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A lelkek drőtsövénye.
Pontosan ma van tiz esztendeje, hogy eldőlt
a marnei csata, amely megpecsételte az egész
háborúnak a sorsát. A marnei csata döntő
jelentőségű volt és mégis egészen más, mint
az elmúlt évszázadnak nagy ütközetei. Nem
volt Austerlitz és nem volt Jéna, nem volt
Königgiátz és nem volt Szedán. Az egymáisal
harcban álló felek erejét nem törte meg és
egyiket sem kényszeiitette arra, hogy békééit
kOnyöröijön. A jelentősége abban állott, hogy
meghiusitotia a német haditervet. A németek
Belgiumon kerssztűl ugy rohantak le Páris felé,
mint egy ¿les beretva, amely ötszectukódni
készül és kettészel mindent, ami az útjában áll.
A döntö pillanatban a beretvának a foka valamiben megakadt, kicsorbult és ezt a csorbulást nem lehetett többé kiköszörülni. A marnei
csatától kezdve a központi hatalmak a világtól elzárt, ostiorolott vár lettek és elvesztették
a harctéri kezdeményezésnek az előnyét
De más volt a marnei csata az ellenfél
oldalán is, mint amit régente gyözelires csatának szoktak nevezni. A háborúról szóló francia
írások nagyon különbözöképen magyarázzák,
hogy a francia vezérkar miért nem látóit neki
teljes nyomatékkal a megvert ellenség üldözésének. A számtalan magyaiázat közül valószínűleg az igaz, amit nem mondtak el semmiféle jelentésben és semmiféle vezétkari történelem-korrigálásban; a franciák az első pillanatban nem tudlák, hogy győzelmet aratlak és
maguk voltik legjobban meglepetve, mikor a
német visszavonulásról értesültek. A francia
Höfernek most jelent meg egy könyve, amely
nagyon jellemző cimet visel: Plutaichos
hazudott. Ez a könyv nagyon sokat elárul azokból
az egymásnak ellentmondó rendelkezésekből,
abból a fejetlenségből és abból az utólagos
érdem-kovácsolásból, amely Napóleonokat akart
teremteni azokból a tábornokokból, akik nem
tudlák, hogy mi történik körülöttük.
A marnei csatától kezdve körülbelül skartba
kerültek a tábornokok és megszűnt a hadvezéreknek az a tipusa, amely bele tud avatkozni
a háború sorsának az irányításába. A háború
a tömegeknek és a technikai felszereléseknek
a vigasztalan, kimerítő és ötlet nélküli hadvise
lése lett, melyben az egyedüli változatosságot
az produkálta, fcrgy az ellenfelek majd az
egyik, majd a másik ponton kMrelték meg a
svájci határtól az óceánig terjedő frontnak az
áttörését. A front mögötti Európa két részre
szakadt, amely szállította az élelmiszereket, a
felszerelést, a löszereket és élő hadianyagot a
földbe ásott századok, ezredek és hadosztályok
veszteségeinek a pótlására. Ennek a kettészakított Európának lett szimbóluma a lövészárkok
előtt elvonuló, sűrű, halálgáthoz hasonlatos

drótsövény.
Ma tizedik évfordulóját éljük a marnei csatának; állítólag béke van Európában, állítólag
van egy népek szövetsége is, amelynek az igazságot, a jogot és méltányosságot kellene megteremteni Európában. Szép magasztos szavak
hangzanak, hasonlatosak Wilson prédikátori kijelentéseihez, a valóságban pedig még mindig
nincsenek eliakaritva a drótsővénynok a maradványai. A fizikai drótsövények megszűntek, de
helyeltük drótsövények veszik körül a lelkeket
és választják el egymástól a nemzeteket és a
nemzeteken belül az egyes embereket. Vannak
első- és másodosztályú nemzetek és vannak az
egyes államoknak első- és másodosztályú polgárai. A nemzetek között vannak haszonélvezői
a világháborúnak és a polgárok között vannak
haszonélvezői a világháborút követő felfordulásnak. A jogoknak és kötelességeknek a menynyisége talán ugyanaz, mint volt a háború elő t,
de azzal az eltolódással, hogy az egyik felé
minden jog és a másik felé minden kötelesség.

A genfi konferenciának, amely sajátságos
véletlen folytán éppen a drótsövény háborút bevezető marnei csatánaK a tizedik évfordulóján
tartja legfontosabb üléseit, az volna a feladata,
hogy lebontsa azokat a drótsövényeket, amelyek
» lelkeket még ma is elválasztják egymástól.
De lehet-e ottan i teljes kibékülésnek a szelleméről beszélni és lehet- e egyenlő elbánást
emlegetni ottan, ahol az egyik fél gyárthatja a
haláltárasztó gázokat, a másik félnék pedig az
is megvan tiltw, hogy védömaszkokat készít-

sen ellene? Lchet-e polgáti jogegyenlőségről
beszélni ott, ahol újságnak nevezett nyomdatermékek napról-napra a ferdít étnek, rágalomnak és izgatásnak fojtó gázait árasztják a beteg
és ellenálló képeiségében meggyengült társadalomra? £ s lehet-e addig remélni a lelkek
harmóniáját a határokon belül és a határokon
kivül, amig vannak, akik iparszerűleg űzik a
lelki drótsövények felállítását, az erkölcsi farkasvermek ásáiá', a kutak mérgezését 6s a lelki
drótsövények fe'állilását ?

Bethlen g r ó f nagy beszéde a genfi konferencián.
Genf, szeptember 11. Motta,
a Nemzetek
Szövetsegének mai gyűlését megnyitva, néhány
meleg szóval üdvözölte Bethlen
István gróf
miniszterelnököt abból az alka ómból, hogy a
mai napra a magyar delegáció vezetését átvette.
Maga az egész ülés kizáróan Magyarország
pénzügyi talpraállitásának kérdésével fog foglalkozni. A második a technikai tervezetek tárgyalásával megbizott bizottságnak az újjáépítésről szóló jelentését Cavazzont
olasz delegátus,
mint a bizottság előadója élőszóval is ismertette,
mivel előbb azt szétosztották volna a Népszövetség tagjai között. A jelentés kiemeli,
hogy Magyarország újjáépítésének müve nagyobbarányú, mint Ausztria pénzügyi talpraállilása.
A jelentés hangsúlyozza, hogy Magyarország
újjáépítéséről szóló tervezetben a jóvátételi
bizottság közreműködésével egybefüzlék azt a
két problémát, aminek egyesítése eddig lehetetlennek látszott, t. i. az újjáépítés és a jóvátétel
problémáját. Ezután utal arra a körülményre,
hogy ezt az egyesítést még sokkal nagyobb
jelentőségű kérdésekben is Londonban szerencsésen meg lehetett valósitani. Catazzoni azt
a reményét fejezte ki beszédének végén, hogy
Genfben rövidesen olyan közgazdasági vonatkozású megállapodások fognak létrejönni, amelyek helyreállítják a nemzetközi forgalom szabadságát.
Ezután élénk tetszés mellett Bethlen
István
gróf magyar miniszterelnök lépett az emelvényre és a következő beszédet mondotta:
— Mint a napirenden lévő tárgyban közvetlenül érdekelt állam képviselője, becses figyelműket néhány pillanatra rá akarom irányitani
arra, hogy a Nemzetek Szövetségének magyar
akciója az ország gazdasági újjáépítésének
szempontján túlmenően milyen nagy jelentőségű egész Középeurópa konszolidációjár*'és
békéjére. Magyarország pénzügyi újjáépítése —
és ezt gyakran vagy nem tudják, vagy elfelejtik — , többet jelent egy legyőzött kis ország
megsegítésénél a Nemzetek Szövetsége részéről. Magyarország gazdasági talpraállilása nemcsak humánus cselekedet volt a nyomor és a
szenvedés enyhítése érdekében, nemcsak a
helyes gazdac ági politika követelményeinek érvényesítését szolgáló gazdasági tett volt, hanem

az osztrák akcióval együtt az első komoly és
nagyszabású lépés azon az uton, amely KözépEurópa politikai
konszolidációja
és békéjének

biztosítása
felé vezet. Annál jelentőségteljesebb
ez az akció, mert hiszen ennek keresztülvitelénél elsősorban sikerűit a háború óta a középeurópai politikában érdekelt valamennyi nemzet
együttműködését barátságos alapon biztosítani
és mert tanulságai ma már kétségtelen tanúbizonyságot tesznek ama módszer helyességéről, amelyet a Nemzetek Szövetsége a maga
békepolitikájában követ és amellyel egyedül
leszünk képesek a feldúlt lelkeknek újból megnyugvást, a népeknek igazi békét adni.
— Milyen reményekkel, milyen várakozásokkal, milyen bizakodással léptek a legyőzött és
a kis nemzetek a Nemzetek Szövetségének
tagjai sorába? Erre a kérdésre őszinte feleletet
kell adnom, mert a Nemzetek Szövetségének
— tekintettel magasztos céljaira — elsősorban

nyilt őszinteséggel tartozunk. A
hiszem, kézenfekvő. A kis nemzetek

Szövetségétől

az igazság,

válasz, az'
a Nemzetek

a méltányosság

szel-

lemének érvényrejuttatását
várják, tekintet nélkül
arra, hogy milyen politikai, vagy katonai erőket
tudnak igazságuk érdekében felvonultatni. A
legyőzőit nemzetek ezenfelül a nemzetek sza-

badságának és egyenlőségének, tehát azok a
nagy alapelveknek érvényrejuttatdsát
várják a
nemzetközi életben a Nemzetek
Szövetségétől,
amelyek az állomok belső életében is minden
polgáti demokráciának alapját alkotják. Nézetem
szerint ez az egyedül helyes békepolitika, amely
egyúttal a legtöbb biztonságot nyújtja valamennyiünknek és éppen ezért — noha látszólag
áldozatokat kiván — a legjobb érdekpolitika is.
— Könnyen kimutatható, hogy Magvarország
megsegítése Közép-Európa
békéjét
lényegesen
előrevitte. A Nemzetek Szövetségének fellépése
Magyarország érdekében az első gyógyító balzsam volt a háborús sebekre. A Nemzetek
Szövetségének ez a kezdeményezése kiragadta
a magyar nemzet fiait a végső kétségbeesésből
és bizalmat öntött beléjük aziránt, hogy a legyőzött nemzetekkel szemben is visszatér a
méltányosság emberszerető szelleme. Ezzel a
felismeréssel, a lelkek megnyugvásának e lassú

visszatérésével, az ország belső megerősödésével, az üzleti élet fellendülésével, más országokkal való érintkezés sűrűbbé-válásával
párhuzamos és attól el nem válasziható
a háborús
szellemek kölcsönös
lelohadása.
Párhuzamosan
ezzel erősödött mpról-napra a bizalom aziránt,
hogy a legyőzött nemzetek is következetes
békemunkával érhetik el legjobban egyenlőségre
való joguk elismerését, valamint jogos érdekeik
érvényesítését. így csak erősödhetik az az akarat, hogy békés uton jussanak
elintézésre mindazok az ellentétek, amelyek Közép Európában
még fennállanak és megoldásra várnak.
— A Nemzetek Szövetségének magyarországi
akciója indította meg Közép-Európában mindegyik részen az erkölcsi leszerelést, a lelkeknek
azt a leszerelését,
amely nézetem szerint elöfeli étele a fizikai leszerelés sikeres végrehajtásának.
— Én a Nemzetek Szövetségétől csak azt
kérhetem, hogy haladjon bátran tovább ezen ez
u o n , tekintet nélkül a gáncsra, vagy kritikára,
tekintet nélkül arra, hogy részesül-e érte elismerésben, vagy sem. Hiszen még igen sok a

tennivaló. A világ mindenütt tele van gyújtóanyaggal. A kérdéseknek egész tömege rendezetlen még Közép-Európában
is. Amig látható
tettek nem bizonyítják és amig ezek világánál
a népeket valóban át r.em halja annak biztos
tudata, bogy a szabadság és az egyenlöjoguság
elve a nemzetközi éleiben is újból uralomra
juthat, amig még kételyek merülhetnek fel,
hogy a Nemzetek Szövetsége igazán hatékony
eszközzé akar és tud is válni a népek közt
fennálló egyéb ellenétek békés és egyúttal igazságos elintézésére, addig s bizalom a népek
között nem lesz kielégítő módon helyreállítható
és addig a béke véglegesen biztositollnak neu
mondható. De amint Maj;yaro'Sz'<g ujjáépitésér e k példájával illusztrálni törekedtem: k>;t dolgot a Nemzetek Szövetségének akci'ja máris

8ZBQBD
elért. Egyfelől

hatalmas

lépést

tettünk

előre.

Közip Európában a lelkek erkölcsi leszerelése
felé, másfelől a Nemzetek Szövetsége a maga
akciójának sikerével döntő bizonyítékét szolgáltatott arra, hogy az általa követett módszer a

béke politika terén helyes és hogy ezen iz uton
további következetes munkával célhoz juthatunk.
— Lényeges biztositék lehet ez azoknak is,
akiknek további elhatározásaitól függ Európa
jövője, annyival is inkább, mert azok az áldozatok, amelyeket a béke helyreállítása érdekében hozniok keli. csak látszólagosak; hiszen

mindnyájunk biztonságának — a leghatalmasabbakénak épp ugy, mint a legkisebbekének
is — végeredményben csak egy igazi garanciája
van és ez a népeket izgató, súlyos függő problémáknak a méltányosság
szellemében
való
megoldása.
A Nemzetek Szövelsége egy ilyen
problémának megoldására sikerrel adott példát.
Üdvözlöm ezért a Szövetséget szivem egész
melegével. Kérem, hogy férfiasan és bátran
haladjon tovább ezen az uton és
felajánlom
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cserében a béke ilyen szolgálatára hazám tettrekész közreműködését a jövőben is.
Bethlen István gróf beszéde után
Strakosch
(Délafriki), akinek kiváló része van i magyar
pénzügyi szanálás előmunkálataiban, ismertette
a népszövetségi programnak keresztülvitelét
Magyarországon és ennek a programnak az
általános béke tekintetében való jelentőségét.
Strakosch rámutatott arra, hozy Magyarország
és Ausztria pénzügyi szanálása mutatta meg
Londonban a német jóvátételi kérdés szabályozásának útját. A kérdéshez végül Bonln Longare (Olaszország) szólt hozzá, örömének adott
kifejezést a Magyarországon megkezdett újjáépítési munkálatok fölött, amelyek egyszersmint
a kiengesztelés müvének is tekinthetők. Az
előadó zárószavai után
többen köszönetet
mondtak Bethlen István grófnak fejtegetéseiért.
X közgyűlés a határozati tervezet javaslatát elfogadta és tudomásul vette a Magyarországon
elert eredményeket.

Korányi beszámolója a magyar gazdasági helyzetről.
Genf, szeptember 11. Korányi
Frigyes báró
pénzügyminiszter a Nemzetek Szövetsége közgyűlésének második főbizottságát Magyarország
pénzügyi újjáépítéséről hosizabb beszédben
tájékoztatta. Beszélt arró', hogy a papírpénzinfláció nagy zavart és kúsza összevisszásságot
teremtett az ország gazdasági életében, amelyet
a háborút követő idők amúgy is alaposan fölkavartak. Ezt a zűrzavart csak legújabban sikerült szétoszlatni, még pedig a Nemzetek Szövetségének akciójával, a külföldi kölcsönnel,
mert az infláció csapását sikerült végleg megszüntetni.
— A válság azonban súlyos
nyomokat hagyott a terepen. A különböző árucsoportok áruszínvonala, a különböző munkakategóriák díjazásának színvonala, a vagyon és a jövedelem,
a termelési tényezők normális aránya, a költségvetés alkotó elemeinek összhangja:
mindez

felforgatva,

összekuszálva,

zilált

zagyvaságban

maradt vissza. Az üzérkedés, amely azelőtt az
értékek állandó változására támaszkodva vakmerően tombolt, — most megszűnt.
A rendszeres kereskedelem és a hitel működése azonban még nem kezdődhetett meg. A töke hiánya
annál jobban érezheiő, mert a biza'om helyreálltával ugy az ipari, mint a mezőgazdasági
termelés, mint a kereskedelem tevékenjen dol-

gozni szeretne.

Korányi báró ezután részletes számadatokkal
ismertette Magyarország gazdasági helyzetét és
főleg a tökehiányokozta nehézségeket. Majd
azt fejtegette, hogy oszthatatlan
érdeke a par

excellence ipari államoknak,
hogy
Magyarország vásárlóereje
újból megerősödjön, hogy
én ország visszanyerje vásárlóerejét

Irta: Réti Ödön.

(3)

Julcsa néni babos kék ruhában, melyben
még kövérebbnek s hatalmasabbnak látszott,
büszke mosollyal állt a háta mögött.
— jöjjön Pityukám, bemutatom magát.
Csőrffy Pityu elpirult. Félénken, félszegen
nézett az ismeretien leányra. Julcsa néni karon ragadta.
— Kedves kisasszony . . . a Pityu . . . Mancika . . . A kedves kisasszony lesz olyan szíves, hogy a maga kis barátnéja lesz . . .
— Aaaaa . . . halk moraj keletkezett, melyet
zajos nevetés követett. Zsiráf a falra mutatott.
— Mór el is vannak anyakönyvelve: Csőrffy
Pityu . . . Manci.
Csőrffy levelte csíptetőjét s zsebkendőjével
gondosan megtörülgetve helyezte vissza az
orrára, azlán homlokát ráncolva, a rövidlátók
kómikus hunyorgatásával közel hajolt Olíva
arcához s miután igy tanulmányozta, elégedetten biccentett a fejével. Kinyitotta a hegedűtokot, sokáig keresgélt benne, mig megtalálta végre, amit kereseti, egy rajzszén darabkát, fogla, aztán zsebkendőjével letörülte
a falról, neve mellől a Manci-t s ezt irta
helyébe: Oliva.
— Oliva, Oliva . . . aaaaa . . . adta meg a
Jelt Zsiráf.
— Aaaaa . . . aaaa . . . folyton erősebben
morajlott, zúgott, majd általános hahota támadt, mely ellenállhatatlan erővel magával

találjon.

— Magyarország gazdisági újjáépítésének
első fejezete — mondotta befejezésül a miniszter — bezárult. Más fejezetek fognak következni, telve munkával, de telve reményekkel is.
A magyar nép azon van, hogy minden figyelmét és erejét e munkára összpontosítsa. Tisztes szerepet akar betölteni a maga eröfeszitézével abban az alkotó munkálkodásban, amely
Európa valamennyi virágzó népére a virágzás
korszakát fogja meghozni. Ehhez az erőkifejtéshez nem kér egyebet, mint erkölcsi támogatást a Nemzetek Szövetsége részéről.
A döntőbíróság és a leszerelés kérdése.

lése intenziv tevékenységgel induljon meg, minden kellék megvan, kivéve — a tőkét.
Beszélt ezután arról, hogy Magyarország
óhajtja a mielőbbi végleges kereskedelmi szerződéseket, elsősorban szomszédjaival. Hogy
azonban Magyarország hasznos szerződő fii
legyen, mint fontos termelő és vásárló, ehhez
nem elegendő, hogy pénzügyei rendben legyenek, hanem szükséges az is, hogy termelési
tényezőinek egyensúlyát helyreállítsák.
A miniszter itt utalt arra, hogy Magyarország és Ausztria esete, amelyeket gyakran teljesen egyező esetekként tárgyalnak, sok pon-

Genf, szeptember 11. A jogügyi
bizottság
ülésén a brit delegátus után Loucheur
kifejtette a francia álláspontot és a kettős eljárást
ajánlotta, amely szerint az egymással ellenté'es
államokat vagy a döntőbíróság
elé, vagy a nép-

szövetségi tanács elé utalják.
lenlegi formájában
magában.

báborus

A javaslat a jeveszedelmet

Genf, szeptember 11. A leszerelési

rejt

albizottság

elhatározta, hogy tanácskozásai során megmarad az általános leszerelés keretei közt és
a tengeri leszerelés kérdését fenntartja
a jövő-

ben Összehívandó leszerelési

konferenciára.

»Ha a jelen állapotot véglegesnek kellene tartani
Apponyi Albert nyilatkozata egy olasz lapban,
Róma, szeptember 11. A Trlbuna
munkatársa beszélgetést folytatott Apponyi
Albert
gróffal, aki többek közt a következőket mondotta :
— A lehető legobjektivebb szempontból tárgyaltam a konferencián a kisebbségi kérdést,
mindazonáltal megoldatlanul maradt hazánk
súlyos politikai helyzete. Ne feledje, hogy
mindannyian a nemzeti élet provizórius rendszerében élünk és az az egyedüli reményűnk,
hogy a végleges rendezés nem fog túlságosan
késni. Ez a rendezés olyan lesz, amely a békés
megélhetés nélkülözhetetlen tényezőit biztosítja.

Ha a jelenlegi

állapotot

véglegesnek

kellene

tartani — mondotta Apponyi a lap szerint
erős hangsúlyozással és látható megindultság-

gal —, akkor jobb, ha a fennmaradt

és terme- | országot

Furcsa népség.

ton különböző. Ausztria vásárlókat igyekszik
keresni a nemzetközi piacokon a maga fejlett
ipara számára, mig Magyarországnak mindenekelőtt mezőgazdasági termelését kell fölemelnie, hogy megszerezhesse a normális szükséglethez mért mennyiségben az árucikkeket.
Ausztria valódi talpraállása tehát elsősorban
attól függ, hogy piacokat találjon, mig Magyarországé evvel ellentétben attól függ, hogy tőkét

is felosztják

a szomszédos

Magyar-

népek

ragadt mindenkit.
A macskaképü is besomfordált és rákezdte:
— Oliva, Olíva . . . aaa . . .
— Ki vele, ki vele I — üvöltött a szobrász
bősz szemforgatással.
3V macskaképü szembe fordult vele s hüvelykujját orrára szorítva, a másik négy ujját
a levegőben billegetve elkiáltotta magát: —
ezt ni! — s avval kiugrott.
— Jaj, — sopánkodott Julcsa néni — ez a
lány még sirba visz engem, meglátják... ha
nem tekinteném, hogy ő is dunántuli... —
könnyeit kezdte törülgetni, mely az elébbi
jóizü, nagy nevetéstől még ott csillogott a
szeme alján. — Helyre uraim és hölgyeim,
helyre!
— Az előadás rögtön megkezdődik — toldotta meg Hajashi.
Elhelyezkedtek az asztal körül.
Oliva megkönnyebbülten sóhajtott fel. Szédült a zajtól, a reá irányított pillantások kereszttüzében vissza; kikívánkozott az utcára,
a sötétségbe, az ismeretlenségbe, hol szabad
az ut Budapest mind a négy tája f e l é . . .
Most azonban, hogy nem foglalkoztak többé
vele különösképpen, a megismerkedésen szerencsésen túlesett, kétszeres örömet érzett,
hogy ide cseppent ebbe az érdekes társaságba, finom urak és nők közé. Csak Csőrffyben csalódott; nem ilyennek képzelte: szőkének, nyúlánknak, ábrándos kékszeműnek,
összehasonlította a többiekkel... önmagát is
a nőkkel... óh — szebb mint azok . : . Bibi-

közt és így az egykor dicsőséges Magyarországnak csak az emléke marad meg. Különösen erdélyi testvéreink nyújtják felénk kétségbeesett karjaikat. A jelenlegi helyzet fenntartása annyit jelent, hogy a világon
lévő

összes magyarok fellázadását

akarják

elődézni.

Genf, szeptember 11. A Népszövetség közgyűlésének alkotmány és jogi kérdésekkel foglalkozó első főbizottsága, a legfontosabb
albizottsága,
amely Herrlot és Macdonald
javaslatait, vagyis az egyezségokmány és a bírósági
rendelkezések magyarázatának, illetve megváltoztatásának kérdését tárgyalja,
beválasztotta

Apponyi Albert

grófot.

Pártos Lajos ékszerész alkalmi árusítását
Jók »i-utca 9. szám alatti lakásán még csak
rövid ideig folytatja.
293
nél i s . . . ráeszmélt, hogy Pityut a társai nevezték el Csőrffynek, szörnyű o r r . . . de mégis,
tetszett a szelídsége, a szomorúsága, az
aranyból való orrcsíptető, ez előkelő volt . . .
és valami, amiről nem tudott számot adni
magának... asszonyi megérzés, vagy a hála
egy parányi fénysugara 1 . . .
Való igaz: neki köszönheti, hogy itt van,
hogy itt lehet... Julcsa néni az ő számára
hívta meg csupán, ha ő nincsen — ez a
nagyorrú fiu, aki kedves félénkséggel pislantgat rá — most kinn lehetne az utcán, valahol,
ki tudja hol és merre és kivel...
A Mester-utcai görvélyes boltosra gondojt
hirtelen, aki azt hitte, hogy csak csettintenie
kell a mosdatlan ujjával, csak egy kékhasu
bankót meglobogtatni. . . Oliva . . . — a felírásokra pillantott és büszkén mosolygott.
— Miért mosolyog? — szól! Csőrffy.
— Én? Mosolyogtam? Nem is vettem észre.
— Mosolyogva nézett a fatalember szemébe.
— Julcsa néni édes, ehetnénk — türelmetlenkedett a szobrász. A kis Bibi is rettentő
éhségről panaszkodott.
— Mindjárt kedveseim, mindjárt itt lesznek
a többiek is — csitította őket Julcsa néni.
— Ez a sápadt grófné is mindig várat magára — duzzogott Válófélía.
Julcsa néni öt percnyi haladékot kért. A
szobrász kezébe vette óráját és számolt: —
egy . . . kettő . . . három . . . négy . . . ö t . . .
A macskaképü felhordta az első fogást,
kiskávét mákoskaláccsal. . .
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Százhúszezer munkás sztrájkol Bécsben.
Bécs, szeptember 11. A fémipari munkások
szakszervezetének vezetősége és az üzemtanácsok ma délután 2 érára proklamálták a sztrájkot ebben a szakmában, de a munkabeszüntetés az utasilás szerint csak Bécs városára van
korlátozva. Seitz polgármester tegnapi közvetítésének az az eredménye, bogy ma délután az
ipari szövetség elnöksége és a sztrájkban álló
ipari szakszervezetek vezetősége az Urbán-féle
csavargyár helyiségeiben megkezdte az alkudozást. A kilátások kedvezők, mert a megélhetési index pozitívnak mutatkozik. Ma reggel
még néhány kisebb tizemben dolgoztak, dél-

után ezeken a telepeken is megszűnt a munka.
A bécsi szakszervezetek vezetősége a leghatározottabban elrendelte, hogy a villamcsáramfejlesztő telepeken, mint életbevágó fontosságú üzemekben, dolgozni kell, a sztrájkolók
nyugodtan viselkednek. Sehol nem fordult elő
rendzavarás.
A sztrájkban eddig mintegy 120.000 ember
vesz részt. A líesingeni akkumulátorgyárban
két munkás összeszólalkozott két mérnökkel,
tettleg inzultálta ezeket. A szakszervezet kiküldöttei azonnal megjelentek s megfékeznék a
nunkásokít.

Két háromemeletes
uj bérházat épit a város.

Szeged, szeptember 11. (Saját tudósítónktól.)
Szeged kezdi magát utolérni s egyszerre pótol
sok olyan hiányt, amit megtehetett volna eddig
ís, ha nem ül összelett kézzel, bizonytalanul
tekintve a bizonytalan jövőbe. Ebben a világégésben, amely egyszerre borított el mindenkit
és mindent, képtelenség és oktalanság optimiszlikusan arra várni, hogy hátha holnap már
jobb lesz. Németország is gyártotta métermázsaszámra a bankót, de épitkezett abból
a rossz pénzből s egész sorát létesítette az
uj alkotásoknak. Hogy a ház egyik kézből a
másikba vándorolhat, az még a legkisebb ba].
Végeredményben megvan s itt csak mellékesen
emlékeztetünk azokra, akik annak idején agyonBelgrád, szeptember 11. A horvát köztársa- ügyeit Zágrábban a horvát szábor fogja intézni. üldözték volna házépítési mániájáért Gillovicb
sági parasztpárt a muraközi Perlakon választó- A horvát nép kívánja az önállóságot és a szer- Jenőt. Mit ér és mit jelent ma a BoJdogasszonygyQlést tartott, amelyen Radics is megjelent és bekkel való becsületes megegyezést. A jövő sugárut sarkán a DMKE-paiota I És mit jelent
elmondotta, hogy a muraközi horvátoknak a választáson Radics szeretné elérni a 200 kép- j az országban a sak többi
magyar uralom alatt is rossz dolguk volt ugyan, viselő léiszámot, vagyis azt a kétharmad többSseged is csak most teszi jóvá azt a mude helyzetük csak rosszabbodott a belgrádi séget, amely az alkotmány gyökeres átalakitá- ] lasztásl, amit az építkezések elhanyagolásával
fennhatóság alatt. Hangsúlyozta, hogy a pa- sához szükséges. A szerbekkel való megegye- követett el. Szó sincs róla, nagy ijedelem volt
rasztságnak kell urnsk lenni minden fölött, ami zésnek békésen, vér nélkül kell létrejönnie. a háború, sok mindent abba kellett miatta
az országban van, ez pedig csak a paraszt Radics beszédét a paraszt köztársaság éltetésé- hagyni, azonban jött ulán.i még idő, amikor a
köztársaságban lehetséges, ba a nép bajait és vel fejezte be.
i pénzünk nem lomlott le, sokáig tartotta migát
s bármennyire óvatosságot ajánlottak is a kormányrendeletek (amelyek az állam érdekeit és
mindenbe való öeiekapcíolódását nézték), —
valamiképen lehetett volna módja a szabad
Szeged, szeptember 11. (Saját tudósítónktól.) elmúlt héten azután ezeket az utolsó nehéz- mozgásunknak.
Többször beszámolt a Szeged arról, hogy a ségeket is sikerült leküzdeni és kedden már
Azért örvendetes ez a lendület is, hiszen a
szegedi kereskedelmi és iparkamara már régeb- nagyobb mennyiségű vizumbélyeg érkezett a
generációk
számára végzett alkotások terén
kamarához.
A
kamara
azonnal
megkezdte
a
ben tárgyalásokat kezdett az osztrák köztársaság
nincs
késés.
Legutóbb a Zsótér-ház megvétebudapesti követségével abban az irányban, hogy jelentkezőknek a vízumok kiadását és most
lének
tárgyalásan
hangzott az ellenzék erős
itt Szegeden a kamara Is adhasson ki az fokozott érdeklődés nyilvánul meg aziránt az
követelése,
számvetésekkel
támogatva, hogy az
intézkedés
iránt,
mivel
jelentős
könnyebbséggel
Ausztriába való utazáshoz szükséges vízumot.
uj építkezés gazdaságosabb volna. Akkor a
tudnak
Ausztriába
utazni,
ha
nem
kell
félnapoA tárgyalásoknak meg is lett az eredménye,
hatóság elsiklott a kérdés fölött.
a köztársaság követsége meg is állapodott kat eltölteni és elálldogálni a budapesti követség
Mai ülésén elhatározta a tanács, hogy két
ebben az ügyben a kamarával, amely igy az épülete előtt.
A kamara ezeket a vízumokat csak kereske- uj, teljesen modern, háromemeletes palotát
országban egyedül álló intézkedést vivott ki,
tekintettel arra, hogy a kamara kerületében igen dőknek és iparosoknak adja ki, vagy a vállala- épit, az egyiket a Qyertyámos-utcai telkén, a
nagy számmal vannak olyan kereskedők és tok megbízottjainak, akik hivatalosan igazolják, másikat a fogadalmi templom mögötti részen,
iparosok, akiknek üzleti összeköttetésük miatt hogy hivatalos kiküldetésben utaznak Ausztriába. a Szegfű-utca sarkán, itt még a háború előtt
A vízumokat természetesen csak az útlevelek megkezdődtek a kisajátítások, készülőben arra
igen sürün kell Ausztriába utazniok.
Az osztrák vízumkiadást azonban még napo- felmutatása után adják ki. Az egyszeri utazásra a nagyobbszabásu városrendezésre, amelynek
kig nem tudta megkezdeni a kamara, mivel való vizűm dija 120.000 korona, a tartózkodási az impozáns fogadalmi templom Ígérkezett közbizonyos technikai nehézségek léptek fel. Az és többszöri utazásra érvényes vizűm 240.000 k. pontul. A Tisza-partnak ez a része egyúttal
legmagasabb pontja Szegednek, az árviz megM M M M W M M M I ^ ^
kímélte, ellenben az évtizedek unnál rombolóbb
pusztítást végeztek benne. Szegény falu legszegényebb vége lehet ehhez hasonló, a SzivPáris, szeptember 11. A georgiai szövetség ! kezében fellázadt, hogy függetlenségét és nem- utcát például még olt se tűrnék.
Tiz nap óta harcok*
/ordlanla Noe, a georgiai nemzeti kormány ' zeti szabadságát kivívja. —
Az uj városi bérpslota ezek szerint az első
folynak
a
lakosság
és
a
szovjetcsapatok közt. fecske lesz szen a vidéken, kezdete az uj
elnökének kővetkező táviratát teszi közzé, amelyet Herrlothoz, Macdonaldhoz és a Népszövet- A megkínzott georgiai nép nevében kérem önt, fejlődésnek. Ebben kap elhelyezést a belvárosi
tegyen lépést az orosz kormánynál, hogy a plébánia is. Maga a ház négymilliárdba kerül,
séghez intézett:
— A georgiai nép, amelyet három évi el- vérontást szüntesse meg és a konfliktust békés a Qyertyámos-utcai ellenben ötbe. Egymilliárd
van külön előirányozva az alap kiásására s a
nyomatás kétségbeesésbe kergetett, fegyverrel eszközökkel döntőbíróság utján intézzék el.
pincefalak fölépítésére.
A szükséges költséget a házipénztár előlegezi
Cyőrffy kezére egy forró kéz szorult az j operációi végeztek rajta, sápadt volt, olajaddig,
amig befolyik a tanyai házhelyek eladásápadt,
szép
volt
mint
egy
i
s
t
e
n
.
.
.
ha
tőlem
asztalka márványlapja alatt
sának
ára. Azonkívül igénybeveszik azt a
függ,
pillanat
alatl
millió
darabra
pattant
— Már tudom miért mosolyogtam. Miért
350.000 aranykoronát is, amit a jövő évi
volna széjjel... irigyeltem... Miért nevet?
nevezett el engem Olivának ?
költségvetésbe illesztett házépítésre a főszám— Én ? Dehogy.
Csőrffy hálásan nézett a lányra.
vevő.
— Magának éppen olyan szép színei van— Meri ez a maga igazi neve. Nem keresA bátor és dicsérni való elhatározásban sok
tem, nem gondolkoztam, abban a pillanatban, nak és én magát nagyon fogom szeretni...
mindenen kivül az a legnevezetesebb, hogy
Olíva kacéran nézett rá.
mikor magát megláttam, tudtam, hogy ez a
m
—
. . a 1 már
aga igazi n e v e . . . oliv színek az arcán, a
, Higyjem
"WJ™";? Vannak
7 . itt. ,mások
. , o H _i s . Vnln.
"tul a" jövő
>uvu héten
"nea megkezdik
wegKezuiK aa munkát,
muruíai, mert
mert
Való- k j a k s r j á k h B M n á l n i a z i d ö j á r á 8 , a d d j g
ami„
szemében, a h a j á n . . . gyönyörű olajszinek... szép Bibi, Zoe, - a falra tekintett
b>
a
*
J ^ é r t . . . Oliva . . . vagy lehelne más is ? f é l i a . . . Igazi név ez? Uav-e n e m / t s a kedvező.
grófné
?
Igazi
grófné
?
. . . Életemben egyszer láttam ezelőtt
bmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmb
— Lehel, hogy igazi — feleli Csorffy —
hasonló szép olajszineket. A Pajor-szanatóKülföldi útra indul az egységes párt hnsz
{"'umban volt ez, már magam sem tudom, mit lehet, hogy csak mi adtuk neki ezt a nevet;
tagja.A
legközelebbi napokban hosszabb tanulki
kutatná
ezt
és
miért,
illik
hozzá
ez
a
név,
J® akartam én ottan . . . Ott találkoztam vele.
z
mányútra
indul külföldre az egységes pártnak
azt
tudom,
mint
illik
Bibihez
a
Bibi,
magához
J é p voll. Az alakja tökéletes, a haja gön<lö
mintegy husi tagja. Munkatársunknak erről a
«'. fekete, kékbe játszó olajfekete, emlék- az Oliva és hozzám a Csőrffy.
politikailag és gazdasági szempontból is jelenOliva ajkába harapott.
: töprengtem, miképen volna legcélszeezt
8
tős tanulmányútról alkalma volt Mayer János—
Nevessen
bátran.
ka
H a t lefesteni, primán-e, vagy
sal,
az egységes párt elnökével beszélni, aki a
—
Én
?
Isten
mentsen
.
.
.
miért
?
*®kkel lazurozva ? Csodás olivszinek voltak a
— Itt mindenki megkapja a maga nevét — következőket mondotta: Az olasz-magyar kaj ^ k é n , az arcán, még a szeme fehérjében
• flz asszonyokat ugy vonzotta ez az ember, folytatta Csőrffy szomorú mosollyal — akár mara rendezésében 15 napos tanulmányútra
ahogy egy montblanknyi mágneshegy tetszik neki, akár nem, hogy ki kicsoda, kinek indul, ugy tudom már most vasárnap az egy0r,
mi az igazi neve, tudjuk, ha akarjuk, de nem séges pártnak mintegy 20 tagja. Ugy tudom,
zana üres pléhdobozokat.
hogy Mussolini olasz miniszterelnök és as olasz
akarjuk, miért, minek ?
Férfi volt ? — szólt halkan Olíva.
király
is magánkihallgatáson fogja fogadni a
— Igaz I — felelt Oliva hévvel.. ^
Természetes. Szép volt, csodásan szép.
msgyar
képviselők csoportját.
Kávé után felvágott következett sörrel. Vi^ asszonyok szinte meggörnyedtek a láttára,
mint 8
dám
csevegésbe
vidáman
csengtek
bele
az
akk
Jérce a kakas e l ö l t . . .
Az árumintavásárban feltűnést keltettek Grob
evőeszközök, a sörös üvegek dugóik barát- Jenöné Hódmezővásárhelyről csodálatosan szép,
9yülö,,eni
Mulatt
meg először a n ő k e t . . .
ságos pattogósával kínálták fel habzó sárga finom és izléses fiiémunkái, a kiállítás' legértéke^ell u ' " e 0 y c s i n o s ' s ^ k e ápolónő volt
nedvüket.
sebb tárgyai közétartoznak. A hölgykö^viség szen02
'ék u
asszonyok gyilkos szemekkel nézzációként beszél a gyönyörű kézimunkákról s szá9
,urk8
Zsiráf
szólásra
emelkedett.
őid* *
' ujjaival szemérmetlenül a
I mos rendelést adott a kiállítónak.
0ör
(Folytatjuk.)
hajzatban... undoriló v o l l . . . valami

Radics paraszt köztársaságot akar.

üegjöttek az osztrák vízumok a kamarához.

Georgia a szovjet ellen.
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1924 szeptember 12.

Huszonhatodikán tárgyalják Stein Sándor bíiníigyét.

Szegeden a nagyobb helyeken januártól kezdve^
mintegy ezerhatszáz—ezernyolcszáz üveg pezsgő
Szeged, szeptember 11. (Saját tudósítónktól.) életmódjára, ezt azonban Stein Sándor azzal ma- fogyott el. Az első helyen áll a Belvárosi TáncHónapokkal ezelőtt egész Szeged társadalmában gyarázta meg barátainak és az érdeklődőknek, palota, aztán a Kass következik, mig a harmadik
a teljes /észvét hangján beszéltek arról az ügyi
ügyről, hogy a katonaságtól leszerelés, illetőleg végkielégítés helyen a Tisza áll. És havonkint a legnagyobb
amelynek középpontjában az a szerencsétlen Stein címén mintegy harmincmillió koronát kapott ennek fogyasztás nem Szilveszter havában, hanem éppen
Sándor állott, aki a társadalom különböző rétegei- az évnek elején. Ezt a magyarázatot azután egy márciusban volt, amikor is mintegy ötszáz üveget
kellett felbontani.
ben az^ elmúlt években jelentős szerepet játszott. időre mindenki elfogadta.
A javadalmi hivatalban — ahová be kell fizetni
Stein Sándor a világháború alatt mint főhadnagy
A bankban ezután nemsokkal később, egy véküzdötte végig a frontokat, majd az összeomlás letlen folytán bizonyos szabálytalanságoknak jöt- a 25 százalék „habzóbor adót" — azt mondják,
után, annak ellenére, hogy családja a szerb meg- tek a nyomára éppen Stein Sándor osztálya kö- kár Szegeden pezsgőt inni. Csak munka van vele
szállott területeken él, Szegedre jött és itt a szim- rül. Ekkor ismét figyelni kezdték Stein Sándor és nem haszon. Harminckét biztos ellenőrzi minatikus fiatalembert a legelőnyösebben ismert bán- magánéletét, aki annak ellenére, hogy a katona- den hónapban a pezsgőraktárakat, külön könyveok egyike, a Kereskedelmi és Iparbank kínálta ságtól kapott pénze hetekkel előbb elfogyott, lést vezetnek — és január óta összesen talán 30
meg állással.
ugyanolyan könnyelmű életet élt. A bankban ez- millió „habzóbor adó" sem folyt be. Pedig októAz évek során Stein Sándor a legpontosabban után rovancsolni kezdték azokat a könyveket, bertől kezdve havonta egymilliárd adót is befizetés a legnagyobb kötelességtudással végezte mun- koszt-letéteket, amelyeket Stein Sándor kezelt. nek — a szegedi bor ulán. Kár Szegeden pezsgőt
káját. Egyre nagyobb kiterjedésű munkát kapott, Egynapi munka után rájöttek arra, hogy a sze- inni 1
Szegeden nyolc hónap alatt összesen ezerhatszáz
amelyet sokszor önállóan kellett elvégeznie. Köz- rencsétlen fiatalember önálló és miniden ellenőrzésben mindinkább ismerős lett a legjobban ismert nélküli pozíciójában megszédült, mintegy huszonöt- pezsgős dugót tudtak eltenni és Párisban a Moulin
társaságokban, ahol mindenütt szerették és becsül- millió hiány mutatkozott a könyveknél. Stein Rouge-ban egyetlen éjfélen száz páholyban halomték a szimpatikus és törekvő fiatalembert. Pályája Sándor megtévedését akkoriban egy fiatal, szőke ban-hegyben áll a bretagnei pezsgő. Párisban, a
egyenes ivben haladt fölfelé, amikor egy tragikus német táncosnővel hozták kapcsolatba, akivel fel- Montmartreon, egyetlen helyen, egyetlen hajnalig
tűnően sokat volt együtt éjjelenkint a Belvárosi annyi pezsgővel énekelnek, mint szegény, szomorú
eset szinte kettéroppantotta életét.
Táncpalotában. A fiatal táncosnő, mikor Stein Szegeden nyolc hónapban, minden helyen.
Fiatal menyasszonya ugyanis, a közben ugyan- Sándor dolgai kiderültek, üveggel akarta elvágni
Vér György.
csak elhunyt felejthetetlen Balogh Károly leánya, ereit, azonban tettében még idejekorán megakadáváratlanul súlyosan megbetegedett, majd nemso- lyozták, majd néhány nap múlva rövidesen eltűnt
kára — mint még emlékezetes — meghalt. Stein Szegedről.
Sándor a tragikus esetet nagyon komolyan vette,
A városok
Amikor Stein Sándor dolgaira rájöttek a banklelkében rendült meg ettől a csapástól és néhány
a fiatalember napokig sétált az utcákon, holott
gyötrelmes hét után — könnyelműen kezdett élni. nál,
tudta, hogy csak órák kérdése, amikor a bank emelhetik tisztviselőik fizetését.
A bankban azonban továbbra is a legpontosabban megteszi
ellene a följelentést sikkasztás miatt. BaBudapest, szeptember 11. A belügyminiszter,
végezte munkáját, majd a legutolsó időkben, a rátai segítségével
területre menekülhekosztpénzek divatja idején, őt állították a Keres- tett volna, azonbanmegszállott
mint
ismeretes, a szanálási törvény alapján renaz elszédült fiatalember szkepkedelmi és Iparbank kosztpénzosztálya élére.
deletet
intézett a városokhoz, amelyben elrentikusan várta, mig érte jöttek a detektivek. HónaA fiatalon szép karriert megtett tisztviselő uj pok óta van már vizsgálati fogságban, mig most deli az ujabb létszámcsökkentés keresztülvitelét,
pozíciójában szinte teljesen önállóan dolgozott, a a törvényszék befejezte a vizsgálatot, az ügyészség továbbá mindazoknak a városi üzemeknek a
frekventált, túlterhelt napokon szinte minden ellen- különböző sikkasztásokért emelt ellene vádat. Szep- megszűntetését, amelyeknek fentartása sérti a
őrzés, vagy felügyelet nélkül. Nemsokára ezután a tember 26-án kerül a törvényszék elé a szeren- kisiparosság érdekeit. A rendelettervezetet Juliusbankban figyelmessé lettek feltűnően költekező csétlen és derékban kettéroppant fiatalember.
ban a belügyminiszter megküldötie a városoknak és a városok kongresszusának állandó bizottsága foglalkozott a kérdéssel és megtette
i észrevételeit. Annak idején különösen a létszámj csökkentés ellen foglaltak állást a városok, erre
Szeged, szeptember 11. (Saját tudósítónktól.) összeállítani:
vonatkozó előterjesztésüket azonban nem foPárisban a Moulin Rouge- ban szédülten állottam
Az Emke-kávéházban Szilveszter után huszon- gadta el a belügyminiszter, mert rendeletében
meg a hatalmas vörös-szélmalom roppant forga- négy pezsgőt számoltak össze, májusban és ju- további létszámcsökkentést ir elő. A tervezet értagában, hol éppen a jazz-band bömbölt rettenetes niusban 2—2 üveg fogyott, juliusban hat üveg és teimében a belügyminiszter konftskálta volna
üstdobjain és a parketten fekete-rémes négerek augusztusban, a nyárban, tizenhárom. Csák János a városoknak az 1912. évi 58. törvénycikkben
jáváztak és angol matrózok táncoltak, féllábú nők Feketesas-utcai korcsmájában ebben az évben 11 biztosított azt a jogát, hogy tisztviselőiknek az
táncoltak pion-pion-kkal összefogva iés sárga kinai üveg pezsgő fogyott. A Royal-kávéházban Szilveszkulik rohantak a forgatagba, akik délután még terkor hLsz pezsgőt törtek össze, azóta hetvennel állami alkalmazottak fizetéséhez viszonyítva natorony-magasban az Eiffel-tornyot festették. A szé- mulattak. Az egyik belvárosi csemegekereskedésben gyobb fizetést adhassanak. Eit a jogot a tördületben egy párisi bohém fogott karon és rá- 130-at adtak el házi mulatságokra, a Hágiban vény azért biztosította a városoknak, mert himutatott körös-körül a piros páholyokra. Az egész Szilveszterkor husz üveget bontottak, azóta máig szen a városi tisztviselők nem részesülnek abban
hatalmas malomban, a színpadon és a parkett negyvenhatot. Az ujszegedi vigadóban csak a az előléptetésben, amely az állami tisztviselőkkörül végig-végig az első sorban egymás mellett nyáron van szezon és a pezsgőstatisztika szomorú : nek jár és ezért megengedte, hogy viszonzásegyforma páholyok álltak biborszinben. És minden májusban semmi, juniusban semmi, juliusban 13, képen bizonyos pótlékot kapjanak a városi
páholyban egy üveg pezsgő ezüst vödörbe hűtve. augusztusban 7. A Bohn-ié\e vendéglőben január- tisztviselők.
Ez tiz órakor volt. És tizenkettőkor, amikor a tól 54 üveget fogyasztottak. Szép számokat mutat
Montmartre nagyszerű élete indul, egyetlen pá- a Kass- kávéház. Szilveszterkor 148 üveg, azóta
A városok kongresszusa augusztusi értekezholy nem volt üres. Akkor igy szóit a párisi bo- 214 üveg...
letén állást foglalt a tervbevett jogfosztás ellen
hém: A páholyoknak nincsen ára, de venni kell
Ónozó Poldiéknál ugy hírlik, nagy a fogyasz- és Semsey Aladár újpesti polgármestert bízta
egy üveg pezsgőt. A páholyokban csak pezsgőzni tás, hiszen minden politikus halpaprikásozik, ha
meg azzal, hegy a városok nevében tiltakozzék
lehet.
Szegeden szónokol. Mégis Szilveszterkor csak 12 a tervbevett intézkedés ellen. Ez már meg is
És éjfélkor száz pezsgő durrant,, mert körös- üveggel bontottak, augusztus végéig pedig mind- történt és eredménnyel, mert a kiadott rendelet
körül legalább száz páholy áll. És akkor én is össze 24 üveg fogyott el. A Dugonics-szálloda —
ittam francia pezsgőt, fölrohanó bretagnei pezsgőt ki gondolná — 55 üveggel szerepel a statisztikán, nem érinti a városoknak az 1912. évi 58. tőr— harminc frankért! Hajnalban halomszámra fe- de hiszen itt még ma is hatvanezer koronáért vénycikkén biztosított jogát. Ennek ellenére
küdtek a pezsgők a páholyokban. Akkor igy szólt mérnek egy Törleyt. A Tiszában nem nagyon olyan hirek láttak napvilágot, hogy a tisztvia régi párisi bohém: Pesten egy hét alatt nem járnak pezsgős emberek: Szilveszter 15 üveget selők fizetését nem emelhetik a városok és igy
pezsgőznek annyit, mint egyetlen éjszaka, egyetlen jelentett és az egész év mostanáig pedig 112 üve- egyes tisztviselők az eddiginél kevesebb fizetést
get. A Gedóban juniusban nagy pezsgő-szezon kapnának. Ebben az ügyben a városok konhelyen, a Moulin Rouge-ban!
Nem felelem. Otthon százezer korona a pezsgő volt: 16 üveg 1 Azóta nem járnak arrafelé régi gresszusának igazgatója, dr. Várhidy Lajos a
és alig több a fizetés. És itthon most sorra jártam lumpok. Es néhány eltévedt lump az állomás resti- következőket mondotta:
a helyeket, ahot néha pezsgőt isznak. Csak ugy lében négy üveget ivott meg hajnalfelé.
— A kiadott rendeletben a belügyminiszter
összehasonlításnak. Szeged — és a Moulin Rouge!
Jó szezon volt a pezsgőre, amikor még élt a —
Sok helyen mondták, hogy nem is érdemes Belvárosi Táncpalota. Március óta junius végéig ; igen sok tekintetben figyelembe vette azopezsgőt tartani. Ritka a vendég — és huszonöt — mig élt a bár — hatszázhat üveg pezsgő fo- kat az észrevételeket, melyeket a városok
százalék adót kell fizetni. Csak ritkák Szegeden a gyott el. Igy a négy hónapra, minden napra öt és kongresszusának állandó bizottsága a rendeletpezsgős vacsorák. Néha, ha idegenek jönnek, fél üveg pezsgő jut a Belvárosi Táncpalotában. tervezet alapján tett. Igy elejtette azt a tervagy" névnapok és lakodalmak vannak. Az egyik És hátra van ínég a Kaszinó, ahol mindössze 77 vet is, hogy megszünteti a városok fiietéskávéházban történt télen, hogy idegen ur ült le üveg fogyott el az évben, pedig erről is nagy megállapitási jogát s ezentúl a városi tisztviseegy sarokasztalhoz és pezsgőzött — egyedül. Csak pezsgő-hirek jártak.
magában és a cigánnyal, ö t üveget jelentett. ggEbből a rapszodikus statisztikából természetesen lők is csak olyan fizetést kaphatnak, mint az
Ebben az évben egyetlen üveg francia pezsgőt
ok hely hiányzik. Kis kocsmák és nyári helyek. ugyanolyan fizetéBi osztályban lévő állami tisztsem bontottak Szegeden. Csak Törleyt, Littkét, Regatták, itt csak most fog kialakulni a nyári viselők. Az uj rendelet tehát nem érinti a váPalugyayt. A szegedi pezsgőstatisztikát igy lehetne pezsgőfogyasztás. A statisztikából látszik, hogy rosoknak azt a jogát, hogy alkalmazottaik rendes fizetéséhez bizonyos pótlékot is a d j a n a k .
•MMMMMMMMMMMMMMMÍMÍM^'
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Szeptember 12., 13, 14-én, pénteken, szombaton és vasárnap

Szerelem a hátsó zsebben.
Kitűnő vígjáték 5 felvonásban. — Egyidejűleg:

Előadások

kezdete:

Életkép 6 felvonásban.
Hétköznap 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

A belső harc Kinában.

Pdris, szeptember 11. K i n á b ó l érkezett jelentések szerint a nagy esőzés tegnap félbeszakította az ellenségeskedést. Murray angol tengernagy parancsnokságával 2000 szövetséges teagereszt Shanghaiban parira tettek. A franci"
konzul jelentést tett kormányámk, hogy
den rendszabályt meghoztak a francia koncessziók biztosítására. A konzul egyben |ele«£
hogy gondoskodott Franciaország semlegessé
gének megőrzéséről.

kel
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I V /|A
Péntek. Róm. kai. és protestáns
Mária
• JW /
f QOr. kat. Anionom. Nap kel 5
neve .
óra 34 perckor, nyugszik 6 óra 18 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 mo7i előadások 3, 7 és 9 órakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak :
'rankó Andor K á l v á r i a - u t c a 17 (telefon 225), Leinzinger
Gyula 5 z é c h e n y i - t é r (telefon 352), Mocaáry S. Kállay
Albert-utca (Hid-utca) (telefon 391), Nindl János PetőfiSándoi-sugárut 41 (telefon 777), Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846), Török Márton Csongrádi-sugárut
(telefon 364).

Meghosszabbították az amerikai
francia kölcsön lejáratát.
Pdris, szeptember 11. A Banque de Francé
a következő közleményt bocsátotta ki: A Pierpont Morgan és Társa newyorki cég a maga
és a vele társult bankok nevében azt a határozatot hozta, hogy továbbra is a Banpue de
Francé rendelkezésére bocsátja azt a 100 millió
dollár kölcsönt, amelynek visszafizetése szeptember 12 én lenne esedékes és amelynek felhasznált részét a Banque de Francé már több
hónappal ezelőtt amúgy is teljes összegben
visszafizette. A Banque de Francé az előlegek
kamatát 7 százalékról 8-ra emelte fel.
Eva May.
Ö volt a filmrengeteg őzikéje. Üdén és kedvesen
szökellt a drámák útvesztőjében, édes arccal, fiatal
bájjal, kecsesen és álmatagon. Mikor megjelent a világot jelentő vásznon, hirtelen fényesség támadt, haja
körül a szépség és ifjúság glóriája tündökölt.
A hires Mia May leánya volt, a mozikirálynő leánya
és hamarosan vetélytársnője lett dicsőségben és sikerben a diadalmas Cezarinának.
Henny Porlen az áhitat, Fern Andra a vágy, Pola
Negri a szenvedély, Mary Pickford a szeszély, Eva
May a báj maga.
Huszonhárom éves volt, de, ugy látszik, száz és száz
regényes és viharos életet élt át, a felvevőgép előtt, a
reflektorok vakító ragyogásában, mert lám, nem tudott
már tovább élni, golyót röpített magába. Ez a revolvergolyó mintha csak egy kalandos mozitragédiából tévedt
volna ebbe a gyönyörű testbe, amelynek asztrálmása
most már külön éli tovább a maga életét, a maga
drámáit egy másik dimenzióban, a filmen. Mert a
moziszinész olyan, mint Hamlet apjának szelleme: följár tovább és kisé t, integet, suhan, mozog, él, a világ
minden zugába elérkezik. Petőfi mondja Egressy Gábornak a szinészről, hogy elmegy nevével az idők
hajója, de a mozi komédiását nem éri el ez a végzet,
ö a relativ örökkévalóság előnyét élvezi és Eva May
bája és fiatalsága még sokáig itt marad közöttünk, ő
tovább mereng és vergődik, álmodik és viharzik
előttünk, a koporsóból kitör és sikert kér.
Kísérteties viszontlátás lesz, amint üdén mosolyog
felénk, élőkre, ö, aki megölte magát és aki már életének utolsó éveiben a melankóliának nevezett betegség
rabja volt, azé a betegségé, amelyről a romantikus
költök annyi azépet irtak és amely oly könyörtelenül
sivár a valóságban, mint a koporsó éjszakája.
Eva May sok szenzációs filmregényt és drámát játszott meg, de a legmeghatóbb és legizgalmasabb mégis
csak a saját életének regénye és drámája volt. Három
férjétől vált el, háromszor próbált már megválni e földi
világtól és huszonhárom éves korában, elborult lélekkel megtalálta végTe a kivezető utat. Szegény, kedves
halálrasebzett őzike!
(j. gy.)

— Hegedűs Lóránt állapota reménytelen.
Budapestről jelentik: Hegedűs Lóránt v. pénzügyminiszternek nem használt a lasnitzhöhei
szanatórium leggondosabb ápolása sem, sőt
betegsége, amely már hosszabb évek óta tart,
egyre jobban sulyosodott, ugy hogy családja
t>x orvosok tanácsára elhatározta, hogy a nagybeteget hazahozza. Pár nappal ezelőtt leánya
elébe utazott dr. Fellner Frigyes egyetemi tanár
kisére ében, aki Hegedűsnek egyik leghűségesebb barátja éa tisztelője, pénzügyminisztersége idején pedig legbizalmasabb tanácsadója
volt. Vaiárnap Svájcból hazahozzák a súlyos
beteget és Váczi-utca 40. sz. lakásán állandó
orvosi felügyelet alatt a leggondosabb ápolásba
részesitik. Az orvosok már megvizsgálták
Hegedűs Lorántot és ugy találták, hogy szel-

lemileg

is fizikailag

teljesen

megrokkant

és

állapotán az orvosi tudomány már nem tud
sokat segíteni, ugy hogy az teljesen reménytelennek tekinthető.

— Péntekre lesz már viz. Két napja ugyanis
nem volt, szinte unalmas ezt minduntalan konstatálni, olyan krónikus sajátossággá válik. A vízvezetéknek az első emeletig sem ért föl a nyomása,
reggel hét órára pedig a víztoronyból is kifogyott
— A budapesti jogi kar dékánátusa. Buda- a viz. Abbahagyjuk a lamentálást abban a tekinpestről jelentik: A jogi kar dékánjának megvá- tetben is, hogy mit jelent ez egyetemi városban,
lasztását szeptember 17-re tűzték ki. A szeptem- ahol klinikák vannak és végtére még sem lehet
ber 17-iki dékánválasztás igen izgalmasnak Ígér- várni az egek csatornáira, csak azt jegyezzük meg,
kezik. A tanári kar egyrésze ugyanis, élén Notter hogy ideje volna végre rendbehozni a vízszolgálAntallal, most se lát okot arra, hogy Kmetty Ká- tatás kérdését Most azt a felvilágosítást kaptuk,
roly ne legyen dékán, épp ezért lehetséges, hogy hogy,hozzá nem értő tűzoltók okozták a zavart a
azok a tanárok, akik a jogi kar többségét képvi- csapok elzárásával. Ha csak ez a baj, könnyen
selik, szeptember 17-én újból Kmetty Károlyt akar- lehet rajta segíteni. Ne engedjenek a csapok köják dékánná megválasztani.
rül akárkit babrálni, csak aki ért a kezeléshez.
— Ez évben száztaei kereskedő lett fize- Mert bárkinek a tudatlansága sem mentség, ha
katasztrófák származnak a víztésképtelen. Budapestről jelentik: A fizetés- beláthatatlan
képtelenségek száma horribilis mértékben nö- hiányból.
vekedik. Hivatalos kimutatás szerint újévtől
— Lebontották Kazinczy Ferenc szülőszeptember elejéig szdzkit kereskedő lett fizetisházat. Debrecenből jelentik: Kazinczy Ferenc,
kiptelen
az országban.
Megdöbbentő ez a a nagy magy»r nyelvújító, mint ismeretes, a
szám különösen azért, mert bizonyos, hogy ez biharmegyei Érsemlyénben, az ottani kastély
a szám csak növekedni fog. Pedig a százkét melletti kis kétszobás kasznárlakásban szülefizetésképtelenséget birói uton rendezték el és tett. A ház falán emléktábla hirdette, hogy ott
igy jelentékeny azoknak a fizetésképtelenségek- született Kazinczy. Az érsemlyéni birtok a kasnek a száma is, amelyeket magánúton rendez- téllyal ezidöszerint Schell
Ferenc báró tulajtek el. Jelentékenyen megnövekedett a csődök dona s miután az egész községet román terüszáma is és a bíróságok az ország területén lethez csatolták, a román földreform révén a
augusztus végéig negyven csődöt rendeltek el. birtokot kisajátították és a földigénylöknek a
Januárban és februárban egy-egy csőd történt, megfelelő részeket kiosztották. Az igénylök
mig a csődök száma májusban volt a legna- izonban kérelmezték a kastély melléképületeigyobb, amikor tlzenkit
csődöt rendeltek el. nek és gazdasági épületeinek szétosztását is,
Szakma szerint első helyen a tőzsdebizományo- mire a báró az igénylök állandó támadásain
sok és az értékpapirkereskedök állanak, azután felbosszankodva, a kastélyt és az irodaloma textilesek, fakereskedők, terménykereskedők, történeti jelentőségű kasznáriakást lebontatta.
a fűszeresek és vaskereskedök következnek. Hogy a kasznárlak falában volt emléktáblával
Ezek a számok olyan gazdasági válságnak a mi történt, arról nem érkezett jelentés.
hőmérői, amelyek méltán nyugtalanítják mind— Rágalmazást pör az „Isten vele Mihály"azokat, akik az ország életét irányítják. Ezen ból. Ismeretes az az affér, amelyben egy törvénycsak a hitelviszonyok megj «vitása segíthet.
széki tárgyalás folyamán Györffy László tárgyaló
Istentisztelet a zsinagógában pénteken biró „Isten vele Mihály" felkiáltással búcsúzott el
az ügy egyik vádlottjától, Francia Kiss Mihálytól.
este 6 órakor.
— A csongrádvármegyei főispán halála. Az afférral foglalkozott nemcsak a sajtó, hanem a
Szentesről jelentik, hogy dr. Csúcs János, csong- nemzetgyűlés is, amelynek ülésén egy alkalommal
rádvármegye főispánja, az éjjel hirtelen meghalt. Pikler Emil nemzetgyűlési képviselő szólalt fel
A vármegye szülötte volt Csúcs, egész közpályája ebben az ügyben. Pikler a Reggel-ben cikket is
megyéjének szolgálatában telt el. Kezdte legalul irt az ügyről és Győrffy hadbiró a cikk megjelemint gyakornok és végezte a főispánságon, még a nése után felhatalmazást kapott arra, hogy sajtó
vármegye első hivatali tisztségét, az alispáni állást utján elkövetett rágalmazásért felelősségre vonhassa
is átugorva, mert a kormány bizalma a főjegyzői Pikler Emilt. A vádtanács a napokban foglalkozott
székben érte. Puritán magyar ember volt, aki csak ezzel a sajtópörrel és tényleg vád alá is helyezte
a közigazgatással törődött, azt kifogástalanul el is Piklert.
— Tulbuzgó szobafestők kifestették a
látta, ismerve minden csínját-binját, akárcsak
elődje, Cicatricis Lajos. Az már erején felüli fel- vásárhelyi honvéd-szobrot. Hódmezővásáradatnak tetszett, hogy megtörje a megyéje terüle- helyről jelentik: A város közönsége minap
tén basáskodó egyéni akciózók hatalmát. Hogy arra ébredt, hogy ismeretlen tettesek a honvédugy mondjuk, ebben nem az ő jószándéka, ha- szobrot ügyesen kifestették. A köböl faragott
nem a korszellem volt a hibás. Szombat délelőtt honvéd sapkarózsája már messziről piroslott,
helyezik örök nyugalomra Szentesen.
de még a talapzaton diszlö cserfalevelet is
— A sebészek gyűlése Budapesten. Buda- rikitó zöldre húzták be. Csakhamar kiderült,
pestről jelentik: A Magyar Sebész-Társaság hogy a városháza belső tatarozásával megcsütörtökön t«rfotta meg második tudományos bízott szobafestőknek szúrt szemet a szobor
ülését. Az általános sebészet köréből Sattler kopottsága és a jószívű piktorok egyéni buzJenő, Kaló Andor, Sebestyén Gyu'a, Kubinyi galomból uj köntöst készítettek a honvédnek.
Endre. Verebélyi Tibor, Hüitl Tivadar, Pauliko- A polgármester intézkedett, hogy a festést
vics Elemér és Borszéki Gyula doktorok tar- pucolják le a szoborról.
tottak előadást. Hozzászóltak
Mikó Vilmos,
A városi gőzfürdő szeptember hó 14-től
Lobmayer Géza, Chudovsíky Móric, Genersich kezdödöleg minden hétfőn, szerdán és pénteken
Antal és Linhardt Alfréd dok'orok. A nyek- a gőzfürdő a nők részére; kedd, csütörtök,
sebés'etröi Lobmayer Géza, Chrapel Edgár és szombat és vasárnap pedig gőzfürdő a férfiak
Dreislampel Emil, a mellkas- és gerincoszlop- részére, kádfürdő a hét minden napján ugy a
sebészetről pedig Móczár László, Makai Lajos, férfi osztály, mint a női osztályon, állandóan
Hültl Tivadar és Tomasovszki Lajos (Szeged) nyitva. Hideggyógyfürdő minden nap 1 óráig
tartot'ak előadást.
férfiak és délután 7 óráig pedig nők részére.
Helyazfiks miatt minden elfogadható áron részletre
is elad olajfestményeket Engel Lajos mükereskedése. 100

— Tóth Mihály 79 éves. Tóth Mihály, a város nyugalmazott főmérnöke, tegnap ünnepelte
szűk családi körben 79-ik születésnapját. Az érdemes öreg ur, akinek jelentékeny része volt abban az újjáépítésben, amivel a város föltámasztása járt, egész emberöltőt töltött el Szeged szolgálatában s addig dolgozott, amig csak engedte
az egészsége. Legelőbb a látása mondta fel a
szolgálatot, a sokat igénybevett szeme, azért nyugalomba vonulása óta is melegen érdeklődik a
város minden ügye iránt. Hosszú gyalogsétáin
meg-megáll és nézi az utcákat, a tereket, amelyek
épp olyan lassan jönnek rendbe, mintha most is a
rekonstrukció korát élnők. Talán igy is van azzal
a különbséggel, hogy az egész világot elöntötte
az árviz s nem vagyunk kivételek, csak apró sziget a nyomorúság mindenhová elérő tengerében.
A teljes szellemi frisseségben levő öreg urat születésnapja alkalmából minden oldalról elhalmozták
szerencsekívánatokkal.
Pénzszflkséfe folytán beszerzési áron alul
nyolc napig a legfinomabo és legegyszerűbb
bútorok beszerezhetők Kakuszi
butorraktárában
Tisza Lajos-körut 20. Városi gőzfürdő mellett.

Fürdőnyitás hétköznapokon fél 7 órakor, vasárés ünnepnapokon pedig 6 órakor. Gőzfürdő
déli 1 óráig van, délután 2-től 7 óráig népfürdő.
A fürdő összes helyiségei délután 7 órakor
záródnak.
^
— Halálozás. Gyászjelentés közli, hogy Radó
Soma, a széles körben ismert és becsült szegedi
polgár, 52 éves korában hosszas szenvedés után
elhunyt, özvegye, két leánya, édesanyja és kiterjedt rokonság gyászolják. Temetése 12-én, pénteken délután 3 órakor lesz a Római-körút 10. sz.
alatti gyászházból.
— Az ttgyéazt bántalmazó rendőr. Budapestről
jelentik; Emlékezetes még, hogy Tóth József XXX.
próbaszolgálatos rendőr az utcán megtámadta dr.
Karácsonyi
Bálint kir. ügyészt, majd ütlegelte és megbilincselve a kerületi kapitányságra, onnan pedig a
főkapitányságra kisérte. A nyomozás lefoytatása után
a kir. ügyészség vádiratot adott Tóth XXX. elbocsájtott
rendőr ellen hamis vád, hamis tanuzásra való rábírás
és személyes szabadság megsértése címén, továbbá
Oberte Márk mint bűnsegéd ellen és dr.
Gunthadt
Tibor ellen, akit hamis orvosi bizonyítvány kgHásával
vádolnak. A terheltek miad kifogással éltek. /Wüntetőtörvényszék ma tárgyalta a kifogásokat és a vád alá
helyezés fenntartása mellett döntött. A főtárgyalás»
lehet hogy még e hó végén, de legkésőbb a jövő hó
elején kitűzik.

S Z B Q B D
r- Dr. Milkó Endre temetése. A trfgikus
véget ért dr. Milkó
Endre kormányfőtanacsos
hamvait Siegedre hozzák és 12-én, pénteken
délután 4 órakor a belvárosi római kalholikus
íemcíöben helyezik örök nyugalomra.'
Budapestről jelentik: Dr. Milkó Endre kormánytanácsos holttestéi csütörtökön délután
szentelték be a Kerepesi-temető halottas házában. A végtisUeíöégtéleiert nagy köiönség volt
jelen. Btbelynek soraiban báró Hazai Ssmu, dr.
Győry Lóránt nyugalmazott miniszter,
Ddni
Balázs nyugalmazott táborszernagy, Kőnek nyualmazott ellentengernagy, Loosi József, Oeési
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bronz, Gróh Jenő Hódmezővásárhely bronz, Radó
Ilonka ezüst, Wagner F. és Fia arany, Lednitzky József és Társa ezüst, Csecs Mihály arany, Gáborszőnyegtelep arany, Belvárosi szőnyegszövő ezüst,
Szeged, szeptember M. (Saját
tudósítónktól.) Teherán-szőnyegszövő bronz, MANSz szegedi
Némi huzavona és Aosszas tárgyalások után csoport arany, MANSz debreceni csoport ezüst,
csatönök este fejezte be a Baross-kiállítás ren- MÁNSz sárszentmihályi telepe arany, Keresztessy
dezősége, illetőleg az egyes szakcsoportok el- Júlia ezüst, Giliun Margit arany, Scultéty Jenőné
bírálására felkért zsűri munkáját és adta ki a ezüst, Freller Mariska bronz.
Szücsipar. Rosmann D. arany, Bohner Ferenc
kitüntetettek hivatalos jegyzékét. Az a tudósítás,
ami csütörtökön egyik szegedi lapban a kitün- ezüst, Bányai János bronz, Miszlay Testvérek
tetettekről megjelent, természetesen légből kapott díszoklevél, Kovács P. József (Csepel) ezüst.
Talicskaipar. Vecsernyés Testvérek ezüst, Vőneki
és mint a szövetség vezetősége velünk közölte,
egyáltalán nem felel meg az igazságnak. Ez Ferenc ezüst.
Vas- és fémipar. Kónya György arany, Hirmann
egyébként alábbi tudósításunkból is kiderül.
íéza kormánytanácsosok, Tótvdradl
Asbóth
Ferenc
(Budapest) arany, Szűcs Pál bronz, SchulA döntés igen nehéz feladat elé állította a
István ezredes, dr. Lakatos Sándor, Fiala
Dőrl
ter Vilmos ezüst, Dosztig Andor arany, Tóbiás
bizottságot
mert
annyi
volt
a
kiváló
munka
és
Márton arany, Kovács Imre ezüst, Gulácsi János
Ottó, Schweiger
József királyi táblabíró stb.
vettek részt. A hatottat Német LáBzló, a Szent kevés a díj, hogy nehéz volt egyesek sérelme (Makó) bronz, |uhász István (Tápé) bronz, Hajós
nélkül a problémát megoldani. Fokozta ezt a József (Dorozsma) ezüst, Beller Sándor ezüst,
Imre-kollégium prefektusa szentelte be. Ezután
nehézséget, hogy az olyan nagy cégek, mint a Török András díszoklevél, Ördögh Gyula díszokvasútra tették, bogy Szegeden helyezzék örök
Glay on-Schuttleworth, az Államvasutak gép- levél, Klein István arany, Ferrária Rt. arany, Hunnyugalomra.
gyára, amelyek már nemzetközi viszonylatban gária Vasárugyár arany, Kovács Lajos bronz, Ka— Továbbra ts 340 az Index. Mintegy három hét
locsay Sándor arany, Szabó Samu ezüst, Gyenes
óta szinte leljesen változatlan az index — kisebb inga- is első dijakat nyertek, nem versenyen kívül
dozásoktól eltekintve —, ami azt jelenti, hogy a drága- állítottak ki, hanem reflektállak a néhány első S. Fiai (Kecskemét) ezüst, Mezey és Társa ezüst,
ság nem lett nagyobb, de viszont a közszükségleti dijra, amit természetesen a szerény eszközökkel Engeltaller Testvérek arany, Kari Testvérek (Budapest) ezüst, Fonyó Soma ezüst, Körösi Márton
cikkek árai sem estek semmivel sem. Ezen a héten
dolgozó, de nagy áldozatok árán kiállító kisebb díszoklevél, Balogh és Társa arany, Árvay József
október óta 340-et mutat az index, ami teljesen meghelyi gyárak és iparosoktól vontak el.
egyező az elmúlt hetivel. Ezen a héten lényegtelen
arany, Varga József ezüst, Bruckner Testvérek
összeggel olcsóbbodott a liszt, mig a fa 53000 koroA zsűri döntéserői az alábbi részletes tudó- ezüst, Rosner József ezüst, Bugyi Mihály arany,
náról 55.000-re drágult. Így tehát ezen a héten a mun- sításban számolunk be:
Jeney Antal ezüst.
kások az alapbérekre azoknak 340 százalékát kapják.
A
kereskedelmi
miniszter
állami
díszoklevelét
Élelmiszer, vegyészeti és kozmetikai ipar t
— Le akarta gyilkolni az uraktt, mert
Nemecz
Dezső ezüst, Frank Henrik Fiai arany,
a
nagyipari
csoportban
a
következők
kBpták:
túlzsúfolt volt neki a vonat. Debrecenből
Hatósági huscsarnok arany, Hangya vegyiipara
jelentik: A debreceni Ítélőtábla most tárgyalta
A bőriparban: Vénusz cipőgyár, az élelmiszer- arany, Suhajda József arany, Hus- és Vásárpénzmásodik fokon Kocsis János gazdasági napszá- iparban: Szegedi Hus- és Vásárpénztár, a kocsi- tár arany, Kecskeméti Konzervgyár arany, Danner
mos bünpörét, aki a vonaton többek előtt ki- gyártóiparban: Hodács János, a vas- és fémiar- Péter Fiai arany, Dick Fidel és Társa ("Budapesti
jelenlelte, hogy le kellene gyilkolni az urakat, ban: Hoffher és Schrantz és a Magyar Gépgyári ezüst, Karbiner Péter ezüst, Szikszay Sándor (Békés)
mint O.OBzországban történt s akkor bőven Müvek, a vegyiiparban: Hangya ipar rt. Ezeken arany, Kiss Lajos ezüst, Bíró Ferenc ezüst, Farkivül kitüntetésre felterjesztették a kereskedelmi
lenne hely a vonaton. A törvényszék Kocsist minisztériumhoz az Orion bőrgyár rt.-ot, az Első kas Márton díszoklevél, Kónya Illés ezüst, Garai
hat hónapi fogházra és százezer korona pénz- Kecskeméti Konzervgyárat, a Máv. Gépgyárat, a Emil díszoklevél, Hodács Antal ésFerenczy Dezső
bronz, Becsky Antal bronz, Kiss Vince ezüst,
büntetésre itélte izgatás miatt s az ítéletet most
Gábor keleti szőnyegszövőtelepet és a Kalmár Müiler Jenő díszoklevél, Kiss Pál ezüst, Scheibel
a tábla is helybenhagyta.
Zsigmond hódmezővásárhelyi rostagyárat, a vas- Jenő bronz, Kővágó József arany, Kelsch György
és fémiparban Bugyi Mihály, a bőriparban Bene- ezüst.
— Förster-Schultz vallomásai. Budapestről
jelentik: Értesülésünk szerint a német követség dek Imre szíjgyártó.
Bőr- és cipőipar: Vénusz cipőgyár arany,
megszerezte Förster-Schultz Henrik összes valloA Baross Szövetségtől kitüntetést, érmeket és Cipőszövetkezet ezüst, Cselik János bronz, Krimásainak jegyzőkönyvi másolatát. Förster kihalldíszoklevelet nyertek:
zsák István arany, Czétényi József ezüst, ifj.
gatása után, amint ez a jegyzőkönyvekből kideFérfi- és gyermekruha-szabó ipar. Tulliusz Jó- Metzger Péter ezüst, Engelsmann és Vértesi
rült, állandóan tagadta, hogy őneki része volna zsef aranyérem, Friedrich József aranyérem, Pis- ezüst, Dudás Mihály bronz, Tóth István bronz,
Erzberger meggyilkolásában. Ellenben eldicseke- kolti Károly ezüstérem, Pálity Lázár arany, Ortutay Orth Pál arany, ifj. Tuksa Pál arany, Kakó
dett azzal, hogy állandó összeköttetéseket tartott
Istvánné bronz, Keszeg Sándor szabótanonc dicsérő- Imre Hódmezővásárhely (ezüst), Kriska Péter
fenn az ébredőkkel, nevezetesen Márffyékkal is, oklevél, Első Szegedi Szabóipar Szövetkezet arany, ezüst, Szögi Zoltán arany, Vitéz Csetneky Testakiknek fajvédő törekvései az ő helyeslésével talál- Turcsányi Béla arany.
vérek arany. Benedek Imre arany, Papp Béla
koztak.
Fésűipar: Tóth Pál arany, Papp Mihály ezüst. díszoklevél, Varga József ezüst, Rull Béla díszGazdasági kocsik és alkatrészek: Veres Lajos oklevél, Orion bőrgyár arany, Kiss Testvérek
— Egy newyorki magyar meggyilkolta üzlettársát. Newyorkból jelentik: Borzalmas gyilkosság Dorozsma ezüst, Szőke Mihály Dorozsma ezüst, ezüst, Rika Gyula ezüst.
Kitüntetett alkalmazottak:
Petrekányi István
tartja izgalomban néhány nap óta Newyork ma- Szabó Nándor Dorozsma bronz, Dobai Dezső Doezüst, Juhász Jenő ezüst, Kókay István, Tánczos
gyar lakosságát. Egy Lugosy János nevü felvidéki rozsma arany, Ács István Dorozsma arany, Nagy
magyar, aki egy négyemeletes házban volt ház- Pál Kálmán Dorozsma ezüst, Csaba Lajos arany, János, Pajkó Ferenc, Péter Jakab, Hegyes István,
mester és mellékesen rádiószekrények gyártásával Miskolczi János Dorozsma arany, Móricz Imre Korom István, Tápai János, Sári Pál, Takó István,
foglalkozott, baltával meggyilkolta üzlettársát, egy kosárkötő Dorozsma ezüst, Damsics Péter kosár- Molnár Béla, Cziprikó József, Sári János, Deli Péter, Valharik Péter és Bodó Péter díszoklevél.
Aaron A. Graff nevü 72 éves embert. A holttestet fonó Dorozsma ezüst.
Gyékenyfonó és kosáripar: Bali Rudolf arany,
feldarabolta, kátránnyal leöntötte és bepréselte
Építőipar : Landesberg Sándor arany, Bankegy pléh ládába, amelyben pincéjében festékeit tar- Szentesi Kosárfonó és Bútoripar arany, Reitzer egyesület arany, Nagy Ferenc ezüst, Márton FeLipót és Társa ezüst, Túrán Szövetkezet bronz, renc ezüst, Szegedi Epitő rt., Szőregi téglagyár ezüst.
totta. Lugosy ellen a gyilkosság kiderülése után
Kerületi börtön arany.
nyomban kiadták az elfogató parancsot, azonban
Bútor- és faipar: Iparművészeti Bútorgyár Fenyő
Kötélipar: Peits Vilmos arany, Erdélyi János és Geguss arany, Fekete Vilmos ezüst, Zwíckl Istigy is két heti haladékot nyert és hollétét mai napig sem sikerült kideriteni. Több ok szól amellett, ezüst, ifj. Klonkay Andor ezüst.
ván ezüst, Kovács István arany, ifj. Suhajda József
Ruganyos kocsik: Hodács János arany, Elek ezüst, Kocsis Ferenc ezüst, Üveges András arany,
hogy Magyarországra menekült.
János arany, Balogh Gyula arany.
Spitzer Sándor ezüst, Reisinger Sándor ezüst,
Apróhirdetéseket a másnapi lap részére
Kalapkészitő ipar: Szathmári Géza bronz, Ligeti Keforg seprőgyár ezüst, Párisi Nagy Áruház arany,
délután 5 óráig fogad el a kiadóhivatal. Az Olga ezüst, Knittel Konrád ezüst.
Mayer Dezső arany.
5 óra után feladott apróhirdetések a feladást
Festő és fényezőipar: Kottlár Rudolf ezüst, Turul
Mezőgazdasági
és ipari gépek: Hoffher és
követő napon nem jelenhetnek meg.
festőipar arany, Jónás Ernő bronz.
Schrantz arany, Phönix és Zalaftntöző váll. arany,
Üveges ipar: Singer Ármin arany.
Órás és ékszerészipar : Berényi János ezüst, Kalmár Zsigmond Hódmezővásárhely -arany, Szvaton és Kucses arany, Mág arany, Haltenberger
Valódi angol és cseb
Csűri Ferenc díszoklevél, Mülhoffer V. bronz.
Vegyesek: Gábor Endre fényképész bronz, Linó- Vilmos arany, Orbis műszaki rt. ezüst, Ruh Villeum ipar ezüst, Nagy Mihály könyvkereskedő mos ezüst, Piramis rt. ezüst, Bruckner Testvérek
bronz, Kardos József könyvkereskedő bronz, Centrum ezüst, Kiss Ernő és Társa Hódmezővásárhely ezüst,
Kohn és Társa Szombathely díszoklevél, Singer
oklevél, Endrényi Imre ezüst.
Cserépkályha és agyagipar. Horváth Sándor varrógép arany, ifj. Bugyi arany, Bugyi-gyár hat
kályhás Budapest arany, Léderer és Társa arany, tanonca díszoklevél.
valamint
A mezőgazdasági, kertészeti és méhészeti kiállíMűvészek Majolika és Agyagipar rt. Hódmezővásárhely arany, Csihalek Sándor és Fia Baja táson kitüntetettek névsorát pénteken hozza nyilvánosságra a zsűri.
arany.
Faipar:
Viktória
kaptafa
és
faipar
rt.
ezüst,
legolcsóbb áron
Freimann Miksa bronz, Mandel-csónakgyár arany,
Huszár Antal kádár Dorozsma ezüst.
A kisipari csoportban állami díszoklevelet
* K á l v á r i á n á l m a g á n h á z cseréptetfis beköltöznyertek:
hető kétszobás lakással, köves udvar, külön melléképülettel nagy
Bútoriparban:
Kovács István műbútorasztalos. kerttel, kifogástalan állapotban potom 100 millióért megvehető 3c2
Angster József és Fia arany.
országos irodától Szegeden,
Szeged, Vár-utca 7. szám. Hangszeripar:
Babos Sándor ezüst. Szobrászipar: Papp József
Kígyó-u. 7 sz. Telefon 18 04.
arany. Fodrászipar: Gottschall János arany, Varga
ThiT
Antal ezüst, Hoffmann Hugóné bronz.

Megtörtént a döafc*
a Baross-áruvásár fr Kiállításon.

S

SZÖVETEK,
BÉLÉSÁRUK,
SZŐRMÉK

Heitzer és Társánál
Telefon 2—23.

Cimre v ikg y á z z u n k !

Alkalmi házeladás!

Kárpitos, kézimunka, ágynemű, fonószövő, sző-

nyegszövő, füzőkészitöipar: Boros Antal ezüst, Jároli
Géza arany, Mülhoffer Albert ezüst, Joó Ándrás
bronz, Mezőkövesdi Háziipar ezüst, Szilágyi József
díszoklevél, Babos Sándor arany, vitéz Süveg
Dezső arany, Domán Mihály és Fia arany, Hoch
Mór bronz, Reiser Elemér Utóda bronz, Csende
Zsófi arany, Csókási Etel ezüst, Rieder Edéné

Ügynököt keresek,

aki vendéglősöknél, kocpmárosoknál és fűszereseknél Makón és kornyékén jól be van vezetve.
Ajánlatok .Megbízható és biztosítékképp" jeligére
a Thália könyvkereskedésbe Si-cgedre küldendők.
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L á b a s s Juci is fellép

Nyilttép.

a „Marica grófnő" Páriából hozott ruháiban a „Színház Élet*
szombati estély én.

Ma pénteken és holnsp szombaton

A budipesti Színházi Élet szerkesztőségéül
ma táviratot kaptunk, amelyben annak közlésére kérnek bennünket, hogy a ho'napi estélyen
a hirdetett Péchy Erzsi, Biller Irén, Pallai Annus, Rózsahegyi Kálmán, Halmáy Tibor, Fehér
Gyula, Kompothy Gyula, Farkas Imre, Karinthy
Frigyes és Incze Sándoron kívül

Jüci szombaton Szegeden fellépni és amint értesülünk, Bécs legnagyobb sikerfi operettjéből,
a „Marica grófnő "-bői fog énekelni.
Van a táviratnak még egy szenzációja, amely
azt jelenti, hogy az egyik egyfelvonásosban
Rózsahegyi Kálmánnal és Fehér Gyulával együtt

Lábass Juci, a Király Színház ünnepelt
primadonnája is fellép.

a Nemzeti Szinház művésze is szerepelni fog.
Ezek a Színházi Élet szombati eslélyének
ujabb szenzációi. Csak az a baj, hogy a szinház pénztáránál már nagyon fogytán vannak a
jegyek erre az estélyre, amely valósággal lázban tartja városunk közönségét.

Lábass Juci a napokban érkezett viisza Párísból, ahol a „Marica grófnő" budapesti bemutatójára szükséges ruhákat szerezte be. Ezekben a szenzációs párisi toalettekben fog Lábass

Textiláruk behozatala. Az utóbbi napokban
több kérdezősködés érkezett a kereskedelmi és
iparkamarához, hogy mennyiben felel meg az a
hir a valóságnak, hogy a textilgyárosok országos
egyesülete mellett működő tárcaközi bizottság
szeptember folyamán nem intéz el behozatali kérvényeket. Ez ügyben a kamara megkeresést intézett
a textilgyárosok országos egyesületéhez, ahonnét
ma azt az értesitést kapta, hogy azon cikkeknek
behozatali kérvényeit, melyekben nem csekély kontingens áll a bizottság rendelkezésére, tényleg
szeptember havában nem tárgyalják le. A kérvények azonban benyújthatók és ezeket a bizottság
október legelején fogja tárgyalás alá venni.

Pethö Attila,

olcsó
MARADÉK-KÁVÉ

árusítás
f

Angol font 342000- 346000. Ura 3385 -3405, Dollár
77040—77600, Francia frank 4129-4159, Siokol
2295-2315. Léva 549-564 Vréd koron* 2042520585 Osztrák korona 109.40-110.00, Svájci frank
14460-14605 pénz.
Devizák; Amsterdam 29705-29860, Belgrád 1024 1030, Kukaresl 412-415, Brüssel 3852-3872, Kopenaága 13175-13245, Kiisztiánia 10665-10725, Londoi
345000-347000. Milánó 3385 -3405, «iewvork 7754077940, Pária 4129-4159,
2315-2328, Szófia
564 -568, Stockholm
20675 - 20785, Bécs 109.40110.00, Zürich 14560-14635.

Zürichi tőzsde. Nvltáu
Pári«
28.12,
Londoa
2369. Newyork 532.25, Milánó 23.25.
Hollandi«
204 00, Berlin 0.0000000j0126'/4l Bécs 0.007507V„ SsáHs
3£7V»
Prága 15.95,
SaoajK«' 0.0069, Kakarest
2.87, Belgrád 7.00, Varsé 0.0000102'/*.
Birithi
tárlati
Páris 28.35, London 2370, NewM a g á n f o r g a l o m .
Az értékpiac a kasszanapra való
york 53250, Milánó 23.30, Hollandia 204 00, Berlit
tekintettel üzlettelen volt. A hangulat azonban a teg0.000000000126»/«. Béot 0.0075«/« Szófia 3.87'/,, Prá»s
napinál is barátságosabban alakult és igy a papírok
15.95, Badap*»
0.0069,
Baexrs*i 2.85, Belgrád
majdnem kivétel nélkül árnyereséget értek «1. A pénz6.97'/,, Varsó 0.0000102'/».
piacon •/«—'/, százalékig volt kínálat. Árfolyamok:
T e r m é n y t ő z s d e . A csütörtöki terménytőzsdén kenyérMagyar Hitel 495, Osztrák Hitel 168, Hazai bank 114,
Kereskedelmi bank lo35, Földhitelbank 23o, Leszámí- magvakban az irányzat szilárd. Buza és rozs 5ooo koronával szilárdult, egyéb cikkek tartottak.
toló 6«, Pesti Hazai 3ooo, Salgó "oo, Kőszén 27oo,
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
Kohó 365, Ganz-Danubius 2 3 5 o , Ganz villamos 1575,
4C50—4100, egyéb 4025—4075, 78 kg.-os tiszavidéki
Magyar Acél 195, Schlick 44, Rima ISo, Magyar Cukor
215o, Georgia 365, Izzó 6oo, Hungária Műtrágya 9o, buza 4125-4175, egyéb 4100-4150, rozs 3425- t
Államvasút 425, Délivasut 5o, Magyar szalámi 625, 3475, takarmányárpa 3900—4200, sörárpa 4600—4800, !
zab 3250—3400. tengeri 3750—3800, repce 6200-6500,
Borsodmiskolci 125, Viktória 17o.
korpa 2330 2400.
A
magyar Nemzeti Bank hivatalos á r f o l y a m a i .
, Ferencvárosi sertésvásár. Felhajtás 16 6o darab.
Valuták:
Holtan* forint 29405 -296Q Dinár 10C4-7
1025, i.ei 462-415. Setea frank 3822-3852, Dán Árak: Könnyű 25 -26.ooo, közép 27.5oo-29.ooo kokorona 12195 13110, Norvég koron» 10465-1C650, rona. A vásár -ontatott volt.
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Klauzál-tér 2. szám alatti fióküzletünkben.

Meinl Gyula Rf.
R a d ó S o m á n é szül. Lelpnlk
P a n n y ugy a maga, leányai Ilonka
és Olga, valamint édesanyja ö a v .
R a d ó M l k s á n é és a kiterjedt rokonság nevében a fájdalomtól mélységesen
lesújtva tudatja, hogy szerető hűséges
férje, gyermekeinek jóságosan gondos apja

I

R a d ó Soma
hosszas betegeskedés után, életének 52.
és zavartalanul boldog házasságának
23. évében szepí. 10-én este elhunyt.
Felejthetetlen hajoltunk földi maradványait szept. 12-én délután 3 órakor
kisérjük a Római-körut 10. szám alatti
gyászházb'l a belvárosi zsidó temetőbe
örök pihenésre.
soo

A BUDAPESTI

SZÍNHÁZI ÉLET
holnapi e s t é l y é n
a hirdetett Péchy Erzsi, Biller Irén, Pallay Annus,
Rózsahegyi Kálmán, Halmay Tibor, Fehér Gyula,
Kompóthy Gyula, Karinthy Frigyes, Farkas Imre és
incze Sándoron kivüi fellépnek:

LÁBASS JUCI
Dr. Milkó Endréné színóbányal Kramer Paulette ugy a maga,
mint árván maradt gyermekei András, Pál, Zsófia és Maria nevében
fájdalomtól összetörve jelenti, hogy forrón szeretett ura, gyermekeinek
szerető jóságos gyengéd apja

a „Király Színház' primadonnája, a „Marica grófnő*
Párisból hozott ruháiban és

P e t h ő Attila
a „Nemzeti Színház" művésze,

Dr. M i l k ó E n d r e
m. kir. kormány főtanácsoa

nincs többé.
Szeptember 9-én a reggeli órákban életének 53-ik évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunkat hazavisszük Szegedre és f. hó 12-én délután
4 órakor a belvárosi temető kápolnájában beszentelés után a róm. kath.
egyház szertartásai szerint beszentelve helyezzük felejthetetlen Dinikéje
mellé a családi sírboltba.
Az engesztelő szent mise áldozat az elhunyt lelkiüdvéért f. hó 12-én
délelőtt 10 órakor a szegedi Szent Demeter templomban fog bemutattatni.

legyek és előfizetések a színházi pénztárnál.

Szőrme- és szücsáruk
szőrmekabátok méret és divat szerint, mindenféle
alakítás, szőrmék átfestése szavatolással, szolid árak,
elsőrendű munka
aoe

CSERÉP SÁNDOR

szücsmeslernél

Kálvin-tér 2. szám.

(Református-palota.)

Varga Mihály a ZL> Szeged
Telefon 469.

,45

Hradl-Htca 4.

Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szőlőkötöző fonalak és háló w * n trón kaphat*.

Elment ahol már nem fáj semmi!
(Minden külön értesítés helyett)

MUBUTOR

m

A szerkesztésért ideiglenesen felelős: FRANK jOZSHF.
Kiadétulajdonos t Délraü^yüroraiág Hírlap- és 1
vállalat R.-T.
Nyomatott a Délmagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat R.-T. könyvnyomdájában,

újdonságok: h á l ó k , e b é d l ő k , u r i s z o b á k elsőrendű kivitelben és jutányos
191
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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S Z E G E D

APROHIRDETESEK
Ebben a rovatban egy 10 szavas hirdetés, amelyet a ,Szeged"-en
kivfll m é g k é t i s e g e d l n a p i l a p kozOl, Összesen 3000 k o r o n á b a kerdl. T u szónál nagyobb hirdetés 20 szóig 6000 korona és minden további megkezdett
10 szó
további 3000 korona. Apróhirdetéseket a .Szeged1 kiadóhivatala
(Deák Ferenc-utca 2) fogad el. Jeligés hirdetés iSOU koronával drágább. Az apróhirdetések dl]n elOre OzetendO.

Az alábbi jeligés levelek a
kiadóhivatalban átvehetők:
.Lakrész*, .Modern", .Tanítvány*, . 8 millió háztartás", .Succès*, .Szőke kislány-, .Sikeres tanitás*,
.Szerény*.
Állást

nyer :

Kifutófiú felvételik. Ördög
Ferenc, Mikszáth Kálmánutca, Püspökbazár.
1
16- 17 fiatalember felvétctik Radó Sománál, Rómaikörút 10.
t
Újságkihordók reggel í>tól 7-ig való ujságkihordásra havi 200 ezer
koronáért felvétetnek a
.Szeged* kiadóhivatalé_ ban, Deák Ferenc u. 2 .
Vesszőhuzók felvétetnek.
Hálle, Vitéz-u. 29.
I

Tanulót keres:

Belvárosban, előkelő ház> ban, elegáns utcai szoba
< kitanó
ellátással kiadó.
Batihyányi-utca 4. I. emelet.
2

t

j

Bútorozott lakást

) Elsőrendű szoba egy, esetleg két ur részére reggelivel és ebéddel nyomban
kiadó. Kitűnő konyha. Dugonics-tér I I . I. 5.
I

Ipari

munkai

Mindennemű divatszörmék
i Privinszki István divatI szüctnél kaphatók, Templom-lér 3, szám.
4
) Rubin József kárpitos, Gi! zella-tér. Vállal rendelése•! ket és javításokat. Tele• fonhivó 14—22.
5
j Legszebb kaptafák és sám1
fák Vörösnél szerezhetők
j be. Debreceni-utca 26. 20
Orát, ékszert olcsón, jól
1 javit Gáspár, Szeged, Köl| cseyu. t
,
7
Cipők legolcsóbban Karacsonyinál, Tisza Lajosf körút 40.
F4
Ismét dolgozik részletfizetésre Balogh kárpitos, Kosi suth Lajos-sugárut fi. 1

Tanoncot fizetéssel felvesz
Heimann asztalos, Bástyául 19.
2
Szabótanoncot felvesz Krier Rudolf, Feketesas-utca
21.
»
bádogostanoncok
magas
fizetéssel, esetleg ellátással felvétetnek. Glücksmann, Jósika-u. 13.
9
Tanoncot ió fizetéssel felSzeged modern tapétázó
vesz Fonyó Soma villanyvállalata, mely elvállal leg*
szerelő^ KöIcsev-utca 4.
ujabban érkezett kollekciók
Erósebb tlu tanoncnak feN
szerint előszobák, hálók,
vétetik. Trebitsch sütöde,
Szent István tér.
3 i ebédlök, uriszobák, irodák,
\ éttermek, szállodák stb. a
legegyszerűbbtől a ltgmoLakási
i dernebb kivitelig Baunbach
Belvárosban
levő szép
i és Weichner tapétagyár
tiszta egy szoba, konyha,
< egyedüli képviselete.
3
spejzból álló lakásom elcserélném két szobás la- ; Tessék elolvasni I Férfi-,
kással, szintén a belváros- , nőikalapok alakítását, javiban. Tudakozódni Steiner ' lását gyorsan szakszerűen
Józsefné, Kölcsey-u. <2. v2 | készít
leszállított árban
Egy kétablakos utcai szo- í Mencz Károly és Fia meba és konyha főútvonalon
nekült kalaposok, Dugobútorral együtt azonnal átnics-tér 12 iNapló-ház).Jó
adó. Tudakozódni Vásármunkáért számtalan elishelyl-sugárut 21, Schuszmerés. Üzletem déli órákban is nyitva.
F8
ter L.
2

!

I

Nagyban I

Kicsinyben I

Sárvári, rábaközi, mecseki csemegevaj 10 deka 7200 korona.
Jnbtnró, ementhálf,

csemege- és trappiata-

aajtok állandó raktára
)76
B r e l d e r n é l , Szeged. Horváth Mihály-utca 7.

Saját érdekében tekintse meg!
BHNYHI szűcsmester, Oroszlán-utca 2

uórmeajdonságokat meglepő

olcsón irnalt i

Kész szőrme kabátok 2,000.000-tói feljebb, szőrme
boák döO.OOO-től feljebb. Brabanter szőrme fekete
és színes 42.000-től feljebb. Elektr. szalokin 65.000töl feljebb minden árban és minőségben kaphatók.

Dnsan felaierelt r a k t á r Perzsia, Nntría,
Opoanm ¿a mindenféle dlvatszőrmékben. 189

POLOSKA

tökéletes
kiirtására
legbiztosabb a FRANKL féle MI

P O L O S K n - t l

H L í l L .

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: r R A N K L A N T A L
gyógyszertárában Felsöváros, Szeged, Szt. György tér.

Teljesen száraz

Frankéi Jakab paszományos elvállal mindennemű
zsinórok, bortnl rojtok,
paplangombok készítését,
női ruhákhoz szükséges
díszítést — Arany Jánosulca 8.
2
Mindennemű villamósberendezést, motortekercselést, villámháritószerelést
részletfizetésre is olcsón
végez Schönbrunn I., Báró
Jósikautca
2 Telefonhivó 143.
2

Két egyetemi hallgatónöt
ebédre vállalok. Londonikörut 9|h, I. e. 2. sz.

Ellátás:

Elveszett a belvárosban
egy szerecsenfejű nyakkendőtű. Becsületes megtalálója szíveskedjék jutalom ellenében a szerkesztőséghez leadni.
2
Elveszett Petófi Sándorsugárut—Fodor-utca útvonalon ovális broche smaragd kövei. — Becsületes
megtaláló adja le illő jutalom ellenében Petófi Sándor-sugárut 25. földszint
4. ajtó

Szent István - Étkezdében
Szeged, Madách-utca 1. sz.
alatt kitűnő friss és olcsó,
háziasan készített reggeli,
ebéd, vacsora kapható. —
Egyetemi hallgatók és a
diákság
kedvezményben
részesülnek.
5
Egy két diákleány teljes
ellátást kaphat özvegy ügyvédnénál. Kelemen-utca 11,
ajtó 2.
1

bükkhasáb tűzifa
találva olcsón íaphatí GE1SZLER JENŐ
fatelepén, Szeged-Rókus állomáson
Iroda: Feketesas-utca 19.
3?
Telefon 16—83.

Vendéglősök, korcsmárosok borszükségletüket legolcsóban L ö w i n g e r n é l ,
Polgár-utca 20., szerezhetik be.
2
Sárvári legjobb magyar
csemegevaj Kocsis Ferenc
csemegeüzletében, Taka réktár-u.
5
Paradicsom, évek óta elismert jó minőségű napiáron előjegyezhető Danner
Mihálynál.
3
Teavaj kg. 70.000 korona.
Sajtok: ementháli, illmitzi,
parmezán, roqueford, trappista, dőripusztai, pálpusztai, cidámi nagyban és kicsinyben Danner Mihálynál, Széchenyi-tér 20. sz. 3
Divatos filckalapok 130000
K-ért kaphatók Sch. Gutlmann Rezsinnél, Báró Jósika-u'ca 4. sz. Kalapalakitások olcsón és gyorsan
készülnek.
2
Zománcedenyek remek választékban Szántó Józsefnél, a hatósági huscsarnok
mellett.
6
Békebeli vörösréz üstök
Kohn edényüzletben, Tisza
Lajos-körut 55.
FI
Vásái helyi 0-ás liszt, derce,
kukoricadara, akácméz ál-

Pénz:
Belvárosi Bank jutányosán
nyújt
hosszabb-rövidebb
kölcsönöket
kereskedők,
magánfelek részére. Elfogad magas évi és heti
kamatozásra folyószámlabetéteket. Váltóleszámito
lás leizálog. Kérizálog. 1

Elveszett:

Paradicsomot

Fajtiszta
nemes

napi áron telefonmegrendelésre 2—07
40 kilótól házhoz szállít

BÖHM ENDRE
Ingatlan:
Nagynöruton belül 4—5
szobás magánházat keresek ügynökök kizárásával,
C í m : Újszeged, Csanádiutca 20 szám.
1

Helyiség:
Jóforgalmu apiiiott tUzifaKereskedés kiadó felszereléssel. Érdeklődni Bercsényi-utca 5|b.
2
Betonozott udvari pincehelyiség kisebb raktár vagy„
műhely céljaira kiadó Cim
Kohn M. és Társa Utóda,
Feketesas-ulca 24.

Oktatás;
Zeneakadémikus zongoraórákat ad kezdőknek, haladóknak. Vitéz-utca 6,
földszint 4
5
Elemi es polgári tanulók
tanítását, magánvízsnálatokra való elökészitését
jutányosán vállalja okleveles tanító. Megkeresést
.Sikeres tanitás" jeligére
kiadóba.
1
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árban kapható
nagyban
Schultznál,
Galamb-utca
1. bz
5
Viiagmaika 11
Mesiermü,
Triumph irógép vezérképviselet. Használt, uj írógépek nagy raktára. Kedvező feltételek. Díjmentes
bemutatás. írógép R.-T.,
Széchenyi-tér 8. Telefon
3-63.
4
B e l v á r o s i szőnyegszövő
ajánlja
magyar, perzsa,
szmirna készítményeit. Érdeklődni Belvárosi Banknál.
3

Diákokat keresek instruálni. Leveleket .Egyetemista*
jeligére
Migyar
Hirdető Irodába.
Kínálat:
Perzsaszőnyegek a legjobb
kivitelben állandóan kap«
hatók és rendelhetők Gábor
keleti szőnyeg- és
textilszövőde.S'ent Istvántér 6. Telefon 974.
2
Zománcedények legnagyobb választékban Kohn
edényüzlet, Tisza Lajoskörut 55.
Fi
Étkezési burgonya szükségletét
legelőnyösebben
Szülik terménykereskedőnél szerezheti be Vidrautca 6 Telefon 14-79.
Már 25 kg', vételnél díjmentes házhoz szállítás. 9

Bútor:

Kész bu'orok és kárpitos
munkák állandóan a legolcsóbban részletfizetésre
kaphatók. Megrendelésre
saját műhelyeinkben készítünk bútorokat, kárpitos
munkát, épületmunkát.
Tervek, költségvetések díjmentesen. Máté és Hubert
Oroszlán-utca. T e l e f o n :
11-73.
6
Meglepő olcsó árért juthat
hozzá uj cseresznyefa hálószoba bútorhoz tükörrel,
sodronnyal,
matraccal.
Megbízásból Csanádi papirkereskedöt keressék fel.
Takaréktár-utca 8.
Eladó teljes uj modern világos háló, hintaszék, konzultükör, szalongarnitura,
ingaóra, ebédlő-, bőr- és
tonettszékek, ágyak, Maros-u. 15.
2

Különfélék:
Öröltetők, darálók figyelrnébel Legolcsóbban, legjobban a Neumayer Alföldi malom óröl.
F1Q
Írógépek, irógépszallagok,
carbonpapirok, átütőpapírok és kellékek. írógép
speciális javítóműhely. —
Karbantartási vállalat. írógép R.-T.-nál, Széchenyitér 8 Teleion 3-63.
4
Zongora eladó jutányos
áron. Szücs-u. 19. Weisz. 1
Pianinó eladó. Csuka-utca
15. szám.
2
l-érfiruhák, őszi-tavaszi kabát középtermetre eladók.
Londoni körút 9|a, II. 6. 3

!
|
|

Üzleti állványok, üvegfal
é* egyéb berendezési tárak eladók. Cim: Kohn
w és Társa Utóda, Feketesas-utca 24
Két ajtós politúros keményfa szekrény eladó. Zoltánutca 8.
2
Siráfkocsi ruganyos jó állapotban, 25 mázsa hordk<>pes, eladó Danner Mihálynál.
3
Magyar perzsa szőnyeg
215x150 eladó. Dugomcstér »1, iritz.
2
Szép zsakett csikós nadrággal olcsón eladó. Tenenbaum szabó, Feketesas-utca.

, Slavonia" tömörfa, mübutor hálószobák, ebédlő- ;
berendezések Schaffer
Testvéreknél, Kossuth La.
io«-sueárut.
3 •
,
Haló, ebédlő, uriszoba és •
mindenféle bútorok első- i
rendű kivitelben készen és
.
megrendelésre legolcsóbj
ban a készítőnél, Kocsis
müasztalosnél, Horváth Mi13—33
hály-utca 7.
5
a SZEGED
telefonszáma.

Értesítem a tisztelt hölgyközönséget a legelegánsabb
kosztümöket, köpenyeket
készítem. Legújabb divatlapok megérkeztek, Bálint
József Újszeged, Vedresutca 7.
2

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

remek buforkiállifásáf
esti kivilágításban S

Feketesas-utca.=
Csipke

Telefon 15-76.

A Baross-vásár u t o l s ó k é t n a p j á n

(Hetsdierli)

oassirozva a szokott jó minőségben naponta kapható
Róka-utca 6, az udvarban.
Telefon 14—18.
U-ott plüssdiványok eladók.

szombaton és vasárnap

ÏYOITATVAMAIT a kiállított
készíttesse

a Déimagqarország
Hírlap- és Nyomdavállalat R.-T.-níI

„Unicum'-tüzhelyek, vadászfegyverek, konyhafelszerelési cikkek stb.
áruk jutányos áron lesznek áruba bocsájtva.

Mezey é s Társa

Petőfi S.-sugárut 1. sz.

vaskereskedő

I-so h a n g á r .
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Telefon 16—34.

Gyártelep : Béke-utca tO.
r

2 éves vágása

1924 szeptember 12.

SZEGED.

Telefonsz m

Tisztelettel értesítem a t. csónaktulajdonosokat, hogy

C S O N A K O K TÉLI

,

: 473.
71

GARAGIROZASA

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

Előjegyzések a gyártelepen és a tiszai csónakkikötőben eszközöltetnek;

