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Szeged, 1924 október 16, CSÜTÖRTÖK.

A csillagok leánya.
Vasárnap reggel 6 óra 35 perckor a Z. R.
III. jelzésű Zeppelin-rendszerű léghajó felszállott a Bodeni-tó partján fekvő Friedrichshafenben és szerdán hajnalban 2 óra 20 perckor
megérkezett Amerikába. Noha az Aiori szigetektől nyugatra hevts viharral kezdett megküzdenie, nem egészen 68 őre alatt, vagyis óránkint átlagosan 118 kilométer sebességgel lette
meg a 8000 kilométer utat, mely az érkezési
állomást kiindulási pontjától elválasztja. Amerikában lelkesedő tömegek várták az éjjeli órákb»n a német tudásnak és technikának est sz
alkotását, amely a mai naptói a jóvátételi rendelkezések értelmében amerikai tulajdonba ment
át. A léghajó, amely eddig Zeppelin nevét viselte, uj nevet kap odaát: Csillagok leánya.

|

De vele jár az emberi haladással, hogy
minden gyönyörűségébe űiömcsöppnek is kell
vegyülni. A napok alatt, míg a Csillagok
leánya az óceán fölölt szelte a viharos októberi levegőt és megétkezett ix amerikai partokra, a francia sajtó vásári macskazajjal akarta
túlharsogni a motorok túgó zenéjét. A franqg*
sajtó kórusban harsogja, hogy a Z. R. III. leszállításával Németország eleget tett Amerikával szemben vállalt jóvátételi kötelezettségének,
most tehát már le kell bontani a frieárichshofeni
léghajógyárat és repülőtelepet. A Zeppelinek
hadicélokra is alkalmasak, Németországnak
nem szabad alkalmat adni, hogy háborúra
készülődjék, meg kel! tehát akadályozni a légi
óriások további előállítását. Az ember érdekét
a franciák szembehelyezik Franciaország biztonságával, vagy legalább is azzal, sminek nevében el akarják fojtani egy nagy népnek minden életlehetőségé'. Ugy cselekszenek, mintha
rejteti fegyverek után kutatnának és mintha
bizony sxázhusz és százötven méter hosszúságú
léghajókat titokban is lehetne előállítani és el
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lehetne rejteni csűrökben, pajtákban, vagy barlangok fenekén.
Igaz, bogy a Zeppelinek éppen ugy, mint a
technikának és tudásnak számtalan más alkotásé, n báboru alatt a pusztításnak és rombolásnak a művét szolgálták. De ennek a pusztításnak és rombolásnak az a kicsinyes féltékenység és biztonsági hóbort volt a szülője,
amely a frtneiák mostani eljárásában is megnyilatkozik és amely nem akarja megengedi,
hogy a haladás bármely vívmány* igazán
áldásira váljék sz emberiségnek. ÖS még
a háború előtti időknek a légkörében élnek,
amelytől idegenek az egyetemes emberi érzések és mindaz, ami nem egy szűkre szabott
kötnek az érdekeit szolgálja. De igazuk még
sem lehet. Ha az önzés é* féltékenység halálra
is ítéli a Zeppelinek telepét, az elért eredményeket semmivé tenni nem lehet. Áskálódás,
féltékenykedés és gyűlölködés ellenére is egy
szebb emberi jövőnek hirdetője és záloga az
oceánon átkelt Z. R. III., mo3t már igazán
Csillagok leánya.

Ez a S2űrke, technikai kifejezésekbe foglalt,
csupán számadatokkal tarkázott hiradés az embeii ak*rás hőskölteményének egy ujabb és
büszke fejezete, amely egészen uj lehetőségeket
nyit meg a kontinensek közötti öisteköt etések
terén. Kolumbus hajói 1492 ben hetven nap
alatt jutottak el Pálos kikötőjéből az Antillák
szigetcsoportjáig, az első gőzhajó 1819 ben
huszonhét nap alatt szeite át az Atlanti óceánt,
Országos ellenállást akarnak szervezni.
a modern nagy tengeri óriások ezt az idői
Budapesti tudósítónk jelenti telefonon: A buda- lag közölte a vidéki egyetemekkel és főiskolai
fokozatosan hat napra rövidítették le, most
pedig t i első léghajónak, amely átkelt Európá- pesti egyetemi ifjúság szerdán délután 3 órakor hallgatókkal és hasonló állásfoglalásra szólította
ból Amerikába, három mpra sem volt szüksége. nagygyűlést tartott, amelyen a soproni ügyben a fel őket.
következő határozati javaslatot fogadta el:
Vannak bizonyára sokan, akik azt mondják,
A soproni főiskolások nem akarnak rendet.
„Magyarország nemzeti alapon álló egész ifjúhoev nem a léghajóké, binem a levegőnél nehe- sága teljes szolidaritást vállal a soproni erdő és
Sopronból jelentik: A bányászati és erdészeti
zebb repülőgépeké a jövő, msrt azok jobban bányamérnöki főiskola meg nem alkuvó diákságá- főiskola hallgatói a tegnap esti gyűlésükön elhatádacolhatnak az elemek szeszélyével és az idő- val és ennek jeléül holnap, 16 án az egyetemi és rozták, hogy nem tesznek eleget a rektor ama feljárás viszontagságaival. Lehet, sőt valószínű, főiskolát előadásokon nem jelennek meg. Egyben hívásának, hogy jelentkezzenek ma esti 6 óráig a
hogy nekik van igazuk. Repülőgépek már két megbízta az ifjúsági szövetségek vezetőit, hogy főiskolán, egyben nem irják alá az ivet sem,
esztendő előtt is keltek át az oceánon, söt az járjanak el az illetékes tényezőknél, hogy azon amely arra kötelezné őket, hogy az iskola rendeidén két irányban is siketült a földnek teljes akadályok, amelyek lehetetlenné teszik a soproni letei ellen nem vétenek. Elhatározásukat bejelentetifjúság részvételét az előadásokon, hárittassanak
a főiskola tanácsának, amely ugy határozott,
körüirepűlése. Ezek a repülőgépek azonb n ut- á el, mert minden magyar diák legfőbb vágya, hogy ték
hogy holnaptól kezdve ezen félévben nem tartják
jokat mindig csak többszöri megszakítással tet- tökéletesen kiképezve minél hamarabb az ország meg az előadásokat a főiskolán. A soproni keresték meg, mert működési körzetük nem elég nagy szolgálatába állhasson. A nagygyűlés felhatalmazza kedők vezetői felkeresték Simon Elemér főispánt
többezer kilométeres utak megtételére. Első a szövetségek vezetőit, hogy amennyiben tárgya- és felkérték a közvetítésre. A közvetítés eredményeizben történt meg ellenben most, hogy légi lásaik eredményre nem vezetnének, azonnal intéz- ként a főiskola tanácsa csütörtökön esti 6 óráig
alkalmatosság leszállás nélkül, simán tette meg kedjenek a további ellenállás megszervezése ügyé- meghosszabbította a jelentkezés határidejét. Simon
Elemér főispán holnap délelőttre magához kérette
az utat az európai kontinens derekáról az ame- ben*
Ezen határozati javaslatot a nagygyűlés távirati- a főiskolai hallgatók vezetőit
rikai partokig. Az a harminckét ember —
huszonhat német és hat amerikai —, aki a
Csillagok leánya „fedélzetén" élte át az óceán
átrepü ésének feledhetetlen hatvannyolc óráját,
bízvást elmondhatja magáról, hogy az emberi
Washingtonból jelentik: Amikor a Z. R. III. Coolidge elnök üdvözölte szikratávíró utján.
baladás egyik nagy eseményének volt a szemLaghorfer felett feltűnt, a léghajó benzinkész- Pár pillanat múlva a léghajó kikötött. A kitanuja és részese.
Az eredmény csupán technikai jellegű, az letének fele ekkor még meg volt. Washington kötés hajnali 3 óra 11 perckor történt. A légigaz. De mégis, ez?el az eredménnyel szemben felett a német lobogót tűzte ki, majd az ut hajónak sikeres utazása az amerikai társadalom
pillanatnyilag el kell törpülni a parlamentek utolsó szakaszán amerikai repülők szálltak fel i minden rétegében, de különösen a hadikicsinyes veszekedéseinek, a tőzsdei árfolyadíszkíséret gyanáni. Washingtoni jelentés sze- f tengerészek között osztatlan nagy lelkesedést
mok mesterséges felhajtásának, vagy leszorítárint
dr. Eckenert, a léghajó vezetőjét elsőnek £ keltett.
sának, az üzleti féltékenységnek, mert ami most
történt a levegőben, az nem egjresekre, nem
az egyeseknek, az érdekelteknek kisebb vagy
nagyobb csoportjára, hsnem m*gára az emberre
tartozik, arra az emberre, &ki kovaszilánkokból
Budapest, október 15. (Sóját tudósítónk telefon- ? A párisi követi állást egyelőre nem töltik be.
készítette az első szerszámot magának, freskókjelentése.) Bizonyos politikai körök felvetették
kal ékesítette a kőkorszak barlangi skásait, azt a kombinációt, hogy a külügyi tárca veze- Kormányzói kézirat Nagyatádi l e m o n d á s á r ó l .
hatalma alá kényszerifette az állatot, meg- tését báró Korányi Frigyes pénzügyminiszter
A hivatalos lap csütörtöki számában megtanulta alkalmazni a gőzt és villamosságot és fogja átvenni. Ma feltétlenül hitelt érdemlő jelenik az a kormányzói kézirat, amely fölmenti
pillanatok alatt a távolba tudja sugároztatni helyről ugy értesülünk, hogy az illetékes fak- Nagyatádit tárcájától és egyben bejelenti, hogy
hangjának erejét és értelmiségének megnyilat- torok véglegesen döntöttek ebben a kérdésben .továbbra is számit a haza érdekében szolgákozásit.
és Korányinak külügyminiszterré való kinevezése latára." A kormányzó Bethlent bizta meg a
Ebben az esetben a német energia és a né- a miniszterelnök óhajára a közeljövőben várható. földmivelésügyi tárci vezetésével.
met tudás volt az, amely egy aranybetűs sort
irt be az emberi haladásnak évezredes nagy
kódexébe. Ezt az érdemet még az ellenségek
sem vitathatják el a legyőzőit, de élő és élniPáris, oktébtr 15. Anatcle Frsrce özvegyélett Párisba szállítják, ahol valamelyik közakaró Németországtól. Az amerikaiaknak forhtz CJ önével érkeznek a részvéttávira fok. Douépületben, vslószinűleg sz Invalidusok
templomailag Joguk lehet hozzá, hogy uj névre kemergue elnök a trsrcla nemzet, Herriot mi- J mában, ahol Napokon airja van, ravatalozzák
reszteljék a Fíkdrichsbafenben megszületett
niszterels ök pedig a koimíny nevébsn fejezte * fel. A temetés pénteken, vagy szombaton leszt
léghajót, rz alkotásnak az érdeme azért nem
ki részvétét.
amelyen a kormány, valamint a? Akadémia
lesz elválasztható annak a Zeppelinnek a nevétől, aki számtalan habikor után makacs köAz Pzvegy kívánságára némi változásokat
tagjai teljes számban részt vesznek. A költőt
vetkezetességgel jüvisoita, tökéletesítette találeszközölnek azon intézkedéseken, amelyeket a ideiglenesen valamelyik párisi temetőbe helyemányát, mig csak a mai eredményt el nem
koimány a timetétre vonatkozólag már meg- lik nyugalomra, majd később a Pan'heonba
érte, amelyet ö már meg nem érhetett.
állapított. A holttestet ketenai tiszteletadás melkerül a nemzet nagyjai közé.

A budapesti egyetemi ifjúság szolidaritást vállal a soproniakkal.

Coolidge elnök üdvözölte elsőnek az Amerikába érkezett Zeppelint.

Korányit legközelebb kinevezik külügyminiszterré.

Pénteken vagy szombaton temetik el Anatole Franceot.
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A közigazgatási bizottság októberi ü
Szeged, október

15. [(Saját tudósítónktól.) A

város közigazgatási bizottsága szerdán délután
négy órakor tartotta a városháza bizottsági termében dr. Aigner Károly főispán elnökletével októberi rendes ülését. A főispán az ülés megnyitása
után meleghangú beszédben parentálta el Regdon
Geyza műszaki főtanácsost, a közigazgatási bizottság elhunyt tagját. A bizottság Villányi Ármin
műszaki tanácsos indítványára elhatározta, hogy
Regdon Geyza érdemeit jegyzőkönyvileg örökíti meg.
A főispán ezután bejelentte, hogy Alexander
Lajos állategészségügyi főfelügyelő nyugalombavonulásával megüresedett állását a földmüvelésügyi miniszter //így/József állategészségügyi főfelügyelővel töltötte be. Ezután dr. Pávó Ferenc
aljegyző felolvasta a polgármester havi jelentését,

majd beterjesztette az útalap aranykoronás költ-

ségvetését,

amely

szerint a törvényhatósági utak

jókarbantartására és uj utak építésére a jövő évben 220.000 aranykorona fordítható. A jelentéseket
a bizottság egyhangúlag tudomásul vette.
Az előljárósági ügyek és az árvaszék jelentésé-

nek előterjesztése után a főorvosi

hivatal veze-

tője számolt be a város egészségügyi viszonyairól. Jelentése szerint a város egészségügyi viszonyai általábann kedvezően állanak. A tüdővészes elhalálozások száma is csökkent. Szeptemberben mindössze tiz ember halt meg tüdővészben az augusztusi 21 és a juliusi 36 halálesettel
szemben. A jelentést hozzászólás nélkül tudomásul vették.
Ezután dr. Bottka Sándor rendőrfőtanácsos terjesztette elő a szegedi rendőrkapitányság mult
havi működéséről szóló jelentését, amely a következő szakasszal záródik:
„Bár gazdasági helyzetünk az elmúlt hónapban

nem javult, mégis

munkabérmozgalom az elmúlt

a pékiparosok érvei előtt, kívánságukat ugyan
csak részben teljesítette, de engedékenysége
hó folyamán nem volt. Az aranyparitásról szó következtében a szép fejlődésnek indult üzem
volt ugyan egyes szakcsoportok gyűlésein, de
egészen jelentéktelen in ézménnyé zsugorodott
mert a piaci árak az aranyparitást jóval felülmúlöisze. A polgármester ugyanis a pékiparosok
ják, a munkásság céltalannak látta az ilyen irányú
kívánságára megtiltotta a kenyérüzem vezetőjébérmozgalom meginditását".
nek péksütemények gyártását és elrendelte, hogy
A rendőrfőtanácsos jelentéséhez dr. Pap Róa kenyérüzem a jövőben csak abból a lisztből
bert szólalt fel. Megkérdezte a kapitányság vezekészíthet kenyeret, amelyet a közélelmezési mitőjét, hogy igaz-e az a hir, amely szerint a szegedi rendőrség nem állit ki útlevelet azok szá- niszter utal ki a szegedi ellátatlanok számára.
mára, akik a numerus clausus miatt Magyaror- (Abban az időben már csak a város hivatalos
szágon nem tanulhatnak és igy kénytelenek len- szegényei élvezték ezt a kedvezményt.) A kenének külföldi egyetemeken folytatni tanulmá- nyérüzem redukálásának természetesen az volt
nyaikat ?
az első következménye, hogy a szabadforgalmu
Dr. Bottka Sándor válaszolt a felszólalásra. Kikenyér ára, úgyszintén a péksütemény ára
jelentette, hogy a hir nem felel meg ilyen formá- máról- holnapra felemelkedett.
ban a valóságnak; a szegedi rendőrség útlevélosztályában ilyen szempontok nem jöhetnek figye- A pékiparosok azonban — ugylátszik —
nincsenek még mindig megelégedve első erélőmbe.
lyes akciójuk jelentékeny eredményével, a telVA választ ugy dr. Pap Róbert, mint a közigazgatási bizottság megnyugvással vette tudomásul. jesen ártalmatlan kenyérüzem teljes beszüntetését követelik. A város „kenyergyára" nem
Az ügyészség, a pénzügyigazgatóság és a tanfelügyelőség után Villányi Ármin terjesztette elő
jelent ugyan már konkurrenciát egyetlen S2egedi
az államépitészeti hivatal működéséről szóló jelenpékiparos számára sem, mert hiszen mindössze
tését. Bejelentette, hogy Regdon Geyza elhalálohárom segéddel dolgojza fel azt a napi 10—12
zásának hírére a kereskedelmi miniszter táviratilag mázsa kenyérlisztet, amely a városi szegényház,
őt bízta meg az államépitészeti hivatal vezetésevei.a közkórház és az árvaház kenyérszükségletéIsmerteti ezután Jásznagykunszolnok vármegye köznek biztosítására kell és amelyből kitelik a váigazgatási bizottságának azt a kormányhoz intézett
ros
igazolt szegényeinek néhány dekás napi
felterjesztését, amelyben az utalapok részére kedkenyéradagja — de azért kellemetlenül érzik
vezményes Pénzintézeti Központi kölcsön kieszközmégis magukat azok a pékiparosok, akik még
lését kéri. Villányi Ármin javasolja, hogy Szeged
mindig hisznek az égig növekedő, végtelen
város törvényhatósági bizottsága is intézzen hasonló
szellemű feliratot a kormányhoz. A bizottság dr.
drágaságban, kellemetlenül érzik magukat, amiCserő Ede, dr. Somogyi Szilveszter és dr. Pap kor vevőik drágáivá a barna kenyér 4500 koRóbert felszólalása után egyhangúlag elfogadta a
ronás árát, arra hivatkoznak, hogy a városi
javaslatot.
kenyérüzem háromezernyolcszáz koronáért áruA közigazgatási bizottság ülése Hegyi József
sítja a barna kenyeret. Igaz, hogy csak akkor
állategészségügyi főfelügyelő jelentésének tudomásul
árusítja, ha a szegények és a városi intézmévétele után véget ért.
nyek ellátása után marad valamennyi barna
kenyér raktáron.

A szegedi pékiparosok akciója a városi kenyérüzeni ellen.
Az összezsugorított kenyérgyár teljes megszüntetését követelik.
szüntetését követelik. Arra hivatkoznak, hogy a
kedvezőbb termelési feltételekkel dolgozó városi
üzem veszedelmes konkurrenciát jelent számukra
és veszélyezteti a súlyos adóterhek alatt nyögő
kisiparosok exisztenciáját.
A pékiparosok mozgalma egyébként nem uj
keletű. Már évekkel ezelőtt akciót indítottak a
város kenyérüreme ellen, amikor a kormány
erősen redukálta a hatósági lisztellátás mértékét. Hangos küldöttségek jártak a polgármesternél, hivatkoztak a város híres és régi pékiparára, amely a hatóság konkurrenciája miatt
előbb utóbb csődbe jut. Hivatkoztak arra, hogy
a kormány a szabad versenyt minden vonalon
helyreállította már, nincs tehát semmi szükség
A husiparosok mozgalmának kudarca után többet a városi kenyérüzem fentartására és igy
most a szegedi pékiparosok mozdultak meg ha- a lehető legerélyesebben követelték annak hasonló célból. A város által fenartott és szinte ladéktalan beszüntetését.
A polgármester kénytelen, kelletlen meghajolt
észrevétlenül működő hatósági péküzem meg-

Szeged, október 15. (Saját tudósitónktóL) A
szegedi husiparosok — mint ismeretes — a
közelmúltban széleskörű mozgalmat indítottak
a város által fentartott hatósági húsüzem beszün etéseért. Mozgalmuk azonban teljes kudarccal végződött, mert az illetékes hatóságok, sőt
maga a kereskedelmi miniszter is — a husiparosok egészen odáig vitték a dolgot — elismerte, hogy Szegeden a fogyasztó közönség
szempontjából nagy szükség van a hatósági
húsüzem fentartására és az árak tulhajtásának
megakadályozása szempontjából, megszüntetéséről tehát mindaddig beszélni sem lehet, amig
a normális gazdasági élet nem áll helyre és a
természetes verseny szolgál majd árszabá yozóul.

Furcsa népség.
Irta: Réti Ödön.

(17)

Julcsa néni összecsapta kezeit, arca egyetlen nagy mosollyá változott s e mosolyból
mint egy napsütötte nyári felhőből eső szitált, könnyek peregtek.
— Fiú . . . Istenem . . . na de ilyet I
Átölelte Kapolcsyl és cuppanós csókokat
nyomott az arcára.
— Hát ezért nem jöttek felénk . . . el sem
tudtuk k é p z e l n i . . .
— Ezért — felelt Kapolcsy.
Jöttek a fiuk is, egyenként
szállingózva:
Tuskó, Hajashi, Zsiráf, Bite. összenéztek és
nevettek, a fejüket rázták és bizonyos tisztelettel néztek barátjukra.
Ki hitte volna ? No ez derék dolog. Lefőztél bennünket. Fiú ? Remélem, nem az apjára
ütött ? Még nem hegedül ? Most mit fest ?
Ecetbe, vagy olajba? Melyek a kedvenc színei?...
Tuskó néhány vonással egy pólyásbabát
rajzolt a falra, hosszú orrot rajzolt neki és
aláírta: Ifjú Csőrffy Pijyú.
Julcsa néni sört hozatott, ittak a j ó hírre, a
gyermek egészségére, a közeli viszontlátásra,
mindenre. V i d á m hangulatban búcsúztak egymástól.
Kapolcsy nagy lépésekkel sietett hazafelé,
szíve zúgott a boldogságtól, amint közeledett
otthonához . . .
— Mi ez ? — kérdezte magától megdöb-

benéssel, mikor az udvaron
végighaladva,
szobájuk elé ért. Este volt, mindenütt égett,
csupán az 6 ablakuk állt sötétben, mint egy
komor, behunyt szemű ember. Haragra lobbant. Benyitott.
— Oliva I — Senki nem felelt. — Bizonyosan Kruspérnénál vannak — gondolta.
Lámpát gyújtott s körülnézett. Kínzó nyugtalanság vett rajt erőt. A bölcső — Kruspérné
ajándéka — üresen állt. Ruhadarabok feküdtek a földön szerte-széjjel, hegedűje az ágyra
dobva. Miként kerül ez ide ? Hol a tokja ?
Lépéseket hallott, hátrafordult. Kruspérné állt
az ajtóban. A kezében egy csomag.
Kapolcsy fellélekzett.
— Ott benn vannak?
Hangjából kiérzett a neheztelés.
— Kicsoda ? Nálam ?
Csodálkozva nézett körűi.
— Hol vannak?
Szívük mélyéig megdöbbenve, kérdőleg nézlek egymásra.
— En benn jártam a városban — szólt
Kruspérné tűnődve, halkan, — egy kis apróságot vettem — meglóbálta a csomagot, az
asztalra tette s gondolkozva, fejét rázva, bontogatni kezdte.
Kapolcsy lehajtott fővel állt és nézte.
Egy főkötő, az öklére ráhúzva mutatta Kapolcsynak. Aztán szalagok és egy bádog csergető kerUlt elő.
— Ej ez a lány, hogy nem tud békén maradni — szólt és megcsörgette a csergetőt.

Szegeden hetvenkét pékmester dolgozife. Szerény véleményünk szerint ilyen nagy pékiparban a három segéddel és erősen redukált
üzemmel dolgozó városi .kenyérgyár" nem is
vehető figyelembe. Annyi azonban bizonyos,
hogy árszabályozó szempontból szükség van az
üzem fentartására, söt hibának tartjuk a polgármester részéről azt az engedékenységet, a
melynek következtében a város kenyérüzeme
annyira összezsugorodott.
Belső kölcsönt bocsájt ki a francia kormány.
Páris, október 15. A Journal értesülése szerint
a kormány egy hónapon belül öt százalékos
belső kölcsönt fog kiadni. A kölcsön nagyságát
még nem á'lapi ották meg, de valószínűleg ket őtöl négymilliárd között fog mozogni, esetleg a
határt meg sem állapítják. Clementel pénzügyminiszter folytatja az Amerikától fölveendő kölcsön tárgyalásait. A Dawes- kölcsön francia
részié1 ére jelentős összeget jegyeztek a francia
banknál.
Megtapogatta a bölcsőt, az ágyat, sóhajtott s
lehajolt a földre, hogy felszedje az elhajigált
ruhákat.
— Istenem — szólt — ez a kicsike inge.
Ijedt szemekkel egymásra pillantottak.
— Talán
hazavitte . . . vagy lelencházba
adta — mondta Kruspérné szomorúan, bizonytalan hangon. — M a j d utána járok én.
Most hirtelen az ablak felé fordultak m i n d
a ketten. Meglátták Oliva ellibbenő kalapját.
— Hála Istennek — sóhajtott fel Kruspérné.
Fáradtan húzta be maga után az ajtót Oliva.
Mély lélekzetet vett, az ajtófélfához támaszkodott.
Kapolcsy odarohant s megragadta a karját.
— Hol van ? Oliva hallgatott.
— D e édes, hova vitte ? — szólt Kruspérné.
Oliva Kruspérné felé fordult.
— Tudja Kruspérné . . . elvittem haza a mamához, jobb dolga van ott n e k i . . .
Kruspérné haragosan vállat vont.
— Na, itt is elfért volna I Milyen kár, —•
folytatta ellágyulva — mégis . . . az úrfi úgy
s z e r e t i . . . és én . . . Milyen szép főkötőt hoztam neki, rózsaszín, meg kék pántlikái, meg
ezt itt ni . . . — c s e r g e t e t t . . .
Oliva megrázkódott. Ijedt oldalpillantása súrolta Kapolcsy arcát, a bölcsői, a c s e r g e t ő t . . .
— Vadállat — szólalt meg Kapolcsy rekedt
hangon — vadállat, lelketlen . . . visszahozza
ide, még ma, ma, azonnal 1 . . .
(Folytatjuk.)
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Egy felborult petróleum-lámpa okozta báró Fejérváry Gézáné halálát
Szeged, október 15. (Saját tudósítónktól.)
Megiria a Szeged, hogy báró Fejérváry Gézáné
az elmúlt hét szombatján Deszken tragikus
körülmények között megégett. Az első híradások
szerint égő cigarettától gyulladt volna lángra a
bárónő ágya és ez okozta volna a borzalmas
tüzhalált. A tragikus haláleset pontos részleteiről
most a következőket jelenti a Szeged munkatársa :
A 81 éves bárónő több mint 15 éve lakója
volt a deszki kastélynak. Ezen idő alatt szinte
szünet nélkül ágyban fekvő beteg volt és nem
mozdult ki szobájából, amely a kastély egy

különálló részén foglalt helyet. Az agg bárónő
egyetlen szórakozása az éneklés volt és ez
okozta tragédiáját. A végzetes este az éjjeli
szekrénye mellett álló kottatartóhoz nyúlt, közben azonban az éjjeli szekrényen levő petróleumlámpát ledöntötte. A bárónő ágya a ráömlő
petróleumtól lángot kapott, ugy hogy az elősiető
komornája képtelen volt a gyorsan terjedő tüzet
eloltani. A közelben levő csendőrök emelték ki
borzalmasan összeégett holttestét az ágyból,
amikor is az egész ágynemű elégett. Az elmúlt
hétfőn temették el Deszken báró Fejérváry
Géiánét a környék óriási részvéte mellett.
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szocialistákkal, mert ba eddig meg is tette,
ebből semmi haszon nem származott ránk.
Hiába, nem jó nagyurakkal egy tálból cseresznyézni. Vérszegény argumentáció az, hogy az
internálásokat az októberi kormány kezdte. A
háborús kormányok kezdték az internálást.
Gyilkosok

járnak

szabadon..

Az elnök ismételten figyelmezteti, hogy térjen a tárgyra, vagy kérje a Ház engedélyét
ahhoz, hogy a naptrenden lévő törvényjavaslattól eltérhessen.
Peidl kérésére erre a Ház az engedélyt megadja.
Peidl Gyula: Magyarországon biró-ítéletekkel gyilkosoknak kimondott emberek szabadon
M M W M M M M V I M M M M M M M M M M M
járnak, mig másrészt csekély bünirt egyesek
hosszú börtönbüntetésüket töltik. A bíróságon
eddig egyenesen guny tárgyává tették, ha a vádlottad arra hivatkoztak, hogy kínzással vették
ki belőlük a beismerést. Ha ezt sióvá tették,
Frohreichet bevitték a soproni ügyészség fogházába.
mindig azt mondották, hogy sértik a bírói
— Bocsásson meg ügyvéd ur, hogy magát is függetlenséget. Egyetlenegy esetnek kellett jönBudapest, október 15. (Saját tudósítónk telefonjelentése.) Részletesen beszámolt a Szeged félrevezettem, de a csalódom érdekében tettem. nie és mingyárt megváltozott a helyzet.
munkatársa tegnap arról, hogy egyhetes izgalPosselt százados reggel 9 kor, még ,mielőtt
Farkas István: És a belögyminis iter nem
mas nyomozás után dr. Frohreích Ernő a kas- bekisétte volna Frohreichet a soproni ügyész- mond le 1
télyban drámai jelenetek között bevallotta, hogy ségre Csornáról, kiment vele Egyedre és ujabb
Peidl Gyula: Hónapok előtt Szilágyi Lajos
ő fojtotta meg Egyedi Arihurt. A beismerő helyszíni szemlét tartott. Autón vitte ki Frohvallomás után, amikor Frohreieh kicsit már reichet Egyedre, aki a kastélyban a mai dél- képviselő ur súlyos támadást intézett a miösszeszedte magát, Posselt századost arra kérte, előtt folyamán pontosan elmondta ugy a vasár- niszterelnök e'len. Azi mondotta, hogy a mibogy felesége előtt is megtehesse vallomását. nap este folytatott beszélgetést, mint a hétfőn niszterelnök ellentétes ki|elentíseket te t egy
volt katona ügyében. A miniszterelnök nemMikor a feleségél, a fiatal gyászruhás asszonyt történt gyilkosságot.
csak nem válaszolt, hanem csapot-papot ittbehívták, Frohreieh hozzáfordult és alig hallDr. Frohreíchí ujtbb töredelmes vallomása hagyott. Ez is csak a felelőtlen kormányzás
ható hangon mondotta:
után egy bérelt autón két szuronyos őr között szempontja lehet.
— Én tettem, bocsáss meg, de érted tettem. Sopronba vitték az Egyedi-kastélyból, ahova
Propper Sándor: Mindent szótöbbséggel inA fiatal asszony könny nélkül, halálsápadtan fél 12-kor érkezett meg.
téznek el.
hallgatta, majd igy felelt:
Dr. Kun László soproni ügyész Frohreích
— Én megbocsájtok neked, mert a család
A miniszterelnök a kormányzó ellen?
beismerő
vallomásáról azt mondotta, hogy ritmártírja vagy.
Peidl Gyula: A kü'földön egy hir cirkulál,
kán
látott
olyan
drámai
jelenetet,
amilyen
az
Ezután az asszony gondoskodott arról, hogy
amely szerint gróf Bethlen István miniszterelnök
a férje rendes ebédet kapjon, amit őrizetbe- volt. Frohreieh sírt, zokogott is egész testében Londonban azt mondotta volna, hogy legfőbb
remegett,
ugy
hogy
valósággal
ápolni
kellett.
vélele óta nélkülözött, mijd arra kérte az
vágya, hogy Horthy Miklós kormányzót a heügyészt, bogy ne vonaton szállítsák urát a törIlletékes körökben az a feltevés, hogy Froh- lyiről eltávolítsa. A miniszterelnök nyilatkozott
vényszék fogházába, hanem két autót hozzanak reieh tettéről okvetlenül tudnia kellett másnak is erről a kérdésről, de nem érdemben, mert
a család költségére.
is. Hir szerint máról holnapra érdekes fordulat kijelentelte, hogy méltóságán alólinak tartja ezzel
Frohreích kihallgatása után csakhamar meg- várható ebben az irányban. A nyomozás terén a dologgal foglalkozni.
érkezett Budapestről dr. Sándor László, Froh- különben újból megkezdik a kutatást abban az
Friedrich István: Halljuk a konkrét vádatI
reieh védőügyvédje. Amikor a terembe lépett, irányban, hogy van-e az Egyedi-családnak
Peidl Gyula: Egyszer már elmondottam, de
szerepe a gyilkosságban.
Frohreieh hozzáfordult és ezeket mondotta:
megismétlem még egyszer. A miniszterelnök azi
mondotta volna Londonban, hogy legfőbb vágya,
Felfüggesztették Gelley körorvost és az egyedi jegyzőt.
hogy Horthy Miklós kormányzót a helyiről elEgyei, október 15. Hivatalosan jelentik: Bila egyedi jegyzőt állásuktól felfüggesztette. távolítsa. (Nagy zaj a baloldalon.)
Egyedi Arthur meggyilkolásának bünügyével Ezzel egyidejűleg az alispán fegyelmi vizsgálaMeskó Zoltán: Én mindent elhiszek.
kapcsolatban Gévay V/olf alispán a rendőrségi tot rendelt ei több hatósági személy ellen, akik
Friedrich István: Ez a politika. (Zaj.)
hullaszemle körül elkövetett súlyos mulasztás a hullaszállitási engedély kiadásánál alapul szolPeidl Gyula: Ha a felelősség alól való kibúvást
miatt Gelley Frigyes szanyi körorvost is Kiss gáló jelentést készítették.
ilyen tudatosan folytatják tovább . . .
Friedrich István: Ez a politika, uraimI
Peidl G y u l a : . . . akkor fisyelmeztetem a nemzetgyűlést és az országot, hogy a közeljövőben
azt is meg fogjuk érni, hogy a kormány a szanálásirt is megtagadja a felelősséget. Akinek a
Budapest, október 15. (Saját tudósítónk tele- hát ez a csatorna ? Ez a csatorna az a politi- politikája annyira csődbe jutóit, mint a miniszterfonjelentise.) A nemzetgyűlés mai ülését bárom- kai is közileti szellem, amelyeta kurzus ötéves elnök uré, annak el kell hagynia a helyét, ha
negyed tizenegy órakor nyitotta meg Scitovszky uralma alatt meghonosított. Vájjon mi inditot- van politikai morál.
Egy hang a szocialistáknál : Internálták a
Béla elnök. Az elnöki jelentések előterjesztése tuk-e meg 1914 ben a háborút, mi dobtunk-e
után felolvasták az interpellációs és indítvány- milliónyi embertömegeket a halál torkába, mi morált.
gazdagodtunk-e meg a háború alatt, mi kapkönyvet.
Peidl Gyula; Lehetetlenség az, hogy TrocElnök jelenti, bogy az interpellációkra a napi- tunk-e különféle címeket, rangokat, mi éheztet- kijjal megbékül a kormány, de Garamival és
rend letárgyalása után, legkésőbb félkettö óra- jük- e a rokkantakat, hadiözvegyeket, hadiárvákat, Lovdszyval nem. Lehetetlenség az, hogy beengea háború áldozatait?
dik ide az orosz követet, de Károlyi Mihályt
kor térnek át.
Meskó Zoltán: Mi nem adóztstjuk-e meg a nem. Isteneknek való színjáték lesz, amikor a
Ezután következik napirend szerint a fővárosi
szovjet követe szovjetcsillaggal, talán vörös
báborus vagyont?
törvényjavaslat folytatólagos tárgyalása.
lobogó alatt felmegy a Várba, hogy megbízóPeidl Gyu!a: Genfben a miniszterelnök a
Mit akar a szociáldemokrata p á r t ? levelét bemutassa.
demokrácia lánglelkű bajnokának csapott fel.
Ugyanakkor azonban egy másik szózat is elFriedrich István: Meg kellett érnünk, hogy a
Peidl Gyula: Mi ellenezzük a háborút és
hangzott, amelyből alkalmunk volt megismerni ellenezzük ma is, mert nem ismerjük el az szocialisták tiltakozzanak.
a fanus-arc másik oldalát Is. Ezt a szózatot ököljog igazát.
Meskó Zoltán: Gratuláljunk a keresztény
Vass József akkori miniszterelnökhelyettes monA szociáldemokrata párt a népjogokért, a nemzeti s!b. kormánynak I
dotta, fcki az egyetemen az ékesszólástan tanáré szabad mozgásért, a szabad sajtóért, általában
Malaslts Géza: Várják már a szovjetcsillagot:
és kalocsai nagyprépost.
a szabadságjogokért küzd és küzd a pro- a szolgák ezüstből, az urak aranyból fogják
Ebben a szózatban azt mondotta Vass József, gtessziv adózásért, szemben a mai erkölcstelen kapni.
bogy sz áüatvilágben eddig ismeretlen állatfaj- adózási rendszerrel. Ezért vagyunk mi patPeidl ezek után magának a törvényjavaslatnak
jal ismerkedtünk meg s ez politikai patkányok kányok. Ha ezt a politikát folytatja tovább a a bírálatára tér át. A javaslat — úgymond —
fajtája, azoki, amelyek a csatornába úsznak. kormány, akkor, amig csak módunkban lesz, üres tákolmány.
Az £kesszólástan tehát — folytatta Peidl — folytatni fogjuk a küzdelmet Küzdünk az ellen
Propper Sándor: Mint minden törvényjavaslat,
jó kezekben van az egyetemen. Ugy látszik a keresztény nem?cti politika ellen, amsly csak melyet idehoznak.
azonban, mintha a genfi miniszterelnöki és a arra alkalmas, hogy az ország minden dolgozó Peidl Gyula a javaslat hosszabb bírálata után
szentgotthárdi minisztcrelnöbelyettesi beszéd emberit meggyengltse.
igy folytatta: A szociáldemokrata párt sem a
között elleatit állna fenn, es azonban csak lát— A miniszterelnök a délivssuii vendéglő- fővárosban, sem az országos politikában nem.
szólagos, mert nincs elleniét, csak megfelelő ben sikiaszáliott ÍÜ egységes polgári frontért törekszik egyeduralomra. Ami az úgynevezett
szereposztás. A miniszterelnök a külföld felé éí kijelentette, hogy a szocialistákkal nem áll vezetést illeti, arról lehet beszélni. De arra
tóté* vallott a kormány nevében a demokráciá- szóba. A fővárosi javaslat is ezt a tendeid&t mégis csak kiváncsiBk vagyunk, hogy a hajó,
hoz val<3 ragaszkodásához, itthon pedig bemu- szolgaija. Köszönettel vesszük tudomásul a melybe bs akarunk szállni, milyen irányba kétatják a kormány gyaf írlcti politikáját. Ha pedig £or»ién'/eInöknek azt a ki jelentét él, hogy nem szül. A polgári ellenzéki párlok mindenekelőtt
patkányok vannak, ke:l cstsornának is itnai. £ü vtlünk szóba. Reméljük, hogy ez egyszar | igyekezzenek tiszta helyzetet teremteni saját
Ezek uián azi kell kérdeznünk, bogy iicl vari jbzinie is lesz és iényleg nem &ll szóba u pártjukoan. Á'lapitsak meg, kik a vezetők, ve-

Frohreieh beismerése után
az Egyedi-család szerepéről nyomoznak.

Peidl Gyula hatalmas beszédben támadta
Bethlen egész rendszerét.
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lünk aztán kfnnyü lesz a megoldás. Csinálják | Mikor Esztergályos arról beszél, hogy voltak
meg az egységes polvári fronot, de ne azt, vörösök, akiket fe'akasztoltok, Lendvai közbeszól:
amelyről a déliv?suti korcsmában színokolt
— Még többet kellett volna felakasztani.
Bethlen, hanrm a liberális, demokratikus polBailcz Gyula: Elsősorban Lendvalll
gári fion'ot. Nyilatkozzanak a polgárság vezetői.
Esztergályos interpellációjában arra kéri a
Csak azokkal kívánunk együtthaladni, akik
kormányt,
hogy nyissa meg a börtönök ajtajait
szabad állambon mint szabad polgárok akarnak ilnl. Rendszerváltoztatást sürget. Nem és engedje haza az emigránsokat.
Pesthy Pál igazságűgyminitzter tiltakozik Eszelég, ha a kanapét kidobják, mondják ezt a
kanapéi Wolff Károlynak Is. Rendszerváltozásra tergályos kifejezésével szemben, amellyel Horváth
birót illette. Az ügyet egyébként a fegyelmi
van síüksig az egész vonalon. A szocialisták
hajtandók együttműködni a (óváros liberális hatóság vizsgálja felül.
érzelmű polgárságával, a veze'öférfiak azonban
Ezután Lendvai visszautasítja Esztergályos
először maguk köjött teremtsenek rendet és kijele&téseit. Azt mondja, ha nem tudja beigaakkor könnyű lesz megegyezni. Végül kijelenti, zolri, hegy ő mivel ártott többet a nemzetnek,
Irgy abban az esetben, ha a törvényt a mai
mint az emigránsok, akkor hitvány, hazudó,
formájában fogadják el, megfontoltán, hogy
bitang vörös.
résztveeyenek-e a fővárosi választásokon.
Ezért az elnök rendreutas i ja Lendvait. Nagy
Az elnök ezután tiz perc szünetet rendelt el.
zaj a szociáldemokratáknál, közben ilyen felkiáltások hallhatók:
Malasits szűz beszéde.
— Részeg, csirkefogói
Egy óra előtt tiz perccel nyitják meg újból az
Ei után Esztergályos azt mondja, hogy Lendvai
ülést és Malasits Géza szociáldemokrata képviselő mondja el első beszédét. A fővárosi javaslat
elfogadhatatlan, mivel a jogokat szűken méri. Kijelenti, hogy az elmúlt liberális rezsimet sem kívánják vissza, mert az sem kényeztette el a proletárokat. Nem kívánják Ehrlich G. Gusztáv ujabb
uralmát sem, amely még a halottakat is leszavaztatja. A városnak azt a részét, amelyben a
proletárok tömege lakik, meghagyták régi állapotában.
Malasits a fővárosban történt atrocitásokról
szól, amelyekről a keresztény községi pártnak nem

azzal követett el bűnt a nemzet ellen, hogy
született és hogy a hordó tetején gyilkosságra
uszított.
Propper Sándor: Nálunk nincsenek szabadságjogok. Ismerteti a vasmunkások fe oszlatott
gyűlésének lefolyását. A feloszlatott tömeg a
Marfeillest énekelte és ezért a rendörök kardot
rántottak ellenük.
Ezután ismét Propper Sándor terjeszti be
interpellációját. A szociáldemokrata párt szeptember 23-án, a munkásinternacionálé 60. évfordulója alkalmából a Zeneakadémia nagytermében emlékünnepélyt akart rendezni, de a
legu'olsó napon az engedélyt megtagadták és
az ünnepély megtartását megakadályozták.
A következő interpelláló Szabó Imre, aki
arról beszél, hogy a hatóságok megnehezítik a
szociáldemokrata képviselők beszámolóját.
Esztergályos János arról interpellál, hogy
Láncsék községben több embert megbüntettek,
mert nem tettek eleget a testnevelési törvénynek.
Az ülés egynegyed 8 órakor ért véget.
«

Másfélmillió koronára Ítélték Somlyódy Ferencet
egy sporttudósitás miatt.
Egy csabai barátságos futball-mérkőzés epilógusa.
Szeged, október 15. (Saját tudósitiónktól.) Még
1920. november 27-én történt, hogy a Szegeden
megjelenő Sportújságban Somlyódy Ferenc egyetemi hallgató, „Bajnoki jutballmérkőzés Csabánu
címmel cikket irt. A cikk keretében Somlyódy az

kőzés után ugyan összefutott a közönség, de percek multán a legnagyobb rendben szét is oszlott.
A biróság a rendőröket megesküdtette vallomásukra, ami ellen a védelem semmiségi panasszal élt.
volt egy elitélő szava.
Rövid déli szünet után a főtárgyalást délután 3
Wolff Károly: Nem áll, határozat van arra, ottani rendőrség munkáját meddőnek nyilvánitotta. órakor nyitotta meg ismét Vild elnök. A további
hogy tiltakoztunk az atrocitások ellen.
Tehetetlennek nevezte, aki maga is ott drukkol a tanúkihallgatások folyamán Veress Árpád főhadMalasits ezután arról beszél, hogy a liberális közönség soraiban s közben megfeledkezik köte- nagyot, Lipták B. Pált, Mindszenty Lajost, az
rezsim alatt a szabadkőművesség nagy szerepet lességéről.
MLSz. elnökét, Keresztes Árpád rendőrkapitányt,
játszott a fővárosi életben és ott sok embert heA csabai rendőrség sértőnek találta a cikket és ifj. Ottovay Károlyt, Havas Árpádot, Zámbo Imrét,
lyezett el. Mosta kongregációk csinálnak ugy, mint a kerületi főkapitányság utján hivatalból üldözendő, Beck Pált, Vezér Ernőt, Gyóvay Józsefet, Wigner
a szabadkőműves páholy. Kijelenti, hogy a fővá- sajtó utján elkövetett rágalmazás cimén feljelentést Mihályt, Robitsek Ernőt és Fazekas Endre százarosi javaslatot nem fogadja el
\ tett az inkriminált cikk szerzője ellen. A szegedi dost, akiknek vallomásaiból kitűnt, hogy a rendőrAz elnök ezután megszakítja a vitát és napi- ? törvényszék Vild-tanácsa ez év március havában ség passzive viselkedett a felingerült tömeggel
rendi javaslatot tesz. A legközelebbi ülés holnap már tartott főtárgyalást ez ügyben, azonban a bi- szemben és hagyta, hogy a szegedi csapatot és
délelőtt tiz órakor lesz, folytatják a fővárosi javas- zonyítás kiegészítése végett a főtárgyalást elnapolta. kísérőiket inzultálják.
lat tárgyalását.
Az uj főtárgyalást szerda délelőtt 9 órakor nyiHubay László ügyész vádbeszédjében kijelenti,
Klebelsberg Kunó gróf válaszol Pakots József totta meg Vild tanácselnök. A vádat Hubay ügyésztegnapi interpellációjára. Kijelenti, hogy egyik ál- ségi alelnök, a védelmet pedig dr. Széli Gyula hogy a vádat fenntartja és Somlyódy Ferencet
sajtó utján elkövetett rágalmazás cimén elitélni
lami színházba sem protezsált senkit, sőt senki látta el.
kéri. Véleménye szerint a valódiság bizonyítása
részéről nem tűr protekciót. Az állami színházakat
Somlyódy Ferenc vádlott védekezése folyamán
fenn tudják tartani, ha a Városi Színháztól meg- előadta, hogy az inkriminált cikket a mérkőzés nem sikerült, mert nem nyert beigazolást, hogy a
válunk. A pénzügyminisztertől az Operaház ré- utáni órákban irta, amikor is az őt ért sérelmek csabai rendőrség a mérkőzés alatt és után nem
állott feladata magaslatán.
részére kölcsönt nem kért, mert nem vesz fel
és inzultusok, amelyeket elszenvedett, oly erősen
Dr. Széli Gyula védő Somlyódy teljes felmentéolyan kölcsönt, amelyről tudja, hogy nem lesz kéfelháborították, hogy a cikktől a csabai lehetetlen
pes visszafizetni.
közbiztonsági viszonyok gyors javulását remélte. sét kéri, mert jogos kritikának tartja az inkrimiPakots |ózsef válaszában kifogásolja, hogy a Elmondja, hogy a mérkőzés után a csabai közön- nált cikket és bebizonyitottnak, hogy a ciKk tarminiszter az interpellációra lényegesen nem vála- ség megtámadta a szegedi futballistákat és azok talma a valóságnak megfelel.
szolt. Tény az, hogy az Operaháznál elbocsátások kísérőit. Az inzultust a rendőrség tehetetlenül
A biróság rövid tanácskozás után délután 6 óralesznek, olyanokat is elbocsátanak, akik már szer- j néZte és meg se kísérelte a csabai közönség megkor hozta meg az ítéletet, amelynek értelmében
ződést kötöttek. Nem hiszi, hogy akadjon biró, fékezését. Cikkében a való igazságot irta és azért Somlyódy Ferenc vádlottat bűnösnek mondotta ki
aki ezeket a szerződéseket érvénytelenítse. A vá- < vállalja a felelősséget.
és felhatalmazásra üldözendő sajtó utján elkövelaszt nem veszi tudomásul.
A délelőtti tárgyalás folyamán 15 csabai rendőrt tett rágalmazás miatt és egymillió korona pénzInterpellációk. . hallgattak ki. A rendőrök egyetértőleg azt vallották, birságra és 590.000 korona mellékbirságra itélte.
Az ítélet végrehajtását azonban három évi próbaAz első inteinMláló Ruoert Rezső • Hosszt- í h o §y a mérkőzés a legnagyobb rendben folyt és
időre felfüggesztette a biróság.
rendöri beava,kozásra szüksé
dftímssln f e j t e g ^
* n e m vo,t- A n i é r "
I:
képviseli a nemzetet. Visszaköveteli ast a választási rendszert, amelyet az első nemzetm
gyűlés alkotott. Interpellációjában kéri a miTelefon 11-85.
Telefon 11-85.
niszterelnököt, hajlandó-e az első nemzetgyűlés
által alkotott válrsz'ójogot életbe léptetni, kiIH
hagyva ebből az ellenforradslroi vonatkozású
Október hó 16-án, csütörtökön:
ellenszf bályokat; másodszor, hajlandó-e a mi- MH
niszterelnök a mai nemzetgyűlést haladéktalanul feloszlatni; hajlandó-e szabadság jogokat,
még pedig a szólásszabadság, gyülekezér,
egyesüés, sajtó- és tanszabadságot visszaállíaz „Ut a b o l d o g s á g f e l é " cimü film főszereplőjével
m
tani ugy, ahogy az a Habsburgok alati volt. • 8
Végűi hajlandó e az államfői jogkör szabályo- • K
zása érdekében törvényhozási lépésedet tenni
Hl
főként abban a tekintetben, hogy az államfői
tisztség tartama bizonyos határidőhöz köttessék. • K
Dénes István interpellációjában a földreform *K
végrehajtása során felmerült költségek körüli
Dráma 6 felvonásban. — Azonkívül:
vÍ88záíS'gokat teszi szóvá.
Esztergályos János interpellációjában amnesz- |
tiát kér az emigránsok számár*. Eztk nem kö- ~ jm
—
_
vettek el annyi bűnt a nemzet ellen, mint j Tg Amerikai életkép 5 felvonásban. 610RIH C006HNNHI a főszerepben. ^
Lendvai István. Ezután azt mondja, hogy olyan > Tf
(*T
bírák foszoltak meg becsületes családapákat
Előadások kezdete: 5 , 7 , 9 órakor
Sí
szabadságuktól, akiknek a vádlottak padján 5 TK
' '
J**
volna a helye.
| ^ W ^ W W W ^ ^ W W W W ^ I W ^ ^ ^ W ^ W W W W W ^ W ^ W ^ ^ W ^
Az elnök figyelmezteti, hogy a bíróságot ne >
J ö n ! I
támadja általánosságban. (Nagy zaj.) Az elnök
Proppert és Vancákot rendreutasi'ja.
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New-York csábit. »

Vigyázz!!

Akasztani akar Lendvai. !

Esztergályos János: Horváth Géza b ró a Í
kommün alatt lakást rekviráltatott magának és j
később elitélte azt, aki neki ebben az ügyben ji
segédkezett.

A száguldó kerék
Keddea a KORZÓBAN
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és mellénykülönlegességek, harisnyák minden létező divatszinekben, fehérnemüek, csakis elsőrendű minőségben,
rendelésre is a l e g o l c s ó b b szabott á r a i k o n
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Borbola rendőrtanácsos Csongrádon
nem gyűjtött könyöradományokat.

A belügyminiszter a nemzetgyűlés előtt fogja kihirdetni a Borbola-féle
fegyelmi ügy felmentő eredményét.

36s

Tcccron

ss«.

környékezze. Nevetségesnek tartja azt az állítást,
hogy ő pénzbeli jutalmat, vagy ingyen részvényeket kapott volna. Ezután elmondja, hogy miként
történt a textiláruk csempészése.
Dr. Kolba a továbbiakban kijelenti, hogy Deutsch

az ő számára nem nyújtott pénzt. Akik ő ellene
terhelően vallottak,

azok őt lehetetlenné

akarták

Szeged, október 15. (Saját tudósítónktól.) Az rendőrtanácso?, amint meghallotta a gyűjtési tenni.
Ezután Hahn Andor jelenti ki, hogy hallomásból
emlékeze'es szolnoki főtárgyalás alkalmával mozgalmat, azonnal letiltotta a tervet és a
hangzott el Purgely József csendőrtiszthelyettes legszigorúbb rendelkezésekkel akadályozta meg tudja, hogy Kolba 30—40 millió erejéig meg akarta
zsarolni a kereskedőket. Kolba ezt tagadja.
tanú ama vallomása, amely szerint dr. Borbola a gyűjtési akciót.
Majd Deutsch Henrik kihallgatása következett.
Jenő szegedi rendőrtanácsos a csongrádi zsidóA f gyelrai bizottság előkerítette a rendőrségi
többször zaklatta pénzért Kolba, amikor is kiság köriben könyöradományokat gyűjtött volna album meglévő három gyüjtőlvét, amelyen a Őt
látásba helyezte a vámmentes behozatalt. Az elmúlt
és egy emiikalbumra, saját aláírásával gyüjtő- tiszthelyettes vallomása szerint Borbola rendőr- év végén megfenyegette Kolba, amikor nem akart
iveket bocsátott ki.
tanácsos aláírása szerepelt volna. A gyűjtő- pénzt adni és ekkor félelmében tízmilliót átadott neki.
A tiszthelyetles', mint ismeretes, tanúvallomá- ivekre vona^kozólsg a csendörtiszthelyettes azt
Dr. Kolba tagadja, hogy pénzt követelt volna.
sára megeskette a biróság, hivata'i összeférhe- vallotta a fegyelmi biiottság előtt, hogy a
Vallesz Jenő vámtanácsost hallgatják ki ezután,
tetlenségbe hozva ezzel Borbola rendörtanácsost, tárgyalás előtti Izgalmak annyira megviselték aki azt mondja, hogy tízmilliót kapott Deutschtől,
aki a szegedi rendőrkerület egyik legképzettebb idegeit, bogy a gyüjtőiveken szereplő aláírások- de ez kölcsön volt.
Lengyel Béla kereskedő kijelenti, hogy Deutsch
és minden tekintetben megközelíthetetlen tiszt- ból Borbola re-dőrtanácsos nevét vélte kiolv selője, aki különben is jómódú, anyagilag füg- vasni és ez a logikátlan feltevése később a felszólította, hogy adjon kétmilliót, mert ellenkező
vaió tudatát véste agyába. Most már látja, esetben bajba kerülnek.
getlen ember.
Robicsek Kálmán és Latzer Miksa vallomása
hogy
nem Borbola rendőrtanácsos neve szere- után a tárgyalást holnap reggelig elnapolták, amiAcsendőrtiszthelyettes kihallgatása után Borbola
rendőrtanácsos fegyelmi vizsgálatot kért maga pel a különben közönséges gyfljtöiven és kor is a tanúkihallgatások következnek.
eilen, kijelentve, hogy egy percig sem m*rad a nagyon sajnálja fatális tanúvallomását, amelyet
rendőrtesiület kötelékében, ha a tendenciózus a főtárgyaláson tett.
vádak csak megközelítőleg is fedik a valóságot.
A caendőrtiszthelyettes megváltoztatott valloTelefon 16-33.
A szomorú emlékezetű bombamerénylettel mását, a gvüjtöiveken kívül, számtalan más
kissé átte'szően foglalkozott a fajvédő s'jtó az tanúvallomás is igazolta, ugy hogy a CsonOktóber 16-án, csütörtökön
elhangzott tanúvallomásokkal kapcsolatban a grádra kiszállt fegyelmi bizottság szerda délrágalmak özönét zúdította Borbola rendőrtaná- előtt végleg lezárta Borbola rendőrtanácsos fecsos felé, aki a napnál fényesebb igazsága tu- gyelmi ügyét.
datában sajtópereket indított a hangulatkeltő
A fegyelmi vizsgálat eredményiből a rendőrlapok ellen.
kernlet fegyelmi tanácsa minden kétséget kiA szegedi kerületi rendőrfőkapitányság Pető zárólag megállapította, hogy Borbola rendőrKalandordráma 5 felvonásban.
Pál rendőrtanácsost bizta meg a fegyelmi vizs- tanácsos Csongrádon könyöradományokat mm
gálat lefolytatásával. A Csongrádra kiszállt gyűjtött s a rendőralbum előfizetisi felhívásait
fegyelmi bizottság széleskörű nyomozást indított sem irta alá. A fegyelmi tanács a fegyelmi ela való igazság kideri'ése végett. Megállapítást járás rehabilitáló aktáit most a belügyminisza főszerepben.
nyeit, hogy kit csongrádi polgár agyában tény- terhez terjeszti fel, aki a nemzetgyűlésnek
leg kialakult egy későbbi gyűjtés terve Ez a f adandó válaszában fogja a Borbola-féle feterv azonban csak terv maradt, mert Borbola I gyelmi ügy fölmentő eredményét ismertetni.
Azonkívül:

SZÉCHÉNYI

OZI

Vasöklíi John.
C h a r l e s ISay-val

A vasárnapi munkaszünet ügyében
uj szavazás elrendelését kéri a kamara.
Szeged, október 15. (Saját tudósítónktól.)
Napokkal ezelőtt beszámoltunk arról, hogy a
szegedi kereskedők szavazással határozták el,
bogy ezen'ul zárva tartják vasárnap reggel
üzleteiket. A piaci árusok azonban továbbra is
árusítanak vasárnap délelőtt és igy hátrányos
helyzetbe kerültek az iparosok és a kereskedők
a nyilt piaci árusokkal sremben. Ezeknek
ugyanis vasárnap délelőtt 10 óráig szabad
árusítani a piacokon, mig a bolthelyiséggel
rendelkező iparosok vasárnap nem nyitha'nak
ki a szavazás eredménye értelmében. A kereskedelmi miniszter rendelete értelmében az
érdekelt iparosok szavazással döntik el a vasárnapi munkaszünet kérdését. Az iparhatóság el
is rendelte a szavazást — mint erről már beszámoltunk —, amelyre azonban az iparosok

és kereskedők nem kaptak meghívást és a
munkaszünet kérdését a piaci árusok saját hatáskörükben intézték el.
Az iparhatóság tehát a részleges szavazással
még nem tisztázta a vasárnapi munkaszünet
kérdésit is igy azt a zárt helyen dolgozó
kereskedőkre elrendelni nem is lehet.
A súlyos adókat fizető kereskedő- és iparostársadalom ügyét most a szegedi kereskedelmi
és iparkamara karolta fel. Átiratot intézett az
iparhatósághoz, amelyben uj szavazás azonnali
elrendelésit kirelmezte. Az iparhatóság minden
bizonnyal módot talál arra, hogy a vasárnapi
munkaszünet kérdését — a kereskedelmi alkalmazottak jogos irdekeinek jigyelembe vételével —
most már véglegesen tisztázza.

flffl

Amerikai vígjáték 5 felvonásban.
Előadások

kezdete: 5, 7 és 9 órakor.

EKSZEREK

alkalmi és nászajándékok,
eredeti svájci órák
nagy választékban,
ismert szolid szabott árakon

Kun Jenő
é k s z e r é s z

A szombathelyi vátnpanatna ügyében
terhelő vallomásokat tettek Kolba rendörfogalmazó ellen.
Szombathely, október 15. A szombathelyi textilpanama ügyében a szombathelyi törvényszéken
Mályus Egyed tanácsa ma kezdte meg a főtárgyalást, amelyen dr. Kolba Béla szerepét fogják
elsősorban tisztázni. A textil-panama óriási anyagát tudvalevőleg ketté választották és először
csak Kolba Béla megvesztegetését tárgyalják le.
A vádat Sólyom Ervin kir. ügyész képviseli.
A tárgyalás megnyitásakor az elnök megállapítja, hogy a gyanúsítottak jelen vannak, majd
megkezdik Kolba Béla kihallgatását.
Dr. Kolba elmondja, hogy nem érzi magát

bűnösnek, olyan bűncselekményt nem vállalhat
magára, amelyet nem követett el. 0 figyelte a
szombathelyi kereskedőket, akik állandóan csempésztek árukat Ausztriába, amely természetesen
tetemes hasznot juttatott nekik. Amikor a Hir
közleménye folytán a nyomozás megindult, ő

maga ezen ügyben önállóan semmit sem tett addig, amig erre jogot nem kapott. Szekendi és
Maray detektívek november 23 án jelentették,
hogy az állomáson egy vagon van, amelyet gyanúsnak találtak. Erre ő a detektivekkel együtt kiment az állomásra, ahol elrendelte a vagonok felbontását. A vagon Spiegelnek, Scheidnek és Kohnnak hozott árukat tartalmaztak. Kijelentette, hogy

nem felel meg a valóságnak az, mintha öt megvesztegették volna. Őt már azért sem vesztegethették
meg, mert a vagon felnyitásánál négyen voltak. A
nyomozást nemcsak, hogy nem akarta megnehezíteni, hanem inkább azon volt, hogy világosságot derítsen az ügyben. El volt rá készülve, hogy
a kereskedők mindent el fognak követni, hogy őt
megvádolják. Scheid állandóan kereste 4Z ő barátságát és az kérte őtet, hogy Beke rendőrtanácsossal is lépjen érintkezésbe, hogy öt is meg-

és

ó r á s n á l

Szeged, SzéchemjI-tór 2. Telefon 133.
Kérem a k i r a k a t a i m b a n lévő
á r a i m megtekinteni.
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Csütörtök. Róm. kai. es protestámi GalJUnMm lusz ap. üör. kat. Longin. Nap kel 6
óra 21 perckor, nyugszik 5 óra 9 perckor.
Idöprognózis: Lényeges változás nem várható.
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 délutén 3-tól 8 óráig.
A színházi előadás este fél 8, a mozi előadások 5, 7
és 9 órakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
Gerle Jenő Klauzál-tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő
Kossuth Lajos-sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre
,Gizella-tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged
(telefon 846), Nindl János Petőfi Sándor-sugárut 41
(telefon 777), Nyilassy Ágoston Szilléri-sugárut 11.
— Nagyatádi nem jön Szegedre. Dr. Tóth
Jenő földmivelésügyi államtitkár szerdán Szegeden tartózkodott. A főispánnal beszélte meg
a szegedi mezőgazdasági intézet ujszegedi palotája megnyitásának programját. A megnyitó
ünnepély október 26 án lesz, nagyatádi Szabó
István lemondása következtében a földmivelésügyi minisztériumot Schandl Károly államtitkár
és dr. Tóth Jenő államtitkár képviseli. A megnyitó ünnepségen az intézet osztályainak vezetői
előadást tartanak osztályaik működéséről és
céljairól.
— Nyolcvanöt török egyetemi hallgató érkezett Budapestre. Szerdán délután 1 óra 35
perckor érkezett meg a pályaudvarra 85 török
egyetemi hallgató, köztük 9 nő. A török vendégeket a zenekar a török Himnusszal fogadta. A főváros nevében Purobl Győző, a Keleti Társaság
nevében Pröhle Vilmos és a MEFHOSz. nevében
Schreiber Lajos üdvözölte őket török nyelven. A
kultuszminiszter részéről dr. Somogyi Béni, a külügyminisztérium részéről Walter Elemér volt jelen.
Megjelent Kadry bej követ is.
— K i s s Ferenc kitüntetése. Megirtuk, hogy
Kiss Ferenc miniszteri tanácsost, a szegedi
erdöültetöt, nyugalomba vonulása alkalmával a
kormányzó a polgári signum laudlssal tüntette
ki. A kitüntetést október 29-én, a közgyűlés
napirendje előtt nyújtja majd át ünnepélyes
formák között a főispán.
— Az Egyetem Baráti Egyesületének jog és
társadalomtudományi szakosztálya folyó hó 18-án
délután 5 órakor a jogi kar tanácstermében választmányi ülést tart, amelyre az elnökség és a
választmány tagjait tisztelettel meghívja a vezetőség.
O r v o s i h i r . Dr. Boros Lajos fogorvos tanulmányútjáról visszatért. Rendel fog- és szájbetegeknek d. e. 8—12, d. u 2 — 5 ig Kölcjey-u. 10.
sz., I. emelet.
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— A kolozsvári piarista templom 200 éves.
Kolozsvárról jelentik: A kolozsvári piarista rendház-templom felszentelésének október 16-án lesz
a 200 éves jubileuma. A jubileumot fényes ünnepségek keretében ünneplik meg a magyar egyházi
és világi előkelőségek. A piaristák régi növendékei
közül igen számosan vesznek részt az ünnepségen.
— Egy amerikai professzor magyarországi
tanulmányútja. Haesler amerikai professzor európai kőrútjában Debrecenbe érkezett, ahol a debreceni etnográfiai viszonyokat tanulmányozza és
sok fényképet készített Debrecen város néprajzi
jellegzetességéről. A város anyagának feldolgozása
után a Hortobágyot tekinti meg, ezután visszautazik Amerikába, de a nagy anyagra való tekintettel
azt tervezi, hogy jövőre több hónapra Budapestre
jön az anyag feldolgozása végett.
M f i p a r i uri-2 és hálószoba
Splzer, Margit-u. 12.

olcsón

1 9 X 4 október 1 6 .

— Thylesent fogták el Pozsonyban. A
Tribuna értesülése szerint a Pozsonyban letartóztatott birodalmi német, aki más néven nevezte
meg magát és bevallotta, hogy ő a keresett Thylesen.

eladó,
423
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részletfizetésre
is nagy választékban

Fischer Testvérek
Telefon:
1065 és
1120.

órás, ékszerészek
S Z E G E D ,

Kárász-utca

10.

1924 október 18-án, 19-én, szombaton, vasárnap:

KABARÉ-ESTÉK
a Belvárosi gffloziban:

Törzsné, Forray Rózsi
társulatával.

A szinház heti műsora.

Csütörtök: Hoffmann meséi, opera. Operabérlet 3.
D r . C z a r t o r v s k i összes készítményei állanPéntek: Árvácska, operett. Bérletszünet.
Szombat délután ifjúsági előadás: Travlata, opera.
dóan kaphatók Vajda Imre és Társa drogériá! — Este: Varázskeringő, operett. Premierbérlet A 6.
jában, Kárász-utca 12.
j
Vasárnap délulán: Süt a nap. életkép. — Este:
— Sarajevóban nagy tömeg emberrel le- | Varázskeringő, operett Bérletszünet.
szakadt egy hid. Sarajevóban tegnap hatósági
ellenőrzés céljából kiszállt egy bizottság a vágó- 1
* A város megvette Dinnyés két festményét.
hidra és megtekintette a Miljacska folyó hidját. f Mult vasárnapi számában megírta a Szeged, hogy
Mikor a bizottság visszatért, a kíváncsi tömeg a Dinnyés Ferenc, akinek nagysikerű képkiállitása a
hidra tódult, amely a nagy teher alatt leszakadt. közelmúlt napokban záródott be, két szegedi voAz emberek négy méter magasságból a csekély
natkozású értékes festményét felajánlotta megvéfolyóba estek és a sziklákban 15 ember könnyebtelre a városnak. Az ügyet ugy Somogyi Szilveszben, négy pedig súlyosabban megsérült.
ter polgármester, mint Gaál Endre tanácsnok a
Helyazflke miatt minden elfogadható áron részletre legteljesebb megértéssel kezelték, a két festményt
is elad olajfestményeket Engcl Lajos miikereskedése. 100 a város részére megvették. Dinnyés most éli mű— A Ferenc József-tudományegyetem bará- vészete fejlődésének termékeny korszakát. Üdvös
tai egyesületének orvosi szakosztálya október dolog, hogy a város támogatásával elősegíti és
18-án a sebészi klinika tantermében orvosi szak- helyes, hogy ugy az Ipar-utcai részletet, mint a
ülést tart, amelyen dr. Boros József elnököl. Az Mátyás-templomot megörökítő két festményt megszerezte.
ülés tárgysorozatán szerepel dr. Engel Rudolf
„Vészes váltóláz esete készítmények bemutatásá* Kiurina Berta, a bécsi Nagyopera világhírű
val" és dr. Bedö Imre: „A szamárhurut aetheres
koloratur-primadonnája október 23-án, csütörtökön
kezeléséről" cimü előadása. A szakülés kezdete adja egyetlen ária- és daiestéjét.
délután fél 6 óra.
* II. bérleti filharmonikus hangverseny okt
— Braun Ottó kiadatási ügye- Budapestről jelen- 26-án, vasárnap délelőtt 10 óra 50 perckor Fichtti* : "Néhány héttel ezelőtt távirati megkeresés érkezett
ner Sándor karnagy vezénylete alatt, közreműköa berlini külügyi hivatalból a budapesti főkapitányságra, dik Récsey Sári zongoraművésznő, a Sauer mesamely a Budafoki-ut 26. szám alatt lakó Braun Ottó ter iskolájának egyik legkiválóbb volt növendéke,
nevü fiatalember letartóztatását kérte többrendbeli
műsoron Schumann zongoraverseny, Mendelsshon
gyilkosság miatt. A főkapitányság rögtön letartóz- A-moll szimfónia, Beethoven Egmont-nyitány.
tatta Braun Oltót. Braun egy nemzetvédelmi osztag pa* Schlamadinger Erny zongoraművésznő, az
rancsnoka volt, amely a köztudatban Braun-különítmény
néven volt ismeretes. Azzal vádolják, hogy meggyil- ifjú pianisták egyik legkiválóbb tagja és Hunstiger
koltak egy leányt, továbbá egy Hartung nevü pincért. József, a bécsi Népopera első baritonistája október
A német hatóságok kiadatási kérelme folytán szerdán
29-én adják együttes hangversenyüket a Tiszában.
ült össze a büntetőtörvényszék Kublik-tanácsa, mint
* Telmányi Emil, a legnagyobb hegedűs, a szekiadatási tanács és zárt ülésen tárgyalta Braun Ottó gedi közönség kedvence, november 18-án adja
kiadatási ügyét. Braun Ottó azzal védekezett, hogy ő hegedüestéjét a Belvárosi Moziban. Jegyek fenti
ellene Magyarországon már le is folytatták és meg is
szüntették az eljárást és csak azután jött Magyar- hangversenyekre a Belvárosi Mozi irodában és a
országra. A vádat Kocsis Miklós ügyészségi alelnök Korzó Mozinál. (Harmónia.)
képviselte, a védelmet dr. Szeghő Ferenc ügyvéd látta
* Sugár Frigyes bemutatkozása, Hoffmann meséit,
el. A pörbeszédek elhangzása után a tanács határozaOffenbach legtökéletesebb alkotását csütörtökre tűzte
tot hozott, amelyet zárt borítékban terjesztett fel az
műsorra az igazgatóság teljesen uj rendezéssel és szeigazságügyminiszterhez.
reposztással. Ez alkalommal a szegedi színpadon előVízvezetékét Feketénél készíttesse Szeged. Tel. tC-72. ször fog énekelni Sugár Frigyes, aki az előző szezonban a kolozsvári magyar szinház ünnepelt operaP o l o s k á k a t petéivel együtt kizárólag kiirtani
baritonistája és operarendezője volt. A hármas baritonszerep Sugár Frigyesnek, akinek neve külföldi és a
csak a Löcherer Cimexinnel lehet. Ára olcsó,
budapesti Városi Színházban kifejtett működéséből is
hatása biztos, kezelése egyszerű, mi den tiszismeretes, ugy énekben, mint játékban egyik legkiválóbb
titható vele. Főraktár: Segesváry-drogéria és
teljesítménye, melynek sok forró estén tapsolt a kolozsVajda-drngéria, Szeged.
vári magyar szinház művészi műértő közönsége. A
Si
Hoffmann meséit a velencei képpel együtt, tehát teljes
C i m t f l b l á k J ó n á s n á l , P o l g á r a . 8. Teleegészében az eredeti operai vezérkönyv szerint adja a
f o n : 17—02.
319 szinház. És a vidéken szokásos prózai szöveg helyére
az eredeti zenei recitativ részek vannak visszaállítva.
A rendezés is Sugár Frigyes munkája, aki az Antóniakép expresszionista beállításával teljesen uj irányit
munkát végez. A címszerepet Kertész Vilmos énekli,
aki ez alakításával három héttel ezelőtt a budapesti
ékszerek. Ezüst evőszerek. SchafíVárosi Színházban hatalmas sikert aratott. Olympiát, a
hausen, Omega, Doxa gyártmányú zsebkoloraturprimadonnák parádés szerepét Vass Manci,
Antónia és Guiletta dramai alakja Szász Edith kezében
órák, készpénzért, valamint igen előnyös
van. Az inas Virág Ferenc, Spalanzanit Berki József,
Crespelt Molnár Rezső, Antónia anyjának szellemét
Herczegné játsza. A zenei rész betanítását Andor
igazgató végezte, ugyancsak ő vezényli a megerősített zenekart is.

K ő v á r y

G y u l a

konferál.

Jegyek a Széchenyi Mozi pénztáránál.
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A száguldó kerék
Kedden e KORZÓBAN

* Pénteken az Árvácskát Ismétlik, szombaton
pedig a Varázskeringő reprize lesz. Strausz elévülhetetlen szép operettje, amelyből Rátkai Sándor és
Bethlen László karnagy vezetésével naponta teljes
próbákat tait az operettszemélyzet, az uj rendezés és
szereposztás folytán teljesen premierjellegüen fog hatni.
* szombaton mint ifjúsági előadás Mollére Fösvény-e kerül színre. A bevezető előadást dr. Csengeri
János tartja.

Iskola-cipőket

kézigyártmányut legolcsóbban vásárolhat 353
R o b l t s e k n é l , Feketesas-utca 16. sz.

FEKER VAROS
RÉME

péntektől a Széchenyfhen.
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A s z á g u l d ó kerék
Kedden a KORZÓBAN

TŐZSDE
A IWagyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valuták: Hollanö forin! 29850-30055, Dinár 10531074 U ; 414 - 422 Saig* írank 3690—3720, Dán
karont 13280 -13420, •iorvég körönt 10745—1C93Ű,
An*o. font 3420öíi 34600C, Liia 3338 - 3373, »ol!4i
76289-76840, Francia frank 4020-4050, Siokol
2256 2275, L o v a 554-562
4 toiom 2010520325, Ooitták korona ÍC8.30—108.90, Síájd frank
14720-14795 ptoi.
Devizák: Amutexdae. 30150-30255, Bslgriű 1C731C79, Bakuest 419-423, Srüaael 3720 3740, Kopauhágs 13480—13555, Krisstiáni* 10945 11C05, LowJctt
345000 347000, Milánó 3358-3378. «aw*aiir 7678077180, r'árií 4020—4050, i»r*ga 2276 -2288, Szóíit
659 563, itocküolia
20415-20525, tíets 108.30108.90. Züricfe 147214795.
Zürichi tőzsde. Nyitás; Pirit
27.35, Londos
2344, Wewyork 521.50, Milánó 22.8J,
Hollanöi*
204.45, Serlin ü.00ü000000124, Bécs 0X07355, Szótú
3.80, Prága 15.47"/,,
Sedartr fl.0068, tfBkarwt!
2 80, Belgrád 7.35, Vartó 0.00009987"/,.
gSrU/u tárlat i Piri* 27.30, LotWc* 2344, » • *
V-irk 521.50, Milánó 22.80, Hollartdir 2C4 45, SSerlfe
0C00C00000124, tiécs 0.007355, Szófia 3.80,
15.47"/, 8mdapui 0.0068, Bnlare* 2.80. BeJgrtó.
7.35, Varsó 0.000099871/,.
Terménytőzsde. Az amerikai terménytőzsdéken a
buza mintegy három százalékkal drágult és ezt a százalékos arányos drágulást követte a budapesti tőzsde,
amikor a búzánál 12 5oo koronával magasabb árfolyamokat jegyzett. A rozsnál az áremelkedés 5ooo koronát tesz ki, szilárdabb volt még a zab is, az európai
piacnak megfelelően 5ooo koronával drágult, ugyanannyival magasabban jegyezték a korpát is.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
44C0- 4450, egyéb 4375—4425, 78 kg.-os tiszavidéki
buza 45(10—4525, egvéb 4475—4500, rozs 4275—
4300, takarmányárpa 3800—3900, sörárpa 4600-4800,

<Í)

Magyar királyi | S J

legnagyobb nyeremény szerencsés esetben

1.500,000.000
I

zab 3650 3850 tengeri 3750—3850, repce 6400- -6600,
korpa 2150—2ü00.
Irányzat. Kedvező hangulatban nyitott a szerdai
tőzsde, az üzleti idő elején a keddi zárlathoz képest
három százalékos árnyereség mutatkozott. A jobb hangulat kialakulását nagyban elősegítette a bécsi tőzsde
szilárdsága, ami az itteni spekulációt vásárlásokra ösztönözte. A tőzsdeidő további folyamán az irányzat a
bécsi tőzsde tendálásával párhuzamosan ellanyhult, az
árnyereségek jórészt elvesztek, a zárlati kurzusok legnagyobbrészt a keddi zárlati nivón, kisebb részben
a fölött állnak. A vezetőértékek és a kulisszpapirok
erősebb mértékben megérezték a tartózkodó irányzatot,
a vaspapirok aránylag jobban tendálnak. Kosztpénz
V4—*/, százalék.
A Mentesítésért ideiglenesen telelóa: FXAMR jOZfc&F.
ftiaslóialajdonos » ^ftmagyaruroxig Hirlap- és Nyomósviilatxí R.-T.
Nyoautott a Délmagyarország Hirlap- és Nyomií*- ü
vállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged.
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egy és fél mtllőrd k o r o n a

1.000,000.000
e g y mlllárd jutalom é s

S O O millió
Li
2 0 0
millió
Í O O millió
stb., összesen 27.500 nyeremény 13 milliárd 2S4 millió
korona összegben. H ú z á s : I. osztály november 12. és 14-én
Hivatalos á r a k :

*L sorsjegy
gy | I "I.sorsjegy
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0.000 K
| I 33C

60 000 K

15.000
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Árverési hirdetmény.
Máté János igali lakos tulajdonát képező igali „Korona" nagy vendéglő 1925.
április 24-től kezdődő három évre

f. évi november* hó 12-én
délután 1 órakor
a nagyvendéglő éttermében nyilvános
árverés utján haszonbérbe fog adatni.
Kikiáltási ár évi 35 q buza. Az első évi
bérösszeg előre kifizetendő. Részletes
árverési feltételek az igali körjegyzőségnél betekinthetők.
re7

L
11.
UL
IL
L
1.
U.
Ul.
1900 1950 1940 Királytnalom
Malomsoky
6 _
24 26
24
875 925 925 Pesti Viki
206 213 213 Nemzeti fa
460 _
30.25 34 33.5 Transdanubia
Lichtig
2.1 2.4
51 53
52
Saakoki
a
UL
i.
Ófa
—
60
440
450
Aagai-Magyar
44
42
41
Bányák és téglagyárak t
95 100 98
Rézbányái
85 88
bosnyák-agrár
50
50.5
—
—
40.5 — 40 Bauxit
300 — 300 Szlavónia
földhitelbank
195 208 200
8 9 8.5 Beocsini
1810 1910
800 865 860 Ns8ici
ami
112 116 113
34 — 33 Borsódi szén
87 90
90
3.1 3.3
Viktória butoi
Hjrmes
29 31 3u
82 86 86 Szentlőrinci
48
48 Zabolai
57.5 60
Szlavón jelz.
55 57 55
18 20 19.5 Cement
60
130 —
59 Zentai
Lloyd Bank
3.6
4 3.b
22
Thék
gyár
Szászvári
235
245
230
22.5
2
2
417 424 421
Magyar-Hitel
155 180 175Kohó
290 330 310 Hitel fa
17.5 —
183 —
185
Ingatlanbank
125 130 130István tégla
25 —
24
Csefcfcank
23 21 20
latok i
Különféle vállalatok
20 28 27 Kőb. gőztégla
135 150 14U
32
Forgalmi Bank
30 —
27 — 27 Drasche
140 150 145 Ált. gázizzó
9 10.5
(elzáloghitelbank 75 77 75
Alt. Osztr.Légsz
—
17.5 — 17 Magnezit
1400
1525
1520
24
24
26
Keresk. Hitel
Bárdi
13.5
55
12.5
—
120
Magyai
Aszfalt
54
56
55
Lesaámitolób.
19 20 19 Által. Kőszén
2
2410 2500 2450 Bzróti
1.9
Magy.-néin. b.
23 25 24
47 _ 47 Bóni
43 51.5
Kerámia
Olaszbank
20 20.5 2u
Brassói
5 5.25 5 Móri szén
36 38
35
275 290
Központi Jelz,
18 20 20
105 114 110Nagybátonyl
1U5 112 112 Chinoin
7 7.5
Városi Bank
6.25 6.5 6.25
Corvin-film
52 54
53
6 — 5.75
6.5 —
Sajókondói
Markor
7.5 8.5 8,5
6.5 — 6.25 Salgó
418 430 418 Danica
75 80
23
Nemzeti
23 —
7
42 44 43 Újlaki
8
155 — 150 Diana
147
Osztrák Hitel
146
145
23 Unió
15.5
14
Dorogi
gummi
Kereskedelmi
1030 1050 1U4U
52 54 52 Urikányi
430 435
645 670 660 Déli cukor
105
iackverein
—
—
56
Cunánt. sertés
35 —
Nyomdák i
Cinner Szalámi 107 116
20 20.5 21
Takarékpénztárak i
Atlienaeum
35 40
92 103 96 Égisz
Se!?i(08i
27 29 28
Fővárosi
580 595
6.5 7.5 6.75 Izzó
KOtiekedést vállalatok i
Lipótvárosi
6.5
7 6.5
7 —
65 — 65 Unió textil
1015 1025 1025 Franklin
—
Kőbányai Tak.
—
10 —
10 Adria
29
Glóbus
Horv.
cukor
34
3
1
18.75
2
0
1
9
Egy, Bpest Főv. 95 96 96 Atlantira
4.2
7
3.95
Just
izzó
Kunossy
7
64
65
64
Magyar Alt, Tak. 105 106lib Közúti Vasút
130 140 134 üyapjumosó
35 3ö
Pallas
76 —
75
Moktár
_
—
162 167162 Városi
40 - 40 Papir-ipar
Révay
245
290
290
Bur
Pesti Hazai
2870 2940 2900
54 — 54 Ráazvényaör
270 281
Rigler
52 —
52
Déli Vasút
4 4.5 4.25 Szövő és kötő
19 20
Hiztositókt
170 175 180 Stephanenm
MFTR
Spódiura
111 I í 4
140
150
149
Levante
—
—
£isó M. Bizt.
Temesi szesz
6500 7CC0 6600
faipari vállalatoki
—
—
Fetten
Gönciére
130 135 135
2.1
1.9
Merkurfa
125
124.5 127.5
Nova
—
—
65 73 68
1*8
Wernstadti
textil
25
—
—
—
Cserző
42U
420
Állam íasat
Pannónia B.
1900 1950 1900 Tröszt
58 67
2 flóra
2 —
161 164.5 162 Dunaharaszti
35 —
14 Fővárosi sör
14 —
Egyesült
fa
Vasművek is gépgyarak:
Goldberger
15.5 18
Fornir
Malmok i
154 163
Qscnwindt
—
—
Brodi vagon
Outtmann
82 88 87
Haíkeresk.
20 24
47 Hazai fa
100 —
Coburg
30 Back-malom
47 —
31 —
90 92
—
—
—
—
1 1 Hungária MStr,
Corvin gép
4 Borsod-misk.
125 132 130 Honi fa
4 —
juta
155 —
34 Kórösbányai
23 24
Csáky
33.5 3i
11 12.5 12 Concordia
13.5 14 14 jacquard
75 Kronberger
üazd. Gépgyár
75 —
126 — 132B.-csabai
98 107
44.5 46 45 Karton
105 110 106 Lignum
Fábián
5 5.5 5 I. bpesti gm.
—
Gróf Keglevics
8 -—
8
33 —
33 Amerikai
Fegyver
880 910 905 Törökszentm.
36 37
Keleti
—
—
58 59 53 Erdó
25 Gizella
Féaikeresk.
25
3 —
- 25 Királyautó
25 —
103 110 106 Magyar Lloyd
112 Hungária
Franki
11U
•Ul legalacsonyabb (I.), legmagasabb (IL)
éi sárMrlolyamok (1U.)

Oanz-Danob.
Ganz-Vili.
Kistarcsai
Győrffy-Woll
Hoffher
Kaszab
Kis8ling
Kühne
Lá
Liph
Mág
Magy. Acél
Belga fém
Mérleggyái
Motorgyár
Olomaru
Chaudoir
Vegyipar
Vagongyár
Rex hajó
Rimamurányi
Koessemann
Rothmüller
Schlick
Schuller
leuaion
Vulkán gép
Wörnei

Osztálysorsjáték

111.
6 Királysor
460 Klein
2.1 Klotild
445 Fructua
80 Győri textil
65 Polg. sör
1975 Krausz szesz
3.t Liget szarat,
57.5 Cukoripar
130 Lámpa
Auer
17 Kender
Őstermelő
Pamut
9.5 Gumi
450 Részv. Szalámi
13 Vasúti forgalmi
1.9 Marosv. Petr,
51 Georgia
280 Mezöh. cuk.
7 Interrexim
6.5 Ocsán
76 Olajipar
7 Pannónia sör
15 Phöbus
430 Püspöki
35 Royal-szálló
102 Schwartzer
38 Star film
590 Lukácsfürdő
7 Szikra
815 Stumtner
4 Szegedi Kendav
35 Telefon
28.5 Temesi sör
279 Tokaji bor
19.5 Tőrök
113 Turul Budapest
200 Unió szinüáz
725 Szolnoki
6.75 Vasm. Vili.
65 Vili. Pezsgő
35 Wander
Zagyvapálfai
161 Hangya
20
92
155
105
11
36
3

u. ui
6 7
40 40.5
27.25

6.5
40

28 27.5

45 —
45
19.5 20 19.5
1875 1995 1990
106 114 114
750 - 750
155 170 170
171 175 173
205 215 212
700 — 700
145 — 145
100 —
95
306 328 325
142 165 133
25.5 29 27
17
17
56 59 56
17 —
17
48 53 53
24 26.5 24
140 — 140
60 —
60
40 - 40
9 9.75 9.5
33 35 34.5
170J 1875 1875
239 298 295
97 102 102
30
24

—
25

40 60
4 66 76
58 —
18

-

12 13.5
17 18

30
24
54
4
74
58
18
12
17

Elővételi fogok i

í
r
A
megbélyegzett
asszony
POLA NEGRI
Kasszanap október 30

(Rac Singh bosszúja) péntetíöi a Korzó Moziban.

8

SZE

APRÓHIRDETÉSEK

Ebben a rovatban ftjy 10 iz*va* hirdetés amelyet a .Szeged'-en
kivlll m é f l k é t s c e g e d l n a p i l a p közöl, összegen 6000 k o r o n á b a kerül. Tiv szónál nagyobb hirdetés i'Ü siöig 12IKH) korona és minden tovibbi megkezdett II) szó
további riXHi korona. Apróhirdetéseket a . S z n e d ' kiadóhivatala
<D<Mk Ferenc-utoa 2) fogad el. Jeligés hirdetés 3tKJi' koronává dráCább. Xx apróhlrdelÉaek díja előre fizetendő.

;

QBD

1924

Bútorozott lakást

Ingatlan i

; Küiönbejáratu bútorozott
szoba kiadó azonnal. Pusz> taszeri-utca 4, emelet 3.
:
K> lönbejáratu bútorozott,
• féregmentes szobát kere- J
sek. Brüsszeli- kőrút 8. Telefon 440.

>— — — — — — — ,
Ipari m u n k a i

önállóan dolgozó varró- ; Kalapot, nőit, féttit minden
leányok angol és francia • szinre fest, formáz. Kalap- ,
munkára azonnal felvétet2
kiadóhivatalán (Deák Fe- nek Szőke és Deutsch, ipar, Napló-ház.
Egyedül
Lusteiner
(KoronaI
renc-u. 2.) kivül az alábbi Mars-tér 12.
1
utca 15. szám) talpal cipő- (
helyeken adhatók fel :
| ket németországi ragaszSajtópavillon Dugonics-tér,
tással. Jobb és kényelmeSajtópavillon Nagy ártézisebb a szegezett vagy varkutnál, Nemzeti Sajtóvál! rott talpnál és teljesen vizlalat könyv- és papirker.
felvétetik.
| hatlan.
9
Kárász-u. 3., Thália könyv|
Délmagyarország
nyomda
és papirker. Kárász-u. 11.,
Tekintse meg Kertész Sánözv. Schwarz Jakabné do- i Pefőfi Sándor-sugárut l . dor müipiros ipám üvéhánytőzsde Kárász-u. 1.,
szeti butorkiállitását esti
Pető Ernő áll. sorsjegy főkivilágításban. FeketesasÚjságkihordók reggel 5elárusító és dohánytőzsde
utca.
4
töl 7-ig való ujságkiSzéchenyi-tér 3., Barna
Vizvezeteki ja 'itások, ótalahordásra havi 200 ezer
Béla dohánytőzsde Székitások és berendezések.
koronáért felvitetnek a
chenyi-tér 9. (Zsótér ház),
Fekete Nándor, Kossuth
.Szeged* kiadóhivatalán
Lázár Lajos könyvkeresLajos-sugárut 25. Telefon
ban, Deák Ferenc-u. 2
kedése Feketesas-u. 17.,
10-72.
Nagv Mihály könyvkeres- i Rőfösáruhoz alkalmas hasz- Legjobb óra, ékszer, grake dese Takaréktár-u. 1., í nátt állványokat és kisíol- mofon, öngyújtó, zseblámözv. Fischer Miksáné do- ! gáló asztalokat megvételre pa raktár. Javítóműhely.
keresek. Ajánlatokat .Tex- Tóth, Kölcsey 7.
hánytőzsde Takaréktár-u.
$
a , Közúti hidfői dohány- til 150* jeligére.
Legszebb
kaptafák
és
sám*
tőzsde (szegedi oldal),
Üzletvezetőt keresek hat ; fák Vörösnél szerezhetők
Guttmann és Leipzicher
millió korona kaucióvaj. be. Debreceni-utca 26. 22
csemege- és füszerüilet
Boldogasszvny-sugárut 1.
Botdogasszony-sugárut 1.,
| Óráját, ékszereit javitMagyar Hirdető Iroda sze- Tratik.
tassa Babós Árpád spegedi fiókja Iskola-u. 20.
Tanulót keres: j cialista órás műhelyében Oroszlán-utca 6. 2
Az alábbi jeligés levelek a Asztalostanoncot magas fikiadóhivatalban átvehetők: zetéssel felvesz Thúry, Elvállalom cserépkályhák
.Zongora*. .Azonnal*.
átrakását, tisztítását jutáArany János-utca 11.
nyos áron. Kovács, SzentÁllást n y e r :
háromság-utca 49.
2
Lakási
Textil zakmabeli fiatal kiHeti, havi részletfizetésre \
szolgálósegéd kerestetik. Két szobás lakás kiadó
készítek uri öltönyt, fel- :
Ajánlatokat .Ügyes 150"
algyői vámházhoz közel. öltőt, téli kabátot. Krier, ;
jeligére.
Somogyi-telep 958.
1 Feketesas-utca 21.
3

Apróhirdetések a
SZBOBD

K i f u t ó f iu

2000 K
egy tiz szóig
terjedő
hirdetés a

Szeged
apróhirdetési
rovatában és
további

2000

koronáért
közli egy
délutáni lap is.

Mielőtt bárhol is érdeklődne bárminemű ruha beszerzése után, mindenekelőtt saját é dekében
keresse fel
565

Minden külön értesítés helyett.

Schönberger és Bitó

Özv. dr. Balogh Marcellné szül. Kompolti Viola
ugy a maga, mint gyermekei: Juliska, György
és István, édesanyja, testvérei és az összes
rokonság nevében megtört szivvel tudatja,
hogy a legjobb férj, önfeláldozó apa, szerető
gyermek, testvér és rokon

október 16.

url aaabókat, Református palota
hol Bzolíd és igen előnyös fizetési feltételek mellett
tudja beszerezni minden ruhaszüksé^letét.
F a z o n o k h o z o t t a n y a g b ó l is.

Zománcedények gyönyört!
választékban Szántó József
Honvéd csapatkórház mö- ; áruházában, hatósági husgött 3 háztelek ártézikuttal, j csarnok mellett kaphatók. 3
épülettel egyben és külön
Friss pácolt halak, szardíis eladó. Tudakolni Tisza niák, Rogácsa sajt és turó
Lajos körút 52, Nemzeti nagyban és kicsinyben legZászló Élelmiszerüzlet. Te- olcsóbb GlUcknél, telefon
lefon 15-53
1
901.
1
Tiz hold föld bérbeakó
Legszebb
péksütemény
és
Domaszék 318. szám. ÉrJóizü kenyér Király sütődeklődni lehet Alsóközpont
112. sz. Ugyanott kuko- déjében kapható. Tisza
6
ricaszár eladó.
2 Lajos 59.
Hatvani Jenő harisnya- és
Cérnaáruháza, Kigyó 4.
Házasság:
Legolcsóbb beszerzési forHázasságokat szolid ala- rás.
2
pon, biztos sikerre', gyorTeavai 1 kgr. 7./.000 kosan a legnagyobb titokrona. Trapista, teljes tejtartás mellett közveti|.
ből, karika vételnél 1 kgr.
.Herkules* uri körökben
40.000 korona, egyéb sajjól bevezetett iroda. Sze- tok nagyban, kicsinyben,
ged, Iskola-u. 32.
5 Danner Mihálynál.
1
TUzitanai olcsoOoan kapBútor t
hat szenet Kelemen fateleRemek bútorokat nagy vá- pén, Boldogassony-sugárut 58.
7
lasztékban
legolcsóbban
Kertész Sándor bútoráruKfllönféék:
házában vásárolhatunk. —
Feketesas utca.
4 Eladó női és fiuruhák, teliEladó fehér jávor poli- kabátok 14—15 évesnek
kitűnő állapotban. Polgár' túros hálószoba. Tóth asz- u.
22 Révész.
talos, Makkoserdősor 20. 2
Zsaket, nöikabat, kositüm,
zsemper eladó. BoldogKereslet i
assrony-sugárut 60. Házi Férfi próbababákat keres mester
; megvételre ifj. Metzger, Egy finom cilinder és klakk
i Feke!esas-u. 18.
eladó. Dugonics-utca 17.
szám.

Kínálat:

i Csipke (Hetscherli) kapható Róka-utca 6., udvarban. Telefon 14-18,
3
7a 0 korona a Szent László
szappan Rövidárusnál, Károlyi-utca 3.
7
Kiválóan szép rózsaburgonya Szuliknál, Vidrautca 6.
10
Értesítem

Nysmtatvinyalt

1 3 — 3 3

a SZEGED

telefonszáma.

a t. h ö l g y k ö z ö n s é g e t ,

hogy

női és g y e r m e k i m hat
diwattermet nyitottam.
Iritz Józsefné, Kelemen-utca 1 1 , 1 . em.

Elsőrendű munkaI

325

Szolid árak!

M i e l ő t t s z ő r m é k e t s z e r e z n e he,
tekintse meg

iss

ROSHIJtNN SZŐRMEUJDOHSÁGAITÜ
Prémbőrökben és Ízléses
készárukban nagy r a k t á r !

ügyvéd
folyó hó 14-én délután, életének 47-ik, boldog házasságának 18-ik évében váratlanul
elhunyt.
Földi maradványait folyó hó 16-án, délután
4 órakor helyezzük örök nyugalomra a belvárosi temető halottas házából.
Az engesztelő szentmise áldozatot folyó hó
17-én, délelőtt 10 órakor fogjuk a belvárosi
templomban az Egek Urának bemutatni.
Szeged, 1924 október 15-én.

Elsőrendű elektrikazilszkin és bibrett bőrök 100—120 ezer korona.
Perzsa, nutria, opposon meglepő olcsó árakon. Kész szőrmekabátok 2,500.000 koronától.

Rosmann

szíicsmester

RESZLETF1ZETESRE

A napokban egyik budapesti lap azt a riasztó hirt
hozta, hogy dacára az idei rekord burgonya termésnek
a ffiváros — amelynek téli szükséglete 5000 waggon — burgonya n é l k ü l fog á l l a n i ,
mert téli elraktározás nem történt és ma már a fagy
beáitáig lehetetlen oly mennyiséget Szabolcs megyéből
hozatni, mint amennyire Budapestnek szüksége ván. A
cikket igy fejezi be a lap, fagyasztott hust Argentiniából lehet télen is hozatni, de a közelből burgonyát nem
és igy a főváros a télen burgonya
Ínségnek néz elébe.
Ugyanez áll Szeged városára is, a kereskedelem számos ok miatt csalc addig hozat burgonyát, ameddig
fagytól nem kell tartarii, de mihelyest ez bekövetkezik,
a szállítmányok elmaradnak.
Felhívjuk tehát a gondos, előrelátó fogyasztó közönséget, hogy burgonva szükségletét a télire szerezze be
sürgősen addig, mig Szabolcsból küldemények
érkeznek.
A beszerzés megkönnyítésére már SO kilótól
k e z d v e — kövezet uton — áremelés nélkül, mindenkinek, díjmentesen h á z h o z szállítj u k , ugyanazért az előnyös árért, kiváló jó, telelésre
alkalmas burgonyát, mint amilyent fióktejcsarnokainkban árusittatunk.
Házhoz szállításra rendeléseket a vételár előzetes
befizetése ellenében elfogad a

Központi Tejcsarnok Részvény társaság
minden fióktejcsarnoka.

készít-

tesse a Délmagyarország
Hírlap- és Nyomdavállalat
rí.-nál, Szeged, Petőfi S.sugárut t. Telefon 16—34.

570

M _

KSíwso:

151

kaphatja az első magyar festőművészek
érté« es képeit

Sz«|«d,Takaréktár-u. 8. Talafon 11-30

és női r u h á k stb. vegyileg
tisztítása és festése SXme&S
«

^ 1 *

_ JC

kelmefestő és vegyiruhatisztitó ipartelepén, Szeged, Kazinczy-utca 14. sz.
Fióküzletek: Mikszáth Kálmán-utca 9. sz. (Valéria-tér, paprika-piac
farok), Gizella-tér 3. sz. és Kiskunfélegyháza.
ijs
Telefon 10—75, 10-55, 9-94.

Száraz Import

tűzifOL

és

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

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

472

Szállítást saját igáinkkal eszközöljük.

i

