
Szeged, 1924 február 5. S Z E O E D 

— Halálozások. Bérczy Béla városi tisztvi-
selő vasárnap délben 62 éves korában hirtelen 
e'hunyt. Eletében i\em volt beteg, most szív-
szélhűdés oltotta ki szorgalmas, becsületes éle-
tét. Régi szegedi családból származott, atyafi-
ságban élt a város sok patrícius famíliájával. 
Az őse (a Szilberek) valamikor az Aignerekkel, 
a Taschlereltke!, a Pfeilstifterekkel jöttek Dunán-
lul német vidékeirőt Szegedre s hosszú évtize-
dek alatt épp olyan matyarokká váltak, akár-
csak a ben szülöttek, sőt ők hoztak uj életet, 
eleven pezsgést, munkakedvet és szorgalmat a 
lassúvá váló magyar erekbe. Bérczy Béla Bo-
kor Pál helyettes polgármesternek volt az iroda-
tisztje, az irodája vezetője, pontos, megbízható, 
lelkiismeretes tisztviselő, akit előzékenységeért, 
készséges modoráért mindenki szeretett és be-
csült, akinek dolga akadt vele. Kedden délután 
4 órakor temetik a Csongrádi-sugáruti gyász-
házból. — A szegedi tanító-karnak gyásza van. 
Meghalt Kövessy József, a népnevelésnek egyik 
legbuzgóbb, Iegpéldaadóbb és legszebb ered-
ményeket elért napszámosa, aki négy évtizeden 
keresztül tanította a kezdő tanuló ifjuságo'. 
Szőregről 40 év előtt került Szegedre és 34 
évvel ezelőtt nevezték ki a belvárosi iskolához 
tanítónak, ahol oly szép eredményeket ért el, 
hogy 1913-ban rábízták az iskola igazgatását. 
Noha élénk tevékenységet fejtett ki a város 
politikai és társadalmi életében, a gondjaira 
bizott iskolát mindig példás rendben vezette és 
irányította. A keze a'ói kerültek ki a legjobb 
előmenetelt tanúsító diákok, akik szerették 
benne a jóindulatu és igazságos pedagógust. 
Pályatársai is becsülték, tisztelték egyenes jel-
leméért és kartársi együttérzéseért és már 20 
év előtt megválasztották a tanítóegyesület jegy-
zőjének. Éviizedek óta tagja volt a köztörvény-
hatósági bizottságnak, disze'nöke a 48 as pol-

i gári karnek. A mult évben a jól megérdemelt 
nyugalomba vonult, de nem maradt tétlenül, 
folyton tevékenykedett s különösen a tanítóság 
ügyeivel foglalatoskodott. Beteg se volt, ma reg-
gel hirtelen ragadta el a halál, munkás életének 
63. évében. — Deutsch Adolfné, sz. Fogel Ida, 
aéhai Deutsch Adolf Máv. ellenőr özvegye éle-
tének 43. évében hosszas szenvedés után el-

hunyt. Leánya, Deutsch Rózsi é í kiterjedt ro-

konság gyászolja. Temetése február 5-én, kedden 

délután fél 4 órakor lesz a Mars-tér 12. n . 
gyászházból. 

— A Somogyi-telep utcáinak amerikaias elne-

vezése. A mérnöki hivatal a tanácsüléseié terjesztette 
a Somogyi-telep utcáinak elnevezési tervét, amely-
nek az az érdekessége, hogy az utcák megjelölé-
sére hires nevek helyett egyszerű római számokat 
használtak. A telepnek egyébként negyven utcája 
van. A terv nagy vitát provokált. A főügyész véle-
ménye szerint ez az amerikai izü, modern utca-
elnevezés nem egyeztethető össze a magyar nép-
lélekkel. Balogh Károly ezzel szemben kifejtette, 
hogy jobb lett volna, ha az egész ország már ré-
gen áttér erre a számrendszerre, ha nem csak az 
utcákat jelölik meg számokkal, hanem a városo-
kat is. Budapest lett volna az „egyes" város Sze-
ged a „kettes", Pozsony a „hármas", Nagyvárad 
a „négyes", Debrecen az „ötös", Kolozsvár a „ha-
tos". A trianoni területcsonkitás következtében igy 
hézagos lett volna a számsor és a hiányzó szá-
mok örök mementóként álltak volna a magyarok 
- A • , t anács a vita végén még is elfogadta 
a mérnöki hivatal tervezetét. 
n v í ^ / r t T S ^ 8 8 ® t é t » é K- Nem tudni, mi 
okból, de hélfőn éj ei ismét mucsai sötétség 
S t Nem y e ! ^ l 'forgalmasabb belváros 
utMit, Nem tudjuk, üzemzavar, vaev szén-
drágaság-e az oka ennek a b o t K n a k d e 

dik°meg.' ^ m á r " a g y o n 

Venizelosz véglegesen lemond. 

Páris, február 4. Venizelosz tegnap a Chicago 
Tribüné athéni jelentése szerint betegágyából 
arról értesítette a kormányt, hogy hétfőn vég-
legesen lemond. A kormány bukásának remé-
nyében a köztársaságiak már arra készülődnek, 
hogy átveszik a kormányt és kikiáltják a köz-
társaságot. 

A francia frank romlása. 
Párisból jelentik: A frank alátámasztásáról 

szóló törvényjavaslat vitájt újból megindult. A 
baloldali szocialisták legjobb szónokai fognak 
felszólalni: ezek kölcsön utján akarják a frank 
további romlását megakadályozni olymódon, 
hogy a kölcsön visszafizetés a német jóvá-
tételi javaslatokkal párhuzamosan haladna. A 
kormány helyzete a mult héthez képest ismét 
kedvezőtlenebbre fordult. 

Lenin utódja Ribow. 
Moszkva, február 4. Az orosz távirati iroda 

jelenti: A szovjetszövetség központi végrehajtó-
bizottsága Lenin helyére Rikowot, a népbizto-
sok tanácsának eddigi helyettes elnökét válasz-
totta meg a tanács elnökévé. Rikow a baloldal 
vezére, georgiai születésű és éppen ezért az 
utolsó napig kétes volt a megválasztása. A vá-
lasztáson Kamenew maradt törpe minoritásban. 

Moszkva, február 4. A szovjet szövetség uj 
kormánya a következő személyekből alakult 
meg: 

A népbiztosok tanácsának elnöke Rikow, 
helyettes és egyben a munka és védelem taná-
csának elnöke Kamenev, külügy Csicserin, 
hadügy Trockij, külkereskedelem Kressin, for-
galom, vasutak, posta Szmirnov, pénzügy Szo-
kolikov, a legfőbb közgazdasági tan les elnöke 
Dzserniczky. 

— Szigorúan büntetik majd az élelmiszer-
hamisítókat A földmivelésügyi minisztérium 
illetékes osztályában már hosszabb idő óta 
folyik az élelmezési cikkek hamisításáról szóló 
törvénycikk módosítása. A hamisítást és a 
hamisított élelmiszernek forgalombahozatalát a 
törvény idáig kihágásnak minősítette. Mint érte-
sülünk, hz uj élelmiszertörvény a büntetési 
téleleket jelentékenyén fel fogja emelni. Illetékes 
körök véleménye szerint sikerülni fog a napról-
napra jobban elharapódzó élelmiszerhamisitást 
és azoknak forgalombahozatalát megakadályozni. 
' — A városi adóhivatal kibővltéae — nem afir-

a tanácsnak. Fodor Jenő tanícsnok a hétfői 
tanácsülésen beterjesztette az adóhivatal átalakításának 
tervvázlatát és bejelentette, hogy az átalakításhoz körül-
belül százmillió korona kellene. A polgármester a kö-
vetkezőképen vélekedett erről a kérdésről: ,Mindnyá-
junkat gondnokság alá kellene helyezni könnyelműség 
miatt, ha ezt megcsinálnánk . . .* A tanács egyébként 
érdemileg nem foglalkozott a kérdéssel, beszélgetés 
közben csupán abban állapodott meg, hogy egyelőre 
mást nem tesz, minthogy május elsejére felmond a 
városi bérház üzletbérlőinek. 

V l ne i e t é ké l Feketénél készíttesse. Telefon lo-72. «g 

A három grácia, Balgaszüz, Mézeskalács, 
Pompadur operettujdonságok kottái kaphatók 
Endrényinél (Kelemen-utca 6.) 

jegeden való működésének negyedszázadot év for-
dulóját. A hitközség egyik legderekabb funkcionirusit 
ünnepli a ubilánsban, aki hadbavonult kol1á*áiti« A™ 
ken keresztül helyettesítve, egyedül l i í a fi f . lt L t ve" 
bati, mint a hétköznapi istentiszteleteket. S / 8 Z O m " 

— Kétezer m u n k á s aztráikia lanuár 21 ín 
Budapesten a Hoftierr és S c h r a n t S a » á r k í , 
munkása megszegte a gyári rendet és winek követ-
keztében az igazgatóság kizárta őket. Az esz-
tergályo8mühely munkásai szolidaritást vállaltak 
társaikkal s 21-én az éjjeli, 22-én pedig 'a 
nappali csoport beszüntette a munkát. Az igaz-
gatóság erre elbocsátotta a gyár összes mun-
kásait az öntőmühüly alkalmazottainak kivételé-
vel. Igy közel 2000 munkás maradt kenyér 
nélkül. Köze l^és még eddig nem történt. 

— Házikezelésbe veszi a város a kémény-
aepréat? A hétfői tanácsülésen hosszú vita 
támadt a kéményseprési dijak megállapítása 
körül. A kéményseprőmes'erek ugyanis bead-
ványt intéztek a tanácshoz és hivatkozva a 
munkabérek emelkedésére, azt kérték, hogy a 
város hatósága engedje meg a kéményseprési 
dijak százhúsz százalékkal való fe'emelését. Dr. 
Turóczy Mihály főügyész fölvetette azt a tervet, 
hogy a városnak házikezelésbe kellene vennie a 
kéményseprést. A terv megnyerte a tanács több-
ségének a tetszését és az a többségi vélemény 
alakult ki, hogy akkor, ha a kéményseprő-
mesterek nem redukálják méltánytalan kíván-
ságukat, átveszi a város az üzemet, mert a kért 
dijak engedélyezése esetén a háztulajdonosok a 
bérbeadott lakásaik után szedett közüzemi pót-
lékból a kéményseprési dijakon kivül mást sem-
mit sem fedezhetnének. A tanács végül ugy 
határozott, hogy a döntést egyelőre elhalasztja. 
Előbb összehasonlítják a békebeli dijakat a 
kéményseprők ál al kért uj dijakkal annak a 
megállapítása érdekében, vájjon nem tulzott-e 
a két tarifa között a szorzószám? De kimondta 
a tanács azt is, hogy már most megkezdi a 
szükséges előkészületeket az üzem házikezelésbe 
vételére. 

Házasság. Konrád Ede (Szeged) házasságot kö-
tött Deutsch Piroskával (Újpest). (Külön értesítés 
helyett.) 

— Adónaptár. Február 15-ig be kell nyujtaniok 
adóvallomásaikat azoknak a cégeknek, amelyek 
az 1922—23. esztendei jövedelem és vagyonadó-
juk ellen helyesbítési kérést kívánnak beadni és 
az ezen célból beadandó vallomásukhoz mérlegü-
ket és nyereség-veszteség számlájukat csatolják. 
— Február 15-ig be kell fizetniök a forgalmi adót 
készpénzben fizető adózóknak, annak az összeg-
nek egyharmadát, amely összeg 1923 október, 
november és december havában fizetett forgalmi 
adó volt. — A mérleg elkészítésétől számított 30 
napon belül társulati adóvallomást kell adniok a 
társulati adó alá eső cégeknek. 

— Koísutány tanár előadása a szocializ-
musról. Nagy számú előkelő közönség jelen-
létében tartotta meg Kossutány Ignác egyetemi 
tanár előadását a szocializmusról a Kereske-
delmi és Iparkamara helyiségében. Kifejtette, 
hogy a szocializmus melegágya a nyomorúság 
A szocializmus igazság, amely megérdemli a 
rokonszenvünket, de rokonszenvünk csak az 
igazságé, nem pedig az igazság révén besur-
ranó visszíéléseké. 

— Megint letartéztattak öt fiatalembert 
az erzsébetviroai merénylet 8gyében. Az 
Erzsébetvárosi-Kör poko'gépes merénylet ügyé-
ben a rendőrség vasárnap délelőtt öt fiatal-
embert állitott elő a főkapitányságon, akiket a 
merénylet elkövetésével gyanúsítanak. Vala-
mennyiüket külön det^ktivszobában helyezték 
el, hogy egymással ne érintkezhessenek. Az 
előállítottak közül kettő már volt a rendőrségen, 
azonban megfelelő bizonyítékok hiánya miatt 
akkor szabadlábra helyezték őket. A rendőr-
ségen valószínűnek tartják, hogy a nyomozás 
most döntő fordulatot nyert. 

EUSrendQ TehérnemBek, kalapok, nyakkendők leg-
olcaobb árban Szende Mihálynál, Kelemen-u. l2. 8® 

Telefon: 
Igazg. 4—55. 

Február 

Telefon: ^ I 
Pénztár 11-85." Korzó Mozi 

5 Február 6 Február 7 

STEIN ACH 
tudományos filmje 

a megifjiíás problémájáról. 
Steinach tanár tudományos kutatásairól készük eredeti filmfelvételek 6 felvonásban. 

A nemi jellegzetességek fejlődése és megnyilvánulása. - A belső elválasztás. - Nemi átalakulás.' 
Kísérleti és természeti kétnemüség (Hermaphroditismus). - A kor leküzdése. - Megifiítási 

kísérletek. — Az öregség leküzdése az embereknél. I 

A film magyarázó szövegét, valamint a cenzúra bizottság által elrendelt s ez előadások 
előtt tartandó magyarázó bevezetést dr. FARKAS BÉLA magántanár tartja.! 
A conzura bizottság határozata értelmében a filmet csakis F E b N Ő T T C K N E K , 1 

még pedig külön a férfiaknak és külöi a nőknek szabad bemutatni. 

A fél 5 órai előadás »5k részére. Fél 7 és fél 9 órakor a férfiak részérei 

Azonkívül: Téli napok Dániában. vételek 2 felv 


