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A bűnös Budapest.
BSnös Budapest, — sokáig volt népszerű és
közkedvelt jelszó, aminek döntheteilen igazságában nemcsak az egészen ártatlan, bűntelen
vidék hitt Önvigasztaló, erős bivéssel, de Budapestnek az a nagytömegű bányida is, amely a
vidékről hurcolkodott el fővárosinak. S alighanem igaz is, hogy Budapest bűnös, bűnösebb,
mint Kistelek, vagy Püspökiele, ahol jóval kevesebb átaikodott, vagy alkalmi bűnöző követgeti el arányaiban ia szerényebb, rafinériájában is mérsékeltebb bűneit. Budapest minden
bünébsn nagyobb Ceglédnél és Mátészalkánál,
még a politikaiakban is. Budapest nálunk a
bűnökben éppen olyan sok hosszal vezet, mint
Franciaországban Páris, Angliában London.
Mert hisz mindenben vezet. De a bűnös Budapestet nem biita sziv szerint megvetni az ártatlan és jámbor erkölcsű vidék, amely ma is
a gyerek ámuló és ájtatos kedvével utánozza
jóban-rosszban, követnivalóban és bolond divatban. Budapest épp annyira vonzó mintakép,
mint az osztrák vidéknek Bécs, mint a franciának Páris. Budapest uralkodik és mint minden,
valóban uralkodó főváron, a vidék megérthető
hódolattal utánozza, sőt majmolja. •

rozzant tetőkkel, düledező falakkal, a vidéken
is ven munkanélküliség és szorongató pangás
az iparban. De a vidéki lakosság valóban
hazafiasabb és nemzetfenntartóbb elem, való*
ban kevésbé bűnös, mint a bűnös Budapesté
és jobban tiszteli a tekintélyt. A vidéken nem
volt rendbontó lárma és küldöttségjárás. A
vidéken csak az ujságokbél olvasták — bár
nem érdeklődés nélkül —, hogy mire mennek
majd a miniszterrel a pesti lakók. Mikor
semmire se mentek, nem teltek el kárörömmel,
legföljebb csak arra gondoltak talán, hogy ezúttal nem volt gonosz mulasztás — nem utánozni

192-ik szám.

a pestieket. De a tatarozásnak a munkanélküliségen segitö reményéből egy csipetnyit a vidék
is remélt. Eddig, ugy látszik, hiába.
Most hir van róla, hogy a vidéki házigazdák
is kapnak a tatarozási kölcsönből. Nagyon
sokat nem várunk tőle, de néhány morzsa is
jobb az éhesnek a semminél s Szegeden, sajnos, elég nagy a munka-éhség. Tudjuk, hogy
a jámbor vidéknek fukar kézzel mér majd a
kormány, mint tette eddig is mindig. Ámbár
nem cselekedne oktalanul, ha a bűnös, de
vonzó Budapest mellett nagyobb készséget
tanúsítana a vidék iránt is.

Meg akarták gyilkolni a horvát parasztpárt vezérét
A Standé belgrádi táviratot közöl, hogy egy
Konstantinovics nevű tiszt tegnap egy horvát
parasztpárti népgyűlésen, amelyen Radlcs beszámolt a külföldi útjáról, le akarta szúrni a
bajonettjével, de sokan rávetették magukat és

megakadályozták a gyilkosságot. A tisztet elfogták, aki állítólag egy titkos szervezetnek a
t<gja, amely őt szemelte ki, hogy tegye el
Radicsot láb alól.
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Bizalmi szavazat Herriotnak.

Pdris, augusztus 22 A miniszterelnök ki- tanulmányi bizottságot, nyilatkozzék, bizonyos
jelentette,
hogy a szövetségesközi adósságok a Nemzetek Szövetségének előterjesztett terDe Budapestnek hódol a kormány is, ami
kérdése
egy
külön értekezlet tanácskozásának vekről. A tervek egyike az általános kölcsönös
szintén nem logikátlan. Politikai életünknek a
főváros a szive, ma a lakossága közvetlen kör- tárgyát fogja megalapozni és erre az értekez- segítési szerződésre vonatkozik, melynek alapnyékével együtt vagy nyolcadrésze az ország letre nézve Franciaországnak kell megtenni a ján a megtámadott államokat más államok
au'omatikus katonai és gazdasági segítségben
lakosságának, ma még centrálisabb, vonzóbb, kezdeményező lépéseket.
részesítették.
Qenfben ezt a javaslatot Herriot
A
kölni
zóna
kérdését
tárgyalták
Londonban,
irányitóbb gócpontja az országnak, mint lehetett eddig bármikor. De ez a kormány annak miután ez a kérdés teljesen a békeszerződés maga fogja képviselni.
Egy másik szerződés, amely a kormányt
az irányzainak képviselője, ha „arany közép- körébe tartozik. Az angol és francia jogi szakúton" is, amely a hazafias vidéket tartja nem- értők ebben a tárgyban a következő szakvéle- foglalkoztatja, az úgynevezett kutató-birósdg
gyakorlati szervezete, amelyet a békeszerződés
zetmentő erőnek s annak támogatását egyik ményt adták:
— A szövetséges hatalmak teijesen a béke- 713. fejesete érteimébea a Nemzetek Szövetcéljául tűzte ki. S noha mi itt a vidéken is
szereljük s az ország büszkeségének tartjuk a szerződés értelmében járnának el, 1925 január sége alskitaná meg.
A francia küldöttség szeptemberben rajta
fővárosunkat, mégis azt kell tapasztalnunk, I J?/ike előtt vizsgálat tárgyává lennék, vájjon
lesz
azon, hogy a Nemzetek Szövetségének
Németország
teljesitette-e
szerződésszerű
kötehogy^ éppen ez a kormány, amely talán hiva- í
ezt a külön megbízatását minél hamarább ellezettségeit,
hogy
igy
megállapítható
legyen,
tálból bűnösnek vallja most is a bűnös Budafogadják.
pestet, a vidéknél szemmel láthatóan hatáso- hogy a szövetséges csapatok részéről jelenleg
Pdris, augusztus 22. Azt a nyilatkozatot,
megszállt
területek
kiűritendök-e,
vagy
sem,
sabban támogatja.
még pedig a békeszerződések első cikkének melyet Herriot a szenátusban felolvasott, a balNem lehet irigyelni ezt a fővárostól, mert
oldal tetszéssel fogadta. A nyilatkozat felolva421. fejezete alapján.
nagyon rászorult s mert ha máshol is kemény
Herriot megjegyezte: Ebből következik, hogy a sása után az elnök közölte, hogy a baloldaltól
ur manapság az inség, ott a legnagyobb tömekölni
zóna kiüritése mindaddig nem tehető meg- javaslatot terjesztettek eléje, amely bizalmas
geken a legzordabb szigorúsággal urkodík. De
fontolás
tárgyává, amig Németország a maga szavazatot tartalmaz a kormánnyal szemben.
a nyomorúság a vidéki városokban sem köszerződésszerű
kötelezettségeit — a leszerelést Az ügyrend szerint az ilyen javaslat az illenyörületes 8 a vidéki városokban sem szóratékes bizottságnak utalandó át. A szenátus
koztató időtöltés csupán, ha kenyértelenségről, is beieirtve —, nem teljesitette. A miniszter|
ehhez az eljáráshoz 177 szavazattal 109 ellekeresethiányról, az iparnak, kereskedelemnek elnOk még kijelentette, hogy a hadügyminisz
terrel
egyetértően
felkérték
a
nemzetvédelmi
I
nében
hozzájárult.
tömegeket sanyargató pangásáról panaszkodnak és siránkoznak a tömegek. A vidéki váró- M M t M M M M M M M W ^ ^
i k r a is nagyon ráférne egy bölcs kormány
'egitö készsége és segíteni tudása. S legalább
a
készséget lehetne látni I De ennek sincs jelel
Budapest, aug.22. (Tudósttónk teletonjetentise.) sokból már jóval kisebb összeg jut a pénzintéMost arról tárgyalnak — s igaz, már vajmi
zetekre ; itt nagyobbrészt a gyárak és keresJégen — a népjóléti minisztériumban, hogy Külföldi clearing-tartozásaink ügyében a kö- kedők tartoznak. Az angol és francia clearingállami kölcsönnel segítsen a kormány a fő- vetkező információt adták:
köveielések és tartozások bejelentése már rév
Ezideig Angliával és Franciaországgal kötötf o s i háztulajdonosokon, akiket házaik tatarogebben lejárt, ugy hogy most már csak kivézására akar kötelezni. Mikor a lakók vissza- tük meg a clearing-egyezményt és állapodtunk teles esetekben fogadják el a magyar és francia
hőköltek a nagy házbéremeléstöl, az volt a meg a magántartozások törlesztése kérdésében. cleartng-bejelentéseket.
JJ niszter csillapító szava a méltán zúgolódó A megállapodás szerint Magyarország ivenklnt
A minisztertanács.
""háborodásra, hogy a lakók sokaságáénál na- 2000 angol fontot köteles fizetni Angliának ;
Sjobb közérdek követeli a béremelést. Kívánja a Franciaországgal történt megállapodás érlelA kormány tagjai VŰSS József helyettes mi* közbiztonság, mert rozogák as évek óta raében pedig a magyar adósoknak évi 16 mdlió niszterelnök elnökletével pénteken miniszterjj'uanyagolt épületek, de kivánatossá teszi a frankot keU leróni tartozásuk fejében francia- tanácsot tartottak, amelyen Rlpka Ferenc főmunkanélküliség is, mert a kötelező ház- országi hitelezőinek. Belgiumban is van clearing- városi kormánybiztos kinevezését is letárgyalSÍÜÜ? iparosok, munkások ezreit juttatja a rég kötelezettségünk, azonbsn az egyezmtnyt mindet- ták. Az erről szóló kormányzói kézirat való«eJkülözött keresethez. A lakóknak kellett ön- ideig nem ratifikálta Msgyarország, úgyszintén színűleg a vasárnapi hivatalos lapban fog
Görögországgal sincsen perfektuálva a clearing- megjelenni.
*«lenebbeknek lenniök, mert az önzetlenség
egyezség.
er
M
» V " * n y , amely mindig jobban illett és illik
é g egy szanálási kölcsön.
Azon államoknál, amelyek a clearing-egyei•evésbé tehetősekhez. A pesti házigazdák
pUk a
A kormány körében cáfolják azt a Hrt hogy
«
tekintélyesen nagyobb béreket, de séget elfogadták, csak Angliával és Franciakain.* " f 0 l á 8 r a a z o K a t kevéanek találták, állam- országgal szemben rug jelentősebb összegre még egy szanálási kölcsönt akarna Magyarközérdekből. magántartozásunk. Érdekes, hogy a Francia- ország felvenni. Tény azonban, hogy Bethlen
M c«ont sürgettek önzetlenül és
B u J ' , P^k és legalább mid lesz arra, hogy országgal szemben fennálló magántartozásaink István gróf miniszterelnök és Korányi Frigyes
*íéa£i
"^í'nduijon « minka, a megvaló- legnagyobb része a pénzintézeteket terheli, fcz báró pénzügyminiszter a népszövetségi genfi
az összeg 42 millió frankot és körülbelül három- utazásuk alkalmával tárgyalásokat szándékoznak
£ j d t a , á n k c s ö b b ,e
A l, u t
het beszélni.
**ett
n váruíiokról ebben az ügyben alig millió aranykoronát tesz ki, mig a föbbi a , folytatni az állami üzemek, az ipari és mezőöz j ^ - Pedig a vidéki lakók is megfizették kereskedelem és gyátiparra, valamint a külön- gazdiság céljait szolgáló kölcsön megszerzésére,
Eien kérdésben Smith főbiztos bevonásával
*«atiak i ? 1 . ,f*kbéreket s pedig vidéken is böző magánvállalkozásokra és magánosokra
esik.
Az
Angliával
szemben
fennálló
tartezáI
már
folytak bizalmas tárgyalások és ezeknek
kisebb széljárásban is félős házak,

clear ing-tartozásaink.

M
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során — mint jól informált helyről értesültünk
— az a nézet alakult ki, bogy az országnak az
emiitett célokra a szanálási kölcsönnél ig tekintélyesebb összegre van szüksége. Ujabban az
a teiv merült fel, bogy a nigy német kölcsön
mintájára az ország nagyipari telepeit ajánlják
fel és kötik le a kölcsön garanciájakép.
Ezzel áll összefüggésben az a hir, amely
Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter távozásával függ ösBze. Bár a párisi követség betöltésére a diplomáciai karban alig vin alkalmas
ember, a külföldi kölcsönnel kapcsolatos dolgok ugy alakultak, hogy a miniszterelnök szeretné Korányi Frigyest itthon tartani. Ezért
Korányi állítólag megingott azon elhatározásában, bogy a pénzügyminiszteri széket
otthagyja. A pénzügyminiszter és a miniszterelnök aueutztus 27-én utaznak ki Genfbe, ahol
Korányi Frigyes három hétig fog tartózkodni,
de onnan nem mint eddig tervezte Párisba,
hanem Budapestre tér vissza és csak akkor
MMMMMMMMMMMMMMMf
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dönti el, hogy megtartsa-e a pénzügyi tárcát,
vagy tényleg visszsraegy-e Párisba.
Az egyetemi tanárok Igazoltatása
megszűnik.

A budapesti egyetemeken a szovjet bukása
után tudvalevőleg szigorú íg3zoltatási eljárásnak
vetették alá az egyes tanárokat az okiótteri forradalom és a kommün alatt tanúsított magatartásuk szempontjából. A vizsgálatot az egyetemen autonóm hatáskörükben végezték, még
pedig olyan nzigorusággal, hogy — mint ismeretes — egész csomó professzort eltávolítottak
az egyetemről. Az igízolásotr nagyrésze már
régen befejeződött, mintegy 20—22, főiig orvoskari tanárok ügyében azonban még ma sem
hozták meg a határozatot. Ezek ügyében most
— mint értesültünk — az eljárást meg fogják
szün'elni, vagyis a vizsgalat telies lefolytatása
nélkül igazoltaknak jeléntik kt őket.

^!

Miitermek építése, miivészek kivándorlása
és az aranykoronás költségvetés.
A Szeged ismertette legutóbb a váro3 főszámvevőjének költségelőirányzatát, amelynek
egyes tételeihez való érdemleges hozzászólás a
törvényhatósági bizottság tagjainak lesz egyik
feladata. Nehogy az állandó késedelmeskedés
vádja engem is érjen, ezúttal csak egyetlen
költségvetési léteire hívom fel — jéelőre — sz
illetékesek figyelmét. Egy uj bérház építésére
300 000 aranykoronát állítottak b e : .kettős célt
óhajtván ezzel szolgálni, az egyik a lakásínség
enyhítése, a másik munkaalkalom
teremtése".
Hogy ezzel egyidejűleg a kulturális mütermiségen is, költség nélkül, egy csupásra segíteni
lehetne, erről akarok most röviden megemlékezni.
A városnak ezidőszerint is kullurlanácsnoka
már mintegy husz esztendővel ezelőtt 40612/906.
szám alatt tett a tanácsnak előterjesztést a
„művészet és művészek pártolása tárgyibin".
Hivatásának azonban csakis a mindent elnyelő
irattár és mindent lenyelő polgári gyomor felelt
meg — szóta is. A nemtörődömség krónikus
betegségével szemben többizben tárgyaltam a
napisajtó és művészbarátaim támogatásával a
szegedi mflteremhazak létesítésének eszméjétől
és a keresztülvitel módozataira vonatkojó módszerekről. Síjno?, egy-egy megértő roübarát
helyeslétén kivül a megoldatlanság stádiumában rekedt mind a mii napig ezen elemi kulturális felidat végrehajtása.
Amidőn a mostoha viszonyok áldatlan alakulása folytán le kellett mondanunk a szegedi
művésztelep léesitéséről, az ujabban épülő
városi középületek és bérházak padlásterének
megfelelő kiképzésében láttuk a müteremkérdés
megoldásának legegyszerűbb és legolcsóbb
módját. Ezzel szemben azt tapasztaltuk, hogy
sem a javadalmi hivatal palotájának építésénél,

sem a most épülő Rákóczi-téri háromemeletes
uj bérpalotánál a művészek jogos igényei és a
kultura minimális elemi követelményei figyelemben egyáltalán nem részesültek. Érthetetlen
okból túlzottan nagy szerkezeli magassággal
tervezett Manzard-rendszerü
fedélszerkezetek
padlásterét a város kihasználatlanul
hagyta.
Ezen padlásterek szinte önként kínálkoznak
tágas, szellős, céljuknak megfelelő műtermek
számára. Alig jöhetnek figyelembe ezek előállításával járó különkiadások, melyek a műtermek bérében kamatos ól bő fedezetet nyernek.
Ha tehát jóakaratú áldozatkészségre uem is,
de egy kis kul urális haladás iránti vágyakozásra szükségük van, országhatárainkon tul
megbecsült, itthon azonban az állandó társadalmi előkelő közöny mellett vergődő szegedi
művészeinknek, hogy zavartalan munkálkodást
megengedő otthonra leljenek és ki ne vándoroljanak. Ne feledjük el, hogy sivár, avult, lagymatag, szintelen, álmos társadalmunknak szint,
hanguUtot, tartalmat és hírnevet elsősorban a
művészek adnak. Együtt ők egy darab eleven
kultura, nag^ adag szellemi és érzésbeli erő
képviselői. Eletünk legnemesebb, legtisztább
élveit, legszentebb el 'ágyul ásunkat, leglelkesebb
mámorainkat nekik
köszönhetjük, ö k látják
meg és hozzák szemeink elé a sotia nem sejtett
szépségekel, ök szólaltatják meg a soha nem
hallott melódiákat és fűzik szógyöngökbe a soha
el nem gondolt gondolatokat...
az örökkévalóság muzeuma számára.
Szeged város illetékes tényezői ne feledjék el,
hogy az 1925. évi aranyköltséRvetés keretében
fillérekbe se kerül, ha műtermek léesitésével
hajlékot adnak a művészeknek.
Tardos-laussig

Ármin.

Fábián Imre kifutófiú és Szily Máté libapásztor —
szeptemberben tanulni fognak.
Szeged, augusztus 22 (Saját
tudóstlónktól.)
A Szeged többszöri tudósitássioól ismeretes az
»z életrev&ló hatalmas erővel meginditott társadalmi akció, amelynek «z a célja, hogy teljesen szegény szülők kiválóan tehetséges gyermekeit, akik máskép elpusztulnának a nyomorúságban, vallásra, fajra, eredetre és nemre
J a , o tekintet nélkül kiragadjamk a mindent
! e ' , r ' 0 és mindent megsemmisítő szegénységfr
megadják azt a lehetőséget, hogy a
lenetségea apró gyermekek tovább tanuljanak.
í i « i e , í n O I L é s humánusan gondolkozó szekezdeményezésére mint a
fflíte011
megalakult a Magyar
c M ? W h r X 4 d ő ' & y e s a i e t e > amelynek egyetlen
nevelien Í S H ^ ^ ? * ' k i v á ' 6 magyarokat

Pénteken délután tartotta meg az egyesüle
ezt az igen fonios választmányi ülést, amelyen
elhstározták a közvetlen munka megkezdését,
a két gyermek kiragadását az elpusztulástól. A
Szeged munkatársának erről az Ölésről a következőkben van módjában beszámolni:
Az ügyvédi kamara üléstermében nagy érdeklődés mellett dr. Széli Gyula elnök nyitotta
meg az ülést. Megnyitójában hangsúlyozta,
bogy most már a tényleges munka megkezdéséhez kell hozzáfogni, szeptember elsején meg
kell kezdeni a kiválasztott gyermekek taníttatását.
Ezután dr. Mezei Pál titkár az uj tagok névsorát ismer ette, majd beszámolt arról, hogy
augusztus elején fölhívta a közönséget, tanítókat, szülőket, hogy jelentsék be azokat a gyermekekei, akik az egyesület céljainak megfelelnek. Tizenkilenc gyermek jelentkezett. Hatot
selej'eni kellett, mivel nem feleltek meg az
egyesület céljainak. A 13 gyermek azután
próbát tett egy kiküldött bizottság előtt. Ezután dr. Nylrco egyetemi tanársegéd vizsgálta
tiv munkál végzett, két elhanyagolt, szenénv
meg a gyermekeket és egyet egészen kiválónak,
értelmes gyermeket vett pártfogásába, kiragadta hdromat pedig tehetségesnek talált.
őket a mindent elpusztító szegénységből és már
í
Az első gyermek Fábián Imre 16 éves, Jelenszeptember elején megkezdi taníttatásukat.
1
leg kifutóftu az egyik belvárosi ékszerész-

boltbin. Kőműves fia, feltűnő tehetséggel rajzol.
A titkárság javasolja a budapesti iparművészeti
iskolában való taníttatását.
A másedik gyermek Szily Máté. Teljesen
árva, 11 éves, teljesen elhagyatott, Jánoshalmán
parasztcsuládnál nevelkedik és jelenleg libapásztor. öiszesen hat elemit végzett.
Széli János a harmadik gyermek, a deszki
volt segedjegyző fia. Apjának nincs állása, a
legnagyobb nyomorbin van. A negyedik gyermek pedig Molnár Mihály 11 éves fiu, akinek
apja éjjeliőr.
Ezeken kivül sokan jelentkeztek még, de
részint a megkívánt időben nem jelentek meg
a bizottság, az orros előtt, vagy pedig nem
ütik meg a kiválón trhetségesek mértékét és
igy ök most még nem jöhette* számba. Kopasz
Márta rajzoló akarna lenni, Wdtmann József
kifulófiu festőnek készül. Az egyesület már el
is helyezte Jónás cimfestönél. Pikkeli Béla 10
éves feltűnően jól énekel, de mostoha viszonyainál fogva. — angolkótos. A gyermekmenhelybe vétette föl az egyesület. Jelentkezett
ezután egjr 12 éves kisleány, Zéldl Rozál, akinek anyja takarítónő a Kor/ó Moziban és feltűnően fejlettea táncol. Kioktatták: ez az
egyesület táncosokat nem nsvel. Van azután
a leformátui, zsidó és a városi elemi iskolában egy-egy kiváló gyermtk, de ezek rgyetlen
egyszer se ti Jelentek meg.
Papp Gát"or fes'Cmüvész mondo'la el ezután
véleményet Fábián Imre rajzairól. M»séi, kompozíciói, pingurái naivak, d* egyéniek, ügyesek.
Fantáziája van a gyermeknek, a jelek szerint
művészt lehet belőle faragni.
Dr. Mezei Pál az anyagi Jedezet kérdését
ismerteti. Egy gyermek eltartása és taníttatása
havi 90 aranykoronába
kerül, ölvenegy tag
tarthat el éven e egy gyermeket és miután eddi*
112 tag van, igy ebben az évben két gyermek
eltartását és taníttatását meg lehet kezdeni. Ha
közben még jelentkeznek tagok, ugy a megmaradl pénzzel együtt évközben is pártfogásukba vesznek egy harmadik gyermeket.
A válaszmányi ülés ezután elhatározta, hogy
Fábián Imre és Szily Máté taníttatását és eltartását szeptember elsején megkezdi. Vita indult
meg ezután, hogy hová helyezzék el a gyermekeket. Dr. Szalay József főkapitány, dr.
Szantner Pál egyetemi tanár, dr. Nyirco tanár egéd és Papp Gábor festőművész hozzászólása u á n elhatározták, hogy Fábián Imrével ebben az esztendőben magánúton elvégeztetik a harmadik és negyedik polgárit, rajztanárral előkészíttetik és jlvöre beíratják az
iparművészeti iskolába. Védője Taussig-Tardos
Ármin let'. Szily Imrét pedig középiskolába
íratják be, reálgimnáziumba és majd csak azután fog kialakulni, hogy milyen speciális szakmára képezzék ki tovább.
És az ülés után volt még egy aktus.
Behívatták a két gyermeket: Fábián Imrét és
Szily Mátét. Olt álltak a zöld asztal előtt, a
vizsgáló szemű urak előtt. Fábián vállas, nyílt
tekintetű fiu. Illedelmes és értelmes. Szily Máté
alacsony, sápidt kis falust gyermek. Tizenegy
éves. Azt kérdezik, mit csinál most?
— A jószágot őrzöm o t t h o n . . . mondja, a
libákat...
Értelmes, nyílt, világos ^besrédü, bátor. Mi
szeretne lenni, kérdik.
— Tanitó, kérem.
És Szalay József csöndesen jegyzi m e g :
— Gárdonyi is ilyen volt. Tanitó . . .
Fábián Imre és Szily Máté pedi< ragyogó
arccal veszik tudomásul, hogy szeptembertői
anulni kezdenek.
•MMMMMMMMMMMMÍMMMMM^'

A Nemzetek Szövetsége
ö t ö d i k ü l é s s z a k á n a k programjaGenf, augusztus 22. A Nemzetek S z ö v e t s é g é n e k
közgyűlése szeptember elején ül össze. A közgy a
lés ötödik ülésszakának megnyitó ülésén, m«"
Nemzetek Szövetsége tanácsának elnöke, Beig> .
képviselője, Hymans külügyminiszter fog elnOKo«
A közgyűlés mindenekelőtt a Nemzetek Szövec*» t
által 1923 szeptembere óta végzett Hiu"£áL k i vizsgálja felül, majd tudomást vesz az elozo * o t t
gyűlés határozatainak kivitelét biztosító, e"°8" ^
intézkedésekről, különösen a lefegyverzésre,^
intellektuális együttműködésre és a s z e g é n y e * ,
delmét szolgáló nemzetközi jogsegélyre v ( ) P ü U j n zóan. A mindenkori gyakorlat értelmében a
^jj
böző bizottságok jelentést tesznek a munkaiam
a közgyűlésnek.
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ket még nem ismeri.
— Mi az oka a földbérjövedelem nyolcmilországi fanifók vezetői azt kívánják, hogy kö- liárd koronás visszaesésének — kérdeztük.
— Az semroiesefre sem — mondotta —,
zépiskolai érettségihez legyen kötve a tanitói
diploma megszerzése. Az érettségi után két hogy a város nem léptette volna életbe minden
éves tanitói akadémiát kelljen végezniök, amely vonalon a békebeli földbérek búzára átszámíegyetemi jelleggel birna. A tanítóságot egyelőre tott értékét, mert ma már minden régebbi kejutalmakkal és öszlöndijakkal kellene buzdítani letű bérlet után a teljes búzabért kapjuk. Az
elmúlt évek alatt tartott földárveréseken azonban
az egyetem elvégzésére.
nem alakul'ak ki olyan bérek, amelyek elérték
A kultuszminiszter válaszában hangoztatta, volna a békebeli értéknivót. A rossz terméshogy az összes iskolanemek közül az elemi viszenyok (tavaly rekordlermés volt minden
népiskolával van a legjobban megelégedve.
vonalon) és a súlyos gazdasági válság következtében
a bérlők tartózkodtak a bérek föl— Ami sz önök erkölcsi és anyagi kérésüket illeti — mondotta a miniszter —, erre vo- verésétöl. Bizonyítja ezt a Baktó és a Tápéi-rét
natkozólag már két ígéretet tettem a múltban, árverésének gyenge eredménye. Az idén azenban
az első igéteiem az volt, hogy a tanítóság szá- megfordult a helyzet. A mostani árverések eredmára megnyitom a VII. fizetési osztályt, a má- ménye már jóval meghaladja a békebeli béreket.
sodik Ígéretem pedig az, hogy a VI. fizetési A csengelei bérföldrk árverését csütörtökön
kezd e me* Turóczy Mihály fCügyész vezetéséosztályt fotont megryitni a számukra. Azon
vel a kiküldött árverező bizottság. Az első nap
leszek, hogy a tanítóság reprezentánsai a koreredménye váratlan meglepetéssel szolgált. A
mánytanácsosság révén a Vi. fizetési osztályba homokföldek holdankinti bére 120 és 350 kiló
legyenek sorolhafók és erre vonatkozólog rövi- buza között váliakozk, tehát jóval magasabb,
desen meg is teszem az előterjesztésemet.
mint a legutóbbi, a huszonöt év előtti árverés
eredményének buzaértéke. A bomokföldek és a
feketeföldek között egyébként érdekes kiegyenlítődési folyamat észlelhető. A feketeföldek
bére
ugyanis állandóan ctökken, ezzel szemSchulz Henrikkel, Erzberger egyik gyilkosával,
ben
a
homokföldeké emelkedik. Ennek valóakinek fényképe és minden testi jele megegyezik
Förster személyleirásával. Schulz Henrik bal fülén színűleg az az oka, hogy a feketefOldek termőcsonkított regi sebhely van, Förster bal fülén szin- képessége évről évre ctökken, a bérlök nem
igen törődnek megjavításával, a homokföldek
tén és ez mutatja a személyazonosságot.
A német kormány — mint ismeretes — meg- bérlői azonban szinte sajátjuknak tekintik bérbízta az offenburgi vizsgálóbírót, aki Erzberger letüket, állandóan megtelepednek, tanyát és
gyilkosait személyesen ismeri, hogy jöjjön Ma- gazdasági beruházásokat építenek rajta, tehát
gyarországra és vegyen részt a nyomozásban. A szakszerűen kezelik és állandóan javítják. A föld
vizsgálóbíró már útnak indult Budapest felé. A termőképessége igy állandóan fokozódik, ami
budapesti német követnek a külügyminiszternél természetszerűleg maga után vonja a bérek
tett csütörtöki látogatása, hir szerint, szoros össze- emelkedését is. A város közvetlen közelében
függésben van az offenburgi vizsgálóbíró kiküldé- elterülő feketeföldek, az úgynevezett város körüli
sével, amennyiben előbb diplomáciai uton kellett feketék természetesen nem tartoznak ebbe az
megteremteni annak a lehetőségét, hogy a német
kormány megbízottai nyomozhassanak Magyar- általánosításba, mert ezeknek a földeknek az
országon és aktiv részt vehessenek a magyar rend- értékét nagyban emeli a város közelsége és a
termények olcsóbb és könnyebb szállítási leheőrség mindezideig meddő munkájában.
tősége. A legutóbbi árverésen hat métermázsa
Az igazságügyminisztériumban pénteken délelőtt buzabérátlag alakult ki a városkörüli fekebizalmas tanácskozás volt Szászy Béla államtitkár
elnökletével. A tanácskozáson azt az elaborátumot téken.

Tanítók kívánságai a közoktatási miniszter előtt.
Budapest, augusztus 22. A Magyarország
Tanítók Egyesülete Országos Szövetségének
ötvenfagu küldöttsége kereste fel ma délben
1 órakor Klebelsberg Kuno kultuszminisztert.
A küldöttségben ott voltak az összes vármegyei tanitóegyesületek elnökei és az Országos
Tanító Egyesület vezetősége. A küldöttséget
Rákos István elnök vezette, aki előadta, hogy
a magyar tanítóság azt kívánja, hogy anyagi
és erkölcsi tekintetben teljesen egységes elbánásban részesüljenek és kérték, hogy a hasonló
képzettségű állami tisztviselőkkel egyenlő elbánást biztosifson számukra a miniszter. Kívánják
továbbá, hogy mivel a tanitói diploma az e. iitségivel egyenlő jellegű, a VII. fizetési osztályt
ne százalékos arányban, hanem teljes egészében
nyissa meg a tanítóság előtt.
E kérelmekre vonatkozólag az egyesület vezetősége programot dolgozott ki, amelyet a miniszter elé fognak terjeszteni. Kérle továbbá a
küldöttség a minisztert, hogy a magasabbrendű tanítóképzést rendelje el. A magyar

Az Erzberger-gyilkossággal vádolt nagytétényi bajorok.
Budapest, augusztus 2 2 A nagytétényi bajorok
lassankint megmagyarázhataüan világbotránnyá da;adó ügyében még mindig az az erőszakoltnak
Íátszó bizonytalanság uralkodik, mint egy héttel
ezelőtt. A kormány hivatalos jelentése szerint nem
történik más, mint .folyik az agnoszkálási eljárás*
annak a megállapítására, vájjon az állítólagos
Förster Henrik, aki már egy hete van a budapesti
főkapitányság őrizetében, azonos-e Schulz Henrikkel, az Erzberger-gyilkosság egyik gyanúsítottjával.
Bizalmas jellegű izgalmas tanácskozások folynak állandóan és állítólag a kormány kifelé ugy
nyilatkozik, hogy az agnoszkálási eljárás van csak
folyamatban, addig valójában már a bajorok kizik. A budapesti
budapes" rendőrség
' —
adásáról tanácskozik.
íegy semmire
semmin a nyomozással
ugy látszik — nem megy
szárnyra, hogy beés már olyan hirek iss keltek szárnyra,
vallottan eredmény nélkül záródnak le a nyomozás aktái. Ettől függetlenül még is tudja és várja
mindenki, hogy az összekuszált és rejtelmessé tett
ügy rövidesen mégis csak tisztázódik.
Pénteken ugyanis két német detektív érkezett
Budapestre, hogy résztvegyen a budapesti rendőrség nyomozásában. A detektívek azonnal jelentkeztek a főkapitányságon és engedélyt kértek az
ország egész területén való nyomozásra. Engedélyt kértek Förster Henrik megtekintésére és a
nyomozás eddigi adatainak áttanulmányozására is.
__ egyik fővárosi estilap azt a pozitívnak monAz
dott értesülést közli, hogy* Förster 'Henrik azonos l

beszélték meg, amelyet az igazságügyminiszter az
esti minisztertanácson terjesztett elő a német jegyzékre adandó válasz ügyében.
Förster Henriket egyébként elzárva tartja a főkapitányság, senki sem láthatja, senki sem beszélhet vele, még nagytétényi házigazdája, Gömbös Gvula sem, aki pedig csütörtökön engedélyt
kért rá, de nem kapott

Mi okozta a városi földbérjövedelem nyolcmilliárdos csökkenését.
Szeged, aug. 22. (Saját tudósitónktól.) A
városi számvevőség — mint ismeretes — elkészült a városháztartás jövő évi aranykoronás költségvetésével és azt Scultéty Sándor főszámvevő jelentés kíséretében már be is terjesztette a tanácshoz. Az uj költségvetés élénk
érdeklődést keltett azokban a körökben, ahol
állandó figyelemmel k'sérik a város gazdálkodását. Elénk magyarázgatásra adott alkalmat az
a szomorú és szinte érthetetlen körülmény,
hogy ma, amikor a konjunktúrák éppen csak
a földbirtoknak kedveznek, a város földbirtokának jövedelme hatszázezer aranykoronával csökönt a békebeli földbérjövedelemhez viszonyítva.
Ez pedig azt jelenti, hogy a városnak a jövő
évben közel nyolcmilliárd papi (koronával lesz
kevesebb jövedelme, mint amennyi lehetne. A
v
áro8 háztartása minden valószínűség szerint
na
gyon meg fogja érezni ezt az elvesztett nyolcmilliárdot, hiszen nyolcmilliárd korona még a
J1131 6zámóriások idejében is egészen tekintély** értéket képviselő összeg, fel lehetne építeni
mé
KI
8 két olyan há;L ..aeletes modern
e
a
a [P, Iotát, amilyen most épül a Tábor-utca és
a J^kóczi-tér sarkán, vagy meg lehetne kezdeni
« tanyai vasút építését, esetleg néhány nagyon
r S y a 8 ° u "'ca burkolatának és csatornáinak
^ b e h o z á s á r a is elegendő lenne,
nvn,, ^bérjövedelem visszaesésének az oka
jW'vánvaló. A város hatósága az utóbbi ét ű n j u ' án ózva az országos politikát — kissé
"joerálisan bánt a földbérlő-kisgazdákkal a
k ^ / A . ^ á r s á g rovására. (A földbérek csökugyanis a városi polgárság túlterhelé-

^ 5 S r
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sével lehet csak kiegyenlíteni.) Azok a szeren*
esések, akik a város ingatlan vagyonának szerződéses és kizárólagos haszonélvezői, évrőlévre kevesebb ellenszolgáltatást adtak a város
vagyonának használatáért, mig végre elérkeztek
oda, hogy nyolcmilliárd koronával kevesebbet
fizetnek érte, mint amennyit 1914-ben fizettek.
Ez a kissé tulliberális bánásmód egyébként
határozottan ellenkezik azzal a belügyminiszteri
rendelettel, amelynek tervezetét nemi égen részletesen ismertettük és amely félreérthetetlenül
kimondja, hogy a város hatóságának mindig
gondoskodnia kell a városi vagyon maximális
Jövedelmezőségének biztosításáról. A város elhunyt szenátora, Balig \ Károly, aki akkor vált
meg a pénzügyi o w ' r " vezetésétől, amikor
nem ludia már érvi*- - '\.ni politikáját, évek
óta látta annak a !
tnek a tarthatatlanságát, amelyből a föluuérlök olyan nagy konjunkturális hasznot aknáztak ki a város összlakosságának kárara. Gyakran mondotta, hogy
a város szekere mindaddig nem kerülhet viszsza
' h l normális kerékvágásba, amig a földbét."
nem fizetik a városi földek tisztessége.
íékét. Dehát érzelmi momentumok
is vannak a világon és igy Balogh Károly
pénzügyi politikája nem érvényesülhetett, pedig
az események azóta nagyon igazolták meggv«-" '*sét.
^vetésről be«zélgettflpk pénteken
">kor Pál helyette
éterrel.
1
Elmondotta, hogy a fősz
" 3 gy
J
általánosságban, ahogyan .
lejtésből megismerte, reá-is..«.
A részlete-

Bokor Pál poJgármesterhelyettes tehát nem a
földbérlők tulliberális kezelésében látja a földbérek visszaesésének az okát, hanem valami
elháríthatatlan gazdasági folyamatot vél mögötte magyarázatul. Ilyen gazdasági folyamat
valóban létezik, azonban nem mindenütt egyformák kísérő tünetei. A magántulajdonban
levő földek bérértékét például ez a folyamat
alaposan fölverte, a város földjeinek a jövedelmét pedig nyolcmilliárd koronával csökkentette, mintha az a titokzatos folyamat asszimilálódna a viszonyokhoz, nem pedig a viszonyokat asszimilálná a folyamat
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Csalási kísérlet amerikai csomagokkai.
Szeged, augusztus 22. (Saját tudósítónktól.)
A kincses spanyolok fogására talán emlékezik még
valaki, körülbelül husz-nuszonöt év előtt járta ez
a csalási trükk. Levelet kaptak egyes emberek
Spanyolországból, az volt bennük elmondva, hogy
a levélíró elrejtett biztos helyre egy láda csomagot,
de nem juthat hozzá, mert vizsgálati fogságban
sínylődik.
— önt ajánlották nekem megbízható helyről,
akar-e nagyon gazdag ember lenni? Ha igen,
akkor küldjön erre és erre a célra ennyi, meg
annyi pénzt előlegül, akkor birtokába jut egy
kulcsnak, amellyel felnyithatja a kincses ládát. A
fele pénz az öné, értem kauciót tesz le, kiszabadulok és mindketten boldogok leszünk.
Ilyenforma volt a tartalma a leveleknek, amelyek
nyilván beugraszthattak sok embert a világon, különben nem folytatódtak volna. Hogy Magyarországról küldtek-e sokan pénzt, az titokban maradt. Csak az öreg Elkedröl, a budapesti Kecskeméti-utca hires régi vendéglőséről derült ki a balekség. Számos ezrese siratta a jóhiszeműségét
Most Szeged körül tanyázik valamilyen hasonló
szélhámos, de primitívebb formában. Sípos Ernőnek Majsán a következő levelet kézbesítették
nemrég:
— „Megkérem önt, Hosztam önnek Részére
40 Dollár egy csomag Ruha nemü. Áveni fondos beszélnim van Önökéi 3 nap belül várom
Önöket ha 3 nap belül nem jön akor tesék irnl
mikor yön Hogy Tutyam. Van Amerikai Levél is
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ami a Dollár bent van fénykép vagy Levél Igazolás vége előhosznL Mert Máskép nem adni
ki rki külti egyflt van ot félem, öcsém kültöm
önhöz. Újra visza megyek 1 hó belül csak családi ügyben jöttem Hasza.
Köszön Müller Ferenc amerikai
Cim:

Ebből már kitűnik a szélhámos terve is, azt

irja ugyanis, hogy 9vámpész fizet

Müller F-cnc, Apósnál vagyok „Szabó Imre
vendéglős Kis at 367 szám Apátfalva Makó
Melet."

Hogy azt a levelet sváb ember irta, az kétségtelen. Arra vall a helyesirása s a hangzók felcserélése.
Azonban hasonló levelet kapott Kúnhádyné is
sen csomagokat is.

nálam 3 szász

v*'>

ezer korona * Azonkívül megjegyzi, nyilvánvaló
előrelátásból: „Ezen Levél visza Hoszni."
Müller Ferenc itt már megfeledkezett családi
körülményeiről s uj cimet jelent be, mondván :

)

ftflll
/ Q Q
Szombat. Róm. kat. és protestáns
W I I I / 4 £ O b Bemti Fülöp. Oör. kat. Farkas.
Nap kel 5 óra 6 perckor, nyugszik 6 óra 57 pertkor.
— Apósnál vagyok Varga Imre vendéglős Kis A meteorologial intézet idöprognózisa: Egyelőre száat 39 szám Gabitánysok*(Kapitányság?) Megátó raz, melegebb, de nem állandó idö.
Szeged Melet.
Somogyi-könyvtár és muzeum zárva.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva
Mivel a dolog gyanús volt, a címzettek sokat
beszéltek róla, tudomást szerzett a levelekről a délelőtt 8-tól 12-ig.
mozi előadasok 5, 7 és 9 órakor kezdődnek.
rendőrség is, megkérdezte Szabó Imrét, Varga lm- , A
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
rét is, de egyikük
sem dicsekedett azzal a sze- ? Gerle
egyt]
Jenő Klauzál-tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő
rencsével, hogy Müller Ferenc nevű veje van. Kossuth Lajos-sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre
Müller aztán nyilván megneszelt valamit, mert nem Gizella-tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged
jelentkezett többé.
(telefon 846), Nindl János Petőfi Sándor-sugárut 41
Vigyázzon mindenki, kit csal lépre; Nagyon (telefon 777), Nyilassy Ágoston Szilléri-sugárut 11.

valószínű, hogy itt kuncsorog valamerre és töri a
magyar nyelvet

A német kommunista képviselők
t ü n t e t é s e a k a n c e l l á r ellen.
Berlin, augusztus 22. A birodalmi gyűlés
ülésén, amikor Maix birodalmi kancellár meg
Budapest, augusztus 22. Gábor Miklós buda- lül tagja volt a különítménynek. A sikkasztás j akarta kezdeni beszédét, a kommunista képvipesti tözsdebiiományos csalás miatt bűnvádi elkövetése után délben lakásán összecsomagolt selők viharos közbekiáltásokkal zavarták : „Bofeljelentést tett egy Bartha nevű fiatalember és autótaxii rendelt, azután elutazott. Hogy
csássa'szabadon a politikai foglyokat 1 Amellen, aki magát a Magyar 0 ass Bank tiszt- hová utazott, azt pontosan még nem lehet meg* nesztiát I" A birodalmi gyűlés elnöke ha sztalan
viselőjének kiadva, a tőzidebizományos szolgá- éiiapiiani.
igyekezeti rendet teremteni, mert a kommunisjától ötvenmillió koronát csali ki. A rendMi délután félkettő órakor a detektívek a fő- ták tovább zavaroglak. Az elnök ezután kényőrségen rögtön megindították a nyomozást.
telen volt szünetet elrendelni.
kapitányságra előállították Kovács Lajost, aki
A személyleírás után a detektívek nyomról- Gábor Miklós tőzsdebizományos szolgájától
nyomra baladtak és felkeresték a Kossuth ötvenmillió koronát csalt ki. A nyomozás meg— Tatarozhatnak a szegedi báziur&k i s .
Lajos- ufes 1. számú házat Itt a házmesternél állapította, bogy Kovács tegnap egész délután
A kormány báztatarozási akcióját a vidékre is
érdeklődtek. Mikor a detektívek leírták az ál- Budapesten bujkált, bevásárlásokat eszközölt
kiterjeszti. A népjóléti miniszter most leiratot
faluk keresett embert, a házmester a személy- és felkereste azokat, akiknek kisebb-nagyobb
intézett ebben az ügyben a város hatóságához
leírás alapján ráismert Kovács Lajosra, aki a összegekkel tartozott és adósságait megfizette. és bejelenti, hogy a Nemzeti Bank u'ján hetvenbáz negyedik emeletén, egy festőművésznél la- A nyomozó detektívek a délelőtti órákban ráötmilliárdos tatarozási hitelt bocsájt a kormány
kott. A detektívek a negyedik emeleti lakót, a akadtak arra az autóra, amelynek soffőrje vitte
a háztulajdonosok rendelkezésére 15 százalékos
festőművészt kezdték faggatni, hog/ bol van tegnap Kovácsot a Töröt-utca 14. sz. házba.
kamat ellenében. A szegedi háziurak is megKovács. Ekkor kiderült, hogy Kovács félkettő- Ma délelőtt itt fogták el a detektívek Kovákezdhetik tehát elhanyagolt házaik tatarozását.
kor összecsomagolta holmiját és eltávozott ha- csot, aki ezen házban lakó rokonainál töltötte
— Aranykoronás vizsgadijak az elemi
zulról azzal, hogy néhány hétre elutazik Buda- az éjjelt. Kovácsnál harmincmillió korona készlakol/
o*n. A kultuszminiszter rendeletet adott
pestről. Kiderült, hogy a sikkasztó fiatalember pénzt találtak, a többi pénzt adósságai kifizeki,
amelyben
szabályozza a népiskolai magánigen előkelő sátoraljaújhelyi
földbirtokos-csa- tésére és vásárlásokra fordította. A sikkasztó
vizsgálatokat,
ezek díjazását és az állami elemi
ládból származik és a Britannia-szállóbeli kü- fiatalembert őrizetb2 vették.
iskolai bizonyítványmásodlatok és szöveges
lönítményhez tartozott. Több hónapon kereszigazolványok kiállításának diját. A magánvizsgálat diját, a szabályszerű beiratási dijon kivül
nyolc aranykoronában állapítja meg a rendelet.
Két vagy több osztály összevont vizsgálata
esetén minden egyes osztály után a teljes b e iratási dij, egy osztály után a nyolc aranySzeged, augusztus 2 2 (Sajái tudósítónktól.) pén minden körülmények között meg fogja tarkorona vizsgálati dij, a többi osztály után pedig
Hetekkel ezelőtt részletesen beszámolt a Szeged, tani a főtárgyalást, csak még abb«n az irány- a vizsgálati dij fele jár. Hadiárvák, valamint
hogy a szolnoki ügyészség elkészítette vád- ban nem döntölt, hogy 15 étöl 20 áig terjedő hadirokkantak, hadiözvegyek és közszolgálati
iratát a csongrádi bombamerénylettel kapcso- öt nap melyikén kezdje el a bárom-négynapos
alkalmazottak gyermekei a megá lapított dijak
latban szereplő terheltek ellen. Slnkó Lászlót, főtárgyalást.
egynegyedét fizetik, amelyet azonban a tanítóBölönyl Miklóst, Piroska Jánost, Piroska
Az iratok tanulmányozása során fölmerült
testület javaslatára a kir. tanfelügyelő egészen
Györgyöt, Sdgi Jánost és Fülöp Andort három ugyan az a terv, hogy a főtárgyalást Csongráis elengedhet. Az állami elemi iskolai bizonyítrendbeli gyilkosság és 25 rendbeii gyilkosság don tartsák mag, tekintettel arra, bogy száznál
ványmásodlatnak, továbbá minden egyéb, a
kísérletében vádolja a vádirat, mint tetteseket, több tanút kell kihallgatni és igy ez rendkívül szülök és tanulók előnyeit szolgáló szöveges
illetve bünsegédi bűnrészeseket, illetve felbuj- költséges lenne, ha mindenkit Szolnokra kellene igazolványnak kiállításáért egy aranykorona
tókat. A vádirat benyújtási után a vádlottak megidézni, fizetni az utazási költségekei és az
fizetendő.
védői nem adlak be kifogásokat a vádtanács- egynapi ellátást. Sokkal kevesebbe kerülne,
— Az esőzés kártevése. A legutóbbi esőzések
hoz, mert az volt a cél, hagy a főtárgyalás! most ha a szolnoki törvényszék szállna ki Cson- ismét sok kárt tettek a nagykörúton kivüli városmár a legrövidebb időn belül, megtarthassák. grádra, mert akkor a kincstárnak csak bárom részek házaiban. A mérnöki hivatal napról-napra
A bücüjy iratai igy most már Fuchs tanács- biró, az ügyész és a jegyzőkönyvvezető költ- tucatjával kapia a panaszos jelentéseket, amelyek
elnök elé kerültek. Néhány héttel ezelőtt az a ségeit kellene fizetni. Fuchs elnök azonban tisz- arról számolnak be, hogy itt düledezik egy lakóház, amott a tető csurog. A megrongálódott házahir jött Szolnokról, bogy a főtárgyalást a teletben tartja a Kúria föntebb ismertetett birókat
megvizsgálja a mérnökség és ha azt tapasziielyszinén, Csongrádon fogják megtartani, annak küldési végzését és igy valószínül^
mégis
talja, hogy az épület még kijavítható, értesiti a*
ellenére, hogy a Kúria azzal az indokolással Szolnokon fogják megtartani a főtárgyalást.
elöljáróság! ügyosztályt, amely felhívja a háztulajvette ki a merénylet ügyét a szegedi törvényNéhány nap múlva okvetlenül dönteni fog- donost, hogy bizonyos határidőn belül javíttassa
szék kezéből, bogy a köznyugalom is a köz- nak a főtárgyalás napjáról és néhány nap múlva ki a házát. (Az ilyen felhívás renda/erip1
béke érdekében szükséges, hogy egy teljesen el fogják mindenkinek küldeni az idézöcédulít, irott malaszt marad.) Ha pedig a mérnökség
elfogulatlan városban folytassák le minden hogy még idejében tudják beosztani a tanuk ugy találja, hogy az életveszélyes lakóház
propagandától mentesen a további eljárást.
idejűket és az idézésre pontosan jelenjenek többé nem javítható ki, akkor lebontásának
elrendelését javasolja. A tanács ilyenkor még n eIfl
Ez a hiradás egyelőre korainak onyult.biz meg a főtárgyaláson.
rendeli el az életveszélyes épület lebontását, csumivel Fuchs tanácselnök r.-£jsztus elején szapán
figyelmezteti a lakókat és a háztulajdonosi
badságon volt és csak néhány nappal ezelőtt
„RÁBA"
MOTOREKE az életveszedelemre,
tt
amelyért a felelősséget terérkezett vissza Szolnokra. Napok előtt azonnal
benzin vagy petróleum üzemű, mely egyszersmind
mészetesen
nem
vállalhatja,
mivel nincs o'y^j
hozzákezdett a hatalmas aktacsomó áttanulmácséplő, darálómalom és egyéb gazdasági gépek hajüres
szükséglakás
Szegeden,
ahol
az életveszélyes
tásara,
valamint
vontatásra
is
alkalmas
teljesen
nyozásához és ma már ugy áll a helyzet, hogy
épületek lakóit elhelyezhetnék.
uj
jutányos
áron
és
kedvező
fizetési
feltételek
teljesen ismeri 8 merénylet egész bonyolult
mellett kapható, l í l i i t i V I l i u o s műszaki cikkek
— A Földtani Intézet igazgatói á l l á s a . Budaanyagát Értesülésünk sxeiiat Fuchs tanácsés gazdasági gépek raktára Szeged, Török-utca 11.
pestről
jelentik: A Földtani Intézet egyike haza»
615
(Valéria-tér sarok). Telefon 9 - 0 5
emökugy nyilatkozott, hogy szeptember kőzenemzetközi viszonylatban legismertebb inteze
nek. Az 1868-ben alapított intézetnek elsőtfP.
gatója néhai Böck János volt, majd utána n ^
Lóczy Lajos egyetemi tanár igazgatása aia"
az intézet, amikor is tudományos fénykorai1
Lóczy halála után a legsúlyosabb időben a »"
tani Intézetnek nagy koncepciójú, energikus » ^
emberre lett volna szüksége. A muzeum e ^
a ..Négy lovas" címszereplője játsza a főszerepet a
rendezetlenül, a nagyközönség elől zárva v ^
csak a múltban nyitották meg. Dr.
Szőni'bi.
más nyugdíjaztatásával most megindult a
p r#
náció és három jelölt neve van forgalomod. ^
Pálfy Móricé, dr. P
"trolv egyetemi tan**
Nopcsa Ferencé.
, . 0ic*ó

CsaBás miatt körőznek egy volt Britanniást.

Szeptember közepén okvetlenül megtartják
a csongrádi bombamerénylet főtárgyalását.

Alice Terry
Orion-attrakcióbari

i fogoly
Hétfőtől a Korzóban.

L . K . , . b h ff
árban készülnek

„neműek meglel*
, o.^azlán-uica A

1924 a m w s z í u s 23.
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— Három hold földért 95milHÓ korona. Az

— Bairítkoi£» a Ferenc Józ»«f-t»Ju*íny*£y«- {

T
• " ' • • c e é t l e n a é f a Balaton «»i(tí<.
idei nyáron, hogy gyenge volt a termés és alig temre. A Szegeden müködö m. kir. Ferenc József- oBudapestről
jelenük: Csütörtökön reggel a Tapolcáról
tudományegyetemen
az
1924—25.
tanév
első
felére
a
érte eí a négyméteres átlagot, az a hir terjedt el,
Balatonfüred felé haladó személyvonatot nem sokkal
1924 szep'smber hó l-t61 ugyané hó 12-ig
nogy esett a föld ára. Szokatlannak tartottuk beíratások
bezárólag tartanak. Azokra nézve, akik első izben irat- azután, hogy elhagyta a tapolcai állomást, súlyos balvolna, hogy bármiben is olcsóbbodás álljon elö, koznak be, 1924 szeptember hó 12-én kezdődnek éa eset érte. Az esőzéstől alámosott töltésen a mozdony
hiszen volt idő, amikor leszállt a buza ára, azért ugyané hó 18-án vég-ődnek. Mindazoknak, akik az és az utána következett paklikocsi kisiklott és felborult. A szerencsétlenség az utasok körében nagy
a kifli csak a régi árnivón mozgott. Ami egyszer előző tanfélévben nem voltak hallgatói ennek az egye- riadalmat
keltett, de emberéletben nem esett kár.
eljutott bizonyos magaslatba, az onnan nem szí- temnek,^ beiratkozási engedélyekért kell folyamodmok; v Segélyvonalot
küldtek a helyszínére, amely" a mozdony
vesen tér vissza, eléggé tapasztalhatta ezt a haj- az eziránt! kérvényeket legkésőbb " usztushó 31-ig f „élkül maradt személyvonatot bevitte Balatonfüredié.
dani árvizsgáló bizottság, amely végül is kimúlt annak a karnak a dékánjához kell begyújtani, amelyik A forgalmat csak átszállással tudták lebonyolítani, pénfolyamodó beiratkozni kíván. Akik a beírat- 'j tek déli 12 órakor azonban már újra megindult a renaz Úrban anélkül, hogy könnyebbé tette volna karba arendes
határidején belül valamely elháríthatatlan 1 des közlekedés. Bizottság fogja megállapítani az anyagi
egy sóhajtással is az életünket. A föld nem hogy kozás
akadály miatt személyesen nem jelentkezhetnék í s ezt ) kár nagyságát.
olcsóbb, de egyáltalában nem kapható. Nagy bo- igazolni tudják, az egyetem rektorának külön engedé- j
lond véletlennek kell közbejátszania, hogy hozzá lyével 1924. évi október hó 14-ig iratkozhatnak be. A 1 Intését! kelengyék gyári árban Soós Lajosnál.
lehessen jutni, esetleg közös tulajdon, baj van a félévi tandij összege ugyanakkora lesz, mint a többi
müvelesével, sokfelé húznak az ötletek s ilyenkor magyar egyetemeken. Szegénysorsu és jó előmenetelü í
Jélekveszedelmeket takarítanak meg az emberek az egyéneknek, valamint vagyontalan köztisztviselő gyer- r
igazolt és írásos kérésükre tandíjkedvezmény- •
eladásával. Hogy mi az ára ma egy holdnak? mekeirészesülhetnek.
é g
3
n
a
Az egyetemi Horthy Miklós-inter- í
Egyszerűen nincs ára, senki se válik meg tőle. ben
nátusba, vagy a Bocskay-internátusba, illetve a Szent •
Mégis, az idők jeleként, följegyzünk egy adatot, Imre-kollégiumba leendő felvételhez az egyes internáamely 1924 augusztus havának lesz a jellemzője tusok igazgatóságához kell folyamodni. Az egyetem s
valamikor később, ha már mindenki elhelyezke- hallgatói az internátusokban jutányos lakást, fűtést, •
dett, megnyugodott, illetőleg a jelenleginél keve- világítást, az egyetemi menzán pedig jutányos, esetleg I
sebb nyugtaiankodással folytatja az életét. Doma- ingyenes étkezést (reggeli, ebéd, vacsora) kaphatnak. <
széken volt egy háromholdas földdarabja Cz. R.- — Orvosi hir. Dr. Reiter Oszkár bőr- és }
nak. Erre megfájdult a szomszéd foga, aki a maga nemi betegeknek ismét rendel Dugonics-tér
ékszerésznél
területét szerette volna kikerekíteni, föltette hát a 11. szára alatt. (Telefon 1 6 - 0 2 . )
kérdést:
— A v ű r t e n b e r g i kormány tagjainak sze— Hogy adja?
Cz. szinte csak találomra azt mondta rá, hogy rencsétlen csolnabkirándulása. Stuttgartbál
kilencvenötmillióért. Nem valami egetvivó híresjelentik: A wflrtenbergi kormány tagjai kiránföld, de baja sincs. Rendes, becsületes domaszéki dulást tettek a Bódeni-tavon egy vitorlás c<iolnakon. Tizennyolcan ültek együtt, holott a
szántó.
A szomszéd, bizonyára csak a forma kedveért, hajó megengedett megterhelést ratximuma 12
Újszeged felszabadulásának évfordulója alkalmából
szítt egyet a fogán, azt felelte rá, hogy sok. De személy. Amikor a tó legmélyebb pontján vitora Szegedi Partfürdő Részvénytársaság vendégei
aztán hazament, megbeszélte a dolgot a fiával, láztak - - ahol a viz 200 méter mély — egy
szórakoztatására minden külön beléptidij nélkül f .
hó 24-én, vasárnap délután 4 órai kezdettel
egy órába se tellett, jött vissza.
hirtelen kanyarodónál a csolnak megbillent és

alkalmi
olcsó árusitás
P á r f o s Lajos

Népünnepély a strandon!

— Megveszem annyiért, ahogy mondta, menjünk az ügyvédhez.
Még csak a szeme pillája se rebbent, amikor a
három hold szántóért kifizette a kilencvenötmilliót
Iskolakötények, tornanadrágok Soósnál.

— Gömböst párbaj vétségért elitélték. Budapestről jelentik: 1922. év januárjában, egy
viharos parlamenti Ülésen, nézeteltérés támadt
Bentczky Ödön volt belügyminiszter és Gömbös
Gyula nemzetgyűlési képviselő között Gömbös
megütötte Beniczkyt, aki provokálta és a felek
kardpárbajt vivtak, amelyben Gömbös könnyebb
sérülést szenvedett. Beniczkyt párviadal vétségeért már korábban háromnapi államfogházra
itélte a bíróság. Gömbös ügyét pénteken tárgyalták és párviadalra való kiállás cimén jogerősen kétnapi államfogházra ítélték.

z

Világhírű Schroll-chiffonok Soós Lajosnál.

F

tizenketten a vízbe estek. A szerencsétlenül
járt embereket nagyon nehezen lehetett megmenteni, mert a bennülő siemélyek közül csak
az egyik nő tudott usznl. Linder miniszteri tanácsos elmerült és holttestét a mai napig sem
találták meg.
Rendkívüli események színhelye lesz hétfőn
és kedden a Korzó Mozi, egy minden tekintetben nagyszabású és különleges bemutató fog
lezajlani a Korzó Mozi intim termében, előadásra
kerül a newyorki Kapitól- szinház 52 hétig játszott grand attrakciója, Antony Hope világhírű
regénye nyomán készült Zendal fogoly cimü
10 felvonásos filmmestermü. A világ összes
előkelő mozijait nagy sikerrel bejárt filmet a
budapesti Corvin-szinbáz már második hete
játsza, a közönség őszinte elismerésétől kisérten,
mig hétfőn diadalmas útjában a Korzó Moziban
állapodik meg, hogy ugy, mint mindenütt, itt
is a közönség ezreit és ezreit gyönyörködtesse
kiváló szépségeivel. Alice Terry, a csodás szépségű filmstár, a Négy lovas felejthetetlen főszereplője a Zendai fogolyban művészete legjavát adja, akinek neve már magában garantálja a filmremek nagy sikerét. Ha még megemlítjük, hogy a rendezés Rex Ingran zseniális
alkotása, nem is kell, hogy a filmről mást
mondjunk, mert e két név maga is biztosítja a
kö- tséget arról, hogy a Zendai fogoly
192'. —25-ik szezon legszebb gyöngyszeme. A
világvárosi műsort a Költő is sorsharag cimü
kétfelvonásos Harrold Lloyd burleszk egészíti ki.
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Legjobb hariany'*, keztyük Soós Lajosnál.
— E i y Irónó saj tópöre. Budapestről jelentik:
Lipthay Olga, a Megértés cimü hetilap szerkesztője a
mult év őszén .Miért segítette elő az összeomlást és
! Magyarország feldarabolását a Habsburg Károly—
> Károlyi Mihály—Kun Béla-trió?* cimen tüzetet adott
í ki, amelyet az ügyészség elkoboztatott és irója ellen a
királyi ház sajtó utján elkövetett kétrendbeli vétségéért
i eljárást indított. A füzet szerzője I. Ferenc Józsefről
, például azt irta, hogy az uralkodót az udvari kamanlla
i bábként kezelte a szó fizikai értelmében is. Mivel az
i agg király élete vf^efelé már nem volt tisztában «
i dlmenziók'"',
-lyemzsinórt kötöttek a karjara,
amikor )
.«., i0gadott és egy kulisszák mögé
I buju.
megrántásával jelezte, hogy
I meddig niei,
i álljon meg. Az ügyészség vádIrata most készült el és ellene Lipthay Olga védője
kifogásokat adóit be, kérve a valódiság bizonyításának
elrendelését Több tanút sorol fel. akik vallomásukkal
igazolhatják az inkriminált kitételeket.
— Katonai hirdetmény. Szeptember hóban az ujszegedi elemi lőteret a helyőrség péntek és szombaü
napokon nem használja. A környékbeli földtulajdonosok
e napokon földjükön zavartalanul dolgozhatnak. Vitéz
Udvarnoky ezredes, állomásparancsnok h.

— A bécsi kommunisták szét akarták robbantani a szocialisták gyűlését A k o m m u n i s -

világattrakció!
_

•

@I@ITM

ták tegnap este megpróbálták szétrobbantani a
szocialista gyűlést. A közbelépő rendőrsége? kövekkel dobálták meg, négy rendőrtisztviselő könnyű

sérülést szenvedett. Négy tüntetőt letartóztattak.

nagy n é p ü n n e p é l y t
rendez az alábbi műsorral:

D . u. 4 ó r a t o r

úszóverseny:

1. 50 m. ifjúsági gyorsúszás. 2. 100 m. szenior
gyorsúszás. 3. 50 m. hölgy mellúszás.

D. u. 5 órakor csónakverseny:

1. Mohikán. 2. Egy párevezös. 3. Két párevezős.

D. u. 6 ó r a k o r a női szépségverseny kihirdetése.
D. u. fél 8 ó r a k o r lampionos csónakfelvonulás.
A versenyek győztesei értéken dijakat kapnak.
Konfetti-

és szerpentin-csata 1

Világposta, fényképészet,

fényes

kivilágítást

T - m Mulattató á r n y k é p e k ! •••

Motorcsónak egész éjjel közlekedik.
Kitűnő italokról, étetekről és jó zenéről gondoskodva van.

Nagy horderejű különlegességek a szegedi Baross árui

*

—

mintavásár és kiállításán.
Figyelem I
A rendező bizottság ezúton hívja fel a
nagyközönség figyelmét, hogy a kiállításra
egy oly céget kapott meg nagy szállítási
költségek árán, amely egyedül áil az o.szágban, de még a külföldön is igen kevés van.
Ezen ritka különlegességre, amelyre a nagyközönség figyelmét felhívja annak meglekin«ésére, amelyét az országban minden apának,
anyának és gyermeknek meg kell teiinten,

mert abból mindenki örömet, élvezetet és tanúságot vonhat le. De még az
ország előnyére és fejlődésére is nagy horderejű
eredményeket jelent.
Ezen alkalmat az országban egyetlen egy
embernek sem szabad elszalasztani, mert életében először fogja lelkét és szemét gyönyörködtetni ezen ritka tanúságos látványosságom.

Szeptember 6-14-ig nyitva.
878

Rendezőség.

| Értesítem a z őröltető é s daráló k ö z ö n s é g e t , h o g y a z „Alföld" hengermalmot f o l y ó
•
szeptember 1-vel teljesen modernül átalakítva bérbevettem é s ü z e m b e h e l y e z e m .
i b
Neumayer János, H a t t y n s - s o r . T e l e f o n 1 0 - 2 0 .

1924 augusztus 23.
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Korzó és Széchenyi Mozikban

Modern magánházat, S íÖl
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hizaf. bérpalotái, föld- és szölöblrt okokat,

•K ~ ~

házhelyeket, berendezett üzleteket, lakásokat, pénz-

<8
«8

Szeged,
Bástya-utca
19„
(Bohn-sörcsarnok
mellett.)
478
Telefon 16—72.

9

é
«

Augusztus 23., 24-én, szombaton és vasárnap

kölcsönt mindenkor M á v a h
előnyösen közvetít
I H C Í C P

or*z- '9Í*
f 0 r j . Irodája
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*a Dumas leghíresebb és legnép-|
szerübb regénye:
a
ai
a

Wanic Reaső.
A sportok világában tegnap óta egy uj nevet
kell megjegyezni, a Wanie Rezsőét. Voltaképen
még csak Rudi, egy szeretetreméltó diákgyerek,
aki
most kerül a piaristák hetedik osztályába, de
*8
máris jelentős sikert ért el, mikor a budapesti
I H magyar—német úszóverseny keretében, a 400 méteres főversenyben legyőzte a nagy favoritként induló Szigrlcz Gézát, ennek a távnak magyar bajnokát. A fővárosi lapok ugy irnak róla, hogy a
„magyar vidék ujabb nagy uszótehetséget dobott
felszínre, aki már az egriek babérjait is megtépázza".
Hl
A Pesti Napló ezeket írja: Volt még egy örvendetes
eseménye a szerdai versenynek: Wanie
jit
Rezső szegedi uszó értékes győzelme az egri Szigricz Géza ellenében. Utóbbi csak a közelmúltban
Kalandortörténet, a teljes mü 15 felvonásban egyszerre.
nyerte meg a 400 méteres úszás bajnokságát és
ime, ismét a vidék küldött egy úszót a fővárosba,
az egri uszógárda egyik büszkeségét is le
Főszerepben:
jjj aki
tudja gyózni. Fontos ez és nagyjelentőségű az
egyetemes sport szempontjából, mert arra mutat,
hogy az ország különböző pontjain egymásután
bukkannak felszinre a tehetségek, akiknek vetélkedése csak a magyar sport színvonalát fogja emelni.
Nekünk nem volt meglepetés ez a győzelem,
legkevésbé a legutóbbi szegedi úszóverseny után,
ahol vagy félkilónyi sulyu dijat nyert Wanie RezsÓ
s hamarosan fel se tudjuk sorolni, hány bajnoksáEgyidejűleg:
got. Mi két esztendő óta nézzük gyönyörű fejlődését ennek a minden tekintetben kitűnő diáknak,
aki izmos és karcsú, mint egy kölyök-párduc,
egyike a piaristaiskola legjobb tanulóinak, jóneve, lésü, szerény modorú és legfőképen naiv nagy
gyermek.
Apró kora óta a Tiszán él, ameddig az időjárás
megengedi, az első melegebb tavaszi naptól az
•K
utolsó őszi verőfényig. A SzUE hamar felfedezte
kvalitásait és szeretettel dédelgeti, mert velünk
együtt benne látja a legközelebbi Olimpiász nagy
Jjj Előadások kezdete: Szombaton 5 és fél 9 órakor, vasár- jjj « hirt
szerző bajnokát. Ez a kvalitása egyúttal a
magyarázata
annak, hogy a kis Wanie tagja lehet
nap 3, 6 és 9 órakor.
máris az egyesületnek, amelynek gondoskodása
minden irányban kiterjed ifjú tagjaira.
•K
Az utóbbi időben az egriek rúgtattak előre az
úszósport terén, de az ő dolguk könnyű, egész
éven át trenérozhatnak természetes hőfokú meJó házból való legalább négy középdencében. Nem ugy, mint a szegediek, akiknek
iskolát x
1 '
1
csak a Tisza áll nyáron rendezésükre. Megfelelő
körülmények mellett a mi Waniénk sokkal gyorStrand szék vitorlavászon hnzattal 30 ezer
sabban és sokkal nagyobb arányokban mutathatná
íSr* t a n u l ó n a k
Strand nyugágy lábtartóval, csikós
meg képességeit, amik azonban igy is elsőrendüek
vitorlavászon huzattal - - - 1 9 0 ezer
és teljes bizalmat keltők.
felvesz a GUMMI ÉS BŐRIPAR. 706
Gyermek strandtrikó
Ezzel a névvel még gyakran találkozunk, a
10 évesnek
12 évesnek
14 évesnek
kezdet máris olyan teljesítményekkel van tele, hogy
minden reménységünket köthetjük hozzá.
35 ezer.
40 ezer.
45 ezer.
A bajnokverő szegedi uszó egyébként a f' a
Gyermek
fflrdőűpő
8
ezer
uri szabók tlzlettlket Zrinyi-utca 14. szám
Wanie Rezső ügyvédnek, a kiváló jogásznak. A*
alól Széchenyi-tér S. szám alá,
Férfi és női fonott fürdőcipő • - 12 ezer
öccse szintén nyert már dijat legutóbb s ugyanKorzó Mozival szembe helyezték át. M7
Női fürdősapka
14 ezer
csak igyekszik a bátyja nyomdokaiba jutni, meg'
I-a varrott gyermekszandál, fekete
becsülést szerezve egyaránt az egészséges sport'
22—25 szám
2 6 - 3 0 szám
nak és a magyar tehetségnek.
Értesítés, t ^ r ^ .

Gróf Monté Chrlstúi
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A közkedvelt Pathé RevueJ
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E heti reklámcikkeink:

Piskolty Károly és Fia

legújabb bársony
modellekkel megérkeztem.
zflnséget, hogy a

Tisztelettel

c oidgruber Irén

p A r i s i

TŰZIFA
I-rendü bükkhasáb 100 kgr.-ként K 40.000
Aprítva 100 kgr.-ként
50.000

Részletfizetésre
I-rendü P - ^ O S Z S Z É N
)bb napi áron:

TC
Feli. A

- J Á N O S fatelepein
r o s o n : Sajka-

és H* irt-uica sarok.
l

7»

kapható

Alaóviroson

Bécsi-kö'ut 34

1 K W l u n u A m 11.

55 ezer

45 ezer

Gyermekzokni, színes 6 ezertől 12 ezerig
Ujjas trikóing 2 - 6 évesnek - - 30 ezer
Ujjas trikóing 7—14 évesnek- - 40 ezer
Női reformnadrág, fekete - - - 45 ezer
h h o t
d u a n i l i
Szeged, Széchenyi-tér 14.

r.-y.
eso

REGDON-FÜRDO

Tennlszverseny. Az Ujszegedi Lawn-Tennis*'
Egyesület klubközi versenye befejezést nyervén,
annak eredményeit alább közöljük: Férfi egy%
nyilt: 1. Dr. Csermák Ernő. 2. Bodnár István, *
Szécsi György. Férfi páros, nyilt: 1. Dr. Bodnár

László—Bodnár István. Vegyes páros, nyilt: 1 r j

Bodnár László—Berger Böske. 2. Dr. CsermáK
Jungné. Női egyes, nyilt: 1. Márer Anna. 2.
ger Böske. Női páros, nyilt: 1. Márer Anna __
Márer Böske. Férfi egyes, handicap: 1. Dr.

nár. 2. Dr. Fellegi György. 3. Dr. Csermák

hygienicus tiszta N A K ' Ü R D Ő J E padolva és széltől védve. Szabadúszóknak 7 0 méter hosszú pálya a fürdő hoszszában. Us. ui nem tudóknak 25 m. hosszú tükörfürdö.

Makk Ferenc. Férfi páros, handicap: 1. Dr.

Valódi angol szövetek,

és Makk—Csihyné. Női egyes, handicap: {•

sifonok, egész finom cérnavásznak,
858
zefirek stb. kaphatók

előnyös fizetési feltételek mellett
F

o

d

o

r

I s t v á n

most mer-Tyilt á r u h á z o n

Szeged,

Altiba" uiwcl y, \

t

m á k - d r . Csengery. 2. Dr. Fellegi
Vegyes páros, handicap:

Gy—Györfflr

1. D r . B o d n á r — g f ^

2. György E.-Márer B. 3. Dr. C s e r m á k - r i e j ^

rer Bözsi. 2. Weisz Ágnes. 3. Jungné és ^ ^
A verseny ugy anyagilag, mint erkölcsileg ife p e isikerült, amelynek rendezése dr. Tenner, a*legi é s Szécsi György agilis működésének kos
hető.

Modern bérpalotát,

tóS

családi házat beköltözhető lakással. n * 1 ^ , ^
kat. f ö l d . és M ő l ő b l i l o k o k a í , b*'* D d ó |E és
Biteteket, lakásokat stb. a nauyrabfsü" * « o r e i £
vavSk mefeláfedésére rövid idő alatt m n | r ü 10ú J »
nyjstu
UrtVttf
*£Sb *TaEftW
Szeged, Kossuth Lalos-sogárul 9. «ei Teien*1

1924 augusztus 23
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Csakis szavatolt
elsőrendű
legolcsóbb szigorúan szabott

V

O

.
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7

vásárol, tekintse meg kirakatainkat. A
S a s vámok dacára meglepő olcsó

ma

2

áruk a o
m •
árakon.
r U L L H I i

T r C T i r ^ D r i í
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J • IfELfiBlif^

okassió árak I
Sz^étf,
Széchenyi-tér
17. Telefon 855.
Csekonics-u.
6. Telefon 854. Alapítva 1905.

Terménytőzsde. A pénteki terménytőzsde irányzata
kis forgalom mellett tartott, az árfolyamok nagyrészt
változatlanok.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
m'-e. drb 1300, t5bbszinü vagy mintás 14-1600 korona.
3920—3975, egyéb 3900-3950, 78 kg.-os tiszavidéki
buza 3950-4C00, egyéb 3900—3925, rozs 3 5 0 0 Müpala, asbest pala darabja 4503 korona.
3550, takarmányárpa 400ft—4300, sörárpa 4300-5000,
Szegedi piaci *rak.
(Landesberg-cég jelentése.) Mozaik lapok m.-kint
cementcsövek 2000
koronáig centi- zab 3850 3950 >engtn 3900-4300, repce 6310-6500,
Gabonafélék. (Agrária Kereskedelmi Rt.-cég jelentése.) 65—70.000,
korpa 2375—24C0
méterenkint.
Buza 38o—39o.ooo, rozs 3oo— 310.000, árpa 4oo—
Irányzat. Gyengébben nyitott a pénteki értéktőzsde
Vasáruk.
(Ottovay
Károly
Fiai
cég
jelentése.)
Rudvas
41o.coo, szemes i tengeri 38o-39o.ooo, zab 34o—
1 kg. 5850, hengerhuzal 1 kg. 640Ü, abroncsvas 1 kg. és az árfolyamok kezdetben mintegy két százalékkal
35o.coo, buzakorpa 24o—25o.ooo.
álltak a legutóbbi tőzsdezárlat árnivója alatt. A tőzsde700i», finom vaslemez 1 kg. 8300, horgonyozott vasőrlemények. (Back Bernát Fiai gőzmalom jelentése.)
lemez 1 kg. 12.80), vashuzal 1 kg. 81ÜU, huzalszeg 1 idő további folyamán ujabb árfolyamlemorzso'ódás
0 liszt dupla g 695.ooo, 0 liszt szimpla 67o.ooo, l - e s
állt be, amely körülbelül egy százaléknak felel meg.
kg. 9J00, keresk. öntvény 1 kg. 9JU0 korona.
85o.ooo, 3-as 64o.ooo, 4-es 62o.ooo, 5-ős 600000,
Az egész délelőtt folyamán nagyméretű üzlettelenség
,
A
Scheinberger
és
Popper-cég
jelentése
az
Orion®-08 57o,ooo, 7-es 48o.ooo, 7 / 4 -es 365 000, rozsliszt
jellemezte a piacot és a kevésbé forgalmas értékekben
börgyár áruiról. Fekete box kvadrátonkint 21.090—31.290,
0-ás 600.000, O/I-es 57oooo, l-es 54o.ooo, Il-es
sokszor teljesen megállt az üzlet. A nyomdapiac kissé
szines
box
23.310-35.520
fekete
zerge
9990-16.100,
wo.ooo korona.
mozgalmasabb volt és itt egyes értékekben áremelkeszines zerge 12 210-22.870,' fekete bélésbőr 5 5 5 0 dés is mutatkozott.
Államilag plombázott édesnemes paprika, válogatott,
15.540, szattyánbőr kg.-kint 6 6 . 6 0 0 - l t 1.000, fekete
valóban édes áru kg.-ja 55.ooo, államilag plombázott
Ferencvárosi sertésvásár. Nyiltvásári maradvány
tehénbőr barkás és sima 91.574-134.310, vikszos
édesnemes paprika, kereskedelmi áru 5l.ooo, félédes
249, érkezeit 348, eladatott 15o. Árak: Kőmyü 23 tehénbőr barkás és sima 91.574-134.310, fekete
<8.000, 1 rendíi rózsa 4t.ooo, II rendű 32.ooo, III. huzóbőr 99.900, natúr huzóbőr 122.100, fekete blank
25.5oo. nehéz 24—28.ooo korona. Zártvásári maradfendti 25.000, hüvelyes paprika füzérje 5o—bo.ooo K. 91.020, natúr blank 99.900, blank has. fekete 66.600,
vány 81, érkezett 61, eladva 2o. Árak ugyanazok, mint
a nyiltvásáron.
natúr blank has. 77.700, vache croupon 66.340-83 460.
Takarmányfélék. (Szenesi Ferenccég jelentése.) Széna
vache has 28.890-38.520, vache nyak 29.960-40.660.
laza 14o—160.000, préselt széna 15o—180000, alomA szerkesztésért Ideiglenesen felel&s: FRANK jOZSSF.
szalma 4o—5o.ooo, takarmányszalma 60—7o.ooo, here
$iad6tulitjdonos: oaimagiraroTtti? Hirlap- és Nyon>óJ
2oo—26o.ooo.
vállalat R.-T.
Hus- és zsirárak. Marhahús I. lendü 3l, II. rendű 28,
Nyoaatoít a Délmagvarorezág Hirlap- é* Nvom<%»Hl. rendű 21, marha velőscsont 5, borjúhús I. rendű
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai.
vállalaf R.-T. WSnwnvomdájában, Szeged.
38, II. rendű 34, III. rendű 28, sertéskaraj 38, sertésValuták:
Holland forint 29455 -29707. Dinár 932 comb 36, sertésoldalas 32, sertés fej láb ZO, szalonna
953 Lei 354 -359 belga hank 3803-3837, Lián
zsírnak 40, háj 42, zsir 42, tepertő 38, füstölt szalonna
korona 12160-12295, Korvég korona 1040o—10580,
42, a bált szalonna 4 , csemege szalonna 43, pörkölt
Ango! Inul 342000 346000, Líra 3432 - 3424, Doliai
Szalonna 41, paprikás szalonna 43, debreceni 1. rendű
76150—76710, Francia frank 4154 - 4184, S*okol
56, II iendü 50, kolbász marhahúsból 26, friss kolbász
2283 - 23J2, Léva 540-555
^vtd toro»* 20125—
olcsóbb és jobb szövetruhák, munkásfehérsütni való —, füstölt oldalas nyersen — ezer.
2G280, Oestrák korona 107.95 -108.55, Svájci frank
nemük olcsó árban
ki
14270—14415 péni.
Tégla. (Szegedi Téglagyár Társulat jelentése.) GépDevizák : 4sanwda» 29755 -29905 Belgrád 952 -tégla nagyméretű 7oo, kisméretű 62o, I. oszt. nagy958 Bukarest 354-359, Brússel 3838 3857, Kopenméretű fali 680, I. oszt. kisméretű fali 58a, II. oszt.
b*K« 12360—12425, Hrtwtiánla 10600-10655, Lo*űoa
is kaphatók
Jagyméretü fali 62o, II. oszt. kisméretű fali 52o ezer.
345003 —347000, Miláné 3402 -3419, «hwyotk 76551—
Cserép. Hornyolt cserép 145o, gép hódfarkú 85o, kézi
77050, Páris 4154-4184, rt*f>* 2301-2315, Szófia
Hódfarkú 52o ezer. Forgalmiadó beszámítandó.
555 559, ttockoolm
20375 - 20480, Bécs 107.95Építőanyagok. (Vértes Miksa-cég jelentése.)
10855, Zürich 14370-14445.
Mész
Mák Nyergesi'Beremendi Román
Zürichi tőzsde. Nyitás í Páris
29.20, Lobűcü
tzénnel égetve
p o rt l a n d c e m e n t cement
Szeged, Attila-utca 9. (Valéria-tér sarok.)
2404 Niroyork 532.25,
Milano 23.67,
HoltaníSia
tansitó ab gyár 54591 92800 85000 90 00 55000
2f6 */«• Berlin 0X00000030127, Bécs 0.0075'/, Szófia
f ű J kg.-tói felfelé 9720J 143400 —
3LSO, Prága
16.00,
üc.üuptv
0 0069/„
lokarest
Kerékpárok, varrógéJOQ—1000 kg.-ig 111700 150603 —
2 45 Orgiád 6.25, Varrt 0.0000103.
»e.-Wínt
I2RÍ)
IfiOO —
-ként
pek,
gyermekkocsik
türitlu
tártat.
Paris 28.90, London 2401, Me*—
—
— 102000
(Neuschloss-LicMig lerakat) gyári
«b raktár
f
53100, Milánó 23.*, Hoi'aodia 207 00, B«?Ui
árban. Gumik, alkatrés-ek óriási
O.COOCOCOCŰ127 Kfcy 0.0075'/, Szófk 3 90,
Prága
választikban. Nagy javitómihely.
Cement, beton. (Schachtitz-cég jelentése.) Fedélcserép
1
36.00,
tieda/w*
0.0069'/,,
Bufcana.
2.45,
Belgrád
D t l ( 7 E49
zlirke, darabja 13C0, színes darabja 1400, gerinccserép
gépáráház, . i«s-utca, Keleti-palota
6.62'/,. Varrt 0.00wi03.

Kereskedelmi és ipari hirek.

TŐZSDE

Munkásruhák

részletfizetésre
Fodor István

most megnyilt áruházában

L
L
u.
ui.
1.
a
it.
lt).
in.
—
28 31
31 Malomsoky
6
2825 2930 2860 Királyinalom
6
—
230 232 232 Nemzeti fa
480
435
1455 1490 1500 Pesti Vikt.
4.5
70
75
71 Lichtig
3 4.75
44
4J
43 Transdanubia
—
—
£41 553 543
óta
8o
agyárakt
Rézbányai
120 — - 12 i
133 138 138
—
H
82
82
80
285 Szlavónia
58
56 Bauxit
52
—
2300 2375 2375
1075 1100 1075 Nosici
10 Beocsini
10
5.3 5.6 5 6
41
111 115 111 Viktória bútor
40 Borsódi szén
40
78
Zabolai
83 81
115 124 122 Szentlőrinci
62 Zentai
63
12 Cement
11.25 12.5
_
—
70
70
37U Thék gyár
29
30 29.5 Szászvári
18 21
20
460 475 460 Hiteti*
225 240 235 Kohó
25
27
28
168 175 165 István tégla
latoki
—
ICO
100
18
19 18.5 Köb. gőztégla
9.5
24
2ö
25 Drasche
210 215 210 Alt. gázizzó
10 9.5
—
_ 2050 Alt. Osztr.Lógsz. —
520
2100
14 14.5 14.5 Magnezit
—
—
17
65 Bárdi
17 17.5
65
155 Magyar Aszfalt
135
2
2 2.5
3000 3080 3325 Baróti
20 21.75
22 Által. Kőszén
—
65
64
67
Bóni
72 Kerámia
72
—
405 425 410
Brassói
7 Móri szén
7.25
10
9 10.5
120 125 122 Chinoin
121 125 124 Sagybátonyi
9
9 9.5
7.5 Corvin-film
60 Sajókondói
7.5
61
60
1C0 110 105
7 Salgó
580 595 590 Qamca
7 7. &
_
7
7
Diana
61 58.5 Újlaki
57
20
—
20
32 Unió
34 Dorogi gummi
34
32.5
32
—
520 530 523
70 Urikányi
S70 990 970 Déli cukor
70
—
47
47
DunánU sertés
68
70
68
75
77
74
Nyomdák
i
Cinner Szalámi
28
28
23
28
30 28
Atheoaeum
127 132 127 Égisz
652 680 675
27
27 27.25
Fővárosi
8 Izzó
8
Közlekedést vállalatok
Sfe^otí
8.25
8.5 8.5
6.75 7.75 6.75 Adria
Franklin
Unió
textil
80
1025 1075 1025 Glóbus
920 930 920
fcfe4^
Tak. 11.75
11.5 Atlantica
Horv. cukor
28
26
30
27
28
26
Í K - J p * Főv. 125 128.5 126
3 4.1 3.7
—
8 Ju8t izzó
8
50 Kunossy
54
50
40
40
38
ííoktar A l t T a k '
14J 140Közúti Vasút
üyapjumosó
Pallas
95
93
93
63 60
Városi
59
39
43
38
papír-ipar
Révay
®stl H
195 200 195
42
40
40
142 150 145
Bur
fl
Részvénysör
29J 307 303
Rigler
77
««l
3730 3780 3765
75
75
61
63
60
20
Déli Vasút
21
20
5.5 5.75 5.5 Szövő é s kötő
270 276 270 Stephanoum
MFTR
148 145
Spódium
140
210 227 223
185
temesi szesz
faipari vállalatok i
8500 9030 8500 Levante
63
67
61
—
975
Felten
1003
200 220 205
2,2 2.25 2.2
148 154 151 Merkurfa
8
7
7
98 104
S8 Nova
37
J 6Wernstadtí textil
35
480 Cserző
485
483
Államrasut
87
90
2950 _ 2900
85
Plóra
Dunabaraszti
2.4
3
3
>
a.
138 145 140
Tröszt
42
43
40
19
21 20 Fővárosi sör
EgyesUlt fa
—
gépgyárak:
130
130
12.5
Fornir
13 12.5 Goldberger
Malmok t
150 155 153
1275 1280 1275 Gschwindt
Guttmann
105 112 110
22
Halkeresk.
20
23
131
Hazai
fa
142
140
59
62
Back-malom
58
6 — 8 Hungária Mütr. 125 129 126
123 Honi fa
1
7
6 Borsod-misk.
123
150
12 13 13 Concordia
37 Kőröcbányai
19.5 20.5 20 juta
37
—
jaujuard
80
83
—
145 — 145 B.-csabai
16.5
16
Kronberger
16
65
65
54 Karton
5.5 6 5.75 I. bpesti gm.
54
60
132 134 132 Lignum
10 Gróf Keglerics
19
—
20
1360 1408 1380 Törölnz
10
35 Amerikai
35
_
4 Keleti
27
27
—
24 —
24 Gizella
54 BrdA
55
35 királyaató
3
35 - r
32
94 Magyar Lloyd
92
110 115 110 Hungária
95

^ legalacsonyabb (L), legmagasabb (1L)
ésrtrúártolyamok(Hl.)
Ganz-Danub.
Ganz-Vili.
UL Kistarcsai
L
u.
48
47 Györffy-Woll
^toi-Magyai
45
50 Hoffher
5U 53
^idílteibSk 1
275 281 280 Kaszab
Haui
lbu 108 164 Kissling
Wwatttfc
41
43
43 Kühne
•tlavou jelz.
57
56
55
8.1 8.25 8.15 Lipt
Bank
r^Kyar-hitei
577 £87 578 Mág
—
fS'iiöubank
215 Magy. Acél
215
^ehawjk
24.5 25.25
25 Belga fém
—
izgalmi bank
37 Mérleggyái
37
—
114 Motorgyár
PWlogtutelbank 114
—
27 Olomáru
27
Hitel
78 79.5 78.5 Chaudoir
26 Vegyipar
26 26.5
n 7«y.-n6m. b.
E*«bank
23 Vagongyár
22
24
—
VíJPonU Jelx.
36 Rex hajó
36
9 9.5 9.4 Rimamurányi
lü Roessemann
10 10.25
^tuteü
28
30 29.5 Rothmüller
188 192 189 Schlick
1260 1295 1280 Schuller
—
—
128 Teudloff
Vulkán gép
Wörner
^^rikpüutárak,

fcsss-

í
u. in
71
- 71
Királysöt
5 55 5
Klem
Klotild
67
74 72
Fructus
—
Győri textil
22.25 23.5 23
Polg. sör
570 581 570
- 52
Krausz szesz
—
28
Liget sz&rat,
30
Cukoripar
2650 2700 2650
Lámpa
147 157 154
Auer
633 650 641
Kender
64 65 64
Őstermelő
215 223 220
Pamut
2 3 ) 240 230
Gumi
281 295 2 9 )
- 553
Részv. Szalámi 550
Vasúti forgalmi 196 230 200
Marosv. Petr. 110 — 110
Georgia
460 470 464
Mezőh. cuk. 205 210 207
19 17
lnterrexim
17
Óceán
21.75 22.5 21.5
Olajipar
71 74 71
17
Pannónia sör
17 Phöbus
30
36 34
Püspöki
150 170 160
Royal-szálló
50
52
Schwartzer
45
45
Star film
10 —
1Q
Lukácsfürdő
Szikra
2725 2750 2700
Stummet
395 400 395
Szegedi Kender
148 150 148
Telefon
- 150
Temesi sör
Tokaji bor
40
— 40
Török
Turul Budapest
12 - 12
Uniú szinház
5 4 - 5 4
Szolnoki
3.7 43 3.9
Vasm. Vili.
41
43
41
Vili. Pezsgő
70
75 70
Wander
Zagyvapáltai
17 17.5 17
Hangya
17
19 18

'St

Elő véted Ugok i
Kasszanap szeptember 4.
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APROHIRDETESEK
Bbbea a rovatban egy 10 siavas hirdetés, amelyet a ,Szeged"-en
khrtl m é g K é t s z e g e d i n a p i l a p közöl, Összesen 3 0 0 0 k o r o n á b a R e r O I . Tiz szónál nagyobb hirdetés 20 szóig 8000 korona és minden további megkezdett 10 szó
további 3000 korona. Apróhirdetéseket a -Szeged* kiadóhivatala
(Deák Ferenc-utca 2) fogad el. Jeligés hirdetés 150U koronával drágább. A z a p r ó h i r d e t é s e k d i j a e l ő r e O z e t e n d O .

Az alábbi jeligés levelek Lakáscsere. Elcserélném
a kiadóhivatalban átvehe- belvárosban levő 2 utcai
tők: .Ipartelep", „26F", szoba, fürdő- és előszo.Elseje", .Ügyes szabász- bás földszinti lakásom, 3
nő', .Jó lakó", .5—6 vagy 4 szobás modern
lakással. A cserére ráfizeMillió*.
tek és hurcol kodási költÁllást nyer :
séget is. Ajánlatokat .Sz.
Vesszóhuzokat keresek. — Most szeretném" jeligére
kiadóba.
1
Jelentkezni lehet Csonka
dr„ Attila-utca 7.
Ut
Bútorozott lakás:
Elsőrendű varrónőn, tanulólányok magas fizetésKétszobás lakást bútorral,
sel felvétetnek. I.itz, So- vagy anélkül átvennék. Cim
mogyi-utca 12.
2 Postafiók 111
1
Kocsisok állandó munkára
Ellátás:
felvétetnek. Központi Tej- *
csarnok Párisi-könct 16. 2 — csaiau ellatasra diakuManikűr leányokat felvesz kat felvesz. Zongorahasználat. Belváros, Árpád-u.
Tisza Lajos-körut 34, Ma13, 1. emelet 13.
UI
nikür8za|on.
Manikűr kisasszony felve- Uri csaiau eliatasra diaktetik Tisza Lajos-körut 34. leányt felvesz. Zongorai használat. Dobó, Kossuth
Manikarszalon.
3
Fiatal kereskedő segéd fel- L.-»ugárut 8.
vétetik Balázs Jenőnél, Szé- Úrhölgyet vagy leánygyerchenyi-tér 2.
2 meket ellátásba eltagadok
3 es fel eves kisleány zongorahasználattal. Rémellé kerestetik egy intel- vészné, Iskola-u. 2i.
ligensebb, lehetőleg néme- fclőkelő uri családnál Bécstül is beszélő aó. Jelent- ben teljes ellátást kaphat
kezni a Gummi és Bőr- fiatal urileány. Felvilágosíiparban, Széchenyi-tér 9. 2 tást ad vasárnap kivételéHázmester kerestetik, le- vel Mayer Gyuláné, Berhetőleg kőműves szeptem- zsenyi-utca lb, III. eui. 2
ber 6-ára, Jelentkezni le- Teljes ellátásra uri család
het Valéria-tér 10, Schwarc elvállal 2 gimnáziumi taKálmánnál.
2 ' nulót, zongora, fürdőszoba
van. Vitéz-u. 6,11. em. 3. F

Tanulót keres:

Ingatlan:
Jo házból való tiu tanulónak felvetelik Komlósinál
RáT eladó Tegtagyár-utca
Kárász-utca 14.
1 , 12. azám.
tanuló varroieanyoK felvétetnek. Frank Piri, So- Üres telek bérlet. Fatelepüres telket
mogyi-utca 11, 11. 8. M2 nek alkalmas
bérbevételre nagy
Fiút tanulónak felveszKlenk , keresünk
körúton, vagy ahhoz közel
Mihály borbély, Petőfi Sán- ' eső kövezett utcában. Ajándor-sugárut 77.
2 latok Agrárbankhoz, KlauTanulófiut ellátással fel- zál-tér 5
F
vesz Becsey füszerkereskeűő, Róka-utca II. sz. 2
Pénz:
Kereskedő és szabd tanonc
fizetéssel felvétetik Balázs Az Agrárbank és KereskeJenónéi, Széchenyi-tér 2. 2 delmi R.-t., Klauzál-tér 5,
Jobb családból való fiu elfogad takarékbetéteket:
#
tanulónak jó fizetéssel 8 napi felmondással 24 |„
azonnal felvétetik. Máv. 14 napi felmondással 33
évi kamattal. Betétekert
Fogyasztási Szövetkezet, teljes
garanciát nyújt. Az
Valéria-tér.
F igazgatóság.
F
Lakás:
Ipari mnnka:
Nöidivaiszalonnak raegfelelö lakást keresek, esetleg Lukacs műszerész, irógep.
társas alapon. Ajánlatokat varrógép és kerékpár javí.18* jeligére a kiadóba. M tóműhely Valéria-tér 7. U13
Háromszobás modern la- Elvaiiaiók cserépkályha átkást keres dr. Schwarc rakást, javítást. Jutányos
Jenő ügyvéd, Szent István- árak. Kovács, Szenthárom1
tér 1. Telefon 16—89. F ság-utca 49.
Idősebb magányos férfi
órát, ékszert olcsón, jól
keres nyugdíjasnál vagy
javít Gáspár, Szeged, Kölnőnél lakhatást. Oldal.
csey-u. i.
23
Posterestante.
F
Cipők legolcsóbban KaráEgyszobás ukast keres csonyinál, Tisza Lajosfiatal pár, esetleg konyha kőrut 40.
F1Q
nélkül is megfelel (de nem
albérlet). Lelépést fizetek. Óráját, ékszerét javíttassa
Ajánlatok .Lelépést fizeCsűri órásnál Kárasz-u. Elő
tek* jeligére
2 nyös aranybevaltás. F19

Nagyban !

Kicsinyben !
Legjobb rábaközi

Csemegevaj % . 8.000 K
Ementhali kilója 60.000 „

luhturó, csemege és trappista s a j t o k
„
állandó nagy raktára
3
w c l d c m é l . Szeged. Horváth Mihály-utca 7.

Legszebb kivitelben vállal
kina. japán, selyem gobelin szobafestést, mázolást
jutányos áron. Kiss Rezső
festő, Bécsi-kőrut 10. F5
Ugyanott tanonc felvétetik.
Ismét dolgozik részletfizetésre Balogh kárpitos, Kossuth Lajos-sugárut 6. 20

Kínálat:
Tejoltó - kitűnő minőségben — kimérve is kopható. őrangyal gyógyszertár. Újszeged.
U9
Csak két hétig kapható
150.000 koronáért kötött
gyapjukendő az .Arany
Pille"-ben, a tejpiacon. 2
Gyümölcspálinkák, törköly,
barack, gyomorerősítő likőrök Kroónál, Valéria-tér
1. sz.
UIO
Rendkívüli leszállítót árban kaphatók ruhafestékek
minden szinben. Párisikörut 38.
2

Még mindig a legolcsóbb 1
Pettyes francia batiszt 30
ezer. Kartonok 20 eze*.
Sárga vászon 20 ezer. Legújabb virágos grenodin 22
ezer. Sifonok és vásznak
22 ezer. Divatos delének
22 ezer. Sottis női szövetek 25 ezer. Jó kanavász
ágyhuzatra 28 ezer. Férfi
ingzefirek 26 ezer. Duplaszéles női szövetek 35
ezer. Kamgarnszövetek 50
ezer. őszi és téli velourok
195 ezer. .Versenyáruház",
Református palota, gőzfürdővel szemben.
7

nagy választékban, olcsó áron kaphatók

Kniííel Konrád »
A l a k í t á s o k a t

c >

i6

v á l l a l o k .

Bútor eladó. Fehér komplett hálószoba 2 és félmillió, modern világos és
fényezett hálószoba, egyes
szekrények, ágy, asztal,
székek, ottomán, konyhakredenc, hegedű tokkal,
fényezett mosdó, egy éjjeli szekrény,
Margitutca 7.
Fi

Elsőrendi Ntaaer-, csemegeám legolcsóbb napi árban Rőmernél DugoniC£
tér
P1Ü
Friss siedesü ugorkát, paprikát, tököt káposztát, paradicsomot télire csak a
Böhm-féle kertgazdaság
vásároljon. 25 kg.-on fel»
házhoz szállítva. Legolcsóbb napi áron. Telefon 2p7.

Varrógépállványok kiárusitiainak Szántó József
máncedény üzletében,
tósági huscsarnok
lett.
w
Zománcedények remek váEladó
3
drb.
ö
hónapS
lasztékban Szántó Józsefsertés. Petres-utca 3. Rjj
nél, a hatósági huscsarnok
dóván.
J»
mellett.
F2
Eladó kartkahajós csaíajk
Tekintse meg Weiszfeiler Remek bútorok állandó ki- varrógép, alig hasznil'j
Mór papír és rövidáru állitása Kertész Sándor Maros-u. 15.
1
nagykereskedő Tisza Lajos műipar os bútoráruházában
ö millió Koronát kap M"
körút, Püspökbazár épü- Feketesas-utca.
5
vonta háztartásra, ha 1C0—
letében lévő üzletének ki120 millióval társul közreHáló, ebédlő, uriszobaburakatait. bámulatos olcsó
árak. Eladás nagyban és tor legolcsóbban Koesis működésével vagy anélkt"
Férfi, fiurahák éa nöi fel- kicsinyben. Viszonteláru- müasztalosnál, Horváth Mi- nagy üzletkibővitéshez. L^
F6 velet . 8 mill. háztartásra
öltők igen nagy választék- sitók nagybani árak mel- háty-utca 7
i
Használt bútorokban lag- jeligére a kiadóba.
3
ban megérkeztek Balázs lett vásárolhatnak.
Figyelmezteted
Keresienagyobb
választék.
AsztaJenőnél, Széchenyi-tér 2. 2
Friss szedésU paradicsolok, székek, karnizsok Ma- delmi iskolai tanulókat elÓriási választék fonalak- mot befőzésre legolcsóbb ros-utca 15.
látásra csak azok foga<»'
1
ban Szegedvidéke legna- napi áron 25 kg.-on felül Sürgősen elad* többfelé hatnak, akik igényüket »
gyobb fonálházában, Du- házhoz szállít Böhm Endre bútor elköltözés miatt. Berigazgatóságnál e hó 20>s
gonics-tér 1.
F16 kertgazd. Tel. 207. M16 ) lini-körút 20b.
U bejelentik
ú
Anti* agv, éjjeli szekreny, l millióért eladó egy í
asztaltüzhely eladók. Kál- huzó ló. Megtekinthető reggel és este Boldogasszooyvária-utca 8. sz.
U
JL
i sugárut 40.
Égy hordó benzin 720- os
Oktatás:
gyári áron alul ezer koroZongoraórákat adok. Mars*
nával eladó. Telefon 1 ^ * '
tér i7, I. em. 2. csengetés
Boldogasszony-s.-ut 40
3 pont.
Ui
Eladó egy motorkerékpárt
egyhengeres 2—HP és egy
Különfélék:
kéthengeres 6 - H P jutáK e l e m e n - u t c a 7 .
nyos árért. Megtekinthet®
Élő
ponty
2U-25.U0U
ko741
e héten László autógarázS'
ronáért nagyobb mennyi- ban, Polgár-u. 4.
ségben kapható pénteken,
Himzö gyöngyök, gobeszombaton és vasárnap a
I !
linek meglepő olcsók
Rudolf-téri halcsarnokban 2
Seelenfreundnál, Tisza L'
böhm-paradicsom
a
leggrenadinok
Kóser libazsír kapható Divatmintás
körút 4a.
métere 22.000 kor. dr.jobb és a legfrissebb,
Nagy és Eichnernél, KölHalóhinta feiaron eiadó «
csey-u. 3. Tel. 12-22. 1 Máhlerné divatáruház, Cse- 25 kilón felül házhoz
Strandfürdő borbélynál^
konics-utca 8
U2 szállítjuk legolcsóbb napi
Kiállítási állvány, gyönyör*
Ceres kapható Nagy és
áron. Tel. 207.
MS
szép, szétszedhető, cin1'
Eichner cégnél, Kölcsey-u.
Kereslet:
Perzsaszőnyegek a legjobb
táblával eiadó. Fűszeresek3. Telefon 12-22.
1
kivitelben állandóan kapnek, gyógvszerészekne»»
Veszek üveget, használt
hatók es rendelhetők OáZománcedények és házdroguistáknak, likórösökférfi női ruhát, tollat. Ré- ! bor keleii szőnyeg- és
tartási eszközök legolcsóbnek, méhészeknek stb. i g f
vész, Hági-udvar.
FI ltextilszövöde Szent Istvánban Ottovaynál.
8
alkalmas. Megtekinthetőtér 6 Telef. 974.
F6 Kálvária-u. 3i.
Jji
Ktcgcl
bármily
mennyiGyermekkocsik (NemchiossKocsik
eladók.
Laposítsuk
ségben,
férfiruhát,
fehérEladó egy 6 lóerős modern
Liohtig lerakat) gyári árban
neműt a legmagasabb
35 mm-ig terhelhető, kiff
benzinmotor, egy KirchDéry gépáruházban, Kisároan
veszek.
Weissenftáetalan állapotban és nener-féle szallagfürész,
utca.
1
berg,Szeged, 4ttila-a &
tranzmissziótengely 4 go- Tflet kocsi egyenes oldaligRendkívüli árleszállítás 1 1
Ugyanott kzphatók ny«1 lyós csapággyal és 3 elég
pár nöi harisnya 9ooo, Győződjön meg, legmagakatrecek. Szekeres-ajj^j*
jó állapotban levő bognár
sabb
árban
veszek
tollat,
[
1 pár divatzokni 75oo, 1
Próbálja ki és vásárolj^
gyalupad. Tud. Petőfi Sándivatnyakkendö különféle gyapjút Márkusz, Mars- ;1 dor-sugárut 30, Orauny ó.F 1 máshol is, mert akkor sze2
szinben 12.5oo, 1 nöi ing tér 6.
mélyesen meggyőződik'
hímzéssel 49.5oo K Weisz- Kisebb férfi íróasztalt süt- ' Utlevelbe, igazolványba
hogy elsőrendű m i n ő s é g *
fényképek
leggyorsabban,
feiler Mórnál, Tisza Lajos- gösen keresek megvételre. j
teljes tejMl készült traplegolcsóbban Auer fivérekkörút (Püspökbazár).
3 Hungária cipöUzleL
p i s t a sajt a Központi Tejnél Kölcsey-utca 8. F13
csarnok fiókjaiban tetem*,
1 liter Kékkúti természetes
Sertestragya
eladó.
Szeged,
Bútor:
sen oicióbb, mint b á i b o ^
szénsavas ásványvíz 5000
akoltelep, rókusi feketekorona Rőmernél. F16 . Slavonia" tömörfa, mü- j földek G3.
U2 Egy párevezós sandou"
eladó. Katoni uszoda, 1 8
bútor hálószobák, ebédlőHáziasszonyok
legoicsóbo
Cigarettázók figyelmébe 1
kács őrmesternél.
—
berendezések Schaffer
legjobb bevásárlási forráÜzletem teljes átszervezése Testvéreknél, Kossuth La- sa : Szegedi Gazdák .HanTankönyvek, legutóbbi J"'
folytán cigarettapapírok, cijos-sugárut.
8 gya* Szövetkezete. FIS
adásuak 3. és 4. osztá^
garettahüvelyek és az öszpolgári iskolai tanulok^
Babaparókák, hajmunkák
szes dohányzócikkek lehető Legszebb kivitelű outorok
teljes készlet mtányos * ^
Kocsis Szilveszter aszta- i olcsón készülnek Hofflegolcsóbb árakon kaphaeladók. Nagy Lajos, Al' 0 1 ^
tók Weiszfeiler Mór papir losnál kaphatók Nemes- ! manne nőifodrász maniutca 39.
_ F4 kűr üzletében. Hajfestés
és rövidáru nagykereskedő- takács-utca 26.
S ü r g ő s e n
eladó gereoda*^
nél Szeged, Tisza Lajos- Eladó i nagy íróasztal, j hennával minden árnyalatTudakozódni
Dugoí"t£>
körut (Püspökbazár épü- szivárványkut, tyukketrec. j ban. Kifésült és vágott hajat
veszek.
2
utca
11.
letben.)
3 Révay-utca 5.
1

M á r most vegye meg

tankönyveit

ENDRÉNYINÉL

Kedvező
fizetési

Ne várjon, amig beáll az esős idő, hanem már most

A Baross mintavásáron
tekintse meg iáját tervezésű

sár- és Hócipőit
a Gummi és Bőriparban
Szeged, Síéchenyl-lér

O.

u S m .

Nöi fehér és szines Harisnyák, rövidáruk
m

filckalapok

Tömör haboskőris hálószobát finom metszett tükrökkel, diszveretekkel hat
millióért Kertésznél vásároljon.
3
Konyhabútor, szép, nagy,
olcsón eladó. Horváth Mihály-utca 7. Asztalosnál. FI
Bútorok minden kivitelben
állandóan készen kaphatók
Spitzer, Margit-u. 12. F4

Selymek,

709

Ieánuszoba,

elészoba,

konyhsberendtízéi

előcsarnok

"

mintáimat.

REISIMCER asztalosmester.
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KoTinPTl-iltCfl 6.

Sonkovits-nál

Szeged, F e k e t e ^

Marocín, Creppe de Chien, Trfco
l e g ú j a b b őszi d i w a t e z i i e k j f i
Kasttauxiretet, \ M itlnrilrtlaalllwralt»
Basch fllberíSieiti,£ölc;ei-afca5_

