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A beugratottak.
Tebát nem akarták felforgatni az országot,
nem akarták Hitler zsebrákjait behozni, nem
akarták a zsidókat agyonverni, se a liberálisok
fejeit levagdosni, még a minisztereket se akarták
elkergetni, arról meg természetesen nem is
álmodtak, bogy fik Öljenek a helyükbe, — de
hát akkor mit akartak, a fajvédő Hadúr szent
nevére? Nem lehet tudni, mert fik maguk se
tudják. Csak annyi bizonyos, hiszen fik maguk
mondják, hogy fik mind jó fiuk, ártatlan fehér
galambok, hóiiszta bárányok, akiket beugratott
ebbe a csúnya ügybe az a Döhmel, az a csúnya
vasárossegéd, aki a mázolósegéd nagykövete
volt a budapesti fajvédők udvarában. Szemere
ur, aki az „államszerződést" aláirta, mint első
magyar nemzeti géniusz, azzal mentegetődzik,
bogy fi semmit nem tud a világon, még németQl
sem tud. (Ami becsületére válik mint magyar
nemzeti géniusznak, ellenben nem válik diszere
a miniszteri tárca igényifijének.) Bobula ur, a
második számú nemzeti géniusz azzal vágja ki
magát, hogy fi amerikai állampolgár, de azért
nem Ameiikát akarta megmenteni, hanem Magyarországot, még psdig nem puccs által,
hanem egy buszonötmillió dolláros kölcsönnel,
amit azonban Bethlen István gfigösen elutasított.
(Mert Bethlen István tudvalevőleg rendkívül
gőgCs ember külföldi kö r ö n ö k d> >gában.)
Végre maga Ulain Ferenc, a fősámán, vagy
kurzus-arkangyal, vagy az ördög tudja, mi a
fütyülős fülemülének kell stílszerűen tisztelni, —
szóval a nemzet prókátora kijelenti, bogy pz
„államszerződést* ő legkevésbé tartja komolynak, sőt határozottan az a véleménye róla, bogy
az gyerekes dolog és most már ő se érti,
hogy öt, akármilyen jóhiszemű, naiv ember,
hogy ugrathatták ebbe bele.
Ezeket olvasván sok mindent gondolnak az
emberek, többek közt olyanokat is, amiket mi
nem vagyunk hajlandók leírni, mert mi a más
gondolataiért nem felelhetünk. Mi a magunk
részéről való igaznak vesszük a szegény beugratott emberek védekezését és egy szóval se
mondjuk azt, hogy ezek az összeesküvők nem
tartoznak a bátor összeesküvők közé, akik
akkor is állnak az igazságuk, vagy a hóbortosságuk mellett, ba az ügyük elbukott. Mi nem
firtatjuk az), hogy az „államszeuődéi" melléklete
gyanánt összefogdosott bajorokat minek hozták
ide előlegnek azok, akiknek semmiféle komoly
szándékuk nem volt a bajorokkal. Lehet, hogy
puszta jószívűségből mint nemes emberbarátok
bivlák meg szegény összeszáradt belü fiukat a
magyar Kánaánba a kecskeméti disznótorok
szezonjára, hadd vessék ki a nyavalyásak a
drágát a hasukból. Mi nem vetjük fel a kérdést,
bogy akkor is ilyen beugratott embereknek
vallják-e magukat Ulain és r-ittya társai, ba
Hitler ma Németország diktátora és ők Magyarország diktátorai. Mi készpénznek vesszük, amit
vallottak: bogy őket, zöld gyerkeket vásott
fiuk beugratták ebbe a pajkosságba és ők éopen
ugy nem ludták, mit cselekszenek, mint anc^y
a részeg ember nem tudja. Mi ennek az
enyhítő körülménynek az ismeretében abba is
belenyugodnánk, ha nem statáiiális biróság elé
állítanák őket, hanem gyermekbiróság elé.
Azonban . . . Igenis, van egy „azonban" is.
Ha Ulain és társai inkább szánalmat érdemelnek is, mint virgácsot, a felbujtókkal irgalmatlanul el kell bánni. Hogy kik lehettek a felbujtók, ahhoz nem kell inkvizíció, azt úgyis
tudhatja mindenki. A felbujtók csak azok lehettek, akik ebben az országban évek óta veszélyeztetik a békés polgárok nyugalmát. Akik
fenyegetődzé8eikkel nemcsak az itthonvalókat
rémitik meg, hanem odakint is rossz hírbe
keverik az országot. Akik mindenféle titkos
társulatok boszorkánykonyháján rémséges varázsigék mormolása mellett keverik a mérget Hun-

gária számára. Akik folytonosan összeesküvésekel
szőnek, hála istennek, mindig olyanokat, amik
nem sikerülnek, de ssjncp, mindig olyanokat,
amiknek ügyetlenül bogozott hurkai közt is
mindig ügyesen ki tudnak bújni a megtorlás elől.

259-ik szám.

Nekünk erős a gyanúnk és tessék megfigyelni, talán igazolódni is f e g : begy ezek a
szegény Ulainék e^y öidOgi cselszövCj áldozatai:
az októbristák, a szabadkőművesek, a liberálisok
ugratták be őket, egyszóval: a zsidók . . .

A b a j o r n a c i o n a l i s t á k K a h r ellen f o r d u l n a k . .
A hangulat mindinkább Kahr ellen fordul
Különösen, mióia racionalisták és egyeteni
hallgatók álltak a Hitler-mozgalom élére. A
diátok tegnapi tüntetését ugyan feloszlatta a
védőrség, de a hangulat rendkívül
ugatott.
Többen azt kiáltották, hogy Kahrt meg kell
ölni. mz egyetemi hallgatók ujabb heves tüntetést rendezuk Kahr ellen és Hitler mellett.
Erhardfot hazaárulónak
bélyegezték. A bajor
kormánynak sz a szárdéka, hogy Hitlert kiutasítja és áttoloncolja a határon. Luderdorff
a miniszterelnökhöz nyilatkozatot küldött, amelyben közli, hogyha nem adják meg neki azon
engedményeket, amelyeket mozgási szabadsága
étdekében a bajor kormány számára biztositolt, önként vizsgálati fogságba megy.
Mint a Vorwarts müncheni tudósítója jelenti,
hétfőn délután az oltani egyetemek diákgyülést
tartottak, amelyen a hangulat igen izgatott volt,
mint szombaton este. Azegye'emek és technikai
főiskolák rektorai hiába igyekeztek az ifjúságot
megnyugtatni. A hiábavaló kísérlet után a
diákok az utcára vonultak és tüntető menetet
próbáltak alkotni. Erre következett az egyetemek
há(om napra való bezárása.
Az egyetemi hallgatók és a birodalmi véderő
összeüközése alkalmával az egyetem elölt
többek közt Sauerbruch tanár, titkos tanácsos
is megsebesült. A tanár fejének hátsó részét
puskatus ütés érte. Saueibiuchnsk kórházba
kellelt mennie.
Kahr kaszárnyában lakik.
Kahr állambiztos a puccs óta nem a kormányhatóság épületében, banem a 19. ezred
kaszárnyájában tölli az éjjeleket.

távoztak. Erre Seeckt elrendelte a nyomdász
sztrájk vezeifiinek a letartóztatását. Ugy látszik
azonban, hogy az egész birodalomban el fog
harapózni a sztrájk.
A jóvátételi bizottság megvizsgálja
N é m e t o r s z á g fizetőképességét.
A jóvátételi bizottság mai ülésén egyhangúlag
elhatározta, hogy a lehetőség szerint meghallgatják a német delegátusokat a német birodalom
fizetőképessége ügyében a német kormány 1923
október 24-iki javaslatának megfelelöleg. Az
időpontot még nem állapitolták meg. A bizottság egyhangúlag elhatár zta továbbá, hogy &
német delegátusok meghallgatása után megvizsgálja, vájjon szükséges-e szakértő bizottságot
kinevezni, hegy a német birodalom
pénzügyi
helyzetét vizsgalat alá vegye.
A szeparatisták terjeszkednek.
Limburgban a szeparatisták ma délelőtt bevet ék a csupán gyenge rendőri erfivel megszállott városházát. A polgármester a tisztviselők sorsáról még semmit sem tudnak. A postahivatalt körülzárták a szeparatisták.
Stinnes m e g e g y e z e t t a franciákkal.
Stinnes a rubrvidéhi nagyiparosokkal valamennyi pontban teljes megegyezésre jutott a
francia megszálló hatóságokkal.
Német-francia megegyezés a vasutakról.
Vasárnap délután megegyezés jött létre a
németországi vasutak megbízottja és a szövetségközi vasúti igazgatás közt a rajnai és a
Ruhr-területen való vasutakra nézve.

T e r j e d a berlini nyomdászsztrájk.
A vasutasokkal is megegyeztek a franciák,
A nyomdászsztrájk veszedelmes fordulatot vett. ;
Az Havas megerősíti, hogy a németekkel a
Seeckt tábornok rendeletének csak mintegy 3000 vasutasok visszatéréséről szóló elvi megegyeszedő engedelmeskedett, több mint 10.000 zést aláírták. A francia és belga kézben lévő
ellene szegült. Hét ótakor megjelentek ugyan vasutak 120000 vasutas közül 90.000-et vesza nyomdában, de nem állottak munkába és el- nek vissza.

Vilmos c s á s z á r hazakészül.
Frigyes Vilmos exlrónörökös után most II.
Vilmos is útra készül. A jelek azt mutatják,
hogy Vilmos nemsokára ismét német földön
lesz. Ezt a hírt, amely nem is lehetett meglepő
az előzmények után — igen érdekesen legelőször francia forrásból ielegrofálták szét a
világ minden részébe. Ezek a párisi hirek lehet,
hogy még kissé koraiak és kissé túlzottak,
fzonban annyi tény, hogy Vilmos császár el
szándékozik
hagyni a doorni kastélyt és nem
marad tovább Hollandiában,
hanem mihelyt
lehetséges, átlépi a német határt.
Doorni jelentések szerint tegnap a volt német
császár 12 útlevelet kapott a maga, valamint
kísérete számára, hogy visszatérjen
Németországba.
A hdland kü'ügyminisztérium egyik hivatalnoka Doornba utazott, hogy tárgyaljon a volt
német császárral. Ezt az utazást kapcsolatba
hozzák Vilmos készülődéseivel.
Tegnap délután titkosjegyü távirat érkezeit
Doornba Németországból, délután egy órakor
pedig'tanácskozás volt az egykori uralkodó és
meghitt környezete között. Négy órakor azután
Kahn ur látogatását fogadta a volt császár, aki
a hollandi kormány egy magasrangu tisztviselője.
Az Echo de Paris btüsszeli távirata szerint a

Gazetta is hasonló jelentést adott ki és hozzáteszi, hogy december 4 én akarják a Hohenzollern-monarchiát visszaállítani s vagy a volt
császár, vagy fia fog a porosz trónra ülni.
Az extrónörökös már a sziléziai Oelsbe érkezeit. Tüntetések sem útközben, sem megérkezésekor nem voltak.
Az angol s a j t ó izgalmat jelez.
A Times azt irja, hogy a volt trónörökös
Németországba való visszatérése erős izgalmat
okozott Londonban.
A Reuter Ügynökségnek a vott trónörökös
németországi uljáról szóló egyik közleménye a
következőkkel végződik: A volt trónörököst a
versaillesi szerződés nem említi. Még ha a volt
császárról volna is szó, akkor is csupán Németországhoz lehetne tiltakozást intézni, nem pedig Hollandiához.
A szövetségesek követelik a t r ó n ö r ö k ö s
kiszolgáltatását.
Brüsszelből jelentik: Miután a volt német
trónörökös a háború bűnöseinek listáján szerepel, a belga kormány a nagykövetek
konferenciájának minden intézkedését támogatni fogja.
A francia álláspont az, hogy a versaillesi
szerződés kötelezi Németországot a volt német
trónörökös kiszolgáltatására.

S Z E G E D

Uj v á l a s z t á s o k A n g l i á b a n .
(A Szeged tudósítójától.)
Cobden Richárd évtizedes harcainak eredményeképen lett Anglia
szabadkereskedővé és közel száz évig vihetett
m i n d e n ország vámmentesen árut Angliába.
Egészen a modern angol imperializmus m e g teremtőjének, Birmingham egykor . v ö r ö s e n r a dikális" po'gármesterének, Joseph C h a m b e r l a i n nek f e l i é p é i g n e m is mert senki nyiltan a
szabadkereskedelem elve ellen harcot hirdetni,
d e 1903 tói fogva, mikor Chamberlain először
hirdette, hogy az angol világbirodalom tág é s
laza kerekeit csak a „tariff reform", a védvámos
rendszerre való á'térés fűzheti sorosabbra, a
konzervatív párt p r o g r a m j á n a k ez egyik sarka
latos pontjává vált.
Az angol konzervatív párt természetesen első
feladatának tekinti most, hogy uralomra jutott,
azl, hogy áttérjen a védvdmrendszerre,
kivált
miután a most Londonban
éppen ülésező
birodalmi konferencia is emellett foglalt állást.
Az
angol parlament mai összetétele mellett a konzervatív pártnak több, mint kétharmad t ö b b s é g e
van, igy nem lenne kétséges annak a bilinek a

s o r s a , amit Stanley Baldwin a védvámos kereskedelmi rendszerre való áttérésről nyújtana
be és mégis a ma érkezett londoni táviratok
jelentik, hogy az angol miniszterelnök
bejelentette az alsóházban,
hogy
felhatalmazást
kért
és kapott V. György királytól a parlament
feloszlatására és az uj választások kiírására,
mert
Stanley Baldwin szerint, olyan fonios kérdésben, mint a védvám és szabad sereskedele n
között v a ' ó választás kérdésében egyedül a
nemzet van hivatva dönteni.
Az u j választások
minden valósiinüség szerint már december
ötödikén és hatodikon lefolyni f o g n a k .
Csodálatosképen mi ismerünk országokat
Európa keletén, melyek még ennél is n a g y o b b
és súlyosabb kihatású kérdésekben sem tartják
fontosnak a közvélemény ítéletének kikérését és
tudunk minisiterelnökökrő 1 , kik ellentétben angol
kollégájuktól, mitől sem félnek jobban, mint
éppen a nép véleményének megnyilvánulásától,
melyre Anglia prima minisztere mindenkor oly
sokat adott.

A rendőrség letöri a hazárdjátékot.
(A Szeged tudósítójától.) Mintegy hat héttel ez- pal is a kártyaasztaloknál ülnek és feltűnő nagy
előtt részletesen beszámolt a Szeged arról a nagy- összegekben játszanak makaót. Az egyik igen előarányú hazárdjátékról, amely már régebben folyik kelő kávéházban déli tizenkét órakor — egy deteknemcsak az egyes kávéházakban és bizonyos ka- tív jelenlétében — milliós tételekben phemineztek
szinókban, hanem rendkívül sok magánlakásban jobbára állásnélküli fiatalemberek.
is. A rendőrség azóta fokozott figyelemmel kiséri
A detektívek ma már névszerint ismerik ezeket
mindazokat a nyilvános és magánhelyiségeket, a hazardöröket, akiket minden razzia nélkül azonamelyekről bizalmas jelentések érkeztek többször nal előállítanak a rendőrségre, ahol természetesen
is a rendőrkapitányság vezetőjéhez. A detektívek eljárás indul ellenük. A rendőrség eddig még nem
ezeknek a jelentéseknek alapján — amelyeket rend- tartott nagyobbarányu úgynevezett kártyarazziát,
szerint olyan emberek szolgáltattak a rendőrségmivel enélkül is teljesen tisztában van a hazarnek, akik szinte egész vagyonukat elvesztették dörökkel és azokkal a helyekkel, ahol ezeket a
ezekben a titkos játékbarlangokban — indultak el
játékokat rendszeresen folytatják. Ma már a deés ma már ennek a többhónapos munkának meg tektivtestület valamennyi tagja ismeri az összes
van az eredménye.
hazardjátékokat és nem egyszer történt meg, hogy
8 [A rendőrségen teljesen tisztában vannak azzal, a detektívek is leültek a titkos asztalokhoz, hogv
hogy melyek azok a helyek, ahol a hátsó termek- teljesen tisztában legyenek a játékosokkal. A.
hazardörök már csak akkor vették észre a detekben és eldugott fülkében rendszeresen iizik a
hazardjátékokat, a chemin de fer-t, a baccarat és tívek jelenlétét, amikor azok diszkréten figyelmeza makaó-t A detektívek — akik teljesen észrevét- tették őket, hogy a „rendőrségen nagyszerű francia kártyák és koporsók akadnak".
lenül és spontán jelentek meg ezeken a helyeken
Egy hét előtt az egyik nyilvános helyen várat— meglepő eredményről számoltak be a kapitánylanul sipisták jelentek meg, akik jóformán teljesen
ság vezetőtisztviselőinek. Megállapították, hogy az
utolsó időkben egyes kávéházakban — ame- kifosztották partnereiket — természetesen különböző fogásokkal és jelekkel. A detektívek azonnal
lyek nem is esnek messzire a város központjától
— már nemcsak az esti és éjszakai órákban ját- lefülelték ezeket az embereket, akikről kihallgatászanak különböző kétes egzisztenciák hazárd- suknál kiderült, hogy már nem egyszer volt doljátékot a belső, titkos szobákban, hanem a leg- < guk a rendőrséggel, sőt ki is vannak tiltva a váutóbbi hetekben egyes társaságok már fényes nap- rosból. Ezeket természetesen azonnal átadták az

Spahlinger.

csak pénz kell. Az igaz, hogy nem annyi, de viszont mig ott az emberek milliói életének kioltáMagyarországon nem igen ismerik a nevét, sőt sát jelentheti egy uj találmány, itt csak emberéleezer ember közül kilencszázkilencvenkilenc bizonyo- tek millióinak megmentését eredményezné az a
san még azt sem tudja, hogy embernek, vagy va- százezer font, amire Spahlingernek még szüksége
lami hires versenyparipának-e a neve, jóllehet volna. Angliában már megindult a gyűjtés a
Londonban és egész Angliában ma ő róla beszél- hiányzó százezer font megszerzésére és remény
nek kétségkívül a legtöbbet. Az igaz, hogy hoz- van rá, hogy rövidesen sikerül is a korona mai
zánk még nem juthatott el Spahlinger hire, hiszen állása mellett mintegy tízmilliárdot kitevő összeget
ő nem talált fel semmiféle uj ágyút, mérges gázt, összegyűjteni, hiszen az idén tavasszal, mikor
bombavető repülőgépet, vagy valami ehhez hasonló Spahlinger először szorult segítségre, mindjárt az
első nap jelentkezett sir Stanley Birkin és 20.000
„nagyszerű találmányt, amely ismét egy lépéssel
közelebb viszi az emberiséget az örök béke ideál- fontot bocsátott a fiatal svájci tudós rendelkezéjának megvalósításához", ahogyan a hivatalos és sére, hogy folytathassa kísérleteit, melyek enélkül
félhivatalos kommünikék szokták mondogatni vala- a segítség nélkül már akkor végleg megszakadtak
hányszor valami „ujabb és modernebb" öldöklő volna. Spahlinger céljaira a Lancashirei Biztosító
szerszámmal „gazdagodik" a Háború amúgy is Bizottság már meg is kezdte a gyűjtést és Neville
Chamberlain, a volt angol közegészségügyi minisztúlontúl gazdag fegyvertára.
ter közvetlen lemondása előtt hozzájárult ahhoz a
Spahlingernek valóban nincsenek ilyen „érdemei"
az emberiséggel szemben, hiszen ez a fiatal tudós kérelemhez, hogy a különböző munkásbiztositó
fsak az emberiség legborzasztóbb betegségének, a pénztárak kísérletezzenek az uj szérummal és tátuberculosisnak kutatta éveken át a gyógyítását és mogassák Spahlinger kísérleteit.
100.000 font szép összeg, még Angliában is és
találta is meg minden valószínűség szerint. Nem
még szebb összeg Spahlinger hazájában, Svájclehet hivatása egy a nagyközönség számára készülő
napilapnak állást foglalni akár pro, akár kontra ban, hiszen az több, mint két és félmillió svájci
orvosi felfedezésekkel szemben, részben mert az frank, de ennél kevesebből valóban nem igen lehetne befejezni a kísérleteket. Spahlinger theoriája
olyan terjedelmet követelne, ami sajnos nem áll
rendelkezésünkre, részben pedig mert olyan kérdé- tudniillik azon alapul, hogy huszonkét különböző
sekhez, melyekben a nagy tudósok egyrésze sem tuberculosis bacillus van és mind a huszonkettőmer még határozott véleményt nyilvánítani, nincs nek más és más a széruma, amit ha kellő aráis joga hozzászólani. Igy csak szárazon regisztrál- nyokban vegyitünk, megkapjuk a tuberculosis ellen
védő teljes szérumot. A huszonkét szérumot ugy
juk, hogy azok a tudósok, akiket Spahlinger felkért
szérumainak felülvizsgálására és akik már meg- kapjuk, hogy a méreggel lovakat oltunk be s igy
lehetősen nagyszámú kísérletet is végeztek az uj a kísérletek lefolytatásához legalább ötven lóra
találmánnyal, egyöntetüleg azt állítják, hogy ha van szükség. A kísérleteket még az is jelentősen
Spahlingernek módjában lesz kísérleteit befejezni, megdrágítja, hogy a legjobb eredményeket a jóugy alkalmasint biztos gyógyszere lesz a XX. vérű, sötétszinü ir lovakkal lehet csak elérni, ameszázad talán legnagyobb veszedelmének: a tüdő- lyek még Angliában is igen drágák, mert 80
fonton, vagyis mintegy 2000 aranykoronán alul
vésznek.
Ma azonban ennek még van egy nagy akadálya: nem lehet őket megvásárolni. Jelenleg SpahlingerSpahlingernek elfogyott a pénze, már pedig ehhez nek mindössze tizenhárom ló áll rendelkezésére
is, miként a háborúhoz, pénz, pénz és ismét is kísérletei céljaira, ami majdnem egyértelmű azzal,
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ügyészségnek.
Dr. Bottka Sándor rendőrfőtanácsos egyébként
ma kijelentette a Szeged munkatársa előtt, hogy
a legnagyobb kíméletlenséggel le fogja teljesen
törni a hazárdjátékot. Nem fogja megengedni,
hogy bizonyos emberek minden felelősség nélkül
teljesen kifosszanak egyes embereket. Kijelentette
még, hogy ha kell, erclyes eszközökkel fogja letörni ezt az egyre jobban elharapódzó társadalmi
betegséget.

Betlen, az Ébredők és a Venkov.
A cseh miniszterelnök lapja, a Venkov g y a núsnak találja a magyar kormány eljárását az
Ulain-ügyben. Különösen arra tereli a figyelmet, hogy Ulain Budapesten néhány óráig s z a b a d o n mozoghatott, amely idő a M t
alkalma
volt arra, hogy a kompromittáló iratokat rue£semmisitse és cinkostársait
kitanítsa. Mert
am n ! a lap írja, Magyarországon
mindent
eltussolnak, amit csak
lehet. Az U ' a i n - ü g y egyáltalában kezd komédia lenni. Bethlen István
miniszterelnök nagy h a n g o n nyilatkozik a lapokban, amely nyilatkozatoknak az a cílja,
hogy a Budapesten tartózkodó pénzügyi delegátusokkal h a t á s o s a b b a n tárgyalhasson. Igazság
pedig az, hogy Bethlen István nem mer fellépni
az ébredőkkel
szemben.

Seitz lett Bécs uj polgármestere.
Az ú j o n n a n megválasztott községtanács Seitz
községi tanácsost, a nemzetgyűlés volt elnökét
a szociáldemokraták valamennyi szavazatával
Bécs város polgármesterévé választotta.

Olasz-Jugoszláv tárgyalások.
A Bulgáriával való konfliktus elrendezése
után a jugoszláv kormány figyelme most főkép
a fiumei kérdés felé fordul. A kérdés f e l v e t é s t
nek oka ebben a pillanatban a k ö v e t k e z ő : A
tárgyalások Belgrád és Ró n a között t o v á b b
fqlynak. — Olaszország az ismert követeléseken
kivül ujakkal nem áll elő. — Valótlan egyes
lapoknak az az állítása, hogy azon az alapon
tárgyalnának, hogy F i u m e Olaszországnak jusson, Jágoszlávia pedig Szlovéniában határkiigazítást kapjon. Ezen az alapon Jugoszlávia n e m
akar tárgyalni, h a n e m csakis a rapallói szerződ é s alapján. E b b e n az irányban folynak tényleg
a tárgyalások s nincs kizárva, hogy a fiumei
kérdés megoldása már a legközelebbi n a p o k r a
várha'ó.

mintha teljesen abba kellett volna hagynia kutatásait. Spahlinger igen jómódú genfi családból
származik és eddig kísérleteire mintegy 80.000
fontot, vagyis kétmillió svájci frankot költött, amivel azonban a család elérkezett teljesítőképessége
legvégső határáig és most már valamennyien
koldusszegényekké lettek, azáltal, hogy Spahlinger
kísérletezéseit lehetővé tették.
Dacára annak, hogy a kísérletek még nincsenek
befejezve és a szérum még nem tökéletes, mégis
csodálatos eredményeket értek el vele. Dr. Stephany genfi orvos, aki egyike Európa első phthisis
szakértőinek, például 294 esetet kezelt a Spahlinger-szérummal és 80 százalékos eredményt ért el
vele, jóllehet, a szérum még távolról sem tökéletes. Egyébként Spahlingert napról-napra több és
több orvos keresi fel leveleivel, amelyekben mindegyikük szérumot kér tőle. Sajnos, ezek a kérések
teljesen hiábavalók, a már fentebb vázolt okoknál
fogva. A gyógyulási folyamat nem túlságosan
gyors: mintegy másfél évet vesz igénybe, viszont
azonban kétségbevonhatatlan eredményekkel jár.
Ha Spahlingernek sikerül is megkapnia a 100.000
fontot — amire, ismerve az angolok áldozatkészszégét, biztos remény van — még mindig körülbelül két évbe telik, mig a kísérletek befejezést nyernek és a tökéletes szérumot sikerül előállítani.
Spahlingernek egyetlen óhajtása, hogy annyi szérumot állíthasson elő, amennyiből minden kísérletező igényét kielégíthetné. Ha száz kísérleti lova
volna is csak Spahlingernek, abból már 10.000
orvost lehetne kísérleti célokra szérummal ellátni,
ami már kétségbevonhatatlanul nagy eredmény
volna. Hogy sikerül-e Spahlingernek ennek a száz
lónak megvételéhez és eltartásához szükséges
100.000 fontot megszereznie, az most olyan kérdés, mely mellett az összes aktuális kérdéseknek
el kellene törpülniük, ha csak valamennyire is képesek volnánk magasabb szempontokból vizsgálni
az emberiség fejlődését.
Spectator.
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Pénteken utaznak el a Népszövetség delegátusai.
A jóvátételi bizottság és a Népszövetség Budapesten tartózkodó kiküldöttei a mai napon befejezték a magyar gazdasági, pénzügyi es politikai
világ vezetőinek a meghallgatását.
Ma délelőtt a pénzügyminisztériumba mentek,
ahol Avenol, Buniols és sir Arthur Salter Kállay
pénzügyminiszterrel tanácskozásokra ültek össze.
Délután a kiküldöttek a miniszterelnökségen Bethlen gróf miniszterelnökkel, valamint a kormány
többi tagjaival hasonlóan tanácskoztak. Ennek a
befejezése után pénteken ugy a külföldi kiküldöttek delegációja, mint a magyar kormány részéről
való bizottság Londonba utazik.
U j a b b cseh d e l e g á c i ó B u d a p e s t e n .
A határforgalomnak és a határőrségnek szabályozására kiküldött cseh bizottság tagjai ma délelőtt egynegyed 12 órakor érkeztek meg a Nyugati-pályaudvarra. A bizottság tagjai a következők:

Egy
(A Szeged tudósítójától.) A Világ vasárnapi ii
száma rendkívül érdekes szegedi vonatkozású cikket közölt „Horváth Margitka és az apai hatalom"
cim alatt. A cikk anyaga egyébként tárgya lesz a
nemzetgyűlés ősszeüiése után egy interpellációnak
is. A szereplők szegedi emberek. Fodor Jenő adóügyi tanácsnok és dr. Horváth Lajos árvaszéki
zö.

orváth Lajos felesége, aki huga volt Fodor
Jenő feleségének, 1920 áprilisában meghalt, árván
hagyva hathónapos leánykáját, Margitkát. A korán
elhalt fiatal asszony utolsó kívánsága szerint a
kis árvát Fodorék fogadták magukhoz és annak
tartására és nevelésére nézve Horváth Lajos egyezséget kötött velük, amit az árvaszék is jóváhagyott.
Fodor Jenő és felesége a gyermektelen házaspárok
szokásaként nagyon szerették a kis Margitkát, anynyira a szivükhöz nőtt, hogy tavaly, mikor Horváth
Lajos ismét megnősült és visszakérte gyermekét,
hallani sem akartak kívánságának teljesítéséről.
Horváth Lajos azonban nem nyugodott bele Fodorék válaszába, az árvaszékhez fordult jogorvoslatért és azzal érvelt, hogy most már van asszony
a háznál, aki tovább nevelheti a kisleányt. Az
árvaszék helyt adott a kérelemnek, kötelezte Fodorékat, hogy adják ki a gyermeket, mert — a határozat indokolása szerint — az apai hatalomról
lemondani nem lehet. A határozatot Fodor Jenő
megfelebbezte a közigazgatási bizottsághoz, amely
megváltoztatta az árvaszék határozatát és Horváth
Lajost, az apát elutasította kérelmével. Horváth
Lajos a belügyminiszterhez felebbezett. A belügyminiszter döntése most érkezett meg és az végső
fokon a közigazgatási bizottság határozatát hagyta
jóvá, tehát Fodoréknak adott igazat.
Horváth Lajos természetesen nem nyugszik meg
ebben a döntésben, amely ellen felebbezésnek
nincs helye, tehát más uton-módon keresi a maga
igazát, lgv kerül a rendkívül komplikált ügy interpelláció formájában rövidesen a nemzetgyűlés elé.
Ennek az interpellációnak az anyaga inost egy
ujabb részlettel bővül, amely nem tartozik ugyan
Horváth Margitka ügyéhez, de hozzátartozik édesapjának, Horváth Lajosnak a kálváriájához.
Az ügy — lakásügy, de különlegességével magasan kiemelkedik a többi lakásügyek rengetegéből.
Horváth Lajos két év előtt nősült másodszor.
Dr. Karvas Etelka leánygimnáziumi tanárnőt vette
el. Sok hiábavaló kísérletezés után, a mult év elején — megfelelő lelépési dij ellenében — végre
kapott egy háromszobás lakást az Attila-utca 9.
számú ház második emeletén.
Időközben rájött arra, hogy második feleségével
nem találhatja meg azt a boldogságot, amit Margitka édesanyjának halálával elvesztett. Kölcsönös
megállapodással elhatározták a válást. Horváth
Lajos, mint minden évben — ugy az idén is —
a nyár egy részét szüleinek szatymazi szőlőjén
töltötte. Julius derekán ment ki és ottmaradt szeptember elejéig. Válófélben lévő felesége ugyancsak
julius derekán elutazott szüleihez Besztercebányára,
ahonnan a tanév kezdetére tért csak vissza.
Október huszonkettedikén dr. Karvas Etelka a
következő beadványt adta be a lakáshivatalhoz:
„Az Attila-utca 9. számú ház második emeletén
lévő háromszobás lakásra kérek lakásigazolványt.
Ezt a lakást férjemmel együtt még 1922 áprilisában béreltem ki, én ma is benne takom. Férjemtől,
aki engem elhagyott és szüleihez Szatymazra,
illetve azok lakására, Fodor-utca 5. szám alá költözött, hónapok óta különváltan élek. Állásomnál
fogva önálló lakásra tarthatok igényt."
A lakásügyi hatóság a kérvény beadását követő
napon, október huszonharmadikán kiküldte egyik
nyomozóját, Móra Józsefet az ügy felderítésére,
aki még aznap be is adta jelentését. A jelentés
egészen furcsa példánya ennek az irodalmi rnüfajaak. Elmondja benne a nyomozó, hogy a kérdéses lakásban dr. Karvas Etelka, édesanyja és egyik'

Friedmann külügyminiszteri tanácsos, Doles belügyminisztériumi tanácsos és Blaha miniszteri tanácsos, a felvidéki rendőrség főnöke. A magyar
külügyminisztérium részéről Moldoványi Sándor
követségi tanácsos fogadta őket. A bizottság tanácskozásait ma délután már meg is kezdte.
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Elégedetlenség
a kereseti adó kivetése miatt.

(A Szeged tudósítójától)
A városi adóhivatal
a n a p o k b a n kézbesítette ki az általános kereseti adóra vonatkozó fizetési meghagyásokat.
Tudvalevően ezt az u j adót Kállay pénzügyminiszter a megszüntetett 111-ad osztályú kereFolytatják a földreformnovella
seti a d ó helyeit hívta életre. Fizetni tartozik ezt
tárgyalását.
A nemzetgyűlés földmivelési, pénzügyi, közgaz- minden adózó, aki bármily kereseti tevékenységből származó jövedelemre tesz szert, fizeti
dasági, közigazgatási és igazságügyi együttes bitehát az iparos és kereskedőn kívül a lateiner,
zottsága ma" délelőtt 11 órakor Plathy (jyörgy elnöklete alatt folytatta a földreform tárgyalását.
tisztviselő, m u n k á s is. Az a d ó a tiszta jövedeA bizottság a 9. szakasztól kezdve tárgyalta a lem öt százaléka, a teljes adóösseeg a várost
földreformnovellát. Különösen azokat a módosítá- illeti meg.
sokat vették tárgyalás alá, amelyek háborús szerAdózó polgáraink ez év tavaszán lelkiismerezeményű birtokokra vonatkoznak. Javaslatot tett
tesen
benyújtották az általános kereseti adóra
Petrovácz Gyula, azután pedig Boros János indít: vonatkozó vallomásaikat, amely kivetésnek e
ványt terjesztett elő.
; vallomások alapján és a még rendelkezésre álló
adatok figyelembevételével kelleti volna történni.
| Ehelyett a kikézbesilett fizetési meghagyások
i oly adóterheket tüntetnek fel, amelyek
csak
a
az adózó
közöntanárnőtársa, Cserni Etelka lakik. Megállapítja, legteljesebb tájékozatlansággal,
hogy dr. Horváth Lajos a feleségét négy hónap ség jövedelmi viszonyainak teljes
félreismerésével
előtt elhagyta, bíróilag is felszólították a visszaté- magyarázhatók,
de nem menthetők.
E
fizetési
résre, de ennek dacára sem tért vissza. Minden meghagyások
nyomán általános a
felháborodás
amellett bizonyít — állapítja meg Móra József
a közönség körében. Az adóhatóság úgyszólván
lakáshivatali nyomozó —, hogy dr. Karvas Etelka
sokmilliós
a hajléktalanság elkerülése céljából a saját nyu- kivétel nélkül minden adózó terhére
jövedelmet
állapit
meg
az
1922.
évre,
amikor
galma és biztonsága végett kéri a lakásigazolvány
még
a
100000
koronás
jövedelmek
is
kiállítását a saját részére.
voltak.
Aki
idegen
végigA lakáshivatal a nyomozó jelentése alapján cso- jelentékenyek
dálatos gyorsasággal még ugyanaznap kimondotta, . nézné a kivetési lajstromok összegeit, az joggal
hogy dr. Karvas Etelka kérelmét teljesíti. Anélkül I azt képzelhetné, hogy ebben a minden g a z d a határozott a lakáshivatal, liogy a másik érdekeltet| sági errőforrásától elzárt városban 1922. évben
meghallgatta volna. Pedig Horváth Lajos városi j csupa krőzucok éltek és kerestek. — N e m t u d tisztviselő a hivatalos idő minden percében meg- ] juk, kik készítették az általános kereseti a d ó
található hivatalában. Az eljárásról Horváth Lajos
jj kivetési munkálatait, kétségtelen a z o n b a n , hogy
értesítést sem kapott, csak a kész határozatot kéznem azok, aWk a jövedelmi a d ó kivetési m u n besítették számára.
|
káíatsit eddig végezték, akik pedig alaposan
Horváth Lajos a határozat kézbesítését követő
napon, október huszonhatodikán benyújtotta a ismerik a közönság kereseti viszonyait.
Nem c s u p á n a lehetetlenül tájékozatlan jövelakáshivatalhoz a főispánhoz, mint másodfokú lakásügyi hatósághoz címzett felebbezését. A lakás- delemmegáiiapitás hívja ki a közönség felzúhivatal ezt a felebbezést már nem találta olyan dulását, hanem a csekéiy kivétellel az egész vosürgősnek, mint dr. Karvas Etelka egy nap j nalon kiszabott bírság is. A törvény Bzerint a
alatt elintézett beadványát, csak tizennégy nap
kivetett a d ó 25 százalékát kell kiszabni bírság
múlva, november 8-án juttatta rendeltetési helyére,
cimén,
ha az adózó vallomást nem ad s ha
a főispánhoz.
'
külön
felhívásra sem ad vallomást, a kivetett
Á felebbezésben azt sérelmezi Horváth Lajos
elsősorban, hogy meghallgatás nélkül határozott a • p.dó 50 százalékát kell bírság cimén kiszabni.
A városi adóhivatal ott is, ahol az adózó vallakáshivatal. Majd elmondotta, hogy lakását nem
lehet elhagyottnak minősíteni, amiért néhány hóna- lomást adóit, 50 százalékos bírságot s z a b ki.
pig kint nyaralt Szatymazon. A lakásban még Természetes, hogy az adózó felháborodva tiltamost is saját bútorai vannak. Válófélben lévő fele- kozik a bírságolás elien, amikor eleget is tett a *
ségének édesanyja mindössze négy hétig lakott ott vallomás dást kötelességének s különösen oly
látogatóban, azután visszautazott Besztercebányára,
bírság ellen, amely a törvény világos rendelCserni Etelkának pedig nincsen lakásigazolványa
kezésének sérelmével éri a jóhiszemű
adózó
az ottlakásra.
polgárt.
A másodfokú lakásügyi hatóság szombaton megA Szegedi Kereskedők Szövetsége e hó IS án,
hozta döntését és a lakáshivatal eredeti határozatát indokainál fogva helyben hagyta. Nem vette vasárnap délelőtt tartandó gyűlésén készül eréfigyelembe a határozat sulvos formahibáját, Hor- lyes tiltakozásra
e hevenyészett
és sok
izgalmat
váth Lajos meghallgatásának mellőzését, pedig kiváltó adókivetés
ellen. Ugyanez alkalommal
ez elegendő alap lett volna arra, hogy a másod- tájékoztatja a kereskedőosztályt azon sok egyfokú hatóság az elsőfokú határozatot feloldja és másra torlódó kötelességei tárgyában is, a m e uj eljárásra utasítsa a lakáshivatalt.
lyet az adózás terén a közeljövőben kell telHorváth Lajos természetesen nem nyugszik meg
a másodfokú lakáshatóság döntésében, hanem az jesítenie.
illetékes magasabb fórumok előtt keresi ügyének
orvoslását. Kétségbeesett szomorúsággal mondotta
Mégis statáriális biróság elé bérül
el érdeklődésünkre, hogy amikor a szüret befejeaz Ulain-ügy.
zése után be akart menni lakásába, annak ajtaját
zárva találta. Dr. Schirsich György közjegyző jeNagy Emil igazságügyminiszter ma az Ulainlenlétében aztán feltörette az ajtót, bútorait két szoügyről a következőket m o n d o t t a :
bába hordatta össze, a harmadik szobát és a kony— Az Ulein ügy a minisztertanács elé csakis
hát meghagyta dr. Karvas Etelkának.
abból a szempontból tartozik, hogy a tettenDe nem ért el semmit sem vele. Legközelebb,
érés közben eszközölt letartóztatást fenntartsák-e
amikor haza akart menni, az ajtókat ismét zárva
találta. Azóta barátainál, vagy szállóban lakik. addig, mig a nemze gyűlés illetékesen állástÖsszes ruhája, fehérneműje a bezárt lakásban foglal. Különben ebben a kérdésben, hogy az
ügy a slatáriális biróság elé kerüljön-e, csakis
maradt.
minisztérium— A barátaimnál nem lakhatom örökké — a rendes biróság intézkedhetik, a
mondja tanácstalanul —, a szállószoba bére na- nak semmi hatásköre
nincsen.
Egyedül a kir.
ponként húszezer korona, a havifizetésem alig négy- ügyészség hivatott ebben a kérdésben dönteni.
százezer, tehát lakásra sem lenne elég.
Eljárásomat valamiképen médositani fogom,
A nemzetgyűlés összeülése utáni interpelláció hogy nem e lehet a sajtó azon része ellen töranyagát tehát igazán méltó részlettel egészíti ki ez vényes eljárást indítani, amelyik a beszédemet
a lakásügy.
(m. I.)
tudatosan elferdítve adta elő egyes sajtóorgánumokban.
Beavatott helyről nyert értesülésünk szerint
— Az e r d é l y i m a g y a r s á g v e z e t ő i a r o m á n
Ulain Ferenc ügyében mégis a statáriális
birók i r á l y n á l . A román király a napokban fogad a
ság
fog
dönteni,
mert
nincsen
semmi
ok
arra,
az erdélyi magyarság vezetőit. Az audiencián
hatáskörétőt
N?gy Károly reformárus p J s p ö k , Balázs András hogy az ügyet a statáriális biróság
kanonok, Gyárfás Elemér, a Katolikus Státus elvonják.
igazgatója, Ugrón István volt belgrádi követ,
Bernádi György volt főispán és Ferenczy Géza
— F ö l d r e n g é s a K á r p i t o k b a n . A római
unitárius főgondnok jelennek meg. Ugy ér- föidtnágnességi intézet műszerei félóráig tartó
tesültünk, hogy az egyházfők a magyar e*y- földrengést jeleznek körülbelül ezer km. távol'házakat és iskolákat éri sérelmeket tárják fel. ságból a Kárpátok irányából.

Sceged, 1918 november 14.

SZBQBD

— A pápa a schisma megszüntetésére törekszik. A Chicago Tribuna római tudósítója
írja, hogy a pápa ujabb lépéseket tett abban az
irányban, hogy a görög oriodox egyház kibéküljön a rónai egyházzal. Erre az alkalmat
Szent Jozefa halálának 300 éves évfordulója
szolgáltatta. A Szent Jozefa ugyanis a két egyház egyesítésének volt a vértanuja. XI. Pius
most Kifejezte sajnálatát, hogy milyen fájdalmas dolog a két egyház különválás?. Annak a
reményének adott kifejezést, hogy a két egyház
egyesülése mielőbb meg fog történni.
— Lloyd George Magyarországot is meg• látogatja. Apponyi Albert gróf amerikai felolvasó utjának első napján történt, mikor
Lloyd Oeorge volt angol miniszterelnök szintén Chicagóban időzött, hogy Lloyd George
tiszteletére barátai vacsorát rendeztek az előadása után. Lloyd George, amikor megpillantotta Apponyi Albert grófot, felpattant helyéről,
eléje sietett és maga mellé ültette. Lloyd George,
kinek mint a békekonferencia tagjának volt
alkalma meggyőződni Apponyi kiváló kvalitásairól, most személyesen ís megismerkedett
vele. Akkor még mint ellenséges államok képviselői állottak egymással szemben, most pedip,
mint a régi barátságukat felújító két nemzet
polgárai, merültek el bizalmas beszélgetésükben Ennek a beszélgetésnek érdekes következménye lesz. Lloyd George ugyanis elhatározta,
hogy Kelet-Európában fe!o;vasó körutat fog
tartani és ezen utja alka'mával éppen Apponyi
Albert gróf meghívására Budapesten is fog felolvasást tartani. Lloyd George különben a legnagyobb készséggel igérte meg Apponyinak,
hogy személyesen is meglátogatja Magyarországot.
— A fogadalmi templomépítés jövő évi
progremja. Foerk Ernő műépítész kérelmére a
polgármester kedden összehívta a fogadalmi
templombizottságot, hogy letárgyallassa a templomépítés jövő évi programját. Az ülés délután
félötkor kezdődött a vátosháza tanácstermében.
Foerk Ernő műépítész ismertette a jövő évi
építkezésre vonatkozó részletes
tervezetét,
amelynek egy része azonban pénzszűke miatt í
a jövő év folyamán nem valósitható meg. A
jövő évi építés költségeire ugyanis mindössze hatszázmillió koronája van a városnak.
A bizottság elhalátozta, hogy ebből a pénzből
a templom kereszthajóját és a kupolát teljesen
fölépitik, az első homlokzatot is befejezik, azonban a dekoratív részeket későbbre hagyják. Építenek egy végleges oltárt is és két sekrestyét,
az egyik lesz a templom ideiglenes bejárata.
A bizottság elhatározta azt is. hogy a fogadalmi
templomban 1924. év karácsonyán lesz az első
istentisztelet. A templom belsejében egyelőre
sem pad, sem szószék nem lesz.
— K u t y a H a s m é s z á r s z é k C s e h o r s z á g b a n . Luckenang kerület egyik községében, a Nolne-Mikloviceben a hatósági vizsgálat megállapította, hogy Ossenowsky ottani lakos kutyahus előállításával foglalkozott és kutyahust, valamint kutyaszalonnát is árul. Levágásra szánt kutyákat, mint hírlik, a szász határon
csempészte be. Egy kutyáért 2 0 - 3 ) millió márkát
fizetett. Bent a lakása teljesen kutyahus feldolgozására
be volt rendezve. Mivel ezen foglalkozáshoz nem volt
ipari engedélye és a levágott kutyákat állatorvos nem
vizsgálta meg, a hatósági eljárás a vizsgálatot megindította ellene.

Kotányi Nelly, Erzsi, Klári 1., 2„ 3. zongorás hangversenye szombaton, 17-én este 8
órakor a Tiszában Az egész Európában szenzációs sikereket arató magyar művésznők zongora estjén telt haz fog gyönyörködni.
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Attrakció!
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Szerdán, november hú 14-én

Éven recOLIEKNEK t — —

Szegeden előszűr kerill b e m u t a t á s r a !

Attrakció!

A FARKAS

(A kegyek alján.) [)' Albert Jenő rémdrámája filmen, 6 felv.-ban.
Főszerepben: C.IC. D H Q O V G R . — Egyidejűleg:

Fix-Fox o l a j b a n .
Páros vígjáték 2 [elvonásban.

E l ő a d á s o k k e z d e t e : 5, 7 és 9 órakor.
A v i l á g . Q t n o u / o r
^ h i r ü
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— Feltalálták a tüdőgyulladás gyógymódját. A római kórházakban most próbálják
ki egy orosz származású svájci ál ampolgár orvosnak tüdőgyulladás elleni gyógymódját. A
fiatal orvss kémiai szintézise utján állítja elő
gyógyszerét, amely hideg vizben könnyen oldídik Az orvos azt hiszi, hogy a szer alkalmazásával a tüdőgyulladás halálozási százalékát 35 százalékról sikerül két. százalékra leszállítania. A római klinikákon s a katonai kórházakban végzett eddigi kísérletek igazolni látszanak a fiatal feltaláló reményeit.
— Egy zaák b ú z á é r t . . . Ma a kora reggeli
órákban Asztalos Pál és Mészáros József cserepet fuvaroztak ki Szatymazra. Visszafelé búzát
hoztak be Szegedre kocsijaikon, a szatymazi
országúton Mészáros hátrafordult a bakról és
azt vette észre, hogy egy zsák buza eltűnt a
kocsiról. Azonnal megállította a lovakat, mire
Asztalos is megállt. Szóváltás keletkezett közöttük, amelynek hevében Mészáros azt kiáltotta Asztalosnak, hogy ö vitte el a zsákot.
Asztalos ekkor nekitámadt társának és a dulakodás hevében késével Mészáros
hasbaszurta
Asztalost. A szerencsétlen
kocsis
azonnal
összeesett az uton. A mentők súlyos állapotban
vitték be a közkórházba. Mészárost pedig őrizetbe vették a rendőrségen.
— A népfőiskola működése. A népfőiskola
in'éző bizottsága dr. Gaál Endre kulturszenátor elnökletével kedden délelőtt ülést tartott.
Becker Vendel, a népfőiskola igazgatója előterjesztette a mult tanfolyamról szóló jelentését,
elmondota, hogy a népfőiskola harminchat beiratkozott növendéke közül huszonegy kapott
végbizonyítványt. A népfőiskola idei tanfolyama
is rövidesen megnyílik, ideiglenesen a tanítóképző intézet Bo dogasszony-sugáruti épületében tartják az előadásokat. Eddig huszonkét
hallgató jelentkezett felvételre. Az intéző bizottság tudomásul vette Becker Vendel jelentését
és megbízta a szervezeti munkálatok folytatásával.
— Elfogták a ciáaodik b u d a ö r s i g y i l k o s t is az
o s z t r á k o k . Az osztrák csendörségnek sikerült a második gyilkost is Molnár László személyében kézrekeríteni. Az osztrák csendőrség a budaörsi gyilkos elfogatásáról hivatalosan értesítette a budapesti főkapitányságot, akik el is utaztak Németujvárra, ahol a
gyilkost kihallgatták. A kihallgatás folyamán Molnár ós
a másik gyilkos, Pollner, beismerték, hogy előre megfontolt szandékkal követték el a gyilkosságot. A németujvári járásbíróságról a bécsi törvényszék fogházába
szállították őket. A deteklivek ma érkeztek vissza
az osztrák területről és a kihallgatás eredményéről
részletes jelentést tettek. A pestvidéki kir. ügyészség
a kihallgatási eljárás megindítására intézkedéseket tett.

—• A rendőrség eljárást indított hét kuruzsló ellen. Néhány hét óta a rendőrség emberei fokozott figyelemmel kisérik a szegedi
kuruzslókat, miután a legutóbbi időben túlságosan elszaporodtak ezek az emberek, akik
mindenfe é jóslásokkal és hipnotikus mozgásokkal .gyógyítanak" mindenféle betegedet.
Tudomásara jutott a rendőrségnek bizalmas
uton, hogy Sdndorfi Demeter Rákóczi-utca 71.
fzám alatti lakos régebben foglalkozik kuruzslással. Rendszerint varázsszavakkal és igékkel
„gyógyította" pácienseit. Ugyancsak bizalmasan
jelentették a rendőrségnek, hogy Petrován Mihály Téglagyár-utcai lakos is foglalkozik kuruzslással, A detektivtestület egyik tagja személyesen jelentkezelt a kuruzslóknál, mint
pánciens és végignézte az egész gyógyítási
mesterséget. Amikor a kuruzslók bizonyos honoráriumot kértek, a detektív bevitte őket a
rendőrségre, ahol hosszas tagadás után mind a
ketten beismerték üzelmeiket. A rendőrség a
két kuruzsló ügyét áttette az ügyészségre.
— Már a h o r d ó k a t is hamisítják. A polgármester az előfordult esetekből kifolyólag a jövőben való
miheztartás végett figyelmezteti az érdekelteket, hogy a
törvény értelmében kihágást követ el és négv napig
terjedhető elzárással és 200 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő az, aki oly hordót, amelyben
bor, vagy sör forgalomba kerül, oly javításnak vet, vagy
vettet alá, amely a hordó űrtartalmát a rendeletileg
megállapított hibahatárokon felül (2 százalék) megváltoztatja és rajta az előző jelzés bélyegét meg nem
semmisiti, vagy meg nem semmisitteti.

O l c s ó f ü r d ő k á d a k , gyermek- és ülőkádak
Fogét Edénél, Takaréktár-utca 8.
«
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— Aranygyűrű helyett — doublégyürü.
Tegnap délután megjelent a rendőrségi ügyeleten Mülhoffer Vilma Kárász-utcai ékszerész és
följelentést t$tt ismeretlen tettes ellen, aki tegnap délelőtt megjelent az ékszerészboltban és
egy aranygyűrűt mutatott, amelyet el akart adni
és helyette egy másikat vásárolni. Amikor már
az asszony eltávozott az üzletből, akkor vette
észre Mülhoffer Vilma, hogy az az aranygyűrű,
amelyet megvett, csupán doublé. A rendőrség
detektivjei azonnal megindították a nyomozást
és ez a munka már a kora délutáni órákban
eredményre is vezetett. A delektivek elfogták
Horváth Józsefné budapesti, lakost, aki tettét
beismerte a rendőrség előtt. Őrizetbe vették.
— Megalakul az egyetem barátainak jogés társadalomtudományi szakosztálya. Tisztelettel felkérem a Ferenc
József-Tudományegyetem Barátai Egyesületinek a jog- és társadalomtudományokkal foglalkozó tagjait, valamint mindazokat az eddig még nem tagokat,
akik az egyesület kebelében alakítandó jog- és
társadalomtudományi szakosztály tagjaivá válni
óhajtanak, hogy a szakosztály megalakítása
céljából november 15-én, csütörtökön délután
5 órakor az egyetem jog- és államtudományi
karának I. sz. tantermében (Dugonics-tér 13.
szám II. emelel) megjelenni szíveskedjenek. Dr.
Menyhárth Gáspár, a Ferenc József Tudományegyetem Barátai Egyesületének ügyvezető elnöke.
— A Meteorologiai Intézet időprognózisa:
Enyhe és borult idő várható, jelentékeny csapadék nélkül.
— KÜLFÖLD;
Amsterdamban a nemzeti közitélőszék negyedik ülésére ült össze, amelyen a Javorinakérdésben felmerült lengyel-cseh határviszonyokat vette
tárgyalás alá. — Belgrádban a törvényelőkészítő bizottság most tárgyalja az uj jugoszláv perrendtartást, amely
teljesen a magyar törvényeken épül fel. — Nápolyban
ma éjjel Európa történelmi nevezetességű temploma
rövidzárlat következtében kigyulladt. A régi főoltár és
egy márványkereszt teljesen elpusztult. — A Vatikánban ismét azzal a gondolattal foglalkoznak, hogy XIII.
Leó pipa holttestét áthozzák a Vatikánba, miután az
átszállítás külső akadályai már elhárultak. — Olaszország a háború alatt 65 millió ezüst lírát bocsátott
Svájc rendelkezésére azzal a feltétellel, hogy ezt az
ezüstmennyiséget 1925 előtt aranyért visszaadják. A
megállapodáa értelmében Olaszország ma 50 tonna
ezüst pénzt kapott vissza Svájctól, amelyért 10 milliót
fizetett aranyban. — A bécsi tartománygyülés elnökévé
Danneberg szociáldemokratát választották meg.
Villamoa-, v í z v e z e t é k - éa g á z szerelést vállal
Kneffel mérnök, Pusztaszeri-utca 5. Telefon 14—51. n s

— Milyen a szerb közigazgatás? A szerb
közigazgatás kitűnő fényes péiídáját adji ai
alábbi híradás: A sarajevói szerb kormányzóság most hajtotta végre az uj közmunkaügyí
rendelkezéseket és ennek kapcsán súlyos büntetés kilátásba helyezésével közmunkára hivta
be Princip Gavrillo sarajevói lakost, aki 1914
junius 28 án Ferdinánd trónörököst és feleségét
Sarajevóban meggyilkolta. Princip Gavrillo azonban tudvalévően már évekkel ezelőtt meghalt.
HIRDETÉSEKET és kommünikéket felvesz a
SZEGED kiadóhivatala (Deák Ferenc-utca 2)
és a DÉLMAGYARORSZAG NYOMDA (Petőfi
Sándor-sugárut 1).
Telefon:
25a
péTnzSron5á2. Belvárosi MoziIgazg.
November hó 14-én, szerdán

Az idény legnagyobb attrakciója!
A francia filmgyártás remeke!

Haldokló sasok
(Sasfiók)

Történet a nagy császár idejéből, két rész, 12 felr.

Mindkét rész egyszerre egy előadásban.
A főszerepben:

Severin

IHars,

a „J'acusse" főszereplője. — Ezt megelőzi:

Fatty csalni szeretne
Amerikai burleszk 2 felvonásban.

Előadások

k e z d e t e : 5, 7 és 9 órakor.
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Kellel

szaküzlet Széchenyi-tér
g. 82.

M

Telefon: 3 - 6 1 .

SZBQED

Szeged, 1923 november 119.
— Eey olasz bSpenicbi kapitány. A Giormle d'Italia szenzációs leleplezéseket közöl egy
álrokkantról, aki őrnagynak öltözve, mellén két
ezüst és arany vitézségi éremmel, a legmagasabb személyiségek jóhiszeműségét megtudta
nyerni, mig végre sikkasztáson érték. A szélhámos még a háború alatt csempészte be magát a hrditengerészeíbf, ahol egy torpedózuzó
fedélzetén bátran harcolt. Pistrov Rainis, spielenbergi születésü egyénnek adta ki magát.
Senki sem ismerte, azonban sikerült neki tábornokainak jóindulatát s a halóságok bizalmát megszereznie. A háború után az elfoglalt
Triesztbe nevezték ki a tüzörség felügyelőjévé.
Röviddel később már mellén számos kitüntetéssel jelent meg és sikerült neki hamis katonai okmányokkal tiszti mivoltát és csodalatos
hadi magatartását igazolnia. Trieszt város akkori kormányzója tényieg felterjesztette őrnaggyá való kinvezésre, ami meg is történt.
Utóbb polgármesterré nevezték ki, amely minőségében ujabb rendjeleket adományoztak neki.
Beférkőzött D'Annunzio bizalmába is s ezidőben
már számos jóakarója volt a tábornokok közt,
a hatóságoknál és a tisztikarban. A lapok
dicsőítették, interviewokat osztogatott. Az olasz
király trieszti tartózkodása alkalmával kihallgatáson jelent meg és sikerült az udvar bizalmát annyira megnyernie, hogy a király reggelire
hívta meg és ujabb rendjelekkel ajándékozta
meg. Résztvett a névtelen katona gyászkiséretében az előkelőségek sorában. A nemzeti egyesületek mindenfelé meghívták elnöküknek. A
lascisták egy kerületük parancsnokává tették
meg. Nemrégiben Sticaraco tábornok titokban
futatni kezdett az őrnagy előélete után és megállapította, hogy minden reá vonatkozó adat
,'iamis. Kiderült, hogy az őrnagyot Luigi
Raineri-nek hívják, büntetett előéletű, sohasem
volt tiszt, hanem osztrák kém. Kiderült továbbá
az is, hogy a rábízott pénzekből 100 000 líra
Hiányzik. Az esetet eddig titokban tartották,
mert el akarták kerülni a leleplezéssel járó
botrányt.
— Uj kegyelmes arak. A kormány elhatározta, hogy több évi hivatalos működés után
kegyelmes cimmel mennek nyugdíjba az államtitkárok és más nagyobbrangu tisztviselők.
Felkérjük előfizetőinket, szíveskedjenek a
késedelmes, vagy rendetlen lapkézbesitésről a
kiadóhivatalt telefonon (Telefonszám 13-33)
értesíteni, hogy a pontos kézbesítés iránt haladéktalanul intézkedhessünk.

Széchenyi Mozi
Telefon: 1 6 - 3 3 .

Igazgató: Dr Varsányi Elemér.

Szerdán és csiltörtükün, november 14. és 15-én
A budapesti Uránia két hétig zsúfolt házakkal bemutatott
attrakciója:

Vadászexpedició az ősvadonban
Originális vadászfilm autón nagy vadakra 6 felvonásban.
A felvétel két évig tartott és 5 millió dollárba került! Azonkívül:

Napkelet leánya
Japán szerelmi regény S felvonásban. A főszerepben:
ROKI. a híres japán tragika.

Előadások

kezdete:

Péntektől vasárnapig

TSURU

5, 7 és 9 OraKor.
Csak 16 éven felülieknek

Szeszélyes asszonyok
H gyönyör leányai. (R Demimondő.)
Szerelmi regény 11 felvonásban

5 szobás, fürdőszobás

modern magánház

azonnal átvehető, mind lakó nélkül, tehermentesen 60
millió koronáért megvehető D Á V I D N Á L , Kossuth
Lafos-sugárut 9.
220
Telefon 10—42.

Eladók:
folytatólagosan rézágyak, rézmosdók, réz
éjjeli szekrények, faágyak, fa éjjeli szekrények, ágynemtiek, tükrök, asztalok és
székek. Szegeden, Vaspálya-utca 4
224

Ujabb könnyítések a devizabesxolgáltatás Amsterdam 7480 -7920, Kopenhága 3400-3620, Stockterén. A Devizaközpont a mezőgazdasági cik- holm 5200- 5530 Krisztiánia 2930 -3120.
Magyar A l t a l á n o s Takarékpénztár értékpapír
kek kivitelének elősegítése érdekében ujabb i s VJiviiamegbizásokat
gyorsan és kulánsan teljesít. ia
könnyítéseket állapított meg. A könnyítések lér-ftrlchi ( S í i d * . Nyitási
Páris 31.57>/t, London
nyege az, hogy a cikkek után az exportvalula 2493, Newyork 569.25, Milánó 24.77'/, Hollandia
vagy egyáltalában nem, vagy cíak részben szol- —.—, Berlin O.OOo0000002'/». Bécs 3.0378'/, Szófia
0.0305,
gáltatandó be, mig a fennmaradó rész magyar 4.65, Prága 16.45, Varsó —.—, Budapest
Bukarest 2.85, Belgrád 6.55.
koronában is elszámolható. Lenmag, kenderZá'ithi tárlat 1 Páris 31.95, London 2495, Newmag, repce kivitelekor az egész vételár idegen yp'^
569 00, Milánó 24.87%, Hollandia 215.00, Berlin
valutában számolandó el. Magyar korona elle- 0.00000000026, Béct —.
, Szófia 4.75,
Prága
nében exportálható hal, paprika, mák, fehér- és 16.45, VarsO —.
, Budapest 0.0305, Bukarest
rozskenyér, takarmánycikk, köles, lóhere és 2.85 Belgrád —.—.
A S z e g e d i RézmBveabank mindennemű tőzsdei
bibormag. Az ár egyharmadrésze valutában,
87
kéiharmadrésze magyar koronában szolgálta- megbízást a legpontosabban végez el.
1
f
ormánjrtősad*
1
A
mai
terménytőzsdén
a
kenyértandó be a következő áruknál: birka- és marhamagvakban ugy a budapesti, mint a vidéki malmok
hús, párolt hus, bab, köles, árpa és balt^cin. élénx vásárlókedvet tanúsítottak. Buza irányzata szilárd.
50 százalék valuiában és 50 százalék magyar
'l '-ataios árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
koronában adandó be burgonya, lencse és vaj 901)0—91000, egyéb 89300-93000, 79 kg.-os tiszakivitelénél. Szalmánál 30 százalék valutában és vidéki 92000— 93000, egyéb 91500-92530, rozs
takarmányárpa 63000 -65000, sörárpa
70 százalék magyar koronában szolgáltatandó. 58000—5900/,
72r)0—77500, zau 66000-675*30. tengeri 64300-65300,
Dióbél és zab kivitelénél 10.4 valutában, a repce 16500-17000, koroa 36000 -36500.
többi magvar koronában.
A Szegedi Forgalmi Bank értékpapír és devizaKroó Bank értékpapír megbízásokat gyorsan megbizasokat gyorsan és jutányosán teljesit. A
és kulánsan bonyolít le uj bankhelyisé^ében: I Magyar Lo varegylet 8 százalékos dollárköt71
Kölcsey-utca és Ftketesas-uíca sarok.
226 vényeinek jegyzesi helye.
K o s z t p é n z t biztos és előnyös elhelyezés
mellett elfogad Szegedi Magyar Amerikai
B Á C K ÉS F A Z E K A S
Bank R.-T. (volt Próféta-helviség). Kasszanapon
BANKÜZLET
felszabaduló pénzeket könnyítés céljából BudaKárász-utca 3.
:-:
Telefon: 5-73.
pesten is átvesz. Befizetések a Magyar Amerikai
Banktőz.defiókjához(Tőzsdepalota)irányitandOk.
Tőzsdei megbízások legelőnyösebb lebonyolítása.
A d é l e l ő t t i m a g á n f o r g a l o m . A ma délelőtti
magánforgalomban kisebb árváltozások és hangulatváltozások fordultak elő ugyan, de az árnivó végeredményben megmaradt a tegnapi tőzsdeidö alatt kialakult
kurzusokon. Nyereségbiztositó eladások folytatódtak
ma is, mint tegnap, de jobbára csak gyenge kezek váltak meg az értekektől és igy ez a folyamat nem tudta
megingatni a piacot. A déli órákban a hangulat javult
és Bécsből érkezett kedvező hírekkel kapcsolatban,
főleg az arbitrázspapirok piacán mutatkoztak áremelkedések. Hetipénz 1*|« százalék volt.
E l l i m a g á n f o r g a l o m . Az este 8 óráig hozzáérkezett jelentések alapján a Magyar-Olasz Bank szegedi
fiókja a következőket jelenti: A forgalom délután is
igjn élénk volt, a tendencia azonban a sok eladás
következtében valamicskét ellanyhult. Délután elsősorban az arbitrage, a szén cukor és vas értékeket keresték erősebben. A jelentések szerint a délután folyamán
a következő árfolyamok alakultak ki: Magyar Hitel
647-5—652-5, Alt. kőszén 2610, Rima 110, Délirasut
105, Pesti Hazai 4000, Cukor 340J, Georgia 615 —620,
Osztrák Hi el 134-138, Salgó 565, Kereskedelmi Bank
12 jO, Földhitel 330, Beocsini 1280, Magnezit 2900,
Magy. Ált. Takarék 195, Ingatlanbank 3659, Őstermelő
26J, Rigler 81, Pallas 67, Ofa 5 5 1 - 6 0 , Ganz-D. 5400,
Fegyver 1530, Gáz 170. Acél 250, Vulkán 200, Guttmann 640, Államvasút 37J, MFTR 380, Levante 9JO,
Telefon 145, Karton 100, Gummi 145, Star 55, Bach
140, Hazai Bank 220, Lloyd 117, Angol-Magyar 128.
A O i T í u k t i p o n t á r f o l y a m a i . Vaiuták: Osztr. bor.
0.2770 —0.2990 Dinár 22800 -24200, Stokol
57330—
61700, Léva 16300 17400, Lei 10400—11700, Lengyel
márka 0.0100—0.0130, Lir« 890 - 940. Fr. frank 1135—
1201, Belga fr. 960-1015, Sv. frank 3440-366&, Angol
font 88000 —92430, Dollii 19700-20800, Holland forint
7480 - 7 9 2 0 , Dán korona 3400—3620
Svéd korona
5203 —5530 Norvég
korona 2900—312J, Napoleon
68300 pénz.
Otíliák 1 Bécs 0.2770—C.2990, Belgrád 22800-24200,
Pr*ga 57300-61700, Szófia 16300-17400. Bukarest
10300—118J0, Varsó 0.0100-0.0130, Milánó 8 8 0 - 9 3 5 ,
Páris 1120-1186
Brtlssel 960-1015, Zürich 3 4 4 0 3660, London 87500-91900, Newyork 19700-20800,

Szegedi Lombardbank
Feketesas-u. 22. Telefon 13—73.
Budapesti és wieni
bankcég alapítása.
Magas heti kamatozás (kosztpénz).
Jólértesült tőzsdei Összeköttetés.
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Kiszabadult
bestiák
kalandorattrakció
pénteken, szombaton és vasárnap

a Korzó
Moziban

/

\

EGYSZÁZ MILLIÓ KORONÁT
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szövöttáruk és fonalak.
Kötött jumperek, kendők,

1 isza Lajos-Rorut

ige

nyerhet a m. kir. osztálysorsjáték tervezete szerint. Húzás már november 14-én és 16-án. Sorsjegyek eredeti áron kaphatók Kelen H u g ó
-or*bank- és váltóüzletében, Szeged, Aradi-utca 7.
uo-
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Heti pénzek kihelyezése magas kamatozással.

TŐZSDE

Gizella-téri

kot-SZÖVŐ
chwalak,

áruház.
harisnyák

Mindenféle és fajta kötött,

a legfinomabb

kivitelben.

Rövidáru cikkek 0 1 c s ó árak

Mindenféle és fajta szőnyegszövéshez fonalak a legprímább minőségben nyersen és színesen*

SZEGED

Szeged, 120 november II.

léiig (elt nézőtere is azt bizonyította, hogy

a komoly muzsika, a nagy opera vonz, a
Koldusd ák azonban talán inkább nevezhető
nagy operettnek. Régi, fülbemászó dallamok, régi, meleg emlékek, idősebb emberek
ajkán egy-egy elsuhanó kép, dallam, emlék és
szinház heti műsora:
ulána világosság, józanság. Az antiquitás megSzerda: Koldusdiák, vig opera. A-bérlet.
ható
naivitása technikában, játékban ma nem
Csütörtök először: Szép asszony kocsisa, operett.
tudja már megfogni sem a színészt, sem a
B-bérlet 14. sz.
Péntek: Szép asszony kocsisa, operett. A-bérlet 15. sz. közönséget, csak talán azokat, akik régi fénySzombat d. u.: Ifjúsági előadás. — Este: Szép asz- ben láttak ragyogó estéket, pompázó primadonszony kocsisa, operett. BérletszUnet. — Éjszakai előnákat — tempi passatí. Azért jól esik, mint
adás először: Tyukkeirec, bohózat.
mikor egy szép vitrin előtt megállunk egy
Vasárnap d. u.: Marinka, a táncosnő, operett. —
Este: Szép asszony kocsisa, operett.
percre. Az előadásnál is megállunk rövid
kis szemlére. Az előadást előkészítették hiányos
hanggal, hiányos tehetséggel és kevés veleérzéssel.
Friedmann.
Sem több, sem kevesebb, egyszerűen csak: Szász Edit szép hangja szárnyain vitle az előadást, bár hangulata nem volt hozzá. A többi
Friedmann. Szürke név, amelyet kivüle még
többen viselnek, de benne, általa lett ismertté, szereplő, aki tudott, énekelt, aki nem, az ugy
tengeren innen és tengeren tul ás ugy ismerik, tett, mintha énekelne. A mai előadás kapcsán
még az a megjegyezni valónk, hogy az igazmint a zongora egyik titánját, szuverénjét.
gató
az operabérlö közönségre való tekintettel
Friedmann, a művészetnek ez a vándor após*
tola, örökké uton van. Ma, csillagvilágos és ne olyankor rendezze premierjét, amikor érté(e. v.)
enyhe öszi estén itt szerzi a megszépítő lelki kes hangversenyek vannak.
*
K
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t
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i
nővérek
1.,
2.,
3.
zongorás
hangversenye
gyönyörűséget, holnap már a ködös Londonszombaton, 17-én. Jegyek 2500—10.000 koronáig Harban bájolja el hallgatóságát és igy tovább és móniánál
(Belvárosi Mozi.)
tovább vándorol, mint a fecske, hogy művészetével mindenüvé meghozza a lelkek tavaszát, a
várva-vártat, a napsugarasat.
Friedmann az esti gyorssal érkezett és alig
rázta le mcgáról az ut porát, már a dobogón
volt. A terem, a Tisza terme már teli volt, de
SzAK—SzTK 5 : 2 ( 4 : 1 ) . Biró: Sehner. Az
még egyre jöttek az emberek, talán még most
SzTK által felajánlott 11 ezüstérmet a SzAK
is, amikor e sorokat rójjuk, még mindig jönnek
pompás kondícióban lévő csapata fölényes jáazok, akik idejére sohse tudnak jönni. A te- ték után nyerte. A csapat, bár a gyengélkedő
rem fűtetlen, a levegője egy kissé hűs. Az es- Soltit nélkülöznie kellett, ismét bravúrral, tökétélyi tuhákra fölkerülnek a melegebb gúnyák
letes stílusban játszott, kár, hogy helyenkint
és a közönség igy várja a művész megjelenését. Ez is megtörténik, előbb azonban az izga- nem vették tulkomolyan a barátságos mérkőlom láza szállja meg a termet és csakhamar zést, minek következtében a második félidő
igazuk lesz azoknak, akik mondják, hogy nem elején az SzTK is fronlba került. Áll ez külösokára a teremben melegség váltja föl a hideget. nösen a védelemre, amely nagyon könnyen
vette a mérkőzést. A csatársor legjobb emberei
Egy kis zsibongás, tere fere, majd kitárul a Megyeri és Ördögh voltak. Utóbbi meglepő jól
müvészszoba ajtaja és kilép rajta Friedmann, a helyettesítette Soltit, bár belső csatár. A jobbművész. Szét sem tekint, lehorgasztott fővel lép oldal is megfelelt. A halfsorban Vezér II. volt
a dobogóra. Egy-két futam a zongorán, ami a legjobb, Csáky és Ruzsits nem vették tulkoj^lzl, bogy most már csönd is lehetne. Lesz is, molyan a játékot, ugyanez áll Beck II.-re is.
még pedig halálos csönd. És Friedmann játékba Horváth és Baumgartner ambícióval küzdöttek.
kezd. Mendelssohn: Scherzo variációit játsza. A Az SzTK ban Kovács Buna, Selypes a csatárzongora billentyűi megelevenednek ujjai érinté- sorból, Gallér a haifsorból és Kovács a védesétől és a romantikus mű szépségei előtörnek lemből tűnlek ki. A többiek lelkesen, de igen
elbűvölően, gyönyörködtetöen. Erőteljes taps szürkén mozogtak. A SzAK góljait Megyeri,
csendül, aminek végeztével Chopin tolmácsolását
Vezér I., Ördögh és Vezér II. rúgták, az SzTK-ét
kezdi meg Friedmann. Először jön a H-moll
Szonata, majd az Impromtu és nincs már hideg Kakuszi és Selypes.
a teremben. A közönség teljesen átengedi magát
a nagyszerű hatásnak: Chopin és Fritdmana
hatásának. És ujabb Chopin-művek következnek: a Mazurka, a Walzer, a Minuten-Walzer,
amelyet meg kell ismételni és a Püludes-ök,
majd végül a hatalmas Polonaise, amely után
a lelkesedés halárt wem ismer. Ráadás persze
Chopin Walzer. Pár pcrces szünet. De csak a
művész szünete), a közönség még folyton akcióban. El van telve a gyönyörűstül és boldogan
konstatálja, hogy Friedmann még nagyobb, még
csodásabb, mint volt a tavasszal, amikor utoljára
járt itt. És vógül következelt a műsor befejező
három száma: Albeniz: Triana-ja, Poldini: Eiudeje és Delibes—Dohndnyi: Naila keringője. A befejező szám után senki sem mozdult a helyéről,
mindenki tapsolt és mindenki éljenezte Fi iedmannt.
Es Friedmann rádást adott, egyet, kettőt, hármat, egy kissé fáradtan, de kedvvel és a művészeinek azzal a ritka megnyilatkozásával, ami
a lelkesedést, a mámoros lelkesedést képes előidézni.
Hogy mint játszott Friedmann? Ahogy egy
istentől megáldott vérbeli művész tud, aki a
maga hatalmas és grandiózus művészetén kívül adni tudja a müvek szellemét, tartalmát a
maguk maku'átlan szépségükben és lényegükben. Hatása ? Ha holnap ismét játszana, mindazok, akik ma élvezői lehettek művészetének,
újra hallgatnák áhnatos figyelemmel és azzal a
lelkesedéssel, ami csak nagy és kivételes művészet nyomán szokott keletkezni.
Ez a mai Friedmann-est foglalatja.
* Koldusdiák. Milöcker kedves, könnyű muzsikájű vigoperája került ma szinre a színházban. Az uj rezsim alatt jól elkészült és igyekezetet mulató előadásokhoz szokott a közönség, amely érdem szerint elismerésben részesítette ezt az igyekezetet. A mai előadás

Felelős szerkesztő: LÖVIK KAROLY.
Kiadótulajdonos: Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T.
Nyomatott a Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T. könyvnyomdájában. Szeged.

Ház- és föld vevők figyelmébe!
Emeletei magánház vendéglőre!, azonnal beköltözhetfl 4 s z o b á s
lakással, 35 millióén.
Magasföldszintes m o d e m magánház vendégifivel, azonnal bekfiltözhetfi, 40 millióért.
22 kat. hold jó fekete (Old, az egész 9* millióért.
Fekete föld príma primisszimó, a Vass-téglagyárnál: 5 hold, 3
hold, 2 hold, 1 és fél hold, négyszögölenkint 11 ezer koronáért.
Nagykörút mellett nagy emeletes uj bérház 30 millióért
Ugyanott kétemeletes hatalmas bérház 45 millióért.
Csongrádi-sugáruton 36y négyszögöles telek 8 millióéit.
Ugyanott 228 négyszögöles 6 millióért, ugyanott 3t0 négyszögöles
4 millióért.
Kálvária-uton 70(1 négyszögöles telek, a Szent Mihályteleki uton
600 négyszögöles telek, potom áron.
Stefániánál hatalmas uj bérpalota, igen olcsón.
Magánház filszerüzlettel, beköltözhető négy szobás lakással 30
millióén.
Szöregen saroktelek, házhely 2 millióért.
Magánnáz, azonnal beköltözhelö, 15 millióért.
Kisebb magánház, azonnal beköltözhető, 6 millióért.
Szent István-tér mellett emeletes modern ház, viz, villannyal,
fürdőszobás lakással, 45 millióért.
Emeletes ház, azonnal beköltözhető, 20 milióért.
Rigó-utcában magánház, 24 órán belül beköltözhető, 40 millióért.
Hunyadi-téren magánház 15 millióért.
Kossuth Lajos-sugárut mellett sarok magánház, az egész beköltözhető, 20 millióért.
FüszerQzletek a város minden pontján, azonnal elfoglalható l a k i sokkal, igen olcsó árakon.
És még számtalan magán-, családi és bérházak, továbbá kisebbnagyobb földbirtokok, gyártelepek, üzletek minden szakmából,
vendéglők, cséplőgépek stb. eladásával van megbízva:
C 7 S r A központi nagy ingatlanforgalmi irodája, az O. F.
B. engedélyévei, törvényszékileg bejegyzett cég
S Z E G E D , Széchenyi-tér 6. szám, a törvényszék átellenében.
Telefon: iroda 10-54. lakás 15—97.
Tekintse meg kirakatomban állandó hirdetéseimet, az összes
Szegeden eladó házak és földek irodámban nyilvántartva.
17t

APRÓHIRDETÉSEK
B w « f « f bármily mennyiségben, férfiruhát, fehérneműt a legmagasabb árban veszek. Weissenberg,
Attila-utca 8.
103
R a k t á r h e l y i s é g , szuterren kiadó. Arany Jánosutca 8.
222

Bőrkabátok

férfi és női, készen és méret
után. Mikszáth Kálmán-u.
és Mars-tér sarok. Bőrruhagyár. Telefon: 14—73,
5-24.
u

Reszelt tarhonya
tojással vagy tojás nélkül nauyban kapható

KARDOS

tésztaáru gyárában

119

JAKAB

Mikszáth Kálmán-utca 4.

Friss
állandóan kapható Czlnifer-szalámlgyárban
Tisza Lajos-körút 83. szám alatt.
ias

Szabómunkások Termelő
Szövetkezete (Kossuth Lajos-sugárut 43)
Készíti

a legdivatosabb

ruhákat.

Téli B U R G O N Y A

és egész- a n P A h l i m n n v S sertésetetésre f olséges a j J l U u u r y U l i y d csóbb a dercénél,

hazaszállítva
kapható minden mennyiségben

B o k o r J á n o s cégnél
Valéria-tér aarok.

november

hó

1-től,

csütörtöktől

A
KÖVETKEZŐ TRAFIKOKBAN
KAPHATÓ:
Nagy Károlyné, Takaréktár-utca 1.
Özv. Fischerné, Takaréktár-utca 8.
Kovács Józsa, Korzó-Mozi-ház.
Barna, Széchenyi-tér 9.
Schwarz, Kárász-utca 1.
Prém Sámuelné, Széchenyi-tér 5.
Dinyés Ferenc, Mikszáth Kálmán-utca 9.
Szukics Imre, Kelemen-utca 3.
Pethö, Széchenyi-tér 2.
Kecske-trafik, Kárász-utca.
Papp Sándorné, Kálvin-tér 2.
Spitzer Dávid, Oroszlán-utca 5.
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Élő tiszai halak
nagy mennyiségben, mérsékeli áron kerülnek eladásra
a Rudolf-téri halcsarnokban és az árusoknál. »

Kalapiparnntat áthelyeztük

ÜS

Továbbra is elvállaljuk lérfi és n ő i velúr és filc
kalapok formázását, jó munkáért számtalan elismerés.
Szives pártfogást kérünk. 2 M e n c z Károly éa P i a .

Kilója 4 5 0 0

korona

kitűnő, a Rochefort sajthoz hasonló izü
sovány

érett erős
tehéntúró
kapható a

Központi Tejcsarnok R.-T.
minden fióktejcsarnokában.
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Kiss Dezső szobafestő, mázoló és fénuező
tlvállal a legegyszerűbbtől a legszebb kivitelben szobákat és olajba csiszolt lábazat festést
legizlésesebben készít. Bútorokból és szobákból poloskairtást is vállal

Bécsi-körut 10.

