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« i á m á r a 2 0 0 0 ki
Hirdetési i n k i Félhasábon 1
Dm. 400, egy hasábon' 800
másfél hasábon 1200. Szöveg.
kOzt 25 százalékkal drágább
Apróhirdetés 10 szóig 900«
kor. SzOvegkOztl közlemények soronként 6000 korona.
Családi értesítés 45000 kot.
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El Ázsiába!
Cegléd követe, miután Csongrádon alaposan
kimulatta magát, beszámolót tartott városában,
ahol valamikor Kossuth Lajos hivta harcba a
föld népét az idegen elnyomás és zsarnokság
ellen. Cegléd követe is harcot hirdet, még pedig teslvériiarcot, ö a magyart a magyarral
akarja mindenáron szembe állítani és igaz,
öszin e nagy örömét fejezi ki azon, ami nem
»«essze Ceglédtől, Szolnokon történt. Kossuth
Lajos a ceglédi szózat után a szabadságharc
dicső győzelmeinek hosszú sorát Jegyezhet'e
föl, Vác, Nagysaró, Isaszeg, Budavár ir ák tele
örök fénnyel nevüket a magyar történelembe,
Cegléd m i követe más neveket sz retne beirni
a históriába, Siófok, Orgovány, Csongrád pár
esz endő előtti hőskora lelkesíti, amikor (jegyzőkönyvek hiteles tanúbizonyságai szerint, amelyek az égbe kiáltanak ugyan, de törvényes tárgyalásra eddig még nem kerülhettek), a különítmények hazafias felbuzdulásos hősei husángokkal verték félholtra azokat az áldozatokat,
akiknek az orra, vagy a földön való jelenléte
nem tetszett nekik és azután a zsoldjukban álló
pribékjeik által sorra felköttették, vagy elevenen
elföldelték őket. Cegléd követe még nemrégen
dicshimnuszokat irt ennek a hazafias fölbuzdulásnak és tömeggyilíolásnak egyik, talán legnagyobb hősé ő', tkinek magyar vendégszeretetét
és kiváló minőségű fajborait élvezte. Ez a hős
talán mégis a legnagyobb volt mindnyája között, bár ma még, kellő és p o n o s adatok és
birói ítéletek hiányában nekünk nem olyan
könnyű dolog me^állapi ani, hogy ki volt dicsőbb, ki volt nagyobb a „szegediek" és a többi
szabad csapatok emberei közül, akik a nemzeti
újjászületést a mások halálával megindították.

felé, amely a népek és kulturák bölcsője, sajnos, minden valószínűség szerint annak az
átkos európai kulturánsk is ringatója, amelytől
most Gömbös ellenséges énéssel fordul el.
Nem kell nekünk az európai kultura és civilizációi — harsogji Bethlen István tavalyi jó
szelleme és jobb!;^e és ezt a harsogást csak
teimészetes, hogy kitörő örömmel és egetverő
lelkesedéssel visz hangozzák Zsirkay, Ulain és
a többiek, akik eddig sem sok európai kulturát
és civilhécót puhítottak a nyereg alatt és
ezután se nagyon akarnak. De nagy kérdés,
hogy vájjon melyik az ?z ázsiai kultura és
civilizáció, amely Gömbösékrek szive szerint
és kedvére való voln« ? Csak talán nem a szelíd, növényevő és le.nondásos indiai, amelynek
az aszkéta Gandhi és a passzív Rabindrana h

227-ik szám.

Tagore a világraszóló prófétái és apostolai?
Vagy talín csak nem arra az uj kulturára gondol a „szegediek" derék és lelkes kapitánya,
amelyet Leninek alapítottak a távol keleten és
amelynek budapesti mása ellen éppen Gömbös
ur bontotta ki a zászlót, amely azután Siófok
és Orgovány fölött is lengett a nemzeti reneszánsz nagyobb
dicsőségére ? Nem, erről
még bizonyosan nem gondolkozott Gömbös
Gyula, a kapitány. Ilyen kies ségekre ők nem
sokat adnak, ezek csak részletkérdések, a
nagy dolog, a nemzetmentő újság, a Columbus tojása adva v a n : el Európától,
vissza
Ázsiába l A többi nem lényeges és nem érdekes, Majd, ha egészen elérkeztünk Ázsiába,
meglátjuk, hogy mit csinálunk további Most
még egyelőre a Balkánnál vagyunk.

héten adnak ki hivatalos jelentést
Popovics felbujtói ügyében.
Budapest, október 2. Popovics István egyelőre a főkapitányság őrizetében van és sorsa
felöl csak akkor döntenek, ha a rendőrségnek sikerül előállítani állítólagos felbujtóit és
ezek során tisztázódik Popovics szerepének
minden részle'e. A rendőrség nagy titokzatossággal kezeli az ügyet és a nyomozásról
semmiféle részletet nem hoz nyilvánosságra
s a hivatalos jelentés csak hétfőn, vagy
kedden várható.
Almássy László a kormánypárt
hangulatáról a szolnoki ügyben.
A miniszterelnökkel folytatott tegnapi tanáCB-

kozás alapján sz egységes párt értekezletét október 9 re hív Iák egybe.
Almássy László a kormánypárt hangulatáról
a köveikf őhet mondotta:
— A szolnoki Ítélettel összefüggő politikai
kérdések nem szerspinek az értekezlet napirendjén, ezek cssk akkor ket ülnek szóba, ha a
képviselők oldalától hozza fel
valaki. Ilyen
irányú bejelentés eddig nem érkezett, valószinű
azonbsn, hogy ha az időszerű politikai kérdések & r'rté.^ekezleten szőnyegre ketfllgpk, a
szóbanforgó kérdésre is sor keifll. Ugy gondolom, hogy ez a kérdés a pártban nem fog különösebb emóciót kelteni. Az esetleges ellentétek minden bizonnyal kiegyenlítődnek.

A szolnoki ítélet egy kissé megint a fejükbe
szállott az orgoványi mentalitás embereinek,
akik feledni látszanak a lényeget, hogy Cson- ?
grédon mégis csak három ártatlan magyar emA 33-as szanálási bizottság tegnapi ülésén Kezdetnek azonban a tökével szemben kedveber pusztult el azon az éjszakán és hogy nem Hajós Kálmán inditvAnyt terjesztett elő a leg- zőbb atmoszférák teremtéséhez mindenesetre
elég azt tudni, hogy ki nem gyilkolt, de azt alább öt évre kötött kü földi hitelezők által kivánatos ez a határozat.
is tudni akarjuk már egyszer, hogy ki az, aki nyújtott kölcsöntőkének az adó és illeték alóli
¿lt és azt is jó volna már látni egyszer, hogy
Értekezlet a jelzáloghitelekről.
mmtesiiése céljából. A bizottság hozzájárult az
?z al ttomos gyilkosok felbujtóinak, az értelmi indít. á..yhoz. A bizottság határozatával kapcsoMa délelőtt Bud János tárcanélkűli miniszszerzőknek se lehessen felelőtlenül és büntet- latban Szterényi József báró a következőket ternél a jelzáloghitelek tárgyában értekezlet volt,
lenül lármázni és legénykedni a redakciók asz- mondotta:
amelyen résztvettek a gazdaérdekképviseletek, a
talánál és a reakciós fehér asztalok mellett,
— A 33-as bizottság ezen határozata örven- Háztulajdonosok Országos Szövetsége, a jelmeg a hordók tetején a vigan uszitó demagógia
detes haladás az eddigi tökeellenes irányzattal záloghitelekkel foglalkozó intézetek vezetői Az
jól ismert és alaposan elkopott jelszavaival
szemben. Gyakorlati jelentősége, sajnos, egyelőre értekezleten megvitatás alá kerül', hogy milyen
buj'o^atva tettekkel fényezésre a szavaiktól és
véleményem szerint kevés lesz ennek a határo- inté»kedúáeket kellene életbeléptetni azon akaegyéb, folyékonyabb mérgektől ittas legényeket.
zatnak, mert ott még nem tartunk, hogy a töke dályok elháiitására, amelyek ma a jelzáloghiteHa Cegléd piacán Cegléd követe harcot hir- öt évre lekösse magát. Egyes jelenségek kétség- le1' terén fennáilanak. Behatóan megvitatták az
det, háborút üzen, nem előpzör, de talán utoljára, kívül arra vtllanak, hogy lehet már külföldi összes kapcsolatos kérdéseket és az értekezlet
amelyben a magyart a magyar ellen állitja csata- tődéhez korlátolt mértékben hozzájutni. J vulni ! eredményekép megvan a remény arra, hogy a
sorba, a kurzus másik ledőlt oszlopa, Qömbös fog a helyzet kétségkívül az áruhitelek tekinte- I közeljövőben teendő intézkedések lehetővé teszik
Gyula kapitány még ennél is tovább megy tében a kereskedelmi szerződések megkötésében. I a jdzálogűzletek kifejlődését.
egy nagy lépéssel, ő harcot hirdet és háborút
üzen — risum teneatis amici! — az egész
európai kultura és civilizáció elleni Oömbös
kapitány, a msgyar Gsscogne fia, nincsen sehogysem megelégedve Európával, amin mi
őszintén szólva nem is csodálkozunk, mert, ha
Genf, október 2. Ma délután három óra 40 sajtónak, a közgyűlés nélkülözhetetlen szövetjól ér'esülünk, Európa sincsen túlságosan elragadtatva Gömbös kapitánytól, Ramsay Macdo- perckor Motta elnök megnyitotta a Nemzetek ségesének mondott munkásságukért köszönetet.
— Ha a leszerelési konferencia nem
nHd és Herriot Európája egészen bizonyosan Szövetségének utolsó idei ülését. A terem és a
nincsen 1 Már most Gömbös Gyula, aki nem- karzatok zsúfolva voltak. Megtették az előké- létre, az államok borzalommal gondoljanak arra
régen a tulajdon pártjával, a saját kurzusával születeket a Nemzetek Szövetsége tanácsához tar- a pokolra, amelyet a legközelebbi háború a
lépett hadiállapotba, ime az egész Európának tozó hat nem állandó tag megválasztására, ami maga démonikus fegyvereivel jelent, — mondotta.
keztyüt dobott Cegléden és kiadta a legújabb a napirend egyetlen pontját alkotta.
Motta "*nök ezután szólt arról a látogatásjelszót, amelyet azonban — val juk be őszintén
Ezután csendben megkezdődött a választás. 47 ról, amelyet az idén a reimsi és verduni hadiés i.yiltan, öt esztendő óta meglehetősen ered- állam szavazott. Uruguay 43, BrazMia 40, Cseh- zónában lett. Erről a kirándulásáról — monményesen és kiadósan gyakorolnak, kiadta a ország 40, Spanyolország 36, Belgium 34 és Svéd- dotta — azt a szent óhajtást hozta magával,
Loos von Európa magyar nemzeti jelszavát, ország 27 szavazató; kapott. Hollandiára 15, Kinára hogy az emberiségnek soha többé ilyen emberkimondotta a megváltó nagy igét, a bűvös ta- 14 szavazat esett, azonk vül szavazatot kapott áldozatot nem szabad hoznia és hogy Németlizmánt, mely e vén földet ifjúvá teszi. (Remél- több más állam. Az eredményt té'széssel fo- ország és Franciaország népeinek az Igazsájük, ez az elszakadás nem zárja ki, sőt csak gadták. A kinai küldöttség, amely remélte, gosig alapián meg kell nyitni az engesztelöerősíti a mel-g és szoros viszonyt, amely a hogy helyet kap a tanácsban, tüntetőleg elhagyta j dés útját. Motta elnök hangsúlyozta, hogy a
hazai ¿s a bajor fajvédelem között egy idő óta a termet.
Nemzstek Szövetségének el kell telve lennie
fönnáll és amelyet a tétényi vérszerződés is
A jövő évi tanácstagok megválasztása után az erkölcsi éB politikai emelkedettség akaratácsak gyarapítót! )
Motta elnök npgy tetszéssel fogadott záróbe- ról és végűi kijelentette, hogy a Nemzetek
Kelet felé orientálódik most Gömbös, Ázsia * szédet mondott, amelybsn a titkárságnak és a Szövetsége közgyűlésének V. ülésszakát bezárja.

Szterényi a külföldi tőkéről.

IMotta elnök beszédével
befejeződött a Népszövetség közgyűlése.

SZEGED
A Nemzetek Szövetségének V. közgyűlése,
amelyet szeptember 1-én nyitottak meg és ma
rekesztettek be, összesen 29 teljes ülést tartott.
Uj tagul egy államot vetlek fel: San Domingot. Más jelölés nem került a közgyülé* elé. A
Nemzetek Szövetségének ezidöszerint 75 tagja
van. Ez évben is távol maradt a Nemzetek
Szövetsígének több tagja, köztük Argentína,
amelynek képviselője az első közgyűlés óta nem
jelent meg Qenfben. Az érdeklődés középpontjában a tárgyalás elé Macdonald és Herriot látogatása állott, később pedig döntőbíráskodásra
és a szankcióra vonatkozó jegyzőkönyv. A
Hcebbségek védelmének kérdésében nem történt az idei ülésezés folyamán sem semmi uj.

1924 október 3.

állomásnak mondotta. Üdvözölte a nemzet- teljesen tönkrementek, olyan vastag rétegben
közi leszerelési értekezlet egybehivását, ..iőg- rakodott le belsejükben a viz szilárd, kőszerű
állapította, hogy a határozati javaslat, melyhez anyaga, hogy a viz már alig talál benne helyet.
— Ha pedig — mondotta Berzenciey Doa svéd delegáció hozzájárul, arra szorítkozik,
hogy a jegyzökönyvet a kormányok komoly mokos — a Tábor-utcánál ilyen a csőrendmegfontolásáoa ajánlják. Ily módon a kormá- szer, akkor máshol is ilyen és Igy lehetséges,
nyok teljesen szabadon hozhatják meg határo- hogy egészen rövid időn belül ki kell cserélni
a város egész vizvezetékhálózatát.
Ez majd
zataikat.
Dandurand kanadű delegátus bejelentette, olyan kiadást jeleni, amelyet nem bír el egy
hogy a kanadai kormány é* a kanadai parla- esztendő költségvetése.
— D j nem ám — mondta tovább a polgárment meg fogja vizsgálni, milyea ériékben
f¿lel meg a jegyzőkönyv anyaga külön érde- mester —, ezt a kiadást nem fedezhetjük majd
a vizdijakből.
keinek.
— Ezért kell felvenni azt a külföldi kölComnene (Románia) annsk a reményiek
csönt
—- állapította meg Wimmer Fülöp.
: dott kifejezési, hogy a leszerelési értékeiéi
meg fogja találni a helyes msgolűást, at i!y
A városi üzemek költségvetése.
Az egész világ munkásságának
mellett a fegyerkezési korlátozásokat összA
városi
üzemek költségvetése nem szerepel
munkálkodnia kell a béke győzelméért. hangba hozhatják a nemzeti bktonság követela közköltségvetésben, illetve csak azzal a kerek
Genf, október 2. A legutoleó beszédek kö- ményeivel.
egy-kétezer sranykoronás összeggel szerepel,
zti), amelyek csütörtök délelőtt a Népszövetség
Swanwlch asszony angol delegátus ulalt an- amelyet a váro3 kap majd tiszta haszon cimén.
közgyűlésén a jegyzőkönyv tárgyában elhang- nak a szükségére, hogy óz egész világ mun- Wimmer Fülöp ezzel ujpesolatban kérdést r zottak, különösen Branting (Svédország) fejte- kásai megnyerjék a béke müvét és a kibékülés j tézett a polgármesterhez, ho&y a város közöRgetései érdemelnek elismerést.
érdekében munkálkodjanak
az asszonyik is, ! aége mikor szerezhet tudomást a városi üzeBranting a létesített döntőbíráskodást első • noha elvesztették legdrágább
hozzátartozólkat. mek működéséről. Egy időben indítványozta,
hogy az üzemek központi igazgatóságának
ülései nyilvánosak legyenek. A közgyűlés azoiiban nem fogadta el az indítványt, h i n e u tudomásul vette azt a tanácsi bejelentési, atueij
| szerint egyszer egy eszlendöben a közgyűlést
részletesen fogják tájékoztatni az üzemek üzleti
A pénzügyi bizottság megkezdte a költségvetés tárgyalását.
eredményeiről.
Szeged, október 2. (Saját tudósítónktól.) A tételek magasabb fokozatba kerül'ek. Azért
— Arra kérek választ a polgármester u.lól
pénzügyi b zottság csütörtök délután i.égy órakor mégis hozzájárul az előirás redukálásához.
— mondotta Wimmer Fülöp —, hogy mLOi
kezdte meg a jövő évi aranykoronás költség— Legyen 180.000 aranykorona.
vetés tárgyalását a polgármester elnökletével a
A bizottság ezután a köl ségvetés legkényesebb következik ez be.
A polgármester helyett a főszámvevő válavárosháza tanácstermében. Az érdeklődés csü- tételéhez, a városi földek jövedelméhez ért el.
törtökön már jóval nagyobb volt, mint szerdán, A költségvetés'ervezet szerint ezen a cimeu szolt. Bejelentette, hogy az üzemek évvégt üzleti
amikor a bizottság két városatya jelenlétében 1,047.000 aranykorona szerepel. Wimmer Fülöp mérlegét teljes egészében a közgyűlés elé fogja
tárgyalta le és fogadta el az 1924. évi arany- megkérdezi a polgármestert, hogy nem lenne-e terjeszteni a tanács.
Wimmer Fülöp tudomásul vette ezt a bekoronára átdolgozott költségvetést, illetve a régi, cél:zerü az aranykoronás földbérek bevezetése
jelentést.
papirkoronás köliségvetés póthiteleit. A csü- most, amikor az egész költségvetést aranyalapon
Következeit a legveszedelmesebb költségtörtöki ülésen már a bizottság legtöbb tagja állitja össze a város. A számvevőség 350.000
koronás búzaárakkal számolt, pedig a valóság- vetési tétel,
megjelent.
a keréseti adó.
Az ülés megnyitása u'án Rack Lipót pénzügyi ban 450.000 korona a buza. Ha az adói aranyA
számvevőség
ezen a címen 1,490.197
alapokra
lehetett
fektetni,
akkor
az
aranykoronás
tanácsnok ismertette vázlatosan a számvevőség
aranykoronát
állított
a költségvetés bevételi roföldbérek
bevezetésének
sem
lehet
akadálya.
jövő-évi költségvetés tervezetét. Elmondotta,
vatába.
A
főszámvevő
elmondotta, hogy ezt az
hogy a bevételeket 4,674.073, a kiadásokat
A polgármester válaszában hivatkozott arra
összeget
a
pénzügyigazgatásától
nyert adatok
pedig 4,852.645 aranykoronában állapi'otta meg a miniszteri rendeletre, amelynek alapján áttért
alapján
állapították
meg.
Wimmer
Fülöp kéra számvevőség. A mutatkozó 158,572 koronának a város a buzavalutára. Amig ez a rendelet
a föld-, ház- és társulati adó után kivetendő érvényben van, nem igen lehet változtatni a déseire elmondotta még a főszámvevő azt is,
hogy a mult évben 600 ezer arsnykorona volt
ötven százalékos községi pótadóban lesz a jelenlegi rendszeren.
a kereseti adó.
fedezete. Az általános kereseti adót öt százalékos
Wimmer Fülöp viszont kimutatta, hogy a
— Ebben az esetben, a jövő évi költségalapon állították be a költségvetésbe, a város békebeli földbérjövedelem több mint ötszáz
vetésben
sem szerepeidet nagyobb összeggel
tehát nem kéri a kormánytól az adókulcs fel- aranykoronával volt több, mint most. Hová lett
—
mondotta
Wimmer Fülöp —. Csupán a tőzsez a differencia, ami közel tízmilliárd papiremelését
dére
hivatkozom
magyarázatul. Az idén a tartós
A költségve'és részlegeit Scultély Sándor fő- koronát jelent? Ha a város békebeli alapon tőzsdei bess megakasztott minden üzleti forszámvevő ismertette. Elmondotta, hogy a költ- bevezetné az aranykoronás béreket, bizonyára galmat, redukált minden keresetet, tehát ez
ségvetést a régi gyakorlattól eltérőleg nem megszűnne ez a horribilis különbség.
adó sem lehet több, sőt kevesebbnek kell
— Az aranykoronával még az intelligens lennie. Indítványozom, hogy ötszázezer koroa legutolsó három év átlageredményei alapján
állította össze a számvevőség, mert a teljesen emberek sincsenek tisztában — érvelt a polgár- nára redukáltassék a kereseti adóból várható
rendszertelen értékeltolódások ezt lehetetlenné mester —, az egyszerű bérlök még kevésbé. jövedelem.
tették volna, hanem a legtöbb tétel előírásánál Az aranykoronás licitálás veszélyeztetné az
A bizotlság a polgármester javaslatára ugy
eredményt, amint ezt a hfctelekárverés bizoa juniusi eredményt vette figyelembe.
határozott,
hogy az általános kereseti adót
nyltja. A földbérek visszaesésének az az oka,
ugyanolyan
összegben irányozza elő, mint a
„Szegeden inni kell . .
hogy az uióbbi árveréseken lényegesen kisebb
A főszámvevő ezek előrebocsátása után bérek alakultak ki, mint a háború előtt. Ezen- mult évi költségvetésben, tehát pontosan 670 588
egymásután olvasta fel a bevételi tétéleket. kívül a bérföldek nagysága is csökkent. A aranykoronában.
A forgalmi adóból várható 238.500 koronára
Mindjárt a városi bor- és husfogyasztási adó feketeföldeken például annak idején 720 hold
becsült jövedelmet 200.000 koronára redukálcimén előirt 616.176 aranykoronánál aggodalmai került árverés alá, most csupán 350.
ták — hivatkozással a gazdasági pangásra.
támadtak a polgármesternek, mert — mint közWimmer Fülöp javaslatára a polgármester
tudomású — az idei bortermés nagyon gyenge. Jegyzőkönyvbe vétette, hogy a visszaesés oka
A gázgyár és a közvilágítás.
— Nem is a termés alapján állítottuk be ezt szigorú vizsgálat tárgyává teendő. Meg kell
Hosszabb vita támadt a gázgyári haszonaz összeget — mondta a főszámvevő —, hanem állapítani, hogy hová lettek a hiányzó városi részesedés előírásánál is. Wimmer Fülöp érdeka fogyasztás alapján, a fogyasztás pedig nem földek ?
lődésére ismertette a polgármester a gázgyári
függ a terméstől. Szegeden évente átlag harmincA köilegelödijrkból származó jövedelem is tárgyalások helyzetét, amelyről részletes beezer hektoliter bort fogyasztanak a borivók.
lényegesen kisebb, mint 1914 bsn volt. Az uj számolót közölt legutóbb a Szeged. Wimmer
— De hát számi hatunk arra — kérdezte a költségvetésben 53000 szerepel. A régiben Fülöp javaslatára hozzájárult a polgármester az
polgármester —, hogy jövőre is megisznak 85.000 aranykoronával szerepelt. A visszaesés ügy elintézésének megsűrgetéséhez, mert a váannyit? Ha esetleg nem isznak annyit, tönkre- oka a marhaállomány csökkenése.
ros közvilágitása még mindig botrányosan rossz.
Ezután megkezdte a bizottság a kiadások
A vízvezeték egész csőhálózata rossz.
— Szóval Szegeden inni kell, hogy tönkre ne
tárgyalását. Néhány tétel letárgyalása utár. a
A vizmütelep költségvetésének tárgyalásánál polgármester az idő előrehaladott voltára való
menjen a város — állapította meg Berzenczey
érdekes
dolgot jelentett be Berzenczey Domokos tekintettel félbeszakította az ülést és folytatását
Domokos nagy derültséget és osztatlan helyesműszaki
főtanácsos. Wagner Gusztáv a ház- péntek délután három órára tűzte ki. Péntelést keltve.
tulajdonosok nevében kifogásolta, hogy az ár- ken kell tehát kiegyenlitenie a bizottságnak azt
A kővezetvám és a földbérek.
tézi kútfúrások költségeit egyszerre iktatják a a kilencszázezer aranykoronás (15 milliárd
A 216.900 koronában előírt kővezetvám már költségvetésbe, ami a dijakat tetemesen meg- papírkorona) differenciát, amellyel a bevételesokkal komolyabb vitát keltett. Wimmer Fülöp drágítja. Kiderült azonban, hogy a közel két- ket redukálta.
kifejtette, hogy a város téves alapon állapította milliárdos költségvetésen az idén fúródó —
weg a kövezetvám egyes díjtételeit. A kormány mert még mindig fúródik a Templom-téren
A francia-magyar kereskedelmi
ugyanis a békebeli dijaknak csupán nyolcezer- az a szencsencaéílen — kut mindössze hetvenszerződés.
ötszázszorosát engedélyezte, ezzel szemben van millió papirkoronával szerep:! és igy nincs érPárls, október 2. Chelard budapesti francia
olyan békebeli két filléres tétel, amely a mostani telme a részletezésnek.
Berzenczey Domokos erre elmondotta, hogy kereskedelmi attasé Párisba érkezeit, hogy a
tarifában 380 koronával szerepel, tehát még az
megdöbbentő
jelenséget tapasztalt mostaná- í francia-magyar kereskedelmi szerzédés ügyéaranyparitást meghaladja.
A polgármester válaszolt a felszó'alásra. Az ban a TáVor-u c .i berház építésénél. A víz- , ben az illetékes francia körökben megbeszélést
eltérésnek az az oka, szerinte, hogy egyes vezeték felbontásakor kiderült, hogy a csövek folytasson.

Tizenötmilliárd koronával csökkentette
a pénzügyi bizottság a jövő évi költségvetés bevételeit.
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Két francia tiszt
rejtett fegyverek után kutatott Szegeden.

cikke után a kereskedelmi és iparkamara felkérte az iparhatóságot, hogy a miniszteri rendelet értelmében szavaztassa meg a vasárnapi
munkaszünet kérdéséről a kereskedőket. A kérA tisztek az állomásról minden feltűnés nél- dés megoldása csak a kézmüáru, utidivat é s
Szeged, október 2. (Saját tudósítónktól.) Csütörtök délután Szegeden eddig még elő nem kül először megjelentek az ügyeletes rendőr- rövidáru kereskedők közölt volt szükséges, mifordult és teljesen szokatlan eset játszódott le. tisztnél, majd megkezdték a rejtett fegyverek vel a legutolsó hetekben ezek voltak azok a
Ántánt-tisztek,
a katonai ellenőrző
bizottság utáni kutatást. Először a repülőtérre mentek ki, szakmák, amelyekben egyesek vasárnap reggel
valamint az kinyitották üzleteiket. Az iparhatóság az elmulf
tagjai a legnagyobb titokban is egészen csend- ahol végigkutatták a hangárokat,
Rejtett fegyve- napokban meg is szavaztatta ezekbe a szakben bizonyos rejtett fegyverek
után
kutattak összes többi ottlévő épületeket.
Szegeden, valószinflleg egy teljesen érthetetlen rek helyett azonban itt csak a nemrégen lezaj- mákba tartozó kereskedőket és ennek a szavatalálták. zásnak az lett az eredménye, hogy 56 keresés indokolatlan besúgás ahpján. A titkos nyo- lott kiállítás és áruvdsár maradékait
A katonai ellenőrző bizottság tagjai ezuián kedő közül negyvenegy a teljes vasárnapi munkamozásnak természetesen semmiféle eredménye
nem volt, miután az ántánt-tisztek
sehol sem vezetőiknek határozottan kiadták az utasítás*, szünet mellett foglalt állást.
találtak rejtett fegyvereket. A Szeged
munka- hogy most a piarista gimnáziumba vezessék el
A város elöljáróság! ügyosztálya, mint elsőtársa erről az Agyról a következőket állapí- őket. A gimnázium volt a második állomás, fokú iparhatóság ma azután 17618 - 9 2 4 . szám
ahol ugyancsak rejtett fegyverek u án kutatlak. alatt értesítette a kamarát, hogy a szavazás
totta m e g :
Csütörtökön reggel a budapesti személy- Hosszas vizsgálat után azonban tanuló iskolás eredményeképen, a 94537—921. minisztert renvonattal
két elegánsan
öltözött, franciául fiukon kivül itt sem találtak mást, ami egészen delet értelmében elrendeli a teljes
vasárnapi
beszélő ur érkezett meg a Szeged-állomásra. természetes is. Az alaptalan feljelentés légből munkaszünetet.
Az iparhatóság döntése után
Az idegenek anélkül, hogy bárhol jelent- kapott dolgokat jelenthetett a bizottságnak, mi- most már — mint a Szeged
munkatársának
is lehetetlen, hogy a pia- kijelentették — a rendőrség fokozottan
keztek volna, vagy lakást vettek volna ki után még elképzelni
fogja
nagymennyiségű
fegy- ellenőrizni a vasárnapi munkaszünet
valamelyik szállodában, feltűnés nélkül sétálni risták gimnáziumában
betartását
kezdtek a városban, majd bizonyos
katonai vereket rejtegetnének, amiért a bizottságnak két és amennyiben még ezután is akadnának olyaépületek előtt járkáltak tel és alá, ugy hogy tisztet keilene leküzdenie Szegedre — kutatni, nok, akik vasárnap kinyitnák üzleteiket, a
jelenlétük már akkor többeknek feltűnt. Mint a így tehát a francia tűztek kutatása teljesen ered- rendőrség ezek ellen meg fogja azonnal indítani
fegyvereket. az eljárást.
Szeged
munkatársa megállapította, ez a két ménytelen maradt, seholsem találtak
A Szeged munkatársa a késő esti órákban
franciául beszélő idegen Jarry Leoni és Margetti
Mint értesülünk, a napokban dönteni fognak
Mario volt, akik a francia, illetve az angol beszélgetést folytatott a civil ruhába öltözött i arról is, h o j y ml legyen a piaci árusok vasárhadseregben al iszti szolgálatot teljesítenek. Je- Jean Loriot francia századossal, aki a leg- napi munkaszinetével.
Előreláthatólag ezekre
lenleg azonban a Budapesten székelő katonai udvariasabb formában a következőket mondotta: is el fogják rendelni a teljes szünetet, mivel
— Nem vagyunk felhatalmazva arra, hogy a ellenkező esetben hátrányban lennének a nyilt
ellenőrző bizottsághoz vannak beosztva.
Ez a két ember délután fél 2 órakor a Sze- sajtóval bármit is közölhetnénk. Higyje el, üzlettel bitó kereskedők, akik smugy sem tudged-állomásra ment, ahol ismét a budapesti nincs semmi különös jelentősége itt tartózkodá- nak versenyezni a sokkal kevesebb rezsivel
személyvonattal két idegen érkezett. A francia, sunknak, csupán Szegedet néztük meg . . .
dolgozó piaci árusokkal etemben.
Amikor a Szeged munkatársa a bizonyos kuilletve angol altisztek elegáns civil ruhában
Paul Denis és fean
Loriot f:ancia ezredest, tatásokról kérdezte meg a századost, Jean Loriot
illetőleg századost várták az állomáson. A két elmosolyodott s nevetve így szólt:
— Csak Szegedet néztük meg I
francia tiszt minden feltűnés nélkül, ugyancsak
Szeged, október 2. (Saját tudósítónktól.) HáÉrtetülésünk szerint a két francia liszt az
civil ruhában,
választékos eleganciával érkezett meg Szegedre. Paul Denis és Jein Loriot eredménytelen kutatások u án az altisztekkel lás szívvel fogadunk minden kimagyarázkodást:
reggel a gyorsvonattal már el nem készül semmi erőszak a birói függetlenség
a Budapesten székelő katonai ellenőrző bizott- együtt pénteken
ellen. Csak a sajtó egyik része verte félre a hais utazik Szegedről.
(v. gy.)
ság tagjai.
rangokat. Nem is a sajtó, arra ráfogják szegényre
a politikus urak, akik a hosszú parlamenti szünet
idején nem szerepelhettek s kétségbeesve gondolnak rá, hogy az ország megfeledkezhetik róluk.
Nosza hát, mondjunk hamar valamit, forgassuk
El kell dönteni a szalámigyárak munkásainak ügyét — olaszok nélkül.
meg a nevünket, mint Prütykövi Cimpike, a külSzeged, október 2. (Saját tudósítónktól.) A séggel szerepel a rendszerben, ami mindig félre- telki szinház szubrettjelöltje. Ha tetszik, amit az
legutolsó időben a szegedi munkásság körében értésekre és súrlódásra ad okot. Az indexbe a újságíró kiesztergályozott, — haszon. Ha rájönnek,
bizonyos elégedetlenség nyilvánult meg az érvény- már meglévő cikkeken kivül másokat is föl fognak hogy hülyeséget mondtunk, — letagadjuk. Ezt hívben levő munkabérekkel szemben. Nem annyira venni és igy az index igazságosabban fogja vissza- ják politikai iskolázottságnak azok, akik a tanyai
elemiben is megbuknának.
az index ellen hangzottak el konkrét formában tükrözni a drágaság alakulását.
kifogások, hanem az elégedetlenség a túlságosan
Szombaton délután egyébként a szalámigyárak
Nekünk a birói függetlenség mindenen felül
aránytalanul megállapított alapbérek miatt van. munkásainak ügyében is értekezletet tartanak, való, még akkor is, ha a nagy tömegelésben megA munkásságnak az az álláspontja, hogy ezek amelyen meg fognak jelenni a munkások képvi- ugrik néhány akasztófavirág.
mellett az alapbérek mellett nem tudja semmiké- selői is. A munkások továbbra is ragaszkodnak
Aztán egyetlen kormány sem lehet olyan ügyepen sem biztositani mindennapi megélhetését.
bizonyos természetbeni
szolgáltatásokhoz és fogyott, hogy intézményeket hajlítson a maga szolEz az ügy — mint a Szeged munkatársa érte- éppen ez volt az a pont, amelyről a munkaadók gálatába, amelyek erejét holnap, vagy holnapután
sül — most végre a megoldáshoz érkezett el. hallani sem akartak és amelynél megszakadtak a o ellene használhatja fel az utód.
Vasárnap délelőtt ugyanis előkészítő
tárgyalások tárgyalások. A szombati tárgyaláson minden köAzt olvassuk, hogy a birói karban nagy az idefognak megindulni az alapbérek revíziója ügyé- rülmények között el kell dönteni ezt a kérdést és gesség, demonstráció készül. Hát mi is láttunk
ben. A mostani béreket az egyes szakmánként bármiképen is alakuljon a tárgyalás eredménye, bírákat, azok egyáltalában nem nyugtalankodnak,
össze fogják hasonlítani a békebeli bérekkel és a négy szegedi szalámigyárnak okvetlenül ma- habár sokkal több szó esik róluk mostanában,
ezek alapján fogják szakmánként arányba hozni gyar és elsősorban szegedi munkásokat kell leszer- mint amennyi illenék.
az órakéreket. A helyzet ugyanis az, hogy egyes ződtetnie a most kezdődő szezonra. A gyárosokRégi, közigazgatásban tapasztalt, ember mondott
szakmák mások rovására igen előrehaladtak a nak semmi körülmények között sem szabad olasz erre találót.
konjunktúrában, mig egyesek igazságtalanul vissza- muukásokat Szegedre hozni, amikor Szegeden
— Volt ezelőtt ugy körülbelül negyedszázaddal
maradtak. Tény az, hogy az aránybahozáson kivül amúgy is nehéz helyzetbe» van a munkásság és Szegednek hatalmas tanácsa. A polgármesteri székaz alapbérek bizonyos mértékű fölemelésére is a munkanélküliség nem hogv csökkenne, de ben öreg Pálfy Ferenc ült, aki ugyan nem avatlehet számítani. A tárgyalások folyamán szóba fog ilyesztő számokban egyre emelkedik. A szombati kozott a dolgok menetébe, jóságosan bólintott
kerülni a szegedi index revíziója is. Az indexbe tárgyaláson mindenképen meg kell találni a ma- mindenre s egyszer azt jelentette ki a bíróság
fölvett cikkek közül egynéhány aránytalan egy- gyar munkásokkal való szerződés lehetőségét.
előtt, hogy „aláírom én, kérem, a halálos Ítéletemet is, mit tudhatom, mi mindent tesznek elébem".
MWMMWWWIIMWWfMMWM
Ivánkovics Sándor volt a főügyész, biztos szem,
tiszta judicium, amit az jóváhagyott, arra mérget
lehetett venni. A főjegyző Tóth Pál, egyike a legritkább közigazgatási erőknek. Fodor Károly az
adók tudósa, egyébként is ritka műveltségű emSzeged, október 2. (Saját tudósítónktól.) A megoldani ezt a kérdést, mert egyrészt a vasár- ber, külföldi egyetemet végzett. László Gyula minSzeged hasábjain nem egyszer foglalkoztunk nap reggeli két-három órás nyitvatartás nem dig haragudott valakire s állandóan szimatolva tarazzal a kérdéssel, amely hetek óta izgalomban jelent lényeges forgalmat a kereskedőnek, d e totta orrát a levegőben, támadástól tartva, ő a
tartja Szeged kereskedőfárssadalmát. Ez a kér- elsősorban a kereskedelmi alkalmazottak hat- kulturát irányította. Zombory Antal pénzügyi szedés a vasárnapi munkaszünet
kérdése, amely napi fáradtságos munka után valóban kiérde- nátor volt, örökké sovány és szegény. Az a legenda van Szegeden elterjedve, hogy Ferertr Jó7°eS _
miatt már-már pártokra szakadt a kereskedő- melnek és jogosan megilleti őket egyetlen napi azért sírta el magát az árvizsujtotta Szegeden,
társadalom. A Sztgcd már első cikkében hatá- munkaszünet.
mert meglátta Zomboryt.
rozottan kíjeientetíe, hogy a teljes
vasárnapi
Ez a kérdés most végleg befejezést nyert. A
— Jaj, mennyire megsoványodott a város I Mi
munkaszünet elrendelésével lehet csak valóban sorozatos viták után, valamint a Szeged első lesz veletek, emberek, mi lesz?

Megfenyegettetik...

Vasárnap tárgyalnak a munkabérek revíziójáról.

Az iparhatóság elrendelte
a kereskedők teljes vasárnapi munkaszünetét.

Ékszerek és órák, ezüst evőkészletek, arany karikagyűrűk, pecsétgyűrűk, függők

Fischer józsef

készpénzért mint kedvező fizetési fel-

TELEFON

órás és ékszerésznél, Belvárosi Bank

mellett
12

tételek mellett beszerezhetők elsőrangú óra és
ékszerüzletemben

15-38
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Bokor Pál még fiatal ember volt, kezdő, egé- bántották, hiszen amúgy se tudott indulatba jönni
szen elveszett a sok tapasztalt öreg közt. Gaál az ő félénken suhanó szerénysége, halkszavuságu.
Endre csak álmodozott a tanácsnokságról, Taschler
O referálta a mérnöki beadványokat
Endre az iparhatóságon szívta pipáját.
— Nagy János engedély nélkül épitett egy melA tanácsülések merő évődések között folytak le. lékhelyiséget, felhivatik, hogy harminc nap alatt
Ivánkovics sok mindent képtelen volt lenyelni s utólagosan kérjen építkezési engedélyt, különben
nem fukarkodott az észrevételeivel. Pompás part- az épülete lebontatik.
nerének bizonyult Fodor Károly, aki mindig beteg
Ez volt a sablón, mindig egyforma, néha több
volt, lázadozó erővel szeretett volna élni s akinek tucat is egyszerre. Zombory elmondta vagy kétszer
ajakáról csodálatosan peregtek az elmésen szipor- a formát, azután már rövidebbre fogta.
kázó, sokszor vágó, keserű szavak.
— Tombácz András engedélytelen építkezése.
Nagyszerűen ki tudott valakit végezni, ha rá- Megfenyegettetik.
vetette magát. Esetleges gyöngeségét Ivánkovics
— Kása Ferenc építkezési ügye. Megfenyegettetik.
támogatta. Néha csak egymásnak mondtak egyTóth Pál főjegyző szivta öblös pipáját, ott is
egy hangos szót, láthatólag ártatlant, ami elszállt dolgozott szétterjesztett iratai között, a beszélgetévolna a levegőben, de László Gyula felhorkant rá. sekben nem igen vett részt, de végül felpillantott.
— Mi a z ?
— Nagyon fenyegetőző vagy Tónikám, majd
0 tudta, hogy mit jelent. Amazok is tudták. De szépen fognak azok tőled megijedni 1
nyilván nem volt tanácsos a feszegetése.
. . . Mivel is kezdtük ? Hogy mennyire félnek a
Sokat évődtek Zombory Antallal is, bár nem birák.
MMMMMMM
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Elrendelték Kosztka letartóztatását.
Budapest, október 2. Dr. Kosztka István jogügyi főtanácsos az egész éjszakát Gellért rendőrfőfelügyelő szobájában töltötte. A szerencsétlen
főtanácsos egész éjszaka cigarettázott és idegesen
járt fel s alá szobájában, hol a fejét, hol pedig a
gyomrát és a hátát fájlalta. A megfigyelésére kirendelt detektivnek az volt a meggyőződése, hogy
Kosztka István lelki egyensúlya teljesen megrendült. A kihallgatására kirendelt rendőrfőtanácsosnak és fogalmazónak az a véleménye, hogy az
elmúlt hónap eseményei Kosztka idegzetét annyira
megviselték, hogy ma már aligha mondható beszámithatónak.
A nyomozásban eljáró rendőrtisztviselők a legnagyobb eréllyel igyekszenek megállapítani a tragikus esemény részleteit és tegnap a késő esti
órákban Kosztka Istvánt a legnagyobb titokzatossággal Szeszlér Hugó főkapitányhelyettes szobájába vezették.
Ugyanebben az időben idézték be a rendőrségre Kosztkánét és Valériánnét, akik mind a
ketten meg is jelentek. Amikor azonban megtudták, hogy szembesíteni akarják őket Kosztkával,
a leghevesebben tiltakoztak és a leghatározottabban megtagadták a tanuvallomástételt.
Ugyanígy

Kosztka is, amikor szembesíteni akarták feleségével és Valériánnéval, tiltakozott és folyton a fejét
fogva, fel-alá sétált a főkapitányhelyettes szobájában. A daliás termetű, híres sportemberen egyébként meglátszik, hogy az események nagyon megtörték, mert szinte példátlanul idegesen viselkedik.
Az eddig beidézett tanuk egyrésze azt hangoztatja, hogy Kosztka csakis pillanatnyi elmezavarában követhette el végzetes tettét. Megzavart családi élete ugyanis a legutóbbi hónapokban teljesen megbontotta idegrendszerét. Több mentőtanu
jelentkezett, akik szerint Kosztka többek előtt
hangsúlyozta, hogy ilyen körülmények között életét nem birja tovább és valaminek történnie kell.
Sok előkelő barátja és kaszinótársai is jelentkeztek a rendőrségen, akik valamennyien azt a feltevést igyekszenek megerősíteni, hogy a jogügyi
főtanácsos beszámíthatatlan állapotban fogott tegyvert Valérián alezredesre.
A rendőrségen egyébként ugy döntöttek, hogy
Rózsa rendőrorvos a legtüzetesebben vizsgálja
meg Kosztka idegállapotát. Az orvosi vizsgálat
később nagyfokú izgatottságot állapított ugyan
meg, de nem találta Kosztkát beszámíthatatlan- |
nak. Erre elrendelték letartóztatását.

A salgótarjáni botrány pöre.
Budapest, október 2. Fél 10 órakor nyitotta meg { senkit, csak gyors lépéseket hallott. Kovács Béla
a tárgyalást dr. Elsner főhadnagy-hadbiró. Elsőnek irodájának ablakait törték be. Gáspár Vilmos méTellér Kamiilót hallgatják ki. A lopás és közokirat- szárosnak elsőizben csak kilenc ablakát verték be,
hamisításra vonatkozólag azt állítja, hogy egy másodízben azonban mind a tizenkettőt. Fischer
Fazekas nevü jóbarátjának, aki igen hanyag em- Ignác üveges sem tud arról, hogy ki verte be az
ber volt, szétszórt holmijait összeszedte és magá- ablakokat. Özvegy Steiner Sámuelné azt vallja,
val vitte, hogy barátját megtréfálja. A közokirat- hogy mikor az ablakát beverték: „nesztek büdös
hamisításra vonatkozólag beismeri, hogy parancs- zsidók", vagy valami ilyesfélét haliott.
noka nevét egy szabadságlevélre hamisitotta. TaTellér a vallomásokon jókedvűen mosolyog és
gadja, hogy két izben is beverte volna az ablako- azt állitja, hogy másodízben nem ő verte be az
kat. Ezután rátérnek a tanuk kihallgatására.
ablakokat.
Első tanú Gross Mór 18 éves tanuló. A rendChriastelli ügyész ujabb tanuk beidézését kéri,
őrség adatai szerint hamis tanuzásért már büntetve akik jelenvoltak Bogenglückék lakásán, mikor a
volt. Ezt tagadja s azt állítja, hogy azon az estén
katonák Grosst elhurcolták.
a katonák rákiáltottak és nekiestek és pofozni
A bíróság rövid tanácskozás után az ügyész inkezdték. Erre ő boxerjéval védekezni kezdett, majd dítványa értelmében döntött. Ezután a tárgyalásmidőn a katonák szuronyaikat rántották elő, el- vezető egy negyedórás szünetet rendelt el.
futott és Bogenglück nevü barátja lakására futott
Szünet után Heksch Regina tanú elmondja, hogy
be. Ide is utána mentek s a laktanyába hurcolták, az ő ablakait is betörték és Binder Mártonban
ahonnan csak az édesanyja szabadította ki. Azt felismeri azt a katonát, akit a rendőrök arra veállitja, hogy azért hordott magával boxert, mert zettek aznap és megkérdezték tőle, hogy miért
aznap Salgótarjánban már több zsidót megvertek. törte be az ablakokat. Ezután Gross Lipótnét,
Tagadja, hogy ő kötött volna bele a katonákba, Gross Mór édesanyját hallgatják ki, aki elmondja,
csak akkor védekezett a boxerrel, amikor már a hogy vagy 8—10 katona volt a laktanyában, ahol
katonák hosszú ideje pofozták. Azt, hogy Szabót fiát a katonák bántalmazták. Azt a katonát azonmegsebesitette volna, nem látta. Ezután szembesi- ban, aki jelenlétében is bántalmazta, nem ismeri
tik Szabóval és Vatraival, akik szemébe mondják, fel és habozva az egyik őrre mutat. Szabó és
hogy félhangon, de jól hallhatóan azt mondotta, Vatrai kijelentik, hogy Grossék, mikor a rendőrök
mikor velük találkozott, hogy piszkos katonák. megérkeztek, már kint voltak az utcán. Grossnét
Gross erre azt mondja Vatrainak: maga kezdett vallomására megesketik. Goldmann Lajos és Herki velem. Gross megesketése kérdésében dr. stik Márton, akik ott voltak, midőn Gross Mór
Chriastelli Zoltán katonai ügyész indítványozza, Bogenglückékhez bemenekült, egyezően adják elő
hogy Gross megesketését függesszék fel, amig a vallomásukban, hogy a katonák pár perccel Gross
rendőrség jelentését a hamis tanuzásról beszerzik. í bemenekülése után berohantak és mindkettőjüknél
A bíróság így is határoz, megkeresi a rendőrséget j revolver volt, ugy hogy ők, bár négyen voltak,
ebben az ii^vben. A többi tanú javarészt a fel- nem merték barátjukat megvédeni.
vidékről ideszakadt emberek, kihallgatása követkeElnök felolvassa a rendőrség átiratát, amely
zik ezután.
szerint Gross Mór hamis eskü miatt tényleg sohaDr. Gábor Ferenc 34 éves ügyvéd csak annyit sem volt büntetve, mire az ügyész indítványára
tud, hogy egy éjjel arra ébredt fel, hogy ablakait Grosst, mint legfontosabb tanút, vallomására megbeverték. Breier Dezsőné, mikor ablakait beverték, esketik. Az ügyész indítványára a bíróság holnapra
nem mert kinézni. Sauer Endre gyógyszerész el- Bogenglück Lászlót és még egy tanút elővezettet.
mondja, hogy mikor ablakait beverték, nem látott A tárgyalást holnap reggel 9-kor folytatják.
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Pintek. Rúm. kat. is protestáns Kandid
/Oa
v/. f OOr. kat. Ar. Dénes. Nap kel 6
óra 2 perckor, nyugszik 5 óra 35 perckor.
Időprognózis: Lényegtelen hőváltozás, a nyugati részeken eső várható.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig.
Mnzeum nyitva d. e. 10—l-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva
délelőtt 8-tól 1-ig és délután 3-tól 8 óráig.
A színházi előadás este 8, a mozi előadások 5, 7
és 9 órakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 61 (telefon 996), Barcsay
Károly Széchenyi-tér (telefon 27o), Borbély József Takaréktár-utca (telefon 1268), Nagy Györgv Boldogasszony-sugárut (telefon 1125), Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846).

Aiquith az angol-orosz szerződés
elutasítását javasolja.
London, október 2. A Daily News parlamenti
tudósítója a következőket jelenti: Asquith tegnap bejelentette azt a szándékát, hogy az orosz
szerződés elutasítását fogja javasolni. Macdonaldnak Derbyben szombaton tett kijelentése folytán az orosz szerződés elutasítását közvetlenül
követően uj választásokat várnak. A válság
azonban még korábban is bekövetkezhet. A
konzervativek a kommunista szerkesztő elleni
vád elejtése miatt bizilmatlansági indítványt
nyújtottak be, amelynek a vitája szerdán lesz.
— M e g i n d u l a vizsgálat a v á r o s h á z á n a
kereseti adó sérelmes kivetése miatt. A
közgyűlés, mint ismeretes, Hoffmann
Ignác
indítványára egy öttagú bizottságot delegált a
kereseti adó kivetése körül történt mulasztások
kivizsgálása céljából. A polgármester a közgyűlés határozatára való hivatkozással most átír a
pénzflgyigazgatósághoz és az általános kereseti
adó kivetésére vonatkozó iratok rövid időre
való kiadását kéri, hogy a vizsgálóbizottság
snnak alapján megkezdhesse munkáját.

— Ujabb igazoltatás! botrány a buda-

p e s t i e g y e t e m e n . Budipestről jelentik: Pontcan 10 órakor végződött a kémiii fakultáson
Bugarszky tanár előadása és ugyanekkor ért
véget az élettani osztályon Háry tanár órája is.
Az előadásokról kifelé törekvő hallgatóknak a
kapunál néhány fiatalember útját állta, némelyik bajtársi jelvényt viselt s a legtöbbjüknél bot volt. Igazold magid — mondták az
előadásról kijövő hallgatóknak. Ezek látván a
túlerőt, elővették indexeiket, de ez az igazolás
nem volt elegendő, index nem számit, ciak
bajtársi igazolvány fogadhitó el, erre van utasításunk. Ezen az alapon azután a zeidó vallású
egyetemi hallgatókat ütlegelték.
— Vasárnap délután lesz a Munkásotthonban az Internacionálé ünnepe. Jelentettük tegnap, hogy a szegedi szociáldemokrata párt az első
internácionalé 60 éves évfordulója alkalmából vasárnap nagyszabású ünnepélyt rendez. A gyűlést
vasárnap délután tartják meg fél 4 órakor, amikor is az internacionálé jelentőségét a párt parlamenti frakciójának egyik tagja fogja ismertetni.
— Görögkatolikus mise. Vasárnap, október hó 5-én
délelőtt fél 10 órakor görög szertartású katolikus szentmisét mond a Rozália-kápolnában dr. Torna László
makói görögkatolikus esperesplébános.

— A fogadalmi templom jövő évi építési

p r o g r a m j a . A polgármester a jövő két valamelyik napjára összehívja a fogadalmi templom
épitőbizottságát
a templomépítés jövő évi
programjának összeállítása érdekében. Értesülésünk szerint a jövő évben kerül sor a tornyok
felépítésére még a homlokzat felépítése előtt. A
bizottság dönti majd azt is el, hogy kap-e
száz méter
magas tornyokat a fogadalmi
templom. Az erede'i tervekben ugyanis a torony
magassága csak nyolcvankét méter.
Dohnányiholnap, szombaton este pontosan fél 9
órakor tartja egyetlen hangversenyét. Müson Scarlatti, Beethoven,ChopinésDohnányímüvek.Jegyek
Korzó és Belvárosi Mozinál.
V a s á r n a p d. e . I. Filharmonikus h a n g v e r s e n y .

Vezényel Ábrányi Emil. Jegyek 20—50 ezer koronáért
Belvárosinál.

A l e g e l e g á n s a b b férfi é s női d i v a t k ü l ö n l e g e s s é g e k üzletel
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vála&ziék f é r f i é s n o í d i v a t c i k k e k b e n , u. m.: f e h é r n e m ü e k ,
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Radicsék nem lépnek be a kormányba.
Qráci lapjelen ések szerint a horvát parasztpárt tárgyalásai a horvát képviselőknek a kormányba való belépéséről meghiúsultnak
tekintendő. Radics kereken vissziutasi'otta azokat a
aranciákst, amelyeket a kormány a jugoszláv
Ham éi nemzeti politika főbb problémái tekintetében kivánt.

Í

— A kultuszminiszter tudomásul vette Illés
József dékánságát. Budapestről jelentik: A kultuszminiszter a budapesti Pázmány Péter-tudományegyetemen dr. Illés József egyetemi tanárnak az
1924—25. tanév tartamára a jogi és államtudományi kar dékánjává történt megválasztását jóváhagyólag tudomásul vette és őt e tisztségében
megerősítette.
— Darányi Béla meghalt. Budapestről jelentik: Darányi Béla nyugalmazott államtitkár, a
Lipót-rend lovagja, 74 éves korában elhunyt. Az
elhunytban Darányi Ignác v. b. t. t., volt földmivelésügyi miniszter fivérét, dr. Darányi Kálmán
győri főispán és dr. Darányi Béla egyetemi magántanár édesapjukat gyászolják.

Istentisztelet a zsinagógában

pénteken

délután fél 6-kor. írásmagyarázat szombaton
délelőtt.
D i n n y é s F e r e n c f e s t ő m ű v é s z budapesti
ki*llitásán sze-epeit képeit vasárnaptó', 28 tói
október 12-ig kiállítja a Kass halljában. Nyitva
d e. 9 —1 és d. u. 4—7. Megtekintés díjtalan.
— A Magyar Tehetségek Védőegyesületének
közgyűlése. A Magyar Tehetségek Országos Védőegyesülete ma este tartotta első rendes közgyűlését
az ügyvédi kamara termében dr. Széli Gyula elnöklete alatt. Az elnök bejelenti az alapszabályok
jóváhagyását, referál arról, hogy az egyesület mindkét pártfogoltját felruházták és a Szent Gellértkonviktusban féldijas helyen elhelyezték. A kis
Szily Mátét a reálgimnázium I. osztályába Íratták
be, azonkívül a városi zenedében a hegedütanszakra Babos Sándor ajándékozott neki egy teljesen felszerelt hegedűt. Fábián József, a másik
pártfogolt magánúton végzi az első és második
polgári osztályt, azonkívül rajzoktatásban részesül.
Uj választmányi tagul megválasztották dr. Jedlicska
Béla kir közjegyzőt, dr. Szabó József törvényszéki
tanácselnököt, Szenttamássy Miklós Ítélőtáblai birót,
dr. Lippuy György tankerületi főigazgatót, dr.
Tonelli Sándor kamarai főtitkárt és dr. Nyireö
Sándor egyetemi tanársegédet. A számvizsgáló bizottságba Bartha Gyula dr. postatanácsost.
N ő i h ó c i p ő Korona 210.000 „Ha-Ha* cipőáruházban.
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H a r i s n y á k , keztyük legolcsóbbak Soósnál.
— A kormány felszabadítja a cukor kivitelét.
Budapestről jelentik: A cukorforgalom terén ujabb
lépés várható. A következő fázis a kereskedelmi szabadság teljessé tétele, amivel kapcsolatosan a kormány
felszabadítja a cukorkivitelt. A behozatal különben
megindult és 25 vagon jávai cukrot importáltak hozzánk. ami kissé nyugtalanítja a cukorgyárosokat. A felbomlott cukorkartell következtében kialakult verseny
már érezhető, annak ellenére, hogy egységes árakban
egyeztek meg a gyárak, mégis kisebb eltérések mutatkoznak a cukorárakban és vannak hazai források,
ahol már olcsóbban tudja a kereskedő a cukrot beszerezni. A most érvényben lévő cukorárak az importparitás felett vannak és igy a közeli napokban a cukor
ujabb olcsóbbodása várható.

Mindent a maga helyin.

Aminthogy az

okos ember nem a cigányhoz megy szenet
vásárolni, hanem a szénkereskedőhöz, ugy
gummiárut is csak
gummiáruspecialistánál
szabad vásárolni, ahol nemcsak friss árut kap
mindig, d e természetesen olcsóbb is, mint
egyebütt. A Gummi is Bőriparban és Linóleumiparban például a legelegánsabb francia formájú
valódi angol minőségű hócipőt már 190.000
koronáért árusi'ják páronként.
— Ezen a héten s e m változott az index.
Most már hetek óta nem tapasztalható semmiféle
lényeges változás a közszükségleti cikkek árainál.
Ezen a héten á cukor ára esett valamivel, néhány
száz koronával pedig a liszt drágult, ez azonban
nein volt elegendő arra, hogy az index annyival
változzon meg, ami magával vonná a munkabérek
emelkedését is. A munkások ezek szerint ezen a
héten az alapbérekre azoknak háromszáznegyven
százalékát kapják.
— T i z e n ö t ö d i k é n t a r t i á k m a g a főtárgyalás! a szombathelyi
vtmctempészés
ü g y é b e n . Az elmúlt ősszel nagyarányú vámcsempészést fedezett fel a szombathelyi rendőrség és annak idején íöbb szombathelyi textilkereskedőt és vámhivatali tisztviselőt is őrizetbe
vett az ügyből kifolyólag. Ebben az ügyben az
els^ fötárgya'ást október 15 én fogja a szomba helyi törvényszék megtartani.

Iskolakötények,

tornanadrágok Soós L.-nál.

ABEL GANCE világhírű filmje

I

a cenzúra engedélyével ieljes egészében

Vádollak
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— Egy kurzus-ujságiró hatszor nem jelent
meg a törvényszék előtt, hogy számot a d j o n
cikkeiért. Emlékezetes még az a hadjárat, amelyet
a Szegedi Uj Nemzedék indított dr. Léderer Dezső
ujszegedi tiszti orvos ellen. A cikkekért a törvényszék Léderer feljelentésére Lukács Károlyt, a kurzuslap volt munkatársát vonta felelősségre. Ebben az
ügyben már néhányszor kitűzték a főtárgyalást, de
Lukács egyetlen egyszer sem jelent meg és így a
főtárgyalást mindig el kellett halasztani. Most hatodszor akarták megtartani a főtárgyalást, azonban
a kurzus-ujságiró most sem jelent meg — a változatosság okáért. Orvosi bizonyítványt csatolt be,
mire a törvényszék hetedikéig elnapolta a főtárgyalást.

Legdlva o i a b b

formájú

valódi angol

minőségű hócipők párja 190.000 korona a
Lenoleumiparban és Gummt is Bőriparban.

Férfi magaa fűzős cipő Korona 260.000

„Ha-Ha" cipőáruházban.
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— Németország l e g s ú l y o s a b b v a s ú t i k a t a s z t r ó f á j a . Berlinből jelentik: A mainzi vasúti
katasztrófa a legsúlyosabbak egyike, amely
Németországban valaha történt. A katasztrófát a
jelzőkészülékek hiányos működése okozta. A
személyvonat igy az alagútban veszteglő gyorsvonat hátsó kocsijaira ráfutott.
A katasztrófát
fokozta, hogy az alagútban a sebesültek nem
tudtak tájikoződnt is hogy valósággal
belerohantak a tűzbe, ahelyett, hogy elkerülték
volna. A fojtó gázok is elmérgesitették a helyzetet. A halottak legtöbbje felismerhetetlen.
V l l á g h l r f i Schroll-siffonok, paplanlepedő cretonok Soós Lajosnál, Oroszlán-utca 2.
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— Schönberger Béla klhágási ügye. Emlékezetes még az az összeütközés, amely julius végén éppen akkor történt a Kossuth Lajos-sugáruton,
amikor a tűzoltók az alsóvárosi szérüskerti tűzhöz
robogtak. Az egyik tüzoltókocsinak ugyanis nekiszaladt az a villamoskocsi, amelyet Schönberger
Béla főmérnök vezetett. A kihágási biróság ezért
pénzbüntetésre itélte Schönbergert, aki dr. Szivessy
Lehel utján megfelebbezte az ítéletet a kerületi
főkapitánysághoz. A főkapitányság most másodfokon felmentette Schönberger Bélát.

Dlvatclpő - különlegességek megérkeztek

„Ha-Ha" cipőáruházba.
Telefon: 11 85.

43J

— Aki főidet lopott a várostól. Nehéz elképzelni a cimbe foglalt bűncselekmény lehetőséget,
mert hát földet lopni, amely a jogi megállapítás
szerint is ingatlan, tehát megingathatatlan tulajdon,
kissé bajos dolog. Azért mégis előfordul néha, mint
például most is megesett, még pedig a város kárára és rovására. A város egyik bérlője tulajdonított el bérletéből uj darabot és azt formálisan eladta egy másik bérlőnek. A szokatlan esemény
színhelye Átokháza volt és a tanács az előljáróisági hivatal jelentéséből tudta meg. A bérlő — a
jelentés szerint — ugy követte el a földlopást, hogy
bérletéből körülbelül nyolcvan köbméter földet kibányászott és azt négy és fél métermázsa rozsért eladta
szomszédjának, aki szintén a város bérlője és a
megvásárolt földet tanyaház építésére használta fel.
A tanácsnak kellett kitalálnia az alkalmas megtorlás módját.
— Ellopta a földünket — szólt szigorúan a
polgármester —, én nem kívánnám a kár megtérítését, de példát kell statuálni, csukassuk le a
földlopót.
— Nem lopás ez, polgármester ur, — békítette
Bokor Pál a haragos podesztát, hanem izé, hogy
is mondjam, ingatlan rongálás. Ingatlan tulajdont
nem lehet lopni. Ilyen bünt nem ismer a Corpus
Juris.
A tanács végezetül ugy határozott, hogy a szükséges eljárás megindítása céljából kiadja az iratokat a tiszti ügyészségnek.
Helyszűke miatt minden elfogadható áron részletre
is elad olajfestményeket Engel Lajos mükereskedése. 100

— Meghalt az erzébetvárosi b o m b a m e r é n y let egyik tettese. Budapestről jelentik: Chriesti
Istvánt szülei hordágyon szállították haza Ferencköruti lakásukra. Chriesti egészen rövid ideig élvezhette visszanyert szabadságát, mert délután
láza magasra emelkedett és az orvosok kijelentették, hogy csak néhány óráig élhet. Még a hajnali órákban meghalt. Chriesti mindössze 24 éves
volt. Tüdőbaját nem a fogházban szerezte. Az
Erzsébetvárosi Kör ellen elkövetett bombamerényletben jelentős szerepe volt. A vádirat szerint ő
kémlelte ki a helyzetet. A véletlen érdekes és különös játéka, hogy Herczeg József portás alig két
hónappal ezelőtt halt meg a rabkórházban és most
Chriesti is követte bűntársát.

Legdivatosabb

formájú

valódi

angol

minőségű hócipők párja 190.000 korona a
Gummi is Bőriparban és Linoleumlparban.

&0RZO mozi.

Telefon: 11-85.

Október 3., 4., 5-én, pénteken, szombaton é s vasárnap

Norma Talmadge

MIKERAT SZÓZATA
a „Csábitó" felejthetetlen főszereplőjének legújabb filmje

Nagy kiállítású dráma ö felvonásban.

„O**

és

Fatty

Azonkívül a legújabb

burleszkek.

Előadások kezdete: 5, 7, 9 órakor. Vasárnap: 3, 5, 7, 9 órakor.
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SZ80BD

SZÉCHÉNYI

Telefon: 16-33.

«SOZI

5924 október 3.

Telefon: 16-33.

Október hó 3., 4. é s 5-én, péntektől vasárnapig:

Elinor

H a t

A szinház heti műsora.

Glyn

n a p

Péntek: Antónia, zenés vígjáték. Premierbérlet A 3.
Szombat: Traviata, opera. Premierbérlet B 3.
I
Vasárnap délután: Rózsalány, operett, mérsékelt
helyárakkal. Este: Antónia, zenés vígjáték. Bérletszünet.

Traviata.

Tragédia 9 felvonásban. Főszereplő: FRANK MAYÓ.

Elbűvölő, buja szinezésü és nagy felépitésii filmremek, idegekre ható,
végtelenül megrázó drámai jelenetek. Hat nap a reimsi halálsáncokban.
Szívbemarkol!

Megrendít!

Egy film, amit soha nem lehet elfelejteniI A világprodukció legnagyobb alkotása!

Azonkívül: P a z a r kisérő műsor.
Előadások kezdete: 5, 7 és 9 ; vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
— Nagy lopások egy miskolci g ő z m a l o m ban. Miskolcról jelentik: A Borsod—Miskolci
Gőzmalom szállítmányait hosszabb idő óta ismeretlen tettesek, ismeretlen módon dézsmálják. A
miskolci központnak már régóta jelentik a határontuli fiókmalmok, hogy az odaérkező buzaszállitmányok hiányosan futnak be. Egy-egy vagontételnél 5—6 métermázsát tesz ki a hiány. Az
ügyben megindított házi vizsgálat folyamán nem
sikerült világosságot deríteni az ügyre. Ma Balogh
Sándor, a gőzmalom egyik főtisztviselője egy társával kiment a gömöri pályaudvarra és ott iemázsáltatta a pályaudvaron a hivatalosan már lemázsált vagont. Kiderült, hogy a szállítmány hat
métermázsával kevesebb, mint amennyit a malomból a pályaudvarra irányítottak. Ez a fordulat
értékes adat lesz az ügyészség által megindított
nyomozáshoz.

FIGYELMEZTETÉS I

D O H N Á N T I holnap, szombat esti hangversenye p o n t o s a n 8 ó r a 3 0 p e r c k o r ,
a vasárnap délelőtti F i l h a r m o n i k u s zenekari hangverseny p o n t o s a n ÍO ó r a SO
p e r c k o r kezdődik. A későn jövők csak az
egyes számsorozat után bocsájthatók be. Mivel a
rendezőség szigorúan be fogja tartani a kezdeti időt,

felkéri a hangverseny közönség e t , h o g y helyét Idejében fogl a l j a e l , mert a művész vagy a karnagy pódiumra lépése után az ajtók bezáratnak és a terembe
senki be nem léphet.

N61 magas fűzős cipő Korona 250.000

„Ha-Ha" cipőáruházban.
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— Pénteken tárgyalják a »Napsugár* betörőinek
Ügyét. A szegedi törvényszék V/W-tanácsa pénteken
kezdi meg annak a nagyarányú büntigynek főtárgyalását, amelynek középpontjában Elrik Lajos és társai
állanak, akik elkövették néhány hónappal ezelőtt a
Napsugár elleni betörést. Ezenkívül ezek a nagystílű
betörök ezen a betörésen kívül más nagyobbarányu
betöréseket és lopásokat is elkövettek. A főtárgyalás
iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg.

arlsmják
keztyük é s
mindennemű
kötöttáruk legolcsóbb
beszerzési
forrása.

O r v o s i b o n c k ö p e n y e k gyári áron Soóinái.
— ítélet a rabló folyamőrök bünpörében.
Budapestről jelentik: A katonai törvényszék ma
hirdette ki az Ítéletet a rabló folyamőrök bűnügyében. A törvényszék Dömötör József elsőrendű
vádlottat rablás, lopás és súlyos testisértés, valamint szökésre való szövetkezés bűntettéért öt évi
súlyos börtönre Ítélte, ebből a vizsgálati fogság
beszámításával egy hónapot vett kitöltöttnek. Kövesi
Árpád másodrendű vádlottat három és félévi börtönre ítélte rablás és lopás büntette miatt. Papp
Rezső harmadrendű vádlottat szökés miatt három
hónapi fogházra ítélte. A vádlottak és a védők
megnyugodtak az ítéletben, az ügyész csak három
nap múlva nyilatkozik.

lampel és Hegiii

Női antilop cipők egyes párok Korona

280.000 „Ha-Ha

B

cipőáruházban.

«7 1

— Furfangos tolvajbanda- A budapesti kír. törvényszék vizsgálóbírója elfogató parancsot adott ki lopás
büntette miatt Oaillard Jean 27 éves foglalkozásnélküli
fiatalember ellen. A fiatalember gróf Gaillard néven
tant tel Budapesten és csakhamar előkelő összeköttetései voltak, igy ismerkedett meg Kálmán László bankárral, akinek lakásán többször megfordult. Kálmán
egyszerre csak azt vette észre, hogy ezüstevőeszközök,
miniatűrök és más tárgyak tűntek el a lakásából. H
•főkapitánysághoz fordult, azonban a nyomozás nem
tudta megállapítani a tettes kilétét. Ugyanebben az időben Gaillard néhány fiatal arisztokrata
társaságában
megjelent a főkapitányságon és büntető feljelentést tett
Kálmán ellen, aki állítólag neki nem tudott 150.000
frankkal elszámolni. A bankárt őrizetbe vet .ék és ezalatt az idő alatt Gaillard és társai kifosztották lakását
és eltűntek Budapestről. Kálmán feljelentésére adta ki
a vizsgálót.ró legutóbb az elfogató parancsot.

Legszebb női, férfi fehérnemüeket gyári
árban kiszit Soós Lajos, Oroszlán-utca 2. 213
H* nyoatalTlixTr»
«»flkséfle, telefonáljon
a Delinagyarortizá'.-; Hírlap- és Nyomda vállalat R.-T.-nak,
telefon K -34.

cégnél,
Püspökbazárépület, Tisza
Lajos-körút.
TELEFON
1403.

427

ruha divattermében legizlésesebben é s legjutányosabban készülnek francia é s angol modellek.

Csongrádi - sugárut 10. szám.

13-33 a Szeged telefonszáma

Verdi egyik legmaradandóbb érlékü operájában, a „Traviata"- ban mutatkozott be az u |
operaegyütíes csütörtök este. Jó hir előzte meg
az egyes énekeseket, de bizonyára a még meg
nem szokoit u] helyárak mistt ez sem birt
annyi vonzóerővel, hogy színültig megteljen a
nézőtér, mint a tavalyi szezonban majd minden
operaelőadáson. Akik azonban eljöttek, egy
meleg, szép és zajos tapsoktól viharzó este
élményével távoztak.
Az operatársulatról szóló hirek nem hiába
mozgatták a harasztot. Sok ambíciótól és mü: vészetszeretettől átlelkesitett kis csapat állt
előttünk. Megható volt a félelmük, a tréma az
uj közönség előtt és elismerésre méltó volt a
fegyelem, a gondosság, a szervezettség é s a
pontosság, amely majdnem zökkenő nélkül
állította elénk az operát.
Jobb az idén az operatársulat, több a jó
énekes még a kisebb szerepekben Is, mint tavaly volt és ha a szinház kezdetben mutatkozó igyekezete nem fordul el a megkezdett
útról, akkor a nagyobb igényeknek is megfelelő arányokban fog fejlődni az opera ku'tusza.
Nem mindenben helyeseljük azt a programot,
amit az igazgatóság beharangozott az év elején. Reméljük azonban, hogy az operai repertoirt még revizió alá veszi a szinház.
Az előadás egyes szereplői közül ki kell
emelni legelsősorban a koloratura-énekesnőt,
Vass Mancit. Kezdetben küzdött a lámpalázzal,
amely hangjában, pontos énekelésében és játékában érezhetővé vált, azonban minden felvonás
után erősebb, biztosabb lett a fellépése és a
második felvonástól kezdve egy erős crescendót
jelentett az éneke. Lassú vérkeringésü, de mély
érzésű énekesnő, akinek drámaira hajló szopránja a mag i s regiszterekben töretlen fénnyel
cseng. A negyedik felvonásban tapasztalt játékkészsége ulán sok bizalmunk van hozzá. A
tenorista, Kertész Vilmos szépen énekel, jó
iskolája van. Az elfogódottság elmosta kissé
lágy tónusát és igy a kelleténél talán sötétebb
szinezelü Alfrédot adott, mint amilyent a
a szerep áriái megkívántak volna. Az atyát
Sugár személyesítette. Kellemes basszbariton|8
széles érzelroességnek adott helyet és igyekezett a játékrészben is plasztikát adni az átérzett
gondolatnak. Zltta Emma Flóra szerepében
figyelmet keltett. A kórusok gondosan hozzásimultak a htrmónikus előadáshoz és a zenekar Andor Zsigmond vezénylete mellett finoman hozta ki a melódiák elemi drámaiságát.
A közönség sokat tepsolt a szereplőknek,
akiknek a második és harmadik felvonás után
a vasfüggöny előtt is meg kellett jeienniök.

I. v.

* Ma, pénteken Antónia, a Vígszínház páratlan
sikerű musordarabja kerül színre. A címszerepet, amelyben Pesten Fedák Sári az utóbbi évek legnagyobb
sikerét aratta, Kovács Kató, az egy csapásra népszerű
primadonna alakítja. Kovácsit, a sírva vigadó magyar
urat Oláh Ferenc, Barkert, a rokonszenves magyarbarát angol tisztet Lengyel Vilmos játszák Piri, a pesti
szinésznövendék, Lya, a bardémon, Gyuri gazdászprakszi, a siber, a siberné utolérhetetlenül jellegzetes
figurái Lengyel Gizi, Bán Klári, Delly Ferenc, Herczeg
Vilmos és üti Gizella kezeiben vannak. Az előadást
Baróti József rendezi. (Premierbérlet A 3. sz.)
* Szász Edit mint Traviata. Szombaton, a Traviata
második előadásán a címszerepet Szász Edit játsza.
Ez lesz a népszerű operaprimadonna ezidei első fellépése. (Premierbérlet B 3 sz.)
* Díszelőadás az aradi vértanuk emlékére. Hétfőn, október 6 án a tizenhárom aradi martir halálának
75-ik évfordulóján díszelőadásul Árva Lászlót, Herczeg
Ferenc gyönyörű nyelvezetű történelmi drámáját tűzte
ki elöacásra az igazgatóság. A darabot ünnepi nyitány
és prológ előzi meg,
* Mikszáth Vén gs .embere é l Tabéri Géza Kolozsvári bálja szombat délután mint ifjúsági előadói
kerül szinre. A legnagyobb magyar elbeszélő dramatizált regénye főszerepét Harsányi Miklós, Lengyel Vilmos, Uti (JUH, Herczeg Vilmos, Egyed Lenke, Lengyel
Gizi és Del,; Ferenc játszák. A Kolozsvári bál a nagysikerű bemutató szereposztásával megy. A darab előtti
bevezető előadást dr. Csengery János tartja. Előadás
kezdete délután 3 órakor.
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A NOTRE DAMEI TORONYŐR
HUGÓ VIKTOR regénye.
Î018DE

h Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai»
Valuták: Hollanti forint 29550—2990Ü. Dinár 1037—
1058, U i 397-404, Belga :rank 3710—3740, Din
korona 1328Ű—13420, Wo.vég korom 10765—1L955,
Aa«cl SCEÍ 342CÖÜ- 346000, Lira 3365-3400, Oollál
76820—77380, Francia frank 4098-4128,
Síckol
2285 2305, Léva 545-560
''Hs koioas 2C3302049ü Ocstiák korona 108.80-109.40, Svájci frank
14755—14830 pénz.
Devizák: iajaterdaia 29350—30105, Bt'pád 1057-1063, »ukarest 4ü2—405, irtáséi 3740-3760, ¡toprabágk 13480-13555, Krisztiánig 10965-1103'}, L:>-<oa
r:5000~ 347C0C, Miisnó 3385-3405, Kewjork 7732577720, Párás 4098-4128, v'sígs 2305-2317, S*6fis
560—564, Stockholm
20580- 20690, Séta 108.80109.43, Zürich 14755-14830.
Zürichi tőzsde. Nyitási Pária
27.82, !U)r
2341, Wesyork 524.%, mt<aá 22.97'/«, Ho11*d£í<
202,50, Berlin O.COOOOüOjOÍ 14'/, ZH* 0.£L/3«/4 Ssúx.*

Október 6-tól, hétfőtől a KORZÓ MOZI-ban.

3.80, Frága
15.65,
Bedaetsi
9.0068,
Bukarest
2.70, Belgrád 7.20, Vsraá OJJOCDIOO«/*.
MrWii mrlaíi P á m 27.77, kendőé 2339, Hr*fark 524.00, Mtlaní 22.95, Hollandié 203X0, B&ífe
0.000c00000122v«, BéC? Ü 0073%, Szófia 3 80, Prffí
15.65,
0.0068, Bukartac 2.65, Salgíád

7.15, Varr, ' 0.0000100»/4-

Terménytőzsde. A csütörtöki terménytőzsde irányzata lanyhább, a buza 5ooo koronával olcsóbbodott, a
rozs ára ellenben Sooo koronával emelkedett, tekintve
a nagy keresletet.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
4225-4275, es>véb 4200-4250, 78 kg.-os tiszavidéki
buza 4325 - 4350, egyéb 4300—4325, rozs 4 0 0 0 4050, takarmányárpa 38üö—4000, sörárpa 4500—4300,
zab 33G0 3500 tepsert 3750—3800, repce 64.0-0600,
korpa 2250 2300Irányzat. Az irányzat lanyha és üzlettelen volt,
inkább csak árajánlat volt és igy a lanyhaság a vezetőéi lékekből kiindulva mindenütt árlemorzsolódást idézett elő, amely a közepes és a kispapírokban is meg-
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2 2.25
155 164 158 Dunaharaszíi
Tröszt
Egyesült fa
— —
Vattnüvek is gépgyáraki
Fornir
13 13.5
Malmok t
Brodi vagon
95 £8 95
Guttmann
865 —
Coburg
TJ
30 Back-maiom
45 46
45 Hazai fa
100 —
Corvin gép
— —
4 Bo-sod-misk.
115
— 115 Honi fa
9.5
10
Csáüy
U
i l Concordia
30
32 31 Kőrösbanyai
30 —
128 — 128 B.-csabai
70
— 70 Kronbergei
Gazd. Qépgyáí
1414.25
Fábián
6
—
6 1. bpesti gm.
100 103 101 Lignum
42 44
810 860 810 Törökszentm,
30
— 30 Amerikai
Fagyver
8 —
24.5 25 24.5 Gizella
52 57
56 firüO
Féaikereak,
3 —
Fiiak1
llü 120 115 Hungária
82 83
83 Magyar Lioyd
28 —
Mii legalacsonyabb (i.), legmagasabb (IL)
ti

làrôâïlolyamsik

(Ili.)

felelő kifejezésre jutott és az átlagos áresés körülbelül
nyolc százalékot tett ki. A zárlat felé kisebb javulás
mutatkozott, azonban az árveszteségek teljesen meg
nem térültek és a Magyar Hilel 398-ig esett vissza.
Zárlatkor az irányzat továbbra is lanyha és üzlettelen.
A kosztpénzpiacon nem volt Üzlet.
Ferencvárosi sertésvásár. Felhajtás 16oo darab.
Arak : Könnyű 26— i,7.ooo, közép 2o.5oo— 2S.ooo, nehéz
27—28.000 korona. A vásár csendes volt.

Ganz-Ewnub,

ui.
27
189
54
3ü5
710
69
45
41
24ü
255
76
115
1300
54
2250
—

3S
90
5
4,6
125
—

610
93
7
57
31
7
135
3.8
1.7
2
13
865
100
9.5
30
14
43
8
3
29

A g&arkesztésért ideiglenesen feleifis s FRANK JÓZSEF.
SiadJtalajdonos s Déima«£ya№?3íá3 Hírlap- és Nyomásvállalat R.-T.
Nyacaatotí a Délmagyarország Hírlap- és Nyombavállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged,

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.
u
11.
UI.
7.5 — 7
360
360
2.5 2.8 2.8
405 420 415
77 82 78
64
70 64
1700 1790 1775
3 3.8 3.6
_
56
56

S<ísioui«>ky
Psmzeti fa
Lichtig
Ófa
Rézbányai
Sziavónia
N*sici
Viktória öuíoi
Zabolai
Zentai
Thék gyár
Hitelfa

__
_
17

_

18

18

Különféle vállalatok i
Ált. gázizzó
10
—
Alt. O&ztr.Légsz, —
Bárdi
12 —
Barótí
1.8 2.025
Bóni
48 50
Brassói
250 290
Ctunoin
6.5 7.5
—
—
Corvin-fiim
—
Danica
7.5
Diana
8
Dorogi gummi
13
tl
Déli cukor
410 418
—
Dunánt. sertés
35
Ciuuer Szalámi
70
61
Egisi
28.5 30.3
Izz«
5ü0 510
Unió textil
7.5 —
Horv. cukor
850 870
Just izzó
3.5 3.85
34 35
Gyapjumosó
Papn-ipar
3J
31
^eszvéavsör
256 265
17
Szövó és kötő
16
Spóüiara
110 116
—
200
1'iraaai nnses
6ü0 625
Felten
7 —
We.nstadti textii
—
58
eióra
36
34
Fővárosi sör
Qoldberger
120 125
iischwindt
150 160
Halkeresk.
19.25 21
Huíigária Mütr.
79 81
—
Juta
150
—
—
Jacquard
94
90.5
Karton
—
—
Gróf Kegíevlea
—
—
Keleti
2.4 2.7
Királyautd

10
435
11
1.9
49
265
7
7
—

7.5
13
410
35
65
20
500
7
870
3.7
35
30
260
16.5
114
195
600
7
58
34
124
153
19.5
80
150

1
11 tu
—
—
_
Királysör
5 4.5
Klein
4.5
—
Klotild
49
45
—
_
—
Fructus
Győri textil
25 25.5
23
—
—
—
Polg. sör
—
—
—
Krausz szesz
16 20
19
Liget szabat.
Cukor,par
1700 1800 1793
94 104 100
Lámpa
Auer
780 82Q c:d
—
—
—
Kender
165 175 165
Os??rmel&
165 167 160
Pmut
Gumi
210 225 213
Részv. Szalámi 1200 llü'J 1300
—
147
Vasúti forgalmi 145
—80
80
Marosv. Petr.
285 2C3 292
Georgia
125 131 127
Mezőh. cuk.
12.5
13 125
Interrexim
17 16.75
16.5
Óceán
54
57
54
Olajipar
17 —
17
Pannónia sör
—
—
40
Phöbus
—
22
22
Püspöki
1?*» 150 150
Royal-szálló
—
—
—
Schwartzer
—
—
—
Star film
lü 9.5
8.5
Lukács fürdő
29 28
28
Szikra
1650 1720 17l0
Stammer
270 283 270
Szegedi Kende:
91
94
93
Telefon
—
—
150
Temesi sör
—
40
40
Tokaji bor
—
—
28
Török
—
—
—
Turul Budapest
—
—
—
Unió szioüáz
4
4 —
Szolnoki
85 ' —
85
Vasm. Vili.
57 60
58
Viil, Pezsgő
—
16.5
16.5
Wandei
12 12.5 12.5
Zagyvapálfai
17 17.5 17.25
Hangya

í Magyar Reneszánsz Társaság !i
—

92
—

20
2.5

Elővételi fogok i

Kasszanap október 16.

9

K A S S - S Z A L L O D A
ÉTTEREM

ÉS KÁ

VÉHÁZ

Kass-Menü

r .

j rvO a

*_ _•

1 I * 1i

EBÉD: Leves, sült, főzelék és tészta
vagy sajt 20.000 korona.
VACSORA: Sült körítéssel vagy főzelékkel, tészta vagy sajt 20.000 korona.

I I

i

Kass-Reggeli

Kávé vagy tea, vaj és tojás
10.000 korona.

Kass
teadélután
minden vasárnap délután 5 órától.

l
l

t

f

r\

' 1 / t

1

_1 V

1924. évi o k t ó b e r hó 2-ától a legnagyobb
magyar képző- és iparművészek alkotásaiból
H

es auKciot
» '

1

rendez a Kass-szálló dísztermében.

Festmények, szobrok, nemes antik porcellánok, szőnyegek
fcy

N y i t v a

d é l c l g t t

l O - 2 - i g

é s

d é l u t á n

4 - 7 - i c j .

- ^ j g

sib.

I

!
I
I
I
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SZBQED

APRÓHIRDETÉSEK

'Ebben a rovatban egy 10 szavas hirdetés amelyet a „Szeged"-en
kívül m é g k é f i i e g e d t n a p i l a p közöl, összesen O O O O k o r o n á b a k e r t l l . Tíz szónál nagyobb hirdetés 20 szóig 12000 korona és minden további megkezdett 10 szó
további 6000 korona. Apróhirdetéseket a .Szeged
kiadóhivatala
(Deák Ferenc-utca 2) fogad el. Jeligés hirdetés 3000 koronával drágább. A b a p r ö H I r d e t é s e k d i j a e l ő r e B z e l e n d S .

Apróhirdetések a
SZEGED

kiadóhivatalán (Deák Ferenc-u. 2.) kivtil az alábbi
h e l y e k e n a d h a t ó k fel:
Saitópavillon Dugonics-tér,
S?]tóKavillon Nagy ártézikutnál, Nemzeti Sajtóvá)la!?t könyv- és papirl.er.
Kávász-u. 3., Thália könyvés papirker. Kárász-u. 11,
őzv. Schwarz JaUabné dohánytőzsde KáríBz-u. 1.,
Pető Ernó áll. sorsjegy föelárusító és dohánytőzsde
Széchenyi-tér 3 , Barna
Béla dohánytőzsde Széchenyi-tér 9. (Zsótér héz),
Lázár Lajos könyvkereskedése Feketesas-u. 17.,
Nagy Mihály könyvkereskedése Takaréktar-u. 1.,
öz . Fisclier Miksáné dohánytőzsde Takaréktár- u,
8., Közúti hidfői dohánytőzsde (szegedi oldal).

Gi'ttmann és Leipzicher
csemege- és füszerüzlet
Boldogasszony-sugárut I.,
Magyar Hirdető Iroda szegedi fiókja Iskola-u. 20.
Az alábbi jeligés levelek a
kiadóhivatalban átvehetők:
.Biztosító",
.Ismeretség
hiányában" .Fátum1, .Csendes lakó*.

Állást n y e r :
K i l u t o t i u j ó tizetCsMtíi fel-

vétetik Deutsch Kárászutca 3.
3
Pénztárnoknőt azonnali belépésre keres B o r b é l y
gyógyszerész dr. Grófpalota.
2
Kifutó fiu vagy leány felvétetik Zerge-utca 25. sz.
I. em. 4.
2
Kifutó fiu vagy leány fizetéssel felvétetik Csekonicsutca 3. Rövidáruház.

Egyedül Lusteiner
(Korona-utca

15. szám)

388

talpal cipőket németországi ragasztással.
Jobb és kényelmesebb a szegexett vagy
varrott talpnál és teljesen v í z h a t l a n .

Edes must

Próbálja meg!

Számtalan elismerés!

állandóan

kapható

QEIONF.R JÓZSEFNÉL

F o d o r - u t c a

7.

327

sz.

Nöi divalterem megnyitás!
Értesítem a nagyérdemű hölgyközönséget, hogy
a mai kor igényeinek minden tekintetben megfele ő

nöi divattermet nyitottam.
Készítek a legutolsó divat szerinti bécsi, párisi
és londoni modellekről, estélyi, uccai, háziruhákat,
kosztümöket és kabátokat minden igényeknek megfelelően a legszebb kivitelekben. Szives megrendeléseket kér teljes tisztelettel V a s s Endréné.
Divatterem: Református-palota,
utolsó kapu II/7.
Telefon 3—32. 439 T a n u l ő l á n y o k f e l v é t e t n e k .

bükkhasáb tűzifa

43.000

korona

G E I S Z L E R J E N Ő fatelepén
Szeged-Rókusi pályaudvaron.
Iroda: Feketesas-utca 19.
452 Telefon 16—83.

Ha egészséges olcsó vacsorát
kiván, vásároljon Glücknél
tejterméket,
Összes sajt-, vaj- és turóféléknek legjobb és legolcsóbb
forrása.
457
Telefon 901.
Ne várjon, amig beáll az esős idő, hanem már most

sár-

é s

Menyasszonyok,
vőlegények meglepő olcsó árért
juthatnak uj komplett cseresznyefa hálószoba bútorhoz, sodrony, matrac, tükörrel. Megbízásból Csanádi papírkereskedés, Takaréktár-utca 8.

Tanulót k e r e s :
Ügyes fiu tanulóul felvétetik. Gambrinus csemegeház Feketesas 16.
3
Egy fiu tanoncnak felvétetik!)osztig müköszörtisnél,
Tisza Lajos-körút 39. 1

Modern fekete tölgyfa íróasztal eladó. Agráriabank
Klauzál-tér 5.

Kereslet i

Bútorozott l a k á s :

Filé teritőt, csipkét, fehér
himzést bizományba átveszek vagy megveszek.
Jelentkezés ma, pénteken
9—3 óra közt Vidra-utca,5

Elsőrendű bútorozott szoba
2 urnák kiadó. Dugonicstér l i , I. 5,
3
Csinosan bútorozott, diszkrét, kü önbejáratu bútorozott szobát keresek »Minél előbb" jeligére.
2

Kínálat i
Zománcedények gyönyörű
választékban Szántó József
áruházában, Hatósági Huscsarnok meliett kaphatóig
4
Horniman Boudoir tea eredeti bádogdobozokban Kocsis Ferenc csemegüzletében, Takaréktár utca.
3

Lakás t
Háromszobás komfortos
lakás Kiskörúton belül sürgősen átadó. Megkeresések
»777* jeligére a kiadóba
kéretnek.
Belvárosban levő modern
4 szobás lakást nagykörúton belüli modern 3 szobásra e'cserélnék. Bővebbet Kereskedelmi ügynökségnél, Széchenyi Mo.ival
szemben,
1

Bútor:
Tükrök, képek, asztalok,
diván, kredencek, szekrények eladók. Bocskay-u1, szám.

h ó c i p ő i t

a Gummi és Bőriparban
Szeged, Széchenyi-tér 9. szám.

370

Egyszoba konyhás vagy
bútorozott szoba konyhahasználattal kerestetik. Érdeklődni Magyar Hirdető
irodánál, Iskola-utca 20. 2

Pénz:
Kölcsönt adok 2 százalék
kamatra, áru-, ékszerfedezetre vagy belábtázásra
ötszázezer koronától egyszáz millióig. .Azonnal*
jeligére Szeged kiadóba. 2

Oktatás:
Berlini akadémia mintájára
szabászati tanfolyam kezdődik. Kossuth Lajos-s.
63. Divatterem.
2

Ipari m u n k a :
Fehérnemt varrást vállalok, Teréz-utca 7.
Elvállalok cserépkályha átrakást, tisztítást, javítást
jutányosán. Kovács, Szentháromság-utca 49.
2
Legszebb kaptafák és sámfák Vörösnél szerezhetők
be. Debreceni-utca 26. 4
Cipész- szabász vagy ragasztó felvétetik, Gaal
József, Kárász-utca 2.

Hindenburg-koksz
porosz kőszén,
száraz import tűzifa

Telefon 469.

házhoz szállítva minden mennyiségben kapható

,45

Hndl-nfca 4.

Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szfilőkötözö fonalak és háló gqtn tron fcaphaié.

fakereskedönél

;456 T e l e f o n : 5—72.

Szőrme- és szücsáruk

f^Árj

—

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

poloska aass
legbiztosabb a FRANKL féle 141

POLOSKn-lincAC.

A petéket is kipusztítja. Bútorokon nyomot nem hagy.
Egy üveg ára S O O O K . — Egy nagy üveg ára
I S . O O O K. Kapható egyedül: rRANKL ANTAL
gyógyszertárában Felsőváros, Szeged, Szt. György tér.

CSERÉP SÁNDOR szücsmeslernél
Kálvin-tér 2. szám.

Varrórők és szabók mindent legolcsóbban Vas&
Testvéreknél
Feketesasutcában vásárolhatnak. 2
Csipke (Hetscherli) passirozva kapható Róka-utca
6, udvarban. — Telefon
14-18.
2
Egy használt kombinált
gőz- és villanyluszter ot' csón eladó. Szeged, Arany
i János-utca 5., I. emelet 5.
Káposztaskád, probababa,
S márványpad, kályha eladók
| Szentgvörgy tér 2.
J Eladó egy anyakoca nyolc
! malaccal.
Cserepessori.
j szükséglakás XV. 1.
Vászon- és szőnyegszövő! székek, legjobb gyártmá! nyok, kevéssé használtak,
í minden nagyságban jutányosán eladók. Siketnémákintézete, Szeged, Bécsi
körút 36.
3
Prémes férti télikabát, nad; rágok, leányka télikabát
eladók. Maros-utca 15.

Varga Mihály ¿ 1 , Szeged

gyujtótekercs és

Zrínyi-utca 4. s z á m .

Borüzletünket Kölcsey-utca
7. alatt megnyitottuk. Veszünk bort, babot, mákot,
diót. Szegedvidéki gyümölcs- és borértékesitö
r.-t.

Több évi gyakorlatommal a Kertész-szalonból
kiléptem és Rákóczi-utca 13. szám alatt (emelet) pői
divattermet nyitottam. Legújabb divat szerint készítek
ízléses kosztümöket és köpenyeket. Tisztviselőknek
árkedvezmény. Tanulóleányok felvétetnek.
gos
Teljes tisztelettel Csonka István angol női szabó.

és

BUCHWAE.D

Kfllftnfélék:

Uj női divatterem!

Prima porosz

(Református-palota.)

T ű z i f a és elsőrendű p o r o s z - s z é n
legolcsóbb napi áron kapható

Bach Jenő és Testvére fa és szénnagykereskedők

Tiszapályaudvari és Szent Istvín-téri telepein.

Győrtelep : B é k e - u t c a IO.

ElsórendQ

métermázsája

nyugOgyes kifutó vi
dijas vasutas Felvéteti]
• ik.
Haraszthy festéküzletbe.

1924 október 1.

SZEGED.

404

Telefon

126.

T e l e f o n s a m : 473.

Tisztelettel értesitem a t. csónaktulajdonosokat, hogy

71

CSONAKOK TELI GARAGIROZASA
(gondozása) az alant közölt feltételek mellett történik:
A csónakok föl é s leszállítása.
A csónakok tűzkár elleni biztositása.
A csónakok szakszerű titigondozása is a csónakon ezen idő alatt előálló mindennemű kár helyreállítása

Előjegyzések a gyártelepen és a tiszai csónakkikötőben

eszközöltetnek

import

kötegelt fenyő

eladását F e n y ő - u t c a 2. s z á m
alatti telepünkön a mindenkori legoScsóbb napi árban megkezdtük.

SOMLÓ és SZILASI cég Szeged, Párisi-körut 34.
Telefon 146.

472

Szállítást saját igáinkkal eszközöljük.

