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Jog, igazság.
A csongrádi bombamerénylet vádlottjait falmentetlék. Még nem tudjuk pontosan milyen,
minden partokon zuhatagosan túláradó lelkesedéssel vették tudomásul az Ítéletet a fajvédők, de már az itélet előtt voltak régi próféciáknál jóval bizonyosabb
birlaptudósitások
arról, hogy fajvédő sziveknek virágos hajnaluk
fakad. Ezekből a tudósításokból tudjuk, hogy
az iiélet kihirdetésekor versenyuszás lesz az
Örömmámorban s hogy a fölmentett vádlottakra
ugy záporoz majd a virágeső, mint ahogy mesebeli hCsökre mindig illett, ha diadaltól sugározva jöttek haza a veszedelmekből.
Ntgy diadallal tértek vissza a hősök a zsidóknak a kereszténység elleni hadjáratából,
ahogy védőik a csongrádi bombapört oly hatásosan nevezték. Jogilag diadalmasan.
Mert
mint a fajvédő sajtó legsúlyosabbnak elismert
újságja irja, Ulain védő szóval sem mondta ártatlanoknak a vádlottakat, de szinte páratlan
jogászi tudással fente élesre azt a jogi érvet,
hogy „az elmondott vallomások alapján a biró,
ha nyugodtan akar hazatérni családja körébe,
nem hozhat marasztaló Ítéletet". A jelen volt
fajvédő hallgatóság — amely mint elnöki lendreutasitásból megállapítható — színházban érezte
inagát, kitörő tetszéssel fogadta a védő beszédét es ugy tapsolt és tüntetett a védő mellett,
mint ahogy a szive szerint való színművész
mellett tűmet a szinház közönsége, amely lélekben, érzésben szinte együtt játszik azzal a
művésszel.
Minden iga*i, tisztelni való biró az öt kontinensen — nyugodtan akar hazatérni családja
körébe. £> az elhangzott vallorráiok alapján,
ha a hivatalos tanuk vallomásától
eltekintünk,
csakugyan az derül ki, hogy a vádlottakat
bántalmazták, kínozták, gyötörték a nyomozás
alatt, tehát kényszerből vallhaltak. A szolnoki
birák törvény alapján, legtisztább meggyőződésük szerint ítéltek, ahhoz a legkisebb kétség
sem fér. S a szolnoki törvényszék elnöke, ha
az egyik fajvédő lap igazat ir, melegen gratulált Ulain védőnek kiváló Jogászi érveléséhez,
bizonyára szintén szive szerint.
S Ulain védőnek az a jogi érve sem utolsó,
sőt megnyugtató voltában szinte tullojálls, hogy
a bombamerényletet, — habár a vádlottak ártatlanok — a valóságban valakik mégis elkövették és „bizonyos, hogy a bombát nem zsidók dobták
S nem kevésbé kitűnő jogi érv lehet az a
védői állítás, hogy a csongrádi merénylet pöre
„a zsidóság támadása a kereszténység ellen".
Ez azért kitűnő jogi érv, mert cáfolhatatlan
igazság, hogy agyonbombázott csongrádi zsidók
hozzátartozói vádlók több „keresztény érzületből" bombázó „keresztény fajvédő" ellen, sőt
mert az egész faj kifogásolni valónak meri
tartani, vádat, szót mer emelni az ellen, hogy
az akaratuk, megkérdeztetésük nélkül fajbélieknek született fajbelieket
szabadon bombázhassák.
Jogilag, lehet, igazuk van a védőknek, mi
Bem vitatjuk. Jogilag, kétségtelenül az volna a
legjogosabb, ha az igazsag kitapogatása, a
rendőri, csendőri vallatás, nyomozás közben
nem bunkóval, nem a vádlott testén tapogatnák
a* igazságot. Jogilag — mondjuk —, mi mondjuk s például nem a szolnoki ügyéiz, nem a
vallomásukra esküt tett hivatali tekintélyek
mondják — minden, minden rendben van.
£íbány csongrádi zsidót is lebombáztak másnol lebombázott zsidók után, de az ébredöileg
»o*at gúnyolt jogrend teljes. Hanem bál mi
*an ax igazsággal s mi van az emberséggel ?
, A fajvédők a csongrádi pörben diadalmas*°dtak és tombolnak a diadaltól. Hiszen nem
cr
' e utói az igazságszolgáltatás keze azt az
•oyan valakit", aki Ulain szerint azért doba bombát, mert „a szent estén mu!alo-
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bizonyítékok miatt
mentettek
fel a csongrádi vádlottakat
a uokoka

tU]?í? «y "
t és egyben alibiigazolásokat állapított me* * h i r ^ L
Értéktelenek a rendőrségiünneplik
és vizsgálóbírói
v a l l o m á s o k é k í ü g y é f z f.lebbez,"'
a vádlottakat

(A Szeged tudósiiójátöl.) A Szeged rendkívüli kiadása pénteken délután még öt óra
előtt rendkivüli kiadásban jelentette, hogy a
uolnoki törvényszék fölmentette a? összes vádlottakat a csongrádi bombamerénylet bünpörében. Félnégy óra után hirdette ki Fuchs elnök
Szolnokon az ítéletet és Sieged egész közönségét a Szeged rendkivüli kiadása értesítette
először erről az Ítéletről még öt óra e|őtt. Az
utcán csoportokba verődve olvasták és tárgyalták a legnagyobb meglepetés hangján ezt az
Ítéletet, amely szerint Simkót, Bölönyjt, a két
Piroskát, Fülöpöt és a két Ságit a Btk. 326-ik
§ 2-ik szakasza alapján fölmentették.
A Szeged most az Ítélethirdetésről és az
indokolásról a következő részleteket jelenti:
Mikor az elnök a felmentést kihirdette, valaki a
teremben éljent kiáltott, mire az illetőt a teremből
kivezették. Az elnök ezután az incidens után folytatta az ité'et kihirdetését.
A bíróság elrendeli a letartóztatásban lévő
Simkó,

Bölönyi

és Fülöp

azonnali

szabadlábra

helyezését. A perköltséget az állam terhére rója.
Dr. Széchenyi István véaődiját 70 millió koronában állapítja meg.
|
•
!
|

Értéktelen vallomások.
Ezután az itélet indokolását ismertette az elnök.
A kapszli és a büzbomba megtalálását a vád
terhelő bizonyítéknak mondotta. A bíróság ezt
bizonyítéknak nem fogadhatta el.
Ami a nyomozást iljeti, az egész nyomozati
anyagot a bünper elbírálása szempontjából, mint
bizonyítékot és a nyomozás alatt történt beismerő
vallomásokat a biróság értéktelennek tekinti. A
nyomozás alatt olyan dolgok történtek, melyek

nyugtalanítók. Megállapittatott, hogy Sági János,
aki a nyomozás szerint az első adatot szolgáltatta arra, hogy erélyesen folytassák a nyomozást, testi bántalmazásban részesült. Mégnagyobb
mértékben nyert bptyzonyitást, hogy Bölönyi 3
nyomozás rendjén súlyos bántalmazásokban részesült. Tanuk bizonyítják, hogy mikor a vádlottakat átszállították Szegedre, rajtuk verés nyomai
voltak láthatók.
Ezután az indokolás Diószeghy miniszteri tanácsos vallomására utal, amelyben kifejezetten
mondta, hogy utasítást adott, hogy minden eszközzel érjenek el eredményt. A megdöbbentően
perrendellenes nyomozás nem lehet marasztaló
itélet alapja.
A biróság bizonyítottnak látja, hogy a vádlottakat 2—3 napi nyomozás után egész éjjel hallgatták ki és csak akkor tették beismerő vallomásaikat. Kétségtelen, hogy a vádlottak súlyosan ki voltak fáradva.

A vizsgálóbíró indokolása nem helytálló.
Az indokolás kitér a szegedi vizsgálóbíró előtt
tett vallomásokra is. Ezeket a vallomásokat a vádlottak visszavonták és azzal védekeztek, hogy a
vizsgálóbíró előtt elóször azért tettek beismerő
vallomást, mert a detektívek megfenyegették őket
Ujabb bántalmazással. A vádlottak feitolyamodásaikban állandóan ártatlanságukat hangoztatták és
a vizsgálóbíró is elismpri, hogy több ízben jelentkeztek vallomásaik visszavonására. A vizsgálóbíró
azon a cimen odázta el ennek jegyzőkönyvbe vételét, hogy részint mással volt elfoglalva, részint
az iratok a Táblán voltak. A vizsgálóbírónak ez
az indokolása nem helytálló.
Mindezek azt mutatják, hogy a vádlottak nem
voltak abban a helyzetben, nogy szabad vallomást tehessenek.

Súlyos gyanuokok merültek fel a vádlottak ellen . . .
A biróság
, , a vizsgálati
,
„ • anyagot sem
— tartotta megbízható bizonyítéknak a vádlottak bűnösségére. A
büzbombát nem tették vád tárgyává, tehát ha igazolva volna is, hogy a büzbombát elkészítették és
be akarták hajítani a december 1-i bálra, ebből
nem lehet következtetni arra, hogy a december
26-iki gránátot is ők dobták be.
Kétségtelen, hogy súlyos gyanuokok merültek fel
a vádlottak ellen, azonban ezeket a vád nem bizonyította be.
Bírói gyakorlat az, hogy a vádlottak beismerése
is csak akkor szolgálhat alapul a bűnösség megállapítása mellett, ha ezt egyéb adatok is bizonyítják. A vádlottak bűnösségét akkor sem találta volna
a biróság megállapíthatónak, ha a vádlottak mit
sem bizonyíthattak volna.
Alibik.
Simkóra vonatkozólag beigazolást nyert, hogy 12
óra előtt a szállodától 2 km.-re levő tanyán teljesen ittas állapotban volt. Ez esetben kizárt dolog,
hogy 12 órakor bedobhatta volna a bombát. Kétségtelen beigazolást nyert, hogy Simkó a bombát
nem is tudta volna bedobni. Ugyancsak megdől

minden Bölönyire vonatkozólag, akire nézve érdektelen tanuk bizonyították, hogy már 11 órakor a
lakásán volt.
Fülöp ellen sem merült fel semmi adat, hogy a
bomba átadásának jeleneténél közreműködött volna.
Piroska Györgyre vonatkozólag Barna Henrik és
Barna Piroska tett valtomást. Az ő vallomásukat
a biróság nem találta szavahihetőnek.
Piroska János egyáltalán nem tett beismerő
vallomást. Ó volt az, aki testi bántalmazásban
nem részesült és ő volt az egyetlen, aki nem ismerte be a bünrészességet. Ebből következik, hogy
a többi vádlott azért tett beismerő vallomást, mert
megverték.
Ságy János és Ságy Rókus ellen nincs bizonyíték.
Súlyos gyanuokok — még egyszer.
A kir. törvényszék — ezzel végződik az indokolás — nem látta megnyugtatóan
bizonyítottnak,
hogy a vádlottak voltak a tettesek, ezért felmentő
ítéletnek volt helye. Kétségtelen, hogy súlyos
gyanuokok merültek fel ellenük, de a bíróság csak
bizonyítékok alapján ítél.

Az ügyész felebbez.
Borsos József kir. ügyész a felmentő itélet ellen
a BPT. 383. §. 1. bekezdése alapján felebbezést
jelent be. Egyben kéri az ügy fontosságára való
tekintettel, hogy a biróság tartsa fenn a három
letartóztatásban lévő vádlottnak vizsgálati fogságát
a Tábla Ítéletének meghozataláig.
Dr. Szécsenyi István védő megnyugvással tudomásul veszi a biróság ítéletét. De tiltakozik az
ellen, hogy a felmentett vádlottak vizsgálati fogságát meghosszabbítsák.
Dr. Ulain Ferenc védő ugyancsak teljes tiszte-

t lettel veszi tudomásul az ítéletet.
Elnök ezután a vádlottakhoz fordul, akik felemelkednek helyükről és kijelentik, hogy az ítéletet tudomásul veszik.
j
Az elnök ezután kihirdeti, hogy a biróság a
vádlottak szabadlábra helyezéséről szóló végzést
fenntartja.
Az ügyész ez ellen feliolyamodást jelent be.
I
Elnök végül kijelentette, hogy az iratokat a
' Táblához terjeszti fel. Ezzel a tárgyalást bezárták.

S Z E G E D
Áldomás — üdvözlésekkel és éljenzéssel.
A tárgyalás befejezése után a védők sorban kezet fognak a felmentett vádlottakkal. A közönség a
teremben és a folyosón tartózkodott a véleménynyilvánitástól, az utcán azonban harsogó éljenzésben tört ki.
A főtárgyalás befejezése után a felmentett vád-

lottak a védők kíséretében a Lőrincz-féle étterembe
mentek, ahol Kwiesz Károly, a szolnoki ébredők
alelnöke üdvözölte a vádlottakat és védőket.
Ulain Ferenc védő válaszolt az üdözlésre és
arra kérte a jelenlevőket, hogy a bíróságot tiszteljék meg azzal, hogy hozzá méltóan viselkednek.

A vasárnapi munkaszünet kérdéséhez.
A Szeged minap cikket közölt arról, hogy a • illető forgalmi adó más városokba jut. Miután
vasárnapi munkaszünet kérdésében ellentét tá- í városunk vásárló környékének egy részét, sajmadt a szegedi kezeskedők közt. Az egyik párt nos, elvesztette, nem szabadna megengednünk,
a teljes munkaszünet mellett foglalt állást, a hogy a még meglevő kis környék más kisebb
másik az üzletek nyitvatartása mellett kardos- városok felé gravitáljon. Mivel a termelőknek
kodik. Az utóbbiak érveit sorolja föl a hozzánk nagyrésze csak vasárnap jöhet be valamelyik
beküldött alábbi cikk, amelynek végső követ- közeli városba, helytelen, ha ezt a forgalmat
keztetésével egyetértünk. Azzal t. i., hogy Sze- elriasztjuk azzal, hogy a tanyaiak vasárnap
ged környékén is legyen vasárnapi munkaszünet zári üzleteket találnak.
A vasárnapi munkaszünet ellenzői azt is
akkor, ha Szegeden a kereskedők többsége a
kétségbevonják, hogy az elmaradt forgalom egy
munkaszünet mellett foglal állást.
nappal előbb, vagy később úgyis lebonyolódik.
A cikk ezeket mondja:
Aki vasárnap vásárol, az rendszerint csakis
Az utóbbi hónapok súlyos gazdasági hely- | ezen a napon ér rá, hogy szükségletét fedezzete arra késztetett egyes kereskedőket, hogy . hesse és igy az a pénz, ami a vásárlásra van
szakítva a háború alatt keletkezet szokássai, szánva, hetekig, esetleg hónapokig a fiókban
üzleteiket vasárnap is a megengedett időben ; hever, amig alkalom kínálkozik, hogy azt a
nyitva tartsák. Ez a körülmény ismét akuttá termelő gazdasági eszközökre, ruházatra stb.
tette a vasárnapi munkaszünet kérdését. Mig a becserélhesse. A mostani nagy pénzszűkét részfőnökök egyrésze a nyitvatartds
mellett van, ben az okozza, hogy a pénz nem forog elég
addig a főnökök másik része és az alkalma- gyorsan. Ha tehát van egy eszközünk, hogy a
zottak valamennyien
— a teljes
vasárnapi pénzforgalmat csak kissé meggyorsíthassuk,
munkaszünetet
kívánják.
azt az eszközt sem szabad kihasználatlanul
Kétségtelen, hogy igen súlyos szociális és hagyni.
valláserkölcsi okok szolnak a teljes vasárnapi ;;
A vasárnap onnan kapta a nevét, hogy a
munkaszünet melleit Nemcsak az alkalmazót- | vasárnapok régebben vásárnapok voltak. Még
taknak, hanem a főnököknek is szükségük van j a háború előtti legutolsó években is azok az
arra, hogy egy héten egy teljes napi pihenőjük \ üzletek, amelyeknek vevőközönsége a tanyaiaklegyen. Tiz év óla a közönség is megszokta, £ ból került ki, vasárnap revgel hét és ttz óra
hogy az üzleteket vasárnap zárva találja és a ; közt olyan forgalmat bonyolítottak le, amely veteszükségletét beszerzi szombaton, vagy hétfőn. \ kedett a hetivásár forgalmával. Hogy a háború
Ezzel szemben, akik a vasárnapi nyitvatartás aia'.t valamennyi üzlet hozzájárult a vasárnapi
mellett vannak, eljárásukat a következőkkel in- munkatzünethez, annak az voltazoka, hogy az árudokolják : Igaz, hogy Szegeden már körülbelül raktárt — ha egyáltalában volt — az utánpótlás
tiz év óla az üzletek teljes vasárnapi munka- lehetetlensége miatt kirrélni kellett és személyszünetet tartanak, ellenben a környékbeli váró- , zet sem igen volt. Ma azonban más a gazdasok és községek üzletei vfsárnap is nyitva sági helyzet. Áruraktár mindenütt van kielégítő
vannak. Ennek következtében a tanyai la- i mértékben és akik személyzettel dolgoznak,
kosság, amely csak vasárnap birja besze- \ azok sem helyezték alkalmazottaikat B-listára.
rezni szükségletét, elkerüli
Szegedet, amit l De ennek be kell következnie, ha a gazdasági
a kisteleki, orosházai, félegyházai élénk for- f pangás tovább tart és ha a forgalom egy nem
galmu vasárnapok is igazolni látszanak. De jelentéktelen részét átengedjük más városoknak.
Akik a nyitvatartás mellett vannak, azok
nemcsak a vasárnapi forgalom marad el, hanem í
a vevő egészen elszokik Szegedtől. És ez nem- azt állítják, hogy ez a he i három ó n i munkacsak az egyes kereskedőnek a kára, hanem az többlet nem sérthet különösebb szociális érdeegész városé is. Többek között a Szegedet keket, miután, sajnos, a forgalom már évek óta

Furcsa népség.
Irta: Réti Ödön.

(10)

Gyöngyház hómezőben fekete két gyémánt,
élő brilliánsok . . . a lélek szellemei laknak
itt benn: tündérek, varázslók, boszorkányok
é s én meg fogom ismerni és szeretni fogom
őket, tündéreket, boszorkányokat egyaránt,
mert az én Olivám szemei e z e k . . . szebbek,
mint egy holdfényes velencei éj . . .
Oliva megkapta a karját.
— Volt mér Velencében? Milyen az? Beszéljen róla! Ne, ne, ne b e s z é l j e n . . . vigyen el
engem oda édes és én úgy fogom magát szeretni, óh hogy pukkadnának a lányok, vigyen
el s míg összetett kezekkel kért, rimánkodott,
trópusi izzó Ígéretek lángoltak a szemeiben.
— Elmegyünk! — jelentette ki Csőrffy egyszerűen, gondolkozás nélkül. — Elmegyünk,
ha az én kis hercegnőm úgy kívánja.
— Mikor? — sürgette Oliva. — Ez lesz a
mi nászútunk.
~ Legközelébb.
E percben komolyan hitte, hogy elmegy
Olivával Velencébe, ha össze tud szedni annyi
p é n z t . . . Hirtelen számot vetett anyagi állapotával.
Tizenkét forint a rajzlecke. Húsz forint a
hegedűóra az ideges kis fiúnál. Azelőtt tíz,
most húsz. Titokban tanúi a gyermek anyja
is, a férje előtt titkolja . . . magas, csontos
asszony, nagyorrú . . . milyen szerencse, hogy
fel nem mondla ezt a l e c k é t . . . az asszony
a különös nézésével, a sóhajtásaival, a csodálatos szorgalmával, a k a r á s á v a l . . . szerelmes
belé ez az asszony ? Nagy, horgas orrú aszszony . . . fázott tőle, félt . . . talán ha kicsi,
finom lenne az orra . . . húsz forint meg tizen-

kettő, az harminckettő. Pinkert úrnál, a Nagymező-utcai festékkereskedőnél havonta átlag
tizenöt forint. Harminckettő meg tizenöt az
negyvenhét. Ebből lakás tizenhat forint, koszt
tizennyolc, ruhára, festékre, apróságokra . . .
pénzt kell szerezni a k á r h o n n é t . . . Akárhonnét!
Keres még egy leckét, Pinkert úrnak drágábban dolgozik ezután, lefesti Olivát, a Műcsarnokba küldi, megnyeri vele az arcképdíjat...
ír haza, nagyobb összeget kér az anyjától,
mit bánja a pipaembert, a mostoha a p j á t . . .
S maga előtt látott egy kövér emberi, a pocakján aranylánc; arca, tömpe orra véreres,
pipa a szájában, ömlik a füst... pipaember...
egy kicsi asszony áll mellette, finom, filigrán,
szelíd; ha szól, ha mozdul, mintha bocsánatot kérne, a hangja halk. . . hevesen megdobogott a szíve . . . édes kicsi m a m á m . . .
— Min gondolkozik? — szólt Oliva.
Csőrffy nem felelt rögtön. — Az utazásunkra
gondoltam, — szólt kedvetlenül. A lány a
nyakába borúit.
— Drágám! D e oda ruha is kell, sok
minden . . .
— Természetes, — felelt Csőrffy — szép
ruhák kellenek, cipő, ékszerek, hogy méltók
legyenek egymáshoz az ifjú Oliva és az öreg
Velence.
Olivának rendkívül tetszett ez a hasonlat.
Csőrffy belemelegedett, lelkesüllen kezdett
beszélni a gyönyörűségekről, ami ott reájuk
vár s elragadtatva kiáltott f e l :
— Viszontlátlak benneteket: Tizian, Veronese, Tintoretto . . . Canova . . .
Oliva ásított.
— Ismerősei ezek? Remélem fiatalok és
csinosak?
— Édes! — nevetett Csőrffy s megcsókolta
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olyan gyér, hogy „robot'-munkáról szó sem
lehet. A hétköznapokon csak a munkaerőnek
egy részét lehet kihasználni és aki hat nipon
át a rossz konjunktúrák miatt munkaerejének
csak egy részét fejtheti ki, az egészségének
ártalma nélkül végezhet bárom órai nem megerőltető munkát. De ezt a kis munkatöbbletet
is enyhíteni lehet azzal, hogy a személyzet minden második vasárnap teljesít szolgálatot. A
munkaadók és az alkalmazottak olyasféle megegyezést is köthetnek, hogy aki vasárnap teljesít szolgálatot, az valamelyik legközelebbi
hétköznapon félnapi szabadságot kap kárpótlásként. Különben is igen jelentékenyen felszaporodott az utóbbi években azon kisegzisztenciák száma, akik — alkalmazottat nem
tartván — csak maguk és eietleg családtagjaik
dolgoznak és akiket az alkalmazottakkal szemben semmiféle szociális szempont nem kötelez.
Ezen oldalról indulhatott ki az éveken gyakorolt vasárnapi teljes munkaszünet megbontása,
amely píidát a mindjobban kialakuló és kiélezedö verseny következtében az alkalmazottakat
tartó cégek is követnek. Ha a vasárnapi 2—3
órai munka antiszociális, még sokkal antiszociálisabb volna az, ha a kereskedők az egyre
rosszabbodó gazdasági viszonyok miatt kénytelenek volnának — az államnak, a városoknak
és a nagyvállalatoknak a mintájára — alkalmazottaik egy részét e bocsátani.
Ha tehát összegezzük a két tábor érveit,
akkor azt látjuk, hogy mig a vasárnapi munkaszünet hivei a szociális, ethikai és higiénikus
szempontokat domboritják ki, addig a nyitvatartás hivei azt állítják, hogy a vasárnapi néhány
órai üzleti' forgalomról gazdasági szükségességből, kényszerűségből nem lehet lemondani.
Kétségtelen, hogy a két pá<t között kissé kiéleződött a helyzet és igy kívánatos volna, ha minél
előbb hivatalos szavazás utján megállapítanák,
hogy vájjon mi is voltaképen a többség kívánsága. Ha a többség a teljes vasárnapi munkaszünet mellett lesz, akkor 3 város hatóságának,
úgyszintén a kamarának minden befolyását
latba kell vetnie, hogy Szeged környékén szintén
hasonlóképen szabályozzák
a
munkaszünetet.
Városunk a hinterlandja elvesztése következtében
elvesztette gazdasági és kereskedelmi jelentőségét is. Minden erőnkkel azon kell tehát lennünk, hogy a hinterland megmaradt részét
még áldozatok árán is visszakapcsoljuk városunk
forgalmába. Ez pedig nem történhetik meg, ha
megengedjük, hogy a szomszédos községek
egyenlőtlen gazdasági
fegyverekkel
küzdve
magukhoz vonzzák azt a forgalmat, amelynek
természetes középpontja Szeged voina.
a lány kezét, — öregek, akik mindig fiatalok
maradnak.
Meghajolt. — Intsek talán egy gondolásnak? Persze. Tessék beszállni hercegnő —
így lesz s gondolánk vígan síklik, repül a
vízen, a fénycsillámos tengeren . . .
Este, mikor lefeküdtek, még mindig Velencéről folyt a szó. Nagyszerű lesz — mondta
Oliva — jó volna, ha Velencéről álmodnék
az éjjel.
— Kapolcsy úr — szólt aztán komoly hangon —, ha álmomban kiáltoznék, keltsen f e l . . .
Tudja, szinte félek e l a l u d n i . . . oltsa el kérem
a g y e r t y á t . . . Tegnap azt álmodtam, hogy az
apám agyon akart v e r n i . . .
Sóhajtott.
— Sokszor álmodom ezt. Azóta van ez,
hogy az apám agyon Jakart verni. Egy éjszaka.
Tgy szombat este . . . Miért ? nem tudom. Részeg volt. Én nem adtam rá okot, Olyan voltam, mint egy angyal. Tizenhárom éves. E k
k e z d i : te dög, te kis cafra s fogta a fejszét,
hogy megöl. Darabokra zúzom a f e j e d e t . • •
egyre ezt, hogy a fejemet darabokra zúzza...
Miért ? Hétköznap ritkán, szombaton mindig.
Persze nem hagytam magamat, elfutottam.
Talán olyan bolond vagyok, hogy odatartom
neki a f e j e m e t D e előbb-utóbb végez velem,
azt tudom. Na, nem mintha valami nagyon
bánnám. Füttyentek az egész v i l á g r a . . . 011
van nekem b e l ő l e ? Füttyentek! D e miért a
fejemet ? Öljön meg, vágjon belém egy k é s t csak a fejemet ne~. ezért kiáltozok álmomba.Mikor eldugtam előle a' fejszét, kalapácsol
kerített elő, hogy e v v e l . . . Megkérdeztem
tőle : miért ? miért ?
(Folytatjuk.)
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Még egyszer a kisteleki
Erger-Berger-botrány.

azt jegyezzük meg, hogy Thiering Oszkár főigaz- rányról és a Szeged tudósítása után indította meg
gató csak a Szeged munkatársától értesült a bot- I a vizsgálatot.

Kistelek, szeptember 26. (A Szeged kiküldött
tudósítójától.) Egy héttel ezelőtt, szeptember 19-én
a Szeged részletes riportban számolt be arról a
botrányról, amelyet a szegedi felsőipariskola egy
csoport hallgatója rendezett a kisteleki zsidó temetőnél. Mint még emlékezetes, a felsőipariskola
hallgatói az utcai atrocitások és a bombamerényletek himnuszára, az Erger-Berger-re zendítettek
rá akkor, amikor elhaladtak a zsidó temető falánál és amikor észrevették, hogy a temetőben néhány zsidó hivő rója le kegyeletét halottai iránt.
Ez a cikk méltán felháborodást keltett nemcsak
Szegeden, de a fővárosban is. Tegnapi számunkban azután a sajtótörvény értelmében leközöltük
azt a nyilatkozatot, amelyet Thiering Oszkár főigazgató irt, miután a Szeged cikke alapján vizsálatot indított a felsőipariskolában a kisteleki
otrány ügyében. A sajtótörvény rendelkezése értelmében csak ma van módunkban foglalkozni
még egyszer ezzel az Erger-Berger-üggyel, valamint a felsőipariskola főigazgatójának nyilatkozatával. Mielőtt kiküldőit munkatársunk jelentését minden kommentár nélkül közölnénk, megállapítjuk
azt, hogy a főigazgató nyilatkozata is elismeri
azt, hogy a diákok az Erger-Bergert énekelték
Kisteleken kivül, de azt mondja valótlannak, hogy
a diákok éppen a temető falánál is folytatták volna
a bombamerényletek himnuszának éneklését.
Egy hét előtti cikkünket három különböző forrásból irtuk meg. Elsősorban a Szeged levelet kapott
erről az ügyről, másodsorban a Szeged munkatársának telefonon mondta el az esetet Kistelek egyik
tekintélyes polgára, harmadszor pedig Kistelek elöljárósága részéről hivatalosan is megismételték
előttünk a botrányt. Igy már egy héttel ezelőtt
sem volt kétség aziránt, hogy a példátlan botrány
megtörtént, azonban a Szeged munkatársa a legaprólékosabb részletek bizonyítása érdekében kiutazott Kistelekre, ahol a legnagyobb körültekintés
után megállapította azt, hogy a botrányt a felsőipariskola hallgatói elkövették. Igy a felsőipariskola
főigazgatójának vizsgálata nem fedi teljesen a tényállást. Ez a nyilatkozat beismerés mellett szépíteni
próbálja a történteket.
A Szeged kiküldött munkatársa egyébként a következő részleteket állapította meg erről a botrányról:
Szeptember 16-án reggel 9 és 10 óra között a
községtől néhány kilométernyire levő zsidó temetőbe

A polgármester távirata a pénzügyminiszterhez
a kereseti adó revíziójáért.

§

mentek kegyeletüket leróni Austünder

Béla, tekin-

télyes kisteleki kereskedő két fivérével, Sándorral
és Jenővel. A három fivérrel ment Blumenjeld
Sámuel, a kisteleki zsidó hitközség kántora is. A
három fivér először édesanyjuk sírjánál imádkozott,
majd körülbelül féltiz órakor átmentek ahhoz a
sirhoz, ahol Auslander Béla hősi halált halt fia
nyugszik. Alig néhány percet imádkoztak itt, amikor nangosan énekelve egy csoport fiatalember jött
az uton. A férfiak imádkozásuk csendes hangulatában megdöbbenve vették észre, hogy a közeledő
csoport az Erger-Berger cimü indulót énekeli. Az
első strófa végére értek akkor, amikor a temető
palánkjával egy szintben volt a csoport. A társaság ekkor a legnagyobb hanggal ismét rákezdett
az Erger-Bergerre, amelyet ismét végigénekelt az
egész temető mellett.
Az imádkozók ezután megdöbbenéssel vették
észre, hogy a diákok nem csak közvetlenül a
temető mellett éneklik a bombamerényletek himnuszát, hanem a temető felé fordulva, ujjukkal mutogatnak és ilyeneket kiáltanak az imádkozók felé,
akik a hősi halott sírját állták körül:
— Ott vannak a zsidók l
A diákok egyébként a temetőn tul is folytatták
az éneklést. A kegyeletsértő botrányt egyébként
nem csak az imádkozók látták és hallották, hanem hallotta a közelben tartózkodó Erdélyi György
temetőőr is.
A Szeged munkatársa megállapította azt is, hogy
még aznap délelőtt három kisteleki polgár megjelent a községházán Jung József községi főjegyzőnél és bejelentette az esetet. A főjegyző ezután
— értesülésünk szerint — bizonyos lépéseket is
tett ebben az ügyben. A „Szeged" munkatársa
Jung József főjegyzővel az intézkedésekről nem
tudott beszélni, miután a súlyos betegen fekvő
főjegyzőhöz Schmiedí községi orvos senkit nem
enged be. A polgárok bejelentéséről egyébként tu
domása van Stammer Béla községi segédjegyzőnek, aki jelen volt a hivatalban akkor, amikor a
felháborodott polgárok megjelentek a községházán. Megjegyezzük itt még azt is, hogy a temetőben jelen voltaknak az volt a tapasztalatuk, hogy
a
negyedik, vagy ötödik csoportot vezető tanár
n
«m tett semmit az éneklés alkalmával, vagy ennél
j| csoportnál nem is láttak tanárt. A diákok egyébé t minden bizonnyal tudták, hogy zsidó temető
"tellett haladnak el, mivel a sírkövek kilátszanak
alacsony palánk mögül.
A
Szeged ezzel a maga részéről ezt a példátlan
tr
f°
áiiy
krónikáját beiejezte. A Szeged első cikke
18
Megfelelt teljesen'alvalóságnak. Itt még csak

Szeged, szeptember 26. (Saját tudósítónktól.)
A szeptemberi közgyűlés — mint ismeretes —
elhatározta, hogy táviratot intéz a pénzügyminiszterhez és konkrét esetek alapján kéri a
kereseti adókivetések sürgős revíziójának elrendelését és a felszólamlási bizottságok számának
megfelelő szaporítását, ami az eljárás gyorsítását teszi lehetővé. A közgyűlés a távirat megszövegezésével a polgármestert bizta meg, aki
pedig felkérte Wimmer Fülöpö', hogy pénteken
reggel 9 órakor látogassa meg bivatalábin és
legven segítségére a távirat megszövegezésénél.
Wimmer Fülöp pénteken délelőtt fel is kereste
a polgármestert, aki tövid tanácskozás után a
következőképen szövegezte meg a nagyfontosságú táviratot:
„Pénzügyminiszter ur, Szeged törvényhatósági bizottsága megütközéssel értesült, hogy
a város tizenhatezer adófizető polgárára ösz-

szesen huszonhétezermillió korom általános kereseti adót vetettek k», ami harmincnégymillió
korom fejenkinti átlagos jövedelemnek felel
meg. Van tizennégyezer aranykoronás kivetés
is, melyhez fogható jövedelme Szegeden megközelítőleg sincs senkinek. Kérjük a kivetésnek még a jövedelmi adó kivetése előtt való
revízióját az érdekeltek közbenjöttével. Dr.
Somogyi Szilveszter polgármester."
A távira'ot a polgármester azonnal fel is
adatta és azt a pénzügyminiszter minden valószinaiég szerint még pénteken délelőtt megkapta. A polgármester ezenkivül telefonon felhívta gróf Teleki Pált, Szeged várói első kerületének nemzetgyűlési képviselőjét is és megkérte arra, hogy személyesen járjon el a pénzügyminiszternél a távirati kérelem sürgős végrehajtása érdekében. Teleki Pál készséggel megígérte, hogy teljesi'i a polgármester kérését.
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Szabadkáról kiutasitották a SzAK futballcsapatát.
Szeged, szeptember 26. (Saját tudósitónktól.) deletre való hivatkozással megtiltotta a szegedi
Mint a Szeged már többször beszámolt, az or- csapat szereplését Szabadkán. A mérkőzés beszágosan hires Szegedi Atlétikai Club jugoszláv tiltását egyrészt a szerb nacionalista sajtó fékfurára indult, ahol e'őször Belgrádban, majd telen uszításainak kell betudni, akik még sportZomborban egyre-másra aratta a diadalokat. A kérdésekből is soviniszta problémát csinálnak.
diadalmas mérkőzések után szombaton és
A szerb belügyminiszter eljárását sehogyan
vasárnap Szabadkán kellett volna játszaniok. sem tudjuk megérteni. A szegedi csapat minden
Szombaton a Spanddal és vasárnap a Bácská- zavaró incidens nélkül játszott Belgrádban is
val kellett volna a kitűnő szegedi csapatnak és ez ellen senki sem emelt óvást. A SzAK
megmérkőznie. Tegnap azután távirati utasí- csütörtökön Zomborban is mérkőzhetett, csak
tás érkezett a szabadkai főkapitánysághoz a éppen a szabadkai szereplését akarták megbelügyminisztertől, amelyben megtiltja a SzAK akadályozni. Amint értesülünk, Prcsics Joco
szabadkai szereplését.
bunyevác sokac párti képviselő tegnap leutazott
A hir tegnap délután terjedt el Szabadkán Belgrádba, hogy a belügyminiszternél a betiltó
és nagy megdöbbenést keltett. A sportklubok rendelet visszavonását kieszközölje. Ennek azonvezetői nyomban érintkezésbe léplek a szabad- j ban nem lett semmi eredménye, a SzAK-nak
kai főkapitánysággal, ahol azt az információt el kellett hagynia Szabadkát. A csapat péntekaplák. hogy a belügyminiszter a régebbi ren- I ken este mar meg is érkezeit Szegedre.
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Okirathamisitásért két és fél évi fegyházra ítélték Stein Sándort.
Szeged, szeptember 26. (Saját tudósitónktól.) ön nagyobb tételeket vehetett föl a pénztártól ?
Stein Sándor volt lüzérfőhadnagv, a KeresStein Sándor: Hiányos volt az ellenőrzés
kedelmi és Iparhank volt tisztviselője sápad- én már decemberben figyelmeztettem az igaztan, beesett arccal, gyűrött ruhában, bajuszo- gatóságot, hogy úgynevezett Iukasztógépet szesan állott a törvényszék elött. Sxámot kellett rezzenek be.
adni azért a tettéért, amikor a szédületében
Ezután elmondja, hogy a pénzfári jegyzéket
28 milliót vett fel jogtalanul, hogy este el- a tisztviselők kasszanapokon a nagy forgalom
keseredésében és szomorúságában a táncok miatt blindre irtak alá, mert egymásban biztak.
és pezsgők palotájában lehessen és talán muElnök: Hát akkor azt lehetett csinálni, amit
akartak I
lathasson.
Stein Sándor: 1,400.000 korona fizetésein
A törvényszék második emeleti tárgyalótermében már a kora reggeli órákban töme- volf. Nem tudtam megélni.
Elnök: Hová költötte azt a sok pénzt ?
gesen jöttek érdeklődök, Stein Sándor régi
Amikor Stein Sándor nem felel, az elnök
ismerősei és barátai. Amikor a szuronyos börkijelenti,
hogy erre nem köteles felelni.
tönőr bevezeli a vádlottat, Stein Sándor megStein:
Nem tudom
megmondani...
nyúlt arca még sápadtabb lesz, szemét lesüti,
Elnök: Megbánta tettét ?
nem néz sehova. Hátat fordit a közönségnek,
Stein egészen halkan: Megbántam kérem . . .
leül a padra, zöld kalapját leteszi maga mellé.
Röser Miklós az első lanu, aligazgatója a
Wild elnök a vádiratot olvassa fel először.
banknak.
Elmondja, hogy ugy jöttek rá a doSteint csalással, sikkasztással, okirathamisitással
vádolják. Aztán az elnök megkérdi, mit tud logra, hogy egyszer kiadta a rendeletet, hogy
védelmére felhozni. Stein Sándor alig hallha- nem szabad a pénztárnál kifizetni és akkor
tóan, szinte dadog, csak ennyit mond: Bűnös Stein mégis kivett másfélmilliót. Akkor kezdett
vagyok
. . . Könnyelműségem
...
„
~
. gy»nu« lenni. Különben is mindig pénzzavarAz elnök kérdésére aztán elmondja, hogy a I ban volt. Jelentette is az igazgatóságnak, mag.
Kereskedelmi és Iparbank kosztosztályának ve- vizsgálták a könyveket és akkor rájöttek minzetője voltam. Majd sorra veszi az egyes vád- denre.
pontokat. Ottovay Károly könyvére jmuárban
Gross Marcell űgyvezetőigazgató a következő
félmilliót vett fel, uj kosztkönyvet készített ne- tanu. Elmondja ő is, hogy hogyan jöttek rá a
vére, hogy ne jöjjenek rá. Néhány nippal sikkasztásra. Stein különben is föltűnt költekésőbb másfélmilliót vett föl, majd január kező éleiével, Röser figyelte is ő t Április 1-to
30 án ujabb 700.000 koronát. Lichter István tűnt fel, hogy a Nimród számlájára veit fel
könyvére 2,000.000 koronát vett föl, február- kétmilliót. Rájöttek a hamis kosztkönyvekre s
ban Csapó Ferenc könyvére 1,500.000 koro- A panaszt fenntartja, de a vádlott megbüntenát, majd Wimmer Károlyné nevére hamis
betétkönyvet állított ki. Február közepén Homor ^ J T J S f í t V í r
reflektál
a bat
* károsodott
László alezredes átidoit neki 330.000 koronát,
ezt nem fizette be a pénztárba. A Nimród meg egyedül. Kijelenti, hogy Sleinnek kellelt
vadásztársaság kosztkönyvére először félmilliót, volna ellenőriznie az egész osztályt.
Dr. Grosser Jenő alig izgató elmondja, hogy
majd 1,500.000 koronát vett föl. Hogy ne már régen suttogtak S!ein életmódja miatt.
vegyék észre, hamis lapot állított ki. Borosi Bizonyos könnyelműséget láttak Stein munkáAntalné nevére április 3-án — ez voll az jában az utoM időben. Aztán ő is elmondja,
utolsó — másolatot készített.
hogyan jöttek rá a sikkasztásra, amikor Stein
Wild elnök: Hogy volt lehetséges, hogy mindent bevaüotf.

SZBGSB
Ltchter István, Csapó Ferenc, Homor László,
Kollár Béla, özv. Borosi Antalné, Csonka Ferenc
mind azt vallják, hogy őket károsodás nem
érle, a bank megtérített mindent.
Barta István az utolsó tanu.
Az elnök: Van-e haragban, pörben, ellenséges
viszonyban a vádlottal?
Barta: Rossz viszonyban vagyunk. Neki
köszönhetem, hogy állásomat elvesztettem.
(Ugyanis Barla péntárnok volt a bankban.) Kijelenti, hogy az ellenőrzés igen laza volt.
Dr. Papp Sándor ügyész tartotta meg vádbeszédét ezután.
— Fájdalmasan érint — mondotta —, amikor
Stein Sándort kell megvádolnom, akit gyermekkora óta ismerek, akinek családjától ez a fiatalember csak szépet és jót láthatott. Nem haszonlesésből, bűnözési szándékkal követte el tettét,
hanem ennek a mai társadalom
kabarilnek,
táncpalotáinak lett az áldozata. Erre költötte
azt a sok milliót és igy került ide a vádlottak
padjára. Nem született gonosztevő, bűnözött és
ezért bűnhődnie kell.
Ezután a vádakat ismerteti, a sikkasztásról
szólókat eleji, mivel a bank visszavonta azt.
Dr. Vteisz Gyula, a Kereskedelmi és Iparbank
képviseletében kijelenti, hogy visszavonta a
panaszt. Huszonnyolcmillió kár megtérítését
kívánja.

1924 szeptember 27.

Dr. Hunyadi Vass Gergely tartotta meg ezután
védőbeszédét.
— Itt a középosztálynak egy olyan tagja áll
a bíróság előtt — mondotta —, aki hasznos
tagja lehetett volna a társadalomnak. Az egéu
dolog egy eszmei hilmazat volt, 28 millió megszerzésére. Csak ugy tudta elkövetni ezeket,
hogy a bankban az ellenőrzés a lehető leglazább volt. Egyéni fájdalmában jutott erre
Stein Sándcr. Határtalan szerelmében eljegyezte
magát, valóságos Rómeó és Júlia játszódott le
— és Júliája tragikusan balt el a házasság
előtt. (Stein Sándor itt lehajtja fejét és kezébe
temeti arcát.) Akkor jött a másik nő. 1924 ben
másfélmillióból nem lehetett megélni A legenyhébb ítéletet kéri.
A törvényszék ezután rövid tanácskozás után
kihirdette az ítéletet, amely szerint bünömek
mondották Stein SAndort ötrendbeli magánokirat hamisítás bűntettében és ezért kit ivi is
hat hónapi fegyházra itill. A vizsgálati fogsággal öt hónapot kitöltöttnek vettek. Kötelezi mig
Stein Sándort a törvinyszik 28 millió megfizetésire 15 nap alatt.
Stein Sándor a súlyos ítélet ellen felebbezett,
védője is, az ügyész pedig súlyosbításért.
A börtönőr az elitélt háta mögé állott. Stein
Sándor lehunyt szemmel, sápadtan keresztültört a tömegen — föl a börtönbe.

Siralmak bor-ügyben.

Szeged, szeptember 26. (Saját tudósitónktól.)
Hogy a termelő mindig panaszkodik, ezen mártul
vagyunk, de rég álmélkodtunk el honi népeinken
annyira, mint most, amikor az aradhegyaljaiak
siráma érkezik hozzánk. Az aradi szőlőket az idén
ugyancsak megtizedelte a lisztharmat, meg a peronoszpóra. Most készülődnek a szüretre, de megcsappant a várható termés, bár a minőség elsőrendűnek Ígérkezik. Ennek a hatását máris érezni,
mondja az aradi hir, mert az óborok iránt naprólnapra fokozódik a kereslet s a rohamosan emelkedő árak mellett „a tavalyi 5—6 leies árakkal
szemben 10—12
kiesekre kell számítani."
Ezek után elkezdjük az álmélkodást és kíváncsian kérdezzük, miért kell csak nekünk belefulladnunk a drágaságba ? A lei ma — számítsuk túlzottan — 400 korona s eszerint az aradhegyaljai
ujbor litere 5000 korona körül jár. Tetszenek
tudni, mifajta bor a pankotai narancssárga, a ménesi gránát, vagy a gyoroki olvasztott arany?
Tisztelet-becsület a szegedi boroknak, de mennyire
elmaradnak ezek amazok mögött I Áruk a kiskocsmában is 18—20.000 korona, némelyik telhetetlen
vendéglős pláne azt a rendszert követi (tárgyilagosságának bizonyítékaként), hogy benyúl a kucséber-zacskóba és kiszed egy számot.
— Ennyiért fogom adni literét.
A huszonötön, vagy a harmincon aluli számokat mellőzi, ellenben díszpolgári oklevelet vár áldozatkészségeért, amit a kénezéssel, a kereszteléssel, a glicerinezéssel érdemelt ki.
MMMMMMMMMM^^
Mihozzánk, sajnos, nem kerülnek aradhegyaljai
borok, de ez a vidék nem is szereti. Itt a fokok
mennyiségére helyezik a fősúlyt, a tempó gyors és
határozott s nevezetes borivók különös helyi sovénséggel ügyelnek rá, hogy egyik-másik kiskocsma
Szeged, szeptember 26. (Saját tudósítónktól.) Klein Jenő ait igazolták, hogy Kopornyik Míria méltóan viselhesse a „Négykézláb" titulust Ezért
nézi le a tömegivó a nemesebb italt, mondván:
Szorongásig megtelt tárgyalóteremben hirdette félt Kovács följelentésétől és ebben a félelmé— Ez csak amolyan társalgási bor.
ki délben félegy értkor az ítéletet az öt napig ben beszélte rá a gyilkosságra Nagy Sándort.
Értve alatta azt, hogy el lehet ülni mellette különönagy érdeklődés mellett tárgyalt vásárhelyi Az önvédelmet nem lehetett megállapítani, mert sebb veszély nélkül órákig, társalogva.
gyilkosság ügyében Pókay elnök.
hiába ütötte meg először Kovács Nagy Sándort
Csakhogy nincs minden embernek órákhosszat
A törvényszék Nagy
Sándort bűnösnek a gyilkosság estijin, hiszen akkor már az \ tartó beszélgetésre témája. Ugyanazért siessünk
mondta ki a gyilkosság büntettiben, amslyet ölés gondolata megfogamzott Nagy Sándor í emberek, siessünk, essünk tul a kellő porciókon,
aztán tegyük el magunkat holnapra. Aludni is kell
ugy követett el, bogy 1922 junius 12-én este agyában.
valamit.
Kovács Gáspárt előre megfontolt szándikkal
Enyhitő körülménynek vette a bíróság Nagy
Nem hirdetjük, hogy a részegeskedés különösebb
megfojtotta, majd a holttestet a lövik közS Sándor büntetlen előéletét, harctéri szolgálatát
nemzeti
feladat, (ezzel legföljebb Csongrádon médobta.
és családos állapotát.
lyül el a bánatos honfiszív a helyi irredentizmusKopornyik Míriát bűnösnek mondotta ki,
Az ügyész súlyosbításért, dr. Reich és dr. ban), egy-két pohárnyi jóbor mégsem mellőzendő.
mint fölbujtót a gyilkosság bűntettében, ame- Eisner védők fölmentésért fölebbeztek.
De épp ezt kapni meg ritkán a homokon, ahol
lyet ugy követelt ef, bogy hónapokon át Nagy
néhány
gondos termető értékes termését ugy el
Amikor az elnök megkérdezte Kopornyik
Sándornak ugyanis előnyöket igirt arra az
tudják rontani, mire a söntésekbekerül, hogy szülő
Máriát,
hogy
tudomásul
vette-e
az
Ítéletet,
termőhelye sem ismerne rá.
esetre, ha megfojtja Kovács Gáspárt és azután
Kopornyik igy tört k i :
Kétségtelen, hogy ezért olyan drága is, sok vele
a holtfestet az istállóba dobja.
— Nem é r t e t t e m . . . Kérem én ártatlan a fáradság, a munka többtermelése. Végtére RoEzért a törvényszék Nagy Sándort a 92 ik
mánia is érzi az idők súlyát, ott is fölmentek az
szakasszal 15 ivi fegyházra is 10 ivi hivatal- v a g y o k . . .
árak,
de megoldhatatlan magyar probléma marad,
vesztisre, Kopornyik Máriát ugyancsak 15 ivi
hogy miért kapni Aradon 5Ö00 koronáért finom
fegyházra is 10 ivi hlvatalvesztisre itili. A
óbort s miért tud 25 leiből (tizezer magyar korona)
vizsgálati fogsággal két év és három hónapot
pompásan, szinte fényűzéssel, megebédelni az
u
u
"
„ K u l t u r a "
"
kitöltöttnek vettek.
ember ?
Az ítélet indokolása kimondj), hogy Nagy
kölcsönkönyvtár és mükereskedés
Korzó Moii-ház, Pallavicini-utca 2.
Sándor a nyomozás és a vizsgálat során minTrockij megfenyegeti a románokat.
Legújabb és legjobb magyar és német
dent beismert és elfogadható indok nélkül
Berlin, szeptember 26. Rigai hirek szerint
könyvek. — Műtárgyak, porcellánok,
vonta vissza vallomását. A törvényszék ezzel
411
Trockij
a besszarábiai határon fenyegető tartalmú
képek,
kézimunkák.
szemben a tanuk vallomásaival megállapította,
beszédet mondott az ottani szovjetcsapatokhoz
Tulajdonosok: Dr Vas Zoltán Józsefné
hogy Kovács Gáspár és Kopornyik Mária köUJf
is Schüjfer Micl.
uj!
Románia ellen. Többek között kijelentette, hogy
zös háztartásban éltek, dr. Sándor Jenő és :
Románia vagy önként kiüríti Besszarábia területét, vagy teljes mértékben érezni fogja a vörös
W,
m hadsereg proletár eiredeinek erejét.
Besszaráb'a határán már hónapok óta folynak
Telefon 11-85.
Telefon 11-85.
a csa'ározások és az orosz bandák minden al8 * kalmat felhasználnak arra, hogy az ottani
•K
—
lakosságot megnyerjék saját céljaiknak. SzepSzeptember hó 27., 28-án, szombaton, vasárnap
m tember 12-én egy banda megrohanta NikolaHl
jevszka közsíget, az elöljárót és a csendőröket
lemészárolta és több kereskedőt kirabolt s elrejtőzött a környékbeli mocsarakban. Szeptember
15. és 26. között még négy községet fosztottak
ki
hasonló módon a fegyveres bandák és összeDráma 8 felvonásban. — Főszereplők:
ütköztek a katonai osztaggal. Az összeütközés
Hl
azonban vereséggel végződött részükről. MintHl
egy 200 embert vesztettek, a többiek pedig az
Hl
az erdőségekben és mocsarakban elrejtőztek. A
Hl
m
menekülőket a román lovasság üldözi.
és
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15—15 évi fegyházra Ítélték
Kopornyik Máriát és Nagy Sándort.

Korzó Mozi

ifi

i A iött-ment asszonyi

Mária Corda. Somlay Aithur.
Azonkívül:

* Az Olympiád ésa Divatrevü.
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Megérkeztek a legújabb kész női és leányátmeneti és téli kabáiok. Mérték szerint is legszebb kivite'ben legolcsóbb árban készíttetnek.
Reminyini divatáruháza, főposta mellett
m
Apróhirdetéseket a másnapi lap részére
délután 5 óráig fogad el a kiadóhivatal. Az
5 óra után feladott apróhirdetések a feladást
követő napon nem jelenhetnek meg.

I Értesítem az orolíeto
őröltető es
és aaraio
daráló Közönségéi,
közönséget, hogy
„Alföld" hengermalmot
nogy az „aiioiq"
nengermaimoi folyó
ioiy"
I
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évi szeptember 1-vel teljesen modernül átalakítva bérbevettem és üzembe helyezem.
Neumayer János, Hattyas-sor. Telefon 10—20.
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Szombat. Róm. kat. és protestáns
m / ^ M m Kozma és D. Gör. kat. Kallisztrat.
Nap kel 5 óra 54 perckor, nyugszik 5 óra 47 perckor.
A meteorologiai intézet jelentése: Hazánk időjárásában alig történt változás. Az idő felhősebb lett, de eső
alig fordult elő és a hőmérséklet sem változott. Időprognózis:
Lényegtelen hőváltozás, helyenkint kevés
esővel.
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 előadasok 3, 7 és 9 órakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
Franki Antal Szentgyörgy-tér (telefon 118), Zakár Sándor
Valéria-tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics-tér
slefon 793), Salgó Péter Mátyás-tér (telefon 296),
oldvány Lajos Újszeged (telefon 846).

a

Ankét dönt
a törvényhatóságok közmunkahiteléről
VŰSS József helyettes miniszterelnök, népjóléti miniszter a népjóléti minisztériumban
Horváth István osztálytanácsos vezetésével külön közmunkabizottságot alapitolt. E bizottság
vezetője ma délben referált először Vass miniszternek a közmunkaakció előhaladásáról, majd
a helyei les miniszterelnök felhatalmazásával igy
nyilatkozott:
— Eljártam már a gazdasági minisztériumokban, hogy a tárcahitelek mielőbbi kiosztásával
a leggyorsabban működjenek közre uj munkaalkalmak teremtésében. A kereskedelmi minisztérium máris tízmilliárdot osztott szét- a vidéki
törvényhalóságok között, mig a földmivelésügyi
minisztérium 15 milliárdos hitelt kapóit a pénzügyminisztériumtól, hogy az ármentesi'.ő társulatok részére előlegeket folyósíthasson. Ebből a
tizenötmilliárdból nyolcat már szét is osztott a
földmivelésügyi minisztérium és a szétosztásnál
természetesen a szociális szempont az irányadó,
vagyis az, hogy az elemi csapisok vagy rossz
termés következtében hol a iegnagyobb munkanélküliség. Vass miniszter ur a legutóbbi főispáni értekezleten felszólította a törvényhatóságok vezetőit, jetentsék be minél előbb, mekkora
összegű és milyen hosszú lejáratú közmunkahitelre tartanak igényt. Az igénylések már be
is érkeztek a népjóléti minisztériumba, ugy hogy
a jelentkezést ma már le is zártuk s az igényléseket most már a legrövidebb időn belül felülbíráljuk. Az egész akció pénzügyi részének megoldásáról külön ankét fog dönteni, amelyet a
helyettes miniszterelnök ur a jövő hét elejére
hiv össze. Az ankéton Vass miniszter elnöklésével az érdekelt gazdasági minisztérium képviselői vesznek részt.

— A Szegedi Kereskedők Szövetsége az
ipartestülettel együttesen az általános kereseti
adó sérelmes kivetése elleni tiltakozó gyűlését
az igen nagy érdeklődésre való tekintettel kedvező idő esetén a Korzó mozgósztnhdz nyári,
kedvezőtlen idő esetén a téli helyiségben vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel tartjs meg. Ugy
a szövetség, mint pedig sz ipartestület elnöksége értesili a hozzája kérdéssel fordult és kereseti adóval sújtott másloglalkozásu adózókat,
hogy nagygyűlésén szivesen látja őket is, ott
felszólalhatnak és csatlakozásukat a hozandó
határozati javaslathoz bejelenthetik.

— A kultuszminiszter foglalkozik már a
szegedi egyetem véglegesítésének ügyével.
Még hónapokkal ezelőtt történt, hogy a város
közgyűlése a tanács javaslatára egyhangúlag elhatározta, hogy a szegedi egyetem végleges elhelyezésének érdekében az építendő intézetek céljaira
felajánlja a kormánynak a legalkalmasabb telkeket
és területeket ingyen, minden ellenszolgáltatás
nélkül, ezenkívül évi huszonnégy vagon buza értékének megfelelő hozzájárulást az építkezési költségek fedezésére ötven éven keresztül, de csak
abban az esetben, ha az állam is legalább ugyanilyen értékű hozzájárulással biztosítja az egyetem
végleges elhelyezését. A közgyűlés határozatát
annak rendje és módja szerint felterjesztette a
polgármester a kultuszminiszterhez, aki mind a
mai napig sem közölte a várossal a kormány
álláspontját, sőt még a fölterjesztés kézhezvételéről sem értesítette a város hatóságát. A polgármester végre most, a pénteki postával hirt kapott
a fontos fölterjesztés sorsáról. A kultuszminiszter
leiratában arról értesítette, hogy a közgyűlési határozattal már foglalkozik is és azt tárgyalás alá
vette.
— Zalaegerszegiek kereseti adósérelme.
Budspestről jelentik: A zalaegerszegi iparosok
és kereskedők küldöttsége járt ma délelölt Farkas Tibor nemzetgyűlési képviselő és Ciobor
Mátyás polgármester vezetésével a pénzügyminisztériumban, hogy az általános kereseti adó
kivetésénél előfordult sérelmeikre orvoslást kérjenek. A küldöttséget Bud miniszter fogadta és
kijelentette, hogy a pénzügyminisztérium a kérdéssel már régóta foglalkozik és a panaszokat
sürgős revízió alá veszi. A küldöttség megnyugvással vette tudomásul a miniszter válaszát.
— Étbezőkocslk a szeged—budapesti gyorsvonaton. A m. kir. állmvasutak igazgatóságától vett értesülésünk szerint október hó 1-től kezdődöleg a Budapest—Szeged között a Budapest nyugati pályaudvarról
16 óra 15 perckor induló 706-os és az ugyanoda 10
óra 5 perckor érkező 707-es gyorsvonatokon újból
étkezőkocsi járatokat rendszeresítenek. Az étkezőkocsik Budapestről október 1-én, szerdán, Szegedről
csütörtökön, október 2-án indul először.
— Az ébredők gyülé&t tartanak Szolnokon,
Budapestről jelentik: Herbst György rendőrkapitány, a
szolnoki rendőrség helyettes vezetője az Ébredő Magyarok Egyesülete által vasárnapra bejelenlett gyűlésről kapcsolatban a kővetkezőket mondotta : .A gyűlés
megtartását a szolnoki rendőrség tudomásul vette és
hozzájárultak a felsőbb hatóságok is. Az erre vonatkozó értesítés most érkezett meg Szolnokra. Az engedélyben ki van kötve, hogy a gyűlés szónokai csak
társadalmi kérdésekkel foglalkozhatnak. Semmi körülmények között nem foglalkozhatnak a szónokok
például a csongrádi bombamerénylet ügyében hozott
ítélettel, amint hogy nem vitathatók meg a gyűlésen
politikai kérdések sem.*

G á l n é Aczél Mária iparművészeti munkák
készítését és oktatását október 1-én újból megkezdi, Rudolf-tér 14. Telefon: 888.
«
Telefon: 16-33.

— A gőzfürdő forgalmi adója. A forgalmi adóról
szóló törvény végrehajtási utasitasa szerint a községi
kezelésben levő gyógyfürdők — adómeatesek. Ezt a
rendelkezést Szeged város tanácsa a szegedi gőzfürdőre is vonatkoztatta. Most azután kiderült, hogy tévedésen alapult a tanács feltevése. A pénzügyminiszter
körrendeletet bocsátott ki, amely határozottan kimondja,
hogy a gőzfürdő — nem gyógyfürdő és igy nem mentes a forgalmiadó fizetése alól, tehát a városnak 1921től visszamenőleg meg kell fizetnie az adót. Papp Ferenc, a fürdő igazgatója tanácstalanul közöl'e a rossz
hogy számítása szehirt a tanáccsal és bejelentette, hi
rint mieghaladja a húszmillió koronát az a forgalmiadó,
amit , fináncok a miniszter rendelete értelmében követethetnek rajta. Egyelőre senki sem tudja, hogy miből fedezi a gőzfürdő, amely a város háztartásában
önálló üzemként szerepel — ezt a tekintélyes adóhátralékot, mert hát a fürdő vendégein visszamenőleg
kissé bajos lenne behajtani az adót.

óriási szerencsétlenség történt a bálna-

vadászás közben, mikor a Bálna cimü attrakció
felvételei folytak. A szigonyokat a lettében hordó
bálna szembe fordult üldözőivel s a bálnavadászok csónakját felborította, mely szerencsétlenségnél négy vadász életét vesztette. Ezt a hátborzongató jelenetet egy egész sor izgalmasabbnál izgalmasabb jelenetsorozat követi s amely
ezt a rendkívüli nagy filmet a világattrakciók
között is az elsők közé emelik. Az Orion-filmgyár ismét egy olyan műsorral gazdagította
sorozatos sikereit, amelyhez a gyárat csak kivételesen elsőrangú filmalkotások juttatják. A
minden tekintetben nagyszerű előadás a Széchenyi
Moziban tegnap játszódott le, amelyet ma és
vasárnap megismétel.
— Heves vihar Franciaországban. Párisból
jelentik: Tegnap ismét nagy esőzés volt. Az áradás olyan mérvű, mint 1910-ben. A vasuü forgalom, amely a gátak leszakadása folytán megbénult, még mindig nem lehetett teljesen helyreállítani, de Lyon és Marseille között ismét megindult a forgalom. A táviró és telefon összeköttetés
több helyen megszakadt. A szüretet félbe kellett
szakítani. A partvidékekről azt jelentik, hogy a
heves vihar még mindig tart.
D i n n y é s F e r e n c festőművész budapesti
kiállításán szei epeit képeit vasárnaptól, 28-tól
október 12-ig kiállítja a Kass halljában. Nyitva
d. e. 9—1 és d. u. 4—7. Megtekintés díjtalan.
— Ujabb letartóztatás a Szalámi-részvényügyben. Budapestről jelentik: A Szalámi-ügvben
az utolsó letartóztatottat, dr. Gerenday Gyula
tőzsdebizományost átkísérték az ügyészség fogházába. A vizsgálóbíró foganatosította kihallgatását, amelynek során azzal védekezett, hogy a részvényeket eladta Csányi Ferenc tőzsdebizományosnak, aki azzal ismeretlen helyre távozott, de különben is október 30-a után jár le csak a letét
ideje és ekkor is csupán polgári uton vonható
felelősségre. A vizsgálóbíró előzetes letartóztatásba
helyezte és 100 millió korona erejéig elrendelte
vagyonára a bünügyi zárlatot. Dr. Gerenday felfolyamodást jelentett be.
Helyszűke miatt minden elfogadható áron részletre
is elad olajfestményeket Engel Lajos mükereskedése. íoo

SZÉCHENYI MIOZI.

Telefon: 16-33.

Szeptember hó 27., 28-án, szombaton, vasárnap

Orion világattrakció!

Orion világattrakció!

A BÁLNA.

— A volt m. kir. szegedi S. honvéd huszárezred
elesett hősei emlékének tiszteletére folyó év október
hó 21-én reggel 9 órakor a rókusi templomban gyászmise tartatik, ezután a huszérlaktanyában megkoszorúzzak a hősök emléktábláját. Déli fél 12 órakor bajiársias ebéd a megjelent volt 3-as honvéd huszártisztek, altisztek és legénység részére. (Hely a laktanyában.) Az ebéden résztvevők ezen szándékukat legkésőbb október 15-ig a szegedi huszárszázaddal közöljék. Ünnepélyre külön meghívó nem lesz kibocsátva,
•zért felkérem az összes bajtársakat, hogy az emlékünnep megtartását minél szélesebb körben propagálják.
Juhász Antal őrnagy.

( M i k o r m i g a t e n g e r t vitorlával j á r t á k . )
Nagy dráma 8 felvonásban.
Izgalmas szüzsé, kristályos tiszta felvételek.
Cethalászok csónakja a bálna szájában.
Hajmeresztő küzdelmek a bálnákkal.
Orkán a nyilt tengeren.
Bálnavadászok a hullám hegyeken és a hullám-sirban.
Azonkívül:

— A svéd képviselőválasztások. Stockholmból jelentik: A képviselőválasztási választásokon Stockholmban a szociáldemokraták
kilenc, a jobboldaliak hat és a liberálisok egy
Mandátumot szereztek,

A közkedvelt

Csak finoman.

Amerikai burleszk 2 felvonásban.

Főszereplő: D I C K *

Egyidejűleg:

Előadások kezdete: Hétköznap 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

Budapesti elsőrangú női ruha műterem
filialszalont nyitott Révai-utca 14. sz. alatt
(a fogadalmi templomnál), ahol a legújabb párisi modellek szerint costümök és francia ruhák
jutányos áron a legrövidebb idő alatt készülnek.
Maison Friedmann.

SZBOBD
— Scbmiedt Ottó Budapesten. Budapestről jelentik: Schmiedt Ottó volt porosz kultuszminiszter, a
Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft elnöke
iteken reggel Budapestre érkezett. Schmiedt holnap
holnapután a Pázmány Péter tudományegyetem és
a József műegyetem berendezését szemléli meg. Klebelsberg Kunó gróf holnap villásreggelit ad vendége
tiszteletére. Bethlen István gróf miniszterelnök péntek
este fogadta vacsorán Schmiedt Ottót, szombaton pedig
Gödöli Őre, Horthy Miklós kormányzóhoz hivatalos
ebédre.

r

Mffipari uri- és hálószoba olcsón eladó,
Spí zer, Margít-u. 12.
<28
— Gyűjtik a kormánycsapatokat a kinai
felkelők ellen. Pekingből jelentik: A kinai felkelés ügyében a csapatok összevonása CsangCsu-Lin mukdeni főparancsnok ellen szorgalmasan
folyik. A kormány haderői, amelyek ezen a ponton Vu-Pei-Fu parancsnoksága alatt állnak, 120
ezer főre rúgnak és előreláthatólag egy hét leforása alatt 200 ezer katonára bővülnek. Az elmúlt
0 nap folyamán közel 300 vonat haladt el a
mandzsúriai határ felé katonává! és hadianyaggal
Bérautó megrendelhető. Vidékre is. Telefon 805.

f

— Az Eakütt-ügy Budapestről jelentik: Mint ismeretes, az Esktltt-ügy fötárgyalását augusztus 26-án el.
napolták, hogy Eskütt elmeállapotát az orvosszakértők
megvizsgálják. A kiküldött orvosszakértők ekkor bejelentették, hogy jelentésükkel 30 napon belül elkészülnek, mire a tanács október 26-ára kitűzte a tárgyalás
folytatását. Ma jár le a 30 nap és a szakértői jelentés
még mindig nem készült el. Az orvosszakértők a szabadságáról holnap hazaérkező dr. Töreky Gézának be
fogják ezt jelenteni és ezért a tárgyalást minden valószínűség szerint újból el kell halasztani.
— Két párbaj. Budapestről jelentik:
Perzsián
Ádám hirlapirónak egy összeszólalkozás következtében lovagias ügye keletkezett dr. Soltész Zoltánnal és
dr. Leidl Henrikkel. A segédek pisztolypárbaj aan és
nem sebesülés esetén kardpárbajban állapodtak meg.
A pisztolypárbajban nem történt sebesülés, mire a
kardpárbajt ma délelőtt tartották meg Santelll vívótermében. Dr. Soltész az arcán, Perzsián pedig a fülén
sebesült meg, a Perzsián—Leidl-párbaj Leidl harcképtelenségével végződött.
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rázást nem tűrően lett volna képes kihozni l
darab kettős tendenciáját. Az egyik: a szinétt
elárulja a költőt a közönségnek. S a másik:
a szerelmes férfit elárulja a mi örök ellenségűnk, a nő. Ez a kettős szimbólum keresztül*
kasul ágazza a szokatlan, de érdekes és egyéni
A szinház beti műsora.
hangú és hanguIatu darabot, amelynek végén
Szombat: Kolozsvári bál, ezt követi Sámson és Delila. a költő öngyilkos lesz és a költészetnek halni kell.
Premierbérlet B 1. sz.
Vasárnap este: Kolozsvári bál, ezt követi Sámson és
A sovány mese szokványos szerelmi história.
Delila. Bérletszűnet.
A költök legtöbbször szegény emberek. Még
többször előfordul, hogy értékes és érdekes
egyéniségeket nem ért meg a nő, akit szeret*
Szezonnyitó előadás.
A tatarozási hitel, amelyet a kormány a vidék nek. Annyival inkább megértjük tehát, ba
számára kilátásba helyezett, még mindig lóg a Krumback Péter iró felesége, aki divatba jött,
levegőben. A nyár folyamán, amikor a színhá- de szürke lelkű szinészö, szive hajlandóságával
zat tatarozni kellett volna, szintén olt lógott. Mayer ur, a szövetnagykereskedő felé orientálóCsak valamivel magasabban, annál is láthatat- dik. Ebből lesz a szerelmes ember tragédiája. A
lanabbá és megfoghatatlanabbul, mint ahogy .Sámson és Delila" egyik próbáján ugyanis
most fityeg a jó vidék meddő remény- Krumback inzultálja Mayert. Utána elbujdosik
kedéstől hosszura nyúlt orra felett. Ezzel szem- s mikor nyolc nsp múlva hazajön és látja,
ben van a város is olyan türelmes háztulajdo- ho|y a felesége visszavonhatatlanul Mayeré lett,
nos, mint, teszem fel, akármelyik, az olcsó megtébolyodik a szegény és szíven lövi magát
állami kölcsönre háza omladékain várakozó A komédia pedig az, hogy a nő elhagy egy
nagybirtokos. Innen van, hogy gonddal kita- Krumbackot egy Mayerért és hogy azt, hogy
karított, de nem tatarozott színházban kezdőd- a szinész elárulja a költészetet a közönségnek,
tek meg pénteken este az uj szezon előadásai. kénytelen eljátszani a — szinész.
A készült előadás hangulata és tempója elA villanykörték a leportalanitott űvegbúrákon
át szokatlanul erős fényt árasztottak. A páho- mélyült több részletnél. Baróthy József, akit
lyok mind, a széksoroknak csak fele van tö- tapssal köszöntöttek, pompás, bár nem egészen
mören megszállva. A közönség ma még nem a megirt karakterű Krumbackot játszott. A hartürelmetlenkedik, mert késéssel kezdődik az madik felvonásban megrázó volt. Bizonyos, hogy
előadás. Kár is lett volna, ha ezzel sikerült színészi tehetsége, nagy rendezői intelligenciája
volna, bevezetőül, a hangulatot megrontani. és sok tapasztalata értékes sikerek forrása lesz.
Nagyon szerencsés gondolat volt ugyanis, kü- A többiek megengedik, ha ma nem dicsérjük és
lönösen a mai időkben, szezonnyitó előadáson nem gáncsoljuk őket. Maradjon ez a nap minprológusnak Tabéry Qéza lelkes és tiszta denki részére az örömök napja. Annyival inmagyarságtól izzó kis darabját választani. kább, mert a szín híz, ugy látszik, a tökéleteA „Kolozsvári bál", ugy hisszük, az ül- sedés utján halad. £pp emiatt a közönség fodözött és flldözött8égében eggyéforrott erdélyi kozott támogatásában Kell részesülnie. Az elő*
magyarság részére íródott, mementóul és adásokat azonban mégis illik pontosan kezvigasztalásul. De helyesen tette az igaz- deni és nem ajánlatos berendezkedni félórás
k. s.
gatóság, hogy előadatta nálunk. Tanulni és felvonásközökre.
okulni lehet belőle. Izzó magyarságot, mely
azonban — épp a nemzeti eszme érdekében —
A s z t a l o s o k flgyelmébel
nagy kullurproblémák áldozatkész és fáradtságot
Butormintafüzet 16 lappal.
nem ismerő kiérlelésében éli ki magát. A néhány
jelenetes kis darab csupa korszerűség és hanÉpítészek figyelmébe I
gulat, rendkívül hatásos s mint színpadi munka | Épület min talapok és alaprajzok darabonként is
kaphatók. # Mérnök-építészeti közlöny, építészeknek
is, pedig ez a hasonló daraboknál ritkaság,
nélkülözhetetlen, kötetenként kapható.
pompásan megállja a helyét A színészek fegyelmezett előadása elősegítette a sikert, stílszerűen
szerepeltek valamennyien, különösen Veér Judit,
362
Szeged, Batthány-utca 2,
Oláh Ferenc és Harsányt Miklós, akit megKass-kávéház melett, Stefánia oldalon.
tapsoltak — a szépen éneklő Lendvai Andorral
együtt — nyilt színen is.

H u n g á r i a Antiquarium

A „Sámson és Delila" Szegeden valószinrehozatala már kevésbé szerencsés volt. Ennek a
darabnak ugyanis csak a mienkénél sokkal intimebb színpadon lehet teljes sikere. Ez a
tragikomédia sok magyarázatra és félremagyarázásra adott alkalmat. Szerintünk azért, mert
írója, Sven Lange, nem eléggé bizfos ura a
drámairási technikának ahhoz, hogy félremagya-

IRITZ REZSŐNÉ

dlvatterme

Somogyi-u. 12., földszint

Elvállal legújabb modell szerinti francia és
angol koszlü töket és ruhákat jutányos áron.

Ealgficzy Tanintézet

Budapest, Mária Terézia-tér 3. telje*
anyagi garanciával készít elö maganvizsgákra, érettségire. — Tanulmányi
vezető dr. Toborffy Zoltán föreáliskolai tanár, egyetemi magántanár.
Telefon József 95-35.
HS

A szegedi mozik Igazgatósága október 1-vel

bérletjegy-füzeteket bocsájt ki

páholy, zsöllye és I. helyekre 25 darabos füzetekben igen
előnyös feltételek mellett, melyekről a Korzó és Széchenyi
Mozik irodái készséggel nyújtanak felvilágositást.

Lampel és Hegui

smmjlos i w m o m

"cégnél,
jPüspökbazárf é p ü l e t , Tisza
Lajos-körut.
TELEFON
1403.

SZEGED. SZÉCHENYI T Í R 8.
t e l e f o n : -1*1-3-1.::

Uj gyár létesült Szegeden! ^ T ' Í S i S az Első Szegedi Kristálykemányitö Gyár
amely gyárt: rlzikeményltöt, aranycalrlzt, buzakeményltöt fls dextrlnt. ,öi =

Wagynanl és kicsinyben! clatfási

0,1
=£
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Kereskedelmi és ipari hirek.
Szegedi piaci árak.
Gabonafélék. (Agrária Kereskedelmi Rt.-cég jelentése.)
Buza 39o—4oo.ooo, rozs 36o—37o.ooo, árpa 38o—
39o.ooo, szemes tengeri 38oo— 39o.ooo, zab 35o—
36o.ooo, buzakorpa 23o—2*o.ooo.
Őrlemények. (Back Bernát Fiai gőzmalom jelentése.)
0 liszt dupla g 74o.ooo, 0 liszt szimpla 715.ooo, l - e s
695.000,; 3-as 685.ooo, 4-es 665.ooo, 5-ös 645.ooo,
6-os 615.000, 7-es 525.ooo, 7»/4 e8 41o.ooo, rozsliszt
O-ás 660.000, l-es 59o.ooo, Il-es 4Io 000 korona.
Államilag plombázott édesnemes paprika, válogatolt,
valóban édes áru kg.-ja 55.ooo, államilag plombázott
édesnemes paprika, kereskedelmi áru 52.ooo, félédes
45.000, I. rendti rózsa 35.ooo, II. rendű 25.ooo, III.
rendű I6.000, hüvelyes paprika, füzérje 3o—5o.ooo K.
Takarmányfélék. (Szenesi Ferenc-cég jelentése.) Széna
laza 12o—180.000, préselt széna 16o—2oo 000, alomszalma 5o—7o.ooo, takarmányszalma 7o—80.000, here
2oo—24o.ooo.
Hus- és zsirárak. Marhahús L lendü 3l, II. rendű 28,
III. rendű 21, marha velőscsont 5, borjúhús I. rendű
38, II. rendű 34, III. rendű 28, sertéskaraj 38, sertéscomb 36, sertésoldalas 32, sertés fej láb 20, szalonna
zsirnak 40, háj 42, zsír 42, tepertő 38, füstölt szalonna
42, abált szalonna 4", csemege szalonna 43, pörkölt
szalonna 41, paprikás szalonna 43, debreceni I. rendű
56, II rendű 50, kolbász marhahúsból 26, friss kolbász
sütni való —, füstölt oldalas nyersen — ezer.
Tégla. (Szegedi Téglagyár Társulat jelentése.) Géptégla nagyméretű 7oo, kisméretű 62o, I. oszt. nagyméretű fali 680, I. oszt. kisméretű fali 58o, II. oszt.
nagyméretű fali 62o, II. oszt. kisméretű fali 52o ezer.
Cserép. Hornyolt cserép t45o, gép hódfarkú 85o, kézi
hódfarkú 52o ezer. Forgalmiadó beszámítandó.
Építőanyagok. (Vértes Miksa-cég jelentése.)

bőrgyár áruiról. Fekete box kvadrátonkint 23.870—36.630,
szines box 26.090—42.180, fekete zerge 11.100—17.760,
szines zerge 13320—24.420, fekete bélésbőr 8.880—
16.651), szattyánbőr kg.-kint
.
.
, butorbőr —.
.
, fekete barkás juhzerge 7220—
14.990, kyps boksz fekete 16.1000— 24.980 kvadrátonkint, szines barkás juhzerge
.
, Disznóbőr
—.
.
, fekete tehenbőr barkás és sima kitogramonkint 127.650-188.700, vikszos tehénbőr barkás
és sima 166.500—205.350, cseres szattyán 66.60 —
111.000, fekete huzóbőr 127.650, natúr huzóbőr 149 850,
fekete blank 1C9.89J, natúr blank 127.650, blank
has. fekete 72.150, natúr blank has. 83.250, vache
croupon 73.830-94.160. bivaly crupon 55.000-61.000.
vache has 34 240-48.150, vache nyak 32.100-55.640,
bivaly has 27.750, borjú pofa 27.750, lóláb 23.0C0.

Szó sincs a hadikölcsönök valorizálásáról.

Egyes lapoknak a hadikölcsönök valorizálásával
kapcsolatosan megjelent hírekről Korányi Frigyes
pénzügyminiszter a következőket m o n d t a : „Egy
délutáni l a p b a n é s egy pénzügyi jellegű szaklapban megjelent hosszabb cikk szerint Bud J á n o s
miniszter u r a hadikölcsönök valorizálását vette
volna tervbe. A miniszterrel egyetértően kijelentem,
hogy ilyesmiről szó sincs
é s a hirek tisztán a
spekuláció céljaira szolgálnak."

T O ü i O i

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai.
Valuták:Holland forint 29560 -29815 Dinár 1G531074 U i 3 9 6 - 400 Belül trank 36S0-3690, Dán
korona 13070—13205, ^ r v é ? korona 1057G—10755,
*nenl ínn( 342000- 346300, Llia 3365 - 3400, Dőli*
76760-77320. Francia trank 4065 - 4095, Stokol
2290 2309, Léva 550-565
wrona 2 0 3 4 5 Mész
Mák Nyergesi Beremendi Román
20505
uatuák korona 109.45 -109.65, Svájci frank
szénnel égetve
p o r t l a n d c e m e n t cement
147C0 —'4775 srtn*
transitó ab gyár 5459 ) 92800 85000 90ü00 55000
Devizák1 mordam 29860 -33015 ttmstraa 1073—
1000 kg.-tól felfelé 9720) 143400 —
—
—
1079 unt* rest 396-400. *m«ts 3691—3710, topaa100—10C0 kg.-ig 111700 150600
—
—
—
uága 13270-13340, Krittüáila 10770-10830, Loalus
kg.-ként
128U 1800 —
—
—
ab raktár
—
—
—
— 102000
Cement, beton. (Schachtitz József-cég jelentése.) Fedélcserép szürke, darabja 14t0, szinesdarabja 1550 gerinccserép szürke, darabja 45W!, színes 5500, egyszínű
cementlap m*-e. drb 1800, tíbbszinü vagy mintás 2200—
2600 korona. Műpala, asbest pala darabja 5COO korona. Az árak a forgalmi adó külön felszámításával
ériendók.
(Landesberg-cég jelentése.) Cemenllap egyszinü m.kint 55.000, kétszínű bö.ooo. háromszínű 70.000. Mozaik lapok m.-kint 75.000, kétszinU 85.o00, háromszínű
9o.ooo korona.
Vasáruk. (Ottovay Károly Fiai-cég jelentése.) Rudvas
1 kg. alapára 1850, abroncsvas l kg. alapára 220u,
finom vaslemez 1 kg. alapára 9JC0, horgonyozott vaslemez 1 kg. alapára 12.800 korona.
A Scheinberger és Popper-cég jelentése az Orion-

345000-347000, Milánó 3385-3405. Btwyork 77263—
77660, Pária 4065-4095, W p 2310-2322, S i « t a
565-569, Stockholm
20595-20705, Bécs 109.45—
109 65, ZUricb 14700-14775.
Zttrlchl tőzsde. Nvttdsi Pária
27.65, Londoa
2340 Newyork 525.75,
Milánó 23.07'/,. Holíautíia
203.25, Berlin 0.000000000125'/,, Bécs 0.007425, SxAtii
3.85, Prága 15.75,
Hada***! 0.0069, Bnkarost
2.72'/,, Belgrád 7.37>/t. Varrt 0.0000101.
íbriíhi tárlat 1 Parié 27.65, London 2347, Ntw
fot* 525.50, Milánó 23.07'/,. Holixadla 203.15, Berlis
0.000000000125'/,,
n.007420, Szófia 3 8 5 , Prá«»
15.75,
ktadm-1 0.0069,
tauw
2.70, Belgrád
7.35, Varto 0.0000101.
Terménytőzsde A pénteki terménytőzsdén az irányzat nyitáskor tartott volt, zárlatig azonban a nagyobb
árukínálat következtében elgyengült és igy a buza
25oo, a rozs pedig 5ooo koronával olcsóbbodott.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
4175-4225, egyéb 4150—4200, 78 kg.-os tiszavidéki
buza 4275—430G, egvéb 4250—4275, rozs 3 8 2 5 385'J, takarmányárpa 38 jO—4000, sörárpa 4500—4700,
zab 33U0 —350U teugen 3800—3850, repce 6430 - 6 6 0 0 ,
korpa 2250 2300Irányzat. Az irányzat az űzlettelenség hatása alatt
pénteken is gyengének mutatkozott a tőzsdén és az
árfolyamokban zárlatig mintegy három százalékig terjedő csökkenés állott be. A lanyhaságot részben az
okozta, hogy Bécsből gyengébb hírek érkeztek, részben
a prolongáció sok árut hozott a piacra. Zárlat felé
azonbin kisebb javulás indult meg, aminek hatása
alatt egyes esetekben nemcsak a mai árveszteség térült
meg, hanem a tegnapi zárlattal szemben javulás mutatkozott. Ösztönzőleg hatott a piacra az Államvasút
feltűnő áremelkedése, amely egészen I45.ooo koronára
emelkedett. Zárlatkor az irányzat gyenge, a hangulat
tartózkodó. Kosztpénzpiacon háromnegyed százalékkal
áru mutatkozik.
Ferencvárosi sertésvásár. Nylltvásári maradvány
14o, érkezett 83, eladatott 12o darab. Zártvásári maradvány 15, érkezett 31, eladatott 2o. Árak: Könnyű
25.5oo—26.5oo, nehéz 27—28.ooo korona.
A í^rkesxtésert ideiglenesen felelős: FRANK jOZ&faF.
^ j í»tuUjdonos : Űíimagya/onsíg Hirlap- és Nyomus
vállalat R.-T.
Nyuaatoit * Délinagyarország Hírlap- és Nyomda'általat R.-T. tonyvnyomlájában, Szeged.

Széchenyi Mozi.

Szép idő esetén a Bálnát a

Korzó Mozi nyári helyiségében
mutatjuk be 7 és 9 órai kezdettel.

n. IIL
u.
L
Ul.
2125 2010 Királymalom
28.25 31.5
30
11U0 1075 Pesti Vikt
198 203 198
36
34 Transdanubia
54
56
54
—
60
lagydraki
110 108
44 Bauxit
_ 293
46.5
290
7.5 Beocsini
831 850 83 j
33
32 Borsódi szén
—
75
80
84
80 Szentlőrinci
52 58
55
10.5
10 Cement
52
54
50
21 Szászvári
—
22
280
280
180 175 Kohó
3ü0 321) 32ü
140 130 István tégla
—
15 14.5 Köb. gőztégia
27
27 Drasche
150
145
19 18.5 Magnezit
1450 1475 1425
—
130 Magyar Aszfalt
54
56
54
24
22 Által. Kőszén
22
2425 2550 2424
—
57
53 Kerámia
52 52
50
—
—
4 Móri szén
4
42
42
135 137 135 Nagybátonyl
101.5 103 102
—
55 Sajókondói
55
6 5.5
5.5
—
7.5 Salgó
7.75
45o 460 455
46 43.75 Újlaki
43.75
125 130 125
—
—
—
35 Unió
32
30
—
50 Urikányi
50
665 675 '670
59
60
59
Nyomdák 1
20 21.5 21.5
Atheaaeum
103 105 102
Fővárosi
Selrárosi
25.5 27 26
7.25 7.75 7.5
Közlekedési vállalatok s
Franklin
—
70
Upötvárosi
7.5 8 7.75 Adria
70
31
30
Kóűányai Tik.
12.5 14 12 Atlantica
28
21 20 Glóbus
20.5
—
7
7
t g y . üpest Fóv. 95 98 94 Közub Vasút
68 64 Kunossy
61
145 155 145
Vugyar Alt. Tak. 115 — 115Városi
87 79 Pallas
79
Mjktax
it>5 — 100Bur
240 305 2 9 j Révay
,
60
Pesti Hazai
301U 3075 3035 Déli Vasai
— 50 Rigler
50
Stephanenm
4 4.75 4.25
199 203 199
bUtosdoki
MFTR
156 160 157
íaipan vállalatok
toki 1
6500
— 6500 Levante
Első M. bizt
119 115
Miákold
villamos
110
Merkurfa
140 145 14o
5'wnutxe
1.7 1.9 1.7
139
134
134
Jég
—
- Nova
430 445 443 Cserző
Állam
rasut
Pannónia B.
I9C0 - 19u0
2.4 2.7 2.5
178 183 178 Dunaharaszti
Tröszt
Egyesült fa
18
18 —
Vasművek is gépgyárak-.
Fornir
16 15.5
15
Malmok
1
Guttmann
—
920
920
98
— 1C0
Brodi vagon
—
104
105
32
35 34 Back-malom
45
46 46 Hazai fa
Cuburg
10
10 —
125
- 123 Honi fa
4.5
- 4.5 Borsod-misk.
Corvin gép
31
30 31.5
Csáky
11 11.5 11.5 Concordu
31 34.5 33 Kórösbányat
14
14 14.75
Üazü. Gépgyár
65
70 65 Kronberger
13J
- 133 B.-csabai
Lígnum
46
46 47
109 114 110
6 6.5 6 I. bpesti gm.
Fábián
Amerikai
8
8 8.25
fegyver
2 9 - 2 9
975 990 98ü
Törőkszentm,
Erdő
—
3
24
3
22
Gizella
61
66
63
25
Pémkeresk.
115 Hungária
8í
95 87 Magyar Lloyd
Franki
115
M«l legalacsonyabb (i.), legmagaaabb (11.)
é, larOárlolyaiauK (111.)
Ganx-Danub.
Ganz-Vili.
Kistarcsai
Oankoki
i. a ia Gyórffy-Wotl
Sagol-Magyai
40 41 40.5 Hoffher
Kosnyák-agrár
46 48 49 Kaszab
Földöi telbank
222 230 227Kissling
tUxai
112 l i 5 i ! 4Kühne
tieraies
34 — 34 Láng
Sziavon jelz.
57 t>8 57Lipt.lt
Lloyd Bank
3.7 - 3.7 Mág
Magyar-Hitel
442 450 442
Magy. Acél
ingatlanbank
200 — 2üuBelga fém
LaehUnk
22 24 24 Mérleggyái
Forgalmi öank
32 32.5 32.5 Motor a i s
ieizaioghitelDank
91 U0 9? Olomáru
Keresk. Hitel
20 — 20 Chaudoix
Lesiámitolób.
t 9 61.5 60 Vegyipar
Magy.-nem. b.
22 23 22 Vagongyár
Olaszbank
20 — 2c Rex hajó
Központi jelz.
19 — 19 Rimamurányi
Városi Bank
7
—
7 Roessemann
Merkúr
10 — 10 Rothműller
Nemzeti
26 27 27 Schlick
Osztrák Hitel
152 156 155
Schuller
Kereskedelmi
lo7u 1090 10/5 Teudton
tfaakverein
116
— 1 1 6Vulkán gép
Wörner
lakarikpinüdraki

2000
1050
34
60
101
44
7.5
32
80
9,75
21
175
135
14
26.5
18

Malomsoky
Nemzeti fa
Lichtig
Ófa
Rézbányai
Szlavónia
Nasici
Viktória outoi
Zabolai
Zentai
Thék gyár
Hitelfe

u.
UI.
L
7 7.5
7
—
370
360
3 3.2 32
497 510 510
—
84
83
—
75
75
1900 1950 1930
3 3.8
3
64 68.5
65
22

—

Különféle vállalatok
latok 1
Ált. gazizzó
—
11
Alt. Osztr.Légsx. 425
—
Bárdi
12 —
Baróti \
2 2.5
Bóni
—
50
Brassói
290 310
Chinoin
8.25
9
Corvin-film
Oanica
Diana
6.75
7
Dorogi gummi
Déli cukor
410 415
Dunánt. sertés
Cinner Szalámi
76
85
Egisi
28
31
Ízzé
520 535
—
Umo textil
8
Horv. cukor
4
3.8
Just izzó
—
Gyapjumosd
—
Papir-ipar
271 281
Koszvénysör
—
Szövő és kötö
18
Spódium
116 122
Vemesi szesz
200
—
Felten
Wernstadti texül 6.75
64
flóra
66
—
Fővárosi sör
40
Goldberger
130 135
Gschwindt
153 164
Halkeresk.
21
23
Hungária Műtt.
90 93.5
juta
150
—
jacquard
Karton
90
91
Gróf Keglevics
14 15.5
Keleti
—
20
Királyaaté
—
—

19
11
430
11
2
51
300
8.25
6.75
410
79
30
515
8
3.8
40
278
18
116
2'JO

6.75
64
39
135
161
23
90
150
91
14.5
22
2.4

Királysor
Klem
Klotild
Fructus
Győri textil
Polg. sör
Krausi szesz
Liget szabat,
Cukoripar
Lámpa
Auer
Kender
Őstermelő
Pamut
Gumi
Részv. Szalámi
Vasúti forgalmi
Marosv. Petr.
Georgia
Mezőh. cuk.
Interrexim
Óceán
Olajipar
Pannónia sör
Phöbus
Püspöki
Koyal-szálló
Schwartzer
Star film
Lukácsfürdő
Szikra
Stummer
Szegedi Kender
Telelőn
Temesi sör
Tokaji bor
Török
Turul Budapest
Unió színház
Szolnoki
Vasm. Vili.
Vili. Pezsgő
Wander
Zagyvapálfai

Hangya

l
—

5

11.
-

Ui
80

5.4 5.25

25.75 26.25 25.75
490 500 490
5 0 - 5 0
2 0 - 2 0
1925 2075 1975
115 120 115
770 885 835
—
55
51
—,
180
180
155 173 160
245 263 245
1503 1550 1500

__ 75
75
315 326 315
153 160 159
12 15 12.5
18
19
17
53
55
54
—
17
17
45
47
45
—
22
22
—

—

—

—

—
40
40
11
13 12.5
30
32
30
1900 1925 190a
330 340 330
100 105 100
180
—
175

23
—
—

—

28
—

—

4 4.25
95

4
90
—
58
—
18
18.5
11
11 12.5
18 17.5
17

Elővételt fogok 1

Kasszanap október 9.

SZBOBD

APROHIRDETESEK

Ebben a rovatban egy 10 szavas hirdetés amelyet a .Szeged'-en
klvfll m é g k « t u e g e d l n a p i l a p közöl, összegen OOOO k o r o n á b a k e r ü l . Tfi szónál nagyobb hirdetés 20 szóig 121100 korona és minden további megkezdett 10 szó
"további 6000 korona. Apróhirdetéseket a „Szegedf kiadóhivatala
(Deák Ferenc-utca 2) fogad el. Jeligés hirdetés 300U koronával drágább. A z a p r ó h i r d e t é s e k d i j a e l O r e Q z e t e n d O .

Apróhirdetések a
SZEGED
kiadóhivatalán (Deák Ferenc-u. 2.) kívül az alábbi
helyeken adhatók fel:
Sajtópavillon Dugonics-tér,
Sajtópavillon Nagy ártézikutnái, Nemzett Sajtóvá!lalat könyv- és papirker.
Kárász-u. 3., Thália könyvés papirker. Kárász-u. 11.,
özv. Schwarz jpbabné dohánytőzsde Kárász-u. 1.,
Pető Ernő áll. sorsjegy főelárusító és dohánytőzsde
Széchenyl-iér 3, Barna
Béla dohánytőzsde Széchenyi-tér 9. (Zsótér ház),
Lázár Lajos könyvkereskedése Feketesas-u. 17,
Nagy Mihály könyvkereskedése Takaréktar-u. I.,
özv. Fischer Miksáné dohánytőzsde Takaréktár-u.
&, Közüli hídfői dohánytőzsde (szegedi oldal),
Quttmann és Leipzicher
csemege- és fűszer Ötlet
Boldogasszony-sugárut 1.,
Magyar Hirdető Iroda szegedi fiókja Iskola-u. 20.
Az alábbi jeligés levelek a
kiadóhivatalban átvehetők:
„Baba", .Csendes lakó".
.Szerény*. .Fátum",

Állást n y e r :
Mindenest keres kéttagú
uricsalád. Tisza Lajoskörut 14, I. em.

_

,

Könyvelőnő gyakorlattal,
gépírni tudó, fizetéssel,
teljes ellátással kerestetik.
Dréher sörraktár, Mezőkovácsháza.
Ujsagkihordókweggel í>től 7-ig való ujságkihordásra havi 200 ezer
koronáért felvétetnek a
.Szeged" kiadóhivatalában, Deák Ferenc-u. 2.

Wlaupasant novellája:

Ez a disznó Morin...

francia bohózat 5 felvonásban hétfőtől a Korzó Moziban
Jobb fiatalembernek koszttal lakást adunk. Lengyelutca 18
2

Bútorozott lakást

szobát, ellátást ka
Kiszolgáló leányok jó fize- I Tiszta
hat
két
téssel felvétetnek Párisi Ferenc u. úriember.
18.
Nagy Áruházba Széchenyitér 14.
1
Bútor:

Tanulót k e r e s :
Egy fiu tanoncnak telvétetik Dosztig müköszörüsnél,
Tisza Lajos-körut 39. 6

Lakási

„Slavonia" keményfa telihálók, hajlított székek legolcsóbban Schaffer Testvéreknél. Kossuth Lajossugárut.
—
Állótükör, konsoltükör, képek, kredenc, diván asztalok, íróasztal, szekrény,
gyerekágy, villanylüszter,
konyhakredenc, karnisok,
dísztárgyak dobkályha eladók Bocskai-utca I
3

Szegedi báromszobás lakásomat elcserélném budapesti kétszobásért. Rudas,
Szűcs-utca 1.
Egy maganyos no kvartélyt kapbat. Hajnal-utca
Pénz:
36. szám.
Lakotarsnak kis családnál
Társat keresek 3 U — 4 í j miibútorral hely van. Oszt- | lióval, közreműködéssel, 6
rovszky-utca 2 1 , Vargánál. j éve fennálló üzlethez „40
millió" jeligén a kiadóEllátás:
j ban.
Kei egy etemi naligatot vagy !
Kínálat i
középiskolai tanulót teljes '
ellátásra elfogad uri csa- I ízléses női kalapok, alakiIád. Gondos ellátás Vitéz- tások olcsón készülnek.
utca 5, II. emelet 3. ajtó
Stern Sára, Korona-u. 23. 5

:

Mbeuó7?

csabis az eredeti csoigo/ás (/a c

Álló villanylámpaállványok

facsülárok, vitrinek és zongoras2ékek nagy
választékban jutányosán kaphatók.

Zománcedények gyönyörű
választékban Szántó József
áruházában, Hatósági Huscsarnok meliett kapha- i
tók.
9
Olcsó női filckalapok I
Le<szebb divatszinekben
már 12Ű.OCO koionáért
kaphatók. Filc, velour és
bársouykalap alakitások
jutányosán, modellek után
készülnek. Neumann, Dugonics-utca 2ü.
2
Horníman Boudoir tea eredeti bádogdobozokban Kocsis Ferenc csemegüzletében, Takaréktár utca.
9
aji icsemegeszőlő érkeTokaji
zett Naigy és Eichner cég2c
nél, Kölcsey-u. 3.

Ipar! m u n k a :

Szász András uri szabósága Kossuth Lajos-sugárut 4|b.
in

Ingatlan:

, Ajánlok gyönyörű szép uri
i magánházakat, b&rházakat,
| kis családi házakat, szép
kertes lelkeket, meglepő
j szép ujszegedí villákat, gyű. mölcsös kerteket, hatalmas
| nagy gyárépületeket, min, denféle szakmába vágó jói menetelü üzleteket lakál sokkal is. Közvetít adásjj vételre. Lakásokat ajánl és
| keres átvételre. Elsőrendű
férfiszöveteket ajánl részletfizetésre. Nagy Antal,
legrégibb,
legszolidabb,
törv. bej. cég, ingailan
adás-vételi és kereskedelmi
ügynökség Szeged, Somogyi-utca 23. sz.

Tapétázási vállalat elválFél holdas prima földü
lal lakások, üzletek és
kert feles használatra kiszállodák tapétázását a adó. Nagykörúton belül
legegyszerűbbtől a legdí4—5 szobás magánházat
szesebb kivitelig. Szabó keresek. Újszeged CsanádiIstván tapétázási vállalata, j utca 20.
Zrínyi utca 10.
2 Kisebb házat azonnali beköltözéssel, esetleg házLegszebb kaptafák és sámrészt keresek. Szentmiklósfák Vörösnél szerezhetők
be. Debreceni-utca 26. 9 utca It. szám.

Cipőit
S S S

i mmmégét

1294 szeptember 27.

Modern bérpalotát,

családi házat beköltözhető lakással, házhelyeket (Síd- és azőlőblrtokokat, berendezett
üzleteket, lakásokat stb. a nagyrabecsült eladók és
vev6k megelégedésére rövid idő alatt mindenkor elö*
nyösen közvetít D f t V I D oraz. Inc. forg. irodája
Szeged, Kossuth Lajos-sugárnt 0 143Telefon 10-42.

Petykó Károly divatszücsüzlete
Kelemen-utca 7

2,2

(Endrényi-könyvkereskedés mellett) elvállal
mindennemű szőrmejavltást és átalakítást.

Üzlethelyiség
Belvárosban, forgalmas helyen p o r tállal és berendezéssel átadó. — Cim
megtudható a „Kecske'-trafikban. m

Különfé ék:
Fát fürésze'ek géppel. —
Telefon 4—18, Báró Jósikautca 13.
1
Másoiast jutányos áron
készít Kédel József, Lisztutca 8.
2
Borüzletünket folyó hó 28án Kölcsey-utca 7. alatt
megnyitjuk Szőlőt Szatymaz 269, bort, diót, babot,
mákot Szegeden veszünk.
Borértékesitő.
2
havacógep, szailagturesz
motorral eladó vagy bérbeadó. Bercsényi-utca 5.
1 3 - 3 3
a SZEGED

telefonszáma.

354

Robitsek és Társánál,

mert ez szebb, jobb és nem drágább, mint a kész
cipő. Párisi divatlapunk megérkezett.
Kézi gyártmánya g y e r m e k c i p ő i n k olcaók.

Sütöde megnuitásl

A n. é. közönség becses tudomására hozom, hogy a
volt „Arany Bika Étterem" helyén higiénia követelményeknek megfelelő sütődét rendeztem be Tisza Lajoskörut 59. sz. alatt. — Megrendeléseket elfogadok 1924
október 1-től kávéházaktól, vendéglőktől, sörcsarnokoktól, fűszer- és csemegekereskedóktöl, iskoláktól, valamint minden e szakmába vágó viszontelárusitótól.
[
Állandóan nálam csakis békebeli tejes kiflit, keményj magos sóskiflit, finom császárzsemlyét, vizes zsemlyét,
' zsur-veknit és kalácsokat, valamint jóizü fehér, barna
és rozskenyeret lehet kapni.
Utcai süteményelárusitókat felveszek. Kenyér- és
kalácssütést jutányos áron vállalok a rendes időben.
Szíves pártfogást kér
Telefon 11-11.
KIRÁLY OYULA
413
Megrendelést házhoz szállítok.
sötőmestor.

3 V, milliótól 5 V. millióig.

s

Kitűnő

z

é

k

e

százezertől száj harmincezerig
közvetlenül a gyárban.
(Nagybani és kicsinybeni eladás.)

k
408

P lant a Faáruguár
Budapest, VII, Dob-utca 90. Telefon 6 0 - 8 8 .

PINGPONG

asztali tennisz két labdával, netztzel, két ütővel, két
szorítóval és játékszabállyal díszes dobozban «is

EZER

ÍSÍSi

Párisi Nagy Áruházban, Széchenyi-tér

legolcsóbban
kapható

Szegedi

Liptay István és Fia
mQasztalos és esztergályos
Polgár-utca 27.
ro
Polgár-utca 27.

Nyolcvannyolc katasztrális
hold elsőrendű szántó tanyával és szép kettős lakóházzal Szőregen egészben vagy részben bérbeadó. Egyes részek árverése paprika és hagyma alá
is. Vasárnap, folyó hó 28án 2 órakor délután fog
megtartatni Szőregen, 43.
házszám a'att. Érdeklődni
lehet Szeged, Deák Ferencu.ca 24, 1. emelet 3. szám
alatt.
1

403

Bach Jenő é s T e s t v é r e

cégnél,
a szegedi légszesz-koksz ki árólagos elárusítóinál, Szent Istvin-tér 12. Telefon 126.

RESZLETFIZETESRE
újból baj

S1NGER

SINGEB CQl \ Ö R f i Q G É P

SZEGED
> KIGYÓ-UTCA
5. SZÁM

Elsőrendű salgótarjáni és külföldi
400

-g••mZrwmW^'É legju(ányosabb árban nagyban és
valamint príma b ű k k h a s á b K U . J E i i J L J . C m l . kicsinyben kívánatra házhoz s z á l l í t u n k .
R . - T .

Vasúti hídfőnél, Telefon:

50;

