íreeed,

október

Vértanúk.
SZEOED, október 5.

Tizenhárom férfi daliás alakja
bukkan ismét elénk a magyar mult
októberi kódéból. Tizenhárom férfi
példája ragyog felénk a mult borulatából, tizenhárom férfi önfeláldozó
vértanuságának emléke, amely szent,
mint a régi keresztény mártíroké.
Mert ez a tizenhárom magyar férfi
is egv nagy gondolatnak harcos hóse
és áldozatos mártírja voit, akik a
csaták ttlzében és a bitók árnyában
egyaránt rendülellen hűséggel és
bátorsággal szolgálták az
Eszmét,
amelynek megvalósítására felesküdtek. Ez a Gondolat sokáig, hosszú
évtizedekig az ö példaadó haláluk
után is csak ige és eszme maradt
és győzelme, megvalósulása egészen
reménytelennek látszott akkor, mikor
egy borongó októberi napon a gyászszekér kivitte őket az aradi vár sáncai alá, a bitók és fegyverek elé.
Egy levert ország hamuszürke ege
borult föléjük és egy megölt ország
könny és vérharmatos földje fogadta
be őket. A gyászdobok pörgése
mintha egy nemzetet kisért volna a
vesztőhelyre és a legenda szerint
felhangzó Gotterhaite mintha a százados küzdelmekben eívérzeni látszó
magyar függetlenség és nemzeti öncélúság halálindulója <ett volna.
Damjanich, Nagy Sándor, Kiss
Ernő, Leiningen, Pöltenbsrg, Aulich,
Knezics, Schweidel, Török, Lázár,
Lahner, Vécsey: amiért ők azon a
tragikus öszeleji napon a halálba
indultak, a mi tragikus időnkben
mégis megvalósult: Magyarország,
minden gyászában és romjaiban
mégis független ország és ennek a
ma még keserves és fájdalmas függetlenségnek kivívásában az a tizenhárom is közreműködött. Igen, ma
még keserves és fájdalmas ez a
függetlenség, de annál becsesebb
és anr.ál több okunk és jogunk van
rá, hogy boldogítóvá és diadalmassá
tegyük. A vártanuk teljesítették kötelességüket, most rajtunk a sor, e
csonka, vértanú ország élni akaró
nópén, hogy tegyük meg, ami emberileg megtehető. Hinni kell, mint
ahogy Ok hittek, remélni, mint ahogy
ők reméltek és küzdeni, ahogy Ők küzdöttek. A magyar kultura legnemesebb és legerősebb fegyvereivel kell
ezt a küzdelmet megvívnunk és ezeket a fegyvereket a világ semmiféle
ellensége sem csavarhatja ki kezünkből, csak a magunk tehetetlensége és
kicsinyessége.
Kulturánk fölénye menthet csak
""eg és viheti diadalra ezt a nemzetet, az a fölény, amely a tizenhárom aradi vértanú halálában épp
olyan dicsőségesen
csillan ' meg,
mint Kossuth és Petőfi igéiben,
mint ezer esztendő minden maradandó tényében és gondolatában. Ez
mind a mienk és ez mind velünk
küzd és győz, ha mi rem hagyjuk
cserben magunkat.
Vértanúink emlékével és jövendőnk
reményével szivünkben, előre, bátran,
keményen, halálig rendületlenül I

Ára 2 korona.

Csütörtök, II.évf.,229

arám.

Pált halálra Ítélték, Fényes Nehézségek az e g y s é g e i párt
megalakítása körül.
Lászlót felmentették és szabadA k i s g a z d a p á r t hallani sem akar
lábra helyezték.
az egyesülésről.
GHrtner 14 évi fegyházat kapott, V á g ó t felmentette a biróság. — Ítélethirdetés a Tisza-pörben.
BUDAPEST, október 5.
(Saját tudósítónktól.)

Óriási érdeklődés előzte meg a
hosszú ideig húzódó Tisza-pör mai

itéletkihirdetését. Kilenc óra negyven
perckor kezdett hozzá Gadó elnök
az ítélet kihirdetéséhez, a m d y igy
szól:

A magyar állam nevében 1
A budapesti királyi büntetőtörvényszék a gyilkosság miatt vádolt
Kéri Pál és társai bűnügyében a
vád és védeiem meghallgatása után
a következőképpen itélt:
Kért Pál 39 éves, budapesti születésit és illetőségű lakos,
magyar
anyanyelvű, izraelita vallású, nőtlen,
katonai szolgálatot nem
teljesített,
gimnáziambt és kereskedelmi akadémiát végzett, gimnáziumi érettségivel
biró, vagyontalan hirlapiró, vádlottat,
mint a btkv. 69. §. 1. pontja szét inti
f e l b u j t á s és 1919 november 5. óta
vizsgálati fogságban lévő GSrtner
Marcel 37 éves, izraelita
vallású,
nős, volt katona, állítólagos vegyészmérnök, vogyontalan vádlottat, mint
a btkv. 69. §. 2. pontja
szerinti
b ű n s e g é d e t bűnösnek mondja ki a
btkv. 278. §-dban
meghatározott
gyilkosság
bűntettében.
Mert Kéri Pál az időközben megszökött Csernyák Imrével Tisza István megölését előre elhatározta. A
gyilkosság végrehajtásának módját,
idejét és összes körülményeit Csernyák Imrével megvitatta és megállapította a tett végrehajtására alkalmasegyéneket. Dobó Istvánt, HorvdthSanovics Tivadar Sándort és egy
Müller, másnéven Kundecker nevü
tengerészt terveinek megnyervén, rábeszéléseivel aggályaikat eloszlatni
igyekezett.

Majd 1918 október 31-én délután
4 és 5 óra között az Astoria-szállóban a fentnevezettekkel, továbbá
Pogány Józseffel, Hüttner Sándorral,
Sztanykovszky Tiborral, Gürtner Marcellel és egy Láng nevű zászlóssal,
Csernyák jelenlétében a gyilkosság
tervét részletesen ismertette, a szerepeket kiosztotta és őket autókon
gróf Tisza Istvánnak a Roheim-villában levő lakásába kivezette és ezáltal valamennyi fentnevezettet előre
megfontoltan rábirta Tisza meggyilkolására, aminek alapján ők október 3i-én délután 6 óra tájban
Tisza Istvánnak lőfegyver utján való
megölésében résztvettek.
Gürtner Marcel pedig 1918 okfóber 31-én délelőtt 11 óra tájban az
előre megtörtént megbeszélések érteimében Tisza lakásának környezetét kikémlelvén, Tisza hollét ít megtudakolta és ugyanaznap délután 4
és 5 óra közölt az Astóriában Kérinél megjelent és Kérinek az ott
összegyültekkel Tisza
megöletése
tárgyában folytatott megbeszélésen
résztvett és a nevezettekkel Tisza
lakására kiment és ott a Kéri által
neki kiosztott szerep szerint, a villa
előcsarnokában őrt állott, amely cselekményével, előre megfontolt szándékkal, bűnsegéddé vált a gyilkosság bűntettében.

Ezért a biróság Kérit, mint felbujtót kötél általi halálbüntetésre, Gártner Marcalit pedig a büntetőtörvénykönyv
278., 272., 66. §§-ai alapján mint bűnsegédet tizennégy évi
fegyházra é s tiz évi hivatalvesztésre Itálte.
Ebből 1 évet és iO hónapot kitöltöttnek vesz a biróság. A vádlottakat
kötelezi a felmerült 18.863 korona
43 fillér megfizetésére, amit azonban

a bíróság behajthatatlannak nyilvánít.
Az 1919 november 24-től
vizsgálati fogságban lévő
Fényes Lászlót é s Vágó-Wilhelm Jenőt az ellenük emelt
vádak alól a bíróság felmenti é s azonnali szabadlábra herésüket rendeli el.

Az itélet kihirdetését a hallgatóság
halk éljenzéssel fogadta.
— Éljen a biróság! Éljen Gadó
István! - kiáltozták.
Ezután rátért Gadó István a négyszáz gépírásos oldalra terjedő indokolás felolvasására. Az indokolás
szerint megállapítást nyert az, hogy
a gyilkosság politikai gyilkosság volt.
Azok közül, akik ellen ebben az ügyben vádat emeltek, Friedridi Istvánnak a közvádló elégtételt adott akkor,
amikor kijelentette, hogy-vele szemben nem kívánja folytatni az eljárást,
de tartozik a biróság ennek tényként j
való megállapításával Fényes Lászlónál is, akire még annyit sem lehe- J

tett rábizonyítani, hogy a gyilkosság
elkövetéséről tudott volna Azután
Kéri szerepére tért át, amellyel hoszs^abb ideig foglalkozott.

fiatárvédelmi intézkedéseket
tesz J u g o s z l á v i a .
BELGRÁD, okt. 5. (Saj. tud.) Az
albán és magyar határ mentén levő
kritikus helyzet
következtébe^, a
hadügyminisztériumban
értekezlet
volt, amelyen Bazavics vajda, vezérkari főnök is résztvett. A hadügyminiszter jelentése után elhatározták, hogy a kormány minden szükséges intézkedést megtesz.

BUDAPEST, október 5.
(Saját
tudósítónktól.)

A nyugatmagyarországi események
háttérbe szorították a belpolitika kérdéseit. A kormány, hir szerint, megkapta a meghívást a velencei tárgyalásokra. Gróf Bánffyn
kivül a
tárgyalésokon résztvesz valószínűleg
gróf Bethlen miniszterelnök is, akinek külföidi utja miatt későbbre
marad az október derekára tervezett
belpolitikai akció.
Az egységes párt megalakításának
akciója is fordulóponthoz
jutott,
mert az edd.'gi bizalmas tárgyalásokon tisztázódó
hogy az eddigi
terv alapján az egységes pár ot megalakítani aligha lehet.
A kisgazdapárt intranzigens, szabad királyválasztó és
demokrata
többsége hallani sem akar
arról,
hogy Andrássy Gyulával és a kereszténypárt harcias legitimista csoportjával egy pártban egyesüljön. A
kisgazdapártnak ebben a jelentékeny
csoportjában általában
ugy képzel k, hogy az egyik oldalon a demoktata világnézetűek és a szabad
királyválasztás elvének alapján állók
álljanak, mig a másik oldalon a
konzervatív arisztokrata politikusok
és legitimisták foglaljanak helyet. A
baranyai választásoknál a párt csak
azokat jelöli, akik fentartás nélkül a
szabad királyválasztás elvét vallják
és erre nézve reverzálist akarnak
adni.
A kisgazdapártnak jelenleg 97
képviselötagja van, akik közül —
hir szerint — csak kettő nem kötötte
le magát a király kérdésnek a szabadválasztás rtián való rendezése mellett. Ezek Tomcsdnyi Vil.r.os Pál és
gróf Széchenyi Viktor. Valószínűleg,
hogy őket is felszólítják a nyilatkozattételre. A vidékről ' is kezdik
rászorítani a kisgazdapártot a demokrata politikára.

Tehetetlen az ántánt.
PARIS, okt. 5. (Saj. tud.) A Journal
a nagykövetek értekezletének az olaszországi tárgyalásokra vonatkozó határozatára megjegyzi, hogy a
nagyhatalmak
eltűrik a
békeszerződés
megszegését és erre ez a határozat
jellemzőbb, mint a felsősziléziai kérdés. A lap azt tartja, hogy a nagykövetek értekezletének tegnapi határozata súlyos csorpa az ántánt presztízsén. A kisántánt meg akarta oldani
a konfliktust a két dunai állam
között és meggátolták
szándékát
Olaszország javára. A római kormány
elérte azt, hogy Albániában elismerjék az olasz fenhatóságot és most
Középeurópára is ki akarja terjeszteni befolyását. Ennek a politikának
fontos céljai vannak, de komoly
veszélyt is rejtegetnek.
Franciaországnak nem vethetik szemére,
hogy nem támogatja Olaszország
kívánságát.

Snced, 1921 október 6,
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Horthy kormányzó
Pécsett.
PÉCS< okt. 5. (Sgj. tud.) Az Est
irja: Horthy Miklós kormányzó ma
reggel 9 órakor érkezett meg Pécsre.
Kíséretében voltak Bartha Richárd, a
kabinetiroda fónöke. Ambrázy osztálytanácsos, Láng Boldizsár ezredes, a
kormányzó Katonaiirodájának fónöke,
Görgey Gyflrgy alezredes, testőrparancsnok," vitéz igmándi Hegyessy
Béla testőröm^gy, Magasházy László
őrnagy, első szárnysegéd. A kormányzó vonatán utazott Pécsre gróf
Ráday Gedeop belügyminiszter és
Nádassy Imre országos főkapitány.
A kormányzó a Himnusz hangjai
mellett lépett el a disszázad arcvonala előtt. A városi és vármegyei
előkelőségek élén Kiszelyi Gyula
kormánybiztos üdvözölte a kormányzót. Az üdvözlő beszéd alatt a szomszédos mezőn felállított ütegek díszlövéseket adtak le. A beszédre a
kormányzó a következőket válaszolta:
— Köszönöm a hozzám intézett
ünnepélyes j a v a i t . Sokáig kellett
várnom erre a petcre, hogy eljöhessek Baranya derék népéhez és magam is tanuja legyek szeretett véreim
örömének. Meg vagyok győződve
arról, l ogy megőrizek szivükben a
megpróbáltatás alatt is hűséges odaadásukat az édes haza iránt cs bizom
abban, hogy a felszabadult területek
népe erős támasza lesz sokat szenvedett országunknak. Ez fáradtságos
munka lesz. Nehéz küzdelmek varnak ránk, de ha a magyar szivek
összeforrnak és a magyar kezek
egymásra találni k, nyugodtan nézhetünk a jövő elé. Felemelt fővel,
bátor szivvel indulunk azon az utón,
amely az ország ujabb felvirágoztatása felé vezet.
A kormányzó beszédét lelkes ünneplés kisérte. Ezután Kiszely Gyula
bemutatta Őfőmé tóságának a vármegye és a város előkelőségeit és
vizelő egyéniségeit.

Betoárosi Mozi
Ma, szerdán utoljára
a V í g s z í n h á z nagysikerű darabja!

KÉK RÓKA.

Herczeg Ferenc világhírű vígjátéka 5
felvonásban. — A stockholmi Svenskagyár kitűnő feldolgozása. Szereplők:
TORA TEJE, ANDERS WAHL, LARS
HAUSON.'
Azonkivül:

Walewska grófnő.

Regény Napoleon téli hadjáratából hat
felvonásban. Főszereplő: Hella Moja.
Előadások fél 5, fél 7 és fél 9 órakor.
Csütörtökön, csak egy napig

fcgU magányos síp.

SzinmU 5 felvonásban. Rendezte: JOE MAY, a

^ V E S S f c

Pfllft

M R Y .

Azonkivül:

Frldolln, mini genflemann.

Kitflufl amerikai burleszk viiJátik 2 felvonásban.
Pénteken, szombaton és vasárnap:

IOOI É J S Z A K A .

A keleti mesevilág tökéletes tükre, Kelet
misztikumainak, pompás életképeinek iiu
megelevenitése 7 felvonásban. A szines
kinematográfia legmüvésziesebb filmje I
Azonkivül;

Fridolin, mint

gentlemann.

Burleszk vígjáték 2 felvonásban.
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Egyetemi tankönyvek

összes fakultásra mt jirk*zt«k
K o v á c s H e n r i k k8. y vk.r.,k.dé,éb.
Kölcsey-utca 4. IQSQ Telefon 10—48.

a Széchenyi-téri
Anglia ellenzi a velencei konferenciát A tanya népe
vásáron.

— A nagykövetek tanácsát illeti szerinte a döntés joga. —
BUDAPEST, okt. 5. (Saj. tud.)\
Párisból jelenlik Az £sf-nek: Bizonyos párisi lapok a sorok között
sejtetik, hogy Anglia n>m járult
hozzá Toretta márki közvetítő akciójához. A Daily Telegraph diplomáciai tudósítója ugy, értesül, hogy
Anglia megadta ugyan beleegyezését, de nem tartja kívánatosnak,
hogy Ausztria és Magyarország képviselői szabad kézzel jelenjenek meg Velencében, ahol az agresszívebb fél engedményeket fog kicsikarni a gyengébb
féltől. Ez c--ak késleltetné a trianoni
békeszerződés végrehajtását és éppenséggel szétmarcangolná
a trianoni
határokat. Ezt akként kell megakadályozni, hogy az
összejövetelnek
csak tanácskozási jelleget kölcsönözzenek, a végleges döntést pedig a
nagykövetek tanácsának tartsák fenn.

Magyarország eleget tett
kötelezettségének.
SOPRoN, okt 5. (Saj. tud.) A
M. T. 1. jelenti: Nyugatmagyarorszig átadási jegyzőkönyvének aláírása után Ferrario tábornok, a tábornoki bizottság nevében Hegedűs
Pál altábernagyhoz meleghangú beszédet intézett. Annik a meggyőződésének adott kifejezést, hogy
Magyarországra szép és dicsőséges
jövő vár még, mit a jelenlevő ántánt
tábornokok valamennyien
szivböl
kívánnak. A tábornokok magyarországi tartózkodásuk ideje alatt
megtanulák becsülni a magyar népet. A jegyzökönyv, amelyet tegnap
aláirtak, egyébként azonos azzal a
jegyzőkönyvvel, arnelyet augusztus
29-én, az átadás eredetileg tervezett
napján kellett volna aláírni. Az ántánt tábornokok a jegyzökönyy aláírásával igazolták, hogy Magyarország a trianoni békeszerződésben
foglalt kötelezettségének eleget tett.
Kivonultunk.

bizoltság kezébe történt hivatajos
átadását illeti, bécsi ántántkörökben
tudják, hogy ennek a ténynek egyelőre csupán formális jelentősége van
és be kell várni vájjon a bandák is
elhagyják- e Nyugatmagyarországot.
Hir szerint a tábornoki bizottság
megkísérli, hogy Ostenburg
csapatával tisztítsa meg Nyugatmagyarorszájzot a felkelőktől.
BÉCS, okt. 5. (Saf tud.) A Mittagszedung
közli, hogy a v soproni
tábornoki bizottság magatartása ulán
Ítélve, az ántánt teljfsen egyetért a
nyugatmagyarországi ügy ezen problematikus megoldásával, ugy, hogy
Ausztriának nem marad más hátra,
mint a papiros-tiltakozás.
A Benessel folytatott tárgyalasok alkamával
a magyar miniszterek kijelentették,
hogy Nyugatmagyarország sima átadásáért csak akkor kezeskedhetnek,
ha a közvetitő-akció eredményre,
vezetne, amely őket a magyarországi
lakosok előtt a felkelőkkel szemben
igazolná. Benes a dillenia megoldását abban találta, hogy a magyar
kormánynak indítványozta Sopron
kiürítését a csehek garanciája mellet, hogy a kiürítés után
Sopront
visszacsatolják Magyarországhoz.
A
magyar kormány, ugy látszik, talált
egy harmadik kivezető utat. "De fakto
megtartja Sopront és mégis tárgyalásokba bocsájtkozik a trianoni békeszerződés megváltoztatásáért.
Kesereg a z Abend.
BÉCS, okt. 5. (Saj. tud.) A Pesti
Hirlap irja: Az Abend „Az ántánt
szöve'sége Magyarországgal Ausztria
ellen" címmel azt irja, hogy az ántánt Schober úrból paprikajancsit
csinál, melyen mától kezdve a budapesti iskolás gyerekek is nevetnek.
Nevetni i? kellene azbn, ha Schober
veresége nem volna mindnyájunk
veresége és az egész köztársaság
csapása. Kegyelemre ki vagyunk

ért a magyar gtófi kormányzattal.
Mi itt a teendő? Ha az osztrák
pártok, elsősorban a szocialisták nem
gondolnak arra, hogy azt a gyenge
védelmet, amelyet a hosszú határvédelemben kimerült védörség jelent,
a lakosságnak fe fegyverzésével kellene megerősíteni, akkor el ke'l kéBécsben csak formálisnak
szülve lenni arra, hogy a ma^yirok
tartják az átadást.
egy fczép napon Alsóausztrh t rüleBÉCS, okf. 5. (Saj. tud.) A Neues tére íjpnek, anélkül, ho^y bárki is
Wiener Tagblalt köíli, bogy ami meggátolná őket abban, nogy azt
Nyugatmagyarországnak a tábornoki I cselekedjék, ami nekik tetszik
parancsnoksága
alatt
állomásozó
csendCrzászlóalj tegnap
kivonult
Nyugatmagyarországról,
t
Nagyszentnnháiy községet eddig megszállva tfrtó katonaíág tegnap délután kiüri-elte a kö7séget.

"
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Október 10-én kezdődik a velencei konferencia
A magyar kormány már megkapta a meghívást. — Jugoszlávia nem
vesz részt a tanácskozáson.
BÉCS, okt. 5 (Saj. tud.) A velencei
konferencia e lté< vé^én kezdődik.
A konferencián Della Toretta elnököl.
Résztvesznek gróf Bánffy
Miklós
külügyminiszter és Schober kancellár,
mig Jugoszlávia képviselőjének jelenlétéről, amit hir szerint a jugoszlávok
követeltek, szó sincs.
BUDAPEST, okt. 5. (Saj. tud.)
Eddigi diszpozíciók szerint október
10-én délelőtt 10 órakor kezdődnek
Velencében a tárgyalások.

BUDAPEST, okt 5. (Saj. tud) A
P. H. i r j a : Megbízható helyről ugy
értesülünk, hogy az olasz kormány
meghívása a magyar kormányhoz
már meg is érkezett. Ez a hir még
hivatalos megerősítésre szorul, valószínű azonban, hogy igaz, mert az a
hir, hojy a konferencia október 10-én
kezdődik meg Velencében. Az olasz
kormánynak akkor sürgősen el kell
intézni a meghívásodat.

3 - 4 Intelligens
2 3 X : L T . Á . E3.
fiatalember
és egyéb idegen pénzel, beváltása
Q l e g m a g a s a b b napi áron •
Goitcin Ármin bank- és pénzváltó üzlete

K t B U Z A r , - I É R 7. s z .

„ H C R M C S "
fO ügynöksége

££

biztosító

K H K T E U C H

társaság
KIVÜL.

(esetleg egyetemi hallgató) uri
családnál elsőrendű ebéd-vacsorát kaphat. Vitéz-utca 5. szám,
IL emelet jobbra.
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SZEGED, október 5.
(Saját tudósítónktól.)

A Jerney-palota és a városháza
közötti részén a Széchenyi-térnek
szerdán és szombaton piacot tartanak a szegedi kézműiparotok, akiket
talán inkább házi iparosoknak kellene nevezni. Már októbert irunk és
a fanya népe ilyenkor szokta a télire
való beruházkodását elintézni. Négy
sorban állnak a sátrak és bennük
békésen ülnek az asszonvok, férfiak, néhol a segédek is, .akik
nem sokat törődnek a konkurenciával, bizonyára azért, mert ez
itt amúgy is hiábavaló lenne. A
sátraktól kissé els?ep3ráltan — inkább még a városháza elötfi téren
ácsorognak a subások, kik a gyönyörű varrásu cifra subákat meg
bekecseket a sima aszfaltra terítve,
várják a jászerencsét. Persze, megkérdeztük az árát: 2—3 erer korona a bekecs, suba meg van 5 ezertől egészen 12 ezer koronáig terjedő
árban. Egy magyar neki pyürkőzve
próbál valami barna bekecset. Nyújtózkodik benne," tapogaiji a bőrt,
meg a bélésit ÍF, nem szól egy szót
sem, lehúzza magáról. Mielőtt edébb
állna, mégis megszólal, de csak
ennyit mond: Hát ozt ha elázik?
Van itt valami egészen sajátságos
vagy inkább speciális nyelvezet ezek
közt. Kevés szóból is könnyen megértik egymást. Subára nem igen
akad még vevő, mert ma például a
napfényben bizony elég lett volna
haza cipelni., 11
A sálrak alatti árasok sorát a kalaposoknál kezdtük el figyelni. Az
első sátornál egy tanyai asszony állt
serdülő fiával. Már legénysorba való
volt * lelkem, de buszma, mint a
ma született borjú.
— Nézze hányféle zöld van —
igy a kalapos mester.
Az anyjuk tükröt tartott a fia elé,
aki falta a szemével a zöldszintt
kalapot . . .
Arrébb is kiabál egy kalapos: Én
garantálok érte, hogy jó egészséggel
fogja viselni. Most ez a divat. Itt
200, a fyoltban 600 korona az ára.
Vagy: csak annyit fizessen érte,
amennyi pénze van, többet nel Szóval, nincs itt hiba semmi, jókedvűek
az áru?Dk, a vevők sem a pénz
miatt látszanak szomorúaknak; mindi* meg vannak ilyenkor illetődve*
Cipösök, csizmások, papucs- és
bocskor-árusok ülnek a másik sorban. Egy szőregi szerb legény most
vett épp csizmát. Van is nézője tizivel. Először összekomázik ilyenkor
a nép az árussal, aztán jön az alku.
— Ebbe olyan jóizüt lépkedhet,
hogy csuda, — szól egy papucsos
néni. Már nem készítik a nagyhírű
cifra szegedi papucsot. Többnyire
egyszerű feketebőrből készült portékát vesznek az asszonyok. Nagy
szenzáció, ha valami menyecske piros
papucsot mer venni. Kiszólják, ott
nyomban a piacon, hogy micsoda
kikapós nőszemély ez, nni. — S p e cialitás a patkoló műhely is. Egy
öreg bácsi találmánya ez, aki nem
sokat törődik a piaccal. Aki cipőt,
vagy csizmát vesz, hozzá viszi, paikót,
szöget ad és rászögeli. Jól megy a
boltja, 30 koronáért patkol egy pár
cipőt, vagy csizmát. A csizma ára
egyébként 3—4000 korona, a papucsé
csak 300 korona.
Némelyik ugy föl van pakolva,
hogy a feje alig látszik ki az uj
kucsma, kalap, csizma, suba meg
kötéláru közül. Hetipiacos napokon
csak jön be egy kis pénz • a fanyákról.
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október 6.

ársadalmi akció Dr. Eisner Manó elmondta védőbeszédét.

a szegénysorsu egyetemi
h a l l g a t ó k segélyezésére.

SZEGED, október 5.
(Saját
tudsitónktól.)

— A Tabódy—Dettre-bünpör

f ő t a r g y a l á s á n a k ötvenharmadik n a p j a . —

SZEGED, október 5.
(Saját tudósítónktól.)

] Téves az ügyésznek az az állítása
is, hogy Neulwrger Frigyest és karhatalmát a vádlottak hívták volna
Szegedre. Ehhez a vádlottaknak
semmi köze, ezt u politikai
hatóságok csinálták.
Történelmi tény, hogy a proletárdiktatúra az integritás jegyében indult. A diktatúra kitörésekor tájékozatlan volt mindenki, de különösen tájékozatlanok voltak a tisztek.
A pör két vádlottja ÍJ ilyen bizonytalanságban volt és azzal a gondolattal maradtak meg
állásukban,
hogy mindent az ország
érdekében
és semmit a
proletárdiktatúráért.
Az ügyész meg sem kísérli, hogy
a vádakat jogi szempontból bizonyítsa.
Bürtönfenékre akar juttatni embere
ket azért, amit nem követtek el.
Ilyen a vádemelések történetében
még nem fordult elő. Az ügy£ss<;el
szemben ki fogja mutatni, hogy a
vádlottak cselekménye semmi esetre
sem büntetendő cselekmény. f r 3
felségáruló az, hogy vai-ki parancsot ad ki, ak'/.or felségárulást követ
el az is, aki a parancsot végrehajtja. Közvetlen tette3 a végrehajtó
és csak felbujtó a parancsoló. Vérontás nélkül nem lehetett másképp
cselekedni, mint ahogy a vádlottak
cselekedtek. Neves tanuk mondották, hogy Szegeden nem lehetett
ellenforradalmat csinálni, mert
itt
franciák voltak. Nem volt ellenforradalom a Nagel-féle naiv kísérlet
és nem volt az a rangjelzések viszszavsrrására irányuló akció sem. A
vádló megköveteii a vádlottaktól az
ellenforradalom létesítését.

Nyolc órakor nyitotta meg a táryost, hogy egyetemünk már van, gyalást Förster tábornok, elnök.
ünnev a legközelebbi napokban
Dr. Eisner Manó folytatja véd"tuesen meg is nyitják, ismét uj*bb beszédét. Az eseményekkel nem szavó-cseprő gondok tódulnak az előbad csak lokális és csak országos
Ijjy például igen sok gondot érdekekből foglalkozni, hanem tul
i al illetékes köröknek a szegé- kell mermi az ország határain is.
ybbsorsu egyetemi hallgatók inter- Nem igaz, hogy az események csak
.jíjsi ellátása. Az egyetem termé- Magyarországon és különösképpen
"esen csak ugy felelhet
meg Szegeden fajultak el a forradalomig,
hatásának, ha lesznek növendékei, hanem minden háboruvesztes orItisága, akiket taníthat. A hallgatók szágban megtörtént az, ami Magyar,jirrá is az elhelyezkedési lehető- országon. Vissza kell emlékezni arra,
nek arányában emelkedik. A fŐ- hogy az orosz bolsevizmust a német
"m,lai internátusi
intézmény az, hadviselési érdek vezette diadalra.
• ncly a hallgatóságnak olcsó ellátást A német intéző faktorok azonban
öÍjiosithat.
nem gondoltak arra, hogy az orosz
Igen rokan vannak azonban, akik szovjet megalakulásának eíísegítéképesek még e redukált költ- sével az egész világ politikai válsáő k e t sem viselni: ^zeken segiteni gának egyengették az utjál, mert
je]i A város maga is jópéldávai
hiszen, nvnt tudvalevő, az orosz
gytksrik elöijárni, amennyiben több szovjet törekvéfe a világforradalom.
növendék ineyenes ellátását vállalta, Az orosz aranyak nyomán és a
je ugyanakkor felkéri a polgármester polgári társadalom szervezetlensége
egyesü- miatt következett be a foriadalom.
s lul urális és emberbaráti
leteket, a pénzintézeteket, részvényNémetország császárhű népe elkertársaságokat és magánosokat, kiknek gette Vilmos császárt, Bulgáriában
anvagi hciyzete megengedi, hogy és Törökországban ugyanez törlént.
[elértsék b j 1—2 hallgató eltartá- Ausztriában még ma sem tiszta a
sához való hozzájárulásukat szom- helyzet.
baton délután 2 óráig a polgármesTéves volrfa azt állítani, hogy az
terhez. Megjegyzendő, hogy az erre
vomlkozó elhatározások a vasárnap első forradalom Magyarországon nem
délután 5 órakor a városháza köz- közjogi forradalom volt, hanem oszgyűlési termében megtartandó dísz- tályforradalom. Nem lehet ennek a
rovására irni az ország egységének
közgyűlésen is bejelenthetök.
az elvesztését, hiszen 1918 október
Egy évre 12—15 000 koronába 30-ika előtt Fiume, Horvátország,
kerül egy-egy hallgató internátusi Csehország már proklamálták fügellátása, a Boctkay- (volt zsidó- getlenségüket.
intemátus), vagy a DMKE-internáA történelmi feleiősséget viselő
A büntető törvénykönyv nem büntusban. A város tehetősebb polgárai emberek vagy a Pantheonba, vagy teti a gondolafot, mert az csak akbizonyára mindent d fognak követni, az itélőbiróság elé kerülnek. A be- kor válik bűnné, ha tény lesz behofy lerongyolt országunk újraépí- következett eseményekért történelmi- lőle. A közvádló mégis azt mondja,
tését ilyuton is tőlük telhetőleg elő- leg felelősek azok is, akik a háborút hogy Dettre materiális gondolkozásmozdítsák.
csinálták. Czernin és Andrássy köny- módja büntetendő.
veiből kitűnik, hogy köihettünk volna
Magasrangu
tisztviselők
százszerepet az
jó békét és hogy az illetékes körök számra maradtak meg hivatalukban
már 1917-ben tudták, hogy a háborút még a proletárdiktatúra alatt is.
„EGV MACÁHVOS SIR"
cimü sziiimüb"- csütörtökön
sikeresen be nem fejezhetjük.
Tomcsányi
Vilmos Pál igazságügyN B C K V A R O S I mozin/irt
Az első forradalom nem váltotta miniszter a külügyi népbiztosságban
be ígéreteit, elsősorban azért nem, dolgozott. Nem akarom ezt helytelemert az ántánt hihe'etlen diplomáciai níteni, mert az igazságügyminiszter
követelésekkel lépett fel vele szem- bizonyára tudta, hogy miért maradt
ben. A proletárdiktatúra kitöréséig a helyén, de ha ő ugy találta, «tingy
HETI M Ű S O R :
senkisem tudt?, hogy hol van Ma- helyén keli maradnia, akkor nem lehet
Szerda : Pacsirta, operett. A) 9. bérlet.
gyarország hatara, hogy ki a magyar. Tabódynak sem bünül felróni, hogy
Csütörtök: Bánk bán, szomorújáték. Díszelőadás. Bérletszünet.
Ilyen körülmények között kormá- a helyén maradt. Hogy tagja volt-e
Péntek: Hallgasson meg Andrlenne, vígnyozni nem lehetett. Ezt az általá- Tabódy a végrehajtó-bizottságnak, az
játék. B) 1U bérlet, Óemutató előadás.
nos zavart használták fel az oroszok nem vitás. F r csak szavakkal való
Szombat: Hallgasson m»g Andrlenne, vig által pénzelt agitátorok és agitációjuk játék, mert „sak az a kérdés: előjáték. A) 10. bérlei.
következtében n?pról-napra bomlott segítette-e a diktatúra uralmát? Mert
Vasárnap délután : A papa kedvencze, énea rend. Ebben a percben kihallga- ha nem, akkor vádként előhozakodni
kes bohózat
tott tisztek vallomása is tanúskodik ezzel nem lehet.
Vasárnap este: A falurossza,
népszintnü
Bérletszűnet.
arról, hogy a kaszárnyákban milyeA rendfokozati jelvényekre
vonatnek voltak az állapotok. A közvádló kozóan különböző tanúvallomások
azzal áll elö mégis, hogy a vádlot- vannak, de nem tudom, hogy akad-e
tak felségárulást követtek el, mert egy tiszt is, aki azt mondaná, hogy
kényelmes
nem igyekeztek a fegyelmet vissza- azért vettem le a disztinkciót, mert
állítani.
Tabódy parancsolta. A forradalom
Ezután a vörös jelvények viselé- abban az időben beélte magát a
séről beszél. Lehet, hogy Dettre vö- lelkekbe. Forradalom volt. Egyes
éjjel-nappal kaphatók. Telefon 11-34. rös jelvényt viselt, akárcsak sok más embereknél hatalmasabb erők érvétWAMMSMMMMWMMWWW
felelősségteljes állásban lévő ember, nyesüllek.
A PÉNZÜGYI TÁRCA IDEIGLE- de ez a jelvény
nem
kommunista,
Ami a kiürítési
parancsot illeti,
NES BETÖLTÉSE. A hivatalos lap hanem szociáldemokrata jelvény volt.
ha a közvádló ur logikája helyes
rrai száma kormányzói leiratot közöl, mely Hegyeshalmy
Lajost a
pénzügyminisztérium ideiglenes vezetésitől felmenti és gróf Bethlen
István miniszterelnököt bizza meg
726
annak vezetésével. Dr. Valkó Lajos
B R I C C A N S ÉS NI<NN7 ÉKSZEREIT
nyugalmazott államtitkárt pedig pénzügyi államtitkárrá nevezi ki. Kállay
mini kinevezett pénzügyminiszter ez
és legmagasabb napi áron megvásárolom Titoktartv végén veszi át hivatalát és az
tásról biztosítom. Kívánságára lakásán felkeresem.
átireneti időben gróf Bethlen mellett. aki a tárca politikai felelősségét
q A s p A r , k ö l c s e y - u t c :
2.
vállalta, Vülk* Lajos intézi admir:iS7trative az ország pénzügyeit.
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bérautók
a Sas-garajeban
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volna, akkor mindazok a csapatparancsnokok, akik a kiürítésben
bármilyen rén.t vettek is, éppen
olyan bűncselekményben volnának
bűnösök, mint TabAdy. Ha Tabódy
vörös volt és nem volt terror Szegeden, akkor az 1200
felfegyverzett
tiszt miért nem fordult
elIt* > A
közvádló ur logikájából igy hárul
vád másokra.
Most pediií áttérek szorosan a
Dettre Bíla úrral szemben konkrétizált vádakra. Nagy dolog az tisztnek lenni, de nagyobb dolog volt
tisztnek lenni és tiszti
birák előtt
álini. Dettre Bélával szemben nem
csak a hosszú vizsgálati fogság és
ezzel a közvéleménynek a bűnössége mellett való hiedelme áll, hanem Dettre Bélát a t ugyanezen be
nem bizonyított vádak alapján tiszti
rangjától, becsületétől is megfoáztotiák.
Dr. Kőhegyi őrnagy, tárgyalásvezető : Ezt visszautasítom. Nem
áll, hogy be nem bizonyított tények
alapján fosztották meg rangjától, de
akár bebizonyított, akár be nem bizonyított tények alapján történt az,
n^m engedem meg e kérdésnek tárgyalását. Nem szabad illetéktelen
kritika tárgyává tenni a becsületügyi
eljárást.
Dr. Eisner:
Ha nekem el kell
fogadnom a becsülotügyi
eljárás
eredményé-, akkor nem is kell beszélnem, .nert akkor már ki van
mondva az igen. De ha én beszélhetek, akkor állíthatom azt is, hogy
a mostani főtárgyalás során
összedőltek mindazok az adatok, melyeknek eredményeképpen Dettre Bélát
jnegfosztották tiszti rangjától. Hiszem,
hogy más volna a helyzete most
neki, ha tiszti ruhában állhatna birái
előtt.
Dr. Kőhegyi őrnagy, tárgyalásvezető: Ezt visszautasítom, mert a
törvény előtt mindenki egyenlő.
Dr. Eisner:
Nem áll jogomban
polemizálni,' nem akarom mondani,
hogy más lesz az itélet, mintha tiszti
ruhában jelent vclnameg, de a m a gam imprtssziója szerint más hatást
tesz az, ha rabruhában és mást, ha
tiszti ruhában jelenik meg valaki
birái előtt. Dettre Béla beszédének,
melyet a Mars-téri laktanyában tartott, az volt a célja, hogy a tisztikart tájékoztassa és megnyugtassa.
Kérdezem, nagyiekintetü uraim és
kőzvádló ur. mi más mondhatott
volna Dettre ebben a beszédében,
mint amit mondott?
Dr. Eisner holnap reggel 8 órakor
folytatja védőbeszédéL

MŰVÉSZET
W c l t m e r n Rózsi hangversenye.
A szezon első hangversenyét október
15-én a Tisza-szálló nagytermében
esti 8 órai kezdettel rendezi a Szegedi Újságírók Egyesülete,
Weltmann Rózsi hegedűmüvésznő közreműködésévé'.
A kiváló
magyar
hegedűmüvésznő, aki a külföldön is
sikert sikerre aratva, méltóan reprezentálja a magyar hegedümüvészetet, a következő gazdag műsorral lép a szegedi közönség e l é :
Frank C e s á r : Sonata, Tartini-. Ördögtrilla, Goldmark:
Ária,
Kreisler:
Liebesleid, Schubert:
Ave Mária,
Kreisler:
Licbesfreud,
Sarasate :
Romanza , Andaluz?,
Wiemawsky:
Tarantella. Weltmann Rózsit Fehér
Giza zongoraművésznő kíséri zongorán. A nagysikerűnek ígérkező
koncertre jegyek 150, 50, 40, 30 és
10 koronás árban (a vigalmi adó
külön fizettetik), a Thália Kárászutcai üzletében válthatók.

Szeged, 1921 október 6.

SZEOED

HIREK
EMLÉK
JUHÁSZ
GYULÁNAK.
Útilapu — sarkantyú,
Ökörnyál a heveder,
Szőlőit vél a nyereg,
Vtsszőlovon vágtatok,
Kergetnek a bánatok.
Hantok, emlék, fájdalom,
Hét esztendő, messziség,
Ott piros arc, szeretem,
Itt őszbekerekedő
Fojtó felleg, sok redő.
Habon hajónk felborúit,
Égen napunk beborult
Régen láttuk a Tiszát,
Szebb volt sodra, szebb a gát,
. . . Vizében az ég agát.
Utilapú —
Ökörnyál a
Szőlőlevél a
Vestzőlovon
Irgalmatlan

sarkantyú,
heveder,
nyereg,
vágtatunk,
Miurunk t . . .
TABÉRY GÉZA.

Október 6.

Hamis hir az általános amnesztiáról.
BUDAPEST, szept. 5. (Saj. tud.)
A Magyar Hirlap i r j a : Egy reggeli
lap ma reggel azt a feltűnést keltő
hírt hozta, hogy a kormányzó a karácsonyi amnesztia után, ujabb, igen
szélesterjedelmii
amnesztiát
kiván
gyakorolni. Ennek értelmében leíratott intézett a kormányhoz, hogy készítse el a törvényjavaslatot és vigye
sürgősen a nemzetgyűlés elé, amely
az 1920. évi I. törvénycikk értelmében az általános amnesztia gyakorlására hivatott^ A Magyar Hirlap
munkatársa utána járt az ügynek
az igazságügyminisztériumban, ahol .
kijelentették, hogy semmiféle ilyen I

amnesztia tervezetről nem tudnak és
semmiféle
ezirányu előkészítő
munkálatok nem folynak.
Rámutattak
mértékadó helyen arra, hogy ez a
híradás a maga beállításában is
téves, mert az amnesztia-rendelet
gyakorlására nem a
nemzetgyűlés,
hanem egyedül a kormányzó
hivatott.
A Magyar Hirlap munkatársa érdeklődött a kormányzó
kabinet-irodájánál
is,
ahol
azt a felvilágosítást adták, hogy a kormányzó
ilynemű lépéséről
nem
tudnak.
Hasonló felvilágosítást
adtak
a
miniszterelnökségen is.

— Holnap állapítják m e g az nj
áz- te villanyárakat. Dr. Turóczy

— A fntballbotrány ügyében
megindult a rendőri vizsgálat.
Részletes tudósításban számoltunk
be arról a botrányos futballmérkőzésről, melynek a Vasutasok és a
SzAK játékosai voltak a szereplői.
Azt is megirtuk, hogy a belügyminiszter a legszigorúbb rendszabályok alkalmazását rendelte el a futballsport kinövései ellen. Ma arról
értesülünk, hogy az államrendőrség
közigazgatási osztálya a botrányos
mérkőzés .ügyében megindította a
vizsgálatot. Kihallgatásra idézte meg
az egyesületek vezetőit, a játékosokat és egyéb szereplőket.

S

lihály városi tiszti főügyész ma reggel Budapestre utazott. A gázgyári
uj egységárakat ugyanis most állapítja meg a döntőbíróság, melyben
a városi a főügyész képviseli, aki
egyíbként pénteken reggel érkezik
vissza Szegedre.
— A /IIOVE Közművelődési K8r október % ikl ünnepsége. A MOVE Közművelődési Kör csütörtök délután fél 6
órakor a városháza közgyűlési termében
tartja évadnyitó irodalmi délutánját, amelyen az aradi vértanuk hervadhatatlan emlékének hódol. Miyer Antal vezetése alatt
működő egyházi női-kar énekel, Somlyódy
István és Gáspár László szavalnak, Borbás
Antal beszédet mond, dr. Márky Sándor
egyetemi tanár, a történelmi ídeálizmus
tudó. hirdetője pedig nagyértékü felolvasást tart.

Az október 6-iki gyászos évforduló
alkalmából a rendezőség már megtette az összes szükséges intézkedéseket. A holnapi ünnep eszerint a
rókusi
templomban
megtartandó
misével kezdődik, melyen a város
összes polgári és katonai intézményei és hatóságai, valamint a szomszédos törvényhatóságok is résztx Dr. Kállay jogi szemináriuma
vesznek.
Mise után csoportosan
(Szeged,
Pallavicini-utca 3. szám)
vonulnak a Gizella-téri honvédszobor
jogászoknak,
ügyvédjelölteknek egész
elé, ahol dr. Kószó István fog ünnepi
napon
át
díjtalanul
ad mindennemű
beszédet mondani. A református
felvilágosítást.
920
templomban holnap reggel 8 órakor
— Egyetemi hirek. Dr. Tóth Lajos
tartják meg az emlékistentiszteletet. államtitkár az egyetem megnyitási ünnep— Tabéry Géza verséhez. Tabéry Géza,
a Szegeden is jél ismert nagyváradi iró
néhány napig itt időzött és lapunknak is
prezentált egy finom hangulatu verset,
amelyet mai számunkban közlünk. Tabéry
a mai erdélyi magyar irodalom egyik vezető egyénisége, a Napkelet cimü kolozsvári irodalmi szemle főmunkatársa. Egy
drámáját mostanában mutatta be Janovics
kolozsvári színháza. Tabéry jelenleg regégényen dolgozik, amely a két Bolyairól
szól, Álomhajó cimü drámája pedig egyik
fővárosi színházban fog szinrekerülni.
— Villamossági szerelési anyagok legolcsóbban Deutschnál Mikszáth K.-u. 15.
Telefon 871.
967

_ — A szeged—dorozsmai villam o s v a s ú t előkészítése ügyében az
elökészitö-bizoitság tegnap délután
a Kereskedelmi és Iparkamara dísztermében
gyűlést tartott, melyen
megjelentek: dr. Kelemen Béla, dr.
Kószó István, dr. Somogyi Szilveszter,
dr. Dózsa István, dr. Tonelli Sándor,
dr. Hunyadi- Vas Gergely, Eszes Imre,
Jerney Zoltán és Farkas Vince. Az
elnök bejelentette, hogy az alapitótervezetben
előirányzott
hatmillió
korona összeget egy tröszt vállalja
magára. Érintkezésbe lépnek Zerkovitz Rudolf igazgatóval, hogy a hatmillió koronán felüli összeget miképpen jegyezzék. Dr. Dózsa István
bemutatta a Szeged—Dorozsma közötti
müut
forgalmának
statisztikáját
heti vásáros és más napokon. Dr.
Kelemen Béla bemutatta az engedélyezési okiratot, amely megadja a
szabványos villamosvasút építésének
előmunkálataihoz az engedélyt. Dr.
Vas Gergely bejelentette, hogy a
részvényjegyzési ivek a napokban
kibocsáttatnak. Farkas Vince bejelentette, hogy Dorozsma egy és félmilliót jegyez a részvényekből. Végül
dr. VŰS Gergely ama bejelentése
után, hogy 100 alapítási ivet Dorozsmán, 50 alaoiiási ivet pedig Szegeden helyeznek el, agyülés véget ért,)
— Tflr! aranyai, ezüstöt, pénzeket, legmagasabb áron vesz Tóth óiás.Kölcsey-u.7. m

árért afanyat, ezüstöt és pénzeket. Kigyó-u. 6.

— Közgyűlés elé kerül a kis-

l a k á s o n ü g y e . A kereskedelmi miniszter ma küldte le a kislakások
épitése ügyében hozott határozatáról
szóló hivatalos leiratot. A kormány
leirata ugyanazokat az adatokat tar- »
talmazza, melyeket legutóbb közöltünk. Somogyi polgármester most is
kijelentette előttünk, hogy nem akarja
a város közönségét ismét 12 millió
koronával, illetőleg ujabb adókkal
terhelni. Err&l szóló hivatalos jelentését a legközelebbi közgyűlés fogja
tárgyalni és ez ügyre igy alkalmunk
lesz még visszatérni.

(Törlés.)

— Dreyer József bűnügye. A
szegedi törvényszék
Markovich-tanácsa tegnap kezdte meg Makón dr.
Dreyer József volt szegedi rendőrkapitány bünügyének főtárgyalását.
Az ügyész csak a személyes szabadság megsértésének vádját tartotta
fenn, mig a lopás és zsarolás vádját elejtette. Dreyer ellen az a vád,
hogy többedmagával elfogta a szerencsétlenül járt Návay-fivéreket Ma
délelőtt a tanúkihallgatásokat folytatták.

SZEGED, október 5. ;
Szegedi értéktőzsde: A Kötés nem jft
létre.
' ]
Szegedi árutőzsde: Kötés nem jött lét*}
Budapesti záróárfolyamok: Lei 592J
596, márka 500-576, font 2650
.1
fr.! frank 49.75—51.00, sv. trank - J
—, dollár 689-696, Napoleon 20HW
2105, líra 27.15
.—, rubel 2 6 ' / , - í
sokol 7.20—0—, kor. dinár 10.90-II.
fr. dinár 0.
a—,
leva
osztrák 2625-28-25, L márka l!»/..

AZ összas iflsssn pénzel

beváltását és beszerzését legelönyö-j
sebben, tőzsdei napi áron eszközl/j

K R O Ó

— Meggyilkolt* az apját. Emlékezetes még az a kegyetlen apagyilkosság,
amely 1919 karácsonyán Dorozsmán történt. Otttik Jánosné együtt élt édesapjával,
Farkas Jánossal, akivel állandó perpatvarban állott Egy ilyen összeveszést követőleg négy Jejszecsapással agyonütötte a'vó
édesapját, azután razárta a lakás ajtaját és
elment az éjféli misére. Hazatérve fellármázta a szomszédokat azzal, hogy valaki
megölte az apját. A gyanú azonnal őreá
terelődött, és le is tartóztatták.
A rendőrségen és a vizsgálóbíró előtt beismerte
ségeinek megbeszélésére holnap Szegedre
tettét. Azután az elmeháborodottság tüérkezik. — A vasárnap délutáni díszközneteit észlelték rajta és hosszabb megfigyűlésen dr. Somogyi polgármester elnögyelés alatt állott A mai főtárgyaláson
köl. Dr. Menyhárt rektor ez alkalommal
Otttik Jánosné tagadta a tettét. A törvényfogja a város közönségének áldozatkészszék a tanúkihallgatásokat csak délután
ségét megköszönni. — • Az egyetemi be- \ fejezi be, ugy hogy az ítélet holnapra váriratkozásokat, amelyeknek 1 é n kellene
ható. A vádlottat dr. Sebők Ferenc ügybefejeződniük, értesülésünk szerint pár 1 véd védi.
nappal meghosszabbítják.
I

— Zárt ülés. A tanács tagjai a
polgármester elnöklete alatt ma délben zárt ülést tartottak, melyen valószínűleg a szombat és vasárnapi
eseményekkel foglalkozott a tanács.
— Mosf Is Husiander vásárol legmagasabb

Tőzsde.

— Angol, francia £• német nyelv-

tanítást vállalok kezdők és haladók
részére ugy nyelvtanilag, mint gyakorlatilag. Bocskay-utca 6., földszint 4. ajtó.

— Szeptemberi

népesedési kimuta-

tás. Az anyakönyvi hivatal statisztikája
szerint szeptember hóban született 177,
meghalt 144 lélek. Az ujszülüttek közül 76
törvényes fiu és 73 törvényes leány, törvénytelen fiu 10, leány 10, halva született
6 fiu, 2 leány. A halottak közül 83 férfi
és 61 nő.
— W o l f J a k a b é s Fia kenyérgyár és
fehérsütőde Polgár-u. 31. Telefon 12-93. ím

— Tilos a Tisza Lajos-körúti
vagon-piac. Körülbelül egy esztendő óta általános szokássá vált,
hogy a kereskedők vagontételekben
Szegedte hozott áruikat közvetlenül
a vagonokból adják tovább a fogyasztó közönségnek. Különösen a
hetipiacok alkalmával divik ez a
szokás. Egész vagonsorok állanak a
Tisza Lajos-köruton véges-végig és
temérdek vásárló áll a kocsik előtt.
Mondani is felesleges, hogy ez a
„vagon-piac" mennyire hátráltatja a
forgalmat, különösen a kocsiforgalmat. Ennek elkerülésére dr. Bottka
Sándor főkapitány a
közlekedési
szabályrendeletre való hivatkozással,
ma rendeletet adott ki, amelyben
megtiltja, hogy a Tisza Lajos-köruton délelöttönkint vagonok megálljanak. A főkapitányi rendelet a
vagon-piacot csak a Dugonics-téren
engedi meg.

r c R t n c

Baik- ss Pénzváltö-flzlotí
•
V a s p á l y a - u t c a 5,
a
Szeged-állomás mellett.

Telefon 6-89.

Pénztári óra egész nap,

ZÜRICH, október 5. (Nyitás.* Berlin
4.60, Newyork 572, Milano 22.75, Bukarest 4 80, Budapest 0.80, Varsó 09. Prági
5.90, Bécs 35, osztr. bélyegzett 24, Zágráb 2.45.

Dinár, Dollár, Lei,
mindennemű

PÉNZEK

vétele és

gtfl

eladása

KAROLYI-UTCAI K R O Ó
BANK- É S VÁLTÓÜZLET
I. ker., Károlyi-utca 2. és Feketesas-utca ÍL,
sarok, volt Feketesas-kávéházzal szemben.

pénztAri ó r a eoész nap.
vrrrrrrr
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Szerkesztik: Dr. SZILASSY CASAR M YERIES I M S
A n e r k e t z t é t é r t felelte: Or. SZILASSY cJSAIL
Lap tulajdonol: .SZEOED* lapkUdóvillalat r.-t

AdUUUUUyUUU^SJUbUUUUi^UWUU^A*
Ha gyorsan és szépen akarja harisnyáit

Stefánia kötődébe

fejeltetni, a
menjen, hol uj harisnyák is jutányosán készülnek. Batthyányi-n. 2, Kasa mOgött.
Ügyvédi vizsgára, jogi alapvizsgálatokra, szigorlatokra, államszámvitelie,
pénzügyi fogalmazói vizsgára, tanári
pedagógiai vizsgára, közgazdasági
egyetemi colloquiumokra és alapvizsgákia, kettős könyvelésre, levelezésre
felelősséggel előkészítünk. legyzetbérlet. Recapituláció. Prospektus.
Szonfagh-Szemináiium Szeged, Templom-tér 5 , Torján- ház. Budapest, IV.,
1032

VuCÍ-U. 51.

SehoS olcsóbban!
Karbidlámpák, v a r r ó g é pek, b e s z é l ő g é p e k , u j
lemezek és zseblámpák
kaphatók.
»«o

Javítóműhelyem elsőrendű!

Szántó Sándor

r é g i ö s m e r t c é g , {iraktára
kizárólag Kiss Dávid-palota (Kiss-utca).

ARANYÉRT,
„49
EZÜSTÉRT,
ÉKSZEREKÉRT,
ARANY- ÉS EZÜSTPÉNZEKÉRT
a legtöbbet fizet

DEUTSCH IMRE

a legolcsóbb, leggazdarifa és kőszén helyett
ságosabb é s legiobb tüzelőanyag
a TŐZEG-SZÉN a m. kir. földmivelési minisztérium telepeiről.
Vezérképviselő: Bach JonO és Taaftéra.

Kapható: Baeh J e n ő és Testvére fatelepén. = = =

Délmagyarország hirlap- és nyomdavállalat, Szeged.
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Telefon 158.

