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K ü l ö n f é l e érzékenységek.
Ma még nem lehet teljes bizonyossággal
megállapítani, hogy okos dolog volt-e negyvenkeités ágyúval lőni bele a panama-ügybe,
amelynek eddig csak ártatlan próba-srapnelljeit
látta a közvélemény. Hogy Esküit Lajos bolond-e, vagy sem, azt eddig is ki üthették
volna, akkor is talán inkább a védőügyvédek,
akik a btkv. életbelépte óta mindig ezt a mentőhorgonyt szedik elő, amikor már minden kötél
szakad. Most ők tiltakoznak a legjobban az
elmeszakértők akcióbalépése ellen s megteszik
lángésznek a folytonos forradalmak eme fölvetettjét, zavaros idők tipikus karrier-csinálóját,
akinek hvatali állásáról, előképzettségéről se
kapunk hiteles adatokat. Micsoda mélységes
erkölcsi eltévelyedés, hogy ez az ember politikai
rehabilitációt követel azután is, hogy szinte
kéjjel hangsúlyozza folytonos panamázását s
magyarázatul azt adja elő, hogy a többiek is
ugyanazt csinálták, mégis tovább szerepelnek a
politikai fórumon. Eskütt Lajos érzékenysége
csak a rehabilitálás zátonyán akad meg, fejét
továbbra is fölemelve hordaná ama régi származású megállapítás, de ma a legjobban érvényesülő elv alapján, hogy a pénznek nincs
szaga. Bizonyára jobban látja nálunknál (hiszen
tettekkel tényező volt benne), hogy a pénz a
legerősebb természetű pántlikagiliszta, minél
jobban terjed, annál áhítatosabb tisztelet veszi
körül s a származása iránt már senkisem
érdeklődik. Mihelyt a parvenü, a gyomorra és
nem a válogatott erkölcsre he'yezve a fősúlyt,
dús asz'alt tart s szabad bejáratot biztosit
melléje mindenkinek, már megbontotta azt a
rendet, amelyben a magukra maradt kevés
finnyásak a lenézettek, az élhetetlenek.
— Kisebb kamatláb, de biztos éjszakai nyugodalom, mondta régen, uj bankok hemzsegése
idején, a szegedi kispolgár, akit n°m szívesen í
követ a hirtelen meggazdagodni akaró ember. Eskütt Lajos éjszakai pihenése azért zavartalan
volt, ő nemcsak előre való megfontoltsággal
lépett a panama arénájába, hanem magával vitte
a fotografáló masináját is. Számolt vele, hogy
a dclgok egyszer kipattannak s akkor ő eljátszhatja a Dugovicti Ti usz szerepét, hacsak nem
gondolja meg magát a török s kiegyeznek.
Értjük is, nem is, Nagyatádi érzékenységét,
bár emlékeztet a svábra, aki azzal megy haza,
hogy negverték a kocsmában.
Gyere vissza, mondja a fia, (ezúttal Bethlen)
hadd látom azt a vakmerőt.
A kocsmában aztán odaáll a Michl elé.
— Te verted pofon az apámat?
— Én.
— Próbáld még egyszer.
A vén svábot irtóztatóan képen teremii Michl,
maga az apavédő f u is összerázkódik tőle.
— Hihetetlen vakmerőség, mondja. Próbáld
csak még egyszer.
Elcsattan a második nyakleves is, amire
sürü fejcsóválások közt azt mondja a fiu.
— Gyere haza, apám, hagyjuk itt ezt a goromba frátert, mert még kikezd veled.
Nagyatádi is elég régóta tartja jégen az érzékenységét, ráncigálták eleget az Eskütt-ügyben, hol a földbirtrokreform körüli kijelentései
előtt, hol azok után. Az élelmes kisgazda, akit
kényes urak lassan-lassan kénytelenek voltak
magukkal egyenrangúvá fogadni, nemcsak fogalom lett, hanem egyaránt országos tekintély
(ott, ahol) és országos figura, akinek láthatatlan
erőket tulajdonítottak s aki a magyar paraszt
gőgjét, szükkeblüségét, telhetetlenségét talán
öntudatlanul, de a végsőkig kifejlesztette. Kinek
volt az ő uralma alatt jó dolga ? Csak a termelőnek, aki négyszázezer koronán felül verte
fel a buza árát s indokolásul csak azt tudta
elhebegni, hogy drága s csizma is. Az a csizma,
amiből három, vagy négy évenkint vesz egy
párt. Nagyatádi volt az a titokzatos talizmán,

tatu, VBgy Is'en tudja micsoda, akinek minden
kabinetben részt kellett vennie, aki nyomban
fenyegetőzőit, ha csak a nevét is emlegették,
maguk közé szedték a politikusok tisztán azért,
mert „ilyennek is kell lenni", aztán hatalommá
fejlődött s n a udvarolni kell neki, m nt a szeszélyes primadonnának, aki az előadás biztonságát veszélyezteti.
Hogy most érzékenykedik-e, vagy sem, az

hidegen hagyja az országot, ezt intézzék el
azok, akik a pártérdekek és az ország érdekei
köiött vélik még mindig a boldogulás kapcsolatéit megtalálni A panama-ügybe azonban
erőteljesen kell belevilágítani, mert az a konszolidáció előrehaladását jelenti. Fáj-e, vagy sem
az operáció, mellékes. Egyszer hotzá kell nyúlni,
főleg mielőtt túlságos gennyedésbe megy át
a seb.
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Nagyatádi m a r a d .

O
Budapest,
augusztus 29. A politikai köröket
még rcindig nagyatádi Szabó István földművelésügyi miniszter elintézetlen lemondása ftglalkoitfcija legintenzívebben, pedig — amint az
elfrelathiíó volt irár az első pillanatban — ,
ez a 'enondás nem is voit zcha túlságosan
komoly. Kötelező gesztus volt csupán, kiszámított formaság, f melynek következményeivel tiezlátan veit az is, aki megcsinálta, az is, aki
végigízt mlélte. Mert nagyatádi Szabó István
személyére szüksége van Bethlen
István kormányánsk. Nagyatádi Szabó István — mint
cégér — az úgynevezett agrárdemokráciát jelképezi, mint kikiáltó, a kisgazdákat csődíti az
egységes párt mutatványos bódéjába.
Nagyatádi Szabó István az Eskütt-tárgyalés
után lemondott, mett le kellett mondania,
Bethlen István pedig mindent elkövet, hogy ezt
a lemondást visszavonassa vele, mert vissza
kell vonatnia. A földművelésügyi minisztert és
a miniszterelnököt nagyon nélkülözhetetlenné
lette egymás tzámára az egységes kormányzópárt politikája. Ezért vállalt közösséget a földművelésügyi miniszterével a kormányelnök és
ezért fogja nagyon gyorsan visszavonni Szabó
litván azt a bizonyos lemondását. Aztán, ha
jól megy, marad minden a régiben.

Beth'en, Szabó és Peathy hosszasan tárgyaltak ezután az Eskütt ügy politikai következményeiről. A tárgyalás délu án két óráig tartotl.
A földmivelésügyi mkiszter és az igazságügyminiszter egybehangzó nyilatkozatai szerint arról tanácskoztak, hogyan leheine nagyatádi Szabó Istvánnak alkalmat és módot
adni arra, hogy ott, ahol ellene vádat emel ek,
megvédhesse a maga igazát, hogy nyílatkozhassék Eskütt Lajos vádjairól. Az igazságügyminiszter egyébként megcáfolta azt a hireszteléit
is, amely szerint utasítást adott volna az Eskütt-ü*yben szereplő ügyésznek, hogy kérje
Eskütt Lajos elmebeli állapotának megvizsgálásá\ Határozottan kijelentette ezt is, hogy a
kormány tag;ai elintézettnek
tekintik ezt az
ügyet, többit nem is tanácskoznak róla, a miniszterelnök vasárnap Genfbe utazik és —

Nagyatádi

természetesen

marad...

Az Igazsdgügyminiazter Pécsett.
A Pécsett időző Pesihy Pál igazságügyminiszter csütörtökön délelőtt 11 óra után a
kirá'yi Ítélőtábla fogadószobájában fogadta a
pécsi birói, ügyészségi és az ügyvédi kar tisztelgő küldöttségeit. A pécsi birói és ügyészi
kar nagyszámú küldöttsége élén Félix Antal
királyi ítélőtáblai elnök üdvözöl e az igazságügyminisztert pécsi látogatása alkalmából. Pesthy
Pál igazságügyminiszter válaszában hangoztatta,
hogy mindenkor igyekezni fog a birói és
ügyészi kar érdekeit előmozdítani. Az ügyvédi
kamara küldöttsége részéről Szuly János kormány főtanácsos üdvözölte az igazságügyminisztert.

Bethlen István miniszterelnöknél pénteken
délelőtt többrendbeli kihallgatás volt. Megjelent nála Nddessy
Imre országos főkapitány,
akinek az Erzberger-üty miatt támadt elég
súlyos differenciája a közvéleménnyel. A főkapitány után Pesthy
Pál igazságügyminisztert
fogtdta a miniszterelnök, majd nagyatádi Szabó
Istvánnal tanácskozott hosszasabban.
A földmivelésügyi miniszter nagyon rossz
— Nagy gondjaim vannak — mondotta
színben van. A ninisz'erelnök előszobájában válaszában az iga. ságügyminiszter — az ügypanaszkodott, hogy egészségével még mindig védség helyzete miatt. Ma sem rózsás a helynincs rendben. A láza ugyan elmúlt, de azért zetük, de a jövőben igen szomorúnak Ígérkezik.
gyengének érzi magát. Kijelentette azt is, hogy Nagyon hálás lennék, ha az ügyvédi kar eszlemondását még nem vonta vissza, de nincs is méket adna, hogy miként lehetne segileni.
szükség arra, hogy visszavonja, mert hiszen a Végül kijelentette, hogy az ügyvédség érdekeit
miniszterelnök még el sem fogadta azt. De ( megvédi és azt mindenkor támogatni fogja,
azért még szüks-g van bizonyos tárgyalásokra • mert teljes megértéssel van az ügyvédi kar
a helyzet tisztázása céljából.
I hivatása iránt.

S m i t h f ő b i z t o s h a r m a d i k jelentése.
Budapest,
augusztus 29. Smith Jeremiás, a Nemzetek Szövetségének főbiztosa elkészítette harmadik jelentését, amelyet a magyar pénzügyek újjáépítéséről a Nemzetek Szövetségéhez terjesztettbe
1924 julius hónapjáról.
A jelentés megemlékezik a Magyar Nemzeti
Bank működéséről és az újjáépítési kölcsönről,
majd a magyar pénzügyi helyzettel foglalkozik.
Elmondja a jelentés, hogy a magyar korona zürichi
jegyzése julius hó folyamán csak kis mértékben
ingadozott. A svájci frank aranyértékében hirtelen
mutatkozó javulás Budapesten a dollár árfolyamának állandó hanyatlásában nyilvánult meg, amelynek következménye, hogy a papírkorona és
az aranykorona közötti értékviszony julius hó
folyamán két százalékkal javult. Ennek a javulásnak a következményei azonban nem voltak kívánatosak, noha bizonyos körök meg voltak
elégedve, hogy a magyar korona javult. A Nemzeti Bank el határozottnak látta az időt arra, hogy
a koronát valamikép stabilizálja. De nem volt
könnyű meghatározni azt a pontos árfolyamot —
mondja a jelentés —, amelynek elérésén a korona

stabilizációjának bekövetkezni kellett. Három különböző megoldás kínálkozott: vagy meg kell állítani a korona ingadozását és az árfolyamot az
akkor mutatkozó helyzetben stabilizálni, vagy olyan
árfolyam elérésére kell törekedni, amely gyakorlatilag megfelelőnek bizonyul anélkül, hogy zavart
idézne elő, vagy pedig végül megkísérelni a magyar korona belső értékének megerősítését és a
koronát azután stabilizálni. Az első megoldás mutatkozott célszerűnek és azután majdnem váratlan
körülmény folytán változott az eset. Julius harmadik hetében a magyar korona Zürichben és más
piacokon kiugrott. A korona svájci árfolyama megmaradt 69 en annak ellenére, hogy más piacokon
a magyar korona zürichi paritásához viszonyítva
67 és fél volt.
Ekkor szükségessé vált, hogy a zürichi jegyzés
alkalmazkodjék a többi piac jegyzéséhez, nehogy
még mindig indokolatlanul erősen reagáljon a korona zürichi jegyzéséhez.
A jelentés megállapítja, hogy a pénzpiac erősen
javuló irányzatot mutat. A korona stabilizálása
julius 27. és 31. között megtörtént azzal az előny-
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nyel, hogv a korona értéke a fonttal
szemben
stabilizálódott, ami szintén nem jelentéktelen eredmény. Augusztus 1-től kezdve a Nemzeti Bank
minden rendelkezésére álló eszközzel arra fog törekedni, hogy a magyar korona értékét az angol
font 346 ezredrész középárfolyamán stabilizálja.
Amennyiben ezzel az aranykorona árfolyamát stabilizálták a papirkoronához viszonyítva, elérték a
célt. Az osztrák korona Londonban ekkor mutatta
az angol font legjobb érmeértékét. Ebben az irányban tehát a magyar
korona is automatice
értékűvé fog válni az osztrák
koronával.

A lisztviselői kérdés nehéz gondját a kormány
még mindig nem tudta megoldani. 1923. évben
elméleti képzettséggel bíró közigazgatási tisztviselő
28.543 volt, mig 1924-ben 33.883, ezek az adatok
természetesen Csonkamagyarországra vonatkoznak,
aminek oka a háború, azután a trianoni békeszerződés folytán más országokhoz csatolt részen
alkalmazott tisztviselők visszatértek Magyarországba s ezekről is a magyar államnak kell gondoskodni.
Az újjáépítési terv szerint a tisztviselők számát
15000 fővel apasztani kell. A jelentés megállapítja,
hogy a kormány számos behozatali tilalmat megszüntetett, továbbá megtett minden olyan intézkedést, melyet annak idején az újjáépítés keresz-

egyenlő
Az uj

rendszernek még az az eredménye, hogy a valuta-
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a legkisebb
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tülvitele érdekében tervbe vett.
Végül beszámol a jelentés arról, hogy május
31-ike óta a magyar korona értéke kereken 25
százalékkal emelkedett. Az árak azonban nem
mutatnak csökkenést.
A munkanélküliség bizonyos mértékben emelkedett, de a kormány célszerű intézkedésekkel
enyhíteni fogja. Legfontosabb tény az — mondja
a jelentés —, hogy nagyon kielégítő haladás észlelhető a bizalom helyreállítása felé nemcsak a
belső, hanem a külső viszonylatban is s igy az
újjáépítési tervet, ha sikerül keresztül, vinni a
belső helyzet Magyarországon állandósulni fog.
Ennek jelei már szemmel láthatólag mutatkozni kezd.

állapítható, hogy az idegen valuták és devizákban
való jogos igényeket illetőleg a magyar korona
piacának normális és egészséges helyzete teljesen
helvreállt.
A jelentés foglalkozik az aranykorona kérdésé- Vasárnap a szegedi munkásnők tüntetnek a háború ellen
vel. Megállapítja, hogy mindaddig, mig a font
és az örök béke mellett.
Londonban eléri paritását, ingadozni fog az aranykorona a paplrkoronával szemben. Különös neSzeged, augusztus 29. (Saját
tudósítónktól.)
ban a szegedi nők veszik ki legelőszőr részühézség mutatkozott e tekintetben a tisztviselők Emiékezeles még az a nagyarányú, impozáns ket a háborúellenes
tiltakozásban,
amennyiben
fizetésénél, mert a korona javulásával az arany- Ityüiés, amelyet mintegy tiz nappal ezelőtt tar- most, vasárnap
délután négy órakor rendezik
korona értékének pontos kiszámítása alapján 16
Munkásezres szorzószámot kellett volna megállapítani s tottak meg a Vigszinpad helyiségében és ame- meg béke-gyülésüket a Maros utcai
nagytermében.
az ilyen körülmények között való fizetés augusztus lyen a szegedi munkásság és progresszív pol- otthon
hónapra lényegesen kevesebb papirkoronát ered- gárság nagyszerű keretek között tüntetett az
A szegedi nők háborúellenes tiltakozó gyűléményezett volna a tisztviselők részére. Ezzel szem- örök béke gondolata mellett. Eit a tiz nap sére Stern Szeréna érkezit le a fővárosból, aki
ben az árak nem mutattak csökkenést, sőt bizo- előtli gyűlést Szegeden párhuzamosan rendez- elismerten régi, meg nem alkuvó harcosa elsőnyos emelkedést. Az állam és a tisztviselői vi- ték az ország tCbbi városainak téte-gyülésé- sorban a békének és minden szociális gondoszonylatban bizonyos mértékben előnyösnek lát- vei, amelyeken a szociáldemokrata párt parlaszott az illetményeknek előre meghatározott időre menti frakciójának egy-egy tagja ismertette a latnak. A gyűlésen egyébként közreműködik a
Munkás-Dalárda,
valamint szegedi
aranykoronában való megállapítása. Ez által nem- háború borzalmait és a béke eszméjét. Ezeken Szegedi
munkásnők
fogják
elszavalni
Várnai Zseninek
csak a szorzószám okozta nehézségeket lehetett
volna elkerülni, hanem a tisztviselők is megtalál- a gyüléteken az ország munkássága szinte erre a gyűlésre írott alkalmi költeményét. A
ták volna azt, hogy megélhetési viszonyaikban egyeilen hanggal jelentette ki, hogy egy el- nők békegyüléte iránt már most igen nagy
az összes érdeklődés nyilvánult meg és igy a jelek
mutatkozó ingadozások kockázatát viselik. Bármilyen fövendő háború kezdetén megállanak
szorzószám — kivéve az aranykorona valódi érté- gyárak gépet,
egyetlen munkás sem fog dolszerint ez a gyűlés is impjzáns keretek között
kének megfe'elő átszámítást — nyilvánvalóan gozni a háború
érdekében, a szervezeit mun- fog lezajlani.
emelte a költségvetés kiadási tételeit. Erre nézve kásság
általános
sztrájkkal
felel a gyilkoló
vonakodtam elfogadni azt az alapot, amely végre háborúnak.
eredményként előállott s lényeges inflációt eredA kisebbségi kérdés
Az örök béke érdekében az egész világon
ményezett volna.
nagy tömegek moidulnak meg és ez a jelenaz
interparlamentáris
konferencián.
A pénz és hitelnemü fejezetben megállapítja a
főbiztos, hogy julius hónap nem mutat változást, ség szín e napról napra nálunk is nagyobb
Bern, augusz'us 29. Az interparlamentáris
a pénz és érckészlet állandó javulást mutatott. kereteket ölt. A csak nyomorúságot, borzalmat, unió ülésén a magyarok és a németek részéről
Ezután várható, hogy a Nemzeti Bank inkább vért és halottakat jelentő háború ellen ez el- a kisebbségek vídelmére elhangzott felszólaláfogja a termés értékesítése számára megfelelő múlt hetekben tüntetést rendezett az egész soknak az lelt az eredménye, hogy az általános
szocialista
tőkét biztosítani. A magyar korona stabilizálódá- ország munkássága, mig most a
vitát vezető Burton amerikai kipmelö záróízssának jelei mutatkoznak és mutatkozni fognak, ha nők, munkások és intellektuellek mozdultak meg
a hitelélet tetemesen enyhülni fog a külföldi se- a béke gondolatáért.
A négy éves világháború vaiban csak a kisebbségi kérdésről szólt. Elismerte
gítség révén. A főbiztos jelentése a kincstári borzalmaiból tapasztalhatták a nők is, hogy a kérdés óriási horderejét és felszólította az érdepénzügyi műveletek szakaszában beszámol arról, a háború nemcsak a férfiakra
hoz szenvedést kelteket, hogy kövessenek el mindent, hogy ezt
hogy az újjáépítési kölcsön biztosítására lekötött és borzalmat, hanem meg kell szenvedniük az az égető kérdést himarosan eredménnyel oldjövedelmek — noha csökkenést mutat a juliusi
hassák meg.
eredmény juniussal szemben, de még igy is fölös- itthonmaradt nőknek is, akik férjeiken, gyermekeiken
és
apáikon
kivül
még
két
gyönge
leg van, amit a főbiztos a kormány rendelkezésére bocsájtott, amivel a költségvetés augusztusi kezük munkáját is oda kell adni a hábotu
Franciaország amerikai adóssága.
molochjának.
deficitje fedezetet talált.
Páris, augusztus 29. A Newyork Herald jeA jelentés 5. szakasza a kereskedelmi kérdésnek
A szociáldemokrata nők most a férfiak im- lentése szerint Washingtonban nyilvánosságra
van szentelve. Megállapítja a főbiztos, hogy a pozáns tüntetése után meginditotlák mozgal- jutott, hogy Mellon
államtitkár franciaországi
f. év kereskedelmi mérlege a mult év első felével mukat a háború ellen. Sorozatos
gyűléseket tartózkodása alatt érintkezésbe lépett a francia
szemben jelentős javulást mutat, mert 1923. év
a béke érdeké- pénzügyi világ mértékadó egyéniségeivel. Valóelső hat hónapjában a behozatal 96.5 millió rendeznek az egész országban
ben.
Az
elmúlt
vasárnap
a
fővárosban
jöttek síinü, hogyha Franciaország a Ruir-kérdást
aranykorona volt, mig 1924. év első hat hónapjában a behozatal 577 millió aranykoronára össze a nők, mig a legközelebbi vasárnap akon illetőleg te jesíti a francia bankárok kivánsígait,
csökkent és kilátás van rá, hogy tovább fog a vidék minden jelentős városaiban megrende- akkor az U íio igyekezni fog a francia adóssázik béke-gyüléseiket. A vidéki gyűlések sorai- got hosszú lejáratú megegyezéssel
csökkenni.
rendezni.

H o r g e r Antal uj könyve.
Emerson mondja
meg a szavait

Shakespeareről,

és akkor

vérezni

fognak.

hogy

vágd

Igen, ez

igy igaz, a szavak élnek. Vannak ősi szavak,
amelyeknek ódon lelkében ázsiai mélabú borong,
vannak fiatal, kamasz szavak, amelyek a vergődő
külvárosi szegénység szagát hordozzák, vannak
jött-ment. sehonnai szavak és vannak igék, amelyek az Óperencián túlról valókés vannak csinált,
sőt mondvacsinált szavak, amelyek az élet ize és
színe helyett a lombikot éreztetik veled.
A szavak története az ember története és ezért
én a valódi nyelvészetet tartom a legemberibb tudománynak. Mert az igazi nyelvészet alapjában
és tulajdonképen lélektan, sokkal bensőségesebb
és eredményesebb, mint az a kísérleti micsoda,
amelyet Fechnerék kezdettek.
Maga prof. Siegm. Freud is legszebb és legérdekesebb ötleteit nyelvészeti tanulmányainak köszönheti, gondoljunk csak a sikamlós viccek
pszihológiájára 1
A magyar szavak történetének ma egyik leglelkesebb és legérdemesebb kutatója és tanítómestere Horger Antal, a száműzött kolozsvári egyetem tanára, akinek a nyelvtudomány
alapelveiről
szóló alapos és vonzó könyve egyike lett a modern magyar nyelvtudomány standard munkáinak.
Uj könyve (Magyar

szavak

története.

Közérdekű

magyar szófejtések gyűjteménye.^ mindenkinek
szól, aki előtt kedves ez a mi édes honi nyelvünk,
de különösen írók, tanárok és tanulók forgathatják sok tanulsággal és nagy gyönyörűséggel. Horger Antal azok közé a magyar tudósok közé tartozik, akik tudnak irni és pedig jól és érdekesen.

I

Könyve sokkal jobban vonzott és lekötött, mint
a legtöbb mai regény, amelyet szakmányba írnak.
Egy okos és kedves egyéniség derűs és nyájas
hangját hallom e könyv minden egyes lapján, minden nagyképűség nélkül és mégis tökéletes tudással és pontossággal cseveg és én a végén veszem
csak észre, hogy mennyi sok mindent tanultam,
uj dolgokat" is, rurcsaságokat is és gazdagabb lettem számtalan tudnivalóval, amely egyúttal útravaló is irodalmi tarsolyomba.
Hány szó van, amelyet használtam és amelynek
igazi eredetét és való jelentését csak most hallottam tőle. Mennyi kaland és élmény, amelyeken
a szavak átmentek, mennyi viszontagság és átváltozás, mennyi vándorlás és csere I
Horger Antal könyvéből megtudod például, hogy
a szivar-1 Vörösmarty Mihály ötletének köszönheted, aki maga is szenvedélyes dohányos, 1837ben használta először. És megtudod, hogy az
irodalom szót Szemere Pál, a jeles szonettista
ajánlotta Szemere Bertalannak, a nagy államférfiunak 1839 ben, miután évekkel azelőtt Élet és
literatura
cimen szerkesztett folyóiratot. (Lám,
Szabó Dezsőnek már nem kellett az idegen szó
megfelelőjéről gondolkoznia.) Az se érdektelen
ám, hogy erre a műveltségi fogalomra egyedül a
mi nyelvünkben van eredeti szó. (És ezt nem
veheti el tőlünk se a balkáni, se a nyugati tatár!)
Móra Ferenc verses könyvének a címe szeget
ütött sokak fejében. Miért: Könyes könyv ? Hát
azért, mert Móra Ferenc jól ismeri a régi magyar
nyelvet, amelyben bizony sokáig könyü volt a
könny, sőt könyv is volt régen és még Vörösmarty hires bordala is azt énekeli, hogy a hölgy:
„hazug szemében hord mosolyt és átkozott kö-

nyüt." Milyen érdekes, hogy a fukar szó a Fuggerből származott és hogy a tündér szó eredetileg
mulandót jelentett. (Tündér
szerencsénk kénye
hány, vet, játszva emel s mosolyogva ver le —
mondja a Közelítő tél költője.)
Hát az nem furcsa, hogy Orgovány eredetileg
orgonavirágot jelentett ?
Hogy a hölgy tulajdonképpen menyét volt, a
trágya pedig — csemege ?
A tanár,

vagyis aki a tant

árasztja,

1833-ban

született Fogarasi János fejében, de kezdetben
doktor volt és csak három év múlva habilitálta őt
Bugát Pál, az orvos, akinek annyi sok különös
madarat és bogarat köszönhet a mi szép nyelvünk,
így például a fülbeget és a bilcsirtát, akik azelőtt
füles bagoly és barázdabillegető valának.
Vagy nem jellemző, hogy a gyár szó legelőször
1830-ban a legnagyobb magyar könyvében, a
Hitelben fordul elő?
Mindenki talál valami érdekeset és tanulságosat
Horger Antal szép könyvében, amelyet minden
iskolában olvastatni kellene és minden magyar
irónak a fejében tartani. A könyv bevezetésében
hálás kegyelettel emlékezik meg a szerző elődeiről és mestereiről, többek között a boldogtalan és
boldogult Simonyi Zsigmondról. Ez a nagy és jó
ember mesterem volt nekem is és ha Horger Antalt hallgatom, vagy olvasom, sokszor gondolok
rá, aki több nemzedéket nevelt és oktatott nyelvünk ismeretére és szeretetére, ápolására és pallérozására. Nyugodtan és békén pihenhet a magyar
rögök ölén: Horger Antal és néhány derék, buzgó
társa tovább plántálják az ő virágait a jövendő
nemzedékek lelkébe.
Juhász

Gyula.

A birodalmi gyűlés megszavazta a Dawes-javaslatokat.
Bellin, augusztus 29. Döntő jelentőségű ülése j bön álló kereskedelempolitikai tárgyalások torán
volt ma a német birodalmi gyűlésnek. A Dawes- sikerülni fog kivívnia a megszállott területek
féle javaslatok, vagyis a londoni konferencián gyorsabb kiürítését, hiszen nyilvánvaló, hogy a
történt megállapodás elfogadása felett ke lett gazdasági megállapodások a birodalom viszohatározni és tudvalevő, hogy a német naciona- nyát ehhez a két államhoz lényegesen meglisták tekintélyes számú, száztagú pártja, élén javítják s akkor alaposnak látszik a remény,
Hergt elnökkel, mindeddig mereven állást fog- hogy a Ruhrt és a szankciós területeket korábA kereskedelempolitikai
lalt a javaslatok ellen. A napokig tartó hosszú ban fogják kiüríteni.
tárgyalások
megindításakor
erre a szempon'ra
vita után Marx kancellár megegyezett Hergtiel,
mert a birodalmi
gyűlés többsége a Dawes- nyomatékosan fogunk figyelmeztetni. Kijelentem
tehát, hogy a német nemzeti párt indítványaijavaslatokat
megszavazta.
a birodalmi
Wallraff elnök délelőtt 11 órakor nyi otta nak ehhez a gondolatmenetéhez
de magukat az indítvámeg az ülést. Az elnöki jelentések után követ- kormány csatlakozik,
nyokat szövegűk miatt nem fogadhatja el. Az
keztek a „londoni
javaslatok."
Elsőnek Marx birodalmi kancellár kért szót. indítványok ugyanis akként szólnak, hogy a
— Nem kell nyoma ékosabban hangsúlyoz- törvényjavaslatokkal szemben halasztó terménom — mondotta — hogy bennünket a lon- szetűek, mert azt kívánják, hogy a londoni
doni konferencián a Rajna és a Ruhr felszaba- megá lapodások ne lépjenek addig érvénybe,
dításának gondolata vezete t egész politikánkban. míg a katonai kiü ilés meg nem történt. Ebben
Nem rajtunk mult és fájdalmasan érezzük, ha az a veszedelem van, hogy az indítványok elhatárocolunkat nem értük el teljesen. A birodalmi fogadása esetén a londoni konferencia
megdőlnek.
kormány ugy vélekedik, hogy azok a súlyos zatai
Azzal végezte felszólalását a birodalmi
áldozatok, amelyeket a Dawes- terv a német
népre ró, hiábavalók, ha nem sikerül a katonai kancellár, hogy elismeri az indítványokban kikiürítést elérnünk. El vagyok telve azonban attól fejezés e jutó hazafias szándékot és a kormány
a hittől és a londoni konferencia után azt a osztoz k annak gondolatmenetében, de formája
meggyőződést merítettük, hogy még az egy évi miatt nem járulhat azokhoz, biztosítja azonban

maximális határidő
és a Ruhr.

előtt felszabadul

a Rajna

— Semmi fáradság nem lesz nagy ahhoz,
hogy minden eszközt megrág*dvi ezt elérjük.

A londoni megállapodások
elfogadása lesz az
alap ahhoz, hogy a rendelkezésűnkre álló eszközökkel erre törekedjünk.
Igyekezni fogunk
odahatni, hogy a szőve ségesek a Rajna-egyezményt is lojálisán hajtsák végre, mert ameddig
ez nem történik, félni kell tőle, hogy a Dawestörvények igazságos és lojális végrehajtása is
kockái forog.
Abban is bizakodik a birodalmi kormány,
hogy a Franciaországgal és Belgiummal küszö-

a törvényhozást, hogy a Dawes• törvényeket csak
alapnak fogja tekinteni, amely bázison a további tárgyalások
eredménnyel
kecsegtetnek,
tehát kéri a birodalmi gyűlést, hogy szavazza
meg az előterjesztéseket.
A kancellár beszédét a köz ppártok és a szociáldemokraták percekig tartó tapsa követte, a
kommunisták csendesen viselkedtek és a nacionalisták leverteknek látszottak.
A szavazásra délután 4 órára halasztották az

ülést. A szavazás eredménye 314 szavazat 127
ellen. A javaslat így törvénnyé vált s a birodalmi tanács ma tartott ülésén egyhangúlag
tudomásul vette.

A német kormány nem ismeri eí, hogy a háborút
Németország idézte elő.
Berlin, augusztus 29. A birodalmi kancellár
a birodalmi kormány nevében a Dawes-tervek
elintézése alkalmával nyilatkozatot adott ki,
melyben a birodalmi gyűlés mindazon tagjainak, akik ezen eredményhez hozzájárultak,
köszönetét
fejezi kl és a birodalmi kormánynak a háború bűnössége kérdésében elfoglalt álláspontját a kővetkezőben fejti ki: A
versaillesi szerződésben túlerő nyomása által ránk kényszerilett ama megállapítás, hogy a

világháborút Németország idézte elő támadása
által, ellentmond a történelmi tényeknek. A
birodalmi kormány ennélfogva kijelenti, hegy

ezt a megállapítást nem ismert el. A német
birodalmi kormány megteszi az intézkedéseket,
hogy ezen nyilatkozatokat
az idegen kormányoknak a tudomására
hozza.
Lehet, hogy a kancellárnak ez a nyilatkozata
a nscionalistákkal való megegyezés eredménye.
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Amerikában megkezdődött az elnökválasztási küzdelem.
Newyork, augusztus 29. Az Egyesült-Államok j szögezte le, hogy Amerikának minden békeegész területén megkezdődött az elnökválasztási mozgalomból ki kell vennie a maga részét s
kampány és a jelöltek programbeszédet tarta- éppen ezért magáévá kell tennie a világbiróság
és a Népszövetség eszméjét. A párt népszavanak.
Coolidge elnök tömör és világos beszédében zás elé akarja vinni a kéidések eldöntését.
Az elnökválasztási küzdelem megindulásával
a belpolitikai kérdésekre helyezte a fősúlyt s főképen a fokozottabb takarékosság és az adó- a lapok sürün foglalkoznak azzal a lehetőségleszállitások érdekében szállt síkra. A kormány- gel, hogy egyik elnökje ölt sem kapja meg a
zati tisztesség kérdésében nyíltan csatlakozott gzükséges szavazattöbbségei. Ebben az esetben
Dawis demokrata elnökjelölt kijelentéseihez, a kongresszusnak ke l kijelölnie az uj elnököt,
míg az uj gazd'sági rendre vonatkozóan ma- amennyiben pedig ez március 4-éíg nem törgáévá tette La Follette elveit. Nyomatékosan ténnék meg, akkor az alelnök lép az elnöki
hangoztatta, hogy a republikánus párt véget hivatalba. A jelen helyzetben mindennek csak
akar vetni a privilégiumoknak. Ku Klux Klan-ra elméleti jelentősége van, mert Cootidge aieinökcélozva megjegyezte, hogy az amerikai nép egy- sége óta ai Egyesült-Államoknak nincs alelnöke.
séges és nem ismer sem kivetett, sem elsőrendű
polgárokat. Külpolitikai téren a republikánus
Megindulnak a kereskedelmi szerződépárt előnyére hozta fel, hogy a diplomáciai kapcsolat Oroszország kivételével valamennyi állam- ses tárgyalások Németország éa Belgium
mal helyreállították. Amerika nem szigetelheti között. Brüsszelből jelentik: A belga gazdael magát a többi világrésztől s ezért ciailakoz- sági delegáció számára a kereskedelmi kormány
nia kell a világbírósíghoz, viszont a helyzet kidolgozta az irányelveket és a megbízottak
nem érett még meg arra, hogy a Népszövetség kész tervvel utaznak Berlinbe. A delegáció már
tagjai sorába lépjen. Végül kijelentette, hogy szeptember első napján Betlinben lesz.
mihelyt a Dawes-tervezetet é etbelépietik, ujabb
Az Erdős-Kárpátok lakosságát éhínség feleszerelési konferenciát hiv össze.
nyegeti. Prágából jelentik: A Narodny
Politika
Dawis demokrata elnökjelölt szülővárosában, siralmasnak festi a gazdasági viszonyokat
Clarksburgban fejielte ki programját és letár- Kárpát-Oroszországban, a Rusz nszkóban, ahol
gyalta az öiszes belpolitikai kérdéseket. A a termés a sürü jégverések következtében
demokratapárt külpolitikai programját abban i nagyrészt elpusztult. A lakosságra éhínség vár.
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Az olasz-jugoszláv határrendezés. Zl
Belgrád, aug. 29. Marinkovics
külügyminiszter az olasz jugoszláv haiárrendezésre vonatkozólag kijelentette, hogy itt még nehézségek vannak. Bodrero tábornokkal ugy állapodott meg,
hogy a határmegállapilásnak liberális módon
kell folynia mindkét fél érdekeinek a figyelembevéteével. Amenr.yiben a közös bizottságok
nem tudnak megegyezni a kérdésben, ugy a
kormányok fogják azt megoldani.

Ola&zország annektálni akar.
London, augusztus 29. A Daily Telegraph
diplomáciai tudósítója jelenti: A legutóbbi római jelentésekből ugy látszik, hogy az olasz
kormány a Dodekanézost annektálni szándékozik 0 aszország számára. Ha az események ezt
a valószínűséget megei ősi enék, akkor ez angol
körökben nagy csalódást keltene, mert amikor
Macdonald
hozzájárult >.hhoz, hogy a Juba-f ld
Olaszországnak adassék át, angol körökben
feltették, hogy Mussolini
tárgyalni fog Görögo szággal egy kompromisszumról, amelyne* értelmében a szigetek legnagyobb része a görög
anyaországhoz kerül vissza. A kapitulációiknak
a Dodekanézos szigetein való felfüggesztése,
melyet az olasz hatóságok végrehajtottak, széles körökben az annexió előjelének látszik. A
törökök viszont Castellorizzo szigete miatt aggódnak, mert a lap szerint az olaszok a szigeten egy üteget állítottak fel. erősítéseket végeznek és tengerészed célokból kikötőt építenek,
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Beiktatták az uj szerb pátriárkát. Belgrádból jelentik: Tegnap délelőtt volt DélSzerbiában, az ipeki kolostorban, ahol a szerb
egyház pátriárkátusa egykor székelt, Dimitri
pátriárka ünnepélyes beiktatása. Az ünnepélyen
jelen volt a király, a királyné, a miniszterelnök
és a kormánytagjai, a törvényhozási testületek,
a különböző egyesületek küldöttségei. A szertartáson az ortoidox szerb egyház valamennyi
érseke és püspöke közreműködött. Az istentisztelet után a pátriárka megáldott* a gyülekezetet. Az ünnep alkalmával a pátriárka pisitorievelet intézett n nemzethez. Ebben egyetértésre
és testvéri szeretetre inti híveit, egyben bejelenti, hogy a törökök által 1772-ik évben megszünteted szerb pátriárkátust helyreállították.
A király a templom plébánosát gyönyörű kötésű, történelmi nevezetességű
imakönyvvel
ajándékozta meg. A beiktatás után lakoma volt,
amelyen a király élte te az uj pátriárkát és
Dusán car históriai emlékű serlegéből ivott
egészségére. Délután népünnepet rendeztek, a
királyi pár elvegyüli a mulatozók között és a
táncoló párokkal vidáman elbeszélgetett.
KÜLFÖLDI HÍREK. A bolgár kommunista
párt
végrehajtó bizottsága a napokban közleményt tett közzé,
melyben kijelenti, hogy számos munkás és paraszt,
hogy a kormány üldözései ellen meneküljenek, a hegyekbe vonultak és ott szervezkedni kezdenek, hogy
szükség esetén erőszakkal megdöntsék a Cankovkormányt. A bolgár kommunisták részéről ez a nyilt
bejelentés nagy megdöbbenést keltett. — Bécsben
Müller Róbert ismert író revolverrel mellbelőtte magát.
A mentőegyesület orvosai a Rudolf-kórházba vitték,
ahol rövidesen kiszenvedett. Müller, aki 32 éves volt,
kudarcot vallott irodalmi tervei miatt és ezért vált
meg az élettől. Müller nemrég irodalmi vállalkozást
alapított, amelybe riagy ősszegeket fektetett bele, a
vállalata azonban tönkrement és emiatti bánatában
vált meg az élettől. — Reykyaviki jelentés szerint Izlandot hatalmas földrengés rázta meg. —
Londonból
jelentik: Augusztus 29-en letelt az a tilalom, amely
szerint a németek nem léphetnek Ceylon földjére. A
tilalmat, hír szerint, nem fogják megújítani. — Norvégiát
hatalmas visar söpőite végig, amely tönkretette a termést és az ország sok részét vízzel árasztotta el. —
Londonból jelentik: Frank Ferks angol uszó csütörtökön megkísérelte a csatorna átuszását. Dowerból
Calaisba akart átaszni, 14 órai úszás után azonban
Calaistól hat mértföldre feladta a kísérletet. — Belgrádból jelentik: Csütörtök délelőtt ment végbe a délszerbiai uteki kolostorban Dímitríj patrárka ünnepélyes
beiktatása. Az ünnepségen jelen volt a király, a királyné,
a miniszterelnök, a kormány tagjai, továbbá a törvényhozó testületek "es különböző egyesületek képviselői
s a nép is nagyszámban sereglett az ünnepségre az
ország minden részéből. A szertartásban az orthodojc
egyház valamennyi püspöke közreműködött. — Rómából jetentik: A parlament október végén fog összeülni.
Mussolini hír szerint add'gra át fogja alakítani kormányát, igazodva a jobboldali liberálisokhoz és a
katolikus centrumhoz.
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Minden ruha nélkül dühöngeni kezdett a Téglagyár-utcában
egy elmebeteg fiatalember.
Szeged, augusztus 29. (Saját
tudósítónktól.)
Pénteken délután a Rókus szokászos csöndjét ijedt kiáltozások rázták föl, majd pedig
néhány petc'g fokozott izgalomban tartották. A
Téglagyár-utcában ugyanis egy
szabómesteren

M

o

hirtelen dühöngő elmebaj tőrtkiis minden percben
attól lehetett tartani, hogy nemcsak
magában,
de az utca is a környik járó-kelőiben is kárt
fog tenni. A Szeged munkatársa erről uz eset-

s

gések, később pedig, néhány hónap múlva
egészen normális, csöndes életet kezdett élni
Fazekas. Állandóan hangoztatt«, hogy engedjék
haza, dolgozni akar, nincs már semmi baja.
Mivel pedig Fazekason a gyógyulás határozott
jelei mutatkoztak, hetekig egészen csöndes volt,

most hiijön

ideiglenesen

hazaengedték.

Amint hazaért, jókedvvel munkához látott és
mintha misem történt vo'na kedélyes, rendes
éle'et élt, ugy hogy már mindenki azt hitte,
hogy az elmebaj csupán muló vol'. Szombaton
reggel azután már nyugtalanul kelt fel. Délelőtt még dolgozott, majd délután öt óra felé

től a következókcen számolhat be:
Hónapokktl ezelőtt szállitották be a szegedi
egyelem elmegyógyintézetére Fazekas István 33
éves szabómestert, akin hirtelen, szinte minden
befolyástól mentesen a dühöngés jelei mutat- hirtelen abbahagyta
a munkát,
bement
szobákoztak. A beszállítás előtt néhány héttel fordult jába, bezárta az ajtót.
Néhány
perc
múlva
elő először, amikor is azonban a hozzátarto- minden ruha nilkül jött ki a szobából.
Először
zók nem tulajdonítottak nagy jelentőséget az énekelt, majd kiabált, ütögetni íezdte magát,
ügynek, mivel azt hitték, hogy Pazekast valami
elesett. Később pedig, mivel senkisem mert
igen erősen felizgatta és dühében nem ludta, hozzányúlni, teljesen ruhátlanul
kiment az udmit csinál. Lecsillapodása után Fazekas napo- varra, sőt ha hirtelen be nem zárják
a kaput,
kig nyugodtan végezte munkáját, mig nem- kiszalad
az utcára is. Minden ruha nélkül szasokára Különös jelek mulatkoztek, ugy hogy a ladgálni kezdett az udvaron, egyre ordított és
hozzátartozók ís márgvanu' fogtak. A második egyre fenyegeiCbben viselkedett. Néhány perc
dühöngés után kétségbeesésükben orvost hivat- múlva megérkeztek a mentők, nagynehezen
tak ki a szerencsétlen emberhez, aki azonnal megfékezték, majd néhány ruhába bujtatták.
konstatálta, hogy Fazekas elméje megzavaEkkor már az egész Téglagyár-utca, ahol larodott.
kott, összeszaladt. Amikor a tömeget meglátta
Ezután Fazekas Istvánt fölvitték az elme- a szerencsétlen ember, ismét dühöngeni kezkórtani osztáiyra, ahol dr. Szabó József egye- J d'tt és csak nagynehezen lehetett bevinni a
temi lanár vette kezelés alá. Az ekő időben | kórházba. A mentők ismét bevitték az elmegyakran egymásután fordullak elő a dühön- ' gyógyintéze b?, ahol ápolás alá vették.
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c. nagy dráma hétfőtől
a Korzó-Moziban.

Felsőtanyán bál volt . . .
Szeged,

augusztus 29.

(Saját

tudósítónktól.)

Ennek az évnek március 25 én táncmulatság volt
Felsőtanyán, Menyhárt
József vendéglőjében. A
tavaszi táncmulatságon résztvettek az összes felsőtanyai legények és hajadonok, sőt még a messzi
tanyákról is eljöttek és a fiatalok mellett bizony
megjelentek az öregedő legények is. Alig járt tiz
óra felé az idő, amikor Förgeteg József — Felsőtanya egyik nagy és ismert daliája és vitéze —
egy szőke leánnyal táncolt. Tár.cközben Förgeteg
egy 16 éves tanyai legény állát felütötte, amikor
az el akarta kérni a szőke leányt. Förgeteg hozzátette még:
— Taknyos! Nem mégy el innen!
A tizenhat éves legény ottmaradt egyedül,' mig
Förgeteg már messzire forgott. Majd odament a
legény apjához és elpanaszolta az esetet. Apja
azonban nem sokat válaszolt és igy a legény három másik tizenhat éves társához ment és elpanaszolta Förgeteg sértéseit.
— A szőke előtt letaknyosozott! — mondta.
A 16 éves legények pedig igy feleltek:
— Hadd el, majd ha hazamegy Förgeteg! Majd
megkapja!
Két órakor véget ért a bál, a legények, leányok
hazakészülődtek. A 16 éves legények hamar elhagyták a korcsmát, majd mikor a tagbaszakadt
Förgeteg József kijött a kocsmaajtón, útját állották. Förgeteg erre a legközelebb álló legényt
mellbevágta. Dulakodás kezdődött ekkor, elsodródtak a kocsma elől, a fekete éjben bicskák
csillogtak elő, szitkozódtak, ütöttek, kiáltoztak.
Egyszer csak véresek . lettek a bicskák és kettétörött egy furkós bot. És egyszer csak összeesett
Förgeteg József. Másnap reggel a felsőtanyai
vasútállomás mellett holtan találták Förgeteg Józsefet.
Az ügyészség szándékos

emberölés

hogy hányszor szúrt, hányszor ütött. Förgeteget
talán 7—8-szor szúrhatták meg. Mellébe, hátába
szúrtak, oda, ahol érték, őnála is bicska volt. Az
egyik elmondja, hogy az ő nővérével táncolt mindig Förgeteg. Senki sem nézte jó szemmel.
A boncjegyzőköny, valamint dr. 4cs Sándor
szakértői véleménye után a tanuk következtek.
Csányi Julianna csak annyit tud, hogy a sötétben,
két fekete alak rontott Förgetegnek és aztán elsodródtak a sorompó felé. Dc hiszen nem kell ide
tanú, elmondanak a legények mindent. Arról is
beszélnek a tanuk, hogy az egyik fiu még revolvert is kért. A legények tiltakoznak, ők csak
bicskával szúrtak.
A bizonyítási eljárás lefolytatása után dr. Balázs
Sándor ügyész tartotta meg vádbeszédét, majd dr.
Csikós Nagy József a sértettek képviseletében bejelentette a kárigényt. Dr. Lugosi Döme, dr. Fajka
Lajos és dr. Márton József tartották meg ezután
terjedelmes védőbeszédeiket, majd a bíróság Ítélethozatalra vonult vissza.
A bíróság Alexi Józsefet halált
okozó
súlyos
testisértés miatt három
havi fogházra,
az egyik
legényt egy évi fogházra,
a másikat
ugyancsak
három havi fogházra
ítélte. A törvényszék rész-

ben elfogadta a védők érveléseit és nem szándékos emberölés bűntettében mondotta ki a vádlottakat bűnösöknek, hanem csupán halált okozó
súlyos testisértés vétségében.
Az ügyész, valamint a védők felebbezést jelentettek be az ítélet ellen, majd kérték a fiatal vádlottak szabadlábrahelyezését. A törvényszék a két
háromjhónapra itélt legényt azonnal szabadlábra is
helyezte. A legények pedig még délután hazamentek a tanyára. Vasárnap megint bál lesz.

bűntettével

vádolta meg a fiatal legényeket, valamint Alexi
József pályaőrt is, aki a dulakodásnál széjjelválasztani próbálta a legényeket. A szegedi törvényszéken pénteken délelőtt tartották meg ebben az
ügyben a főtárgyalást dr. Kiss Balázs elnöklete
alatt.
Alexi József vallomásában elmondta, hogy az ő
leányának udvaroltak a legények, meg Förgeteg
József is. Förgeteg nem engedte a lányt, kötözködött a legényekkel, majd az egyikre igy kiabált rá:
— Mit tátod ki a szádat.
Aztán látta, hogy a kocsma,, előtt Förgeteg
mellbe vágta az egyik legényt. Ö csitítani próbálta Förgeteget, de az még őt is meg akarta
ütni. Néhány perc múlva bicskát látott megcsillanj Förgeteg kezében és miután az ő fia is ott
volt a verekedők között, botjával széjjel akarta
őket választani. Förgeteg bicskájával megvágta a
kezét, mire ő botjával feléje sújtott, amely pedig
kettétörött. Aztán igy fejezi be vallomását:
— Fiamat
védtem
gyok
b&nös.

a bottal,

kérem.

Nem va-

Ezután a vádlott fiatal legényeket hallgatta ki
Kiss Balázs elnök. Mindegyik szépen elmondja,
4
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Ékszerek és órák, ezüst evőkészletek, arany karikagyűrűk, pecsétgyűrűk, függők
készpénzért mint kedvező fizetési feltételek mellett beszerezhetők
elsőrangú
óra és
ékszerüzletemben
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Nyomuk veszett Förster-Schultz társainak.

MESEK.

Éji látogatás.
Volt egyszer, hol nem volt, még az Óperenciás ten- ,
geren is tul volt néhány bérföldnyire, volt egyszer egy
asszony, formás és melegszívű, aki ellen soha más kifogás nem merült föl, minthogy szórakozott. Tudniillik 1
annyira szórakozott volt, hogy mindig idegéhben ke- '
reste az elégtételt, amely csak nyelvtanilag elég, de '
de nem a valóságban.
I
Rosszindulatú és általánosító kifogások ellen mégis
kénytelen vagyok megvédsni. Volt ő falun is, már hogy
ne lett volna, a» ónban csakis szigorú orvosi tanácsra,
amikor négy ve* fokos tífuszban feküdt, vagy a difteritisz
fojtogatta a torkát, melyet kívülről hófehér nyak burkolt.
Ahány feltűnés előidézésére alkalmas helye volt ennek a világvárosnak, amelyben történetünk és hősnője
játszik — mindenesetre tul az Óperencián néhány kilométerrel —, azokon ő mind megfordult. Sőt követte
szokását a férfinép, mely viszont ő utána fordult meg,
amerre járt.

Fischer József

Budapest,
augusztus 29. Förster-Schultz
Henrik személyazonosságának megállapítására helyezik ismét a fősúlyt az illetékes politikai és
nyomozó hatóságok, pedig az utóbbi napokban
már ugy látszott, hogy a német detektívek agnoszkálásával végleg elintéződött ez a — nem
is olyan bonyolult ké dés. Most azonban kiderült, hogy a német detektívek — egyik közülök iskolatársa és barátja volt Schuliz Henriknek — felismetése nem elegendő bizonyíték.
A vizsgálóbírónak még mindig az a feladata,
hogy a személyazonosságot teljesen megállapítsa, de ehhez nagyon kevés eszkőz áll rendelkezésére. Kiderült, hogy Németországnak kell
megküldenie azokat az okmányszerü bizonyítékokat, amelyek a személyazonosságot kétségtelenné teszik, mert ha tejes bizonyossággal
nem állapitható meg a személyazonosság, akkor
a kiadatási tanács nem javasolhatja az igaz-

ságügyminiszlernek Förster-Schultz Henrik kiadatását.
Hír szerint a német kormány már át is adta
a berlini magyar követségnek ezeket az okmányokat és a vizsgálóbíró a jövő hétre várja
azok megérkezéséi.
A nsgytétényi Gömbös-kastély másik két bajor lakójának, Mayer Konrádnak és Schneider
Henriknek, akik Förster-Schulsz Henrik őrizetbevétele után még néhány napig zavartalanul
élvezték Gömbös Gyula vendégszeretetét és akik
ellen szintén felmerült az a gy nu, hogy részük
van Erzberger Mátyás meggyilkolásában, teljesen nyomuk veszett. A rendőrség a legnagyobb diszkréció mellett nyomozott az eltűntek
kiléte és buvóüelye után, de teljes eredménytelenséggel. A nyomo. ás »sikeréről" a rendőrség már be is száuolt felsőbb helyen.
AAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWŰ
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Igenis, viszontnak, vagyis az egyesült kelta akadémia 1
legújabb kiadású nyelvtörténeti szótára szerint viszony- ;
nak hívták a rügyező és a levelező tagok az asszony
szivének megnyilatkozásait s még csak titokban sem
11111
/ 4 A Szombat. Róm. kat. és protestáns
lehetett tartani az eseteket, hiszen a gavallérok egy- 1
« f l I I / O l f a Lim. Róza. Oör. kat. Sándor pk.
mást főzték le nyíltság és részletezés tekintetében,
Nap kel 5 óra 16 perckor, nyugszik 6 óra 44 perckor.
A meteorológiai
intézet időprognózisa:
Túlnyomóan
amikor eskü alatt mondtak regéket s becsületszavukszáraz idő várható, lényegtelen hőváltozással.
kal erősítették a tényt, ha valaki kételkedett volna
Somogyi-könyvtár és muzeum zárva.
benne, hogy a regék hősnője a szőnyegen forgó szép
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva
asszony.
délelőtt 8-tól 12-ig.
A mozi előadások 5, 7 és 9 órakor kezdődnek.
Hát igen, oh igen. Soha még asszony nem forgott
V Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
annyit szőnyegen, mint ő, aki egyes számban talán
Franki Antal Szentgyörgy-tér (telefon 118), Zakár Sándor
sose létezett, mindég csak többesben, mert ugy beValéria-tér (telefon G9J), Temesváry József Dugonics-tér
(telefon 793), Salgó Péter Mátyás-tér (telefon 296),
széltek róla, hogy „a miénk*.
Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846).
Történt aztán egyszer, hogy meghalt, mert a sors «
szeszélyes ostobasággal nyul az enberéletek után, I
A magyar-jugoszláv kereskedelmi
nincs eljárásában semmi ráció s nyolcvan éves nyomo- i
tárgyalások.
rék, éhező koldusokat oktalanul kiméi. Ellenben őt !
Budapest, augusztus 29. Körülbelül három
elvitte, tán éppen irigységből, mintha a pokolban nein
hónappal ezelőtt fejeződtek be Belgrádban a
volna hozzá hasonló elég, — s akkor pártécéduláján
jugoszláv kormány meghatalmazó'tai és a macsaládi kongresszusra gyü* a megtört szivü hü férj,
gyar delegátusok közölt a kereskedelmi tárgyailletve sógor, azaz nagybácsi, jobban mondva keresztlások. Értesülés szerint a napokban jugoszláv
anya.
megbi70ttak érkeznek Budapestre, hogy itt újEltemették, gyászt öltöttek érte s a halotti toron
ból felvegyék a fonalát a belgrádi tárgyalásokeszméket váltottak fölötte. (Egy nagy eszméért öt, mag
nak. Ez a delegíc'ó már teljes felhatalmazással
hat kicsit lehetett érte kapni, de volt megszorult rokon,
jön,
ugy hogy alA.irhítji a megállapodást. Nemaki többet is adott.)

HhneK

A férj nem vett részt a vacsorán, étvágytalanul süntürgött a konyha körül, mindössze csak két rostélyost
tudott nagynehezen legyűrni s mivel akkor még százhúsz éves volt, hamar elaludt.
— Istenem, mi mindent kell pótolnom, sóhajtozott,
azért bizonyára megbocsájtják a különféle vendéglők»
kávéházak, bárok pincérseregi, hogy egy estén nem látnak, mint akkor, mikor mint látványosságot hordott
körül hü nőm, vagy elültete'.t, hogy várjam meg, mig
odaérkezik a hajnalban végződő szinielőadásról.

•

csak jogi megbízottak, hanem kereskedelmi
szakértők is jönnek. A jugoszláv delegáció
tulajdonképen csak a formai megegyezést hozza
létre, mert a belgrádi tárgyalások idején teljesen megállapodlak a lényegben.

— A középosztály nemzetközi kongresszusa.
!
Budapestről
jelentik: Ismeretes, hogy a közép;

osztály nemzetközi kongresszusa a napokban
kezdődik Svájcban és hogy a kongresszuson a
}
* magyar középosztály képviselői is meg fognak
(Mert akár hiszitek, emberek, akár nem, tul az Ope- ' jelenni. A kongresszus szeptember 2-án nyilik
rencián, mindjárt Bergengócia mellett, mindig hajnalmeg Bernben. Az eső napon dr. Tschumy svájci
ban végződtek az előadások. Legalább a jó férj igy
nemze i tanácsos programszerű beszéddel üdvöállította, viszont ő hü nejétől hallotta, akinek végtére
zölni fogja a megjelenteket, majd dr. Leimgruber
titkár a Középosztály Nemzetközi Szövetségéis tudnia kellett, ha mindig ott volt.)
nek céljairól és feladatairól fog előadást tartani.
Mondom, lefeküdt mindjárt a temetés és a két rostélyos után és miközben nagyokat horkolt, sajgó szi- 1 Szeptember 2-tól 6-áig Interlakenbert fogják a
vére szelíd fátyolként bocsátkozott az emlék, mondván : tanácskozásokat folytatni és pedig az egy s
szakosztályok keretében különböző, tisztán gya— Végre egyszer biztosan tudom, hogy hol vagy.
korlati kérdésekről. így egyebek közt az ipari
Még álmodott is, pontban éjfélkor pedig megjelent a
szakosztály a képesítés kérdéséről és a közfelesége. A legigézőbb pongyola volt rajta, amilyent
szállítások ügyéről, a kereskedelmi szakosztály
Vörös Gaál Karolina, elmúlt évszázadok hatalmas iróaz árubeszerzésről, a tiszte ségtelen versenyről,
asszonya se tudott festeni (felül mélyen, szörnyen kia reklámról, a közgazdasági szakosztály a hitelvágva, alul egészen kurta, szóval diszkrét és finom, ép
ügyről és a hitelszervezetről fog tárgyalni. A
két centiméterrel szélesebb egy övnél), — megnyugtató
magyar delegáció minden szako'ztálybsn kelszokása szerint ezúttal sem vígéit fűzőt, csak jött, odaült az ura mellé az ágy szélére és cirógatni kezdte an- - lően képviselve lesz. A Nemzetköz Középosztály
Unió már fennállásának második évében harnak homlokát.
minchárom államban van megszervezve.
A férj arcát pedig leírhatatlan boldogság árasztotta el.
— Igazán, dadogta elragadtatásában, a lelkem mélyéig meg vagyok hatva. Olyan szép tőled, hogy végre
egyszer engem is meglátogattál 1
Hafiz.

?

— Vadász Lipót meghalt. Budapestről jelentik : Hosszas szenvedés után pénteken reggel
hajnalban halt meg Vadász Lipót volt országgyűlési képviselő és igazságügyi államtitkár.

Vadász Lipót Tisza István kormánya alatt mint
igazságügyi államtitkár szerepelt és egyúttal
legmeghittebb híve volt Tiszának. Az országos
poliikában 1914-ben kapcsolódott te, amikor
a nyírbátori kerület megválasztotta országgyűlési képviselőjének.
— Kmetty Károly dékánsága. Budapestről jelenük: Klebelsberg
Kunó gróf csütörtökön
délelőtt döntött a Kmetty
Károly dékánsága
ügyében és uj dékánválasitást rendelt el. Ezzel
ujoól olyan helyzet állolt elő, amelynek nem
tudni, hol a vége. Az uj választás szeptember
első napján fog megtörténni. Az egyetemi tanács
péntek délután foglalkozott a helyzettel. A ta-

nács ragaszkodik autonómiájához
és legerélyese t ben elitéi minden beavatkozást és igy minden jel szerint Kmettyt
választja
meg újból
kari
dékánná.
— Anatole Francé jobban van. Párisból
jelentik : Tegnap este kedvező hirek jöttek Anatole Francé betegágya mellől. A költő jobban
érzi magát, láza alábbszállt s minden remény
megvan a felgyógyulásra.
— Ideiglenes légiforgalmi szerződés Magyarország és Ausztria között. A légiforgalom előmozditása érdekében a megyjr királyság és az osztrák köztársaság ide g enes légiforgalmi szerződést kötöttek, amelyet a mai nas pon irt alá a magyar kormány részéről
Daru•
váry Géza dr. rmgyar királyi külügyminiszter
és az osztrák kormány részéről Calice Ferenc
rendkívüli követ és meghálál nazo't miniszter.
A szerződésben a két állam a szu erénitásuk
alá tartozó terüle'ek fölött a két állam szabályszerűen engedélyezett légi jármüvei részére a
szabad forgalom jogát kölcsönösen biztosítja.
A szerződés részlete en szabályozza a légi jármüvek lajstromozását, a közforgalom rendelkezésére álló légi kikötők használatát, a légi jármüvek jelzését, igazolványát és egyebeket.
— Olcsóság Debrecenben. Debrecenből
kaptuk a hirl, hogy az ottani zöldségpiacon
ncpok óta valósággal zuhannak az árak. A
közeli községekből olyan nagytömegű zöldségeket szállítanak fel, hogy azokat el sem tudják helye;ni és a termelők házról-házra járnak
az árujukat kinálva, ennek következtében egy
pár nap alatl átlag 50 százalékkal estek az
árak. Igen nagy a felhozatal burgonyában,
kalarábéban, zöldségben, zöldpaprikában és
ugorkában. Az ugorkát még ingyen is kiríják
a termelők, n.hogy a megmsradt árujukat
haza kelljen vinni. A húsárak is több ezer
koronával estek.
O I V O B I hlr. Berényi Olga dr. Franzensbadbftl
megérkezett és rendelését újra megkezd e. Somogyi utca 22. Telefon 574.
^
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— Göthe születésének 170-ik évfordulója.
Weimarból jelentik, hogy ott Göthe születésének 170 ik évfordulóián nagy nemzeti ünnepséget rendeztek. Rőthe berlini egyetemi tanár,
a Göthe-társaság elnöke, ünnepi előadásában
összefoglaló képet adott a költő hatalmas egyéniségéről. Este Göthe lakóháza előtt
Mliiler
főpolgármester azt fejtegette beszédében, hogy
milyen jelentősége volt a nagy embernek Weimar
városára.
Helyszűke miatt minden elfogadható áron részletre
is elad olajfestményeket Engel Lajos mükereskedése. íoo

— Testnevelési tanárképző tanfolyam. A
kultuszminiszter a budapesti állami polgári
iskolai tanárképző főiskolával, kapcsolatban
szeptember 15-IŐ1 kezdve férfiak részére 10
hónapos testnevelési tanárképzőtanfolyamot tervez. Pályázhatnak 30 éven felüli középiskolai
lanári, vagy polgári iskolai oklevéllel biró tanárok, akik jelenleg állásban nincsenek, másodsorban, ha a megfelelő számú okleveles tanár
nem jelentkeznék, ugy érettségizett ifjak jelentkezhetnek. A kérvényeket a kultuszminiszterhez
cimezve szeptember 15-ig közvetlen a testnevelési XIII. ügyosztályhoz kell küldeni.
— Lakását, melyet nélkülözni tud, szeptember 6—14-ig a Baross-vásár részére, ármegjelöléssel sürgősen jelentse Szegfü-utca 2.
szám alatt a portásnál.
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— Az angolok ismét a német ipar versenyétől felnek. A londoni konferencia véget
ért, a megegyezés létrejött s a konferencia
vezetői szépen tudomásul vették azt az elismerést, amellyel a világsajtó nekik adózott.
MoBt már csak arról van szó, hogy a konferencia határozatai meg is valósittaBsanak.
Csodálatos médon azonban éppen Angliában,
amelynek legnagyobb érdeme van abban, hogy
Németorsiág és ellenfelei között létrejött a
megegyezés, erősödik lassanként egy párt,
amelynek élén Snowden
angol kincstári miniszter és Kevnes és Webs világhírű gazdasági
politikusok állnak, akik máris azt hangoztatják, hogy a megegyezés tulajdonképpen az
angol iparnak és az angol kereskedelemnek
hátrányára
szolgál, mert Németország azáltal,
hogy a jóvátételi fizetések egyrésiét iparcikkekben fogja teljesíthetni, előnybe jut az angol
iparral szemben. A jóvátételi fizetesek ugyanis
munkát fognak adni a német nagyiparnak,
ennek jövedelmei szaporodni fognak, a munkanélküliség csökkenni fog Németországban s a
német ipartermékek, amelyek ilymódon az ániántállamokba jutnak, még súlyosabbá teszik az
ezekben amúgy is uralkodó gazdasági válságot.
Az angol iparcikkek egyrészét nem fogják kigyártani, mert azokat Németország szállítja, ezáltal az angol gyárak egyrésze csökkenteni lesz
kénytelen a termelését, munkásainak egyrészét
kénytelen lesz elbocsátani, jövedelme részben
csökkenni fog s igy végeredményben szerintük
az angol államkincstár fogja megfizetni a londoni megegyezés költségeit.
D i á k fehérneműk, patent harisnyák elismert legolcsóbb beszerzési forrása Lampel és
Hegyi cég.
el
— Évmegnyltás az állami Klauzál Gábor-főgimnáziumban.
Az állami főgimnázium a folyó
iskolai évben reálgimnáziummá alakul át s működését
az állami reáliskola épületében fogja folytatni. Az első
osztályban a tanítás a reálgimnázium tanterve szerint
történik, amelynek a régi gimnáziumi tantervtől nincs
lényeges eltérése. Az ötödik osztályú tanulók a görög
nyelv és görögpótló tárgyak helyett francia nyelvet fognak tanulni. A javító- és felvételi vizsgálatok folyó hó
30-án délelőtt 8 órától kezdődőleg lesznek. A beiratások rendje a kővetkező: Szeptember l-én 8-tól 10-ig
az I. oszt. tanuló, lC-től 12-ig az V. oszt., szeptember
2-án 8-tól 9-ig a II., 9-től tL-ig a III., lü-től It-ig a
IV , szeptember 3-An 8-tól 9-ig a VI., 9-től 10 ig a VII.
és 10-töl 11-ig a VIII. osztályú tanulók. Magántanulók
szeptember 4-én délelőtt 9 órakor jelentkeznek az
igazgatói irodában. Az iskolai év megnyitása szeptember 5-én lesz.

Modelljelmet wieni utazásom előtt olcsón
kiárusítom. Szalónomat újból megnyitom. Reich
Erzsi Somogyi-utca 22.
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— Beiratkozás a faipari szakiskolába. A szegedi
m. kir. állami faipari szakiskolába még 12 tanuló felvehető. Felvételre jelentkezhetnek négy közép-, vagy
polgári iskolai osztályt végzett. 14-ik évüket betöltött
egészséges szervezetű ifjak, akik rajzhoz és művészi
munkához hajlandóságot ereznek. Felvételi vizsgálat
nincs. Előgyakorlat nem szükséges. Az iskola az uj
szervezet szerint három évfolyamú. Végbizonyítványa
négyféle faiparágban ad a világon bárhol megélhetést
biztosító képesítést. A fizetendő dijak az iskola hirdetőtábláján közölve vannak. Szeptember elején, mig az
üres helyek betelnek, az okmányokkal felszerelt jelentkezőket még elfogadja az
igazgatóság.

ZBG302D

1924 augusztus 28.

— Az emigránsok megidézése. A hivatalos
c
lap pénteki számában a Bécsben és külföldön
hátat, bérpalotát, föld-és aztfltf birtokokat,
időző emigránsokat az ellenük kitűzött főberendezett üzleteket, lakásokat, pénztárgyalásra idézik. Ezek között van Garami házhelyeket,
kölcsönt mindenkor t a | ) A v a n
orsz- Int.
Ernő, Buchinger Manó, Hatvani Lajos báró, előnyösen közvetít
s w B t J a t e i ™ f o r g . irodája
Károlyi Mihály gróf és más, összesen huszonszeled, Básfya-ufc* 19
(Bohn-8Örc8arnok mellett.)
2
Telefon 1G—72
hét emigránsnak szóló idézés, amelyek november 11., 22., 25., 27., 29., december 2., 4., 6.
és 9-ére szólnak. A törvényszéken megjelent í
— Véres összeütközés a földért. Zoraborpénteken dr. Vámbéry Rusztem ügyvéd, aki ból jelentik: Pel monostor baranyamegyei köztöbb vádlott vádiratát át akarta venni. Miután ségben véres összeütközés játszódott le a
a főtárgyalási elnök, dr. Schadl Ernő törvény- dobrovolyácok és a csendőrség között. Néhány
széki biró még szabadságon van, ezeket nem ; csendőr a belügyminiszter utasítása szerim több
kaphatta meg.
dobrovolyácot felszólított, hogy hagyják el a
Heller-festményeket keres megvételre, eset- számukra tévesen kiosztott földet. A dobroleg cserébe Engel könyvkereskedés.
íoo volyácok kijelentették, hogy még az erőszaknak sem engednek és fegyverrel fogják védeni
Forró siker jegyében zajlott le tegnap a a kiosztott földet. A csendőrök erősítést kértek,
Korzó Mozi termében Valentinó és Alice Terry úgyszintén a dobrovolyácok is összehívták a
csodálatosan szép filmje, a „Pénz és sziv" c. szomszédos falvakból társaikat, akiknek segít7 felvonásos drámának bemutatója. A Korzó ségével valóságos lövészárok harcot kezdetiek
Moziban az utolsó 2 hónap alatt számos nagy- az előnyomuló csendőrök ellen. A harcnak
sikerű film meleg ovációt ért meg, de olyan csak az odavetfidött katonaság vetett véget. A
bensöségteljes elismerést eddig egy film sem dobrovolyácok közül többen súlyosan és könyért el, mint a »Pénz és sziv". Valenlinó és nyebben megsebesültek.
Terry művészetük legjavát adták s ha egyáltaIntéaet) kelengyék gyári árban Soós Lajosnál.
lában a közönség már megnyert szeretetét foSajit érdekében teszi, ha összes iskolai
kozni lehel, bátran állithaljuK, hogy a két nagy- tankönyv-, füzei-, író- és rajzszerszükségletét
szerű művész egészen belopta magát szivünkbe. Lázár Lajos v. tanár Feketesas-utcai könyvEddig csak a hölgyek rajongtak a Valentinó kereskedésében szerzi be.
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filmekért, most azonban a férfiak is, a sok kö— Öt mázsa buza a csengelei földek átlagzül a legszebb Alice Terry szép szemeiért kell, - bére. Néhány nappal ezelőtt fejezték be a város
hogy megnézzék az ő filmjeit. A kitűnő bur- csengelei bérföldjeinek árverését. Az árverésen
leszkekkel fűszerezett elsőrangú rlőadást, melyet elért eredmények szerint a csengelei földek hola pompás zene még élvezetesebbé tett, ma és . dankénti átlagbére öt mázsa buza.
vasárnap megismétli a Korzó Mozi.

Modern magánházat, »*'Sd!

Pótbelratkozások lesznek szept. 1—5-ig
Jirkovskyné Thomay Minka tanárnő nyilv. joggal
felr. magán elemi iskolájában, Vidra- u. 4. sz. 93
— Tarifakedvezményt kapnak a darabáruk Is. Budapestről jelenük: A Máv. kedvezményes exporttarifáját tartalmazó füzet immár
az érdekeltek kezében van és szeptember 1 tői
kezdve végre a magyarországi export is megkapja a magyar vasutakon azt a kedvezményt,
amellyel külföldi versenyiátsai már régen rendelkeznek. Juliu&ban kellett volna e kedvezményes tarifáknak megjelenniök, mert az aranytarifak életbeléptetésével együtt meg kellett volna
adni a verseny lehetőségét a külföldre irányuló
magyar cikkeknek. Az államvasutak tarifaosztálya ugyan már juliusban elkészült a tervezettel, de a földmivelésügyi minisztériumban
megrekedt és igy csak most, szeptemberben
léphet életbe, rengeteg kárt okozva a késedelemmel a magyar exportnak. Alig jelent meg
azonban az exporttarifa, az érdekeltségek máris
mozgalmat indítottak ennek korrekciója érdekéb.n. A Máv. ugyanis a kedvezményeket csak
vagontételek után adja meg, ami azt jelenti,
hogy a bonifikáció körét igen megszükitette,
mert hiszen a magyar ipar és termelés nincs
abban a helyzetben, hogy minden exportra
kerülő cikket vagontételekben szállíthasson.
Ezért a kereskedelmi és iparkamara tegnap
már akciót indított, hogy az államvasutak az
exportkedvezményt terjessze ki a darabárura is és dr. Gyömrey
kamarai titkár erre
nézve tárgyalásokat kezdett a Máv. igazgatóságával, amelyben
megvan a hajlandóság
arra, hogy az exporttarifa-kedvezményt darabárukra is megadja.
Harisnyák, keztyfik, férfi zoknik szenzációs
olcsó árakon Lampel és Hegyi cégnél.
L«
—• Debrecen százmilliárdom
kölcsöne.
Debrecenből jelentik: Debrecen városa 5—10
millió aranykoronát kitevő kölcsönt akar felvenni és ezért tárgyalást kezdett egy angol
bankárcsopoittal. Bemard A. Bales angol bankár, a bankcsoport képviselője, a napokban
Debrecenben időzött s az előzetes tárgyalásokat
befejezte. Kilátás van arra, hogy Debrecen
városa a közel 100 milliárd papirkoronát kitevő
kölcsönt még ez évben megkapja. A pénzt a
város beruházásokra akarja fordítani.
Férfi Ingek, alsónadrágok legolcsóbban készülnek
Soósnál, Oroszlán-utca 2.

Bécsi tanulmányutamról hazaérkeztem,
szalónomat újból megnyitottam, ahol a legújabb
facon szerint készülnek köppenyek, kosztümök,
estélyi toiletiek stb. Vajda Farkasné,
Szeged,
Kölcsey-uca 3. Telefon 12—22.
Ha nyomtatviajrra van aiflktége, telefonáljon
a Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T.-nak,
telefon 16-3«.

Nagy horderejű különlegességek a szegedi Baross árumintavásár 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 áll az országban, de még a külföldön is igen kevés van.
Ezen ritka különlegességre, amelyre a nagyközönség figyelmét felhívja annak megtekintésére, amelyet az országban minden apának,
anyának és gyermeknek meg kell teninlen:,

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 gyönyörkö ttetni ezen litka tanúságos látványosságon.

Szeptember 6—14-ig nyitva.
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840 925
2 2.4 2.3 Felten
Merkurfa
148.5
145.5
148.5
Nova
110
— 115
—
7
27
29
27 Wernstadti textil
—
475
47 Í J Cserző
Államvasút
Pannónia B.
83
73
2.7 3.2 3.1 Flóra
134 140 140 Dunaharaszti
Tröszt
42
40
20 Fővárosi sör
20
Egyestilt fa
Vasművek is gépgyárak-.
125 130
12 Goldberger
12 12.5
Fornir
Malmok i
Brodi vagon
146 152
105
— 105
Gschwindt
Guttmann
ibourg
21
23
57
60 57 Hazai fa
135 140 137 Halkeresk.
Back-malom
Corvin gép
6 5.5 Borsod-misk.
5
122 124 124 Honi fa
6.75 Hungária Mütr, 118 121
7
Csáky
1211.75 Concordta
11
23 23.5 Juta
35 k őrösbánya?
30 35.5
22
Qazd. Gépgyár
140 145 140B.-csabai
80
82
16 jacquard
67 65 Kronberger
66
16 _
—
5 I. bpesti gm.
77
5
82
Fábián
12G 124 124 Lignum
53 55 54 Karton
1205 1325 1325 Török8zentm.
—
35 Amerikai
11 Gróf Keglevict
Fegyver
35
2 5 - 2 5
25
4 Keleti
Fámkeresk.
48 50
49 £rdő
4
Gizella
- 1 1 0 Hungária
3
2.5
Franki
82 83 Magyar Lloyd
81
45 42 Királyautó
42
Ganz-Danub
Ganz-Vili.
Kis tárcsái
Györffy.WoU
Hoffber
Kaszab
Ki8sling
Kühne
Láng
Lipták
Mág
Magy. Acél
Belga fém
Mérleggyéi
Motorgyár
Olomáru
Chaudoii
Vegyipar
Vagongyár
Rex hajó
Rimamurány;
Roessemann
Rothmüller
Schlick
Schullei
Teudloft
Vulkán gép

Női fehér és szines

filckalapok-

nagy választékban,

olcsó

áron

kaphatók

Knilíel Konrád S S l . »
A l a k í t á s o k a t

v á l l a l o k .

Reklámhét

a Párisi Hagu Áruházban!
e z e r

20
11
490
13
2.1
61
370
10
7.5
98
7
19
520
47
58
26
650
8
910
3.2
38
39
287
20
137
190
92 3
7
82
43
125
151
21.5
120

t
U. 1U
Királyai*
70
70
—
Klein
5
85
KloHld
56
»
Fructus
6 6.5
6
Győri textil
21
23 22.5
—
—
—
Polg. sör
45 48
Krausz szesz
48
—
Liget szabat,
30
28
Cukoripar
2475 2600 2575
Lámpa
140 14S 145
Auer
640
610
Kender
62
64
62
Őstermelő
200 206 205
—
Pamut
225
225
Gumi
250 293 288
Részv. Szalámi
510 570 565
—
—
— .
Vasúti forgalmi
Marosv. Petr.
100 —
100
Georgia
435 449 449
Mezőh. cuk.
200 2dl 200
19 18.5
Interrexim
18
Óceán
19 19.5
19
Olajipar
65 68
65
17 —
Pannónia sör
17
Phöbus
35.5
36 35.5
32
Püspöki
35
35
170 178 175
Royal-szálló
—
Schwartzer
55
55
Star film
45
40
43
Lukácsfürdő
10 11.25
11
Szikra
40
33.5
39
—
—
_
itumvier
—
—
Szegedi Kender
Telefon
147 149 148
—
138
Temesi sör
135
—
Tokaji bor
42
42
33 33.2)
Tőrök
33
—
—
—
Turul Budapest
—
70
Unió színház
70
Szolnoki
4 4.25
4
—
—
Vasm. Vili.
65
ti 4 71
Vili. Pezsgő
68
20
21
Wander
20
—
17
Zagyvapálfai
17
17
Hangya
19
18

80
80

Elővételi

25
2.75

fogok i

Kasszanap

szeptember II

V
G y á r t e l e p : Béke-utca ÍO.
w

SZEGED.

Telefonsaim: 473.
71

Tisztelettel értettem a t. csónaktulajdonosokat, hogy

CSONAKOK T É L I

GARAGIROZASA

(gondozása) az alant közölt feltételek mellett történik:
A csónakok föl és leszállítása.
A csónakok tűzkár elleni biztositása.

A csónakok szakszerű tiligondozása

és a csónakon ezen idő alatt előálló mindennemű kár

helyreállítása

Előjegyzések a gyártelepen és a tiszai csónakkikötőben eszközöltetnek

A Baross Aruvásár kiállításán
s z e p t e m b e r

S

HL
7.5
450
4.25
510
110
82
22J0
5.8
80
150

6 — 1 4 - i g

a

k o r o n a .

1 pár patent gyermekharisnya 2—5 évig,
1 drb. zsebkendő kocka mintás,
1 pár férfi divatzokni,
1 drb. férfi önkötő nyakkendő,
2 doboz Dr. Heider fogpor,
2 drb. angol szappan,
2 drb. la fogkefe,
3 drb. kitűnő önborotva penge,
2 drb. borotva szappan,
1 drb. alumínium borotva tát,
3 doboz terpentines cipőkrém,
1 drb. dohányszelence nickel,
1 drb. acél zsebkés,
1 drb. csont zsebfésti,
1 drb. celluloid csiszolt tükör,
2 drb. alum. evő vagy kávés kanál,
6 drb. fém kávéskanál,
4 drb. ruhatartófa.
680

Megnyílt az Elité kalapszalon
Takaréktár-utca, dr. Gróf-palotában.
95
,U| k a l a p o k é s
alakítások.

Valódi angol szövetek,
sifonok, egész finom cérnavásznak,
652
zefirek stb. kaphatók

előnyös fizetési feltételek mellett

Fodor István

most megnyílt áruházában
Szeged, Attila-utca 9. (Valéria-tér sarok.)

a világ lagelterjedtebb gazdasági gépe, amely szánt, | Ö O T h a m n + Q + w o
mint stabilizált gép dolgozik, egyúttal mint tracter vontat, l C o £ I J c I I I U l a L Y d .
Magyarországon egy év leforgása alatt 214 nagy-, közép- és kisbirtok szerezte be.

HALTENBERGER VILMOS
L I N C O L N F O R D F O R D S Ö N autorizált képviselete

BUDAPEST, VI. ker., Nagymező-utca 19. szám.
Telefon 6 6 - 1 5 .

83

10

n Z

1924 augusz'us 30.

BQ B D

APRÓHIRDETÉSEK

Még mindig a legolcsóbb 1 Paprikalermelők 1 MegérDiákok, diákleányok bitü- j
Helyiség:
kezett a paprikaspárga.
Pettyes francia batiszt 20
nő ellátást kaphatnak Deezer. Kartonok 20 ezer. « Legolcsóbbanbeszerezhető
ák Ferenc-u. 18. emelet. 2 \Vendéglőt bérbe vagy elSárga vászon 20 ezer. Leg- Bokor János cégnél, Papszámolásra keres özvegy
rikapiac sarkán.
2
újabb virágos grenadin22
Varga
Józsefné,
ujszegedi
Ingatlan:
10 szavas hirdetés, amelyet a „Szeged"-en
Ebben a rovatban
ezer. Sifonok és vásznak .; Zongora, hosszú, jókarban
vigadd
Ut
i i e g e d t n aa p
p i11l a
ap
p "№91, összekivfll m é g k «
22 ezer. Divatos delének
—
~iz szónál nagyobb hirTiz
lévő, Streichel gyártmányú
Kn 3000 koronába kerül.
Maros-utca 20. számú ház : Berlini-kárut 20. számú
megkezdett 10 szó
rábbi meg]
detés 20 szóig 6000 korona és minden további
22 ezer. Sottis női szöveeladó. Vitéz-u. 15, földszabadkézből
eladó.
Vé:
r
füszerüzlet
átvehető,
esetr l
további 3000"korona. Apróhirdetéseket a ,8zeged kiadóhivatala
tek 25 ezer. Jó kanavász
szint 4.
2
telár 1 o.ooo aranykorona. ' leg lakással együtt is. U2
(Deák Ferenc-ulca 2) fogad el. Jeligés hirdetés I50U koronával dráágyhuzatra 28 ezer. Férfi
gább. Az aprAhlrdel«iek dija előre flzetendO.
Tudakozódni Magyar Hir- ' Istállót, kocsiszínnel kere3u kereszt buzaszalma Szoingzefirek 26 ezer. Dupladető
Irodában, Iskola- i sek sürgősen belvárosban.
molyában eladó. Tudakoszéles női szövetek 35
Ml
zódni Középkikötősor 12,
14. Lip'hay, Zrinyi-utca
Tanulólányokat felvesz Sze- ulca 20.
Az alábbi jeligés levelek a
Újszeged.
Ml
F3 ezer. Kamgarnszövetek 50
keres nőiszabó, SzilágyiSzegedtől 8 klm.-re pap- 5 5. szám.
kiadóhivatalban átvehetők:
ezer. Őszi és télt velourok
Teljes szabómühely és üzutca L
U2
rikának és hagymának igen .
.5—6 Millió", . 8 millió
195 ezer „Versenyáruház",
letberendezés más vállalat
Oktatás
alkalmas prima feketefold j
háztartás", [„Csodát várok",
Tanulóleányok felvétetnek
Református palota, gőzmiatt olcsón eladó. Iskola18
kat.
hold
szántó,
udvar
„Ügyes szabásznő". „26F",
Vajda Farkasné dívatterfürdővel szemben.
1
Vyhnalek Ferenc zeneműu. 3.
2
»Jó lakó", „18", „Szep42 méteres épülettel, 5 kat.
mében, Kölcsey-u. 3. 2
Zemáncedények remek vátember", „Succis".
Egy uj szabadonfutó kotrahold kaszá'ó több évre • vészeti főiskolai hallgató
Tanonc, teljes ellátássá
zongoraórákat ad. Érdeklasztékban Szántó Józseffékes kerékpár és egy párbérbeadó. Bővebbet Tisza
felvétetik. Fischer kőipar,
Állást n y e r :
lődni Domán-cégnél, Kánél, a halósági huscsarnok
evezős szandolin eladó.
Lajos-körút
13.sz.
alatt.
U2
Kálvária-utca 3.
_F
rász-utca
4—
6
ig,
vsgy
mellett.
M4
Csaba-utca 56. szám. MegKeresek kisebb házakat
Pályazat. Csongráümegyei
Szentháromság-u.
48.
3
tekinthető a délutáni órákPaprikatermelők 1 Megérmegvételre. Siessen Mézer j
Lakási
Vendéglőtök és Korcsmában.
F2
kezel! a paprikaspárga.
irodához. Bástya-u. 19. 2 ;
rosok IpartársulatánakSzikHázasság:
Szép szoba 1—2 ur ré- Emeletes ház nagy telek- 1
Legolcsóbbanbeszerezhető
Tankönyvek kitűnő karban
vlzgyára R.-t. keres mérBokor János cégnél, Papszére legjobb ellátással
kel sugáiulnál, részletre
olcsón eladók. Leánygimlegképes könyvelöt szepFérjhez menne allami tarikapiac sarkán.
2
bécsi konyha) kapható,
megvehető Mézernél, Básnázium IV—V111., városi
tember 15-iki belépéssel,
nítónő idősebb földbirhigonics-tér 11,1. em. 5. 2
gimnázium II., Dugonics
tya-átcában.
2
ajánlatok szemétyesen, fitokoshoz, vagy tisztviselőKereslet:
Keresek 3-4 szobás lakást,
polgári leány I—II. osztázetési igény megjelölésével
höz. „Komoly" jeilgére a
esetleg albérletbe, bútor
lyába. Vidács, Vásárhelyia gyár irodahelyiségében
kiadóba.
U
Ipari
m
u
n
k
a
:
Minden régiséget igen masugárut 42.
Ül
adandó le (Bocskai- u. 5) nélkül. Telefon i5—54. Legas
áron
készpénzért
vesz
lépést és nagy bért fizeSzegeden.
U1
Kínálat:
Lukács műszerész, irógép. )
Eladó:
Németkocsi,
paSzalay, Gizella-tér.
U7 .
tek.
5
varrógép és kerékpár javíJó munkás csizmadia seszecskavágó,
Veszek bútort állandóan, ' rasztkocsi,
Tejoltó — kilünő minőtóműhely Valéria-tér 7. U7
: Séndor utca 25.
Szépen berendezett szogédeket állandó munkára
U1
Maréit-u.
7,
F3
ségben — kimérve is kapSzőrmét legjobb kivitelben
bám kiadnám hetenkint
Cegléden felvesz Kovács
Városi gimnáziumi tanható.
Őrangyal
gyógyszerfest
Várady
Testvérek
müJózsef, V. ker., Malomkétszeri használatra. Leve(V«|«t bármily mennyikönyvek kaphatók Tisza
tár, Újszeged.
U3
festők Dugonics-tér 12. F3
utca l i . sz.
U
let „Csendes" jeligére a
ségben, férfi ruhát, fehér
L - körút 69, cukrászda. F2
Ora-,
ékszer
javítást
legolSzáraz,
aprított,
hasábos
neműt
*
legmagasabb
kiadóhivatalba.
Intelligens urileanyt kereJókarban Uvö ruha es feáröan
véstek.
Weissancsóbban
készít
Ördög
órás,
tűzifa
olcsón
Fodor
fásKeresek
1,
2,
3,
4
szobás
sünk 8 éves leánykánkhoz
kete felöltő eladó. Szébere, Szeged, *ttili»-u 8.
Dugonics-tér
Vásárcsarpincéjében, Dugonics-tér
lakásokat megvételre, esetnevelőnőül. Német nyelv
chenyi-tér 16. szám. Tudanok
F2
4.
F3
leg cserébe Mézer, Bástudása előny. Jelentkezni
kozódni a házmesternél.
B
ú
t
o
r
:
Szőnyeg«zövő {
tya-utca.
2
12—1 óráig Müiler JánosFazoimunkát divatszerint : Belvárosi
Eladó nöi ruhák: Egy téli
nál, Dugonics-tér H. 2
jutányos árért készit Áb- '• ajánlja magyar perzsa,
„ "ilavonia* tömörla, müfekete kosztüm szőrmével,
Bútorozott
l
a
k
á
s
:
•
szmirna
stb.
készítményeit.
14—15 éves leányok harahám uri szabó, Vásárbutor hálószobák, ebédlőegy télikabát fekete szőrrisnyakötésre felvétetnek.
csarnok.
F2 Nagy áruraktár vételkénybsrendezések Schaffer
mével, egy őszi köpeny,
Hétvezér-utca
4.
alatt
tiszta
szer nélkül megtekinthető.
Stefánia kölőde, BatthyáTestvéreknél, Kossuth Lasötétkék, Tóth Péter füSzép és jó cipőt akar?
bútorozott szoba kiadó
Megrendelések , választott
nyi-utca 2.
2
jos-sugárut.
3
szerüzlet emeletén.
6
úriember részére.
U2 Rendelje Sándornál, Farminták szerint. Érdeklődni
íróasztal politúrozva, jutákas-utca m
F10
I Azonnali belépésre ke
íróasztal eladó. GyertyáBelvárosi Banknál.
F7
nyosán eladó SchimmerEllátás:
• resek egy jól főzni tudó
mosi-u. 4, II. jobb, 9-10
Tessék elolvasni I Férfi-,
Friss szedésü paradicsoling kárpitosnál, Arany
I szakácsnőt a gázgyárba.
reggel.
U3
nőikalapok slakitását, javímot befőzésre legolcsóbb János-utca 4
Szent István Étkezdében
tását gyorsan szakszerűen
napi
áron
25
kg.-on
felül
Bor,
saját
termésű,
eladó.
Egy elsőrendű r.agymunSzeged, Madách-utra 1. sz.
készit leszállított árban . házhoz szállit Böhm Endre
Petüfi Sándor sugárut 21.
KOIÖnfé é k :
kás felvétetik Wéber szaalalt kitűnő friss és olcsó
1
Mencz Károly és Fia me- | kertgazd. Tel. 207. MIO
I szám.
U
bóná , Széchenyi-tér.
háziasén készített reggeli,
nekült kalaposok, Dugo- I Gyümölcspálinkák, törköly,
Háziasszonyok legolcsóbb
Erős tiü boltiszolgának
Elköltözés „miatt sladók:
ebéd, vacsora kapható.
nics-tér 12 .Napló-ház).Jó
ágyak, szekrények, többfelvétetik Szülik terményEgyetemi hallgatók és a munkáért számtalan elis- ! barack, gyomorerősítő li- legjobb bevásárlási forrása : Szegedi Gazdák „Hankötök Kroóoál, Valéria-tér
féle bútorok. Nemestakácsüzletében, Vidra-u. 6. M5
diákság
kedvezményben
merés. Üzletem déli órák- j Ű z .
gya" Szövetkezete. F10
U4
utca 17. 87.
U
Kézimunkában és rajzban
részesülnek.
F2
ban is nyitva
F18
jártas leányok ajánlkozzaKtíenc évfolyam Merrölc
! Utolsó néhány nap igen Elsőrendű tliszer-, csemeNégy diakot teljes elláÓrat, ekszert olcsón, jól ! olcsó alkalmi árak Pártos geáru legolcsóbb napi árnak „Kézimunka F" jelige
és Építészeti Közlöny eltásra elvállal uri család.
javít Gáspár, Szeged, Köl- | Lajos ékszerész lakásán, ban Rőmernél Dugonicsalatt a kiadóba.
F2
adó. Hungária Antiquarlum
Szűcs-utca 10.
1
csey-u. I.
17 | Jókai-utca 9.
_
F10
Batthyány-u. 2, Kass- ká2 tér.
Mindenes szakacsnét keUncsalád elvállal egy, esetLegújabb őszi téli női és
Cipők legolcsóbban Karávéház mellett, Stefánia olrest k, esetleg azonnal beleg két középitkolai leányt
csonyinál, Tis2a Lajos- ! Ékszeripar készit, alakit, leány felöltők készen és
dalon.
léphet. Vadás/.né, Sziláteljes «llátásra. Mikszáth
mérték után rendelésre,
kőrut
40.
F14 j javít ékszereket, órákat.
gyi-utca 6.
F
Kálmán-u*c* 18.
1
Egy jó állapotban levő
: Takaréktár-utca, Gróf-pa- blúzok, zseniperek, férfi
Fiukat könnyű munkára
opozon bélés kerestetik
¿—3 diák teljes ellátást
Óráját, ékszerét javíttassa 1 lota.
10 és női gyapjúszövetek leg16 évesig felvesz Menning
Wéber szabónál, Széchekaphat. Szabadsajtó-utca
Csűri órásnál Kárász-u. Elő ' Vörös fontos alma kg-kint
olcsóbb árban I Reményiné
mtibutorgyár, Római-környi-tér.
63, Bergl
Ul
nyös aranybevállás.
F5 < kapható. Apáca-u. 5. sz. U
divatáruháza
főposta
melut
F2
Eladó
bőrfedeles uri hajtóIsmét dolgozik részietfizeEgy fiatalabb szerény igéCipőház, Károlyi-utca 4,
lett
7
kocsi, igás, parádés szertésre Balogh kárpitos, Kosnyű diákfiú ellátást kapajánlja d m cipői aktárát
Állást keres:
Friss
s»
edesü
ugorkát,
papszám! Dorozsmai-sor 6.
suth Lajos-sugárut 6. 11
hat. Árvíz-utca 9
U2
legolcsóbb árban.
M2
rikát, tököt káposztát, paTeljes munkaerejű B-lisszám.
2
Olási
váfaszlék
fonalakTeljes
ellátásra
elfogad
2
radicsomot télire csak a
tás tisztviselő ál.ást keres.
Eladó kifogástalan Bösenban
Szegedvidéke
legnaközépiskolai
tanulót
vagy
P
é
n
z
:
Böhm-féle kertgazdaságtól
Cim a kiadóban.
Ul
dorfer hangversenyzongora
gyobb fonálházában, Duegyetemi hallgatót uri csavásároljon. 25 kg.-on felül
Könyvelést vállalok déli,
Ajánlatokat
„Bösendorlád, zongorával. Gondos
Belvárosi
Bauk
jutányosán
gonics-tér
1.
F10
házhoz
szállítva.
Legol.
esti órákban és vasárnap.
fer" jeligére a kiadóba
ellá'ás garantálva. Vitéznyújt
rövid
és
hosszabb
csóbb
napi
áron.
TelePaprikatermelők
I
MegérMegkeresések „Mérlegkékérek.
M2
utca 5 sz., II. em. ajtó 3. ü l
lejáratú kereskedelmi hikezett a paprikaspárga.
fon 2o7.
M2
pes"^ kiadóba.
F2
Egyesített koptató és gaDiákleány felvétetik teljes
teteket.
F7 Legolcsóbbanbeszerezhető
Irodakisasszonynak ajánlÓröltetők, darálók figyelbonatisztitó gép eladó. Újellátással (zongorahaszná- f
Bokor János cégnél, Papkozik gé - és gyorsi ónő.
mébe I Legolcsóbban, legszeged, Csanáaí-u. 26 M
lattal; Kossuth Lajos su- 1
rikapiac sarkán.
2
Levelezés:
Megkereséseket „Perfekt
jobban a Neumayer AlEladó két fehér fotel, nádgárut 8, III. 15.
\
Sz" jeligére a kiadóba. 2
Útlevélbe, igazolványba
földi malom őröl.
F20
fotelok, márvány íróasztaIntelligens uri család KÖ- ' Egy fiatal leány keresi egy
fényképek leggyorsabban, Eladó: Istállójászol 6 m.
lok,
luszter, falitükör, jourjobb
iparos
fiu
ismeretséÜgyes masamódlány állást
zépiskolás uii lányt teljes j
legolcsóbban Auer fivérekhosszú, szénaráccsal, streiasztalok, képek, lószőrkeres. Megkereséseket „Elellátásra elvállal. Zongora, [ gét. „Egy rózsa szál szebnél. Kölcsev-utca 8. F7
fákkal, kocsisággyal; egy
matrac, vatelinbélelt bordó
seje Sz" jeligére a ki- fürdöszobahasználat meg- j ben beszél" jeligére a
Zomancedények és tiaz- jó bicikli és régi Jó zsinplüesíüggönyök karnissal.
adóba;
engedve. Kossuth Lajos- jj kiadóhivatalba.
tartási eszközök legolcsóbdely Rókuson, ZákányKistisza-utca 10. (Maros-u.
sugárut 8. szám, föld- ; Egy fiatal asszonyka kefolytatása.)
F2
Tanulót keres:
ban Ottovaynál.
2 utca 23.
2
szint 8.
2 |resi egy finomlelkü, ko1
liter
Kékkúti
természetes
moly,
középkorú
iparosTehén
jól
tejelő
b
hetes
Tanítónő kisebb diákot el- j
Tanonc tizetéssel felvéteszénsavas ásványvíz 5000 : svejci bikaborjával eladó
13—33
vállal. Zongorahasználat. j férfi ismeretségét. „Kis
tik a Nemzeti Áruházban,
korona Rőmernél.
F10
Hutter sörraktárban.
a SZE6BD telefonszáma.
Margit-utca 29, emelet 2 j özvegy" jeligére a kiadóba.
Kárász utcca.
F2

Ir.

Í

rr

rr

MŰVEZETŐ
lehetőleg a kocsigyártásban jártassággal
bíró, szeptember hó elsejére kerestetik.
Cim a kiadóhivatalban.
67
I«*j4v«V"on£
(kezdő) könyvvitel, gyors- és
í r U u l M & I l U
gépírásban jártas, állást keres.
Ajánlatokat „Érettségizett" jeligére a kiadóhivatalba. 75 ,

A Baross mintavásáron
tekintse meg táját tervezésű

leáníjszoba, előszoba, előcsarnok és
konijhaberendezés mintáimat.
722

REIS1NGER asztalosmester,
Kazinczi-utca 6.

Munkásruhák
olcsóbb és jobb szövetruhák, munkásfehérnemük olcsó árban
65i

részletfizetésre
is kaphatók
Fodor István

most megnyílt áruházában
Szeged, Attila-utca 9. (Valéria-tér sarok.)

M

odern bérpalotát,

családi házat beköltözhető lakással, házhelyeket, (Sld- és azőldbirtokokat, berendezett
Beleteket, lakáaokat stb. a nagyrabecsült eladók és
vevők megelégedésére rövid idő alatt mindenkor előnyösen közvetít D f f c V I D oraz. Ing. forg. Irodája
Szeged, Kossnth LaJos-sngárnt 9. 491 Telefon 10—42.

Értesítem a nagyéi demü hölgykö-

legújabb bársony
modellek megérkeztek.

zönséget, hogy a

Tisztelettel

Goldgruber Irén

Szeged, Somogyiuteca 23. szám. gi

Villamos csillárok,
őszi újdonságok óriási választékban

megérkeztek.
LegJutAnyosabb á r a k o n ,
kedvező részletfizetési feltételek
mellett is
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Fonyó Soma

világítási üzletében,

KÖLCSEX-UTCA

4. SZAM.

