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SZEGED
Szeged, 1924 október 8, SZERDA.

Adópolitika.
Deák Ferenc állapitolta meg, hogy a százgombos huszárdolmányt, ha egy gombját hibásan gombolták be, elejétől végig újra ki kell
gombolni. Akik Szegeden a kereseti adónak a
kivetését csinálták, most magukon tapasztalták
ennek a mondádnak az igazságát. Csináltak egy
olyan kirovást, amelyen már bosszankodni sem
lehetett, mert az enyhe humor bontogatta fölötte
a szárnyait. A kivetés nyomán nagy huzavona
indult meg, hogy tu!a]donképen ki a felelős
érte. A sajátsága az esetnek ugyanis az, hogy
mióta a kereseti adó a város jövedelmeit gyarapítja, a kivetésnek nem akad gazdája. A vállalás dolgában a pénzügyigazgatóság és a polgármester futballoznak egymással. Ide-oda röpítik nem a labdát, hanem azt, akinek adózni
kellfcne.
A futballjálékot egy deputációzás szakította
félbe a második számú pénzagyminiszternél,
aki a nála járt küldöttség előtt megállapította
azt a közkeletű igazságot, hogy adózni muszáj
— kár, hogy nem ott mondta ezt, ahol leginkább lett volna rá ssükség —, de a felsorolt
rikító és kirívó esetek hallatára mégis kikQIdött
egy megbízottat Szegedre, hogy a pénzflgyigazgatósággal és az érdekképviseletek képviselőivel
a kereseti adókivetés revíziójának a módozatait
megtárgyalja.
Idáig tehát szerencsésen eljutottunk volna.
Akaratlanul is felmerd! azonban a kérdés, hogy
miért az a közügyek rendes intézésének módja
Magyarországon, hogy egyszeriben nem lehet
őket jól elintézni, hanem csak egy külön reparációs eljárásnak a során ? Miért kell az adókirovásokat olyanformán megcsinálni, hogy miattuk az emberek gyűlésezzenek, küldöttségeket
menesszenek a miniszterhez, ahelyett, hogy a
drága időt termelő munkára fordítanák? Miért
kell dupla munkát végezni a különböző hivataloknak, mikor ugyanazt a munkát — egyes
elszigetelt esetektől eltekintve — mindjárt jól is
elvégezhetnék ?
Hogy mi történik a kulisszák mögött, azt az
egyszerű adózó alany, aki csak a gazdasági
pangásnak a nyomorúságát érzi, természetesen
nem tudhatja. Az egyszerű adózó alany csak
azt tudja, hogy a múlt esztendő átlagával szemben a korona értéke egytizedére csökkent s ha
ma nem volna is a legnagyobb pangás, az
adókirovás akkor sem lehetne józan számítás
szerint több a mult esztendei kirovás tízszeresénél. Ha tehát a mult évben Szegedre kiróttak
nyolcszázmillió papírkorona kereseti adót, ugyanez
az adó az idén legfeljebb nyolcmilliárd lehet,
de semmiesetre sem huszonhét. Semmiesetre
sem értheti az egyszerű adózó polgár azt, hogy
mikor az állam átenged egy adónemet a városoknak, miért kell éppen akkor ennek az adónak horrens arányokban emelkedni ? Csak nem
ambicionálják a magyar városok Ezópus mesebeli gazdájának kétes dicsőségét, aki egyszerűség kedvéért leölte a tyúkot, amelyik aranyat
tojik ? Vegy nálunk még mindig nem ébredtek
annak a felismerésére, hogy a leölt tehenet nem
lehet már megfejni?
Sajnos, Szeged az adókirovásnak ebben a
módjában, bár itt talán kirívóbbak és humorosabbak voltak az esetek, mint másutt, nem áll
egyedül. Másutt talán mégsem fordultak elő
olyan esetek, hogy egyszerű sarki boltosok
kereseti adóját magasabb összegben álla pitották
volna meg, mint a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár társulati adóját és hogy többet fizetne
a kis szatócf, mint a társulati adó alá eső
nagykereskedő, akinél ő is sokadmagával együtt
szokta beszerezni boltjának egész szükségletét.
Másutt talán mégsem tételeztek fel milliárdos
jövedelmeket egyszerű magáncégeknél és nem
mellőzték a beadott vallomásokat az egész vonalon. Talán mégis kissé furcsa a szegedi eset,
ahol az adókivetéséi egy gummibélyegiőre

bizzik a gondolkodást, amelynek a szövege
csak annyit mond, hogy a vallomás nem Jelel
meg a valóságnak. A gummibélyegzőnek nincs
esze, de aki használja, annak bizonyítani is
kell a saját állítását, vagy a másik fél állításának az ellenkezőjét.
Még értenénk, ha nem Szegeden és nem a
többi magyar városokban történtek volna ezek
és ezekhez hasonló esetek, hanem a legendás
Mucsák valamelyikén, ahol összeül a falusi
kupaktanács és kiadja a jelszót: „Embörök,
mögnyomni ezt az adót, mert azt csak egy-két
gyüttmönt bótos, mög mestörembör fizeti, a
község mög gazdagszik belüle." Ilyen jelszóra
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nem volna csoda, ha az adóügyi segédjegyző
csakugyan megnyomná a gombot, hogy kedvében járjon a bírónak, meg a többi telkes gazdáknak. Dehát ilyesmit városokban feltételezni
nem lehet. Városokban az adókirováanál bizonyos elvek szerint szoktak eljárni, mely
elveknek a sorában a legfontosabb az, hogy
a kirovás arányosan és a tényleges teherviselő
képességnek megjelelően történjék. Az ilyen
eljárást követeli meg a helyes adópolitika.
Csakhogy máma olyan fenemód felkavart
vilfcgot élünk, hogy semmit se lehet biztosan
tudni. Talán még azt se, hogy ami helyes adópolitikának, eg4sz biztosan helyes-e — politikának?
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November 8., vagy 15-én lesz uj választás Angliában.
London, október 7. A ma reggeli sajtó holnapra biztosra veszi a kormány bukását és azt
követő uj választásokat. A Daily Telegraph szerint a kormány által tegnap elfogadott határozat azt jelenti, hogy a kormány holnap az
alsóházban a vita során vereséget fog szenvedni.
A Times ezt irja: A kabinet tegnap uj határozatot fogadott el, amely súlyos következményekkel fog járni. Ezek szerint az uj választásokat nem lehet kikerülni, csak azon esetben,
ha a liberálisok hivatalosan feladják a camp-

belli ügyben elfogadott álláspontjukat; azonban
az a helyzet, hogy a liberálisok a javaslatukat
semmiesetre sem fogják visszavonni. Minthogy
a munkáspártnak az a felfogása, hogy a választásoknak a parlament feloszlatása esetén
szombati napra kell esniök, igy a választások
valószínű időpon'ja november 8., vagy 15. Macdonald a munkáspártnak a ma délelőtti értekezletén elmondandó beszéde kétségtelenül a
választási kampány hivatalos megnyitásának
tekintendő.
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Viharos volt a nemzetgyűlés első ülése.
Zajos vita az oros* szerződés fölött.

Budapest, október 7. A nemzetgyűlés mai Dezső. Nézete szerint ez a törvényjavaslat elkéülését 11 óra után nyitotta Scitovszky Béla sett. Aggodalommal tölti el a törvényjavaslatházelnök, aki az elnöki előterjesztése után ke- nak az a pontja, amely megszünteti a választgyeletes szavakkal parantálta el Mária Valéria mányok működését. Ezután reflektál azon megkirályi hercegnőt és Kövess Hermann báró jegyzésekre, amelyeket Farkas István hozott fel
tábornagyot. A nemzetgyűlés részvétének jegy- régebbi felszólalásában, a fővároii üzemekkel
zőkönyvileg adott kifejezést, majd örömmel szemben. Hosszasan fejtegeti, hogy a keresztényjelentette be József Ferenc királyi hercegnek Anna párti vezetőség szerinte milyen jó viszonyok
szász királyi hercegnővel történt egybekelését. közt tudta tartani a fővárosi villamosvállalatot.
A törvényjavaslatot főbb vonásokban helyesli
Az elnöki bejelentés kapcsán nagy zaj támadt
és általánosságban a részletes tárgyalás alapa baloldalon.
Nagy Ernő: Mi közünk hozzá, ez a Habs- jául elfogadja.
burgok privát ügye I
Maid Saly Endre szólal fel. A javaslat egyes
Rupert Rezső: A királyra lövettekI
rendelkezéseit bírálja, összehasonlítást tesz BudaNagy Ernő: Október 6-ról nem emlékeznek pest és Bécs gazdálkozása között; azt állítja,
meg?
hogy Bécs városának 500 milliárd fölöslege
Az elnök ezután különböző mentelmi megke- van. Hibáztatja a törvényjavaslatot, hogy nem
reséseket olvas fel. Berki Qyula még a szünet foglalkozik az iskolák kérdésével, noha szerinte
előtt beterjesztette, hogy azcn indítványát, hogy Budapesten nagyon kevés az iskola.
a fővárosi törvényjavaslat tárgyalásának idejére
Frühmrth Mátyás közbeszól: Saly állítása
az üléseket hosszabbítsák meg egy órával — < nem fedi a valóságot.
visszavonja. Majd Szabó Imre szociáldemokrata
Szabó József (keresztényszocialista) és Pakots
a mentelmi jogának megsértését jelenti be. Pest
József
e kijelentés kapcsán vitába bocsájtkozott,
környékén választói előtt beszámolót akart tartani, beszédének megkezdése után azonban az mire az elnök rendreutasítja őket.
Saly: A javaslatot nem tartja kielégítőnek s
ügyeletes rendőrtisztviselő belekötött beszédébe
azt
nem fogadja eL
és megtiltotta neki, hogy a közigazgatás tényA következő felszólaló Rothenstein Mór. Kijekedéseit bírálhassa, amikor ő ez ellen tiltakozott, a rendőtiszt a gyűlést feloszlatta; mikor lenti, hogy a kormány elkésett a javaslattal,
pedig a helyszínről távozott, avval fenyegette mert nem lett volna szabad a fővárost törvényen kívüli állapotba juttatni. A törvényjavasmeg, hogy meg fogja poJoznL
Klárik Ferenc: A belügyminiszter ur dobja lat nem változott semmit, hanem mindent meghagy a régi állapotban. Az az autonómia, ameki azt az embert.
Szabó Imre: A nemzefgyü'és feladata, hogy lyet a javaslat a fővárosnak szándékozik adni,
a nemzetgyűlés tagjait ilyen inzultusoktól meg- csak látszólagos autonómia. Kifogásolja, hogy
a törvényjavaslat a választójognál a régi kétévi
védje.
A mentelmi bejelentést átteszik a mentelmi helybenlakást hat évre emelte fel. Majd a névjegyzékek összeállításáról beszélt és uj összebizottsághoz.
•
írást követel. A javaslatot nem fogadja el.
Ezután a napirendre,
} Az elnök ezután napirendi javaslatot tesz. A
a székesfővárosi törvényjavaslat legközelebbi ülést holnap délelőtt 10 órakor
tárgyalására térnek át. Az első szónok 'Budai I tartják a mai napirenddel.

Eckhardt az orosz szerződés ellen.
Eckhardt Tibor kér szót. Értesülése szerint
a kormány kereskedelmi szerződést köt SzovjetOroszországgal. Ezzel egyidejűleg egy kommüniké jelent meg, amely azt állítja, hogy a szerződés jóváhagyása nem tartozik a parlament

elé. Tiltakozik az ellen, hogy a kormány a
parlament hozzájárulása nélkül a szerződést
megköthesse. Itt arra akar rámutatni, hogy mit
jelent ez a szerződés gazdasági, erkölcsi és
nemzeti tekintetben. Hosszadalmasan fejtegeti
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az orosz forradalom kitörésének körülményeit ter, tehát nem valószínű, hogy ingyenrészvényt kapott I szem, hogy igen világos ügyet igyekezett a
Rassay Károly: Az angol miniszterelnökről mer képviselő ur elhomályosítani, mert hiszen minés a vezetők programpontjait, valamint azokat
az eszközöket, amelyeket igénybe vettek. Rátér ilyen kijelentést tenni?! Az elnök hosszasan rázza denki, aki a képviselő urat végighallgatta, tiszazoknak a gazdasági okoknak feltárására, ame- a csengőt, de a viharos zaj nem ül el. Scitovszky tában lehet azzal, hogy nem az angol miniszlyek 1920 óta a szovjet-kormányt arra kény- Béla sorra rendreutasítja a zajongókat, az ellen- terelnök ur megvédése volt a célja, hanem a
zék lármája azonban tovább tart: Rendre! Rendre!
szeritették, hogy álláspontját bizonyos tekintet- Halljuk az elnöki rendreutasitást! — kiáltják. Sci- belügyminiszter befeketitiss és az, hogy esetleben feladj i és más gazdasági rendszerre térjen tovszky Béla házelnök Farkas Istvánt rendreuta- ges diplomáciai kellemetlenségeket
okozzon.
á t Hangoztatja, hogy az orosz vezetők vagyo- sítja, mire Farkas István felpattan a helyéről és (Óriási zaj és tiltakozás az ellenzéken.) Ez a
nukat rablás utján szerezték és hogy ezek az igy kiált az elnök felé: Az angol miniszterelnökről
kérdés nagyon egyszerű. Ha valaki illetorgazdák nem képviselhetik az orosz népet. azt állította a belügyminiszter, hogy panamista, len és a nemzetgyűlés méltóságával össze
Ezután statisztikai adatokat olvas fel orosz hi- ezért nem jár rendreutasitás ? Rakovszky Iván bel- nem egyeztethető kifejezést használ, akkor
vatalos jelentésekből, lapokból és az ottjárt kül- ügyminiszter gúnyosan nevet és tagadólag rázza
az cssk az a képviselő volt a túloldalról, aki
földi missziók beszámolóiból. (A szociáldemo- a fejét.
a belügyminiszternek az ingyenrészvény szót a
Peidl Gyula (a padra csap): Ezt mondta! Ezt
kraták állandóan közbeszólnak.) Polemizál
szemébe vágta. Az ilyen sértegetéseknek, amenem
lehet letagadni! Bethlen István gróf miniszterQratz Gusztáv egy nyilatkozatával, aki a kelyekről a képviselő urak tudják legjobban, hogy
elnök nevetve nézi a heves jeleneteket. Peidl Gyula
reskedelmi szerződés gazdasági hatásait mér- Bethlen István gróf miniszterelnök felé: Mit nevet
semmi alapjuk nincs, a valóság színezetét
legelve kijelentette, hogy a szerződés a magyar rajta? Kint tárgyalt vele. Reisinger Ferenc: Kun
akarják adni a nyilvánosság előtt s a közgépgyárak í észére uj kiviteli lehetőségeket nyit Bélával pakliznak és Macdonaldot gyanúsítják. Az tudatba akarják csempészni azt, hogy itt a
meg és viszont bizonyos nyerstermékeknek elnök állandóan rázza a csengőt.
kormány padjain olyan férfi űl, aki a becsület
Magyarországra való beözönlését teszi lehetővé.
Eckhardt Tibor folytatni akarja a beszédét. A szempontjából bárkivel fel nem veheti a verEzután orosz statisztikai adatokat sorol fel lárma már-már elül, mire Nagy Vince újra a padra
senyt. Ezt perfid politikai eljárásnak kell neGratz állításainak megdöntésére. Tiltakozik az csap és kiáltozni kezd:
veznem, ami az urakat jellemzi
ellen, hogy Magyarország az orosz nemzeti 5 — Ezt már még sem lehet tűrni I Megsértette az
Erre nagy zaj tört ki a szélsőbaloldalon. A
vagyon elprédálásához segédkezet nyújtson. Az \ angol miniszterelnököt!
szociáldemokrata képviselők percekig verik a
Horváth
Zoltán
(a
jobboldal
felé):
Az
osztrák
orosz népvezetők egymás után kerítették kézre
főherceget megéljenzik, Macdonaldot gyanúsítják. padokat. Igen sok közbeszólás hallatszik, de a
az állami üzemeket.
Lendvai István: Mtért nem tárgyalják a rész- nagy zaj miatt nem érteni egyet sem.
vénypört magyar Macdonald ur?
Az elnök Nagy Vince felszólalására megÓriási botrány Rakovszky belügyAz elnök hosszas csengetésére és többszöri
jegyzi, hogy miután a belügyminiszter a házrendreutasitására végre véget érnek a botrányos
miniszter közbeszólása miatt.
szabályok 190. §-át nem sértette meg, nem
jelenetek anélkül azonban, hogy az elnök Rakovszky
látja
szükségét annak, hogy a belügyminisztert
Eckhardt Tibor: Most a trösztrendszer honosobelügyminisztert rendreutasította volna.
dott meg és ezzel próbálják a csődbe jutott állami
rendreutasítsa. Kéri a belügyminisztert, hogy a
Eckhardt ezután folytatta beszédét.
üzemeket megmenteni. Dobraütik az orosz nemzeti
Eckhardt Tibor további közbeszólások közt foly- jövőben az inparlamentdris kifejezéseket melvagyont és most ehhez a hullarabláshoz partneretatja beszédét. A szovjettel való szerződést lehe- lőzze.
ket keresnek. Nagy részvénytársaságot alakítanak
tetlenségnek mondja. Nem tudja elképzelni azt,
A baloldalon állandó közbekiáltások: Rendre l
és a népbiztosoknak is juttatnak részvényeket.
hogy az első magyar ember szembe álljon azokRendre! Az elnök állandóan csenget és csak
Felkiáltások a szociáldemokratáknál: Ingyen- kal, akiknek kezéhez sok vér tapad, hogy a nem- nagynehezen sikerült ismét helyreállítani a
részvényeket, akárcsak a magyar belügyminiszter l zeti hadsereg tisztelegjen Szovjet-Oroszország delerendet.
Rakovszky Iván belügyminiszter: Macdonald gátusai előtt. A miniszterelnök ebben is folytatja,
Rubinek István kéri a Házit, ne fogadja el
mint
egész
politikájában,
a
hazugságok
hinárába...
kapott ingyenrészvényeket ! A belügyminiszternek
Eckhardt
azon indítványát, hogy az orosz szererre a kijelentésére óriási botrány tör ki. A bal- (A mondat befejező részét nem lehet hallani az
ződéssel
foglalkozzék.
Éppen Eckhardt vezére,
újból
kitörő
nagy
zajban.
A
rend
helyreálltával
oldalon a szocialista képviselők és a polgári ellenzékiek is felugrálnak helyeikről, a padot csapkod- az elnök Eckhardt Tibort rendreutasítja és figyel- Oömbös sürgette a fővárosi javaslatot. Az
ják és ugy kiáltoznak át Rakovszky Iván felé: mezteti, hogy hasonló esetben megvonja tőle a elnök napirendi indítványát kell elfogadni
Hogy merészel ilyet mondani az angol miniszter- szót) Beszéde végén Eckhardt az elnök indítváPeidl Gyula a házszabályokhoz szólva kinyával szemben azt javasolja, hogy a holnapi ülés
elnökről?!
jelenti, hogy ő a miniszterelnök beszéde alatt
Saly Endre: És ezt a belügyminiszter ur mondja ? napirendjére első pontként a magyar-orosz szerző- kért szót, az elnök mégis Rubineknek adta
Lendval István : Macdonald nem magyar minisz- dés tárgyalását tűzzék ki.
meg a szót. Ez egyoldalúság.
Scitovszky Béla elnök: Kijelenti, hogy a nagy
A miniszterelnök beszéde.
zajban nem vehetett tudomást Peidl bejelenfélteni kellene néhány embertől.
Ezután Bethlen István gróf miniszterelnök áll fel
téséről.
A beszédet a kormánypárt megtapsolja.
szólásra. A kormány ilyen szerződést még nem
Peidl Gyula felszólalásában tiltakozik a miterjesztett elő és a nemzetgyűlés nincs abban a
niszterelnök
kifejezése ellen, hogy perfldnek
A belügyminiszter felszólalása.
helyzetben, hogy olyan tárggyal foglalkozzék,
minősítette a baloldal viselkedését. A miniszterEzután Rakovszky Iván belügyminiszter szólalt
amely nincs beterjesztve. Leghelyesebben cselekfel. Félreértették egy közbeszólását, félreértették, elnök a külföldön állandóan demokráciát hirszik a nemzetgyűlés, ha bevárja azt, hogy a kormány egy ilyen szerződést a nemzetgyűlés elé ter- akik nem ismerik annak alapját. Macdonald an- det, de a valóságban ellene dolgozik. (Taps és
jesszen, akkor módjában lesz Eckhardt pártjának gol miniszterelnököt azzal vádolják, hogy meg- helyeslés a szociáldemokrata párton.)
és a nemzetgyűlésnek ugy a külügyi bizottságban,
mint a plénum előtt a kérdéssel behatóan foglalkozni. A nemzetgyűlésnek módjában lesz a szerződést elfogadni, vagy visszautasítani. Kijelenti, hogy
amennyiben egy ilyen szerződést megkötnek, azt

vesztegette egy kétszersült-gyár harmincezer font
értékű részvény ajándékozásával. Az angol miniszterelnök nyugodtan elismerte, hogy ezeket a
részvényeket megkapta, de igazolta, hogy semmiféle ellenszolgáltatást nem tett értük. Ezzel az
angol közvélemény napirendre tért a dolog fölött.
Közbeszólásával ö azért hozta föl a dolgot, hogy
rámutasson arra, hogy milyen az angol közvélemény. Az nem ragad meg minden alkalmat arra,
hogy tisztességes emberek becsületében gázoljon.

Rupert is a
használja.

„perfid"-klfe|ezést

Rupert Rezső azt javasolja, hogy a holnapi
ülés napirendjén elsősorban a fővárosi törvénya nemzetgyűlés fogja ratifikálni. Eckhard felhájavaslat szerepeljen, másodszor az orosz keresborodása időelőtti, mert nem tudja, miről van szó.
kedelmi szerződés. Javasolja, hogy harmadik
Hozzá van szokva ahhoz, hogy mint egy jós bepontnak a minlszierelnök genfi beszédét tűzzék
jósolja a kormány szándékait és oly dolgok felett
ki. Nem azonosítja magát a szovjet rendszevitázik, amelyet nem ismernek. Eckhardt ugy állította be a dolgot, mintha a kormány szövetséget
Ezután Nagy Vince szólal fel. Kifogásolja, hogy rével, de fontosnak tartja a szerződés megvitaakarna kötni. (Nagy zaj a fajvédőknél: Ez nem az elnök nem utasította rendre a belügyminisztert tását. Hibáztatja, hogy a kormány nem tud a
állT) Eckhardt először egyezményről beszélt, ké- akkor, amikor a közbeszólás elhangzott. Nézete Károlyi forradalom emigránsainak megbocsájtani
sőbb apránkint szövetségről kezdett beszélni. A
szerint a belügyminiszter közbeszólása a Ház és ugyanakkor szerződést köt a szovjettel.
kormány nem jár elől ebben a kérdésben, hanem
tekintélyével össze nem férhet. Igaz ugyan, hogy
Beszéde közben a ,perfid" kifejezést hasznagy példákat követ. Közismert tény, hogy husz
a belügyminiszter már megmagyarázta szavait,
állam vette fel eddig a szovjetrespublikával a dip- kérdés még azonban, hogy az angol miniszter- nálja, mire Huszár elnök rendreutasítja.
lomáciai összeköttetést, köztük Németország, a
A rendreutasitas alatt nagy zaj keletkezik a
elnökre nem sértő és bántó-e az, ha a belügyfascista Olaszország és Anglia is. Félrevezetése a
miniszter önmagához hasonlítja az angol minisz- szociáldemokratáknál, akik karban kiáltják az
közvéleménynek az, ha Anglia példáját ugy állít- terelnök részvényügyét.
elnök felé: A miniszterelnököt utasítsa rendre,
ják be, hogy az angol ismerte el a szovjetet.
Nagy Vince szavaira nagy zaj tör ki a kor- ő is használta a perfid kifejezést. Nagy Vince
(Nagy zaj tör ki ismét. Közbeszólások: Tessék mánypárton. Bethlen István gróf miniszterelnök a a padot verve kiabált. Huszár elnök kétszer
újra választatni!) Azért, mert néhány képviselő
adot veri és ugy kiált Nagy Vince felé: Gyalázat! egymásután rendreutasítja. A rendet csak nagynem ért egyet ebben a kérdésben, nem látom
logy mer gyanúsítani. Rendre! Rendre! Felkiál- nehezen sikerül helyreállítani.
szükségesnek az uj választások elrendelését. Az, tások a kormánypárton.
Rupert folytatja beszédét. A miniszterelnök
hogy a kormány egyezményt köt, egyáltalán nem
Elnök: A képviselő urnák nincs joga arra, hogy
jelenti azt, hogy helyesli a szovjet politikai metó- a belügyminiszter ur közbeszólásának más célzatot genfi beszédének egyes kitételeit bírálja. Ellendusát. A külpolitikában nincs helye a szentimen- tulajdonítson, mint amit ő kifejezni akart. A gyors- tét áll fent a genfi beszéd szelleme és a kortálizmusnak. (A miniszterelnök szavait felkiáltások írói feljegyzések szerint egy közbeszólás a belügy- mányzati tények közt. Az ellentét tisztázását
szakítják meg. Óriási zaj. A szavakat alig lehet miniszter felé intézve igy szól:
Ingyenrészvény! kívánja. Ezért tűzzék ki napirendre a miniszterhallani.)
Erre a belügyminiszter ur közbeszólt: „Macdonald
elnök genfi betzédét.
Bethlen István gróf: Azt a felháborodást, amit kapta az ingyenrészvényt !u Majd, mikor erre töbBogya János kéri a Házat, hogy az ellenzéki
itt rendeznek, müfölháborodásnak tekintem. Ha a ben ismét közbeszóltak, még hozzáfűzte, amit
felszólalásokkal
szemben fogadja el az elnök
mondani
akart:
„Már
rég
megkapták
az
elégtételt
politikában helye volna a szentimentálizmusnak,
akkor bizonyára nem jött volna létre az a szövet- Angliában". Már ebből látszik, hogy sérteni, vagy napirendi indítványát.
Eckhardt Tibor kijelenti, hogy amennyiben a
ség amelyet a republikánus Franciaország a cári a maga ügyével vonatkozásba hozni az angol
miniszterelnököt nem akarta.
miniszterelnök nem akarja befejezett tény elé
Oroszországgal kötött. A szovjet hatékonyabb
Nagy Vince tovább is fenntartja állítását, hogy
propagandát csinál olyan országokban, amelyekáiitani a Házat, hanem az orosz szerződést
a belügyminiszternek a közbeszólása nem volt tárgyaltatni akarja, ő hajlandó visszavonni inben nincs képviselete, mint amelyekben van.
Zsilinszky Endre: Ezt már olvastuk a hivatalos méltó a nemzetgyűlés tekintélyéhez és ezért őt L állványát.
rendre kellett volna utasítani.
magyarázatban.
Bethlen miniszterelnök: Nem helyez súlyt
Bethlen István gróf: Ugy látszik, az uraknak
U j a b b vihar t á m a d . l arra, hogy Eckhardt az indítványát visszakétszer kell olvasni! (Nagy zaj.) Vértezettebbnek
Bethlen István gróf miniszterelnök: Azt hi- >' vonja. De újólag kijelenti, hogy a szerződést
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olyan valaki is hajlékot kapjon, aki nem katolikus.
Halkan, titokban, talán a titokzatos A. V. E.
égisze alatt megindult a mozgalom a súlyos
merénylet megakadályozása érdekében. Szeged
város falai között, sajnos, vannak néhányan,
f M M M M W I M M M M M M ^ ^
akik lelkesedni tudnak minden felekezeti háborúságért és — ami még sajnosabb — a
néhány között nem egy felelős és vezetőállást
Budapest, okt. 7. (Tudósítónk telefon jelentése.) tőzsdei helyzetben való intervenciójáról hosz- tölt be. Ennek a következménye, hogy alig
Érdekes meghívó érkezett Budapestre a nem- szasabban nyilatkozik. Kijelentette, hogy a tőzs- hangzott el a szép jelsző, hogy a .Templomzetgyűlés baloldali radikális képviselőihez. A dei epizód magábanvéve nem komoly jele téri háznak csak katolikus lakója lehet", már
meghivót Herriot francia miniszterelnök küldte, valamely hátrányos gazdasági fordulatnak. is ugy alakult a helyzet, hogy komolyan taraki PáriBba hívja őket konferenciára. Herriot a Mert ha komoly jele volna, akkor ö a bankok- tani kell annak megvalósulásától. Vannak, akik
meghívóban azt irja, hogy egész Európában nál éppen nem lepett volna közbe. A részvény- egész természetesnek találnák, ha ugy lenne,
össze kell fogni i demokratikus elemeknek s árfolyamok zuhanását csakis a spekuláció okozta, pedig ha kissé körülnéznének, nagyon elezek feladata, hogy a békét restaurálják. A ennek kellett útjába állni.
széRyelnék magukat.
Daruváry távozása.
francia forradalom . eszméi azok, amelyeket
Elszégyelnék magukat, mert észrevennék, hogy
A kormányzó a miniszterelnök előterjeszté- a városházától alig kődobásnyira büszkélkedik
tovább kell (erjeszteni, nem akarnak beleavatkozni a nemzetek életébe, hanem egy szövet- sére daruvári Daruváry Géza dr. raagy. kir. a szegedi református eklézsia gyönyörű paloség alakításáról van szó, amely erzel a kéréssel külügyminisztert állásától saját kérelmére egész- tája, amelynek nemcsak református lakói vansági okokból fölmentette s a külügyminisz- nak, pedig talán indokoltabb lehetne, hogy
hatékonyan fogIJkozzék.
térium ideiglenes vezetésével a miniszterelnököt csak azok legyenek, hiszen ez a ház kizárólag
Korányi a tőzsdei helyzetről. bizta meg. Ezzel kapcsolatosan a kormányzó tisztán a református egyház híveinek pénzéből
épült fel, nem ugy, mint a város Templom-téri
Korányi Frigyes báró a kormánynak a tossz kibocsátotta a szokásos kéziratokat.
bérpalotája, amelynek felépítési költségeihez
felekezeti különbség nélkül a város minden
polgára hozzájárul keserves adófilléreivel. A
református palotának csupán nyolc református
lakója van, ellenben a lakók közül tizenkilenc
katolikus,
huszonhat zsidó és kettő görögkeleti.
A miniszteri kiküldött Szegeden tárgyalt a revizió lehetőségéről
A gyerekes mozgalom meggondolatlan megSzeged, október 7. (Saját tudósítónktól.) Je- hogy tekintettel a nehéz, nyomasztó gazdasági indítói mit szólnának ahhoz, ha a református
lentette a Szeged, togy Bud János pénzügy- helyzetre, elégedjenek meg az 1923. évi adók eklézsia ugy válaszolna handabandázásukra,
miniszter még az elmúlt héten bejelentelte a ötszörösével. A miniszteri kiküldött hangsúlyozza hogy másvallásu lakóit egyszerűen kirakná az
szegedi küldöttség előtt, hogy rövidesen minisz- erre, hogy ez a terv olyan alacsony lenne, utcára és az igy megüresedett lakásokba heteri kiküldött fog Szegedre menni, hogy a ke- amely mellett sem a pénzügyi kormány, sem a lyezné el azokat a reformátusokat, akik nem
reseti adók kivetésének revíziójáról tárgyaljanak város nem találnák meg számításaikat. Kilátásbakaphatnak hajlékot abban a városi házban,
az érdekképviseletek bevonásával. A miniszteri helyezte ezután azonban azt, hogy az adóknál amelyben a katolikus plébániának lesz a hajléka.
kiküldött, dr. Csulak Elemér miniszteri osztály- a 3500 as osztószám helyeit a 6500-ast lehetne
Vigyázat, békétlen urak, elég baja van az
használni. Ez annyit jelentene, hogy például országnak az alaposan megcsinált zsidókérdés
tanácsos kedden reggel Szegedre is érkezett.
Délelőtt 11 órakor pedig a pénzügy igazgató- tízmilliós alapnál 3500 as osztószámnál 142 áldátian uszításával is, de nagyon jaj-világ
ságban már meg is tirtotiák az értekezletet. Az aranykoronát, illetve 2,414.000 papírkoronát lesz itt, ha a reformáció és ellenreformáció harértekezleten a miniszteri kikűldöttön kívül meg- kell fizetni, 6500 as szorzószámnál pedig mind- cait telepitik át a huszadik százsdbeli Csonkajelent dr. Kolb Árpád pénzügyigazgató és Welff össze 7—7 aranykoronát, illetve 1,300.000 papir- Magyarország amúgy is lázbeteg testébe.
József helyettes igazgató, továbbá a kamara koronát.
MMMAMMMMMMMIMMMMMMMMM
képviseletében Wimmer Fülöp, Ottovay Károly
A 27 milliárdnyi kivetett összeg igy tizenötés dr. Landesberg Jenő, az ipartestület részéről milliárdra csökkenne. Erre Páljy József az
dr. Pálly József, Körmendy Mátyás, Schwartz iparosok képviseletében kijelentette, hogy ezt a
Vasárnap délben felültünk a kocsira. Tápéra
Manó és Erdélyi András, a kereskedők szövet- módot elfogadja.
akartunk eljutni, nézzük meg a bucsut. Verőfésége képviseletében pedig bástyái Holtzer TivaWimmer Fülöp ezzel szemben határozottan nyes őszi napsugár táncolt a porban, amint menkijelenti, hogy ezt nem tartja elegendőnek. Még tünk. Balra a gyártelepeknek kínálkozó felsővárosi
dar, Bokor Adolf és Vértes Miksa.
Dr. Csulak Elemér e!őször is kijelentette, egyszer hangsúlyozza, hogy a mult évi adók lankás, jobbra a Tisza, mögöttünk a tornyos-ormos
hogy öt a pénzügyminiszter a kamara, a tör- ötszöröse felelne meg a tényleges viszonyoknak. metropolis, előttünk sürü fehér házacskák raja,
vényhatóság és az elmúlt heti küldöttség által Ebbe a tervbe azonban dr. Csulak Elemér mintha fehér hangyák bújnának egy gomolyba,
hangoztatott panaszok tárgyában küldötte le semmi körülmények között sem akart bele- egész a tápéi templomig.
Ahogy leérünk a körtöltésről, uj és nagy falu
Szegedre, hogy igy az érdekképviseletekkel menni.
mosolyog ránk, ha komorabb volna egyenletes,
Hosszas vita indult meg ezután, majd végre széles, nagy utcáival, azt is irhatnónk, városneegyütt megtárgyalják a revizió lehetőségét. Első
kérdése ai, hofy az atánytalansági panaszok Wimmer Fülöp beleegyezett abba, hogy ámult gyed. Ez a Somogyi-telep. Itt kezdődik a tápéi
tulajdonképen hogy értendők. Hibák vsnnak az évi adók nyolcszorosában rójják ki az idei ke- kapunál s húzódik a Gedó-felé, odatapad a köregyes kivetések arányában, vagy pedig már az reseti adókat. Ez az összeg 6 4 milliárdnak töltéshez, mint fecskefészek az ereszet alatt.
felelne meg. A miniszteri kiküldött ezután kiadóalapoknál van-e az aránytalanság.
Búcsúsok jönnek, ezek már hazafelé ballagnak
jelentelte,
hogy
erről
referálni
fog
a
miniszterDorozsmára. Félre áll a kocsink, levesszük a kaKénytelen itt rámutatni az egyik szegedi lap,
lapot, ugy hallgatjuk „szent József segijj 1" Azután
Az Ipar egyik cikkére, amelynek számításai nek, a végső szó ugyanis öt illeti meg.
megyünk tovább. Az országút feketéllik és fehér*
után megérti a nagy felháborodást a horribilis
lik az ünnepi ruhától.
összegek miatt, de ezek a számitások minden
Itt emiitjük meg, hogy ettől a revíziós elSzép, virágosablaku házacskák nyájaskodnak az
alapot nélkülöznek.
járástól függetlenül mindazok a kereskedők, országútra, soknak udvarát már akác árnyékolja.
Wimmer Fülöp kijelenti ezután hosszabb iparosok és más foglalkozásúak, akik sérel- Mintha nem is uj falu volna, hanem régi, ami átbeszédében, hogy az adóalapokban van az mesnek találják az adókivetéseket, a rendes el- élt már örömöt is, szenvedést is. Végigaz országaránytalanság. Ezután többféle megoldási mód járás keretében okvetlenül telebbezzék meg a úton, szorosan egymás mellett ház, ház, ház.
A Somogyi-telep összeépült Tápéval s igy nem
fölött indult meg vila. Wimmer Fülöp kifejti, • kivetéseket.
a nemzetgyűléssel
Eckhardt Tibor
visszavonja.
Elnök: Rupert
indítványát, amely

tárgyalását kívánja, méláévá tette. Ezért az
indítványát elnöki és most már a Rupert-féle indítvány
közt teszi föl a szavazást.
A többsé? az elnöki napirendi indítványt
Rezső képviselő Eckhirdt
az orosz szerződés sürgős ; fogadta el. Ölés vége háromnegyed 6 órakor.

tárgyaltatja le.
kijelenti, hogy

Herriot meghívója a magyar radikálisokhoz.

Az elmúlt évi adók nyolcszorosában
llapitják meg az.idei kereseti adókat?

„Tápén bucsu volt"...

nagyzolunk, ha állítjuk: Szeged összenőtt Tápéval, mint ahogy a borostyán összenő az eperfával.
Mégis, a libalegelő felé gyérülnek a sorok, a
házak mindenikén friss festés. Ez már Tápé. A
Szeged, oktéber 7. (Saját tudósítónktól) mészc'esen a kegyúr város fizeti. A belvárosi bucsu alkalmára a házak is ünneplőbe öltöztek.
Az egész kérdés annyira komolytalan, hogy plébánia az uj bérpalotában teljesen szeparált Szép fehér falak, élénk, rikító szinü ablakkal, szetulajdonképen nem érdemelné meg a vele való hajlékot kapna, külön kapubejárattal, külön gélyfestéssel. Kék, zöld, ultramarin, piros, sárga —
foglalkozást. Mivel azonban a komolytalan kér- udvarral ugy, hogy a magánlakások jövendő- égő Nyilassy-szinck. Igen, Nyilassy Sándor, meg
dés komolytalan felvetői elég hangos emberek beli lakóival semmiféle közvetlen összeköttetése Heller Ödön képeiről ismerjük ezeket a különös
élénk, világító színeket, amik színharmóniába olés hangosságuk alkalmas arra, hogy hangulatot nem lenne.
teremtsen bizonyos könnyen hangolható körökSzó volt arról, hogy dr. Sajtos Samu, a vadnak össze az útszéli fák zöld lombja alatt.
A kapu előtt kis padok, süvegelő magyarok beben bizonyos téveszmék számára, kötelessé- szegedi pénzügyigezgatóság nyugalmazott igazgünknek véljük, hogy ne térjünk szó nélkül gatója, aki még nem adhatta át természetbeni szélgetnek, nézelődnek, vagy durákoznak. Csend,
élénk szemek mindenfelé. A templom és
napirendre a legújszerűbb szegcdi .mozg&tom" lakását hivatali utódjának, dr. Kolb Árpádnak, tisztaság,
a plébánia között az ut kiszélesedik, itt a bucsu.
fölött. Bizonyos körötből ugyanis a város mert Szegeden még mindig nincs elfoglalható
Ezernyi nép tolong, a lányok mind fehérben,
uj épitkezéseiveí kapcsolatban furcsa mozgalom üres lakás — ebben a Templom-téren épiiendő égőszinü szalagokkal, a mamák fekete selyemben,
indult ki.
városi bérpalotában kér és kap megfelelő lakási a menyecskék tarkában, égőszin fejkendővel. ZsiA város egész lakosságának hivatalos kép- megfeklő bér ellenében. Igen ám, de dr. Sajtos vaj, lárma, kacagás, anyátkereső kislány visonviselete, a töt vény hatósági bizottság, mint is Samuról köztudoi&ásu, hogy nem a római ka- gása vad khaosszá egyesül, ami végül mégis
egybeolvadó, összekeveredő harmóniává válik a
rceretes, elhatározta, hogy közel tízmilliárd tolikus anyaszentegyháznak hive, hanem Kálvin fűiben
költség l két uj bérpalotát építtet Szegeden, tanatait vsilja, református. Bizonyos béké'lsn
hátán, mindenfelé haszontalan váegyet a Templom-térre, egyet a Gyertyános- é3 msndsnben felekezeti kérdést szimatoló kö- sáriSátor-sátor
pjrtékát árulnak, fttyü'ő!, dudát, szopkát,
utcába. A Templom-téri bérpalotában helyűik I rök pedig egyáltalán nem tartják megenged- apró csecsebecsét, cukorkát, p'ntnx ;, játékot,
el a belvárosi plébt.iiát, amelynek most egy { hetőnek azt, hogy abban a házban, amelyben limonádét, mindenki vesz, Hnde- fn bi.csufiát visz
magánházban van iérelt hajléka. A bírt ter- • a belvárosi katolikus plébánia nejléka lesz, emiékül. A sátrasok izzadtan dolgoznak. Most uj

Ellenreformáció a város bérpalotái körül.
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doboz kerül elő, uj portékával: „abból adjon",
siviija egy süldőlány, „nekem is", zúgja utána
a kórus.
A sátrasok mögött cigányzene pattogtatja a csárdást. Hatalmas udvari sátorban járják a nemzetit,
amúgy tápéiasan, rezgősen, apró lépéssel, hogy
az ember ki ne fáradjon, de ha kell, reggelig
b i r j a . . . A templom tövében sovány kis állvány,
olvasókkal, szentképekkel. Hajadonfejjel öreg bácsi
lesi a vevőt. Az ő üzlete a mise előtt volt, még
reggel, most a világi gyönyöröket vásárolják.
A templom homlokzatával szemben ringlispíl és
a durranós erőmérő. Itt majd mind férfiak állják
körül a mutatványost. A körhintának, feltűnt,
— nincs verklije. Égy ember fújja keservesen a
„Három grácia"-beli apacsnótát. Azután egy tízéves fiúcska telepszik melléje trombitával. Végül
a jegyszedő kisasszony odaáll a nagydob mellé s
pufogtatja irgalmatlanul s olyan apacs ábrázatokat fintorgat, hogy jobbnak láttuk továbbállni.
összebarátkoztunk néhány tápéival. Nem az
adó fáj, nem az árvizveszedelem, hanem a villany.
— Látja kérem, ma már nagyon elkelne a
villamvasut, meg a villamvilágitás. Az egész község úgyszólván naponta bejár Szegedre, este meg
dolgozni szeretnénk, de nincs rendes világítás.

1294 október 8.

Igy magyarázta az egyik polgár, a többi meg
helyeselte.
(Valóban, ha valamikor nem is volt üzletileg
érdemes Tápéra kivezetni a villamost, azt hiszem,
ma, amikor már a Somogyi-telep ezernyi lakója
is Tápé és Szeged közé ékelődött, érdemes lenne
nemcsak hatóságilag, hanem üzletileg is foglalkozni azzal a gondolattal, hogy a villamosvasutat
kivezessék Tápéra, esetleg ugyanez a vállalat
szolgáltatná a Somogyi-telep és Tápé világítását is.)
De a keservek elpanaszolásának is vége lett.
Rácsöndült a tápéi uj harang, a falu népe bevonult a templomba, hogy az Urat köszöntse, aki
esőt adott és napsugarat, aki a gyékényt megnöveszti, szellőjével hajlóssá teski, aki mindegyikünkön őrködik, mintha egyforma gyermekei volnánk az igazságot osztó Atyának.
Szép holdvilág fényesítette a Tiszát, amikor
visszaindultunk Szegedre az ősi tápéi templomból.
A kocsi egyhangúan kattogott a tápéi legények
danájára:
„Tápén bucsu volt,
Szögedébe nem
szeret engem egy kislány .

Lugosi Döme.

A döntőbizottság megszüntette
a közalkalmazottak villanykedvezményét.
A szeptemberi villany- és gázfogyasztás „ideiglenes" egységárai.
Szeged, október 7. (Saját tudósítónktól.) A j
villanyáram egységárainak megállapítására kirendelt döntőbizottság, ugy látszik, nagyon
súlyos feladatot vállalt magára, amikor arra
vállalkozott, hogy a gázgyár több izben módosított kérelme alapján eldönti majd az egységárvitát. Végleges határozatát ugyanis egyelőre nem
tudja, vagy nem is akarja meghozni, hanem
ideiglenes jellegű határozatokkal csillapítja hónapról hónapra a gázgyár és a város közönsége
közötti feszültséget. Szeptember elején, amikor
már mindenki a végleges határozat kihirdetését
várta, kiderült, hogy a döntőbizottság csupán
az augusztusi fogyasztás egységárait állapította
meg azial, hogy végleges határozatát rövid
időn belül közölni fogja a felekkel. A rövid idő,
ha az ideiglenes határozat meghozatala óta
eltelt harminc egynéhány napot rövid időnek
lehet nevezni, már eltelt. A gazgyár időközben
ismét módosította eredeti kérelmét és legutóbbi
beadványában az egységárképlet mellőzését és
h i t hónapra szóló lix egységárak megállapítását
kérte. A kérelemre a város hatósága és közönsége nevében dr. Turóczy Mihály főügyész
részletes teadványb3n tette meg észrevé eleit
és mindennap várta a döntőbizottsági tárgyalás
és hátán zathozatal időpontjának
kitűzéséről
szóló írtesitést. A döntőbizottság azonban még
mindig nem hozta meg végleges jellegű határozatát, hanem október 4-én ismét ideiglenes
jellegű határozatot hirdetett ki Budapesten.
Határozatában csupán a szeptemberi áramfogyasztás „ideiglenes" egységárait állapította
meg. Ebből padig aira lehet következtetni, hogy
végleges dön ésében visszamenőleges egységárak
szerepelnek majd. És következtetni lehet arra is,

helyek, általában minden nem lakás, vagy annak
mellékhelyiségei jellegével biró helyiségek világítása, áramegységára 1110 korona; a motorikus
áramfogyasztás egységára a nagyipari üzemek
fogyasztásáért 444, éjjeli fogyasztásáért 266
korona, a kisipari üzemek számára 630 korona
az egységár. A városi közterületek világítására
elhasznált áram, valamint a város pénztárából
fizetendő minden egyéb világítási áram és a
szinház áramfogyasztásának egységárai 533, a
város motorikus áramfogyasztása pedig 373
koron ». Az árammérők használati dija fejében
a legutóbb megállapi ott bér fizetendő, a csengőreduktorok bére pedig 1500 korona. Az egységárakba a három százalékos forgalmi adót is
belekalkulálta már a döntőbizottság.

A döntőbizottság, mint választott bíróság a
szeptembe i légszeszfogyasztás ideiglenes egységárait is megá lapította. Határozata szerint a
gázmérőn mért magánfogyasztás egységára köbméterenként — tekintet nélkül a légszesz felhasználási módjára — 3930 korona. A városi
közterületek világításáért lángonként és égési
óránként 768 lángig Auer-égők után 357, InvertrendszerU égők után 464 korona fizetendő. A
város pénztárából fizetendő minden egyéb gázfogyasztás köbmétere 2500 korona.
A katározat végén szószerint a következő
szakasz áll:
„Az újonnan j lentkező gázfogyasztókra, a
közvilágítás kiterjesztésére, a mü tűz eüen való
biztosítására, a város részesedésére vonatkozólag, úgyszintén az 1893-ban létrejött engedélyezési szerződést érintő határozmányok tekintetében az 1924. évi január 28 iki választott bírósági döntés rendelkezései egyelőre változatlanul
hogy ezek az Ideiglenes határozatok tetemesen érvényben maradnak."
megdrágítják a döntőbizottság eljárását, amire
Ez pedig azt jelenti, hogy a stabil korona
szintén az áram fogyasztó közönség fizet majd mellett hiába emelkednek állandóan az egységrá néhány százalékkal magasabb egységárak árak, a világítási viszonyok Szegeden nem
formáidban ...
javulhatnak.
Az október 4 én kihirdetett dönőbizottsági
határozat értelmében a szeptemberbea e fogyasztott áram ideiglenes egységárai a köve kezők:
Számlálón mért magánvilágitási áramfogyasztás
különféle szin és méretben kaphatók
hektowattonként 886 korona, a közalkalmazottak
kedvezménye megszűnt. A kávéházak, éttermek,
Üzletek, irodahelyiségek, gyógyszertárak, mü-
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a »Négy lovas« és a »Zendai fogolY«
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péntektől a SxéeSfoesiyi
Uj gyár létesült Szegeden!

Moziban.

Nyolcvanezer korona egy nyúl.
Szeged, október 7. (Saját tudósítónktól.) Éppen
a borongós időn tűnődöm, mintha ólom húzná
lefelé a lábam. Most kapunk kóstolót abból az
időjárásból, amelyben semmihez sincs kedve az
embernek. A levegő még nem hűvös, de a meleg
ritka és futó vendég. Éjszakára az ablakot csak a
szomszédos szobában lehet nyitva hagyni. Nappal
szomorú a szoba levegője és bánatos haldoklás
Újszeged, ahól a fáradt faleveleket olyan irammal
söpri egy-egy hirtelen támadó szélroham, mintha
csapattesteket dirigálnának tűzbe.
Nehéz a fej és nehéz a kéz ilyenkor, csak arra
jó ez az idő, hogy a szabadban csatangoljon az
ember. Vállán puska, előtte egy hü kutya. (Ámbár
sose gondoltatok rá, hogy a kutya csak az emberhez hü és nem a maga társához ?)
A nyul ilyenkor megbúvik a rögök közt, lusta ő
is, sokszor ugy kell felrúgni. A kocsizörgésre nem
reagál, hagyja magát bekeríteni, ámbár rendes
ember nem lő rá, amikor fekszik. Erre csak a
szentjánosi oláh pap képes, aki még sose lőtt
szaladó nyulat, ellenben a húsát felfüstöli. Egye is
meg az öregapjával, ha van neki öregapja.
A boltajtóból hirtelen rámveti megüvegesedett
szemét egy néhai nyuszi. Egész gyenge süldő, az
első, amit üzletbe hoztak, nem állhatom meg, hogy
az ára után ne érdeklődjem.

— Nyolcvanezer korona.

Egy kissé mégis csak szemérmetlenség ez az
ötvenezres szorzószám, akármennyire megdrágultak is a vadászati kellékek. Valamikor 80 krajcár
volt a nyul ára, de csak az vette pénzért, akinek
már senkije se volt a világon, hogy ajándékba
kaphatta volna. A nyulat úriember csak tömegesen
adta el, körvadászat után, amikor százával, meg
ezrivel ritkították sorait uradalmakban. Ha valamilyen vadásztársaságba tévedt a suszter, az kiküldte becses nejét, vagy az inasát a piacra,
hogy bocsássa áruba az elejtett vadat. Újszegeden
Piílich Kálmán volt a legnagyobb nyulajándékozó,
aztán Weiner Miksa következett utána, később pedig Pálfy Dániel. Az előbbiek meghaltak, az utóbbi
abbahagyta a szokást. De ama régi időkben akárhányszor fanyar arccal mosolygott a háziasszony,
amikor feltűnt a szolgalegény.
— Istenem, már megint nyulat küldtek!
A körfogalom pedig igy történt meg.
— A tanár urnák küldjétek el ezt a süldőt, jelentette ki, vadászatról érkezve a gondos apa, különös tekintettel szeretett gyermekére, aki már
megint intőt hozott családi teritékre és a fűszeres
boltba.
Tanárné őnagyságánál éppen két nyul volt pácban a kosztos diákokkal együtt. Ezek a kosztosok
fölöttébb haszontalan lurkók voltak, rosszul tanultak, a leckét nem igen tudták. Ezért a tanár ur
az iskolában büntetést szabott ki ráiuk.
— Ma délben nem esztek a pecsenyéből.
Kénytelen vagyok megállapítani, hogy a büntetések a hónap utolsó harmadában voltak a leggyakoriabbak. Hü neje konyhapénzi keserveit látva
F. tanár ur már-már a levestől is hajlandó volt
eltiltani diákjait.
Most azonban még hónap eleje járta s, mondom, két nyul pácban, Tanárné hát azt mondta:
— Illenék megajándékozni az adótárnokékat.
Ugyanis szivem barátnéjától kaptam legutóbb azt
i a kitűnő nőszeszély-receptet, amelytől — sajnos —
büntetéssel tiltattak el konok rosszaságu kosztosaink.
A nvul ezek szerint adótárnokékhoz vándorolt,
ott huszonnégy óráig lógott az ereszet alatt.
— A könyökömön nő ki már, mondta a ház
ura. Végtére is nem ehetik az ember mindennap
nyulat, néha jó volna egy kis malacpecsenye is.
Adjuk hát oda valakinek.
— Tán a patikuséknak, kockáztatta meg mama.
Sose fogadnak el pénzt a Hoffmann-cseppekért.
Patikusék épp expediálós munkában éltek, ez
a nyul volt aznap mint olyan, a harmadik ajándék. Finnyás gyomrú népek, csak szárnyast tudtak enni, vadat nem.
Tűnődések, fejtörések, melyik hova menjen, Mt
kötelezzenek le velük.
A körforgalmi nyul igy került a doktor úrhoz.
A doktor ur rendkívül szívélyes ember, szép, hosszú
recepteket ir, neki ugyan kidukál ujesztendőre egy
kosárka vegyes minden (van abban parföm, szappan, púder, likőr, meg pezsgő), de évközben sem
árt a jóbarátság ápolása. A közegészségi állapotok
úgyis botrányosak, az emberek nem hajlandók
megbetegedni, a recept ritkább madár a nyúlnál is.
Doktor ur mosolygott ugyan az ajándék átvételinél, de szobájába vonulva komoly lett az arca.
— Egyelőre elég a nyúlból, ránk romlik. Hanem
tudod mit, asszony? Küld el a tainíréknak. Ott
kosztos diákok vannak, nagyon megörülnek majd
neki.

az Első Szegedi Kristálykeményitö Gyár
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Választott biróság itél Castiglioni pőrében.
Bécs, október 7. Castiglioni ma délelőtt féltízkor másodszor jelent meg kihallgatás céljából
Jákob vizsgálóbírónál. A kihallgatás még a déli
órákban is tartott és ezentúl mindennap meg fog
ismétlődni. A döntőbíróság terve nem ellenszenves Castiglioni előtt, azonban csak olyan feltétel
alatt fogadja el, ha a bűnösség kérdésében is
dönt. Azok a nagybankok, amelyek a Depositenbank szanálására vállalkoztak s legutóbb követeléssel léptek fel Castiglioni ellen, szintén hajlandók magukra nézve kötelezőnek elismerni egy választott
biróság döntését és már készen is
NMMWMfMMfMíM^^

vannak a kiküldendő döntőbíróság tagjainak névsorában. Castiglioni ezt nem ellenzi, de a maga
részéről ellenjavaslattal áll elő, azt kívánja, hogy
a választott bíróság elnöke Stern György udvari
tanácsos legyen. Az itélőbirák pedig Sieghardt
elnök és Krasznim az Escompt Geselschaft igazgatója, ezzel is bizonyságát akarja adni annak,
hogy teljesen ártatlannak érzi magát, hiszen egyik
esküdt ellenségét fogadta el birájául. Később fog
eldőlni, hogy vájjon csakugyan választott biróság
fog-e ítélni.

A tábla szabadlábra helyezte Klein Gyulát.
Elrendelték a bizonyítás kiegészítését.

ÍV
/ft
Szerda• Róm Hat. és protestant Magy.
X
fOm
n. A. Qör. kat. Pelagia. Nap ktl 6 ora
9 perckor, nyugszik 5 óra 25 perckor.

Időprognózis: Változóan felhős idő, lényegtelen hőváltozással és kevesebb 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 színházi előadás este 8, a mozi előadások 5, 7
és 9 órakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
Frankó Andor Kálvária-utca 17 (telefon 225), Leinzineer
Gyula Széchenyi-tér (telefon 352), Moc3áry S. Kállay
Albert-utca (Hid-utca) (telefon 391), Nindl János PetőfiSándor-sugárut 41 (telefon 777), Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846), Török Márton Csongrádi-sugárut
(telefon 364).

Szeged, október 7. (Saját tudósítónktól.) lának szabadlábra helyezését. Klein Gyula még
Mint még emlékezetes, hónapakkal ezelőtt a márciusban sem akart megszökni, csupán né— Fényes fogadtatásban részesítették
szegedi törvényszéken Tarajossy biró mintegy hány napra utazott el, hogy pénzt s?erezzen. József Ferenc főherceget és nejét. Buda30 sikkasztás, illetve csalás bűntettében mon- Két okiratot nyújt át a táblának, az egyik azt pestről jelentik: Nagy fénnyel ünnepelték a
dotta ki bűnösnek Klein Qyula volt bitoktatót igazolja, hogy Klein Gyula távozásakor négy fővárosban József Ferenc főherceget és ifjú
és ezért két és fél évi fegyházra, feleségét napi szabadságot kért a hitközségtől, ami ki- feleségét, Anna szász királylányt, akik a .Zsófia"
pedig hét hónapi börtönre itélte. Felebbezés zárja azt, hogy ő szökni akart. A másik ok- hsjón délelőtt tiz óra után érkeztek a főváfolytán az ügy a tábla elé került, ahol Orosz irat pedig azt mondja, hogy egyik szegedi rosba. Óriási sokaság vonult ki a fogadtatáPál tanácselnök tanácsa kedden délelőtt tár- kereskedő két és Jélmlllió havi fizetéssel alkal- sukra az Eötvös-térre, amelyet cserkészek álltak
gyalta ezt az figyet.
mazza kiszabadulása esetére Klein Gyulát, ígykörül. Iskolások, sok küldöttség, előkelőségek
Elsősorban dr. Csonka Elemér előadó ismer- pedi£ a szökéstől egyáltalán nem kell tartani. várakoztak a drapériákkal, zászlókkal díszített
tette a törvényszéki tárgyalás anyagát, majd Dr. Eisner ezután kijelenti, hogy ha szabad- hajóállomás előtt. A hajó semmi késéssel érdr. Eisner Manó védő emelkedett szólásra. lábra helyezik Klein Gyulát, ismét élő ember kezett. József főherceg és Auguszta főhercegnő,
Hosszabb fejtegetésben elsősorban kérte a lesz, aki meg fogja téríteni munkával azokat a akik összes rendjeleikkel díszítve jelentek meg,
a hajón üdíözölték a fialal párt. Az egyetemi
táblát, hogy ismételtesse meg a törvényszéki karokat, amiket a sértettek szenvedtek.
tárgyalás egész bizonyítási eljárását. EzenkíA tábla ezután határozathozatalra vonul vissza, énekkar üdvözölte az érkezüket, akiket a korvül azonban a bizonyítás kiegészítését kérte a majd kihirdetik, hogy Klein Gyulát azonnal mányzó képviseletében megjelent vezérkari
legszélesebb mederben. Kifejtette, hogy ebben szabadlábra helyezik, mivel a bemutatóit ok-ezredes üdvözölt először német nyelven. Azután
a miniszterelnök képviseletében Bárczy István
az ügyben vizsgálat egyáltalán nem volt. A iratok alapján szökéstől nem kell tartani.
harminc vádpontot csupán a sértettek valloDr. Boross Dezső főügyész nem élt ez ellen államtitkár, majd a főváros nevében Sipőcz
másain építették fel, azokén az emberek vallo- kifogással és igy Klein Gyula azonnal elhagyta polgármester mondottak beszédeket és egy-egy
virágcsokrot nyújtottak át József Ferenc főhermásain, akik először a törvényszék előtt val- a fogházat.
ceg feleségének. Most József Ferenc főherceg
lottak, akik különben igen sok lényeges pontra
mondott magyar beszédet, amelyben annak
nézve nem is nyilatkoztak. Hiányos az ítélet is,
adott szép szavakkal kifejezést, hogy minden
mert hiszen kimondották olyan vádpontokban
igyekezettel szolgálni kívánja a nemzetet. Sok
is bűnösnek Klein Qyulát, amelyekben a sérüdvözlő beszéd után Avarjfy Gyuláné üdvözletetteket egyáltalán nem is hallgatták ki. A
tére kedvesen válaszolt néhány tört magyar
hiányos bizonyítási eljárásnak következménye
szóval Anna főhercegasszony. Hosszú beszédet
az, hogy a bizonyítási eljárás megismétlése
mondott Horváth Géza, az Ébredő Magyarok
nélkül megnyugtató ítéletet ebben az ügybrn
Egyesülete nevében. A sok beszéd miatt késehozni nem lehet.
delmesen indultak aztán a misére. A MátyásA védő ezután megteszi bizonyítás-kiegészítemplom körül, ahol a mise folyt, repülő*'
tési indítványát. Számos tanút jelent be, akik
gépről virágokat szórtak. A hálaadó istenmind azt tudják bizonyítani, hogy K'ein több
tisztelet szertartását Csernoch János hercegév óta foglalkozik kereskedéssel, mivel szegéprímás végezte Csiszárik és Mészáros püspökök
nyes fizetéséből nem tudta eltartani családját.
segédletével. Este József főherceg és Auguszta
Tanukat jelent be, akik megcáfolják a sértettek
főhercegasszony ragyogó estélyi adtak. Ezt
egyes előadásait. Birói okiratokat csatol, amemegelőzően az összes budapesti dalárdák
lyek azt bizonyítják, hogy több sértett csak
lampionos fölvonulást rendeztek, körülbelül
ingóságok zálogbavétele után hitelezett Klein
ezer taggal. A dalárdák hazafias dalokat
Gyulának, ez a tény pedig kizárja a csalást.
énekeltek. Az estélyen megjelent a kormányzó
Tanukat jelent be ezután arra, hogy K'ein
és felesége, Albrecht főhercegnő, Izabella és
Qyula több esetben nem kért kosztba pénzt,
Gabriella főhetcegnök, Schioppa nuncius vezebanem a felek önként jöttek és ajánlották fel
tésével a diplomáciai testület, a kormány, a
pénzeiket. Megkeresni kérte ez Altalános Takanemzetgyűlés képviselői, a tábornoki kar, a
rékpénztárt és a Szesedi Leszámítoló és Pénzvitézi rend képviselői, még pedig legénységi
váltó Bankot, hogy 1923 juniusától 1924 áprivitézek is, akiket József főherceg személyesen
lisáig milyen magas volt a kosatpéazek heti
ismer. Testületileg ott volt a 7. huszárezred
kamata. Kéri ezu!án a kereskedelmi és ipartisztikara, amelyben József Ferenc főherceg
kamara megkérdezését arra nézve, hogy 1923szolgált a háború alatt. Magyari Imre cigányHelyszűke mia't minden elfogadható áron részletre
ban és 1924 elején a korona tényleg hanyatló
zenekara kizárólag magyar nótákat játszott.
tendenciát mulatott. Mindezek alapján kéri a is elad olajfestményeket Engel Lajos miikereskedése. 100 Később a notabiliTásokat bemutatták Anna főbizonyítás kiegészítését.
hercegasszonynak. Fél 10 órakor megnyitották
Briliáns ékszerek. Ezüst evőDr. Boross Dezső főügyész mondott ezu án
a buffet-termeket. Az esiélyről a vendégek éjfél
szerek. Schaffhausen, Omega,
beszédet, amelyben kijelentette, hogy szebb lett
tájban távoztak.
Doxa gyártmányú zsebórák,
volna, ha ezeket a dolgokat a törvényszék tisztázta volna, azonban nem oIy*n lényeges pon— Engesztelés ünnepe. Kedd estétől szerda estéig
készpénzért, valamint igen előnyös
tok, amelyek miatt ne lehessen megnyugtató
tart
a zsidók legnagyobb ünnepe, Jom-kippur, a bűni életet hozni. Inkább azt szerelte volna hallani,
bánat és az engesztelés napja, vagy ahogy közönséhogy hova tette, mit csinált Klein Gyula a péngesen nevezni szokták, a hosszú nap. Teljes napon
zakkel. Ellenzi a bizonyítás kiegészítését.
át tart a böjt s az istentisztelet a templomban. A szeA tábla ezután határozathozatalra vonult
gedi két zsinagóga az idén is megtelt a hívekkel.
vissza, majd hosszas tanácskozás után Orosz
— Az iparostanonciskola. Többször foglalkoelnök kihirdette, hogy a tábla elnapolja a táris nagy választékban
zott már a Szeged az iparostanonciskola kérdéségyalást, a bizonyítás kiegészítését pedig teljes
vel, amely évről-évre felbukkan Szegeden. A polterjedelemben elrendeli. A bizonyítás kiegészít ígármester ebben az ügyben szerdán Budapestre
sénet foganatosításával pedig Tarajossy törutazik és személyesen sürgeti meg a kultuszminiszTelefon - órás, ékszerészek
vényszéki bírót jelölte ki.
tert a kérdés végleges rendezéseért. Fővárosi útját
S
Z
E
G
E
D
,
1065
és
Dr. Eisner Manó ezután alaposan megindotermészetesen más városi ügyek intézésére is felKárász-utca
U20.
kolt indítványt tesz, amelyben kéri Klein Gyuhasználja a polgármester.

Savoir nagyszerű vígjátéka

Kék Szakáll
8-ik felesége
Glória
Swansonnal

péntektől a Korzó Moziban.

részletfizetésre

Fischer T e s t v é r e k

10.

451

kedvező

fizetési

feltételekkel

vehet:

regényeket, szépirodalmi újdonságokat, zenemüveket

E n d r é n y i könyvkereskedésében Szeged, Kelemen-utca 7.

8ZHGBD
Telefon

1 1-85

Korzó Mozi

— Pénteken fllést tart a központi választmány.
A központi választmány október Í0-én, pénteken dél-

Telefon

1 1-8

5

ben ülést tart a

vároBháza

tanácstermében.

Az ülés

tárgya a képviselőválasztói névjegyzék véglegessé nyilvánítása lesz.
— A vasúti kocsikban és állomási helyraégehben

Október hó 6-án és 9-én, szerdán
és csütörtökön:

6

Ihagyott, a tulajdonosaik által

nem igényelt tárgyak

folyó hó 13 án délelőtt 9 órakor a Szeged-állomás II.
oszt. várótermében nyilvános árverés utján fognak
eladatni. A befolyt ősszeg a vasutas árvaház céljaira
fog fordíttatni.
H á z a s s á g . Reisz Ilus és Strifler Ö d ö n mult
hó 27-ikén házasságot kötöttek. (Minden külön
értesítés helyett.)
^

H U G Ó
V I K T O R
VILÁGHÍRŰ REGÉNYE :

A Notre
Damei
toronyőr

Péntek, szombat
és v a s á r n a p
nagy
müvészeseménynek színhelye lesz a Széchenyi
és Korzó Mozik helyiségei. Az amerikai filmszínészek legkiválóbbjai versenyeznek Szeged
város közönségének elismeréseért. Nem kisebb
nagyságok szerepelnek, mint Alice Terry és
Ramon Novarró, a „Zendai fogoly" és a „Négy
lovas" felejthetetlen főszereplői. Be fogják mutatni az idei szezon legnagyobb drámáját, a
„Scaramousch" c. attrakcionális filmet, melyben
soha eddig nem látott alakítást nyújtanak. Glória Swanson a Korzó Mozi pínteki műsorának
főszereplője Savoir „Kék szakáll 8-ik felesége"
c. világhírű vígjátékában fog excellálni. Az.amerikai Paramount-gyár eme pazar alkotása bámulatba fogja ejteni a nézőt, mert Savoir e kiváló
vígjátékával a legkényesebb ízlésű közönség
tetszését is ki fogja váltani. Ezek után a közönségnek látnia kell mind a két kiváló filmet,
hogy módjában legyen Glória Swanson, Alice
Terry és Ramon Kovarró nagyszerű játékában
gyönyörködni.
— Dollárhamisitók a biróság e l ő t t Három
évvel ezelőtt Horváth János detektív, Elek Árpád
bankbizományos, Nagy Dávid kereskedő, Szentpáli Károly építész és Hoffmann Béla kereskedők
elhatározták, hogy hamis 20 dollárosokat készítenek. Az első bankjegyek nem sikerültek és azokat
elégették. Hoffmann ekkor Lutovszky Lajos rajzolóhoz fordult és az ő segítségével sikerült is 10—12
drb. olyan zöld oldalt készíteni, amelyek hasonlítottak a dollár egyik oldalához. A társaság éppen
hozzá akart fogni a dollár másik oldalához, a
fekete oldalnak elkészítéséhez, amikor a rendőrség
1921 október 6-án meglepte a társaságot. A kir.
ügyészség az egész társaság ellen pénzhamisítás
bűntettének kísérlete címén emelt vádat. Vádat
emelt még Werber Vilmos magánhivatalnok, Jandura Gyula és Almássi Balázs művezető ellen is,
hasonló bűntett cimén. Az ügy tárgyalását ma
kezdte meg a budapesti büntetőtörvényszék Csengey
Kálmán táblabíró tanácsa. Sok tanú szerepel az
ügyben. A főtárgyalást a nagy esküdtszéki terem-'
ben tartják meg. Előreláthatólag 8—10 napig fog
tartani.

Dráma 10 f e l v o n á s b a n .
F ő s z e r e p l
ő:

LON CHANEY
Előadások kezdete: kedden, szerdán, csütörtökön 5, 7, és 9 órakor.

A szinház heti műsora.
Szerda : Faust, opera. Operabérlet 2.
Csütörtök, először: Árvácska, operett. Premierbérlet B 4.
Péntek: Árvácska, operett. Premierbérlet A 5.
Szombat: Árvácska, operett. Bérletszünet.
Vasárnap délutón : Aranymadár, operett. Este: Árvácska, operett. Bérletszünet.
* Hangversenyek. Kiurina Berta, a bécsi nagy
opera világhírű énekmüvésznője, október 23-án
este 8 órakor a Tiszában tartja egyetlen szegedi
hangversenyét. A világhírű énekművésznő szegedi
szereplése óriási szenzációja a hangversenyszezonnak.
Schlamadinger Erny zongoraművésznő és Hunstiger József, a bécsi Népopera első bariionja, együttes hangversenye október 29-én a Tiszában.
II. Filharmonikus bérleti hangverseny Fichtner
Sándor vezénylete alatt Récsey Sári zongoraművésznő
közreműködésével október 26-án. Műsoron Mendelsson skót szimfónia, Schumann a-moll zongoraverseny és Beethoven Egmont-nyitány. Jegyek fenti
hangversenyekre a Belvárosi Mozi irodájában és a
Korzó Mozinál (Harmónia).
* Két telje:«n uj énekest ismer meg a Faust ma
esti előadásán a közönség. Márkus Gyula basszistát,
aki a nagyváradi operaegyütteséből és Zilta Emma
alténekesnőt, akit a Zeneakadémia operai tanszakának
elvégzése után szerződtetett az igazgatóság. Márkus
Mephistó mester szerepében, Zitta Emma pedig Schwertlein Márta asszony alakjában mutatkozik be. A címszerepet Kertész Vilmos, Margitot Szász Edit, Siebelt
Kendecsy Aranka énekli. A II. felvonás nagy keringőjét
és az V. felvonós ballettáncait, úgymint az Erdei jelenet, Danse acrobatique és a Bachanáliá-t Faludi balletmester vezetésével a szinház elsőrendű tagjaiból alakított táncszemélyzet mutatja be.
* Az Arvácaka az at egyetlen operett, amellyel
megtörtént az a Pesten példátlan eset, hogy hatalmas
sikere révén egyik színházból a másikba vándorolt.
Mikor a Budai Színkör, ahol bemutatták, bezárta kapuit, az Árvácska előadási jogát Zerkovitztól és Bús
Feketétől, a legnépszerűbb pesti szerzőktől a Király
Szinház vette át és sorozatosan folytatja a darabot,
mely Pesten is csütörtökön ünnepli a századik előadás
jubileumát. A csütörtöki bemutató szereposztása s következő : Malákné: Egyed Lenke, Mici leánya: Gábor
Mara, Sárika : Kendecsy Aranka, Pista: Kristóf Ferenc,
Alajos: Delly Ferenc, de Veres: Szabó István, Péter
kocsis Polgár Gyula. A zenekart Beck Miklós karnagy
vezényli.

* Dr. Rappaportné Étsy Emília vendéijátéhal.
Szenzációként terjedt el a szinház környékén ma az a
hir, hogy Andor igazgatónak sikerült Étsy Emiliával, a
szegedi közönség még nemrég ünnepelt drámai művésznőjével több estére terjedő vendégszereplésre megállapodni. A művésznő fellépései az egész főszezon
M e g é r k e z t e k a legújabb kész női és leány- tartama alatt több uj drámai bemutató és repriz közölt
egyenlően vannak elosztva. A közönség dédelgetett
átmeneti és téli kabátok. Mérték szerint is leg- kedvencét Urvancov Leó Vera Mirceva cimü, lebilinszebb kivitelben legolcsóbb árban készíttetnek.
cselően érdekes pszihológiai drámájának címszerepében
október második felében fogja viszontlátni.
Reminyini divatáruháza, főposta mellett.
]5B
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1914 október 8.

n t i l n n minden színben és
m i i o p fagonban 270.000 K
l n t b
minden fagonban
l a K K
2 7 0 . 0 0 0 korona.
A gyár lerakatában:

S Z É C H E N Y I

Telefon: 16-33.

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

M I O Z I .

Telefon: 16-33.

Október 8., 9-én, szerdán és csütörtökön

AMLETTO NOVELLI
főszereplésével:

Dinnyés Ferenc festömflvész budapesti
kiállításán szeiepelt képeit vasárnaptól, 28 tói
október 12-ig kiállítja h Kass halljában. Nyitva
d. e. 9—1 és d. u. 4 — 7 . Megtekintés díjtalan.
Szerdán
és csütörtökön
viszontlátjuk
Douglas Mac Leant, a „Hottentot" c. komédia
nagyszerű főszereplőjét. A „13 számú boy" c.
5 felvonásos nagyszerű vígjátékban lép elénk
Mac Lean, hogy a Széchenyi M o i i közönségét
ezen nagyszerű vígjátékával alaposan megne
vettesse. A műsor második része a „Velencei
pékfiu" tör'énet a velencei köztársaság idejénől. A nivós műsor, melyb:n ugy a humor,
mint a dráma is képviselve lesznek, szerdán
és csütörtökön kerül bemutatásra a Széchenyi
Moziban.

A VELENCEI PEKFIU.
Velencei néplegenda a 16-ik századból. — E g y i d e j ű l e g :

a „HOTTENTOT"

B e l l b o y N o . 13Komédia 5 felvonásban.

CimtAblák Jónás nál, Polgár a. 8. Telefon : 17—02.
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Előadások kezdete: 5, 7, 9 órakor
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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.
M a i s o n
F r í e c l r r t a i r t n -

1924 október 10.

SZEGED 7

TŐZSDE
A budapesti tőzsde válsága. Budapestről
jelentik: A tőzsde legkomolyabb értékeiben teg
' nap bekövetkezett katasztrófális árzuhanások
végre megmozdulásra késztették a gtzdasági
élet érdekeire ügyelni hivatott legilletékesebb
fényezőket is. Az a meggyőződés vált úrrá,
hogy a Pénzintézeti Központnak kell a bankok
által rendelkezésre bocsájtott összegekkel közbelépni vásárlásokkal a tőzsdei helyzet megmentése érdekében. A tegnapi értekezleten a nagybankok vezetői elhatározták, hogy a Pénzintézeti Központ rendelkezésére bocsájtják az intervenciós vásárlásokra szánt összegeket, hogy
ezzel biztosítsák a lemorzsolódott árfolyamértékeknek egyenletes reparálását.
A budapesti tőzsde szünete. Budapestről jelentik: A holnapi napon a zsidók nagy ünnepe
miatt a tőzsde zárva marad.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai.
Valuták: Holland fodnt 29770-30025, Dinár 1C891110 Ují 411-418 ütalg* frank 3710—3740, Dáo
korona 13390-13535. Morvéjü toron* 10910-11C95,
Angol font 342000 S46000, Ura 3354 - 3389. üollís
7697 J—77530, Francia frank 4086 - 4116. Sxokol
2283 2307, Levi 561-569,
toron?
2034020500. '.Mxtrák korona 109.30-109.90, Svájci frank
14860-14935 pénz.
Devizák: Aastardatn 30070-30225, Selgrác! 1109
1115, Bukarest 416-419, Brüssei 3740-3760, Kopanhága 13590-13665. Kriaztiánia 11110-11170, London
345000 -347000, Milánó 3374-3394. «8wyort 77470-

Nyilttép.

77870, Pária 4066—4096, Pr*ga 2303-2315, Szófia
566-570, Stockholm
20590-20700, Bécs 109.30109 90, Zürich 14810-14885.
A folyó hó 5 iki szegedi országos vásáron
Zürichi tőzsde. Nyilát i Pária
27.40, Londoi
felhivatik
azon szürkeruhás, szürke micisapkás,
2329, Newyork 522.50, Milánó 22.80,
Hollandit
vöröshaju és arcú, szeplős, horpadt orrú 45—50
202 62'/* Berlin 0.000000030124, Bécs 0.0073'/«. Szófia
3.82'/*, Prága
15.57'/,, Badarul
Bokaraat
év körüli ember és a vele egy társaságban volt
2.77,flelgrád7.42, Varaó 0.0000100.
szőke, mugas parasztasszony és egy kis feke'e,
Ziriih! tárlat I Pária 27.45, London 2330, Hm>
vékony csikosszoknyáju és blúza, sárga cipős,
forV 523.00, Milánó 22.81, Hollandia 2C3.C0. Mmlv
szürkés selyemkendős cigányasszony, hogy az
0.000000000124'/,, Bécs 0.007380, Szófis 3 82'/,, PriKs
15.60, SndaiM* 0.0068. Bnfcarta' 2.77, S«.|grásJ
általuk eladott tehenet 15 napon belül vegyék
7.42, Var»í 0.0000100.

0.0068,

te Uriárlolramok (M.)

Qanz-Danub.
Ganz-Vili
i. u. ta Kistarcsai
Bankok:
Qyörffy-Wolt
tagol-Magyar
37.5 40 40 Hoffher
bosnyák-agrár
42
44 43 Kaszab
Földhiteibank
180 200 195 Kissling
Hazai
101 106.5 106Kühne
Hatraes
27.5 29.5 27.5 Láng
Szlavón jelz.
53 57 56 Liptak
Lloyd Bank
3.2 3.7 3.4
Mág
Magyar-Hitel
380 405 401 Magy. Acél
Ingatlanbank
185 195 190Belga fém
Caehbank
19 20 19 Mérleggyár
Forgalmi bank
30
— 30 Motorgyár
leizáloghitelbank
90 Olomáru
80 90
Keresk. Hitel
18 Chaudoir
17
18
Leszámitolób.
55 Vegyipar
53 57
Magy.-ném. b.
21
20 22
Vagongyár
Olaszbank
20
20
Központi Jelz.
18 18 Rex hajó
17
Rimamurányi
Városi Bank
5
6 6 Roessemann
Merkúr
7 7.75 7.5 Rothmüller
Nemzeti
23
— 24 Schlick
Osztrák Hitel
143 150 146Schuller
Kereskedelmi
925 990 975Teudlon
Bankverein
113 - 110 Vulkán gép
Wörner
Takarékpénztárak i

1625
750
28
54
90
34
9
31
70
13
20
140
125
14
27
17

Nc várjon, amig beéll az esős idő, hanem már most

s á r -

Ferencvárosi sertésvásár. Nyiltvásári maradvány
55o, érkezett 21o, eladatlan 113 darab. Zártvásári maradvány 6t, érkezett 2o, eladás nem volt Árak:
Könnyű 25J5oo—26.5oo, nehéz 26.5oo—28,ooo korona.
1800
885
30.5
57
98
40
—
—
77
16
24
155
13J
17

17
48
3
109
55
5
40.5
35
45
54
17.5

18

118
6
43
63
20

UL

L

DL

1800 Királymalom
23 25
875Pesti Viki
180 185
30 Transdanubia
54 56
55
Bányák ét téglagyárak i
90
39 Bauxit
290 300
9 Beocsini
675 790
31 Borsódi szén
66
80
77 Szentlőrinci
45 —
15.5 Cement
40
46
23.5 Szászvári
220 235
155 Kohó
263 290
—
125 István tégla
24
—
—
17 Köb. gőztégla
27 Drasche
120 130
17 Magnezit
1100 1170
120 Magyar Aszfalt
50 59
17 Által Kőszén
2200 2300
48 Kerámia
49
48
33 35
3 Móri szén
85
88
115 Nagybátonyi
4 4.5
55 Sajókondói
4.75 Salgó
40 J 418
—
142.5 Újlaki
—
—
—
35 Unió
45 Urikányi
595 640
58j

18

23
185
55
290
770
78
45
46
230
293
23
90
12Q
U5o
58
2275
48
33
87
4
405
—
—

635

Nyomdák t

Athenaeum
Fővárosi
1020 Franklin
16.5 Glóbus
53 Kunossy
63 Pallaa
245 Révay
50.5 Rigler
190Stephaneum
134

Központi Tejcsarnok

h ó c i p ő i t

11.
tu.
_ 6.5
7
350 — 350
2.5 2.7 2.5
430 450 450
58 60 60
67 65
63
16Q0 1800 1750
3.4
4 3.8
51 54 53

1

l

17 17.25

17

ilatok1
10
10 —
Alt. gázizzó
—
435
Alt. ösztr.Légsz.
Bárdi
11 —
11
Baróti
2 1.8
1.8
Bóni
50
48 51
Brassói
240 270 265
Chinoin
7 7.75 7.5
Corvin-film
6.25 6.55 6.25
Danica
72 77
75
—
Diana
7
7
13
13
12
Dorogi gummi
410 430 425
Déli cukor
35
Dunánt. sertés
35 —
Cinner Szalámi
75 85 76
Égisz
30 32 31.5
Izzó
510 515 530
7
7
Unió textil
—
Horv. cukor
3.5 3.6 3.5
Just izzó
37 36
35
üyapjumosó
—
24
24
Papir-ipar
255 268 255
Készvénysör
-»
17
17
Szövő és kötő
Spódium
110 118 118
—
—
Temesi szesz
195
600 650 625
Felten
Wernstadti textil
65 55
53
Flóra
—
32
32
Fővárosi sör
120 140 140
Goldberger
144 146 145
Gschwindt
20.25 20.75 20.25
Halkeresk.
85
78 87
Hungária Műtr.
150 155 156
Juta
—
—
80
Jacquard
86
82
Karton
88
10
10 —
Gróf Keglevica
17 17.5
17
Keleti
22 2.4 2.5
Királyautó

S70

u. 111

Királysör
62 65
63
Klein
4 4.5
4
Klotild
—
40
39
Fructus
Győri textil
24 27.5 26.5
Polg. sör
Krausz szesz
45
45
Liget szabat,
17 18.5 17.5
Cukoripar
1700 1770 1750
92 98
Lámpa
96
Auer
755 775 707
Kender
40
55
53
145 155 150
Ostermelfi
150 160 160
Pamut
Gumi
200 220 215
750 800 700
Részv. Szalámi
Vasúti forgalmi 130
—
130
Marosv. Petr.
275 280 278
Georgia
128 147 135
Mezőh. cuk.
14
Interrexim
15
14
Óceán
16.25 17.5
17
Olajipar
17 __
17
Pannónia sör
38 40
Phöbus
40
22
~~~
Püspöki
22
Royal-szálló
Schwartzer
Star film
9 9.5
Lukácsfürdő
9
25
30
Szikra
30
1575 1700 1635
Stummer
285 295 290
Szegedi Kender
92 100
Telefon
98
Temesi sör
_
30
Tokaji bor
30
25
—
25
Török
Turul Budapest
_
40
Unió szinház
39
3.75
4 3.75
Szolnoki
—
75
Vasm. Vili.
75
Vili. Pezsgő
55
55
—
Wander
16
16
—
Zagyvapálfai
12
12
Hangya
17
19
18

Elővételi fogok t
Kasszanap október 23.

IRITZ REZSÖNÉ

divatterme

Somogyi-u. 12., földszint
Elvállal legújabb modell szerinti francia és
angol koszíü nőket és ruhákat jutányos áron.

;

Részvénytársaság j

flöktejcsarnoka.

s

Szeged, Széchenyi-tér 0. szám.

Malomsoky
Nemzeti fa
Licütig
Óta
Rézbányái
Szlavónia
Nasici
Viktória botor
Zabolai
Zentai
Thék gyár
Hitelfa

OTT VÁSÁROLJON
ahol a legnagyobb a forgalom, mert ott mindig I-rendü jó árut kaphat.
Álljez különösen a tea-vajra, amelynek kilóját 70.000 koronáért árusítja a

é

a Gummi és Bőriparban

01.

90 103 95
25.5 27 27
Balvárosi
6.75
7 6.75
Közlekedést vállalatok i
Lipótvárosi
6.5
7
7 Adria
53 55 54
1020
Kőbányai Tak.
10.5 - 10 Atlantica
31
33 31
15 17.5
Egy. Bpest Főv
—
80 85 84 Közúti Vasút
7
7
50 55
Magyar Alt. Tak. 1GO 102 102Városi
125 140 135
63 65
Moktár
—
152 158 157Bur
—
—
245 255
—
2550 2700 2690 Déli Vasút
Pesti Hazai
—
—
50.5 51.5
3
2.9
3
MFTR
165 190
Biztosítók:
120 136
Levante
5000 6000 5800 Miskolci villamoa 100
Első M. Bizt.
110 faipari vállalatoki
122 140 140Nova
Pondéra
2 2.3 2.2
114 124 123 Merkurfa
70 75 73 Államvasút
16 16.5
16
lés
431 440 435 Cserző
1300 1500 1500 Tröszt
2 2.3 22
Pannónia B.
146 158 157 Dunaharaszti
14
14
15
Egyesült fa
Vatmüvek ét gépgyárak:
—
14
14
Fornir
Malmok t
67ü 680 680
Guttmann
89
— 89
Brodi vagon
—
42 44 42 Hazai fa
100
100
35
37 35 Back-malom
Coburg
—
9.5
9
112 118 118Honi fa
4 — 4 Borsod-misk.
Corvin gép
23 27 26.5
28.5 33 32 Körösbányai
Csáky
1111.25 11 Concordia
12
13
11
70
— 70 Kronberger
124 130 125B.-csabai
Gazd. Gépgyár
38
40 38
96 103 101 Lignum
I. bpesti gm.
5 - 5
Fábián
—
8
8
29 30 29 Amerikai
715 760 750Törökszentm.
'fagyver
—
3
3
53 56 54 Erdő
Fómkeresk.
24
25 23 Gizella
27
25
—
72 80 79 Magyar Lloyd
Hunpária
Franki
115 120 114

minden

A swrkeaztésért ideiglenesen felelős: FRANK JÓZSEF.
Kiadótulajdonos: Oéimagyarorsxág Hirlap- éa Nyomás
vállalat R.-T.
Nyomatott a Délmagyarország Hirlap- te NyomA?vállalaf R.-T. könyvnyomdájában, Szeged.

Irányzat. A tőzsde a várakozásnak megfelelően szilárdan indult a tegnapi pénzügyi értekezlet után. Kezdetben ugyan vontatott volt az üzletmenet, de az intervenciós vásárlásokra a kontremin fedezéshez kezdett
és a p Í 3 C megélénkült. Zárlatig nemcsak a hétfői árveszteség térült meg, hanem ezenfelül ecyes esetekben
egy-két százalékos áremelkedés állott be. Elvétve
12—15 százalékos áremelkedés is fordult elő a hétfői
zárlathoz viszonyítva. A tőzsdeidő végén az irányzat
szilárd.

a

Mai legalacsonyabb ( U legmagawbb (1L)

vissza és a károsodást térit«ék meg. Amennyiben 20-ig az illetők Szegeden a Széchenyi-téri
törvényszék portásáná! nem jelentkeznek, ugy
ellenük az eladásból és a járlatból folyóan a
törvényes lépések megindi tatnak. Aki a fenti
személyleirások folytán az illetők nyomára vezet,
egymillió korona jutalomban részesüL
^

ferménvtósade. A keddi terménytőzsdén az irányzat szilárd volt, a buza és a rozs 25oo koronával
drágult. A forgalom élénk, azonban pénzszűke érezhető volt a piacon.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
4375—4425, egyéb 435U—4400, 78 kg.-os tiszavidéki
buza 4475 -4500, egvéb 4450—4475, rozs 42004250, takarmányárpa 3800—3900, sörárpa 4600-4800,
zab 3500-3650 tengert 3750—3850, repce 64U0- 6600,
korpa 2100 2200.

Mindenfajta élő tiszai halak nagy mennyiségben
mérsékelt áron kerülnek eladásra szerdán reggeltől
minden nap. Keszeg kilogramonkint 10.000 korona
a Rudolf-téri h a l c s a r n o k b a n . 4is

T I
W " " W T 1 7 ' f ^ F V T i * n n TO1 az ítélőképessége, ha azt hiszi,
• T j H A ^w
T i ^ ^ P ^ l A T j •
•
hogy bárhol g előnyösebben
vásárolhat

készpénzért, mint „zttósre

Fodor István cégrnél, Attila-utca O. alatt

SZBOBD

—

APROHIRDETESEK

—

J

Kifutoflu azonnal felvétetik. Kilvária-utca 32 számú
füszerüzletben.
Utazót irodák lát< ;aiására
Székeres írógép
2
chenyi-tér 8.

Ebben a rovatban egy 10 szavas hirdetés amelyet a ,Szeged'-en
H r t l m é o k é l i s e g e d l n a p i l a p ktidl, Osszeten OOOO k o r o n á b a k e r ü l . Tli szónál nagyobb hir-

detés 20 B Z Ó Í R 12000 korona és minden tovAbbl megkezdeti 10 szó
további 8000 korona. Apróhirdetéseket a .Szeged" kiadóhivatala
(Deák Ferenc-utca 2) fogad el. Jeligés hirdetés 3000 koronával drá-

gább. A s apröhlrdetitaek d i j a elOre

Apróhirdetések a
SZEGED
kiadóhivatalán (Deák Ferenc-u. 2.) kívül az alábbi
helyeken adhatók fel:
Saitópavillon Dugonics-tér,
Sajtópavillon Nagy ártézikutnál, Nemzeti Sajtóvállalat könyv- és papirker.
Kárász-u. 3., Thália könyvés papirker. Kárász-u. 11,
özv. Schwarz Jakabné dohánytőzsde Kárász-u. 1.,
Pető Ernő áll. sorsjegy fő
elárusító és dohánytőzsde
Széchenyi-tér 3., Barna
Béla dohánytőzsde Széchenyi-tér 9. (Zsótér ház), ,
Lázár Lajos könyvkereskedése Feketesas-u. 17.,í
Nagy Mihály könyvkeres- i
kedése Takaréktár-u. 1., I
özv. Fischer Miksáné dohánytőzsde Takaréktár-u.
&, Közúti hidfői dohánytőzsde (szegedi oldal),
Guttmann és Leipzicher
csemege- és füszerüilet
Boldogasszony-sugárut 1.,
Magyar Hirdető Iroda szegedi fiókja Iskola-u. 20.

flzetendO.

Az alábbi jeligés levelek a
kiadóhivatalban átvehetők:
.Gabona", .Medikus*, „Árva leány*, .777*, „Baba*.
„Fátum", „Csendes lakó".
.Azonnal", .Elsőrendű",
.Biztos üzlet".

felvétetik.
Délmagyarország - nyomda
Pefőfi Sándor-sugárut 1.

Alléét keres t
Intelligens, jó megjelenésű
fiatal asszony ajánlkozik
üzletbe kiszolgálónönek.
.Szerény* jeligére.
Fiatal leány ajánl kőzik házhoz kézimunkát, fehérnemű
javítást és stoppolást csinál, 25 ezer és koszt. Zrínyi-utca 2.

Horgolónők filé aiourozók,
] stoppolók és gobelinezők
felvétetnek Radó Ilonkánál
f Szeged, Római-körut 10
. szám. Jelentkezni csütörtöH kön 7—3-ig, pénteken
' 7—12-ig.

Uj női divatterem!

»

Több évi gyakorlatommal a Kertész-szalonból
kiléptem és Rákóczi-utca 13. szám alatt (emelet) női
divattermet nyitottam. Legújabb divat szerint készítek
ízléses kosztümöket és köpenyeket. Tisztviselőknek
árkedvezmény. Tanulóleányok Jelvétetnek.
306
Teljes tisztelettel C s o n k a IstvAn angol női szabó.

LmWékután RobítSök ÓS
Tárcánál

mert ez szebb

obb és n e m

.Í
drágább,
I a l o d H a l , m int a készcipő. Párisi divatlapunk
megérkezett. Kézi gyártmányú gyermekcipőink olcsók 354

M

odern bérpalotái, EjjSE

családi házal beköltözhető lakással, házhelyeket, föld- és azőlSblrtokokat, berendezett
üzleteket, lakásokat stb. a nagyrabecsült eladók és '
vevők megelégedésére rövid idő alatt mindenkor előnyösen közvetít D f f c V I D oraz. Ing. forg. irodája
Szeged, Kossuth Lajos-sugárul 9 143Telefon 10—42.

Edes must
állandóan
kapható
OEIONEB JÓZSEFNÉL
F o d o r - u t c a 7. sz,-

Tanalöt keres:

Helyiség 1

Ligeti Olga női kalapszalonjában tanulóleányok fel*
vétetnek. Petőfi-utca 8.
Tanoncok fizetéssel felvétetnek bádogos, vízvezeték és csatornázási szakmára. Fekete Nándor, Kossuth Lajos-sugárut 25. Telefon : 10-72.
Müszerésztanonc magas fizetéssel felvétetik. Irőgép
RT, Széchenyi tér 8. 2

Műhelynek, raktárnak, száraz, világos helyiségek novembertől bérbea* ók. Vadász-utca 4.
1

Botor 1
Hálószoba berendezés,
székek, asztal jutányosán
eladók. Zákány-utca 52.
Gaál.
2

Ipari m á n k a t
ízléses női kalapok, alakitások olcsón készülnek
Stern Sára, Korona-u. 29. 2
Óráját, ékszereit javittassa Babós Árpád specialista órás műhelyében Oroszlán-utca 6. 9

Lakás t

Szoba, konyhás lakás gyerÁllást n y e r :
mektelen házaspárnak
Fodor, K'gyó-utca 6, rövid- azonnal kiadó. Újszeged,
áru nagykereskedő ügyes
Középfasor 53.
kifutót fizetéssel felvesz. 2
Újságkihordók reggel 5- I Bútorozott lakást
töl 7-ig való ujságkihordásra havi 200 ezer ! Bútorozott szoba azonnal
koronáért felvétetnek a { kiadó. Földszint, Marko.Szeged" kiadóhivatalá- vi vits Iván-utca 2.
ban, Deák Ferenc-u. 2
Bútorozott szoba azonnal
Nagyobb kötő- és varró- i kiadó. Házaspár is igéleányok felvétetnek Ariadné . nyelheti. Szentháromságkötszövógyár Rigó u. 38. 2 1 utca 35.

327

! National ellenőrző
pénztárak részére

vezérképviselő
kerestetik.

1924 október 8.

I

Kalapot, nőit, férfit mindé*
színre fest, formáz. Kalapipar, Napló-ház.
9
Pénz:
Haszonrészesedéshez hat
milliót keresek ipari vállalathoz. Hirdető Iroda, Iskola-utca 20.

13—33
a SZEGED telefonszáma.

Kereslet i
Ivtlsl bármily mennyi-

ségben, férfiruhát, fehér
neműt a legmagasabb
árban veszek. Weisaenberg, Szeged, Attila-u 8.
<eresek megvételre: Egy
Arany János munkái, 1
Vörösmarthy munkái, 1
Révai-lexikon I-XVI. kötet, 1 Századok Legendái
kötve, vagy füzetenkint.
Nagy Mihály könyvkereskedésében, Szeged, Takiréktár-utca 1.

Kínálat i
Zománcedények legnagyobb választékban Kohn
edényüzlet, Tisza Lajoskörut 5->.
5
Kiválóan szép rózsaburgonya Szuliknál, Vidra-u.
6. sz.
Zománcedények gyönyörű
választékban Szántó József
áruházában, hatósági huscsarnok mellett kaphatók 10

Kfllőnffliflk 1
Yalasztasi malacok eladók.
OsztrovBzky-utca fi.

Egy hold iukoricaszar es
tök eladó. Sándor-utca
64. sz.

f. hó 9-én, csütörtökön

d. e. 9—12 vagy d. u. 3—6 óra között
igazgatónknál, Purt Ernő urnái a Kassszállodában bemutatkozni.

b.,0 J Nato
inal Cask Bepter Co.

Ezüst dísztárgyak, nászajándékok, órák, ékszerek
legolcsóbbak Bokor ékszerésznél, Kelemen-utca. 7
Nagy bdák Kohn Jenő
zománcedényüzletében eladók Tisza L.-körut 55. 1
Téli burgonyát addig ne
vegyen, még Lévaynál té
lirevaló készletét meg nem
tekinti.
1
Csabagyöngye i eves gyökeres eladó. Ipar-utca 16.,
félemelet.
Varrógép, fürdőkád, óra,
Íróasztal, székek eladók
Pacsirta-utca 11. Albert.
Fiatal igás kancaló, fejős,
hasas simentháli tehén és
ennek 5 hónapos üsző fia,
3 darab nagy magló (friőr)
eladó. Zerge-utca 5. Tíz
holdas bérlet átadó.

Szegedi

legolcsóbban
kapható
Bach Jenő és Testvére

a szegedi légszesz-koksz ki árólagos elárusítóinál, Szent

Füszerkereskedőknek
kik tűzifa árusítással foglalkoznak,

7

hitelt nyújt
TŐRTEE.7
fakereskedő
Felsővdroson:
Alsóvároson

jánOS

Telefon 11
Háló- és Sajka-utca sarok.
: Bécsi körút 34. szám.

Gyártelep: Béke-utca ÍO.

cégnél,
István-tér 12. Telefon 126. I

Kárpitos és diszitő ipar!
Schimmerling József

i .Iragjggfl

Szeged, Arany János-utca 4. szám.
Telefon 3-81. - O T T O M A N O K
állandó nagy raktára. ÁTALAKITÁ- i
SOK és javítások jutányosán ké- Il í
szülnek.
78 i

SZEGED.

Jfjl

B

1

Telefonszm: 473.

Tisztelettel értesíteni a L csónaktulajdonosokat, hogy

m

71

CSÓNAKOK TELI GARAGIROZASA

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

Előjegyzések a gyártelepen és a tiszai csónakkikötőben eszközöltetnek

SZEGED

szegedi székhellyel

Mindazon urak, akik eziránt érdeklődéssel viseltetnek, szíveskedjenek

Árverési hirdetmény. Alulírott kir. közjegyző közhírré teszi, hogy Péter
Samu budapesti lakosnál
kézizálogként lekötött következő
ingóságok és
pedig: tizennégy darab
régi perzsaszőnyeg, egy
darab nevesebb művészektől származó festmény,
szobor, antik óra és műtárgyak közjegyzői irodámban 1924 október hó 9-én
délután 3 órakor nyilvános
árverésen eladatni fog. —
S/eged, 1924 októb r hó
7-én. Dr. Jedlicska Béla
kir. közjegyző.

KÍGYÓ-UTCA

5. SZÁM
T21

Fuvarozást
legolcsóbban vállal
x

Törtely
Bécsi-körut 34.

János
491

Telefon 11.

