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Szeged, 1924 szeptember 4, CSÜTÖRTÖK.

Ne ölj!
A magyar reakció bajorvédó Bayardjai égésién nyugodtak lehetnek: a háborús-szellem
nem halt ki még szép hazánkban, söt ellenkezőleg, javában virul és virulenciája egyre
nagyobb arányokat kezd ölteni. Valami titkos
rendelet miatt egy sereg katona és civil összekülönbözött a múltkor és a kihívások, lovagias
ügyek egész légióját zudilotlák egymás ellen,
nem ápolva, hanem eltakarva azt az egyetértést, amely a közmondás szerint népség és
katonaság között szokott lenni. Már vér is
folyt, még pedig nem is kevés, az egyik fővárosi vívóteremben, ahol az egyik fél összeszabdalt fejjel, életveszélyes sérülésekkel maradt a békebeli háborúság porondján. De a
lavina megindult és most sorra jönnek a többi
urak és sorra kaszabolják, sarabolják, darabolják és puffantják egymást, mivel hogy urak vagyunk és magyarok és mert ugy sincs elég
bajunk és ugy se akad egyéb ellenségünk ezen
a kerek világon 1
Valóban, a becsületnek a huszadik században a vérontás a legfőbb és legokosabb reparálója, hiszen olyan kevés patak folyt mostanában ebből a becses nedűből, amely a német költő szerint is egészen különös egy folyadék. Nagyon sokan vagyunk magyarok, nem
férünk már el egymástól és nem fétünk már
meg a bőrünkben, ezért kell egy kis lecsapolás, egy kis tizedelés, lovagias utón, bscsflletflgyi alapon. Félelem és gáncs nélküli lovagok,
Tankrédek és Orlandók kiáltanak egymás ellen
és az újságok másnap hasábokat hoznak arról,
hogy milyen hősiesen támadott az egyik és
milyen vitézül védekezett a másik. Minden karcolást és vágást elismeréssel honorálnak és
ha éppen életveszélyes, vagy halálos kimenetelű a páros viaskodás, akkor napokig reklámozzák a hires-neves eseményt.

Cirkusz
kell, ha már kenyér nincsen és hiába
tiltakozik a humanitás, hiába mond vétót a
vallás, hiába interpellál egy képviselő, hiába a
józan ész és a szeretet szava, a középkor kísértete tovább lovagol közölünk és a gyilkosság bevett formák közölt, előkelő környezetben
és fényes segédlettel tovább is szabad és lehet
ma, az Üdv 1924 ik esztendejében 1
De hát a reakciónak ez Így van jól, mert a
a harcias szellemet éleszteni kell, a vérontást
kívánatossá és érdekessé tenni, mivel a pscifizmus elpuhulttá tesz bennünket, a szőke bestiából szelíd embert csinál, a pacifizmus az
defetiimus és ha már a csehhel, románnal,
szerbbel, olasszal és orosszal nem verekedhetnek, hát legalább egymást püföljük, vagdaljuk és lövöldözzük le, hadd lássa a világ, hogy
Árpád népe még a régi, hogy itt valódi szitytyák lakoznak és hadakoznak ma is és egymás ellen különösen. Barbár látvány ez a mai
párbij-lavina, elszomorító és elkeserítő, de tanulságos.
A meglékelt koponyák, a megvágott csontok,
a vérző tagok egy olyan észjárásról, egy olyan
világfölfogásról beszélnek, amely azt mutatja,
hogy itt még mindig nem okultak sokan, hogy
a nagy, a borzalmas történeti lecke itt még
mindig kevés volt némelyek számára. Az emberi élet és lélek abszolút értéke sokak előtt
nagyon, végzetesen elhomályosodott és elkallódott az utóbbi esztendőkben. Fai kasok járnak
közöttünk és a templomokban hiába hirdetik a
Bárány evangéliumát, ha az élet piacán léptennyomon az erőszak, a hamisság, az önkény, a
furfang gyakorlóival és magasztalóival találkozunk.

202-ik szám.

A kormánypárti többség újból elnapolja a nemzetgyűlést.
Budapest, szept.3 (Tudósilónk
teleftnjelentése.)
Az egyréges párt nem tart formális értekezle et a Ház pénteki ülése előtt, csupán annak
közvetlen megnj itását megelőzőleg tart majd
bizalmas megbeszélést valószínűleg a kupolacsarnokban. A párt az elnökség napirendi indítványa melleit foglal állást, amely s? érint a Házat
az eddigi határozatok szerint október l-ig újból
elnapolják Viass József helyettes miniszterelnöknél ma délelőtt megjelent Huszár
Károly, a
nemzetgyűlés alelnöke, akivel hosszabb ideig
tarló tanácskozást folytatott. Huszár kijelentette,
hogy a nemzetgyűlés pénteki ülésén a Ház teljes elnöksége meg fog jelenni, mert akkor már
Szcitovszky
Béla is a fővárosban lesz.
Kormánypárti körökben rendkívül kívánatosnak tartanák, ha a Ház pénteki ülésén sem az
Eskütt-ügy, sem az Erzberger-ügy nem kerülne
sióba. Éppen erie való tekintettel Zsltvay Tibor,
a nemzetgyűlés alelnöke ki is jelentette, hogy
az elnökség napirend előtti felszólalásra, vagy
lürgős interpellác óra csak országos jelentőségű
kérdésben adhat engedélyt, ami azt jelenti,
hogy az Eskütt-ügyben és az Erzberger-ügyben
semmi esetre sem, mert ezt a két ügyet a kor-

mánypárton nem tartják

országos

jelentőségű

kérdésnek. Kétségfe'en azonban, hogy a kormánypártnak az a reménykedése, hogy az

Eskütt ügy és az Erzberger ügy nem kerül

pénteken szóba és igy parlamenti viharra nem
fog sor kerülni, aligha valósulhat meg. Ma
ugyanis már a szociáldemokrata párt is szükségesnek larlja, hogy az Esküit-ügy és az
Erzberger-ügy politikai vonatkozásaival a nemzetgyűlés is foglalkozzék.
A szociáldemokrata párt tagjai közül elsősorban Györki Imre készül arra, hogy a Ház
pénteki ülésén foglalkozzék az Eskült-üggyel.
Ma az a hír tejedt el, hogy Györki sürgős
interpellációra fog engedélyt kérni, mivel azonban nagyon valószínű, hogy az elnökség nem
ad erre engedélyt, előreláthatóan csak személyes
kérdésben fog felszó'alhatni.
Értesülés szerint nincs kizárva az sem, hogy
a nemzetgyűlés összehívását megindokoló Peyer

Károly szintén kiterjeszkedik az Eskütt-ügyre
és az Erzberger-ügyre, amit meg fog tenni
napirendi felszólalása során Drózdy
Oyőző is.
Homonnay Tivadar
a párbajmónláról Interpellál.
Hír szerint Homonnay
Tivadar nemzetgyűlési képviselő sürgős intetpeilációt jegyzett be
a nemzeigyűlés pén'eki ülésére az igazságügyminiszterhez és a honvédelmi miniszterhez.
Homonnay az „immár közbotrányszámba menő
párbajmánia nyomban való megszüntetése tárgyában* in erpellálja a két minisztert. Homonnay ezzel a kérdéssel már máskor is foglalkozott a nemzetgyűlés plénuma előtt és hír szerint pénteki interpellációjában — amennyiben
annak elmondására az engedelmet megkapja —
utalni fog a honvédelmi miniszternek a párba]
kérdésével kapcsolatban régebben tett ama kijelenlésére, hogy nem ismer
külőmbséget
civil

és katonai becsület között.

Szóvá fogja tenni, hogy a legutóbbi események, különösen az utóbbi napokban vivott
véres párbajok ennek a kijelentésnek ellentmondanak és az ilyen események
különösen

alkalmasak arra, hogy a katonaság és a polgári személyek között való jó viszonyt
aláás-

sák. Interpellációjában uialni akar arra, hogy
Magyarország már a külföldön
is hirhedtté
vált

a párbajmánia

túlságos

tobzódása

miatt és

amennyiben ennek megszűntetésére sürgősen
nem teszik meg a legszigorúbb intézkedéseket,
akkor a párbajmánia által teremtett kedvezőtlen légkör fenyegeti a társadalom békéjét és
végeredményben a honvédség tisztikarának a
tekintélyére sincsen kedvező hatása.
A magyar-csehszlovák tárgyaiások
szünetelnek.
A magyar csehszlovák kereskedelmi tárgyalások már hosszú idő óta szünetelnek. A magyar
kormány többször sürgette a tárgyalások folytatását, ujabban a külügyminisztérium intézett
átiratot Csehországhoz, amelyben hangsúlyozza
a tárgyalások befejezésének szükségét.

H e r r i o t p é n t e k e n s z ó l a l fel Genfben.
WA

németországi tüntetések nem o b o i t a k neki örömet."

Genf, szeptember 3. Azok között a beszédek
között, amelyeket a nemzetek szövetségének
közgyűlésén a tanács jelentése felelt ma megkezdett vita során mondottak, legfontosabb az
angol Gilbert Murrainak
a kisebbségek
védelméről mondott beszéde.
Rámuta'ott azokra a
nehézségekre, amelyek abból származtak, hogy
az újonnan alapított, vagy a felszabadított államokban a kisebbségek védelme különösen nehéz. Azt ajánlaná, hogy ezek az államok a
kisebbség» k ügyében saját kezdeményezésükre
kérjék a tanács véleményét. Majd áttért a bolgár-görög kisebbségi problémára, amely a görög küldöttség vezetőjének hosszabb magyarázatra adott alkalmat. A második fontos beszédet
Frithjof Nansen
mondta, aki kifogásolta, hogy
jelentése mifsem tartalmaz a nemzetközi állami
intézőszék tevékenységéről, amire Hymans
kijelentette, hogy az ítélőszék autonom tényező
és nem függ a nemzetek szövetségének tanácsától. A jövőben azonban fel fogja kérni az
Ítélőszéke', hogy küldjön működéséről összefoglaló jelentést a közgyűléshez. Frithjof Nansen
ezulán nyomatékosan sikraszállt a
békebirósági
Ítélet kötelező volta mellett.
Issi japán küldött
és Afra Eldowlch
herceg perzsa kiküldött arról
a növekvő bizalomról siói', amelyet a Kelet a
nemzetek szövetsége iránt érez.

miniszterelnök is részt vett, alig félórai tanácskozás után be kellett rekeszteni, minthogy csak
két szónok volt feliratkozva. A csütörtöki és
pénteki vita kizárólag a btztonsdgl
és
garancia-

szerződés kérdését fogja felilelni.
holnap délelőtt szólal fel.

Macdonald

Theunis belga miniszterelnök a Tribüné de
Genéve szerkesztőjének a többi közt ezt a kijelentést tette:
— A Népszövetség közgyűlése, amelyen most
részt veszünk, bizonyos mértékben folytatása a
londoni konferenciának. Cn a magam részétől
a biztonság problémájának, amelyet Genfben
remélhetőleg megoldanak, a legnagyobb jelentőséget tulajdonítom.
Genf, szeptember 3. Herriot francia miniszterelnök szerdán több száz ujíágirót fogadott,
akik előtt a népszövetségi közgyűlésen pénteken elmondandó beszédéről a következőket
mondotta:
— A francia delegáció vezéreszméit fogom
előadni és a delegáció, amely elutazásom után
ittmarad, ezeket a kérdéseket ebben a szellemben fogja tovább fejleszteni. Franciaországnak
az az óhajtása, hogy a Londonban megkezdett
mü?et jóindulattal és békülékeny szellemben
De nyugaton már dereng, a megértés, a szofolytassa.
lidaritás, a jóindulat és a békesség uj szellője
A német sajtó képviselőinek arra a kérdésére,
fujdugál már valahol a vérködös és könnypárás
levegőben. Cs megérjek még azt az időt, mikor
Genf, szép'ember 3. A népszövetségi köz- vájjon Herriot Európa érdekében óhajtandónak
a Ne ölj 1 nem csupán bibliai kőtáblára
lesz gyűlés ma délutánt ülését, amely, n a ma dél- «' tartja-e Németország belépéséi a Népszövetvésve, hanem ¿lő is érző emberi szivekbe I
ben automobilon megérkezett Theunis belga j ségbe, a miniszterelnök azt válaszolta, hogy
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birósági eljárás igen eredményes lehet, esetleges konfliktusok elhárítására. A döntőbírósági
haíározat érvényesítése konflik usok elhárítására,
Herriot nagy tartózkodással tett kijelentései vagy megelőzésére értéktelenné válik, ha arról
általában azt a benyomást keltették, hogy az vtn sző, hogy a támadót feltartóztassák, vagy
angol francia megbeszéléseknek, valamint az visszaszorítsák.
amerikai fellépés hatásának a biztonsági
kérdés
A tudósító egyébkén! ugy értesül, hogy Herszabályozására eddig nincs eredménye és hogy riot és Mscdonald sem a német lefegyverzésily eredmény aligha fog véglegesen kifejezésre nek a Népszövetség részéről való ellenőrzéséti,
jutni a két miniszterelnök
csütörtökön és pén- sem Németo, szagnak a Népszövetségbe való
teken elmondandó
beszédében.
felvétele kérdésével nem foglalkoznak.
A genfi
Párls, szeptember 3. Az Echo de Paris tu- körök egyértelmű felfogása szerint ez utóbbi
dósítójának jelentése szerint Herriot
a nép- kérdés csak a jövő évben lesz esedékes mert
szövetségi konferencián a francia kormány ne- a Néraetbirodalom a Népszövetségbe viló felvében a következő programot fogja kifejteni és vétel megszerzésére alkalmss időt kihasználatlanul hagyta.
képviselni:
Genf, szeptember 3. A Népszövetség negyedik
1. A megegyezésben résztvevő államok a
fegyverkezés csökkentését csak akkor tehetik bizottsága tegnap Tánczos altábornagy felszólaarra
merlegelés tárgyává, ha a biztonsági
problémát lására napirendre tűzte Magyarországnak
kérelmét, hogy a népszövetségi
költ•
megoldották.
2 Oíyan nemzetköti konferenciá- irányuló
három egységről szállítsák le
ban, amelyet a Népszövetségen kívül hívnának ség hozzájárulását
össze és amely a washingtoni konferencia egy egységre. A Magyarországra eső hányadot
1923-ban négyről három egységre szállították le.
álláspontja értelmében a fegyverkezés csökkentéPáris, szepiember 3. A Matin genfi tudósísét célozná, semmi hasznos következménye nem
lenne. 3. A kölcsönös támogatás dolgában való tója teljes fenntartással a következő hírt jelenti:
megegyezésnek csak akkor lehelne hatálya, ha Lord Parmoor javasolni fogja, hogy Németlehetővé tenné ¡ait, hogy egyes államok, vagy ország katonai ellenőrzésének uj rendszere
bizonyos hatalmi
csoportok
pótszerződéseket ugyanaz lesyen, mint amelyet a többi voll
kössenek. 4. Ezrei a megszorítással a dön ö- ellenséges országban érvényesítenek.
erre a kérdésre csak a konferencia végén lehet

válaszolni. Németországban
olyan
tüntetések
voltak, amelyek nem okoztak neki nagy örömet.

E r é l y e s akció
a szeged-temesvári forgalom megnyitása érdekében.
A kamara felterjesztése

Szeged, szeptember 3. (Saját

a

külügyminiszterhez,
kamarákhoz.

tudósítónktól.)

Nem kell ismertetni az olvasóval, hogy a trianoni
béke óta olyan szomorúan csöndes állapotok
vannak a szegedi állomásokon, mint az ország
egyetlen más városának állomásán sem. A vasúti forgalom korlátozottságával általános ipari
és kereskedelmi pangás érezhető Szegeden is,
itt, ahol a háború előtti években igen nagy
lendQleta fejlődés indult meg, mert hiszen éppen
nagyszert! vasutösszeköttetései, vizíutja, raktárházai, fejlelt ipara, exportképes gyárai predesztinálják arra Szegedet, hogy ne csak agrikuüur
város, hanem az Alföld ipari és kereskedelmi
gócpontja legyen. Már régebben erélyes lépéseket tettek illetékesek a déli forgalom megindulása érdekében, mert enélkül Szeged fejlődése helyeit degenerálódása fog rövidesen bekövetkezni. Kormánykörök azonban kellő formában még egyetlen lépést sem tettek ebben
az irányban, iáiért is most a szegedi
kamara

fsmét erélyes akciót kezdett

a mai

állapotok

C s á r d a a z ö r ö k élethez.
. . . Már nem tudnám megmondani, hogy ragadt
meg az emlékezetemben az a városvégi furcsa kis
vendéglő, amelyik előtt hatalmas vasoszlopokon
hivalkodott ez a felírás:
AZ ÖRÖK ÉLETHEZ
Takaros kis ház volt és, valóban, sohasem pihent el benne az élet. Leginkább katonák keresték fel, torzonborz bajuszu vén szentségek és
gyerekarcu jámborok, akik most léptek először
kocsmába. Az öregek egyénisége talán teljes se
lett volna kocsma nélkül, emezek felejteni jártak
ide, minthogy épp most szakadtak el hazulról!
Vasárnaponkint vászoncselédek jelentek meg az
Örök Életben s ilyenkor Ígérkezett igazán örökösnek az élet. Az asszonynépek rábeszelték embereiket a mutatásra, hiszen elég a fáradság hat napon
keresztül, azért illendő az ilyesmi. Táncoltak hát
minden kimerülést felülmúló ujabb kimerüléssel,
bohó népekhez illendően, akik szeretik elkábítani
magukat, mielőtt uiabb igába állanak.
Néha verekedések is történtek. Hol a katonák
páholtak el egy kertészlegényt, hol pedig a vén
muskétás rakta el a szakácsnéját, bizonyos hűtlenséget orrontván, amit táncközben vett észre.
Azután — mert hiszen ragadós az ilyesmi—csodálatos gyönyörűséget szerző nagy és általános verekedés következett, a férjek abbahagyták az ivást
és működésbe léptek, hogy aztán egyszerre elcsendesüljön minden, a bor tovább folyhasson, a
tánc a hajnali órákba belenyúljon s virradatkor a
népek részeg fővel ballagjanak haza.
Ilyenféle kocsma volt az Örök Élethez cimzett.
Cifra betűit valamikor remekbe készítette egy vasöntő-legény, potom áron adta el, mert pénzre volt
szüksége, hogy vándorútra indulhasson. Ezekben
a betűkben ellenállhatatlan varázs lakozott, mert
aki meglátta, az meg is szerette s kiváncsi lett a

megszűnése,
kében.

az

újvidéki

a déli forgalom

és

temesvári

megindulása

érde-

A kamara terjedelmes feliratot küldött fel
ebben az ügyben a külügyminiszternek, amelyben eliősoibm kifejti, tngy Romaniával
és

Jugoszláviával okvetlenül hamarosan
meg kell
indítani a vasúti forgalmat
Szegeden át, mert
ha ez nem következik be, akkor az egyre nagyobb térre kiterjedő pangás nemcsak
Szegeden, de az egész országban Is érezhető lesz.
A felterjesztés ezután kifejti,

hogy a

béke elszakította azokat a területeket,
déli irányban Szegednek természetes
körzetét alkották.

trianoni

amelyek
vonzást

Élelmezési és más nyersanyagokban a Bácska
és Torontál volt Szeged szállítója, mig azottani
kereskedők és iparosok, sőt a magánosok is
Szegeden szerezték be szükségleteiket. Ezzel

pest felé gravitált minden váBárlás és eladás.
Szegeden izl remélték, hogy a békekötések
után megkezdődő konszolidációval egyidejűleg
Szabadka, Temesvár és Nsgybecskerek felé meg
fog nyílni a forgalom és Szeged, mint határátlépő állomás jelentős tényező lesz.
Ezzel szemben Szeged
még mindig
egy

csonka vasútvonal végállomása,
amelynek a
Bánság felé nincsen semmiféle forgalma. Sza-

badka felé egyetlen vonatpár közlekedik. Most
már éppen itt van az ideje, hogy felszabaduljon, újra megnyílton a szeged—temesvári vonal,
amely nemcsak Szegedre volt jelentős a békében, hanem Európának egyik legfontosabb vonala voll a Balkán felé. Ezen a vonalon most
minden szüneiel, mert a román kormány a forgalmat Kötegyán, illetőleg Békéscsabán
keresztül
bonyolítja le és a magyar kormány eddig még
semmiféle lépést nem tett ebben az ügyben.
Különböző dolgokon kivül azonban itt jelentős
az is, hogy Békéscsaba
nincs
berendezve egy

nagyarányú
tranzitó forgalomra és így a forgalom erre nehézségekbe ütközik.

A kamara felirata felemlíti ezután, hogy aki
Temesvárról Szegedre akar utazni, az kénytelen

Aradon

és Csabán keresztül

kerülni.

A béke-

kötés óta még azt a Simplon-expresszt is elterelték Szegedről, amely azelőtt erre meat
Budapest felé, ugyanis a szerb kormány Szabadkáról a zentat hídon
irányítja tovább az
expresszt. Ezzel az intézkedéssel azt a nemzetközi forgalmat is megszüntették, amelyben Szegednek része volt békeidőben.
Ilyen körülmények között Szeged
feladási
forgalma
a minimumra
redukálódott,
alig van
más, mint valami kender-, paprika-, gyékényés darabáru-forgalom. Miután pedig a kormány
és Jugoszlávia, valamint Románia között a kereskedelmi tárgyalások már megindultak, a kor-

mány lásson energikusan

hozzá

ennek a kér-

désnek a megoldásához
Is. Elsősorban a temesvári forgalomról van szó, de járja ki a kormány,
hogy a többi vonalak is megnyíljanak végre,
hogy Szegedről a déli irányban a közlekedés,
vatamint a kereskedelem ismét meginduljon.
A kamara ezt a beadványt nem csak a külügyminiszternek küldte meg, hanem az újvidéki
és temesvári kamaráknak
Is és felszólította őket,
hogy tegyék magukévá ezt az ügyel és járjanak
el kormá yaiknái, hogy Romániával és Jugoszláviával végre meginduljon a forgalom.
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zása sohasem volt, hiszen Félegyházán tul a
főváros irányában nem Szeged, hanem Buda-

Stelnltznfl gyermek 6a leflny divat terme
őszi bevásárlása előtt leszállított árban árusítja
ki raktáron levő minden idénynek megfelelő
modelljeit. Rendelések hozott kelméből a legrövidebb időn belíl készülnek. Gizella-tér 3.1 e.

háta mögött álló ház folytatására is.
Finom utasok lova itt hirtelen vágni kezdte patkójával a földet s a lelkiismeretes kocsisnak megesett a szive, nem volt ereje hozzá, hogy tovább
erőszakolja az állatot. A csárda bora jobban ízlett
más boroknál, a kaczkiás kiszolgáló lányok piros
papucsot hordtak a lábukon és bűvös mosolyt az
ajakuk szegletében, — ezekért felejtették itt magukat sokszor és sokan az utasok. Éjszakára fordulván az idő, mikor a bizonytalan sártengerben
veszedelmessé vált a továbbjutás, még itt is szálltak meg, egyre jobban érezve az örökké tartó élet
gyönyörűségeit, az ifjúsággal és a megifjodással
járó boldogságokat, amik akkor is boldogságok,
ha akármilyen rövid ideig tartanak.
Egyszer a katonák többet kezdtek idejárni, mint
egyébkor. Nagyobbakat ittak, sűrűbben nótáztak
s tekintélyes vén sarzsik, akiknek sapkagombjára
csak bátortalan alázattal mert kancsalítani a zöldfülü bundás, fontoskodva bökték ki megjegyzéseiket a háborúról, „aki" olyan közel van, de olyan
közel, hogy az már igazán borzasztóság. De
mennyire közel!
Hittek nekik, meg nem is, mert hiszen megesett, hogy máskor is álmodoztak a katonák
háborúról, míg végre kiderült, hogy a vén szentségek az egyszer igazat mondtak.
Erre aztán mindnyájan elvonultak a kaszárnyákból s a csárdát az örök élettel együtt már csak a
kertészlegények látogatták, közülök is csak az
itthonhagyott kevesek és horpadt mellüek.
Később visszajöttek a muskétások, többen voltak, mint amennyien lenni szoktak és szaporább
volt a járásuk, amit a háború különleges hangulatkeltő mivoltának iehet betudni s igy tisztán
rosszindulat a sarkukban járó ellenség felfogása,
amely a krónikásokat is megmételyezte. Ezek a
haszontalan és semmi jóra nem alkalmazható
népek ugyanis — már mint a krónikások — azt
irták a muskétásokról, hogy futottak.

Annyi bizonyos, hogy a csárda előtt nem álltak
meg, bármennyire fájlalták is ezt, ellenben az
ellenséget meghódították a cifra betűk. Az ellenség ugyanazért lepihent itt és hordókat veretett
csapra, fizetés helyett pedig gorombaságokat
mondott.
Csak a kiszolgáló lányok mosolyogtak most is,
ők tovább hordták lábukon a pillangós, piros
papucsot és ajakuk szögében a mosolyt.
Akkor már ott füstölgött a csóva az ereszet
alatt s a száraz nyári éjszakában egyszerre lángba
kapott a ház. A katonák — közel immár a határhoz — megálltak és bámulták a tüzet. Hosszú,
kékes tűzoszlop meredezett az égnek, aztán szürke
lett, haragos és piszkos. Reggelre egy halom üszök
jelentette szelid és duhaj örömök régi tanyáját.
Hanem a két vasoszlopnak semmi baja nem
történt, szilárdan állt tovább is a helyén, a cifra
betűk bekormozva hivalkodtak, hirdetve a címet,
ami mintha fogalmat akart volna kifejezni: Csárda
az örök élethez.
Nem járt a környéken már senki, csak a varjak
károgtak, — nyilvánvaló, hogy tehetetlen haragjukban, mivel nem találtak zsákmányt.
. . . Sokáig tűnődtem rajta, hogyan fészkelődött
meg az agyamban ez az emlék! Sokat bámultam
éjszaka a lámpába, ahol alakok jelennek meg
előttem, történetek folynak le? Tudtommal semmi
bajom, ami valamiféle gondnok kirendelését tenné
a számomra szükségessé, hát itt nincs baj.
Aztán rájöttem és megtaláltam a kapcsolatot.
Magát láttam, asszonyom, aki tul van a bohó ifjú
álmok, a csalódások évtizedein, talán titkosan
rejteget ősz hajszálakat, elporcellánoz szarkalábakat, — mondom, láttam, amint mélységes
gyöngédséggel hallgatja egészen-ifju lovagja suttogását. A drága, ártatlan, gyermek életében maga
az első nő. Neki csak a felirat a fontos és még
nem veszi észre, hogy a vihar elsöpörte a régi
házat.
Bob.

szemben észak felé Szegednek

gazdasági

von-
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A Dawes-terv v é g r e h a j t á s a .
Düsseldorf,
szeptember 3. Degoutte tábornok
a Németbirodalommal való gazdasági egység
gyors helyreállítása érdekében a megszállott
Ruhr-vidéken teljesen felszabadította az automobilforgalmat és megengedte, hogy a megszállott terű'etek és Németország közt az árukereskedelmet újra felvegyék.
London, szeptember 3. Macdonaid miniszterelnök Skóciából Genfbe utaztával egy éjszakát

Londonban töltött és a Daily Herald
szerint
értekezett bizalmasaival, annak a biztosnak kiküldetése tárgyában, akinek feladata lesz figyelemmel kisérni a Dawes-terv végrehajtásának
eredményét. Mint a Daily Herald
irja, a miniszterelnök elhatározta, hogy minden iparágból
agy munkaadót és egy szakszervezeti képviselőt
kér fel az ellenőrzésnél való közreműködésre.

összes helyiségeit Sója Ferenc igazgató-tanító
fogla ta el, Kosóczky Ferenc nyugalmazott tanító
a röszkei, Tomkó János nyug. igazgató pedig
az alsóközponti igazgató-tanítói helyiségeket.
A nyomozás megállapította, hogy Mandl és
Kontratov csné szabályszerű tárgyaláson hozott
határozat alapján lakják a lakást, a többi laká-

sának eredetét azonban nem lehetett kinyomozni,
ezek lakásigazolvánnyal
sem rendelkeznek.

A lakáshivatal még a mult év nyarán elrendelte az intézetek kiürítését, de mivel más
lakást képtelen volt kiutalni, a végrehajtást
N W I I M M M M M W W ^ ^
nem lehetett foganatositari. Több eeetoen maga
a népjóléti miniszter függesztette föl a végrehajtást addig," amig az. érdekeltek részére viSzeged, szeptember 3. (Saját
tudósítónktól.) zottság hatodikán végzi az igazolásokat, az szonyaiknak megfelelő lakás nem lesz kiutalható.
A Ferenc Jóisef-ludományegyetem előadásainak egyes karok pedig nyolcadikán határoznak, hogy
Mult évi határoz itában annyira ment előzémegkezdése még egy kissé messzi van, de szep- a következő félévben mely uj diákoknak
szabad kenyen a lakáshivatal, hogy az egész névsort
tember elsején — mint rendesen — megketdő- tanulniok
a szegedi egyetemen.
A karok azon- nyilvántartásba vette, kötelezte az előadót, hogy
dött a beiratkozás. Ez mindig némi izgalmat nal kihirdetik döntésüket és a boldog gólyák ezeket az iskola-lakókat minden tárgyalásra
jelent a diákság körében s különösen azóta, végre szeptember 10-tól 15 éig iratkozhatnak be. mint igénylőket hivja meg s őket részesítse
amióta a nemzetgyűlés megszavazta a Hsllerelsőbbségben. Azonkívül egy másik előadót
A* egyetem épületében pedig most minden
féle á'dásos és sok hisznu numerus clasust.
utasított, hogy hivatalból képviselje a kiutasidélelölt
A beiratkozás már elsején megkezdőit a 2 o* } ö S « á m r ^ l S a k i S S a t ^ f f s T o - fandókat, illetve az azok közül meg nem jeszámára, akik a legutolsó szemeszterben már ? S v a az esetleg £ ¡ № 0
U M
to lenteket.
hallgatói voltak az egyetemnek. A beiratkozás ! m c ! y i l l Q k n e k a d a l o l t m e g a z a n í g y ajíndék,
Á u mit lehessen tenni, ha n:ncs lakás?
határideje 12 éig tart. Azok a hallgatók, akik
El van foglalva még Újszegeden
a vakok
hogy egy magyar egyebemen ihassanak a tudoezen a rendes terminuson nem tudnak megmány poharából. Ebben az évben feltűnő nagy intézete is, Zobsy Ferenc menekült k irályi
jelerni különbPzö elháríthatatlan akadályok
számban feledkeztek az uj diákok és feltűnő, ügyész lakik benne, akit az Ítélőtábla helyisémiatt, a határidőn lul is beiratkozhatnak, de
hogy ezeknek egy igen tekintélyes része nem géb*! helyeztek ki, mikor az egyetem költözött
oda, lakói továbbá Csizmajia Kálmán menekült
az elmu
mÍSS
"
fanmbanvégezte el a
gimnázium, fém ipariskolai tanár és Eck Péter, a vakokat
v
redt
! f i K f ^
°Sy
W « » osztályát.
Igen sokan fr
gyámolító orsz. egyesület temesvári intézetének
1 Ienlkeztek olyanok - kellő okmányokkal
m
repatriált gondnoka. Ők a
kultuszminisztérium
á
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Í
;i
< bölcs numerus clausus folytán egyszer- \ hozzájárulásával
laknak ezen a helyen.
zásukat el tudják intézn*. Ezek a pótbeirások i k é . 8 , e r m á r visszavetett az e»vetem
Uira
azonban semmi körülmények között sem terjedSáLznak
ha nem
ng
a íyv o n d u z w d ó e !
Annál érdekesebb a kultuszminiszter leirata
hetnek tul október 6 án.
I
duzzadd rea városhoz, melyben azt mondja, ho;y wezt a
61
Három nap óta lehet igy beiratkozni, szón- - "•T™' . . . . . t
szociális intézményt eredeti rendeltetésétől csak
az
ban három nap óta csak igen gyéren jönnek a .
előadásokat pontosan melyik nap
az oktatási és nevelési érdekek súlyos sérelme
diákok és eddig a létszámnak
csak egy igen
fezdik meg, az ma még nincs eldöntve. Pfelf- mellett engedhetné továbbra elvonatni",
ezért
er P ét
e
or
kis hányada jelentkezeti,
jobbára azok a hall- t
" / Jí
szerdán s fővárosba utazott
t
tisztelettel felkéri a tanácsot, hogy helyezze el
kérdésne k
gatók, akik állandóan Szegeden laknak. Köz- \
.
elintézésére, valamint azért
a lakókat, mert „a további bennlakásukhoz
tudomásu ugyanis, hogy a szegedi egyetem is, hogy mennyi tandíjat kell szedni a hallgasemmi szin alatt hozzá nem járul". Elvárja
tóktól
a
most
következő
félévben.
Igy
ugyanis
hallgatóságának lényeges része vidéken és kűlőazonkívül,
kogy a kama'mentes kölcsönből
nöihépen a megszállott ferüle'eken tö ti otthon még nem állott az egyetem: egy falragasz van épített bérpalotába
„elsősorban,
mindenkit
a
feketetáblán,
amely
azt
mondja,
hogy
majd
a szünidőt és igy csak az utolsó terminusra
megelőzőleg,
azok
a
családok
jelöltetnek
ki
érkezik Szegedre. A szeptember eleji beiratko- később közlik a tandíj összegét a hallgatókkal, lakókként, akik a vakok intézetét eddig eredeti
zásoknál rendszerint csak a hallgatók fele jelent- külön hirdetményben.
rendeltetésé öl elvonták".
kezik, míg a teljes létszám csak októberben
A tandíjmentességek ügyében egyébként
Szeged nyomban válaszolt a leiratra, tudoalakul ki, amikor már megérkezik mindenki.
szegénységi bizonyítvánnyal és az indexszel másul adva, hogy az építendő bérlakások feleAz ehő féléves hallgató-jelöllek beiratkozása fölszerelve kell folyamodni az egyetem tanári
az áldásos numerus clausus folytán már sokkal karához elseje és tizenkettedike között. A tanári része fölött a népjóléti miniszter rendelkezik,
ezeket elsősorban a lakásnélküli egyetemi tanákomplikáltabb. Ezeknek a fiatalembereknek már $ kar a beiratkozások után határoz a tandijmen
rok kapják, a többit pedig az elemi iskolákban
augusztusban folyamodni kellett X számú bizo- tességiől és ezek a hal'gatók, akik mentességet lakók kitelepiiésére óhajtják igénybe venni. Elég
nyitvánnyal felszerelve .az úgynevezett Igazoló : kaptak, szeptember 18, 19. és 20-ik nspján példátlan ese\ hogy a szőregi iskolaigazgató
Bizottsághoz, beiratkozási engedélyért. Ez az ) iratkozhatnak be. A köztisztviselők gyermekei- ujszegedi iskolát tart lefoglalva. Egyébként is a
igazoló Bizottság híven mérlegeli a numerus nek egyébként nem kell folyamodni a tandíj- vakok intézetének lakóit csakis bírói felmondás
clausus paragrafusait és különosképen firtatja, mentességért, csupán igazolni kell a köztiszt- alapján lehet kilakoltatni. Fel Is hivta a tanács
hogy a hallgató-jelölt »politikai magatartása" víselőséget és akkor minden további nélkül a vakok Igazgatóját, hogy a kilakoltatási
eljárást
megfelel-e a törvény követelményeinek. A bí- megkapják a köztisztviselői tandíjkedvezményt. tegye
folyamatba.

L a s s a n i n d u l n a k a z egyetemi b e i r a t k o z á s o k .
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Kik l a k n a k a szegedi i s k o l á k b a n .
Szeged,

szeptember 3. (Saját

tudósítónktól.)

A májusi közgyűlés elé indítványt terjesztett
Wimmer Fülöp, javasolva, hogy a szegedi iskolákat végre adják át rendeltetésüknek s a tanács
kövessen el mindent, hogy a tanév kezdetére
ez a szándék meg is valósuljon.
A közgyűlés akkor helyesléssel vette tudomásul a tanácsnak addig követett eljárását,
mellyel a ?r agáncélokra lefoglalt iskolahelyiségek kiürítését állandóan szorgalmazta s utasította a tanácsot, hogy ebben a dologban újból indítson eljárást.
Ennek alapján a tanács elkezdte az rdatgyüjtést 8rra nézve, hogy az egyes iskolákban
kik vannak elhelyezve, van e lakásigazolványuk,
el van-e rendelve az elfoglalt lakás kiürítése s
ha igen, miért nem hajtották azt végre?
Az eredmény szomorú n jellemzi az időket,
a iakásnyomoruságot. A statisztika szerint az
emberiség Iétt zárna minden kétszáz évben
duplázódik meg, de mostanában nyilvánvalóan
megbukott a statisztika, mert a hősi halottak
nagy száma ellenére zsúfoltak a faluk is, nemcsak a városok.
Normális körülmények között nincs lakás,
ellenben azonnal akad dögivei, ha valaki megfizeti a 30-40-50 milliónyi Ielépési dijat.
Örök rejtély marad, hogy hova költöznek azok,
akik eladták régi lakásukat. Az kétségtelen,
hogy az ilyennek ujabb Iskás igénylésére való
jussát könyörtelenül el kell a lakáshivatalnak
utasítania.

A szegedi iskolák kényszerű lakói például a
követke.ők:
A Maddch-utcai
polgári iskolában, tantermekben és mellékhelyiségekben lakik Göttl Károly
tanár, Kosztolányi Gyula tanár és dr. Balló
István nyugalmazott makói tanfelügyelő.
A Széchenyi-téri
iskolában Brunner KároJyné,
kataszteri főmérnök özvegye, Brunner István
rendőrtiszt és Brunner Károly tisztviselő (Brunnerné egy kérvényében elmondja, hogy 85 esetten fordult lakásért a lakáshivatslhoz.)

A g. keleti szerb iskola tantermében és mellékhelyiségében lakik Mandl Hermann szabósegéd. A tanítói lakást ugyanitt Kontratovics
Viktorné és leánya tartják elfoglalva. Ez egyébként háromszobás komplett lakás
A zsidóiskola
könyvtárában és mellékhelyiségében lakik Méray Margit polgári iskolai tanárnő. Ugyanezen épület tantermeit és a mellékhelyiségeket Cziganek Rezső postafőellenőr,
Radoychevich Oszkár postafelügyelő és Ambrus Sándor írnok foglalták el.
Az ujszegedi elemi népiskolába
költözött be
Sznopek János szőregi igargató-tanitó.
Az óvodák közül a Becsey-utcai Berndt Jánosné nyug. óvónőnek ad haj'ékot. Bobcsek
Istvánná a Teleki-utcai, Nemeí Sá-idor nyug.
igazgató- tanító a Gyertyámos-utcai, Horváth
Lajos irodatiszt a Móra utcai, Horváih Erzsébet
óvónő a Petőfi-sugáruti óvoda helyiségét foglalják el.
Az alsötanya-nagyszéksósi
állami elemi iskola

Igy áll, az iskolaév elején, teljesen összebogozva, a helyzet és nem tud rajta segíteni
a legnagyobb jóakarat sem. A lakáshivatal képtelen régi határozatát végrehajtani, mert ez
attól van függővé téve, hogy uj lakást kell
adnia, üres lakással pedig nem rendelkezik.
Ennélfogva kilakoltatás sincs.
Hogy végül teljes legyen a bonyodalom,
idetartozik ez az apróság is. A vakok intézetében lakó Csizmazia Ká'mánt a nagykanizsai
fémipariskola igazgatójává ntvezték "ki, ahol
természetben kap lakást, a szegedi, hat helyiségből álló, lakását mégsem hagyja el. A tanács
most a kuluszminiszlert kéri, hogy utasítsa
Csizmaziát az intézet elhagyására.

Pusztító ciklon söpört végig
a Kis-Antillákon.
Newyork. szeptember 3. A lapok értesülése szerint a Kis-Antillák szigetein rettenetes erejű ciklon
dühöngött, amely irtózatos pusztítást vitt végbe és
igen sok emberéletet is kioltott. Monterrat szigetén a forgóSzél gyári épületeket rombolt szét,
tönkretette az egész termést, Tortola szigetén elpusztította a gyapotültetvényeket, Nevis szigetén
megölt négy ember; és szétrombolt mintegy háromszáz házat, a Virginia szigeteken többezer ház

pusztult el és majdnem száz ember vesztette életét. Igen sok hajóról, melyeket a ciklon a tengeren
ért, nincs hir.
Aranyérem

és

díszoklevéllel

klliliitelve.

Kollár R u d o l f
ércfényező ás mázold mester
ws
Szeged, Kossuth- utca 25 (volt internátus). Telefon
15—88. Fényező és fcstőipari
tanoncképző
miihely.
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A kényszerkölcsön fizetése.
Szeptember utolsó napjáig le et még
halasztást kérni
Budapest, szeptember 3. Jelentettük annak ideién, hogy a kényszerkölcsön befizetésének a
határideje befejeződött és általános érvényű meghosszabbítást nem engedélyeztek. A közönség részéről állar.dóan sok panasz érkezik abban az
irányban, hogy a rájuk először kivetett kényszerkölcsönösszegeket utóbb igen jelentékeny mértékben felemelték. Az emelés aránya sokszor megdöbbentő, mert először kivetett összeg többszörösét vetették ki sok esetben az utólagos felemelésnél. Sokszor csak arra hivatkoztak, hogy a „helyi
viszonyoknak megfelelő arányosítás" utján történik a kivetés.
Az adófclszólamló bizottságoknak a kényszerkölcsönt felemelő határozatai ellen tudvalevően a
közigazgatási bírósághoz lehet panaszt intézni. A
baj azonban az, hogy ennek a panasznak nincsen
halasztó hatálya, vagyis akármilyen fantasztikus
összegre emelte fel a kényszerkölcsönt az adófelszólamló bizottság, az összeget be kell fizetni,
hiába a panasz és hiába a közigazgatási biróság.
Ezért aztán nem is sokan vették igénybe azt a
jogot, hogy a közigazgatási bírósághoz fordulhatnak panasszal.
Akciót indított a budapesti kereskedelmi és iparkamara is, hogy engedjenek könnyítést a kényszerkölcsönfizetésnél, még pedig oly módon, hogy
azok a kereskedők és iparosok, akik már a kényszerkölcsön kivetésének az alapjául szolgáló jövedelemadókivetést és vagyonadókivetést is megfelebbezték, haladékot kapjanak a kényszerkölcsön

Villamos

készülékek

Szabó és háztartási vasalók, teakannák, szamovárok, mokka és kávéfőzők, vízmelegítők, kenyérpirítók,
tojássütők, vizforralók, porszívók és Thermaforok

Siemens

áron kedvezO
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gyártmányok eredeti gyári
fizetési feltételek.
mellett
»

F o r t y ó

világítási vállalatánál KOlcsey-utca 4. sz.

Nincs a városban dunsziosüoeg.

ay
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Csütörtök. Róm. kai. es protestáns Rozália sz. Gör. kai Babilasz Nap kei 5
óra 22 perckor, nyugszik 6 óra 34 perckor
A meteorologtai
intézet jelentése: Hazánkban az esÖ
állalános és egyes helyeken jelentős eső esett. Szegeden 40 milliméter, Mohácson 20 milliméter, Debrecenből jégesőt jelentettek. Általában azonban 5—10 centiméterné kevesegb csapadék nem volt.
Időprognózis:
Időjárásban lényeges változás nem várható
Somogyi-könyvtár és mu^eum zárva.
Egyetemi könvvtár (központi egyelem 1. emelet) nyitva
délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig.
A mozi előadasok i , ? is 9 órakor kezdődnek
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 61 (lelefon 996), Barcsay
Károly Széchenyi tér (telefon 27o), Borbély József Takaréktár* utca (telefon 1268), Nagy György Boldogasszony-sugárut (telefon 1125), Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846).

Szeretetreméltó ismerősöm, a házi, sőt házias
urnő, most jött haza nyaralásából s mindenek előtt
értékes tapasztalatait adta le.
— A Linka (akit én, e sorok irója, sose láttam,
de nem is érdekel) férjhez ment az adótárnokhoz,
A középosztályunk
(erről se volt eddig fogalmam), négy gyerekre ment
nemzetközi
konferenciája.
férjhez a szerencsétlen, képzelje el, mit fog az
Bern,
szeptember
3.
A középosztályuak nemcsinálni!
(A probléma szeget ütölt a fejembe, azóta ha- zeközi konferenciája első gyűléséi tegnap déltározottan rosszul alszom, mindig a Linkán tűnő- előtt 9 órakor a berni n gy tanácsteremben
döm, akihez semmi közöm, de foglalkozni vagyok nyitották meg. Délután a Bürgerhaus éttermében
vele kénytelen, ha egyszer feladták a leckét. Sze- a kanton kormánya és Bern városa ebédet
gény Linka, hittem volna ezt rólad, mikor elindul- adott a konferencia tagjainak. Ebéd után a
tál az ifjúság vadvirágos ösvényén ? Csakugyan,
konferencia tagjai Interlakenbe utaztak és a
mit csinálsz ezek után? Megetted az életemet
Linka, végtelenül sajnálom, de nem merek a sze- Metropol-szállóban a szövetség al-pszabályairól
med elé kerülni, hiszen előbb meg kellene szab- tanácskozást tartottak. Este a nigy társalgónom cselekedeteid sorrendjét. így irta ezt elő sze- csarnokban estély volt. A konferencia tanácsretetreméltó asszony-ismerősöm.)
kozásait ma Interlakenben folytatják.
Még törtem a fejemet, amikor uj kérdést vágtak
gyanánt kivetett összeg ötven százalékának szeptember 30 ig való befizetésére. Azt is kérték, hogy hozzá:
A spanyol hadsereg kiüríti Marokkót?
— Mi lesz a dunsztos-üvegekkel? Tudja-e, hogy
a hónaponkint való tízszázalékos adópótléktól teLondon, szeptember 3. Az európai hatalmakintsenek el, mert ez a rendelkezés úgyis még nem lehet kapni a városban ?
kat már foglalkoztatja és rggodalommal tölti el
— Bocsánat, feleltem, azonnal intézkedem.
abból az időből származik, amikor takarékkorona
Ezzel elrohantam, járom egy hete a boltokat, de annak a lehetősége, hegy a spanyol hadsereget
alapon vetették ki az eredeti kényszerkölcsönt.
eredménytelenül. Valóban, dunsztos-üveg nincs.
teljesen, vagy lényeges mértékben
visszavonják
Kérte azonkívül a kamara, hogy a kényszer— Annyit fogyasztanak? — kérdeztem a ke- a marokkói spanyol protektorá us területéről.
kölcsön ellen a közigazgatási bírósághoz beadott reskedőt.
A spanyol csapatok által ese'leg kiürítendő mapanasznak halasztó hatályossága legyen és ameny— Egyáltalában nein kapni, mi az, hogy fonyiben a panasz elbírálásánál a közigazgatási bi- gyasztanak? Természetesen csak a nagyokat, az rokkói területek ügyét, kü önösen az algezirasi
paktumot és az ehhez hssonló szerződéseket az
zottság azt állapítaná meg, hogy az eredeti kive- úgynevezett uborkásüvegeket értem.
téshez képest tényleg kell utólagos többletet fizetni,
aláiró hatalmaknak kell megvizsgálni, amennyi— A kicsit hogy mérik?
akkor ezt még a határozat után nyolc napon belül
ben
kísérlet történik arra nézve, hogy a spanyol
— A három deciset 3000, a féllitereset 4000, a
is lehessen fizetni.
hatóságok helyébe egy másik külföldi
hatalom
hét deciset 5000 koronáért.
A kényszerkölcsön ötödik részletének befizetése
(Köszönöm, elég drága. Örülök, hogy már nem lépjen.
tekintetében ugyan az elmúlt határidőt nem hosz- vagyok gyerek, mert állandóan megvernének a
London, szeptember 3. A Reuter jelenti Gibszabbitották meg, azonban intézkedés történt ab- kártevésemért. Abban a hajdani korban a kiürült
raltárból
: Spanyol forrásból eredő hir szerint a
ban az irányban, hogy a késedelmes felek egyé- üveg kikanalazása volt a legnagyobb boldogság,
spanyol
nenkint kérhetik az adóhatóságtól a szeptember de ez a szórakozás rendszerint együtt járt azzal, legutóbbi tizennégy nap alatt ötvenezer
A gibraltári ma30 ig való halasztást. Amennyiben tehát az adó- hogy kivertem az üveg oldalát. Ma egy kissé költ- katonát küldtek Marokkóba.
gaslatról jól látni sz afrikai pariokon felrobbanó
hatóság helyt ad az ilyen kérésnek, akkor szep- séges passzió volna.)
tember utolsó napjáig lehet fizetni az elmaradt
srspnelleket. Kétségtelen már, hogy az eddig
— Az uborkásban van hiány, folytatta a kereskényszerkölcsönöket.
iránt barátságos
Andjerra és
kedő. Amit januárban rendeltem meg annak ju- Spanyolország
SpanyolországSzükséges volna azonban még ma az is, hogy liusban csak a fele érkezett meg. Elkapkodták Valjas törzsek is fellázadnak.
a minisztérium részéről külön utasítsák az adó- egyszerre. Nem is csoda, hiszen az a magyar- ban tartanak attól, hogy szeptember 13-án, a
hatóságokat az ilyen késésekneK jóindulata elbírá- országi másfél gyár képtelen az igényeket kielé- Primo de Rivera-féle uralom évfordulóján kílására és a halasztásnak minden méltányos eset- gíteni.
sérletet fognak tenni a diktátor
megbuktatására.
ben való megadására. A válságos kereskedelmi és
— Másfél?
Ilyen tervekkel szemben minden ellenintézkeipari helyzet miatt ugyanis igen sokan nincsenek
— Na igen, hiszen a parádit nem lehet szoroolyan körülmények között, hogy az utólag felemelt san vett gyárnak tekinteni. Nagy baj ez, uram, dést megtesznek és megekidályozzák a kormány
és igen tekintélyes összegű kényszerkölcsönt be- végtelen baj mindenféle szempontból. Sose volt a híveinek mindennemű tüntetéseit. Tangerből
érkező hirek szerint Raisuii ti ivei csatlakoztak
fizessék.
főzelékfélékben olyan pazarul bő termés, mint az
idei, valósággal hajigálják az ember után az árut. Abd el Krímhez.
Madrid, szeptember 3. De Rlvera kijelentette,
Korzó Mozi, Szeged ^ t i m r . Sokat lehetne eltenni télire, amikor — mit lehet hogy
Marokkó spanyol zónájában a katonai
tudni, milyen állapotok következnek ránk s éppen
helyzet
némileg javult. Újra megcáfolta azt a
a
legszerényebb
néposztály
van
megfosztva
ettől
Szeptember 4-én, csütörtökön
a lehetőségtől.
hírt, mintha a Viktória Királynő cirkálón súlyos
— Drágák ezek az üvegek ?
tüzkatasztrófa történt volna.
Csak 36 éven felülieknek!
— Háromezer korona literük. De adnának töbPáris, szeptember 3. A Malin szerint a telatai
bet is, ha volna. Naponta legalább száz érdeklő- spanyol állás p rancsnoka képtelen to?ábbra is
Kalandor slágerek:
dőt vagyok kénytelen elutasítani.
helytállni a Riff lakók megerősített csapataival
Délfelé a piacon találkoztam a bevezető sorokban tisztelt szeretetreméltó ismerősömmel, akit el- szemben és ezért felhatalmazást kért az állás
fogultan köszöntöttem, attól félve, hogy megint a kiürítésére és a hadianyagok elpusztításéra.
fejemhez veri a Linka problémát. De nagy-rava— A Szeged és Makó közötti aj útvonal.
szul megelőztem, most én adtam fel neki a réAmetikai dráma 5 felvonásban.
buszt.
Az éllamépitészeti hivatal annak idején felter— Mennyibe kerül ma egy üveg befőtt eltevése ? jesztéssel fordult a kereskedelemügyi miniszter— Befőtt? — riadt rám olyan hangon, mintha hez, hogy létesítsen a kormány Makó és Szeged
Főszerepben: Wiíliam S. Hart.
kinai fecskefészket kértem volna spékelt szunyog- között egy utvon&lat é3 egy vasúti vonalat. E
nyelv garnirunggal. Mit gondol maga, tán betört szerint a két várost egy, a Maros jobbpartján
Egyidejűleg:
valahová, hogy ilyen ábrándjai vannak 1 Várion
csak („kérem, szívesen várok"), a kristálycukor elvonuló ut kötné össze, amely Tápénál átlépi
kilója 20.000 korona, ugyanannyi a leghitványabb a közúti és vasúti hidat, amit természetesen
barack, kijön belőle két üvegre való, de én nem szintén meg kellene csinálni. Itt folytatódnék
csinálok szirupot, majd kis fenét, hanem ugy hin- aztán, amig a M.v. vasúi vonalába kapcsolótem rá a cukrot, tiz deka elég egyre, meg a viz, dik. Az ut hossza huszonhat és fél kilométerre
aztán ott a pergament, a zsineg, a sealicil, a ki- volt tervezve, a vasúti vonalé majd harmincra.
Kalandortörténet 5 felvonásban.
főzés a resón, meg a fáradság és akkor is hol A tervezet rendkívül előnyös Szeged és a körmarad az üveg, na mondhatom magának, hogy nyék gazdasági él'tíre, átszelné az 5000 holdas
E l ő a d á s o k kezdete: 5, 7 és 9 órakor.
sokbakerül, az idén nem eszik dunsztot.
tápéi birtokot, ahol az örök tulajdonnal nem
Ezt mind egy szuszra mondta el, megdermedve biró kisgazdák bérletei feküsznek Azt eredméfigyeltem s így történt, hogy dunsztom sincs róla, nyezné cz, hogy a terményeket a mainál sokkal
mennyibe kerül egy üvegre való. Az adatokat előnyösebb feltételek mellett lehetne leszállítani
azonban följegyeztem, talán ügyes matematikus a szegedi piacra, ami a köze látást javítja fel.
térti, női és gyermekei pfik elsőrendű anyagból olcsó
napi árért készülnek.
>83
jobban boldogul vele.
Pl O D N A R É S
T f f c R S n .
Én csak a Linkát sajnálom. Miből ozsonnáz- De fokozottabb kielégítést nyernének az ipari
Javítást olcsón es pontosan készítünk. T a n o n c
taija réien szegény feje az adótárnokkal hozo- és a kereskedelmi érdekek is azial, hogy közellátással felvétetik.
Petőfi Sándor aaKárnt 2.
vetlenebb összeköttetésbe kerülne Szeged ga
mányba kapott négy gyereket?

Félelmetes Jim.
Farkasverem.

C i p ő k minden fazonban
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Matoson tuli résszel. Szeged is kérte a minisztert, hogy hajfsa végre a terve'. A kormány
azonban nem képes erre. Most érkezett válasziban hangsúlyozza a miniszter, hogy az ország
jelenlegi, fölöttébb nehéz pénzügyi helyiete
mellett nemcsak ezidőszerint, hanem a közelebbi

jövőben is alig van kilátás

rá, hogy ilyen

—

bár kétségtelenül fontos és határozottan közérdekű, de igen nagy költségeket igénylő —
létesítmények megvalósitása az állam
részéről

hathatósabb

anyagi

támogatás

utján

volna elő-

mozdítható. Szóval messzebb vagyunk a makói
úttól, mint Makó Jeruzsálemtől. Pedig a makói
ut kiépítése igen hasznos közmunka volna, ami
sok embernek adna foglalkozást. De ugy látszik,
a közmunkák ígérete a kormány részéről —
csak ígéret marad.
— Uj törvény a hazárdjáték ellen. Budapestről jelentik: Az egyre növekvő kártyaszenvedély nagy erkölcsi kárának megakadályozására tOrvény készül. A készülő uj törvény
szigorú eszközökkel fogja az elburjánzott
kárfyaszenvedélyt ellenőrizni és büntetni. At
uj törvény, mellyel az igazságügyminisztériumbsn s szakértők bevonáséval már régebb idő
óta tárgyalnak, nem kihágásnak minősili a
tiltott szerencsejátékot, hanem vétségnek, amelyet
a jövőben egy évig
terjedhető
börtönnel büntetnek. A törvény rövidesen megvalósul és sz
aiu'án következő razziákon elfogott játékosok
nemcsak csekély pénibüntetéssel fogják kártyaszenvedélyüket megfizetni, hanem
szabadság-

vesztéssel.
— Veér Imre ellen a rendőrség nem indit
eljárást. Budapestről jelentik: Veér Imre ügyében minden ellentétes híreszteléssel szemben
— mint éttesülűnk —, a rendőrség nem indit
bűnügyi eljárást. A főkapitányság politikai osztályának véleménye szerint Veér Imre nem
szökött meg Magyarországról, hanem törvényes
útlevéllel hjgyta el íz országot. A politikai
osztály vezetője érdek'ődött a különböző repülőgépvállalaloknál, hogy Veér Icure Walter néven
mikor hagyta el Magyarország területéi. Erre
n^zve étkeztek be jelentések, de azokat bizonyodra venni nem khei. A feltevés az még ma
is, hogy Wálter a Mátyás-földön szállt föl repülőgépre. A politikai osztály vezetője kijelen«
tette, hegy b rendőrség nem indít bünügyi eljárást Veér Imre
ellen.
Veér Imrének olyan
súlyos szembaja vol>, hogy a legsürgősebben
kellett operáifalni, mert arról volt szó, hogy
mulasztás esetében mindkét szemére
megvakul.
Veér itt tartáíáia vonatkozóan egyetlenegy
ható-

—

Megkezdték

Eskütt

elmeállapotának

megvizsgálását. Dr. Németh és dr.

Minnich

egyetemi tanárok ma délelőtt maguk elé idézték Eskütt Lajost és megkezdték elmeállapotának megvizsgálását. A vizsgálatot az orvostanárok feltizenkettőkor kezdték meg. Dr. Németh adta fel Esküttnek a kérdéseket az elemi
iskolai tanuló korától kezdve végigment gimnáziumi esztendőkön, az 1918—19-ben történteken, egész addig, amig Eskütt a politikai
életbe bekapcsolódott, mint nagyatádi Szabó
titkára. A kihallgatás során derült ki az az érdekes tény is, hogy Eskatt volt egyike annak
a két fiatal embernek, akik Lukacsevics Gézát
1918 október 31-én szorongatott helyzetéből
az Astoria-szállóból kiszabadították.
— Magyarországi Munkátok Rokkantsegélyző és
Nyngdljegylete 548. sz. fiókja szeptember 7-én Kopp
János vendéglőjében Pálfi-utca 25. szám alatt családias
összejövetel keretében ünnepli megalakulásának 10.
éves fordulóját, melyen a központ is képviselteti magát Bárdos Ferenc főtitkárral. Az ünnepélyen nemtagok
is részt vehetnek, belépődij nincs. Az anyaegyesület
székhelye Budapesten van. a nyomdászok kezdeményezésére alakult ezelőtt 31 évvel, jelenleg 110.000
tagja van és 80C0-nél több rokkantat segélyez. Eddig
különféle segélyek cimén kifizetett 414,576.623 koronát.
Az egyesület tisztán altruisztikus és a kölcsönös segítség alapján áll, saját erejéből tartja fenn magát, összvagyona 2,324,695.388 koronát tesz ki. Tagja lehet már
14 éves kortól minden foglalkozású férfi és nő, aki a
tagdijak fizetésére kötelezi magá'.' Tagdijak: I. oszt.
12.0, II. oszt. 1600, III. oszt. 2(00, IV. oszt. 24,0, V.
oszt. 3200, VI. oszt. 4000 korona hetenkint. Ezzel szemben a segélyek I. oszt. havi 180.0 0, II. oszt. 240.000,
III. oszt. 300.000, IV. oszt. 36Ü.COO, V. 480.000, VI oszt.
6C0.0C0 korona. A teljes nyugdiösBzeg 4'J tagsági év
után esedékes, azonban igazolt munkaképtelenség esetén már 10 évi tagság is nyugdíjra jogosit, sőt ha a
munkaképtelenség baleset folytán áll elő, már egy évi
tagság után is a 10 éves tagságot megillető nyugdíj
jár. Férjes nők, ha az egyletnek szintén tagjai, férjük
halála esetén végkielégítésben, vagy özvegyi segélyben
részesülnek életfogytiglan, illetve újbóli ferjhezmenetelükig. Kiskorú árvák árvasegélyt kapnak. Az egyletbe
való belépés a fióknál tudható meg Pálfi utca 25.
szám alatt.
— Az Orvosszövetsé« gyüléae. Az Országos Orvosszövetség szeptember 7-én, vasárnap délelőtt Siófokon
dr. Dollinger
Gyula elnökletével tartja 24. rendes
kongresszusát.

SZÉCHENYI MOZI
Telefon 16-33.

Szeptember 4-én

A Belvárosi, Korzó és
Széchenyi Mozik személyzetének jutalomjátéka!!!

Várkonyi Mihály
személyes főszereplésével:

A kuruzsló.
Dráma 7 felvonásban. — Azonkívül:

JACKIE

COOGAN

parádés filmje:

A KIS BOHÓC.
Amerikai vigjáték 5 felvonásban.

Előadások

kezdete: 6, 7 és 9 órakor.

— Fogadalom a Sándor-utcában. Nyárvégi
alkonyatokon, természetesen, ha nincs eső, az ember mászkál a külső területeken és meglepetve
tapasztalja, hogy átvergődve sártengerre alkalmas
göröngyökön, egyszerre pompásan
rendezett
utcába jut.
— Mióta van ez rendben ?
— Ojjé, még a háború előttriil.
Aztán keresni kezdi az okát, miért éppen erre
került a sor, mikor a kövezési és utcarendezési
munkaprogram nem dolgozik kiszakított részletekkel. Rá is jön, hogy a helyen valamilyen városi
képviselő lakik, aki indítványokkal, molesztálásokkal addig ült a hatóság nyakán, mig előszedték
hátulról az ő utcáját és előre helyezték.
A Sándor-utcaiak másképen oldották meg a
kérdést s annak idején irásos fogadalmat tettek a
polgármesternél. Utcájuk Kecskeméti- és Rózsautca közötti részének kikövezése mindig elhalasztódott a rendkívüli körülmények folytán, amikor
takarékoskodni kellett s igy a közlekedés arrafelé
egyre nehezebbé vált. Kijelentették hát, hogy ha
a város elrendeli az utca kövezését, a szükséges
kőnek, homoknak odavaló fuvarozásáról az érdekelt rész gazdái gondoskodnak. A tervbe a tanács
belement, a négy méter széles és kétszázötven
méter hosszú szakasz kikövezése tavaly 900.000
koronába került s 700.000-be deputálta fel a mérnökség a fuvarozás értékét. Most kezdték meg a
rendezést, de megakadtak benne már is. Kilenc
gazda ugyanis, akik kötelezettséget vállaltak, vonakodik eleget tenni a feladatának, nyilván sajnálják a fuvart, aminek sokkal nagyobb az értéke, mint tavaly volt. A tanács azonban komolyan veszi azt a kijelentést, amit komoly emberek tettek, azért felhívta a kilenc gazdákat, hogy
a fuvarozást azonnal kezdjék meg, különben a
mérnöki hivatal gondoskodik a pótlásról, a felmerült költségeket pedig birói uton hajtják be rajtuk.

Bánky Vilma, a neves magyar tragika és
Jecn Angelló, az „Atlantia" kiváló címszereplője játsszák péntektől a Korzó Moziban Vajda
Ernő fantasztikus regényének, a .Hotel Potemkin" című hét felvonásos drámájának főszerepeit. A grandiózus filmet a budapesti
Royal-Apolló látszotta két héten keresztül a
legnagyobb sikerek jegyében. Vajda Ernő, a
kitűnő iró, a .Szerelem vására" szerzője irta a
fantssztikus drámát, amelynek föékessége Jean
ságnál sem volt semmi tiltó rendelkezés. Sza- Angelló és Bánky Vilma. A film igen sok vobadsága idejére elhagyhatta
Magyarországot. A natkozásban magyar, mert az említetteken kívül
rendőrségen nem Itntják valószínűnek, hogy megjegyezzük, hogy Bécsben magyar vezetés
Veér Imre szabadsága idejének lejártakor vissza alstt a „Vita* filmgyárban készült s ugy a
ne térne Magyarországra. Kihallgatások folytak díszlet, mint a fotográfus munkák magyar műugyan, de ezek nem a szökésre vonatkoztak, vészek alkotása. A filmremek szépségei és kümert a rendőrség álláspontja az, hogy Veér lönleges kidolgozása fennen fogja hirdetni a
Imre szabályos útlevéllel hagyta el Magyar- magyar géniuszt, amely talán most — midőn a
országot. A rendőrség csak azt kivánta meg- mintavásárhoz soksn megszállott területről itt
tudni, hogy azok elölt, akikkel Veér Imre tá- lesznek — nem fogja eltéveszteni hatását. A
vozása alkalmával érintkezett, a feöztársssági grandiózus Mm mellett az amerikai tűzoltóság
— A Szegei-Felsővárosi Ifjúsági Eeyeaület 1924.
párt elnöke nem telt-e célzást arra nézve, hogy életéből egy öt felvonásos, roppant érdekes évi szeptember hó 7-én, vasárnap este 8 órai kezdettel
szépségversennyel és világpostával egybekötve a Tiszaszökés céljából hagyja el az országot.
életkép, azonkívül a párisi olimpiász második szálló összes termeiben huszonöt éves fennállásának
megünneplése alkalmával karácsonyi segélyalapja javára
filmje kerül bemutatásra.
nagyszabású jubiláris bálát rendez.
— Százmillió a szegényház
egyhavi
Postahivatal a Baross-Szöveíség kiállításán.
költségvetése. A szegényhál és a népkonyha A —
— Nem változott az index. A munkaadók
Szegedi Baross-Szövetség által rendezendő áruvásár
fentartása horribilis terhet ró a városra. Az el- és kiállítás tartamára folyó évi szeptember hó 6—14-ig szövetsége a munkások képviselőjével együtt szerlátás nem mondható ugysn pszarnak, mint a szegedi repülőtéren postahivatalt rendeznek be, mely dán délben megállapította a folyó hét indexét. Az
ahogy általában itt is redukálni kell az igénye- hivatal, mint a Szeged I. számú postahivatal kirendelt- index ezen a héten is 340 maradt. Általános dráfog működni. Ezen postahivatal kizárólag levélgulás, vagy olcsóbbodás nem történt, csupán a
ket, de áldásos ez a hely, mert a teljes nin- sége
postai, táviratfelvételí és távbeszélői szolgálatot fog
csetleneken segit. Tisztán az idők jeleként tartani s postai összeköttetését Szeged I. számú zsir drágult kétezer koronával, mig a liszt és a
jegyezzük fel, hogy mibe kerül ma sz úgyneve- postahivatalhoz és vissza, naponkint kétszer közle- tej olcsóbbodott valamivel, ugy hogy ezek kiegyenzett nyomortanya fentsrlása. Most utalta ki a kedő gyalogktildőnc postajárat utján fogja nyerni. lítik egymást. A munkások ezek szerint az alapbérekre azoknak 340 százalékát kapják. A munpostaigazgatóság.
tanács a szegényházi gondnok kezeihez előle- Magy. kir.
kások egyébként már az elmúlt héten nagy izgaFüzetek,
írószerek
előírásos
minőségben,
get a szeptemberi élelmezési költségekre. Ez az
lommal fogadták a 340-es indexet és ez az izgatankönyvek
és
egyéb
iskolaszerek
hitelre
Is
előleg kerek százmillió s annak Jele a hus- és
lom még mindig nem ért véget.
a zsirszükséglelet fedezi. Lisztre és kenyérre beszerezhetők Endrényi könyvkereskedésében,
Kelemen-utca 7.
179
VUvaieiékét Feketénél készíttesse, Szeged Tel. lo-72,
húszmillió van előirányozva, az egyéb élelmezési költségekre pedig harminc. Érdekes, hogy
vannak s szegényházban intellektuellek is. Egy
ilyent kérdeztünk meg, milyen az ellátás ?
— Köszönöm, kifogástalan. Az a fő, hogy
az „Atlantis" főszereplőjének legújabb filmje
annyit kapok, amennyit kívánok, szóval jól
tudok lakni.

J E A N

Helyszűke miatt minden elfogadható áron részletre
is elad olajfestményeket Engel Lajos mtikereskedése. íoo

Üzletáthelyezés. Villamossági és műszaki
üzletemet Kállay Albert utca 1. szám alól Kárász utca 3. szám alá helyeztem át. Ideiglenes
kiszolgálás az udvar felőli részen. Deutsch
Albert. Telefon: 8 71.

HOTEL

A N G E L O

POTEMKIN.

Fantasztikus förténet.

Péntektől st Korzó Moziban.

SZEGED
— Háromezer cipőmunkás sztrájkba lépett a
fővárosban. Budapestről jelenlik: A legutóbbi napokban tárgyalás indult meg a cipőipari munkaadóit és
munkások között egy nagyobb arányú béremelés megadása érdekében. A munkások 24 százalékos béremelést kértek, a gyárak azonban nem voltak hajlandók
ehhez hozzájárulni. Erre az összes fővárosi
cipőgyárak
munkásai sztrájkba léptek. Huszonkét cipőgyárban szüntették meg hétfőn reggel a munkát s a sztrájkoló munkások száma meghaladja
a háromezret.

Szeptember 4-én rendezik a siegedi mozik
összes személyzete julalomeiőadását. A háro n
mozi személyzete immár 1919. óta szolgálja a
kuliurát s amelett a közönség szórakozni vágyását, most elöjzör rendez saját részére egy
jutalomelőadást, bár más város jk éí Budapesten ezek az előadások minden évben megtartatnak és pedig a közönség legteljesebb megértése mellett. A mozik személyzete abban a
reményben irta ki jutalomelőadását, hogy a
szegedi közönség honorálni fogja egész évi
fáradságos munkáját s az előadásokat minél
nagyobb fzámban fogja lá'ogatni A műsoron
szerepel Várkonyi Mihály Kuruzsló- ja ésjackie
Coogan Kis bohóc-», mint a szezon legjobb
slágere.
Apróhirdetéseket a másnapi lap részére
délután 5 óráig fogad el a kiadóhivatal. Az
5 óra után feladott apróhirdetések a feladást
követő napon nem jelenhetnek meg.
Poloakákat petéivel egyUtt kizárólag kiirfani
csak a Löclierer Cimexinnel lehet. Ara olcsó,
hatása biztos, kezelése egysz-rö, minden tisztitható vele Főraktár: Segesváry-drogéria és
Vajda-drogéria, Szeged.
s,

FIGyELEM!
Mielőtt férfiruha szükségletét
beszerzi, okvetlen keresse fel

VAJDA

FARKAS

férfiruha áruházát, Kőlcsey-utca 3. szám,
ahol a legjobb árut a legolcsóbb árban szerezheti be.
Külön mértékosztály.

u 4 Telefon 12-22.

Mindenkinek saját érdeke, hogy

iskoiafelszerelését
füzeteket, Író- és tajzszereit

Kovács Henrik kweske^é'ben,
Szeged, Kölcsey-u. 4. sz. alatt
vegye me<, mert ott l e g o l c s ó b b a n
szerezhetők be
on

DÉLVIDÉKI
KÖZPONTI BANK

-T.

Szeged,

D u g o n i c s - t é r

11.

Telefonok : 1020, 117.
A Pyram It M a g y a r Földbirtokotok ¿ 1 Földbérlók Keresk. rt. bizományosa

Kedvez» fellélelek I

O l c s ó

á r a k

!

Welsz Manfréd RT. mezőgazdasági
gyátmányalt.
u. m.: a c e i e K e K e t , boronákat, szecskavágót, vetőgépet, rostát, répavágót, kocsit és minden más mezőgazdasági
eszközt, valamint gópolajokat yépzsirt legelőnyösebben vásá' jlhatja. Szölözuzok, szőlöprések, mérlegek minden nagyságban, valamint kitűnő csepeli permetezők nagy lerakata.

1924 szeptember

! V I O S Z 1 N P A P , Horváth Mihály-utca |
1

Szeptember 7., 8-án, vasárnap és hétfőn

^

! Csortos Gyula, Komjáthy Mária !
I

a Renaissance Színház legsikerültebb Grand Guignole daradját, a j j

i Morphium {
dramolettet 3 felvonásban.
|

Előadások rossz idő esetén a B e l v á r o s i

M o z i b a n tartatnak. £

— Az uj adóhivatal bútorzata. A Mérey-u cai bér— Haraszti Hermin színművésznő pöre egy
kocsis ellen. Budapestről jelentik: 1920 május ' palota fölépítésével véget ér az a már-már kibírhatathavában Haraszti Hermin, a Vígszínház kiváló lan helyzet, amelyben most van a városi adóhivatal.
Évtizedekre megy szinte a küzdelem, hogy változás
művésznője kocsin akarta felkeresni orvosát. A történjék
ebben a tekintetben, de a kérdést soha sem
kocsi bérének kifizetése alkalmával nézeteltérés lehetett megoldani. Maradt minden a régiben, egészségtámadt Steiner Sándor bérkocsis segéddel. Ha- telen levegőben, vakondokszerü sötétben. Az uj helyiraszti Hermin a vele lévő társalkodónőjét, Gusz- ség már javában készül s az adóhivatal elérkezettnek
mann Józsát rendőrért küldte, mikor ezt a bér- látja az időt, hogy gondoskodjék a megfelelő berenkocsis észrevette, lovai közé csapott és jókora tá- dezésről. A meglévő bútorokból általában fedezhető a
volságra hajtva megállt, a művésznőt a kocsiból szükséglet legnagyobb része, de az átalakításokon kívül
még a fölszerelések javítása, az állványok
kirángatta és bántalmazta. A királyi ügyészség szükséges
átalakítása, uj padok készítése a várakozó közönségzsarolásért eljárást indított Steiner ellen, a mai nek. Erre a célra a tanács húszmillió korona előleget
tárgyalást azonban a bíróság a szemtanuk kihall- utalványozott ki.
gatása céljából elnapolta.
Üzletáthelyezés miatt a raktáron levő vitBeek Paula varróiskolája szeptember 9-én rinek, sublódok, szekrények és porcellán tármegnyílik, jelentkezni lehet délelőtt 9 lől 12-ig gyak, képek minden elfogadható áron eladók
és délután 3 lói 5-ig Kölcsey utca 11., emelet Szalay mükereskedésében, Gizella-téren.
B|
I I . ajtó.
Thd
— Ej»y huszárezrede« agyonlőtte magát. Budapestről jelentik: Czeke Aladár huszárezredes szerdán
e
hajnalban Üllői-ut 59. szám alatti lakásán szolgálati j *
házat, bérpalotát, (8ld és szőlőblrfokokaf,
revolverével főbelőtte magát. Még élt, amikor átszállí- ! házhelyeket
berendezett üzleteket, lakasokat, p é n z tották a Verebély-klinikára, ahol azonban anélkül, hogy
k
ö
l
c
s
ö
n
t
mindenkor
o r s z - ina.
eszméletét visszanyerte volna, kiszenvedett. Az ezredes
8 W H t S * e r " f o r g | r o dá|a
semmiféle levelet nem hagyott hátra, amiből következ- előnyösen közvetít
S z « J « d , Bástya-utca 19
tetni lehetne végzetes teltének okára. Az este a
(Bohn-sörcsarnok mellett.)
2
'telefon 16-72.
szokott időben feküdt le, be sem zárkózott szobáiba
s reggel, amikor a szobalány benyitott hozzá, eszméletlenül találta ágyán, vérében. Oyorsan intézkedtek,
Valódi angol és cseh
hogy a közeli klinikára átszállítsák, de inár nem lehetett rajta segíteni. A fegyver dörrenését senki sem
hallotta a lakásban. Minden jel arra vall, hogy tettét
pillanatnyi elmezavarban követhette el. Az este még
szokatlanul jókedvű is volt.

I M o d e r n magánházat, *;íJ5fi

S Z Ö V E T E K ,

Fűzetek, írószerek előírásos minőségben,
tankönyvek és egyéb iskolaszerek hitelre is
beszerezhetők Endrényi könyvkereskedésében,
Kelemen-utca 7.
ng

— Halálos revolverlövés a fényképészeti mű! teremben
Budapestről jelentik : Ez év nyarán tragikus

s?erencétlenség történt a Rákóczi-uti Diskai-féle fényképészeti műteremben. Egy fiatal 19 éves segéd hazulról elhozta atyja revolverét és azt tréfából több emberre ráfogta. Majd megpillantotta a műterem egyik női
alkalmazottját, Szász Katót, akire szintén ráfogta a
revolvert; a fegyver elsült és a kislányt halálrasebezte.
A fiatalember annyira megijedt a lett következményeitől, hogy le akaita magát vetni az ablakon át az utca
kövezetére,fleebben megakadályozták. A rendőrség
letartóztatta és gondatlanságból okozott emberölés vétsége címén vádiratot adott ellene az ügyészség. Az
ügy szerdai tárgyalásán a bíróság bűnösnek mondotta
ki Sütő Józsefet gondatlanságból okozott emberölés
vétségében és ezért hét hónapi fogházbüntetésre
ítélte.
A védők ama kérését, hogy a tábla döntéséig engedjék
szabadlábra, a biróság nem teljesítette, ellenben a sértetteket követelésükkel polgári pör útjára utasította.

B É L É S Á R U K ,
valamint

.

S Z Ő R M É K
legolcsóbb áron

Hollzer és Társánál
a

Szeged, Vár-utca 7. szám.
'

Telefon 2—23.

Címre vigyázzunk!

— Egy Széchenyi gróf öngyilkossága. Budapestről jelenlik: A napokban egy szűkszavú táÉrtesítem a nagyvirati jelentés érkezett Konstantinápolyból Székesérdemű hőlgykőfehérvárra, amely hirül adja, hogy Széchenyi Andor gróf, aki Konstantinápoly melletti birtokain
tartózkodott, szivén lőtte magát, öngyilkossága zőnséget, hogy a legújabb bársony
előtt azonban barátnőjét lőtte agyon. A szűkszavú
modellek megérkeztek.
jelentés nagy feltűnést keltett nemcsak SzékesTiszteiette
fehérváron, hanem az egész megyében is és a
szomorú eset a megye arisztokrata családjainak G o l d g r u b e r Irén Szeged-Sornogyi
utsca 23. szám. 91
tekintélyes részét dönlötte gyászba. A Dnevnik
cimü bolgár újság, amely fantasztikus hirben száA Szegedi Famunkások Termol be a gróf öngyilkosságának az előzményeiről,
melő Szövetkezete a társaság felszámolását
közli azt is, hogy a hivatalos jelentés szerint
határozta el, miért is felhívjuk nevezett szövetkezet hitelezőit,
hogy a társaság elleni követeléseiket, jelen hirdetésnek ezen
Széchenyi Andor gróf és barátnője azért követtek
lapban történő harmadszori közzétételétől számított 6 hónap
el öngyilkosságot, mert törvényes házasságuk elé
alatt érvényesítsék, mert ellenesetben a felszámolás erre való
elháríthatatlan akadályok gördültek.
Ha DjomtníTáuyra van uflkiégc, telefonáljon
i Délmagyarország Hírlap és NyomdaválMat R.-T.-naK
! telefon 16—3«

tekintet nélkül fog megtörténni.

A Szegedi Fimunkások
Termelő
felszámolás
alatt.

T5

Szövetkezete

! *
8ZBQE0

1924 szeptember 4.
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legújabb filmje

hétfőtől a K o r z ó b a n :

„Álom A be>ldt>gságról##
T O £ i O i
A Magyar Nemzett Bank hivatalos árfolyamai.
Valuták:
Hollano forint 29450 -29705 Dinár 987 ¡007, Lei 383- 386 Belga bank 3888-3918, Dán
koron« 12402- 12532 korvég Soron« 10410-10580,
Angol foet 345000 347000, Ura 3404 3422. OolUu
76450-77010, Francia frank 4168-4198, Szokol
2282 - 2301, Léva 546 - £60
*oroc- 2016420334 OR*lták korona 108.25 -108.85, Svájci frank
14385 14530 pán*.
' Devizák:
Awtar'dam 29750 -29905, BelRrí" 1C07
1012 xufctrat 383-386, ürössci 3918 -3938, Kopenaágs 126C2 -12667, Krisztián is 10610-10655, Lond
345000--347C00, Milánó 3404-3422, «wyorb 7695377350, Pária 4168-4198, ¡"r*ga 23C2 -2314 i z m
; 61 564, Stoü>t*>l<? 20424 20534, » 6 « 108.25108.85, Zürich 14485-14560.
Zürichi tőxade. Nyitás i Hári»
23.75, Lontio»
2383 Uewyork 531.00, Milánó 23.52«/,, Hollandi»
ti lcgalactonyabb (1.), leemagaubb (11.)

i* «áröáriolyamok(ÜL)

Ma*koki
i
u.
47
Ingói-Magyar
46
•osnyák-agrár
53 55
Földhitelbank
254 260
Hawu
132 136
Marin es
37.75 39.5
Sziavon jelz.
57
58
Lloyd Bank
5.5 6.5
546 551
Magyar-Hitel
—
Ingatlanbank
2L0
Csehbank
24.5
25
38
forgalmi Bank
36
jelxáloghitelbank 114
27
Keresk. Hitel
71.5 74
Leszámitolób.
Magy.-ném. b.
25 25.5
Olaszbank
2U 20.25
28 —
Központi Jelz.
lü 10.1
Városi Bank
Merkúr
10 10.5
27
26
Nemzeti
Jsztrák Hitel
181 188
1165 1200
kereskedelmi
Takarékpénztárak

Ili.
46
54
259
134
39
57
5.5
548
200
24.5
37.5
114
27
72
25
20
28
10
10
27
188
1185

L

Qanz-üanab
üanz-Vill.
Kistarcsai
Oyőrffy.Woli
Hoffher
Kaszab
Kissling
Kühne
Lipt
Mág
Magy. Acél
Belga fém
Mérleggyái
Motorgyár
Olomáru
Chaudoir
Vegyipar
Vagongyái
Rex hajó
Rimamurányi
Roessemann
Rothmüller
Schlick

IU.

IL

2710
1320
37
—

132
49
8

2775
—

1300

40
—

_

50.5
—

11
—
5.5
1200
25
110

100

•

8

105

110

105

9

10

9.5

25

25.5

220

—•

25

_

210

—

140

16

18

16

27

33

29
16.5

16

17

140

142

140

23.5
—

24

23.5

6.5

6.75

6.5

148

153

152

—

65

62

—

62

51

_
_

53
—

51

—

68

70

75

69

25

—

25

Schiller

Teudloff
Vulkán gép

42

1080
25
53
64
167
54
235
203
65.25
143
450
141

Malmok t

6 Back-malom

Borsod-misk.
12
12 Concordta
— 140B.-csabai
6 5.5t. bpesti gm.
1215 1200 Törökszentm.
—
24
Gizella
115 1IU Hungária

55

55
125

—

125

37.5

39

38.25

125

130

129

32

—

32

47

—

47

reggel 5-től 7-ig való
ujságkihordásra havi
200 ezer koronáért felvétetnek a „SZEGED" «
kiadóhivatalában,
Deák Ferenc-utca 2. •

Női fehér és szines

filckalapok

nagy választékban, olcsó áron kaphatók

Knillel Konrád SSÜi *

Alakításokat

50.5

37.5

Újságkihordók

T

80

38.5

27
28
28
Halatok i
7.1 7.7 7.5
—
1070
Adria
11.5
12 11.7D
27
24
12J 120.5 120Atlantica
55
52
130 135 135 Közúti Vasút
62
65
190
— 185Városi
170
165
3470 3525 3495 Bur
54
56
Déli Vasnt
Sitíositöki
240
235
MFTR
2CÔ
202
8C03 — 80C0 Levante
£lsó M. bizt.
66
200
— 185 Miskolci villamos 6 3
i cűdéru
145
140
— 99 Nova
455
450
Államvasút
Pannónia B.
¡42
138
Tröszt
Vasművek is gépgyárak:
100 —
6 —

39.5
130

Seltároai
Lipótvárosi
Kőbányai Tak.
£gy, bpest Fóv.
Magyar Alt. Tak.
Moktár
«'esti Hazai

Srodi vagon
Coburg
Corvin gép
Lsáky
Uazd. üipgyát
Fábián
Pagyver
r'imkeresk,
"rsnbl

2730

37.5

Wörner

i

205.00, Berlin 0.^00000030 126'/» Bécs 0.0074V4, Szóö«
3.87, Prága
15.92'/,, 8«da»»>" C.0069%
Sukareii
2 65' Balgrád 6.87'/,. Varsi 0.00001021/».
MMt'v
tárlat I Pirii
28.72'/,, London 2382, New/ark 53100, Milánó 23.50, Hollandia 205 00, Seriig
O.GOOC00000126V., Sic* 0.0074V«, Szófis 3.87, Príg!
1592»/» 9n(lw"
O.OG69 1/,
Bukms; 2.65, Belgrád
6.87»/„ VarsJ 0.0000102"/,.
Terménytőzsde. Az irányzat nyugodt. A buza 25oo
koronával emelkedett. A malomkoncentráció vásárlóként lépett fel a piacon, mivel készletei már fogytán
vannak. A forgalom kielégítő. A takarmánycikkekben
kedvezőtlen terméskilátások következtében az irányzat
szilárdulásra hajló a zab kivételével.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
3925—3375, egyéb 3900-3950, 78 kg.-os tiszavidéki
buza 40C0 —4050, egyéb 3975-4025, rozs 32C03250, takarmányárpa 3900-4200, sörárpa 4600-4300,
zab 3600-3800 tengeri 38C0-3850, repce 62i0-6500,
korpa 2350 2450.

vállalok.

Irányzat. A forgalom szerdán ismét igen szűk keretek közölt mozgott, sőt az utóbbi napok gyenge üzleti
tevékenységéhez képest is csekély forgalom bonyolódott le. Bécsben nein lévén tőzsde, a piac külföldi
ösztönzés híján állott és a nagyfokú üzlettelenség következtében az árfolyamok lemorzsolódlak, ugy hogy
zárlatig néhány százalék árveszteség állott be. Kosztpénz hivatalosan •/,—*/, százalék. Zárlatkor a hangulat
tartózkodó, a forgalom minimális, az irányzat gyenge.
Ferencvárosi aertésvásár. Nyiltvásári maradvány
1175, érkezett 666, eladatott 24o. Árak: Könnyű 2 4 25.5oo, nehéz 26.8oo-27.5oo. Zártvásári maradvány
3o5 darab, érkezett 72, eladatott 5o. Árak a fentiele
A «terjesztésért Ideiglenesen felelős: FRANK jOZSBF.
ua-iátalajdonos i Utlmagyaforufci Hírlap- és Nyorcú*vállaiat R.-T.
Nvjoatou a Uélmagyarország Hiriap- és Nyomdavállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged,

I.
111.
il.
Malomsoky
6.5
8
8
—
440
430
203 211 210 Nemzeti fa
3.5 3.7 3.5
63 - 63 Lichtig
Ófa
510 524 520
Bányák és téglagyárak:
110
Rézbányai
110 —
Bauxit
80 8-1 83
270 275 270 Szlavónia
Beocsini
210 J 2150 2135
925
- 925 Na8ici
Borsódi szén
5.7
Viktória butoi
6 5.8
94 95
94
Szentlőrinci
Zabolai
78 80
79
50
—
50
Cement
Zentai
Szászvári
— 345Thék gyár
Kohó
19 20 19.5
415
— 415Hitelfa
22.5
- 23
István tégla
Külön/ék
vállatíatok l
Kőb. gőztégla
10.5 12.5
11
180 185 18Ü Ált. gázizzó
Drasche
18*0 1825 1810 Alt. Usztr.Légsz.
Magnezit
_
_
_
_
Bárdi
13.5
63
63
Magyar Aszfalt
2.2 2.65 2.4
2925 2935 2925 Baróti
Által. Kőszén
Bóni
57
56
S8
Kerámia
tírassói
395 402 395
28
32
30
Móri szén
11
10.5 11.5
117 123 117 Chinoin
Nagybátonyi
7.5
7 —
6
— 6.25 Corvin-film
Sajókondói
98 1ÜÜ 99
Salgó
550 563 550 Danica
—
7
7
Újlaki
120
— 120 Diana
19
19 —
Dorogi gummi
Unió
—
500
500
Urikányi
875 883 885 Déli cukor
—
48
48
Dunánt. sertés
Nyomdák i
Cinner Szalámi
63 62.5 61
28 26
Athenaeum
26
105 115 108 Egisj
Fővárosi
660 675 665
7.5
- 7.5 Izzó
8
8
Franklin
.7.5
72 75 75 Unió textíl
937 945 937
Glóbus
25
26 Horv. cukor
28
Kunossy
3.3 3.6 3.4
7 7.5 7.5 Just izzó
38 37
37
Pallas
1G5 115 110 Gyapjumosó
—
39
Révay
Papir-ipar
265 275 270
Rigler
Részvénysör
20
19
4 4.5 4.25 Szövő és kötO 18.5
Stephaneum
132 133 132
Spódium
—
Taipari vállalatok i
193
190
Femesi szesz
—
2.3 2.7 2.4 Felten
Merkuria
7
7
27 Wernstadti textil
Cserző
76
75
75
2.3 2.5 2.3 Flóra
Dunaharasiti
4U 39
39
Fővárosi sör
Egyesült fa
128 134 128
14 14 Goldberger
12
Fornir
150 153 151
1100
— 1050 Gschwindt
Quttmann
—
20.5
20.5
135 139 138 Halkeresk.
Hazai fa
6.5
— 6.5 Hungária Mttti. 110 115 113
Honi fa
145 130 145
24
— 24 Juta
Körösbányai
16
— 16 Jacquard
Kronberger
83.5 87 84
52
- 50 Kartou
Lignum
10
10 Gróf Keglevics
Amerikai
28 30 29
Keleti
Erdő
3 2.5
2.5
Királyautó
Magyar Lloyd
L

1

i l 01.

Királyinalom
Pesti Viki
Transdanubia

u.

ui

Királysör
63
69
68
Klein
4 4.5 4.25
Klotild
63
65
63
Fructus
Győri textíl
24
26
25
Polg. sör
525 550 525
Krausz szesz
48
50
49
Liget sz&rat,
25.5
- 26
Cukoripar
2400 2440 2425
Lámpa
135 145 140
Auer
640 650 645
Kender
Őstermelő
200 206 203
Pamut
225 230 225
Gumi
270
— 270
Részv. Szalámi
545 557 555
Vasúti forgalmi
95
—
95
Marosv. Petr.
427 435 431
Georgia
193 198 197
Mezóh. cuk.
Interrexim
15.5 16.5 16
Óceán
17.5 18^
18
Olajipar
63 64 63
17 —
Pannónia sör
17
41.5
43
42
Phöbus
32 34.5 3«
Püspöki
Royal-szálló
53
57
55
Schwartzer
4 0 - 4 0
Star film
11
12 11.5
Lukácsfttrdö
38
39
38
Szikra
2325 2375 2353
Stummer
Szegedi Kender
130 138 138
Telefon
1£0
— 150
Temesi sör
Tokaji bor
3 4 - 3 4
Török
Turul Budapest
65 - 65
Unió szinház
4
4
Szolnoki
70 89 73
Vasm. Vili.
68
68 70
Vili. Pezsgő
20 2 1 20
Wander
16
15.5
16
Zagyvapálfai
18
17
19
Hangya

Elővételt

logok i

Kasszanap

szeptember

18

ai

F é r f i é s női r u h á k stb. vegyileg
tisztítása és festése SffJS&fií

I
kelmefestő és vegyiruhatisztttó
ipartelepén,
Szeged, Kazinczy-utca
14. sz.
i . U C Z a
J O Z S c I
Fióküzletek:
Mikszáth Kálmán-utca 9. sz. (Valéria-tér, paprika-piac
l, Gizella-tér 3. sz. és Kiskunfélegyháza.
iss
Telefon 10-75, 10—55, 9—94.

NYOMTATYAMAIT

készíttesse
a Délmagijarorizíg
H í r l a p - és Nijomdavállalat R.-T.-nál
Petófi S.-sugárut 1. sz.

Csordás Sándor

Első Szegedi Bőrruhaguár
140
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 készít.

Telefon 16—34.

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

RESZLETFIZETESRE

kaphatja az első magyar festőművészek
érté es képeit

SZBQBD

8

APROHIRDETESEK
Ebben a rovatban egy 10 szavas hirdetés, amelyet a „Szeged'-en
kívül m é g k é l s z e g e d i n n p l l a p közöl, összesen 3000 k o r o n á b a kerU). Tíz szónál nagyobb hirdetés 20 szóig 6000 korona és minden további megkezdett 10 szó
további 3000 korona. Apróhirdetéseket a .Szeged" kiadóhivatala
(Deák Ferenc-utca 2) fogad el. Jeligés hirdefé» 1500 koronával drágább. A i apróhirdetések dija elOre fizetendő.

Az alábbi jeligés levelek a
kiadóhivatalban átvehetők:
.Bácskai", .Bánáti«, .Megbizható'. . 8 millió háztartás", ,18', .Succes*,
.Bocitól«.

Állást n y e r :
Erős fiu boltiszolgának
felvétetik Szülik terményÜzletében, Vidra-u. 6. M l
Kirakatrendezőt, elsőrendű
erőt, rövidáru és fehérnemű szakmából keres Pollák Testvérek.
4
Napszámos fiukat állandó
munkára felvesz Brittig
Ferenc Iskola-u. 5.
4
Klfutófiu azonnal felvétetik Délmagyarország
nyomda, Petőfi Sándorsugárut 1.
Kifutó leány vagy fiu azonnal felvétetik Steiner kalapüzlet, Iskola-u. 21. sz.
Mosogatáshoz tisztán dolgozó nőt két tagu családhoz felvesz Kovácsné, Váru. 4. II 2.
4
Újságkihordók reggel íjtól 7-ig való ujságkihordásra havi 200 ezer
koronáért felvétetnek a
.Szeged* kiadóhivatalában, Deák Ferenc-u. 2
önállóan dolgozó varróleány és tanulóleányok
felvétetnek Kriener Jenőné
divattern ében, Somogy iu 7. II. em.
Állást

keres:

Könyvelést, gyors, gépirást
délután, este mérsékelt díjazásért vállalok. „Szorgalom* jeligére.
2

Tanulót keres:
Tanoncot fizetéssel telvesz
Heimann asztalos, Bástyau. i a
8
Jó házból való fiu tanulónak felvétetik Komlósi uri
és nőidivat üzletében, Kárászjutca 14. szám.
2

Lakás:

Elsőrendű szoba 1, esetleg
két ur részere reggelivel
és ebéddel nyomban kiadó. Kitűnő konyha. Dugonics-tér l l . I. 5.
2
Tágas szoba villanyvilágítással, fürdőszoba használattal kiadó három fiu vagy
leánynak teljes ellátással,
vagy anélkül. Tudakolható
Petőfi-sugárut 31. élelmiszerüzletben.
Lakásom szoba, konyha, ?
szerény bútorral, jószágtartással, azonnal átadom
Felsóvároson. Érdeklődni [
püspökbazári mészüzlet- j
ben lehet, Püspők-utca.
• I
Elcserélném Belvárosban
levő két utcai szoba, für- )
döszoba és előszobából
álló, festett padlóju, földszinti lakásom emeleti 2—3
szobás parkettás modern
lakásért ráfizetéssel. Zongorát kerefek bérbe. Ajánlatokat .Most szeretném* j
jeligére kiadóba.

Részletfizetésre készít kárpitos munkákat Balog kárpitos, Kossuth Lajos-sugár ut 6.
Szép és jó cipót akar?
Rendelje Sándornál, Farkas-utca 19.
F6
Tessék elolvasni 1 Férfi-,
nőikalapok alakítását, javítását gyorsan szakszerűen
készit leszállított árban
Mencz Károly és Fia menekült kalaposok, Dugonics-tér 12 (Napló-ház).Jó
munkáért számtalan elismerés. Üzletem déli órákban is nyitva.
F14

Bútorozott l a k á s :
Különbejáratu bútorozott
szoba azonnal kiadó. Vásárhelyi sugárut_4Q1_
Háromszobás modern bútorozott lakás a belvárosban összes mellékhelyiségekkel kiadó. Cim: Molnár Pál, Kossuth Lajossugárut 23, ajtó 8.
Bútorozott szoba, konyha,
fördőszoba kiadó. Ajánlatok .Elegáns" jeligére a
kiadóhivatalba.
Tiszta, bútorozott szoba
egy, esetleg két úriembernek azonnal kiadó. Özvegy
Nagyné, Petőfi Sándorsugárut 9. sz.
Szépen bútorozott szoba,
lépcsőházi bejárattal, két
intelligens urnák teljes ellátással kiadó, esetleg egynek is, Tisza Lajos-körút
62.
Bútorozott szoba kiadó,
Szentháromság-utca 25. I.
em. jobbra.

Ipari m u n k a :

Kicsinyben !

Fogyasztók figyelmébe!

E l a ő ' e n d a csemege vaj <|„ .
7 4 0 0 kor.
EmcnthAII sajt I kg
6 0 . 0 0 0 kor.
Jnh- éa liptói taró, naponta friss csemege és
trappista aajtok állandó nagy raktára 173
Breldernél, Szeged, Horváth Mihály-utca 7.

50°/o-ot t a k a r í t

meg,

ha könyveit használt állapotban szerzi be a Hungária
Antlquarluntban
Batthyány-utca
2. szám,
Kass-kávéház Szeged
mellett, a
8<e
-oldalon.
165
illett, a Stefánia-

Halló! Központ! Halló!

Alkalmi olcsó házvétel!
Kétszobás csinos villaépület nyári terrasszal, gyümölcsös, parkos kerttel 60
millióért megvehető Mézernél, Bástya-utca 19, kultúrpalotánál.
4

Útlevélbe, igazolványba
fényképek leggyorsabban,
legolcsóbban Auer fivéreknél. Kölcsey-utca 8. F3
1 liter Kékkúti természetes
szénsavas ásványvíz 5000
korona Rőmernél.
F6
Príma gummitalp (páronként is) napi áron alul
kapható. Áru és Ingatlanbank Rt., Tisza Lajos-körut
48.
2
Sárvári legjobb magyar
csemegevaj Kocsis Ferenc
csemegeüzletében, Taka réktár-u.
11
Jó és olcsó tea-vaj csak a
Szeged-vidéki uradalmi tejcsarnokban kapható. Honvéd-tér?, Kálvária-sor 2. 4

Pénz;

Belvárosi Bauk jutányosán
nyújt rövid és hosszabb
lejáratú kereskedelmi hiteleket.
F3
35—4U millió heti mérsékelt kamatra, részletekben
is kapható hosszabb-rövidebb időre. Megbeszélés
ebéd után Lukátsy ügyvédnél. Kossuth-u 21. t
Tarsai Keresek biztos megélhetésü iparághoz 50 milKereslet:
lió koronával. Közreműködéssel. Ajánlatot .Cipészipar" jeligére a kiadóba i Minden régiséget igen magas áron készpénzért vesz
kérek.
Szalay, Gizella-tér. U3

Orát, ékszert olcsón, jól
javit Gáspár, Szeged, Kölcsey-u. I.
13
Cipők legolcsóbban Karácsonyinál, Tisza Lajoskörut 40.
F10
Óráját, ékszerét javíttassa
Csűri órásnál Kárász-u. Elő
nyös aranybeváltás.
F2
Helyiség:
Ismét dolgozik részletfizeFuszeruzlet
berendezve,
tésre Balogh kárpitos, Kossuth Lajos-sugárut 6. 7 j régi, nagyforgalmu, lakásj sal 25.ooo.ooo, eladja MéEllátás:
zer, Bástya-utca.
2

Keresek 3-4 szobás lakást,
Lukács műszerész, írógép,
esetleg albérletbe, bútor
varrógép és kerékpár javínélkül. Telefon i5—54. Letóműhely Valéria-tér 7. U3
lépést és nagy bért fizetek.
1
Mindennemű divatszörmék
Privinszki István divatLakást, bútorozott szobát
szűcsnél kaphatók, Temközvetít Mézer, Bástyat0
utca 19, kultúrpalotánál 4 ' plom-tér 3, szám.
Kétszobás modern laká- j Perzsa szőnyeg készítését
somat elcserélném nem
kedvezményes árban vállal Kemál szőnyegszövő,
modernnel. Válaszok .MoSzéchenyi tér 17.
1
dern* jeligére kiadóba.
N a g y b a n I

1924 szeptember 4.

| « 9 f • ! bármily mennyilégben, férfiruhát, fehér
<iemüt a legmagasabb
áröan veszek. Weissenberg, Szeged, Attita-u &

Uricsalád felvesz teljes el- i
Oktatás:
Butor :
látásra diákokat. Pusztaszeri-utca 5. földszint. • Zeneakadémiai növendék
»Slavonia" tömörfa, müKádas.
\ , zongoraórákat ad. Cim:
butor hálószobák, ebédlőKét diák ellátással felvé- j Margit utca 29 földszint. 2
berendezések Schaffer
tetik, Belvárosban, Ipar-u. \ Akadémiai módszer szerint
Testvéreknél, Kossuth La18. sz.
1
tanitok zongorázni. Aján- jos-sugárut.
9
latok .Akadémikus" jelArmentánó vivótanar ta^
Eladó fél hálószoba (leányigére
kéretnek.
3
nulókat felvesz teljes ellászoba) bu'or Fodor utca
tásra. Somogyi-u. tt II. 2
38. sz., II. 7.
Kínálat:
Teljes ellátásra eliogad 2
középiskolai tanulót vagy
KOIÖnféiék:
Belvárosi
Szőnyegszövő '
egyetemi hallgatót uricsaajánlja
magyar
perzsa,
lád. Gondos ellátás gaElsőrendű fűszer-, csemerantálva. Vitéz-utca 5. 11. szmirna stb. készítményeit.
Nagy áruraktár vétel kény- geáru legolcsóbb napi árem.
2
ban Rőmernél Dugonicsszer nélkül megtekinthető.
tér.
F6
Szolid urileányt teljes elMegrendelések választott
Legújabb őszi-téli női és
látásra elfogadok, külön
minták szériát. Érdeklődni
leány felöltök készen és
szobával. .Belváros" jelBelvárosi Banknál.
F3
mérték után rendelésre,
igére a kiadóba,
Divatmintás
grenadinok
blúzok, zsemperek, férfi
Elvállalnék egy-két kis- métere 22.000 kor. dr.
Máhlerné divatáruház, Cse- és női gyapjúszövetek leggyermeket gondozásba. Leveleket .Anya« jeligére a ! konics-u. 3.
4 olcsóbb árban 1 Reményiné
divatáruháza főposta melkiadóba.
j Békebeli vörösréz üstök
lett
3
j Kohn edényüzletben, Tisza
;
Ingatlan:
Háziasszonyok legolcsóbb
Lajos-körut 55.
F7
legjobb bevásárlási forráPerzsaszőnyegek a legjobb
Alkalmi házvétel 1 Dugosa : Szegedi Gazdák .Hant
kivitelben
állandóan
kap
nics térnél modern uri magva" Szövetkezete.
Ffi
gánház 4 szobás parkettás : hatók és rendelhetők GéÖröltetők,
darálók
figyelteljes konforttal, kert, pince '1 bor keleti szőnyeg- és
mébe! Legolcsóbban, legtextilszövőde Szent Istvánstb. 250 millióért eladja
8 jobban a Neumayer AlMézer, Bástya-utca 19. 2 í tér 6. Telefon 974.
földi malom őröl.
F16
Élvezeti joggal házat ve- j Zománcedények legnaEladó női ruhák: Egy téti
;
gyobb
választékban
Kohn
szek. Körúton belül, nem
fekete kosztüm szőrmével,
edényüzlet, Tisza Lajosbaj, ha rossz állapotban
egy télikabát fekete szőr,
körút
55.
F7
van is. Választ .Fizetés és
mével, egy öszi köpeny,
havonként eltartás* jeligé- i Tej télen is biztosítva, ársötétkék, Tóth Péter füj ban óriási megtakarítással
re a kiadóba.
szerüzlet emeletén.
2
Maganház, 3 szoba, egy - csak a Szegedvidéki uraNagyfogyasztók
százezre"
dalmi
tejcsarnok
fiókjaikonyhából állő, szabadket takarítanak meg, ha
ban szerezhető be. Honvédkézből eladó. Az egész
tejszükségleteiket a Szegedtér 7. sz, Kálvária-sor 2. 3
elfoglalható. Tudakozódni
vidéki uradalmi tejcsarnokEkszeripar készit, alakit,
Nyár u. 22 és Vám-tér saban szerzik be. Honvédjavit ékszereket, órákat.
rok. Ügynökök kizárva.
tér 7, Kálvária-sor 2.
4
Takaréktár-utca, Gróf-paSomogyi telep 466. számú
lota;
6
ház, Csaba-utca bejárótól
Üzletberendezés két tükörjobbra 2. utca, sürgősen,
Óriási választék fonalakrel, különösen női kalapminden elfogadható árért, • ban Szegedvidéke legna- üzletnek megfeleió, olcsón
esetleg részletben eladó. í gyobb fonálházában, Dueladó. Basch Albert, KölTudakozódni ugyanott.
gonics-tér 1.
F6
csey-u. 5.
5

I

K Ö V E S I
B É L A
5 é K e8 M n r g I t-utc a
f.em?fo"i. w r H á z a s s á g k ö z v e t i t é s
a legnagyobb titoktartás mellett
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Női blúzok, ruhák, virágkosár eiadó, Petöfi-sugárut 33. földszint 2.
Amerikai tipusu, jókarban
levő gyermekkocsi, egy
átmeneti kabát és egy felöltő eladó. Kereskedelmi
ügynökség, Széchenyi mozival szemben.
2
Alkalmi vételek: egy fehér 3 ajtós előszoba szekrény, epy nagy diőfa ruhás szekrény, egy spejznak
is megfelelő nagy festett
szekrény, ágyak és éjjeli
szekrények, egy tölgyfa
ebédlő asztal, kis zsurasztal, egy kis toalett asztal tükörrel, 3 t márványasztal, egy márványos
mosdó, 6 ebédlő szék, gázresó, egy gázsparherdt és
gázsütő, egy etoganan sezlon takaró, egy 2 x 3 perzsa, sirasz, egy 2 x 3 zsanila és egy használt 2 x 3
akszmünszter szőnyeg, ágyteritők, függönyök, abroszok, szalvéták, evőeszközök, festmények: Művin-,
Tóth-, Heller-, Nyilassyés Dinnyéstől. Ezenkívül:
fényképező gépek, »zép
ajándéktárgyak, luszterek,
ruhanemüek, télikabátok
és felsorolhatal'an sok értékes ingóság alkalmi árakon megvehetők a .Nework" vagyonértékesitőben
)ugonics-tér 12.

Í

H y s m t a t v á n y a l t készíttesse a
Délmagyarország
Hírlap- és
Nyomdavállalat
rf.-nál, Szeged, Petőfi S.sugárut 1. Telefon 16—34.

i e l ő t t s z ő r m é k e t s z e r e z n e be,
tekintse meg

iss

ROSSMANN S Z Ő R M E U J D O N S Á G A m
PrémbőrSkben és Ízléses
készárukban nagy r a k t á r !
Elsőrendű

elektribszilszkin

és bibrett

100—120 ezer

korona.

Perzsa, amtria, opposon meglepő olcsó árakon. Kész szőrmekabátok 2,500.000 koronától.

o s s m a n n s z ű c s m e s t e r SSS?%cl*0:

— K é r e m a 13—OS-at!
— Mit, mással beszél? Ezt a számot már sohase lehet kapni?
— Nem kérem, mert ez a szám S z e g e d é s k o r n y é k e l e g j o b b én l e g k l p r ö b á l i a b b
kereskedelmi
Ügynökségének
telefonszáma,
amely állandóan el van foglalva, mert ha bárki e l a d n i vagy
v e n n i a k a r h A z n t , t e l k e t vaity bármiféle Ü z l e t e l ,
ngyszintén l a k á s t vagy b ú t o r o z o t t s z o b á t k l u d n l vagy b é r b e v e n n i , az mind csak ezt a számot
hivja s jelentkezik:

Eladó: Centralbobin ka
rikahajós varrógép, hintaszék, modern világos háló,
szalongarnitura, kenzultükör, ingaóra, ebédlőszékek,
rézkarnisok, szalonasztalok. Maros-u. 15.
3
Eladó 10-1Z eves tiunak
való kifogástalan őszikabát. Deák Ferenc-utca 4,
II. em. 9.
l
Megnyilt Elite-kalapszalon
Takaréktár-utca, Gróf palota. Uj kalapok, alakitások.
2
Festőiskola
megnyílik
szeptember elején Tóth
István Jenő festőművész,
Zerge-u. 10.
6 ökröt elelésre munkájáért vállal Oravecz, Berlini-körut 10. szám.
1
Két ágy és két szekrény
eladó. Bocskai-u. 9, földszint ajtó 1.
2
Zongora, rövid, nem kereszthuros, diófa, bécsi
gyártmányú 7 millióért sürgősen eladó. Megbízott:
.Newyork* vagyonért ékesítő, Dugonics-tér 12. sz.

Gyártelep : Béke-utca ÍO.

SZEGED.

T e l e f o n szirt : 4 7 3 .

Tisztelettel érteútem a t. csónaktulajdonosokat, hogy

CSONAKOK TÉLI

w
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GARAGIROZASA

(gondozása) az alant közölt feltételek mellott történik:
A csónakok föl és leszállítása.
A csónakok tűzkár elleni biztosítása.
A csónakok szakszerű tiligondozása
is a csónakon ezen idő alatt előálló mindennemű
kár helyreállítása

Előjegyzések a gyártelepen és a tiszai csónakkikötőben eszközöltetnek

