebelsberg Kunó gróf kultuszmi-
niszter elnöklete alatt az uj egyetemi félév tan-
dijai tárgyában. Hir szerint a andijat a jelen-
legi 60 000 koronáról 180.030 koronára, a 
beiratási dijat pedig 30.000 koronára emelik. 
Köztisztviselők gyermekei 45.000 korona tan-
díjat fizetnek. Dönté3 még nincs a nagyfontos-
ságú kérdésben. 

Eljegyzés. Bendik József őrnagy-pilóta 
és Vígft Mici jegyesek. (Minden külön értesítés 
helyett.) <»« 

— Uj cégvezető. A Szegedi Kenderfonőgyár 
igazgatósága kinevezte Sós Manó főkönyvelőt cég-
vezetővé. 

S/eged sz. kir. város irveréil csarnoka 
(Z inyi u ca 5.) állandóan felvesz tárgyakat. El-

l fogad mü és dísztárgyakat, bútort, üveg és 
porcellánedényeket, festményekef, szőnyegeket, 
fehérneműiket stb. II. ár veres januar 11—15-ig 
d. u. 3—6 ig. isi 
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Az Apokalypsis 4 lovasában 
előforduló 

TANGÓ ESPflNO-í 
a Párisién Grill briüiáns 

Kharton duója 
mutatja be a színpadon minden előadásban a 

Széchenyi Moziban I 


