
S Z E Q B D Szeged, 1924 január 29. 

A debreceni választás. 
Debrecenből jelentik: Hétfőn reggel 8 óra-

kor kezdődött Debrecen III-ik kerületében a 
választás. A városban te'jes nyugalom ural-
kodik, meg sem látszik, hogy képviselőválasz-
tás van. 11 szavazókörzet közül már három 
helyen be is fejezték a szavazást. Eddig össze-
sen 5996 szavazatot adtak le, mig az összes 
szavazók száma 8250. Igy tehát remélik, hogy 
a szerdai napon az urnákat véglegesen be-
zárhatják. Nincs kizárva, hogy pótválasztás is 
les*. Választási atrocitás egyébként sehol sem 
fordult elő. 

A magyar értékpapírokat ki akarják 
zárni az osztrák pénzpiacról. 

(A Szeged budapesti tudósítójától.) A Deviza-
központ vezetöie és az Oiztrák Nemzeti Bank 
vezetője közölt hétfőn hosszabb tárgyalás volt. 
Az ellentét meglehetősen kiélesedett. A bécsi 
piacon most már nemcsak a magyar koronát 
nem akarják jegyezni, hanem a magyar érték-
papírokat ki akarják zárni a forgalomból. Ennek 
a kérdésnek egy néhány napon belül el kell 
dőlnie, nehogy a gazdasági életben ez a bi-
zonytalanság súlyos következményeket vonjon 
maga után. 

N a g y 
spiritiszta 

Szellemidézés, kísértetjárás!!! 
az elvarázsolt kastélyban lévő 

„Vén rókák11 klubjában 
Bemutatja: 

MAX LINDER űr 
egy 5 felvonásos bohózat keretében. Ezt megelőzi: 

Három öreg legény 
meg egy kislány. 

Amerikai vígjáték 5 felvonásban. 

CONSTANCE TALMADGE főszereplésével. 

Bemutatja 

a Belvárosi Mozi 
kedden és szerdán, január 29. és 39-án. 

Előadások: Fél 5, fél 7 és fél 9 órakor. 

Házat, földbiztokot, nyaralót, gyü-
mölcsöst, szölöbirtokot, telket, üzletet 

(minden szakmából) elismerten 42 
legelőnyösebben közvetít mindenkor 

^ _ * 1 országos ingatlanok adás-vételi irodája 
L J c L c i l Szeged, Kigyó-utca 7. Telefon 18-04. 

A legkényesebb igényeket is 
kielégíti kötött-szövött-

áru raktáram! 
Nagy választék 

B Á L I ÉS UTCA I 

HARISNYÁK 

ÉS KEZTYÜKBEN 

Komlósinál, Kolcsey-u. 3. 
Reformnadrágok nagy választékban. 

Tiszta selyem 
Cérna flór 
Muslin 
Selyem flór 

Aláirták az olasz-jugoszláv szerződést. 

Rómából jelentik: A Palazzo Chiggi győzelmi 
termében vasárnap délután 2 órakor írták alá 
az olasz-jugoszláv szerződést. A szerződés alá-
írása minden ceremónia nélkül folyt le. A szük-
séges okmányokat még a délelőtt folyamán fel-
vitték a terembe s igy annak aláírása már 3 
órakor véget ért. Az aláírásnál Jugoszláviát 
Nancsics, Olaszországot pedig Portarini kép-
viselte. A tanácskozásnál hozzájárultak a két 
állam között az utóbbi időben felmerült nehéz-
ségek elsimításához. Ezek közül az egyik a két 
állam között levő barátságos viszony fenntar-
tása, a másik Fiume városa hovatartozásának 
kérdése volt. 

— Az iparosok országos nagygyűlése. 
Szombaton kezdődött a fővárosban az iparosok 
országos nagygyüiése. Először az Ipartestületek 
Országos Szövetségének közgyűlésén vettek 
részt az iparosok képviselői. Itt kijelentették, 
hogy a kisiparosság nem politizál. Az országos 
nagygyűlést vasárnap tartották meg a régi kép-
viselőházban, amelyet Pálfy Dániel nyitott meg. 
Hosszasan fejtegette az iparosság helyzetét, msjd 
rámutatott az uj ipartörvény hibáira. Beszéltek 
a kongresszuson FrÜhwlrth Mátyás, Grieger 
Miklós, Perlaki György és Fritz Géza. Ezután 
öt határozati jayaslalot fogadtak el, majd szó 
került a súlyos adóterhekre. Számos felszólaló 
kivánta ezután a kisiparosságra sérelmes intéz-
kedések megváltoztatását. A kongresszuson a 
szegedi íparoiságot Pálfy Dánielen kivül dr. 
Pálfy József, Szabó Gyula, Erdélyt András, 
Gombos István, Jdroly Géza és Szendrényl Giza 
képviselték. 

— Szeretetvendégség. Vasárnap délután a 
Tisza nagytermében jól sikerült szeretetvendégséget 
rendezett a szegedi református egyház. A termet 
Ízlésesen feldíszítették a vendégségre és egyet-
len asztal sem volt, amely üret>en maradt volna. 
A g a . d i g műsorbó l e lsősorban ki kell emelni 

Kdrpdthy Grnö g i tárművész nevét, aki bámu la ' os 

technikával és mély áterzéssel néhány mesferien 
előadóit dallal valóban felejthetetlenné tette 
ezt a meleg délutánt. Némety Ferenc hegedült, 
Antóny Károly zongorázol!, Kmetty Ilonka opera-
áriákat énekelt, dr. Kolozsváry Buint egyetemi 
tanár pedig értékes és érdekes előadást tartott 
a kereszténységről. Bakó László lelkész meg-
kapó szavakkal nyitotta meg a műsort és az ő 
nevéhez fűződik a délután nagy sikere is. 

—A betegsegélyezési járulékok fölemelése. 
A hivatalos lap vasárnapi száma közli a nép-
jóléti miniszternek a betegsegélyezési járulékok 
fölemeléséről szóló rendeletét. Eszerint az 
átlagos napibér az első napibérosztályban 900, 
a másodikban 2700, a harmadikban 4500, a 
negyedikben 6300, az ötödikben 8100, a hato-
dikban 9900, a hetedikben 11.700, a nyolcadik-
ban 13 500 korona. A betegségi biztosítási 
járulék az első nap;bérosztályoan heti 378, a 
másodikban 1134, a harmadikban 1890, a 
negyedikben 2646, az ötödikben 3402, a hato-
dikban 4158, a hetedikben 4914, a nyolcadik-
ban 5670 korona. Háztartási alkalmazott beteg-
ségi biztosítási járuléka oly háztartásokban, 
amelyekben kettőnél tebb ily alkalmazottat nem 
foglalkoztatnak, az első napibérosztályban heii 
66, a másodikban 192, a harmadikban 318, a 
negyedikben 444, az ötödikben 570, a hatodik-
ban 696, a hetedikben 822, a nyolcadikban 948 
korona. 

— A polgármester Budapestre utazott. Dr. 
Somogyi Szilveszter polgármester hétfőn dél-
után Budapestre utazott, ahol résztvesz a vá-
rosok kongresszusának választmányi ülésén. A 
szerdai közgyűlésre azonban visszaér* ez k. 

— Egyetemi tanárból — kórházi főorvos. 
A népjóléti miniszter dr. Zachar Emilt, aki 
tizennégy év óta magántanára a Ferenc József-
tudományegyetemnek, a győri közkórház fő-
orvosává nevezte ki. 

— A szociáldemokrata pirt gyásza. Szabó 
Jtoos textilmunkás, a szegedi szakszervezetek 
titkára vasárnap délelőtt 10 órakor harminc-
kilencéves korában meghalt — lüdővészben. A 
korán elhunyt ambiciózus munkásvezér teme-
tése kedden délután négy órakor lesz a Kór-
ház- és a Kertész utca sarkán levő gyászházból. 

— Szabadlábra helyezték a csongrádi 
bűnügy négy vádlottját? A déli órákban el-
terjedt Szegeden a hir, hogy a vádtanács el-
rendelte a csongrádi bünügy négy vádlottjának, 
Piroska Jánosnak, Sági Jánosnak, Sági Rókus-
nak és Forgó Ferencnek a szabadlábra helyezé-
sét dr. Széchenyi István védőügyvéd beadványa 
alapján. Dr. Széchenyi a vádtanácshoz intézett 
beadványában arra hivatkozott, hogy az emii-
tett vádlottaknak a bünpörben legföljebb bűn-
részes- bünsegédi szerepük lehet, maximális bün-
tetésük igy egyévi fogház, tehát vizsgálati fog-
ságuk további fenntartása indokolatlan. Dr. 
Széchenyi István érdeklődésűnkre kijelentette, 
hogy a vádtanács hétfőn délben nem döntött, 
mert a referens biró nem készült el az anyag-
gal és igy kedden reggel hozzák csak meg a 
dönléit. A négy merénylő szabadlábra helyezé-
sének hirét léhát csak fenntartással közölhetjük, 
pedig megbízható helyről nyert értesülésünk 
szerint a vádtanács hétfőn délben valóban 
meghozta döntését. A vizsgálat során egyébként 
megállapították, hogy a merénylet fölbujtófa 
Fülöp Andor volt és az eredeti szereposztás 
szerint Bölönyinek kellett volna a bombát be-
dobnia. Bölönyi azonban az utolsó pillanatban 
visszalépett és igy hárult a feladat Sinkóra. 

— „Valaki", Valaki beadványt intézett a város 
tanácsához. Nevét nem irta alá, ezzel a tág meghatá-
rozással helyettesitette, hogy „Valaki". Beadványában 
arról értesiti a tanácsot, hogy a hadirokkantak az ál-
taluk bérelt bérszékeken aránytalanul sokat, évente leg-
alább húszmillió koronát keresnek és Jövedelmük nem 
áll arányban azzal az összeggel, amit a városnak fizet-
nek bér lejében. Ezt a bért az árvaház kapja, tehát 
végeredményként az árvák károsodnak. A tanács hétfőn 
foglalkozott a névtelen beadvánnyal és kimondotta, hogy 
mivel a HADRÜ/Vval kötött bérleti szerzédés csak 
november elsején jár le, határozathozatalra van még 
ideje bőven. 

Arany, ezüst, brilliáns beváltás Tóth, Kölcsey-u. 7. 

— Kútfúró szerszámokat vesz a város. A 
tanács a mérnöki hivatal előterjesztésére elha-
tározta, hogy huszonhétmillió koronáért ártézi 
ku'.ak fúrására és tisztítására szükséges szer-
számokat vásárol, mert ezentúl a kutak jókar-
ban tartását házilag elvégzendő feladatnak 
óhajtja tekinteni. 

Műbutorokat készít Spitzer, Margit-utca 12. 

HIRDETÉSEKET és kommünikéket felvesz a 
SZEGED kiadóhivatala (Deák Ferenc-utca 2) 
és a DELMAGYARORSZÁG NYOMDA (Petőfi 
Sándor-sugárut 1). 

és lego lcsóbb 
zománcedények, konyhafelszerelések, varrógépek, alkat-

árakbanSzántó Lajosnál, SnMozÍ 

I 

AMODEBN 
Kaucsukjpar 

REMEKE 

KABTELLEN KÍVÖCr 

jackó Cici és 

főszereplésével: Mátray Béby 

^ ^ - Egyidejűleg: 
E T DSZ Rodolfó Valentinó és Ágnes Ayres-sal 

csütöriöktől A B E L V Á R O S I M O Z I „MAMMUT" műsorán. 


