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V. évfolyam.

206-ik szám.

Szeged, 1924 szeptember 10, SZERDA.

A tizennyolcas évfolyam.
Megnyíltak az iskolák kapui és az elemi
iskolák első oiztályának padjaira kerültek azok,
akik a fájdalmaknak és megpróbáltatásoknak
esztendejében születtek. Külső jelek nem mutatják, hogy ez az ezerkílencszázfiiennyolcas
nemzedék miben különbözik a megelőzőktől és
az utána következőktől. A különbséget a statisztikának a számadatai mutatják. Ez az esztendő volt az, amikor legjobban megcsökkent
a születések száma és a báboru pusztításaitól
néperejében meggyengült országnak a születések nem nyújtottak kárpótlást a halál aratásáért.
Ez az esztendő volt az, amalynek kevés lesz a
gyümölcse, mert alig volt virága.
A báboru befejezésétől számítva mostanáig
az elemi iskolák első osztályaiban egyre növekvő hézagok mutatják a bekövetkezett nagy
nemzetpuBztulá8t. A növekvő hézagok az elmúlt
esztendőkben osztályok beszüntetésére és osztályok bezárására vezettek. A tankötelesek számának megfogyatkozása az idén jutott el kulminációs pontjára. Évtizedek óta 1918-ban születtek Magyarországon a legkevesebben és a
megcsökkent ellenálló képesség ennek az esztendőnek a nemzedékét Ítélte a legetősebb megtizedelésre. Ezért fájdalmas a szemle, amelyet
az idén szeptemberben tartunk az iskolák, de
különösen azoknak legalsó osztálya fölött.
Az iskola az az akkumulátor, amely az erőket gyűjti, átalikitja, hatványozza, használhatóvá
teszi és belesugározza a következő esztendőkbe.
Ezért a legfontosabb problémája az iskola a
nemzeti életnek; sokszorta fontosabb az olyan
mulandó jellegű és alárendelt kérdéseknél, hogy
m í a véleménye a helyettes miniszterelnöknek
a leszerelésről és a nemzetek közöiti állandó
béke megteremtéséről, vagy annál, hogy valóságos, avagy csak mondvacsinált és tetszés
szerint kormányozható panamavádak futnak-e
össze az Eskütt Lajos nevü viharos multu
fiatalember kezében. Az iskola kérdése van
olyan fontos, hogy néhanapján még a mi jelszavakba belebóduló közvéleményünk is foglalkozhatnék vele. Különösen foglalkozhatnék
vele pedig olyan pillanatokban, mikor az üresedő
iskolapadok szinte kiállva hirdetik, hogy olyan
veszteségeknek árnyéka sötéti be a jövőnek a
láthatárát, amelyeket helyrepótolni alig lehet.
A gyér népességű padok abszolút erőben
kevesebbet jelentenek. A tizennyolcas évfolyamból kevesebb középiskolás diák, kevesebb
cserkész, kevesebb maturáns, kevesebb iparos,
kevesebb szellemi munkás és minden valószínűség szerint kevesebb átlagot meghaladó
tehetség is fog kikerülni, mint a megelőzőkből.
A lángész létrejöttének körülményei kiszámíthatatlanok és ismeretlenek; lángész jöhet a
világra egy magányos tanyán és a milliós
nagyvárosban, ahol a gyermekek száma az
ezreket meghaladja. A számoknak azonban
vannak törvénye k és a nagy számok
törvénye
azt bizonyítja, hogy több valószínűséggel lehet
nagyszámú tehetség kivirágzására számítani sok,
kedvező helyzeiben levő gyermek, mint kisszámú, súlyos viszonyok nyomását érző emberi
csemete köréből.
A nagy számok törvényének ez az ismerete
akaratlanul is a gondolkodó embert bizonyos
megfontolásokra készteti. Ha csökkenés állott
be a mennyiségben,
ugy ezt a csökkenést a
másik oldalon, minőségileg
kell pótolnunk.
Erősebben, jobban kell gondozásba vennünk a
mostan iskolába került évfolyamot, mint a
megelőzőket; anyigi eszközök biztosításával, a
tanulás megkönnyítésével, szeretettel és megéttéssel melengetve kei! eljuttatnunk odáig, ahol
álvebetí a kehünkből, vagy mások kezéből a
megrozsdált kaszát és megkezdheti az uj mag
versét az spákcak a földjén, amelyen egy évtizeden keresztül az istenáldás elmaradt.

Az iskola nem khet politikum és mégis minden, ami az iskolával összefügg, politikai szónak igazi, s:ép, nemes értelmében: nemzetszervezés és államépités a jövő számára. £s
aki a mai nehéz viszonyok között foglalkozik
ezzel a politikával, annak meg kell érteni, hoüy
az egyetem lehet fontos és szükséges, de a nemzeti kulturs nem az egyetemnél, hanem a népiskolánál kezdődik. Az egyetem a betetőzés, de
a népiskola az alap. Aki parádénak tekinti az

egyetemei, de elhanyagolja a népiskolát, izegy
cseppet se különb a vadembernél, aki cilinderrel akarja öltözékének egyíb hiányosságait eltakarni. Mikor a fájdalmaiban fogant tizennyolcas évfolyamot látjuk bevonulni az iskola
padjaira és mikor látjuk az apró emberkéket
tipegni az ideiglenes jellegű, szükséghajlékban
meghúzódó iskolák felé, az alsó- és legaliófoku oktatásnak az ügyét ajánljuk a nemes és
áldozatkész
városnak a figyelmébe.

Apponyi nagy b e s z é d e a
Genf, szeptember 9. A Nemzetek Szövetsége
közgyűlése ma délelőtti ülésén Apponyi Albert
gróf, a magyar küldöttség feje tartott egyórás
beszédet. Rendkívül hatásosan és meggyőzően
vázolta azokat a nézőpontokat és érzelmeket,
amelyekkel a legyőzött államok a Nemzetek
S?övetségének vitáját kiséri. Bevezető szavaiban
elismeréssel adózott a Nemzetek Szövetségének
a magyar kölcsön pénzügyi biztosítása körüli
közreműködéséért és különös hálát fejezett ki
azért a támogatásért, amelyet Anglia nyújtott
Magyarországnak. Beszéde további részén általános figyelem melleit két főkérdéssel foglalkozott, amelyek Magyarországot közelebbről érdeklik, ez egyik a kisebbségi kérdés,
a másik
a leszerelési és biztonság problémája.
A kisebbség kérdéséről mindenekelőtt kifejtette, hogy a trianoni békeszerződéssel négymillió magyart elvágtak az országtól, ezeket
legalább is kulturális téren bíztositrni kell. A
Ntmzetek Szövetsége elégtelen módon kezelte
a kisebbségek ügyét, mert ebben a kérdésben
politikailag is megvan kötve. Ezért a kisebb-

konferencián.

VIII. szakaszára támaszkodnak. Magyarországgal szemben a határozmányokat Ismét és ismét
megsértik.
A katonai ellenőrzés hatáskörét keresztüllépve, nemcsak beleavatkozik a legkisebb
technikai részletekbe is, hanem megfosztotta
az

országot a kémiai hadviselés elleni védekezéstől
is, megtiltotta a gázálarcok készítését, amelyekkel a békés lakosság ellenséges
gáztámaddsok-

kai szemben védekezhetett volna. Magyarországot a biztonság legkisebb biztosítéka nélkül
lefegyverezték. Ezzel szemben újból utalnunk
kell a Népszövetség 8. cikkére, amely a
Népszövetség tagjai részére az általános
elveket körülírja és nem enged meg semmiféle kűlönböztetést. A béke szelleme mindaddig
nem terjedhet el, amig bizonyos államok kivé-

teles bánásmódban
jog van.

részesülnek,

amtg

kétféle

Lelkesülve üdvözli azokat a lépéseket, amelyek a legutóbbi napokban a leszerelés
érdeké-

ben történtek. A döntőbíróság

a leszerelés kere-

tén kívül is lehetséges,
amint ezt a németfrancia jóvátétel is beigazolta. A háború óta a
ségeket saját külön képviselőnek kellene kép- londoni tárgyalásokon történt meg elsőizben,
viselni és a tanács a kisebbségi képviselők által { hogy a győzők a legyőzöttekkel
egyenjogú fetett előterjesztéseket nemzetközi bíróság elé utal- lekként
tárgyaltak.
hatná. A kisebbség védelme terén eddig jóforApponyi így fejezte be a beszédét:
mán semmi sem történt, pedig a kisebbségi
— Mi magyarok, a nemzeti eszméhez hü
szerződéseket épp olyan szigorúan kell kezelni, nacionalisták vagyunk és maradunk, de nemint a többi nemzetközi szerződés9.
künk az a programunk, hogy nincs egy olyan
sem, amely ne volna összeEzután áttér a leszerelés problémájára, ame- nemzeti eszménk
érdekeivel,
lyet rendkívül nyíltan és világosan fejtegetett. egyeztethető az emberiségnek nagy
nagy gondolataival, nagy remény•
Abból indult ki, hogy a legyőzött államok le- haladásával,
Amit itt elmondszerelése az általános leszerelés előfeltéfe'e. ségeivel és nagy lehetőségeivel.
Miután a magyarországi lefegyverzés — mon- tam, az lényegében az, amiért az az állam,
dotta hang!át felemelve és minden szót amelyet képviselhetni szerencsés vagyok, elkülnyomatékosan hangsúlyozva tetjes mértékben dött ide, hogy a magam részéről közreműködjem annak a nagy műnek megteremtésében,
megtörtént, most Magyarországnak
jogában áll
ünnepélyesen követelni az adott igéret betartását. melyet nekünk a bukás veszélyével dacolva is
Kellemetlen és lehetetlen állapot az, hogy Ma- meg kell kísérelnünk.
gyarország teljesen fegyvertelen, mig a körApponyi beszédét hosszantartó zugó tapssal
nyező államok állig fegyverben maradtak. Nem- köszöntötték és a szónokot rendkívül sok delecsak a békeszerződés, hanem a Nemzetek Szö- gátus üdvözölte, köztük a britt delegátus if.
vetségének egyezségi okmánya is azt kívánja, Apponyi beszéde 55 percig tartott.
hogy a leszerelés terén valamennyi
állam
egyenlő
Motta elnök k jelentette, hogy teljesen Apponyi
elbánásban
részesüljön.
beszédének varázsa alatt volt és igy nem figyel— Azok a beszédek, amelyek a leszerelésről meztette, hogy a tárgytól helyenként elfért. Ax
és a biztonság között fennálló összefüggésről elnök kérte a következő szónokokat, hogy legyeelhangzottak, mind a népszövetségi egyezmény nek rövidebbek.
B M M M W M M M ^ ^

A Baross-Szövetség k o n g r e s s z u s a .
„A zsidó elemet nem kellene azért kitolni, de . . .«
Szeged, szeptember 9. (Saját
tudósítónktól.) az Ipartestületek Országos Szövetsége nevében
A Baross- Szövetség III. országos nagygyűlését
hétfőn délelőtt 10 Órakor tartotta a városháza
közgyűlési termében. A megnyitó beszédet
Rausch Aladár, a Baro3S-Szövetség országos
elnöke tartotta. Elmondta, hogy a BarossSzövetség 1919 augusztusában zlakul*, kizárólag a nemzeti és keresztény irányzatot tűzte ki
célul és első nagygyűléseit Pécsett és Debrecenben tartotta.
Ezután Gdrgyán
Imre indítványára Rausch
Aladárt a kongresszus elnökéül, Czigler Arnoldot társelnökéül választották.
Most dr. Somogyi
Siü?es2ier polgármester
üdvözölte a kongresszust, majd Pdlfy
Dániel

mondott üdvözletet.
Kertész István, a szövetség debreceni fiókjának elnöke kétrendbeli felszólalásában a bankhitelek nagy kamatlábát tette éles kritika tárgyává. A Magyar Nemzeti Bank — mondotta
— tiz százalékos kamairu ad a n*gvbausoknak s azok 60—70 százalékkal adják a pénzt
tovább. A magyar kereskedelemnek és iparnak
ezt a kiuzsorázását nem szabad a BarossSzövetségnek tovább tűrnie. Ezután még azt
fejtegette, hogy az országban szerinte a gazdcság ét dekáit hivatalos
helyen nem a keresztények képviselik. „Ha valami fontos tárgyalás
van, szón keresztény — bér ez végtelenül cso-

SZEGED
dálatos 6B szomorú — soha
sincsen,
pedig
annál inkább keresztényeknek kellene képviselni a kö-gazdaságot, n;ert hiszen keresztény
ország vagyunk és p vagyoni megoszlás szerint is a többlet, hála Istennek, még a mi
oldalunkon van." n A zsidó elemet — úgymond

1924 szeptember 10.

máról tartott előadást. Ez nemzetközi kérdés,
amellyel a berni konferencia tizedik rezcluciója
is foglalkozott, de súlyosabb a probléma a
háború vesiteseinél, igy nálunk is. Elmodta,
hogy a Magyar Mérnök-Egylet memorandummal fordult a kormányhoz és kérte, hogy a
— nem kellene azért onnan kitolni, mert bizo- hadigazdagoktól messze az aranyparitáson alul
nyos irányban eredményesen működik,
de mű- vásárolt ingatlanokat, főleg házakat erős mér-

ködését felhasználja
arra, hogy
elemet teljesen leszorítsaKeresztény

a

keresztény

intézményeket kell létesíteni, a már meglévőket megerősíteni.
Nagy István, a kispesti fiók elnöke a hitelIgények megkönnyitéEe érdekében beszélt.
Stcud Elemér államtitkár a
mezőgazdasági
hitel nagy szükségét hangoztatta.
Czigler Arnold, a szövetség szegedi fiókján
rak elnöke a mezőgazdasági ipar fejlesztésének
szükségességéről beszélt.
Császár Ferenc épi ész-tanár a
lakásproblé-

segítsége. És Magyarország Pátrónája is.
Egy homályos sarokban, a templomba vezető folyosó ijtíjíb;n, a szárnyas köangyal
lábainál, kopott gubáját maga alá gyűrve,
fekszik egy világtalan öreg ember. Halóit tekíntele a ho.'dra bámul, amely a kapu rácsain
betűz, a fekete fellegek közül kibukkanva koronkint és az ősz magyar fenszóval beszél.
tékben adóztassa meg s ebből a bevételi forrás— Jaj átoknak, akik nem látják öt és nem
ból oldja meg a lakásproblémát.
Kivánja az hismek benne, hogy van, hogy itt van, ó a
e ő dó az építőanyagokat gyártó kartellek leszo- szOröncsétlenek, ó a kuduslelkűek, akik az örök
rítását is.
halálba mönnek. Térjetök mög mindnyájan,
Ezután Farkas Elek, a szövetség központi met elkövetkeznek az utolsó napok!
Fiiig éneklő-, félig siró-, félig imádkozó
igazgatója számolt be a középosztály Brrnben
hangon tördeli szavait, a mellette térdelök és
tartolt nemzetközi konferenciájáról.
heverők helyesléssel bólogatnak neki.
Czigler Arno'd társelnök zárószavai után
Olyan furcsa, hogy egy öreg nénike, kékben
a kongresszus véget ért.
és feketében, hirtelen azt kérdezi tőlünk:
A budapesti és vidéki vendégek Szegedről
— Hány óra van, kérőm?
9 én reggel utaztak el.
Én ugy érezem most, hogy örökkévalóságban
vagyunk valahányan, a középkor időtleu ide«MMMMMMMM
jében.
Kibaktafunk a térre, ahol a zárda háta mögött szunnyadoznak a hajóhinták és a ringlisegy karosszék mellett feküdi nagy vértócsa kö- pileár. A tükrös lovak, tarka zebrák ís elefánzepett dr. Milkó, jobb kezében görcsösen szo- tok, hattyúk és gondolák most alszanak. Az
rongatva egy fehérnyelü
boroivakést. Innen vé- egyik céllövő ki van világítva. A piros huszár,
res lábnyomok vezetlek az íróasztalhoz, mely- a zöld vadász, a barna baka ott állanak sornek nyitott fiókjában szétszórt névjegyek vannak. ban, mereven. A puskák a szögletben pihenI n é n a lábnyomok az ágy melletti szekrényhez ne«, alszik a háború.
vezetnek, ahol a faidön véres ceruza és névjegy
A temető felöl, a hold ezüstjétől sujtásosan,
fekszik. A névjegyre, már azután, mikor borotvával egy toprongyos, görnyedt százéves zsrándok
keresztülvágta
a nyakát, vérbemártott
ceruzával ballag. GOrcsös botjára támaszkodik, valami
két kusza sort vetett. Az Írásból esik ennyit pántlika lobog a vállán, istenes éneket dúdolleh telt kibetűzni: , bocsássa "... semmi töb- gat félhangosan. A temetőből jött, vagy a Holdbe*. A nyomok szerint dr. Milkó átvágott torok- bó', amely Mária csillaga?
kal tántorogva a karosszékhez
akart vánszoAz elmúlt magyar századokbúi bukkant elő
togni, hogy megpihenjen, de eszméletét vesz- ' talán? Nem merem megkérdezni töle.
tette és a padlóra
vágódott.
A közeli duttyánok felöl u] nótát hoz ide a
h kormanyfőtanácsos felesége és sógornője szeptemberi szél. A toronyban az első hajnali
mondották, hogy dr. .Milkót az utóbbi idők- misére harangoznak. A kakas elsőt kukorékol:

Di*. tiüilkó E n d r e ö n g y i l k o s lett.
Szeged, szeptember 9

(Sóját

tudósítónktól.)

Szegeden is elterjedt ma annak a híre, hogy
d . Milkó Endre, a Mi kó Vilmos és Fiai cégnek nemrégen még beltagja, Budapesten hirtelen meghalt. A hir ebben a formában hihetetlenül hangzott, mert Mllkó Endre javakorbeli,
52 éves férfi volt, senfcisem tudott róla, hogy
valami be egségben szenved. Viszont közismert
az a vtlöság hogy dr. Milkó a cég szegedi
érdekeltségéből a vagyoni viszonyaiban beállott
gyökeres változás következ'ében a közelmúlt
he'ekbsn megvált.
Fővárosi jelentésből aztán az esti órákban
nyilvánossá vált, ho^y dr. Milkó Endre vagyoni
romlása miatt öngyilkossá vált. Erről a Magyar
Országos Tudósító c. kőnyomatos a köve ke •
ző^el jelenti Budapestről:
Ma délben értesítették a IV. kerületi kapitánysá ot, hogy az Eskü-ulca 6. sz. I. emelet l.sz.
lakásában dr. Milkó Endre kormányfőtanácsos
öngyilkosságod követett el. A kapitányságról
rendúri bizottság szállt ki a lakására, ahol az
öngyilkosság körülményeiről Milkó Endre felesége és sógornője elbeszélése alapján a következeket állapították meg:
Dr. Mii ó tegnap este, anélkül, hogy különösebb nyűg alansagot árult volna el, vagy végzees szándékát cs k sejttette volna is, hálószobájába tért aludni Ma délelőtt netn adott
életjelt magéról és többszöri kopogtatásra sem
hallatszott felelet. Mikor bi akartak nyi ni hozzá,
megdöbbenve Játták, hogy az tjtó zárva van.
Lakatossal nyittatíák fel az ajtót s belépve, a

szobában borzasztó
A szoba padlózatán

látvány tárult szemeik elé.
a szekrény és oz ablak közt

ben súlyos üzleti veszteségek
érték.
Hónapok vigyázók, virrasszatok l
Juhász
Gyula.
óta idegességről panaszkodott,
mi miatt hat •>rt<WW<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<W<WW<V
hőiig az István-uti szanatóriumban kezelés alatt
is állott. Dr. Milkó holttestét a rendőri bizott- Ünnepség a kamarában három
ság a törvényszéki orvostani intézetbe szállíttatta.
kitüntetett munkás tiszteletére.
Eddig szél a budapesti jelentés. Dr. Milkó
Szeged, szeptember 9. (Saját
tudósitónktól.)
Endrét Szegeden általánosan ismerték, noha Beszámolt szombati számában a Szeged, hogy a
trár busz éve elköltözött innen. Most rövid kereskedelemügyi miniszter díszes oklevéllel és
íd:ig ismét Szegeden lakott és a Milkó-cég száz-százezer koronával tüntetett ki három olyan
szegedi érdekel ségéből való megválása után szegedi munkást, akik több mint huszonöt évet
költözött megint vusza a fővárosba. Jótékony töltöttek egyetlen munkaadó szolgálatában. Az okemberbarát volt s különösen Szegeden sok levelet és az ajándékot hétfőn délelőtt meleg ünszegény ember és intézmény ismerte áldoxat- nepség keretében nyújtotta át a kamarában WimFülöp elnök, a kitüntetett Pördi Józsefnek
kemégét. Kát évvel ezelőtt nevezték ki kor- mer
(államvasuti műhely), Kovács Józsefnek (újszeged!
mányfötinácsossá. Tragikus hilálának hire kendergyár) és Fazekas Pálnak (Szegedi Kendermély réízvétet kelt. Holttestét valószínűleg fonógyár). Az ünnepségen megjelentek a kitünteSzegedre hozzák s itt helyezik örök nyugalomra. tett munkások hozzátartozói is, valamint a két
kendergyár főtisztviselőinek, tisztviselőinek és munkásainak képviselői. Kinos feltűnést keltett azonban, hogy az államvasutak szegedi műhelye senkivel sem képviseltette magát az ünnepségen,
hitelességét, igy Örzse néni, aki szin'én jelen annak ellenére, hogy a műhely egyik munkását
volt akkor. Az ószentiványi Máriáról van szó, is kitüntette a miniszter.
A kitüntetett munkásokhoz Wimmer Fülöp monde beszélnek a tornyai Máriáról is. Az egyik a
nagy háború előtt kerek tiz esztendővel mutat- dott meleg szavakat:
— Amikor a munkásoknak átnyújtom a korkozott, ékes szivárvány kíséretében. Talpig
fekete tafotáuan, fekete koronával a fején jelent mánynak ezen szerény ajándékát, amely szerény
az állam szegény és szomorú viszonyai miatt, a
meg az éjjeli mezőben Magyarország Pátrónája, kereskedelemügyi miniszter kívánságának teszek
a vad lovak az országúton megtorpantak előtte eleget, de ezzel kapcsolatban engedjék meg, hogy
és a kártyás emberek is kiszaladtak hozzá. a magam érzéseit is tolmácsoljam.
Mikor vaiaki megkérdezi, hogy királyi korona
— Nekem — mondotta ezután — a közelmúltvolt-e a Mária fején, Mari néni fejét rázza és ban egy hasonló elismeréses ünnepségben volt
vallja, hogy az mennyei korona volt. És édes részem és igy szerénytelenség nélkül állapithatom
jó szag terjedt el a mezőben akkor és tizen- meg, hogy tudom értékelni, hogy mit jelent harhármán látiák a csudát, akik közül többen ma minc évnél is többet eltölteni egy munkaadó szolis itt vannak és tanus*got tesznek felőle. Meg- gálatában. Nem akarom összemérni, hogy a testi
hatva és megrendülve hallgatjuk ezt a sejtelmes munka nagyobb-e, vagy a szellemi munka. Nem
semmiképen sem párhuzamot vonni, de
magyar gyülekezete», Isten szegényeit, világ akarok
értékelni tudom a munkát, ahogy az megérdemli.
árváit, a zarándok sereget, szOz Maria hazai
— A testi munkások továbbra is küzdjenek
s regét, amint szelíden és bánatosan itt táborozik gazdasági jobblétükért egységese«, egy erővel a
az öreg Ferences kolostor kongó és homályos törvényes keretek között, de vigyázzanak a küzfolyosóján.
delemben, nehogy olyan kilengés álljon elő, amely
egy tragédiát idéz elő. Amikor a gazdasági jobbVigília ez, a szó középkori szép ér'elmében, létükért küzdenek, ne igyekezzenek, hogy ők levigyázat, ahol az Isten jelenvalóságát érezik gyenek a vezetők, ne igyekezzenek megfordítani
remegő elkek, aláza'os szivk és ahol a misz- az egész rendet, mert a természetnek megvan a
térium titkos értelmű rózsái nyiladoznak az maga »endje. Mindenkinek meg kell maradni a
maga helyén, de ott joga van mindenkinek a jobbéjfél boldogságos órájában.
Majd énekbe kezdenek. Régi, szép egyházi létért harcolni.
Ezután Wimmer Fülöp mel«g szavakkal köszödallamok, ódon, népi szövegek zendülnek fel,
netet mondott a munkásoknak harmiic évi munkáharsog a bizó hit, megcsuklik a fájdalmas le- jukért, majd átnyújtotta egyenkint a kitüntetéseket.
mondás, zokog a magyar siralom ét egekbe
Az ünnepség a munkások megható köszönő
zendül a jó remény, amely trónusának lábainál szavaival ért véget. Délután az egyes gyárak házikeresi föl Máriát, aki a háborgó tengerek csil- ünnepséget rendeztek a kitüntetett munkások tiszlag s, az elesettek vigasztalója és a keresztények teletére.

Zarándokok
Szeged, szeptember 9. (Saját

tudósitónktól.)

Kisisszonynap vigi iáján, a radnai bucsu előestéjén. megállunk az ősi Mátyás-templou oromfalánál, amely a hold fehér fényében az égbe
tör, mint az imádság. Századok óla áll a középkori gótika e nemes remeke, az az erős és
magasztos hit emelte, amely Amiensi Pé'er zarándokait \itte a titokzatos és távoli keletre a
Sirhoz, az a hit, amely Meister Eckart, Tauler,
Suso és az Imita'io lapjain ragyog az a hit,
amely Assisi poverellóját a madarak és virágok
nyelvére taniiotia és amelv itte ma is, annyi
századok után, a magyar falvak földmives sze»ényein?k ezre t hozza id», a fekete Máriáhor,
hogy vigasztalást és enyhülést találjanak.
Benyitunk a tárda kapuján a nagy, boltíves
folyosóra, amelyet néhány szál sárga gyertyaláng világit és ahol a tisztán fOlmosott pallón
iám bor vidéki zarándokok százával fekszenek.
Fekszenek és nem alszanak, csak a nagyon
eifárad'akat és a nagyon elaggotakat nyomja el
időnkint az édes és áhítatos szender.
Fekszenek és v nrasztanak a többiek mind és
nekem Onkénytelen eszembe Ötlik az evangéliumi
mondás: Vgilate el oratel És eszembe jut a
gyönyörű parábola az öt okos és öt oalga
szűzről. Mert virrasztani és imádkozni kell,

quia

nescimus

dlem, neque horam l A legtöbben

•regek és asszonyok, feketében.
A gyülekezet közepén egy vak asszony,
valami Mari néni nevezetű, hangosan besiél el
egy csodálatos látomást. Mindenki rá figyel,
néha többen közbeszólnak, bizonyítják a látomás
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A belügyminiszter takarékosságra hivja föl a városokat.
Az u j a b b l é t s z á m c s ö k k e n t é s —
Budapest,
szeptember 9. A belügyminiszter a
szanálási törvény alapján a városokhoz két rendeletet intézett, amelyben figyelmez'eli a miniszter a városokat, hogy költségvetéseikben az
egyensúly bevételeik teljes kihasználása mellett
is csak akkor fog helyreállni, ha
kiadásaikat
tetemesen leszállítják.
A városok háztartását legsúlyosabban t tisztvselőilletmények terhelik és
ez a teher az illetmények válható emelkedésével még inkább fokozódni fog.
Az ujabb létszámcsökkentés
tehát, amint azt
a szanálási
törvény is elrendeli,
elkerülhetetlen.
A miniszter szerint a közigazgatási eljárás
egyszerűsítésével, amelyre nézve a rendelet rész

elkerülhetetlen.

letes utasításokat foglal magában, továbbá a
munkaidő
meghosszabbításáról
és a
munkaerők
gazdaságos
kihasználásával
még sok tisztviselő
lesz nélkülözhető
Foglalkozik még a rendelet a
városi üzemekkel is. Elrendeli, hogy azokat a
városi üzemeket, amelyeknek városi kezelésben
tartósát a közérdek nem kívánja, meg kell szüntetni. A rendelet u'asitja a városoka*, hogy
költségvetésüket már erre az évre ís aranyalapon állítsák össze. A rendelet a városi tisztviselők összeférhetetlenségét újra szabályozza
és a külföldi államoknak magyarországi képviselete részére a városi adók alól
mentességet
biztosit.

Í

Fabinyi Lili
el a k a r j a p u s z t í t a n i a b ű n ö s B u d a p e s t e t .
Egy kis Baross-vacsora egy csöndes

Szeged, szeptember 9. (Saját
tudósítónktól.)
Hétfőn este a Tiiza-szálló kerthelyiségéhen
Szegeden eddig még egészen szokatlan dolgok
és szónoklatok adódtak. A Baross-Szövetség
kiállítása alkalmából ugyanis a fővárosból bizonyos személyiségek érkeztek le Szegedre a
kormány képviselőjén fcivü', akik részint a
Baross-Szövetség agilis tagjai, részint pedig a
kurzus fővárosi nagy bajnokai közé tartoznak.
A kiállítás megnyitása uUn Csi magyar szokáshoz híven bankeitezni gyűltek össze ezek az
emberek. Egy fársasvacsora volt hétfőn este a
Tisza-szálló kerthelyiséí.ében, egy magyar szokású, magánjellegű borozás, mint amilyet minden társadalmi és sportegyesület is szokott
tartani győzelmeinek és ünnepségeinek estéjén.
Ezek a lársasvacsorák azonban rendszerint
cssk kölcsönös pohárköszöntőket szoktak hozni
és ezt a szokást Szegeden mindig híven betartották. A Baross-Szövetség hétfő esti áldomásán, a buckái borck után azonban szokatI w dolgok történtek. A kurzus fővárosi „oszlopai" körül az egyik leghatalmasabb, a csendes vendéglő fehér asztalánál, békés vasárnapi
söröző polgárok megbotránkozására, határozottan „politikai"
szónoklatot
tartott,
amelyben
egyszerűen
szelid pogromra
szerette
volna
hangolni
a hallgatóságot
Fabinyi Lili, a kurzus
hatalmas oszlopa és nagy ériéfcü írónője, A
Lép és a Szózat
belső hargonása mondotta el
ezt a beszédet egy békés kerthelyiség fehér
asztalánál. £s ennél a bankettnél jelenvoltak
természetesen a szegedi kurzusnagyságok, de
jelenvolt a Baross-Szövetség szegedi csoportjának elnöke iv, sőt jelenvolt a szegedi ipartestület egyik vezető egyénisége is, aki viszont
jelentős ezerepet (Olt be annál a kereskedelmi
és iparkamaránál, amelyet a Baross-Szövetség
a legutolsó pillanatban tartott szükségesnek
meghívni a kiállításra, amelyet mellőzött és
amelynek nagy erkölcsi presztízsét igénybe
vette.
Minden kommentár nélkül irjuk ide ennek a
Baross-áldomásnak tudósítását. A Tisza kerthelyiségében egészen tiz óráig minden baj
nélkül folyt a poharazgatás, amikor is egyre
hanfcosabb kezdett lenni a bankett. A résztvevők harsány hangon kezdték kiáltani: Halljukl
halljuk l, mire egy kis kéretés után a
kurzus egyik hatalmis oszlopa, Fabinyi Lili
emelkedett szólásra. Egy valódi kurzusszónok
nagy hangján kezdett beszélni. Először as asztalnál ülö társaságot aposztrofálta, amely a

erejével hatott Magyarországra, mivel az előadás
keretén belül olyan régi nagyarányú
bűnügyekről
vonta le a hallgatás fekete fátyolát, amelyek kétségtelenül a közérdeklődés homlokterébe kerültek
volna, ha annak idején különböző utakon és mó' dokon el nem sikerült volna terelni a nyilvánosság figyelmét. A szegedi bankigazgató olyan nagyarányú bünügyekkel foglalkozott előadásában, amelyekben őt kérték fel szakértőnek és rendszerint
• az ö vizsgálatainak eredménye adta meg a döntő
| lökést. így elsősorban most kiderült, hogy tizenhárom évvel ezelőtt meghamisították Magyarország
egyik leggazdagabb főurának, gróf Forgách Károlynak ötvenmilliárdos végrendeletét. A Szeged
\ munkatársának most alkalma van erről az igen
érdekes előadásról részletesen beszámolni.

kerthelyiségben.

buckái bortól harsányan kacagott.
— Szegeden lehet is ilyen jóízűen kacagni,
mondotta, bezzeg a mi Budapestünkön nem
kacagnak így a becsületes emberek. Nagyon
szomorú város Budapest, szégyelni kell magunké a szegediek előtt. Mig a fővárosbau
ismét fölütötte a fejét a vörös rém, hogy össze
fogion a keresztény Wolff Károly ellen, addig
itt Szegeden megmutatták, hogy mit kell csiná ni a keresztény magyarságért. A BarossSzövetség megrendezte nagyszerű kiállítását,
büszkeséggel nézhetnek erre a szegediek és
elszomorodhatunk mi, a bűnös főváros lakói.
A Baross-Szövetség Jelekezetl különbség
nélkOl dolgozott egy nagyszerű kiállítás megrendezésén, ehcl a keresztény magyar erőt együtt
képviseli a kereskedelem, ipar és meiögazdaság. De ne tessék félreérteni. Felekezeti különbség
nélkül,
ez nem jelenti
azt, hogy a
zsidóval együtt,
mert a zsidó
nem felekezet,
hanem Jaj. A zsidót
mindenből
ki kell kapcsolni. Nagyon sok még mindig,
mindenütt
a
zsidó.
— A szégyen városa Budapest — folytatta
nagy hangon és egyre nekitüzesedve Fabinyi
Lili, amikor asztala tapeolt és éljenzett a föntiekre —, minden bűnös ott, csak a házakat
szabadna
ott meghagyni,
a többit
mind kiirtflni. Csak n házfk jelentenek értéket Pes'en,
a többi, az mind semmi, csak bűn és szégyen.
— Budapest tűri azt a gyalázatos
aknamunkát, amit a tiszta
életű,
dolgos,
áldásos
kezű magyar Grál lovag,
Wolff Károly
ellen
folytatnak I De bíztosithatom önöket, a sz?gedi
példa erfit és biztatást adott nekünk és nem
fogjuk tovább tűrni, hogy elgáncsolják a keresztény községi politikát, amelynek nagyszerű
harcosa Wolff Károly.
— A főváros nem tudja ezt egyedül megcsinálni. A vidékről Induljon el ez a nagyszerű
munka.
Szeded már elindult és ne hagyja
magát semmitől visszatántoritani.
Fabinyi Lili ezután tovább szónokolt arról,
hogy semmi szükség a zsidóra, jöjjön egy
vidéki áradat, amely elsöpri a bűnös fővárost,
ahol Bárczy István átkos bűneit nyögi még
mindig a város és ezt próbálják most a nyakába
varrni a magyar Qrál lovagnak, a tiszta életű,
eszmenyü Wolff Károlynak.
Dörgő tapssal fogadták a kurzus oszlopának
és nagyértékü írónőjének mélyhatásu beszédé»,
tapsolt az egész asztal a csöndes kerthelyiségben.

Lipcsében napfényre került, hogy hogyan hamisították meg
gróf Forgách Károly 50 milliárdos végrendeletét.
Fiscbhoff Gyula szenzációs előadása a lipcsei nemzetközi grafológus kongresszuson.
Szeged, szeptember 9. (Saját tudósítónktól.)
J kongresszust most szombaton és vasárnap tartották
Mintegy tiz nappal ezelőtt részletesen beszámolt a meg. Fischhof Gyula meghívása külföldi szakkörök
Szeged arról a nagyjelentőségű meghivásról, ame- előtt nem volt meglepetés, mivel a szegedi banklyet FischhoJ Gyula, a Magyar-Olasz Bank szegedi igazgatónak már évek óta elismert hire van a külfiókjának igazgatója kapott Leipzigből. A szegedi földön, mindenütt tudják, hogy Fischhofnak Szegebankigazgatót ugyanis a lipcsei nemzetközi írás- den európai viszonylatokban is igen értékes graszakértők kongresszusa meghívta egy előadás meg- fológiai laboratóriuma van és már a háború előtt
tartására a kongresszus alkalmából, amelyen kiamikor is hivatalos szakértője volt a nyitrai
vüle az előadás emelvényén két egyetemi tanár: • törvényszéknek — jelentős kutatásaival vitte előbbre
Brunner zürichi és Scheffel berlini, valamint a [ a grafológiát.
berlini rendőrfőnök, Hans Schmeikert jelentek meg. !
Fischhof Gyula szombati leipzigi előadása igen
Az általános figyelemmel és érdeklődéssel kisért nagy feltűnést keltett és különösen a szenzáció

Hamisítások.
Fischhof Gyula előadásában először a híresebb
bünügyekkel foglalkozott, így vetített képek kapcsán előadta, hogyan lehet okmányok
felületéről
kézzel, vegy vegyi folyadékkal eltávolított szöveget
a mikrofotografiával ismét láthatóvá tenni. Egy
katonai bizonyítvány XI. számát utólag XIII-ra hamisították. Ez is a mikrofotográfia utján nyert
tisztázást, amennyiben mikroszkópikus felvétellel
az utólagos toldás a világosán előkerült tintakülönbségek révén beigazolódott, sőt kétségtelenül
megtudta állapítani Fischhof a használt tollak különbözőségét is.
Egy váltón szereplő hat falusi gazdának aláírását egy gépügynök meghamisította és a hamis
váltót a gazdák egy pozsonyi intézetnél felhívásra
be is váltották. Nemsokára egy másik pénzintézet
a valódi váltó beváltására szólította fel őket, amit
megtagadtak azon a címen, hogy az a hamis. Erre
meg is akartak esküdni és a hamis esküt ugyancsak Fischhof szakértői véleménye hiúsította meg,
mert a fényképészeti uton egymás mellé helyezett
két váltónak erősen megnagyitoit felvétele utján
kétségtelen beigazolást nyert, hogy az egyiken
mindvégig folyó, normális vonások, mig a másikon
ugyancsak egytől-egyig rajzolt vonásokból állanak
az aláírások.
A Forgács-ügy.
A legnagyobb feltűnést azonban Fischhof egy
nagy bünügyben az irás pathologiájára
alapított
és teljes eredményre vezetett szakértői vizsgálatának ismertetése keltette. Az eset a magyar nyilvánosság számára is szenzációt képez, amennyiben
egy eddig még nem ismert érdekes bünügy —
gróf Forgách ghymesi földesúr
végrendeletének
meghamisítása — került ezzel napfényre és a bűnügyi krónikában szinte egyedül álló eset, hogy
Fischhof Gyula Írásszakértő' a végrendeleten szereplő 4 tanú hitelesítése dacára tudományos alapon kidolgozott véleményében be tudta bizonyítani azt, hogy a végrendelet aláírása hamis.
Az előadásban azután részletesen foglalkozott
ezzel az üggyel. Gróf Forgách Károly ugyanis
1911-ben 87 éves korában, évekig tartott betegség
után, mint agglegény Ghymesen meghalt. A hitbizományi vagyonon kivül mai koronában mintegy
50—60 milliárd értékű saját vagyonáról előzőleg
végrendelkezett s abban a felvidéki
Thuróczycsalád egy tagjának, ki bizalmas barátja volt,
egy tekintélyes összeget hagyott. Ezt Thuróczy
Károly dr. tudomására is hozta. Halála után a
a közjegyzőnél letétben volt végrendeletet felbontották és nagy meglegetésre a gróf által röviddel
halála előtt szabályszerűen aláirt oly tartalmú
végrendeletet találtak, amelyben a Thuróczyakról
említés nem volt. A szabályszerű végrendelet alapján jóformán teljesen kilátástalan volt a végrendelet megtámadása, azonban Thuróczy ügyvédje
mégis megnyugtatására Fischhof Gyulát megkérte,
vizsgálja meg az örökösödési eljárás folytán már
a bíróságnál fekvő végrendelet aláírását. Fischhof
a vizsgálat után, melyhez az ügyvéd, neki már
előzetesen megfelelő összehasonlítási anyagot szerzett be, meglepetésszerűen kijelentette, hogy a
i végrendelet aláírása hamis.
A Forgách grófok és Thuróczyak ügyvédei közösen kérték ezek után a bíróságtól, hogy a végrendelet még az örökösödési pör folyamán szakértők által megvizsgáltassék és amikor Fischhof
Gyula, mint a Thuróczyak szakértője, egy kis
kötetre terjedő véleményét, amelyhez a gróf
Forgách Károly Írására vonatkozó gyönyörű iráspathologiai tanulmány és a hamisnak nyilvánított aláírás vonásainak jóformán minden egyes
részletéről hatalmas mikrophotograpiai felvételek
voltak csatolva, benyújtotta, ez a pör megszűnt
pör lenni. A Forgách-család feltétel nélkül aThuróczyakkal szemben érvénybe állította a korábbi
végrendeletet, mely csak annyiban különbözött a
hamis végrendelettől, hogy abban — az elhunyt
gróf Forgách Károly tényleges akaratához képest
— dr. Thuróczy Károly a grófnak hosszú éveken
át volt hűséges orvosa és bizalmasa megkapta az
őt illető hagyatéki összeget.
A hamis végrendelet.
Gróf Forgách Károlynak ugyanis husz évre
visszamenőleg megszerezték kétségtelenül valódi

SZBQBD
aláírásait, amelyekből Fischoff kétségtelenül megállapította, hogy az öreg és beteg gróf
agyában

oly elváltozások állottak be, hogy gróf Forgách
ebben az állapotban már nem volt képes arra,
hogy az ő írását produkáló idegeivel egy rendes,
szabatos és gyors vonásokból álló aláírást saját
kezével megrögzíthessen.
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Beavatottak arról is sokat beszéltek annak idején, hogy Thuróczynak a gróf melletti szereplését,
aki a grófnak éppen beteg állapotára tekintettel,
lelkiismeretesen és önzetlenül töltötte be hosszú
éveken át betegénél nemcsak orvosi, hanem tanácsadói tisztét is, a grófnak személyzete, mely

seek és amellett a legjobb anyagból valók és
olcsók.
A Mfl hoffer ékszerész cég a tőle megszoko t izlésss ékszerekkel ejtette csodálkozásba
kiállításán >k nézőközö ségét, akik között, a
mennyire megf gyelhettük, vevő is akadt bőven.
A gyönyörű briliáns ékszerek melleit igen szép
órákat, láncokat, fü bevalókat és gyűrűket láttunk, de különös meglepetést okoztak a rendkívül e'egáis és az eiüsttő! meg sem különböztethető alpacca-ezüst refikülök, amelyeket,
mint kiállítási emlékeket is rendkívül olcsón
árusít a cég a kiállításon.

kizárólag idegenekből állott, régen rossz szemmel

nézte; Így a hamisítást sokan ezzel hozták kapcsolatba. Mivel azonban 13 év előtt a nyilvánosságot
el tudták zárni ettől az ügytől, valamint a Forgách
grófi család mintegy hárommilliárdot fizetett ki
dr. Thuróczy Károlynak, bűnügyi eljárás nem indult a meghamisított ötvenmilliárdos végrendelet
miatt.
A kongresszus állandó érdeklődéssel kisérte az
előadást, majd a végig percekig tartó tapssal juA S z a t h m . r y nöí k< lapszalon kiállítása
talmazta az előadást. Mint most egy Ieipzigi táv- üde, kellemes színeket kever a kiállítás tónuirat jelenti, a kongresszus elhatározta, hogy kihogy a betegen fekvő gróf nagy hálószobájában nyomatja Fischhof Gyula előadását német nyelven. sába. A Kölcsey-utcai üzlet legsikerültebb kreátörtént az aláirás és ők abban a néhány másod- A bankigazgató, akinek foglalkozásától szinte egé- ciói helyet cserélt:k néhány napra, hogy a kipercnyi időközben, amely alatt az aláirás az ágy- szen távol ált a grafologia, éveken át egészen állítás hölgyközönségének útbaigazítást adjanak
ban megtörtént, a szobának a másik végén tar- csöndben dolgozott laboratóriumában és mint a a közelgő őszi és téli kalapdivatját illetőleg.
tózkodtak, az aláírásnál pedig a gróf személyze- magyar talentumok sorsa, a külföld vette őt is Modsll számba megy minden darab és hanem
tének egyik tagja „segédkezettA
tanuk pedig először észre. Most majd talán Magyarország is tudnánk biztosan, hogy Szathmáry műtermében
csak akkor látták már a végrendeletet, amikor azon következik.
készültek, habozás nélkül ráfognánk, hogy Pámár rajta volt az aláirás.
risbSl érkeztek, mint ahogy a közönség is csak
(v- gy.)
azt hinné, ha nem látná az aránylag rendkívül
M M M M M M M M Í V W M M Í M « ^ ^
mérsékelt árakból, hogy mégis csas honi, sőt
sz'gedi gyártmányok.
Váratlanul nagy a Baross-klállitás látogatottsága.
A kétségtelenül valódi aláírások betűi mindvégig
reszketeg, nehézkes, ingadozó vonásokból állanak,
időnkint csaknem következetes erős kilengésekkel,
idomtalanul alkotott betüformákkal. Ezzel szemben
a hamis végrendelet szilárd és gyors vonásokból
áll, melyeket, mint Fischhoff véleményében részletesen megmagyarázza, ki volt zárva, hogy gróf
Forgách Károly képes lett volna megrögzíteni.
Érdekessé teszi az ügyet a négy tanúnak szereplése, akik állítólag jóhiszeműen szerepeltek a
végrendelet aláírásánál, amennyiben ugy mondják,

Szeged, szeptember 9. (Saját

tudósilónktól.)

A pénteki sajtób?mutató alkalmat nyújtott a
Baross-vásár és kiállítás részletes ismertetésére,
tehát nem okoz különösebb zavart, hogy a
kettős ünnep miatt csak kissé elkésve adh ltunk
hirt a vasárnap lezajlott ünnepélyes megnyitásról, amelyre sok idegen érkezett Szegedre.
A kiállítás megnyitására a kormányzót várta
a Baross- Szövettség vezetősége, de még csak
az illetékes szakminiszterek sem jöttek le. Dr.
Ary Pál helyettes államtitkár képviselte a kereskedelemügyi minisztert, Tóth Jenő helyettes
államtitkár a földmivelésügyit. De ez a megnyílás ünnepélyességének és a kiállítás már
ismert sikerének mitsem ártott. Nagy számban
jelentek meg azonban a Baross-Szövetség központi vezntöségének tagjai és a város előkelőségei, akik között ott láttuk Atgner
Károly főispánt, Somogyi Szilveszter polgármestert; Szalay
József kerületi főkapitányt, Bottka
Sándor
rendőrfőtanácsost, Wimmer Fülöp kamarai elnököt, bástyái Holtzer
Tivadart, a Kereskedők
Szövetsége elnökét, Glattfelder Qyula püspököt,
a szegedi egyetem tanári karát csaknem teljes
számban és a város vezetőtérfiai közül még sokat.

Czigler
Arnold, a Biross-Szö vétség szegedi
titkárának elnöke üdvözölte a kiállítás tágas
terén a megjelent vendégeket, amire Ary Pál
és Tóth Jenő államtitkárok feleltek. A beszéd*
elhangzása után megkezdődött a kiállítás megnyitása. Az ipiri és kereskedelmi rész fölött
a rendezőség kalauzolása mellett Ary Pál tartott szemlé', míg a földmüvelésügyit Tóth Jenő
bírálta meg szakszerűen, de a legteljesebb
megelégedéssel.
Meg lehet állapítani, hogy a vásár és kiállítás, amelyre személy szerint meghívtak sokakat, akik a Baross-Szövetségen kívül, sőt olyanokat is, akik attól egészen távol állnak, a
vArnkns/'St fnlglmulia. A klálHIÓfc »nrléeuk 1<?<7ntf
vs -mtik íif, &if F fcfcCssáf UCsfc I
érdeklődést tanúsít. Annán illusztrálására, hogy
mily nagy a vezetőség várakozási ellenére a
kiállítás látoga'ottsága, talán a legbeszédesebb
bizonyíték, hogy a kiállítás egés^ tartamára elkészített belépőjegyek már elfogytak és most
apró, lebélyegzett pspirdirabkákut adnak ki
belépőjegyül a pénztárnál.
Nagy része van természeteaen az eddigi látogatottság előidézésében, hogy két ünnepnap volt, valamint az időjárásnak, hiszen esőben aligha lenne kedvük az embereknek a
villamosmegállótól a kiállításig és a kiállítás
területén a sarat taposni.
Meg kell e helyütt említeni, hogy a kiállítási
csarnokok közül a leglátogatottabb a Halászcsárda, amelyet a nagy hŐBégben eltikkadt kiállítók és vendégek főként a pompás sör kedvéért látogatnak. A
Hutter-Ferencsevtts-sörraktár szállítja ide az Első Magyar Sörfőzde rt.
sörét és saját pincészetéből a kitűnő homoki
borokat, amelyeket hihetetlen mennyiségben fogyaszt a szomjas közönség.

MUBUTOR

Kiállítási körsétánkat folytatva, nem mulaszthatjuk el megemlékezni Kiss Lajos
Dugonicstér 12. szám alatti hentesáruíyár készítményeiről. Hogy a fővárosi előkelőségek azokat kóstoló után kitűnőnek találták, az minket egyáltalán nem lep meg, mivel S regeden úgyis tudja
mindenki, hogy Kiss hentesárui valósággal különlegességek, amilyeneket másutt mint különlegességeket árusítanak.

A Tarul festöipari vállalat (Tisza Lajoskörút 56) természetesen nem állíthatta ki azokat a falakat, amelyeknek ezreit megfestette, de
kiállított mintáival is dokumentália, hogy Szegeden egészen uj irányt adott a szobafes észetnek. Azok a se'yemfényü falak, amelyeket a
Turul produkál, olyan lakályossá, meghitté teszik
az otthont, hogy az ember szinte érzi a melegét. A Turul valóban kiérdemelte Ary á'lamtitkár dicséretét és a közönség elismerését.

Bíró Ferenc csokoládékülönlegességek eyára
nem lephetett meg bennünket kiálliási szereplésézel, mert ez a régi, szol d szegedi cég egyformán tökéleteset, szépet és izleteset gyárt a
legszürkébb hétköznapokon is. Természetesen
szuggesztív erővel hatott a sok édesség, abban
a pompás csoportosításban, amelyet ügyes kezek összehord iák és amelyben a megszámlálhatatlan féle és fajta csokoládékülönlegességek
és Biró-csemegék közül is kiemelkedtek a kitűnően utánzott és adjusztált természetes nagyságú csokoládé pezsgés palackok. Megfigyeltük,
hogy alig akad kiállítási Iátoga'ó, aki nem
vinne magával valamilyen B ró-különlegességet.

Vass P á l m a ugyancsak mint műkedvelő
állított ki néhány nagyon bájos kis kézimunka
retikült, de ezek annyira szépek, hogy mi sem
haladhatunk el mellettük szó nélkül.
Sítánkat befejezve Suhajda
csokoládé-paVillonja előtt vagyunk egy székben és egy kis
maradék jegeskávétól — amit még különös
protekcióval kapart össze részünkre a végkép
kiürült tartályokból Suhajda — felüdülve hallgatjuk a katonazenét, mielőtt ismét nekiindulnánk a porvárosmk.

Elaő Szegedi Rlzskeményltdgyfir Szeged (Római-körűt
18.). Alig nyilt meg Szegednek ez a legfiatalabb ipartelepe, már itt találjuk
a kiállításon, mint kiállítót. De nem a kezdők
botorkálásával lép fel, hanem biztosan gyártmánya elsőranguságának haározott tudalábin.
A kiállításon megforduló idegenek meglepetéssel állapítják meg, hogy Szegednek immár
keményítőgyára is van, de a szikemberek már
azt is tudják, hogy az uj gyár produktum« kitűnő és vetekszik a régiekével. Csak természetes, hogy a szegedi közönség előnyben fogja
részesíteni a szegedi keményítőt az idegen
gyártmányokkal szemben, mert ezzel nemcsak
a helyi ip irt támogatja, hanem biz'ositva van,
hogy igazin ió árut vásáról.
i
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KULTURA
Kölcsönkönytár ésMűkereskedés
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Pallavicini-utca 2.
Korzó-mozi házban
szeptember hó 15-ikén, hétfőn
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termelő Szövetkezet a hivatalos és az sla- " m e g l e p ő
pi'ós által nagy körültekintéssel és alapossággal
megszerkesztett címe, de a városban a Római96
világítási üzletében Kö'csey utca 4.
körúti cipőgyár alatt ismerik és körülbelül
annyira fogalommá vált, hogy ezt szokták megKirakataim megtekintését kérem.
nevezni a zsenge szegedi gyáripar üzemeinek
felsorolásánál. Mert a Római-körúti cipőgyár a
szónak igazi értelmében is gyár, mert gépen
készülnek a lábbeliek a szabástól kezdve a
patkó ráveréséíg. A gyár üzemképessége — ha
teljes üzemmel dolgozhat — vetekszik az ország legnagyobb »zakmabeli gyáraival. Egy
nagy választékban, olcsó áron kaphatók
ilyen gyárra nézve Szeged mint fogyasztópiac
természetesen jelentéktelen, de a gyár körültekintő vezetősége az üzemmel parallel fejleszK n i l f e l K o n r á d fsSitca 26.
tette a piacot is és a szegedi cipőgyár készítA l a k í t á s o k a t -vállalok.
ményeit egyaránt viselik a hadsereg és csendőrség tagjai országszerte és a közintézetek
(Alapíttatott 1876-ban)
versenytárgyalásain kitűnő
híre rendszerint
javukra dönti el a pályázatot. Kiállított cipőik- üzlethelyiségét Gizella-térre, Szenthároms á g - u t c a s a r o k helyezte i t .
ről, ha nem tudnánk, hogy gyári munka, azt
kellene hinni, hogy megannyi mértékszerinti Mindennemű
párnázott
bútorok
raktáron.
megrendelésre készült, oly elegánsak és irléVállal megrendeléseket és javításokat.
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Női fehér és szines

filckalapok

Rubin József

újdonságok: h á l ó k , e b é d l ö k , u r i s z o b á k elsőrendű kivitelben és jutányos
192
árban, kedvező fizetési feltételek mellett is kaphatók
B r a u n M i h á l y bútoráruházban, Kelemen-utca 11. szám (Kup Gyulával szemben).
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Modern magánházat,
k

A
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h í z a t , bérpalotát,fSld é« «zőlőblrfokokat,
házhetueket. berendezett üzleteket, lakásokat, pénzkölcsönt mindenkor
orsz Ingelőnyösen közvetít
Ril«r*tSi
f o r g . irodája
S z t g t d , Bástya-utca 19(Bohn-sörcsarnok mellett.)
2
Telefon 16—72.

Villamos csillárok,
öszi újdonságok óriási választékban

megérkeztek.
Legjutányosabb á r a k o n ,
kedvező részletfizetési feltételek
mellett is

88

Fonyó Soma

világítási üzletében, KÖLCSEX UTCA 4. SZÁM.

Saját érdekében tekintse meg!
BHNYHI szűcsmester, Oroszlán-ulca 2
acőrmeujdonságokat meglepő olcsón áraait i
Kész szőrme kabátok 2,000.000 tói feljebb, szőrme
boák 350.000-tői feljebb. Brabanter szőrme fekete
és színes 42.000-től feljebb. Elektr. szalokin 65.000től feljebb minden árban és minőségben kaphatók.
Dusán felazerelt r a k t á r Perzsia, Nutría,
O p o m m éa mindenféle divatszőrmékben. 189

NOI KALAPOT
a legújabb modellek után
bárkinél olcsóbban formáz

B e r é n y i v kalapipar
Bécsi-körut 10.

2tt Tisza L.-körut 48.

Kárpitos és diszitő ipar!
Schimmeriing József
Szeged, Arany János-utca 4. szám.
Telefon 3-81. - O T T O M Á N O K
állandó nagy raktára. ÁTALAKÍTÁSOK és javítások jutányosán készülnek.
78

Mindenkinek saját érdeke, hogy

iskolafelszerelését
füzeteket, iró- és rajzszereit

Kovács Henrik

kÖereskedSésPébent

Szeged, Kölcsey-u. 4. sz. alatt
vegye meg, mert ott l e g o l c s ó b b a n
szerezhetők be.
90

Valódi angol,
német és cseh
férfi é s n ő t

JímZjrtcIC.

— A jótékony asztaltársaság jubileuma. Vasárnap délelőtt ünnepelte fennállásának 25 éves évfordulóját a Szegedi Jótékony Magyar Asztaltársaság és ezt a
díszes jubileumot összekapcsolta diszzászlajának felszentelésével. A gyönyörű kivitelű zászlót Hecht Károly
fővárosi gyáros ajándékozta a hatékonyan működő társaságnak. A zászlószentelés alkalmából impozáns menet fejlődött föl a rókusi templomig, a menetben az
összes szegedi társadalmi egyesületek képviseltették
magukat. A templomban dr. Erdélyi
László egyetemi
tanár mondott egyházi szónoklatot, majd nagymise következett. Délben díszközgyűlés volt a városháza dísztermében, ahol dr. Pálfy József megnyitója után Barsy
Ferenc titkár mondott nagyhatású beszédet, amelyben
vázolta az egyesület huszonöt esztendejét. Hecht Károlyné ezután ünnepélyesen átadta az egyesületnek az
uj zászlót, mire a felpántlikázott, felvirágozott lobogót
A pusztaszeri Árpád-Ünnep.
színes tömeg vitte végig a korzón. Ezután bankett volt,
A Pusztaszeri Árpád-Egyesület évről-évre nagyobb majd az ünnepséget nagysikerű bál zárta be az ujés bensőségesebb érdeklődése mellett tartja szeptem- szegedi Vigadóban.
beri zarándoklását a pusztaszeri Árpád-emlékhez. Mint
V i l á g h í r ű Schroll-siffonok, paplanlepedő cremár hosszú évek óta, amióta Tömörkény István, a nagy
213
iró az egyesület megalakításának eszméjét fölvetette, a fonok Soós Lajosnál, Oroszlán-utca 2.
szeptember első vasárnapján nagy sokaság vonult bi
H a r r y L l e d t k e , a daliás filmsziné z, a hölaz idén is Pusztaszerre. Ezt megelőzően, szombaton gyek kedvence szerepelt a Korzó Mozi tegnapi
délután az egyesület közgyűlést tartott a városházán
bemutatóján Az álom a boldogságról c. legújabb
s a vezetőség beszámolt elmúlt évi munkájáról.
Vasárnap reggel 7 órakor indult el a hosszú kocsi- attrakciójában. Partnere a szépséges gróf Eszsor a városháza elől. A város hatóságát Fodor Jenő
terházy Ágnes volt, aki az ifj. M dardusban
tanácsnok, a helyőrséget Horváth
Gyula ezredes kép- Várkonyi Miskával is já'szotf. A film, mely Buviselte. A fővárosból eljöttek Vargha Gyula ny. államdapestet megelőzően valósággal disrére vált a
titkár, Pálóczy Horváth István főtanácsos, Zseny József
Korzó Mozi műsorának, a berlini Ufa filmgyér
stb. Megjelent az egyesület vezetősége Szakács József
nemzetgyűlési képviselő elnökkel az élén, ott volt
ezidei remekbe készült újdonsága, mely ugy
Pálfy Dániel ny. államtitkár s még sokan mások.
mesébe, mint a szereplők kitűnő együttesében
Az ünnepségre mintegy 800ü főnyi közönség sereglett
és
megrendezésben a német filmkuliura egyik
össze. Az ünnepélyes szentmisét Breisach Béla kanonok
celebrálta a milleniumi emlékmű talapzatán felállított legszebb reprezentáns alkotása. A rendkívül
oltárnál. Utána Kriimer Tamás hitszónok lartott szent érdekes film mellett a kis G. Coogan bájos gyerbeszédet, majd Pálóczy Horváth István mondott nagy- mekfilmje, a „My Baby" cimü kedves gyermekhatású beszédet. Vargha Gyula államtitkár, a Kisfaludy
történet ktrü.t bemutatásra, mely pajzán humoráTársaság tagja alkalmi költeményt szavalt nagy hatásval kellemes hatást tett a diszes közönségre.
sal. Majd Zseny József budapesti kiküldött az emlékmüvet megkoszorúzta. Az ünnepség a magyar HiszekH a r i n n y á k , keztyük legolcsóbbak Soósnál.
egy eléneklésével ért véget. Az ünnepséget követő
— Egy Széchenyi grófnő tragikus haláld. Budabanketten számos pohárköszöntő hangzott el. Végül
Szakáts József indítványára táviratban üdvözölték a pestről leientik: Szűkszavú telefonértesítés érkezett
Gabriella
kormányzót. A szép ünnep után délután öt órakor kedden Genfből, amely szerint Széchenyi
grófnő főbelőtte magát. Egy hirlapiró érdeklődött a
indultak vissza a résztvevők.
grófi családnál a grófnő öngyilkosságának okáról és a
következő információt kapta : .Egyenlőre csak annyit
— Nagy halottak síremlékei. Budapestről jelentik: tudunk, hogy meghalt, de értesülésem szerint nem önA főváros Kerepesi uti temetőjében fekvő nagy halot- gyilkosságról van szó, hanem egy turista kiránduláson
tak sírköveinek elkészítése az egynegyed évig tartó történt véletlen szerencsétlenségről. A grófnő lezuhant
kőfaragó-eztrájk miatt erősen késett. Mosf minden kü- egy szakadékba és ott lelte halálát. A család több
lönösebb ünnepség nélkül felállították Ujházy Ede, tagja Genfben tartózkodik, hogy a szerencsétlenül járt
Fadrusz János, idb. Ábrányi Kornél és Czuczor Ger- grófnő temetéséről gondoskodjék és a közeli napokban
gely egyszerű szürke sírköveit »Emelte a székesfővá- érkeznek vissza Budapestre.
ros közönsége* felírással. Terv szerint a halottak
L e g s z e b b c i p ő t késút mérték után
Robilsek.
napja előtt felállítják még Madarász József, Pósa LaAki
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jos, Egressy Gábor, Czobor Béla, dr. Xantus János,
Lotz Károly, Hegedűs Lina, Szentpétery Zsigmond, p é m t á r á n á l előfizet, teljesen i n g y e n k a p
Zilachy Károly és még több neves halottunk az eddi- jegyet a z estélyre.
giekhez hasonló kivitelben készített síremlékét.
M o d e l l k o l l e k c l ő m r a a l wieni tanulmányHázassfig. Szamek
Kató (Szeged) és Menzer
utamról megérkeztem. Reich Erzsi.
Női divatJenő (Wien) folyó hó 7-én házasságot kötöttek.
termem Somogyi-utca 22.
22?
(Minden k ü ö n értesítés helyett.)
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K ü l f ö l d i t a n u l m á n y u t a m r ő l visszatérve,
L e g s z e b b n ő i , férfi fehérnemüeket gyári
árban síszit Soós Lajos, Oroszlán-utca 2. 213 tánctanfolyamaimat a Ka>s szálló nagytermében
megkezdem. Esti tanfolyam f. hó 13-ától háromA K a s s s z á l l ó nagytermében lévő tánctanfolyamok öszi saison-nyitó bálja folyó hó 14-én, szor hetenként: kedd, szerda, szombat este
8—10- g. Diákkurzu-ok 6 — 8 ig. Oyermekkurzus
vasárnap este 9 órától.
ritmikus tornával. Jelentkezések 16-ától kezdve
M e g é r k e z t e k a legújabb kész női és leánymindennap délután 6 órától a Kass-szálló hallátmeneti és téli kabátok. Mérték szerint is legjában.
Kraus
Imre, tánctanár.
szebb kivitelben legolcsóbb árban készíttetnek.
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M
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r
c
e
l
villanyszerelési
vállalata
Reminyini
divatáruháza, főposta mellett.
,sg
Helyszűke miatt minden elfogadható áron részletre (Valéria-tér 6) tudatja b. megrendelőivel, hogy
is elad olajfestményeket Engel Lajos mükereskedése. 100 telefonja ismét 15—46.

Szerda. Róm. kai. és protestáns Tol.,
Miki. üör. kat. Menodóra. Nap kel 5
óra 30 perckor, nyugszik 6 óra 22 perckor.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig.
Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva
délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig.
A mozi előadások 5, 7 és 9 órakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
Frankó Andor Kálvária-utca 17 (telefon 225), Leinzinger
Gyula Széchenyi-tér (telefon 352), Mocsáry S. Kállay
Albert-utca (Hid-utca) (telefon 391), Nindl János PetőfiSándor-sugárut 41 (telefon 777), Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846), Török Márton Csongrádi-sugárut
(telefon 364).
I V

I

/Ifi

Telefon 11-85.

I

Korzó Mozi, Szeged

Telefon 11-85.

I

Szeptember 10-én és 11-én, szerdán és csütörtökön:

I A szezon első H A R R Y
I

LIEDKE

I

attrakciója!!! I

szövetek, I Alom a boldogságról. |
valamint

b é l é s á r u k

I

Szerelmi tegény 7 felvonásban.

közvetlen a gyárosoktól

I

raktárunkra beérkeztek.

I

Elsőrendű ízlésünk é3 m i n ő s é g e i n k r ő l
vételkötelezetiség nélkül kérjük meggyőződést szerezni.
iso

I

S c h a t z M. F i a i
Szeged, Kölcseij-ufca. 4. Telefon 818.

Uj gyár létesült Szegeden! sz . a.

Női főszereplő: Gróf E S Z T E R H Á Z Y

ÁGNES.

Azonkívül:

My.

Baby

1
I
I

I

Amerikai életkép 5 felvonásban. Főszerepben: G . C o g a n ,

I

I

Előadások kezdete: 5, 7 és 9 órakor.

I

Római-körut i s .
meglndult

a

z

E

| s ö Szegedi Kristálykeményitö Gyár

amely gyárt: r l z B k e m é n y l t ő t , a r a n y c s l r l z t , b u z a k e m é n y l i d t é s d e x t r l n t . 101

Nagybani és kicsinyben! e l a d á s i

1914 szeptember 10.

SZEGED

Peggy gyémántbabája

|
•

a z amerikai Metró-filmgyár remeke
=
péntektől a Korzó Moziban. =

Iskolakötények, tornanadrágok Soós L.- nál.
Szénát és szalmát minden mennyiségben
vesz és elad mérsékelt napiárban Szenesi Ferenc, a Damjanich-utcai szénatelepén.
221
O r v o B l
boncköpenyek gyári áron Soőtnál.

^
•

Kiő lexikon
a Színházi Élet estélyére.

Amióta a Színházi Élet egyetlen szegedi estélyéről megjelent az első hir, szerkesztőségünkben
állandóan cseng a telefon, a közönség érdeklődik
az estély iránt. Különböző kérdéseket intéznek
hozzánk:
— Mit kap az, aki negyedévre fizet elő?
— Mit kap az, aki egész évre előfizet?
— Mit kap, aki nem fizet elő?
— Nem fog-e a hirdetett művészekből valaki
lemaradni?
— Péchy Erzsi duettet énekel-e, vagy mást?
— Táncol-e a Biller?
— Mit csinál a Halmay?
Figyelem I
— És a Pallay Annus?
— És Karinthy — biztosan jön-e ?
A rendező bizottság ezúton hivja fel a
— Rózsahegyi együtt játszik-e Fehér Gyulával?
nagyközönség figye'mét, hogy a kiállításra
— Mit csinál Farkas Imre, igaz-e, hogy koregy oly céget kapott meg nagy szállítási
mányfőtanácsos lett?
költségek árán, amely egyedül áll az ország— És Incze Sándor? 0 mit fog csinálni?
ban, de még a külföldön is igen kevés van.
— Kompothy tényleg olyan szép fiu-e?
Ezen ritka különlegességre, amelyre a nagy— Mikor érkeznek a művészek?
közönség figyelmét felhívja annak megtekin— Hol lehet előfizetni? stb. stb.
A páratlan érdeklődés, ami a Szinházi Élet
tésére, amelyet az országban minden apának,
estélye iránt megnyilvánul, arra késztet bennünket,
anyának és gyermeknek meg kell leninien',
hogy ezekre a kérdésekre ezen a helyen mindenmert abból mindenki örö- kinek válaszoljunk. Tehát:

Nagy horderejű különleges-

ségek a szegedi Baross árumintavásár és kiállításán.

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

Szeptember 6—14-ig nyitva.
Rendezőség.
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W g g * * VÉNUSCIPÖK
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minden fagonban
l1 ao KÍ r KÍ r 270.000
korona.
A gyár lerakatában:

KRAUSZ M. UTÓDA cégnél
Szeged, Klauzál-tér 9. Volt Európa-szálloda.
MÉRTÉK SZERINT rendelhető a gyárban:
Szegfü-utca 3.
m
Telefon 12-46.

C E M E N T C S E R E P
cement és mozaiklapok, valamint az összes
154
épitkeiési anyagok beszerezhetők

LANBESBERG cenentirnoM. Szenei

Heimann Endre
m f l b u t o r a a z t a l o s

S z e g e d ,

B á s t y a - u t c a

19.

Kultúrpalotával szemben.

Elvállalja mübutorok készítését, üzletberendezéseket, portálokat a legszebb
kivitelben.
i6t

figyelem!

— Az estélyre teljesen ingyen kap jegyet mindenki, aki a Szinházi Életre a színház nappali
pénztáránál előfizet.
Aki egész évre fizet elő (320.000) páholyt.
Aki félévre fizet elő (160.000) egy zsöllyét, vagy
egy díszpáholy első sort.
Aki negyedévre fizet elő (80.000) egy földszinti jegyei, vagy egy II. em. első sort.
Aki negyedévre tizet elő 2 drb. II. r. földföldszinti zártszéket, vagy
2 drb II. r. másodem. zártszéket, vagy
2 drb I. r. harmadem. ülőhelyet, vagy
3 drb II. r. harmadem. ülőhelyet, vagy
4 drb karzati ülőhelyet kap teljesen ingyen.
Állóhelyek jegyeit csak az előadás napján árusítják.
— Hogy a hirdetett művészek mindegyike itt
lesz, arra garancia az ország legnagyobb szinházi
lapja, a Szinházi Élet.
— Karinthy Frigyes már egy hét óta a szegedi
konferanszon dolgozik.
— Biller Irén, Péchy Erzsi, Halmay és Kompothy mindennap próbálják Budapesten a ftótás
kapitány slágerszámait, amit Szegeden először
fognak bemutatni a főváros előtt.
— A Nótás kapitányt Farkas Imre irta, akit
tényleg a mult héten kormányfőtanácsossá neveztek ki.
— Farkas Imre fogja az összes számokat zongorán kisérni.
— Biller Irén és Halmay az apacstáncot is
eltáncolják.
— Pallay Annus a legcsodálatosabb klasszikus
táncokat fogja bemutatni.
— Rózsahegyi Kálmán jelenetet játszik Fehér
Gyulával és magánszámban is fog szerepelni.
— Incze Sándor? Hát az kérem egészen uj
dolog. O élő Intim Pista lesz. Bármilyen szinházi
intimitást fog a közönség kérdezni, Incze Sándor
nyomban válaszol a színpadról.
— Kompothy tényleg olyan szép fiu. De még
milyen szép.
— A művészek szombaton délután két órakor
érkeznek és a Kass-szállóban fognak megszállni.
— Az estélyen Gábor Endre a közönségről
fényképfelvételt készit, amely a Szinházi Életben
meg fog jelenni.
— Mindenki meg fog jelenni, mert ezen az
estén mindenki ott lesz.

Varga Mihály gyárosnál Szeged
Telefon 469.
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Hradl-utca 4.

Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szőlökötöző fonalak és háló w*n
kaphaié.

Furcsa népség.
Irta: Réti

Ödön.

(2)
— Csak egy hibája van, — folytatta —
roppant bátortalan, hiába kérem, szeressen
meg már egyszer valakit, keressen egy kis
barátnét, ugy mint a többiek,... majd meglátja kedves kisasszony, hogy milyen édesek
azok is . . . de hiába; nem akar és nem akar.
No de ez nem mehet igy tovább, nem igaz
kisasszony ?
Oliva kuncogva nevetett. Csillogó szemek*
kel néztek egymásra, Julcsa néni a kezébe
vette a leány kezét, keskeny volt és kicsi;
megszoritotta, megrázta, aztán heves mozdulattal megölelte s cuppanó csókot nyomott az
arcára.
Barátságos félhomály borult a szobácskára ;
Julcsa néni csengetett.
— Csakhogy már este van — szólt.
Egy macskaképü leány nyitott be kelletlen
huzódozással.
— A redőnyöket Mári, nehogy még valaki
betévedjen.
A macskaképü gúnyosan vigyorgott, aztán
ellenséges tekintettel nézett Olivára.
— A kisasszony itt marad ?
— Itt hát, a kisasszonynak a Pityu ur mellett fog teríteni.
— Pityu u r . . . Piiyu ur — morgott a lány
— van annak tisztességes neve is. — ímmelámmal fogta meg a redőnyt, mely bántó zörgéssel szaladt le.
— Pilyu . . . Pityu... nem szopós gyerek
az,,,
— Méri I
— Na mit akar a nagyasszony, talán nincs
igazam ? Hát a Pityu ur mellett... jó, jó, majd
oda teritek...
— Nem adnám ezt a bolondos lányt fél
Budapestért, — szólt Julcsa néni, mikor a
lány kiment — ö is dunántuli, szájas, hanem
egyébként páratlan, — hangosan kezdett nevetni — képzelje, szerelmes a Pilyuba.
Mári belökte az ajtót.
— Nagyasszony kérem, elhozták a sört 1
— Jövök — szólt Julcsa néni.
Oliva letette a kalapját, tükröt veti elő, haját és szemöldökét gondosan megigazgatta,
körmeit a melléhez csiszolta, majd a kis tükröt lejebb-lejebb csúsztatva végigvizsgálta magát, szoknyáját, selyemharisnyás formás bokáját, kis lakk félcipőjét, végül Ismét arcához
emelve a tükröt, megelégedetten bólintott
képmása felé, aztán hosszasan, kéjesen nyújtózkodott.
Egyedül volt végre, bátorságos helyen, egyik
oldalon ez az ismos, erős asszony, kinek
hatalmas karjai mintha csak az ő védelmére
lettek volna alkotva, másik oldalon a vasredőny, mely elszakította tőle a várost, elrejtette leselkedő, gyanakodó tekintetek elől. . .
diadalmas mosoly villant meg a sötét szemek
mélyén . . . a mai estre gondolt, Pityura . . .
magas, szőke, kékszemű, finom, lányos arcú
— ilyennek képzelte . . . összerezzent, hangokat hallott a konyha felől: „jó estét" . . . ez
volna ő ? . . . Vidám terefere, nevetgélés . . .
— Jó estéti — Szélesvállu, tagbaszakadt,
nyilt tekintetű ifjú lépett be, maga után cipelve
egy babaarcú parányi nőcskét. Julcsa néni,
kezében egy virágcsokorral követte őket.
— De édes Bibi, ennyi pénzt kiadni, ilyen
drága virágok . . .
Olivához fordult. — Jöjjön kedvesem, hadd
mutassam be . . .
— Fazekas Antónia — csipegte a kis nő
kedvesen és kezét nyújtotta . . . Oliva ajkát
érthetetlen szavak mozgatták meg . . .
— Tessék ? . . . Manci ? — kérdezte Bibi.
— Igen, Manci — szólt Oliva sietve, megkönnyebbülve.
— ó pedig a Bibi, — szólalt meg az ifjú
— én pedig a Tuskó vagyok, a Bibi Tuskója.
A nőcske felbiggyesztette ajkát: — Persze...
a magáé, — leplezetlen elragadtatással nézett
a fiatalember szemébe s gyengéden megveregette a kezét.
— Ő szobrász, — szólt Olivához bizalmas
büszkeséggel. Mindig engem mintáz. Most az

Értesítem az őröltető és daráló közönséget, hogy az „Alföld" hengermalmot folyó
évi szeptember I-vel teljesen modemül átalakítva bérbevettem és üzembe helyezem.
3
N e u m a y e r János, Hattyas-sor. Telefon 10—26.
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Eladás nagyban és kicsinyben.

Stabilizációja folytán

Legolcsóbb szabott á r a k !

s

l 4 m

az olcsó elárusitás ismét megkezdődött
Ártatlanságot csínálja rólam . . . majd jöjjön
fel egyik vasárnap . . .
— Ő is bankban van — szólt Julcsa néni
Olivára mulatva'
— Ugy ? Szervusz . . . akkor kollegák vagyunk . . . melyik bankban dolgozol ?
Oliva mélyet lélekzett. — A kereskedelmi
bankban . . .
— Ugy? Gratulálok, én az Egyesült Ferencvárosiban ; azt mondják, hogy a Kereskedelmiben nehéz a szolgálat.
— Roppant nehéz . . . éppen most szabadságot is kértem.
— Szerencsés vagy, — sóhajtott Bibi.
— Rokon? — kérdezte Julcsa nénitől, aki
élvezettel szagolgatta a virágot.
— Nem, dehogy . . . csak itt uzsonnázott
és olyan kedves, hogy itt marad ma este
nálunk és olyan szives, hogy a Pityu mellett
fog ülni... hogy a Pityunak is legyen végre...
a kisasszony olyan kedves . . .
Bibi tapsolt. — Hisz ez pompás 1 — Tetszéssel nézegette Olivát. — Na, hogy irigyelik majd a fiuk a Pityut!
— Az már igaz, — szólt Tuskó — én már
is majd megdöglöm az irigységtől. Disznó
Pityui
Bibi komoly arcot vágott.
— Tudja, egy kicsit megválogathatná a kifejezéseit.
— Döglöm, döglöm . . . nem elég válogatott kifejezés ez ? Döglöm . . . döglöm —
felelt nagyon komoly arccal Tuskó.
Bibi nevetett. így nevetnek az óvodában a
csepp-gyerekek... aztán egy ügyes ugrással,
mely inkább repülésnek látszott, a szobrász
nyakába vetette magát s elhalmozta csókjaival szemét, orrát, száját.
Mári bekukucskált az ajtón:.
— Jól kezdődik...
Julcsa néni felemelte vaskos tenyerét...
Oliva nagy szemeket meresztett, aztán nevetett, szívből, sokáig.
A leányok most összebújtak, közömbös dolgokról kezdtek beszélni nagy élénkséggel, a
szobrász pedig egy asztalkendővel leporolta
a fai egy részét, aztán a belső zsebéből egy
keskeny, hosszúkás dobozt húzott elő s abból
óvatosan, mintha valami drága orvosi műszer
lett volna, egy darab rajzszenet vett elő s
ökölnyi betűkkel írni kezdett:
Ma elsőrendű Julcsa-nap.
Szereplők:
Julcsa néni
Üresedésben
Arbiter Elegantiarum (Bite
£.311 Oi

— Szervusz Zsiráf, szervusz lányok, — ciripelte Bibi — szervusz Hajashi...
— Csókolom a liliputi gyöngyház kezedet
te szép kis Bibi — bókolt Hajashi, egy szúrós szemű barna fiu, akinek válláig ért
serteszerü fekete haja.
— Manci . . . Zoé . . . Válófélia — mutatta
be a nőket egymásnak Bibi.

— Szervusz Csőrffy — harsogta most a
szobrász.
Oliva szive nagyot dobbant.
Túlságosan hosszú, iveit orr, aranykeretes
csíptető, apró, bágyadt, szomorú szemek, vézna
test; sovány hosszú ujjak egy hegedűtokot
szorítanak...

A bécsi árumiativáaár, melyről már több
izben megemlékeztünk, e hó hetedikén nyilt
meg. A vásár, mint a megelőző alkalmakkor,
ezúttal is a régi Hofburgban, a volt udvari
istállóban é» a Rotundában volt elhelyezve.
Szegedről körülbelül tiz, főleg textil- és rövidáru szakmából való kereskedő utazott fel a
váeárra. Az eddigi vásári napok alatt, bár
Ausztriában m i relatíve olcsón lehet árut beszerezni, a vásárlások tekintetében bizonyos
tartózkodás volt tapasztalható, amit főleg annak
tulajdonítanak, hogy a mértékadó kereskedelmi
körök a tél elején jelentősebb árleszállításokra
számítanék.

20620, Ow'rík korona 109.50-110.10, Svájci
14550—14650 pénz.

Ki az iparosmester? Másfél esztendővel ezelőtt az ipartörvény-novella egyik legfontosabb
vívmányának tekintették a fakultatív mestervizsgák
intézményét, amelynek lényege abban áll, hogy az
iparosmester címet csak az használhatja, aki az
úgynevezett mestervizsgát letette. A többiek csak
egyszerűen iparosok. Minthogy az ipar gyakorlása
tekintetében ez a cim semmiféle külön jogokat
nem állapit meg, eddigelé a dolgot nem vették
túlságos komolyan és az uj iparosok is vigan
használták a mester cimet. Értesülésünk szerint
azonban most az öregebb iparosok körében, akik
a régi ipartörvény alapján fel vannak jogositva a
mester cim viselésére, mozgalom indult meg, hogy
az ujabban iparigazolványt nyert, de mestervizsgát nem tett kartársaikat ennek a cimnek a viselésétől eltiltsák. Az érdekeltek össze akarják állítani azok jegyzékét, akik a cimet jogosulatlanul
viselik s a kereskedelmi és iparkamara és a kihágási bíróság utján akarnak panaszuknak érvényt
szerezni.

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai.
Valuták:
Hollanü forint 29420 -29675, Dinár 9951016. Lei 412-416 Belga frank 3818-3348, Dán
Ucroni 13015 -13150, Norvég boron* 10460-1C645,
Angol Iont 342000 - 346000, Lira 3388 -3406, Oollsi
77453—78020, Francia frank 4064 - 4094, Ssokol
2298 -2318, Léva 550-565, Svid korona 20450 -

(Folytatjuk.)

Devizák:
Amsterdam 29720—29875, Belgrád 1015—
1021, Bokare <t 412-416, Br&ssel 3848 -3868, Kope&bága 13215-13285, Krisztián!« 10660-10720, Loados
345000—347000, Milánó 3388-3406, Wewyork 77953—
78350, Fáris 4064 -4094. Pr*ga 2318-2331, Siófia
565-569, Stockholm
20750 - 21810, léc* 109.50110.10, Zürich 14605 — 1468J.
Zürichi tőzsde. Hvitái:
Páris
27.80, Londoi
2363, Wewyork 533.75, Milánó 23.21«/« Hollandia
203.50, Berlin 0.000000000126»,4 Bécs 0.0075, Szölia
3.87'/,, rrága 15.92'/,, a*úa*ut
0.0069,
Bukarest
2 75, ttelgiád 6.95, Varsí 0.0000102'/,.

Mrithi
• ária) i Páris 27.81Vi. London 2333, Newyork 533.75, Milánó 23.13, Hollandia 203.50, Berlin
OOOOC00000126V* Bécs 0.0075, Siófia 3 87'/,, Piági
15.92'/,, BaáaHít
0.0069, Bnkansl 2.75, Belgrád
6.95, Vars« 0.00j0102.
Terménytőzsde. Az Irányzat kedden kenyérmagvakban szilárdabb volt, a buza és a rozs 75oo koronával
emelkedett. Egyéb cikkek áraiban változás egyáltalán
nem állott elő.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
4025-4075, egyéb 4000-4050, 78 kg.-os tiszavidéki
buza 4100-4150, egyéb 4075—4(25, rozs 33753450, takarmányárpa 3900-4200, sőrárpa 4500-4800,
zab 3250—340'J tengeri 3800—3850, repce 6200 -6500,
korpa 2350-2450.
Irányzat. A keddi értéktőzsde irányzata rend'dvül
lanyha volt, részben a Bécsből érkező gyengébb hírekre, továbbá a helybeli egzekuciós eladásokra az
összes papírok jelentős árveszteséget szenvedtek. A
piac vezető értékeinek árvesztesége öt-hat százalék
között ingadozik. Zárlat felé jobb bécsi jelentésekre
kisebb javulás mutatkozott a piac hangulatában és
zárlatkor az árfolyamok egy százalékkal magasabban
állottak a tőzsdeidö alatt előfordult legalacsonyabb árfolyamoknál. A malompiac értékei legjobban ellent tudtak
állani az árveszteségeknek és az árveszteség itt nem
haladja tul a négy százalékot a legutóbbi tőzsdenapon
előfordult árfolyamokkal szemben. A vegyespiacon a
Magyar Szalámi a kontremin fedezésére 50 000 koronás árnyereséget ért el. Kosztpénz '/,-V, százalék.
Ferencvárosi sertésvásár, összes felhajtás 26oo
darab. Arak : Könnyű 27—27.2oo, közép 27-28.4oo,
nehéz 28—29.ooo, süldő 28.ooo korona. A vásár élénk
volt.

tue

Hajashi
Válófélia
Tuskó
Bibi
Csőrffy Pityu
A szobrász itt megállt, visszafordult s Olíva
felé meghajolt:
— Milyen nevet parancsol ?
— Oliva elpirult.
— Tetszés szerint, — mondta Bibi.
A szobrász megismételte: — Tetszés szerint. Dus választék ennivaló, drága kis női
nevekben...
Ara: Adél, Aranka, Amália, Anasztázia,
Aglája ; Bére : Berta, Biri, Boriska; Cére:
Cili...
— Maradjunk a Mancínál, ezt már ugy
megszoktam — szólt közbe Oliva.
A szobrász meghajolt és felirta: Manci.
A konyhában zajongás támadt: — Isten
éltesse . . . éljen . . . éljen . . . drága Julcsa
n é n i . . . köszönöm kedveseim . . . köszönöm...
befelé . . . befelé . . .
— Szervusz Zsiráf — örvendezett a szobrász — szervusz Tuskó!
Borotvált arcú, fölényes tekintete ellenére
is az első pillanatra megnyerő külsejű ifjú
volt ez a Zsiráf; a nyakán feltűnő magas gallér . . .

frank

A Szegedi Keramit és Mütéglagyár Részvénytársaság igazgatósága, felügyelő-bizottsága, tisztikara
és gyári személyzete fájdalommal jelenti

Dr. Milkó Endre
m. kir. kormányfőtanácsos, a társaság
elnökének elhunytát.

igazgatósági

Emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni.
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LEIOL VCÍKEÍIV
t&r őszi újdonságok megérkeztek.

W I U J N E Í K

Selymek, velourok, s z ö v e t e k és összes divatáruk.
Mai legalacaonyabb (1.), leptpagatabb (II.)
ta itrúáttolramuk (111.)
Ganz-Danub.
Ganz-Vili.
Bankoki
I.
IL
i áKistarc8ai
Qyórffy-Woll
Angol-Magyar
39
44
41
Hoffber
•oinyák-agrár
47
49
47
Földhitelbank - 2Í0 235 225Kaszab
Kissling
Huai
105 115 112KUbne
Hermei
32
33
31
Láng
Sziavon jelz.
54
T5
54
Lipták
Lloyd Bank
4.5 5.5 5 Mág
Magyar-Hitel
485 5C8 493Magy. Acél
Ingatlanbank
210
— 2Uü Belga fém
Csehbank
22
24
22
Mérleggyái
Forgalmi öank
34
- 34
Motorgyár
leizáloghitelbank 114
- 114
Olomáru
Kercsk. Hitel
25
- 25 Chaudoir
Lesxámitolób.
63
63 63.5 Vegyipar
Magy.-ném. b.
23 25 2 3 Vagongyár
Olasz bank
20 Rex hajó
20
Központi |eli.
24
- 23 Rimamurányi
Városi Bank
10 - 10 Roessemann
Merkúr
10
- 10 Rothmüller
Nemzeti
25
26 25 Schlick
Osztrák Hitel
163 172 168Schuller
Kereskedelmi
1010 1070 10?*) Teudlofl
Bankverein
126 132 125Vulkán gép

L
II.
111.
2421 2550 2450 Királymalom
l i n 1200 1150 Pesti Vikt.
Transdanubia
23
24
30

III.
I. IL
27 - 27
165 175 173
55 58 Í5

Felhívjuk
Malomsoky
Nemzeti fa
Lichtig
óta
Rézbányai
Szlavónia
Nisid
Viktória butoi
Zabolai
Zentai
Thék gyár
Hitel fa

a vevőközönség

figyelmét

olcsó

árainkra.

i
li. ni
1
1
1
.
—
67
65
7.5 Királysör
4 4.25
4
360 Klein
50
55
50
3 Klotild
—
—
—
49J Fructus
23.5
25
24
1C0 Győri textil
—
—
—
77 Polg. sör
43
43
40
I960 Krausz szesz
—
24
24
5 1 Liget szabat,'
2075 2225 2080
67 Cukoripar
118 130 117
Lámpa
—
•
—
—
Auer
43
50
50
Kender
19
17
182 200 190
Őstermelő
—
185
185
Pamut
210 225 215
11 10 Gumi
520 610 600
— 485 Részv. Szalámi
— 13 Vasúti forgalmi 130 140 130
80 100
80
2.4
2 Marosv. Petr.
—.
363
380
52 51 Georgia
172 132 172
335 335 Mezőh. cuk.
12
15 12
10 8.95 lnterrexim
14
15 14.5
7 6.75 Óceán
52
58
52
85 79 Olajipar
17 —
17
7 6 5Pannónia sör
—
—
—
17 15 Phöbus
30
33
33
430 420 Püspöki
—
140
140
Royal-szálló
—
50
50
60 58 Schwartzer
—
—
40
25.5 23 Star film
9.6 10.25
10
625 580 Lukácsfürdí
32
30
30
Szikra
1875 20J0 190Ü
— 920 btuinraer
303 310 300
2.5 2 Szegedi Kender
108 120 110
36 36 Telefon
—
145
145
35 34 Tomesi sör
—
—
—
275 267 Tokaji bor
—
34
34
16.5 16 Törők
—
—
—
112 100 Turul Budapest
45
43
50
205 1C3 Unió színház
4
4 —
Szolnoki
55
55
60
7 6.75 Vasm. Vili.
—
63
60
67 65 Vili. Pezsgő
—
20
20
42 43 Wander
14 12.5
12.5
100 85 Zagyvapálfai
13
17
19
136 135 Hangya
— 19
92 91
152 143

IL
L
7.5
8
360 3 3.1
. 483 525
—
77 83
185J 1950
5.1 5.75
69
66

117 121 120 Bányák és téglagyárak i
.65 283 255
—
- 44 Bauxit
875 890 875
7 8.5 7 Seocsini
82 85 80
32
—
32
Borsodi szén
45
45 —
Szentiőrind
85
93
93
7 9.25 7.25 Cement
285 305290
20 21.25 20 Szászvári
17
370 4i0 365
190 210 190 Kobe
István tégla
25 26 25
115 125 115
Különféle
váUalatoki
12
15
1Kőb.
2 gőztégla
10
140 153 135 Alt. gázizzó
27.25 28.5 27.25 Drasche
15C3 1650 1590 Alt. Osztr.Lég8z. 493
16 16.5 16.5 Maguezit
13
110 Magvai Aszfalt
58 Bárdi
58.5 61
115
2
19 Által. Kőszén
2650 2800 2700 Baróti
18 22
51
53 Bóni
62 '60 Kerámia
55 60
60
325
29 Brassói
27 30
5.5 6.5 5.5 Móri szén
8.95
130 135 133
90 100 90 Chinoin
Nagybátonyi
6.5
5 Corvin-film
56
57
56
5
Sajókondói
78
6 üalgó
6
495 510 5C3 Danica
6.5
40 Újlaki
40
45
100
— 100 üiana
Dorogi gummi
15
Unió
420
60 Urikányi
60
830 875 830 Déli cukor
Dunánt, sertés —
68
65
65
Cinner Szalámi 56
Nyomdák i
25
22
21
Wörner
Takarékpénztárak t
23
Athenaeum
85 Égisz
82 100
560
Fővárosi
Bel városi
25 27
27
8 Izzó
8
Közlekedési vállalatok i
—
Lipótvárosi
6.75 - 6.5 Adria
60 62 60 Unió textil
950 960 950 Franklin
Horv. cukor
930
Globus
Kfibányai Tak.
10.5 11.5 10 Atlantica
23
24
21
19.5
23 19.5
Just izzó
2
Kuncssy
Egy, bpest FŐT. 100 104 100
7
7
43 53
49
Közúti Vasul
32
Pallas
Magyar Alt Tak. 120 125 125
85 Uyapjumosó
95
80
57
59
57
Városi
34
40 Papir-ipar
Moktár
170 I N 170Bur
140 142 140 Révay
Részvénysör 262
Pesti Hftai
?000 3C30 3lOU Déli Vasút
Rigler
51
54
5i
3.5 4.5 3.75 Szövő és kötö 16
185 2oü IPO Stephaneum
MFTR
Biztosítók í
Spódium
100
165 177 172
Levante
íemesi szesz 190
raipari
vállalatoki
7C00 75C0 7CC0 Miskolci villamos 62 63
£Ie5 M. Bizt.
62
—
120 160 130 Nova
2.3 2.5 2.3Felten
Fcmciére
Merkurfa
120 129 120
Wernstadti textil 6.75
Cserző
1*8
410
420
415
Államvasút
65
2 2.2 2.05 Flóra
Pancór'a B.
116 132 120Dunaharaszti
Tröszt
Fővárosi sör
40
Egyesült fa
86
Vasművek is gépgyárak:
13 Goldberger
13 Fornir
Malmok i
132
900 — 880 Gschwindt
Guttmann
95
95 —
B.odi vagon
Halkeresk,
19
120 1 3 0 120
Hazai fa
55
—
55
42 Back-malom
44 —
Loburg
88
7.5 - 7.5 Hungária Mtltr,
110 113 111 Honi fa
Borsod-misk,
Corvin gép
140
24 25 24 juta
34
28
35
Kőrösbányai
Concordia
Ctóky
10
II
10
jacquard
14.25
14.25
15.75
Kronberger
B,-csabai
Qaxd. Gépgyár
73.5
80
74
53 54 53 Karton
113 116 115Lignum
5 5.25
5 1. bpesti gm.
Fábián
Elóvételi logok i
Gróf Keglevic«
27
28
27
Amerikai
1010 1 1 4 0 1 0 7 0 Törökszentm.
fegyver
Keleti
3 3.4
Gizella
43
45
Erdó
22
25
22
Fimkeresk.
2 2.15 2.1
Kasszanap szeptember 25.
Királyautd
76 79
Magyar Lloyd
110
— 10 J Hungária
Frunkl

rI
I
I
1
I
I
8
I
I
i

il
l
II

jl

Minden szegedi

i

ha olcsón akar jó árut vásárolni, okvetlen keresse fel üzleteinket!

A kiállítás
tartama alatt r e n d k í v ü l i
olcsó árakon lesz árusítva:
Női, férfi, gyermek h a r i s n y á k , minden szín és minőségben,
selyem és gyapjú kötött k a b á t o k é s m e l l é n y e k , f e h é r n e m ü e k , u r i divat cikkek, női divat különlegességek

POLLÁK TESTVÉREK

SZÉCHENYI-TÉR
TELEFONSZÁM

855

CSEKONICS-UTCA
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A Milkó Vilmos és Fiai Szegedi
Gőzfürész és Őrlőmalom Részvénytársaság igazgatósága, felügyelő-bizottsága,

• Színházi bérlet. A színházi bérletek gyűjtésével
megbízott Szabó Károly titkár szeptember hó 10-én
délelőtt 9-tól 1 óráig — naponta — a színház titkári
irodájában megkezdi a bérletek gyűjtését. A régi bérlök jogai szeptember 12-én déli 1 óráig fentartatik,
hogy azon tul a tömegesen jelentkezett uj bérlök igényei
kíelégitetthessenek.

tisztikara és gyári alkalmazottai fájó szivvel
jelentik, hogy

„ A színházi irodabérletet már 10-étől,csütörtöktől kezdve felvesz.

Öxv. IRICZ DEZSŐKÉ
Oroszlán-utca 3

. Milkó Endre

tudatja a t. hölgyközönséggel, hogy

elsőrendű lile- és őszikalapuidonságok
dus választékban megérkeztek.

Hlakitásokat

66

modell után jutányosán készítek. ^

SPORT
V a s a s — 4 : 0

(1:0)

Váratlanul súlyos vereséget szenvedett a SzAK
a Corinthian-dij elődöntőjében a fővárosi Vasasoktól. El kell ismerni, hogy a Vasasok Szegeden régen látott gyönyörű futballt mutattak be. A csapat
minden része a" tökéletességig pontos, lapos passzjátékot kultiválja. Csatárjátékuk erőteljes, a belsők
pompásan és minden helyzetből biztosan lőnek
kapura, a szélsők villámgyorsak és pontosan centereznek. Halfsoruk agilis, fair, de amellett erőteljesen startolnak labdára, védelmük, különösen
Kutrucz kapus elsőrangú. Általában nagyszerű
együttest képez a csapat, akcióik villámgyorsak
és az egymást megértő, bajtársias szellem a legjobbakkal szemben is sikerrel veheti fel a küzdelmet.
Az elért eredmény még sem mondható reálisnak, mert a SzAK, ha történetesen nincs olyan
rossz napja, legfeljebb két gólkülönbséggel vonul
le a pályáról. A csapatban azonban komoly bajok
vannak, amelyek mellett nem mehet el szó nélkül
a kritika. A SzAK 25 éves múltjával összeforrott
a város társadalma. Ezt az együttest mindenkor a
klubszinek iránti lelkesedés, fegyelmezettség és
ideális klubszellem jellemezte. A mai csapatból
mintha kivesztek volna ezek a kellékek. Technikai
képességük elismert, tudásuk sem fogyatékos,
hiányzik azonban a mindent elsöprő lendület támadásaikból és ha akcióik nem sikerülnek, egyenetlenség áll elő a csapatban és egyesek idegei
is felmondják a szolgálatot. Ezen még egyesek
elejtésével is segiteni kell, mert ha a lelki egység
megvan a csapatban, meggyőződéssel irhaíjuk,
hogy a legjobbaknak is méltó ellenfele lehet. Senkit sem kényszerítenek a játékra, de aki fe'tüzte a
klub szineit reprezentáló dreszt, az vigye be teljes
lelkesedését és tudását a küzdelembe, — avagy
engedje át helyét másoknak.
A mérkőzés mindvégig élvezetes, izgalmas sportot nyújtott. A Vasasok támadásai sűrűbbek, a
SzAK is tereint sok veszélyes helyzetet, de csatársora a döntő pillanatokban sorra hibázik, mig a
Vasasoknak, a feltűnően gyengén szereplő hátvédek miatt, minden sikerül. Egyedül Bartzer
állott mintegy oszlóp a helyén és a halfsorban a
fiatal Klonkay. A csatársorban Ábrahám és Solti
volt helyenkint jó és Vezér II. lelkesedése — bár
ő is sok hibát csinált — vitt néha lendületet az
egyébként unottan és lélek nélkül mozgó társaira.
A Vasasokból egyénileg kiválót nyújtott a Katzer—
Takács szárny, de kevéssel maradt alatta a Szentmiklóssy—Hímmel oldal is. Halfsorukban Sipos a
legjobb, a közvetlen védelmük megbízható. A gólokat Szentmiklóssy (2), Takács és Himmel lőttek.
Siller bíróban szimpatikus, korrekt, jószemü birót
ismertünk meg.
(K. M.)

m. kir. kormányfőtanácsos, a társaság igazgatósági tagja, Budapesten 1924. évi szeptember hó 8-án éjjel elhunyt.
A fáradhatlan munkás és atyai jóságú
főnök emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni.

ízletes házikoszt

POLOSiCA

tökéletes 1
kiirtására
legbiztosabb a FRANKL féle " 141

P O L O S K n - t l

ALftG.

kihordásra és bentétkezé6re

A petéket is kipusztítja. Bútorokon nyomot nem hagy.
Egy üveg ára S O O O K . - Egy nagy üveg ára
1 5 . 0 0 0 K(. Kapható egyedül: FRANKL ANTAL
gyógyszertárában Felsöváros, Szeged, Szt. György tér.

Friss nye/s LIBAHÚS állandóan kapható.
ZSÍRT beöntisre elváltalak
159

Özv. HH2.M0S JflNOSNÉ, Somogui-u. 19.

F é l * f i
f ^ h ^ P l í l P m í i r k k
, d . u ' a n íc,l5Zcre.11' választékos nagy raktár: Két galléros
•
•• •
I I C I I I U C K
férfi ingek, gyönyörű angol és francia zephirekből divatfrench, fehér Raye- es Aoach-ingck, I-a minőségű hálóingek sál gallérral és japán faconban, Köper és rövid
zephir alsónadrágok, 1-a rips puha gallérok, valemint Tetra fehérnemüek.
223

Raktáron csak elsőrendű minőségű, complett szabású és a l e g ú j a b b d i v a t n a k megfelelő, ízléses kivitelű ári* tartok

;

KORECK ÁGOSTON uridivat Szeged, Széchenyi tér 2, volt Haader cipőüzlet.

A Baross Aruvásár kiállításán
szeptember 6-14-ig a
A.;
.:..

Vasas—Vasutas 1:1 (1:0).
Egyéb eredmények. SzTK—Zrínyi 2:0, KEACKAC 4 :1, SzAK ifj.-HTVE kombinált 1:0. Az
elért eredmény jó fényt vet a SzAK kitűnő ifjúsági csapatára.
A Szegedi Csónakázó-Egylet dr. Bertényi
négyese győzelme a folyambajnokságban.
GyönyörtL .győzelmet aratott a Csónakázó-Egylet
kitűnő Bertényi négyese a folyambajnokságban.
Mindvégig egyenletes, kitűnő stílusban evezve,
megverte a MAC és a Nemzeti Hajós-Egylet négyeseit. A négyesben Zámbó Imre, Tóth Károly,
dr. Székely Tibor és dr. Bertényi Iván (v. e.)
eveztek.
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a világ legelterjedtebb gazdasági gépe, amely szánt, | O C k _ h n m i i + o + i f o
mint stabilizált gép dolgozik, egyúttal mint tracter vontat,
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A ixerkesxtésért kii
letalös: FRANK lOZSIF.
<i«d*ial>jdooos t
Imagyaroreiás Hírlap- és Nyomd«vállalat R.-T.
Ny >aiatott • Délmagyarország Hirlap- és Nyomdarállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged.
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S Z E G E D
Mindennemű villainósberendezést, metortekercselést, villámháritószerelést
részletfizetésre is olcsón
végez Letonbrum I., Báró
Jósika-utca 2 Telefonhivó 143.
4
Perzsaszönyeg készítését
részletfizetésre vállal „Kemál" szőnyegszövő, Széch«nyi-tér 17.

APROHIRDETESEK
Ebben a rovatban egy 10 szavas hirdetés, amelyet a ,Szeged'-en
klrfll m é g K é l » e g e d l n a p i l a p közöl, összesen 3000 k o r o n i b o kerül. T u szónál nagyobb hirdetés 20 szóig 6000 korona és minden további megkezdett 10 szó
további 3000 korona. Apróhirdetéseket a .Szeged' kiadóhivatala
(Deák F«renc-utca 2) fogad el. Jeligés hirdefés 1S0U koronával drágább. A B apröHlrdetéaek dljt» előre OzetendO.

Az alábbi jeligés levelek a
kiadóhivatalban átvehetők:
„Szőke kislány", .Modern",
„Succes", .8 millió háztartás*, »Tanítvány", .Bács- j

Allárt nyer :
Szakképzett seged feivetetik Kocsis Ferenc füszerés csemegeüzletében, Takaréktár-utca.
1
Újságkihordók reggel 5től 7-ig való ujságkihordésra havi 203 ezer
koronáért [elvétetnek a
„Szeged" kiadóhivatalában. Deák l-erencu. 2.
Kifutófiú felvétetik. Ördög
Ferenc, Mikszáth Kálmánutca, Püspökbazár.
3
önállóan dolgozó varróleány és tanulóleány felvétetik Csaba-u. 39.
Manikűröző leányt hefi
200.00Ü korona fizetéssel
azonnal felveszek, Engel
Sándor fodrász, Táborutca 7.
Szobalany, elsőrendű uri
házhoz jelentkezzen. Tisza
Lajos-korút t>9, emeleten.

Nagyobb lakbérrel keres
háromszobás lakást uri
család. Juhász könyvkereskedésében^
2
Egy magános nő lakást
kaphat Takácsnénál, Báró
Jósika-utca 24.
2—3 szobás lakást keres
ügynökök kizárásával azonnalra .Lelépés" jelige. 2

Elsőrendű szoba egy, esetleg két ur részére reggelivel és ebéddel nyomban
kiadó. Kitűnő konyha. Duonics-tér II. I. 5.
3
izépen bútorozott szoba,
lépcsőházi bejárattal, két
intelligens urnák teljes ellátással kiadó, Tisza Lajos-körút 62.
Elegánsan bútorozott szoba. konyha, gáz-fürdőszoba, nagy előszoba házaspárnak október elsejére
kiadó. Teljes cimü ajánlatokat .Lakrész" jeligére a
kiadóba kérek.

Belvárosi Bank jutányosán
nyújt hosszabb-rövidebb
kölcsönöket kereskedők,
magánfelek részére. Elfogad magas évi és heti
kamatozásra folyószámlabetéteket. Váltóleszámito
lás. Jelzálog. Kézizálog. 5

Paradicsomot

börkereskedő

Értesítem a tisztelt hölgyközönséget a legelegánsabb
kosztümöket, köpenyeket
készítem. Legújabb divatlapok megérkeztek, Bálint
József Újszeged, Vedresutca 7.
4
Vendéglősök, korcsmárosok borszükségletüket legolcsóban Löwingernél,
Polgár-utca 20., szerezhetik be.
4

Sárvári legjobb magyar
csemegevaj Kocsis Ferenc
csemegeüzletében, Taka •
réktár-u.
7
Ekszenpar

készít,

alakit,

javit ékszereket, órákat.
Takaréktár-utca, Gróf-palota.
2

Nöl és
gyermek ruha
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Zománcedények remek választékban Szántó Józsefnél, a hatósági huscsarnok
mellett.
8
Békebeli vörösréz üstök
Kohn edényüzletben, Tisza
Lajos-körut 55.
F3
1 liter Kékkúti természetes
szénsavas ásványvíz 500)
korona^ Rőmernél.
F2
Csipke (Hetscherli) paszirozva a szokott jó minőségben, mig a kevés készlet tart, kaphaló Róka-utca
6, az udvarban, vagy Iparu. 7. Telefon: 14 18.
1

Paradicsom kitűnő, szép
és jó, állandóan kapható
dohánygyár, dr. Rejtő.
Óriási választék fonalakban Szegedvidéke legnagyobb fonálházában, Du'onics-tér 1.
F2
)ivatos filckalapok 13U0UU
K-ért kaphatók Sch. Gutt! mann Rezsinnél, Báró Jósika-u ca 4. sz. KalapalaJutások olcsón és gyorsan
Í' készülnek.
4
? Mindenféle szónyegjavitást
vállal .Kemál" szőnyegt szövő, Széchenyi-tér 17.

Üzletberendezés két tükörrel, különösen női kalapüzletnek megfeleió, olcsón
eladó. Basch Albert, Kölcsey-u. 5.
t
írógépek, irógépszallagok,
carbonpapirok, átütőpapírok és kellékek. írógép
speciális javítóműhely. —
Karbantartási vállalat. írógép R.-T.-nál, Széchenyitér 8. Telefon 3-63.
6
Villamozógép, szikrainduktor, valamint egyéb készülékek és anvagok eladók közkórházi gépésznél
1

Nagyban !

Kicsinyben I

Sárvári, rábaközi, mecseki csemegevaj 10 deka 7200 korona.
Juhtnró, cmentháH, csemege- és trappistasajtok állandó raktára
173
Breidernél, Szeged, Horváth Mihály-utca 7.

Tekintse meg K e r t é s z S á n d o r müiparos

Mo d e r n b é r p a l o t á n SJSS& remek

butorkiállitásáf

SZEGED, SZÉCHEVIVI-TÉR 9 .

családi házat beköltözhető lakással, háahelyeket föld- és asSISblrtokokat, berendezett
flaleteket, lakásokat stb. a nagyrabecsült eladók és
vevők megelégedésére rövid idő alatt mindenkor előnyősön közvetít D Á V I D oras. ing. forg. irodája
Szeged, Kossuth Lajos-sngirat 0 143Telefon 10-42. 1
un

Öröltetők, darálók figyelmébel Lsgolcsóbban, legjobban a Neumayer Alföldi malom őröl. F12

; „Slavonia" tömörfa, mübutor hálószobák, ebédlőArtézi mükut és téglakutak
berendezések Schaffer
késziiéíét, javítását igen
Testvéreknél, Kossuth Lajutányos árak mellett eljos-sugárut.
5 i vállalom, Csanki kutmesHaló, ebédlő, uriszoba és 1ter Hódmezővásárhely. 1
mindenféle bulorok első- j
rendű kivitelben készen és ! Örökbefogadok tiz-tizenmegrendelésre legolcsób- j két éves kis leányt, jobb
Tudakozódni
ban a készítőnél, Kocsis ' családból.
Pásztor
órásnál,
Víztomüasztalosnál, Horváth Mi- |
_t
hály-utca 7.
7 'ronynál
Zongora eladó jutányos
Kész bu'orok és kárpitos
áron. Szűcs-u. 19. Weisz. 3
munkák állandóan a legZongora,
kitűnő ~ bécsi
olcsóbban részletfizetésre
gyártmány, eladó Iskolakaphatók. Megrendelésre
utca 25. 2—5-ig.
saját műhelyeinkben ké- [Férfiruha közép kis terszitünk bútorokat, kárpitos
metre eladó iskola-utca
munkát, épületmunkát.
21.. Révészné
Tervek, költségvetések díjBécsi exportakadémiai eisö
mentesen. Máté és Hubert
Oroszlán-utca. Telefon: éves tankönyvek eladók,
11—73.
8 Szeged, Szt. György-utca
Meglepő olcsó árért juthat j 10., H. em. jobb.
hozzá uj cseresznyefa háló- 1 2 drb. eredeti összekötő
szoba bútorhoz tükörrel, j perzsa eladó Széchenyltér 17.
sodronnyal, matraccal.
Megbízásból Csanádi pa- • An ík, talpon álló tükör,
pirkereskedőt keresséí fel, r gyerekszék,káposzatagyalu
eladók. Alföldi-utca 12.
Takaréktár-utca 8.

divattermemet
szeptember
15-én megnyitom, varró és
tanuló leányokat felveszek.
ASZÖDINÉ, CsongrádIsugárut 10. 1 emelet. 224

(Hetscherli)

passirozva a szokott jó minőségben naponta kapható
Róka-utca í, az udvarban.
Telefon 14-18.
U -ott plflssdiványok eladók.

29

Elsőrend á fűszer-, csemegeáru legolcsóbb napi árban Rőmernél Dugonicstól
F2
Háziasszonyok legolcsóbb
legjobb bevásárlási forrása : Szegedi Gazdák .Hangya" Szövetkezete.
F2

Butor :

B Ö H H E H D R E KERTGflZDflSÁGfl.

István

Különfélék:

Régi zsidótemplomban az
ünnepekre egy férfi és egy
női ülést keresek bérbe.
Perzsaszőnyegek a legjobb
Telefon 14.11.
1
kivitelben állandóan kap
hatók és rendelhetők Gá- , Ócska cipőket veszek minbor keleti szőnyeg- és j den mennyiségben. Dobó
textilszövőde. Szent István- i cipész, Ősz-u. 29.
2
tér 6. Telefon 974.
4
IVSfSt bármily mennyiZománcedények legnaségben, férfiruhát, fehér
gyobb választékban Kohn
neműt a legmagasabb
edényüzlet, Tisza Lajosárban veszek. Weissenkörut 55.
F3
berg, Szeged, Attila-u 8.

napi áron telefonmegrendelésre 2—07
40 kilótól házhoz szállit

Csipke

Eladó teljes uj modern világos háló, hintaszék, kon>
zultükör, szalcngarnitura,
ingaóra, ebédlő-, bőr- és
tonettszékek, ágyak, Maros-u. 15.
4

Kínálat:

Pénz:

munka:

Mindennemű divatszőrmék
Privinszki István divatAlltat k e r e s i
szücínél kaphatók, TemTöbo éves irodai gyakor- plom-tér 3, szám.
6
lattal bíró gép- és gyorsRubin József kárpitos, Giirónö állást keres, „önálló
zella-tér. Vállal rendelésemunkaerő" jeligére a kí- ket és javításokat. Teleadóba.
fonhivó 14-22.
7
Legszebb kaptafák és sámTanulót keres:
fák Vörösnél szerezhetők
Tanoncot fizetéssel felvesz
be. Debreceni-utca 26. 22
Heimann asztalos, Bástya- Szép és jó cipőt akar?
u. 19.
4 Rendelje Sándornál, FarSzabó tanoncot felvesz Kri- kas-utca^
_F2
er Rudolf, Feketesas-utca
Tessék
elolvasni
I
Férfi-,
21.
3
nőikalapok alakítását, javíLakás:
tását gyorsan szakszerűen
készit leszállított árban
Egy kétablakos utcai szoba
Mencz Károly és Fia meés konyha, főútvonalon,
nekült kalaposok, Dugobútorral együtt elutazás
nics-tér 12 (Nipló-ház).Jó
miatt azonnal átadó. Tumunkáért számtalan elisdakolni lehet Szentgyőrgymerés. Ozletem déli órákutca 13. sz. Trafikban. 1
ban is nyitva.
F10
Ket szobás modern lakáOrat, ékszert olcsón, jól
somat elcserélném nem
modernnel Válaszok „Mo- javit Gáspár, Szeged, Kölcsey-u. ¿.
9
dern* jeligére a kiadóba. 1
Cipók legolcsóbban KaraMelyik magányoB uriaszszony vagy ur adná ki csonyinál, Tisza LajosF6
egyik szobáját konyha- kflrut 40.
használattal vagy üresen. Ismét dolgozik részletfize„Belvároshoz közel" jeltésre Balogh kárpitos, Kosigére.
2 suth Lajos-sugárut 6. 3

Maczékó

Ellátás:
Teljes eilatasra elvállal
uri család 2 egyetemi hallgatót vagy középiskolai
tanulót. Gondos ellátás.
Vitéz-utca 5..I1. em. ajtó 3.
Kitűnő házikosztra abonensek felvétetnek. Korona-u. 16. szám.
2
Olcsó, jo házi koszt kapható Takácsnál Báró Jósika-utca 24.

Bútorozott lakás i

Ipari

Vásárhelyi 0-ás liszt, derce,
kukoricadara, akácméz álRómai-körut 16. ket szoba,
landóan a legolcsóbb napi
fürdőszobás magánház elárban kapható nagyban
adó. Ügynököket dijazok.
Schultznál, Galamb-utca
1. sz.
7
Oktatás :
Világmárka 11 Mestermö,
Zeneakadémikus zongora- Triumph írógép vezérképórákat ad kezdőknek, ha- viselet. Használt, uj íróladóknak. Vitéz-utca 6, gépek nagy raktára. Kedföldszint 4.
7 vező feltételek. Díjmentes
bemutatás. írógép R.-T.,
Zongoraórákat ad akadéSzéchenyi-tér 8. Telefon
miai módszerrel Fodor
6
Rózsi, Berz8enyi-u. 1|B. 1 3-63,
Belvárosi szőnyegszövő
Elemi és polgári iskolai
ajánlja magyar, perzsa,
tanulók tanítását, magánszmirna készítményeit. Érvizsgálatokra való előkédeklődni Belvárosi Bankszítését jutányosán vállalnál.
5
ja okleveles tanító. Megkereséseket „Sikeres taníKereslet i
tás" jeligére a kiadóba. 1

Ingatlan:

Feketesas-utca.:

esti kivilágításban.

SZEGED

BESZLETFIZETESHi

Piskolty Károly és Fia szabók.
ÏI

u i b ó l

Sceged, Síéchenyl-tér 8. sz. alatt
a Korzó Mozival szemben. ElnCrendU »xO-veteket állandóan raktáron tartunk.
77
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Füszerkereskedőknek
kik tüzifJ árusítással foglalkoznak,
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f ö R T É c y

fakereskedő
Felsővároson:
Alsóvároson
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Telefon 11
Háló- és Sajka-ulci sarok.
: Bécd körút 34 szán.
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Tisztelettel értedtem a t. csónaktolajdonosokat, hogy
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Telefonsam: 4 7 3 .
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GARAGIROZASA

(gondozása) az alant közölt feltételek mellett történik:
A csónakok föl és leszállítása.
A csónakok tűzkár elleni biztosítása.
A csónakok szakszerű téli gondozása
is a csónakon ezen Időalutt előálló mindennemű
kár
helfuáUiíása

Előjegyzések a gyártelepen és a tiszai csónakkikötőben

eszközöltetnek

