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Szeged, 1924 szeptember 16, KEDD.

A gáz-resón főtt.
Az Öreg Ezópus meséli, hogy a favágó egyszer ebédre hivla meg az erdei faunokat, mert
békét és OrCk barátságot akart velük kötni. A
faunok be is állilottak a favágóhoz, aki azzal
mulatta magát, hogy a körmét hívogatta, mert
kemény hideg idő járt.
— Mit csinálsz a kezednek, te ember? —
kérdezték kíváncsian a faunok.
— Meleget fújok rá, hogy ne fázzon, —
magyarázta a favágó s a faunok összenéztek,
hogy lám, mégis nagyon okos ember ez a favágó, aki meleggel gyógyítja a hideget.
Mikor azonban a lencséstálat körülölték és a
favágó elkezdte csücsöritett szájjal fúvogatni a
forró ételt, a faunok megint megkérdezték, hogy
hát most mit csinál?
— Hideget fújok a forróra, hogy ne égessen, — okosította a favágó az uj barátait, azok
azonban megcsóválták a fejüket és ahányan
voltak, annyifelé szaladtak.
— Nem ülünk egy asztalhoz az olyan emberrel, aki egy szájból fúj hideget, meleget,
mert az nem lehet rendes ember, — kiabálták
visBza a fi vágónak, aki igy megint csak egyedül maradi.
Ez nagyon együgyü mese, de lappanghat
benne valami igazság, mert háromezer esztendeje közszájon forog és még mindig nem kopott el. Az emberek tisztában vannak vele,
hogy a favágó nagyon okosan cselekedett, mikor a hideget meleggel szeliditetle, a tüz mérgét meg hideggel akarta elvenni, de azért m i
ae adnak hitelt annak, aki egy szájból fúj hideget, meleget. Különösen nem hisznek az olyan
favágónak, aki egyszerre fújja a hideget, meleget, mint példának okáért most Ripka Ferenc,
a főváros diktátora.
Alig egy-két hete annak, hogy Bethlen István
a budapesti gázgyári direktorban találta meg
azt a sziklát, amelyet alkalmasnak talált arra,
hogy ráépitie a maga aranyközéputas politikáját és azóta ez a diktátor annyit beszéli, nyilatkozott, programmozott, plakátozott, hogy anynyit a világtörténelem összes diktátorai se beszéltek. (Beleértve a néhai Friedrich Istvánt is.)
ÉS csudálatos, hogy mentül többet nyilatkozik,
annál jobban magára marad. Pedig minden
van a táljában, ami szem-szájnak ingere
s amivel barátaivá akarja tenni a faunokat.
Gőzölög abban a liberálizmMS lencséje, a konzervativizmus pecsenyéje, sistereg a nacionalizmus zsirja, p:rceg a nemzetköziség töpörtöje,
olvad a békülékenység porcukra, piroslik a
turánizmus paprikája, ropog a meg nem alkuvás sója és az egész le van öntve a kereszténység mártásával. Minden jó benne van egyszerre, amit a politika szakácskönyvében találni
lehet s a faunok még se akarnak a gáz-favágó
diktátor asztalához leülni Egy darabig jobbról
is, balról is odaszimatoltak a gőzölgő tálhoz,
addig, míg a födő is rajta volt, — most, hogy
fenekéig belelátnak a tálba, senkinek se kell és
a Ripka álnevű Bethlen István e.keseredve tűnődhet a hiába terített asztalnál:
— Hasztalan, ez se kell nekik! De hát
miért? Ennél jobbat már igazán nem lehet
főzni, mikor sárgarépát is tettem bele, meg
ecetet is.
— Sok benne az ecet! — kaffogják mérgesen a kurzusosak. — Ha keresztény alapon
akar maradni, akkor mit beszél türelemről, megértésről, józanságról, tárgyilagosságról! Aki igaz
keresztény magyar, az gyűlöl, az toporzékol, az
káromkodik, az doronggal simogat, az korbácscsal cirógat. Aki békét, együttműködést, szeretetet hirdet, az pogány, az áruló, az destruktív I
— Sok benne a sárgarépa 1 — legyintenek
elkedvetlenedve a liberálisok. — Aki szakítani
akar a jelszó-politikával és a pusztulás politikájából reális politikával akar felkapaszkodni,
az ne verje a mellét, hogy ő ige^'s keresztény
alapon áil. A kereszténységnek semni köze a

politikához, aki ezt biszi, az ellensége a keresztény eszmének, mert azt teszi felelőssé minden
gonoszságáért és minden ostobaságáért, minden
panamáért és minden kártételért, amiben a
kurzus túltermelést produkált. Azok is azt
mondták, hogy a keresztény politika alapján
állnak, akik a nyomorúság vermébe taszították
a fővárost és akik olyan nagyszerűen megcsinálták a nemzeti renesszánszot, hogy Bécsben
olcsóbb a magyar kenyér és a magyar tojás,
mint Budapesten. Ki hiheti azt el, hogy Bethlen
diktátora komoly harcot üzen annak a politikának, amellyel azonos alapon állónak vallja
magát.
Igy beszélnek jobbról és balról a pesti faunok é8 az ország is igy beszél, mert tudnivaló,
hogy a gáz-resón fölt habarékra az egész ország hivatalos. Bethlen tisztában van vele, hogy
akármilyen bűnösnek deklarálta Budapestet a
kurzus (s méítán, mert ö is ott született), az
országhoz csak Budapesten keresztül lehet
hozzáférni s az ő élethalál-harcának is ott kell
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eldőlni. De ki ellen harcol Bethlen életrehalálra. mikor mindenkinek a támogatását kéri ?
Ei az, amivel mindenkit ellenségévé tesz, megfeledkezvén arról, hogy a huszadik században
nem lehet boldogulni azzal a larkahitű erdélyi
politikával, amely a magyarság megmentője
volt a tizenhetedik században. Nézzen körűi a
magyar miniszterelnök Európában és vegye
észre, hogy ellenfelei is, akiket ünnepelni szokott, Macdonald és Herriot, ideáljai is, az
olasz és spanyol diktátor nyilt kártyával játszanak a belpolitikában. Aki liberális, nem mondja
magát reakciósnak és aki reakciós, nem szaval
liberális frázisokat, legföképen pedig senki se
akar egyszerre fehérnek és feketének, jégnek és
tűznek, választóvíznek és kölni víznek látszani.
Ez nem a konszolidáció útja, hanem a káosz
állandósításáé, ez nem gyógyítása a lelkeknek,
hanem teljes megzavarása és nem vezethet
másra, csak összeomlásra. Sajnos, nem a
Bethlen-rezsimére, hanem a szanatóriumban
kezelt országéra.

Smith főbiztos nyilatkozata a genfi konferenciáról.
Budapest,
szeptember 15. Jeremiás Smith, a
Nemzetek Szövetlégének főmegbízottja, aki ma
reggel érkezett vissza Qenfből a Nemzetek
Szövetségének ezidei közgyűléséről, a magyar
sajtó részére a genfi benyomásairól s a magyar
kérdés oltani tárgyalásáról hosszabb nyilatkozatot tett s többek közt ezeket mondta:
—• A magyar pénzügy újjáépítésének dolga
nagyobb mértékben vonta magára a figyelmet,
mint bármi más probléma, a leszerelés kérdését
kivéve és nagyon kellemesen érintett, hogy
valóban minden oldalról kedvező véleményeket
hallok. Nagy örömmel tértem vissza munkámhoz és igen keservesen kellene csalódnom, ha
a pénzügyi év következő három hónapja mind
a költségvetésben, mind az általános helyzet
terén nem mutatna fel az előző három hónapnál lényegesebben kedvező eredményt.

A genfi tárgyalások befejeztével
Bethlen
István gróf miniszterelnök és Korányt
Frigyes
báró pénzügyminiszter még a hét folyamán
visszatérnek Budapestre. Az eddigi tervek szerint a miniszterelnök egyenesen Budapestre
utazik vissza, mig a pénzügyminiszter Páriion
keresztül tér vissza, mert a jóvátételi bizottság
előtt, amely a legközelebbi napokban tartja
ülését, egy Magyarországot érdeklő kisebb kérdés szerepel, amelynek letárgyalásánál szűkség
van a magyar pénzügyminiszter jelenlétére. Korányi visszatérésével újból aktuálissá válik a
párisi követség kérdése is. Mint a pénzügyminiszterhez közelálló helyről értesülünk, ebben
a kérdésben ezidöszerint még nincsen döntés,
a kormány szeretné megnyerni Korányif, hogy
továbbra is tartsa meg a pénzügyi tárcát, a
pénzügyminiszter azonban még nem határozott.

A h o r v á t k ö z t á r s a s á g i p á r t gyűlése.
Belgrád, szeptember 15. A horvát köztársasági
párt belgrádi gyűlésén kb. 7—8 ezer ember jelent
meg. Macsek, a párt elnöke „Dicsértessék a jézus
Krisztus, éljen a köztársaság" szavakkal nyitotta
meg a gyűlést.
Radics a gyűlés első szónoka Beszéde elején
kifejtette, hogy három cél elérésére törekszik. Ezek
a béke, a szabadság és az igasságosság. A leghatalmasabb európai birodalom, az angol, békeszerető. Ismertette Macdonald genfi beszédét és
megállapította, hogy az angol miniszterelnök ugyanazt mondotta amit ő 20 esztendő óta hirdet, szégyen, hogy a müveit Európában vannak még kormányok, amelyek azt hiszik, hogy fegyverrel lehet
biztosítani a békét. A békét csak
igazságossággal
lehet biztosítani. Az uj európai helyzet —
folytatta —, nagy változásokat hozott Szerbiában is. Végre becsületes, alkotmányos és parlamentáris kormányt kaptunk, amely az európai

demokrácia és pacifizmus

jegyében alakult meg.

Ma már megvan a lehetőség arra, hogy
a horvát nép becsületesen megegyezzék a szerb

néppel. Ugy keli dolgozni, hogy együtt mehessünk
a szerbekkel és a szerbek együtt haladhassanak
velünk. A mi célunk az, hogy megerősítsük a politikai kapcsolatot a szerb testvérnéppel. Ezt a
munkát be is fogjuk fejezni.
Kifejtette, hogy pártja politikájának végső célja
a parasztállam megvalósítása. A párt horvát szábort és országos kormányt kiván Zágrábban, amitől nem fog eltérni. A horvát szábor fogja megoldani a földbirtokreformot. A mi programunk —
mondotta — ideális. Számadásunk van Olaszországgal. Lehet, hogy le is számoltunk volna
vele, ha csak egy lépéssel is tovább megy s két
nap alatt készen lettünk volna vele.
A gyűlésen résztvevő tömeg a legnagyobb rendben oszlott szét.

Európában ma nagyobb okok vannak háborús ö s s z e t ű z é s r e . . .
London, szeptember 15. Az „Observer" Gorvin tékeny része olasz rabiga alatt maradjon, viszont
ismert publicista tollából vezércikket közöl ezen i Bulgária részére az Égei-tengerhez való kijárás
cimen: „A béke szelleme". A cikk azt mondja, feltétlenül szükséges és nem lehet elképzelni, hogy
hogy a kölcsönös segélynyújtásról szóló genfi a magyar faj megmaradjon a szétdaraboltság
egyezmény
teljesen
elhibázott. A
háborús jelenlegi állapotában. Európában ma nagyobb
fegyverkezések korlátozását sohasem lehetett a okok vannak a háborús összetűzésre, mint voltak
genfi tárgyalásoktól várni. A világbéke előmozdí- azon okok, amelyek annak idején a világháborúra
tása ezen az uton illuzórikus, miután a javaslat vezette. Néhány uj országban a nagyszámú kisebbnem tartalmaz leszerélési feltételeket; bár annak- ség elnyomatása miatt a helyzet kevésbé stabil,
idején Ausztria, Magyarország, Németország és mint amennyire azt feltüntetni szeretnék. Ennek a
Bulgária országaiban drasztikusan végrehajtották, problémának a megoldását akármilyen nehéz is
legyen az, meg kell találni. Ez a megoldás el is
Törökország azonban sikeresen visszautasította.
A genfi értelemben való leszerelés csak a győz- érhető, ha a térképeken a különböző szörnyűsétes államok elismert fegyverkezésének egy taka- geket megszüntetik. Ha a legközelebbi idő alatt a
rékosabb rendszere volna. Az uj térképeket a győz- nyers és igazságtalan békeszerződések kiegyenlítesek rajzolták és az általános érdekkel szemben tésére nemzetközi itélőszéket nem küldenek ki,
minden győztes érvényesítette a saját követelmé- akkor semmiféle béke és lefegyveikezés nem lehetnyeit. Nem képzelhető el, hogy a tiroliak jelen- séges.
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A z osztrák költségvetés a Nemzetek Szövetségének konferenciáján.
Genf, szeptember 15. A Nemzetek SiövetÍégének pénzügyi bizottsága, amely napok óta
az Ausztria kérésére ídandó válasz jelentés kidolgozásával foglalkozik, befejezte munkálatait.
Mint bire jár, a bizottság az államháztartás
költségeinek fedezése tárgyában teljesíteni fogja
az csztrák nemzetgyűlés kérését és 350 millió
aranykoronáról 495 vagy 500 millióra fogja
emelni a költségeket. Amint a Nemzetek Szövetségének az ellenőrzését illeti, arra a javaslatra, hogy a közigazgatási és adóügyi reformok folytán
az
előfeltételek meglesznek,
a
bizottság
jelentése
kilátásba
helyezi,
az ellenérzés fokonkénti csökkentését, illetve
megszűnteiété'. A jelentést átadták az itt idéző
osztrák kiküldöttnek, aki azt hétfőn a bizottságnak adj i át.

A közgyűlés II. bizottságának (tcchnikai szervezet) hétfő délelőtt tartott ülésén Henri Bergson
francia filozófus amellett szállt síkra, hogy fogadják el a francia kormánynak azt az ajánlatát, hogy a szellemi együttműködés nemzetközi
intézetét Franciaország költségén állítsák fel és
a bizottság rendelkezésére bocsássák.
Murray
angol delegátus rámutatott annak a
feltételnek a szükségességére, hogy a létesítendő intézet nemzetközi jellegét már eleve
garanciákkal biztosítsák. Ez irányban számos
indítvány! terjesztett elő, amelyek többek közt
azt célozták, hogy az intézet veze'ése Genfből
történjék, még pedig közvetlenül a Nemzetek
Szövetsége titkársága utján. A határozati javaslaton a vitát folytatják.

A képességvizsgáló laboratórium.
Budapest, szeptember 15. A Gyáriparosok Országos Szövetsége és a Magyar Vasművek és
Gépgyárak Országos Egyesülete a tavaszon Budapestre hivta dr. Mocde Walter német professzort,
a charlottenburgi technikai főiskola pszichotechnikai laboratóriumának igazgatóját, aki a képességvizsgálat módszereit két nagy előadásban ismertette a műegyetemen. Kifejtette, hogy a képességvizsgálat egy uj, modern ismeretág, amely a
pszichológia és a fiziológia tudományának eredményein épül fel s amely két nagy szociális probléma megoldását teszi lehetővé: a
tudományos

pályaválasztási tanácsadást és az okszerű munka-

erő kiválasztást minden elképzelhető foglalkozás
számára. Miután a külföldön, nemcsak Amerikában, hanem Európának is csaknem valamennyi
országában már sok százra megy az ilyen képességvizsgáló laboratóriumok száma, felmerült a
szüksége annak, hogy ezt az uj intézményt hazánkban is a nyilvánosság szolgálatába állítsuk.
Ezt a célt szolgálja az a képességvizsgáló laboratórium, amelyet Mocde professzor egyik magyar
tanítványa, Bálint Antal Budapesten, a Józsefutca 33. szám alatt megnyitott. Az uj intézet vezetőjétől a képességvizsgálatra vonatkozóan a következő információt kaptuk:

Négy politikai gyilkosság

Valódi angol,
német és cseh
férfi és

50 százalékánál több kénytelen fiatal korában
helytelenül megválasztott foglalkozását megváltoztatni.
Most folynak a tárgyalások arra nézve is,
hogy a képességvizsgálattal kapcsolatban mindenki
orvosi vizsgálat alá is kerüljön, mert ez a két
szempont egymástól teljesen függetlenül jön tekintetbe az életpálya helyes megválasztásánál. A
laboratórium, amely naponkint délután 3 és 6 óra
között van munkában, minden megvizsgált egyénnek személyi lapot ad, amely különböző képességeinek fokát grafikon formájában tünteti fel. A
vizsgálat egyik része csoportban történik, a műszerekkel végzett vizsgálat azonban mindig egyénenkénti. Az egész vizsgálat két délutánt vesz
igénybe.
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Szófiában.

Szófia,
szeptember 15. Górna Daumajában
pín'eken megölték Aleko Vasiljevet, akit mindenfelé Aleko bisának neveztek és Aíhanasev
tarta éko3 ezredest. Mind a kettő ismert nevü
macedón politikus és a macedón autonóm szervezet két legtekintélyesebb tagji volt. Stombaton délben Szófiában az utcáa meggyilkolták
Szlavkov Kobacsevet,
egy macedón származású
ügyvédet és Radjimov
kommunista szobranjeképviselőt, aki a szobranjéban Petkov kommunistaveze'ő utóda volt. Mind a négy gyilkosság
tetteseit elfogták, de nevüket a vizsgálat érdekében titkolják.

n ő i

szövetek,
valamint

b é l é s á r u k

közvetlen a gyárosoktól
raktárunkra beérkeztek.
Elsőrendű ízlésünk és m i n ő s é g e i n k r ő l
vételkölelezetiség nélkül kérjük meggyőződést szerezni.
iso

S c h a t z №3. F i a i
Szeged, Kölcseu-utca. 4. Telefon 818.

Szőrme- és sziicsáruk

I S . O O O K . Kapható egyedül: rRANKL ANTAL

gyógyszertárában Felsőváros, Szeged, Szt. György tér.

szőrmekabáfok méret és divat szerint, mindenféle
alakítás, szőrmék átfestése szavatolással, szolid árak,
elsőrendű munka
296

A laboratórium megvizsgálja az egyénnek fizikai és szellemi munkaképességét és pedig az évtizedes tapasztalatok alapján legjobban bevált
módszerek alapján. Ma már minden vitán felül
áll, hogy a helyes pályaválasztás a képességek
tudományos megállapítása nélkül el nem képzelhető. így a laboratórium felállítása egyik fontos
támasza lesz azoknak a szülőknek, akik gyermekeik jövőjét igazán a szivükön viselik és nem
akarják azt megkockáztatni, hogy a fiatal kor
legdrágább évei céltalan tapogatódzásokkal pazarolódjanak el. A statisztika szerint az emberek

KOVACSNE

CSERÉP

Furcsa népség.

A Sápadt Grófnőnak megvonaglott az arca.
— Maga akar engem kifizetni, evvel a pénzzel akar engem maga kifizetni ?
Bite Ganci hallgatott.
A szobrász öklével az asztalra csapott.
— Ennyi hűhó egy kis rongy pénz miatt.
Előbb az volt a baj, hogy kevés volt, most az
a baj, hogy sok van!
— Helyre uraim és hölgyeim . . . a sör
már megmelegedett —
szólt panaszosan
Julcsa néni.
— Sör melegszik, szív hidegszik — szavalta
Zsiráf.
Bite Ganci zsebre vágta a pénzt s karját
nyújtotta a Grófnőnak. Leültek. Csak ketten
álltak még egymás mellett a szoba közepén:
Oliva és Csőrffy. Olíva a kalapját tette fel,
Csőrffy is vette a hegedűjét.
— Pityu, Pityukám . . . maradjanak — szólf,
hol a lányra, hol a Grófnőre pillantgatva esdő
tekintettel Julcsa néni.
A Grófnő visszafordult s ránézett a leányra.
— Ez a kalap is belekerült húsz forintba,
mint egy fillérbe.
Olíva egy lépést telt előre a Grófnő felé s
csendes, közömbös hangon megszólalt.
— Csak azt akarom kérdezni, hol adjam
át a pénzt? A varrodában, vagy a lakásra
vigyem a nagyságos úrnak?
A Sápadt Grófnő pillanatig meredten ült a
helyén, azután felugrott, karonfogta a lányt s
élénk taglejtéssel a fülébe sugdosott. Olivának kicsillantak apró, fehér fogai.
— A Grófnő most a társaság felé fordult,
széles mosolyra nyílt a szája, kacagott, nagyon
jókedvű volt.

Irta: Réti Ödön.

(5)

— Persze — folytatta a Grófnő könyörtelenül — kiöltözködik, hanem a kétszáz korona
azért otthon van.
— Ollhon van — ismételte meg Olíva.
Úgy, otthon ? Persze maga azt hiszi, hogy
én nem tudom, hogy maga három nap óta,
mióta a pénzemmel eltűnt, a házuk tóján sem
fórt.
— Ismét megragadta a lányt.
— Előteremtse nekem azl a pénzt I
Egy tányér esett le a padlóra, uiána kés,
villa csörömpölve...
Csőrffy Pityu kelt fel a helyéről s a félénkség és az elszántság ki nem egyensúlyozott
mozdulataival a Grófnő elé lépett.
— K é r e m . . . én vettem a kisasszonynak
ezt a ruhái s a kétszáz koronát a kisasszony
holnap meg togja fizetni... erről kezeskedem!
— Maga? — Fitymáló tekintettel mustrálta
végig a fiatalembert.
— Én I — felelt Csőrffy s akkor mintha
megdöbbent volna a merészségen, a vállalt
kezességen ennyi ember előtt, vörös arccal,
összeráncolt homlokkal, gondolkozva állt egy
pillanatig, aztán mintha önmagát akarná megnyugtatni, megszólalt:
— Eladom a hegedűmet.
""""" Adflflö

Most Bite Ganci is odajött.
— Fölösleges barátom — szóll —, ezt egyszerűbben is elintézhetjük. — Elővette tárcáját. — Itt a kétszáz korona.

fehérnemű szalonja

hozott

SÁNDOR

Kálvin-tér 2. szám.

izücsmeilernél
(Református-palota.)
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anyagából

is elvállalja férfi és női fehérnemük
készitését és himzését. Modern
kivitelű kész fehérnemük állandóan
kaphatók. Kelemen-utca 11, II. 17.

N01 KALAPOT
a legújabb modellek után
bárkinél olcsóbban formáz

B e r é n y i 9 kalapipar
Bécsi-körut 10.

2ii

Tisza L.-kőrut 48.

— No, magukat jól megtréfáltuk, — szólt
— Aaaa, — hangzott tompán, alig hallhatóan. Mintha kacagásfelhőből csendes nevetéseső szitálna.
A Sápadt Grófnő folytatta:
— Ez jól sikerült, ugyebár? Ez kitűnően
sikerült, nemde ? És szerfelelt élénken beszélt
tovább:
— Ezt jól csináltuk ugyebár? Mi már régen összebeszéltünk a kedves kisasszonynyal, hogy majd Julcsa napkor megtréfáljuk
magukat, ugye kisasszony?
— Igen, igen — felelt Oliva.
— Nahát mondhatom, pompásan sikerült
— folytatta a Grófnő. Nevetett, kihúzta a tüt
a lány kalapjából, levette fejéről, simítgatta
a haját s még folyton nevetve a helyére vezette. Oliva leereszkedő hanyagsággal engedte
magát leültetni.
— De ilyet I — szólt Julcsa néni — ez
igazán j ó vicc volt.
— Fejedelmi vicc . . . g r ó f n ő i . . . sápadt
vioc . . .
A nevetés kitért s aorkánszerűen tombolt...
Julcsa néni kirakosgatta a kosarat. Szalámi,
szárdinia, vajas szeletek, befőttek, sütemények,
déligyümölcs, sajt s minden j ó egyebek kerültek napvilágra.
— Hurrá 1 — dörögte a szobrász — mennyi
drága időt elpocsékoltunk . . . pukkadj meg
Lucullus . . . hölgyeim és uraim, utánam háromszor: a Sápadt G r ó f n ő . . . hipp, hipp, hurráL.
Rávetették magukat az ételdombra. Kuglerre
kaviárt kentek, szalámit csokoládéval ettek,
datolyát olajba mártogattak.

SZEOE D

1924 szeptember 16.

Polgárháborúról beszélt
egyik szegedi é b r e d ő v e z é r .
Szeged, szeptember 15. (Saját
tudósítónktól.')
Oles plakátok kiatá'ó hangjára a szegedi ébredők vasárnapi gyűlésén mégis megjelentek
vagy hat-hitszdzan
a Korzó Mozi nyáii helyilégében, ahol ez ébredők tiltakozni kívántak a
szociáldemokraták ¿link agitációja ellen, valójábsn pedig hangos hibtmtil'ető
gyűlést tartottak. A gyéren megtelt padsorok között
jobbára állami alkalmHOttak jelentek meg,
valamint egy egész sereg cserk'sz-fi'u. Feltűnést keltett, hogy a hallgatóság kőzött sok
szervezett munkás is mesie'ent, akik harsány
kicagásssl hallgatták a siónokok szép szavait,
de még a legnagyobb uszi?á;oknál is megőrizték mindvégig hidegvérüket.
Dr. Dobay
Qyula nyitotta meg a gyűlést,
aki a következő szavakkal kezdte beszédét:
— \ Mindenható után szeretett kormányzónkban van minden bizalmunk I
Javaslatára a gyűlés táviratilag üdvözölte a
kormányzót. A fiz év előtt megkrzdődölt bábomról beszél ezután, tmelybe szerinte minket
belekényszeritettek.
— Minket nem a külső ellenség — mondotta —, hanem a belső győzött le. Nem merítik sohasem hinni, hogy azok, akik betolakodtak ide és itt bajiékot kaptak, kicsavarják
a kardot kezűnkből. Hiszen rongyosan, piszkosan, kiéhezetten Jöttek ide és itt mindent
kaptak 1 ö k mutatták meg az ellenségnek a
haza nyitott kapuit, ők az okai annak, hogy
mindent elraboltak innen 1 Amit az ellenség
nem tudott elvinni, azt ök kaparintották magúihoz 1
— A szegedi nép metszette el a paraziták
uralmát — folytatta — és mikor ez megtörtént, azi hittak, hogy azok vezekelni fognak,
megbu|nak odúikban és ehelyett megint belekeidtek átkos munkájukba.
Bizton modom,
el kell következnie a végső
leszámolásunk!
— A banditák ismét dolgoznak már és ez a
tény egy uj októberi forradalom jelenségei. Ezt
a munkát nem tűrjűk tovább, oda kell dörögnie a szegedi népnek, hagy elég vtil a
nemzetgyilkosokból
l Ók azt mondják, nem
akarnak háborút — mi azt kiáltjuk, nem akarunk bolsevistát iáfni I
Batló István következett ezután, aki másfél
óráig olvasott fái cikkeket a Népszavából
és
igy akaratlanul hatásosan agitációt tartott az
örök béke és a szocializmus gondolata mellett.
A szociáldemokrata párt husz év előtti programját ismertette, amely már akkor kijelen—

—

—

A Sápadt Grófnő egy csomó bankót dobott az asztalra.
— Szomjas vagyok fiúk l
Egykettőre pezsgős palackok durrogása tarkította a múlatás zaját. Olíva odahajolt Csőrffyhez:
— Ugye jó tréfa volt ? El is feledtem
megköszönni, hogy maga mennyire a pártomra kelt. Vagy talán kitalálta, hogy az egész
csak tréfa.
Csőrffy teleöntötte a lány poharát és mosolygott. A lány folytatta:
— Hátha igaz lelt volna, eladta volna a
hegedűjét ? Megér ez a hegedű száz forintot?
— Még többet is — felelt Csőrffy —, nekem felér az egész világgal.
— Muzsikus maga ?
— Szeretek hegedülni.
— Úgy értem: a muzsikálás a maga mestersége ?
— Nem, festő vagyok.
— Csakugyan, hisz ezt ki is találhattam
volna.
— Miből ?
— Mikor a szanatóriumban volt, le akarta
festeni azt a szép urat.
— Csakugyan.
— Mondja kérem, mit gondolt maga az
előbb ?
— Mikor?
— Mikor az a veszekedés v»lt avval a
hölggyel.
— Akkor? . . . Csak azt, amit maga.
Sértődötten fordult el tőle a lány . . .
(Folytatjuk.)

tette, hogy a vallás
magánügy!
A
Népszava
cikkeit i «merteti, majd kijelenti, hogy ez az
agitáció,
amelyet
a szociáldemokraták
most
csinálnak,
nem más, mint propaganda
az antimi'itárizmus
és a köztársaság
érdekében. Majd
biztos értesülései alapján közölte, hogy a szocialisták békegyüléseit a moszkve•
internacionálé
rendelte el.
— Eithetetien — folytatta tovább —, hogy
ilyen agi'4ciót bűnteMenfll lebit ebben
országban csinálni I
A tanfe'űgyeiő ezután megállapított?, hogy
a háborúnak tulajdonképen Anglia f . okozója
és a monarchia — teljesen ártatlan.
— Nyilvánvaló ezek után, hogy minden nyomorúságnak
a szociáldemokraták
az okai! Ezután Balló égést lapszemlét tartott a Népszavából és erelyes hangon megtorlást
követelt
ezért a cikkekért. A legaljasabb nemzetgyalázásnak tartja a Népszava
szep'emberi cikkeit.
Majd végűi kijelentette, hogy a
szociáldemokraták most ássák
a második
sirt
Magyarországnak.
Ezután a határozati javaslatot olvassa f3l,
amely ugy kezdődik, hogy több ezer tőnyi közönség
hozta
ezt a javaslatot...
Kínos derültség fogadta ezt a nagyhangú kijelentést,
hiszen köztudomásu,
hogy a Korzó Mozi
nyári
helyiségébe alig
férnek
többen másfél
ezernél
—- és a három padoszlop
közül a
hallgatóság
csupán
a legkisebbet
foglalta
el...
Voltak
legalább 600—700-an.
Az ébredők határozati
javallatának azonban, amelyet Pestre is fölküldenek, demonstrálni kell 1 . . .
A határozat Javaslat egyébkéit kimondj«,
hogy a tizenkettedik
órája
ütött a belső ellenség megfékezésére.
Fölkéri a kormányt, hogy a
szocialisták háborúellenes agit'ciójlt minden
eszközzel fékezze meg és vonja őket fzlelősségre a legnagyobb kiméleilenséggel. A javaslatot megküldték egyébként a miniszterelnöknek.
A következő szónok dr. Tóth
Imre volt.

3
Először is a szabadkőműves, liberális, szocialisfa boszorkánykonyháról beszél. Eiután az
internacionalista zsidó ifikéről besző', amelynek az eszközei — a szociáldemokraták. Később kije'enti, hogy ö azért nem haragszik a
szocialistákra, de megköveteli főlűk, hogy hazafiak és vallásosak legyenek.
— Nem akarunk mi osztályharcot — folytalla —, kuruc-Iabanc harcot, de akarunk vallásosságo', tekintélytiszteletet és hazaszeretetet.
Amit most a szociáldemokraták csinálnak —
az hazaárulás I
Nafc/magysrországról b:szél ezu'án, majd kijelent, hogyha máskép nem lehet, akkor
háborút is okarunk!
Az öröK béke, az csak egy
— utópia . . . A hiborut csak háborúval lehet
megszüntetni. A háboiu ronbol, de megtisztítja
a l e k ö t i Mijd beszédét ezzel végzi:
— Akár a belső, akár a külső ellenséggel
siemt^n mi íudank harcolni 1
Korom Mihíly következelt ezután. A vallárosság és a rr unka mentik meg a hazát. A betolakodottakat
ki kell dobni ebből az országból, mindenáron erre kell törekedni. Hiszen
azok csak rombolni tudnak. Nagy páthosszal
feje.te t i beszédéi: Ezt a háborút pedig el
nem kerülhetjük l
A nagyszámú szónok sorában Schmidt
Ferenc műüelyfőnök, a jól ismert ébredő-vezér
volt ez utolsó/ akinek beszéde iskolapéldája
volt a Sörház-utcai szomorú cse?egéseknek.
Először a jövendő háborúról beszél, amely
szerinte a gázok háborúja
lesz. Negyven bombává el lehet majd pusztítani egész Szegedet.
Majd rátér a szocialisták bákegyűléseire és
ezeket mondja:
— Nem fogjuk tűrni, hogy ilyen gyűléseket
tartsanak, h i nem hallgatnak el, hit majd a
gyomrukba
tiporunk!
Ha kell, még polgárháború árán is le fogjuk
tiporni
azokat,
akik
Ilyeneket mernek
hangoztatni!
Végűi még kijelentette, hogy addig békesség
Európában nem lesz, mig vissza nem állítják
Szent István birodalmát.
Dobay Qyula zárta be a gyűlést és az elmondottak után még a Szózatot is elénekelték.
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H m u n k á s o k föl a k a r j á k m o n d a n i
tizenegy h ó n a p j a é r v é n y b e n levő i n d e x e t .
Szeged, szeptember 15. (Saját
tudósítónktól.)
Köztudomásu, hogy az elmúlt év októberében
a szegedi munkások, valamint a munkaadók
közösen a tercelő munka biztosi'ás*, valamint
az örökös bérharcok kiküszöbölése érdekében
abban állapodtak meg, hogy a hetibéreket ezentúl az úgynevezett szegedi 'ndexrendszer alapján fogják fizetni. így most már idestova egy
esztendeje lesz ét vényben et a rendszer és ez
alatt a tizenegy hónap alatt a leginkább esetben kellett a munkásoknak bérharcot kezderi.
A hetibéreket ugyan's mindenkor a heti dráguláshoz arányítva állapították meg és igy a munkabérek mindig lépést taitotpk a közszükségleti
cikkek árainak emelkedésével.
Elégedetlenségek csak a legutolsó hónapok
alatt kezdődtek a munkásság körében, amikor
is megál'ott a hónapokig rohanó drágaság és
igy természetesen a munkát étek sem emelkcd
tek. Néhány hete azonban e«yes árucikkeknél
némi olcsóbbodás é?7'elbe'ő és mivel ezek lényeges számú egységgel vfsznek részt a rendszerben, az index bizonyos sülyedést
mnlatoit,
aminek az lett a következménye, hogy bizonyos
százalékkal leszállították a munkabéreket. A
munkásság ezt némi izgalommal fogadia és
helytelennek tartotta a bércsökkentést azzal az
indokolással, hogy egyes cikkek
olcsóbbodásával
még nem lett könnyebb
a megélhetés
és igy
teljesen indokolatlan a bérleszállitás.
Ebben a kérdésben már többször indult meg
tárgyalás a munkásság képviselői és a munkaadók szövetsége között, de ezeknek nem lett
semmi eredményük. Legutóbb is 350 ről 340-re
csöken'ették az indexet az árak alapján. A munkások ezt a tiz százalékos redukciót rem akarták tudomásul venni, mig most komoly
jormában merült föl az a terv, hogy inkább
fölmondják az egész fizetési
rendszert.
Értesülésünk szerint a munkások csak abban
az esetben tartják tovább is ezt a rendszert, hs'
a tiz százalékos
redukciót
korrigálják,
Illetve
ha ismét 350-es index alapján kapják
béreiket.

Ezenkívül azt is kívánják a munkások, hogy
bérredukció a jövőben csak akkor
történhessen,
ha a munkabérek
már elérték a békeparitást. A
munkásoknak az az álláspontjuk, ha a munkaadók szövetsége ezeket a kívánságokat nem
honorálná, akkor rövid terminusra fölmondják
az indexet. A munkabéreket pedig minden
munkaadónál külön fogják kiverekedni.
Ebben az ügyben döntés még nem történt,
már most azonban meg lehet állapítani, hogy
ha az index rövidesen megszűnne, ismét igen
nehét helyzet kezdődne. Megkezdődnének ismét
a kínos és sokszor nehéz bérharcok, a termelő
munka ismét megnehezedne. A tiz százalékos
diffírenra nem olyan najy, hogy azon ne lehetne segíteni a [tárgyalások folyamán, hiszen
a béreknél ez alig jelent két százalékot. Kétségtelen, hogv a munkásoknak olyan béreket
kell megállapítani, amelyből fedezni tudják kiadásukat, kétségtelen, hogy a
munkdsnyomoruságot végre meg keli szüntetni, tisztességes bérek alapján,
de a közeledő tél előtt nem lehet
egy bizonytalan jövőbe menni. A differenciákat
ki lehet korrigálni éa akkor az indexrendazer
ismét bivent fogja megmutatni a drágasághoz
arányos muflksbérskrt.
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A Radics-párt

résztvesz

a jugoszláv k o r m á n y b a n .
Belgrád, szeptember 15. Azok után a hosszas
lárgyalások után, amelyet Davidovics miniszterelnök és a horvát parasztpárt vezetőségei között
folytak, ma már kormánypárti körökben végleg
rendezettnek látják azt a kérdést, hogy a horvát
parasztpárt képviselői résztvesznek a kormányban. A Radics-párt Zágrábban tartott ülésén
egyhangúan elfogadta Radicsnak azt a javaslatát, amellyel hozzájárul a résztvételhez és a
pártvezetőket megbízta, hogy a kormánnyal
megáll? oodjék a tárcák számának és kijelölésének ké désével.

SZEGED

1924 szeptember 13.

Utazás Budapesttől

Modern magánházat, ¿¡Síi

héza*. bérpalotát,föld és szöltfbirtokokat,
Trient, szeptember 15. Félőt mult és már a legeseket a magyar katonák csinálták. Ók vol- házhelyeket,
berendezett üzleteket, lakasokat, pénzvonat folyosói is leTe vannak utasokkal, pedig tak itt először 1915 juntusában, az ő vérük
k ö l c s ö n t mindenkor H Á w a M
OÍSZ- ln|<
az Ötórai indulásig még bizonyára sokan érkez- hullott először ezekért a kövekért, amelyek előnyösen közvetit
H i e * C » " f0r|. Irodája
S z o j t d , Bástya-utca 19
nek. Az utasok hatvan százalékának kezében a izámtabn gyermeknek szerető édesapját temet2
Telefon 16—72.
menetjegyiroda vörös füzete, amelyben az olasz ték maguk alá. A nagy, széles és betonos (Bohn-sörcsarnok mellett.)
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határig szóló jegyek vannak. A másik negyven árkokat már az olaszod készítették, mikor az
százai* k orvos és Siőf kra utazik az orvosi osztrák-magyar hadsereg feladta az első á'Iákongresszusra. Olyan jóleső érzés annyi utast sokat. Ezek az árkok biztos fedezetet nyujtotlátni, aki mind nrgysr és aki mind Itália kék tf k az ágyúgolyók ellen. Van kö:öltük három
és nászajándék dísztárgyak
ege alá menekül a szomorú magyar ősz elől. méter mély is. A legtöbbjük két, két és fél
üveg-porcellán és fémből
ö t órakor, mikor a vonat megkezdi futásá, a méter mély. Hs a tetején fel is robbint a
nagy választékban
folyosókon lehe'etlen megmozdulni és ez a gránát, a fenekére nett jutott abból egy szimeglepő olcso
árakon.
zsufo' ság Kelenföldön még fokozódik, ahol lánk se.
valóságos háborús emlék e'evenedik meg a Itt most lehet látni, mii jelentett a pergőtüz.
vonat megrohanásával.
Nagynehezen ujabb Kerek, kicsi és nagy gödrök sorozata, tele
96
kocsit kapcsolnak és rohanunk tovább délre,
világítási üzletében Kő csey utca 4.
millió és millió apró körekkel, amiket a gránát
ahol még nem hullsnak a fákról a megsárgult
Klrtkfttaim megtekintéséi kérem
kiszakitoH a földből. Vannak olyan mély árkok,
leve'ek. Fehérváron alig szállt ki valaki, ellenmint egy ember. Vagy az olasz huszonnyolc»,
ben felszálló még mindig akad. Lepsény után
vagy az osztrák-magyar harminc és feles hagyta
az a'konyatban elénk tűnik a Bala'on és a vonat
i't borzalmas emlékül. Dr5taksdály ninct sehol,
Hétfőn délután morfiummal
nemsokára berobog Siófokra, ahol ember ember
hátán tolong a perronon és ünnepélyes fogad- összeszedte a környékbeli lakosság kerítésnek.
megmérgezte magát egy fiataltatásra készülnek. Szónoklatok hangzanak el, Megrozsdásodott konzervdobozok hevernek szerteszéjjel,
néhol
egy-egy
csajka
sok
lyukkal.
Derékember a Tisza-szállodában.
amelyben üdvözlik a magyar orvosok reprezentánsait és az ünnepélyes kereteket valahogy kissé szíj és bakancidarabok, sátorlap maradványok
Szeged,szeptember 15. (Saját
tudósítónktól.)
lerontja a gyertyafény, amellyel ebben a pilla- mindenütt. Az egyik lövészárokban láttán egy
Hítf5n délután a Tisza-szállodában öngyilkosbakancsot,
amelynek
fele
hiányzott.
Másik
fele
natban a siófoki állomási világi ják. Há-om nap
ságot követett el egy huszonnégy éves fiatalelőtt elromlott a villanytelep egyik gépe és a ott hevert, nem vitte el senki. ÉJ nagyon sok
ember. Azonnal rendőri bizottság szállott ki a
a
fel
nem
robbant
gránát.
Csodálatos,
hogy
siófoki kaszinóban gyertyafény mellett osztják
helyszínre,
majd mikor a mentők is megérkezszét a kár yát és a fővárosi orvosok, egye'emi nem szedik össze. U^y látszik, ez hozzátartozik
leh,
már
csak
a beállott halált konstatálhatták.
a
hü
fotográfiához.
Emberi
csontok
nincieiek
professzorok gyertyafények mellett tartják meg
sehol. Egyáltalán az az impresszióm, hogy a Erről az ügyről a Szeged munkatársa a követnyári kongresszusukat.
temetőket is gondozza valaki, mert minden síron kezőket jrlentheti:
A vonaton mos' már kényelmesebb az u azás. kivétel nélkül akár olisz, akár magyar, caeh,
Délután hit óra körül egy jól öltözött sáromán vagy osztrák, friss liliom nyilik.
A folyosók megrí kulnak és mindenki készülődik
padt fiatalember jelent meg a Tisza-szálloda
az éjszakai nyugalomra. Jön az útlevél és vámA hegyoldal hirtelen meredekké emelkedik és előtt. Többször benézett a kapun, majd föl és
vizsgála», udvarias és előzékeny keretek között ezt a részt még meg kell másznon, hogy lás- alá járkált előtte, mintha várna valaki). Fél óra
keresztül esünk rajta. Nsgyksnizsán elbucsuzunk
sam, mi van a túloldalon. Ez a mászás azon- múlva bement a szállodába és a portástól szoa magyar vasutasoktól, Murakereszturon már ban igen nehéz, mert ezt a részt is pergőtűz- bát kért. A portásnak feltűnt, hogy ninc« nála
szerb vonatvezető veszi át a mozdony gépezetét zel látták el az olaszot és így nincs egy kő semmi csomag, amikor is a fiatalember azt
és Kotoribi ől Postumiáig várakozásokkal telik amelyikre ha rálépek, megtartson. Mindegyik le mondotta, hogy utazótáskája még az állomáson
el az idő legnagyobb része. A szerbek Kotoribiakar rohanni velem a völgybe. Nagynehezen van. A bejelentőlapra ezután a következőket
nél elveszik az útlevelet és a csak a határnál mégis sikerűit keresztül vergődnöm ezen a irta: ,Stiger
Ferenc 24 éves gyógyszerésztanadják vissza, nehogy valaki leszálljon akkor, pergőfüies szakaszon is felértem a magaslat hallgat?, nagyváradi illetőségű, Debrecenből
amikor csak 10 dinárt fizeett a vizumürt. tetejére. Jobboldalon, messze Nabrezina tor|át
jött Szegedre". Ezután mindjárt fölment a II.
Lyubjanánál, a régi Laibacfonál hozzánk csatol- látom, elöltem a völgykanyarulatban Jimiano
emelet 52. számú szobába. A szálloda fokoják a bécsi kocs kat és rohanunk tovább, Olasz- is lent, a ka'Ianban temető, apró keresztekkel.
zott zajában n:m figyelték tovább a fiatalország felé. Postumiában rengeteg a kiránduló
Elindulok, hogy megnézzem kik alusszák itt, embert, aki bezárkózott szobájába.
Trientből érkeziek, mert az olaszok Adelsberg messze idegenbei örök álmukat. Lefelé nagyA szálloda szobslánya délután öt óra tájban
barlangjait olcsón mu ogatják a kirándulóknak. szerű lépcsőül szolgálnak a bslonirozott lövészKülOn vonatok jö'.fek Triesztből és retourjegy árok lőrése: és a!ig nébány pere múlva rá- szokásos munkája közben be akart nyitni az
négy lírába kerül. Pedig az ut gyorsvonaton kanyarodok arra az útra, amely a temető kapuja 52 es szobába is. Az ajtó azonban be volt
több mint egy óra Trieszttől Az olaszok, ha
felé vezet.
Ut György. zárva. Mikor pedig többszöri kopogtatásra senki
valamit közkedveltté akarnak tenni, akkor azt
sen jelentkezett, a szobalány erőszakkal kinyimindenki ré zére hozzáférhe ővé teszik.
totta az ajtót. S'éger Ferenc ekkor az egyik
Perfekt m a g y a r
é s n é m e t
széken ült eszméletlenül
Az asztalon egy daA vámvizsgálatnál az olasz vámőr megnézi
rab papír, mellette egy morfium pravaz. A paaz útlevelemet és mikor látja, hogy ujságiró
píron néhány kusia sor állott:
vagyok, rá t kar beszélni, szálljak ki Postumiában,
aki a gépírásban is teljesen jártas,
nagyszerűen fogom érezni magam és majd este
„Stabad akaratomból haluk meg, senki sem
utazok tovább. Alig birtam szabadulni vendégk e r e s helybeli
kényszeritett reá. Régi íz'ndékom itthagyni az
szeretee e ől. Már kezdtem bánni, hogy BudaAjánlatokat n Német gyorsiránö'
jeiigére a kiadóba.
életet. Egyetlen kérésem, hogy sriíemet szúrpesten az olasz konzulátuson a vizumot ingyen
ják át."
adták. Ugyanis újságíróktól nem fogadnak el
A rendőröm» mofinmmérgezést állapított
vizumdijat Nagy betűkkel irták bele az útlevélbe,
meg,
valószínűleg a szerencsétlen fiatalember
hogy diitalan Persze ez feltűnik mindenkinek,
régi
gyógyi
hatatlan fce'egsíge miatt határozta
h
ap
akinek kezébe ketül az u levél.
el magát tettére. S'éger Ferenc holttestét a törP
a
Az adelsbergi barlangok megtekintésétől ez
vényszáki bonc'ani intézetbe szállították, a rendalkalommal megkímélt a sors és Nabrezina
őrség pedig megindította a nyomozást, hogy
Tegyen próbavásárlást.
Meggyőződik,
hogy
tartósután az Adria kék vize melle't rohant a vonat
vaj|on
valódi nevet mondott-e be a szerencsétsága. habzása felülmúlhatatlan.
312 Telefon
13—93.
Tient felé, ahol valaha magyar katonák alföldi
l;n fh'alem u er.
nótáitól voltak hangosak a korcsmák szűkre
szabott helyiségei.
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Alkalmi

ffyorslróiiőt,

vállalat.

Hófehér lesz ruhája,
anr Mikszáth Kálmán-utcai
szappanüzletben

A monfalconel lövészárkok.
Monfalcone,
szeptember 15 A vonat uj állomásépület előtt áll meg. Al'g két éve, hogy
elkészült és ez az épület, kőzve lenül a lövészárkok szomszédságában, az ujr^ébredést jelképezi. Végig a vasútvonal mentén ösizelőtt
házak romjai és a városnak ezen az o'dalán
csak ez az egy épület hirdeti, hogy nincs az a
pusztulás, cmti az ember erős karja újból fel
ne építene. A vár^s maga újra élénk. Nyoma
sincs a háborúnak. Amelyik házat kósza ágyúgolyó romba döntött, már felépile ték. Az uj
épületekből meg lehet állapítani, hogy bizony
sok volt a kószs ¿gyugoyó. Cssk a város
északi okialán álinak a romok, a maguk borzai masságában, mini ha figyelmeztetni ak írnák
az erre utazó embereket, hogy milyen vandtlizmusra képes a ludomány.
A vatulv.nal mellett alacsony sziklás hegyek.
Tele megszámlálhatatlan lövészárokkal. Van
olyan fedezék, amelynek mind a két oldalán
lőrések vannak. Ezt közösen, de nem egy időben használta az oeztrák-magyar és olasz hadsereg. Az árkok közül a kisebbeket, a kezdet-

Telefon 11 85.

Korzó Bflozi, Szeged

Telefon 11-85.

Szeptember hó 15, 16, 17-én, hétfőtől—szerdáig:

a legújabb

Gunnar Tolnacs
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Modem dráma 6 felvonásban.
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„O" művészeti
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attrakció

burleszk s a kitűnő

körúton
Pattte

Előadások kezdete: 5, 7 és 9 órakor.
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• V / I C
Kedd. Róm. kai. és protestám
Kornél
I A / I O i é s c. Gőr. kai. Eufémla.
Nap kel 5
<Jra 39 perckor, nyugszik 6 óra 10 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 3, 7 és 9 órakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
Gerle Jenő Klauzál-tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő
Kossuth Lajos-sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre
Gizella-tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged
(telefon 846), Nindl János Petőfi Sándor-sugárut 41
(telefon 777), Nyilassy Ágoston Szilléri-sugárut 11.
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fékezték, Teltsch eszméletlenül, vérében hevert.
Nyomban orvost hívtak, aki megállapította, hogy
a szerencsétlenül járt nagyiparost csak amputáció
mentheti meg. Szegedre telefonáltak, ahonnan még
aznap este megjött egy tanár, aki az amputálást
végrehajtotta. Teltschnek térden fölül levágták a
lábát, majd szombaton felvitték egy budapesti szanatóriumba, ahol most ápolják. Teltsch sorsa iránt
nagy részvét nyilvánul meg.
— Házasság. Lantos Béla igazgató-tanító leánya,
Margit, ma kötött házasságot dr. Rack Kálmán
városi aljegyzővel. A polgári házasságkötést dr.
Somogyi Szilveszter polgármester végezte. Násznagyok voltak a menyasszony részéről nagybátyja,
dr. Buzáth János Budapest alpolgármestere, a vőlegény részéről dr. Rack János üzletvezetőségi
csoportfőnök.

— Országos Gizdakör. Budapes'ről jelentik:
Országos Gazdakör címmel társadalmi egyesület
alakul a mai napon a fővárosban, amely a politika kikapcsolásával nemzetiségi és vallási
Tegnap za] ott le a Korzó Moziban Gunszempontok kizárásával kivánja az ország gazdatársadalmát kulturális és hazafias alapon tömö • nar Tolt ás kiváló filmjének, a „Házasság pokla"
riteni. Az alakuló közgyűlés ma délelőtt folyt le cimfl nagyszabású modern drámának a bea városháza dísztermében és e'nökül idb. Szé- mutatója. A szépszámú előkelő közönség szichenyi Rezső gyöngyösapáti földbirtokost, az el- nülii? megtöltöttea Korzó Mozi termét. £ ménökseg tagjaiul pedig Hentz Károly földbirtokos, nyekben gazdag volt a bemu'ató. A modern
volt nemzetgyűlési képviselőt, Grózer Vince ve- házassági dráma ment volt minden sablontól
zérigazgatót, Szijj Bálint és Vasadi Bílogh György s minden mozzanatában lenyűgözően érdekes
nemzetgyűlési képviselőket és dr. Lányi Mór, a volt, minek következménye az volt, hogy a köGazda Bank vezérigazgatóját választották meg. zönség áhítatos csendben, feszült figyelemmel
— A szegedi reálgimnáziumban a francia kisérte a roppant érdekes dráma fejleményeit.
nyelvet tanítják. Az uj középiskolai tanterv alap- Gunnar Tolnás ebbsn a szerepében egész fejján gimnáziumaink túlnyomó része reálgimnáziu- jel emelkedett felül eddigi összes szerepein. A
mokká alakult át, amelyekben két élő modern „Prometheus"-beli szereplése grandiózus volt,
nyelvet tanítanak, még pedig valamennyi reálgim- emebben az egyszerű emberi indulatok ábránáziumban a német nyelvet, az V. osztálytól kezdve zolója Gunnar. Mégis közelebb esett nekünk
pedig még egy második modern nyelvet, az an- Gunnar ezen ujabb szerepében, közvetlenebb
golt, vagy franciát, vagy olaszt. A középiskolákban volt, hellyel-közzel ott, ahol a meleg érzések
az uj tanterv a most kezdődő iskolai év elején lép húrjait pengette, szivünkhöz szólt. Egész szehatályba. A makói állami reálgimnáziumban az repe nagyon nehéz, de annál hálásabb volt,
angol nyelvet, Szegeden és Szentesen a francia
nyelvet tanítják. A második modern nyelv taní- e melyet direkt őreá irtak. A Nordisk-gyár,
tása az V. osztályban a görög, illetve a görögpótló amely a filmet készítette, csak f'kozta a
Njrdisk-íilmek iránti jó véleményünket, mert
helyébe lép.
mint mindig, a »Házasság pokláival most is
— Kun Béla állítólag Bud«pesíen volt. a legkiválóbbat kaptuk. A pompás előadásban
Budapestről írják: Belgrádi jelentés szerint, a remek Pathé R;vü a látványosságot, míg
amelyet a Bácsmegyei
Napló munkatársa közölt Harrold Lloyd a humort képviselte, igy hát
lapjával, szombat este az egyik belgrádi napi- kiki megkapta a magáét s egy nagyszerű előlap munkatársa találkozott a magyarországi adás kellemes benyomásával hagyta el a Korzó
volt kommunisták népbiztosával, K u i Bélával, Mozi intim termét.
aki két napig Belgrádban tartózkodott. Az újságíró sz utcán felismerte Kun Bélát, aki azt
— A budapesti bombavetők bűnügyének
állította, hogy útközben egy teljes napot töltött tárgyalása. Budapestről jelentik: Márffy és
Budapesten és a moszkvai szovjetkormány dip- társai bünpörének a főtárgyalását dr. Feli Ivor
lomáciai útlevelére! utazik. Szombaton délután tanácselnök november 18 án és az ezt követő
Kun Béla elutazott Párisba, 3nélfeü', hogy a napokra tűzte ki. Tekintet'el arra, higy a főbelgrádi hatóságoknál jelen'kezett volna Eszerint
i tárgyalás keietében nemcsak az Erzsébetvárosi
Budapesten szerdán kel ett volnt tartózkodnia,
Kör e'len elkövetett bombamerénylet ügyét tárazonban ezt nem ludjuk elhinni, mivel Kun
íya'j^k le, hmern a Kohári-utcai törvényszéki
Bála nem először mondana hazugságot és mert
épület, a francia kövelség, Rassay Károly és
lehetetlennek fartjuV, hogy erről a kibivó megMiklós Andor ellen el követe t merényleteket is,
jelenésről a budapesti rendőrség nem tudott
a monstre főtárgyalás több mint egy
hónapig
volna értesülést szerezni.
fog
tartani.
Filharmonikus bérletjegyek 75—250.000 kor. (hat
— I*mét több provokáíás a Nagy Pilhangverseny) a Belvárosi Mozi irodájában átvehetők.
féle rendelet miatt. Budapestről jelentik:
— Teltsch Adolf makói nagyiparost elgá- Azokban a lovagias ügyekben, ame'yek vitéz
zolta egy szekér. Makóról jelentik: Katasztrofális
baleset érte Teltsch Adolf malom- és gőzfürész- Nagy Pál báró ismert titkos rendelete miatt
tulajdonost, a városnak egyik leggazdagabb és jelentkeztek, a közelmúlt napokban teljes eaeSzegeden is jól ismert polgárát. Teltsch gőzfürésze ménytelenség állott be. Ugy látszott, hogy az
udvarán járkált, amikor segélykiáltásrokra lett események befejeződtek ebben az ügyben. Érfigyelmes. A hangok irányába nézett és rémülten tesülésünk szerint azonban ez az eseménytelenlátta, hogy egy nehéz, nagy szekér bakjáról leesik ség ciak látszólagos, mert a napokban ismét
a kocsis és ugyanakkor — valószínűen a fürész több provokáíás történt, amelyeknek oka szinzajától — a megvadult lovak vad tempóba ragad- tén a Nagy Pál-féle titkos rendelet volt. Á'lanják el a kocsit. A gőzfürész udvarán sok munkás dóan, napról napra folynak a tárgyalások arról,
dolgozott és Teltschnek első gondolata az volt, hogyan lehetne ezt sz ominozus ügyet közhogy a vágtató kocsi tömegszerencsétlenséget idézhet elő. Egy ugrással ott termett a kocsi előtt, megnyugvásra b'.fejezni és hogyan lehetne vémegragadta a lovak zabláját és megállásra akarta ge' vetni az egymást követő lovagias afférokkényszeríteni a megvadult állatokat. Szerencsétlen- nak. A Gömbös—P/óaay-ügyben holnap délségére a zabla kicsúszott a kezéből, a lovak to- u'án ülnek össze a segédek ez O szágOB Kavább nyargaltak és a következő pillanatban Teltsch szinóban és határoznak arról, hogy mikor és
a kocsi alá került. Ekkor már többen rohantak hol történjék meg az ügy elintézése.
segítségére, de későn, mert a kocsi kerekei már
Patzauerné Bach Márta német, francia
véresre sebezték, fejét és mellkasát a lovak patája
zúzta össze, jobblábát pedig térden fölül valóság- és angol nyelvóráit ismét megkezdi. Petőfi-u'ca
gal összelapították a kerekek. Mire a lovakat meg- 8. II. Telefon: 12—24.
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Milkó EndreJ harmadik temetése.
Az első temetés tudvalevőleg még Budapesten
történt, ahol beszentelték a dupla koporsóba zárt
holttestet és Szegedre szállították.
Péntek délután 4 órára volt kitűzve a gyászszertartás a belvárosi római katholikus temető kápolnájában, ahol koszorúk nagy tömege közepett
ravatalozták fel a szerencsétlen véget ért Milkó
Endrét
Az utolsó pillanatokban azonban váratlan akadály támadt. Itt van eltemetve akis Milkó Dénes,
a család siketnéma gyereke, akinek emlékére tette
annak idején édesapja az ismeretes sok alapítványt. Ennek a gyereknek az emléke fűzte Milkó
Endrét a siketnémák szegedi intézetéhez is olyan
erős lelki szálakkal, hogy az intézet valósággal
megrendült a halálával, mert hasonló bőkezű
Maecenása nincs, kiadásait pedig társadalmi adományokból kénytelen fedezni.
Dinike sírhelye a legszebbek közé tartozik az
egész temetőben. Pompás kőépítmény, amelynek
kis kertjében soha nem hervadt el a virág, aminek gruppirozása maga is látványosságszámba
ment.'
Ez a sirhely azonban nem kripta. Annak ideién
nem gondoltak rá, hogy azzá alakítsák s mikor
most a mellette levő szabad helyet felásták, Milkó
Endre özvegye kétségbeesett a gondolatra, hogy
szerencsétlen urát a földöntúli életben is nyomja
a föld.
Ugyanazért pénteken ideiglenesen a Csikóscsalád sírboltjában helyezték el, dr. Csikós Nagy
József ügyvéd, Milkó intim jóbarátja, szívesen segített a kegyeletes aktusban és vendégül látta
családjának elhunyt tagjai között az elmúlt jóbarátot.
Nyomban hozzáfogtak aztán a Milkó-sir kicementezéséhez s ma délelőtt az elsőfokú egészségügyi hatóság engedélyével, orvosrendőri asszisztenciával, kihozták ideiglenes pihenőjéről Milkó
Endre koporsóját s beszentelés után végleges
nyugvóhelyére tették.
— A .Cselekvő Magyarok" rablógyilfcosságl bűnügye a vádtanács e l ö f . Budapestről jelentik: Amikor a nemzetgyűlésen interpel ációk hangzottak el arról,
hogy milyen késedelmesen kerülnek itélőbirák elé azok
a bűnösök, akik az interpelláló szerint „kurzusos fölbuzdulásból" raboltak és gyilkoltak, mindig szóba került Bedő József és Dula József neve is, akik Ottó
Lajos budai ékszerészt megölték, hogy kirabolhassák.
Az ügyészség e két terhelt ellen elkészítette már a
vádiratát, amely ellen kifogásokat adtak be és a büntetőtörvényszék vádtanácsa a mai napon tárgyalja ügyüket
dr. Almássy Dezső tanácselnök vezetésével. Az ügyészség vádirata szerint Bedő József 24 éves magántisztviselő es Dula József 42 éves volt Máv. tisztviselő
hosszabb idő óta munkátlan életet folytattak és tavaly
nyáron elhatározták, hogy valami uton-módon, akár
rablás vagy gyilkosság árán is, pénzt szereznek gondatlan életük zavartalan folytatására. Abban állapodtak
meg, hogy gálád tervüknek szép színezetet adnak és
megalakítják a „Cselekvő Magyarok Táborát" és ennek
az egyesületnek a céljaira rablógyilkosság elkö/etése
utján fogják a szükséges anyagi eszközöket előteremteni. Revolvereket vásároltak és a telefonkönyvből kiírták vagyonos ékszerészek cimét. Eleő áldozatul Ottó
Lajos budai ékszerészt szemelték ki Tavaly július
27-én este 8 óra tájban lesbeálltak, amikor Ottó Lajos
üzletéből a lakása felé igyekezett. Az öreg ékszerészt
Dula Juzsef megszólította, majd Bedő József hátulról
megragadta és az előre elkészített rohamkésével elmetszette Ottó Lajos nyakát. Az áldozat hörögve összeesett, amire zsebéből kiszedték a banditák az ékszerüzlet kulcsait és siettek az ékszerboltba, hogy azt kifoszthassák. A gyilkosok ezután gyorsan elmenekültek.
Hazamentek lakásukra, Bedő József a véres kezét letörülgette, majd fehér glacékeztyüt huzo t és feleségivei
együtt kiment mulatni a Városligetbe. A rendőrségen,
majd a vizsgálóbíró előtt is beismerő vallomást tettek.
Az ügyészség kétrendbeli rablással párosult gyilkosság
büntette és azonkívül a .Cselekvő Magyarok Tábora"
cimü szövetség létesítése miatt külön gyilkosság elkövetésére irányuló szövetség büntette cimén emelt vádat
ellenük.

— A Hadastyán Önsegélyző Egyiet zászlószentelése. A Szegedi Első Hadastyán önsegélyő
Egylet szombaton és vasárnap tartotta diszzászlő
szentelési ünnepélyét. Szombaton este fáklyásmenettel tisztelegtek Szitiner Jánosné és dr. Sőreghy
Mátyásné zászlóanyák lakásai előtt. Vasárnap volt
a zászlószentelés a rókusi templomban. Délben
tartották meg a zászlóavatási közgyűlést a városházán. A szép ünnepélyt lakoma zárta be.
DOHNÁNYI zongoraestje október 4., szombaton
a Belvárosi Moziban. Jegyek 20-80.000 kor. a
Belvárosi emeleti irodájában és a Korzó Mozi
pénztáránál. (Harmónia).

felöltöket, átmeneti és
téli kabátokat, szőrmebundákat raktárról és
mérték után is szállít:

Angol u r i szabóság«
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tör őszi újdonságok megérkeztek. ^í
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— Egy volt britanniás tiszt pályázik a hóhéri
állásra. Budapestről jelentik: Hetekkel ezelőtt
megjelent az összes lapokban az a hir, hogy
öreg Bali Mihály, az eddigi hóhérmet-tcr, hivatalos
címe szerint állami Ítéletvégrehajtó nyugdij?-.tat4cát
kérte. Beteg, súlyos operáción esett át, nem birja
a munkát és nem keli neki tovább a hivat?'a. E
hir nyomán példátlanul nagy érde'''ődé3 Hmadt a
megüresedő állás iránt. B?(i mester kéi/tnyétmég
el sem intézték az igízságügyminisztériumban és
máris sorra jeleutkeznek a pályázók, akik hóhérok
akarnak lenni. Fazekas Géza, az ügyészség főigazgatója a'ig győii a felvilágosítást: nincs még
iirva a pá'yá^at! A jelentkezők között van minenféle rendű és rangú ember. Akadt köztük nyugalmazott kapitány, facér mészároslegény, háborús
profósz. Az egyik jelentkező Abday Gusztáv, akinek a neve mint britanniás tiszté vált közismereessé. Régebben szinész volt, majd fölcsapott brianniásnaK és sok sok bünüj./ révén isméi lék meg
a nevét. Nemrégiben a büntetőtől ^ényszéken já't
lés a törvényszéki oi .rosszakér iőt keresíe. Dr. Németh
Ödön egyetemi tanár, elmeor »rosszakértő elé került,
akit nyájas mosolly?1 szólított meg: „Méltóságod
ismer engem, hiszen letaiíózfatásom a'att többször
megvizsgált." „Mit kiván tőlem? — kérdezte a
rofesszor." „Protekciót kérek, méltóságos uram.
elszik tudni, hogy én britanniás tiszt voltam és
most szeretném elnyerni az á'Iami hóhéri állást..."
Dr. Németh Ödön elhárította a kérelmet azzal,
hogy neki nincs semmi befolyása arra, bogy ki
legyen a hóhé^

é sösszes

d i v a t á r u k .

Felhívjuk

Dohnányi-zongoraest október 4. (Harmónia).
A budapesti lakáscserére vonatkozó hirdetés
feladóját kérjük, hogy cimét adja le a kiadóhivatalban.

SPORT
A szegedi nagy regatta.

A minden év junius 29-ikí szegedi nagy
regatta az idén eltolódott és ennek köszönhető,
hogy o'yan ni vés, gyönyörű küzdelmeket lá'ott
a közönség, amire nem nagyon emlékeznek a
szeged ek.
Napsütéses, ideális szép időben, reggel 9
órakor kezdődött a nagyregatta, melyre Vác,
Győr, Arad, Esztergom mel ett a fővá osi evezősvilág két Európaszer e híres reprezentánsa
— a Hungária és a Pannónia is lejött —, valamint a Műegyetem, a Nemzeti Hajós Egylet
és a Duna Budapesti Evezős Egylet. A Neptun,
MAC, Sirály távol maradtak a versenytől, ami
azonban rem csökkentette a mindvégig izgalmas verseny érdekességét.
I. Négyevezős palánkos junior:
1. Váci SE,
2. Szegedi Csónakázó Egylet, 3. Maros Aradi
EE. Az aradi Mar k-négyes és a Tisza Benedeknégyese volt a fivorit, Vác azonban óriási küzdelem uán fél hajóval veri a Csónakázó Sorlyódy-négyesét. Arad harmadik helyre izorul.
Helyazflke mlait minden elfogadható áron részletre
Vác ezzel a győzelmével végleg megnyerte a
is elad olajfestményeket Engel Lajos mükereskedése. 100
Vásárhelyi-dijai.
— Braun h o r o g k e r e s z t e s kiadását gyilkosII. Szkiff
palánkos
újonc:
1. Kertész NAE,
áig miatt béri N é m e t o r s z á g . Budapestről je- 2. Siabó Tisza Jankovich, aki hosszakkal vezelentik: Németország gyilkosság miatt kéri a te t, a cél előtt háromszáz méterrel összeroppant
bijor Braun Ottó kiadását. Braun beismerte, és ftladia a versenyt.
hogy azérí ment el több bajor katonatiszt egy
III. Négy evezős legjobb hajókkal:
1. Csónabizonyos Hauplmayer nevű személy meggyil- kázó, 2. Tsza SzEE A Csónakázó országszerte
kolásán, mert az a gyanú merült fel ellene, ismert dr. Berlényi négyese kényelmes 26-os
hogy a nagyántánt rézzére kémkedett. Braun strókkal evezve győzött a Tisza Ottovay négyeelőadta vallomásában, hogy 1922 ben jött sével szemben.
Magyarországra, ahol semmiféle politikai tevéIV. Dubló:
1. Esztergom, 2. Győr. Szép tem
kenységet nem fe|tett ki és munkából élt. Köz- p5ban biztos győzelem.
ben egyidöben Németországban is járt, ahonnan
V. Négyevezős palánkos újonc: 1. Pannónia,
útlevéllel jött vissza. A gyilkosság ügyében — 2. Csónakázó, 3 Szegedi Regaita E. — A Panvallotta — törvényszéki vizsgálatot is folytattak nónia nagy nyolcas«nak kiegészítő Miku ka néle, ez azonban nem vezetett eiedményre.
gyese könnyen liét hajóval győzött. A Csóna— Helyreigazítás. Lapunk vasárnapi számá- kázó Somlyódy négyese és a Regatta Gergely
ban egy nyilatkozatban Zsulán Pál cipészmester négyese 1500 ig küzdeemben, majd Csónakázó
megcáfolja ifj. Met.ger Péter cipészmester ama szpőrttöl és félhajóval elhúz. A Tisza újonc néállítólagos kijelentését, mintha az ö találmánya gyese várailan gyengén szerepel'.
lenne a középen vairott, guminitalpas \ ad ászcipő,
VI Szkiff:
1. Marosi Esztergom, 2. Grossz
amely a kiállításon oly élénk feltűnést kel telt. Lió Duna. Marosi múltkori pes i győzelmét
Me'zger cipészmester most annak megállapítását megismételte és szépen győzött három hajóval.
kéri tőlünk, hogy ő senkinek, tehát a nála érdekVII. Nyolcas, legjobb hajókkal:
1. Csónakázó,
lődő hírlapíróknak sem mondta, hogy a szóban2
Tisza
SzEE.
A
Csónakázót
Bertényi
sztróíorgó vadászcipő az ő találmánya lenne és hogy ő
a kérdéses cipőket nem mint találmányát, hanem kolta és a tartalékolt nyolc <s különösebb küzdelem nél'ül, nyugodt, hosszú sztrók'al hámint elsőrendű munkát állította ki.
romneg ed hajóval verte ellenfelét.
— Gyilkos és öngyilkos vámőr. Szombathelyről jelentik: Az ágíaivai határonFreiszbergerGéza
Délután:
m. kir. vámőrségi főhadnagy rendreutasította SüVIII. Négyes, legjobb
hajókkal:
1. Maros
veges János vámőrszakaszvp-'.etőt, aki őrségen volt.
1
EE
ellenfél
nélkü
,
miután
a
starter
a
mezőnyt
Süveges feleselni kezdett, majd lekapta válláról a
fegyverét és agyonlőtte Freiszberger főhadnagyot, elindította, mielőtt a Bertényi-négyest starthoz
aki azonna' megha't. Süvegest ma délelőtt ta'álta szólította vjlna. A versenyt 4 Csónakázó megmeg az egyik járőr az ágfalvai országúton átlőtt óvta, a zsűri azonban elutasította és az ellenmellel. Megállapították, hogy Süveges őogyi"<o«<iá- fél nélkül leevezett táv u ¿¡1 a legendás Rákóczi
got követett el. Szivenlőtte magát.
serleget k'ad'a az aradiaknak
IX. Dubló:
1. Grossz Leó Andor Duna.
— E?y assz< ny vlt.lolroerénvlete. Budapestről

Í

jelentik: Tegr?p délelőtt Fehér Irén elvált asszony
vitriollal leöntötte Lukács István ingatlanforgalmi ügynököt, aki nem akarta feleségül venni s ennek édesapját, Lukács Mihályt, akit távirattal csalt fel Budapestre. Fehér Irén a merénylet ulán elmenekült Ma
délután az ulána kulató detektívek elfogták és előállítottak. A kihallgatás alkalmával elmondotta, hogy csak
azért köveit e el a merényletei, meii az öreg Lukácsné
öt mankójával meg akarta ütni. Elmondotta továbbá,
hogy a vitriolt azérl vásárolta, hogy Lukács István
azeme elölt öngy Ikosságot kövessen el. Fehér Irént
kihallgatást! titán őrizetbe vették.

R é v é s z tfinctanintézet Kass-izálló
/. em.
nagyterme.
Diaktanfolyam okóber 2 án megkezdődik délután 6 - 8 ig. Gyermek,
diák és

esti tanfolyamok. Az összes modern táncok.
Exkluzív
csoportok. Magánórák.
Ritmikus

tánc. B ¡iratás szeptember 27-től nsponta délelőtt 11-12 ig é. dé'ufán 5 — 6 ig a fzHtoda
hallj* b ~ .
343

Row-ower.

X. Szkiff:

1. Szabó Tisza EE.

XI. Négyevezős,

legjobb hajókkal:

1. Nem-

zeti HE. Row ower.

a vevőközönség

figyelmét

olcsó

70

árainkra.

XII. Szandolin:
1. Bálint Bartbás SzUE, 2.
Re«et*rits-Törö« Jutka SzUE.
XIII. Nyolcas legjobb hajókkal:
1. Pannónia,
2. Hungária. A nap legszebb küzdelme. PesM
m u l t heti vereségéi rl fényes, csodaszép revansot vett ellenfelén. Egész pályán három méterrel vezet a Hungária. Utolsó száz méteren a
Pannónia szédületes fzpörtöt vág ki és 40-ei
sztrókkal behozza a Hungáriát és a célnál két
méterrel győz. A közönség elragadtatással ünnepelte a győztes Pannonokat.
Este a Kassban bankett volt, ahol Perger, s
Magyar Evezős-Szövetség elnöke beszédet tartott. — Kiosztották a dijakat, érmeket és reggelig tartó tánc következett.

A SzAK atléták nagyszerű szereplése
a staféta bajnokságokban.
A MASz déli kerülete vasárnap délelőtt rendezte a SzAK pályán a kerületi csapatbajnokságokat, ahol a SzAK atlétagárdája ismét bebizonyította, hogy nemcsak dominál a déli kerületben, hanem úgyszólván versenyen kívül áll. Részletes eredmények a következők:
4x100 méteres seniór staféta: l.SzAK (Orbán.
Sass, Klonkay, Oltovay). Kerületi rekord: 46 8 mp.
2. Zrinyi.
4x400 méteres senior staféta: 1. SzAK (Orbán,
Sass, Schweiger, Ottovay) 3 p. 40 mp. Kerületi
rekord. 2. SzAK. 3. Zrinyi.
4x 1500 méteres senior staféta:
1. SzAK.
(Schweiger, Schreiber, Ökrös, Sipos) 19 p. 6 4
mp. Keiületi rekord. 2. Szegedi MTE. 3. KEAC.

5000 méteres ötös csapatbajnokság:

1. SzAK

34 pont. 2. MTE. 45 pont. Egyénileg 1. Sipos
(SzAK) 16 p. 433 mp. Kerületi rekord. 2. Pillinger (SzAK). 3. Deák (SzTK).

4x100 méteres ifjúsági staféta: 1. HTVK (Mol-

nár, Péteify, Varga, N. Kardos) 464 mp. Kerületi
rekord. 2. SzTK. 3. SzTK.
4x400 méteres ifjúsági staféta: 1. SzAK (Barna,
Rácz, Pártos, WiUányi) 3. p. 50 mp. 2. HTVE.
3 SzTK

4x1000

méteres ifjúsági

staféta:

1. SzAK

(Szkobala, Rácz, Molnár, Willányi) 11 p. 52*6 mp.
2. MTE. 3. SzTK

3000 méteres csapatbajnokság:

1. Szegedi MTE.

2. SzTK. A SzAK ezen számban nem inditott
csapatot
SzAK—Zrínyi 3 : 0 (1:0). A SzAK második
bajnoki mérkőzésén sem mutatta azt a formát,
vártak tőle. Bár a mérkőzésen majd mindvégig
döntő fölényben volt, csatárai bosszantó gólképtelensége miatt, fölénye gólokban nem jutott kifejezésre. A csapat és a csatársor legjobb embere
Solti volt, ki nagy kedvvel és szokatlan energiával küzdött mindvégig és minden akciója veszélyt
jelentett az ellenfél kapujára. Kár, hogy a belsők
a legszebb helyzeteket eltaktikázták. Martonossy
biztató formában van, a mezőnyben tökéletes,
sajnos azonban a kapu előtt még mindig bizonytalan és lassú. A jobboldalon Wahl nagyon gyenge
volt, miatta Ábrahám is keveset mutatott. A halfsorban Csáky volt ezúttal a legjobb, de Simókn
is régi jó játékát mutatta. Ruzsits nagyon gyenge,
teljesen tréning nélkül van. A védelemben Lapu I.
igen előnyösen mutatkozolt be, Bartzer néhány
helyzetben a szokott biztonságával lépett közbe.
A Zrínyiből Rosenbaum kapus és Wiener emelkedett ki, a többiek csak a durvaságig menő védekezésre fektették a fősúlyt. A gólokat Megyeri és
Martonossy lőtték. Jól bíráskodott Schner.
SzTK—UTC 2. 2 (1:0). Az SzTK volt a jobb.
Az UTC a lelkesebb csapat. Biró: Zsiday.
Vasutas—KAC 1:1 (1:0). A nap legnagyobb
meglepetése. A Vasutas csapat nagyon gyenge
játékot mutatott.

Szeptember 19-én, pénteken

a Széchenyi Mozi ünnepélyes megnyitása.
Bemutatásra kerül a

CSOKOS SZEVILLA
cimii Ö felvonásos világszenzáció!

Közelebbit a falragaszokon.
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A szegedi paprika ismertetése a lipcsei
Messezeitungban. Németországnak egyik legjobban elterjedt közgazdasági hetilapja, a lipcsei
Messezeitung,
mely sok ezer példányban jár minden szakmabeli kereskedő cimére és ismerteti az
egyes cikkek beszerzési forrásait. Ez a lap most
dr. Tonelli Sándor kamarai főtitkár tollából ismertetést közölt a magyar paprikáról és kiemelte annak
előnyeit a spanyol paprika fölött. Utalt egyúttal a
cikk arra, hogy mindazoknak, akik hamisítatlan és
vegytiszta magyar paprikát akarnak beszerezni, a
szegedi kamara készséggel bocsátja a megfelelő
cimeket rendelkezésükre.
Az éjjeli m u n k a szabályozása a húsiparb a n . A kereskedelemügyi minisztérium az elmúlt hetek folyamán elkészítette a mészárosés
hentesipar
éjjeli munkáját szabályozó rendeletnek a tervezetét s ezt véleményezésre az összes
nagyobb érdekképviseleteknek, közöttük a szegedi kereskedelmi és iparkamarának is megküldte. A tervezet szerint a husipaiban az éjjeli
munka a fővárosban este 8-tól reggel 6-ig, a
vidéken pedig este 8-tól reggel 5-ig el lesz
tiltvp. Ez alól indokolt esetekben az iparhatóságtól felmentés kérhető. Szalámigyárak
termelési szezonjukban a munkát reggel 4-kor kezdhetik, huskonzervgyárak
pedig este 10-ig dolgozhatnak. Közölte a kereskedelemügyi minisztérium azt is, hogy a tervezet megvitatására a
jövő héten értekezletet kiván tartani.
Ipari szaktanfolyamok Szegeden. A szegedi állami
{elsőipariskolában szeptember 22-én gözkazánfütő,
lokomobil-, cséplőgépkezelő, gáz- és benzinmotorkezelő és elektromos előkészítő tanfolyam fog megindulni.
Felvétetnek, akik 18. életévüket betöltötték, magyarul
olvasnak, irnak és a négy számtani alapmüveietet ismerik. Az elektromos tanfolyamra jelentkezőknek, amenynyiben legalább négy középiskolát nem végeztek, a
3zámtanból előzetesen vizsgát kell tenniök. Beiratkozni
lehet naponként délelőtt 8—1 óráig.

20550, Osztrák korona 108.85-109.45, Svájci frank
14460-14605 pénz.
Devizák:
S zerdám 29670-29820, Belgrád 10411047, Bufcsresl 406- 409, Brüsse) 3859-3879, Kop*Bfcága 13070—13140, Krisztién!« 10630-10685, Losdoa
345000—347000, Milánó 3382-3400, Swyofk 77250—
77650, Páris 4158 -4188, «"í*ga 2308-2320, Szófi*
['64 -568,
Stockholm
20640-20750, Séc* 108.85109.45, Zürich 14560-14635.
Zürichi tőxsde. Nvtíás:
Pária 28.55, Lontíci
£369, Nswyorfc 530.75, Miláné 23.25, HcBandi*
206.'/, Serlin 0.0000000001267,, Bécs 0.0074"/». Szófia
3.87V,. Prága 15.92, Bwóartst
0.0068'/,,
Bukarest
2 85, Belgrád 695, Varrt 0.0000102%.
Xirlthi
»áriái i Páris 28.55, London 2370, Haw*ork 530.50, Milánó
23.25, Hollandia 203.75. BuUa
O.OC00000001261/., Béci 0.0074'/«•
Szófia 3 87»/,, Práas
15.85, aadcfts- Ö.0Ö6S7/«
2.85, «íieiid
7.05, Varsa 0.0000102'/,.
Terménytőzsde. A hétfői terménytőzsdén az irányzat
gyenge volt, a buza 75oo koronával olcsóbbodott, a
rozs oooo koronával esett vissza. A többi cikkek árfolyamai változatlanok maradtak.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
4100—4159, egyéb 4075—4125, 78 kg.-os üszavidéki
buza 4175-4225, egyéb 4150-4200, rozs 35003550, takarmányárpa 3900—4200, sörárpa 4600-4300,
zab 3250-340j tengeri 3800-3850, repce 6200- 6500,
korpa 23?0- 2400.
Irányzat. A hétfői értéktőzsdén barátságos irányzat
mellett emelkedő árak kerültek felszínre, bár a piac
bécsi bizatást nem kapott, vásárlás vette kezdetét és
az értékek a tőzsdeidő folyamán néhány százalékos
árnyereséget tudtak elérni. A kedvező hangulathoz
hozzájárult az a körülmény is, hogy az ipari papirok
piacén néhány értékben igen nagy üzlet volt, igy például a Szalámi árfolyama meghaladta az egymilliót
és a Czinner túllépte a loo-at. Zárlatkor a forgalom
kissé elcsendesült, a hangulat azonban továbbra is ba-

TOIÍHI
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai. í
Valuták: Hollanu forint 29370 - 29620, Dinár 10211042, Lei 406—4G9. teaiga hank 3829—3859, Dán !
korona 12870- 13C05. korvég korona 10430—1C610, *
Angol fent 342000- 346000, Ura 3382 - 3400, Doí!á; í
76750—77310. Francia frank 4158-4188, Szokol l
2288 - 2307, Léva 549-564, Svéd « r ó n a 20390- •

rátságos és a zárlati árfolyamok a hétfői közép kurzuson, vagy afölött alakultak ki. A tőzsdei árjegyző bízott«
ság a Szalámi hétfői árfolyamát töröltette, mig a titkárság a jegyzést felfüggesztette A Szalámi árfolyama törlendő. A tözsdezárlatban a juta 16o.
, Ferencvárosi aertéavásár. Felhajtás 28oo darab
Arak: Könnyű 26.5oo—27.5oo, közép nehéz 26.7oo—
28.5oo korona. A vásár vontatott volt.
A szerkesztésért ideiglenesen felelős: FRANK jOZSHF,
íiadí'tulajdonos: Déímagy&<ország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T.
Nyosatott a Délmagyarország Hirlap- éa Nyomdavállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged,

Heimann Endre
mfibutoraaztaloB

S z e g e d , B á s t y a - u t c a 19.
Kultúrpalotával szemben.
Elvállalja m ü b u t o r o k k é s z í t é s é t , üzletb e r e n d e z é s e k e t , p o r t á l o k a t a legszebb
kivitelben.
íei

-Irm ww

M a n i c i i r ö z:ono
onő S E
Saját érdekében tekintse meg!
BHNYHI szűcsmester, Oroszlán-utca 2

azőrmeujdoniágokat meglepő olcsón árusít i
Kész szőrme kabátok 2,000.000-tól feljebb, szőrme
boák 350.000-től feljebb. Brabanter szőrme fekete
és színes 42.000-től feljebb. Elektr. szalokin 65.000től feljebb minden árban és minőségben kaphatók.
Dusán felszerelt r a k t á r Perzsia, Nutria,
Opoanm ¿ a mindenféle divatazőnnékben. is9

KI A G H E T T O B O L
nagyszabású zsidódráma

fienny Portennel legközelebb a Korzó Moziban.
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SZEGED

APROHIRDETESEK
Ebben a rovatban egy 10 szavas hirdetés, amelyet a „Szeged"-en
kivtil m é g k é l « s e g e d l n a p i l a p közOl, össze•en O O O O koronAba kertll. Ti/ szónál nagyobb hir.letés 20 szóig 12000 kurona és minden további megkezdett 10 szó
további 0000 korona. Apróhirdetéseket a .Szeged" kiadóhivatala
(Deák Ferencutca 2) fogad el. Jeligés hirdetés 300» koronával drágább. Az apróhirdetések dija előre OzelendS.

Az alábbi jeligés levelek a
kiadóhivatalban átvehetők:
»Modern*, .Szerény",.Lak;
rész", .Fátum".

Tanuiót keres:
Bádogostanoncok magas
fizetéssel, esetleg ellátással felvétetnek. Glticksmann, Jósika-u. 13.
6
Iritz Rezsónénél varrodaba
tanulólányok felvételnek.
Somogyi u. 12.
2
Égy erős fiu ellátással tanulónak felvétetik. Sándor
Lajos hentes, a nagy ártézikuttal szemben. Ugyanott kőtörmelék, stukátorok
és két drb. traverz eladó.

Állást n y e r :
UjsagkmorUók reggel 5töl 7-ig való újságkihordóéra havi 201 ezer
koronáért felvitetnek a
.Szeged" kiadóhivatalában, Deák Ferenc-u. 2.
Uj teherautóhoz hosszú bixonyitványu, megbízható
Chauffert keres az Állatforgalmi Hódmezővásárhelyen.
2
14—18 éies napszámos •
fiuk felvétetnek. Acélárugyár, Tisza Lajos-körut 48.
szám.
1
Kisasszony irodai gyakorlattal, német nyelvtudással
felvétetik Mezei vaskereskedésben.
2
Házmestert aitas, ki lakás
és fizetés ellenében kert
megművelését vállalja. Tudakozódni Qelcz cukrászdában, Feketesas-utca 10.
Keresztény tanítónőt keresek Szegedhez közeli pusztára 3 gyermek mellé másod elemi és II., III. polgári tanítására, zongora
tanítással. Ajánlkozók jelentkezzenek Szeged, közkórház, 1. em. 2, Rack
Lajosnénúl.

Lakás:
Háromszobás modern lakás Belvárosban átadó.
Ajánlatok .Rózsa" jeligére
kéretnek.
Vaskereskedő segéd és
jobb fiu tanoncnak fizetéssel felvétetik Mezei vaskereskedésbem
4
Kifutófiu, erős és megbízható, felvétetik Mazeí vaskereskedésben.
2

Tessék elolvasni! Férfi-,
nöikalapok 1 lakítását, javítását gyorsan szakszerűen
készít leszállított árban
Mencz Károly és Fia menekült kalaposok, Dugonics-tér 12 (Napló-ház). Jó
munkáért számtalan elismerés» Üzletem déli órákban is nyitva.
F5
Elvállalok cserépkályhók
tiszlitását, átrakását jutányos áron. Kovács, Szentháromság-utca 49.
9
P«rzsaszőnyeg készítését
részletfizetesre vállal szőnyegszövő, Széchenyi-fér
17.
2

Elsőrendű szoba egy, esetleg két ur részére reggelivel és ebéddel nyomban
kiadó, Kitűnő konyha, Dugonics-tér II. I. 5.
2
Bútorozott szoba kiadó egy
urinőnek, esetleg konyhahasználzttal. Szent Istvántér 8.
Különbejáratu bútorozott
szoba kiadó. Azonnal elfoglalható. Szilágyi-utca 4.

6 0 0 0

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.
2
Teljes ellatásra eltogad uri
Ápolónőnek menne rendes
család két egyetemi hallasszony, ki már volt. Piligatót, vagy középiskolai
utca 33. K. Mária.
; tanulót. Gondos ellátás gaFelfámadás-utca 19, Sziro- ! rantálva. Vitéz-utca 5, II.
emelet, 3. ajtó.
vica Jánosné ebédhordást
váilal.
Ipari m u n k a :
Urileány azontialra iiodai
Legszebb
kaptafák és sámmunkát keres. Ajánlatokat
fák Vörösnél szerezhetők
»Szorgalmas* jeligére a
be. Debreceni-utca 26. 18
kiadóba.

Varga Mihály J S L , Szeged
,«

k o r o n á é r t

3 LAPBAN
jelenik meg, ha a

kiadóhivatalában feladja.
Ingatlan:
Üzlet- vagy vendéglőhelyiségnek alkalmas helviség
házzal együtt eladó. Indóház-tér 2.
3
Helyiség:

varrónő házaklioz
ajánlkozik. .Jutányosán"
jeligére a kiadóba kér. 2
Több éves irodai gyakorlattal bíró gép- és gyorsírónő állást keres .önálló
munkaerő" jeligére a kiadóba.

Hndl-Ntea 4.

OktatAs :
Zeneakadémikus zongoraórákat ad kezdőknek, haladóknak. Vitéz-utca 6,
földszint 4.
2
instiuktor, lehetőleg leány,
IV. elemi iskolás fiu mellé
néhány órai délutáni elfoglaltságra kerestetik. Cim
Friss Újság kiadójába.
Matematikus elvállalna középiskolai tanulók oktatását klasszikus nyelvekre
is. Jelige : .Matematikus*.
Angol, trancia, nemet nyelvórákat ad egyeseknek és
csoportonként tapasztalt
nyelvmesternő. Értekezni
lehat 8-10-ig Petőfi-utca
9, II. 10.

APROHIRDETESE

Ellátás:

Alltat keres >

örát, ékszert olcsón, jól
javit Gáspár, Szeged, Kölcsey-u. 1.
4
Cipők legolcsóbban Karácsonyinál, Tisza Lajoskörut 40.
Fi

Vásárhelyi 0-ás liszt, derce,
kukoricadara, akácméz állandóan a legolcsóbb napi
árban kapható nagyban
Schultznál, Qalamb-utca
I. sz.
2
Elsőrendű akácméz, legfinomabb csemegevaj, legjobb sajt és túrók, prágai
gyógysonka, szalámi legolcsóbban beszerezhetők
Glück Lipót cégnél, Telefon 901.
2

Kereslet:

Műhelynek alkalmas tágasabb pincehelyiség Bécsikörut 4. szám alatt kiadó. 2

Ismeretség:
Úriember barátságát ke resi
fiatal özvegyasszony. .Idősebb ur" jeligére.

Kínálat:
Étkezési burgonya szükségletét legelőnyösebben
Szülik terménykereskedőnél szerezheti be. Vidrautca 6 Telefon 14-79.
Már 25 kg', vételnél díjmentes házhozszállítás. 6

Sárvári legjobb magyar
csemegevaj Kocsis Ferenc
csemegeüzletében, Taka •
réktár-u.
2
ZománcedenyeK remek valasztékban Szántó Józsefnél, a hatósági huscsarnok
mellett.
3
Világmárka 11
Mestermű,
Triumph írógép vezérképviselet. Használt, uj írógépek nagy raktára. Kedvező feltételek. Díjmentes
bemutatás. írógép R.-T.,
Széchenyi-tér 8. Telefon
3-63,
1
Csipke (Hetscherli) passirozva kapható. Róka-utca
6. Telefon 14-18.
2
Hölgyek figyelmébe! Filckalapok
divalszinekben
már 12o.ooo
koronáért
kaphatók. Mindenféle ólalakitásokat, filc, velour
és bársonyból Jutányosán
készit. Neumann, Dugonics-u. 28. Felsőváros.

Boros- és turóshordók eladók Glück Lipót cégnél,
Kelemen-utca.
2
.Newyork" vagyonértékesitő, Dugonics-tér 12. —
Bútorok, szőnyegek, diszés műtárgyak, ékszerek,
lestmények, régiségek, ruhanemüek stb. értékesítő
és beszerzési helye.
5
Kézimunkákat, mindenneinűt, művészi szép kivitelben s jutáyosan készit okleveles tanítónő. Ugyanott
ügyes tanulóleányok felvétetnek. Cim: őzv. Braunnénál, Polgár-utca 21, em. 1

Győződjön meg, hogy a
legmagasabb árban veszek
tollat, gyapjút, nyersbőrt.
Hívásra házhoz megyek.
Zongorahangolást, javítást
Márkusz. Mars-tér 6.
6
olcsón elvállal Engel zon1
ü ! , — m é t e r e s használt,
gorakészitő, Feketesas-utjó állapotban levő szőnyeca 17.
9
get vennék jutányos árban.
Ajánlatokat ármegjelölés- j Kézimunka előrajzolást és
sel .Jutányos" jeligére a
himzésl legszebb kivitellap kiadóhivatalába kérek.
ben készit Fáy Margit,
Vásárcsarnok.
9

Butor :

Bútorozott l a k á s :

Ogves, gyakorlott varrónőt
keresek. Margit-utca 3,
emelet.

Teldfon 469.

Mindennemű divatszőrmék
Privinszki István divatszüctnél kaphatók, Templom-tér 3, szám.
1
Rubin József kárpitos, üizella-tér. Vállat rendeléseket és javításokat. Telefonhívó 14-22.
2

1291 szeptember 16.

Háló, ebédlő, uriszoba és
mindenféle bútorok elsőrendű kivitelben készen és
megrendelésre legolcsóbban a készítőnél, Kocsis
müasztalosnái, Horváth Mihály-utca 7.
2
Eiado modern világos nalószoba, fényezett diófa
hálószoba, egyes ágyak,
szekrények, aszlalok, székek,konyhakredenc,mosdó,
divány. Margit-u'ca 7. 2
biköitözes miatt különféle
bútorok eladók. Megtekinthetők Vitéz-utca 19, délután^—6-ig.
Kész bútorok 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 :
U—73.
3
Eladók: ebédlő székek,
aszlalok, tükrök, diván,
kredenc, ágyak, ruganyos
matracok, márvány mosdó,
dísztárgyak, ingaóra, képek. Bocskai-u. 1.
2

KQlönfé é k :
Oröltetők, darálók figyelmébe! Legolcsóbban, legjobban a Neumayer Alföldi malom Őröl.
F7
Egy jókarban levő sparhelt eladó. Alföldi-utca 13.
szám alatt.
Egy johangu koncén sfeier
citera eladó. Festő-utca 5.

Eladó fajliszia német vizsla
vadászkutya. Újszeged, Ráday- u. 2.
1
Rézágy, réz éjjeli szekrény
márványlappal. kifogástalan állapotban eladó. Tudakozódni Református palota, I. kapu, házmesteinél.
Orvostanhallgatók! RauberKopach anatómia 6 drb.
diszköté8 eladó. Ugyanott
jóhangu 3|4-es hegedű tokkal, vonóval eladó. Somogyi-utca 11, II., 7. szám,
Ket darab eredeti összekötő perzsa eladó. Szőnyegszövő, Széchenyi-tér
17.
2
Ferenc József öltöny, H P
bátlan, köiépalakra eladó
Szántónál, városi bérpalota.
_
4
Kétajtós fehér zománcozott
ruhaszekrény, összecsukható vaságy, falióra, fogas,
porcellán és vas konyhaedény és egyéb sürgősen
eladó, Somogyi-u. 23, kapu
alatt.
írógépek, irógépszallagok,
carbonpapirok, átütőpapírok és kellékek. Írógép
speciális javítóműhely. —
Karbantartási vállalat. írógép R.-T.-nái, Széchenyitér 8. Telefon 3-63.
1
Hy&anfafványalf készíttesse a
Délmagyarország
Hulap- és
Nyomdaváltalaf
r/.-nál, Szeged, Petőfi S.«
sugárut 1. Telefon 16—34.
13—33
a S Z E G E D telefonszáma.

«
Í j l I . JÍ.....J1 . . . f i n l r
dúsan felszerelt, választékos nagy raktár: Két galléros
rei*¥l
f
e
n
e
r
n
e
m
u
e
x
férfi ingek, gyönyörű angol és francia zephirekből d,
french, fehér Raye- és Apach-ingck, I-a minőségű hálóingek sál gallérral és japán faconban, Köpcr és rövid
P

Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,

zephir alsónadrágok, I-a rips puha gallérok, valamint Telra lehérnemüek.

«zölőkötöző fonalak és háló W M l n n kaphalt.

Raktáron csak elsőrendű minőségű, complett szabású és a legújabb divatnak megfelelő, ízléses kivitelű árut tartok.

K0RECK ÁGOSTON urfdlvat Szeged, Széchenqt tár 2, volt Haader clpSüzlel. ' í i - S T =

Tisztelettel értesítem az igen tisztelt hOlgykOzónséget, hogy a
legméltányosabb árért készitem a
21b

legelegánsabb
köpenyeket, estélyi és utcai
megérkeztek.

m

.

kosztümöket,

ruhákat. A legújabb

J Ó Z S 0 f

divatlapok

3ZabÓ UiSZeged Vedres
'
"
utca 7., gyógyszertár mellett.

Üzlethelyiség
igen forgalmas helyen I r o d a b ú t o r o k k a l
együtt v a g y kUIOn-kUlön eladó.
(4-(js páncélszeKrény, írógép, amerikai Íróasztal,
amerikai levélszekrény, irattárszekrénv, íróasztalok,
székek stb.)
3«
Cim a kiadóba.

Edes must
állandóan
O E I O N E R

kapható

JÓZSEFNÉL

F o d o r - u t c a

7.

sz.

327

223

HY0MTAT7ANYAIT.
készittesse

a Délmagijarorszag
Hirlap- ős Nifomdav&llalat R.-T.-nál
Petőfi S.-sugárut 1. sz.
Telefon 16—34. -

Csordás S á n d o r

Első Szegedi Bőrruhaguár

140
S Z E G E D . Telefon: 14—73, 5—24.
Férfi és női bőrkabátokat készen és méret után a legméltányosabb
áron, rövid idő alatt készit.

=

Saját tímártelep.

=

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

Ha j ó l ó h a j t BÚTOROKAT v á s á r o l n i ,
k e r e s s e fel K e r t é s z S á n d o r
bufor nagy áruházéi,
Feketesas-utca 14, milliókat fog megtakarítani.
Ebédlők, hálószobák és uriszoba berendezések óriási választékbban.

