ára 400 korona
Hirdetési árak: Fé!hasábon 1
mm.75, egy hasábon 150, mástél hasábon 225 K. Szövegközt
25 százalékkai drágább. Apróhirdetés 150,kövér betűvel 300
K. Szövegközti közlemények
soronként 1200. Nyilttér, családi értesítés 2400 K. Többszöri teladásnál árengedmény

jnrtetztöség és kiadóhivatal if Deák Ferenc-utca2. (Fö. reáliskolával szemben.) Telelőn 13-33.A.Szeged" megjelesik héUö kivételével minden
M » . Egyes szám ára 400 ko<sm. Előfizetési árak: Egy
feftupra Szegeden 8000, BudaWtlen i s vidéken E3C0 kot.

A beszámoló.
A kormánypárti lapok beszámolónak mondják
a miniszterelnök nagy beszédét a kölcsönröl. Mi
ugyan inkább bekonferálásnak tartjuk, mert
hiszen a célja szerint csakugyan az volt, de
hát ezen nem veszünk össze a kormánysajtóval.
A miniszterelnök csakugyan beszámolt szépen,
higgadtan, ökonomikusán arról, amiről be akart,
vagy be tudott számolni és minket ez a beszámoló az egyszeri ispánéra emlékeztet, akinek
a szél belefújta a kalapját a birkauszíatőba.
Természetesen az ispán felszámította a kalapért
a két forintot és természetes az is, hogy a
gazdaszék ezt a tételt nem hagyta jóvá. Az
ispán azonban nem olyan fából volt faragva,
hogy hagyta volna a jussát s ettől fogva öt
esztendőn keresztül ott szerepelt az elúszott
kalap a számadásokban, különös mulatságára a
gazdaszéknek. Egész megütődtek rajta a hatodik
esztendőben, hogy a kalap nem szerepelt többé
az ispán beszámolójában.
— Nini, ispán ur — nevetett a bonorum
direktor —, hát az idén megfeledkezettt a kalapról.
— Nem én, uram — felelte flegmatikusán ÍZ
ispán —, szerepel az most is, csakhogy benne

van a kulimászban.
Ugy tetszik, hogy a Bethlen István beszámolójának is van egy tétele a kulimászhoz cimezve.
Ez az a bizonyos harmadik elaborátum, amelyik
eddig nem jutott nyilvánosságra s Bethlen is
csak általánosságban beszélt róla. Azért- e, mert
nem akart, vagy tudott róla többet, az az ő
titka. De nem valószínű, hogy Bethlen, aki
vezeti az ántánttal való tárgyalásokat, ne volna
tájékozva azok anyagáról legalább annyira,
mint Apponyi Albert, akinek semmi köze a
kölcsönügyhöz, mivel neki ugy adta meg a
kurzus a „szent öreg" cimet, hogy szenthez
illően ne ártsa magát földi dolgokba. S Apponyi
az ő passzivitásában is ugy tudja, hogy van a
kölcsönnek a sok közt egy nem publikált feltétele, amely Magyarországot
az iparos Cseh-

ország paraszt gyarmatává

8-ik szám
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teszi.

Apponyi Albert, akiben pedig igazán nem
láthat izgága ellenzéki politikust maga Bethlen
István sem, lelkiismeretben kötelességének tartotta ma egy hirlapi cikkben óvni a nemzetet
nem a kölcsöntől, hanem a kölcsön feltételeitől, amelyek szerinte teljessé teszik a magyarság katasztrófáját, mert anélkül, hogy segítenének a jelenen, eltemetik a jövőt is. Minket
Apponyinak ez az ántánt áfium ellen való sikolya Zrinyi Miklósra emlékeztet, de azért nem
akarunk neki visszhang gyanánt szolgálni.
Mindaddig, mig minden nyilvánosságra nem
kerül a maga hiteles szövegében, lehetetlen a
kölcsön ügyében véglegesen állást foglalni, —
viszont a mai kormánypolitikának megszokott
fogásai közé tartozik olyan helyzetek elé állítani
az országot, amikor már nincs választása, hanem kénytelen aláírni, amit a kormány eléje
tesz.
Senki se tudja, mi van a Bethlen kulimászában, ellenben arról nagyon precíz fölvilágosítást adott, hogy mi nincs benne. Nincs benne
se a királykérdés, se a kormányzó állása, se a
koalíció, se a demokratikus átalakulás, se az
ébredők feloszlatása, sőt még az internáló tábor
feloszlatása sincs benne. Bethlen ezt némi kérkedéssel emelte ki, mert az ő szemében ez jelenti azt, bogy a kölcsön nem érinti a nemzeti
integritást és nyilván a kormánypártnak a tetszését a beszédnek ez a r?sze nyerte meg legjobban. Mert ha minden marad a régiben és a
kölcsön nem veszélyezteti az egységespárti mandátumokat, akkor Bethlen nagyszerű do'got müveit és akkor csak hadd jöjjön az a kölcsön, ha
ököllel törüljük is utána a szemünket. Nyilván
nemcsak az egységes pártnak a felfogása ez, hanem magáé Bethlené is, akit pedig sokkal többre
értékelünk a pártjánál, mert ő mégis csak fél-

szemű a vakok közt. Ebben az esetben azonban
mintha a Bethlen félezeme is csukva volna.
Mert ha neki magénak is öröme nem telne
abban, hogy teljesen alaptalanoknak mondhatta
azokat a híreket, amelyek hónapek óta révedeztek a kölcsönnel kapcsolatban várbató belső
átalakulásról, akkor máskép stilizálta volna a
mondanivalóját. Akkor legalább annyit mondott
volna, hogy alaptalanok ezek a hirek azért,
mert mi reánk nemcsak nem lehet, de nem is
kell ránk oktrojálni a demokratikus politikát,
mert rátalálunk annak az útjára magunktól is.
Bethlen nem mondta ezt, mert Bethlen csak
a saját párfját akarta megnyugtatni, amely a
reakciós politikát féltette a kölcsöntől és a
miniszterelnök ezzel az egész bölcsönügy sikerét

kockára tette. Mert ezek után az az ellenzék,
amely közel egy év óta letompította fegyvereit,
hogy megkönnyítse Bethlen kölcsönakcióját, sőt
néhányszor ezekkel a letompított fegyverekkel
megvédte a kormányt a fajvédőkkel szemben,
— -ezek után az ellenzék a legélesebben
fog
szembeszállni
a
Bethlen-kormánnyal.
Mert ha a kormány még csak nem is igér a
liberalizmusnak semmit akkor se, amikor még
nagyon rá van szorulva támogatására a kölcsön
ügyében, mit várhatni tőle akkor, ha a kölcsön
megszerzése megerősíti rég ingó pozíciójában?
Akkor ki fog derülni, hogy a Bethlen aranyközéputja ugyanabba a pokolba vezet, amelyikből kiindult s amelynek Gömbös Gyula a
hopmestere.
I M M M M M W W M M M N

Tovább is érvényes a törvényhatósági bizottság mandátuma.
— Rendelet az önkormányzati működés folytonosságáról. —
(A Szeged
tudósítójától.)
Megírta már a
intézkedéséig is egyöntetűen járjanak el, a
Szeged, hogy a törvényhatósági bizottsági tagok
beállott kényszerhelyzetben a magyar királyi
mandátuma lejárt és mivel a kormány részéről
minisztérium a következőket rendeli:
1. Budapest székesfőváros közigazgatását
a törvényhatósági bizottság további működése
az 1920: IX. t.-c. 23. §-ának négy utolsó
iránt nem történt intézkedés, a bizottság munbekezdésében foglalt rendelkezések szerint
kája egyelőre szünetel. Igy már ugy volt, hogy
kell intézni.
januárban nem lehet közgyűlést tartani Szege2. A többi törvényhatóságokban
azoknak
den. A kormány, tudva azt, hogy az ügy most
a bizottsági tagoknak
a megbízása,
akiket a
már sürgős szabályozásra szorul, egyelőre
tagság az 1915: VI. t.-c. értelmében
megillet,
kétszakaszos
rendeletben
intézkedett,
amelyről
ideiglenesen továbbra is hatályos marad.
•
hivatalosan a következőket jelentik:
A mostani törvényhatósági bizottsági tagok
A kormány az önkormányzati működés folytonosságának biztosítása ügyében a következő megbízatása tehát Szegeden is érvényben
marad
rendeletet bocsátotta ki:
és most már a januári közgyűlést is meg
A törvényhatósági bizottsági tagok meg- lehet tartani.
bízása az 1923. év végével lejárt. Avégből,
Az ideiglenes szabályozást a kormány azért
hogy az önkormányzati működésben esetleges Intézte el rendelettel, mert a nemzetgyűlési
zavarok ne álljanak elő, hogy továbbá az elintézés javaslat utján hosszadalmas volna,
egyes törvényhatóságok az önkormányzati már pedig az összes törvényhatóságok sürgejogok gyakorlásában a törvényhozás további » tésekkel fordultak a kormányhoz.
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Apponyi a g g á l y a i a k ö l c s ö n k ö r ü l .
(A Szeged budapesti tudósítójától.)
A nemzet
gyűlés folyosján kíváncsian várták a Rassay—
Hegedüs-féle párbaj eredményét. Tizenegy órakor érkeznek meg Rassay Károly és
Hegedűs
György, mind a ketten karcolásokat és lapos
vágásokat kaptak.
Az ülés megnyitása után VŰSS József népjóléti miniszter szólalt fel. Felolvasta
Peidl
Gyulának egy nyilatkozatát, amelyben Peidl
„könnyelmű lump" kifejezési használt a miniszterelnökkel szemben. E-?t határozottan visszautasítja, reméli egyébként, hogy Peidl módot
talál arra, hogy 8? esetről megnyugtatóan nyilatkozik. Ezután a saját személyére vonatkozóan
még egyszer cáfolja azt a vádat, mintha ő tt
Károlyi-kormánytól egyetemi tanárságot kért
volna. A forradalmi kormánynak tagjával, Vass
Jánossal volt összeköttetése, de jóravaló, becsületes magyar ember volt, - nnyi kétségtelen.
Propper Sándor: Ma is októbrista t
Vass József: Az elveiről nem beszélek.
Létay Ernő: Legyenek , szívesek másokkal
szemben is ilyen objektívek lenni.
Vass József végül kijelenti, hogy ő büszke a
forradalom alatti magatartására.
Apponyi beszéde.
Ezután Apponyi Albert gióf beszélt a kölcsönről. Felelőssége tud Jiban ti éta! föl, távol
minden politikai állásfoglalástól. Csatlakozik a
miniszterelnök néhány észrevételéhez, amit a
kölcsönsjánlati föltételekről mondott.
Szerinte
nem volna helyes, hogy rátákban fizessünk egy
meg nem állapított
reparációs
összegre
bizonyos összegeket addig,
amig
bizonyosan nsm

dók-e, vagy nem. Nem tud csatlakozni a miniszterelnök
ur kijelentésének
hálálkodó
részéhez.
A kölcsönt nagyon szükkeblüen mérik. A miniszterelnök ur a szükkeblüséget azzal magyarázza, hogy a Népszövetség tsgjei nagyon is
optimista véleménnyel vannak Magyarország
iránt. Itt tulajdonképen
két csoport
áll egymással szemben.
Az egyik, amelyik
segíteni
akar, a másik, amelyik nem akar segíteni Magyarországon.
E két egymással öwzefltközésbe
kerülő hatásnak közös eredője, hogy époen
csak azt nyújtsák
számunkra,
ami
elegendő
ahhoz, hogy a pillanat
nyomása
alól megszabaduljon
Magyarország,
de azért
továbbra
Is nyakunkon
tartsák kezüket. Ugyanezekkel
a
tényezőkkel való küzdésnek
leszünk kitéve azután is hogy kedvezőbb körülmények
közőtt-e,
az a jövő titka. Egészben véve valami
nagy
hálával nem tartozunk ezért a
Népszövetségnek.
— A törekvés kereskedelmi szerződések kötésére csak Magyarországra
kölelező. Nincs kimondva még legalább feltételezése
sem annakf
hogy hasonló hajlandóság
más tényezők részéről is fenn Jog állani. Mindezeket ízért mondtam el, aggodalmaimnak azért adok kifejezést,
ho<?y araennyiben ezek alaotalanok, a miniszterelnök urnák alkalmat adok arra, hogy c;eket az aggodalmakat eloszlása. (Éljenzés és
taps).
Walkó miniszter válasza,
Walkö Lajos kereskedelmi miniszter válaszában többek között ezeket mondotta: A trásodik számú j gyzőkönyv szerint Magyarország
azt a kötelezettséget vállalta, bogy tgyekezm
fog kere-Kdelmi szerződéseket kötni. & pénzügyi bizottságnak ide vonatkozó jelentését tr.ég
nem tették közzé, de a msgyat
az ax álláspontja, hegy várnunk kül addip.

SZE
amig a Népszövetség ugy intézkedik, hogy ezi
a jelentést tudomásunkra hozzák. Azt hiszem, hogy

ez a legrövidebb

időn beiül

meg fog

történni'

— Elkerülhetetlen, hogy Magyarország igyekezzék kereskedelmi szerződésedet kötni a körülötte lévő államokkal, de szóról-szóra
benne

van a jegyzőkönyvben,
gyarországtól,
részben

hogy ez részben Maszomszédaitól
függ.

A miniszterelnök

felszólalása.
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Grieger
Miklós: Beszédét azzal fejezi be,
mozifással viseltetik. Vázconyiról tudja, hogy a
kereszténység és a nemzeti gondolat ellen van, hogy a zsidóságnak ériékes erkölcsi alapan
de le^öge'i, hDgy a közétet tifztss^ga érdeké- álló részét magunktól eltávolítani nem tanácros,
mert a szr-iáldsmokrácia gondolkozása hatja
bpn nagy frdewket sz a r/iít.
Rakovszky István: Ugy van I 0 volt az első, ' őket át. Az indemnitást nem fogadja el.
*ki a veirrde'mekre komolyan figyelmeztette J
Az elnök az ülést félbe vakítja és délután 4
Magyarországot.
| órára jelzi az ülés további folytatását.

A délutáni ülés.

Qróf Bethlen
István miniszterelnök: A kereskedelmi miniszter urn»k nagyszetü fe'vi'ágositá^ftoz nekem se.nmi hoz»á'enni valóm
nincs. Csupán egy tévedés mi«lt vagyok kénytelen fe^zólalni. Helyre ke'l i?a?Hanom eey
tévedést, >»Tely gróf Apponyi A'b rí b^:édeb?n hangzott el. Nevez .íocen rr.ól eecil sző,
bogy a másedik jegyzőkönyv hatodik szusszá
kimondja, hosy ?z p,« n{;i?Í3 a programra vonatkozik. Meg kell itt j^gyezccm azonban,

A délutáni üiésen Láng János az első szónok, aki a ne.n/eti keresziénygondolat érvényesítését hangoztatja. A* indemnitást elfogadja.
A következő szónok Esztergályos
János, aki
a Máv. tragédiájával foglalkozik. Természetes
következménye ez annak a poli'ikának, amelyet
a mai rendszer képvisel 1919. év augusztus óta.
A Máv. mai helyzetét annak köszönheti, hogy
a kommün után a gyűlölet politikáját vezették
be és hozzá nem értő embereket állítottak a
bogy program
alatt mindig
a pénzügyi pro- Máv. élére. Amikor 25 centimeos volt a korona,
gramról van sző, nem pedig stipuldciókról, ugy akkor 31 milliárd volt a deficit, de hogy most
hogy a kontrolőrnek az egyes kötendő szerző- mennyi, azt nem tudjuk. A folytonos tarifaemedések tekintetében
semmiféle ellenőrzési és be• lés miatt már az a helyzet, hogy az
autóvállalafolyási joga nincs,
mert hfczen az ellenkezés | tok konkurrálnak
a Máv.-val. Magánkézbe kell
volna az elsőszámú jegyzőkönyv határozataival. adni az államvasu'akat, az majd rendet teremt.
Csupán ezt a tévrd's* akartam hHyrHg»-itani. (Nagy zaj, felkiáltások: Hogy lehet ilyet mon(Helyeslés)
dani.) Folyton konszolidációról beszélnek, ez azonGrieger Miklós beszéde. ban nemcsak annyit jelent, hogy nem kell őrizni a
Grleger Miklós az ország örök szégyenének miniszterek lakását és hogy mint a vers mondja:
mondja, hogy a kábotus nyereségeket nem „Nem ü'ik a zsidót agyon." Ezzel szemben
adóztatták meg és azoknak 50 r?A 'ékos meg- az elkövetett bűnöket nem akarják jóvátenni.
adóztatását kivánja. A hadirokkantakról, özve- Száz ős ezer embert bocsátottak el és ez mindgyekről és árvákról beszél czu'án. Sehol a világon annak a politikának következménye, melyet
nem bánnak velük oly szigorúan, mint nálunk. 1919. év augusztus óta folytainak. Ezután részVanczdk János: De vitézek vannak I
letesen vázolja a vasúti munkások szomorú
Grieger Milliós: Az egyik oldalon dőzsölés helyzetét, majd a forgalmi adók behajtása körül
folyik, mig a másik oldalon óriási a nyomor. tapasztalt vis87á«s4gokról beszél. Az indemnitást
Csodálja, hogy ennek a dőz?ölésnek a reak- nem fogadja el.
ciója nem robbant még fel a másik oldtLn. A
A honvédminiszter javaslata.
pénzügyminiszter politikáját birálja, majd a
zsidókérdése tér át, mely egész Európában
Csáky
Károly
J
bonvédelmi miniszter
aktuális kérdésnek látszik. Meg kell állapítani, törvényjavaslatot terjesztett elő a világháborúban
bogy nálunk a zsidóság srcciális *agozédása elesett magyar hősök emlékének megünneplésére
kedvezőbb, mint a keresztényeké. Étért eleő- vonatkOTÓ a .
Felkiáltások •> sz«cláldemokrátáknál:
Mi van
sorban a keresztény főurakat terheli a felelős^ k a l ? A hadiárvák éheznek I
ség, azonban a keresztényeknek
nem
szabad a hadirokk
Pcidl Q>ui , Homonnay
Tivadar és többek
bombákat
vetni és pogromm?! fenyegetődzni.
Becsületes szociálpolitikával kell vé leni a ke- személyes kérdésben történt felszólalása után
resztény Magyarországot. Majd sHvá teszi, Csáky Károly g óf bon védelmi miniszter válaT. bornak ->. iimanovai emlékmennyit áldoznak a zsidók a küifJidön tanuló szol Eckhardt
bitsorsosaikért. Tanulhatnának a keresztények a vacsorával kapcsolatban elmondott interpellázsidóktól. Ezután Sándor Pál beszédével fog- ciójára. Egyei rt zzal, hogy Magyarországnak
lalkozik s kijelen'i, hogy Sándor Pál iránt ani- a hőseit tisztelni kell s a kormány fejleszti is

A költő özvegye.
Emlékszik-e még valaki Lauka Gusztávra, vagy
tudnák-e idézni bármelyik versét, akár elbeszélésének színét? Körülbelül minden alkotását betemette az idők homokja, anélkül, hogy bárkinek is ártott volna vele. 1838 szeptemberében
jelent meg a Munkácsy „Figyel mező "-jében az
első verse, attól kezdve a Közlemények, a Világ,
a Regélő, az Életképek s a Divatlap hasábjain
dolgozott. Ma teljesen élvezhetetlenek, naivak és
primitívek ezek az írások, amelyek a maguk ideiében tetszettek, hiszen különben nem adta volna
ki Lauka írásait kötetben az Emich, meg a Heckenast cég, majd a Franklin Társulat.
Szana Tamás azt irja róla negyven éves írói
jubileuma alkalmával, hogy „nincs talán az országnak oly zuga, hol bizarr fordulatokban, elmés
ötletekben gazdag románcait, költői pályájának
első termékeit, még ma is ne szavalgatnák", —
később pedig a külföldi írók közül Kock Paulhoz
hasonlítja, „kinek ötletgazdagsága és kifogyhatatlan találékonysága előtt még irodalmi ellenfelei is
kénytelenek voltak meghajolni."
Bizonyos, hogy kortársa és barátja volt Petőfinek, egyik alapitója a Petőfi Társaságnak is,
Szendrey Juhát még leánykorából ismerte, amenynyiben Lauka apja főmérnöke volt a szatmármegyei Károlyi-uradalomnak. (Családjából származott egyébként Kaffka Margit?)
Én már egészen öreg korában ismertem, amikor
Tisza Kálmán elhelyezte Torontálban a vármegyén.
Előzőleg a belügyminisztériumban volt valamilyen
állása, amiben lehetetlenné tette magát a javíthatatlan bohém. Valamelyik esztendő végén jelentkezett ugyanis, hogy adjanak neki végkielégítést,
köszöni a szolgálatot. A pénzt megkapta, újév
után mégis ö jelent meg elsőnek a hivatalban.
Azt hitték, a fiókját üríti ki, hát hagyták. De a
harmadik, vagy negyedik napon megkérdezték.
— Mi az, Guszti, hiszen neked nem kell már
hivatalba járnod 1
— Meggondoltam a dolgot, felelte, jobb igy.
Elnézték ezt a stiklijét, de amikor az év végén

megint végkielégítést kért, Tisza Kálmán nagyon
megharagudott s értésére adta, hogy szerzett neki
helyet Torontálban. Hertelendy főispánnak kineveztette allevéltárosnak.
A nagy bohém ezzH ránehezedett a vidékre s
ott folytatta a tréfáit. Házaló szerviánoktól garasokért nem győzte összevásárolni a portékákat,
amiket történelmi emlék cimén adott el az ismerőseinek. Deák Ferencé volt minden szivarszipka,
Kossuth Lajosé minden pipa. Egyszer ebédre volt
hivatalos S/athmáry Kálmán kincstári ügyészhez,
ebéd után égett még a csibukja, mikor oszladozni
kezdett a vendégsereg.
— Kiszívom, kedves Kálmánom, ugy adom
holnap vissza.
Másnap már kinálta fünek-fának a ritka történelmi ereklyét, amiből valamelyik aradi vértanú
pipált utoljára. Megfeledkezve a származásáról,
még magával Szathmáryval is meg akarta vétetni.
A gyomra volt mindene, nyolcvanéves korában
sem hiányzott foga, könnyedén eltizóraizott két
forintot, de Szemnecz Emil, a Magyar Állam szerkesztője kegyelettel küldött neki mindig egy kis
aranyat valamelyik verséért, ami fáradt volt és
öreg, — teljesen ellentéte a fürge Guszti bácsinak.
Csinálhatott akármit, senki sem neheztelt meg
érte. 0 maga is tréfának vette az életet s ha
komoly témára fordult a beszéd, ha valakit megdicsértek önzetlenségéért, áldozatkészségéért, gúnyosan mondta rá:
— Komediante!
Minden, minden komédia volt neki. Felesége,
egy jó házból való uri asszony, akivel még 1851ben kötött házasságot, lassankint belekényszerült
ebbe a bohém életbe, amelynek mentora Kati volt.
A Babinszki Kati, mindenes. 0 verekedte ki a
háztartásra valót, különben nem ebédeltek volna
s mikor Laukáné meghalt, ő gondoskodott tovább
is a roskatag öreg úrról. Megpörölte ha este kimaradt, vendégségbe elkísérte, onnan hazavitte,
vetkőztette, ágyba rakta.
Katinak volt egy kis pénze, az mind fölment a
háztartásra.
— Majd kárpótollak, Kati fiam, ne félj, — biz-

a hősök kultuszát. Msjd szemükre veti a szociáldemokratáknak, bogy a vitézi rend ellen
foglalnak állást. Itt bsazéde közben nyelvcsuszamiásnak nem nevezhető kis tévedési
követ el, amennyiben a következő kijelentést
teszi: .Franciaországban tudtommal
szocMLta

uralom van."
Felkiáltások:
Dehogy van ott szocialista uralom l Reakció van ott uralmon I (Általános derültség.)
Csáky Károly bonvédelmi miniszter ezután
megál!
i, hogy a limanovai emlékvacsorán
sémit
l törvénysértés nem történt. Mindenesetre ü élni fog a tisztikar becsületének megóvására.
A Ház a választ tudomásul veszi.
Ezután következtek volna az interpellációk,
de mivel az interpellálók részben halasztást
kértek, részben nem voltak jelen, egyetlen
interpellációra sem került a sor.
Az ülés este fél 9 órakor ért véget.
CIMMAMMAMtMM«IMMrtM|MMMMMM'Mla

Héjjas kihallgatása a Prónay-pörben.
Budapestről jelentik: Sierdán délelőtt a budapesti katonai törvényszéken folytatták
Prónay
Pál alezredes rágalmazási pőrének tárgyalását.
Először Taby Árpád hadnagy szólalt fel, aki
kije'entette, hogy ő összefogdostatta a nyugatmagyarországi fosztogató katonákat. Ezután
Ranzenberger
százados kihallgatása következik,
aki zárt tárgyaláson mondotta el vallomását a
nyugatmagyarországi dolgokról, örményi
Zoltán
ny. h a d a a g y kijelentette, hogy éles ellentétek
választo'ták el a Britanniás tiszteket a csapat-

A csapattisztek
nem
azonosították
mogukot a Britanniások
egyes dolgaival
Vénül
Héjjas Ivánt hallgatta ki a biróság, aki elmontisztektől.

dotta, hogy Prónayt a katonák nagyon szerették, de később mende mondák keletkeztek,
pedig Prónay mindent elkövetett, hogy csapatai
a karlisták ellen felvonuló csapatokkal egyesüljenek, de közben a karlisták letették a fegyvert.

tatta az öreg.
És egyszer, mikor nagyon érezte már az esztendők súlyát, valóban elvette feleségül.
— Gondoskodtam rólad az életed végéig. Azért
sem hagyom a vármegyének a nyugdijat.
Lauka bácsi rég meghalt, én is régen elkerültem
Torontálból. Mostanában azonban valami ide nem
tartozó üggyel kapcsolatban levelet kapok Nagybecskerekről „Lauka Gusztáv özvegyétől* jelzéssel
a borítékon, a jó öreg hü Kati irja benne többek
közt a következőket:
— „Idős asszony vagyok és munkába járok.
Egy orosz családnál voltam bejáróné, mert kis
nyugdijamból nem tudok megélni. Szekeres József
ur kegyelemből ad lakást, pedig ő is szegény,
volt hajduőrmester. A megyétől kapok 200 dinárt
havonta, de az itteni nagy drágaság mellett ez
alig elég élelemre. Fűtésre, ruhára már nem jut.
Azért megy a koszorús költő özvegye napszámba.
Szegény Gusztim azt hitte, ellát öregségemre,
pedig soha igy nem nélkülöztem. Nagyon hiányzik nekem az a támogatás, amit a magyar írók
küldtek az uram halála után. Szász Károly ur
szokta volt a segélyt postán küldeni, de utoljára
már csak négy dinár volt az átszámítás szerint.
Még azt a kriptát is el kellett adnom, amelyikben
jó uram és első felesége nyugszik. Kikötöttem,
hogy még engem is bele temetnek és a halottakat nem bolygatják az én holtom után se. Erről
szerződésem is van Somogyi ecetgyáros úrral."
Minden keserűségem mellett is el kellett mosolyodnom. Istenem, hogy örülhet a túlvilágon a
vén bohém a szegény Kati néni ötletének I Mikor
ö annak idején mindent pénzzé tett, nem jutott
eszébe a kripta. Kati nénit tanította meg rá a
nyomorúság.
De a levélben aposztrofálva lévén Szász Károly,
kötelességszerűen közöltem vele a reá vonatkozó
részt Lauka özvegyének helyzetével együtt. Hamar
megkaptam rá a választ, hogy a magyar Írók
segélyegylete elküldött a számára 6000 koronát
Tavasz felé talán több is jut, most nincs. A
tavasz pedig, minden szegények lélegzetet adó
reménysége, jaj, de messzire van még!
Bob.

C s ü t ö r t ö k ö n kezdik m e g
csongrádi merénylők szembesítését.
Fontos okiratok a rendőrség kezén. —
(A Szeged tudósitójától.)
A karácsony másodnapján elkövetett borzalmas csongrádi bombamerénylet ügyében a másodszor nagy erővel
megindított rendőri nyomozás — dr. Diószeghy
János belügyminiszteri tanácsos vezetésével —
egyre több és ujabb eredményeket produkál.
Kedden
jelentette
a Szeged,
hogy
dr.
Wéber Árpád rendőrkapitány Posztós
Mihály
deteklivfelügyelövel és egy detektivvel ismét kiutazott Csongrádra, hogy dr. Ruttkay
Ödön
miniszteri titkár segítségére legyen a további
nyomozásban. A merénylettel kapcsolatban előzetes letartóztatásba helyezett kilenc merénylő
közül egy vallomásra jelentkezett Zombory Járos
vizBgálóDírónál, aki elő.t nagyfontosságú adatokat mondott el. Nyomban ezután Diőszeghy
miniszteri tanácsos maga elé vezettette a gyanúsítottat, mint a Szeged munkatársa megállapította, Fülöp Andor volt hadnagyot,
aki ugyan
nem volt közlékeny, de kijelentette, hogy Dózsa
állaropénztári tisztviselőnél még egy kinevezési
okmányt találhatnak a detektívek. Ezt az okmányt a detektivek meg is találták, majd számos
tanút hallgattak ki a csongrádi csendőrörsön.
A tanúvallomásokból kiderült, hogy nemcsak
Csongrádon kezdtek hozzá az Alföldi Brigid
szervezéséhez, hanem a szomszédos Szentesen is.
Még egy kinevezés.
A detektivek a rendőrtiszt visel ők vezetésével
szerdán reggel azután átutaztak Szentesre, hogy
házkutatásokat és kihallgatásokat eszközöljenek.
A rendőrség emberei odaérkeiésük után nyomban határozott irányban kezdték meg a házkutatásokat, munkájuk már az első őrákb n
teljes sikerrel járt. Házkutatást tartottak először
Kiss Jenő Gáspár szentesi lakos házában, abol
ugyancsak egy kinevezési okmányt találtak
és
ez természetesen az Alföldi Brigád szentesi
örsparancsnokának szólt. Kiss Jenő Gáspárt
exután előállították a csendőrörsre, ahol vallatóra
fogták. Dílelőtt őrizetbe vették, miután igen
fontos vallomást tett, amely rávilágit az Alföldi
Brigád vidéki szervezésére. A házkutatásokat és
a vallatásokat egész a délutáni órákig folytattak
a detektivek dr. Wéber Árpád vezetésével.

Piroska János mindent tagad.
ö g y
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Í S & fogházában levő csongrádi
bombamerénylők közül csak négyen tettek beismerő
vallomást.
Piroska
János állandóan
tagad, semmi; öl sem akar tudni, pedig a többi

letartóztatott

merénylő

5Z emibe

m9ndí *

h§gy

ő

láson, az egyik kihallgatás alkalmával ugyanis
azt mondotta:
.

— Olyanokat
jogok
jog az egész országi

fogvatartást, illetőleg rendeljék el a vizsgálati
fogságot Sinkó László, Bölöny Miklós, Piroska
János és György, Forgó Ferenc, Fülöp Andor,
Kasztell Sándor és Sági Rókus ellen, mig
Zubek Mibályt helyezzék szabadlábra, mivel
ellene semmiféle konkrét bizonyíték nincs. A
vizsgálóbíró indítványa ellen Piroska János és
György, Kasztell Sándor és Bölöny Mtklós felfolyamodást jelentettek be és igy az ügy a vádtanács elé került.
A szegedi törvényszék vádtanácsa szerdán
délben tárgyalta ezt az ügyet és tizenkét órakor a 11487/34. 1923. szám alait a következő
határozatot hozta: Elutasította Piroska
János
és György, Kasztell és Bölöny felfolyamodását,
elrendelte a vizs?ál«ti fogság kihirdetését, valamint elrendelte Zubek Mihály szabad lábrahelyezését, aki ellen seramiféle bizonyíték nincs.
Zubeket szerdán délután már el is bocsá\ tolták az ügyészségi fogházból. A vizsgálóbíró
j pedig a nyolc gyanúsított előtt kihirdette a
j vizsgálati fogságot, ugy bogy most már a fő» tárgyalásig togva maradnak. Mihelyt a vizsgáló] biró a vizsgálatot befejezi, átviszik őket a
| Csillagbörtönbe.
A vidlnditvány.
Az ügyészség egyéoként már megtette vádindítványát, amely szerint Sinkó Lászlót és
Bölöny Miklóst a gyilkosság
bünteltében mint
tettestársakat vádolja meg. a többit pedig —
Piroska Jánost is — gyilkosság
bűntettében,
mint bünsegédi bűnrészeseket.
Ezenkívül mind
a nyolc gyanúsítottat 24 rendbeli
gyilkosságra
való szövetkezéssel is megvádolja az ügyészség.
Az ügy hatalmas aktscsomója szerdán este
már átkerült ismét a vizsgálóbíróhoz és a vizs-

bujtatta
fel őket to ö adta a bombái. Öccse,
Piroska György ellenben mindent magára
vállal,
látszik, hogy bátyját menteni akarja, de a többi
letartóztatott mind terhelő vallomást tett Piroska
János ellen.
8zabadtábra helyezték Zubek Mihályt.
Ismeretes, hogy a vizsgálóbíró néhány nappal
ezelőtt indítványozta, hogy tartsák fenn a

mondani,

hogy

nizni

Ma este negyed kilenckor érkezett meg Szegedre Ruttkay Ödön miniszteri titkár, valamint
Glázer Elemér rendőrfogalmazó
Szentesről,
ahonnan nagyjelentőségű okmányokat és okiratokat hoztak magukkal, amelyeket a házkutatások alkalmaval foglaltak le. Diószeghy miniszteri tanácsos az éjszaka folyamán áttanulmányozta sz iratokat, ugy bogy reggel 9 órakor
a rendőiség szobáiban megkezdhetik a nagyjelentőségű szembesítést Sági János és társai
között. Előreláthatólag a rendőri nyomozás
pénteken véget ért.
Héjjas akasztófát kiván a bűnösöknek.

Budapestről telefonálja tudóaitónk: Mint ismeretes, Héjjas Iván az elmúlt szombaton idézésre megjelent a budapesti rendőrsége^, ahol
az Alföldi Brigád szervezésére vonatkozólag
vallomást tett. Akkor Héjjas megígérte, hogy a
szerdai napon újólag megjelenik a rendőrségen. Vallomásában kijelentette, hogy az Alföldi
Brigád a kormány rendelete értelmében beszüntette működését és aktákkal igazolta, hogy
november elseje óta megszűnt
a brigáddal való mirden érintkezése, de elmulasztotta a kiosztott fegyverek összegyűjtését, illetve
a honvédelmi minisztériumnak való átadását.
Szerdán a fegyveres brigád tagjainak névsorát
átadta Sirubián rendőrkapitánynak.
Érdemleges kihallgatását megelőzően Hetényi
fökspiiányhelyettessel folytatott több mint másfél örán át tarló beszélgetése íorán j-lentette,
hogy évek óta visszaéltek a nevével és közvetlen környezetében is olyan elemek voltak, akiknek becsületességében oka van kételkedni. A
gyászos események felett sajnálkozását fejezte
ki s annsk a meggyőződésének adott kifejezést,
fognak kerülni a bűnösök.
« á l a , P 3 k ? nyolc gyanúsítottra vonatkozó része hogy akasztófára
1
Kijelentette, hogy a lörvény alapján áll s ha
sének most már alig van akadálya. Egyébként régebben mátként is viselkedett, ennek okát
illetékes körökben azt beszélik, hogy Fülöp az akkori vszonyokban kell keresni. A törvény
Andor szenzációs vallomásra készül a főtárgya- uralmát szerinte is biztosítani kell.

j iE^Í/íí^j ^

Három ujabb gyanúsított Szegeden.
Szerdán reggel 10 órakor hat fegyveres
csendőr felültette a vonatra Csongrádon sz
előzetes letartóztatásba helyezett Sági
Jínonf,
Lehrer Miklós gyógyszerészt és
Karaniczky
vendéglőst, akiket, mint ismeretes, hétfőn hallgattak ki először a detektívek. Az utazás minden
incidens nélkül folyt le, ugy hogy délután
háromnegyed három órakor már Szegeden szállították ki a három gyanúsítottat. A fegyveres
csendörök a Kárász-utcán át a városháza épületébe kisérték Ságit, Lehrert és Karaniczkyt,
ahol magánzárkákba helyezték el őket, amig a
szembesítéseket foganatosítják. A nagyjelentőségű
szembesítéseket csak csütörtökön délelőtt fogja jj
megkezdeni a nyomozást vezető Diőszeghy
miniszteri tanácsos, mivel bevárja Ruttkay
miniszteri titkár megérkezését, aki magável
hozza az összes lefoglalt okmányokat, iratokat
és kinevezéseket.
Értesülésünk szerint négy-öt gyanúsítottat
fognak egyenkint átkísérni a városházára az
ügyészségi fogdából és ezekkel a szembesitéejskfeel minden eddigi tisztázatlan kérdéseket is
tisztázni fognak, igy Piroska János szerepét is,
„oL eddig m i n d i g tagadott és igy csütörtökön,
vsgy pénteken előreláthatólag be is fejeződik a
-Lii
, é t 8 z e r megkezdett és nagy eredraénynyel járó alapos rendőri munkája.
A
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A Kroó-bank b u k á s a .
K i s e m b e r e k százezer k o r o n á j a , h u s z m i l l i ó j a .
(A Szeged tudósitójától.)
Tegnap még a
Kroó-bank fizetésképtelenségi ügye teljesen
homályosan állott a város társadalmának érdeklődése előtt, ma délre már azonban az egész
ügy minden ügylete tisztázódott a rendőrségen.
A városháza földszintje — ahol az államrendőrség szegedi kapitányságának helyiségei vannak elhelyezve — már a kora reggeli órákban
igen megnépesedett. Szürke, sápadt, egyszerű
ruhás emberek nagy tömegben jöttek egymás
után, szinte egymás kezébe adva az első
csapó-ajtó foggantyuját. Teljesen tájékozatlanul
állottak ezek az emberek a rendőrség folyosóján, nem egyszer benyitottak a főkapitány előszobájába, ahol csöndesen mondiák:
— A Kroó-ügy . . .
— Földszint hetes szám! — igazítottak mindenkit útba. Itt intézik a fizetésképtelen Kraóbank ügyeit. Dr. Papp Menyhért rendőrkapitány
két államrendőrségi tisztviselő segítségével jóformán teljesen ennek az ügynek szenteli az
idejét. Tegnap dél óta szinte" megállás nélkül
jöttek károsultak, akik közül a legtöbben apró
piros könyvecskét tettek le a rendőrkapitány
asztalára, azt a kis kemény papírból készült
könyvecskét kapták egyedüli fedezetül szájuk
elől elvont néhány koronájukért, amit kosztba
helyeztek el a banknál, hiszen az egész városban az volt a hír, hogy a Kroó- bank fizeti a
legmagasabb heti kamatot. Sokan azonban
egyszerű fehér értesítő-cédulákkal jöttek és előadták, hogy ennyi és ennyi értékpapírt vétettek
a bankkal, a papírokat azonban nem hozatták
el, hanem ott hagyták leté-ben az elegánsan
berendezett Feketesss- utcai bankhelyiség trezorjában. Ezek az emberek mind sikkasztás cimén
tettek följelentést a bank ellen, mivel betétjeiket, illetve papírjaikat nem kapták vissza a
bankból. Igen sok ember utolsó pénzét helyezte
kosztba és egyetlen egyszer sem vett ki kamatot, mivel egyszerre akart nagyobb tőkéhez
jutni, illetőleg a korona hullámzásaiban biztosítani akarta apró pénzének értekét.
Ezek az emberek a társadalom legkülftn-

bözőbb osztályából kerültek a rendőrség folyosójára, hogy feljelentést tegyenek a bank
ellen, jobbára állami alkalmazottak, nyugdíjas
tisztviselők a följelentők, azonban nem egy
kereskedő és iparos is akad. Délelőtt több kisgazda is megjelent a rendőrkapitány előtt,
mivel a Kroó-bank jó kosztjának híre a tanyákra is eljutott. Előfordult a följelentők között olyan leány is, aki csekélyke hozományát
helyezte el a bankban. Ezek vol'ak a legelkeseredettebbek, ezek érezték magukat a legszerencsétlenebbeknek. Dél felé valóságos tolongás keletkezett Papp rendőrkapitány ajtaja
előtt, annyian jöttek följelentést tenni, m«rt
igy azt gondolták sokan, hagy visszakapják
valahogyan pénzüket. Sokan nem tudták bevárni, mig reájuk kerül a sor és ezért délután
ismét megjelentek a rendőri ügyeleten és itt
tették meg följelentésüket. Délelőtt
körülbelül
ötven följelentést vettek jegyzőkönyvbe
a rendőrtisztviselők, ugy hogy a délelőtti hivatalos
órák
végén már százhúszra
emelkedett a károsultak
száma.
Délután ez a szám körülbelül százötvenre emelkedett. A rendőrségen azt hiszik,
hogy sokan még nem jöttek el a rendőrségre,
mert egyrészt még nem értesültek a fizetésképtelenségről, másrészt pedig bizonyos következményektől
félnek. Sokan vannak olyanok,
akik csak titokban — családjuk tudta nélkül —
játszottak a banknál és igy ezek minden valószínűség szerint nem is tesznek följelentést.
A följelentők közölt igen sokan vannak, akik
ötszázezer koronát helyez ek kosztba, de sokan
vannak, akik kosztkönyvet mutattak egymillió
koronáról is. A legkisebb összeg százezer korona, a legnagyobb pedig húszmillió.
A legnagyobb összegről Joó Gyula hentesmester tett
följelentést, aki húszmillió koronáért vétetett
értékpapírt, azonban a papírokat a bankban
hagyta. Nem egynek fordul elő 2—3 «ilhós
tétel is, sőt néhányszor az ötmilliót is jegyzőkönyvbe vették. Hogy milyen összeggel érzik
magukat megkárosítva a följelentők összesen,
az még nem áll tisztán a rendőrség előtt, azon-

t
SZE
ban bizonyos, hogy az összeg meg fogja

ladni

a

ha-

háromszázmilliót.

A vizsgálóbíró egyébként elrendelte a bűnügyi zárlat foganatosítását a Kroó-bank össies
helyiségeire. Délelőtt Papp Menyhért dr. rendőrkapitány egy bizottsággal meg is jelent a
Feketesas utcai helyiségben, valamint a Károlyiutcai helyiséiben is és házkutatást tartott, valamint e rendelte a bűnügyi zárlatot. A házkutatás
nem sok eredménnyel járt, miután a fiókok és

trezorok teljesen üresek voltak, egyetlen értékpapírt sem találtak, készpénz sem volt a páncélszekrényben.
A házkutatás alkalmával Kroó
Lipót lakásán azonban egy nagyobb
vászonzsákot találtak
és ebben mintegy tizenöt kiló
sulyu ezüst-, illetve idegen pénz volt. A tüzetesebb vizsgálatnál kitűnt, hogy a zsákban sok
vaspénz is van. A zsákot azonnal bünOgyi
letétbe ették. Hogy ez a tizenöt kilogram sulyu
idegen pénz milyen értéket képvisel, azt eddig
még nem állapították n>eg.
A házkutatás után rendőri pecsét került a két
bankhelyiség ajtajára, mert ha a fizetéseket nem
tudják majd teljesíteni a tulajdonosok, az üz-

letek berendezéseit is föl fogják használni a kifizetésekre.
A berendezések nem érnek többet
5—10 milliónál. Egyébként a Feketesas utcai
helyiség lezárt red^jére egy kis cédulát ragasztottak ki. Szinte percenkint állnak meg előtte
csoportokba verődve emberek. Szószerint ezek
a szavak állanak rajta:
K ö n y v e i n k vitáa a d ó ü g y b e n
azakértők kesében v a n a a k , ügyfeleinket a k ö n y v e k vitscaérkezíaélg türelemre intjük.
K r o ó Lipót bankhála.

Egyébként szerda reggel értesités érkezett a
szegedi rendőrségre, hogy a fővárosban
elfogták
Kroó Lipótot, miután már keddin'elefonéttesiiés
ment a budapesti főkapitányságra a szegedi Kroóbank fizetésképtelenségéről. Kroó Lipótot éppen
akkor fogták el a detektivek, amikor az egyik
fővárosi előkelő magánbankban — ahol szanálásról tárgyalt — telefonálni akart Szegedre
sógorához. A detektivek megakadályozták a telefonálást, mire Kroó tiltakozott, mondván, hogy
ö semmit sem tud a fizetésképtelenségről,
valamint arról sem, hogy bankházát két nap előtt
bezárták. Előadta, hogy voltak bizonyos nehézségek, de éppen azért utazott fel a fővárosba,
kegy ezeket kiküszöbölje. Kroót azonnal őrizetbe
vették a budapesti főkapitányságon, ahonnan

esütörtökön
hajnalban
hozzák le a detektivek
Szegedre.
Papp
Menyhért rendőrkspü'i'
csütörtök
reggel 9 órakor fogja megkíid ni részletes
kihallgatását és ez alkalommal tisztázódni fog
a fizetésképtelenségnek minden ríszlete. Elsősorban arra nézve fegják kihallgatni, hogy

hová helyezte ki a kosztpenzeket, valamint
hogy hol vannak a felek
értékpapírjai.

arra,

Egyébként azt hiszik, hogy sikerül majd
megszerezni a papírokat és akkor azokat természetesen azonnal kiadják azoknak, akik ma
károsul'aknak gondolják magukat.
A Szeged munkatársa különben egyes forrásból ugy értesül, hogy a Kroó-cég néhány napon belül meg fogja találni a megoldást, hogy
teljesítse fizetési
kötelezettségeit.
A bank jogi
képvise ői egyébként minden intézkedést megtettek, hogy a felekkel a kiegyezést létrehozzák, sőt arról is van szó, hogy száz
százalék
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Vaddisznót lőttek a
Esztendők óla nem húzott annyi vadlúd, mint
az elmúlt ősszel, főleg november második felében és december elején. Alkonyatkor már itt
jártak a város fölött, jöttek ismeretlen vidékről,
vonultak ismeretlen tájakra, de mindig példás
rendben, szinte a törvényszerűség biztonságával. Oh, az oktalan vad tud rendet tartani és
ismeri a fegyelmet. Gágogásuk betöltötte a levegőt, de ez csak nekünn gágogás, mert odafenn a tér és határnélküli birodalomban bizonyára parancsszavak estek és engedelmes válaszadások történtek.
A vadászember mindegyikében van valami a
poétából, hiszen közvetlenebbül látja a természet sok szépségét, — ilyenkor megáll ballagó
útjában, megkeresi a szürke égen árnyékot vető
sötétebb szürke foltot s ugy érzi földhözkötöttságében, hogy jó volna együtt szállani a
vadludakkal, miHdegy, hogy hova, mindegy,
hogy meddig, csak menni, menni, amig a
látszat-élet halotti szemfödője alól kicsillan egy
tenyérnyi reménysége sok fáradságunk, letörtségünk vetésének.
Hevesy Kálmán, aki pedig sokat járt a természet templomában s vadásznak sem a legutolsó, azt mondta ilyenkor.
— Meglássátok, gyerekek, szigorú tél lesz.
A vadliba a legjobb meteorológus, az tudja,
miért költözik. Hiába van tavasz december
derekán.
Valóban, a tél szokatlan erővel köszöntött
ránk, jött hirtelenbe, mintha a vadludakat akaria
volna igazolni. Néha ugy tetszik, hogy engedni
szeretne, aztán megint nekiiramodik hóval, széllel s titokzatos jégbetükkel küld az ablakon át
érthetetlen üzenetei.
Budapesten a napokban már farkast véltek
látni a Hűvösvölgyben, (pedig nyilván ciak
kontreminőr volt,) Zentán ellenben a valóságban
is megjelent a farkas. Éjszaka lopakodott be a
városba, nyilván a Szerémségből került elő.
Nagy telek idején nem ritkaság a Délvidéken.
Ha igy tart az időjárás, megnő a bátorságuk.
Sokkal érdekesebb ennél és közelebbről érint
bennünket, hogy

a Pallavicini-uradalomban
a
vaddisznót lőtt Kiss Zsigmond,
dalom
erdőmérnöke.

napokban
az ura-

A Pallavicini-féle vad-tenyésztés minden tekintetben nevezetes a messze külföldön is. A
vadászterület már sok fejedelmi vendégnek nyújtott fejedelmi szórakozást, — vaddisznóra azonban annál kevésbé van berendezkedve, mert az
Alföldön terül el. A gyönyörűen kifejlődött állat kétségtelenül a Tisza mentén sétált le Biharból — ^levél é» vizűm nélkül. A bihari
erdőkben már szivesen tanyázik, de rossz sora
vándorútra kényszeritette.

Ezen a tájon

legalább

huszonöt

éve nem lát-

tak vaddisznót
s mostani megje'enésének is az
erős tél a magyarázata. Kiss
Zsigmond, aki
kitűnő és szenvedélyes vadász, hallott róla,
hogy erre jár a bestia, többen látták, lőttek is
rá, de mindig akkora távolságból, hogy elmenekülhetett. A napokban egymaga vadászott
Kiss, körülbelül meg is feledkeze't róla, mikor
egyszerre csak elébe toppant. Csak sörétes
fegyver volt nála, de ezzel is megtudta sebezni.
Mégsem annyira, hogy e'ejtse. Hazavágtatott
hát golyós fegyverért, aztán követte a véres
havon a nyomát, mig rátalált s egy mesterlövéssel leteritetette a homoki
erdőben
Sándor-

erejéig mindent ki fognak fizetni.
Ha ez valóalatt.
ban megtörténik, akkor természetesen meg- falva
Csak
vadászember tudja megérteni, mekkora
szüntetik
a bűnvádi
eljárást.
Kroó György
gaudium,
főleg dicsőség az ilyesmi. Vadászemegyébként ebben az ügyben tartózkodik külföldön és valószínű, hogy meg tudja szerezni ber, aki izgalmak közt veszi tudomásul, hogy
a szükséges pénzösszeget. Mindenesetre meg Felsőmagyarországon megjelentek a ritkán látkell várni Kroó L pót vallomását, aki valószínű- ható északi madarak, menekülve a leghidegebb
leg a megoldási tehetőségi e is ki fog térni. Európa abnormis időjárása elől.
A Pallavicini-uradalomban egyébként mostaValamilyen formában előrelé hatóiag meg fogják találni a kieg-eiés lehetőségét, ha kell, föl- nában nagy hajtóvadászatok folynak. Decemberhasználják értékesítés céljából az üzlethelyisé- ben 9 puskás 4 nap al tt mintegy 6000 vadat
geket és a berendezéseket is. Ha a kiegyezés lőtt, nyulat és fácánt. Most ugyanaz a társaság
megváló; ul, *kkor bűnvádi következménye nem ugyanannyi idő alatt készül megismételni a deles^ a Kroó bank fizetésképtelenségének.
cemberi rekordot.
< Vadász terű et semmit sem ér a vad óvása
nélkül s hogy ebben a tekintetben is mennyire
mintaszerű és példátlan Palláviciaieknél a gondosság, azt az bizonyítja a legjobban, hogy most
egyetlen ragadozó sem került
puskacsőre,
az elmúlt egész esztendőben pedig mindössze csak 5 rókát lőttek.
Pedig az idei szezonban rengeteg a róka,

•uradalomban.
pusztítója minden vadnak. Karácsonykor például egy szegedi vadásztársaság már a vadászat első félórájában négy példányt tett ártalmatlanná.
Egy svájci cég tavaly, külföldi tenyésztésre,
nagy mennyiségű élő nyulat akart vásárolni a
Pallavicini-uradalomtól s akkor egy szaklap felszólalt a terv ellen, azt hozva fel indokul, hogy
az eleven nyul kiszállításával pusztul a vadállomány. Az üzlet abba is maradt, pedig nem
az a fő, hogy mit adnak el, hanem hogy milyen az állomány gondozása.
A vadat elsősorban a ragadozóktól kell védeni s hogy ezeket — nem csak a törvényeknek megfele'ően, de az ideális szempontokat is
figyelembe véve — Pallaviciniék mennyire pusztítják, arra nézve álljon itt adatnak, hogy

1923-ban, ideszámítva
a
szarkatojásokat
is, az uradalom 60.000 darab
kártékony
állat után fizetett a vadőröknek
jutaimi
lő pénzt.
A háború alatt és utána ugyanis szokatlan
mértékben elszaporodtak a varjak, a szarkák,
meg a különféle héjják s a rókákkal együtt
szinte akkora károkat okoznak, mint az októberi forradalom után a kommunisták, meg a
vadorzók.
A Pallavicini-uradalomban például a fácánt,
meg az őzet csaknem teljesen kipusztították.
Emlékezetes talán, hogy géppuskával vadásztak
a karcsú állatokra s öreg fák törzséből ma is
gyakran hull ki Manlicher-golyó. Vandái pusztítás volt ez, lelketlen, meggondolatlan, a hozzáértés legkisebb jele nélkül. 1917-ben egy négytagú uri vadásztársaság egy délelőtt 57 őzet

lőtt. 1920-ban
megszámlálták
az
állományt,
éppen 7 őz maradt, ma van körülbelül 50—60.
Esztendőkbe telik, amig a gondosság — és a
kötelező vadászbecsület egyaránt, — helyreállítja a régi arányokat.
A fácán gyorsabban tenyészik, e tekintetben
már-már ott tartanak, ahol a háború előtt. A
pompás etetők meghozzák az eredményt. A
fogoly tavaly rosszul kelt, ebből van a legkevesebb.
A vadtenyésztésben, a vadászatban egyébként
nem kell felületesen az uri sportot nézni, meg
van a nyultenyésztésnek a nemzetgazdasági oldala is, mert 3—4 kiló hust tud átlag 14—15000
koronáért adni. Hogy valamikor csak ajándékba
küldték s most drága? — szó sem lehet róla.
A valamirevaló jó vadászfegyvernek 2—3 millió
az ára, egy töltény 1200 koronába kerül.

(szv)

A legmegigézőbb szépség:

Borai Eszterházy Ágnes
az

Ifjú Medardusban
csak a Belvárosiban.

R E K L Á M

ÁRT

Egy Pár jó meleg téli gyermekharisnya — amig a készlet tart —
csak

2600 korona.

Kapható: W e i s z f e i l e r M ó r n á l ,
Tisza Lajos-körut, Püspök-bazár.

CIPÓI
Gummitalpu
fekete.
.
„
bagaria
.
Nöi box félcipő.
. •
„
„
„lakkcaplival
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. 1 6 0 000
. 175.000
.
70 0 0 0
75.000

Robicseknél, Feketesas-utca 16.
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A polgármester
az uj útü§yi törvénytervezetről.

Kopinics l e t a r t ó z t a t á s á t
(A Szeged budapesti

tudósítójától.)

A buda-

pesti rendőrség szerdán egyelőre befejezte a
Kopinics ügy nyomozását és bevárja a bukaresti magyar követség távirati értesítését. Bi-

mal ötmillió koronát hozott Kopinics nővérének, aki a szentesi Ébredő Magyarok elnökének a felesége.
Tóth Ilusnak egy másik utja is volt, amennyiben Bukarestben megismerkedett egy budapesti bankigazgatóval és azt is ez alkalommal
meg akarta látogatni. A rendőrségen ugy az
tigyvédet, mint a tőzsdebizományost, aki a
Kopinics-féle pénzzel játszott, kihallgatták, de
mindketten beigazolták, hogy jóhiszeműen jártak el. Egyébként szerdán detektivek utaztak le
Szentesre, hogy az ébredők elnökének, illetve
feleségének levelezését lefoglalják, a bűnösöket
letartóztassák és az Ötmilliót a kincstár javára
biztosítsák.

(A Szeged tudósítójától)
Somogyi Szilveszter
polgármester kedden érkezett vissza Budapestről, afaoi résztvett azon az ankéton, amelyet az zonyosra
veszik, hogy Kopinics ezúttal nem
uj útügyi törvényjavaslat tervezetének letárgya- kerüli el sorsát.
Barátnője, Tóth Ilus vallol á s á t bivott össze a kereskedelmi miniszter. A másai során érdekes részletek kerültek nappolgármester, aki szerdán már megjelent hiva- fényre. Kopinics menekülése óta állandóan attól
többtalában, a törvényjavaslatról és az ankét lefo- retteg, hogy letartóztatják, álneveket használ,
lakását és álszakállt és bajuszt
lyásáról érdeklődésünkre a következőket mon- szőr változtatja
visel.Tóth Ha többször tettKopinicsérdekében utadotta el:
— Az ankétot, amelyen az összes alispánok, zást Magyarországba s egy alkalommal felkerepolgármesterek, a mérnöki hivatalok útügyi osz- t sett egy ügyvédet, akinek átadott 25 millió kotályainak vezetői és az államépitészeii hivatal • ronát, hogy azzal Kopinics egyenes utasítására
játszék.
Egy más alkalomhárom képviselője vett részt, Wálkó Lajos ke- JÓceán-papírokban
teskedelmi miniszter nyitotta meg hétfőn délben 12 órakor a kereskedelmi minisztérium
nagy tanácskozó termében. Az útügyi törvény- :
tervezetet a javaslat szerkesztője, Buday állam- i
titkár adta elő. A törvényjavaslatról az az i
imnresszióm, hogy az utóbbi időben ilyen pre- \
Reynald szenátor adománya
—- fia a korona esik, utólagos lakbértízen
kidolgozott javaslattervezet nem igen
pótlékról lehet szó. Budapestről
jelentik:
Az
a
szegedi
egyetemnek.
akadt. Az ankét alaposan letárgyalta a tervezet |
uj
lakbérnegyed
közeledtével
több
oldalról
hire
A miniszterelnöki sajtóirodától a napokban
minden részletét, a n-egjelentek legtöbbje fel- j
járt, hogy az általános drágulással kapcsolatszólalt a szakaszok tárgyalásánál és igy az an- terjedelmes csomagot hozott a posta dr. Aigner
ban a kormány uj lakásrendeletet szándékozik
Károly
főispán
cimére.
A
csomagban
tiz
vaskét hétfőn délután, sőt még kedden is tartott. j
kiadni,
amelyben újra szabályoznák a lakás— A javaslat lényege az, hogy Csonka- kos kötet volt, a francia akadémia háború alatt ügyeket. Ez a hir nem felel meg a
valóságnak.
Magyarország útjait két csoportra akarja osz- megjelent heti értesítőinek teljes gyűjteménye. A népjóléti miniszter egyáltalán nem gondol uj
Ángyán
Béla
miniszteri
tanácsos,
a
minisztertani, az állami és a törvényhatósági utí-k csolakásrendelet kiadására. A novemberi lakásrenportjára és a más u(elnevezéseket ezzel meg- elnökség sajtóosztályának vezetője levelet is delet, mint azt annakidején a népjóléti miniszszüntetné. A háború alatt rendkívül megrongá- mellékelt a csomaghoz. A levélben arra kéri a ter ki is jelentette, az utolsó
lakásrendelet,
lódott utak rendbehozására uj pénzforrásokat főispánt, hogy a könyveket juttassa el a Ferenc amely után már majd csak a teljes szabad forjelöl meg a tervezet. Behozza a meglévő ut- ;József-tudományegyetem rektorához. .Bethlen galom következhet. Ebbben a lakásrendeletben
adókon kivül az állami útadót,
amely a föld-, ! István gróf miniszterelnök legutóbbi párisi tar- elő van készítve az átmenet a szabad forgaa ház-, a kereseti- és a társulati adónak lenne tózkodása alkalmával — irja Ángyán Béla — lomra és a miniszter nem lát okot arra, hogy
Unlverselle
főszerkesztője,
a pótadója, megadóztatná az autókat is, mint j a Correspondence
Ballero
ur,
ezeket
a
háború
alatt
megjelent azon bármit is változtasson. A mai viszonyok
külön adótárgyakat az állami útalap gyarapi- s
között, amikor minden téren a szabad forgalom
tása érdekében. A törvényhatósági utak fenn- akadémiai értesítőket a saját és Reynald szená- mielőbbi felvételét igyekeznek elérni, lehetséges,
tor
ur
nevében
a
szegedi
egyetem
részére
ajántartására a törvényhatóságok ugyanezeket az t
hogy a lakások felszabadítása rövidebb idő
adókat pótlékolhatják, autóadót azonban a lör- [lotta fel azon szíves fogadtatásra való emléke- alatt fog megtörténni, mint az a rendeletben
vényhatóságok nem vethetnek ki, de minden más zetül, amelyben nevezett urakat Szeged városa kontemplálva volt, de február elseje előtt semjármüvet
megadóztathatnak.
A tervezet a tör- részesítette." A miniszterelnök átvette Párisban miféle uj rendeletre nem kerülhet sor. A lakásvényhatósági bizottságra bízza annak a meg- a könyveket és azokat Párisból való hazauta- rendeletnek azonban van egy rendelkezése,
állapítását, hogy a törvényhatóság területén levő zása alkalmával magával hozta Budapestre. A amely a korona értékében beálló nagymértékű
utak közül melyik a törvényhatósági és melyik főispán az értékes küldeményt csütörtökön már eltolódásra is gondol. E szerint jogosult a koraz állami ut. Általános irányelvként kimondja át is adja az egyetemnek.
mány, hogy a korona nagyobb értékcsökkenése
a javaslat, hogy azok az állami utak, amelyek
esetén pótlék alakjában emelje a lakásbéreket.
— A csanftdi püspök levele a polgár- Ez az emelés a korona értékének ezt a nagyobb
országos forgalmat bonyolítanak le, a helyi forgalom lebonyolítására szolgáló utak pedig a mesterhez. Dr. Qlattfelder Gyula megyéspüspök mértékű változását követő hónapban
rendelhető
a következő levelei intézte a polgármesterhez el. Erről tehát csak a jövö hónapban dönthetne
törvényhatóságiak.
— A javaslatnak volt egy olyan része, amely ' váliszul annak újévi jókívánságaira: .Hálatelt a minisztertanács, ha addig a korona árfolyanem nyerte meg az ankét tetszését. Ez a sza- jjszívvel vettem Méltóságodnak székvárosom ne- mát tényleg a bécsi paritásra engednék le. Febkasz azt tartalmazta, hogy azoknak a szegé- vében küldött újévi üdvözletét, szeretettel vfozo- ruár elsején azután az eddig megállapított bért
nyebb községeknek a javára, amelyeknek terü- nozom azt és állandóan kérem a JÓ Is'ent, kell majd fizetni.
hogy a város polgárságát, hatóságát és i nak
letén sok ut van, de önmaguk képtelenek lenfejét kegyelmének bőségével áraszt; cl. Biza- Növényvédelmi akció Szegeden. Aigner
nének útjaik fenntartására, a törvényhatósági
lommal várom, hogy az ujesztendőben állan- Károly főispán, mint a Szegedi Gazdasági Egyeútadó huszonöt százalékát a törvényhatóságokdóan körükben időzve már meg fog adatni, sület elnöke megállapodott Juhász Árpád gaznak be kell fizetniük az állampénztárba és azt
hogy együttes erővel fáradozzunk az Alföld
az összeget a kormány a kérdéses községek metropolisának felvirágoztatásán. Fogadja Méltó- ; dasági főtanácsossal, hogy a tavasszal megkezközött osztaná szét segélyképen. A szakasz ságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. * dik a növényvédelmi szerek és eszközök bemuellen számos felszólalás hangzott el és az álta- Budapest, január 5. Qlattfelder megyéspüspök. tatását. Alsó- és Felsötanyára mennek majd ki
és a helyszínen ismertetik a gazdákkal a kérdést.
lános hangulat hatása alatt Buday államtitkár
elismerte a szakasz tarthatatlanságát és azt törölte is a tervezetből. Helyette olyan értelmű
TELEFONSZÁM:
TELEFONSZÁM:
szakaszt illeszt be, amely szerint a szegényebb
P é n z t á r 5-82.
községek útfenntartási költségeit a törvényIgazgatóság 2-58.
balóságok útadójából fedezi a kormány.
J nuár 10., 11., 12 és 13 án, csütirtökön, pénteken, szombaton és vasárnap
Megkérdeztük a polgármestertől, hogy fővárosi tartózkodását még milyen más városi
ögyek sürgetésére használta fel. A polgármester
elmondotta, hogy látogatást tett a belügyminisztérium városi osztályában, ahol a közigazgatás folytonosságának kérdéséről beszélgetett, de ujat ott sem tudnak.

BELVÁROSI MOZI

Várkonyi Mihály és

feíWKorzó

Tele,on:

Mozi

\

Herceg Eszterházy Á g n e s
főszereplésével:

Pénztár 1185.

s y b i l l

I f l u

Nászút szamai, m és mém.

„Ő" és a maharadzsáné.

__

Január hó 10-én, csütörtökön

Egy szerelmes kislány története 5 fejezetben.
Főszerepben: V I Q t w
P w w n ,

Előadások: FéP5, fél f l T l i T g ^ k o r
P é n z k ö l c s ö n t

S a S • S•»» oUu u as.

1ingatlanforg.

iroda Szeged
Attila utca 7. 8 '
Telefonok: Iroda 5-69, lakás 13-36
78

Petrik Antal

M e d a r d u s
Szerelmi dráma 8 felvenásban. — Egyidejűleg:
Vigjátók két
felvonásban.

I Előadások kezdete: Hétköznap f « 5, fél 7 és fél 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

Állandó képkiállítás

Megtekinthető vételkényszer

nélkül

Freimannál,

T a k a r é k t á r - u t c a 8. Speciális

M p k e r e t e z ő műhely,

m

SZEOED
V

Velence szépségei,
pazar kiállítás,
mesteri játék 1
Hétfőtől

csütörtökig,

január

14-tői 17-ig

a Korzó Moziban
Luciano
Albertinivel:

Kalandortörténet

4 részben,

20

felvban.

\

/

— Ujabb adat Adorján Géza bűnösségé
mellett. Budapestről telefonálják: Az Erzsébetvárosi Kör eHeni merénylet ügyében a folyamatba tett nyomozás ujabb adatok birtokába
jutóit Adorján
Gézának
a merénylettel
kapcsolatban
való szerepére vonatkozólag.
A merénylet estéjén Adorján Géza az ébredők székházában összesereglett tagokat felhívta, hogy
vonuljanak fel éjjel a kör elé és a
menekülő
zsidókat
verjék
meg. Igy is történt.
A
rendőrség
a jelvonult
50—60
taga
csoport néhány tagját már kézre is kerítette. Ezek
azzal védekeztek, hogy sejtelmük
sem volt a
merényletről
és terhelöen vallottak Adorjánra.
Adorjánt, mint gyanúsítottat, valószínűleg újból
ki fogják hallgatni.
K o p l r o z o t t m o d e l l j e l m jutányos kiárusítását megkezdtem. Reich Erzsi női divatterem
Somogyi-utca 22.
905
V i l l a m o s a n y a g o k Deutschnél, Kállay Albert-u. 1. 746

N e m kell t u d o m á n y a szappanfőzéshez,
csak jó zslrszóda s azt a Mikszáth
Kálmán-utcai
szappanüzletben
kaphatja a legolcsóbban.
gu

Széchenyi Mozi
Telefon : 16—33.

Igazgató: Dr. Varsányi Elemér.

VÉNUSZ
Csütörtökön, január hó 10-én

A férfiak és hölgyek filmje!

ö t fejezet a női szépségről. Észak és Dél, Kelet és
Nyugat női ideáljainak, Görögország, Róma, a
háremek lakóinak, a lovagkor, rokokó, biedermeieridők hölgyeinek szépségesztétiká|a a mai modern
párisi asszonyig.

jelige:

„Szépnek
lenni"
„Szépnek
maradni"
„Szépen

megjelenni*.

Azonkívül:

A legszellemesebb párisi bohózat
A fősserepben:

5

felvonásban.

MAX SENNET.

Előadások: Fél 5, H

7 és féi 9 orakor.

— Klebelsberg gróf pöre az ébredők ellen.
Klebelsberg Kunó gróf, mint ismeretes, rágalmazási
pört indított az EME egyes vezetői, valamint
Lukasovics Lajos, A Nép munkatársa ellen egy
őt becsmérlő falragasz miatt. Szerdán tartották meg
ebben az ügyben a főtárgyalást, amelyen
Ulain
Ferenc is megjelent, mint az egyik vádlott védője.
Néhány nappal ezelőtt egyébként az ébredők egész
vezetősége beadvánnyal fordult az ügyészséghez,
hogy az ÉME egész vezetőségére terjesszék ki a
váaat, mivel ők mindannyian
résztvettek a falragasz megszövegezésében. Balogh Ferenc, Benárd
Ágoston, Héjjas Iván, Csilléry András, Prónay Pál
és Zilahi Kiss Jenő is aláírták. A tárgyalás megkezdésekor az elnök békülésre szólította fel a feleket.
De a békülés nem sikerült és igy megkezdték a
tárgyalást. Először a vádiratot olvasták föl, majd
kihallgatták a vádlottakat, akik egybehangzóan azt
adták elő, hogy az ébredők igazgatóságában nagy
felháborodást keltett, hogy Klebelsberg akkori
belügyminiszter arra szólította fel az ébredőket,
hogy a Dohány-utcai merénylet ügyében kérjenek
önmaguk ellen vizsgálatot, noha semmi támpont
nem merült fel arra, hogy az egyesületnek valamilyen köze volna a merénylethez. Ezután a biróság a vádlottak kérelmére elrendelte a valódiság
bizonyítását abban az irányban, volt-e a belügyminiszternek oka arra, hogy az ÉME részéről a
vizsgálat elrendelését sürgesse. A bizonyítás rendjén Apponyi Albert és Marinovich főkapitány kihallgatására is sor fog kerülni.
D ' A l b e r t zongoraestje 16-án (Harmónia).

Felhívjuk figyelmét Weiszfeiler Mór mai
számunkban megjelent hirdetésére.
Elsőrendű fchérnemflek, kalapok, nyakkendők legolcsóbb árban Szende Mihálynál, Kelemen-u. i2.

Tekintse meg Szántó Lajos
TO

É3T elffnyöasn vásárolhat V ) Korzó Mozi
házban.
Javított v a r r é f é p t k raktáron !

Művészei
& színház heti műsora:
Csütörtök: Először Üldöz a pénz, operett (Premier
bérlet B. 6. sz.)
Péntek: Üldöz a pénz, operett. (Premier bérlet A 7. a*.)
Szombat délután: Ifjúsági előadásul CsíMí, népsziam*.
Szombat este: Üldöz a pénz, operett.
Vasárnap délután; Asszonyok
bolondja, operett.
Vasárnap este: Üldöz a pénz, operett

A városi szinház mai szinlapjs.
Üldöz a pénz.
Operett 3 felvonásban. Irta: österreicher és Norst*
Zenéjét szerzette: Ascher Leó. Karnagy: Takács ARendező: Gulyás Menyhért.
SZEMÉLYEK:
Nelly
Adolár
Guszti
Ervin
Muki
Hugó
Stubenhofer
Lamprucht
Sophie .
Hans
Flórián
Veronika
Mila
Néger táncos

A leghóditóbb filmcsillag:

Várkonyi Mihály
az

Ifjú Medardusban

Az előadás fél 8 órakor kezdődik.
* OldBs a p é n z . A színházi iroda jelenti: Rendkívül
nagy érdeklődés mutatkozik az Üldöz a pénz csütörtöki
premierje iránt, mely az előjelekből ítélve, az idei szezon slágerje lesz, épugy mint a fővárosban és a vidéken. A po'iipás darab szövegét Rudolf Oestcrreicher
és julius Horst irták, zenéjét pedig a kiváló operettiró,
Ascher Leó szerzette, kinek a darabban előforduló
,Acsi I Huzd a kutyafáját* kezdetű sláger számát a közönség mindenütt az előadóval együtt énekelte. A sikerért Véghelyi Iza, Gábor Mara, Baán Klári, Sugár Gyula,
Bellák Miklós, Delly Ferenc, Gulyás Menyhért, Borbély
Sándor, Polgár Gyula mint főszereplők küzdenek.

•MMMMMAMMVMMMMMMMMMMMMMS*

Spowf

csak a Belvárosiban.
— A m e s t e r v i z s g á i é e l n ö k ö k f o g a d a l m a . A szegedi ipartestület csütörtökön délután 5 órakor elöljárósági ülést tart. Az előljárósági ülés keretében teszik
le a mestervizsgáló bizottságok kinevezett elnökei és
alelnökei az előirt fogadalmat Wimmer Fülöp kamarai
elnök kezébe.

— Az allam perrel aharja kényszeríteni
Szegedet a tanyai iskolák felépltéaere. Budapestről irják: A magyar közművelődés legfájóbb
pontja a tanyai népiskoláztatás elhanyagolása,
mert ennek lehet tulajdonítani, hogy az Alföldön az analfabetizmus nagy mértékben elharapódzott. Szeged városa, amelynek óriási határában a tanyai nép zöme el van zárva az iskoláztatás lehetőségétől, 1917-ben tervezetet dolgozott ki a tanyai iskolaügy érdekében, sőt kötelezte magát az állammal szemben, hogy a
lehető legrövidebb időn b:!ül 38 uj tanyai iskolát épít s az egyszobás tanítói lakásokat kétszobássá alakitja át. A város azonban a mai napig
sem teljesítette kötelezettségét, legutóbb pedig hivatkozva a megváltozott viszonyokra, kimondotta, hogy a terv megvalósításáról szó sem
lehet. A kultuszminisztérium, ''mely jó ideig
szemet hunyt Szeged halogató kultúrpolitikája
felett, az emtitett határozattal kapcsolatban most
a városhoz leiratot intízett, amelyben idézi az
1917. évi szerződés szövegét és bejelenti, hogy
az állam végső esetben pörrel fogja
kényszeríteni Szeged városát a tanyai
iskolák
fejlesztésire vonatkozó
program
végrehajtására.
A pör
kimenetele nem kétes s éppen ezért remélrető,
hogy nem fog sor kerülni erre a kulturbotrányra, hanem Szeded méltónak mutatja magát
múltjához.
,
— A Gazdasági Egyesület résgálie

Gábor Mara
Borbély Sándor
Véghelyi k s
Sugár Gyula
Bellák Miklós
Delly Ferenc
Polgár Gyula
Keleti Lajos
Baán Klári
Molnár Rezső
Gulyás Menyhért
Gulyás M.-né
Horváth Böske
Pajor István

sar>

akclíja.

A Szegedi Gazdasági Egyesület feliratot intézett a föidmivelésügyi miniszterhez és hatósági rézgehc beszerzési áron való kiutalásét kérte. A rézgáhcot az egyesület tagjai között fogják anoak idején kiosztani.

Óráját javitassa Babosnál, Oroszlán-utca 6. »
Egeret, patkányt biztosan kiirt a világhírű
szabadalmazott Radikál irtóanyaggal. Egy ad ;g
3500 korona. Standard Laboratórium, Budapest,
Kossuth Lajos-utca 14. Telefon 82—74.
ki

Péntektől vasárnapig

zoméncedétiy és gépiizletét,

Sacged, 1924 január 10.

V l r v e a e t é k é t Feketénél készíttesse. Telefon to-72. 40

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

A KAC közgyűlése. A Kereskedelmi Atlétikai
Club rendes évi tisztuji'ó közgyűlését e hó
27 én délelőtt fél 10 órakor a Kereskedelmi és
iparkamara nagytermében, határozatképtelenség
esetén 28-án este 8 órakor tartja hivatalos helyiségében, mely alkalomra a tagokat ezúton
hivja meg az elnökség. Tárgysorozat: Elnöki
megnyitó, titkári jelentés az egyesület mult évi
működéséről, pénz'ári jelentés, a jövő évre szóló
tagdijak és felvételi dijak megállapítása, a
jövő évi költségvetés tárgyalása, indítványok,
tisztújítás.

»

HAHA

u

CIPŐÁRUHÁZ

SZÍRED, Kelemen-utca 1!.
(Kérjük áras kirakatainkat megtekinteni)

Olcxő DuraetcipHisár min a készlet tart:
G y e r m a k rámás varrott (Flexiebel) cipő K
N8. . . « . .
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N w b a a i vételnél viszontetáru•iti <iak olcsóbb nagybani árakat
számítani.
w>
Ezen kedvoKaiényeket csak addig
tytjfiatjuk, mig a raktárkészlet
t*rt. Vidékre csakis a pénz előzetes beküldése mellett szállítunk.
Meg nem felelés esetén vidéki
vevn'r-.« ^ péaat vissraadjuk.
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rme8k.- és ütök
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u
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fflidfikádak,

Fogd :dénél,

SZBOBD

Szeged, 1924 janwár 10.

dékát az intézet pénztáránál a kasszanap előtt
egy nappal megfelelően bejelenti.
719

Szerdától kezdve 0.0175 centimeos árfo'vamon utalják hl a valutákat. Szerda
reggeltől kezdve a Devizaközpont a külföldi
utazásokra igénye't devizák és valuták kiadásánál nern számit föl többé 50 százalékos
felárat, hanem a devizákat a 0.0175 centimeos
belföldi koronaárfolyam alapján számolja el.

TŐZSDE

Beszüntették az értékpapirkereskedői iparigazolványok kiadását. A bank és pénzváltói
üzlet gyakorlásának engedélyhezkötése tárgyában kiadott rendeleteket a pénzügyminiszter
módositotfa és kiegészítette. Az uj rendelet lényegesebb intézkedései szerint az értékpapíripar is az engedély alapján gyakorolható iparok közé kerül és további intézkedésig, bizonyos kivételektől eltekintve, ugy a bank és
Pénzváltói üzlet gyakorlására, mint az értékpapirkereskedői üzletre szóló iparengedélyek kiadását felfüggeszti. Kivételnek van helye például
örökség esetében, az üzlethelyiségnek Budapest
területén egyik kerületből a másik kerületbe
való áthelyezése esetében, olyan esetekben, amikor már fennálló közkereseti társaság tagja
v
^gy betéti társaság beltagja fennálló üzlet alapítására kér engedélyt, vagy ha eddigi iparágak
beszüntetése mellett bankár értékpapirkereskedői
vagy értékpapirkereskedő bank és pénzváltó
üzlet gyakorlására kér engedélyt stb. A rendeletnek, amely a hivatalos lap legközelebbi számában jelenik meg, 1923 évi december 15-éig
visszaható ereje van. Az ez időpont előtt beadott kérvények még a régi jogállapot szerint
intézendök el.

A Belvárosi Bank és Kereskedelmi rt.

közli érdekelt üzletfeleivel, hogy hetipénz befizetéseket nemcsak kasszanap előtt fogad el
teljes heti térítés mellett, hanem a kasszanapon,
sőt a kasszanap után egy nappal befizetett
összegek után is teljes heti jutalékot térit, ha
az illető üzletfél a befizetésre vonatkozó szánMai legalacsonyabb (I.), legmagasabb (11.)
és záróárfolyamon (Ül.)

Qanz-Vill.
KÍ8tarcsai
Bankok:
Györffy-WoH
11. ni.
Angol-Magyar
Hoffher
81 90
Bosnyák-agrár
48
47
47 Kaszab
Földhitelbank
230 240 253 Kissling
Hazai
205 230 228 Kühne
Hermes
82 81
70
Sziavon jelz.
31
32.5
33
Lloyd Bank
17.5018.53
18
Magyar-Hitel
550 572 570 Mérleggyár
Ingatlanbank
310 320 320 Magy. Acél
Csehbank
21.75
23 22.5 Belga fém
Forgalmi Bank
40 44
42 Motorgyár
Jelzáloghitel bank 120
129 129 Olomáru
Keresk. Hitel
20 23 22 Chaudoir
J-eszámitcló b.
94 105 131 Vegyipar
Magy.-ném. bank 23
25
24 Vagongyár
Olaszbank
27
30
29 Rex hajó
Központi Jelz.
18.5 20.5
20 Rimamurányi
Városi Bank
12.5 13.5
13 Roessemann
Merkúr
21
24 22.5 Rothmüller
Schlick
Nemzeti
42
44
43 Schuller
Osztrák Hitel
153157.5 155
_ „ Teudloff
Kereskedelmi
1190 1285 1280 Vulkán gép
B
«nkverein
Wörner
Fémkeresk.

Takarékpénztárak:
37
36
JeWárosi
35
16.5 15.5
30
28
jWbányai*Tak.
a 212
Egy. Bpest Főv. "195
212
160 163 163
190
190
Pesti Hazai
3700 3975 3950

Biztosítók:
Első M. Bizt.
joticióre
Pannónia B.

5250 6250 6100
260 280 270
—

-

1100

Vasmüvek is gépgyárak:
Brodi vagon
Coburg

Gépgyár

Pábián
fegyver
franki
Uanz-Danub.

51
56
53
40
42
40
8.25
9 8.'0
25
27
25
110 125 120
17
19
18
1200 1360 1360
100 104 104
4150 4375 4350

AJegszebb és
legizlésesebb

& D e v i « » k 8 i p o u l i r f o l y a s a i . Valuták Osztr. kor.
0.3320-0.3540. Dinár 26400-27800, Sxokol 6860073000, Léva 16900-18000, Lei 12100-13400, Lengyel
márka 0.025 -0.035, Lira 1025-1080, Fr. frank 1165—
1231, Belgafr. 1015-1076, Sv. frank 41Ü0-432G, Angol
font 131600-106000, Dollái 23700—24800, Holland forint
8890-9330, Dán korona 4140-4350, Svéd korona
6230—6560, Norvég korona 3385—3605, Napoleon
82000 pénz.
Qtvuák i Bécs 0.3320—0.3540, Belgrád 26400-27800,
Pr*g* 68600-73000, Szófia 16800-18000. Bukarest
12100-13400, Varsó 0.025-0.035, Milánó 1015-1070,
Páris 1150-1216, Brüsse! 1015-1076, Zürich 4100—
432a London 101300-10570Ü, Newyork 216JU—/470Ü,
Amsterdam 880j-9330, Kopenfeiga 4140-4350, Stockholm 6230- 6560, Kriszüánia 3385 -3605.

16.71,

Varsó

-.

, Budapest

0.0215, Bukarest

- . - , Belgrád 6.42»/,.
Yenatajrl&sade i A mai terménytőzsdén az irányzat
tartott volt. A tegnapi magas árak kissé lemorzsolódtak. Az üzlet különben a tegnapi mederben folyt. Buza
hivatalos árát 5oo koronával leszállították,
mig a
tengeri és a rozs árát 2ooo koronával emelték.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéld
114000—115000, egyéb 113000—114000,79 trg.-os üszavidéki 116500—117000, egyéb 115500-11601)0, rozs
86000—£8000, takarmányárpa 86000—88000, sörárpa
90000—93000, köles 82500—85000, sab 98000—100000,
tengeri 86300-870001 repce 220000—230000, korpa
57000—57500.
Iráaysat. Vontatott üzlet mellett kezdődött a mai
tőzsde és az irányzatban szintén tartózkodás mutatkozik. Később a bécsi szilárd hírekre javulás állott be
elöször a nehéz papírokban, majd a második felében
pedig az arbitrázs értékekre is átterjedt a szilárdság.
J Legmagasabb árfolyamok zárlat felé fordultak elő. A

vállalatok:
485
45.5
36
35
21
91
345
165
33
120
385
102

485
48 47.5
—
36
38
38
23
24
94
99
365 365
180 175
33
34
130 127
415 405
l l u 110

81
1C0
76
86
47
85
26
50

82
82
112 112
80
81
89
90
49
50
92
90
26
27
55
53

Malmok:
Back-malom
Borsod-misk.
Concordia
Hungária
B.-csabai
I. bpesti gm.
Törökszentm.
Gizella

A s-erkesitésért ideiglenesen felelős: FRANK JÓZSEF.
Kiadótulajdonos: Dfmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T.
Nyomatott a Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged.

Z l r l c b l ISaade. Nyitok i Páris 28.02, London
2463, Newyork 575.25, Milánó 24.75.
Hollandia
216 75, Berlin - .
, Bécs 0.0C80'/,. Szófia
4.127,, Práca 18.71, Varsó - . — , áadaptsí
0.0275,
Bukarest 2-921/.. Belgrád 6.42'/,.
Urithl
tárlat i Páris 28.25, Londoa 2472, Newyork 575.00, Milánó 24.85, Hollandia 21675, Berft?
, Bécs OJOMO»/(i Szófis 4.12'/,, Prága

IU.
11.
L
2030 2185 2150
110 118 118
103 105 1C0
190 192 191
48
50
48
23
24
18
55
55
53
135 150 145
20
18.2520.50
50
51
49
33
34
33
205 240 235
135 150 145
43
46
45
29
31
25
115 142 135
39
39
35
92
93
85
13
12.5 13.5
122 132 131
50
55
50
22
24
21
92 103 9 i
33
33 37
—
95
92
160 175 160
22
22
20.5
23
26
23

Adria
Atlantica
Közúti Vasút
Városi
Bur
Deli Vasút
MFTR
Levante
Miskolci villannos
Nova
Állam rasut
Tröszt

változó irányzat meglehetősen élénk forgalmat eredményezett és ugy a közönség, mint a spekuláció részéről nagy tételek cseréltek gazdát. A piac a felszínre
kerülő értékeket könnyen tudta felvenni. Nagyobb bevásárlások ösztönzésére szolgált az a körülmény, hogy
a kosztpénz visszaesett 1 százalékra. Zirlatkor az
irányzat szilárd, forgalom élénk, hangulat igen barátságos.
Esti 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: Az esti magánforgalomban fokozott kereslet volt tuly súlyban. A? irányzat
tartott. Árfolyamok: Kőszén 2300, Salgó ^05, Rima
130, Magyar Hitel 585, Őstermelő 240, Ganz-villamos
250, Izzó 755 ezer korona.
A Szegedi Kézmflvesbank mindennemű tőzsdei
megbízást a legpontosabban végez el.
m

Királymalom
Pesti Viki
Transdanubia

L
U.
111.
45
55
50
183 190 189
115 125 115

Bányák és téglagyárak:
Bauxit
Beocsini
Borsódi szén
Szentörinci
Cement
Szászvári
Kohó
István tégla
Köb. gőztégla
Drasche
Magnezit
Magyar Aszfalt
Által. Kőszén
Kerámia
Nagybátonyi
Salgó
Újlaki
Unió
Urikányi
Sajókóndói
Móri szén

490
1025 1110
135 143
110 —
87
95
375 440
820 840
54
55
180 200
315 330
2900 3000
4S
49
2359 2425

120

230
570
270
27
770
19
32

480
1070
142
110
93
425
820
54
193
325
3000
48
2403

— 120

240
590
280
810
20
34

230
586
260
27
790
19
32

Nyomdák:

Atheneum
Franklin
Glóbus
Kunossy
Pallas
Révay
Rigler
Stephaneum
Fővárosi

208 225 216
200
— 203
52
54
53
25
29
26
43 45.5 44.5
74
82
80
90
95
93
8
9 8.25
29
30
29

Faipari vállalatok:
Merkurfa
Cserző
Dunaharaszti
Egyesült fa
Forair
Outtmann
Hazai fa
Honi fa
Kőrösbányai
Kronberger
Lignum
Amerikai
Brdö
Magyar Lloyd

10
18
10
34
19
630
160
10-5
7
14.5
105
23
7-5
115

H
~
10.5
—
21
653
170
12.5
8.5
16
116
24
8.5
—

10.5
15
10
26
19
640
160
11.5
7.5
14.5
114
22
8
li5

Malomaoky
Nemzeti fa

Tfizsdepapirokéf^
Kelen-bank?;?t^SM
87

Magyar gyorsíró.

magyar-német levelező

90

komoly irodai munkaerő alkalma
zást keres „Szorgalmas" jeligére

A karácsonyi és újévi ünnepek elmultával nagy választékban kaphatók

hímzett kézimunkák,
f l é k , gobelinek
özv. Seelenf r e u n d n é

Lichtig
Ófa
Rézbányai
Szlavónia
Nasici
Viktória bútor
Zabolai
Zentai
Thék gyár
Hitelfa

Tlsta Lsjos-körut 48.

L
12.5
205
8.2
500
125
83
1850
11
120
175
63
35

U.
m.
13.5
13
200 230
8.9 8 7
53 j 51
— 125
98 95
2o50 2C03
12.5 11.75
132 128
179 175
eo
36
35

Külön/éle vállalatok
Alt. gázizzó
17.5 , 20
18
Alt. Osztr. Légsz. 710
725
Bárdi
13 13.75
13
Baróti
12
1312.25
Bóni
88
95 92.5
Brassói
345 370 365
Chinoin
31.5 32.5 31.5
Corvin-film
15
15
Danica
106 110 108
Diana
9.25 10.1 9.52
Dorogi gummi
23
25
23
Déli cukor
395 475 445
Sertéshizlaló
—
8 7.75
Cinner Szalámi
7.5
60
Égisz
57 60.5
Izzó!
700 745 745
Unió textil
14
14
Horv. cukor
650
650
Just izzó
8.5 8.7 8.675
Gyapjumosó
66
75
74
Papir-ipar
41
44
42
Részvénysör
215 222 222
Szövő és kötö
51
15
54
Spódium
170 180 180
Temesi szesz
—
110
Felten
893 910 890
Wernstadti textil 19
19
Flóra
182 190 188
Fővárosi sör
23
26
25
Goldberger
80
89 91
Qschwindt
242 270 265
Halkeresk.
27
23
27
Hungária Mütr. 198 205 204
juta
160 170 165
Jacquard
112
112
Karton
80
90
89
Gróf Keglevics
21
20 20
Keleti
40
45
44
Királyautó
lo.5 10.6 10.25

93S

iu. ÜL
Királysör
6 0 - 6 0
Klein
11 12.5
12
Klotild
1055 118 115
Fmctus
Győri fest
31
33
31
Polg. sör
Krausz szesz
61
70
70
Ligetszanat,
^
y
23
Cukoripar
2925 3010 3000
Lámpa
218 230 225
Auer
285 317 315
M. Kender
91
97
97
Őstermelő
225 23 - 228
Pamut
195 235 235
Gumi
203 225 218
Részv. Szalámi
16 17 16
Vasúti forgalmi 225 250 240
Marosv. Petr.
80
90
80
Georgia
523 560 543
Mezőh. cuk.
345 390 385
Interrexim
32
34 33.5
Óceán
38
47
45
Olajipar
68
77
76
Pannónia sör
15 16.5
15
Phöbus
41
43
42
Püsaöki
19-5
21 19.5
Royal-szálló
130 140 130
Schwartzer
30
—
30
Star film
48
—
48
Lukácsfürdö
10
'2 10
Szikra
62 70.5
70
itummer
1350
Szegedi Kender 1350
—
— 373
Telefon
142 153 ISO
Temesi sör
no
110
Tokaji bor
33
43
33
Török
17
is
17
Turul
85
86
85
Unió szinház
19
21
21
Szolnoki
10.5 11 5
11
Vasm. Vili.
45
—
45
Vili. Pezsgő
50
59
59
Wander
18
20
21
47
Zagyvapálfai
47
48
Hangya
25
27 26.5

Eldvtíeli fogok:
Corvin film
Brassói
Oyőrffy
Lichtig

NYOMTATVÁNYOK

10

12

345 355
45
50
4.2 5.4

Kasszanap január 24.
Szegeden a
DÉLMAGYARORSZÁG
•nyomdában készülnek,
Petőfi S.-sugáral l sz.
Telefon 16-34

8

Szilber Ignác, Szilber Vilma, Lauber Józsefné
szül. Szilber Júlia és Szilber Dezső fájdalomtól
megtört szivvel jelentik, hogy felejthetetlen jó
édesanyjuk

özv S Z I L B E R I G N Á C N É
szül. M e r t z

Ágnes

folyó hó 8 én este 7 órakor, a halotti szentségek ájtatos felvétele után életének 85-ik
évében hosszas szenvedés után elhunyt.
A megboldogult hült tetemét folyó hó 10-én
délután 2 órakor fogják Szent György-utca 18.
szám alatt levő gyászháznál a róm. kath. egyház szertartásai szerint beszentelni és onnan
a felsővárosi Dugonics-temetőbe örök nyugalomra kisérni.
Az engesztelő szentmiseáldozatot az Egek
Urának a felsővárosi templomban folyó hó
10-én délelőtt 10 órakor mutatják be.

Á l d á s é s béke lengjen porai f e l e t t !
Szeged, 1924 január hó 9.
Szeretett elhunytunkat gyászolják még:
Szilber Ignáoné
szül. Szekrény! Ida,
Szilber Oezsdné
síní
sz.HegedQaErzsébet
menyei,
Lauber József
veje,

HlhálovfU Julla,
dr.Szilber Ignác,
dr.Szilber József,
Szilber Béla,
Szilber Agnei,
Szilber R ó z i a ,
Lauber Klára
unokái,

S z e g e d . 1924 január 10.

Z B Q B O

Kosztpénzt kiSf£rteSttd' tőzsdei
megbízásokat ^ S 2 S b e n vidéki
megbízásokat
a Magyar Köztisztviselők és Állami
Alkalmazottak Takarékpénztára R.-T.
Budapest, VII., Rákóczl-ut 76.
Telefon: József 60—40, József 135-32.
Sürgönyeim: Cobdenbank.

APRÓHIRDETÉSEK
K i a d ó nagy szoba előszobával, lépcsőházi bejárattal, bútor nélkül, irodának vagy gargonlakásnak
a belvárosban. Cim a kiadóhivatalban.
929

• * • ! • ! bármily mennyiségben, férfi ruhát, fehérneműt a legmagasabb árban veszek, Weiseenberg,
Attila-utca 8.
io«

Varga Mihály

d r . Szilber Ignáoné
s z ü l . Kemka Margit,
dr.Szilber J ó i t e f n é
szfll. d r . Csengery "
unokamenyei,
Szilber Jenő,
Szilber Iván
dédunokái,

lozi " —

azonkivül számos rokonai és ismerősei.

i i v . W e l n b e r g e r Perencné szül. Bárány
S i e r é n a fájdalomtól megtört szivvel jelenti,
hogy szeretett jó férje

Weinberger Ferenc
életének 41-ik, boldog házasságának 14-ik
évében rövid szenvedés után folyó hó 9 én
reggel váratlanul elhunyt.
A megboldogult földi maradványait e hó
11-én, pénteken délelőtt 10 órakor a Szent háromság-utca 47. CEzám alatti gyászházból
kisérjük utolsó útjára.
Gyászolják; Édesanyja, testvérei, apósa,
anyósa és sógornői.
Áldott legyen e m l é k * I

Szeged

Telefon 4 6 9 .
Hradi-uíca 4 .
M
Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szölőkötöző fonalak és háló gi'art áron kaphat.

Alkalmi vételi

Az eladással
A 1 orsz. ingatlaniroda, Kigyómegbizva: v J a C l l utca 7. Telefon 18-04. 334
F l í l H l S • m °dern, teli, faragott diófa fényezett hálól _ . l c l U U • szobák, egyes szekrény, ágyak, asztal,
divány, Íróasztal, konyhaberendezés. MARGIT-U.
7. 925

Budapestre,
Szegeden

és

mindenféle

£©j-Xái"b

állandóan kapható C z l n n e r - s ^ a l á m l g y f i r b a n
Tisza Lajos-körut 83. szám alatt.
1%

HABTEJ SZI

Központi Tejcsarnok r.-t.
minden fióktejcsarnokában.

K ö s z v é n y , csúz,

reuma,

hitéltére évtizedek ó t a kipróbált szer a KRIEflKCR - FÉLE
Vérszegénysép,

s2t>

Telefon :14-54.

797

Párisi-körut 24.

i

Tokaji China

1 950

901

müasztalos és esztergályos, Polgár-utca 27. sz.

Lényegesen o l c s ó b b árak
feötékárukban, kész olajfesték, zománcok minden szin-

ben, kence, bútor és kocsilakkok stb. kaphatók

Margit-utca 12. Telefon 701.

kivitelben

ülnek legolcsóbb

árban REISER P H P í H H G Y I M B R N
Sieged, Oro»táo-atca

kedés mellett.

K ö z p o n t i Tejcsarnok Részvénytársaság
minden fióktejcsamokában.

Kelemen-utca 7.
(Endrényi könyvkereskedés mellett) elvállal mindennemű

szőrmejavitást és átalakítást.

®

készíttesse
a Délmagijarország
Hírlap- ős Kyomdav á l l a l a t R.-T.-ni!
Petőfi S.-sugárut 1. sz.
Telefon 16-34.

729

Báli

m

Olcsó v á s á r !
óra, ékszer, gramofonlemez, öngyújtó,
zseblámpa stb. o l c s ó
á r o n l

TÓTH Órás,
Mfal

Egyedüli készitó:

Kölcseu-ntca 7.

Tört arany, ezüst, brilliáns, 1 / L
régi pénz beváltása.

Nagy javító műhely!

Budapest, Oalvln-tér

» KÉZIMUNKAHÁZ"
Szeged,
Ajánlja

10. szám.

Kölcsey-utca

+ Telefon:

gyapja- és selyemfonalait a legméltédyosabb

r i S C H E R

13—50.
árakban.

IZSÓ.

®

Farsangi B Ú T O R vásári!!
Valódi „Slavonia* tölgyfa hálószoba, komplett, csiszolt tükörrel K 2jOOO.OCO-„Slavonia" bükk, szil, tölgy, topolya, mahagóni, habos kőris fényezett hálószobák,
komplett, csiszolt tükörrel
K 2jp350.000-től K 2j850.003-ig.
Kemény éa puhafa festett vagy fehér zománcos ágyak . . . K
170.000- Székek, fotelek, félfotelek nagy választékban, meglepő olcsó árakon kaphatók.
Tisztviselőknek
kedvezmény.

Győződjék meg vételkényszer nélkül bútoraink kiváló minőségéről, áraink olcsóságáról.

Schaffetr* T e s t v é g e k

és

estélyi

r u h á k

v e g y i l e g t i s z t í t á s a é s k í v á n a t r a m i n t a u t á n i festése s o r o n k i v B I k é s z ü l
1 . . m . . .
kelmefestő és vegyiruhatisztitó ipartelepén, Kazinczy-utca 14. Telefon: 10—75.
Fióküzletek: Mikszáth Kálmán-utca 9. sz. (Valéria-tér), Gizella-tér 3. sz.

Sl.uc.za JJC£*SeT

Olíománokban

a l e g n a g y o b b választék S c h i m m e r l i n j ?

kárpitosnál,

3 0
Arany János-utca 4. Telefon: 3-18.
Á t a l a k í t á s o k ég J a v í t < • o k jatányo. áronn készülnek-

EC
L^NDESBERG cemeniáruáyárábanj
—-TTI

Liptay István és Fia

bö

kilója 12,000 korona a

Vasbori

K R I E G N E R gyógyszertár

Álló villanylámpa állvány és facsillárok

ki

Kis groji sajt

D R D & D Á T O D
K C f A K A I U K
idegesség ellen a v i l á g h í r ű

K a p h a t ó m i n d e n gyógyszertárban.

nagy választékban kaphatók, ugyanott zongoraszékek is.

papuíok

M a és mindenn a p é l ő tiszai
f e h é r h a l a k (keszeg) m é l t á n y o s á r o n
kaphatók a Rudolf-téri halcsarnokban. Tel. 14-64. a

és Kiskunfélegyháza. — Különlegesség« A tisztításra adott férfiruhákon kisebb javítás teljesen díjtalan. 923

csakis előzetes napi rendelésre kapható a

Birn Simon,

minden más k é x l m a n k i i
és elSrajsoláat a legmodernebb minták alapján, elismert legszebb kivitelben és^ legjutányosabb áron készítek. M Ü L L E R
E R Z S I kézimunka-üzlete Takaréktár-utca 1. 41

é s építési á r u

asztalos

„ K f l S S " Keleti szőnyegszövő műhelyében
Szeged, Boldogasszony-sugárut 3. szám.
s e r t é s

H I I Ü Z É E T P,

Ernst Sándor cégnél

prima
gyapjufondl
is beszerezheti
a

Friss

mely nagy gazdálkodónak is kiváióan
megfelel, 650 négyszögöl telken, iparvágány mellett. Viz, géz, villany, nagy
lakással teljesen átvehető. Ára 85 millió korona. Eladja
P Á V I D Kossuth Lajos-sugárut 9. Talefon 10—42. 288

Elsőrendű SZÁRAZ TŰZIFA

Szőnuegszövök figuelmébe!
Ne utazzon
szükségletét

^
U J I T

i f f l Petykó Károly divatszücsüzlete

O T T O D l r t N O K B f l N minden méretben, javítások a legolcsóbban készülnek
B H L O Q I 1
S Á N D O R
kárpitosmesternél
Kossuth Lajos-sugárut 6.
791
Tetefon 12—03.

Olcsó bérpalota! NYOMTATYANYAIT

Főút mentén kétemeletes modern bérház 10—3 szobás
uri lakással, szép kerttel, gazdasági udvarral, nagy
házbérjövedelemmel, 160 millió korona.

16

Gyártelepnek —

(M

8 , Endrényi papirKerea;.i átdolgozza.

különféle szin és
méretben kaphatók

Import

román
métermázsánkint

TŰZIFA
U5.<D<D© k o r o n á é r t

Bach J e n ő é s T e s t v é b e

hvülbőrt

Szent

kapható.

István-tér

Mindenkinél m a g a r t a b b

12. T e l e f o n 12&
Á r b a n vA irolwnk

Rosner Ödön és Társa

Szeged, Petőfi S á n d o r - s u g á r u t 12. Telefon 1 4 - 4 7

