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éjben yfr 
Vad harcok a mongol sikságon. 

Soha nem látott bravúrok. Filmen még nem 

látott vadállatok. Kirgizek és mongolok élet-

halál harca a legvérengzőbb fenevadakkal. 

Nem állatkerti felvételek. 

Eme páratlanul érdekes filmet Budapestet meg-

előzően, fantasztikus dollár kölcsöndij árán 

szerezte meg 

i Belvárosi Mozi 
hétfőtől szerdáig. 

KOSZTPÉNZT, 
I6k6í és kamatot biztosit, 
ha pénzét ingatlanba fekteti! 

Eladó földek, házak, üzletek: 
U bold feketetőid, Szeg-dtől 6 km.-re, köves országúton, fele 

búzával bevetve, holdankint 4 millió. 
4 és fél kk. príma feketefWd, a Kettőshatárnál, alkalmi á on . 
75 holdas bérlet Szeged szomszédságában, prima feketeföld, élő 

és holt felszereléssel, sok épülettel, előayüs feltételek melleit átadó. 
Kissiül éren 1 kk. príma feketeföld, közvetlen az országút mellett, 

igen olcsón, 
Petőfi Sándor-sugárut melleit, köves «ton szép nagy emeletes 

sarokház, 40 millió. 
Szeat István-térnél remek uri magánház 3 szobás uri lakással, 

kaiön 2 szobás lakással, viz, villany, az egész rögtön beköltözhető, 
lakn niücs, 70 miliió 

Belvárosban aszfaltos fő iton, cseréptetős széo magánház azonnil 
beköltözhető uri lakással, fürdőszobával, viz, villannyal, njgy kertlel, 
melléképületekkel, 8U millió. 

Níjgyköruton hatalmas sarok emeletes ház, teljesen jókarban, alá-
pincézve, beköltözhető 2 szobás lakással. 55 millió. 

Kisebb magnsiöldszintes ház, beköltözhető lakással, 15 millió. 
Ctonarádi-sugárut mellett szép emeletes farokház, sok mellék-

ép"lete"kel, beköltözhető lakással, alkalmi véiel, 35 millió. 
Éleimiazerüzlet f* útvonalon, aranybánya, igen olcsón 
Fttszerüzlet fő útvonalon, berendezéssel, szép uri lakással, 8 millió. 
Belvárosban elsőrendű nöi kalapszalon olcsón átadó. 
Bel- é i külvárosban jómenetelü vendéglók lakásokkal olcsón átadók. 
fentieken kivfll még számtalan magán-, családi és bérházak, 

földek, üzletek minden szakmából nálam a legolcsóbb alkalmi áron 
megvehetők. Keresse fel bizalommal 

A központi nagy ingatlanforg. irodáját Szegeden, 
9 £ A t S O Széchenyi-tér S. (törvényszék átélt) Tel. 10-54. 

Kötött blúzok és zsemperek 
tiszta gyapjúból, minden szinben 

35 EZER 
koronától kezdve 

Kötött gyermekruhácskák 
tiszta gyapjúból, miaden színben 

25 EZER 
koronátél kezdve 

kaphatók, amig a készlet tart, a 

P r t m n O H Q 7 rtRatirtzenn 
Széchenyi-tér 14. 

Import príma tűzifa, 
faszén 
MarlráésLwíaMÉlHir.-t. 

Bakétcsaba, Andrássy-u. 31. 
Telefon: 10. 993 

Központ; Arad , M i n o r i t a - p a l o t a . 

' és bognáráru rönkök a 
legolcsóbb napi áron kap-
hatók azonnali szállításra 

Zrínyi-bálra 
álarcok, 

juxtárgyak, szerpentin, konfetti 
a legolcsóbb árban kapható a 

P á r i s i N a g y Áruházban 
Széchenyi-tér 14. w 

MivrekL í 

— Megmentették a diósgyőri bányát. 
Miskolcról jelentik: Tegnap délután, mint 
ismeretes, a diósgyőri vas- és acélgyár villamos-
középpontjában robbanás történt. A robbanás 
hatalmas erővel rázta meg a falakat és még 
Miskolcon is hallható volt. A villamostelep be-
rendezése teljesen elpusztult. Az eddigi 
becslések szerint a kár összege többmilliárd 
korona. Pénteki jelentés szerint a villamos-
telepen támadt tüzet már sikerült eloltani 
és emberéletben nem esett kár. Sikerült 
megakadályozni, hogy a szénbányát a viz el-
öntse. Az egész telepen nagy erővel láttak 
hozzá, hogy a károkat kijavítsák és az tizemet 
ismét megindíthassák. A diósgyőri vasgyár ve-
zetősége szerint előreláthatóan rövidesen sike-
rül ismét megkezdeni az üzemet. 

— Koantány tanár aoroaatoa felolvaaáaa. Kosu-
tány Ignác egyetemi tanár hozzá intézett felkérésre 
három nyilvános felolvasást fog tartani két heti idő-
közökben: a liberalizmusról, a szocializmusról és a 
bolsevizmusról. Az elsőt, a liberalizmusról e hó 20-án, 
vasárnap délután 4 órakor tartja a szegedi kereske-
delmi és iparkamara nagytermében. Az előadás nyilvá-
nos, hol minden érdeklődő szivesen látott vendég, csak 
pontosan jelenjék meg. Belépés dijtalan. 

— Megnövekedett a munhátkeresők számi. 
Ezen a héten a hatósági munkaközvetítőnél 
kétszázhetvenhárom munkanélküli jelentkezett, 
hogy foglalkozást kapjon. A nehéz gazdasági 
viszonyok folytán az egyes vál;aIatok és üzemek 
nemhogy ujabb munkasokat vennének föl, ha-
nem inkább a meglevőket is elbocsátják és 
ezért a munkakeresők száma ezen a héten sok-
kai nagyobb, mint az előző hetekben volt. Csu-
pán 76 munkást lehetett elhelyezni a munka-
nélküliek közül. Fellünő nagy a munkanélküli-
ség a gyárimunkásoknál, a kocsisoknál és a 
cselédeknél. 

— Doktoravatis. Az egyetem aulájában pénteken ; 
délben 12 órakor avatták az orvostudományok dokto-
rává Böhm Sándort, a .Magyar zsidó főiskolai hallgatók . 
országos szövetsége*-nek szegedi elnökét. 

— Kigyulladt a budapesti Klotild-palota. 
Pénteken este 7 órakor óriási tüz támedt a fő-
város központjában. A szépségéről hires Klotild-
palotának a Du iá felöli teiőzete gyulladt ki és 
pár perc alatt az egész tetőzet hatalmas láng-
tengerré lett. A tüz következtében a tetőzet be-
szakadt és a lakóknak a padláson elhelyezett 
fölös bútorait, szárításra felakasztott fehérne-
műit, élelmiszereit is lángbaboritotta. A tüz oly 
nagyarányúnak látszott, hogy az összes kerüle-
tekből a tűzoltóság teljes aparátussal vonult ki. A 
tetőzetet és a padlást megmenteni már nem si-
került. A tüzet fél 9 órakor sikerült lokalizálni. 
Kilenc órakor a palota dunai oldalán ismét 
lángnyelvek csaptak föl, amelyet azonban rövid 
időn belül sikerült megfékezni. A kár egyelőre 
felbecsülhetetlen. A tüz oka ismeretlen. 

— Halálozás. Bermann Lajos betűszedő 35 
éves korában, hosszú szenvedés után meghalt. 
A nyomdász-betegség ölte meg a derék mun-
kást : a tüdővész. Halála kartársai körében nagy 
részvétet keltett. Temetése vasárnap délelőtt 10 
órakor lesz a zsidó menházból. 

— Zsirkay rágalmazáel pöre. Ismeretes az 
a rágalmazási pör, amelyet Tölgyes Gyula hír-
lapíró indított Zsirkay János el en, aki a Sze-
gedi Uj Nemzedék-ben két évvel ezelőtt rágal-
mazó cikket irt egy ébredő gyűléssel kapcso-
latban. A legutóbb kitűzőit főtárgyaláson Zsir-
kay nem jelent meg és orvosi bizonyítvánnyal 
igazolla távolmaradását. (Mint később kiderült, 
Zsirkay a tárgyalás napján élénk közbeszólá-
sokkal szerepelt a nemzetgyűlésen,) Juhász 
tanácselnök most ezt az ügyet február 5-ére 
tűzte ki, amelyre, ha nem jelenik meg, elő fog-
ják vezetni Zsirkayt. 

— A Stefánla-SsOvetaég (anyák és csecsemők 
védelmére) vasárnap, 20-án délelőtt 11 órakor a nő-
gyógyászati klinika Fodor-utca 9. sz. I. emeleti tan-
termében dr. Kubinyi Pál egyetemi tanár elnökletével 
intézőbizottsági Ülést tart. 

Leiizléaesebb mübatorokat spifcer mflaazUlos 
kéasíTi legolcsóbban Margit-utca 12. Telefon 7-01. 

— A Szegedi Atlétikai Klnb érlesili tag-
jait, hogy évi rendes közgyűlését f. hó 19-éröl, 
illetve 20-ról, f. hó 26-ra, határozatképtelenség 
esetén f. hó 27 re halasztotta. 

Arany, ezüst, brilliáns beváltás Tóth, Kölcsey-u. 7. 
— Vsaull ktdvexmény orsaágutkövekrtf. A ke-

reskedelmi miniszter értesítette a város hatóságát, hogy 
törvényhatósági utak fenntartásához sztlks&es kő-
iyag vasúti szállításánál harmincszázalékos Uijkedvez-

a 
anyag 
iMoyt ad, 

— Trockij visszavonult? Berlinből jelen-
tik: Tegnap a késő éjjeli órákban Berlinbe az 
a hir érkezett, hogy Trockij teljesen visszavo-
nult, sőt már utódját is kinevezték Kamenetz 
személyében. Kamenetz a forradalomban hadi-
népbiztos volt. Trockij visszavonulásával a vörös 
hadsereg legfőbb parancsnoki állására Budjejen-
nit szemelték ki. 

— A feleség furcsa följelentése. A buda-
pesti rendőrségen megjelent Burger Antalné 
született György Katalin, Burger Antal iroda-
tiszt 25 éves felesége s azt mondotta, hogy 
férje 1921 októberében gyilkosságot követett 
el. Megfojtotta ugyanis Preuss Ármin 72 éves 
magánzót azért, hogy barátnője, egy Jancsi 
Jánosné nevű asszony Preuss lakásához jusson. 
Ezt Burgerné szerint az ura vallotta meg neki, 
aki most is együtt él Jancsi Jánosnéval a la-
kásukon és aki a közös titok miatt nem tud 
szabadulni Jancsinétól. A rendőrség beidézte 
Burger Antalt és Jancsi Jánosnét. Burger azt 
mondotta, hogy ö csak mesét talált ki, mert 
igy akarta biztosítani, hogy Jancsinéval tovább 
is együttélhessen. A két és félévvel ezelőtt 
meghalt Preuss Ármin holttestén most már 
nem lehetne megállapítani, bogy fulladás 
okozta-e a halálát. A rendőrség ezérf igy raás 
uton nyomoz. 

Széna éa sza lma minden mennyiségben 
kapható Szenesi Ferenc Damjanics-utcai széna-
telepén. J78 

Közismert legolcsóbb rövidárus cég Battancs 
Gizella-tér 3. mb 

Mammon s 
rr 

Őfelsége 
a pénz 
dráma napjainkból 8 felvonásban 

hétfőn, kedden, szerdán, jan. 21, 22., 23- áa 

a Korzó Moziban. 
Főszerepben r 

Emil JanningSf 
Dagny Servaes és 

Reinhold S c h ü n z e l . 

Férfi ze f i r ingek 
Férfi f rench ingek 
Férfi oxfopd ingek 
Férfi f rack ingek 
Férfi f ehér pique ingek 
a legjobb minőségben legol-
csóbban Komlóainál, Kölcsey-

utca 3. szerezhetők be. 
Finom selyem nyakkendők, 

kutyabőr keztyük gyári áron alul. 

CIPŐT 7(9 

Gummitalpu fekete. . . 1 6 0 . 0 0 0 
bagaria . . 175.000 

Női box félcipő. . . . 70.000 
» „ „lakkcaplival 75.000 

Robicseknél, Feketesas-utca 16. 

Éves bizonyítvánnyal rendelkező, intelligens és jobb 

modorú háztartási alkalmazottat, 
aki ért a házrtar- trprPKpk 9im.: Széchenyi-Ur 
tás vecatésébec it, KC ICÖC1V . 16, l. emelel. m 


