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SZEGED
Szeged, 1924 október 17, PENTEK.

Kisértetek.
A nagy háború egyik szörnyűsége volt a híres
szalanovi halálroham, amelyet a háborús utzitás kipróbált bajnok; i egetverő hurrá-kiáltással
fogadtak. Magyar huszárok, húszéves fiuk, virágos és termő erők pusztultak el légiószámra
meddőn, céltalanul és eredrcényttlsnűl ebben a
poko'i attakbin, amelynek bajor eredetű, osztrák
nevelésű vezére öngyilkos lett ezután a „nagyszerű holdi" után. Még ö is megsokalta az áldozatot, a vért és életet, amelyet » töireggyilkosság szadista tébolya kiváltott. A tábornoknak, aki nem állott egyedül az „én hadseregeidben és akinek lelke nem birta el a borzalmat,
Froreich volt a neve. Apja volt annak az egyéni
gyilkosnak, aki most megvasalva áll a törvény
elölt. Apja volt annak a Froreicb Ernőnek, aki
szintén a Teréziánumban nevelkedett, szintén
részt vett a háborúban, de persze óvatosan,
aki uri ember akart maradni a gyilkosság után
és mindenáron kezet akart fogni a csendCrszázadossal, aki nem sokkal azután bilincsekbe
verle.

ve', ihol egy másik ur élt gőgösen és gondtalanul, akinek ezer holdjai és versenyistállói,
kastélya és gazdasága mind reá nézlek Örökség gyanánt. A kalandor megszédült, a martalóc felhorkant és a tömeggyilkosságok kortársa
újra ölt. Akkor törvényesen ölhettek, ma már a
törvény ereje sujt le az egyéni gyilkosságra.
A kisértetek megjelentek az egyedi kastélyban, a virágfolyoséról besurrantak a hálószobába. Azok a kisérte'ek ezek, amelyekkel fényes nappal is eleget találkoztunk mostanában,
még parlamenti beszédekben is, még államférfiúi megnyilatkozásokban is.
Itt volna már a legfőbb Ideje, hogy ezeket a
véres árnyakat elűzze az igazság és a világostág fénye, bogy megint drága legyen az egyetlen földi élet, hogy megint ember legyen az
ember és ne egymásnak farkasé, hogy a gyűlölet poklát a megértés édene váltsa föl. Persze,
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amig az őszinte és becsületes pacífizmus bűn
lesz, amig a tiszta és nyilt liberalizmus eretnekség lesz, amig a teljes és egyenes demokrácia árulás lesz az ostobák és a gonoszok
szemében, amig a magysr erényt Héjjas Iván
jelenti, a magysr kulturát Bogy a János, a magyar fajiságot Wolff Károly, addig pusztába
kiálló szó és hiábavaló beszid itt minden genfi
nyilatkozat, amely konszolidációt ígér, demokráciát emleget és liberalizmust mutogat kifelé,
befelé pedig akaratlanul és öntudatlanul a káosz
és az anarchia szállását készi<i napról-napra és
azzal a bölcsességgel takarózik, hogy utánam
a vízözön és bogy sehogy még sohasem volt!
A kísértetek kastélya ma ez a csonka ország
és sok kisértet élőbbnek hiszi magát az eleveneknél. Az elevenek pedig félnek a szabadon
járó kísértetektől és minden okuk megvan erre
a félelemre I

Macdonald agitációs diadalútja.
Edirburgi jelentés szerint Macdonald

minisz-

terelnök valóságos diadalutban halad skóciai

Kísértetek járnak közöttünk, a nagy vérontás
kisértetei. A tömeggyilkosság után, amilyen még körútján. Az ünneplésben elsősorban a munkásnem volt és amilyen, higyjük és reméljük, már, párt tagjai vesznek részt, akik vezérüket több
nem lesz több e földön, a Ne öljt morálja helyen vörös zászlóval fogadták. Macdonaldnak
nagyon meglazult, az emberiség érzése erősen majdnem minden községben beszédet kell monmegfogyatkozott. Az ősi bestia, a dúvad, a dani, ugy hogy gépkocsijából ki sem szállva
martalóc, a pribék, a zsivány, a bandit* ösz- szónokol. A miniszterelnök csaknem minden
töne él és bujtogat közöttünk és a nemzetgyű- negyed órában mond egy beszédet.
lésen még mindig emelt hangon jelentik ki igen
higgadt és igen józan férfiak, hogy gyilkosok
járnak szabadon. A háború lelki gázmérgeaése
és erkölcsi vérbaja vígan és virulensen úúl és
Budapest, október 16. (Saját tudósítónk telefonfertőz itt tovább, a „hazafias felháborodás" jelentése.) Ma délelőtt megjelent a főkapitányság
alattomos gyilkosai éB az egyéni felindulás politikai osztályán egy elegáns, középtermetű, sötétgyáva embeiölői még mindig nem unták meg kékruhás fiatalember. A rendőrségen először nem
munkájukat és sokan vannak, nagyon sokan, a
ismerték meg, csak amikor a kalapját levette, akközélet fóruraán, a piacok szószéke n és a sajtó kor látszott a füle mögött a különös ismertető régi
asztalai mellett, akikben, ha nincsen is meg a sebhely. Németül szólalt meg:
fizikai gyilkosság „mcrálú* bátorsága, de még
— Schultz Henrik vagyok. Azt hallottam, kemindig él a nagy háború vendettás és vérszom- resnek, tehát megjelentem.
jas szelleme, az a szellem, amely öt év óta a
Schultz Henriket az ügyészség szabadlábra enkeresztény és nemzeti jelszavak megtépett lobogedte és másnap jelentkezett is a főkapitányságon,
gójának oltalma alatt magyart a magyar e<len, ahol azt mondotta, hogy vidékre utazik egy rokoembert az ember ellen fckar vadítani. Ez a nát meglátogatni, aki egy birtokon gazdatiszt. Névaditás kezdetben meglehetősen szépen sikerűit hány napig ott tartózkodott, de azután visszatért
is, amire Siófok, Orgovány, Izsák és Kecskemét M f M M W M M M í
a koronatanuk, bár a kihallgatások még mindig nem történtek meg a világ ítélőszéke előtt.

London, október 16. Baldwin volt miniszterelnök a Queens-Hallban a iondoni konzervatívok gyülekezete előtt beszédet mondott, amelyben az orosz szerződést gyáva támadásnak
minősítette Anglia jólétének a gyökere ellen.
Amig a munkáspárt meg nem szabadul a maga
túlzó elemeitől,
mindaddig, mint alkotmányos párt nem teljesitheti a maga szerepét.

Förster-Schultz jelentkezett a budapesti főkapitányságon.
Nagytétényre.
A rendőrség attól tartott, hogy
Schultz megszökött és ezért keresni kezdték. A
rendőrségen elmondta, hogy valóban rokonát látogatta meg, azután visszatért Gömbös villájába
Nagytéténybe, ott hallotta, hogy újra keresik, ezért
jelentkezett.
Schultz Henrik jelentkezéséről Hetényi Imre főkapitányhelyettes azonnal jelentést tett felsőbbségének, amelynek eredményeképen Schultz Hen-

riket kitoloncolják az országból. Schultz Henriket

különben a Törökországba gravitáló, bajor horogkeresztesek is fölismerték. Schultz ezekkel megy
majd ki Törökországba,
hogy mint volt német

katonatiszt, beléphessen a horogkeresztes hadseregbe

és mert Németország területére nem mer lépni.

A miniszterelnök megnyugtatta a kisgazdákat.

Kisértetek járnak közöttünk, fényes nappal és
Budapest, október 16. (Saját tudósítónk tele- elintézése a párt presztízsének semmiképen
sötét éjszaka és a fényes nappalt is sötét éj- fonjelentése.) Az egységes párt csütörtök este sem használhat.
szakává varázsolják néha. Froreich, a gyilkos, • 7 órakor pártközi értekezletet tartott. Bethlen
Erdélyi Aladár az amerikai zsír és a fagyasza nagy háborús tömeggyilkosság mentalitásának István napirend előtt kívánt felszólalni.
tott hus kérdését tette szóvá. — Bethlen István
beteges képviselője és áldozata volt már akkor,
Minddenekelőtt mély sajnálatának adott ki- a legszigorúbb vizsgálatot helyeztette kilátásba.
amikor még nem fojtotta meg a tulajdon két
Tobb telszólalás után a párt tagjai a késő
fejezést,
hogy nagyatádi Szabó István megvált
kezével apósát.
éjjeli órákig maradtak együtt.
a
földmivelésügyi
tárca
vezetésétől
és
azt
a
Froreicb, a gyilkos, uri embernek nevelődött az előkelő osztrák katonai intézetben, fő- reményét fejezte ki, hogy nagyatádi Szabó IstNagyatádi elbúcsúzott.
hercegek fiaival barátkozott és a háborúban ván továbbra is munkálkodni fog. A miniszterNagyatádi
Szabó
István,
a lemondott földnagy ur volt, a tábornok fia, aki soha többé elnök közölte ezután, hogy a párt tagjai közül müvelésügyi miniszter ma délben fél 1-kor bútöbben
felkeresték
őt
és
előadták
neki
azokat
nem tudta magát beletalálni a „rendes" élet
csúzott el a minisztérium tisztviselői karától. A
„közönséges" viszonyaiba, aki mindig szürkék- kívánságokat és panaszokat, me'yeket a párt tisztviselői kar nevében Tassy Jakab államtitkár
nek érezte a kereteket, amelyeket a becsületes egyes tagjai a közéle ben észleltek. Bejelentette, mondott beszédet, amelyre Nagyatádi hosszabb
és kitartó munka, a polgári „tisztesség, ez em- hogy a kormány behozza az átalányozási rend- beszédben válaszolt. A megjelent tisztviselőktől
szert a kisüstnél.
berséges élet ad.
külön-külön vett buciut, akik lelkesen megA miniszterelnök ezután a földreform tekin- éljenezték a távozó minisztert.
Műkedvelő zeneszerző leit, majd műkedvelő
pénzszerző és végűi műkedvelő gyilkos. Nem tetében előterjesztett panaszokra tért át. A maga
volt tehetsége sem a művészethez, sem a mun- részéről i3 hangsúlyozta, hogy a földreform leHegyeshalmy összeférhetetlenségi Ogyei.
kához, sem a gyilkossághoz. Félember volt, bonyolítása nehézkes és lassú és hogy annak
A nemzetgyűlés összeférhetetlenségi bizottsága a
beteg lélek, mérgezett szellem, a háború er- mielőbbi végrehajtása nemcsak a kisemberek- mai kisorsolás megtörténte után azonnal ítéletnek, hanem azoknak is érdekében áll, akik a hozatalra ült össze a képviselőház 1. számú bikölcsi bénája, széiütöttje, megrokkantja.
Kalandor volt és martalóc, kifogástalan hideg- végrehajtást szenvedik. Nézete szerint egyedül zottsági termében. A bizottság Hegyeshalmy Lajos
vérrel és tiszta gallérral, aki sokat adott a az ügyviteli szabályok és az ügyrend reformjá- első összeférhetetlenségi ügyében, amelyet a Vámkülsőségekre, a látszatokra, aki nagyon meg- val lehetne segíteni. A reformokra vonatkozólag mentes Kikötő Rt.-nál betöltött elnöki állása miatt,
úgyszintén a másik ügyben, amelyet a Magyar
nézte, hogy kivel fogjon kezet, leereszkedöen megfelelő tárgyalásokat fog kezdeni.
Vagon és Gépgyár Rt-nál viselt elnöki állása miatt
az alantasokkal és megalázkodóan a nála maA jövedelmi adó tekintetében bizottságot jelentett be, nem látott összeférhetetlenséget fenngasabbranguakkal. És ott volt előtte, mint öröküldöttek ki. A pártot arra kéri, hogy a kérel- forogni. A harmadik összeférhetetlenségi bejelentés,
kös kísértés, mint tudatalatti álmainak meg- mekkel és panaszokkal közvetlen a párton amelyet a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Rt.valósulása, a ragyogó, a hideg, az előkelő és belül forduljanak a kormányhoz, mert az ilyen | nál betöltött igazgatósági tagsága miatt tett meg,
pompás egyedi kastély, üresen kongó termei- kérdéseknek a nagy nyilvánosság előtt való a bizottság az összeférhetetlenséget lát fennforogni,
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A tanács nem engedi át a Stefániát bérház építésére.

Buday Dezső: Vállaljuk mindenért a felelősséget.
Szeged, október 16. (Saját tudósítónktól.) Be- nek méltányos áron való átengedését kérte. KöteVárnai ezután kijelenti, hogy Bécs szocialista
számolt a Szeged arról, hogy a város ujabb ház- lezettséget vállal arra, hogy az egyik telek átengevezetősége sokkal jobban vezette a város ügyeit,
építési akciója felkeltette a magántőke érdeklődé- dése esetén azon egy éven belül egy háromemelemint Wolffék Budapestét. Frühwirth Mátyás
sét az építkezés iránt. Megírtuk, hogy egy külföldi
tés bérpalotát épit.
egyes
kitételeit kritizálja és Friedrich István
pénzcsoport nagyobbarányu építkezésbe kiván kezA tanácsülésen hosszú vita támadt a kérdés fötámadását a szocialisták ellen szellemi vakonddeni Szegeden és a várostól kér majd megfelelő
lött. Végre az az álláspont alakult ki, hogy a vátúrásnak nevezi. Felolvassa Wolff beszédét,
belvárosi háztelkeket. Megírtuk azt is, hogy egy
ros
nem engedheti át a Stefániát, mert arra a amelyet a keresztény községi párt alakulásakor,
környékbeli gyáripari érdekeltség hasonló célból
város közönségének egészségügyi szempontból 1920 bin mondott. Kérdi, mit hoztak Wolffék
szintén telket akar kérni a várostól, még pedig a
Stefánia-park gyermekjátszóterét szemelte ki egy szüksége van. A Kiskaszinó telkét pedig a tanács a krisztusi szocializmusból? A főváros pénzháromemeletes bérpalota számára. Bármilyen üd- nem tartja alkalmasnak arra, hogy azon építsék ügyei nem olyan rendezettek, mint amilyennek
vös lenne ez az épitkezés ugy a munkanélküliség, fel a háromemeletes bérpalotát, mert ez a telek feltűntetik, mert hiszen akkor nem kellene egy
tulkeskeny erre a célra. A tanács utasította a mérmint a lakásínség enyhitése céljából, a belváros
nöki hivatalt, hogy a város belvárosi üres telkei
pénzügyi diktátort állítani a főváros élére. Ezegyetlen gyermekjátszóterének feláldozása még is
közül
keressen
ki
egy
olyan
telket,
amely
megfelel
után a főváros szociálpolitikai működését bínagy ár lenne érte, hiszen akad a város belterületén más, alkalmas beépíthető háztelek is. A Sze-a célnak. Azt szívesen átengedi majd az építésre rálja. Kifogásolja, hogy iskolákat nem építettek
hajlandó vállalatnak.
és hogy az iskolákban bevitték a gyűlöletet.
ged álláspontját a város tanácsa is magáévá tette,
amennyiben a csütörtöki tanácsülésen kimondotta,
Wolff Károly: A vallásosságot es hazaszereA mérnöki hivatal véleménye szerint a város
hogy a Stefániát nem engedi át erre a célra.
telet vittük be, ez Önöknek gyűlölet, de nekünk
Szentháromság-utca 43. számú telke a legalkalez az állam pillére.
masabb, amelyen van ugyan egy kis, árviz előtt
A kérdéses gyáripari érdekeltség ugyanis beépült, düledező lakóház, de annak lebontása —
adványt intézett a tanácshoz, bejelentve komoly
Az elnök két izben is figyelmezteti Várnait,
egyetlen lakó van benne — nem okozna nagyobb
építési szándékát és a Stefánia gyermekjátszóteréfejezze be beszédét, mert az idő előrehaladt.
veszteséget.
nek, vagy pedig a Maros-utcai Kiskaszinó telkéVárnai azonban tovább beszél, mire az elnök
megvonja tőle a szót.
Az elnök az ülést öt percre felfüggeszti. A
szünet után napirendi javaslatot tesz. Javasolla,
E g y
Budapest, október 16. (Saját tudósítónk tele- a forgalmi adó rendszerét, azonban ezt fenn hogy a legközelebbi ütést holnap délelőtt 10
fonjelentése.) A nemzetgyűlés csütörtöki ülését kellett tartani, mert a főváros nem kreálhat uj órakor tar sák a mai napirenddel.
Saly Endre ezzel szemben azt javaso'ja, hogy
11 óra előtt öt perccel nyitotta meg Scitovszky adókat.
a
holnapi ülés első pontjául a rossz gazdasági
Béla elnök. Jelenti, hogy Relsinger Ferenc,
Wolff beszédének további során élénk ellenthelyzet
megvitatását vegyék fel a napirendre.
Hébel Ede és Vdzsonyl Vilmos Írásban jelen- mondások közben axt próbálja bizonyítani,
Perlaky
Oyörgy az emök , napirendi javaslatetlék be, hogy a házszabilymódosltó 33 as bi- bogy működésűk első évében 350 millió kotának
elfogadását
kéri.
zottság tagságáról lemondanak. A megürese- rona felesleggel zárták le az évet. A gáz-, vízNagy
Vince
Saly
indítványának elfogadását
dett tagsági helyek betöltésére vonatkozólag és villanykérdés szoros kapcsolatban van a
kéri
csak később teiz javaslatot.
szénkérdéssel és mindaddig, amig ezt a kérFráter Pál az elnök napirendi javaslita melEzután áttérnek a fővárosi törvényjavaslat dést nem oldják meg, a közszolgáltatások ügyét
lett
foglal állást, A többség a házelnök napisem
tudják
megoldani.
Ami
pedig
az
üzemeket
tárgyalására. Az első szónok Wolff Károly, aki
beszéde elején foglalkozik a szociáldemokrata illeti, felemlíti, hogy az üzemek élén ma is rendi Javaslatit fogadja el.
párt réBzéről öt ért támadásokról. Szerinte a ugyanazok állnak, akiket azelötl még a deEzután az elnök az ülést két óra után bezárja.
főváros agyét nem lehet elkülöníteni az álla- mokraták neveztek ki. — A zsidókérdést a
métól. A fővárosnak számolni kell a súlyos tények csinálják és az az agresszivitás, amely
ma sem akar belenyugodni a megyarság ér- Ezer autó állta körül a Z. R. IH.-at.
gazdasági helyzettel az állam hiteléletéből.
— Mielőtt rátérne azon támadásokra, amelyek a vényesülésébe. Nem akarja elhinni, hogy másNwyorkból jelentik: A Z. R. 111.-t félizenkeresztény községi pártot érték, csak azt kí- ként vége lehetne a harcnak, mint ugy, ba a eiykor délelőtt vontatták be a hangárba. A bevánja megjegyezni, hogy bárki is jöjjön a ke- magyarság gazdasági érdekeit kielégítik.
vontatásnál rengeteg tömeg volt jelen, több mint
resztény községi párt után a főváros élére, azt
— A gyűlölet a túlsó oldalon tapasztalható. ezer autó állott a repülőtér körül. A léghajó
csak neki köszönheti, hogy alkothat, mert ők (Zaj és ellentmondás balról.) Amig a tu oldal tisztjeit a hangárok közelében levő épületekben
takarilották el a gazdasági romokat. Adatokat le nem mond a világ nemzeti tömörülésről, helyezték el, mig a legénységnek felét az amesorol fel a főváros régi zárszámadásaiból. Sze- addig nem hajlandók ők sem lemondani a rikai haditengerészet, a másik felét pedig a
rinte 1910-től a város zárszámadása csak há- keresztény polgárság önvédelmi eszközeiről. Goodyear-társaság szállásolta el. A Z. R. III.
rom évvel zári felesleggel, a többi deficittel. Wolff ezután a demokratauralmit akarjt disz- egyébként Los Angles nevet kap|a.
Rátér a külföldi kölcsönre és kijelenti, bogy kreditálni. Végűi kijelenti, hogy minden törek1917-től kezdve a liberálisok fővárosi uralma vésük arra irányul, hogy Csonkamagyarország
270 millió aranykorona külföldi kölcsönt vett keresztény legyen. A javaslatot elfogadja. (Wolff
Pénteken lest a Fábián—Ulain párbaj.
fel, tehát többet, mint az egész mostani or- Károlyt beszéde után a kormánypárt részéről A nemzetgyűlésen fölmerült Fábián—Uiain-affér
szágos kö'csön kitett. A főváros kiadásainak számosan üdvözlik.)
fegyveres elintézése, miután Ulain most már
a fedezését csak a bevételek fokozásával leheEzután Várnai Diniéi szólal fel. Wolffék ki
tett elérni. A fedezetek tekintetében csak a akarnak bújni a felelősség alól. (Tiltakozás a harcképes, pénteken délelőtt fél 11 órakor fog
megtörténni a Santelli féle vívóteremben.
kereseti adó jöhetett számba, ö maga is elitéli keresztény községi pártban)

és egy szocialista.

Furcsa népség.
Irta: Réti Ödön.

(18)

megteszek, amit kívánsz, elviszlek Velencébe,
esküszöm, mindent amit p a r a n c s o l s z . . . sokat
keresek, sok p é n z t . . . ölök érte, ha máskép
nem...

Kruspérné kisurrant.
— Megtehetem I — felelt Olíva kurtán.
Elhomályosodott szemmel, vonagló arccal,
— Indulhatunk 1 — siettette Kapolcsy.
hüvelykujja körmét rágva hajolt föléje O l i v a :
— Indulhatunk — ismételte a lány — , ha
— Ne sírjon, ne legyen gyerek, ott van a
úgy tetszik, ha olyan sietős. Én faradt vagyok, barátnőmnél Erzsébetfalván. Reggel elhozom.
gyönge vagyok még, gondolhatja. A mamánál
Visszahozom. Elmegyünk érte mind a ketten.
j ó helyen van, a nagymama úgy örült neki,
— Igaz e z ?
úgy szerette, rosszul esnék neki, ha legalább
— Igaz. Holnap, kora reggel.
egy éjjelre nem hagynánk nála . . . majd regKapolcsy megtörve, bágyadtan mondta utána:
gel a z t á n . . .
— Holnap, kora reggel.
— Nem ! — kiáltott Kapolcsy. Dobbantott
— Mihelyt a villamosok járnak — toldotta
a lábával, mert ellanyhulni érezte bátorságát meg a lány.
és elhatározását.
— Látod Olíva — szólt Kapolcsy most már
— )ól van — szólt Oliva — , mehetünk.
nyugodtabban — a szomszéd játékot hozott
Keze már a kilincsen volt. Elengedte. Vissza- neki. — Felvette a csergetőt és csergetett
fordult s lehanyatlott egy székre.
vele.
— Nem birok.
— Majd holnap — szólt Oliva — , most
— Akkor egyedül megyek. — És indult.
álmos vagyok.
— M e n j e n . . . Kapolcsy ú r . . . várjon, várKapolcsy az ágyra pillantott.
jon 1 . . . Nem a mamánál van. A barátnőmnél
— Hol a hegedűm tokja ?
van Erzsébetfalván.
Oliva megtántorodott.
Kapolcsy hátra fordúlt. összeszorított ök— Szédülök — szólt — , hogy elszédültem.
lökkel, körmeit a tenyerébe vájva ment a lány
G
y
ö n g e vagyok.
felé. Bántó, idegen hang szaladt ki a torkából.
Borzalom remegtette meg Kapolcsy szívét.
— Oliva...
— Hol a hegedűm tokja? — ismételte,
Láz égette, nyelve mint egy cserépdarab,
szemét
a lányra függesztve.
fogai összeverődtek.
— A tok ?
— Oliva 1 — Leborúlt a lány elé, fejét az
— Az, igen 1
ö l é b e hajtotta és sírt. Egész teste remegett a
'
— Én nem tudom.
sírástól. — Hozd v i s s z a . . . s z e r e t e m . . . a mi
— Mikor elmentem, a polcra tettem, rendg y e r m e k ü n k . . . kérlek, könyörgöm alázatosan
. . . kis Olivám, kis h e r c e g n ő m . . . mindent
ben volt.

— A polcra?
— Igen, oda. A polcra tettem s mikor hazajöttem, a hegedűmet itt találtam az ágyon.
— Az á g y o n ?
— Láthatja.
— Látom, mit nézzek rajta. Az ágyon van.
— Én a polcra tettem tokostól együtt.
— Ha odatette, vegye el onnan.
— Olíva!
— Hagyjon nekem békét 1
Nem szóltak többet egymáshoz. Olíva lefeküdt az ágyba, Kapolcsy a pamlagra, a megszokott helyére. Oliva hamar elaludt, de az ő
szemét kerülte az álom.
— Milyen szerencsétlenség, milyen szomorúság — , mondta magában és csodálkozott,
mennyire fáj a szive a gyermek után. Gondolatban felszállt egy villamosra,.mely Erzsébetfalvára indult. Nagyokat zökkenve, meg-megállva, lassan haladt előre a kocsi, tétovázva,
mintha az utat keresné . . . Valamikor járt már
ott. Homályosan emlékezett egy napégette
poros utcára, barátságtalan házakra, jobbrabalra épülőfélben lévő házak, vörös port táncoltatott a szél, üres telkek, melyeknek alacsony deszkakerítésén porfedte bogáncs kandikált ki. Sivár, szomorú . . . merre van az a
ház ? Nem éhes a gyermek ? Nem sír ? Nem
érzi, hogy elszakították az apjától ? . . . Milyen
lelketlen ez a lány... Oliva , . . Gróza, Irma...
A szívébe nyilallott: a lelencházba vitte . . ,
kitette az utcára . . . S látta a gyermeket e"v
sötét kapualjban; keserves, panaszos sira.it
hallott, nyögdécselést . . .
(Folytatjuk.)

1924 október 17.
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SZEQB D

Fővárosi parancsra a szegedi egyetemen
is igazoltatnak a b a j t á r s a k .

tesíteni és a kérdés elintézése igy őteí fog
tartozni. Megmondtam egyébként a hallgatóknak, hogy az előadások megakadályozásának
más módja is van, mint az igazoltatás, amely
az egyelem törvényeit is sérti.

Szeged, október 16. (Saját tudósítónktól.) — Azt nem tudom, nem rám tartozik. Én
A szrgedi egyetem kapuiban csütörtökön reg- ugyanis holnsp reggel az egyetem egész tanáHogy mi ez a más, törvényes mód, azt nem
gel ismét megjelentek a bajtársi őrcsapafok és csával bizonyos, más egyetemi ügyben Budaa régi recept szerint sorra leigazoltatták azo- pestre utazom. Rainbold prorektor fog helyet- árulta el Csengery János.
kat, akiknek valami dolguk lelt volna az egyetem belsejében és igy át akarták lépni az almaA parlament elé kerül az egyetemi igazoltatások ügye.
mater küszöbét. A bajtársi örcsapatok terméBudapest,
október 16. (Saját tudósítónk te-nünnen azt az értesítést kap!a, hogy rendzavarás
szetesen csak azok számára engedték meg a
lífonjelentise.)
Tegnap beszámoltunk arról, hegy sehol sem törtint.
küszöb átlépését, akik igazolni tudták, hogy
Pakots József nemzetgyűlési képviselő az
valamelyik bajtársi szövetség kebelébe tartoz- a MÉFHOSt fővezérsége a soproni kizárások
egyetemek körül lejátszódó igazoltatást' jelenenak, tehát a fővezérség parancsait gondolkozás miait általános sztrájkot rendelt el.
Csütörtök délelőtt a budapesti egyetemen az tekről a nemzetgyűlés pénteki ülésén szólal fel.
nélkül leijesitik, — azokat ellenben, akik nem
tartoznak a bajtársak közé, nem engedték be esetleges rendzavarások elkerülése végett a
Pécsett is . . .
az egyetem épületeibe, nehogy tanulni merje- rektor parancsára bezárták a kapukat, a műPécs,
október
16.
Az
egyetemi
ifjúság valaegyetemi
rektor
pedig
szünnapot
rendelt
el.
nek. De megtagadták a belépési engedélyt
azoktól is, akiknek hivatalos ügyben lett volna Az egyetemek kapuit megszánták a bajtársi mennyi bajtársi egyesülete szerdán este elhatáegyesületek kipviselői is mkdenkit, akik odarozta, hogy egyelőre kit napig az előadásokat
dolguk az egyetemen.
nem látogatja is az egyetem kapui eli őrséA Szeged munkatársa, amikor értesült az igyekeztek, igazoltattak.
get állit.
Klebelsberg
Kunó
gróf
kultuszminiszter
csüegyetemi igazoltatásokról, informálódni akart a
Debrecen is . . I
helyzetről es ezért fel akarta keresni az egyetem töríök délelőtt folyamén magához kérette dr.
Zubriczky
tudományegyetemi
rektort,
továbbá
a
Debrecen,
október
16.
Az
Attila
bajtársi egylet
központi épületében dr. Csengery János rektort.
MEFHOSz
képviselőjét,
Vir
Tibort
és
Oláh
debreceni
helyi
szervezete
és
az
ifjúsági
egyeA bajtársi diszőrség természetesen uiját állta és
Bélát,
akik
a
déli
órákban
meg
is
jelentek
a
sületek
vezetői
elhatározták,
hogy
októcer
16-tól
udvarias formában igazolványt kért tőle.
kultuszminiszternél. A kultuszminiszter jelentést kezdve a további intézkedésig az előadásokat
— Ujságiró vagyok — jelentette ki munkatétetett magának a többi főiskolákról és minde- nem látogatják.
társunk.
— Szabad az igazolványt 1
Munkatársunk felmutatta dr. Bottka Sándor
rendőrfőtanácsos által láttamozott fényképes
újságírói igazolványát. A bajtársi diszőrség vezetője, vagy parancsnoka hosszabb ideig néSzeged, október 16. (Saját tudósítónktól.) Még 1923. év november havában Rupert Rezső
zegette, majd a következő kijelentéssel adta
1923 szeptember havában történt, hogy dr. nemzetgyűlési képviselő megrágalmazása miatt
vissza:
— Nagyon sajnáljuk, nem áll módunkban...Livay Ferenc ügyvédnek lovagias ügye támadtkit heti fogházra.
Lábas Endrével, a szegedi ébrdők elnökével. A
A jászkarajenői Keö-Kucsera-féle gyilkosságra
— Sxóval, nem engednek be az urak?
felmerült lovagias ügy lefolytatása közben Gyalay való szövetkezés cimén három havi fogházra.
— Nem áll módunkban l
ü? Az eredménytelen behatolási kísérlet után Mihály hírhedi budapesti ébredővezir egy nyi- 1924 március 17- tői ez év májusáig a zalaegerszegi internálótábor tagja volt. Riszese voli
kénytelenek voltunk telefonon felhívni Csengery latkozatot tett közzi a szegedi kurzuslap hasábJános rektort, aki már értesült akkor arról, jain. A nyilatkozat szerint Qyalay bejelenti, hogy Gyalay ezenkívül az összes budapesti szomorú
emlékezetű bombamerinyleteknek is a különböző
hogy a bajtársi őrcsipat a Szeged munka- Livayt a Lábas elleni hirlapi támadásokban
bosszúvágy
is
rosszindulat
vezeti
is
a
támadás
ébredő-atrocitásoknak, amelyekben mint a Hazánk
társát sem engedte be az egyetem központi
éle Lábas tönkretételére irányul.
cimzetü ébredőlap szerkesztőjének vezérszerepe
épületébe.
A nyilatkozatot dr. Lévay magára nézve sér- volt.
— Félreirtis volt as égisz — mentegette a
tőnek
találía és sajtó utján elköveteti rágalma- A nagyérdekességü sajtópör tárgyalása pintek
rektor az őrség eljárását —, tudták ugyanis,
délelőtt 9 órakor lesz a szegedi törvényszék
hogy még nem vagyok benn a hivatalomban zás cimén följelentést tett Gyaloy Mihály ellen.
és ezért tagadták meg a belépés engedélye- A vizsgálati iratok szerint Gyalay Mihály Buda- VUd-tanácsa előtt.
pest, Sörház-utcai lakos, ébredő foglalkozású,
A sajtópör előzményei különböző nyílttéri
zését.
1924
január
19-ig
a
következő
esetekben
volt
nyilatkozatokban
robbantak k?. Lévzy Fereno
Az egyetemi igazoltatások egyébként szoros
ugyanis elégtelennek és passzívnak tartotta a
összefüggésben vannak a soproni főiskola kö- elitélve:
A bationyai járásbíróság 1923 március 19 én szegedi ÉME tevékenységit és a meddő munka
rül támadt kurzusbotránnyal. A szegedi bajB.
17/1923. sz. alatt idegen ingó rongálás cimén okául Lábas Ende r,y. Máv. felügyelő személyéi
társi szövetségek ugyanis megkapták a „főokolta, akit idős korondnál fogva alkalmatlanvezérség" távirati ciatariadóját és szigorú pa- három heti fogházra itélte.
1923 május 10-én a budapesti törvényszék nak talált az ibredisre is az ibredés vezetésire.
rancsát az „országos mozgaIom"-hoz való csatlakozásra. Ez a csatlakozás pedig azt jelenti, által saj ó utján elkövetett rágalmazás cimén A pénteki főtárgyalás iránt élénk érdeklődés
nyilvánul meg.
200.000 korona pénzbirságra.
hogy a szegedi egyetemen se lehessen előadást
tartani mindaddig, amig a rakoncátlankodó
soproniak kizáratásukirt elégtitelí nem kapnak.
Az előadások megakadályozásának pedig egyetlen, kipróbált és eredményes módja — az igazoltatás. A fővezérség parancsa ugyanis kötelező minden bajtársra és igy a bajtársak nem Szándékos emberöléssel
vádolják Frohreichot. — Egyedi végrendelete.
jelennek meg az előadásokon — önként. AzokA csornai főszolgabírót is fölfüggesztették.
nak pedig, akik nem tágjai ezeknek az egyeSopron, október 16. (Saját tudósítónk tele-nak egyhatoddt feleségének, egy-egyhatodot
temi szakszervezeteknek, a bajtársi diszőrfégek
jóvoltából 9nem áll módjukban", hogy be- fonjelentise.) Mint tegnap jelentettük, Froh- Mariska, Ilonka is Margit leányára, egyhatodot
jussanak az egyetemre és folytathassák tanul- reichet a kastélyban tett ujabb beismerő val- pedig Frohreieh Ernő fidra hagyta. A Frohreichbekísérték a soproni csaíad kapta tehát a legtöbbet Egyedi Artúr
mányaikat. Igy csütörtökön délelőtt hallgatók lomása után autón
hiányában egy professzor sem tarthatta meg ügyészségre. Csütörtökön este a fogházban a vagyonából.
II. emeletenfc 46-ik számú cellában helyezték el
előadását.
A cíornai nyomozásnak különben is külön
A bajtársi szövetségek vezetői tizenkét éra Frohreích Ernötfjés ebben a pillanatban egy- szenzációja is van. Ma délben a soproni ügyészután megjelentek dr. Csengery János rektor szerűen 46-os számú fogoly. Kun László ség indítványára a soproni főispán állásától
előtt és bejelentették a történteket. Hivatkoztak ügyész már elkészítette a vádlnditványi, amelyfelfüggesztette dr. Molnir Elemér csornai főa fővezérség parancsára és közölték, hogy szándékos emberöléssel vádolja Frohreieh Ernőt.
szolgabírót, mett ellene is súlyos oh ok merültek
további utasításig nem látogatják az előadáso- Ugyancsak elrendelték Frohreieh előzetes le- fel, hogy résztvett Egyedi Arthur bünpaldstokat. Csengery rektor a bejelentést természete- tartóztatását, mert Frohreieh mindezídeig csak lásában. Molnár főszolgabírót dr. Geley figyelsen nem vette tudomásul, kijelentette, hogy az őrizetben volt.
meztette, hogy vájjon nem gyilkosság történt-e,
Frohreieh a cellában még ma is mártírnak de ő ezt nem vette tudomásul.
egyetemi tanárok megtartják előadásaikat, ha
azonban as előadásokon nem jelennek meg a képzeli magát és azt hiszi, hogy helyesen cseDilután fél 6 órakor a vizsgálóbíró elé vehallgatók, az előadások elmaradnak ugyan, de lekedett, amikor Egyedi meggyilkolásával „megmentette a családot".
zették Frohreichet, aki a vizsgálóbíró előtt a
a hallgatók abszenciát kapnak. Közölte a rektor
Egyedi felbontott végrendeletében vagyond- következőket mondotta jegyzőkönyvbe:
a bajtárs-vezérekkel, hogy egyelőre szigorúbb
— Egyeden tett beismerő vallomásomat teljes egisaében fentartom. Beismerem, h*gy Egyedit
eszközökhöz nem nyul az egyetem, de ha az
igazoltatást pénteken is folytatják, szigorúbb október 6-ról 7-re virradó ijszaka 12 órakor in öltem meg ugy, amint azt Egyeden elmondottam. Kifejezetten állítom, hogy erős felindulásban követtenu cl let met és hangsúlyozom, hogy
rendszabályok következnek.
jószándékkal
mentem le Egyedre.
Csengery rektor teleforiérdeklődésünkre elmosdotta, hogy a mozgalomról csak délben
A vizsgálóbíró ezután felolvasta előtte az
A vizsgálóbíró erre bübivnía a védőügyvédértesült, árukor a bajtársi küldöttség megjelent előzetes letartóztatásról szóló vigzist és meg-jét, aki azt tanácsol<a, hogy nyugodjék bele,
előtte. Az egyetemi hatóságok eddig semmiféle kérdezte, hogy belenyugszik, vagy felfolya- ami meg is történt. Ekkor a vizsgálóbíró felintézkedist nem tettek, ha azonban elhúzódna modik ?
olvasta az előzetes letartóz ^stói sz<Mó véga szs' lytaian tüntetés, akkor szigorúbb rendzést és megt.ige 'le, hogy Frohreích védő— Nem tudom — válaszolta Frohreieh.
szabályok következnek.
— Igy nem lehet felelni — mondja a vizs- ügyvédjével beszedessen. Frohreichnek ügyvédjéhez ez volt a* eifő .szava:
— Milyen rendss8báíyokiól lehet szó — gálóbíró — v a g y belenyugszik, vagy nem.
— Mi lesz vacsorára I?
— Nem tudom kérem, ismételte Frohreieh.
kérdek tük.

A többszörösen elitéit Gyalay Mihály ébredővezér
rágaimazási pöre a szegedi törvényszék előtt.

e l ő t t is b e i s m e r t e ,
hogy ő fojtotta m e g Egyedi A r t h u r t .
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A gázgyár ügye.

Frohreichet az egész bűnügy látszólag nem
érdekli, mert mindig most is kicsinyességekkel
foglalkozik.
Az ügyre vonatkozólag a vizsgálóbíró tudósítónknak elmondotta, hogy a bünügyre tariozó
igen fontos okmányok még nem érkez'ek meg
Budapestre, amikre pedig a vizsgálat érdekében okvetlen szükség van. Kérdést intéztünk
Sándor Bé ához, az ügyészség elnökéhez, hogy
van-e eljárás folyamatban a főispán által (elfüggesztett tisztviselők ellen. Kijelentette, hogy
a btk. 375. és 377. paragrafusa szerint egy
évig terjedhető büntetéssel sulytbatók a bün-

perben vádolt tisztviselők.
Azon kérdésüukre, hogy indult e eljárás FrohIrta: Wimmer Fülöp.
reieh hozzátartozói ellen, kijelentette, hogy ilyen
esetben figyelembe veszik a hozzátartozóknak a
Azt mesélik a városban, hogy a polgármester
terhelthez való szoros viszonyát is nem bün-ur egy különösen a kurzus ideje óta feltűnt bizotttetik őket. Ez az oka annak, hogy Vakini ellen sági tagnak, aki nála egy bizottság összehívását
nem indult eljárás. Frochreichné ellen terhelő sürgette, azt felelte volna:
— „Hát nem veszi észre, hogy a városnál most
adat nincs.
már
hosszabb idő óta csendes autokratizmus uralKdrdezősködtünki lletékes helyen, hogy indult-e
kodik ?"
közigazgatási eljárás az egyes tisztviselők ellei.
Ez a mondás — akár igaz, akár nem, — arra
Informátorunk kijelentette, hogy a főispán dr. késztet, hogy a gázgyár ügyével itt foglalkozzam,
Völgyessy vármegyei főjegyzőt utasította dr. nehogy a „csendes autokratizmus" ezt az ügyet is
Geley is Kiss fenő elleni vizsgálat lefolytatására.
elintézze, mielőtt azt az arra hivatott bizottsági
M M M M W M M M ^ ^
tagokkal letárgyalta volna.
A gázgyár két módot jelölt meg a tárgyalások
alapjául, még pedig: először a Kúria által kimondott
megváltási lehetőség és egy még a mostani szerSzombathely, október 16. Ma délelőtt 9 órakor j — Nézd Feri, én adtam 10 millió koronát ződés (1935) lejárta után történendő meghosszabfolytatták a textil-panama bűnügyében a főtárgya- Kolbának. A biróság ezután Bekét megesketi.
bítás ellenében, a város különféle kívánságainak
lást, amely iránt a közönség részéről élénk érdekDr. Tóth László ügyvéd kéri a szombathelyi teljesítése, másodszor egy részvénytársaság alakílődés nyilvánult meg. Pontban 9 órakor nyitotta takerékpénztár 1923 szeptember 23-iki könyvkivo- tása, amelyben a város — kisebbségben — a
meg Mályusz tanácselnök a tárgyalást. Először natának beszerzését és Paty Gyula kihallgatását mostani ajánlata szerint 45 százalékkal részes
megkérdezte Kolbát, igaz-e az, hogy Deutsch neki arra vonatkozóan, hogy Kolbának a takarékban legyen.
azt mondta, hogy járjon közbe Beke rendőrtaná- 70.000 cseh koronája volt. A biróság elrendeli a
A polgármesternek, illetve a tek. Tanácsnak az
csosnál és öt ki fogja stafirozni.
könyvkivonat beszerzését
eddigi újsághírek szerint a részvénytársaság terve
Kolba: Igen. Deutsch mikor velem érintkezett,
A következő tanú Szekendy detektív. Elmondja, tetszik, én pedig a leghatározottabban az első
hangoztatta, hogy nagy szívességet tehetnék neki, hogy Deutsch először december 6, vagy 7-ikén módozat mellett foglalok állást, a következő inazt kérdezte tőlem:
volt nála. Mikor másodszor jött, csak annyit mon- dokok alapján:
— Nem lehetne-e Beke kapitánnyal okosan dott, hogy kíméletesen bánjunk vele. 30-án az
Anélkül, hogy a tegnapi Szeded-ben emiitett
beszélni ?
ágyban talált, láttam, hogy két köteg pénzt hozott számokat venném alapul, mert 3 millió aranykorona
Majd később sürgette, hogy mi van az üggyel. és az éjjeli szekrényre tette le. Én azonban a pénzt alaptőkét és 10 millió aranykorona telepértéket
Az elnök Deutschoz fordulva: Igaz ez ?
emlit és ezen két szám tetejébe még azt is, hogy
visszautasítottam.
Deutsch: Nekem volt ügyvédem és nem szóltam
A biróság 10 perc szünet után Maray detektív ugy a gázgyár, mint a város 25—25.000 aranyKolbának.
kihallgatására tér át. Kolba tényleg mondta neki, korona forgótőkét szolgáltasson, — a részvényEzután áttérnek Beke Gyula rendőrtanácsos ki- hogy legyenek figyelemmel arra, hogy Deutsch társaságtól, egyenesen kimondva nemcsak azért
hallgatására. A hozzája beosztott Kolba önként is tisztességes ember és hogy vele enyhén kellene fázom, mert a város minoritásban van és ennéleljárt a rábízott ügyekben. Mikor a Hir formális eljárni. Ezt ő határozottan visszautasította és ki- fogva a többségben levő másik fél minden intézfeljelentést tett, az ügyészségtől Kolba vette át a jelentette, hogy egyformán jár el mindenkivel ; kedését tűrni tartozik, de főleg azért is, mert az
beadványt és ő kapott utasítást, hogy referáljon szemben.
igazgatóságba kiküldendő két tag (valószínűleg a
arról, mit mondott neki az ügyész. Kolba kérte,
A következő tanú Borbély Sándor pénzügyi fő- polgármester mint elnökhelyettes, a pénzügyi tanacshogy adja neki ezt az ügyet, mert ő nagyon jártas biztos. Elmondja, hogy 1923 november hó 23-án ! nok mint igazgatósági tag) ellenőrzésétől sem
az dyen dolgokban. A nyomozást át is adtam, de arról értesült, hogy a vámraktárban gyanús áruk ' tartok és remélek sokat, a két tagtól a gázgyár
az irányítást magamnak tartottam fenn. Ezután el- vannak. Kibontották a csomagokat és azt tapasz- j egész üzemét teljesen tetszése szerint folytathatja,
mondja a nyomozás lefolytatását. Utasítást adott talták, hogy azokban téglák és egyéb értéktelen az összes könyveléseket és az eredmények csoporKolbának, menjen ki a vámhivatalba és méresse anyagok vannak.
tosítását nyugodtan saját érdeke szerint végezheti,
le a gyanús collikat. Kolba a mérlegelést megKasztovics Sándor szömbathelyi szemlész után egyszóval a részvénytársaság eszméjétől annál
kezdte, közben az egyik colliból hulladékdarabok Németh László szombathelyi rendőrt hallgatták ki, inkább semmit sem várok, mert mindazt, amit a
estek ki. Erre utasítást adott Kolba, hogy a gya- akit egy szekrényben bujtattak el, hogy Deutsch Szeged cikke szerint a polgármester a részvénynús collikat bontsák fel.
Henrik és Magyar Ferenc beszélgetését hallgassa társaságtól vár, sokkal helyesebben, nyomatékosabElnök: Van-e tudomása arról, hogy Kolba a meg a rendőrkapitányságon. Németh elmondja, ban és biztosabban, egy a gázgyárral kötendő
detektívek előtt azt a kijelentést tette, hogy Deutsch hogy ekkor hallotta, hogy Magyar Ferenc azt uj szerződés utján érhetjük el. Erre a szerződésre
tisztességes ember, vele szemben kímélettel kell mondta Deutsch Henriknek:
egy elsőrendű utmutatónk van, ha összegezzük az
eljárni.
— Jegyzőkönyvek vannak arra vonatkozólag, eddigi szerződéseknél szerzett tapasztalatokat és
ezeket az uj szerződésben érvényesítjük.
Tanú: Igen, ezt a detektívek hallották. Ezután hogy te adtál Kolbának 10 milliót.
elmondja az úgynevezett szekrényjelenet históriáját.
Egy fontos érv a részvénytársaság terve ellen az
Feigelstock Gáspár, Deutsch Henrik üzleti seFebruár első napjaiban volt, amikor Magyar be- gédje dr. Kolbát többször látta bent az üzletben. is, hogy a városnak a vállalatba tökét befektetnie
ismerte, hogy Kolba 10 millió koronát kapott
Dános Emil kijelenti, hbgy kétmillió koronát köl- nem kell, hanem az uj szerződés lejártakor az
Deutschtól. Magyar azt mondotta, hogy ő ezt csönzött Deutschnak. Haug Manó kereskedőtől is egész vállalatot, ugy mint a mostani szerződésben
Deutschtól magától hallotta, ő Magyarnak azt kért Deutsch ötmilliót.
(csak természetesen helyesebben szövegezve) inmondotta, hogy irjon levelet Deutschnak, amelyNéhány jelentéktelen tanúkihallgatás után a tár- gyen kaphatja és ismétlem, ennek dacára a mosben Deutschot a rendőrkapitányságra kérette. gyalást holnapig elhalasztották, amikor is a pör- tani megváltási lehetőség feladása és egy ezenfelül
Deutsch megjelent a rendőrkapitányságon. Előző- beszédek fognak elhangzani.
f még adandó szerződés hosszabbítás ellenében kileg azonban Német rendőrt elrejtették egy szekköti magának, illetve megkapja mindazt, amit a
rénybe. Beszélgetés közben megszólalt a telefon,
városnak a mostani tárgyalások alkalmával kapa legcsodásabb hangú énekesnő okt. 23. a Tiszában.
mire ő a telefonhoz ment, mig ő távol volt, Deutsch
nia kell.
(H
A R M O N I A.)
ezeket mondotta Magyarnak:
;
Kapnia kell ugyanis 1. a bruttó bevétel egy bif
zonyos százalékát, amelyet a város sokkal helyesebben és nyomatékosabban követelhet akkor, ha
nem részvényes és amely igy egy biztos jövedelmet
képez; 2. a város világítását illető követelések telTelefon 11-85.
Telefon 11-85.
\ jesitése, amely tehát a városnak egy röviden meghatározott időn belül egy modern város igényeinek
megfelelően kivánt világítást feltétlenül biztosit.
•8
Október 17., 18. és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnap:
Egy kifogástalan minőségű világítás szolgáltatása a mindenkori viszonyoknak megfelelő árak)Ü , ban, amire nézve — és ez lesz a kötendő szerző)W i dés legfontosabb pontja — a szerződésben egy
• ugy technikai, mint kereskedői tapasztalattal biró
4K
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közös helybeli bizottság, egy magasállásu biró
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•8
elnökletével kell, hogy kiköttessék. Ezt azért kell
megtenni, hogy a mostani, a város érdekeit sértő
•K
és a kormány által még mindig el nem küldött
H(
bizottság működése megszűnjön.
*K
Természetes, hogy a szerződésben — noha a
város avval szemben, hogy egyelőre 11 éven át
nem váltja magához a gyárat és hogy azontúl még
•8
egy bizonyos számú évre, — de semmi esetre
Dráma ö felvonásban. — Azonkívül:
+8
sem még 35 évre — a szerződés időtartamát meghosszabbítja, — nagyon lényeges ellenszolgáltatásokat követelhet, — a gázgyár olyan kívánságait,
hogy a tőle követelt világítás kiterjesztése ellenében a város bizonyos számú fogyasztást biztosítson, eredményesen érvényesítheti.
^
Előadások kezdete: Hétköznap 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. ^
Röviden összefoglalva, a részvénytársaság terve
mellett a városnak egész viszonya a gázgyárhoz
• úgyszólván mindent függőben hagyna, a város
j minden követelése a részvénytársaság igazgatósága elé tereltetnék, ahol a többséggel szemben
csak a gázgyár érdekében fekvők fogadtatnának
el, az elszámolások bizonytalanok maradnának,
• a nagy mérvben szükséges befektetésekhez a városnak nagy tőkéket kellene beszolgáltatni, a nagyon
kétes módon kimutatandó haszonnal szemben.
Ezenkívül az ármegállapítások egész ódiuma a
Kedden a KORZÓBAN
I várost terhelné, mig tt másik módozat szerint a

Tanúkihallgatások a szombathelyi vámpanama fötárgyalásán.

Kiurina

Korzó Mozi

A

asszony.

% A párisi Olympiád VIII. része.
«*

Vigyázz I!

Jön!!

A száguldó kerék

2SZEGED1924 október 65.
város egy világos, jól szövegezett, a város minden jogát precízen megállapító szerződés alapján
tőkeszolgáltatás nélkül minden igényét biztosithatná magának, a város közönségét a vállalat
esetleges túlkapásai ellen jól megvédelmezhetné
és különösen a felállítandó szakbizottság, amely
esetleg szabadon választott bíróságként is szerepelhet, minden különbözetet elkerülhetne.
Szerintem itt a választás nem is nehéz, de sajnos, már megint tulkorán és megfelelő tárgyalások mellőzésével elfoglalt egyoldalú, elfogult álláspont nem látná ezt be.
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A tanítói B-lista mellett tiz uj tanítót neveztek ki a tanyai iskolákhoz.
Szeged, október 16. (Saját tudósítónktól) nem tetsző elemeket kizárja a tantestületekből.
A B-lista minden állami intézménynél megritA szegedi városi és tanyai körzetekben mintkította a tisztviselők sorait, de legkülönösebben egy 50—60 tanerő került B-iístára. Az indokoa tanítói testületeknél működöt*, ahol a leg- kolatlan é< tendenciózus létszámapasztás azután
kisebb politikai exponáltság elig volt arra, hogy
a legnogyobb zavarokat idézte elő, különösen a
a íanitó a nyugdíjasok keserű kenyerére kerültanyai iskoláknál. A jelen tanévben a tanyai
jön. A tanítóság B-listája hivatalosan, a meg- iskoláknál ugyanis oly nagy volt a láttzá nfogyatkozott iskolák létszámához viszonyított, szaporulit, hogy tiz helyettes tanitó azonnali
fölös számú tanítóságot hozta fel okul s pró- alkalmazása vált szükségessé, A tiz újból alkalbálta igizolni ilymódon a B-lista szükségestégét. mazandó tanító még véletlenül sen a régi kiAz állásuktól megfosztott tanitók azonban próbált B-listára kergetett tanitók soraiból került
nagyon jól tudták állásfoiztásuk okát. A jelen- ki, hanem vidéki, főképen menekült tanítókat
legi politikai kormányzat kezében a B-llsta csak alkalmaztak az uj állásokra.
ozirt volt szükséges, hogy a politikailag neki

MOZI

Telefon 16-33.
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Október 17., lö., 19-én, pénteken,
szombaton és vasárnap

FEHÉR VÁROS
RÉME

(V

Nagy kalandordráma ö felv.-ban
A főszereplő:

HENRI BAUDIN.
Azonkívül:

fl pompás kisérő
műsor.
Előadások kezdete:
Hétköznap 5, 7 és 9 órakor.
Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

ÉKSZEREK

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

J e n ő

é k s z e r é s z és ó r á s n á l

Szeged, SzécheníjMér 2. Telefon 133.
Kérem a k i r a k a t a i m b a n
á r a i m megtekinteni.

lévő
568

Péntek. Rám, kat. es protestáns Hedvig f

— Antal Géza lett a dunántúli református
püspök. A dunántuli református egyház püspöki székére általános többséggel Antal Géza
egyházkerületi főjegyzőt választották meg. Beiktatása Pápán október 29-én történik.
— Denh töivényazéki biró tárgyalja november 18-án a bombamerényletek ügyét.
Budapestről jelentik: A bombamerénylet bünpörében csütörtök délelőtt igen érdekes fordulat állott be. Eddig ugy volt, hogy az ösgzes
bombaügyek bünügyi főtárgyalását november
18-án kezdi meg dr. Fayl Tibor tanácselnök
vezetése alatt működő birói itélőtanács. A bünteíőtörvényszék elnöke azonban ugy intézkedett,
— A kereaetl adó revíziója. Megírta a hogy dr. Fayl Tibort a vádtanácsba osztotta
Szeged, hogy az általános kereseti adókivetések be, mint tanácselnököt és helyébe főtárgyalást
revideálására hivatott bizottságok tagjait kiküld- elnöknek dr. Denk Tivadar törvényszéki tanácsték már az érdekképviseletek. A bizottságok elnököt jelölte kl. Ilyen körülmények között a
bombiQgyek fötárgyalásának vezetője most már
pénteken reggel kilenc órakor kezdték meg miködésüket a városháza közgyűlési termében, nem
a Fayl Tibor, hanem Denk Tivadar lesz. A
kamarában és az ipartestületben. A kamaranov. 18 ra kitűzött terminus hatályban marad.
elnöksége csütörtökön délelőtt bekérette a bi- Pola Ne;rl, a világhírű német filmmüvésmő
zottságok egy-egy tagját, hogy velük a revizió legújabb filmjét, a Megbélyegzett asszony cimű
technikai keresztülvitelét megbeszélje. Wimmer nagy drámát mutatja be mától kezdve a Korzó
Fülöp informálta őket a teendőkről. A b zott- Mozi. Pola Negri, kinek legutolsó fényes alakísági tagok az adótók névjegyzékét egyes szak- tása segítette n»gy sikerhez a Tüzek c. filmet,
mák szerint kicédulázva pénteken kapják meg. majd a Bella Donnában ragyogtatta különös
Mivel rendkívül fontos kérdésről van szó, a művészetét, legújabb filmjében, a Megbélyegzett
kamara, az ipartestület és a kereskedők szövetasszonyban lép elénk A kiváló tehetségű drámai
sége kéri a revíziós bizottságok tagjait, hogy hősnő egyik legrikerültebb alkotása a Megbéaz üléseken pontosan jelenjenek meg.
lyegzett asszony, mely épp ugy, mint mindenütt
— Brantlng alakítja meg az uj svéd kor- a világon, ugy nálunk is őszinte síkéit fog
mányt. A svéd király megbízta Brantingot az megérni.
uj kormány megalakításával, Branting a meg— A kamara állásfoglalása a vasárnapi munkaszünet ügyében. Megemlékezett már a Szeged a
bízatást elfogadta.
vasárnapi munkaszünet kérdéséről. Ez ügyben a ke— Adófizetések. Mint az adóhivataltól értesü- reskedelmi és iparkamara a következő átiratot intézte
lünk, az adók előírása a jövedelem- és vagyon- az iparhatósághoz: .Hivatkozással a kereskedelmi
adó kivételével elkészült. Hogy az év végéig ese- miniszter urnák az ipari munka vasárnapi és Szent
dékes adók befizetését a közönség hosszadalmas István napi szüneteléséről szóló rendeletére, amely
várakozás nélkül esetleg postán is teljesíthesse, szerint azokban a községekben és városokban, melyektovábbá, hogy az adóhivatal által a kiszámítás a ben a nyílt árusítási üzletet fenntartó valamely üzlettartozó érdekelt kereskedők kétharmada a teljes
lehetőségig pontosan végeztessék, a hivatal októ- ághoz
munkaszünetei kívánja, ez a munkaszünet az érdekelt
ber 31-ig naponkint 12 órától 2 óráig az e cél- kereskedők kétharmada kívánságának megfelelően szaból jelentkező felektől átveszi az adóiveket és a vazás utján rendelendő el." Ugyanezen rendelet érdekéfizetendő adót alkalmas helyen föltüntetve, más- ben nyílt piacokon az árusítás délelőtt 10 óráig végeznap, vagy harmadnap visszaadja; a kiszámított hető. Azok az árucikkek azonban, melyeknek árusítása
összeg november 15-ig kamatmentesen akár a tekintetében ezen rendelet általános, vagy helyi hahivatalban, akár posta utján befizethető. A tarto- tállyal továbbmenő korlátozásokat állapit meg, nyílt
piacokon is csak ezen korlátozásokon belül árusíthatók.
zások folyamodás alatt álló részletének figye- Ebbői
a szakaszból következik, hogy a külön a teljes
lembevételére nézve a hivatalnak külön utasítása vasárnapi munkaszünetet a zárt helyiségben dolgozó kevan. A községi pótadó, a föld, ház, társulati és reskedőkre elrendelni nem lehet, hanem ez kiterjesztendő
különadó után 50 százalékban, az útadót pedig a a piaci árusokra is, akik a törvény szempontjából telfelsorolt adókon felül még a kereseti adó után jesen azonos kereskedőknek tekintendők és akiket a
mindenütt 10 százalékban számítják. Kereskedelmi zárt helyiséggel biró kereskedőktől nem a foglalkozáés iparkamarai illeték a kereseti adó után 10 szá- suk minősége, hanem csupán a helyiség jellege különmeg. Amennyiben ezek részéről kifogás merülne
zalék, továbbá a társulati adó és a különadó után böztet
fel, hogy az ő meghallgatásuk nélkül történt a vasárhat százalék jár.
napi munkaszünet elrendelése, ugy ezeknek bevonásáIstentisztelet a zsinagógában péneken val uj szavazás volna elrendelendő.
délután s /*5 órakor. írásmagyarázat sz mbaton
Helyazfike miatt minden elfogadható áron részletre
délelöt.
is elad olajfestményeket Engel Lajos mükereskedése. too
H
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41/1 •• QOr. kat. Ozeás pr Nap kel 6 óra 22
perckor, nyugszik 5 óra 8 perckor,
t Időprognózis: Továbbra is száraz idő várható, lényegtelen hőváltozással.
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 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.

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

KABARÉ-ESTEK
a Belvárosi

Moziban:

Törzsné, Forray Rózsi
társulatával. K ő v á r y

G y u l a

Jegyek a Széchenyi Mozi pénztáránál

konferál.
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— Poataflgyek a kamarában. A magyar
posta egy háborús rendelet alapján vasárnap a
táviratért háromszoros tarifát számit, a rendes
telefonbeszélgetést pedig „dringend'-nek minősítve szintén háromszoros díjjal számlázza. Ez
S z o m b a t o n é s v a s á r n a p , 18-án é s 19-én, e s t e 8 ó r a k o r
a háborús maradvány annál visszatetszöbb,
budapesti vendégművészek
mert a posta az aranyparitás életbeléptetése
után állandóan a bikeállapot visszatértét hirdeti,
a háború előtt pedig ismeretlen fogalom volt a
vasárnapi háromszoros tarifa. A kereskedelmi
és iparkamara csütörtökön foglalkozott ezzel a
Fellépnek:
kérdéssel és elhatározta, hogy felterjesztést Intéz
a posta vezérigazgatóságához és kéri a háborús
a
maradványok teljes megsiüntelését. Hivatkozik
felterjesztésében Ausztria példájára, ahol már
régen hatályon kívül helyezte a posta az ilyen
háborús rendszabályokat. Kéri ezenkívül a
a Király Szinház énekes bonvivanja.
operaénekesnő.
a Royal Orfeum primadonnája.
kamara, hogy a postaigazgatóság vezesse be
ismét az úgynevezett levéltávlratok rendszerét,
K ő v á i r y G y u l a , a népszerű cinci konferál.
amely a háború alatt szűnt meg. A háború
előtt ugyanis este kilenc óra u'án, amikor
csökkent a táviróhivatal forgalma, hosszabb
táviratokat kedvezményes tarifa mellett vett fel
az Unió tagja.
a Pesti Kabaré művésznője.
a bpesti m. kir. Opera igazgatója.
a pos a. Ezeknek az olcsó levéltáviratoknak
Szinre kerülnek: Forral R ö z s i v c n d é g f e l l é p t é v e l S z a h a r a d z s a g y ö n g y e
nagy hasznát látta a kereskedelem.
bohózat. Ezenkívül tréfák, kuplék, műdalok.
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KRBARÉ-ELŐADAS*

T. F o r r a l
D'Arrigo Kornél

Ábrányi Emil

Rózsi

XSf

Ábrányi Emiiné

Szász Ilona

Békéssy Antal

Fehér Gizi

Szövetet, vásznat sfb. vásároljon részletJegyek 10—30000 koronás árban kaphatók a mozi pénztáránál.
fizetésre Fodor István cégnél, Attila-u. 3. sz. 575
— Halálos repülőgépkatasztrófa. Nyitráról
— Tífuszjárvány Sollíngenben. A Wossische
— December 1-én tá r gyalják a Szakács—
jelentik: Egy katonai repülőgép, amely az itteni
Zeitung
sollingeni jelentése szerint a városban
repülőtéren akart leszállani, idő előtt olyan ala- Kelemen-aajtópört. A többször elnapolt Sza- tífuszjárvány tört ki. A város tanácsának a képvicsonyra ereszkedett, hogy beleütközött egy gőz- kács—Kelemen-féle sajtópör főtárgyalását de- selőtestület ülésén előterjesztett jelentése szerint a
malom kéményébe. A kémény az erős ütéstől nagy cember 1-én tarlja meg a szegedi törvényszék. járványt a romlott tej élvezete okozta.
robajjal ledőlt és beszakította az épület tetőzetét. Az ellenforradalom szegedi történetét, mint
A pilóta és a repülőgép szerelője kiestek a gép- ismeretes, dr. Kelemen Béla irfa meg és bo- HIRDETÉSEKET és kommünikéket felvesz a
ből és a földre zuhantak. A pilóta nyomban meg- csátotta sajtó alá. A könyv megjelenése után a SZEGED kiadóhivatala (Deák Ferenc-utca 2)
és a DÉLMAGYARORSZAG NYOMDA (Petőfi
halt, a szerelő pedig az éj folyamán.
szerző és dr. Szak'ács József között éleshangu Sándor-sugárut 1).
Szombaton és vasftrnap a Belvárosi Mo-T hirlapi polémia fejlődött, amely végre is kölziban Forray Rózsi müvésztársulafával kabaré- j csönös rágalmazások után a szegedi törvényestéket rendez. Forray Rózsi, kit nagyon kevés j szék elé került. A többször kitűzött főtárgyalást
alkalommal láthattunk Szegeden, művészi kör- ' a törvényszék kétszer már elnapolta s igy
utján látogat el hozzánk, hogy bennünket a került az ügy ismét főtárgyalásra.
nyári saison legsikerültebb vígjátékaival gyö- j Botrány a iiegedi színházban, Mindent összetörnyörködtessen. A kiváló ansamblé tagjai D'Ar- tek az Antónia szegedi bemutatóján. Szegedi törzs- és
rigó Kornél, Békéssy Antal, Ábrányi Emiiné, veseasztal, Átépítik a szegedi színházat, Szegedi filharSzász Ilona, Fehér Qizi mindenképen csak dí- monikusok, Étsy Emilia vendégjátéka, Kovács Kató
cimlapképe, Az árvácska, Traviata és más szegedi előszére fognak válni a fővárosi műsornak, mely adásról készült eredeti fényképfelvételek tarkítják a
közben Kőváry Gyula a kiváló konferansz fogja Színházi Élet legújabb számának most indult nagy
a közönséget nagyszerű tréfáival szórakoztatni, vidéki rovatát, az Országos Színházi Élet-et, amelyet
Andor szerkeszt. Nótás kapitány, Imádom, Jojegyek elővételben a Széchenyi Mozi pénzíáránál. Gettéri
hanna bemutalóiról, Jackie Coogan budapesti tartóz-

Éljen a király!...

— A földbérlök kereseti adója. Azok a földbérlők, akik általános kereseti adójukat valamilyen okból jogtalannak tartják, a kézbesítéstől
számított 30 napon belül felszólamlásukat adják
be, mert a kivetésnek közülük választandó bizottság utján való felülvizsgálata az engedélyezett rövid idő alatt a nagy távolság miatt el nem végezhető.
Ujltás I Fodor István cégnél, Atila-u. 3. sz.
a. minden kispénzű ember ;s elegánsan kiöltözhetik, mert nem kell milliókat kifizetni készpénzben, hanem részletre is vásárolhat.
575

BRILLANS

ékszerek. Ezüst evőszerek. Schafthausen, Omega, Doxa gyártmányú zsebórák, készpénzért, valamint Igen előnyös

részletfizetésre
is nagy választékban

Fischei*
Telefon:
1065 é s

Testvérek

órés, éks/erészek
SZEQED,

1120.

Kárász-utca 1 0 .

Éljen

a

_

k i r á l y ! . . .

JACKIE
COÜGANNAL
hétfőtől a Széchenyiben.

kodásáról készült fényképfelvételek, szenzációs budapesti és szegedi sportfelvételek, nagy mozi-, divat-,
autó-, zene-, képzőművészeti rovat, rengeteg fénykép
és riport, darabmelléklet, A nagyhercegnő és pincér.
Kottamelléklet Nótás kapitány. A Színházi Élet egyes
száma 8ooo korona, negyedévi előfizetés 80.000 korona. Kiadóhivatal Budapest, Erzsébet-körut 29. sz.

— A rendőrség panasza a tanyaiak ellen.
Az utóbbi időben a szegedi tanyavilág ügyesbajos népe nem veszi komolyan a bírósági idézőket. A rendőrség naponta tucatszámra kap megkereséseket hatósági elővezetésre a bíróságoktól,
ami sok munkát és főleg munkaerőt vesz igénybe.
A rendőrség most a bírósági idézők semmibevevöit külön is bírságolja.
I
Tiz h e t i v a g y b á r o m

h a v i részletfizetésre

JACKIE
COOGANNAL
hétfőtől a Széchenyiben.

Ne várjon, omifl beáll az esős idő, hanem már most

s á r -

é s

h ó c i p ő i t

a Gummi és Bőriparban
Ssieoed, S z é c h e n y i - t é r 9. s z á m .
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vásárolhat Fodor István cégnél, Attila-u. 3. sz. 575
— „Azért, mert aranygallérja van, eljön
hozzám hitelért könyörögni..." Budapestről
jelentik: A mull évben dr Urául Viktor rendőrkapitány beidézte Schwartz Albertné kereskedőnőt a főkapitányságra. Schwartz Albertné a következő szavakkal támadt a rendőrkapitányra:
Azért, mert aranygallérja van, magát az utcán
észre sem veszik, de azért eljön hozzám hitelért
könyörögni. A mai tárgyaláson a tanuk legnagyobb
része a rendőrkapitány állítását igazolták. A biró
hivatalból üldözendő rágalmazás vétségében mond itta ki bűnösnek a kereskedőnői és ezért két
hónapi fogházra, valamint egymillió korona pénzbüntetésre itélte.

FELHÍVÁS

L?.kásbsrende?ések m'« válhlat miatt
minden elfogadható árért kapható Kakuszi
bútorüzletében 1
Lajos-körut 20. Városi
gőzfürdő mellett.
si2

ICözponti Tejcsarnok

A napokban egyik budapesti lap azt a riasztó hirt
hozta, hogy dacára az idei rekord burgonya termésnek
a f ő v á r o s — amelynek téli szükséglete 5000 waggon — b u r g o n y a n é l k ü l fog á l l a n i ,
mert téli elraktározás nem történt és ma már a fagy
beáltáig lehetetlen oly mennyiséget Szabolcs megyéből
hozatni, mint amennyire Budapestnek szüksége van. A
cikket igy fejezi be a lap, fagyasztott hust Argentiniából lehet télen is hozatni, de a közelből burgonyát nem
és igy a f ő v á r o s a t é l e n b u r g o n y a
A Z. R. III. biztosítása. Amint érteiülünk, í n s é g n e k n é z e l é b e .
Ugyanez áll Szeged városára is, a kereskedelem száa Z. R. III. jelzésű Zeppelin rendszerű léghajót mos ok miatt csak addig hozat burgonyát, ameddtg
prőbautja és az óceánon át Amerikába való fagytól nem kell tartani, de inihelyest ez bekövetkezik,
repülése alkalmával a legnagyobb német és a szállítmányok elmaradnak.
Felhívjuk tehát a gondos, előrelátó fogyasztó közönangol biztosító társaságoknál hatszázezer dolséget, hogy burgonya szükségletét a télire szerezze be
lárra biztositotiák. A m ;syar biztosításügy meg- s
ü r g ő s e n addig, mig Szabolcsból küldemények
becsülését jelenti, hogy enn^k a bizto*i>ásnak érkeznek.
egy rés;:s a Magyar-Német-Svéd Biztosító Ri.A beszerzés megkönnyítésére már 50 k i l ó t ó l
ná< voít eihelyez.c. Evvel a nagy bizalommal k e z d v e — kövezet uton — áremelés nélkül, mindíjmentesen Házhoz szállít'
elismerték a Magyar-Némeí-Svéd Biztosító Rész- Jdenkinek,
u k , ugyanazért az előnyös árért, kiváló jó, telelésre
vénytáraság nemzeközi jelentő.-égét és kiváló alkalmas burgonyát, mint amilyent fióktejcsarnokainkviszontbiztosítási összekötetései'. A szegedi ban árusittatuiik.
Házhoz szállításra .endeléseket a vételár előzetes
vezírügynökség a Szeged Alföldi Takarékpénztár
Részvénytársas^níl (Káltey Albet-u. 6)v?n. 573 befizetése ellenében elfogad a

m ndwn fióktejcsarnoka.

1924 október 17.

SZEGED
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Angol font 342000-346000, Ura 3322-3357, Dollár
76371—76930, Francia frank 3977-4307, Szokol
2263 -2282, L m 555- 563 Svéd korona 2021520375 iMxtiák korona 108.45-109.05, Svájci frank
14755-14830 pinz.
Devizák: Amsterdam 33145-30330, Belgrád 10771083. Bukarest 417-421, Brfissel 3682 3702, KopvaHága 13165 -13240 Krisztiánja 10770 -10830, Lon la**
345003-347000 Milánó 3342-3362, Mawyork 76373--.
Kedden a K O R Z Ó B A N
77270, Pári« 3977—4007, J»r*ga 2283 -2295, Szófis
560 - 564, Ibcwnlai
20465 -20575, Béc, 108.45109.05. Zürich 14755 -14830.
Zürichi tőzsde. Nyitási Pária
26.97, Londcit
2340, Newyork 521.50, Milánó 22.62'/, Hollandi*
204.45, Berlin 0.00000000012375, S«cs 0.007350, Szófit
3.77'/,
Prága 15.47'/,, hmüa»**< 0.0068, Bukarei?
300.000,
illetőleg
2,250.000
koronával
szemben.
A
A munkásbiztositási értékhatárok
2.80, Belgrád 737'/,. Vars4 0.00001001/,
biztosítottal egy háztartásban élő és keresettel
Mtrithi tárlat i Páris 26.95, London 2339, * a w
ujabb emelése.
nem biró s nem is biztosított terhességi és gyer- y m 521.00, Milánó 22.70, Hollandia 204 30, BcrKv
A népjóléti minisztérium a munkásbiztositási mekágyi segítsége 5000 koronáról napi 7500 ko- 0 00000000012375 Bécs 0.007350, Szófia 3.80, Píáet
értékhatárok ujabb megállapítása dolgában rende- ronára, szoptatási segítsége pedig napi 2260 ko- 15.47'/, Baciaput 0.0067% IKukcm* 2.75, Belnát!
lettervezetet készített, amely a magántisztviselők ronáról 3000 koronára fog emelkedni.
7.35, Varsó 0.0000100.
és kereskedelmi alkalmazottak biztosítási kötelezettA rendelettervezet megjelnése alkalmával a népTerménytőzsde. Az amerikai piacoknak mintegy háségének értékhatárát évi 36 millióra, illetőleg napi
jóléti miniszter értesítette az érdekképviseleteket, rom százalékos áremelkedése következtében az irány120.000 koronára emeli fel. A tervezet a biztosi- hogy a tervezet egyes intézkedéseinek megvitatá- zat nálunk is szilárd volt. A buza 15.ooo, a rozs
sitási eljárásban alkalmazott 15.000-szeres szorzó- sára október 25-én értekezletet kiván tartani és 12.5oo koronával drágult. Egyéb cikkek árai kivétel
számmal valorizálja a békebeli bérhatárokat. Fel- ennek eredményéhez képest kiván intézkedni a nélkül emelkedtek.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
emeli a tervezet a háztartási alkalmazottak után végleges rendelet kibocsájtása ügyében.
4550 -4600, egyéb 4525-4575, 78 kg.-os tiszavidéld
fizetendő járulékokat is, azzal az indokolással,
Magunk részéről nagyon helyesnek tartjuk, ha a buza 4525—4675, egvéb 4600—4650, rozs 4400hogy a mai dijak nem fedezik a költségeket. miniszter érvényesíteni kívánja a szociális szem- 4425, takarmányárpa 3850—4090, sörárpa 4700-4900,
Eszerint ahol kettőnél nem több háztartási alkal- pontokat és igyekszik mindazoknak a biztosításáról zab 3700-3903, teagen 3750—3800, repce 6500-6700,
mazott van, jövőben a napibér két százalékát kell gondoskodni, akik arra tényleg rászorulnak és akik korpa 2200—2125.
fizetni az eddigi egy százalék helyett. Felemeii a már a háború előtt a biztosítottak kategóriájába
Irányzat. A középeurópai értéktőzsdék bizakodó
tervezet a napibéreket és nyújtott segítségeket is. tartoztak. A munkásbiztositás ügyének azonban szilárd hangulatának hatása alatt az irányzat nálunk is
Az emelés következtében a betegbiztosítási napi- vannak más fontos kérdései is. Egyik az autono- lényegesen javult és ennek következtében a megítélés
bérosztály alsó határa 15.000 K (eddig 10.000), mia felfüggesztése, amely lehetetlenné teszi, hogy vásárlásra ösztönözte a spekulációt. A tőzsdeidő máfelső határa pedig a 105.000 koronán felüli (ed- a legjobban érdekeltek, akik a terheket viselik, sodik felében ugyan átmeneti gyengülés következett
dig 70.000) napikereset lesz. Ennek megfelelően beleszóljanak a munkásbiztositó ügyeinek az intézé- be, zárlat felé azonban újból megszilárdultak az árAz átlagos áremelkedés öt százalékig terjed,
az átlagos napibér alsó határa, vagyis az első sébe. A munkásbiztositó agyon van bürokratizálva folyamok.
de egyes esetekben elérte a nyolc százalékot is. A
napibérosztály átlagos napibére 15.000 (eddig és miniszteri biztosok állanak az egyes intézetek Magyar Hitel egészen 443.ooo koronáig emelkedett.
10.000), a nyolcadik napibérosztályé pedig 112.500 élén, akik csak az adminisztrációt ellenőrig de Zárlatkor az irányzat továbbra is szilárd.
K (eddig 75.000) lesz. A betegbiztosítási járulé- egyébre nem terjed ki a hatáskörük. Tavaly a népFerencvárosi sertésvásár. Felhajtás loS8 darab.
kok a következőképen alakulnak: Az első napi- jóléti minisztérium készített ugyan egy tervezeteta Árak:
Könnyű 26—27.ooo, közepes 27—28.5oo, nehéz
bérosztályban napi 1050 K és heti 6300 K (eddig munkásbiztositás reformjáról, ez azonban az auto27.5oo—28.6oo korona. A vásár élénk volt.

Jön!!

A száguldó kerék

700—4200). A nyolcadik napibérosztályban napi nómiát egyszerűen elsikkasztotta és épen ezért
7875 K és heti 47.250 K (eddig 5250-31.500) oly heves támadásban volt része minden oldalról,
lesz. A háztartási alkalmazottak két százalékos hogy le kellett venni a napirendről. Azóta a munnapibére az első osztályban napi 350, illetőleg kásbiztositás ügyében nem történt semmi, csak az
heti 2100 K, a nyolcadik osztályban napi 2625, | elégedetlenség növekedett az intézmény működéilletőleg heti 15750 koronában van megállapítva. sével szemben, amely terheket ró az iparosokra és
A tervezet az eddigi 6000—7500 koronás táppénz- kereskedőkre, őket tömérdek Írásbeli munkára kényminimumot 9000—11.500-ra, a maximumot az szeríti, de nem nyújtja nekik és a munkásoknak
eddigi 45.000-56.200 koronáról 67.500-84.500 azt az ellenszolgáltatást, amelyet tőle joggal el__
koronára emeli. A biztosított nők terhességi és várhatnának.
gyermekágyi segítségének minimuma napi 15.000,
maximuma pedig 112.500 K lesz az eddigi 10.000,
illetőleg 75.000 koronával szemben. A szoptatási
készpénzsegitség napi 6600 koronáról 9000 ? A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai.
Valuták: HollanO forint 29845-30100, Dinár 1057koronára emelkedik. A temetési segítség 450.000 \1078,
Lei 412-420 Ratga frank 3652—3682, Dán
K és 3,375.000 K között fog mozogni az eddigi I korona 12965-13105, Norvéj korona 10570-10755,

TŐZSDE

Mai legalacsonyabb (1.), legmagaiabb (11.)
te láróAilolyamok (UL)

Bamkoki
L
&<Uiot-Magyai
44
bosnyák-agrár
52
Földhitelbank
205
Hasai
115
Hsc.iies
29
Sziavon jelz.
55
Lloyd Bank
3.6
Magyar-Hitel
422
185
ingatlanbank
Csehbank
23
Forgalmi Bank
32
jelzáloghitelbank
75
24
Keresk. Hitel
LeatAmitolób.
60
Magy.-ném. b.
23
Olaszbank
20
Központi Jelz.
20
Városi Bank
6.5
Merkúr
8
Nemzeti
23
Osztrák Hitel
150
Kereskedelmi
1060
itaukveiein
105

IL
46.5
54
215
122
31
58
4
413
—

22
36
85
25
65
24
—

22
7
9.5
24
152
1130
—

UL
46
54
214
120
31
58
3.S
442
185
20
36
82
24
64.5
23
20
21
6.75
9.5
23
151
1125
10b

Ganz-Danub.
Ganz-Vili.
Kistarcsai
Qyőrffy.Woll
Hoffher
Kaszab
Kissling
Kühne
Láng
Lipták
Magy. Acél
Belga fém
Mérleggyár
Motorgyár
Olomáru
Chaudoir
Vegyipar
Vagongyár
Rex hajó
Rimamurányi
fcoessemann
Rothmüller
Schlick
Schuller
Teudion
Vulkán gép
Wörner

Takarékpénztárak <
*ei?&rosi
^8 29 29
7 Ö.5
Lipótvárosi
8
Kőbányai Tak.
lt
13 12.5 Adria
Egy, Bpest Föv. 95 99 98 Atlantica
Magyar Alt. Tak. 105 110 HU Közúti Vasút
Moktar
163 165 163Városi
Pesti Hazai
2920 3bb0 3053 Bur
Déli Vasat
Biztosítók •
MFTR
Első M. Lizt.
6500 7Ű53 7000 Levantc
138 155 15oMiskolci villan
foaciére
J*g
6.) 73 73 Nova
(Pannónia B.
200Ü 2150 20C0 Államvasút
Tröszt
Vasmüvek is gépgyárak-.
Malmok i
Srodi vagon
84 91 90
Coourg
30 Back-malom
£orvin gép
4 Borsod-misk.
DM* y
12
14 13.5 Concordia
Gazd, Gépgyár
150 17u 1D5 B.-c&abai
5 i. bpesU gm.
Fáoián
5
Fa^yver
S25 1000 930 Törökszentm,
Féwkeresk.
25
- 25 Gizella
Frtnkl
110 115 115 Hungária

k
1900
930
32

ii.
UL
l"
u.
ni.
2185 2185 Királymalom
23 25 25
1080 1075 Pesti Vikt.
215 222 222
36 35 Transdanubia
58 60 58
65
jlagyárak:
93 101 100
39 42 41 Bauxit
310 320 310
8
8 Beocsini
850 8 5 850
33 35 33 Borsódi szén
92 100 100
90 95 93 Szentlőrínd
46 54 52
19.25 21 20.5 Cement
6U _
60
20 25 24.5 Szászvári
245 275 270
162 193188 Kohó
310 350 345
—
—
135 155150 István tégla
25
24 27 26 Köb. gőztégla
150 155 150
27 Drasche
27 27.1
19 Magnezit
19
1550 1675 1625
120 Magyar Aszfalt
57 —
57
21
—
20 Által. Kőszén
2525 2625 2600
50.5 53 51 Kerámia
49 50 49
4.5
5
5 Móri szén
35 36 35
113 120 117 Nagybátonyi
110 118 114
55 60 58 Sajókondói
6.5 _
6.5
8 Salgó
8 8.5
430 450 430
46 49 48 Újlaki
150 160 155
36 Unió
—
52 Urikányi
645 730 700
60 64 62
Nyomdák i
20.5 21 20.5
Athenaeum
1C0 105 103
Fővárosi
Halatok >
7.5 —
7
70 75 70
1C43 1050 1050 Franklin
32 34 32
19 Glóbus
19.5 20
65 67 67 Kunossy
130 153 143
74 77 74 Pallas
41.25 —
43
300 32ú 315 Révay
53 55 54
55 58 57 Rigler
4.5
5 4.5
185 195 195 Stephaneum
153 163 150
faipari vállalatoki
100
100 —
1.9
1.9 —
130 138 135 Merkurfa
—
—
27
420 422 420 Cserző
v
2.1 2.4 2.1
161 167 165 Dunaharasztí
14 — 13.5
Egyesült fa
17.5 20 2d
Fornir
_ 720
—
Guttmann
103 —
45 50 47 Hazai fa
103
11 — 10.5
126 123 129 Honi fa
23 24 23.5
31 38 36 Kőrösbányai
—
75 Kronberger
13.5 14.25 14
45 43.5 45
107 119 117 Lignum
—
—
34 Amerikai
8 —
8
—
—
—
58 64 64 Erdő
—
107 119 119 Magyar Lloyd
—
—

L
Malomsoky
Nemzeti fa
Lichtig
Ófa
Rézbányai
Szlavónia
Ntsici
Viktória butoi
Zabolai
Zentai
Thék gyár
Hitel fa

8

IL

I1L
-

8 Királysor

470 — 470
2.2 ,2.4 2.4
460 500 490
80
67 - 67
1900 2010 1990
3.2 3 3 3.2
56 60 59

1
80
6.3
47

11. IU
80
7 6.9
50 48
—

Klein
Klotild
Fructus
28 29 28
Győri textil
Polg. sör
450 475 450
45 —
Krausx szesz
45
21 22 21
Liget szabat,
2030 2190 2160
Cukoripar
113 123 123
Lámpa
Auer
700 720 715
—
— 15 Kender
175 190 195
Őstermelő
Különféle tállalatoki
178 193 108
Pamut
10 Gumi
Ált. gázizzó
9 220 253 243
— 470 Részv. Szalámi
725 750 725
Alt. Oaztr.Légss. —
Bárdi
13.25 14.5 14 Vasúti forgalmi 158 160 155
2 1.95 Marosv. Petr.
100 110 105
Baróti
1.95
329 352 350
Bóni
51 55 52 Georgia
Brassói
280 310 30 ú Mezóh. cuk.
152 162 160
8 7.8 Interrexim
Chinoin
7.4
24 27.5
25
Corvin-film
6.5 — 6.5 Óceán
18 20 19.5
Danica
80 88 87 Olajipar
58 61 60
8
Diana
8 —
17 —
17
Pannónia sör
Dorogi gummi
16 17.5 17 Phöbus
52 54 54
Déli cukor
435 470 460 Püspöki
25 26
25
Dunánt. sertés
45 - 45 Royal-szálló
140 150 150
Cinner Szalámi 100 104 132 Schwartzer
60 65 60
—
_
Égisz
38 42 40 Star film
40
9.25 9.5 9.25
izzC
600 650 630 LukácsfiirdJ
7 Szikra
Unió textil
7 7.5
35 37 36
Horv. cukor
—
1970 2075 2025
Stummer
4 Szegedi Kender
Just izzó
3.8 4.2
330 310 305
Gyapjumosó
33 37 35 Teleion
105 115 112
29 Temesi sör
Papir-ipar
—
Részvénysör
273 284 284 Tokaji bor
28 __ 27
22 21.5 Török
Szövő és kötő 21
25 26.5
26
Spódium
116 125 122 Turul Budapest
200 Unió szintláz
Tsinesi szesz
—
50 60 58
Felien
700 875 865 Szolnoki
4 4.5 4.5
8
Wernstadti textil
8
—
75
Vasiu. Vili.
75
Flóra
68 69 68 Vili. Pezsgő
—
55
55
37 35 Wander
Fővárosi sör
35
19 21
20
Goldberger
130 133 133 Zagyvapálfai
13 13.5
13
Gschwiudt
160 167 167 Hangya
17 18 17,5
21
Halkeresk.
21 21.5
Huagária Mütr. 95 100 100
150
Juta
150
Jacquard
—
Kartoa
104 112 108
12 11.5
Gróf Keglevto
11
Elővételi fogok i
Keleti
36 37 36
Kasszanap október 30.
Királyiutó
2.5 2.7 2.6
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A szinház heti műsora.
Péntek: Árvácska, operett. Bérletszünet.
Szombat délután ifjúsági előadás: Travlaia, opera.
— Este: Varázskeringő, operett. Premierbérlet A 6.
Vasárnap délután: Süt a' nap, életkép. — Este:
Varázskeringö, operett. Bérletszünet.

A sza<guldo k erek
Kedden a KORZÓBAN

ÁPROHIRDETESEK

Zomóncedények gyönyörű
választékban Szántó József
áruházában, hatósági huscsarnok mellett kaphatók. 2
Legszebb péksütemény és
jóízű kenyér Király sütödéjébe" kapható. Tisza
Lajos 59.
5
Hatvani jenö harisnya- és
cérnaáruháza, Kigyó 4.
Legolcsóbb beszerzési forrás.
1
Tűzifánál olcsóbban kaphat szenet Kelemen fatelepén, Boldogassony-sugárut 58.
6
Hatvani Jenö Kígyó- u. 4.
Harisnyák, keztyük, nyakkendők, cérnák, zsebkendők, gombok, férfi ingek,
alsónadrágok,
rövidáruk
nagy raktára. Olcsó ár 1
Szabott ár t Kígyó-u. 4. 5
Friss kóser libazsír kapható Nagy és Eichnernél,
Kölcsey-u. 3.
3

Heti, havi részletfizetésre
készítek uri öltönyt, felöltőt, téli kabátot. Krier,
Feketesas u*ca 21.
2
Hó- és sárcipőt, mindennemű gumit szakszerűen
javítok. Polgár-utca 4. 2

* Hoffmann meséi. Egy szép, sikerült és minden tekintetben kifogástalan művészi estról kellene Ebben a rovatban egy 10 szavas hirdetés 2000 k o r o n á b a í
beszámolnunk elsősorban, hanem tólulna előtérbe kerill. Tiz szónáí nagyobb hirdetés 20 szóig 4000 korona és a
minden további megkezdett 10 szó további 2000 korona. Apróhiregy fájdalmasan zavaró diszkant, amely mostaná- detéseket
a .Szeged' kiadóhivatala (Deák Ferenc-utca 2) fogad el.
ban állandóan megszólal a nézőtérből és felelget a Jeligés hirdetés 1000 koronával drágább. A i apróhirdetéIngatlan i
sek dija előre fizetendő.
színpad lelkes és harmonikus szavára. Hiába minTiz hold föld berbeakó
den igyekezet! A lámpák meleg fénye sok üres
Domaszék 318. szám. Érpáholyra mered, a széksorok élettelenül tátonga- A p r ó h i r d e t é s e k a Egy segéd azonnal felvé- deklődni lehet Alsóközpont
nak, pedig a szinház mostani teljesítménye kultutetik Lusztig Imre. Szé112. sz. Ugyanott kukoSZEGED
j chenyi-tér 2.
3
rát és műélvezetet jelent még a kényesebb igényű
ricaszár eladó.
1
Ízlésnek is. Nem kell a vidéki nivót magára tür- kiadóhivatalán (Deák Fe- "EiSág kihordok reggel 5580 n öles nagy kertes
től 7-ig való újságkitőztető, elnéző türelemmel operát hallgatni ma renc-u. 2.) kívül az alábbi
magánház a Kálvária-utca
hordódra havi 20) ezer
legszebb helyén eladó. ÉrSzegeden, mert elsőrendű erők állnak a szinház helyeken a d h a t ó k fel:
koronáért felvitetnek a
deklődni lehet Áru és Inszolgálatában. Tudjuk, hogy rossz a konjunktura, Sajtópavillon Dugonics-tér,
Sajtópavillon Nagy ártézi.Szeged" kiadóhivatalágatlanbanknál, Tisza Lajosbelátjuk, hogy nehéz szórakozásra gondolni, mikor kutnál,
Nemzeti Sajtóválban, Deák Feri»nc-u. 2
kőrut 48.
3
a drága szükségletek naponta kopogtatnak az ajtó- lalat könyvés papirker.
kon, ae a kultura is követeli a jogait és a müpár- Kárász-u. 3., Thália könyvTanulót keres:
Házasság:
tolás mégis a tehetős középosztály noblesse obiige-ja és papirker. Kárász-u. 11,
anoncok fizetéssel telvéHázasságokat szolid alamarad. A Hoffmann meséi csütörtöki előadása minden özv. Schwarz Jakabné do- 1tetnek
bádogos, vízvezeték j,
pon, biztos sikerre , gyordicsérő jelzőt megérdemel. Pompás összjáték, vá- hánytőzsde Kárász-u. 1., ' és csatornázási szakmára
logatott stilus, az el nem halkuló ambíciót tükröz- Pető Ernő áll. sorsjegy fŐ- Fekete Nándor, Kossuth ' san a legnagyobb titokmellett
közveti|.
ték mindenütt. A régi, már méltatott szereplők elárusító és dohánytőzsde Lajos-sugérut 7L. Telefon « tartás
.Herkules" uri körökben
mellett egy uj, de talán legtehetségesebb énekes Széchenyi-tér 3 , Barna 10-72.
KQIönfé é k :
jól bevezetett iroda. Szemutatkozott be ez alkalommal Coppelius, Dapper- Béla dohánytőzsde Szé- Tanuló fiu felvétetik két í ged, Iskola-u. 32.
4
Eladó erős kocsi és lótutto és Miracle doktor hármas szerepében: Sugár chenyi-tér 9. (Zsótér ház), középiskolával. — Hatvant
szerszám. SzentháromságPénz:
Frigyes a neve. Mint láthatatlan vezetőt az előbbi • Lázár Lajos könyvkeres- Rővidárus, Kievó-u. 4.
kedése Feketesas-u. 17.,
utca 29. szám.
operaelőadások rendezéséből már ismertük és be- j Nagy
Bútorozott lakés:
könyvkeresKi adna fiatal asszonykáhbedlószónyeg teljesen jó
csültük, most, hogy kilépett a nyilvánosság elé, kedéseMihály
Takaréktár-u. 1„
nak kölcsön 5 millió ko- állapotban 2 I|,x3 m. eladó.
Belvárosban
két
bútorozott
mint énekesről és színészről is csak elismeréssel özv. Fischer Miksáné doronit üzlet befektetéshez.
Megtekinthető Szentgyörgy
szólhatunk. Mély baritonja uralkodón tölti be a hánytőzsde Takaréktár-u. szoba, utcai, konyha, für- .Hálás leszek" jelige a ki- utca
10, I. Pálnézőteret és intelligenciájával adja meg hangjának &, Közúti hídfői dohány- dőszoba vagy teljes ellá- | adóban.
2
Szalma, tengeriszár és kilássál
kiadó.
Kardos
Jócsiszolt tónusát. Zenei képzettsége párosul az ösz- tőzsde (szegedi oldal),
tünő lök eladó a tápéi
Bútor:
tönös színészi tehetséggel, ami által formát és Guttmann és Leipzicher > zeefné, Oroszlán-utca 6 j j
lébánián.
2
Bútorozott
szobát
keres
l
hangulatot tud adni az ábrázolásának. Ritka ké- csemege- és füszerütlet egyetemista. — Ajánlatok 1 Remek bútorokat nagy váongora, kitünö hangú, vapesség ez énekesben. Szász Edit, mint mindig, Boldogasszony-sugárut I., .Medikus" jeligére a ki- ? lasztékban legolcsóbban donat uj, rövid keresztKertész Sándor bútorárumost is erőssége volt az előadásnak. Vass Manci Magyar Hirdető Iroda sze- adóba.
huros, Erste Produktív Geházában vásárolhatunk. —
nossenschaft, Wien. Megénekelte Olympiát. A hangja tisztán csengő volt, gedi fiókja Iskola-u. 20.
Feketesas utca.
3 bízott Woracsek zongoraIpari m u n k a :
bár a koloratura átlátszó, filigrán vonalát elraj- Az alábbi jeligés levelek a
hangoló. Belvárosi tempEladó
fehér
jávor
polizolások homályosították, úgyszintén a trillákat, kiadóhivatalban átvehetők: Kalapot, nOit, tértit mindé*
lom-tér 6. Telefon 12-51.
túrom hálószoba. Tóth aszamelyek hosszak, kitartóak voltak, de talán inkább
színre fest, formáz. KalapKet Biedermayer szekrény,
.Azonnal",
talos, Makkoserdősor 20. 1
hasonlítottak tremolókhoz, mint trillákhoz. Kertész .Tanárnő",
ipar, Napló ház.
1
angol fayance teás szerviz,
.Zongora",
.Főtisztviselő"
Vilmos Hoffmann szerepében hangját nem kiEgyedül Lusteiner (Koronaargamán szőnyeg eladó. *
Kereslet:
méivé vezette a primet, fáradhatatlanul énekelt és
utca 15. szám) talpal cipőBöhmné, G zella-tér.
Állást
keres:
szépen, különösen a harmadik felvonás szerelmi
Veszek vagy bizományba
ket németországi ragasze l a d ó konyha,
duettjében, ahol a szive is megcsillant. Nagyobb A háztartás minden agá- tással. Jobb és kényelme- elfogadok külföldi és ten- Olcsón
ebédlő, hálószoba bútorok.
szerepe volt még Zitta Emmának. Meleg mezzo- ban teljesen gyakorolt, sebb a szegezett vagy var- j gerentúli bélyegeket. Engel Korona-utca 13, magasszopránja főkép az alsó regiszterekben érvénye- szorgalmas, jól főző izr. rott talpnál és teljesen viz- Gizella-tér 4
földszint.
nő. gvermekgondohatlan.
8 , figyelem 1 Ne prédalja el
sült. A diszletezésben újszerűséget a harmadik jobb
Felhívás. Felkérem azon
zásban is perfekt, rögtöni
felvonásban tapasztaltunk. Nem tartjuk szeren- állást keres Grósz Ká- Tekintse meg Kertész Sán- j értékes holmijait, hanem illetőt, kl a Budapestadja
be
eladásra
Böhmné
dor
müiparos
iparművécsésnek a misztikumoknak a legmesszebbmenő rolyéknál. Attila-utca 3.
szegedi vonaton 14 en regszeti butorkiállitását esti j bizományi üzletébe (Gifokozását. Az állandó sötétség bántóan és fárasz- özv. Mendelné.
gel Dorozsma közelében
kivilágításban. Feketesas- * zella-tér), hol ugy az eladó
tóan hat. Kísérletnek mindenesetre érdekes. A Jobb megbízható nő el- utca.
csomagjaival egy tanköny3 |mint a vevőközönség érzenekar a filharmonikusokkal kibővítve lendülettel menne házvezetőnőnek. — Legjobb ora, ékszer, gra- deke lessz szem előtt tart- vet tartalmazó csomagom
játszott és sok taps jutalmazta Andor Zsiga ered- .Megbízható" jeligére a mofon, öngyújtó, zseblám- va. Költség csak eladás elvitte, ezzel végzetes akaményes karmesteri munkáját.
/. v. kiadóba.
után van. Böhmné Gizella- dályt gördített tanulmányapa raktár Javítóműhely.
* Ma este az Árvácska ötödször kerül színre, az
első előadás szereposztásával.
* A Varázskei Ingő, a legdallamosabb
Stranszoperett teljesen előkészítve várja a szombat esti reprizét. A pompásabb szerepek közül Helena nagyhercegnőt Kovács Kató játsza, akit egyformán jeles ének és
játékbeli képességei kimondottan az ily szerepekre
predesztinálnak. Franci szerepét Gábor Mara kreálja,
aki e szerep drámai részleteiben először fog tanúságot tenni arról, hogy a pajzán táncos-mókás szubrettek
személyesitője -a női lélek mélyebb rezgésü hangjainak
megszólaltatásához is mily jeles színészi eszközökkel
rendelkezik. XIII. Joachim Virég Ferenc alakításában
mintha a Fliegende Blütter-brtl vágták volna ki. Berki
József a legkedvesebben senilis Lothár herceget játsza,
ó és Gábor Mara fogjík a páratlan népszerüségü
Piccoló, piccoló, cin, cin kezdetű duettet is éne<elni.
Nikit, a daliás huszártisztet a széphargu Fenyves
Sándor, Gusztit, a másik nótás tisztet Knstót Ferenc,
Vendolint és Frtderika komikus udvari figuráit Polgár
és Egyed Lenke, a cintányéros Fifit pedig Herczegné
játszák. A zenekart Bethlen László vezényli, akinek ez
lesz a szegedi bemutatkozása.
* A Vera mtrceva bemutatóját Étsy Emiliával la
címszerepben a jövő hét keddjére tűzte ki az igazgatóság.
* Mollere Fösvénye szombaton, Ifjnsági előaadásban dr. Csengery János egyetemi rektor bevezető
előadásával kerül színre.
A szerkesztésért ideiglenesen felelős : FRANK JOZSKP.
KladStutajdonos i Déimagyarortzás? Hirlap- és Nyomásvállalat R.-T.
Nyomatott a Délmagyarország Hirlap- és Nyomorállal** R.-T. könyvnyomdájában, Szeged.

Seelenfreundné B2™*
elvállalja k e l e n g y é k és kézimunkák h í m z é s é t elsőrendű
kivitelben. Tisza Lajos-körut 48. sz.

, Tóth, Kölcsey 7.
4
1
Legszebb kaptafák és sámfák Vörösnél szerezhetők
be. Debreceni-utca 26. 21

Állást nyer:

Kifutót iu
Pefőfi Séndor-sugárut l .

Óráját, ékszereit javíttassa Babós Árpád specialista órás műhelyében Oroszlán-utca 6. 1

Ügyesebt) varróleányok felvétetnek. Alt Gizella, Széchenyi-tér 7, II.

Elvállalom cserépkályhák
átrakását, tisztítását jutányos áron. Kovács, Szentháromság-utca 49.
1

felvétetik.
Délmagyarország - nyomda

Belvárosi M és ImMM R-T.
Telefon: 1494, 157, 1106, 451.
Folyószámla

heti

Betéte?

és é v i

kamatozásra.

Hitelek

ktresfcedOk és magánosok részire, sie

Szegedi

im utjéba, magas honorárium ellenében kérem
cimét tudassa, vagy könyveimet címemre elküldeni
sziveskedfen. Ehrnberger
Lóránt, Püspöklete.
Rézkarnisok,
szőnyegek,
gobelinek, szervizek, előszobafalak. varrógép, selyem és kasmér kendők eladók. Böhmné. Gizella-tér.
Jó állapotban levő vaskályha eladó. Traub-féle
könyvkereskedés,Weisznál

tér és Szentháromság-u.
sarok.

Kínálat t
Csipke (Hetscherli) kapható Róka-ulca 6., udvarban. Telefon 14-18.
2
73 o korona a Szent László
szappan Rövidárusnál, Károlyi-utca 3.
6
Kiválóan szép rózsaburgonya Szuliknál, Vidrautca d.
9

Varga Mihály
Telefon 469.

Szeged

,45 flridl-itta 4.

Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
«r.l6kömzö fonalak és háló »q»t lr«a kaphat*.

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.
308
Teljes tisztelettel C s o n k a I s t v á n angol női szabó.

legolcsóbban
kapható
Bach Jenő és T e s t v é r e cégnél,

a szegedi légszesz-koksz ki-árólagos elárusitóinál, Szent István-tér 12. Telefon 126.

