
S Z E O E D Szeged, 1924 31. 

Az o lasz- jugosz láv s z e r z ő d é s okmánya i . 
Róma, január 30. Ma ese nyilvánosságra 

hozlak nyolc diplomáciai okmányt, amelyek az 
Olaszország és Jugoszlávia közt megkötött 
egyezményre vonatkoznak. Az első okirat ba-
ráti ági szerződést tartalmaz, valamint mindkét 
állam szívélyes együttműködésének alaptételeiről 
szól. A két kormány kö e'ezi msgát arra, hogy 
egymással közöl minden olyan szerződést, amely 
középeurópai politikájára fontos. Kijelen i, hogy 
ebből a barátsági szerződésben semmi o yasmi 
nincs, arri Jugoszlávián k Csehországgal és 
Romániával kötött szövet égét sérti. A Fiúmé-
ról szóló egyezségben, amellyel a harmadik 
okmány foglalkozik, Olaszország elismeri Jugo-
szlávia szuverénitását a Baross'kikötő és a 
Delta Jólött, Jugoszlávia viszont elismeri Olasz-
ország szuverénitását a fiumei kikötő és a 

ropallói szerződésben megállapított vidékek fe-
lett, a megállapodásokbai lefektetett módosí-
tással. Olaszország évi egy aranylira bér elle-
nében ötven évi időtartamra átenged Jugo-
szláviának a fiumei négy kikötőben egy 
medencét raktárépülettel együit. A fiumei pálya-
udvart nemzetközi határfelügyelőségnek ren-
delik alá. A fiumei jugoszláv kisebbségekkel 
szemben ugyanuey fognak eljárni, mint amily 
bánásmódban a dalmáciai olasz kisebbségek a 
fennálló nemzetközi kötelezettségek értelmében 
részesülnek. A megállapodást ratifikáló okmá-
nyokat január 27-től számítva 20 mpon beiül 
kicserélik. 

A 4—8. számú okiratok kisebb jelentőségű 
megállapodásokat tartalmaznak. 

— A drágaság miatt tiz százalékkal fel 
kellett emelni a munkások hetibérét. A 
Szegedi Munkaadók Szövetségének titkársága 
szerdán délelőtt állapította mrg a munkásság 
képviselőivel együtt azoknak a munkásoknak 
erre a hétre érvényes munkabéreit, akik a 
szegedi indexrendszer alapján kapják fizetéseiket. 
A szevedi írd x endszer — a megfelelő be-
helyettesítések után — oklíber 3 ó), amióta 
érvényben van ez a fizetési rendszer, 55 45 
század százalékos drágulást mu a'ott, ugy bugy 
a munkások béreit 55 százalékkal kell felemelni 
október 3-a óta. Mivel az elrnu t héten már 45 
százalék* 1 magasabb bért kaptak, igy mr>st az 
ujabb drágulás miatt tiz százalékkal magasabb 
munkabéreket kapnak. A legu oUö napjkoan a 
közs2Ü<ségle<i cikcex majdnem kivétel n*'kül 
mind megdrágullak. A liszt ára 2500 rM 2800 ra 
eme kedfit, a zsíré 17.000 röl 19 000-re, a 
cukoré 9240 koronáról 11 260 koronára emel-
kedett, a burgonya ötven koronával drágult, a 
tej háromszázzal. A hus nem mozdult a 13 000 
koronás árszintről. 

— A csongrádi merénylAk Ulaint kérték 
fö' védőjüknek. Budapestről jelen ik : A csong-
rádi bombamerény ők le artóztatot jainak hozzá-
tartozói fe keresték dr. Ulain Ferencet és kapa-
citálták, hogy vállalja el a gyilxosság a gya-
nusioitak védelmét. Ula<n a kapacitdásnak en-
gedett és megígérte, hogy még e h ten leuta-
zik Csongrádba és a vádiratokat áttanulmá-
nyozza. Ki fogja muatni, hogy a letartóztatás 
egyoldalú módon folyt le s csupán az ügyész-
ség vádinditványára. 

Műbutorokat készit Spitzer, Margit-utca 12. 

A háziasszonynak most a legtöbb gondja 
van Nincs főzelék, nincs gyümölcs, a cukor, 
liszt, toj-'s drága. A ta^arékus háziasszony a 
Meinl-üzletbe 6iet, hogy legfinomabb Meínl-
jamet é* gyümölcsízt, kompottot, makarónit, 
levestésztát és főzelékkonzervet a legolcsóbb 
napi áron vásároljon. 

Jegyek elővételben 

már válthatók! 

legyek elővételben 

már vá'thatók l Steinach tanár 
tudományos filmje 

H H H ifjitás problém 
Bemutatásra kerül február 4-tH, hé főtől keydve 

a Korzó Moz iban . 
A film magyarázó szövegét, valamin* a cenzúra bi ottság által elrendelt s az előadások előtt 
tartandó magyarázó bevezetést dr. F A R K A S BÉLA egyetemi ranár tar ja. A cenzúra 
bizottság hatarozata értelmében a filmet C S Í K I * P C C P I Ö T f C K r i É K * m é S 

pedig külön a férfiaknak és külön a nőknek szabad bemutatni. 

Fél 5 órai előadás a n őknek . Fél 7 és fél 9 órakor a fé r f iaknak lesz bemutatva. 

Állandó képkiállítás 
Megtekinthető vételkényszer 

nélkül Freimannál , 
Takaréktár-utca 8. Speciális 
képkere-ező műhe ly . *l7i 

— Kézimunkaadománv a fogadalmi temp-
lom j»var«. Kosztolányi Gyuláné szerdin dél-
előtt rendki ül szép és ér ékes csip<ete itőt 
adoit át a f 'ispánnak azzal, hogy azt a fogadalmi 
templom javára értékesítse. 

— Aki revolverrel akart hadisegéiyt kapni. 
Dombi Sándor 22 éves napszámos állott ma a 
szegedi törvényszék Vild tanácsa elölt. Az 
ügyészség zsarolás és közokirstbami«itás büntette 
miatt emtlt ellene vádat, mivel Dombi 1918 
novemberében Főideák község jegyzőjének: 
Csuppon Endrének irodájába erőszakkal bement, 
az Kjiót becsukta, kulccsal lezárta, mejd a 
kulcsot kivette a zárból. Energikus hangon ki-
jelentette, hogy ő nemzetőr és 100 korona hadi-
segély kiadását kérte. Amikor a jegyző ezt az 
indokol tlan követelést nem akarta teljesíteni, 
D >mbi elővette a revol/erét és agyonlövő sel 
fenyegette meg a jegyzőt, amikor is Csuppon 
kény tt len volt ki>d>i a száz koronát. Az okirat-
hamisítás büntettél azzal követie el a vádlott, 
hogy ugyancsak a forradalmi időkben annak 
ellenére, hogy a katonai le*zerelé i di|at egyszer 
már fölvette, a 360 koronát i<roét fel akarta 

venni és ezért leszerelési igazolványára rá-
harr i-itolta, hogy még nem vette fel a leszerelési 
illetéket. A vádlott azzal védekezett, hogy a 
revolverét ő nem fogta rá a jegyzőre, csak 
„megfogta* és akkor nagy nyomorban volt. 
Néhány tanú k>hallgatása után az elnök ki-
bírd it e a bíróság ítéletét, <>mely szerint bűnös-
nek mondotak ki Dombit a zsarolás éi sz 
okirath misitas vétségében és ezért nyolchónapi 
börtönre ítélték. A bióság az enybitó szakaszt 
alnaimazt*, tekintettel a vádlott igen alacsony 
értelmi fokára, a ié<i esetre és a forradalmi 
időn h ngu a»*r«. Az itélet joge'ős. 

— FBletnelték ax anyakönyvi kivonatok ille-
tékét. A pénzügyminiszter rendeletet adott ki, amely-
nek értelmében az anyakönyvi kivonatok illetékét ooo 
koronában, a családi értesítők illetékét pedig annyiszor 
5ooo koronában állapította meg, ahány születést, há-
zasságot, vagy halálesetet tanúsítottak. 

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

— A cseh népszámlálás végleges ered-
ménye. A cseh állami statisztikai hiva'al most 
adta közzé a n'p^zámlá'ás végleges eredmé-
nyét: Csehország és az általa megszállott terü-
letek összes lako*ainak a száma 13 613.127, 
Ebből külföldi 238808, cseh és töt 8,760937, 
német 3,123 127, magyar 745 431, orosz 461 849, 
zsidó 180.855, lengyel 75 853, jugoszláv 2108, 
román 13 975, cigány 8446, egyéb 1345. 

— KS*zönetnyilvánitáa. A szegedi szociáldemo-
krata pártnak és a szervezett munkásságnak, úgyszin-
tén mindazoknak, akik felejthetetlen férj, il etve apa 
temetésén részvételükkel mélységes fájdalmukon e l -
hitettek, valamint mindazoknak, akik a rájuk váró nél-
külözések enyhítésére pénzbeli segélyt nyújtottak, ez-
úton is hálás köszönetei mond az elhunyt Szabó János 
családja. 

— A Msra-nvomda — magánvállalat. A 
Szeged folyó hó 29 iki számában „Indítvány a 
hatósági húsüzem m gszün etésére" címen meg-
j lent cikkében megemlíti a „Mars"-nyomdá is, 
amelyről azt irta, hogy katonai üzem. Zacharids 
György, volt repülőlőhadnagyt 1 most levelet 
kaptunk, amelyben ktjelen i, l'ogy az egykori 
Körletnyomda helyén ma Zachariás György 
„Mars" grafikai müintéze'e, törvényszékiig be-
jegyzett magáncég működik, amint erről az 
iparhatóságnál, a királyi lörvényszéki céghiva-
talná', vagy a városi ídóhivatainál bárki meg-
győződhetik. 

A Sz IKE sportoszt í lya, nagy katona- és 
cigányzenés farsangi bálja f. é i február hó 
3-án, vasárnap este 9 órii kezdettel a Tisza-
szálló nagytermében lesz megtartva. A bál 
iránt oly nagy érdeklődés mutatkozik Szeged 
város társadalmának m nden rétegéből, hogy 
a „SzIKE" bálja, a szezón legsikerültebb far« 
sargi mulatságának ígérkezik. A meghívók 
szé küldettek s az eseileges véletlenen muló 
elmaradásokért elnézést kér és kívánságra 
a báliroda, a 16—04. és a 1284. számú telefo-
nok utján szivesen szolgál meghívóval és fel-
világosítással a rendezőség. 

Fel kérj fik előfizetőinket, szivesked jenek a 
kés delmes, vagy rendetlen lapkézbesitésről a 
kiadóhivatalt telefonon (Telefonszám 13-33) 
értesíteni, hogy a pontns kézbesítés iránt hala. 
déktalanul intézkedhessünk. 

L A C K C I P Ó T 
már 9 0 ezer koronáért, 

ANTILOP CIPŐT 
már S S ezer koronáért 
vásárolhat elsőrendű anyagból 

Csipeinél, 
Szeged, Iskola-utca 18. sz. 9M 

A MODERN 
KAUCSUKIPAR 

BEMEKE 

KARTELLEN KIVÜL 

ínyencek figyelmébe! 

Camembert 
sajt d a r a b j a 1 6 0 0 k o r ona 

egyedüli árusítási helye a 

Központi Tejcsarnok rt. 
, fióktejcsarnokai. *> 
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