£¿fiy#«s

on IHIJ» JlJtgfü" meajeJ»Bife M i » kitételével alndea
" W . U r » HáM ára 1800 toI3ML KOtintési » r a i l Es?
ikelyben 40000, talal te vtdékea 45000 l№>

Lemondás előtt.
Egy zsakette?, elegáns fiatalember ott állott
a független magyar biróság előtt és clyan
panamavádakat vágott volt gazdája, a földmivelésűgyi miniszter arcába, amelyeknek ba
csak lizedrésze igaz, hát akkor is éppen elegendők arra, hogy az a miniszter örökre eltűnjék a magyar közélet színteréről. De a zsakettes,
elegáns fiatalember vádjait olyan lehetetleneknek tartotta a független magyar biróság, hogy
kénytelen volt elrendelni a vádlott vádaskodó
elmeállapo ának alapos megvizfgálását. Ezzel
szemben a miniszter, aki egyúttal a legegységesebb polgári osztály vezére és aki hat esztendő óta mindig szilárdan ült a hatalom
nyergében, lemondását helyezi kilátásba és bejelenti, hogy mint egyszerű polgár fog állani a
törvény elé és hozzáteszi, hogy nem ijed meg
semmitől és senkitől. Egyben pártjával ellenzékbe vonul, miután öt éven át ették a hatalom
keserű kenyerét. Az Eskütt-ügy lavinája ezzel
megindult és ki tudja, hol áll meg ?

mint lemondó

és a

kisgazdapárt,

mint ellenzék:
valóban érdekes látvány és
érdemes egy kicsit megállani előtte és gondolkozni róla. Bizonyos, hogy a kurzus nagyjai
és aprószentjei között Nagyatádj, volt a legkitartóbb és a legszívósabb. Ő állt rendületlenül és állandóan, mint a Sión hegye, mig
körülötte folytonosan rengett a talaj, recsegtek
a bársonyszékek, jöttek és mentek az emberek,
a jelszavak, a kormányok. Nagyatádi volt a
jegecesedési pont az egyre forrongó és hüledező
magyar politikában. Vele szóba kellett állania,
meg kellett békülnie mindenféle akciónak és
frakciónak. Ö volt e szerencsétlen korszak
Figarója, aki ilt, ott, mindenütt „ jelen volt,
számított, határozott és döntött. O volt az a
tényező, aki nélkül Friedrichtől egészen Bethlenig egyetlen kormány sem ludott se szorozni,
se osztani. Annak az áldemokrdciának,
amely
az ellenforradalomnak egyetlen és mindvégig
megmaradt vívmánya volt, nagyatádi Szabó
István volt a cégére, a hívogató és csalogató
címe. Ha valami baj volt, panasz, sérelem,
ditznóság, vagy veszedelem, akkor fölmutatták
Nagyatádit, akkor Nagyatádival takaróztak és
ideig-óráig minden rendbejöt. Nagyatádi volt
a hallgatagon elismert reakció és a hangosan
hirdeted áldemokrácia Poseidonja, aki az ő
októberi forradalomból megmaradt Quos egojávai lecsillapította az egyre nagyobb elégedetlenség és elkeseredés háborgó hullámait és
zavaros vizeit.
A hálás utókor történetírója, aki ennek a
zagyva és felemás időnek hileles históriáját
megörökíti — bár az örökkévalóság számára
semmit se csináltak, annál többet és kiadósabban saját maguknak —, majd „vera
effigiest"
fog rajzó ni Eskütt Lajos gazdájáról, aki most
elleseredeit hangon kilelenti, hogy nem riad

és senkitől.

Ez a dodonai nyi-

latkozat bizonyosan mes fagyaszt ja a vért azokban, akikre vonatkozik ? Mi, %kik a mai hazai
politika útvesztőiben és irgoványaiban tájékozatlanok és idegenek vagyunk, nem is sejtjük,
hogy kik lehetnek azok, akiktől a lemondás
előtt álló vezér nem riad vissza. Egy fővárosi
kurzusujság már többet tud. Ez az orgánum
azt írja első oldalán: .Politikai körökben régóta számítottak arra, hogy amint Bethlen István
gróf akármilyen okból nem tudja visszatartani
Eaküttet a törvényszéki terem küszöbétől, Szabó
István megemlékezvén lelkes fogadalmáról, hogy
mindig és mindenkor rgyütt lesz vezérével,
Bethlennel, igyekezni Jog ide is magával
vinni
szeretett vezérét" és bejtlenli, hogy adolt jelre
.olyan vihanás indul meg a magyar politika
lápos vizeiken, amely valóban nem ludni, kiket

és miket fog magával

1 8 0 0

I i b i h i h «

•trdetésl árak i Péltasábon I
B U 400, egy basíbon 800
miuté! hasábon 1200. Sz(We|>
közt 23 százalékkal drágább
Apróhirdetés 10 szóig 6000
kor. SzOvegközti közlemények toronként 6000 korona.
Családi értesítés 45000 kor.

196-ik szám.

Szeged, 1924 augusztus 28, CSÜTÖRTÖK.

V. évfolyam.

vissza semmitől

á r a

SZEGED

¿ » f l w n M r t t te snadMuv«.
.Mt UstS ItraM-alca L (P0>
isaltttsiával nemben.) Tal*

Nagyatádi,

m&t&m

sodorni ?" Egy már is

bizonyos és ehhez nem kell próféta-lélek és
nem kell benfentesnek lenni a mai magysr köz-

élet tapétás ajtai körött: az áldemokrácia kurzusának kezd recsegni-ropogni az egész alkotmánya és a kislstenek
alkonya
megkezdődött.
Tiszta levegőt, őszinte hitet, jobb erkölcsöket,
becsületes közszellemet, szóval valódi demokrá-

ciát kell itt végre teremteni, de persze ezt a
magyar közvélemény, a dolgozók Magyarországa
nem azoktól várja és azoktól hiába is várná,
akik öt év óta elpanamdztak
ilt majdnem
min-

den szabadságot

és jogot t
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Román v á d a k az interparlamentáris konferencián.
Bern, augusztus 27. Az Interparlamentáris
Unió tagjai körében kellemetlen feltűnést kellett, hegy a kisántánt államaimk kiküldöttei az
idegen uralom alá került nemzeliségi kisebbségek nyilvánvaló elégedetlerségét az állítólagos magyar irredenta müvének tüntetik fel.
Annál kellemesebb benyomást keltett a magyar
kiküldött fölényes, öntudatos és tárgyilagos
magatartása. Gjavara
román kiküldött volt az,
aki a népek gazdasági szolidaritásának tárgyalása közben váratlanul politikai kérdéseket kevert a vitába és panaszt
emelt az erdélyi ma-

gyar

irredenta

állítólagos

üzelmei

ellen,

ame-

lyeknek bi.onyitására fényképfelvételeket és okmányokat szedett elö.
Az elnök félbeszakította a szónokot és figyelmeztette, hogy maradjon a tárgynál. Az elnök
82igoruan pártatlan magatartásának volt következmérye, hogy Hrusowszki
cseh kiküldölt a
cseh politikának általánosságban való vázolására szorítkozott.
A román kikfildötleknek azonban nem volt
békességek és Dragumirescu ismét a „történelmi kérdésről" kezdett beszélni és kijelentette,
hogy Jugoszlávia csatlakozik a Magyarország

elleni panaszokhoz. Megjegyzendő, hogy a vitában egyetlen jugoszláv delegátus sem szólalt fel.
Berzeviczy
Albert erre erélyes beszédében
visszautasította a román tátradást és kijelentette, hogy a vádaskodás politikája nem vezet
semmképen a népek szolidaritására.
Szterényi József báró az álltólegos román
frzonyitékokat ártalmatlan magánokményoltnak
minősüette. A magyar kormány kész atra, hogy
korrekt magatartását a NemzeUk Szövetsége
előtt is igazolja. A román, jugoszláv és a cseh
kiküldöttek terjesszék a kérdést a Nemzetek
Szövetsége elé.
Bern, augmzfus 27. Az Interpsrlamentáris
Unió tagjai között a magyar kiküldöttek igen
nagy tiszteletnek örvendenek. A konferencia
elnökségében helyet foglal Berzeviczy Albert, a
magyar csoport elnöke, akit a kongresszus
alelnökévé választoltak meg. Az amerikai interparlamentáris csoport elnöke Dearing
Call vacsorát adott, amelyen élénk eszmecsere tárgya
volt a jövő évben Amerikában tartandó kongresszus és az odautazás megszervezése. Ezen
vacsorán magyar részről Póka-Pivny Béla, a
külügyi társaság igazgatója vett részt.

A Dawes-törvény vitája a német parlamentben.
Berlin, augusztus 27. Mint a lapok jelentik,
mindazon kit érietek, amelyek a birodalmi gyűlésen kűlörböző lészről történlek, hegy a német
nemzetiebet olyan magatartásra bírják, amely a
Dawes-törvények elintézését nem veszélyeztetik,
eredménytelenek maradlak. A német néppártnak a korábbi kiürítésre és a rajnai megegyezés szakszerű alkalmazására és magyarázatára
vonatkozó előterjesztések — mint a német nemzeti párt kijelentette —, nem ismerheti el kielégítőknek. Mindent összevéve, a kormány

már nem lát más lehetőséget,
dalmi gyűlés
feloszlatását.

mint

a biro-

Berliv, augusztus 27. A német közvélemény
leírhatatlan izgalommal tekint a birodalmi
gyűlés vitájának eredménye elé, ami könnyen
érthető, mert a német töivénytiozás állásfoglalása nem kisebb jelentőségű Európa és elsősorban a Németbircdalom sorsára, mint maga
a londoni konferencia.
A birodalmi gyűlés folyosóin a tegnapi nap
folyamán erősen optimisztikus hangulat uralkodott, mára azonban a német nemzeti párt
képviselőinek beszéde után erősen khült a
bizalodá?, mert félő, hegy az eddig benyújtott
itódosiió javaslatok sím tudják megnyerni »
nemzeti párt csatlakozását a DLwes-tervezetben
előirt törvényekhez. Tekintve azt, hogy a par-

lament

hangulata

igen könnyen

bejolyásolható,

az általános

meggyőződés

mégis

az, hogy a

válságot sikerül megoldani.
Igen feltűnő, hogy
amíg a nemzeti párt lapjai mereven tartózkodnak minden határozott állásfoglalástól, a baloldali lapok, amelyek eddig a német nemzeti
párt küszöbön álló belső összeomlásáról írtak,
ma reggel már számolnak a tárgyalások meghiúsulásával s a birodalmi gyűlés rövides feloszlatásával. A jobboldali saj ó továbbra is
ilyen cinekkel foglalkozik a helyzetlel: „Útban
a megegyezés fele."

A Deutsche Allgemeine Zeitung hangsúlyozza,
hogy a nemzeti párt képviselőinek
beszédei
korántsem a párt hivatalos
megnyilvánulásának
tekintendők,
hanem csupán a párt hangulatának fokmérői, mert hiszen a párt még mindig
nem mondta ki az utolsó szót. Mindent összevéve, kétségtelen, bogy az események épp
olyan rendszertelenül es áttekinthetetlenül következnek, mint amilyen kaotikus az rgész
politikai helyzet.
Pdris, augusztus 27. A német birodalmi gyűlés vitíjíra voris: kozóan a Matin
leszögezi,
hogy Németország szemmel láthatóan nem változtatott káros politikáján s még ma is rosszakaratról tesz tanúbizonyságot. A lap kijelenti,
bogy abban az esetben, ba Németország ismét
megcsúfolja a becsületet, Franciaország türelme
egyszersmindenkorra véget ér.

Verekedés a német birodalmi gyűlésen.
Berlin, augusztus 27. A birodalmi gyűlés mai
ülésén annak a kommunista javaslatnak tárgyalása alkalmával, amely a kizárt és letartóztatásban lévő képviselőknek a parlament ülésére való bebocsátását kívánta kieszközölni,

viharos botrány tört ki, amelynek során Brodauf
demokrata képviselő és a kommunisták közt tett
tegességre is került sor. Höliein
és Köhnen
ökölcsapásokkal
iujtoiták
azokat a demokrata
képviselőkei, akik BrodauJ
védelmére
siettek.
Rettentő kavaiodds
tdmedt,
amelyben
nogy
verekedés folyt. A karzaton pfuj-kiáltások hangzottak el. Az elnök kénytelen volt az ülést berekeszteni, amelyet azután 12 óta 10 petekor

újra roegryifott. A birodalmi gyűlést délutáni háromnegyed négy órakor Vaire elnök
újból megnvitotla. A délelőtti ülésen történt
eseményekre vonatkozólag bejelentette, hogy
Qruber, Epstein és Madermeyer képviselőket, akik a verekedést kezdték, a mai napra
kizárta. Miután a bárom képviselő a birodalmi
gyűlésből nem maradt el, az elnök az ülést öt
percre ismét felfüggeszti. A gyűlést szünet után
Valre elnök újra megnyitva megállapítja, hogy
a kizárt kommuiista képviselők nem higyták
el a termet s ezzel a renda?abályok automatice
detbelépnek. Kiürítteti a páholyokat. A kommunista képviselők a teremben maradnak és az
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intőm cionálét énekük. Két kizárt képviselőt,
Qrubert és Epsleict a rendőrtiszt veieti ki, a
harmadik kizárt képviselő, Madermeyer már
nem voh a teremben. A birodalmi gyűlésben

1924 augusztus 28.

a megtartott szavazás alkaimávsl 49-en a törvényjavaslat ellen, 171-en ellene szavaztak. Kél
képviselő tüitóikcdoti a szavazástél.

napokban érkezett haza Szegedre.
— Augusztus kilencedikén indultam el
autón Triesztből San Grado di Mernaba és a hires Faj i Hrb re. Itt voltak hat évvel ezelőtt a
negyvenhatosok és itt voltam én is. Megtaláltam azt a futóárkot és benne azt a primitív
fedezéket, amelyben oly sokáig álltam. Gyönyörű szép idő volt, egyetlen f;lhő sem úszott
az égen, a völgyből virágillat szűrődött fel a
sziklák
közé. Csend volt, nagy, ünnepélyes
nagyobbmennyiségü,
úgynevezett
vizumbélyeget
bocsátott a kamara rendelkezésire
is igy min- csend, csak valami messze olasz falucska tiszta
den további nélkül
vízumot állíthat ki a ka- csengésű harangja zsongott ismeretlen melómara. Adnak úgynevezett átutazó
és tartóz- diákat a mindenségbe. És én ismét beálltam a
kodási vízumot ie. A vízumokat a kamara ter- régi, ismerős fedezékbe. Min'ha hírtelen szertemészetesen csakis az útlevél felmutatására sdja foszlat volna minden, ami van, ami azóta törmeg és csakis kereskedők is iparosok
tarthat- tént, ugy éieztem, minthi a hegy mögött a
nak számot
reá. Azt azonban nem kell iga- digók feküdnének még mindig és minden pilzolni, hogy üzleti ügyben történik az u'azás. lanatban vártam az elrejtett ütegek borzalmas
Az osztrák követség fölhatalmazta a kamarát, hangversenyét.
hogy ne csak szegedi kereskedőknek is iparo— Alig tudtam megválni régi helyemtől, vasoknak adhasson
vízumot, hanem azoknak is, lami ugy odakötött, odaláncolt hozzá.
akik a kamara
körzetiben
laknak;
igy tehát
— Megnéztem a hires s;geti-lágert is, a
vízumot kaphatnak Szegeden a vásárhelyi, negyventia^osok régi táborát. Nem látszik meg
orosházai, makói, battonyai, bajai stb. kereske- rajta a háború nyo?a Az olaszok simára tadők és iparosok is. Az osztrák köztársaság
karították már, mintha sohasem szaggatta volna
ilyen intézkedésekkel teszi könnyebbé a köz- í fel földjét a gránát. A kivágott erdők is újra
társaság területére az utazást.
zöldülnek körülötte. Apró fák, bokrok takarják
A szegedi kamara értesülésünk szerint már el mindenfelí a háborús sebeket. Az olasrok
holnap megkezdi az osztrák vízumok kiadását. ál andóan dolgoznak a romok eltakarításán. A
nagyobb betonf dezékek közül már egyet sem
találtam a Doberdón. Valamennyit lebontották
már, csak itt-ott hagylak egy-egv kisebb futóárko', fedezéket mutatóba. A Minarik stellung
nincsenek háborús nyomok.
eiy része megvan, a másik részét, a nagyobbekukucskálni az elhagyott kavernák nyílásain, bikat a ¿ónban már szintén lebontoiták Az utaletekinteni a békességessé szelídült völgyekbe kat is rendbehozták, a házakat állandóan épíés fölbámulni rsgyogoan kék és mosolygóssn tik. A rommá lőtt falvak és városok helyén,
szent olasz égre, amelynek kékségét hat esz- ismét ép fa vak és városok nMtek. Görz újratendő előtt még fekete-szürkére szennyezte be építése is srépen halad előre, de van azért még
a gyilkos gránátok és S'apnel'ek tüzes füstje, sok összedőlt ház benn*. Görzben az élet ma
lángja. Különös érzés lehet végigsétálni a ka- sem olasz élet. A régi szlovén lakosság görtonás rendekbj sorakozó uj temetőkön, a ka- csösen ragaszkodik régi hagyományaihoz és
tonatemetőkön, amelyekben mozdulatlan nyu- nem akar olaszosodni a világért sem.
— Az Isonzó környékén nem jártam ugyan, de
galommal feküsznek a nagy tömegmészárlás
ho'tra fáradt, vér sre marcangolt emberáldoza- hallottam, hogy o >t már nincsenek háborús nyomok.
Elmondotta még Bokor Pál dr., hogy megtai, olaszok, magyarok, osztrákok vegyesen,
szépen csoportosítva, nemze'ség és fegyvernem látogatta azokat a temetőket is, ahol a doberszerint, teljej ranggal, névvel, vjgy csak sze- dói harcok áldozatai fekszenek. Volt a redipuggény, ismeretlen katonaként, aki meghalt — liai temetőben, ahol harmincezer haros piheni
ki díszes sí ok alatt a nagy gyilkolás fáradalmert így akarta a kifürkészhetetlen végzet.
A hires Doberdó rémes ismerős helyeit most mait és meglátogatta a St.-Danielben lévő kabejárta egy volt negyvenhatos tiszt, dr. Bokor tonatemetőt is, ahol szintén több ezer hősi haPál, aki a többi szegedi fiúval együtt verekedte lott fekszik. Megígérte egyébként, hogy ezekről
végig azt az ismeretlen céu, bódult verekedést. a temetőkről részletes tudósításban számol majd
(m. I.)
I Egy hétig járta az elnémult csatatereket és a be a „Szeged" olvasóinak.

O s z t r á k v í z u m o k a t a d ki
holnaptól a szegedi kereskedelmi k a m a r a .
Szeged, augusztus 27. (Saját
tudósítónktól.)
A szegedi kereskedelmi és iparkamarának most
egy igen fontos újítást sikerűit életbeléptetni,
amely egészen egyedül áll a magyar vidíkei.
A kamara kijárta ugyanis azt, hogy itt, Szege-

den, a kamara
hivatali
helyisigibin
minden
utazgatás nilkül
osztrák vízumot lehet kapni
minden
utánajárás
nilkül.
Ei a vívmány,
mert ezt snnak kell nevezni, igen megkönnyíti
a szegedi kereskedők és ípuosok helyzeté',
hiszen ennek a társadalomnak egy lényeges
része, összeköttetései miatt, gyakran keresi föl
Austtria városai«. Ezzel az intézkedéssel nagy
összegeket takarítanak meg az érdekeltek, mert
hiszen vizűmért nem kell a fővárosba utazni,
ott időt tölteni és esetleg soibi állani a követség irodája előtt.
Ebben az ügyben már hetekkel ezelőtt lép5seket telt a kamara, mig most megjött a budapesti osztrák követségtől a válasz A kővetsig

Látogatás a z elcsendesedett
Az Isonzó környékén már
Szeged, augusztus 27. (Saját
tudósítónktól.)
A szegedieket, a szegedi háborút j 4rt fiatalokat,
szomorú és véres emlékek fűzik Olaszország
egyik hires vidékéhez, Doberdóhoz. A doberdói
kavernákban eltöltött rettenetes hónapok emléke nem múlhat el olyan könnyen, mint amilyen könnyűszerrel eltűnteti az emberi kéz a
föld sebeit, amelyet s>intén a háború ütött idegroncsoló pergötüzével a sziklákon, a hegyo'dalakon, a városokon és a falvakon. A kézzel
fogható, szemmel látható természetes emlékek
lassan-lassan eltűnnek a földúlt föld felszínéről,
a rombadöntölt házak, templomok újra fölépülnek és újra támad bennük az élet, de az emberi agyvelők roncsolódásait nem gyógyíthatja
be semmi és senki, legfeljebb a kezdet és vég
nélkül való idő.
Különös érzés lehet bejárni most azokat a
helyeket, ahol ezelőtt hat évvel még vadul
tombolt az embergyílkolás. Különös érzés lehet
végignézni az elcsendesedett hegyoldalakon,

G o n d o l j a nagymamára!

parancsolom, hogy azonnal gondolj a nagymamára.
t
Marci (alázatosan): Gondolok.
(Nyári melegben, ebéd utáni idő. A színhely a BaAnyuska: Mondd csak tata, igaz a hir a Laurálaton mellett népszerű hely. Alulírott pihen, mert határozott célja, hogy erősítse azt a megmaradt csekély
ról, meg a festőről? Válik a férj?
bőrét, amit a nagy sietségben elfelejtettek róla leTata: Azt már nem. Feljavították a hozományt
nyúzni. A szomszéd szobától egy vékony papirfal
s erre Laurát négyszem közé fogta az apja, hogy
valaszt el, maga a jelenet odaát folyik le.)
lányom, lányom, aztán ki ne kezdj valahogyan a
László Fülöppel is, mert abba tönkremegyek.
Marci (halkan vihog).
Anyuska (éles sikollyal, mely fölver álmomból):
Anyuska: Mit röhögsz itt nekem? Azt hiszed,
Nagy Isten, te vagy az tata! Na, ez a meglepetés 1
hogy ez egy teneked való társalgás? Mit ütöd
Marci (a család csemetéje): Kézit csókolom.
bele mindenbe az orrodat? Nem megmondtam,
Tata : Szervusz anyuska, szervusz Marci.
hogy gondolj a nagymamára?
Anyuska: Hogy kerülsz te most ide?
Marci: De mikor mindig arra gondolok!
Tata: Naná, Pancsovára utaztában repülőgépen
Tata: Arra? Nagyszerű, a kedves nagymama
hozott a Dawes. Egyszerűen meg akartalak lepni.
neki „arra", meg „az". Miért nem mondod mindTalán nem is, örülsz ?
Anyuska: Én nem örülök? Nézz rám, ha sze- járt, hogy a vén tehén, vagy az ócska skatulya?
Mert ezt gondolod, te haszontalan.
med van, majd kiugrok a bőrömből.
Marci: Nem azt gondolom.
Tata: Azt veszem észre, mert körülbelül nincs
Tata.- De I
is rajtad más ruha, mint a bőröd. Hogy vagy?
Marci (ordítva): De nem gondolom! Én csak
Anyuska: Köszönöm. A Weiszné meg fog pukkadni, mert az ő férje még mindig nem jöhet. Te tudom, hogy mit gondolok.
Tata: Azt, hogy utálatos perszóna, hogy kár
tata, ez egy szép eszme volt tőled, hogy megneki
a levegőt rontani, hogy legyen százéves, de
látogattál.
Tata: Hát csak megteszi az ember ami tőle azonnal. Ezt gondolod.
Anyuska: Tata, ne bántsd az anyámat.
telik. Igaz is ni, sok szép tiszteletet hoztam a
Tata: Én bántom? Hát van én nálam finomabb
Samutól, a Fánitól, meg a nagymamától.
Anyuska:
Köszönöm, köszönöm. Mit csinál a vő a világon ? Megy más az anyósával kávéházba ?
Mert én mentem. A vők azt mondják, hogy ott
drága nagymama?
Tata: Tiszteltet téged, meg a Marcit is tisztel- üsse meg a guta az anyósukat, ahol tudja. De én
teti, habár ez a rossz gyerek nem érdemli meg nem mondtam. Én szeretem az anyádat.
Anyuska: Ez egy nagyon szép jellemvonás tőazt az irtóztató nagy szeretetet.
led, te egy ritkaság vagy.
Anyuska: Marci, igaz ez ?
Marci (félénken): Tata...
Marci (szepegve): Én, kérem, jó voltam.
Tata: Was hast schon wieder ?
Tata: Fenét voltál az, sose gondolsz a nagyMarci: A ritkaságos bélyegemet meg akarja
mamára.
Anyuska: Marci, mit hallok ? Te nem gondolsz venni a Stern. Szabad ?
Tata: Te jó Isten, miken jár ennek már megint
a nagymamára?
az esze! Hát sose javulsz meg ?
Marci: Debizisten gondolok.
Marci: De tata, én még nem adtam el, csak
Tata (gúnyos kacajjal): Er lügt, wie geschrieben!
Anyuska:
Még hazudni is mersz? Na várj, • akarják.
Tata: Nem érsz rá máskor az ilyen kérdésekhaszontalan kölyök, majd megtanítalak én. Most I

kel ? Épp most jár a szád, mikor a hosszú távollét után a viszontlátás örömeit élvezzük és fontos
családi ügyeket tárgyalunk ?
Marci: Tata...
Tata: Kuss! Mamuskám, mi bajod, miért sirsz ?
Anyuska: Én egy szerencsétlen nő vagyok, aki
nehéz fájdalommal világra szültem zsenge csemetémet . . .
Tata: Csemete? Ez a viziló?
Anyuska: Most pedig igy csalatkozom benne,
mert semmi se szent neki, még az anyám se.
Tata: Várj csak te gazember, majd megtanítalak.
(Nyilván
tanítja,
élénk káromkodások
mint az elválasztott

mert
tompa ütéseket
hallok
kíséretében s Marci ugy visít,
malac.).

Marci: Tata, nem teszem többet, csak ve verj.
Tata: Esküdj!
Marci: Esküszök!

(Szünet szipogásokkal,
hümgetésekkel.
Közben
lását hallani,
nyilván
mérgét.)

krákogásokkal,
csendes
egy robusztus
test járkáa családapa
fújja ki a

Tata: Marci!
Marci: Tessék?
Tata: Mit csinálsz most?
(Csönd.)

Tata (emelkedettebb hangon): Azt kérdeztem,
hogy mit csinálsz most?
Marci: Sírok.
Tata (finom gúnnyal): Ugy? Te sirsz? Hát
arra való vagy, hogy sírj, mikor én egészen nemes
faladatokat tűztem ki elébed? Gyere csak!
Marci: Jaj, tata, bocsáss meg, elfelejtettem mondani, hogy a nagymamára gondolok, semmi másra,
csakis...
(Itt

uj szereplő

lép közbe,

még

pedig)

Én (megdöngetve a falat): Hallja maga, tata, azt
a fűzfán fütyülő rézangyalát annak a nagymamának, ha még egyszer hozzá mer nyúlni a Marcihoz, átmegyek és kiröpítem kegyedet a saját szobájából. Megértette, tata?
(Csönd. Pár perc múlva már alszom.)
Bob.
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Rablótámadás a szerb k i r á l y és királyné ellen.
Belgrád, augusztus 27. A király és királyné
augusztus 25-ére virradó éjjelt különvonatban
töltötték. A különvonat Lepi ne község 51 öt
kilométerre volt. A különvonatot 30 tagból álló
rablóbanda megtámadta. A lakosság erre a
rablókat támadta meg, mire a rablók a lakos-

tágra vetették magukat és több házat felgyújtottak. A harcnak a katonaság vetett vfget,
amely a raMókat elűzte. Az eset augusztus
26 án let* nyilvánvaló Belgrádban, ahol a történteket kűlönbözőképen adták elö. A harcban
a katonaság részéről sebesülés nem történt.

Nagyatádi S z a b ó lemondásának kérdése.
Budapest,
augusztus 27. Eskütt Lajos ügyének tegnapi fötárgyalása kapcsán nagyaádi
Szabó István földmivelésügyi miniszter félhivatalos uton nyilatkozatot tett közzé, amelyben
tudvalevően azt mondja, hogy
magánember
gyanánt akarja magát tisztázni a magyar bíróság előtt az ellene emelt vádak alól. Ez annyit
jelent, hogy a miniszter megválik
tárcájától.
Olyan hirek is terjedtek el, hogy
mgyatádi

Szabó István ellenzékbe akar vonulni,
szűkebb
környezetével együtt.
Kormánypárti körökben
azt mondják, hogy a híresztelés nem felel meg
a valóságnak, söt még a lemondás kérdése és
határideje sincs tisztázva. Bethlen István
gróf

hazaérkezése

után

történik

meg erről a döntés.

Bethlen István gróf péntekre tervezte a fővárosba
való utazását, de már holnap hazatér Párádról
és azonnal érintkezésbe lép a földmive'ésügyi
miniszterrel.
A nemzetgyűlés összehívása.
Ismeretes, hogy a parlamenti szociáldemokrata
frakció a nemzetgyűlést a
munkanélküliség
ügyében össze akarja hivatni. A frakció tegnap
este az összehívás n ellett döntött, csakhogy
most már a munkanélküliség kérdésén kivül
politikai vonatkozású ügyeket is akarnak tárgyaltatni, nevezetesen az Eskütt
által han-

goztatott panamák kérdését, továbbá
Erzberger
gyilkosainak
az ügyét. Az összehívásra vonatkozó kérésnek az aláírásokkal együtt az elnökséghez való beterjesztése a hét végénél előbb
alig történhetik meg és ezután még tíznapos
batáridő van az ülés kitűzéséig, ugy hogy a

nemzetgyűlés vagy szeptember 6 án, vagy pedig
csak a kisasszonynapi
ünnep után,
szeptember
9-én ülhet össze. Az ülés izgalomnak Ígérkezik.
Smith főbiztos harmadik jelentése.
Smith főbiztos mogával vitte Genfbe a Magyarország szanálásáról szóió harmadik jelentésit. Ezt a jelentést pénteken, 29 én terjeszti
a Népszövetség tanácsa elé és a tanács kül3n
magyar albizottságot küld ki a jelentés letárgyaltára és elbírálására. Ezzel egyidöben,
még pedig vagy szomba'on, vagy vasárnap
Magyarországon H közlik a nyilvánossággal
a főbiztos legújabb jelentését. A jelentés az
államháztartás augusz'usi bevételeit, valamint
kiadásiit tárgyalja, továbbá a vámok, a dohányjövedék és a sójövedík tételeit részletezi, azonkívül beszámol az állami üzemek és az Államvasutak működéséről is Az aranyköitségvetéssel nem fo&hlkozik a szanálásról szóló harmadik jelentés, mert ezzel majd csak az uj költségvetési év első hónapjábsn kiadandó jelentés foglalkozik. Az aranyköl'ségvelés tervezete
különben jelenleg abban a stádiumban van,
hogy a keretek és az előirányzatok már elkészültek, csak az egyes részletek kidolgozása
van hátra.
A harminchármas bizottság esetleges összehívásáról még mindig nincs döntés, ez azonban el is marad abban az esetben, ha a Ház
összehívására irányuló kérés a napokban beérkezik az elnökséghez. Ebben az esetben a
kormány eltekintene a harminchármas bizottság összehívásától.

Tanyai k ö z p o n t K i r á l y h a l o m b a n .

az országban, ma az első. Az intézet élén Krajcsovics Ferenc erdészeti főtanácsos áll, elsőrendű
szaktekintély. Erdő- és vadőrök szakoktatását végezik 11 hónapon át az iskolában. Ma egy hete
vizsgáztak tizenkilencen s valamennyien meglepő
szép eredményről adtak bizonyságot. Végighallgattuk a vizsgákat, amelyeken csicseri Ormós Zsigmond erdőfőtanácsos elnökölt. A legényekhez
praktikus szakkérdéseket intézett Krajcsovics igazgató és Magyar János erdőfőmérnök" Természetrajzot, a törvényt egyaránt ugy tudták a legények,
mint akár egy öreg főerdész.
A munkásviszonyok azonban igen rosszak. A
legtöbb tanyai bérföldön gazdálkodik s elég vesződsége van a sajátjával, nem jár napszámba,
ugy hogy az uri gazdáknak legtöbb gondot okoz
a jó tanyás hiánya. Bokorék, Czöndörék, Kiss
Ferenc nyug. erdofőtanácsos, Papp Márton, Pauer
István alezredes, Muntyán Valér, Simák Ferenc
nyug. főtanácsos a legelismertebb uri gazdász,
akik modern, belterjes és a többtermelésre irányuló gazdálkodásukkal példát szolgáltatnak a
tanyai magyaroknak, akik lassankint követik az
intenzív gazdálkodást, ha látják annak szembetűnő eredményeit.
A tanya népe keservesen dolgozik, sokszor nyomorog, hust csak vasárnap eszik, újságot pedig
csak akkor olvas, ha a szomszéd a városban járt
s hozott magával egyet. 5—10 holdas bérleteken
tengődik a tanya népe, töretlen járásból vasszor| galommal alakit szántóföldet, szőlőhegyet. Esténkint nem gyujtanak világot, itt az is fényűzés.
Kiállnak a nádfödeles ereszet alá s onnan hallgatják, hogy fújja errefelé a szél a gyakorlatozó
rác katonák puskadörrenéseit.
Lugosi Döme.
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Ausztria ga dasági tárgyalása
Magyarországgal.
Bécs, augusztus 27. Az osztrák gazdasági
minisz'ériumok a Csehországgal való kereskedelmi tárgyalások befejeztével sürgősen előkészítik a többi szomszédos állammal való
gazdasági megállapodás anyagát. A szerbekkel
kötendő kereskedelmi szerződések anyaga már
teljesen készen van és az erre vonatkozó tárgyalásoknak már a hónap elején meg kellelt
volna indulniok, még pedig a Semmeringen.
A belgrádi kormányváltozás miait azonban a
tárgyalás időpontját elhalasztották és az uj
szerb kormány kívánságára a tárgyalást nem
Semmeringen, hanem Belgrádban tartják meg.
A Jugoszláviával való tárgyalások befejezése
után «z osztrák kormány a
Magyarországgal

Szeged, augusztus 27. (Saját
tudósítónktól.) Királyhalomban. Itt úgyis sok minden van már.
A legtöbb szegedi polgár, amikor tanyáról beszél- Három bolt — 5—600 méterre egymástól —,
nek, Szatymazra vagy Kamaráserdőre gondol, vagy orvos, iskola, bába, csendőrség, mészárszék, erdévalami olyan félig kultur, félig vadon helyre, ahol szeti iskola, erdő, posta, no meg a várostanya.
való tárgyalásokat
szeretné befejezni és hirek
csirkét nevelnek, disznót hizlalnak, tehenet fejnek, i
Király halom-Átokháza kerületben mintegy 12.000 szerint ezeket a tárgyalásokat október
közepén
azonfölül növesztik a paszulyt, kövérre simogatják tanyai takik, javarészt katholikusok, akik csak kezdenék meg Bécsben. Az osztrákok még ebben
a dinnyét, aratják a búzát. Hiszen az igaz, hogy { nemrég határozták el, hogy templomot építenek és
mindezt megteszik a tanyán, de azért a tanya plébániát kérnek. Bizottságot is alakítottak, amely- az évben a románokkal is meg akarják kötni
mégsem félkulturált és félvadon hely, hanem tanya, j nek elnöke Muntyán Valér földbirtokos. A temp- a kereskedelmi egyezményt és ezért november
az ő különleges tanyai kultúrájával.
lom mellé természetesen temetőt is akarnak, mert végén utaznak az osztrák delegátusok BukaHarminc kilométeres kocsiút vezet Alsótanya- sehogysem felel meg a közegészségügynek, hogy restbe a tárgyalások megkezdése céljából.
Királyhalomig. Ebből is a nehéz harmada homokos a határ széléről 5—6 órai kocsíutat tegyen a halott
ut. Valamikor tiz kilométerre volt a horgosi vas- forró, tikkasztó nyári időben.
A tanyai egészség fölött a jószivü dr. Gáspár
KÜLFÖLDI HIREK. A jugoszláv miniszterúti állomás, de ma, aki haza akar jönni, rászánja
magát a négyórás kocsiutra, vagy hét-nyolc órás Ignác tisztiorvos őrködik, immár 26 éve. Dr. Gás- tanács elhatározta, hogy a Horvátországban még
gyaloglásra. Nem is tudnak olyan könnyen bele- pár érdemeit mindenkor elösmerte a város ható- fennálló főispánságokat megszünteti. — Belgrádnyugodni a látszólag változhatatlanba, évről-évre sága, szolgálati idejéből nyolc évet töltötttrachoma- ból jelentik: A bolgár követ ma megjelent Marinöröklődik a hir, hogy Horgos visszakerül s akkor orvosi minőségben. Mult évben negyedszázados kovics külügyminiszternél, hogy a szófiai jugomegint könnyen haza lehet jönni. Most azt seppe- tanyai működését akarták megünnepelni barátai, szláv katonai attasé ellen intézett merénylet kíségik egymásnak, hogy a szabadkai határért vissza- de a szerény, 60 éves orvos kitért a zajos ünne- retének tárgyában a kormány nevében kijelentést
kapjuk — cserébe Horgost —, de erről meg a peltetés elől azzal, hogy ő csak kötelességét tel- tegyen. A követ kijelentette, hogy a bolgár korjesítette. Amint értesülünk, a legközelebb megüre- mány sajnálja a történt eseményeket, de azért
kelebiaiak nem akarnak tudni...
A tanítóság vasszorgalommal dolgozik a csöpp- sedő belterületi tisztiorvosi állásra dr. Gáspár nem tehető felelőssé. A követ egyben átnyújtott a
nyi magyarok pallérozásán, csiszolgatják a tanyai Ignácot nevezi ki a városi tanács, hogy ezzel ju- | külügyminiszternek a merénylet alkalmából kiadott
bolgár kormány-kommünikét és kijelentette, hogy
agyvelőt, hogy jó hazafiak s dolgos, hasznos pol- talmazza meg önfeláldozó tevékenységét.
gárai legyenek a tanyai társadalomnak. A tanyai
A városi tanyának most csak ritkán akad ven- igazságtalan dolog volna feltételezni, hogy haiskola külön fejezet Szeged kultúrájában. Fiatal, dége, legsűrűbben Szendrey Jenő tanácsnok, aki sonló eset a bolgár kormány tudtával történik. Ilyen merénylet csak megnehezíti a bolgár
életkedvvel teli tanitók dolgoznak szorgalmasan, már népszerű is a tanyaiak előtt.
lelkiismeretesen, távol a világ zajától s mégis oly
Ha Királyhalom közelebb esne Szegedhez, na- kormány amúgy is nehéz helyzetét. — Az angol
közel a természet Atyjához. 14—16 tanyai iskola gyon sok kiránduló keresné fel, már csak azért és francia szakértők most azon dolgoznak, hogy
tartozik egy igazgató alá. Vállvetve versenyeznek is, mert leirhátatlan szép, amint a homoksivata- Folkestone és Boulogne között légi járatot létesítaz iskolák egymással, hogy melyikük tud jobb és gokból kiemelkedik a sötétzöld erdő, ezeríajta fái- senek. A hatalmas Napier-Svan hydroplánok félszebb eredményt elérni. Az alsótanyai igazgatók val, cserjéivel. Valamikor nevettek azon, hogy a óránként fognak közlekedni. Ezen erős motorokkal
közül Tokaji igazgató kerületét becsülik legtöbbre. futóhomokon erdőt telepitettek, ma már látják az felszerelt hydroplánok 15 utast vihetnek át a csaEl is nevezték kulturzónának. Háromszólamu eredményt. Igaz, hogy az erdő csak 600 holdas tornán. Folkestone vasútállomásra megérkezés
karban énekelnek, szabadgyakorlatokat végeznek, és bizony nem bírná ellátni Szeged lakosságát után 45 perc alatt az utasok Franciaországba lePetőfi-, Arany-, Vörösmarty-verseket szavalnak, tüzelővel, de sok családnak ad kenyeret és a vá- . hetnek. Az átkelés dija egy fontsterling lesz. —
A palesztinjai hatóságok uj pénznemet hoznak be,
háziipari apróságokat készítenek a pöttöm tanyaiak ros ma innen látja el saját szükségletét.
s észre sem veszik, hogy tanítóik nemes versenAz erdő közelében hatalmas, zöldelő és fehérlő amelynek dollár lesz a neve. Egy dollár meg fog
géséből reájuk száll az áldás.
mező. Nehogy azonban valaki a szikes Fehértó felelni két angol sillingnek és a pénzegység 10Ö
Igazán megdöbbentő az a szívósság, amivel fehérségére gondoljon, a mező fehér — a gombá- részre oszlik, de az aprópénznek még nem adtak
apostolok módjára tevékenykednek esőben, hóban, tól. Millió és millió csiperke- és szegfügomba bo- nevet. A palesztinjai kormány a kibocsátott bankmelegben, fagyban, minden városi kényelem nél- rítja a járást, a pásztorok tapossák, rúgják, azt jegyeket a Nemzeti Banknál letétbe helyezendő
külözése mellett. Horgos elszakadása óta különö- sem tudják, hogy ez a két gombafaj a legkiválóbb fedezettel fogja ellátni, még pedig angol pénzben
teljes 100 percent erejéig. Egvelőre nincs arról
sen nehéz a helyzet. Régi évtizedes szokások he- és legízletesebb emberi táplálék.
lyett ujak létesülnek s a legközelebbi jövő okvetAz erdő szélén 15 holdas gyönyörű park és az szó, hogy Nemzeti Bankot állítsanak fel Paleszlenül megteremti a második alsótanyai központot erdőőri szakiskola. Valamikor ez is az utolsó volt tinában.
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Öngyilkos l e i t egy f i a t a l e m b e r ,
m e r t p á r b a j t kellett volna vivnia.
Szeged, augusztus 27. (Saját
tudósítónktól.)
Szerdán délután két órakor telefonon jelentették a
rendőrség központi ügyeletének, hogy a Dugonicstéri Dugonics-szálloda egyik szobájában fejbe
lőtte magát egy fiatalember. Azonnal rendőri bizottság szállott ki a helyszínre és a rendőrarvos
már csak a beállott halált
konstatálta. Így már
arra sem volt szükség, hogy az öngyilkosságról a
mentőket értesítsék, hanem azonnal beszállították
a törvényszéki bonctani intézetbe.
A rendőri bizottság ezután hozzálátott a nyomozáshoz. Elsősorban megállapították, hogy a
szerencsétlen fiatalember Gallyas
István 29 éves
hódmezővásárhelyi kereskedővel azonos, aki Vásárhelyen a Garai-utca 17. szám alatt lakott. A
fiatalember két nap óta tartózkodott Szegeden. A
Dugonics-szállodában vett ki egy emeleti szobát.
Az első nap egészen csöndes volt. Kedden este
azonban megjelent a szálloda földszinti ivójában
és elég zavartan viselkedett. Későn feküdt le, délelőtt rövid időre elhagyta szobáját, majd délben
visszatért a szállodába. Magára zárta szobájának .
ajtaját és kettőkor revolverdörrenést hallottak. I
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A rendőrség táviratban értesítette Hódmezővásárhelyt és tovább nyomoz ez ügyben, mivel
teljesen világosan akarja látni a szerencsétlen
fiatalember öngyilkosságának okát.

A z E r z b e r g e r - t i g y b e n megérkezett Budapestre
a német k o r m á n y kiadatási kérelme.
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Budapest, augusz"u5 27. Gömbös Gyula nagytétényi kastélyának bajor vendégei ügyében
tovább folyik a «kiadatási eljárás*. Förster—
Scbullze Henrik konokul tagadja Erzberger
gyilkosával való személyazonosságát, annak
ellenére, hogy a német delektivek első látásra
határozottan felismerték.
Szerdán mindössze az a pozitivum történt,

hogy megérkezett Budapestre a német kormány
kísérőlevelével az Erzberger-gyilkosok
ellen
kiadott eljogató parancs és kiadatására
vonat-

kozó kérelem. Ezzel most már megindul törvényes mederben az eljárás, amelyet a budapesti
törvényszék Töreky-tsnácsa folytat le. A bűnvádi pörrendtartág értelmében három kérdésben
kell a törvényszéknek állást fogiálnia. Még pedig meg kell állapítania Förster—Schultze Henrik személyazonosságát, lisztáznia kell azt, vájjon Erzberger Mályes meggyilkolása közönséges bűncselekmény volt-e, vagy politikai gyilkosság és végűi hogy a fennálló jogszabályok
szerint van-e a kiadatásnak helye. A törvényszék — hir szerint — három hét alatt elkészül
ezzel a munkával és igyaz ig8zsagügyminiszter az Erzberger gyilkos Schulíze nathetes kiadatási letartóztatásának lejárta előtt véglegesen
dönthet ebben a kírdésbm.
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c. nagy dráma hétfőtől
a Korzó-Moziban.
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Amikor betörtek a szobába, ott feküdt a fiatalember élettelenül a divánon.
A rendőrség emberei ezután a szálloda személyzetétől és azoktól, akikkel kedden este érintkezett Gallyas, azt tudták meg, hogy a fiatal kereskedőnek a fővárosban már hosszabb idő óta
viszonya volt egy fiatal leánnyal. Néhány nappal
ezelőtt a leány bátyja felszólította Gallyast, hogy
már vegye el húgát, összevesztek ekkor, aminek
az lett a vége, hogy a leány fivére provokálta
Gallyast. A két fiatalember segédei pisztolypárbajban állapodtak meg. Ezt a párbajt csütörtökön
reggel kellett volna megvivni Budapesten. A szálloda személyzete az elejtett szavakból arra következtet, hogy Gallyas István ettől a párbajtól
akart
szabadulni,
valamint a fiatal leánnyal szemben
való kötelezettségétől és ezért valószínűleg az öngyilkosságot választotta.

Budapesten olyan hirek teijedtek el, amelyek
szerint a magyar kormány meg fogja tagadni
az Erzberger-gyilkosok kiadatását. Ezekre a
hitekre vonatkozólag Szászy Béla igazságügyi
államtitkár most a következőképen nyilatkozott:
— A végleges dOntés elő t nincs helye találgatásnak. Tény az, hogy politikai bűnösök kiadatására nézve Németországgal nem állunk
szerződéses viszonyban. Németország több izben
megtagadta a magyar politikai bűnösök kiadását. Ha most Erzberger gyilkosának a kiszolgáltatása fejében magyar politikai bünüsök kiadását ajánlja fel cserébe, akkor az erre vonatkozó ajánlat sorsa is azokon a tárgyalásokon
dől el, ame yeket a külügyminiszter folytat majd
le a német ko.mány képviselőivel.
Dr. Bublts Jenő vizsgálóbíró, akinél a FörsterSchultz ügy aktái ezidőszerint vannak, elsősorban azt állapítja meg, hogy Förster-Schultz
Henrik ellen a hazai hatóságoknál nincs-e folyamatban valamilyen eljárás, mert az eljárási
szabályok értelmében mindaddig, amig az befejezést nem nyert, a tettest kiadni, vagy elszállítani nem lehet. Nyilvánvaló ugyan, hogy ilyen
eljárás Schultz Henrik ellen nincsen folyamatban, a vizsgálóbírónak ezt hivatalosan is meg
kell állapítania.
Förster-Schultz Henrik személyazonosságának
megállapítása egyébként félig-meddig befejezett
ügy. Az egyik német detektív ugyanis, Bloss
iskolatársa volt és határozottan felismerte. Megdőlt Schultz Henriknek az az állítása is, hogy
orosz származású és Odesszában született, mert
kiderült, hogy egy szót sem ért oroszul.
A lassan-lassan kifelé bonyolódó ügy előzményei is nyilvánosságra kerültek már. Az egyik
estilap információi szerint a bajorokat
Utain
Ferenc közvetítette el Gömbös Gyula vendég-

szeretetébe. Ulain Ferencet a bajorok még
abból az időből ismerték, mikor összeköttetést
keresett a német horogkeresztesek és a magyar
fajvédők között.
Ma délu'án 1 órakor a budspesti királyi
ügyészség vezetőjénél megjelent Gömbös Gyula
Ulain Ferenc társaságában. Gömbös és Ulain
pár petcig tartózkodtak a szabadságáról ms
visszatért Sztrache Gusztáv főügyész szobájában. Gömbös csak aziránt érdeklődött, hogy a
letartóztatott Förster—Schultz Henriknek nincs-e
valamire szüksége élelmiszer, vagy ruhanemüek
tekintetében. Kiadatási eljárása érdekében tovább
folytatják a személyazonosság megállapításának
a munkáját és annak a megállapítását, hogy
nem folyik-e valamilyen más eljárás Försler—
Schultz ellen akár a pestmegyei, akár egy
más vidéki törvényszéken.
( MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM B
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Dániában megszüntetik
szárazföldi hadsereget.

Kopenhága,
augusztus 27. A minisztertanács
elfogadta Rasmussen
hadügyminiszter leszerelési tervezetét. A tervezet ér elmében a hadsereg megszűnik s helyébe tartalékos
rendőrtestületet szerveznek,
amelynek többek közölt az
lesz a feladata, hogy az országhatárokon és a
tengerparton őrseget tel|eBÍtsen, biztosítsa a
hajóforgalom sima lefoyását 8 meggátolja a

csempészést. A flottát csaknem teljesen

leépítik,

elsősorban a csitahajóksi küszöbölik ki s ezek
helyére kellően felfegyverzett motorcsónakokat
állítanak. A csónakflotta fog felügyelni a vizi
forgalomra s támogatja a rendőrséget a esem
pészés megakadályozáséban. Ezzel szemben a
repülőflottát az eddigi mértékben fenntartják,

sőt idővel ki in bővítik.

A párisi olympiai
mérkőzések
el-6 filmje
pénektől a K O R Z Ó

MOZIBAN.

Wlég néhány nap
Jókai-utca 9. szám alatti lakásomon

igen

olcsón

árustom a visszamaradt tárgyakat

Pártos
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Aranyérem

Lajos

ékszerész.

és díszoklevéllel

kitüntetve.

Kotlár Rudolf

ércfényezö és mázolómester
«8
Szeged, Kossuth-utca 25 (volt internátus). Telefon
15—88. Fényező és festő ipari tanoncképző műhely. 1
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Csütörtök. Rom. kai. es protestúm j
Ágoston. Gör. kat. Mózes r. Nap i,
kel 5 óra 13 perckor, nyugszik 6 óra 48 perckor.
Somogyi-könyvtár és muzeum zárva.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva
délelőtt 8-tól 12-ig.
mozi előadasok 5, 7 és 9 órakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
Franki Antal Szentgyörgy-tér (telefon 118), Zakár Sándor
Valéria-tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics-tér
(telefon 793), Salgó Péter Mátyás-tér (telefon 296),
Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846).

— Bethlen miniszterelnök kitüntetése.
Budapestről leientik : Horthy Miklós kormányzó
Bethlen István gróf miniszterelnökhöz * következő kéziratot intézte: Kedves gróf Bethlen 1
Több mint három éve, hogy a magyar királyság miniszterelnöki felelős lisztét magára vállalta. Ezen válságos évek alatt a magyar kormány súlyos és nehéz feladat elölt állott,
amelyek
megoldásahoz Ön
nagymértékben
hozzájárult. Az ország pénzügyeinek orvoslása,
az államkölcsön ügye befejezést nyert. Önnek
a munkássága méltó elismerésre tarthat számol
s ebből magam ki akarom venni a részem
azzsl, hjgy a magyar nagy érdemkeresztet,
uint első magyar embernek nyújtom. Kelt
Oödöllő, Horthy s. k , VŰSS s. k.
— Mária Valéria főhercegnő halálán van.
Bécsből jelenük: Ma az a hir jött Wallseeből,
öogy a nagybeieg Mária
Valéria
föhercegaszszony életéi a kezelőorvosai már csak injekcióval tarják fen \ A beteg főhercegasszony még
néh3 eszméletre tér és felismeri környezetét, de
kezelőorvosai minden pillanatban a katasztrófa
bekövetkezésétől tartanak.
— Apponyl Genfbe utazott. Budap stről
jelentik: Apponyi
Albert gróf, aki a Nemzetek
Szövetségének küszöbön álló genfi tanácskozásán a magyar kormányt képviseli, szerdán reggel 10 órakor Genfbe utazott.
— Szocialista vám javaslat a munkaidő
mígho382abbi;á>s ellen. Bécsből jelentik: A
nemzeti tanács vámügyi bizottságában ma Bauer
szociáldemokrata képviselő indítványt nyújtott
be, hogy a bizottság vegyen fel a vámtarifa törvényjavaslatról szóló függeléket, amely felhatalmazza a kormányt, hogy az olyan árukra, amelyek idegen országokból jönnek, 33 egyharmad
százalékos vámpótlékot vessen ki, amennyiben
a származási országban a munkaidő
hosszabb
heti 48 óránál.
Ezen inditványt a keresztényszocialisták részéi öl ugy akarják módositani,
hogy azok ne legyenek szociálpolitikai színezetűek, hanem általános dumpingok legyenek az
osztrák ipar védflnere. A kormány még mindig nem foglalt állást a két inditvány dolgában.
— A soproni kereskedelmi kamara jubileuma*
Sopronból jelentik: A soproni kereskedelmi és iparkamara a jövő héten akarja megülni fennállásának 75.
évfordulóját és ezen alkalomból a kamara kerületéhez
tartozó Sopron-, Moson-, Vas- és Zalavármegyék nagyés kisipari termékeiből nagyszabású ipari kiállítást
szándékoznak rendezni. Az ünnepélyen egyidejűleg
ünnepli a győr—sopron—éberfurti vasút 50 éves fennállását is.
— Görögkatolikus mise. Vasárnap (augusztus hó
31-én) délelőtt fél 11 órakor a Rozália-kápolnában
görög szertartású katolikus szentmisét mond dr. Torna
László makói görögkatolikus esperesplébános.

és ékszerésznél, Belvárosi Bank
TELEFON 15-38

— Szeptemberben kapják meg a városok
az angol kölcsön fettételeit. Budapestről jelentik: Az ország csaknem valamennyi városa
külföldi kölcsön felvételéről tárgyal. Debrecen
és Miskolc eg* angol bankkal lépett összeköttetésbe, amely kilátásba helyezte, hogy kedvező feltételek mellett folyosit a városok részére
megfelelő fontkölcsönt. A kérdésre vonatkozóan
Miskolc város polgármestere kijelentette, hogy
a bankérdekeltség képóse'ői egyelCre a városok
teherviselő képességéről tájékozódnak s az
eddigi megállapodás szerint szeptemberben
közlik a kölcsön félté eleit. Miskolc egymillió
aranykoronát akar felvenni, ami tizenhétmilliárd
papirkoronának felel meg. Debrecen jelenleg
csaknem tizmillió aranykorona kölcsönről folytat
tárgyalást.
— Elkészültek az emigránsok elleni vádiratok. Budapestről jelentik: A budapesti
ügyészség több mint egy esztendeig tartó
munka után most készült el az emigránsok
elleni vádiratok Összeállításival. A törvényszék
Schadl-tanácsa november
tizenegyedikén
kezdi
meg 8z emigráns-ügyek tárgyalását, akkorra
lüzte ki Garami
Ernő fötérgyalását és november 27-ig csakis emigráns-pereket tárgyal.
Garami után Lovászy Márton, Kunjl
Zsigmond,
Hatvany
Lajos, Károlyi Mihály, Göndör
Ferenc,
Buchinger
Manó, Szende Pál, Hock Jínos és
Binder Gyula ügye ketill som'. Összesen 26
errigráns ellen folytatják le a tárgyalást. Az
idézőket már szétküldték. Az ügyészség az
emigránsok vádiratával egyidejűleg elkészült
Weltner Jakab vádiratával is és azt már ki is
kézbesitet'ék védőjének, dr. Györki
Imrének.
A vádirat szerint az ügyészség felségsértés
és
lázadás
bűntettével vádolja Weltner Jakabot az
egységokmány létrehozásában való közreműködés és annak aláírása miatt és meri — mint a
proletárdiktatúra hivatalos lapjának — a Népszavának
szerkesztője olyan csoportosulások
szervezésében vett részt, amelyeknek a polgári
osztály fegyveres megtámadása és megsemmisítése volt a célja. A vádirat hosszasan indokolja meg a vádemelést. Részletesen foglalkozik az októberi forradalom és a kommün
minden fázisával, ismerteti a diktatúra kikiáltásának a körülményeit és a vádlott Weltner
Jakab szerepét. A vádiratban egyébként az
ügyészség nem jelölte meg a főtárgyalás időpontját.
— A szegedi háztulajdonosok tatarozás!
kölcsöne. Hirt adtunk már arról, hogy a kormány
a vidékre is kiterjeszti a munkaalkalmak teremtésére
inditott akcióját és ebből a célból a vidéki háztulajdonosok számára is biztosítja a tatarozási hitel
lehetőségét. A szegedi érdekeltségek körében most
mozgalom indult olyan irányban, hogy a város hatósága tegyen lépéseket a tatarozási kölcsön gyors
folyósítása érdekében a kormánynál.
— Iskolai hir. A zsidó népiskolában az 1924/25.
tanévre szóló pótbeirások még ma, 28-án tartatnak, a tanévet megnyitó istentisztelet szeptember
1-én, hétfőn délelőtt 9 órakor lesz.
Gábor Arnoldné hegedütanárnő a tanítást
szept. 1-éi megkezdi. Jelentkezés Attila-utca 13.
d. e. 11—12 és délután 3—4 óra között.
59
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— Október 21-én megtartják Eskütt második ügyének tárgyalását. Budapestről jelentik: Ismeretes, hogy a büntetőtörvényszék tegnap elrendelte Eskütt Lajos elmeállapotának
megfigyelését és evégből a tárgyalást elnapolta.
Tekintettel arra, hogy Eskütt második és legnagyobb ügyének tárgyalása október 21-re van
kitűzve, szükségessé vált, hogy az orvosszakértők gyorsan befejezzék vizsgálatukat. Dr.
Györki Imre védő szeidán arra kérte
Töreky
Géza kúriai birót, hogy adja ki az elmeorvosszakértőknek Eskütt mind a két ügyének iratait, hogy ezeknek áttanulmányozása megkönnyithesse az orvosszakértők munkáját. Dr.
Töreky kúriai biró teljesítette a védő kérését és
az összes iratokat szerdán az orvosszakértőkhöz juttatta.
— A tandíjmentesség a Ferenc József-egyetemen. A Ferenc József-tudományegyetem azon hallgatói,
akik az 1924—25. tanév első felére tandíjmentességért
óhajtanak folyamodni, eziránt az illetékes kar tanári
testületéhez intézett s szegénységi bizonyítvánnyal és a
múlt félévi tanulmányi eredményt feltüntető leckekönyvmásolattal (első féléveseknél érettségi bizonyitványmásolattal) felszerelt kérvényüket szeptember hó
1 — 12. közötti napokon adhatják be az illetékes kar
dékáni hivatalába. Kellően fel nem szerelt, valamint e
hatáiidőn tul beadott kérvények érdemi tárgyalás nélkül vissza fognak utasíttatni. A tandíjmentességért
folyamodott hallgatók szeptember hó 18., 19. és 20.
napjain iratkoznak be. A vagyontalan köztisztviselők
családi pótlékban részesülő gyermekei a velük szemben
megállapítandó kedvezményes tandijösszegért
nem tartoznak külön folyamodni, csupán a fenti körülmények fennállását a beiratkozás alkalmával az
illetékes kar dékáni hivatalában hiteles módon bizonyítani. A tandíj összege külön hirdetményben fog
közzététetni.

— A Kopornyik-fele tárgyalás második
napja. Jelentette a Szeged tegnapi számában,
hogy a szegedi törvényszék Pókay-tanácsa
kedden reggel kezdte meg a vásárhelyi városháza nagytermében annak a monstre bünpörnek uj főtárgyalását, amelynek középpontjában
Kopornyik
Mária és Nagy Sándor vásárhelyi
gazdálkodók állanak. A tegnapi tanuk után ma
azokat hallgatta ki Pókay
elnök, akik vallomást tudtak tenni egyrészt Kopornyik
Mária
és Kovács Gáspár gazdasági összeköttetéseiről,
másrészt pedig a kettőjük között fentartott vadházastársi vis.onyt illetően. A tanukihallgatások
csak igen lassú tempóban folynak, mivel a törvényszék a Kúria utasi ásához híven teljesen
tisztázni kivánja, hogy milyen vagyoni viszonyok között élt Kopornyik Mária. NagySándor
a mai főlárgya'áson is nyomatékosan kijelentette az elnök többszöri kérdésére, hogy önvédelemből cselekedett és Kopornyik Mária
sohasem beszélte rá a gyilkosságra. Még néhány tanú mindig hátra van és így valószínűleg a csütörtöki napQn csak délután kerülhet
sor a perbeszédekre. így az sincs kizárva, hogy
az ítéletet csak pénteken délelőtt hirdeti ki a
bíróság.
— Lakását, melyet nélkülözni tud, szeptember 6—14-ig a Baross-vásár részére, ármegjelöléssel sürgősen jelentse Szegfü-utca 2.
szám alatt a portásnál.
Poloskákat petéivel együtt kizárólag kiirtani
csak a Löcberer Cimexinnel lehet. Ára olcsó,
hatása biztos, kezelése egyszerű, minden tisztitható vele. Főraktár: Segesváry-drogéria és
Vajda-drogéria, Szeged.
«7

ALICE TERRY és R. VALENTINO
csodás filmje

xiz é s s z í v

a KORZOMOZIBAN.
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1924 augusztas 20.

SZEGED

Korzó Mozi, Szeged

Telefon:
Pénztát II8!*.

Augusztus 28-án, csütörtökön

Csak 16 éven felülieknek !!!

Angyal és Démon
Regény

a hűtlenségről és a szeretetről 6
felvonásban.

Főszereplő:

I L S E

C O R O I 2 .

Egyidejűleg:
L1A

L E E

főszereplésévei:

BA-BA-I-DA
Exotikus film 7 felvonásban.
E l ő a d á s o k k e z d e t e : 5, 7 és 9 órakor.
— Épül már az alsótanyai u j falu. Az alsótanyai házhelyárverés —mint ismeretes — egyelőre
nem járt azzal az eredménnyel, amelyet joggal
várt tőle a falualapitó város hatósága, az áru ba
bocsátott házhelyek nagy részének ugyanis nem
akadt gazdája. Aki azonban vásárolt telket, annak
ugy látszik, komoly házépítési szándéka van.
Értesülésünk szerint két gazda már meg is kezdte
az épitést és többen szintén megtették már a szükséges előkészületeket.
— 'zakértők vizsgáltak meg a röszkei templomot. Néhány nappal ezelőtt jelentés érkezett a város
mérnöki hivatalába, hogy az 1912 ben épitett röszkei
templom falán gyanús repedések mutatkoznak Kedden
délelőtt a mérnöki hivatalból kiment Röszkére Fenyő
Lajos műszaki tanácsos, Kövér Tibor főmérnök és
Breinovits mérnök, hogy szakértői vizsgálatot tartson a
templomban. A bizottsághoz csatlakozott az éppen
Szegeden tartózkodó Foerk Ernő müépiiész is, a fogadalmi templom tervezője és építője. A szakértők tüzetes vizsgálattal megállapították, hogy a röszkei templom
fedélzetének konstrukciója helytelen, a gerendaszerkezet
ennek következtében megcsúszott és szétnyomta a falakat. Ez okozta a falak repedéseit is. A további rongálódás megakadályozása érdekében a gerendákat
vonórudakkal kell összefogni. A röszkei templomot
Szeged város, mint kegyúr építtette 1912 ben a városi
mérnökség tervei szerint.
Vízvezetékéi Feketénél készíttesse, Szeged.Tel. !o-72

Valódi angol és cseh

SZÖVETEK,
BÉLÉSÁRUK,
valamint

SZŐRMÉK
legolcsóbb

áron

Holtzer és Társánál

Szeged, Vár-utca 7. szám.
Telefon 2—23.
&

Címre vigyázzunk!
Halló! Központ! Halló!
— K é r e m a 13

0 8

at!

— Mit, mással besztM? Ezt a számot már sohase lehet kapni?
— Nem kérem, mert ez a szám Széped és kör*
n y é k e legjobb és Ii-gklpiAbAliabb keres»
kedelml Ugyntiksécrének
telefonszáma,
amely állandóan el van foglalva, mert ha bárki e l a d n i vagy
•venni a k a r Házat, telket vagy bírniilftle Üzletet,
úgyszintén lakást vagy bútorozott szobát kia d n i vagy bérbevenni, az mind csak ezt a számot
liivja s jelentkezik:

KÖVESI BÉLA
f.emTfo.a. W

^Mar«..-^«

Házasságközvetités

a legnagyobb titoktartás mellett.

C n n ó f l

545

rövidáru, uri és női divatáru srekmában tökéletesen jártas, azonnal
felvétetik. (BemutatVozás minden időben.)
n
B l l K j f l S S n J Ó Z S C P cégnél Hódmezővásárhely

— Háromszáznegyven a folyó heti index. Ismeretes, hogy két héttel ezelőtt a szegedi indexet
350-ről 335-re szállították le. Ezt azonban a munkások érthető izgalommal vették tudomásul, mert
a közszükségleti cikkek árai átlagban nem estek
két hét előtt 15 százalékkal. A következő héten
azután a munkaadók honorálták a munkások álláspontját és ismét 350-ben állapították meg az
indexet. Ezen a héten azután a szerdai értekezleten ismét leszállították
10 százalékkal az indexet.
A leszállításra az adott okot, hogy ezen a héten
bizonyos kisebb olcsóbbodás volt érezhető. Hatvan
koronával olcsóbbodott a liszt, míg a burgonya
néhány száz koronával olcsóbbodott. Az értekezleten a teljes áresést nem vették figyelembe, miután akkor 355-nek kellett volna lenni az indexnek, hanem egy kiegyenlítő árban állapodtak meg
a burgonyánál és igy jött ki azután 340-re az
index 10 százalékos esése, mintegy
kétszázalékos
bércsökkenésnek
felel meg.

Modern magánházat, ¡¡Síi

háza», bérpalotát, föld- é» »tölőblrfokokat,
házhelyeket, berendezel! üzleteket, lakásokat, pénzkölcsönt mindenkor S M Á > w « & m
OT»Z Ing.
előnyösen közvetít

• w l « 2 * * 5 r " f0rg.

Irodái«

S z * J * d , Bástya-utca 19

(Bohn-sörcsarnok mellett.)

478

Telefon 16-72

— Teatvéibátyjának gyilkosa. Rulai Imre tanyai
földmiveslegényt felbujtotta Fodor Ferencné, hogy ölje
meg a bátyját, Rulai Istvánt. Utóbbi vadházasságban
élt az asszonnyal, aki aztán az ifjabb Rulait szerette
meg. A gyilkosságért Rulai Imrét és Fodor Ferencnét
15—15 évi fegyházra Ítélte a törvényszék. Az Ítéletet a
tábla helybenhagyta.
— Elitélt asszonygyilkos. Aradról jelentik:
Weinberger
Gyula műszaki rajzoló a mult év
augusztus havában Fuchs Ferenc magántisztviselő
lakásán rohamkéssel szivenszurta Fuchs feleségét,
aki azonnal meghalt. Önmagát is mellbeszurta, de
hosszú betegség után felépült. Az aradi törvényszék most tárgyalta az ügyet. Weinberger elmondotta, hogy viszonyt folytatott az asszonnyal, aki
azonban elhidegült iránta. Ezért ölte meg. A törvényszék 15 évi fegyházra itélte.

— Trafik, ami ninas és ami penészes. A trafik,
mint téma, már régen nem szerepelt a magyar újságok
hasábjain Az utóbbi időben ugyanis megszűntek a
trafikmizériák, a trafikok elölt nem állnak már sorfalat
a füstre éhes emberek, a trafikpultok roskadoznak a
bőséges árukészletek teihe alatt, csak pénze legyen
az embernek az adott helyzet kihasználásához, mert
— A Róth-bankház főnökeinek bünpöre. Budahát a dohány, a cigaretta és a szivar ára már régen
pestről
Mint ismeretes, a Róth-bankház egvik
fittyet vetett az aranyparitásra. Nikot János tántorít- főnöke :jelentik:
Róth Ármin a soproni rendőrség kezére került.
hatatlan hívei sokat engedtek már a negyvennyolcból.
A soproni rendőrség Róthot szerdán beszállította az
Azok, akik valamikor, régen az egyiptomi cigarettánál ügyészség Markóutcai fogházában. A bankház másik
rosszabb cigarettát nem ismertek, ma a Szimfóniát főnöke, Kormos Géza szintén külföldre szökött és
tartják a legjobb cigarettának és áldják érte Hegedűs jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik. Kormos Géza
Lóránt miniszterségének emlékezetét. A trafik ellen, védője utján szerdán beadvánnyal fordult a kir. ügyészmint olyan ellen tehát a legutolsó időkig senki sem
séghez és tetszés szerinti óvadék letétbehelyezését
emelhetett jogos kifogást. Ujabban azonban mind- Ígérte, ha az ellene kibocsájtott elfogatóparancsot
gyakrabban hangzik fel a panasz a trafikellátás körül. visszavonják, hogy visszatérhessen Magyarországba.
Az általános dohányelárusitas legkeresettebb fajtái nem
kerülnek forgalomba A kistrafikosok hetek óta nem
— Egy gazdálkodót meggyilkolt * felesége és a
kapnak Szegeden százkoronás pipadohányt, a legsze- fia. Kecskemétről jelentik: Jun us 3ü-án reggel, mint
gényebb emberek dohányfajtáját, nzm kapnak hosszura annak idején közöltük, Szánk község mellett az utón
vágott finom pipadohányt sem, amelyből egy pakliért holtan találták Csontos Pál gazdálkodót, akit több
17oo koronái fizettek azok, akiknek jobb cigarettabaltacsapással öltek meg. Az esetet rejtélyessé tette,
dohányra nem tellett és nem kapnak Hölgy és Herce- hogy a holttest mellett találták a gazdálkodó lovának
govina elnevezésű cigarettá", a középosztály legkedvelhulláját is, amelyet puskával lőttek agyon. A csendőrtebb szivnivalóját. Ez a jelenség egyébként speciálisan
ség megindította a nyomozást és csakhamar letartózszegedi jellegű Más városokban nem mutatkozik hiány tatta a gazdálkodó fiát é< özvegyét, akik el!en súlyos
egyetlen olcsóbb trafikáruban sem. Szeged, ugylátszik, gyanuokok merültek fel. Az ügyben kiküldött vizsgálóbíró
ebben is a mostohagyermek szerepét tölti be. Vanmost befejezte a munkáját és megállapítása kétségtelenné
ezenkívül egy másik, súlyosabb természetű panasz is: teszi a letartóztatott családtagok bűnösségét. Kiderült
A kapható dohány- és cigareltafajták nagyrésze annyira
ugyanis, hogy a lovon ejtelt sebet a gazdálkodó puskájápenészes, hogy élvezhetetlen. A hétszázkoronás Memphis ból kilőtt golyó okozta, amelynek a fojtását is megtalálták
gyakran egészen fehérlik a penésztől, a huszonöt- a helyszínen. A Dapirfojtás egy levélboritékbó! készült,
grammos dohányok szintén penészesek, de a kincstár
amely Csontos Pál címére siói. A kihallgatott tanuk
azéit nyugodt lelkiismerettel forgalomba hozza ezt a elmondották, hogy a gazdálkodó rossz viszonyban élt
romlott árut, nem gondolva arra, hogy a magyar
a feleségével, aki egész életében kikapós asszony vo t.
törvénykönyvekben igen szigorú paragrafusok húzódnak
Minden jel tehát arra vall, hogy a büntettet az asszony
meg azoknak a közönséges kereskedőknek a megrendfelbujtására ifj. Csonlos Pál követte el. Minden tagaszabályozására, akik romlott árut hoznak forgalomba,
dásuk ellenére is mindkettőjüket átadták a kecs-e néti
vagy ezt megkísérlik. Pedig a közönséges kereskedők
ügyészségnek.
ilyenfajta merénylete ellen jobban védekezhet a fogyasztó
közönség; egyszerűen nem vásárol abban az üzíetben,
ahol romlott árut akarnak rásózni, de hogyan védekezzen a penészes cigaretták eilen, hiszen akármelyik
Megérkeztek a legújabb őszi és téli divatformák
trafikba megy, mindenütt ugyanazt a penészes árut kapja.

Női

Modelljeimet wieni utazáson elölt olcsón
kiárusítom. Szaiónomat újból megnyitó??. Reich
Erzsi Somogyi-ufci 22.
58
— A soproni ásatások. Megemlékeztünk már
arról, hogy Sopronban egy nagyobb földalatti alagutat fedeztek fel, amelynek a belseje egy történelmi kor érdekes maradványait tartalmazza. Az
alagútban megkezdett ásatások folyamán régi
pénzeket, edényeket és a római korra emlékeztető
egyéb régiségeket fedeztek fel. Ezen ásatásokat
eleinte laikusok végezték, később egy archeologus
vezetése mellett kezdték meg a további kutatásokat. A tudományos világ számára sok értékes anyagot várnak ezen ásatásoktól.
— Letartóztattak egy tőzsdést, mert becsapta a főnökét. Budapestről jelentik: Preund
Ferenc tőzdebizományos följelentést tett a főkapitányságon egyik volt tisztviselője, Reismann Zoltán 20 éves tőzsdediszponens ellen. A panasz szerint Reismann, amikor még diszponense volt, 128
darab Földhitel-részvényt vásárolt, néhány nap
múlva eladta azt 24 millió korona veszteséggel és
a Giróban a veszteséget, illetve a részvény árának differenciáját Freund számlájára fizette ki és
igy a céget megkárositotta. Reismannt előállították
a rendőrségre, ahol beismerte tettét. A fiatalembert letartóztatták.
G y ö n y ö r ű anblod feljivitva 800 ezer koronától, vitrin másfélmillióért, nagy gadropszetrény
másfélmillióért kaphatók Szalsynál, Gizeila-fér.

k a l a p o k

minden színben
kedvező fizetési feltételek mellett
h i t e l r e is. •

beszerezhetők

A l a k i t á s o k a legújabb divat szerint készülnek.

K. P o l c z n e r
Szeged, Iskola-utca 4.

Ilonka

41 Suhajdával szemben.

A Baross mintavásáron
tekintse meg saját tervezésű

Ieáníjszoba, előszoba, előcsarnok és
konuhaberendezés mintáimat.
REIS1NGER asztalosmester,
Kazinczi-utca 6.

722

I mázoló és fényezd műhely
Valéria-tér 10., a Bokor-palota

átjárójában.

Elvállalok mindenféle butormázolást és fényezést a legtökéletesebb kivitelben és a legmérsékeltebb áron. Szoba- és konyhabútorok, ajtók, ablakok, fürdőszobák, kádak, mosdók, falak, üzletberendezések fényezése. 503
S t t i é l l I s t v á n , fényező és mázoló mester.

Csordás Sándor

Első Szegedi Bőrruhaguár

418
S Z E G E D . Telefon: 14—73, 5—24.
Férfi és női bőrkabátokat készen és méret után a legméltányosabb
áron, rövid idő alatt készit.

Saját tlmártelep.

Készit mindenféle r u h á z a t i b ő r ö k e t , úgyszintén
Elvállal bőrök kikészítését feléből is.

szőrniékeL

M

N
M
M
készíttesse

M

|1 a Délmagijarorszfig
Hírlap- ős Mijomda1 vállalat R.-T.-ná!
. Petőfi S.-sugárut l.sz.
Telefon 16—34. •
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vásárol, tekintse meg kirakatainkat. A
magas vámok dacára meglepő olcsó
Csakis szavatolt elsőrendű áruk a
legolcsóbb szigorúan szabott árakon.

POLLAK TESTVEREK

Y O Z M M .
\ Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valuták : Holi?nc forint 29505 -29755 Dinár 942662 uöi 331 384 »elg* tiank 3814—3844, Dán
ko«w» 12255-12385, Morvép
10415-1G600,
Angol »«ni 342000 346000, Lira 3405 3427 DoJla?
76300—76360
Francia frank 4175-4200,
Snittől
2283-23t 2 LFVÜ 539- 553 "»Cd
20195—
20355, LíKKtiák korona 108.35 -108.95, Svájci frank
14295 -14440 i>énz.
Devizák: wteidun
29805-29955, Belgrtü 962967, «uk^rojil 381—384, kruosei 3844 3864, Kopwv
bága 12455-12520, Krisztián« 10615-10675, Lo-v; *
345000 -347C00, Milán" 3405-3422, Mowvnr» 768 j0 77200, P4fí« 4175 -4203, T 4 ** 2303-2315 Szrtfi«
í54 557, *toc»mo<m
20445 20555, »«.» 108.35 108.95. Zürich 14395 '4470.
Zürichi tőiade. »vita* • Párt»
28.85, Lonüt •
2396, 4ewyork 533.75, Milánó 23.62»/., Hollan«»«
M«i legalacsonyabb (1.), legmagasabb (11.)
ti láróArlolyamok (№.)

&a*koki
ia
U.
1.
44
42
42
*ji«!>i-Magyaj
49 5U 48
fcosayák-agrái
251 258 266
föiunueibank
146 151 147
tusai
40 39
39
Msruies
57
54 57
iílavjn jelz.
8
7.8 8.4
Lloyd Bank
547 5:8 552
Magyar-Hitel
—
2U0
21.0
Ingatlanbank
25.5 26.5 25.5
UttjÖílHflk
SÍ 37
35
forgalmi Dank
•¡eliaioghiteloank 114 114.5 114
—
27
27
Ueresk. Hitei
73
71
75
Lesatmitolób.
25
Magy.-ném. b.
25 25
20 20.5 20.25
Olaszbank
32 34 32
Központi Jelx.
10
Városi Bank
lü lo.l
10 10.20 1U
Merkúr
28
28
27
Nemzeti
184 188 187
Hitrak Hitel
119J 1215 1200
kereskedelmi
—
—
128
-sankverein
Takarékpénztárak t

Qanz-Dtuiub
Ganz-Vili.
Kistarc8ai
Qyőrffy-Woit
Hoffber
Kaszab
Kissling
Kühne
LiptáV
Máí;
Magv. Acél
Belga fém
Mérieggyái
Motorgyár
Olornáru
Chaudoit
Vegyipar
Vagongyái
Rex hajó
Rimamurány
RoeK^emann
Rothmüller
Schhck
Schullei
Teudloft
Vulkán gép
Wörner

206.'/». »erlin 0.000000030127'/, Bécs 0.0075»/« Stóiis
3.85,
Prága
16.00,
¡»nóa^K e.öO0£>'/„ rfukaresl
2.60, Belgrád 6.67'/,. Varsó 0.0000102»/,.
tdriihi tárlat : Párie 29.00, Uradua 2397 Hew
tntf 533 50, M»anó 23.65. Hottaoai* 207 00
O.GOOOOOOOOl 271/« Ww (10075«/4 Szóhí 385, Práy.
¡6.00, BMa*»
0.0G691/,
2.60, ««Igrad
6.67, Varsó 0.0000102'/,.

-ipûivAiosi

üixtositóki
2lsö M. Bizt.
rouaire
?Mnúóaia B.

Vasművek

és

Srodi vagon
C.jourg
Corvin gép
£sáky
Uizd. Gépgyái
Fábián
Fegyver
Fémkeresk.
Prankl

m.
1.
IL
2710 2760 2730
1J5J 1350 1363
—
—
4
—
—
80
—
12.'.
125
62
53
51
7
7
8
39 40.5 3S.5
106 120 110
10.5 11.5 10.5
26.5
28 26.5
—
210
—

18
19 18.5
24
26 25.5
17
16.5
17
—
125
125
2L
21
20
—
7U
70
6.5
6.5 7.25
120 122 121
62
6'J
6U
—
6
6
Í4
52
55
—
35
35
—
—
70
—
68
68
26
25
25

Közlekedési vállalatot :
1035 K45
Adria
28 31
Atlanti ca
57
52
Közút) Vasúi
—
63
Városi
146 155
Bur
56
53
Déli Vasút
247 26J
MFTR
210 215
8250 8550 8400 Levante
—
18U — 18üMiskolci villamos 58
145 148
101 103 l o i Nova
456 457
2600 2î00 26ÛÛ Államvasút
133 137.5
Tröszt
gépgyárak:
Malmok.
106 110 1C8
—
4U Back-malom
55
121 125
Borsod-misk,
12
12 Concordia
36
34
140
— 140 B.-csabai
72
68
5 1. bpest) gm.
5 5.25
122 127
1260 1300 1270 Törökszentm
35 36
— ¿4 Gizella
24
55
51
86 88
Hungária

Selymek,

Már nyitáskor a keddi zárlati nivónál mintegy két százalékkal ahcsonyabb árfolyamok kerültek felszínre és
a tőzsdeidő későbbi folyamán további lemorzsolódás
következeit, ami a nyitáshoz képest körülbelül egy és
fél százalékos árveszteséget eredményezett. Zárlat felé
a hangulat némileg megjavult és az árfolyamod is árnyalatnyi nyereségre tettek szert. A kulissz piac értékei kevésbé tudtak ellenállni a lanyhaságnak, mig a
korlát értékpapírjai aránylag jobban tartották magukat.
Ferencvárosi sertésvásár. Nyiltvásári maradvány
442, érkezett 863, eladatott 16o darab. Árak: Könnyű
25.5oo—26.ooo, nehéz 25.5oo—28.5oo korona. Zart
vásári maradvány 97, nem érkezett semmi, eladatott
2o darab.

Terménytőzsde. A szerdai terménytőzsdén az irányzat a tengerentúli piacok erős áresésének hatása alatt
lanyha volt és a buza mintegy 15.ooo koronával olcsóbbodott.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
3775-3825, egyéb 3750-380U, 78 kg.-os tiszavidéki
buza 3850-3900, egyéb 3825—3875, rozs 32JO—
A szerkesztésért Ideiglenesen felelős: FRANK JÓZSEF.
3250, takarmányárpa 3900—4200, sörárpa 4500—4900,
¿ud*talajdono8: Oilmagyairjrsság Hírlap- és NyoniUazab 3850 -3900 tengeri 38G0—3850, repce 62..0-6400, i
vállalat R.-T.
korpa 2300 2400.
j Nyimatott a Qélmagyarország Hírlap- és Nyomda vállalat R.-T. könyvnyomdájában. Szeged,
Irányzat. Az irányzat szerdán mindvégig lanyha volt.

27
27 28
7
7
11.5
11.5
«.óbányai Tak.
^gy. Bpest Fôv. 120 130 128
Magyar Alt. Tak. 135 14 J 14ü
195
195
Moktár
351U 3590 3515
/esti Hazai
*el/áro8i

^
okassió á r a k I
Szeged, Széchenyi-tér 17. Telefon 855.
Csekonics -U. 6. Telefon 854. Alapítva 1905.

1.

Kiráiyuialora
Pesti Viki
Tranadanubia
Banyák es

11.

29 30. S
212 219
68
-

ui.
30
215
68

téglagyarakt

Bauxit
. '65 27E 275
Seocsini
9/5 98í975
Borsódi szén
103
—103
50
Szentlörinci
5U —
55
Cement
55 —
Szászvári
— — 355
Koüű
— — 43 J
István tigla
25 26
25
Kőb. gőztégla
—
195
Drasche
195
2U 0
Magnezit
19'5
6u
Magvai
tozfaii
63 —
2875
Által, Kőszén 2c
—
Kerámia
20
Móri szén
21 —
122
Magybátonyi
1
Sajókondói
7.5 8 7.5
562
Salgo
E
Újlaki
—
Unió
9U0
Urikányi
í
Nyomdák 1

Atbenaeum
Fővárosi
Franklin
Glóbus
Kunossy
Pallas
kévay
Rigler
Stcphaneuio

120
118 124
8.5
—
81
79
26
¿5
25
7.5
7.5
U 2 107 105
42
—
73 71
70
5
4.5
4.25

1C45
29
55
60
145
53
250
212
raipari vállalatok i
55
2.2
2.25
145 Merkurfa
30 32.5
29
456 Cserző
2.2
255
135 Dunaharaszti
20
20
Egyesült ta
12.5
12.5
Fornir
—
Guttmann
55 Hazai fs
128 132 128
124 Honi fa
6.5
6.5
34 Kőrösbánya'
26.5
24
70 Kronberger
16
16
124 Lignum
54
55
35 Amerikai
11
52 6rdó
4
81 Magyar Lloyd
—

Malomsoky
Nemzeti fa
Lichtig
Ofa
Rézbányái
Szlavónia
Nísia
Viktória butoi
¿dÜODÍ

Zentai
Thék gyár
Hitelia
Különféle

legújabb őszi divafssmekben.
KosztíszovfiíeL taïàt-velonrok vàlasztêtos raktára.§
B a s c h

fllberl

Fürdőzők és nyaralók

S z e r t Kölcsey-ntca 5. m m .

részére n?ymazsebb

bSezett K i s k u n d o r o z s m a i S z i k s ó s G y ó g y f ü r d ő !
Reumás, csúzos stb. betegeknek a sziksós iszapfürdő a leghasznosabb.
Mindennemű felvilágosítással készséggel szolgálnak

—

—

20

23

vállalatok i

—
Alt. gázizzó
Alt. Osztr.Légsx. —
14.5
Bardt
isarot.
2
60
Oófti
tfrasaúi
398
Cninoin
10
—
Corvin-film
Daaica
98
—
Diana
Dorogi gummi 18.25
500
Déli cukor
Dunán:, sertés
45
Cinner Szalámi
6'J
25
Égis*
Izztí
630
7
Unió lextil
Horv. cukor
930
3.2
Just izzó
36
üyapjumoaí
—
Papir-ipar
Készvénysör
285
Szövő és kötő
20
Spódium
138
—
Temesi szesz
Felten
880
—
Wernstadti textil
Flóra
72
Fővárosi sör
41.5
Goldberger
140
148
Qschwindt
Halkeresk.
21
Hungária Mütr. 115
—
juta
—
jacquard
Karton
77
17
Gróf Keglevics
25
Keleti
Királyautó
2.35

Marocin, Creppe de Chien, Trico

Kitűnő magyar konyha.
484

R u c s k a M i h á l y é s T§ai fürdőbérlők Dorozsmán. Telefon 20-

Férfi és női ruhák stb. vegyileg
tisztitasa és festese Sk^neAkésSi.

•
kelmefestő és vegyirahatisztitó
ipartelepén, Szeged, Kazinczy-utca
14. sz.
L U C Z a
J O Z S C I
Fióküzletek:
Mikszáth Kálmán-utca 9. sz. (Valéria-tér, paprika-piac
sarok), Gizella-tér 3. sz. és Kiskunfélegyháza.
302
Telefon 10-75, 10—55, 9-94.

u tu
1
—
65
65
Királysör
4.5
5 4.75
Klein
—
—
61
Klotild
Fructus
21.5 22.3
22
Győri textil
Polg. sör
47
48
47
Krausx szeai
—
27
27
Liget szarai.
2475 2525 2475
Cukoripar
143 149 146
Lámpa
—
635
635
—
Auer
21 Kender
205 2,0 210
Ostermeli
232 245 235
Pamut
10 Gumi
27> 29 J 283
—
545 560 545
Részv. Szalámi
14.5 Vasúti forgalmi 193
195
—
2 Marosv. Petr.
62 Georgia
432 442 437
399 Mezőh. cuk.
200 2d3 200
10 Interrexim
19 18.5
18
8 Occan
18
19
18
100 Olajipar
72 69
69
7 Pannónia söi
17
17 —
18 Phóbus
36
37
36
500 Püspöki
34
33
33
45 Royal-szálló
165 175 165
63 Schwartzer
54
55
56
26 Star film
—
45
45
630 Lukácsfürdö
9.25 10.25
ÍJ
8 Szikra
36.5
38 39.5
935 ítuinmer
26 ;0 — 2550
3.2 Szegedi Kendéi
36 Telefon
143 152 144
40 Temesi sör
120 130 125
—
288 Tokaji bor
45
45
20 Török
33
33
—
133 Turul Budapest
190 Unió színház
69
70
70
88J Szolnoki
3.9 4.1 3.9
—
—
—
65
Vasm. Vili.
80 Vili. Pezsgő
70
70
42 Wander
21 21
21
150 Zagyvapáltai
16.5
17 16.5
150 Hangya
17
18
19
21
119

u.
111.
1.
8 8.2 8.2
460
460 —
4
4 4.25
535 555 535
—
—
Hű
80
80 81
2100 2250 2100
5.4 5.6 5.4
83
84
80
—
—
T-

—
—

15
—

64
402
10.5
—

103
—

19
510
—

65
28
645
8.5
S40
3.3
37
—

295
—
—
—

830
—

82
42
155
153
—

120
—
—

81
—

25.5
2.5

—
—

79
16
25
2.4

Elővételi

jogok 1

Kasszanap

szeptember 11

Fájdalomtól megtört szívvel jelentjük, hogy szeretett fiunk

Husz Mihály
életének 22-ik évében hosszas szenvedés után jobblétre
szenderült.
Drága halottunk hült teteme e hó 28-án délután 4
órakor lesz az Alsótiszapart 25. számú gyászházból az
alsóvárosi temetőbe örök nyugalomra helyezve. Emlékét
kegyelettel őrizzük.

MS

Haas Lajos £a neje.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kir. közjegyző közhírré teszi, hogy
Szegeden, Tiszapályaudvaron kirakva lévő
15.700 kilogramm aknaszén

1924. évi augusztus hó 29-én délután
3 órákor

a helyszínen nyilvános árverésen közbejöttein
mellett eladatni fog késedelmes vevő kára és
költségére
Szegeden, 1924 augusztus 27.

Dr. Jedlicska Béla,
kir. közjegyző.

* Z BG8 D

1924 augusztus 28.

R. VALENTINO
a daliás star legszebb filmjében péntektől a K O R Z Ó - M O Z I B A N

APROHIRDETESEK
Cbbcn a rovatban egy 10 szavas birdetés, amelyet a „Szeged'-en
kívül m é g k é t s z e g e d i n a p i l a p közöl, összesen 3000 koron&bo kerUI. Ti* szónál nagyobb hirdetés 20 szóig 61)00 korona és minden további megkezdett
10 szó
további 3000 korona. Apróhirdetéseket a „Szeged11 kiadóhivatala
(Deák Ferenc-utca 2) fogad el. Jeligés hirdetés 1500 koronával drágább. Az apróhirdetések dija elüre fizetendő.

Órát, ékszert olcsón, jól
javit Gáspár, Szeged, Kölcsey u. i.
t9
Cipők legolcsóbban Karácsonyinál, Tisza Lajoskörut 40.
F16

Kínálat:
Tejoltó — kitűnő minőségben— kimérve is kapható. Őrangyal gyógyszertár, Újszeged.
U5
Szár»z, aoritott, hasábos
tűzifa olcsón Fodor fáspincéjében, Dugonics-tér
4.
F5
Gyümölcspálinkák, törköly,
barack, gyomorerősítő likőrök Kroónál, Valéria-tér
1. sz.
U6
Perzsaszőnyegek kedvező
fizetési feltételek mellett
rendelhetők Kelemen-utca
11,1.
F
Erós hazituró kilója 14.ooo
K, Püspőkbazár mögö ti
.Kossuth" élelmiszerüzletben.
2
Nagyon szép héliografok
darabonként 8ŰU0 koronáért kaphatók .Hungária"
Antiquariumban, Batthyány
u. 2, Kass-kávéház mellett,
Stefánia oldalon.
Belvárosi
Szőnyegszövő
ajánlja magyar perzsa,
szmirna stb. készítményeit.
Nagy áruraktár vételkényszer nélkül megtekinthető.
Megrendelések választott
minták szerint. Érdeklődni
Belvárosi Banknál.
F9
Friss szedésü paradicsomot befőzésre legolcsóbb
napi áron 25 kg.-on felül
házhoz szállít Böhm Endre
kertgazd. Tel. 207. MI2

Óráját, ékszerét javíttassa
Csűri órásnál Kárasz-u. Elő
nyös aranvbeváltás. F7
Ismét dolgozik részletfizeAz alábbi jeligés levelek a
tésre Balogh kárpitos, Koskiadóhivatalban átvehetők: Két középiskolás fiu tel- suth Lajos-sugarut 6. 13
jes ellátást kaphat, ipar.Uri foglalkozás*, .Bánáti«
utca 18
U2
.Bácskai', .Jó lakó", .26
Levelezte:
F", .18*, .5-6 Millió*, Két kisebb leánykát vagy
„Ogyes szabásznő".
Önzetlen, megértő, tartós
fiút kitűnő, teljes ellátásismeretséget kötne intellisal, zongora használattal
Állást n y e r :
gens, mélyérzésü asszony
felveszek. Dugoaics-u. 21,
vagy leánnyal szigorióU
Keresktdösegécl, ki a ftl- Kopaszné.
orvos. Leveleket .Uri diszTeljes eliatasra elfogad 2
szer- és csemegeszakmákréció" jeligére kiadóba. F
középiskolai
tanulót
vagy
ban teljes jártassággal bir,
egyetemi hallgatót uri csatöbb évi gyakorlattal renHelyiség:
lád, zongorával. Gondos
delkezik, felvétetik. Garai
Belvárosi üzlethelyiség forEmil, Kelemen-utca 5. Ft ellátás garantálva. Vitézutca !S BZ., II. em. ajtó 3. U galmas helyen átadó. FelErősebb fiu kifutónak felvilágosítást ad Varga vasTeljes ellátást kaphat kivétetik. Garai Emil, Kelekereskedés, Kállay Albertsebb diákleány Szakállnál
men-u. 5.
FI
u. 4. Telefon in-89.
1
és 2, esetleg három diák
ManikürözAnó
felvétetik
Keresek
bérbe
egy
fatelepSchranznál,
Boldogasszony
Hotfmanné nőifodrász Üznek való telket .Fatelep
sugárut 10, 1 em.
F
letében, Hid- utca.
1
F" jeligére.
F
Tudatom a nagyérdemű
Nagymunkást elsőrendűt
közönséggel,
hogy
IskolaVendéglőt
bérbe
vagy
elfelvesz Kojits M. uriszabó,
it. 10. szám alatt érkezdét
számolásra keres özvegy
Somogyi u. 15.
2
nyitottam, melyben háziVarga Józsefné, ujszegedi
Intelligens nö gyermekek
asan készített ízletes koszvigadó
U3
mellé felvitetik. Boldogtot jutányosán adok. Aboasszony-sugárut 17, VérElveszett:
nánsokat felveszek. Nagyté^
2
érdemű közönség b. párttillo, tak két cserép viráPróbakisasszonyt felvesz
fogását kéri özv. Görög
gom, nyomravezetőnek juReich Erzsi, somogyi-u.22.
Lászlóné.
F
talom. Frank, SomogyiNapszabót, inast felvesz 1 Két dtak teljes ellátást kap. u. II.
F
Seiler Mihály és Fia, KálSebes, Polgár-u. 20.
lav Albert-utca.
Uricsalád elvállal egy, esetHaromtagu családhoz min- i leg két középiskolai leányt
1
denes felvétetik. Erdős,
teljes ellátásra. Mikszáth
Feltámadás-utca 30, H. 9. F i Kálmán-utca 8.
Gyermekgondozásban jártas komoly nőt keresünk
Ingatlan:
egy 6 éves és egy 7 hó- j
Maros-utca
AJ. számú ház
napos gyermekhez, esetleg
szabadkézből eladó. Véóvónőt. Bővebbet Szegfütelár lo.ooo aranykorona.
u. II.
F2
Tudakozódni Magyar HirK t l é m e n u t c a 7.
Fehérnemű variónó és tadető
Irodában, Iskolanulóleány felvétetik. Katzutca 20.
M3
mayer, Petőfi Sándor-suKis maganhazakat keiesek
gárut 3S. Mám.
F
megbízóim részére 20—70
millióig, lehet örökös lakásAlltat kerea:
sal is. Gaál orsz. iroda,
Varrónő ajánlkozik hazak1 liter Kékkúti természetes
i
Óriási választék fonalakhoz. Cim: K- Czecz K. Kigy6-u. 7.
Eladó a Hétvezér-utca 5. ban Szegedvidéke legna- szénsavas ásványvíz 500'<
virágüzletben
korona Rőmernét.
FI2
sz. alatti magánház. Tuda- gyobb fonálházában, DuGyakorlott gyors- és gépgonica-tér I.
FI2 i Zománcedények és házkozódhatni
törvényszéki
írónő állást keres. Megkapusnál.
U1
Paprikatermelők ! Megér- tartási eszközök legolcsóbkereséseket .Szeptember"
4
kezett a paprikaspárga. ' ban Ottovaynál.
Pénz:
jeligére kiadóba.
M2
Legolcsóbbanbeszerezhető
Paprikatermelők 1 MegérTeljes munkaerejű tí-lisBokor János cégnél, Pap- kezett a paprikaspárga.
Belvárosi Bauk jutányosán
tás tisztviselő állást keres.
rikapiac sarkán.
4 . Legolcsóbbanbeszerezhető
nyújt rövid és hosszabb
Cini » kiadóba''.
U3
Bokor János cégnél, Paplejáratú kereskedelmi hiÚtlevélbe, igazolványba
4
teleket.
F9 fényképek leggyorsabban, rikapiac sarkán.
Tanulót keres:
Zománcedények remek válegolcsóbban Auer fivérekIpari m u n k a :
Tanuló varrólányok felvélasztékban Szántó Józsefnél, Kölcsev-ulca 8. F9
tetnek. Frank Piri, Somonél, a hatósági huscsarnok
Még
mindig
a
legolcsóbb
I
Lukács műszerész, írógép,
gyi-utca l l , II. 8.
Ml
mellett.
M6
Pettyes francia batiszt 20
varrógép és kerékpár javíjó családból való fiu taezer.
Kartonok
20
ezer.
tóműhely Valéria-tér 7. U9
Kereslet:
núidnak felvétetik KonilósiSárga vászon 20 ezer. LegTessék elolvasni! Férfi-,
nitt Kárász-u. \i.
F2
újabb
virágos
grenadin22
Minden
régiséget Igen manőikalapok alakítását, javíKözépiskolát veszett tiu
ezer. Sifonok és vásznak
gas áron készpénzért vesz
tását
gyorsan
szakszerűen
tanulónak felvétetikHirschl
22 ezer. Divatos delének
Szalay, Gizella-tér. U8
Testvérek. Dugonics-tér. F2 készít leszállított árban
22 ezer. Sotlls női szöveVeszek bútort állandóan.
Mencz
Károly
és
Fia
meJobb csaiaüból vaiO tiu tatek
25
ezer.
Jó
kanavász
Mareit-u. 7.
F5
nekült kalaposok, Dugonulónak jó fizetéssel azonnics-tér 12 iNspló- ház). Jó ágy huzatra ¿8 ezer. Férfi
nal felvetetik. Máv Foingzefirek 26 ezer Duplat f t g t l bármily mennyimunkáért számtalan clisgyasztási Szövetkezet, Va- . meiés. Üzletem déli órák
széles női szövetek 35
ségben, férfiruhát, fehér
léiia-lé 4.
F j han is nvitva
ezer. Kamgarnszövetek 50
iemüt a legmagasabb
F
ezer. őszi és téli velourok
árban veszek. WeissenEllátás:
195 ezer. .Versenyáruház",
berg, Szeged, Attlla-a 8.
Órát nagyon olcsón jóti állás mellett javit Pásztor, Református palota, gőzkönyveket
Szent István Étkezdében
fürdővel szemben.
3 Szépirodalmi
Szt. István-tér 6.
FI
veszek a legmagasabb ár- t
Szeged, Madóch-utra 1. sz.
Szőrmét legjobb kivitelben
alatt kitűnő friss és olcsó
Levélpapír reklámárak: ban. GrQnwald könyvke- i
fest Várady Testvérek mühaziasan készített reggeli,
1610, 25'JO, 400", 7ü00 ko- reskedése, Báslya-u. 16. 1
feslők Dugonics-tér 12. F5
ebéd, vacsora kapható.
rona M|i0-es mappákban
Bútor:
Egyetemi hallgatók és a Legszebb kivitelben vallal
és ezenkívül is nagy vákina. japán, selyem gobediákság kedvezményben
lasztékban. Hungária Anti- i „ílavonia" tömörfa, mülin szobafestést, mázolást
részesülnek.
F4
quarium könyv- és papír- \ bútor hálószobák, ebédlőkereskedés, Batthyány-u.
berendezések Schaffer
Négy diákot teljes ellá- jutányos áron. Kiss Rezső
festő, Bécsi-körut 10. FI
2, Kass-kávéház mellett, Testvéreknél, Kossuth Latásra elvállal [uri család.
jos-sugárut.
5
Szűcs-utca 10.
. 3 Ugyanott tanonc felvétetik. Stefánia oldalon.

M á r m o s t vegye m e g

tankönyveit
ENDRÉNYINÉL

Kedvező
fizetési feltételek I !

Bútor. Eladó : Modern világos hálószoba, diófaháló, j
egyes szekrény, ágy, asz- !
tal, székek, konyhakredenc, t
ottomán, hegedű tokkal.
Margit-u. 7.
Fl j
Remek bútorok állandó kiállítása Kertész Sándor ;
miiiparos bútoráruházában '
Feketesas-utca.
1!
Háló, ebédlő, uriszobabu- |
tor legolcsóbban Kocsis 1
müasztalosnál, Horváth Mi- '
háty-utca 7
R !

Varrógépállványok kiárusittatnak Szántó József zománcedény üzletében, hatósági huscsarnok melleit;
M2
8 millió koronát kap havonta háztartásra, ha ICO—
120 millióval társul közreműködésével vagy anélkül
nagy üzletkibővitéshez. Levelet .8 mill. háztartásra"
jeligére a kiadóba
»
Legolcsóbb harisnyafejelés
és stoppolás. 3 párból 2
pár, kiváló erősen és^tarKQlönfé é k :
j tósan készül. Petőfi Sándor-sugárul 52, II. emeBöhm-paradicsom a legFl
jobb és a legfrissebb, lel 10.
25 kilón felül házhoz ] Nézze meg a fővárosi festők kiállítását Tisza L.szállítjuk legolcsóbb napi
F2
áron. Tel. 207.
M2 \körut 69.
Perzsaszőnyegek a legjobb ; Öröltetök, darálók figyelkivitelben állandóan kap- i mébe! Li golcsóbban, leghatók és rendelhetők Oá- j jobban a Neumayer Albor keleti szőnyeg- és föftli malom őröl. F22
textilszövőde Szent István- ' Jegyezze meg magának,
tér 6 Telet. 974.
F2 j hogy a legjobb vidéki vaj
Háziasszonyok legolcsóbb
is 2—3 napnál régibb, mint
legjobb bevásárlási forráa Központi Tejcsarnok
sa : Szegedi Gazdák .Hanfiókjaiban forgalomba hogva* Szövetkezete. F12
zott vaj, mert a vállalat
Elsőrendű fűszer-, csemeeste fölöz, éjjel köpül és
geáru legolcsóbb napi árreggel már árusittatja illaban Rőmernél Dugonicstos friss vaját.
2
tér.
Fl2
Eladó karikahajós varróliM 0 koronáért kg-ként
gép, modern háló, többféle
bakancsok eladók. Boldog- bulor. Maros u. )5.
2
asszony sugárut 40. F2
Eladó: lstállójészol 6 m.
Legújabb Oszt-téli nöi es
hosszú, szénaráccsal, streileány felöltök készen és
fákkal, kocsisággyal; egy
mérték után rendelésre, jó bicikli és régi jó zsinblúzok, zsem perek, férfi dely Rókuson, Zákányés női gyapjúszövetek leg- utca 25.
^
olcsóbb áiban I Reményiné
divatáruháza főposta mel- Paprikatermelők 1 Megérlett
9 kezett a paprikaspárga.
Legolcsóbbanbeszerezhető
Friss szedesü ugorkát, pap- Bokor János cégnél, Paprikát, tököt káposztát, pa- rikapiac sarkán.
4_
radicsomot télire csak a
Zongora, hosszú, jókarban
Böhm-féle kertgazdaságtól
lévő, Streichel gyártmányú
vásároljon. 25 kg.-on felül
eladó. Vitéz-u. 15, földházhoz szállítva. Legol- szint 4.
4
csóbb napi áron. TeleFajnyulak, ezüst es belga,
fon 207.
M4
ketreccel eladók. PuskásFekete überciger, két téli
ai. 9.
F
férfikabát eladó. LengyelEladó: Jégszekrény, ajtók,
u. 27.
U ' asztalak, satu, cselédágy.
Eladó: Németkocsi, pa- í akácfák. Lengyel-u. 6. F
rasztkocsi,
szecskavágó,
Eladó« 8 hónapos sertéSándor utca 25.
U3 i sek. Petres-u. 3, ajtó 3. M2
Gyönyörű sublódok 800 ' 30 kereszt buzaszalma Szoezertől, szekrények, vitri- molyában eladó. Tudakonek másfélmillióért Sza 1 zódni Középkikötősor 12,
Újszeged.
M3
laynál, Gizella-tér.
U

Csemege-, fűszer- és vegyes-

kereskedők!
Ezennel értesítjük, hogy
Takaréktár

utca

1. sz. alutli

fiókunk

Tisza Lajos- körút 55 „
„
a mai naptól keidve viszontárusi ók részére
is kiszolgál megfelelő árengtdménryel mindenkor friss, utolérhetetlen

I a fea-vajaí.

Tehát nem szükséges most már vidékről
vajat hozatni, mert sokkal frissebb állapotban, olbsóbban beszerezhető helyben.
Ugyancsak megkezdjük

trappista sajtunk

ju'ányos viszontárusitói ár melletti
tását is.

árusi-

Központi Tejcsarnok
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részvénytársaság.

