E g y e s s z á m á r a 2 0 0 0 ki
.»»«WflMMt M « M I M I
Mi » > U í t r c u - o c a « |Pfl.

it*iw«el»»»l imligg.) *»!•«n tM&A.*H«ad" w i i l i t a **»» %)v4«lt*el B i B d n
M,
ssftu itt. 3000 k*-

i •>« vmtsMCsi i™« i a«7
* * * « * « M i r b m 40000, Bada»• " d i k e a 45001 Iwi

SZEGED

V. évfolyam.

Szeged, 1924 október 25, SZOMBAT.

A kis Marat.
A „szegediek' vezére, Gömbös kapitány fegyveres ellenállásra készül. Legalább igy mondotta
ezt a létényi Napoleon a nemzetgyűlés kényelmes és fényes folyosóján. Nem a rácok ellen,
nem i z oláhok ellen, nem is a csehek ellen
készQI fegyveres ellenállásra a budaörsi Hannibál. Ezek nem olytu sürgősek és fontosak neki.
Ezekkel majd csak megegyezik valahol, hiszen
már Szegeden is tárgyaltak, annak idején, a
nemzeti újjászületés első napjaiban, a belgrádi
kormánnyal és ba Bethlen fstvánék most a
szovjettel olyan barátságosan megértették egymást, Oömbös Qyula is tudni fogja, hogyan
éljen a hatalommal, ha már a hatalomnak birtokába jutott. Mert a hatalom a fő, nem is a
hatalom, hanem egyenesen a diktatúra. A proletárdiktatúra is bizonyosan azért nem tetszett
Qömböséknek, mert az nem az ö diktatúrájuk
volt, mint a bogy a Bethlen-rezsim is azért nem
kedves nekik, mert az már nem az ő rezsimflk,
pedig még ők csinálták meg annak idején
tflzzel-vassal, hatalommal és dicsőséggel és pártkasszával és titkos és nyilt választási terrorral
természetesen. Oömbös Hindenburg, az osztrák
hadsereg egykori vezérkari tisztje, aki Bécsben
töltötte el a háború legszebb napjait, ugy látszik, elérkezettnek látja az időt arra, hogy Kun
Béla módszerével .nemzeti alapon" (bár hiszen
Kun Biláék is nemzeti alapon kezdették) megcsinálja a magyar szovjetet, a magyar fasizmust,
a magyar diktatúrát, vagy amit akartok. Ami a
magyarságot illeti, egy kissé bajor ize van a
dolognak, sőt valószínűleg nem csupán az ize,
de a bűze is nagyon bajor az egésznek és attól
is lehet tartani, hogy Hitler Adolf külömb magyar lesz ebben az uj hazai alakulásban, mint
az itten dolgozó és itten szenvedő egyéb magyarok, kivéve Ulaint, Eckhardtot és Lehnert,
fajunk e három kiváló díszét és virágát, akik a f
kecskeméti néptelen népgyűlésen vasárnap újra
hitet tettek arról, bogy életűnket és vérünket is
szívesen és örömest föláldozzák a horogkeresztes tétényi fsjvédelem érdekében. Oömbös
Tamerlánnak, aki Siófok, Kecskemét, Izsák és
Orgovány emlékével szivében és Héjjas Iván és
Francia Kiss Mihály reményében bizonyára komolyan mondotta azt, amit mondott, mi igazán
elhisszük, hogy ő magát tartja az egyedül illetékes tényezőnek a hatalom megkiparitására.
Mi nem irigyeljük őt ezért a nagysándori ábrándért, mert nagyon jól tudjuk, Hogy a gordiusi csomót nem olyan könnyű megoldani,
mint azt az ő abódszalóki bölcsesége és lángesze gondolja. Mi elképzeljük, hogy Oömbös
Paskievics herceg milyen diktátori pózzal állana
a meghódoló maradék magyarság előtt, amely
f egy vei ét letéve, kényre kegyre megadja magát
neki. De addig még aludni fog egyet Oömbös
Hannibál is és aludni fog az ország is. Bethlen
Istvánnak bizonyosan eszébe jut a régi anekdota a hitsorsosról, akit egy másik bitsorsos
képen teremt a tarokkparii után. „Feltűnt nekem 1" — meséli a hitsorsos az esetet. Reméljük, hogy Bethlen Istvánnak is feltűnt most
végre, milyen furcsán viselkedik ez a Oömbös
Gyula, aki tegnap még vele egy plattformon
csinálta a konszolidációt, szanálta az országot
és vezette a választásokat. Föltűnhetik végre
Bethlen Istvánnak is, hogy ez a Oömbös mégis
C88k nagyobb veszedelem a társadalmi béke,
nyugalom, rend, biztonság, haladás és egyéb
szép és jó dolgok számára, mint a demokratikus ellenzék, amelyik örü', hogy él és sokkal
egységesebben pártolja a kormány jó szándékait, mint az úgynevezett egységes kormánypárt, amely a maga kisüstjén akarja megfőzni
a maga érdekeinek pálinkáját. Hogy Oömbös
Oyula szavai és fenyegetései mögött miféle alvilági hatalmak és milyen titokzatos erők bújnak
meg, azt mi, egyszerű és közönséges dolgozók
és kinlódók, mi szerencsétlen és boldogtalan

misera plebs contribuens, igazán nem tudhatjuk.
Mi csak azt érezzük, hogy valami megint nagyon bűzlik Dániában és hogy az orgoványi
csárdában ismét nagyon hangotak a legények.
Hofey ezeknek a legényeknek Gömbös Oyula a
kapitánya, azt a kecskeméti piacon és a nemzetgyűlés folyosóján elhangzott fenyegetőzések után
ország-világ tudja. Lövetni akar a budaörsi kapitány, nem a rácokra, nem az oláhokra, még
a csehekre sem. H* már királyokra nem lehet
lövetni, még mindig ott van a nép. A választók, akiknek választani kell Kossuth Lajos
magyar nemzeti demokráciája, vagy Oömbös
Qyula bajor nemzetközi diktatúrája, az élei,
vagy a halál, a pusztulás, vagy a baladás kö-
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zött. Mi nem tudjuk, hogy mennyi a súlya és
ereje Oömbös Qyula Ígéretének. De Bethlen
István és a felelős kormány talán mégis tudja.
És talán tudni fogja a kötelességét is vele
szemben. Nem is vele szemben, hanem ax
országgal szemben. A néppel szemben, a magyarsággal szemben, a haza jövőjével szemben.
Ezek vannak olyan fontos, olyan nagy, olyan
komoly dolgok, hogy még Oömbös kapitány
kedvéért se lehet kockára tenni őket. Mett ha
az a beígért istennyila lecsap közénk, akkor az
ördög elvitte azt a maradék becsületet és reménységet is, amit az ötesztendős kegyetlen is
nemtelen kurzus a jobb jövő számára mig
eddig meghagyottl

Ripka Ferenc lemondott.
miniszter ugyanis a szanálási akcióval kapcso(A kiső ijszakal órákban jelenti budapesti
tudósítónk telefonon.) Mint illetékes helyről latban a főváros pénzügyi gazdálkodását szakértői ellenőrzés alá akarta helyezni és az ebből
értesülünk, dr. Ripka Ferenc fővárosi kormánytámadó nézeteltérés indította a kormánybiztost
biztos pintiken benyújtotta lemondását A lelemondásra tárgyi okok birták rá. A pénzügy- arra, hogy lemondását benyújtsa.

Államcsínnyel szüntették be az ellenségeskedést Pekingben
London, október 24, A pekinki eseményekről
a Reuler-iroda a következőket jelenti: Az államcsíny váratlanul ment végbe és a lakosság
alig vette észre. Több tábornok elhatározta,
hogy beszünteti az ellemégeskedést és intézkedéseket telt abból a célból, hogy Fen-YuSztang tábornok be tudjon jönni a városba
is ki tudja szorítani Wu-ReiFu tábornokot.

A kora reggali órákban a pekingi helyőrség
csapatai bocsátották be Fen-Yu-Sziang osztagait
a városba. Ezek nyomban elvágtak minden
összeköttetést, megszállták a helyőrséget és átvették a közszolgálatok vezetését.
Tokió, október 24. A kokusai ügynökség
jelenti Tiencsinből, hogy Csaó-Kun kinai elnök
jmeretlen céllal Pekingből elmenekült.

A miniszterelnök teljesítette a kisgazdák
tizenhat kívánságát.
Elsimult a válság. —

Elmaradt a kivonulás. — Béke az egységes pártban.

ügyminiszterrel támadt nézeteltérések azok az
Budapest, okt. 24. (Tudósítónk telefonjelentise.)
Jól informált politikai körök ma délután azt okok, amelyek lemondásra kényszeritették. Az
a hirt terjesztették, hogy nincs más megoldás, OFB által elkövetett sérelmek közé tartozik,
mint koalíciós kormány alakítása, a nemzet- hogy kezelési költség cimén előre vettek fel
0 minden sérelmet igyekezett orvogyűlés feloszlatása és uj választások kiírása pénzeket.
az
általános választójog alapján. Erre a feladatrasolni, de hogy ez nem sikerült, nem rajta múlott
Bethlen helyett csak Vass József népjóléti mi- és mégis őt érték mindenfelől támadások.
niszter vállalkozhatnék, aki meggyőződéses hive
Ezután elmondotta, hogy a kisgazdák öt bízták
az általános titkos választójognak. Ugyanebből meg, hogy sérelmeiket orvosolja. Összeállították
a forrásból azt is közlik velünk, hogy Vass követeléseiket, amelyeket pontokba foglalva terJózsef ma délelőtt már meg is kezdte az elő- jesztett a miniszterelnök elé. A tárgyalások fozetes megbeszéléseket a koalíciós kormány alalyamán örömmel tapasztalta a miniszterelnök
kítására. Ezeknek a megbeszéléseknek ered- részéről megnyilvánult jóakaratot és megértést.
ményéről azonban még semmit sem tudnak.
Ezután felolvasta követeléseiket, amelyeket 16
Ezt a hirt néhány órával ké'őbb Vass József pontban foglalt össze:
erélyesen megcáfolta. Ö ugyanis — mint mon1. Népies kormányzat biztosítása.
dotta — „politikai becstelenségnek tartaná
2. A falu nemzeti fejlesztésének biztosítása.
olyan lépéseket tenni, akkor mikor Bethlen
3. A kormány kösse le magát a földbirtokreform
István kabinetjében helyet foglal".
végrehajtására és annak sürgős megoldására.
Politikai köiök általánosságban nagy érdek4. Az adórendszer gyorsítása és
lődéssel nézlek az esti értekezlet elé, amelyen
5. az adózók zaklatásnak ne legyenek kitéve,
moit már el kellett dőlnie, hogy mi lesz Nagy- valamint a kényszerkölcsön végleges rendezése.
atddiikkal. A fajvédők még mindig remény- 6. A kényszerkölcsön határidő mellett való bekedtek, bogy a kisgazdákat jobbra tudják hajtása, a tiz százalékos havi késedelmi kamat
kapacitálni, azonban az ülisen minden tisztá- megszüntetése.
zódott: a miniszterelnök feltitel nilkül mindent7. A kényszerkölcsönnek az adóba való mentesített beszámolása.
teljesített is igy Nagyatddtik bent maradnak
8. A forgalmi adórendszer megfelelő átalakítása,
továbbra is a pártban.
zaklatások kizárása, a jutalékrendszer megszünErről a fontos értekezletről a Szeged buda- tetése.
pesti munka* ársa az éjszakai órákban a követ9. A vagyonváltságra és a földbirtokreformra
kezőket jelenti:
vonatkozó sérelmes rendszer visszavonása és újA ma esti tanácskozáson Bethlen, Walkó, bóli rendezése.
10. A közigazgatás és a törvényhatósági intézkeRakovszky, Pesthy, Klebelsberg, Vass, Csáky
dések gyorsítása és biztosítása.
és Bud miniszterek vettek részt.
11. A földbirtokreformra vonatkozó törvény reMayer János megnyitó beszéde után nagyformálása.
atádi Szabó István lemondásának okait fejte12. A gyülekezési jog rendezése.
gette. Többek között felsorolta, hogy a föld13. A vasúti tarifa végleges rendezése.
reform végrehajtása körül tapasztalt késedelmes14. A kormány gazdasági és kereskedelmi poségek, a falu és a városok közötti eltolódások, litikájának megállapítása.
az OFB egész ügyvitele, a közigazgatásnak a
15. A termelők és fogyasztók érdekeinek összefalut meg nem értő politikája és végül a pénz- egyeztetése.

2
SZEGED

1924 október

2.

magáévá tette és ezáltal a béke létrejött. Nagy.
ször az ébredők ellen merült fel a gyanú, később
atádiék nem vonulnak ki, nem kell uj minisz- azonban olyan nyomokra bukkantak, amelyek szeterekről gondoskodni. A miniszterelnök atizen- rint Rotschild felesége bérelt fel embereket férje
kettedik órában — meghátrált és kiegyezett.meggyilkolására.
A csengődi csendőrörs előtt vallomástételre jelentkezett Fekete Mátyás, aki elmondotta, hogy
Rotschildné negyvenezer koronát igért neki, ha
megöli férjét. Maga mellé vette fiát, Györgyöt és
egy Buda Imre nevü félkegyelmű legényt. Azokkal
Szeged, október 24. (Saját tudósítónktól.) számvevő számításai alapján Szegeden az ameri- követte el a gyilkosságot. Ugyanígy vallott Fekete
Megírta a Szeged, hogy az illetékes körök azzal kai hus hatezer koronával volna olcsóbb kilónkint, György és Buda Imre is.
A kalocsai törvényszék tárgyalta le a rejtélyes
foglalkoznak, hogy a mai toronymagasságú hús- mint az itteni hus.
ügyet.
A főtárgyaláson Fekete Mátyás rendkívül
árak letörésére felhasználják az amerikai fagyaszA fagyasztott húsnak Szegedre való szállításátott hust, amely ugy minőségileg, mint olcsóság nál váratlan akadályok merültek fel. A kormány zavarosan viselkedett, hol beismerő vallomást
tekintetében jelenleg versenyen kivül áll. A buda- ugyanis eddig csak Budapestet részesítette szállí- tett, hol pedig visszavonta vallomását. A törpesti amerikai fagyasztott husakció a várakozáson tási kedvezményekben. A Budapestre szállított vényszék öt napig tartó tárgyalás után —
felül sikerült, amennyiben 30 százalékkal olcsób- fagyasztott hus teljes vámkedvezményt élvez és a Fekete Mátyás beismerő vallomása ellenére —
ban került a piacra, mint a magyar hus. Az ame- száilitási költségekből harminc százalékos kedvez- felmentette a vádlottakat, mert semmiféle pozitív
bizonyíték nem merült fel. A felmentő itélet kirikai fagyasztott hus intézősége az idei télre vár- ményt ad a fővárosnak.
hirdetése után Grünbaum Szeréna, Rotschildné
ható nagy tömegnyomor miatt akcióját a vidékre
A főszámvevő az amerikai fagyasztott hus áru- első házasságából származó leánya, aki szintén
is ki akarja terjeszteni.
vádlott volt, örömében megőrült, ugy hogy az
Ez ügyben Scultéty Sándor főszámvevő csü- sítását Szegedre is ki akarja terjeszteni s ez ügy- őrültek házába szállították. A budapesti tábla,
ben
előterjesztést
tesz
a
város
tanácsának.
Hivatörtökön Budapesten járt, hogy megszemlélje az
ahová az ügyész felebbezése következtében került
ottani húsüzemek működését és tanulmányozza a talosan megkeresik a kereskedelmi minisztert, az ügy, pénteken kezdte el a bünügy tárgyalását.
hogy
a
szállítási
kedvezményeket
Szeged
városáfagyasztott hus kiosztási rendszerét. A főszámvevő
Az első nap az iratok ismertetésével telt el.
Budapestről hazaérkezve, a legnagyobb elragad- • nak is adják meg s ebben az esetben a város
Este félnyolckor hirdették ki az Ítéletet. A
is
reflektál
az
olcsó
és
jóminőségü
amerikai
húsra.
tatás hangján emlékezik meg a fagyasztott ametábla
az első biróság ítéletét Fekete Mátyásra
rikai hus minőségérői. A legkiválóbb minőségű faA tervek szerint a fagyasztott hust a hatósági
nézve
megváltoztatta és őt szándékos emberölés
gyasztott hus kimérve kilónkint huszonötezer korona, husmészárszék szolgálná ki és pedig fővárosi minmig a kevésbé jóminőségüé húszezer korona. A fő- tára kontingentálva, fejadag szerint osztanák ki. bűntettében bűnösnek mondotta ki és ezért 15 évi
fegyházra itélte. Egyebekben az első biróság felmentő Ítéletét helybenhagyta és elrendelte a vizsgálati fogságban lévő felmentett vádlottak azonnali szabadlábra helyezését
16. A termelők jogainak törvény által való megvédése, fenti követelések teljesítése.
Nagyatádi előterjesztése után Be hlen hoszszabb beszédben részletesen foglalkozott az
egyes pontokkal és végeredményben azokat

A város tanácsa is kéri a fagyasztott hus behozataiát.

Elitélték Rátkai S á n d o r

tolvaját.

Szeged, október 24. (Saját tudósítónktól.) Rát- csak hosszas nyomozás után tudta elfogni.
kai Sándort, a szinház népszerű főrendezőjét az
Lantos Béla kihallgatása alkalmával beismerte
utóbbi két év leforgása alatt háromszor fosztották tettét s amint elmondotta, a nyomor késztette a
ki. Két esetben a rendőrség eredménytelenül nyo- bűnözésre.
mozott a tolvajok után, mig egy esetben sikerült
A kihallgatott orgazdák kivétel nélkül tagadták,
a tolvajokat elfogni.
hogy tudták volna a megvásárolt ruhanemüek loPénteken délelőtt a szegedi törvényszék Vild- pott voltáról. Lantos szintén igazolta az orgazdák
tanácsa elé Rátkai 1923 decemberi kirablása ke- jóhiszeműségét, ugy hogy a biróság az orgazdák
rült, amikor is Rátkai 30 millió korona kárt szen- tagadása mellett nem tudott megnyugtató bünösvedett. Rátkaiék a betörés idején lakást nem kap- ségi adatot találni. A vád- és a védbeszédek eltak s igy értékesebb ruhaneműiket ládákba be- hangzása után Lantos Bélát egyrendbeli lopás
zárva a szinház díszletraktárában tartották. Lantos vétségében mondotta ki bűnösnek s ezért egy évi
Béla, a szinház akkori diszletmunkása igy jutott börtönre itélte. Az orgazdák közül tizet felmentett
hozzá Rátkaiék fehérnemüs ládájához és szállította a biróság s csak ifj. Kiss Józseffel és Kiss Józsefnéel kisebb csomagokban a láda tartalmát, anélkül, val szemben látta beigazoltan az orgazdaság vádhogy a színházban valamit is észrevettek volna.
ját s ezért egyenkint 2—4 hónapi fogházra itélte őket.
Rátkai elitélt tolvaja megnyugodott a büntetésLantos Béla a Rátkai-féle fehérnemük értéke^
sitése után megszökött Szegedről s a rendőrs<$ ben, mig a két elitélt orgazda felebbezést jelentett be.

— Az adóhivatal elleni vizsgálat eredménye.
A szeptemberi közgyűlés, mint ismeretes, Hoffmann Ignác indítványára egy öttagú bizottságot
küldött ki azzal a megbízással, hogy vizsgálja
meg, vájjon a városi adóhivatalban a kereseti adó
kivetése alkalmával történt-e szabálytalanság ? A
vizsgálóbizottság pénteken ült össze és a polgármester elnökletével tüzetesen áttanulmányozta a
kérdésre vonatkozó iratokat és meghallgatta dr.
Csonka Miklóst, az adóhivatal helyettes vezetőjét,
aki a kivetési munkálatokat irányította. A bizottság
megállapította, hogy a városi adóhivatal a pénzügyigazgatóság szigorú utasításai szerint vetette
ki a kereseti adót, azonban megállapította azt is,
hogy az egyes adókerületek kivetései között nincs
meg a kívánatos egyöntetűség. Megállapította a
bizottság továbbá, hogy az adóhivatal mulasztást
követett el azzal, hogy nem hallgatta meg az adóalapok megállapításánál a szakértői érdekeltségeket, azonban enyhítő körülménynek vette, hogy a
kivetésekhez nagyon kevés idő állott rendelkezésére. Elhatározta a bizottság, hogy átír a város
órakor három bekormozott arcú, ismeretlen ember tanácsához és olyan értelmű intézkedést kér, hogy
jelent meg és az alvó Rotschildot baltával, bajo- a jövőben az adókivetések kifogástalan elvégzése
nettel addig ütötték, amig az látszólag meg nem érdekében elég ideje legyen az adóhivatalnak a
halt. A zajra felébredt a szerencsétlen kereskedő szakértők meghallgatására is.
14 éves leánya és sikoltozni kezdett, mire a cinkosok egyike agyonlőtte. A gyilkosok azután
összeszedve a található értéktárgyakat, elmenekültek. A megindított csendőri nyomozás során elő-

Tizenötévi fegyházra ítélték el Rotschild Antal gyilkosát.
Budapest, október 24. Rendkívül érdekes és az
utóbbi évek bünügyi krónikájában szinte páratlanul álló bünügy tárgyalását kezdte meg szombaton a budapesti Ítélőtábla. A bűntény egy Kalocsa
melletti kisközségben, Csengődgyölökön játszódott
le 1921 augusztusában, amikor hangos volt a
környék a
Duna—Tisza-közi atrocitásoktól.
Rotschild Antal ottani kereskedő lakásán este 10

Furcsa népség.
Irta: Réti Ödön.

(21)

Egy férfi erőssége, egy nő gyöngesége találkoznak. Mii jelent ez ? A boldogságot jelenít. Az elkésett, gyönyörű boldogságot.
Közelebb hajolt Kapolcsyhoz s hangja sut*
togóbbá váll.
— Te mindig tetszettél nekem. Bűn ez ?
Ha a hegedűdet megszólaltatod . . . evvel
bűvöltél meg e n g e m e t . . . De én nemcsak a
művészetedet szerettem . . . nem . . .
Gyengéden simogatta Kapolcsy haját.
Halkan kopogott valaki az ajtón. Tuskó jött
Bibivel. Tuskó egy antik bronzfigurát hozott.
Kapolcsy sokszor nézte nála áhítattal. Bibi
rengeteg virágot. Találtak egy öblös cserépvázát s míg Bibi ügyes kézzel a virágokat
rendezgette, Tuskó összefont karokkal, némán
nézte barátját...
Pár perccel később Bite Ganci lépett be.
Művészileg illusztrált könyveket hozott. A
Sápadt Grófnő élővirágot küldőit, tokaji bort,
édességeket. Egy névjegyen, melyen kilencágú korona alatt ez állt.: „Sápadt Grófnő",
kimentette magát, jobbulást kívánva.
Hajashi Válóféliával karöltve állt a beteg
ágya elé.
Kapolcsy ámulva nézett az ifjúra.
— Ki ez a kopasz ember ? — szólt Válóféliához — te vagy az Hajashi ?
— Csitt! Hajashi nincs már löbbé. Ami
belőle megmaradt, azt íme átadom neked.
Belső zsebéből egy papírzacskót húzóit elő
és siránkozó hangon folytatta:
— Fogadd e fürtöket emlékül áltól, akit

valamikor Hajashinak neveztek az emberek.
Hajashi nincs,. többé, Hajashi bőrébe egy
filiszter bújt. Es Válófélia sincs már többé.
A .Váló", mint tudod, régen lekopott róla,
Félia pedig egy filiszter jobbik fele lesz . . .
Csőrftykém: mi összeházasodunk.
Kapolcsy komolyan intett a fejével.
— Félia . . . majd szeresd, ha gyermeked
lesz . . .
Zsiráf jött s utána mindjárt Julcsa néni.
— Szervusz Csőrffy — kiáltott már az ajtóból — hallom, kipróbáltad a revolveredet.
A te dolgod. Ha neked ez tetszik . . . most
legalább fekhetsz pár hétig. Nem irigyellek,
így van ez, ha valaki híres ember lesz, még
híresebb akar l e n n i . . . Mit bámulsz ? Nem
láttál még eleven zsiráfot?
Hátra fordult.
— Nem szóltatok? Talán féltetek, hogy megárt neki a nagy öröm, a dicsőség . . . Bolond
szerencséd van mondhatom. Hogy egy ilyen
gits, mint a Cserkeszlány, nyerje meg az arcképdíjat. Különben gratulálok. Láttam már ennél
jobb képet is.
Kapolcsy sápadtabb lett egy árnyalattal. Alig
észrevehető mozdulattal magához intette Zsiráfot és halkan a fülébe súgta:
— Elfogták?
Zsiráf nem játszotta az értelmetlent.
— Nem.
— Igaz ez?
— Feleljetek ti — fordult Zsiráf a többiekhez — elfogták Olivát, vagy nem ?
— Nem Csőrffy... n e m . . . n e m . . .
— Hajashi az esti lapot, melyet Tumónál
zsebre tett, most elővette s olvasni kezdte:

— Villámgyorsan futott a lány az őt üldöző
rendőr elől az Eötvös-ulca egy átjáró házába,
mely az Aradi-utcába vezet. Egérútat nyeri,
a Körúton felugrott egy zsúfolt villamosra s
azóta nyoma veszett...
— Istenem, istenem — sopánkodott Julcsa
néni.
Kapolcsy felsóhajtott.
— Valami! akarok nektek mondani. Csekélység. Én egy kicsit meghalok.
— A a a a . . . — Hallgassatok 1 . . . Köszönöm
nektek . . . oly szépen hazudtatok . . . Köszönöm Zoé. Oly szép a hazugság, százszorta
szebb az igazságnál. Én is hazudtam mindig
önmagamnak s csak akkor voltam boldog.
Undok szörnyeteg a valóság. Hazudni, hazudni ! Hazugság, ábrándok: sokat köszönhetek nektek...
— Ábrándokban éltem, túlnagyok voltak a
szárnyaim, könnyű a testem, nem álltam a
földön, fejem a felhőkben, mint egy kis léggömb a ligetben ; szél ide, szél oda himbálta.
Fántáziával, érzelgőséggel volt megtöltve e
ballón ; elől egy nagy orr, belül fantázia . . .
Nem illettünk egymáshoz, én meg ez az orr.
Gyönge voltam hozzá. Egy Cyrano de Bergerac kellett volna ehhez az orrhoz.
Egy láthatatlan. E húron e pillanatban üveghangok csendültek; Bibi szólalt meg, élénken, meggyőződéssel:
— Ugyan Csőrffykém, hogy hasonlíthatod
az orrocskádat annak az embernek az orrmtytyához ?
— Csitl... Bibi...
(Folytatjuk.)
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latkozatát.
Ez ax indokolás egyáltalán nem állja ímg a
helyét, mert hiszen a kultuszminiszter többször
is hangoztatta, hogy törvénytelennek tartja az
egyetem
eljárását. Ezeket a nyilatkozatokat a
Miért nem vonta vissza az orvosi fakultás a k i j á r ó határozatot.
miniszter egyetlenegyszer sem helyesbítette. Igy
A rektor nyilatkozata.
tehát egészen bizonyos, hogy az orvosi karral
hivatalosan sem közöl mást, mint amelyről az
Szeged, október 24. (Saját tudósítónktól.)miniszter álláspontja. Döntésének elhalasztását
A szegedi egyetem orvost fakultása — mint is- tehát ezzel indokolja meg, mert előbb közvet- összes lapok beszámoltak. Az indokolás csupán
meretes — csüíörtök délután tartott kari ülésén lenül óhajtja meg udakolni a kultuszminiszter arra alkalmas, hogy a kizári hallgatók továbbra
a hullabotrány ügyében ugy határozott, hogy álláspontját. Az orvoú kar határozata értelmé- sem vehessenek riszt a bonctani gyakorlatokon.
a kérdést leveszi a napirendről, a döntést ben
igy tehát a boíránytkeltő határozat visszavoná- A hiúsági kérdéseknél talán mégis csak előbbre
bizonytalan ideig elnapolja, tehát a numerus
sára csak akkor kerü het sor, ha a kultusz- való a törviny és mégis csak fontosabb kérdés
clausus cimü törvény alapján fölvett zsidó val- miniszter az egyetem hatóságai előtt hivatalosan
az, hogy tanulhatnak-e a szegedi egyelem
lású orvostanhallgatók továbbra sem vehetnek is megismitll a kérdésről tett ismeretes nyi-diákjai, vagy nem.
riszt a bonctani és tájbonctani gyakorlatokon.
Az orvosi fakultás ugyanis nem vonta vissza
A rektor szerint kevés a garancia.
botránytkeltő határozatát, amely eltiltja a zsidó
A csütörtöki kari ülés elhatározása ügyében melyik hulla tekinthető hozzátartozók
nélkül
vallású orvostanhallgatókat egy igen fontos sziegyébként fölkerestük dr. Csengery János elhall ember hullájának ?
gorlati iárgy hallgatásától mindeddig, amig a
rektort, aki kérdéseinkre a következőképen indo— A döntés elhalasztásának legfontosabb
zsidó szentegylet kötelezően ki nem mondjat
kolta m:g az orvod kar határozatlanságát:
magyarázata
pedig az, hogy a kar eredeti hatáhogy aláveti magát az 1876. évi XIV. t.-c. 112.
—
A
kar
azért
halasztotta
el
döntésé*,
meri
rozata
következtében
a zsidó vailásu orvostan§ rendelkezéseinek s a hozzátartozók nélkül ela
zsidó
szentegylet
válaszát
nagyon
akadihallgatókat
mindezideig
semmiféle sérelem nem
halt zsidók tetemeit tanítási célokra az egyetem
találta is nem lát elig garanciátérte és bizonyos ideig még nem is fogja érni.
bonctant intézetének rendelkezésére bocsójtja.mikusnak
Az
előre várt és az egyetemi tanács rendkivűii ülé- benne arra; hogy a szentegylet valóban ki Az orvostanhallgatók ugyanis turnusokban vesznek részt a bonctani és tájbonctani gyakorlasén kialakult álláspontja alapján jogos remény- fogja a jövőben szolgáltatni a hozzátartozók
nyel várt „(utározat-rcvokálás* elmaradásának nilkül elhalt zsidók hulláit. Ezenkívül szüksé-tokon és arra a turnusra, amelyben a zsidó
OKáról és magyarázatáról minden felvilágosításigesnek találta a kar, hogy a dékán utján köz- hallgatók vannak, még nem került i sor. Amig
vetlenül érintkezésbe lépjen a kultuszminisz- rájuk kerülne a sor, addig a kar bizonyára
megtagadott cz orvoskari dékán és igy fel kellett tételeznünk, hogy a kar elhatározásánakterrel és igy tudakolja meg a kérdésben el- meghozza döntését...
fogult álláspontját, mert a hírlapi közleményeEddig tart dr. Csengery János reklor nyilatbizonyára súlyos indító oka és elfogadható maket
nem
tekintheti
irányadóul.
A
döntés
előli
kozata,
amelyhez csupán annyi észrevételünk
gyarázata lehel, mert faiszen az orvosi fakultás
nagy taktikai hibát követett volna el akkor, ba megkívánja tudni a ksr azt is, hogy a kultusz- van, hogy még ha külön csoportba, az utolsó
minden súlyosabb ok és elfogadható magyará- miniszter milyen módon szerez majd irvinyt csoportba osztották is be a zsidó hallgatókat,
az orvosi karnak még sem szabad törvénytelen
zat nélkül hagyja kihasználatlanul azt a tisztes- az idevonatkozó törvényeknek és mit tesz anséges visszavonulási lehetőséget, amelyet a kul- nak érdekében, hogy az illetékes hatóságok határozatot hozni. A határozat okai pedig mindtuszminiszter elítélő nyilatkozata után is bizto- is érvényt szerezzenek a törvényes rendelke- mind csupán kifogások, amelyek csak arra jók,
zéí eknek. Tisztáznia kell a miniszternek azt a ! hogy minél később térjenek vissza a törvényes
sított számára az egyetemi tanács.
nyitva hagyott kérdést is, hogy tulajdonképen ' állapotok a szegedi egyetem orvosi fakultására.
Most csakugyan kiderült, hogy föltevésünk
nem volt alaptalan, a szegedi egyelem orvosi
A kultuszminiszter rendeletben szólította fel az orvosi kart,
fakultásának valóban vottak súlyos okai arra,
hogy vonja vissza a kitiltó határozatot
bogy ne vonja még vissza botránytkeltő határozatát, hogy az egész ügyet levéve a napiBudapest, október 24. Politikai körökben meg- nul megkapja azt a rendeletemet, amelynek értelrendről inkább állandósíts azt a nagy hullá- ütközéssel beszéltek ma arról, hogy a szegedi mében vissza kell vonni a zsidó hallgatók kizámokat fölvert botrányt, amelyet a bonctani egyetemen a vallás- és közoktatásügyi miniszter- rását. Ugy tudom, hogy ez a rendeletem már el
tanterem ajtajára kifüggesztett hirdetmény kel- nek legutóbbi nyilatkozata ellenére sem vonták is ment Szegedre és igy a legrövidebb időn belül
tett. A számos ok közöl — mint értesülünk — még vissza azt az intézkedést, amellyel a zsidó feltétlenül intézkedés fog történni arról, hogy a
a legsúlyosabbnak hiúsági színezete van. Az hallgatókat kizárták az orvosi fakultásról. Klebels- szegedi zsidó hallgatók zavartalanul hallgathasorvosi kar ugyanis presztízs-kérdésként kezeliberg Kunó gróf kultuszminiszter erre vonatkozóan sák az orvosi fakultás előadásait és résztvehessenek az anatómiai gyakorlatokon.
az ügyet és az az álláspontja, hogy semmiféle a következőket mondotta:
— Ugyanazon a napon, amikor először ismerA Szeged munkatársa ugy értesül, hogy a szefehérasztal mellől jölt üzenetre sem szabad tettem ebben az ügyben felfogásomat, intézkedgedi egyetem ezt a rendeletet még nem kapta
visszavonulnia — a kar tekintélyének megtem arról is, hogy a szegedi egyetem haladéktala- meg.
óvása szempontjából. A határozathozatal elhalasztását ezzel természetesen nem igen lehetne
megindokolni, a kar nem is indokolja ezzel,
talál egyéb okokat is erre a célra.
Ezek közflf az okok közül egyik súlyosabb
természetű és fokozottabb figyelmet érdemel.
A mozirendeiet apja meg akarta rágalmazni a szociáldemokrata pártot.
Megbízható és az egyetemhez nagyon közelLendvai kutyakorbácsot igért.
álló forrásból ugyanis i következőkről érBudapest, október 24 (Saját tudósítónk tele- Kijelenti, hogy csak a nemzetgyűlésnek felel
tesülünk :
Az első *ari ülés. fonjelentése ) A nemzetgyűlés mai ülését 11 óra- azért, amit a nemzetgyűlésen mond; különben
Klebelsberg Kunó grój kultuszminiszternekkor nyitotta meg Scitovszky Béla elnök. Az is a rendőrkapitányt is védi a mentelmi jog,
elnöki elő erjesztések után a fővárosi törvény- mert ha mint egyszerű privát ember állt volna
tudomása volt, itíetve tudomása lehetett a szejavaslat tárgyalására térnek át.
vele szemben, akkor nem merte volna azt mongedi egyetem orvosi karának arról a határozatáról, amely eltiltja egy szigorlati tárgy hallga- Első felszólaló Kiss Menybért. Nézete szerint dani, hogy megpofozza. Mentelmi jogának megez a törvényjavaslat nem csupán közigazgatási sértését látja abban is, hogy az ülés megtartása
tásától a zsidó orvostanhallgatókat és amely
előtt Szentmiklóssy figyelmeztette arra, hogy
október 17-íke körfii került a bonctani előadó- javaslaf, hanem politikai javaslat is. Két világ
.. rézét küzd egymással, a keresztény nemzeti hazsellines és társadalomellenes beszédet ne
terem ajtajára és onnan s nyilvánosságra. A
imíuszminTwter tudott, esetleg' fodhatott errőí jj eszme, a literális, demokrata és szociáldemok- tár son. Nem engedi magát terrorizálni és kijea határozatról jóval annak kifüggesztése és i r a t a felfogással. Hibáztatja, hogy a törvényja- lenti, hogy azt beszél, amit akar.
Rakovszky Iván belügyminiszter: A képviselő
nydvácosságra jutása előtt, amennyiben az vasla ot későn terjeszeték a nemzetgyűlés elé.
ide! félév elején tartott kari ülés Jegyzőköny- Majd a demokráciáról beszél. Bizalmatlan ezen ur nyilvános gyűléseken csak olyat beszélhet,
vét, amelyben már ez az október husza- sokat hangoztatott demokráciával szemben, mert ami lörvénybe nem ütközik.
Klárik Ferenc ugyancsak mentelmi Jogának
dika körűi kifüggesztett és publikált hatá- az 1918-iki demokrata uralom alatt tapasztalta,
rozat is szerepelt, annak rendje és módja sze- hogy mennyire visszaéltek a demokráciával. megsértését jelenti be, mert Szentmiklóssy őt
rint már jóval a botrány kipattanása előttEzután statisztikai adatokat sorol fel a zsidó- is felszólította, hogy állításait ismételje meg a
ság térhódításairól. Beszéde lovíbbi során nyilvánosság előtt.
felterjesztették hozzá az egyetemi szabályok érMajd Rupert Rezső félreértett szavainak a
telmében — jóváhagyás végett. A kultuszminisz-elmondja, hogy olyan kereszténységei akar,
ter bizonyara niegkapta ezt a jegyzőkönyvet és amely szabad versenyt biztosíthat a keresztény- megmagyarázása cimén kér szót. Kijelenti, hogy
a legutóbbi interpellációjában Denk táblabírót
tuduu is annak tartalmáról, ha áttanulmányozta, nek és a nem kereszténynek egyaránt.
Malasits Oéza: 1919-ben miért verték a egyéni és birói integritásábar nem akarta sérde mindentől függetlenül tudhatott róla. Mivel
teni ; az távol áll tőle, mert Denket kitűnő bípedig a kérdéses határozatot egyetlen szóval kapitalista zsidók érdekében a munkásokat?
sem kifogásolta, az egyetem orvosi kara ugy Kiss: Az összes gazdasági pozíciókat el kell rónak ismeri.
vélte, hogy amikor a határozat végrehajtását
a
Ezután az elnök az ülést 5 percre felfügfoglalni
a keresztényeknek. Azt akarják, hogy
kerül majd a sor, maga mögött találja a kul- a magyar ne legyen idegen a hazájában, ne geszti.
tuszminisztert is. Valószínűleg ezért nyilatkozott vándoroljon ki, hanem itthon ta'áljon boldoguViczián, a moz! és Báeker Béby.
ugy néhány nap előtt dr. Davida Jenö, a bonc- lást. Budapest lako sága már régen elszegéSzünet után Viczián Isíván szól a javaslathoz.
tani és tájbonctani intézet vezető professzora, nyedett és a vagyon a zsidók kezére ment át. A zsidókérdésről beszél. Felsőmagyarország
hogy „a k -ltuszmlniszterrek L ugyanaz az
területén 135 ezer zsidó él, ezek közül ma 29
óllásponija' ebhen a hu uügyben, mint az
Pofont igért egy képviselőnek. ezer vallja magit lótnak, holott azelőtt tótegyetem orvosi ,' firáé, Most azonban, amikor a Saly Endre mentelmi jogának a megsértését zsidóról íiam tudiunk, ezzel szemh.n csak 21
í jlluszminiszh: 'örvénytelenneh. bélyegezte ajelenti, mert Sientmiklóssy rendőrkspi'ány fel- ezer vallja magát magyarnak, 78 ezer németsugedi egyeíg. , urvosi ksrának eljárását, akar » szélitolta arra, hopy e parlamentben tett közbe- nek és 71 ezer zsidó-nemzetiségűnek. Még
nem tudta, ogy valójában mi is a kultusz- I szólást u uyil. ínosság előtt is ismételje meg. szomorúbb állapotokat találunk rulhén fökttn,

A kultuszminiszter már régebben tudott
a szegedi egyetem botránykeltő határozatáról.

Óriási vihar
lficzián r o s s z u l sikerült r á g a l m a i k ö r ü l .
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ahol 93 ezer zsidó él és abból mindössze
Malasils Géia: Még egyszer nem fognak lenül rázza a csengőt, Viczián István pedig per6800 vallja magát magyarnak, a nagy többség proli vérengzést csinálni. (Zaj, az elnök csenget.) cekig áll a helyin, szótlanul, vigre szóhoz jut.
tehát zsidónemzetiségű. Ezután hosszasan fogViczián István: A szózat, amely most itt van
lalkozik a névjegyzékek összeállításával és azt
Szépségverseny. a kezemben, felhívás alakjában jelent meg. Leigyekszik bizonyítani, hogy már az eredeti névViczián István: Ott van a gyűlölködés, ahol teszem a Ház asztalira, bárki megtekintheti.
jegyzék is bibás lehetett. Viczián beszédét a Wolff Károlyra azt kiáltják: Feszitsd megl Cime: „Magyarországi Szocidldemekrata Párt
baloldalon állandó közbekiáltásokkal zavarják: (Viczián az idézetet kitárt karokkal és hamis üzenete Magyarország népéhez.' Aláírás: Ma— Jobb lenne maga moziszinésznek — páthosszal zúgja el. Mire Várnai Dániel meg- gyarországi Szociáldemokrata Párt.
kiáltja feléje az egyik szocialista,
jegyzi: Rassz szinisz maga, Viczián bácsi I) A Lendvai István: Most tagadjanak: Le merik
— Bfcker Bébynek hány gyereke van ? — baloldalon panamával vádolják Wolff Károlyt. tagadni maguk mocskos hazudozók!
kérdi Pikler Emil.
Jobb volna, ha az ellenzék tükröt tartana maga elé.
Rupert Rezső: De ök nem azonosítják ma— Még Jackie Coogan lesz magából —
Lendvai István: Olyan csúnyák, hogy bele gukat ezzel. (Állandó nagy zaj az egész Házmondja Fábián Béla.
sem nézhetnek a tükörbe!
ban. Minden oldalon felállanak helyükről a képViczián István látható ingerültséggel fogadja
Pikler Emil (Lendvaihoz): Fölveszem önnel aviselők és összevissza kiáltoznak. Az elnök
a feléje zuduló kijelentéseket, majd igy folytatja: versenyt szipsig dolgában I (Derültség.)
állandóan rázza a csengőt.)
— A központi választmány munkája alapos
Huszár Károly elnök: Kérem a képviselő
Viczián litván: Jellemző a szociáldemokrata
volt
urakat, ne miltóztassanak szipsigversenyt renpárt tagjaira, hogy amikor ilyen súlyos vádat
Malasits G i z a : Mint a mozirendelet!
dezni. (Viharos derültség.)
emelnek ellenük, nem hallgatják azt meg férViczián István: A szociáldemokraták csak
Viczián István: A javaslat ellen felhozott jogi fiasan, hanem megakadályozzák a vád bebizoolyankor emlegetik a jogrendet, ha nekik valami érvek formálhatók és nyújthatók, mint a plasz- nyítását.
bajuk van. Bécsben előfordult, hogy az egyik tikon. Bármilyen formát lehet adni n e k i . . .
Erre ujabb viharos zaj támad az egész üléselvtárs rálőtt a kancellárra, régebben pedig rgy
Rupert Rezső: Akárcsak a moziknak 1
teremben. A szocialisták felpattannik helyükről
elvtárs odament az étteremben a miniszterEsztergályos János: Mi van Becker Bébyvel ? és a padot csapkodják.
elnök elé és egy kicsit agyonlőtte.
(Derültség.)
Peyer Károty: Itt vagyunk, állunk elibe nyuMalasits Oéza : De az odaállt a biróság elé 1 Lendvai István: Lesz annak a plasztikonnak godtan. Semmit se Jogunk letagadni.
Viczián István: Ez a szocialistáknak csekély- még Gömbös formája is 1
A jobboldalról éles közbeszólások röpködség I Hiszen az egyik gtóf volt, a másik pap.
Viczián István: Beszedem elején emiitettem nek a balodai felé, a nagy zajt átsüviti PropA nyugati demokrácia szerint pedig grófnak és már, hogy amig Rassay és Vázsonyi képviselő per Sándor hangja:
papnak nincs joga élni. (Ellentmondások és urak tárgyilagosan szóltak hozzá a javasla hoz,
— Pofa kell hozzá. Fehér terror után ilyet
zaj a baloldalon.) Ha a választók névjegyzékét addig a szocialista párt tagjai között többen csinálni 1 A gyilkosságok sorozata ott kezdődik
Vázsonyi és Rassay kívánsága szerint újra el nem müveit emberekhez méltó durva kifeezé- maguknál Orgoványnál.
kellene készíteni, ez igen sokba kerülne s a sekkel illették a keresztény községi pártot. TöbFarkas István: Maguk pártolják a gyilkoválasztásokat is el kellene halasziani is össze bek között Várnai képviselő ur vakond túrásnak sokat
kellene hívni a lejárt manáátumu közgyűlést.
nevezte a keresztény községi párt egy érdemes
Esztergályos János: Tömeggyilkosok pártOunyos felkiáltások a szocialistáknál: Persze, tagját.
fogói maguk!
ez kellene maguknak! Majd ha fagy!
Rothenstein Mór: Van benne egy kis csavaA percekig tartó nagy zajban az elnök hiába
Lendvai István: Nagyon is fagyni fog I
rás, egy kis Viczián-féle ferdítés.
rázza a csengőt, a tanácskozás rendjét nem
Pikler Emil (Lendvai felé): Majd visszaEsztergályos János: Hát a gyilkosság, az tudja helyreállítani, ezért az ülést felfüggeszti.
ütünk 1
müveit emberekhez való?
Szünet közben a képviselők felállnak helyükről, de nem távoznak az ülésteremből. Jobbról
„Amit Gömbös mondott, azt az egész nemzet óhajtja."
is, balról is folytonos kiáltások özöne hangzik
Viczián István: Ami az erőszakot és a gyil- lulniok keli az országból.
el az ellenkező oldal felé.
kolást illeti, azt a szociáldemokrata párt művelte.
Óriási zaj a Ház minden oldalán. Asztalt
A baloldalon Litay Ernő, Pikler Emil, Peyer,
Kezében van a szociáldemokrata pártnak egy csapkodva kiáltják a szocialisták: Nem igazi Szakács Andor, Saly Endre egy csoportban
kiáltványa, amelyet akkor adott ki, mikor haPikler Emil: Tegye le a Ház asztaláraI
vitáznak, a jobbközépen Wolff Károly, Ernst
talmának tetőpontján állott és amelyben azi
Lendvai István: És ők mernek még men- Sándor, Buday gesztikulálnak erősen mindmondotta, hogy ha nem sikerül müveit embe- telmi jogot vindikálni maguknak.
addig, amig Zsitvay Tibor el nem foglalja az
rekhez méltó eszközökkel megóvnia a szociálEsztergályos átmegy a másik oldalra Viozián- elnöki emelvényt és az ülést újból megnyitja.
demokraták u-almát, akkor erőszakai fogja ezt hoz, Viczián azonban nem adja neki át a kiáltViczián István: Most felolvasom a kiáltvány
tenni.
ványt.
idevonatkozó részét is.
Felkiállások a baloldalon: Oömbös Qyula Lendvai István: Kutyakorbácsot nekik, nem Propper Sindor: Az egészet olvassa fel t
mondta ezt!
mentelmi jogot. (Nagy zaj.)
( Z j a szocialistáknál.)
Zsirkay János: Amit Gömbös mondott, azt Pikler Emil: Ezt talán Kun Béla mondhatta,
Viczián István: A kiáltvány kétirányú ellend j a szociáldemokrata párt soha.
az égisz magyar nemzet óhojtjal
forradalomról beszél: fekete ellenforradalomról...
Klárik Ferenc: Maga ne beszéljen, maga
Elnök kijelenti, hogy ha nem maradnak
Malasits Oéza: Azóta már fehérre vedlett!
politiksi napraforgói
csendben a képviselők, kénytelen lesz az ülést
Viczián István: A kiáltvány azt mondja, hogy
Zsrkay János: A zsidó behemótoknak pusz- felfüggeszteni.
' ez az ellenforradalom vissza akarja hozni a
régi világot, a tudatlan hadvezéreket, gyilkos
\ sáfárokat és a dolgozók szolgaságát. Csak egy
Kitör a vihar.
I személy neve fordul elő benne, akit ugy állítaViczián István : Bocsánatot kérek, ha a nemEsztergályos János: Vén mozibünös!
zetgyűlés tekintélyét megsértetem volna, de azt
Malasits Oéza: Mozik rekvirálója! Mozi- nak be, mint a demokrácia netovábbját. Es ez
í Lovászy Máríon. (Zaj a baloldalon.) A másik
hiszem, hogy vádolni joga van mindenkinek, ha szocializá'ól
5
vádjait bizonyítani tudja. (Óriási zaj és felháRupert Rezső: Hogy mer igy vádaskodni? az orosz ellenforradalom, amely alatt a bolsevizmus! értik. Az orosz ellenforradalom —
borodás tört ki a baloldalon. A felkiáltások
Klárik Ferenc: Fehér bolsevista! (Óriási zaj
mondja a kiáltvány — romba akarja dönteni a
özöne zudul Vicián felé.)
a Ház minden olda'dn. Jobboldalról az egysévilágot.
Klárik Ferenc (a padot csapkodja): Hallgas- ges pártiak közül többen állandóan átkiáltoznak
Felkiáltások a szocialistáknál: Nahát! Ezt
son, hazugságok királya. Bizonyítani kell az a baloldal feli, de az óriási zajban alig lehet
aláírjuk 1
ilyesmit I
valamit megérteni. Zsitvay elnök szinte tehetet;
„Méltóztassék nyugodtan ülni a vádlottak
padján'
Viczián István most állandó lármában olvas
Telefon 11-85.
Telefon 11-85.
tovább a kiáltványból, azután félreteszi a lapot
4«
és ugy beszél. A nagy lármában szavait alig
lehet érteni, de s szocialisták viharosan tilta•K
«(
Október 25-én és 26-án, szombaton és vasárnap
koznak.
Peyer Károly: Ez nincsen benne. Ezt csak
4K
maga magyarázza belel
4«
Viczián István: Méltóztassanak nyugodtan
ülni a vádlottak padján. Szavaira újból nagy
erővel tör ki a vihar. A szociáldemokraták a
padokat csapkodva kiabálnak Viczián felé. A
*K
zajtól nem lehet hallani mást, csak egy-két felkiáltást.
Főszereplő: M i l t o n Sills.
Zsitvay Tibor elnök figyelmezteti Vicziánt,
Nagy kalandordráma 8 felvonásban.
•8
hogyha ilyen szót használ, kénytelen lesz
•K
rendreutasítani, vagy megvonni töle a szót.
Azonkívül:
Lendvai István: Ezért kell kutyakorbácscsal
kiverni magukat, mert most is vállalják 1
Farkas István: Nem vagyunk hajtandók megdögleni maguknak.
Lendvai István: Majd hajlandÓ6Ítjuk az
urakat 1
Előadások kezdete: Hétköznap 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
Malasits Géza: Még egyszer nem csinálnak
1919 szeptembert 1
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Propper Sándor (Viczián fe'é): Folytassa nak. A szocialista képviselők kórusban kiáltják
át Viczián felé: Ez hazugságl önkinyes megrágalmazó url
hamisítás l
Rothenstein Mór: Halljak a mozi-SzdmueUyt!
Viczián Iclván: Qyermekeink jövője érdekében
meg kell fontolnunk, bogy beengedjük* e
A visszafelé sült kiáltvány.
ezt a pártot a városházára. A szocialistáknak
Viczián István folytatja a felolvasást: . . .
az volna a kölelességük, hogy megtagadják ezt
erőszak nélkül, törvényes eszközökkel, mert a felhivást és kikutassák a szerzőjét. (Qunyos
csak igy érhetjük el, hogy az ország többsége nevetés a szélsőbaloldilon. Felkiáltások: Hogyne 1
mireánk szavaz. A nagy zajban Viczián szavai
Vanczák János: Mig egyszer kiadjuk l
elvesznek. A szocialisták kórusban kiáltoznak:
Óriási zajban végűi is Viczián leül a he— Na, mit akar? Hát ez az egész? Alkot- lyére, mire az elnök hosszas csengetése után
mányos dolog ezl Ha ránk szavaznak, meglesz helyreáll a rend.
a többség. Ezt csak szabad mondani?
Esztergályos János jelenti be mentelmi jogáViczián István: Ebből a kijelentésből az nak megsértését.
következik, hogy amennyiben a többséget a
Zsitvay elnök napirendi javaslatot tesz. Azt
választásokon meg nem nyerik, a legnagyobb indítványozza, hogy a Ház kedden délelőtt 11
erőszak következik...
órakor tartsa legközelebbi ülését.
A szocialisták ujabb felháborodással válaszolAz ü'és három óra előtt öt perccel ért véget.

— Szombaton nyitják meg a baromfikiállitást. Az Országos Szegedi Baromfitenyésztő
Egyesület szombaton és vasárnap rendezi meg
országos kiállítását. Mintegy 700 szárnyas és nyul
kerül bemutatásra. A bíráló bizottság már megkezdte működését. Minden egyes kiállított állatnál
háromféle szempont kerül figyelembe a bírálatnál.
A testrészek arányossága, a tollazat, vagy szőrözet és az összbenyomás. A kiállításra az ország
minden részéből érkeztek kiállításra szánt állatok,
amelyek kivétel nélkül remekei a magyar baromfi
és állattenyésztésnek. A kiállítás ünnepélyes megnyitása szombaton délelőtt tiz órakor lesz s ugyanakkor eresztik fel a postagalam-verseny galambjait is.

Iskolakötények, tornanadrágok Soós L.-nál.
Cigarettázik ö n ? Sodorjon Janina papirt!
— Elitélték Bogya dánost. 1923 február
21-én Drózdy Qyőzőt Bogya János nemzetgyűlési képviselő megtámadta és hátulról megütötte
a parlament üléstermében, mint még emlékezetes. Az incidens oka tudvalevőleg az „imbecillis
kappan* kifejezés volt. Ma került felebbezés
folytán az ügy a budapesti büntetőlörvényszék
felebbviteli tanácsa elé tárgyalásra. A mai tárgyaláson részben megváltoztatták a járásbíróság
Ítéletét, amely ugyanis 1,200.000 koronában
legelsőrendü szakemberek tollából nyújt tájékoztatót arról, hogy miként kell marasztalta el Bogya Jánost, azonban bárom évi
eljárni az élet legkülönbözőbb vonatkozásaiban, kezdve a születés bejelentésé- próbaidőre felfüggesztette a büntetés végrehajtását. A jelebbezisi bíróság nem alkalmazta a
től egész a haláleset bejelentéséig.
• felfüggesztést is kötelezte Bogya Jánost, hogy
'200.000 korona jeiehbezisi rnsigit is fizessen

A Szeged

karácsonyi

ajándékkönyve

A közel 200 oldalas szép kötetet teljesen díjtalanul l
kapja meg a Szeged minden előfizetője, tehát azok is, \ m
Harisnyák, keztyük
akik november 1-től kezdve fizetnek elő lapunkra.
A G o dwyn-Metrö

legolcsóbbak Soósnál.

amerikai filmgyár nagy
kalandorfilmjét, az Aranyország c. kalandordrámát mutatta be tegnap a Korzó Mozi. Mil! ton Sils, az előnyösen ismert atléta filmszínész
•j vitte a főszerepet, aki bravúrosabbnál bravuroC sabb produkciókkal fokozta fel a közönség érSzombat. Rúm. Kat. és protestáns Mór
— Az orvostani Nobel-díj. Stockholmból t deklődését. A filmet a pazar rendezői trükkök,
pécsi p. Oör. kat. Marcián. Nap Kel
jelentik: Az idén a fiziológiai és orvostsni 1 a gyorsan pergő élénk, érdekfeszítő cselekmény
6 óra 34 perckor, nyugszik 4 óra 53 perckor.
Nobel-dijat W. Einthoven leideni egyetemi tanár- egyikévé tette a legjobb kalandorfilmeknek,
Idöprognózis; Változékony idő hőstillyedéssel és legfeljebb nyugaton csapadékkal.
mey természetesen nem volt ment egy kis
nak ítélték oda.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10— l-ig, d. u. 4—7-ig.
— Egymilliárd szükségmunkahitelt kap a szerelemtől sem, mely élénk derűt kölcsönzött
Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig.
város. A népjóléti miniszter értesitette a város a vad hajszák és küzdelmekkel telitett filmnek.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva
hatóságát, hogy a munkanélküliség csökkentése A pompás film vasárnapig szerepel a Korzó
délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig.
érdekében egymilliárd korona szükségmunkahitelt Mozi műsorán.
A szinházi előadás este fél 8, a mozi előadások 5. 7
utalt ki az útügyi hatóság kezeihez. A hitelt két
és g órakor kezdődnek.
— Közmunkákat Írnak ki — Szombatrészletben folyósítják és azt a város csak közSzegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
helyen. Szombathelyről jelentik: A város
Franki Antal Szentgyörgy-tér (telefon 118), Zakár Sándor
munkákra, útépítésre fordíthatja.
Valéria-tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics-tér
— A szlnügyl bizottság ülése. A szinügyi pénzügyi bizottságának legutóbbi ülésén Új(telefon 793), Salgó Péter Mátyás-tér (telefon 296),
bizottság
dr. Gaál Endre kulturtanácsnok elnök- vári Ede helyettes polgármester beszámolt azokMoldvány Lajos Újszeged (telefon 846).
letével péntek délután ülést tartott, amelyen Andor ról az intézkedésekről, amelyeket a munkaZsiga igazgató bemutatta legközelebbi müsorterve- nélküliség enyhítése végett vett tervbe a tanács.
— Ujabb házkutatást tartottak Froreich zetét. A bizottság Wimmer Fülöp indítványára el- Hárommilliárdnégy százmillió kölcsönt kértek a
budapesti lakásán. Budapestről jelentik: Froreich határozta, hflgy javaslatot terjeszt a tanács elé Pénzintézeti Központtól a megindítandó közErnőt, az Egyedi-gyilkosság vádlottját csütörtökről a szinház fokozottabb támogatása ügyében. Javapéntekre virradó éjjel Sopronból Budapestre szál- solja, hogy a város vállalja el a szinház teljes fű- munkákra. A pénzügyi bizottság jóváhagyta a
lították. A budapesti rendőrség a soproni ügyész- tését, mint ahogyan a háború előtt is a várost ter- tanács indítványát, csak azt fűzte hozzá, bogy
ség megkeresésére pénteken délután ismét ház- helte ez a kiadás. A fűtés elvállalása természete- a városnak a kormány utján kérni kell a kölkutatást tartott Froreich Ernő Alkotmány-utca 10. sen nem érinti a pénzügyi bizottság által meg- csön visszafizetési határidejének egy évnél naszám alatti lakásán, de a házkutatás céljáról és szavazott ötezer aranykoronás szubvenciót. Átir a gyobb időben való megállapítását.
eredményéről nem adott ki jelentést a nyilvános- bizottság az állam rendőrséghez is és utalva a szinSzövetet, váaznat sfb. vásároljon részletság számára.
ház rossz üzletmenetére, kéri, hogy a jövőben ne fizetésre Fodor István cégné), Attila-u. 9. sz. 575
—. A tanács elismerése a szegedi tűzoltó- adjon ki a'rendőrség kabaréelőadásokra engedélyt.
— A ros«>£ Ukolai osztályzat miatt . . .
ságnak. A volt Európa-szálloda tetőtüzénél a tűzMegérkeztek a legújabb kész női és leányoltóság oly emberfeletti munkát végzett, amely a átmeneti és téli habátok. Mérték szerint is leg- Érdekes rágalmazási pör kerül szombaton a
törvényszék Pókay-tanácsa elé. MarkgráJ György
város hatóságának legteljesebb elismerését vivtaki.
A város tanácsa ez ügyben dr. Szendrey Jenő ta- szebb kiviíeiben legolcsóbb árban készíttetnek. vo!t félegyházai tanácsnok, a köztisztasági telep
153 vott igazgatója a vádlott, aki ellen az ügyésznácsnokot bizta meg, hogy Horváth parancsnok- Reminyini divatáruháza, főposta mellett.
nak, Kopasz tüzoltótisztnek és a testületnek el— A szeged—budapesti gyorsvonatok étkezökoség hivatalból üldözendő rágalmazás cimén
ismerését és megelégedését fejezze ki. Ugyancsak csljal. A hálókocsitársaság, a szegedi kereskedelmi és indított eljárást. Markgráf ugyanis még 1920-ban
elhatározta a tanács, hogy a hasznavehetetlen töm- iparkamara kezdeményezésére, tudvalevőleg ismét járat állítólag levelet irt a városi női felsőkeresa szeged—budapesti vonal gyorsvonatailőket kicserélik, hogy a tűzoltóság munkáját ily- étkezökocsikat
val. Ezeket a kocsikat a közönség minden jogos igékedelmi iskola igazgatójához, amelyben az egyik
módon is tökéletessé tegyék.
nyének kielégítésére berendezte, tekintettel azonban a
tanárra vonatkozólag azt irta, hogy bosszúból
— örmény összeesküvés Kemál pasa nagy rezsire, állandósítani csak abban az esetben bírja, adott rossz osztályzatot leányának. A tanár a
ellen. Konstantinápolyból jelentik: A török ha az utazó közönség látogatja. Ha ez nem történik levél tartalma miatt följelentette Markgráfot s
meg, egyáltalán nincs biztosítva az utazás e fontos
lapok jelentése szerint hat örmény ember ösz- kényelmi eszközének a szegedi vonalon való fenntartása. így kerül az érdekes ügy szombaton főtárgyaszeesküvést szítottak, amelynek célja Kemál
lásra.
pasa köztársasági elnök meggyilkolása volt. Az Tiz heti vagy b á r o m havi részletfizetésre
Orvosi boncköpenyek gyári áron Soósnál.
örmények állítólag Athénből jö tek és már el vásárolhat Fodor István cégnél, Attila-u. 9. sz. 575
is fogták őket. A rendőrség tagadja ezt a hirt,
a lapok azonban fentartják a jelentést.
— Teleki Pál Szegedre Jön. Teleki Pál gróf,
Szeged város első választókerületének nemzetgyűlési képviselője értesítette a főispánt, hogy hétfon háromnapos tartózkodásra Szegedre jön.
Politikai beszámolót ez alkalommal sem tart, csak
érintkezni kiván választóival. Valószínűleg megjelenik a szerdai közgyűlésen is, amelynek napirendje előtt a főispán átnyújtja Kiss Ferenc műszaki tanácsosnak a kormányzó kitüntetését.
Délvidéki Központi B a n k Rt. (Dugonicstér 11.) ei»o helyű betáblázásra kö csönöktt
folyósít kedvező feltételek mellett.
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— Fizet* . . . fizess . . . Kaptuk a kővetkező leve— Fokozatos felelősség a l a p j á n . A Hitfői
let: Igen tisztelt Szerkesztő uram t Ez a néhány sor,
Tivedis
amelynek közlésére tisztelettel felkérem, igen aktuális, R. Újság 1924 április 2-i számában
különösen aktuális financiális szempontból. Mélyen ,egy idizis kirül cimen egy cikk jelent meg,
zsebbevágó ügyről van szó. A Szeged szombat reggeli amelyet a szegedi járásbíróság egyik bírája
számában rögtön szemembe ötlött az iskolák fűtésére sértőnek tartott magára nézve és az igazságvonatkozó közleményük. Fiam délben hazaérve, azt az
felhatalmazására az ügyészség
étvágygerjesztőnek jóakarattal sem minősithető hirt ügyminiszter
szolgálta fel, hogy fűtési pótlék cimén 15 aranykoronát hivatalból üldözendő sajtó utján elkövetett
kell az iskolába befizetni és pedig oly módon, hogy
rágalmazás cimén eljárást indított. A törvényennek felét, 127.'oo koronát október 25-ig. Már most, szék Ligeti Jenőt, a lap felelős szerkesztőjét és
mélyen tisztelt Szerkesztő uram. én kisiparos lévén,
november 1-én üzletbért, lakbért, forgalmi adóátalányt Erdős Árpád hírlapírót, aki az inkriminált ügyfizetek, a kereseti adónak oly összege fenyeget, amelyet ben riportozott, helyezte vád alá, de a nyomozás
úgyszólván még látni sem volt alkalmam, ezenkívül be során a cikk szerzőjit kétsigtetenűl megállapítani
kell fizetnem fiamért az 5o aranykoronás tandíj első nem sikerilt. A törvényszék Vild-tanácsa által
most esedékes részét, ráadásul fizessek még 127.5oo
koronát fűtési pótlék cimén! És mindez az állam fene- tegnap lefolytatott főtárgyaláson Erdős elismerte,
ketlen, telhetetlen zsebében tűnik el. E fizetési köte- hogy jegyzeteket készített a szóbanforgó ügyben,
lezettség alól senki felmentést nem nyer, még a hadi- de hogy a cikket — amelynek kézirata a nyomözvegyek, nyugdijasok, vagy rokkantak gyermekei sem.
dából eltűnt — ő irta volna, azt tagadta. Ligeti
Legyen szabad a kővetkező kis számítást eszközölnöm :
Ha mindegyik gyerek egy darab fát visz magával, már Jenő kijelentette, hogy az inkriminált cikk megösszegyűl az osztály Eo tanulója után 5o darab és jelenésekor nem is volt Szegeden és az abban
ezzel egész nyugodtan lehet egy délelőtt fagyoskodni, foglaltakról egyáltalán nem volt tudomása. A
különösen akkor, ha az embert vigasztalja az a tudat, bizonyítás kiegészítését kérte abban az irányban,
hogy ez a kis meggebedés nem kerül 15 arany-, azaz
255.000 papirkoronájába. Az a fűtés, amit egy olyan hogy a szerző személye kitsigtelenül megállahatalmas teremben csinálnak, úgyis csak arra jó, hogy pítható legyen. A törvényszék a bizonyítás kia gyerekek az udvarra kihajtva, - megbetegedjenek. Azon egészítését nem rendelte el és a fokozatos felea 12,75o.ooo koronán, amely egy ilyen osztályban össze- lősség alapján Ligetit kitheti fogházra is egygyűl, nem ennyi fát lehet ám venni I De nem ám, hanem lényegesen többet. Mondta a fiam, hogy e fel- millió korona pinzbüntetisre itilte. Erdős Árpáháborító fizetési kötelezettség kihirdetése az egész dot — akinek tagadásával szemben bizonyíték
osztály felzúdulásával találkozott. Kissé elővigyázato- nem merüli fel — a törvényszék felmentette.
sabb is lehetne a félve tisztelt kormányzat I Lassankint
Az ügyész a büntetés súlyosbításáért és Erdős
az emberek türelme is elfogy, miként a kabinet tagjiinak száma. Nem lehet a húrt a végsőkig feszíteni, felmentése miatt, Ligeti az elitélés miatt felebmert akkor az elszakad és ez az elszakadás mindig bez'ek.
bizonyos rezonanciával jár. Ez a kis hangzavar a tenger mélységénél mélyebben tisztelt kormányzat magas
— Olaszországnak ítélték oda a miramárei
füléig is el fog jutni és kissé kellemetlen is lesz az kastélyt. Rómából jelentik: Az olasz kormány
.egységes* hangokhoz szokott kormányfüleknek. A köz- nyomban azután, hogy csapatai Triesztbe bevonullést hálásan köszöni Egy olvasó.
tak, állami tulajdonná nyilvánította a fantasztikus
Helyazüke miatt minden elfogadható áron részletre pompával berendezett gyönyörű miramárei kastélyt,
is elad olajfestményeket Engel Lajos mükereskedése. íoo amely valamikor néhai Miksa császáré volt, majd
U J I t á s l Fodor István cégnél, A'tiia-u. 9. sz. később Erzsébet királyné birtokába jutott. A tulaja. minden kispénzű ember is elegánsan kiöltöz- donjog a foglalás ellenére is vitás maradt, mert
betik, mert nem kell milliókat kifizetni kész- az osztrák kormány jogtalannak jelentette ki a
jóvátételi bizottsághoz küldött beadványában a
pénzben, hanem részletre is vásárolhat.
575 foglalást. A bizottság most tárgyalta az ügyet és
G á z v e z e t é k é t , gázfőzöjét tisztittassa Havasnál, Fodor-utca 2. Telefon 17—79.
623
„ J ó k a i a l b u m "-át i n g y e n k a p j a karácsonyi
ajándékul, ha előfizet a Pesli Naplóra, vagy
megveszi naponta az utcai árusitónál
Előfizetéseset: Szalay Kölcsey-u. 5. veez fel.
sa

ugy döntött, hogy a kastélyt egész berendezésével
Olaszországnak itélte meg, mindössze néhány
bútordarabot adnak Ausztriának, hogy valami
emlékkép maradjon.
M f i i p a r l uri- és hálószoba
Spi zer, Margit-u. 12.

SZÉCHENYI

Telefon 16-33.

mOZi

olcsón

eladó,
423

Telefon 16-33.

Október 25. és 26-án, szombaton és vasárnap

EMIL

JANNINGS
főszereplésével:

Q u o W a d í s ?
Sienkievitz világhírű regénye 10 felvonásban.

Teljesen u j feldolgozási
Előadások kezdete: Hétköznap 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

LEGJOBB

Korondi- és
Lichtmann-

%
%

CIPŐK

Kölcsey-u. 3.
Royal-ízá'lóépülat

— A paprikakikészitők ülése. A paprikakikészitők vasárnap délután gyűlést tartanak az alsóvárosi népkörben a földmivelésügyi minisztérium
paprikaankétjával kapcsolatban. A gyűlésen állítják össze azokat a kívánságokat, amelyeket az
ankéton a földmivelésügyi miniszter elé kívánnak
terjeszteni.
H e r m á n L i p ó t három olajfestménye alkalmi
áron eladó Szalaynál, Kölcsey-u. 5.
021
L e g s z e b b n ö l , f é r f i fehérnemüeket gyári
árban *eszit Soós Lajos, Oroszlán-utca 2. 192

nyi János
4 I1 B á r ázongorae
tje
(Endrényi)
m

Szinház. & ff
Huwész&tl/
A szinház beti műsora.
Szombat délután, ifjúsági előadás: Traviata, opera,
— Este: Kurucfurfang, népszinmü. Premierbérlet A 8.
Vasárnap délután : Árvácska, operett. — Este: Kurucfurfang, népszinmü. Premierbérlet B 7. sz.
* Troubadour. Az idei szezonban pénteken
este játszották először a Troubadourt, természetesen az uj operatársulat tagjaival. Ezúttal a nézőtér is biztató látványt nyújtott. A Verdi-operáknak
még mindig jut bőven a külső sikerből, mert az
elévülhetetlen, fülbemászó melódiák s a nagy
páthosszal kivágott magas C-ék megtalálják az
utat a közönség tetszéséhez. Az előadás, mint
általában az idén eddig minden operaelőadás, sok
készültséget, csüggedést nem ismerő előretörést, szemléletességet mutatott. A rendezésben volt összhang,
ezt készséggel minden előadásról el kell ismernünk.
Leonorát Vass Manci énekelte biztos muzikalitással, egyre fejlődő technikával. Az ábrázolása kissé
küzd a kezdet nehézségei vei. A drámai felbuzdulásnak
mozaikszerű töredezettsége nem adta a játéknak a
simán felvezető, lineáris egyenletességet. Kertész
jól, szépen énekelt, habár hangulatából indiszpoziciót éreztünk ki. A pianóinak az erős crescendóba való fokozásánál megkülönböztetett színárnyalatokat mutat, amelyeket azonban ezúttal nem
kisért a megfelelő játéknak párhuzamosan haladó
lendületével. Ugyanebbe a hibába esett Zitta Emma
is, akinél enyhitő körülmény, hogy ifjúsága nem
tudta beleélni magát az agg cigányasszony nehéz
járású szerepébe. A kor mozgékonysága elragadta,
ez azonban olyan mulasztás, amelyet az idő és a
tapasztalat kiküszöböl. Énekével szép sikere volt
és itt megüzenjük neki, amit Spalanzaui mester
súgott Olympianak: „Küzd le lámpalázad, gyermekem". Sugár,
mint Luna gróf, keményen
fogta az együttest. A közönség szívesen fogadta és különösen a második
felvonásban
őszinte tapsokkal jutalmazta. Tetszésnyilvánításban bőven volt része valamennyi szereplőnek és
Kertész Vilmosnak a strettát, régi tradíciókhoz
hiven, a függöny előtt el kellett ismételnie. A filharmonikusok részvételével szép munkát végzett
a zenekar, valamint Andor Zsigát szintén dicséret illeti.
I. v.
* Ma este alltja fel a szinház Bokor Józsaf
Karacfnrfang ciattl énekes es táncos síinmBvet.
A kuruc dalokkal és nemzeti táncokkal átszőtt, irodalmi
pályázaton első dijjal kitüntetett darab főszerepeit Faith
üiza, Eőry Erzsébet, Lengyel Giza, Egyed Lenke, Uti
Giza, Oláh Ferenc, Harsápyi Miklós, Harczeg Vilmos,
Delly Ferenc és Kristóf Ferenc Jáíszák.
* Ma délután Ifjúsági előadásul a Traviata opera
kerül szinre délután 3 órai kezdettel. Főszereplők:
Vass Manci, Kertész Vilmos, Lendvai Andor.
* A Szibéria szorgos előkészületei egyformán foglalkoztatják az opeiaegyültest és a szinház technikai
személyzetét. Az igazgatóság, mint más alkalommal,
ugy most is teljes igyekezetével arra törekszik, hogy a
nagy olasz mester e minden verisztikus és modern
volta mellett is dallamos operáját teljesen világvárosi
előadásban hozza szinre. A zenei rész betanításának
fáradságos munkáját Andor igazgató személyesen végezi. A darab színpadi rendezése pedig Sugár Frigyesnek legnagyobb ambícióját képezi. Kettőjük személye és az elsőrendű szereposztás garancia arra,
hogy a Szibéria szerdai bemutatója a reneszánszát
élő szegedi színház egyik legszebb teljesítménye tesz.
* A Talfnn-t, Lengyel Menyhárt drámáját, Európa
minden drámai színházának nfisordarabját kedden
vendégsze eplővel t'iztc előadásra az igazgatóság.
Kerner Ilona szerepében Gárdos Kornélia a Renaissanse
és Madácli szinhu/ak és Kcinhard berlici színházainak
volt ta^ja lép fel. Gárdos Kornéliában a fiatal színész
Generáció egyik legszebb eredményeket elért drámai
hősnőjét togja megismerni a szegedi közönség.
* Vasárnap délntán a szezon legnagyobb sikerű
opereitnjdons'ga, az Árvácska kerül szinre mérsékelt
helyárakkal.
Heiui^

^ B O W Y I N ^

hajfesték

otthoni

használatra,

kisebb javításokra, bajiaz és szakáll festene olc3Ón
618

kapható
Q Q F F d f t M f t t
női fúrási üzletében KJlay A'bert-ut?
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SZEGED

1924 október 17.

ÉKSZEREK

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

Kun Jenő
ékszerész és órásnál

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
m

Villamos f e l s z e r e l é s i
anyagok kicsinyben és nagyban,

99

.TUNGSRAM* és „VERTEX* gyártmányok a legversenyképesebb árakon, minőségileg a legjobbat

FONYÓ

SOMA

világítási üzletében szerezheti be, Kölcsey-utca 4.

hölgyek arcáról, karjáról végleg kiirtja felelősséggel

POLLÁK SAROLTA Budapest, Andrássy-ut 38
(Pirlil Áruházzal szemben).

T8

- M l r a c l e " hajeltávolitószer szétküldése utasítással. Szépségápolás. Szemölesirtás.
(Kérjen prospektust.)

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

tt\
016

j

Vllághlrfi Schroll-siffono'-, paplanlepedő cretonok Soós Lajosnál, Oroszlán-uica 2.
i82
Mii legalacsonyabb (1.), legmaga^bb (U.)
ét láróárlolmunok (111.)

I
A Scheinberger és Popper-cég jelentése az Orion! bőrgyár áruiról. Fekete box kvadrátonkint 21.483-36.630,
f színes box 23.481—42.180, fekete zerge 11.100—17.760,
Szegedi piaci árak.
Gabonafélék. (Agrária Kereskedelmi Rt.-cég jelentése.) ; színes zerge 13320—24.420, fekete bélésbőr 8.880—
.
.
, butorBuza 44o—45o.ooo, rozs 42o—425.ooo, árpa 38o— ; 16.65U, szattyánbőr kg.-kint
.
, fekete barkás juhzerge 7220—
39o.coo, szemes tengeri 36o—39o.ooo, zab 36o— I bőr —.
14.990, kyps boksz fekete 14.400-24.980 kvadráton37o.ooo, buzakorpa 22o—23o.ooo.
.
, Disznóbőr
őrlemények. (Back Bernát Fiai gőzmalom jelentése.) > kint, szines barkás juhzerge
.
, fekete tehénbőr barkás és sima kilo0 liszt dupla g 8o5.ooo, U liszt szimpla 785.ooo, l-es S —.
765.000, 3-as 73o.ooof 4-es 71o.ooo, 5-ős 69o.ooo, ' gramonkint 127.650-188.700, vikszos tehénbőr barkás
6-os 65o.ooo, 7-es 56o.ooo, 7»/*-es 445 ooo, rozsliszt j és sima 166.500 -205.350, cseres szattyán 66.60 J—
« 111.000, fekete huzóbőr 127.650, natúr huzóbőr 149 8 5 a
0-ás 75o.ooo, l-es 660.000, Il-es 52o.ooo korona.
Államilag plombázott édesnemes paprika, válogatott, ! fekete blank 109.890, natúr blank 127.650, blank
valóban édes áru kg.-ja 5o.ooo, államilag plombázott ? has. fekete 72.150, natúr blank has. 83.250, vache
édesnemes paprika, kereskedelmi áru 45.ooo, félédes í croupon 73.830 - 94.160. bivaly crupon 55.000-61.000.
vache has 34.240—48.150, vache nyak 32.100-55.640,
32.000, I. rendű rózsa 22.ooo, 11. rendű 19.ooo, IIL
bivaly has 27.750, borjú pofa 27.750, lóláb 23.000.
rendű 15.ooo, hüvelyes paprika, füzérje 3o—4o.ooo K.

Kereskedelmi és ipari hirek.

Takarmányfélék. (Szenesi Ferenc-cég jelentése.) Széna
laza 12o—180.000, préselt széna 16o—2oo.ooo, alomszalma 5o—7o.ooo, takarmányszalma 7o—80.000, here
2oo—24o.ooo.
Hus- és zsirárak. Marhahús I. tendü 3l, II. rendű 28,
III. rendű 21, marha velőscsont 5, borjúhús I. rendű
38, II. rendű 34, III. rendű 28, sertéskaraj 38, sertéscomb 36, sertésoldalas 32, sertés fej-láb 20, szalonna
zsirnak 40, háj 42, zsir 42, tepertő 38, füstölt szalonna
42, abált szalonna 4#, csemege szalonna 43. pörkölt
szalonna 41, paprikás szalonna 43, debreceni I. rendű
56, II rendű 50, kolbász marhahúsból 26, friss kolbász
sütni való —, füstölt oldalas nyersen — ezer.
Tégla. (Szegedi Téglagyár Társulat jelentése.) Géptégla nagyméretű 7oo, kisméretű 62o, I. oszt. nagyméretű fali 680, I. oszt. kisméretű fali S80, II. oszt
nagyméretű fali 62o, II. oszt kisméretű fali 52o ezer.
Cserép. Hornyolt cserép 145o, gép hódfarkú 85o, kézi
hódfarkú 52o ezer. Forgalmiadó beszámítandó.

Londonban emelkedik a magyar kölcsön
árfolyama. Londonból jelentik: A magyar kölcsön árfolyamának erős emelkedése az itteni
tőzsdén tovább tart. A tegnapi árfolyama 90.25
volt és igy jelentékenyen túlhaladta az eredeti
kibocsdjtdsi árfolyamát. A lapok szerint ez az
árfolyamemelkedés annak a nagy bizalomnak
a bizonyi éka, amelyet az angol pénzügyi kőrők
a migyar újjáépítés sikerébe vetnek.

TŐZSDE

Az aranykorona mai árfolyama a hivatalos dollár*
kurzuson átszámítva 15485.29.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai.
Valuták: Hollanc forint 29865 -30120, Dinár 1077 1098, Lei 427-436 Belga frank 3661-3691, Q*q
Építőanyagok. (Vértes Miksa-cég jelentése.)
korona 13070-13210, Nurrég koron* 10780-10965,
Mész
M á k Nyerges! Beremendi Román
Angol fem 3420ÖO S46000, Lka 3305-3340, Uoüw
szénnel égetve
p o r t l a n d c e m e n t cement
76149-76700, Francia frank 4002- 4032, Szokol
transitó ab gyár 54593 92800 85000 90C0Ű 55006
2261-2280, Lova 547- 555, Svéd toroas 20185ÍOOO kg.-tól felfelé 97200 143400 —
— —
20345, 'Jnstiák korona 108.13-108.70, Svájci frank
100-1000 kg.-ig 111700 150600
—
— —
14665-14810 pán*.
kg.-ként
1280 1800 —
— —
Devizák-, imsterdam 30165-30320, Beigrád 1097 ab raktár
—
—
—
— 102000
1103, Bukarest 432-437, Brüssel 3691 3711, ftopaaCement, beton. (Schachtitz József-cég jelentése.) Fedélaága 13270-13345. krisatiánia 10980-11040, Loelo*
cserép szürke, darabja 15b0, szinesdarabja 1650 gerinc- 345000—347000, Milánó 3325-3345, Nawyork 76643cserép szürke, darabja 5000, színes 6100, egyszínű
77040, Páris 4032—4032, «T*gf 2281-2293, Szófia
cementlap m*-e. drb 1800, többszínű vagy mintás 2200—
557 -561,
Stockaoia
20435 - 20545, Mflc« 108.102600 korona. Müpala, asbest pala darabja 5000 ko108.70 itlricb 14765-54840.
rona. Az árak a forgalmi adó külön felszámításával
Zürichi tőzsde. Nyitás 1 Páris
27.17, kondás
értendők.
2338,
HswyarJí 519.87, Milacá 22.60.
HollauúU
(Landesberg-cég jelentése.) Cementlap egyszínű m.204.80, Berlin O.OOOOOOOJŰ12362, Bécs 0.00731/,, Szóöie
kint 55,000, kétszinü 65.ooo, háromszínű 7o.ooo. Mo3.77'/, fr»rAgs 15.47'/!, timaat« s 0.0068, (takarasl
zaik lapok m.-kint 75.ooo, kétszinü 85.ooo, háromszínű
2.95, tíclgráa 7.37'/„ Varsó 0.0000100.
9o.ooo korona.
Mriifit tárlat 1 Pirit 27.15, Booduu 2337, SswVasáruk. (Ottovay Károly Fiai-cég jelentése.) Rudvas jrork 519.75, Milánó 22.59, Hollandia 204 30, Bertta
1 kg. aiapára 5850, abroncsvas 1 kg. alapára 7060,
0.GC0C0000012350, Bécs 01)07325, Szófia 3 77'/,, Prágc
finom vaslemez 1 kg. alapára 8500, horgonyozott vas15.47'/,> B&dapssl
0.0068, á r a m , 2.92'/., Belgrád
lemez 1 kg. alapára 12.400 korona.
7.42'/j, Varsó 0.00001CQV,.
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APROHIRDETESEK

Tarménvtózsda. Az amerikai hatás alatt pénteken
Helyiség:
gyengébb volt a terménytőzsde irányzata. Buza 25oo,
Száraz raktárak kiadók.
rozs 55oo koronával olcsóbbodott. A forgalom csenTudakozódni dr. Bodnár
des volt.
Géza, Horváth MihályHivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
Ebben a rovatban egy 10 szavas hirdetés 2OOO k o r o n á b a
4550—4600, egyéb 4525-4575, 78 kg.-os tiszavidéki
kerül. Tiz szónál nagyobb hirdetés 20 szóig 4000 korona és utca 9.
minden további megkezdett 10 szó további 2000 korona. Apróhir- : Berendezett iroda kiadó.
buza 4625- 4675, egyéb 4600-4650, rozs 4400detéseket a .Szeged" kiadóhivatala (Deák Ferenc-utca 2) fogad eL
Horváth Mihály-u. 9, I.
4425, takarmányárpa 4000—4200, sörárpa 4800-5200,
röhlrc
Jeligés hirdetés 1000 koronával drágább. Az apróhtrdetézab 3900-4050, 'enarri 3700—3800, repce 6500-6700,
; em. 6.
_
korpa 2250 23(0.
' Keresek kis világos üzletIrányzat. Kedvezően alakult a pénteki tőzsde IrányI helyiséget lelépéssel. .KöApróhirdetéseket a Festékkereskedő segéd tel- tődé" jeligére a kiadózata, eleinte jól tartottnak mutatkozott A tőzsdeidő
jes jártassággal biró, felkésőbbi folyamán a véleménye* vásárlásokra tovább
' adóhivatalba.
SZEOED
vétetik. Cim: Hirsch Testszilárdult. A pénteki prolongációs nap által felszínre
és még két szegedi lap részére
Istállót keresek a Belvárosvéreknél.
Hl
szóig
8000
koronáért
(jeligéhozott darabokat is könnyen fel tudta venni a piac,
' ban vagy lefelé. Berliyivel 9000) elfogadnak Magyar
söt itt-ott árnyereség mutatkozott. A forgalom mindHirdető Iroda, Iskola-utca 2U és
Könyvelönő kereskedelmi
körut 26, Mecher.
végig élénk volt és a prolongációt simán intézték el
az alábbi gyűjtőhelyek: Sajtóvégzettséggel, gyakorlattal
pavillon Dugonics-tér, Sajtópaöt százalékkal, sok esetben annál is alacsonyabb prokerestetik. — Ajánlatokat
Ingatlan:
villon nagy áiíézi kútnál, Nemlongációs árfolyamon.
zeti Sajtóvállalat Kárász-utca 3.,
igény megjelöléssel J„ SzorFerencvárosi sertésvásár. Nyiltvásári maradvány
Thália könyvkereskedés Kárász| Háztelek a fináncia mellett
galmas 15o" jeligére.
u. <1., özv. Schwarz Jakabné
62o, érkezett 74, eladatott 1)5 darab. Zárt vásári ma
eladó. Modern lakás uj ház:
radvány 138, érkezett 19, eladatott .'.3 darab."" Árik:
^"ffin^^cteny®
ban kiadó. Közelebbit SeLak&Bi
(J
r»R
<
V
7
„
„
I
.
A
.
I
C
W
I
!
qpnanyrozsae
ozecnenyi
Könnyű 26.5oo—27.ooo, nehéz 26.5oo—28.5oo korona.
tér 3., Barna Béla dohánytőzsde
bestyén műépítésznél, FoSzéchenyi-tér 9., Lázár Lajos
Két szoba mellékhelyisédor-u.
31. Telefon 501.-1
kö nyvkereskedése Feketesas-u.
A szerkesztésért ideiglenesen felelős: FRANK JOZSBF.
gekkel,
jószágtartással,
17., Nagy
ágy Mihály könyvkereskefeisdttutajdonos i Uéímagyarorsitg Hirlap- és Nyot;x*konyhakerttel kiadó. Sodése Takaréktár-utca 1., özv.
Házasság:
vállalat
ráflír fc-1
~Fischer Miksáné dóhánytózsde
mogyi-telep 958, algyői
Ta»aréktár-u. 8., Közúti hídfői
Nyomatott a Délmagvarország Hirlap- és NyernieHázasságokat szolid alavámháznál.
2
dohánytőzsde, Hungária Antiquávillalat R.-T. könyvnyomdájában Szeged.
pon, biztos sikerrel, gyorrium Batthvány-u. 2., Quttmann
és Leipnicker faszerüzlet BolBútorozott lakást ; san a legnagyobb titokdogasszony-sugárut 1. szám a.
tartás mellett
közvetít.
Küiönbejáratu, szépen bú.Herkules" uri körökben
Az alábbi jeligés levelek a
torozott szobát keresek
jól bevezetett iroda. Szekiadóhivatalban átvehetők:
Belvárosban elsejére. Cim
ged. Iskola-u. 32.
5
.Zsidó medika', .Szorgabemondható 16—34. telelom és jövő*, .Fűszeres",
Bútor:
fonon.
-L
„Erdély", .Textil 150',
.Főtisztviselő*,
„MademoiBútorozott
szoba
ÚjszegeNagy,
háromajtós előünnepélyes megnyitása
selle", „Temesvár", .Hálás
den szerényebb igényűnek
szobaszekrény olcsón
leszek*, .Tanárnő", .Zonazonnal kiadó. Balfasor
.Newyorknál, Dugonicsgora".
29. szám.
2 tér 12.
-2
Két
ágy
éjjeliszekrényekÁllást keresi
Keresünk diszkrét különkel, sodronnyal, madrabejáratu bútorozott szobát
Utána a postagalambröptetó versenyben
cokkal olcsón .Newyork",
Rövidáru kereskedősegéd
a város bármely részén.
Dugonics-tér 12. m > -2
szereplő galanbok feleresztése.
állást keres. Levelet „Pra
„Sürgős 4" jeligére.
xis. jeligére a kiadóba.-4
Csinos, modern uriszoba
V a s á r n a p délelőtt 9 órakor ismét
Küiönbejáratu bútorozott
Nagyobb gyermekek mellé
berendezés eladó. Megbíszoba kiadó. Szücs-utca
elmegy végzett gondozónő
zott: .Newyork" értékesítő
10,
emelet
bal.
nov. l-re nappalra. ÉrdekDugonics-tér 12.
-2
lődni .Gondozónő" jelés lOórátólkezdveavidékenfeleresztett postaTanulót keres:
igére a kiadóba.
Kereslet:
galambok berepülése a huszárlaktanyába.
Kellős könyvelésben járMübutor asztalostanoncnak
Jókarban lévő, 3 0 métertas tisztviselő könyvelési
A kiállítás hétfő estig naponta reggel 8 tói
fiút felveszek. — Heimann
mázsa terhelésre alkalmas
munkát vállal. Megkereesti 6-ig nyitva
Endre
műbútorasztalos,
féderes stráfkocsit megsést .Méglegképes" jelBástya-utca 19, Kultúrpalovételre keresek. — Frey
Belépődii 5000 kor. a vigalmi adóval együtt.
igéig
2
tával szemben.
-6
Mór, Kossuth Lajos-sugárTöbb évi irodai gyakorlatut
21.
-2
Tanoncok
fizetéssel
felvétal biró leány állást keres.
Értesítem a t. hölgyközönséget, hogy
V»»ákat, arany és ezüsttetnek bádogos, vízvezeték
Szives megkeresések . K o nemüeket keres .Newyork"
és csatornázási szakmára.
m o l y " jeligére e lap kiértékesítő, Dugonics - tér
Fekete Nándor, Kossuth
adóhivataléhoz kéretik. 12;
Lajos-sugárut 23. Telefon
Keresek megvételre egy
Állást n y e r :
10-72.
8—to hetes farkas vagy
Iritz Józsefné, Kelemen-utca 11,1. em.
foxlerrier kölyökkutyát. —
Több évi gyakorlattal biró
Ipari m u n k a :
Elsőrendű munkai
325 Szolid árak! varrólány és tanulólányok
Ajánlatokat .Kölyökkutya"
Egyedül Lusteiner (Koronajeligére a kiadóba.
felvétetek. Iritz Rezsóné,
utca 15. szám) talpal cipőSomogyi-u. 12.
-2
g
Kínálat:
ket németországi ragasztással. Jobb és kényelmedósa folytán olcsóbb
U M f f m ^ i M M Á
Zománcedények gyönyörű
sebb a szegezett vagy varválasztékban Szántó Jórott talpnál és teljesen vízzsef áruházában, hatósági
női fodrász üzletében KÁLLAY ALBERT-UTCA.
hatlan.
1
felvétetik.
huscsarnok mellett kapDélmagyarország-nyomda
Ékszerek és óiák javitása
hatólr
7
Pefőfi
Séndor-sugarut
1.
Bi. 12
olcsón, jól Kölcsey 2, GásLU.OJU korona 1 kiló csemeés v i d é k e n
pár Ferenc.
-20
gevaj 1 Kapható a Püspökbazár mögötti .Kossuth"
Kereskedösegéd, aki a kiLegszebb
kaptafák
és
sámrakatrendezéshez is ért és
élelmiszerüzletben.
-1
fák
Vörösnél
szerezhetők
kiszolgálóleányok jó fizeCsipke
(Hetscherii)
passibe. Debreceni-utca 26. 14
téssel felvétetnek a Párisi
rozva, szavatolt tiszta mifolvP<!7 R & T l f k s z t v a r k a p a p l ' és
Nagy
Áruházban.
2
nőségben csak még e héten
Órát,
ékszert javit, ékszeleiyesz M A I I U p a p l r n e m U g y & r r . t.
hapható Róka-utca 6. Terek és órák legolcsóbban
BUDAPEST, VII., Gizella-ut 19. Tel. József 92-61.
13—33
lefon 14-18. Rendeleseket
C s ű r i órásnál, Kárászházhjz is szállítok.
1
19
a SZEGED telefonszáma. utca.
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NAGYBAN I
KICSINYBEN 1

Mindenszentig kaphatók a
divatszinü modern 12o ooo
koronás filckalapok. Bársonykalapokat szépen átalakít és férfi kalapokat
vasal Neémann. Dugonicsutca 28, Felsőváros.
2
Valódi Szegedvidéki rózsaburgonya kapható Bokor
János cégnél, Valéria-tér
sarok.
2
Friss kóser libazsír kapható. Nagy és Eichner,
Kölcsey-u. 3.
Kivalóan szép rózsaburgonya Szuliknál, Vidrautca K.
2

S

Baromfi, házinyúl
ésgalambkiálliíás

ma d. e. 10 órakor a Korzó
Mozi nyári helyiségében.

postagalambverseny

röptetés

Különfélék:
Egy sötétszürke fériiöltöny
magas termetre eladó. —
Bercsényi u. 5|b, II. emelet
3. sz.
L;
1
Hasznait zsindely eladó.
Zerge-utca 91
Kiárusítás. Kerti bútorok,
I utazókosarak és minden
i kosáráruk a legolcsóbb
áron kiárusittatnak. Ugyanazon helyiség lakással mel
lékhelyiséggel
november
l-re átadó. Újhelyi kosár fonóda, Iskola-utca 18 3
.Newyork" Dugonics-tér
12. Bútorok, szőnyegek,
zongorák, disz. és műtárgyak, ékszerek, ruhaneműek és mindennemű ingóságok értékesítő és beBzerzési helye.
-2
Egy ebédlő-csillár és egy
uj fehér szekrény eladó.
Bocskay-utca 7.
-2
Eladó fehér gyermek vaságy, férfiruhák, télikabát.
Polgár-utca 20, emelet. -2
Cimbalom, ingaóra, gázsparherdt, 2 gázrezsó olcsón .Newyork"-nál, Dugonics-tér 12.
-2
Egy modern fekete tölgyiróasztal eladó. Agráriabank, Klauzál-tér 5.

női é s g y e r m e k r u h a
d i v a t t e r m e i nyitottam.

Henna hajfestés L X

áron készül

^

n o t t m a n n e

K i f u t é f iu

Utazót

heluiképviselőkeí

Sajtkülönlegesség!
Ementháli, félementháti, gróji, itmici, eidami, kastély,
kaposvbigyi, óvári, mohácsi, rábaközi csemege sajt o k , továbbá répcelaki, pécsi, mohácsi és szalon
t r a p p i s t á k , romadour, döripusztai, pálpusztai

csemege-vaj, j u h t u r ó és mindenféle
halkonzervek állandó nagy

Breidernél,
OLCSÓ ÁRAK I

cégnél,
István-tér 12. Telefon 126.

9 ÜESZLETFIZEfESRE SZEGED

OLCSÓ ARAK!

Ajánlatok „B" jeligére a kiadóba kéretnek.
>

Bach Jenő és Testvére
a szegedi légszesz-koksz ki árólagos elárusitóinál, Szent

raktára

i r o d a i foglaSkozást
n y e r h e t kis fizetéssel.

N y o m t a t v á n y á n Keszii! tesse a Délmagyarorszóa
. Hírlap- és Nyomdavó'lalai
! rí.-nál, Szeged, Petőfi S.sugárut I. Telefon 16—34.

legolcsóbban
kapható

légszesz

Horváth Mihály-utca 7.

B-listás nyugdíjas
tisztviselő

1

Üvegfal irodák elválasztására, tizedes mázsa, zsákok eladók. Jankovichutca 14.
3
Uj gummiköpeny, női kalapuzletállvány eladó.,Vidra-utca 3, élelmiszerüzlet.
Szmirna szalongarnitura,
mahagóni háló, komplett
ebédlő, csinos sezlon, trimo tükörrel, 6 b r és 6
ebédlőszék, uj modern agy,
mokett dívány, storok, 2
plüss fotel olcsón ,Newyork"-nál, Dugonics - tér
12.
-2
Két drb. 9—lo hónapos
süldőt elcserélek 2o q
csöves tengeriért. Tisza
Lajos-körut 15.
Haszná[t, jókarban lévő
takaréktűzhely (sparhert)
olcsón eladó. Szivárváoyutca 23

SIRAD
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Értesítés!

angol uri szabó-

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

3
•
C

en

7

h o l w o v 4 o m

S- S ives pártfogását kérem továbbra

a i a i i e i y e z i c l l l « » & • is a nagyérdemű közönségnek
Tisztelettel TEMESVÁRI 1 Ó Z S E F angol uri szabó.

