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Szeged, 1924 október 24, PENTEK.

Egy indítvány körül.
Mi rendületlen hívei vagyunk a sajtó szabadsagának, amelyet a nemzet legnagyobb kincsei
egyikének tartunk, mint ahogy Kossuth Lajos
és Petőfi Sándor is annak tartotta. Mi annak a
régiródi, becsületes, őszinte és harcos liberálizmusiiak és demokráciának hivei és hirdetői
vagyunk, amelyet a legszebb magyar hagyományok és a legjobb magyar nevek szentesitettek
és amelyet a mai kurzus 01 év óta megtagad,
sárba tipor és destrukciónak bélyegez. Mi nem
féltjak a szabad szellemtől és szabad gondolattól a világot, csak azután szellem és gondolat
legyen az, amit hirdetnek és nem éretlen uszítás és olcsó demagógia l Éppen ezért mi egész
szivvel, teljes lélekkel, a legnagyobb mértékben
helyeseljük Dobay Qyula fölháborodását és fölbuzdulását, amellyel az usiitó destruktív síjtó
ellen végre-valahára szót emel és tiltakozik az
ellen, hogy ebben a városban és ebben a korban felelőtlenül lehessen felekezetek és pártok,
eszmék és irányok ellen uszítani, a társadalom
békéjét állandóan és tervszerűen megbolygatni,
az indulatokat fölkavarni és magyart a magyarral, embert az emberrel, felekezetet a felekezettel szembeállítani, egymás ellen indítani csak
azért, mert ez egynémelyeknek égésién jó fog*
lalkozás és csak azért, mert némelyek alacsony
ösztöneire és vak indulataira ilyen zavaros
időkben o'yan könnyű apellálni és épiteni. (Ez
az építés az igazi destrukció 1)
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István legdrágább örökségét elherdálják és legdestruktiv munkáján, romboló szellemén és árszebb hagyományalt ebek harmincadjára juttastalmas kinövésein fölháborodik. Már előbb kelsák l Dobay Qyulának teljességgel nincsen lett volna, mert igy nekünk önkénytelenül is
igaza abban, hogy a sajtó szabadsága ellen eszünkbe jut a halhatatlan moliéreí mondái,
támad, de a legteljesebb mértékben, sokkal job- amely szegedi fordításban igy hangzik: Te
ban, mint ahogy gondolja, igaza van abban, akartad, Dobay Qyula I Hiszen nem is akarta,
ha a szegedi sajtó egy csekély töredékének csak hagyta!

G ö m b ö s fegyverrel t á m a d j a m e g lfázsonyit,
a m i n t m e g t á m a d t a a k i r á l y t is . • •

Budopest, október 23. (Saját tudósítónk telefonEzt mindenesetre meg fogjuk akadályozni,
jelenlése.) Ma délután példátlan dolog történt a
A miniszterelnök megvédelmezi
parlamentben az ülésen kívül. Gömbös Qyula
a polgárok Jogait.
egyszerűen fegyveres erőszakot jelentett be nyilA
MTI.
jelenti:
Gömbös Gyula nemzetvánosan. Ilyen eset a magyar parlament életégyűlési
képviselőnek
a Ház csütöröki ülése
ben nem fordult elő, csak hasonlatos volt
alatt
a
folyosón
tett
ama
nyilatkozatára vonathozzá az a jelenség, amikor Pékár Gyula a
kozólag, hogy szükség esetén erőszakkal is
parlamentben Francia Kiss Mihállyal elegyedett
kész megakadályozni azt, hogy Budapesten a
barutságos beszélgetésbe. A Gömbös-botrány
zsidóság többséget nyerjen a városházán,
részletei a következők:
munkatársunk kérdést intézett Bethlen litván
Vázsonyi Vilmos beszéce közben az elnök gróf miniszterelnökhöz, aki a következő kiszünetet rendelt el, mert a lormánypárton senki jelentést tette:
sem volt jelen. Szünet alatt a fejvédők az egyik
— A nyilatkozat veszedelmesen hssonlit
keresztfolyosó sarkába összeültek és megvitatták
ahhoz a deklarációhoz, amelyet a szociálVízsonyi elhangzó kijelentiseit. A fejvédők csodemokraták tettek 1919 elején, amidőn arról
pDrtjában Gömbös Gyula vitte a szot és a kövolt szó, hogy a Károlyi-uralom elrendeli rz
vetkező kijelentést tette:
általános választásokat. Kijelentették a szocialis— Vázsonyi pedig nem fog bejutni a városták, hogy válasszon bár az ország polgári
házára. Csak addig vagyok hive a jogrendnek többséget, ezt a többséget sohasem fogják elMi nem vagyunk egy párton Dobay Gyulá- és a parlamentárizmusnak, amig ez a nemzet ismerni és szervezeteik utján majd gondotkodval, bennünket a Nlkolaj szerzőjétől meglehe- érdekeit szo'gálj?. Abban a pillanatban, amikornak róla, hogy a törvényhozás polgári többsége akaratát ne érvényesítse. Ha más szavaktősen nagy világnézeti, Ízlésbeli és gondolko- ad látom, hogy Budapesten, az ország fővározásbeli szakadék választ el, de csak Örömmel siban egy olyan faj akar bevonulni a város- kal is, lényegében hasonlót tartalmaz a Gömbösféle nyilatkozat is. Van azooban a nagy belső
és helyesléssel vesszük tudomásul, hogy végre ö házára többségben, amelynek én sem államalkotó,
hasonlatosság mellett e*y erŐ3 különbség is,
észrevette és megsokallotfa azt a destrukciót, sem más net.iíeti értékét el nem ismerem, abban
a
pillanatban
fegyverrel
szállok
szembe
vele,
mert
hiszen akkor a szocialisták a kormány és
a, lelyet a demagóg uszítás, az állandó izgatás
és célzatos ferdítés a sojlóban, ebben a város- ép^en ugy, mint annak idején szembeszálltama hatalom ural voltak és meg is tudták volna
tenni azt, amit beígérlek. A mai nyilatkozat
ban és ebben a korban immár hossxu évek óta még a királlyal is.
Később Gömbös korrigálta kijelentéséi és azonban nem felelős helyről jött és szemben
nem minden eredmény nélkül végzett. A libeáll vele a törvényes kormány, amelynek megrális és demokratikus szegedi közvélemény már
ezeket mondotta:
régen torkig van azzal az alpári hanggal, azzal
— Ha volt annyi erkölcsi bátorságunk, hogy lesz az ereje és bátorsága hozzá, hogy a polszabadságát és politikai véleménynyilváa mucsai modorral, azzal az orgoványi stílus- az orsiág érdekében szembeszállottunk őfelsé-gárok
.
nítását
bárhonnan jövő támadással szemben
sal, amely egy bizonyos szegedi orgánumnak gével, a királlyal, lesz annyi bátorságunk akkor
I
megvédelmezhesse.
állandó hangja, tulajdon modora és egyéni Is, ha a zsidóság be akar vonulni a városházára.
{
stilusa.
• M M M W M M M W ^ ^
De higyje el Dobay Qyula, hogy a legnagyobb destrukció nem éppen abban van, hogy
a halálos unalomig és undorig, a végelgyengülésig és a végkimerülésig megismételnek százy
szor elcsépelt, üres és útszéli frázisokat, ameBudapest, október 23. (Saját tudósítónk te- az emigráció liquidálásáf. Köve'elik az igazsályektől öt év óta koldul ez az ország, hanem
lefonjelentése.) A nemzetgyűlés mai ülését 11 gos és gyorsan végrehajtható f öldreformot. Törtalán még ennél is nsgyobb bün az, hogy akik órakor nyitotta meg Huszár Károly alelnök. Az vényes in ézkedéseket kérnek a munkanélküliezeket a frázisokat napról-napra papírra vélik, elnöki előterjesztések után bejelenti, hogy Hegy- ség és a drágaság ellen; követelik az elbocsájnincsenek tisztában a magyar nyelv elemi törvé- megi Kiss Pál a napirend előtti felszólalásra tott tisztviselők revízióját és demokratikus külnyeivel és nincsenek tisztában az emberi logika kért és kapott engedélyi.
politikát, végül a trianoni békeszerződés igazelemi törvényeivel. A magyar nyelvkincset szegéságtalanságainak
békés uton való rendezését.
Mivel lehetne megmenteni
nyilik ezek a lelki szegények állandóan és akaratHegymegi
ezután
elmondja, hogy ezek azon
Magyarországot ?
lanul, mert Írásuk veszedelmeten hasonüi a dapontok, amelyek megvalósítására egyesültek;
dogáshoz és a magyar szintakszist csúfolják meg
Hegymegi Kiss Pál 16 képviselőtársa nevé- felveszik a küzdelmet a reakcióval szemben
uípról napra, mert még ép mondataik sincse- ben és megbízásából bejelenti az Országos
minden vonalon.
nek nekik, nemhogy ép gondolataik volnának. Demokratikus Szövetség megalakulását. A meg(Igaz, hogy gondolatok nélkül bajos okosan győződésük az, hogy a mostani kormány nem Nagy Ernő az egységes párt felé: Igy meg
lehet menteni Magyarországot, de nem ugy,
beszélni és irni)
akarja megvalósítani a demokráciát és ezért a demint Önök.
Mi annak a bizonyos destruktiv uszító orgá- mokratikus ellenzék összefogott annak a megvalóNeubauer: Károlyi Mihállyal?
numnak minden egyes számából egész sor sze- sítására. Majd felolvassa a demokratikus szövetA bejeentés után a Ház áttér a napirend
relvényt tudnánk közölni állandó rovat gya- ség programját, amely többek közt a következő tárgyalására.
nánt, szemelvényeket, amelyek merényletek a pontokat tartalmazza: Követelik az általános
Vázsonyi beszéde.
magyar nyelv ellen, amelyek folytonosan és egyenlő titkos községenkénti választójogot A
fokozatosan destruálják azt a gyönyörű hang- választás szabadságénak és tisztaságának a bizA'fővárosi törvényjavaslathoz elsCnek Vázsonyi
szert, azt a mindnyájunk számára szent (bár tosítását és ezen az alapon az uj választások Vilmos szólal fel. Mielőtt a javaslat bírálatára
sajnos, nem sérthetetlen) instrumentumo4, ame- elrendelését; az államforma kérdését népszava- térne át, kijelenti, hogy az előtte felszólaló
lyen Berzsenyi és Vörösmarty harsogott és zás döntse el; az államfő hatalma törvényho- által felolvasott programot a magáévá teszi.
enyelgett, amelyen Pázmány és Jókai oktatott zási u'on rendeztessék. Követelik a demokratikus
Ezuán hosszasan bírálja a fővárosi javasés mesélt, azt a nyelvet, amely semmiféle kur- közigazgatást, a jogegyenlőséget, a sajtószabad- latot. Hiányai a javaslatnak, hogy nem nevezi
zus lobogója alatt se lehet szabad prédája és ságot, az egyesülési és gyülekezési jog biztosí- meg, hogy a városi közigazgatási kerületek
bitang jószága Írástudatlan és műveletlen toll- tását minden társadalmi réteg és foglalkozási ág hány képviselőt küldenek a törvényhatósági
forgatóknak, akiknél a hazafias fölháborodás számára megfelelő jogelv alapján; követelik bizottságba; helyteleni i a tagok kinevezését;
nem lehet se ok, se cél arra, hogy Kemény az esküdtszék visszaállítását, az internálási úgyszintén he'yieleniti a választójognak 6 évi
Zsigmond és Pákh Albert és — hogy Szegeden rendszer, a rendőri jelentkezések megszüntetését, egyhelyben lakáshoz való kötöttségét. A választói
maradjunk — Mikszáth Kálmán és Tömörkény az igazságtalan adónemek és vámok eltörlését, névjegyzéket az 1923, évi ada'ok alapján álli-
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totlák Ossz?. A választói névjegyzék 1925. évi mindenütt kölcsönből fedezik. A Béccsel való jesztették politikai cselekedeteikben és Írásaikjanuárjában lép életbe, addig ptdig sok válto- Összehasonlítással kapcsolatban megjegyzi, hogy ban. Végül visszautasítja azt az állítást, mMtíia
zás történhet. Nem lehet becsületes választástBécs jobb helyzetben volt mint Budapest, főleg,a forradalmak élén mindenkor a zsidók álltak
csinálni akkor, amikor a választást az elemi iskolai
mert a forradalom és a bolsevizmus pusztí- volna. A forradalmakat nem lehet a zsidóságbizonyítványhoz kötik. Az elemi iskolai bizonyít-tásaitól megkímélte a sors. Annak idején a leg- gal azonositani. Végül kijelenti, hogy aki
ványok beszerzése a megcsonkított országban nagyobb siker volt, hogy Budapest székesjő-gyűlöletet hirdet, ne vegye szájába az Isten és
sok esetben lehetetlen. Olyan választójog kell, város külföldi tőkét vehetett igénybe. Azért Ve- a haza nevét és » Hazaszeretetei és Isten
hogy a lista könnyen összeállítható legyen. Bí-rették a külföldi kOIcsönt, t-erl a karlell- nevében utasítsa vissza ezeket a rágalmakít. A
rálja a választói névjegyzék összeállítási mód- bankok befolyásától akartak szabadulni. Meg- javaslatot nem fogadj* el.
ját és azt mondja, hogy nem négyezer embert cáfolja azt a vádat, hogy a plutoktácia j svára
Az elnök ezután mpirendi javaslatot tesz. A
hagytak ki a jegyzékből, hanem negyvenöt- dolgoztak. Ha ezeket meg nem valósitolták 1 legközelebbi ülés holnap délelőtt íizkor a mai
ezret. (Ellentmondás jobbról.) A listát ez szerint
volna, kapitalista hatalmasságokkal kelleje bir- j napirenddel.
fogyatékosnak tarijs. A törvényt át kell alakíkózniok s működésűkre súlyos befolyások neKabök L«jos: Az elnök napirendi indíttani olyan irányban, hogy a válaszlók kényel- hezednének. Az ő Idejükben kétezer Ic'úst és ványával szemben Kéthly Annának és Malasics
mesen gyakorolhassák választójogukat. Ezután öii/en iskolát építettek, és ma
.? Ezután a Qézának ndilványát kéri napirendre tűzni,
Wolff Károly felszólalására reflektál. Kimu'atja,
lakásépítési akcióról beszél. Azt ajánlja, hogy melyet-a munkanélküliek biztosításáról benyújhogy 1915-ben még felesleg is volt a költség- a jelzálogkölcsönöket öt százalékig valorizálok. tottak, valamint Reisinger és Propper i ditvetésben. Az ezutin kővetkező differenciákat a Ez az öt rísalék legyen alapjs a meginduló ványát, amelyben az egy szoba konyhás lakádemokratikus rezsim terhére irlák. Kifelejtik, építkezések, k. Visszautasítja azt a vádat, soknak november 1-ei házbéremelés siói való
hogy közben háború volt. A lakbérjövedelem mintha felekezeti politikát csinálna, kijelenti, mentesítését kéri.
igen megcsökkcnt, mert nem emelhették a bé- hogy a jogegyenlőség alapján áll. Ha felekeKuna P. András, Farkas István és Görgey
reket és a hsdbavonultskat nem zaklathatták
zeti politiíát csinálna, hálatlan volna azokkal * István felszólalása után a nemzetgyűlés többházbérérl. Most a főváros a szanálási törvény szemben, akik mint Kossuth és Petőfi a jog- j sége az elnök napirendi indítványát fogatíja el.
alapján automatice huz nagyobb jövedelmet.
egyenlőséget és a szabadelvű gondolatot terAs ülés egynegyed háromkor ért véget.
Friedrich István: Hol marad az egységes
párt ?
Pikler Emil: Ugy látszik, ez nem érdekli
őket I (Az egységes pártból egyedül Barabás
Harminc százalékkal olcsóbb lesz as amerikai, mint a magyar hus.
Samu van jelen a teremben.)
\ Szeged, október 23. (Saját tudósítónktól.) Meg- Természetesen a nagyközönségre, a fogyasztók
A demokrata Budapest. írtuk már, hogy a főváros Amerikából fagyasztott nyomorgó tömegére mellékes, hogy miért drága a
hust hozatott a szegényebb néposztály számára, magyar marha. Csak az a fontos, hogy olyan húsVázsonyi: Igaz, hogy nem merték az adókat amely a friss magyar hust ma megfizetni képtelen. hoz jusson, amit meg is tud fizetni.
emelni, mint a mai vezetőség. Majd felsorolja, A próbaméréseknél kitűnt, hogy az ezer és ezer
Értesülésünk szerint a hatóságok a fogyasztómilyen jövedelmeket akarlak biztosítani a fő- kilométerről, kontinenseken, óceánokon, számtalan közönség mellé álltak s éppen az idei télre várvárosnak, de annak idején a kormány nem országhatárokon át érkező hus harminc százalék- ható nagy tömegnyomor miatt akcióját a vidékre
járult hozzá ezekhez. 1915-ig tehát a pénz- kal olcsóbb, mint annak az állatnak a husa, ame- is ki akarja terjeszteni.
Az a terv, hogy állami közvetítéssel és támoügyi egyezmény helyre volt állítva és a költ- lyet az Alföldről, vagy a Dunántulról hajtanak
ségvetésben szerepeltek a kölcsöntörlesztések fel a fővárosi vágóhidra. De kitűnt még az is, gatással a vidék nagyobb ipari városai részére is
hogy az amerikai hus összehasonlíthatatlanul jobb
is, amelyek a mostani költségvetésből hiány- minőségű, mint az úgynevezett elsőrendű mészár- hozatnak fagyasztott hust. Értesülésünk szerint
Szegedet is bekapcsolják az állítólagos olcsó huszanak. Akkor a kormány nem segítette a fő- széki hus.
akcióba. A város hatóságát különben is ez ügyvárost. Minden kötelezettségét saját erejéből
Az amerikai hus hire ugy a fővárosban, mint a ben tárgyalásokra fogják meghívni Budapestre.
kellett teljesíteni. Eiután nagy részletességgel vidéken nagy riadalmatokozott a husiparosok köAz kétségtelen, hogy az amerikai olcsó husmutat rá a liberális rezsim munkájára. A vá- rében, akik félnek, hogy a mai minimális hús- akció a mészárosok érdekeit sérti, ez azonban
rosi pénzügyek szanálásáról szólva azt bizo- fogyasztás mellett az amerikai husszállitmány le- csak átmeneti jellegű, mert az élőmarhakereslet
nyítja, hogy a forgalmi adó növekedése a érkezése esetén becsukhatják üzleteiket. A mészá- hiányában a hazai marhahús ismét versenyképes
drágaság hőmérője. (Beszédének eme részénél rosok arra hivatkoznak, nogy ők nem tehetnek lesz a fagyasztott hússal. A fagyasztott hus egyébBarabás Samu is kiment a teremből, ugy ho0y róla, hogy a gyöngébb minőségű magyar hus 30 ként ma sokkal drágábban kerül forgalomba, mint
amennyiért azt adni lehetne, szintén amiatt, hogy
a kormánypárt részéről mür senkisem tartóz- százalékkal drágább, mint az amerikai.
Ennek, szerintük, a gazdaközönség az oka, a hazai marhahús és a fagyasztott hus között
kodott a teremben, mire Vázsonyi szünetet amely
megteremtette a világ legmagasabb élőállat meglegyen a szükséges árkülönbözet.
kéri.)
árait. Éppen azért tiltakoznak az amerikai hus beElnök öt perc szünetet rendel el, majd hozatala ellen s azt kívánják, hogy az állam a
Szövetet, vásznat sfb. vásároljon részletVázsonyi igy folytatja beszédjét: A főváros gazdáknál szorítsa le annyira az arakat, hogy a
külföldi kölcsöneiről szól. A beruházásokat mészárszékekben is megfizethető legyen a hus. fizetésre Fodor István cégnél, AttiU-u. 9. sz. 575

Amerikai fagyasztott hust hoznak Szegedre.

Furcsa népség.
Irta: Réti Ödön.
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A macskaképü Mari kosarában, melyet duzzogva cipelt a karján, tej, kávé, kuglóf és
egy egész mákoskalács volt. Julcsa néni annál
vidámabban haladt mellette a babos ruhájában, mely karjain és csípőjén jobban megfeszült, mint legutóbb, mikor benne láttuk.
Hatalmas lépésekkel gyorsan ment az Eötvösutca felé.
A negyvenhalos számú házban egy leány,
aki mosogatóvizet öntötl a csatornába, megmutatta, melyik Kapolcsy szobája.
Később ez a lány segített nekik Kapolcsyt
ágyba fektetni. Orvosért is ez szaladt. A padlón tenyérnyi vérfolt. Mikor Kapolcsy fenn
feküdt az ágyon, felnyitotta szemeit.
— Istenem — de ilyet — suttogta Julcsa
néni. Keményen tartotta magát. Márinak megmegroggyanlak a térdei, halotthalvány volt s
úgy nézett a betegre, mint Krisztusra. Edényt
és padlóruhát keresett, hogy felmossa a vért.
Kruspérné jött betegen fáradtságtól. Kora
reggel óta járta a várost. A gyermeket kereste.
Az orvos feltétlen nyugalmat ajánlott. Végigmustrálta a három nőt, szemébe nézett
Márinak.
— Ez a leány marad a betegnél. Senki
más — jelenlelte ki kurtán.
Méri elkapta a kezét és megcsókolta.
Félnégy lehetett most. Julcsa néni a kapuban találkozott Zsiráffal. Zoéval.
Az utcán végigsietett egy rikkancs : Egy
leány megölte gyermekét... Az E s t ! . . .
Egy robogó kocsi állt meg. Tuskó ugrott
ki belőle, ulána Bite Oanci.
Öten voltak mosf már, az utca kíváncsi népe
gyülekezni kezdett ^körülöltük.
— Menjünk az Ópiumba.

— Mindennek én vagyok az oka, — kesergett Julcsa néni —, ha én, akkor este . . .
Hajashit ott találták az Ópiumban egy üveg
bor mellett. Többet ivott a kelleténél, nem
értelte meg rögtön, mi föriént.
— Csőrffy 1 ? — kiáltott — tegyétek bolonddá
az öregapátokat I
Julcsa néni ráborult az asztalra s zokogott.
— Nagy színésznő maga kedves Julcsa néni,
Jászai Mari magához képest kismiska.
Tuskó egy estilapot tolt eléje. Belepillantott,
elsápadt, gondolkozott egy darabig, aztán Tumora nézett s egy üveg bort kért.
— Ma nem. iszunk többet — szólt Zsiráf
erélyesen. — Ide hallgass I Ide hallgassatok I
Összebújtak s tanácskoztak . . .
— En lenyíratom a hajamat — szólt Hajashi — kopaszra, nullásgéppel s átadom neki
egy zacskóban. Mindig unszolt, vágassam le
a sörényemet.
— Nem — szólt Zsiráf — ez semmi, csak
tarlsd meg a hajadat. El fogsz menni Féliához, kibékülsz vele, reá bírod, menjen el
veled Csőrffyhez s eljátszátok a menyasszonyvőlegényt.
— Félia ebbe nem fog beleegyezni —
mondta Zoé.
— De nem á m ! szólt Tuskó, Bite egyszerre.
Hajashi a sörényébe taszította ujjait:
— Ezen könnyű segíteni. Feleségül veszem.
Megszorongatták a kezét.
— Evvel is rendben vagyunk tehát — szólt
Zsiráf. — Erigy Zoé fiam: megkezdheted,
addig mi felhajszoljuk a nőket.
Most odalépett eléje Tumó s megragadta
kezét.
— Bocsánaf... Zsiráf úr . . . nem is tudom
az igazi nevét . . . bocsánat . . . — hangja remegett az izgalomtól, — én nem akarok elmaradni . . . kérem... van itt még erós, véri..
fölösleges sok vér . . . úgy gondoltam, hogy

én sem maradhatok e l . . . az én vérem tiszta,
jó atléfavér, én ebből szívesen adok egy
decit, egy litert, amennyi
• • •csak kell . . .
Zoé oly csendesen nyitott ajtót, hogy Mári
csak akkor velte észre, mikor mellette állt.
Kapolcsy hálás mosollyal köszöntötte. Zoé
óvatosan leült az ágy szélére.
— Miért tetted ezt, te rossz gyerel"? Csitt 1
Kapolcsy hosszasan nézett a szemébe.
— Miért tetted ezt? — ismételte meg a
leány. — Gyászba akartál öltözletni bennünket. Ezt nem érdemeilük meg tőled. Szerencsére nem sikerült meggondolatlan terved, nz
orvos azt mondja — az elébb találkoztam
vele az utcán — sérülésed nem súlyos, nyugodt lehetek, de bálran elfekhetsz egy-két
hetet. .Nyugodt lehetek" — így mondta és
nem sejtetle mit ajándékozott nekem e két
s z ó v a l . . . Én utánad haltam volna . . . kimondtam . . . bűn ez ? Ha bűn, — bocsáss
meg — te is bűnös v a g y . . . sokszor mondtad, miért is tetted ezt? — szeretlek Zoé és
a hangomat dicsérted és mint nagy, nagy
művésznővel, úgy bántál velem . . . Szeretlek
Z o é . . . nem kellett volna ezt mondanod. Elhittem. És boldog voltam akkor. Bár Zsiráf
előtt mondtad és mindenki előtt, nyilt színen.
Bár tudtam, hogy szavaid csak szeretetet nyújtottak felém. Nem szerelmet... Bűn ez ? Bűn
amit beszélek?... Szerelem, én éreztelek...
Valaki iránt, aki nem látott a szívembe, aki
csak a művészetemet szerette bennem, kinek
pedig én a művészelemen kívül szívesen odaadtam volna, egyetlen kérő szavára . . . a szerelmemet s szerelmemben a testemet, a keblemet, a hajamat, az ajkamat . . . egyetlen kérő
szavadra fiam és tudod, ha akarod, ha meggyógyulsz, ha vigyázol magadra, ha erős leszel, akkor . . . én gyönge leszek.. .
(Folytatjuk.)
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kollégájával együtt őt is kiküldte arra a pár hetes
tanfolyamra, amelyen oktatókat képeztek ki a testnevelésre. Gáspár Dezső végighallgatta és talán ki
pontban foglaltuk öszze. A mi részünkre a is tanulta az oktató tanfolyamot. A tanfelügyelőség
Budapest, október 23. (Saját tudósítónk telefonjelentése). Mig a parlamen üléstermében Vázsonyi miniszterelnök esetlege? ígéretei feltétlen garan- azután a testnevelési törvényre való hivatkozással,
elmondo.ta nagy beszédét, addig a fajvédők, ciául szolgálnak. Nem célunk, hogy kormánytamely kimondja, hogy mindazok a tanitók, akik
buktassunk, de ha nem tudják követeléseinket elvégezték az oktató tanfolyamot, kötelesek aktiv
Nagyatádi is az egységes^ párti képviselők a
válság megoldásáról tárgyaltak. Az egységes teljesíteni, akkor rajtuk múlik minden. Nagy- testnevelői oktató tisztséget vállalni, Gáspár Dezsőt
is kirendelte az egyik levente-szakasz mellé —
párti képviselők iegnagyobb része azon van, atádi nem akar miniszter lenni, de ml ragasz- oktatónak. Gáspár Dezső eleget is tett a felhíváshogy a párt egységét sikerüljön megtartani. kodunk az ő miniszterségéhez.
nak, pontosan megjelent a megjelölt helyen és
Bethlen és Nagyatádi között a legközelebbi
szolgálattételre jelentkezett a testnevelési felügyelőRassay — Bethlenért. ségnél. Hogy mi történt a jelentkezés alkalmával,
tárgyalások holnap, pénteken lednek.
Budapest, okióber 23. A Liget K!ub csü- annak megállapítása az elrendelt fegyelmi vizsgálatNagyatádi hivei a Schandl—Örffy csoporthoz azzal a kéréssel fordultik, hogy követelé- törtök este társasvacsorát rendezett, amelyen nak lesz a hivatása. A testnevelési felügyelőség
'seik teljesítése érdekében jártának közbe az Rassay Károly beszédet mondott. Beszédében ugyanis feljelentést tett a tanfelügyelöségnél Gásegységes pártban. A Schandl—Őrffy-csoport, mely egyebek közt hangoztatta, hogy a parlament pár Dezső ellen. A feljelentés szerint Gáspár Dezső
a jelentkezés alkalmával megtagadta az engedelmint§gy harminc tagot számlál, köztük sokorő- folyosóján csütörtökön egy guerillecsapit vezére mességet. Szenvedélyes hangon kifakadt az ellen,
részéről
elbangzotiaknak
nem
tulajdonit
npgy
pátkai Szabó is, szívesen vállalta a közbenhogy még vasárnap délután is foglalkoztatni akarjárást. A caopori már ülésezett is, az ülésükön fontosságot.
ják és kijelentette, hogy a harctéren, ahonnan féltörténteket azonban a iegnagyobb titokban tart- — Nem lud örülni annak, hogy ma poli- tüdővel, rokkant-betegen jött haza, eleget tett már
ják. Annyit megtudtunk, hegy egy öttagú tikai válságot kell észlelnie, mert ezt a minden katonai kötelezettségének és szüksége van
bizottságot delegáltak a Nagyatádival va!ó tár- válságot szerinte titokzatos erők, titokzatos arra az egyetlen vasárnap délutáni pihenőre.
gyalásra. A Schandl—Őrffy-csoport legjobbancélok érdekében idézték elő. A kormányelnök
A tanfelügyelőség javaslatára a polgármester elszeretni, ha visszaállítanák a régi Nagyatádi—
állítólagos elkedvetlenedése nem lehet megoldás. rendelte Gáspár Dezső ellen a fegyelmi vizsgálatot,
Rublnek-féle kisgazdapártot. Ez azonban még
Neki a helyén kell maradni. Kéri Bethlent, amelynek során Gáspár Dezső tagadta azt, hogy
időszerűtlen, mert bíznak a megegyezésben.
teremtse meg a nyugodt, békés élet attribútu- megtette volna a feljelentésbe foglalt kijelentéseket.
polgármester határozatát meg is felebbezte a
Egy Nagyatádihoz igen közel álló politikustól mait, csináljon a pártban tabula rasát, me ynek A
közigazgatási bizottsághoz, amely a csütörtöki rendellenében
megkapja
a
nagy
szabadelvű
tömegek
a következőket hallottuk:
s kivüli ülés keretében foglalkozott ezzel a kérdéssel,
— A tárgyalások során követeléseinket mi 10 támogatását.
í A közigazgatási bizottság Bárdoss Béla előadó
\ javastatára' ugy határozott! hogy a felebbezést el
utasítja és elrendeli a fegyelmi vizsgálatot annak
a kérdésnek a tisztázása érdekében, hogy Gáspár
Dezső megtette e\ az inkriminált kijelentéseket ?
Gáspár Dezsőt különben nem függesztették fel
állásától.

Nem tudnak dönteni a kisgazdák kivonulásáról.

Az e g y e t e m o r v o s i k a r a
levette a napirendről a hullabotrány

ügyét.

Ismeretlen okok miatt elhalasztották a döntést. — A zsidó hallgatók
továbbra sem vehetnek részt a bonctani gyakorlatokon.

Macdonald

mandátuma.

Szeged, okióber 23. (Saját tudósítónktól.)magyarázata lehet. Sajnos, ezt az okot az illeI
London, október 23. (Angol hiv. szikraszolg.)
A szegedi Ferenc József-tudományegyetem or- tikes faktorok tartózkodása miatt nem ismervosi kara csütörtök délután rendkivűii ülést jük. Amikor érdeklődtünk a rendkivűii kari | Mscdonald miniszterelnök kerületében, a déltartott, amelynek legfontosabb tárgya a hír- ülés lefolyásáról dr. Veress Elemér dékánnál, | walesi Aberavonban roppant heves a válaszellenjelöltjét,
hedtté vált hullabotrány volt. A kar — dacára csupán a következő felvilágosítást kaptuk lőle: , tási küzdelem. A . miniszterelnök
... ,
. . .
annak, hogy dr. Csengery János rektornak az
— A kar ugy határozott, hogy a kérdést le- ' Williams kapitányt, akit liberális programmal
egyetemi tanács szerdai rendkívüli ülésének veszi. a napirendről is- a döntist
bizonyos
«.,-—
. . . . ideig
lép'etfek fel, a konzervatívok is támogatják. A
lefolyásáról adott nyilatkozata szerint minden függőben tartja. Lehet, hogy csak néhány nap- legutóbbi válaszfáson Macdonald igen kis vivalószínűség megvolt arra, hogy az orvosi ról van szó.
szonylagos többséggel győzött. A választók jakar revokálni fogja a zsidó hallgatókat kitiltó— A zsidó hallgatók igy nem látogathatják varésze a liberális és a I on ervativ jelöllek köhatározatát — mégis ugy határozott, hogy a továbbra sem a bonctani gyakorlatokat ? — kér- rül csoportosul. A miniszterelnök támogatására
kérdést leveszi a napirendről is a határozatdeztük.
most a munkáspárt egész nehéz tüzérsége felhozatalt bizonytalan ideig elhalasztja. Hogy — Nem.
vonult. Ma délu'án a miniszterelnök beszédet
mi volt ennek az érthetetlen állásfoglalásnak
intézett Aberavon női választóihoz és sajnálatát
— Mi az oka a döntés e'halaszlásának ?
az indító oka, nem tudják, a kari ülések terfejezi ki azon, hogy nem töltheti egész idejét
— Arról nem nyilatkozhatom.
mészetesen nem nyilvánosak, dr. Veress Elemér Tehát maradt minden a régiben. A botrány a saját kerületében.
dékán pedig ridegen elzárkózik minden részlehullámai nem simultak el, csak megmerevedtek,
Mégis távozni kell
tesebb felvildgositásadds elől.
pedig nem hisszük, hogy érdeke lenne a szea Davidovics-kormánynak ?
A döntés elhalasztásának véleményünk szerint gedi egyetemnek a botrány állandósítása.
A szegedi egyetem orvosi kara még most sem
csakis nagyon fontos oka lehetett, valami váBelgrád, október 23. A király ma este Daratlan akadály, vagy ujabb, súlyos természetűakar a törvény egyedüli útjára lépni, még most vldovics miniszterelnököt és Petrovich belügybonyodalom. A törvényellenes határozat vissza- is retorzióval, tizedeléssel él és nem engedi azt minisztert kihallgatáson fogadta. A királyi pavonására, amelynek meghozatala és végrehaj- a kevés számú fiatalembert sem tanulni, akik- lotából való távozásuk útin a miniszterek az
tása még az sgyetemi karok széleskörű auto- nek erre pedig a kurzus törvénye határozott újságírók előtt kijelentették, hogy a horvát képnómiájának kereteit is áttörte, meg leit volna jogot ad.
! viselők Zágrábban hozott éles határozata igen
az egyetem orvosi kárának minden oka és
Ha az orvoli kar m'g mindig azt hiszi, hogy j kinos benyomást fett Belgrádban mindazokra a
alkalma is lett volna ehhez a tisztességes visz- a szentegylet törvénytelenül járt el, akkor te- politikai körökre, amelyek a horvátokkal való
szavonuláshoz. A kar eljárása fölOtt ugyanis gyen lépéseket a megtorlásra az egyesület fel- megegyezést őszintén kívánják Radicsnak és
pálcát tört maga a kultuszminiszler. is, amikor ügyeleti hatóságánál, de ne lépjen törvénytelen
párthiveinek mai fellépése a kormánypárt helykijelented?, hogy a hullaügy és a zsidó hall- utra, ne lipjen az önbíráskodás útjára. Klebels- j zetét jelentékenyen megrendítette, ugy hogy a
gatók ügye semmiesetre sem hozható egymás-berg kultuszminiszter mondotta tegnap, hogy Davidovics kormány megmaradásának kilátásai
sal vonatkozásban, mert egy állítólagos törmás a hullák ügye — is más ügy a zsidó a minimumra csökkentek,
vinytelensiget törvénytelenséggel megtorolni egyetemi
az
hallgatók ügye.
í
—
önbíráskodás jogán nem lehet. Tehát tett volna A szegedi egye'em orvosi kara ahelyett, hogy j
Ludendorff — képviselőjelölt.
éppen elegendő oka a karnak a törvényellenes módot adna a legszélesebb határokon belül \ Berlln oktőber 23. (Saját tudósítónk telefonhatározat visszavonására, de slkalma is lett mindenkinek a tanulásra ahelyett megakadd- . jelentése.) Az egyes pártok ma kezdték meg
volna hozzá, mert hiszen az egyetemi tanács lyozza azokat a kutatásban, a tanulásban, akik J c l ö l t j e i k ki j e i ö i ését . A német nemzetiek részérő
rendkivűii ülésén megfelelő aranyhidat ipitei- orvosi diplomájukkal akarnak dolgozni Magyar- f Ludendorff jelölése befejezett tiny, ugyancsak
tek a visszavonulás számára és i terepet is • aországirt,
S g
^ í
, (
, x
Í biztos Tirpitz jelölése is. A demokrata pártból
áM ..
előkészitetle a rektori nyilatkozat erre a lisz- " ' "'--*Mindenesetre furcsa eset és a jövendő törté- lépettek önállóan lépnek fel. A nemzeli libetességerv visszavonulásra.
neti krónikása föl fogja jegyezni, hogy 1924 ben rálisok
szintén önállóan fogják harcukat megHogy a kar nem ragadta meg ezt az alkal- volt egy olyan magyar egyetem, amely tanítás vívni. A legújabb párt, az Asszonyok Pártja,
mit, anmk tehát csak nagyon nyomós oka és helyett megakadályozta a tanulást.
szintén részívesz a kCzJilemben, természetesen
csak asszony előliekkel. Eddig 12 párt fog egymással harcolni, de kilátás van srra, hogy ez
a szám tetemesen meg fog növekedni.

Fegyelmi vizsgálatot indítottak Gáspár Dezső ellen.
M i n t testnevelő oktató állítólag megtagadta a szolgálatot.

Szeged, október 23. (Saját tudósítónktól.) Szeged
város közigazgatási bizottsága csütortöKön délben
rendkívüli ülést tartott a városháza bizottsági termében dr. Aigner Károly főispán elnökletével. A
rendkivűii ülésnek egyetlen tárgya egy fegyelmi
ügy volt, Gáspár Dezső elemi népiskolai tanitó
fegyelmi ügye. Gáspár Dezső elemi iskolai tanitő
neve nem ismeretlen sem Szeded város közönsége
előtt, sem pedig a magyar peaagogusok előtt. Új
számtantanitási módszerével tette nevét ismertté és
módszerével a legkomolyabb ídagogiai körök is '
elismeréssel foglalkoztak. Gáspár Dezső a szám- i
tantanitás módját egészen uj aiapokra fektette és

módszerének alkalmazásával az elemi népoktatás
egyik legsúlyosabb problémájának megoldása válik
lényegesen egyszerűbbé, könnyebbé és hozzáférhetővé a hat esztendős gyermekek számára, még
pedig a számok megismerésének és megszeretésének problémája.
Gáspár Dezső elemi népiskolai tanitót a számok
abszolút logikus és igazságos birodalmából most
kiragadta az úgynevezett testnevelési törvény és
arra kényszeriíeite, hogy a számok csendes ianitása helyett hangos vezényszavakkal rideg és merev testi gyakorlatokra tanih* a fiatalságot.
A szegedi tanfelügy*.: íg annak idején sok más

Védelmi szövetség alakul
Szerbia és Itália k ő z ö t t ?
Páris, október 23. A Maiin belgrádi tudósilója hivatalos forrásból jelenti, hogy Mussolini a szerb királlyal a kormányválság megoldása után feiveaetl összejövetele alkalmával
Olaszország és Jugoszlávia közöd védelmi szövetség megkötésiről megbeszélést fog folytatni.
A szerződésben, amelyet s szerb királyi párunk római látogatása alkalmával akarnak megkötni, biztosítani akarj ik a sözépeurópai stálusquol és az Adtiai-lenger megteremtett rendjét.

*

Az általános kereseti adó. i
Irta: Wimmer Fülöp.

z b o i? n
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Nyolc uj tanítói állást töltenek be november első napjaiban.

Szeged, október 23. (Saját tudósítónktól) A állásokat még november első napjaiban be'öltik
A pénzügyminiszter ur és a pénzügyigazgatóság város belterületén 101 tanítói állást szerveztek, válasz'ások utján. A választásoknál elsősorban
jóvoltából ebben a kereskedőket és iparosokat amelyből eddig csak 88-at töltöttek be. A szep- a szegedi illetőségű tanitók jönnek figyelembe s
komoly bajjal fenyegető ügyben odajutottunk, hogy tember hónapban aktuálissá vált uj tanítói másodsorban csak a B listások. Az állam
az első izben kivetett adókat jelenleg revideálják,
a revizió alapján uj kivetést készítenek. Az uj választások — mint ismeretes — a város és ugyanis a jövőre rézve mi-den segélyezést meg
kivetésről az adózókat a szokott fizetési meghagyá- az állam között felmerült illetékesség miatt akar vonni a községi iskoláktól s igy a város
sok utján értesíteni fogják, ugy hogy azok ügye, maradlak el. Az állam ugyanis ragaszkodott arra az álláspontra helyezkedett, hogy az állások
akik az uj kivetéssel netalán meg lesznek elégedve, ahhoz, hogy az uj tanitói állások betöltésénél betöltisinil csak másodsorban veszi ilgyelembe
véglegesen elintézettnek tekintendő lesz, — mig elsősorban a B-listára helyezett tanítókat vegyik
a B- listásokat
azoknak, akik — sajnos — túlnyomó nagy szám- figyelembe. A város ellenben saját fiait akarta
A város tanácsa a csütöröki lanácsülésen
ban az uj kivetésekbe sem nyugodhatnak bele, először előnybe részesíteni s emiatt azután elfoglalkozott
a választások ügyével és dr. Gadl,
a felszólamlási bizottságokhoz kell fordulniok.
maradtak a választások, értéktelenné váltak a Endre kulturtanácsnoko bízta meg a válasz-*
Dacára annak, hogy a pénzügyminiszter ur- korteskedések, amelyeket a jelöltek oly nagy tások e'őké82itésével. A tervek szerint egyelőre
nák köszönettel tartozunk, elvben előzékeny és buzgalommal kifejtettek.
csak nyolc állást töltenek be.
gyors elintézéseért és főleg a pénzügyigazgatóságUjabb tervek szerint a megüresedett tanitói
nak igazán hálásak kell, hogy legyünk, mert
amennyire ez tőle fügötf, az adózó polgárokkal
szemben ezúttal minden irányban a legnagyobb
előzékenységet tanúsította, sajnos, mégis konstatálnunk kell, hogy a revizionális eljárás nem hoz(V
hatja meg a kívánt eredményt. Nem hozza meg
azt tudniillik, hogy az adózók nagyrésze a revi— A cseh-magyar kereskedelmi tárgyalás
IOA.
Péntek. Róm. Kat. és protestáns Ráfael !
deált adóba belenyugodhat és csak egyesek, ha
fsa. f Oör. kat. Arétasz és t. Nap kel ' a sajtótermékekről. A cseh-szlovák köztársaság
nagyobb számban is fordulnak a felszólamlási bi- 6 óra 33 perckor, nyugszik 4 óta 55 perckor.
és Magyarország között, mint már jelentettük, a
zottságokhoz és pedig a minisztérium azon renIdőprognózis: Sok helyütt eső, később megélénkülő kereskedelmi szerződésre vonatkozó tárgyalások
deletn folytán, hogy a pénzügyi közegek egye- szelekkel, hősüllyedés.
közvetlen küszöbön állanak. Most arról értesülünk,
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. hogy tárgyalás alá veszik a sajtótermékek kölcsölőre az annyira hibásan történt első kivetést a revizió folyamán csak 30 százalékig mérsékelhetik. Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig.
nös forgalmának szabályozását is, eddig ugyanis
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva
egyik részről sem lehetett a nyomdai termékeket
Ez annyit jelent, hogy az első izben helytelenül délelőtt 8-tól l-ig és délutón 3-tól 8 óráig.
A színházi előadás este fél 8, a mozi előadások S. 7 átvinni. A két állam illetékes tényezői között már
kivetett 1.660,000 aranykorona, vagyis több mint
hosszú idő óta folynak a megbeszélések arra vo28 milliárd, csak 14 milliárd tényleges adóra szál- és 9 órakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: natkozólag, hogy ezt a kérdést végre szabályozlítható le a revizió alkalmával, ami megint azon
számban nyer kifejezést, hogy a mult évben 800 Franki Antal Szentgyörey-tér (telefon 118), Zakár Sándor zák. Információnk szerint a szabadforgalmat kiter(telefon 695), Temesváry József Dugonics-tér
jesztik a hírlapokra is.
millióval véglegesen megállapított adó ennek 18- Valéria-tér
(telefon 793), Salgó Péter Mátyás-tér (telefon 296),
szorosára fog a revizió alkalmával kivettetni. Ha Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846).
— Aki elvesztette állását — és ahit ezpedig a pénz rosszabbodása a mult évi adó ötután
el is itélteb. Sziics Jenö budspssti elemi
szörösét igazolja, maraa még mindig annak 13Pekinget
teljesen
elvágták
iskolai
igazgatói 35 évi szolgálata után megszorosa, amelynek kivetése a mai viszonyok köfosztották állásától. Mikor Szűcs megkapta az
a forgalomtól.
zött, amelyeket itt újból nem akarok jellemezni,
ha csak avval nem, hogy ezek a viszonyok jelenEgy Shanghaiban horgonyzó amerikai hadi- elbocsátó végzést, kommunista gazembernek
leg úgyszólván naponta lényegesen rosszabbod- hajóról érkezett szikratávirat megerősíti, bogy nevette Zilahi Kiss Jenőt. Az ügyészség Zilahi
nak, úgyszólván teljesen indokolatlan és csak azt
Kús Jenö sérelmére elkövetett rágalmazás véteredményezi, hogy az adózó polgárság elégedet- Pekinget teljesen elvágták a távíró• is vonat-ségének kisirlete miatt emelt vádat Szűcs Jenö
lensége ugyancsak egy leszállított kisebb összeg forgalomtól. Az intézkedés okál nem tudják, a ellen. A vádlott a biióság előtt elmondotta ülellen fordul, de egyes kivételes esetektől elte- városban nyugalom van.
döztetését, holott semmit sem véiett, csak valkintve, tulnagy részében továbbra is indokoltan
lása nem tetszett az uj rezsimnek. A biróság
fennáll. Ezek után a már fent jelzett eredményre
— Szentmise a budaörsi csata évfordulóján.
kell, hogy jussak, hogy a szóbanforgó miniszteri Budapestről jelentik: A budaörsi csata évforduló- bicsűletsirtis vitsigiben mondotta ki bűnösnek
rendelettel, amely az első izben kivetett adóknak ját a magyar keresztény royalista klub a budaörsi Szűcs Jenőt és nigymillió korona pinzbírságra
csak 50 százalékos mérséklését engedi meg, a csatában a király oldalán elesettek lelki üdvössé- marasztalta el. As itélet végrehajtását felfügpénzügyminiszter ur a revizió tulajdonképeni cél- geért mondatott engesztelő szentmise áldozattal gesztette a biróság.
jának elérését lehetetlenné telte és különösen a fel- ünnepelte meg. Az engesztelő mise csütörtök dél— Az Alföldi Mezőgazdasági Intézet október
szólamlási bizottságok szándékolt tehermentesíté- előtt 11 órakor volt a Ferencrendiek belvárosi
26-án délelőtt 10 órakor nyitja meg dr. Schandl
sét megakadályozta.
templomában. Jelen voltak Apponyi Albert gróf, Károly földmivelésügyi államtitkár az országos és
Mindezeket pedig oly célból és azon remény- Csekonics gróf, Szapáry László gróf, Lipthay Béla az alföldi mezőgazdasági szervezetek képviselőinek
ben szögezem itt le, hogy a pénzügyigazgatóság báró, Lipthay Gyula báró és Ostenburg ezredes. jelenlétében. Az ünnepély sorrendje a következő:
ezen kétségtelenül általa is ismert helyzetnél fogva : — Fizetésemelési gyűlést akartak tartani Kilenc órakor mise az ujszegedi templomban. Az
— még mielőtt a másodszori végleges kivetéseket a francia hadsereg tisztjei. A Matin jelentése államtitkár üdvözlése. Felavató beszéd, tartja dr.
elvégzi — újból sürgősen a pénzügyminiszterhez szerint a párisi helyőrség tisztjei elhatározták, Schandl Károly államtitkár. Az intézet alapítását
fordul, kérve a most már általános tudomás sze- hogy gyűlést tartanak, amelyen a fizetésemelések ismerteti Tóth Jenő helyettes államtitkár. Üdvözlérint annyira túlzott első kivetésnek a mult évi kérdésével foglalkoznak. Páris katonai kormány- sek a város és a gazdatársadalmi szervezetek réadóknak legfeljebb tízszeresére való leszállítását. zója tudomására hozta a tiszteknek, hogy a kor- széről. Az intézet munkaprogramját az egyes oszEz még mindig nyolcmilliárd tényleges adót je- mány tárgyalja ezt a- kérdést és nem adhat enge- tályok vezetői röviden ismertetik. Az intézet belent és amelynél nagyobb összeget tényleges kere- délyCennek a gyűlésnek megtartására, amely első mutatása. Délben 1 órakor társasebéd a Kass
seti adóban és az ennek megfelelő jövedelmi adó- ilynemű gyűlés lenne a francia katonaság törté- éttermében á la carte.
alapnak a ma fennálló, annyira sajnálatos vi- netében.
— Ismét baj van a közkórhizzaf. Már
szonyok ismerete és tekintetbevétele mellett ma
— Szegedi műépítész sikere. Tudvalévő, hogy
Szeged páros polgárságára kivetni nem lehet és a mohácsi ütközet és a világháború hősi halottai- megemlékeztünk arról, hogy a köj kórház nem
nem szabad.
nak emléktemplomára országos pályázatot hirdet- akarja e fogadni a rendőrség betegbeu'alásait.
Csakis ez esetben várható és remélhető az, tek. E pályázaton az ország legkiválóbb építő- Szerda délelőtt ismét előfordult egy ilyen eset,
hogy a polgárság legnagyobb része meg fog nyu- művészei vettek részt, sőt a terv, amely túlha- amikor is a rendőrség az utcán összeesett
godni és csak egyesek fognak az adófelszólam- ladja még a szegedi fogadalmi templom mérateit Palatínus János napszámost akarta beszállítani
is, számos külföldön élő művészt is munkára ins- a közkórházba, azonban a kórház nem fogad'a
lási bizottságokhoz fordulni.
Azért van némi reményem ezen igy proponált pirálta. Mint értesülünk, beavatott szakkörök a el a beteget. Az ismételt esetből kifolyólag a
és kérelmezett eljárás a pénzügyigazgatóság ré- modern irányú, legjobban sikerült munkák között polgármester sürgős intézkedését kéri a rendőrszéről történendő követésére, mert a pénzügyigaz- a szegedi Sebestyén Endre műépítész nevét em- ség a kórházzal szemben.
gatóság vezetői az adófizetők képviselőivel most legetik.
— Kezdetleges stádiumban van a közalkalmár négy napon át folytatott érintkezése alatt az
— Doktorráavatás. Leinzinger Máriát péntek
annyira sajnálatos viszonyok tényleges fennállásá- délben 12 órakor avatják gyógyszerész-doktorrá a mazottak uj pragmatikája. Legutóbb különböző hirek terjedtek el a közalkalmazottak uj
ról kétségtelenül meggyőződtek.
Ferenc József-tudományegyetem aulájában.
pragmatikájáról, a most készülő tervezettel kapcsolatban. Ez ügyben Tasnádi Szűcs András, a
KANSz alelnöke ezeket mondotta: — Az uj köz,
L E G J O B B ,
T
6
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tisztviselői pragmatika még kezdetleges stádiumba
van, a közeljövőben még nem lesz aktuális. A
szolgálati idő meghosszabbításáról mindaddig nem
lehet szó, amig lehetségessé nem válik a fizetések
uj rendezése. Egyébként előreláthatólag a 17.000-es
szorzószám érvényben marad.
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— Ismét elítélték A Nép szerkesztőjét.
Budapestről jelentik: A Nép egyik mult évi
számában támadó cikket közölt Sághy Lsjos
debreceni rendőrkapitány ellen, megvádolva a
rendőrktpitányt azzal, hogy az ébredők üldözésével akar magának érdemeket szerezni. A
cikk miatt felhatalmazásra üldözendő rágalmazás cimén indult meg az eljárás Anka János, A
Nép szerkesztője ellen. A biróság Anka Jánost
bűnösnek mondta ki és 600.000 korona pénzbírságra ítélte. Az ügyész súlyosbításért felebbezést jelenlett be.
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A Szeged

— A kenyér megdrágítása miatt a hatósági kényéi üzem megkétszerezte termelését.
Több izben foglalkoztunk már a szegedi pékiparosoknak azzal a mozgalmával, amelynek az
a célja, hogy a város szüntesse meg teljesen
a redukált üzemmel dolgozó hatósági pékmühe yt. Rámutattunk a pékiparosok kívánságá- nagyértékü gyakorlati tanácsadó lesz, aminőhöz hasonlóval magyar olvasó mérj
nak jogosulatlanságára, mert a hatésági pék- nem rendelkezik s amely elsőrendű szakemberek tollából nyújt tájékoztatót a
üzemre a kenyérárak szabályozása érdekében
mindennapi élet valamennyi
kérdésében.
szükség van és mert a hatésági péküzem a
városi jótékony intézetek kenyérszükségleíének A Szeged karácsonyi ajándékkönyvére, tartalmánál fogva, mindenkinek szüksége
kielégítése után csak nagyon kevés kenyeret lesz. Ha tehát figyelembe vesszük bolti árát, amely természetesen
igazodni fog
készit és azt is az igazolt városi szegények terjeaelméhez, tartalmához és szükségességéhez,
ha továbbá figyelembe
vesszük,
között osztja szél. A hatósági péküzem kenyehogy minden előfizetőnk teljesen dijlalanul kapja, a Szeged
előfizetési
ára
réből csak nagyon kevés jut a szabadforgalomba,
leszállt az eddigi felére.
hiszen a napi termelése mindössze tiz-tizenkét
mázsa. A buza áremelkedésének ürügyével a >1 m I
szegedi pékiparosok most erősen felcsap ák a
kenyérárakat. Az áranarchia letörése érdekében
a polgármestertől nyert értesülésünk szerint a
Szeged, október 23. (Saját tudósítónktól.) A református templom mellett átadja Ábrahámnénak.
hatósági péküzem megkétszerezte napi termtlését
rendőrség csütörtökön délelőtt egy nagy- A találkozón meg is jelentek mindketten, amikor
és csütörtöktől kezdte néhány külvárosrészi szegedi
tejszabású paprikacsalási ügyben fejezte be a is a takarítónő 15 címkét adott át megbízójának.
csarnokban és a vdros kenyérbódéiban meg-nyomozást és a paprikacsalót előzetes letartóz- Ábrahámné nagyon megörült a címkéknek és
kezdte a kenyérdrusitást. A hatósági kenyér
tatásba helyezte. A paprikacsalási ügyek az utóbbi kétszázötvenezer koronát adott át a takarítónőnek
közel ezer koronával olcsóbb, mint a pékek időben szinte napirenden vannak, óriási kárt azzal, hogy a további kétszázötvenezer koronát a
kenyere, igaz, hogy a hatósági péküzem egyelőre okozva ezzel a szegedi paprika jó hírnevének.
délutáni órákban adja át.
csak barna kenyér sütésével foglalkozik.
A gyógynövényiroda jelentette az esetet a rendAz ügy előzményeihez tartozik, hogy a gyógynövényforgalmi hivatalban, ahol a paprika minősítését őrségnek, ugy hogy Ábrahámné és a takarítónő
— A Ferenc József-tudományegyetem Barátai Egye- jelző cimkék és plombák hivatalos lerakata van, találkozását a detektívek figyelemmel kisérték és
sületének orvosi siakosztálya október 25-én a se- hetekkel ezelőtt egy idősebb asszony, özv. Ábraegy alkalmas pillanatban Ábrahámnét felszólították,
bészi klinika tantermében orvosi szakülést tart. Elnököl:
hám Jánosné dúsgazdag és ismert paprikatermelő hogy kövesse őket a rendőrségre. Ábrahámné elődr. Meskó Zoltán. Tárgysorozat: Dr. Kovács József
jelent meg, aki különböző ürügyek alatt megismer- ször tiltakozott a bekisérés ellen, majd méltatlan„Az. árviz utáni Szeged egészségügyi viszonyairól" tart
kedett a hivatal szolgaszemélyzetével. Igy özv.kodva mégis felment a rendőrségre.
előadást. A szakülés kezdete délután fél 6 óra.
A detektívek Ábrahámné szemébe mondták csa— Sienkieviczet hazaszállítják Varsóba. Ábrahámné szorosabb viszonyba próbált kerülni
Bécsből jelentik: Abból az alkalomból, hogy Gál Simonnéval, az iroda takarítónőjével, akit lási manőverét, amire Ábrahámné megtörve ismerte
Sienkievicznek, a nagy lengyel irónak földi ma- arra kért, hogy szerezzen neki az iroda raktárából be bűnét és mondta el az egész paprikacsalás ügyét.
Elmondta, hogy a plombákra és a címkékre azért
radványait Bécsen keresztül szállítják át Weveyből ólomplombákat és címkéket, amelyeket a régi zsáVarsóba, csütörtökön délelőtt az itteni lengyel kokról levesznek. Ábrahámné busás jutalamat volt szüksége, mivel Jugoszláviába nagyobb
templomban gyászistentisztelet volt, amely után a igért a takarítónőnek, aki azonban húzódozott a paprikamegrendelést kapott s a kért rózsapaprika
bécsi lengyel kolonia tagjai, élükön Lasotzki len- lopás elkövetésétől. Ábrahámné végre is elmon- helyett csak silányabb minőségűt akart szállítani.
gyel követtel a Franz Josef-pályaudvarra mentek, dotta, hogy a címkékre miért van szüksége és A beismerő vallomás után özv. Ábrahámné különahol a holttestet ünnepélyesen köszöntötték. Több magas jutalmat igért a takarítónőnek, ha neki böző mesékkel állott elő ártatlanságának bizonyíszónok méltatta az iró jelentőségét, majd a vonat ebben segédkezik. A takarítónő minden egyes tására, azonban a csütörtök délelőtt kihallgatott
folytatta útját a költő holttestével Prágán keresztül találkozást bejelentett főnökségének, ahol ugy ha- tanuk kivétel nélkül Ábrahámné bűnösségét igatároztak, hogy Ábrahámnét leleplezik.
zolták. Ez ügyben a rendőrség különben tovább
Varsónak.
A takarítónő Ígéretet is tett megbízójának, hogy nyomoz, mivel az a nézet alakult ki, hogy Ábra— A Somogyi-telep kapitánya. A Somogyi- szerez ilyen plombákat és azt október 23-án a hámné üzelmeiről másoknak is volt tudomása.
te'ep lakossága különböző közmüvek kiharcolása M M M M M M M M M M ^ ^
után megkezdte a telep közigazgatási szervezetének kiépítését is. A szervezet mintája a városi
— A csónakkataaztrófa áldozatai még
— Tüz a szinház egyik női öltözőjében.
kül erületek szerveze e. M nden u'cának meglesz mindig nem kerültek elő. Pollák Emil és Csütörtökön este hat órakor a szinház női
a képviselője és a képviselők élén a kapitány Mirbach Oszkár gróf, akik — mint jelentettük — kardalos öltözőjében könnyen veszélyessé váláll. A telep lakosságának kívánságára a pol- a pócsmegyeri csónakkatasztrófa alkalmával a ható lüz támadt. A színházi tüzörség ébersége
mester már meg is biz a a telep kapitányi tiszt- vízbe ugrottak, még mindig nem kerültek elő. a tüzel azonnal eloltotta, u?y hogy a teljes
jének betöltésével Tar József siketnéma intézeti A hozzá'attozók egyre remélik, hogy az el-apparátussal kivonult tüzőrségnek már semmi
tanárt, aki az első telepesek közül való és a hagyatott partvidéken valahol rájuk találnak és dolga nem akadt. A színházi tüz a női öltöző75. számú telken épített magának házat. Tar ezért csütörtökön reggel ujabb kutató-expedíció
ben felállított uj kályhától támadt, amikor is a
József Somogyi-telepi kapitány, akinek állása ment ki Pócsmegyerre. A rendőrség viszont akályha mellett egy könyves láda meggyulladt.
tiszteletbeli, csütörtökön tette le a hivatalos dunamenti falvakat hivta fel, hogy figyeljék : A kár jelentéktelen.
esküt a polgármester előtt.
nem viszi-e arra a viz a szerencsétlen emberek
— Borzalmas gyilkosság Halieben. Halleből
— Az evangelikus nővédő szövetség kon- holttestét.
jelentik: Hornhauzen mellett ismeretlen tettesek
ferenciája Szegeden. Az evangélikus nővédő
— Tiz százalékra csökkenti a vízumdíjat — leütötték és kirabolták Stangerbain Henrik gazszövetség beadványban arra kérte a város taná- Lengyelország. Varsóból jelentik : A lengyel dag marhakereskedőt s azután elásták a répafölcsát, hogy a november 14-től 16-ig rendezendő kormány elhatározta, hogy az útlevelek látta- dön. Reggel a répaszedő munkások nyöszörgést
országos konferenciára engedje át a városháza
hallottak a hantok alól. Hamar felásták a földet
közgyűlési termét. A tanács ugy határozott, hogy mozási illetékét 100 márkáról 10 márkára csök- és megtalálták a véres testet, amelyben még élet
kenti, ha Németország hasonlóan cselekszik.
a szövetség kívánságát teljesiti.
volt. A szerencsétlen embert beszállították a halH e r m á n Lipőt három olajfestménye alkalmi lei közkórházba, az orvosok azonban nem bíznak
Tiz heti vagy b á r o m h a v i részletfizetésre
62i " felépülésében
vásárolhat Fodor István cégnél, Attila-u. 9. sz. 575 áron eladó Szalaynál, Kölcsey-u. 5.
— A Máv. mérnökök ragaszkodnak a pótlékok aranyparitásra való emeléséhez. Budapestről jelentik: A KANSz államvasuti csoportjának mérnöki szakköre ülést tartott. A gyűlés részt- • 8 Telefon 11-85.
Telefon 11-85.
vevői kimondották, hogy ragaszkodnak az 1907.
LV. t.-c. mellékletét képező összes pótlékok és
kedvezmények aranyparitásos alapon való visszaOktóber 24-én, 25-én és 26-án, pénteken, szombaton és vasárnap:
állításához és az átalányok olyan megállapításához, amely a létminimumot biztositja.
«K
Délvidéki Központi Bank Rt. (Dugonicstér 11.) ebö helyű betáblázásra kö csönöket <8
folyósít kedvező feltételek mellett.
620
— A nemzeti zászló, mint cégérdisz. Néhány
hét óta érdekes harc folyik két ismert nevü sze- <3
gedi iparos, Mandel Zsigmond és Hodács János «K
kocsigyárosok közölt. Hodács János négy hónap
Főszereplő: M i l t o n Sills.
előtt feljelentette Mandelt a nemzetvédelmi pa- ^ Nagy kalandordráma 8 felvonásban,
rancsnokságnál, amiért reklámtábláját nemzetiszínű
zászlókkal diszitette. Mandel a hatóságok figyelAzonkívül:
meztetése után eltávolította reklámtáblájáról a
zászlókat, de néhány hét múlva az egyik környékbeli város vásárán ugy tapasztalta, hogy Hodács
János teszi azt, amitől őt eltiltották, cégtáblájára
két nemzetiszínű zászlót tűzött ki. 0 is följelentette Hodács Jánost az illetékes közigazgatási hatóságoknál. Följelentést tett ugyanezért Hodács ellen ^ Előadások kezdete: Hétköznap 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
a kisteleki csendőrség is. Az ügy jelenleg a szegedi rendőrség előtt van.

karácsonyi

ajándékkönyve

Paprikacsalásért letartóztatták özvegy Ábrahám Jánosnét.
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párisi Olympiád IX. része.

Uri szabóságomat üo 27 en Dugonics-tér II. sz. alá helyezem. rrnlmítadt.
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Az urak is dolgoznak — tréfából.
— A negyedik emeletről levetette magát egy
A délvidéki sváb szereti a kedélyességet, bár ez úrinő. Budapestről jelentik: Ma este a Rudolf-tér 1.
számú ház IV-ik emeletéről egy uriasan öltözött
néha furcsa formában nyilvánul meg nála. Ilyen idősebb
nő leugrott és az udvar közepén nyomban
tréfás ember Kolbász Mihály zsombolyai gazda is, meghalt. Az öngyilkos özvegy Deutsch Béláné székesaki tréfálkozva viselte el a szerb uralmat s épp fehérvári születésü 54 éves magánzónő, afeletti bánaugy lüri most a románt. Mint általában annak a tában lett öngyilkos, hogy fivére elmebajban megvidéknek a lakosai, ujabban ő is ciroktermesztés- betegedett.
A szinház heti műsora.
sel foglalkozik. Most van a vágás ideje s Kolbusz
J ó k a i a l b u m "-át i n g y e n k a p ] a karácsonyi
Péntek: Troubadour, opera. Operabérlet 4. sz.
a mult héten szóbahozta az ügyet a nagyvendég- ajándékul, h a előfizet a Pesli Naplóra, vagy
Szombat délután, ifjúsági előadás: Traviata, opera,
lőben.
megveszi naponta az utcai árusítónál. Előfize- • — Este: Kurucfurfang, népszinmü. Premierbérlet A 8.
— Hány hold cirkod van? — kérdezte Molnár tésedet : Szalay Kölcsey-u. 5. vesz fel.
»2t i Vasárnap délután : Árvácska, operett. — Este: KurucJános kocsmáros.
U J l t á s l Fodor István cégnél, A!tila-u. 9 . sz. furfang, népszinmü. Premierbérlet B 7. sz.
— Nyolc.
a. minden kispénzű ember is elegánsan kiöltöz— Hogy adod el a termést?
Kiurina Berta.
hetik, mert nem kell milliókat kifizetni kész— Százezer leiért.
pénzben,
hanem
részletre
is
vásárolhat.
5
7
5
Rég nem látott eksztázisban tombolt csüAlighogy kimondta, nyomban eszébe jutott a
tréfa is.
törtökön este a hallgatóság Kiurina Berta hang— Ha azonban a jelenlévő urak vállalkoznak rá,
versenyén. Örömtől kipirult s az izgalomtól láhogy ők vágják le, megkapod ötvenezerért.
zas
ajkakból kirobbant a kiáltás:
előnyösen
folyósít,
A jelenlévő urak Zsombolya együvétartozó kisebb— Éljen I
ségei, magyarok és németek, ottrekedt honorátioKiurina aranyos kedélyétől, bensőséges, egyerok, akik elérkezettnek látták az időt, hogy visszanes
egyéniségétől távolesik a pózolt érzeltréfálják a vicces Kolbuszt.
felmondás nélküli kifizetésre átvesz,
messég,
a merev kolorafura gőg. A hangja
— Vállald, János, mi levágjuk!
meleg, fényes s mi csak nézzük és hallgatjuk
János felcsapott s ezzel meg volt kötve az üzlet.
és eszünkbe jut, mily szép lehetne minden
Az urak pedig már másnap kimentek a földekre,
itt lent a földön.
minden ágában rendelkezésre áll
hozzákezdtek a munkához, a megállapodásnak
megfelelően. Lakkcipőben, glaszékeztyüben, felA műsor, amit Kiurina hozott, uj. Latszik,
gyűrt nadrágban. Hogy el ne unják magukat,
hogy oly levegőben él, amety kívánja és köveMolnár vendéglős kirendelte szórakoztatásukra a
teli a rcüvésitől, hogy tanuljon é s ne az elcigánybandát és mozgósitotta konyhájának, pincé612
ropogtalotl csemegéket tálalja fel unos-untalan
fiókja
jének minden kincsét a közbeeső falatozások
a
hangvertenyközönség asztalára. Haydn, Marschszempontjából.
Vörösmarty-utca
5. szám (Kaszinó-épület).
ner,
Bizet: ária a Gyöngjhalász cimü operáEgy hete tart már a szórakozás, a napokban
ból és Gtldmark exotikus forróságu müdalai
lesznek készen. Jókedvű mindenki, csak Kolbusz
mind oly számok, amelyeket vagy egyáltalán
Mihály tépi a haját, mert az 50.000 lei mégse
nem, vagy nagyritkán hallunk énekesektől. Tul«
tréfadolog, felül van az a húszmillión is. A cirokTelőfen 468.
,«
Hndl-iíca 4 .
fűlött temperamentuma Kiurinát is viszi a tevágó urak a hét végére cirokbálat terveznek, meghívnak arra minden zsombolyai nőt és férfit, de
hetséges intellektuellek magasságába.
Haydn:
Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
azt is elhatározták, hogy Kolbuszt kihagyják a
„Hanna áriája az Évszakokból" egyetlen d a szőlőkötöző fonalak és háló gqfcrl >r»n kaphm.
mulatságból. Annak a savanyu arca elrontaná a
rabból formált mesteri szobormű, a tavasz vitöbbi kedvét.
V
rágzó cseresznyefáinak imádata. Mindennek
Érdekes az ügy anyagi része is.
tökéletes közvetlenséget adott csodálatos techMolnár vendéglős 50.000 leiért vette meg a
nikájának lágy, szinte anyagtalan finomsága. A
nyolc holdnyi termést, aminek csak a magjáért
recitativók ritmusát átfogta valami pajkos, szi80.000 leit ígérnek máris. Hol van még a drága
porkázó
könny e'müséggel, aizal, amely tüzelte
CIPŐÁRUHÁZ
cirok, ami legalább 150.000 leit megér, hiszen a
Haydnt
és
rokon volt Weber kedves barátjával,
legkeresettebb cikkek közé tartozik.
Marschnerrel
is. Igazán elemében akkor voll,
Hogy pedig az uraknak is használjon az egészMielőtt szükatjletét b e u e r x l
amikor Johinn Strauss táncra ringató, hajléséges testmozgáson kivül a dolog, a vendéglős
kony melódiáit éneneüe. Kigyúltak hangjákérjük f r i i
kirakatainkat
kijelentette, hogy nem akar nyerészkedni, a tiszta
ban a régi császárvárosnak, Bécsnek gyöayöhasznot felosztja közöttük. Körülbelül 30.000 lei
megtekinteni, 538
jut egyre-egyre, az is van tizenhárommillió marei, ábrándos szemek huncut villanásai és
ar korona. Szellemi munkával senkinek sincs
sok
kseagás, amelyben visszhangzott a mult
Férfi
Comod
cipők
45
«#
A n n n n
i—lO nap alatt ennyi jövedelme.
és elörevilágilott a jövő. Az örök ifjúságot,
- 4 6 számig . . 4 0 . 0 0 0 K - M
— Már csak azért is meg kellett ezt tennünk,
ezt hozfa magival Kiurina Bécsből és ehhez az
mesélte informátorunk, mert Kolbusz azt hitte,
elmaradhatatlan kíséretet a műsorban: Verdit.
hogy az orránál fogva vezethet mindenkit. Nemrég
Gyermek
lüzős
cipük
1
0
0
.
0
0
0
„
Nem voltak sokan, de a lelkesedés bőségea kukoricával csinálta meg ugyanezt a tréfát, de
Női magas cipő fran- OI -n n n n u
másnapra megbánta és sztornírozni akarta az üzsen kárpótolta a művésznőt az üres széksoroletet. Akkor a vevő a bírósághoz fordult s az
cia lorma
. .^OU.UUU K
kért. Ráadásul Toscát és két müdalt énekelt. A
kötelezte Kolbuszt a feltételek betartására.
kíséretet Flchtner Sándor kitűnően látta el. /. v.
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a Magyar-Olasz Bank
Varga Mihály i

Szeged

„HA-HA"

SZEGED, K e l e m e n * 12.

— Százhuszmillió korona értékű lisztet
csalt ki egy kereskedőnő. A debreceni Trankamalom feljelentést tett Reisinger Mária üzlettulajdonosnő ellen, mert a mázsacédulákat meghamisítva, mintegy százhuszmillió korona értékű lisztet
csalt ki a malomtól. Reisinger Mária tudni sem
akart a vádakról, később azonban beismerő vallomást tett. A malomból kicsalt lisztet rendkívül
olcsón árusította és valósággal megkontreminálta
a lisztkereskedőket, ugy hogy a malom környékén
< levő két lisztkereákedő kénytelen volt becsukni
üzletét.
Helyaztike miatt minden elfogadható áron részletre
is elad olajfestményeket Engel Lajos mtikereskedése. IOO
Telefon 16 33.

Hői magas cipő. Iack o e n « « «
kapli és Iack dísszel É O U . O O O
Férli fűzős cipő o n n n n n
erős kivitelben M U U U

„

Nagy
harisnyavásár I
Olcsó árusitás
mig a készlet tart!

SZÉCHÉNYI

NSOZI

Telefon 16-33.

Október^24., 25. és 26-án, pénteken, szombaton és vasárnap

EMIL J A N N I N G S

Quo

főszereplésével:

W a d i s ?

Sienkievitz világhírű regénye 10 felvonásban.

Teljesen u j feldolgozás!
%

E l ő a d t o k k ;dete: Hétköznap 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

* Filharmonikus 2-tk bérleti hangverseny vasárnap délelőtt fél 11 órakor, Fichtner Sándor karnagy
vezénylete alatt. Közreműködik Récsey Sári zongoraművésznő. Műsoron : Schumann: A-moll, zongoraverseny, Mendelssohn: Skót szimfónia, Beethoven: Egmontnyitány. Jegyek 15—5o ezer koronáért a Belvárosi
Mozinál.
Schlamadlnger Erny zongoraművésznő és ttuastlger
József, a bécsi Népopera első baritonja nov. 29-én,
szerdán tartják együttes hangversenyüket gyönyörű és
változatos műsorral. Jegyek a moziknál.
Telmányi Emil hegedüestje nov. 18- án. (Harmónia.)
* Ma esrte Troubadour, Verdi operáját játsza a
színház. Főszereplők: Kertész, Sugár, Vass Manci,
Zitta Emma, Molnár és Herczegné.
* Szombaton lesz Bokor Kurucfurfangjának reprlze. Bokor József neve a magyar népszinmü és operett irodalom történetében korszakot jelentett. A régi
színházba járók bizonyára a legkedvesebben emlékeznek vissza a Kis alamuszi, a Télen és a Mária bátyja
darabok stílusára, ötletes meseszövésére és legfőképen
a nagyszerű muzsikájukra. Bokor Józsefben, aki a
régi Népszínháznak először színésze, aztán karmestere,
végül rendezője lett, a költői és drámaírói véna a legszerencsésebben egyesült a legértékesebb zeneszerzői
tehetséggel. Darabjai sikerének és fennmaradó értékének a szövegíró és zeneszerző personál uniós viszonya
a titka. Bokor összes müveinek koronája a felújításra
kerülő Kurucfurfang. amelyhez Blaháné egyik legtökéletesebb alakítása fűződik. A szombati felújításon e
nagyszerű szerepet Faith Giza játsza, aki í z ilyszerü
népies níalakok pompás megjátszásával mindig és
mindenütt hgszebb sikereit aratta. A Kurucfurfang főszerepeit Olah Ferenc (Tetény kapitány), Harsányi
Miklós (Bedő strázsamester), Herczeg Vilmos (Bögözi
Lőrinc), Delly Ferenc (Senki Tamás), Kristóf Ferenc
(Futó), Molnár Rezső (Kertész bácsi), A. Faith Giza
(Bözsi), Eőry Erzsi (Ilona), Uti Giza (Becskiné), Lengyel Giza (Katica), Veér Judith (Czinka Panna) játszák.
A rendezés nehéz munkáját Rátkai Sándor végezte. A
zenekart Beck karnagy vezényli.
* Operabemutató Szegeden. A szinház zenei munkaprogramjába felvett dalmű bemutatók közül Giordano
Szibériá-jAval a jövő héten teljesen elkészül az operaszemélyzet. A modern és verisztikus olasz muzsika
legnagyobb élö reprezentánsa az orosz népzene elemekkel teleszőtt nagyszerű müvének előadására eddig
még csak a legelsőbbrendü énekesekkel és a legtöké*

S Z E G E D 111

1924 október 17.
letesebb színpadi apparátussal
merlek vállalkozni.

biró európai színházak

* Szombaton délután 3 órai kezdettel Verdi Traviatája kerül szinre ifjúsági előadásul.
* A Színházi Élet legújabb számának keretében az
Országos Színházi Élei részletesen foglalkozik az öszszes vidéki színházak bemutatóival és egyéb eseményeivel. Rendkívül érdekes fényképfelvételek és riportok
jarkitják a Színházi Élet vidéki rovatát. A Színházi Élet
most megjelent uj száma részletesen foglalkozik a
Marica grófnő, Kisértetek bemutatóival, szenzációs fényképfelvételek tömege tarkítja a kitűnő lapot. Három
teljes vicclap, nagy és részletes mozirovat, benne
Várkonyi Mihály hollywoodyl naplója, spoít-, zeneés divatrovat mellett hozza a Marica grófnő slágerkottáját. Darabmelléklet a Vígszínház nagysikeiü újdonsága, az Imádom teljes szövege. Egy szám ára 8000
korona, negyedévi előfizetés 80.000 korona. Kiadóhivatal Budapest, Erzsébet-körút 29. szám.

ZEREK

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

Kun Jenő
é k s z e r é s z és ó r á s n á l

Szeged, Széchenyi-tér 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
508

Ha egészséges olcsó vacsorát
kiván, vásároljon G l ü c k n é l
Összes sajt-, vaj- és turóféléknek, valamint pácolt halak
és szardiniák legjobb és legolcsóbb forrása. Telefon 901.

Itt ]
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Mai legalacsonyabb (I.), legmagaubb (11.)

ét lárűArlolyamok (111.)

Skmkoki
&agoi-Magyar
»osnyák-agrár
földhitelbank
Hasal
'-íarmes
Sziavon jelz.
Uoyd Bank
Magyar-Hitel
ingatlanbsnk
Csehbank
forgalmi Qult
jelzáloghitel bank
Keiesk. Hitel
Lctnámitolób.
Sí5 agy .-nem, b.
Olaszbank
Központi Jelz.
Városi Bank
Msrkur
Nemzeti
Osztrák Hitel
Kereskedelmi
iaukvere<n

t,

IL

UL

42
40 43.25
54 58 54
204 220 205
120 128 120
—
30
6Ü 61
60
3.25 3.4 3.3
424 434 425
200 215 2L0
20.5 21.3
21
36
36 38
79
80 —
22
22 —
61
60.5 64
23 24 23
21 21.5 21
22
22 —
6.5 6.75 6.75
9
8 9.25
2í
25 —
—
154
154
1030 1158 104U
115 —
115

Takarékpénztárak i
29 28
Üelmoai
27
Lipótvárosi
7 8.75 7.75
9.5
itőöauyai Tak.
10.5
94
igy, öpest Főv. 94
98
Iktagyar Alt. Tak. 105 110 110
Moitár
164 lbö 164
Pesti Hszai
2850 2960 2880
Biztosítók t
Első M. Dizt.
jFifűiiere

6000 6300 6300
144
145
70
—
70

anoónia B.
gépgyáraki
Brodi vagon
Coburg
Corvin gép
Csáky
üazd. üépgyái
Fábián
Psgyver
Fámkeresk.
franki

87
40
4
12

90
47
13

__

88
43
4
12

5
5
890 910 895
25
24
24
110 114 112

Az uj részvények egyenlő arányban teljes
Let>z~e kézműveskamara ? A kereskedelemügyi miniszter nagyon rövid, de nagyon érde- egészében a részvényeseknek ajánltainak fel
kes körlevelet intézett a kereskedelmi és ipar- darabonkint 1080 K-ás árban.
Az elővételi jog f. évi november 3-ig gyakamarákhoz és a fővárosi országos jellegű köz613
gazdasági érdekképviteletekhez. A leirat szerint korolható.
„az ország kézmüvesiparossíga körében felmerült az a gondolat, hogy a kézmüvesiparosságnak hasznára lenne egy olyan országos köz4 Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai.
ponti szervezet, amely az egész ország kézmü- Valuták;
Hollanc forint 29870—30125 Dioír 1078vesiparoasága kívánalmainak figyelője és szó- s IC39, Lei 433-442 Saiga frank 3662-3692, Dán
szólója." Hogy ex a kérdés minden oldalról a 5 k o r o n 13030-13170 Marvég koron* 10775—1C9c3,
' A ^ o l Sorit 342000- 246000, J r a 3310 - 3345, Eb!!*
kellő tárgyilagossággal, valamint a szükséges
Francia f/snk 4002-1032, SsoScl
szakszerűséggel és alapossággal megvitatható76133—76690.
2261 - 2280, Lws 547 - 555,
feOíöa*
20140 —
legyen, a miniszter október 31-én délelőttre a 20300, ütssUák korona 107.93--108.53, Svájci írató
kereskedelemügyi minisztériumba értekezletet 14535-14780 pín*.
hivott össze. Ez az értekezlet fog a tovább
Devizák 1 fiassiaráaes 30170-30325, Salnád 1C33 megteendő intézkedésekhez anyagot szolgáltatni. 1104, í&karesi 438- 443, grSssuS 3692-3712, fcopsü13230-13305 Krirttiánia 10975 -11035, Losröis
A leiratban feltűnő, hogy a kereskedelemügyi háas
345000—347000; Milánó 3330-3350. Kwrjork 76533miniszter nem használja a sokat hangoztatott 77030, Párás 4016-4046,
2281-2293, Szófia
kézmüveskamara kifejezést, hanem csak egy 552 -556, Sfexkfcolm 20390-20500,
1Ö7°3központi szervezetről beszél. Ebbő! arra lehet 108,50 Zürich 14735-5 4810.
Zürichi tőzsde. Nyilát i Páris
27.21, Lonáos
következte ni, hogy a miniszternek kimondott
állásfoglalása ebben a kérdésben még nincs, 2341, Newyork 519.87, Milánó 22.61'/., Holland*
Berlin 0.03000000012350, BéCi 0.0073'/*, Sx«H*
hanem az ankéten bizonyára elhangzó „tárgyi- 204.75,
3.76'/, -rág? 15.47'/,, Sadűsstí O.OC68, Sckntvsi
lagos, szakszerű és alapos" érvektől akarja 2.92, Belgrád 7.50, Vars4 0.0000100.
függővé tenni állásfoglalását.
Sirlsht zárlati Páris 27.25, London 2342. 6faw<

TŐZSDE

Fizetésképtelen tőzsdebizományos. A budapesti lőisdetanács ma fizetésképtelennek nyilvánította Orzó Róbert egyezményes tőzsdetagot,
miután a mai kasszanapon fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget. Ezen fizetésképtelenség hire és az ezzel kapcsolatos egzekutiv eladások a piac irányzatát tovább gyengítették.
Feltűnő, hogy az erős kínálat miatt ma is fel
kellett függeszteni a Pesti Hazai Takarékpénztár-részvényekben az üzletet.
Délvld6kl Központi B a n k Rt. (Dugonics-tér 11.) folyó hó 19-i közgyűlésén elhatározta tízmillió koronás alaptőkéjének egymilliárd koronára való felemelését és az 1000
K n. é. részvényeknek 10:1 arányban való összevonását.

L
u.
in.
111.
u.
l.
—
1960 2050 1980 Királyuialom
24
25
1000 UCO 1010 Pesti Vikt.
212 216 215
20 32
31 Transdanubia
61
62
62
—
55
55
Bányák és téglagyáraki
96 _
95
—
_ 290
39
39 Bauxit
290
—
8
9 Beoc8ini
790 8C0 790
—
—
35 Borsódi szén
86 94 87
—
85 89 87 Szentlőrinci
50
50
18.5 19.5
19 Cement
69
72
69
22 23
23 Szászvári
245 250 240
—
—
163 170 1C0 Kohó
330
—
133 135 135 István tégla
18.5 20
19 Köb. gőztégla
145 15Ű 145
27 —
27 Drasche
145 —
145
17 —
17 Magnezit
1500 1550 1500
—
— Magyar Aszfalt
—
—
67
67
18
—
17.5 Által. Kőszén
2600 2675 2610
45 50
—
—
—
45 Kerámia
—
6.75
6.5 Móri szén
33
33 —
114 120 117 Nagybátonyi
l l 6 108 106
—
50
50 Sajókondói
5.5 5.75 5.75
—
—
6 Salgó
435 445 430
44
47
44 Újlaki
145 150 145
• —
—
36
36 Unió
—
—
—
—
60 Urikányi
710 739 720
70
60
60
Nyomdák i
19 20
19
86 95 95
Atbenaeum
—
—
_
Közlekedést vállalatok >
Fővárosi
—
65
68
1028 1030 1030 Franklin
Adria
30
33
32
18 Glóbus
18 —
Atlantica
—
7
7
58 Kvuossy
57
60
Közúti Vasút
140 145 144
75 Pallas
76
75
Városi
—
—
45
250 2:5 253 Révay
Bur
—
56
56
59 Rigler
59 64
Déli Vasút
4
—
4
185 1C3 190 Stephaneum
MFTR
152 158 153
Levante
faipari vállalatoki
Miskolci villamos 100 108 106
1.5 1.6 1.5
135 142 138 Merkuria
Nova
—
25
24.5
440 455 445 Cserző
Államvasút
2 2.25 2.1
151 156 155 Dunaharaszti
Tröszt
16
17
17
Egyesült fa
20 21.5 20.5
Forair
Malmok t
—
Guttmann
725
720
49
50
Back-malom
50 Hazai fa
108 112 110
—
127 130 128.5 Honi fa
Borsod-misk.
11.5
11
—
—
36
38 36 Körösbányai
—
Concordia
—
—
15 15.75 15.25
B.-csabai
80 Kronberger
112 115 112 Lignum
52
52
55
I. bpesti gm.
—
—
—
—
—
Törökszentm
31 Amerikai
—
—
—
—
Gizella
68
68 Erdő
—
Hungária
114 115 114 Magyar Lloyd
—
—
Ganz-Danub.
Ganz-Vili
Kistarcsai
Qyórffy.Woll
Hofiher
Kaszab
Kissling
KUhne
Láng
Liptai:
Mág
Magy. Acél
Belga fém
Mérleggyár
Motorgyár
Olomáru
Chaudoir
Vejyipar
Vagongyár
Rex hajó
R<mamurányl
Roessemann
Rothmüller
Schlick
Schuller
Teudloti
Vulkán gép
Wörner

pvík 520.00, Milánó 22.62, Hollandit 204 75, Bí m
0.00000000012550, Bíses 0.007350, Stáfis 3.75, Prága
15.50, dttdaftn
0.0068, B a t e m i 2.95, Belgrád
7.5C, Várté O.OOÖOICO.
Terménytöisde. Az irányzat szilárd volt, a buza
5ooo, a rozs 25oo koronával drágult. Búzában ma
rekord árfolyamot jegyeztek, mert ára 47o.ooo korona
felé emelkedett.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
4625-4675, egyéb 4600-4650, 78 kg.-os tiszavidéki
buza 4700-4750, egyéb 4675-4725, rozs 4450—
4475, takarmányárpa 4000—4200, sörárpa 4800—52C0,
zab 3850-4000, teo^íi 3700—3800, repce 65Ü0-6700,
korpa 2250 - 2300.
Irányzat* Nyitáskor a legutóbbi zárlatnál kissé gyengébb volt a csütörtöki tőzsde irányzata és a tőzsdeidő
későbbi folyamán bekövetkezett Kisebb ingadozások
után az értékek mintegy két-három százalékkal zárultak alacsonyabban, mint a legutóbbi napon. Nagyobb
érdeklődés mutatkozott a közlekedési értékek iránt,
L

Malomsoky
Nemzeti ta
Lichtig
ófa
Rézbányai
Szlavónia
Nasici
Viktória bútor
Zabolai
Zentai
Thék gyár
Hiteiia

8

455
2.5
477.5
74
1825
3.1
59

u. i a
- 7.5
— 450
2.6 2.5
485477.5
— 70
— 74
19Ű0 1850
3.3 3.1
59.5 59

17.5 18.25 17.5

latok l
_
11.5
Ált. gázizzó
—
Alt. Osztr.Légss. 480
17
Bárdi
14.25
—
Baróti
2
53
51
BÓDÍ
340 355
Brassói
8 8.5
Cbinoin
—
8.5
Corvin-film
79
C5
Dsnica
—
7.5
Diana
14.5
Dorogi gummi
Déli cukor
480 400
Dunánt, sertés
92
Cinner Szalámi
90
—
Égisz
35
Izzó
680 710
7
—
Unió textil
Horv. cukor
4
3.8
Just izzó
34 37
Gyapjumosó
34 35
Papir-ipar
Részvénysör
281 289
—
Szövő és kötO
20
Spódium
120 130
—
—
Temesi szesz
Felten
710 720
—
Wernstadti textil 7.5
—
66
Flóra
—
35
Fővárosi sör
160 165
Qoldberger
164 170
Qschwindt
21 21.5
Halkeresk,
91 96
Hungária Mütr.
—
juta
150
jacquard
Karton
105 111
Qróf Keglevics
Keleti
33 35
—
2.4
Királyautó

11.5
4S3
16.75
2
52
348
8
f 5
80
8
14.5
480
91
35
695
7
3.9
36
34
284
19
129
220
710
7.5
65
35
165
162
21
92
150

11. ui
—
—•
Királysor
—
6.25
Klein
6.25
—
—
Klotild
43
—
—
_
Fructus
30
Győri textil
23
30
—
—
—
Polg. sör
46 47
Krau8s szesz
47
—
—
—
Liget szssat,
Cukoripar
1975 2025 1975
112 116 116
Lámpa
—
—
Auer
715
—
50
Kender
50
165 170 170
Őstermelő
208 212 210
Pamut
240 246 238
Gumi
—
750
725
Részv. Szalámi
—
160
Vasúti forgalmi 160
100 —
100
Marosv. Petr,
318 320 319
Georgia
150 156 155
Mezőh. cuk.
19 22
20
Interrexim
19 2ű 20.5
Óceán
57
60 53
Olajipar
—
17
17
Pannónia sör
64 62.5
61
Phöbus
—
25
Püspöki
25
—
—
—
Royal-szátlé
65 68
65
Schwartzer
—
—
40
Star film
10 10.5 10.25
LukácsfürdO
33 33.5 34.5
Szikra
1925 2000 1903
Stammer
290 300 290
Szegedi Kender
100 103 102
Telefon
155 160 165
Temesi sör
—
—
32
Tokaji bor
—
24
232}
Török
—
—
—
Turul Budapest
—
—
—
Unió szinuáz
3.75 4.25 3.75
Szolnoki
7S
73
Vasm. Vül.
—
—
56
Vili. Pezsgő
13
16
16
Wander
14 13.5
13.25
Zagyvapálfai
17 18 17.5
Hangya

109
34
2.4

Elővételi logok i
Kasszanap november 6.

Sodorjon JANINA papirt

8

SZHQHD

1914 október 24.

ahol a Délivasut jelentékenyen javult, mintegy 2o százalékkal. A többi piacon csekély volt az üzleti tevékenység, a spekuláció inkább nagy papírokat kinált
eladásra.

APRÓHIRDETÉSEK

Ferencvárosi sertés vásár, összes felhajtás Moo
darab. Arak: Könnyű 26—27.5co, közepes 26—28.5oo,
nehéz 27— 29.000 korona.

Ebben a rovatban egy 10 szavas hirdetés 2000 k o r o n á b a
kerül. Tiz szónál nagyobb hirdetés 20 szóig 4000 korona és
minden további megkezdett 10 szó további 2000 korona. Apróhirdetéseket a .Szeged" kiadóhivatala (Deák Ferenc-utca 2) fogad el.
Jeligés hirdetés 1000 koronárai drágább. A.m apróhirdetések dija elSre fizetendő.

Villamos

csillárok,

öszi újdonságok óriási választékban

Apróhirdetéseket a
SZEOED

megérkeztek.
Legjutónyosabb á r a k o n ,
kedvező részletfizetési feltételek
mellett is

98

Fonyó Soma

világítási üzletében,

KÖLCSEY-UTCA

4. SZÁM.

SPORT

és még két szegedi lap részére
lu szóig 6000 koronáért (jeligével 900U) elfogadnak Magyar
Hirdetó Iroda, Iskola-utca 20 és
az alábbi gyűjtőhelyek: Sajtópavillon Dugonics-tér, Sajtópavillon nagy áitézi kútnál, Nemzeti Sajtóvállalat Kárász-utca 3.,
Thália könyvkereskedés Kárászu. 11., özv. Schwarz Jakabné
dohánytőzsde Kárász-u. 1., Pető
Ernő dohánytőzsde Széchenyitér 3., Barna Béla dohánytőzsde
Széchenyi-tér 9., Lázár Lajos
könyvkereskedése Feketesas-u.
17., Nagy Mihály könyvkereskedése Takaréktár-utca 1., özv.
Fischer Miksáné dóhánytózsde
Takaréktár-u. 8., Közúti hidfői
dohány tőzsde, Hungária Antiquárium Batthvány-u. 2., Quttmann
és Leipricker fOszertlzlet BolAz
dogasszony-sugárut 1. szám a.

SzAK—ÜTC. Vasárnap érdekes mérkőzés
színhelye lesz a SiAK pálya, A november 23-ra
kisorsolt SzAK—UTC bajnoki mérkőzést a két
egyesület vezetősége vasárnapra hozta előre.
UTC etősen feljavult csapata komoly ellenfele
Az aiabbi jeliges levelek a
lesz a SzAK-nak és miután mindkét csspat ^adóhivatalban
átvehetők:
veretlen még az őszi szezonban, erős küzde- .Szorgalom és jövő*, .Zonlemre van kilátás. Előzőleg a második csapa- gora', .Tanárnő* .Hálás
tó* mérkőznek. A mérkőzést erős kezű fővárosi leszek*, .Azonnal", .Temesvár", .Mademoiselle",
biró, dr. Kann Frigyes vezeti.
.Főtisztviselő",
.Textil
A SzAK—KAC-mérkő/ és epilógusa. Meg- 150", .Erdély*, .Fűszeres",
írta a Szeged, hogy a mult vasárnapi SzAK— .Zongora".
KAC-mérkőzésen a KAC kapusa szerencsétlenül
Állást keresi
járt és a kórházba kellett szállítani. Azóia a Rövidáru kereskedösegéd
Kapus lényegesen jobban lett és ügyével tegnap átlást keres. Levelet „Pra
foglalkozott az MLSz fegyelmi bizottsága. A xis. jeligére a kiadóba.-5
bizottság a mérkőzést vezető bitó meghallgaÁllást n y e r :
tása után egyhangúlag megállapította, hogy a
Ügyes manikűröző kisaszszerencsétlenségért senkit sem terhel felelősség.
szonyt felvesz Czentrum
A sérülés semmiesetre sem volt szándékosság fodrászüzlet, Feketesaskövetkezménye, az csupán a kapus önfeláldozó utca 22.
és vaomcrö védéséből eredt. A bizottság ítélete Több évi gyakorlattal biró
varrólány és tanulólányok
széles kötben kelt általános megnyugvást.
A szerkesztésért ideiglenesen felelős: FRANK JÖZ8BF.
Kiadótulajdonos t Bélma*yarors*áf.' Hirlap- is Nyctóavállalat R.-T.
Nyomatott a Délmagya.ország Hirlap- és NyoedafJUlalat R.-T. könyvnyomdájában. Szeged,

felvétetn k. Ititz Rezsőné,
Somogyi-u. 12.
-3

H e t i

Bútorozott l a k á s i
Különbejaratu, szépen bútorozott szobát keresek
Belvárosban elsejére. Cim
bemondható 16—rí. telefonon.
-L
Két bútorozott szoba, konyha, fürdőszoba használattal kiadó. Kardosné, Oroszlán-utca 6.
Keresek világ03 fűthető
szobát villannyal, ellátással Belvárosban, Belklinikánál. .Zsidó medika".
Bútorozott szobát konyhahasználattal keresek. .Fiatat házaspár" jelige a
kiadóba.

Tanulót keres:
mübutor asztalostanoncnak
fiút felveszek. — Heimnn
Endre
műbútorasztalos,
Bástya-utca 19, Kultúrpalotával szemben.
-7

-13

Ementháli, félementháti, gróji, ilmici, eidami, kastély,
kaposvölgyí, óvári, mohácsi, rábaközi csemege s a j t o k , továbbá répcelaki, pécsi, mohácsi és szalon
t r a p p i s t á k , romadour, dörípusztai, pálpusztai
c s e m e g c - v a j , j u h t u r ö és mindenféle
h a l k o n z e r v e k állandó n a g y raktára

B u d a p e s t , V., Vőrősmart,-tér 3.
Előkelő iparvállalat

M É R L E G K É P E S
F Ő K Ö N 7 V E L Ő T

Breidernél,

Horváth Mihály-utca 7.

OLCSÓ ÁRAK I

k e r e s k e d ő k és magánosok r é s z é r * . 510

Automobil Kereskedelmi R.-T.

KICSINYBEN 1

Sajtkülönlegesség!

k a m a t o z á s r a .

hitelek

B1

607

NAGYBAN I

Betéteit

é s é v i

AUTÓK

OLCSÖ ÁRAK t

: Galttóczy Tanintézet

1

1

vezetó dr. Toborffy Zoltán főreáliskolai tanár, egyetemi magántanár.
Telefon József 95-35.
H^t

legolcsóbban
kapható

Szegedi
légszesz
Bach Jenő és Testvére

keres mielőbbi belépésre. Az állís nyugdíj
jogosultsággal jár. Ajánlatok életkor, eddigi
működés és referentiák feladása mellett és
fizetési igény megjelölés ível „Szorgalom is
jövő* jelige mellett e lap kiadóhivatalába
6<4
kéretnek.

a szegedi légszesz-koksz ki árólagos elárusítóinál, üzent
|
•

en

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

sár* é s Hócipőit
a Gummi és Bőriparban
370

cégnél,
István-tér 12. Telefon 126.

Értesítem a nagyérdemű közön- o n n n l
séget és b. megrendelőimet, hogy * U i y U I

•
C7dhn
U l I SZ-dlJU"

ságomat Tisza Lajos-körut 73. sz. alól Iskola-utca
• SZs

Szeged. Széchenyl-lér 9. szám.

Egy kifutó felvétetik, lehet
leány is. Nemzeti sajtóvállalat 2. sz. pavillon,
Napy ártézikutnál.

Folyószámla

v a s ú t n á l :

Vezérképviselet:

felvétetik.
Dé'mpgyaroiszág- nyomda
Pefőfi Sándor-sugárut l .

Telefon: 1494, 157, 1106, 451.

gazdaságosabb

CJ RÁBA

Kifutófiu

l i t t és ImMM R.-T.

A t e h e r a u t ó íteem
a

Kereskedösegéd, aki a kirakatrendezéshez is értés
kiszolgálóleányok jó fizetéssel felvétetnek a Párisi
Nagy Átuházban.
3

Valódi Szegedvidéki rózsaburgonya kapható Bokor
Egyedül Lusieiner(Koronv
János cégnél, Valéria-tér
utca 15. szám) talpal cipő- sarok.
3
ket németországi ragaszFriss kóser libazsír kaptással. Jobb és kényelmeható. Nagy és Eichner,
sebb a szegezett vagy varKölcsey-u.
3.
-2
rott talpnál és teljesen vízKiválóan szép rózsaburhatlan;
2
gonya Szuliknál, VidraVízvezetéki javítások, át- utca 6.
3
alakitások és berendezések
Fekete Nándor. Kossuth
Különfélék»
Lajos-sugárut 25. Telefon
Egy
sötétszürke
férfiöltöny
10-12.
j
magas termetre eladó. —
Legszebb kaptafák és sám- j Bercsényi u. 5|b, II. emelet
fák Vörösnél szerezhetők ' 3. sz.
Lbe. Debreceni-utca 26. 15 j
Hüznáit zsindely e.aaóT
Örát, ékszert javit, éksze- ! Ze. .>utca 92
rek és órá't legolcsóbban ' .viárusitás. Kerti bútorok,
C s ű r i órásnál, Kárászutazókosarak és minden
utca.
kor' á.jk a k .jólesőbb
áron kiárusütatnak. UgyanÉkszerek és óták javítása
azon helyiség lakással melr'csón, jól Kö'-sjy 2, Oáslél'ielyiséogei
novemt zx
ná; Ferenc.
-21
l-re kiadó. Újhelyi kosárIngatlan i
fonóda. Iskola-utca 18 4
tl.cöuözés mű., sürgősen
Háztelek a fináncia mellett
eladó. Modern lakás uj ház- eladó teljes keményfa háld •
szobabútor, teljes konyhaban kiadó. Közelebbit Sebútor, sezlon, asztalok, szébestyén műépítésznél, Fodor-u. 31. Telefon SU1. -2 kek, Íróasztal, teknyők,
kályhák s egyéb tárgyak.
Felvilágosítással szívességBútor i
ből szolgél Salgó József,
(jicsón e.auu: konyha,
Mars-tér 4, telefon 14-10. etídlő, hálószoba bútorok.
Értesítem a tisztelt paprikaKorona-utca 13, magaskidolgozó közönséget, ho~y
fötd-in'
-1
malmomat üzembe helyezKínálat t
tem, paprikaőrlést, valamint darálást legolcsóbban
z.ománcedenyek gyönyörű
elvállalok. Csáky János,
választékban Szántó JóPetőfi-sugárut 77.
zsef áruházában, hatósági
husenrnok mei: .. kapKözépnagyságú „Phöbusz"
ha.ók.
8
kokszkályha eladó a KobO.ÜJLi korona 1 kiló cseme- sárgyárban, Kölcsey-u. 10.
gevaj I Kapható a PüspökTeljesen uj fekete rókabazár mögötti .Kossuth"
szőrme eladó. Aradi-utca
élelmiszerüzletben.
-2
5, II. 8.
} Csipke (Hetscherli) passii rozva, szavatolt tiszta miNyomtatványait készíttesse a Délmagyarország
nőségben csak még e héten
Hírlap- és Nyomdavállalat
.j hfpható Róka-utca 6. Tert.-nál, Szeged, Petőfi S.lefon 14-18, Rendeleseket
sugárut 1. Telefon 16—34.
i házhoz is szállítok.
2

Ipari m a n k a i

3 I 9
h o l v A v t o i m
a i aí i e i j e c i e i s i
Tisztelettel

ó i - Sdves pártfogását kérem továbbra
áll
közönségnek
i s a nagyérdemű

TEMESVÁRI J Ó Z S E F

angol uri szabó.

import száraz b ü k k h a s á b tűzifa
és k ö t e g e z e t t f e n y ő s z e l e z é s a m i n d e n k o r i
legjutányosabb n a p i á r b a n kapható.

SOMLÓ ÉS SZIE.ASI fakereskedök
Szeged, Párisi-körut 35.

592

Telefon

146.

