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tam, hogy a demokrata helyett a magyaros puszpáng fájt ?
népies-1 alkalmazzuk, — felelte nagyatádi Szabó
— Majd éppen nekem nincs. Hiszen csakis
Tizenkét pontja volt a márciusi ifjúságnak I tvár, úgyis mint nyelvésj, aki a p? rlaicent- az van.
— Aztán ki tudja ezt maga fúrni ?
ezernyolcszáznfgyvennyolcban és abban a tizen- ben is több izben tiltakozott már az ellen, hogy
két pontban elfért minden, amit az akkori ma- a kisgazdát ptrmlnak nevezzek.
— Hát ki tudná, ha én nem? Hiizen az a
gyar nemzet kivánt. A kisgazda nemzetnek ezerNos, mi nagyon helyesnek tartjuk, hogy azt legfőbb tudományom.
kilencszázhuszonnégyben tizenhat pontja van és a politikát, amiben most megegyezlek Bethlen
— Aztán szép rézbillentyüket is tud beleez valóban nem sok, tekintve azt, hogy ezer- István és nagyaádi Szabó István, nem demo- illeszteni ?
nyolcszáznegyvennyolc óta hetvenhat év telt el kratikus, hanem népies politikának nevezik.
— Hit ez meg már micsoda beszéd ? Hiszen
és azóta a világ többi nációinak igen megnőttek Mert sehol Pumpában, söt még a kutyafejű ahhoz értek csak igazán.
az igényei. Mert éppen ma olvassuk például, tatárok kőit te fogadnák el demokratikus poElmegy az úpán egy hét múlva a puszpánghogy valahol Belső Ázsia pusztáin az esküdt- litikának azt a politikát, amelyből hiányzik az furulyáért. Fö'veszi, nézegeti, megctóvá'ja a
bíróság bevezetését követeli a karakirgizek tár- általános választójog, a szobadsajtó, a köz-fejét:
sadalma, amely minálunk meglehetősen isme- teherviselés, a jogegyenlőség és amelynek vezér- — De ember, hiszen ez nem puszpáng-fa.
retlen társadalom, még legtöbbet a műveltebb motivuma a kisüst. Ez valóban nem az a de— No azt az egyet el te szett találni, mert
kisgazda-körök tudnak róla, írért azok még mokratikus poitika, amelyet Bethlen István puszpáng-fának csakugyan nem puszpáng fa.
szokták emlegetni a kutyofejtl tatárok-at. (Igaz,Qenlben felkOszOn'ö t, ez „népiét" politika,
— De hát nincsenek raj'a rézbillentyük se.
hogy a Fináncot és a végrehajtót is ehbez az amelyet azonban még népiesebbé lehetne tenni,
— Angyal szólt az úrból, mert rézbillen yük
emberfajhoz számítják.)
ha puszpángfurulya-polltikának neveznének el.
csakugyan ninc enek rajta.
Ismerik a kegyelmes urak a puszpáng— No jól van, de hát ez ki sincs fúrva.
Ér hető volna és nem volna lu'zásnak mondható, ha a kisgazda nemzet is felbuzdult volna furulya történeté ? Ha meghal'gatják, ugy meg— No ebben az egyben tökéletesen igaza
a kutyafejű tatárok példáján és valamivel többet örülnek neki, hogy mindjárt festetnek egy van, mert csakugyan nincs kifúrva.
kivánna ezerkilencszázhuszonnégyben Bethlen puízpátig-fu ulyát schildnek az egységet párt
— De a kutya-teremtésit neki, akkor eiea
István nagy urunktól, a vérünkből való vérből, kapuja fölé.
nem is Ievet furulyázni I
mint amennyit kivánt ezernyoicszáznegyvenElmegy az ispán a falusi bognárhoz és meg— Hát azt az e* yet nem áiitom, meri furunyolcban Metternich hercegtől, a gyűlölködő kérdezi töle, hogy ludna-e neki egy furulyát lyázni csakugyan nem lehet rajta.
6s gyűlölt idegentől, fajunknak halálos ellen- csinálni ?
Hát ilye.i puszpáng furu'ya nemzetünk Istségétől. Nem lehetne csodálni, ha a magyar
— Hát hogyne tudnék ? Hiszen az nekem vánjainak most inaugurált népies politikája.
nemzet, amely mflgött ezeréves történelem van, trnuit mesterségem.
Politika az, népies az, csak éppen kormányozni
valamivel követelőbb volna a közszabadságok
— De hát van magának ahhoz való jó nem lehet vele.
terén, mint a karakirgizek dicső nemzete, amely M J M A M M M M M M M M M M W M M M A M M A M M M M M M M M A M W M M M M M ^ C M M M M M M M M M M
szintén ezer esztendeje terelgeti ugyan birkáit
és tevéit Túrán füvellő pusztáin, de még eddig
nem szült olyan reprezentatív man-eket az emberiségnek, mint Hiller István, vagy GOmbös
London, október 25. A külügyminisztérium ígéreteknek, amelyeket az ön kormánya több
Qyula.
jegyzéket intézett Rakovtzki orosz szovjet- izben tett Angliának.
r4
A küiűgyminisilérium jegyzékéhez mellékelve
Nos, bármennyire érthető volna is, ha a fej- ügyvivőhöz, amelyben felhiv|a figyelmét a harlődésben lépést tartanánk a középázsiai teve- madik intemacionale aknair unkájára és Szi- van a harmadik intemacionale .rendkívül tithajcsárokkal, meg kell állapitanunk, bogy azok novjev levelére, amelyet az angol kommunista koa'-nak jelzett levele másolatban, amely az
az ak-sakál- ok, akik a kisgazda nemzetet kép- pártnak küldött s amelybei utasításokat ad a angol kommunista párt központi komiléjához
van Intézve és keltezése 1924 azeptember 15.
viselik a magyar pirlamentben, kimondhatatla- brit kormány megbuktatására.
nul szerényebbek, mint az ázsiai puszták jurtaEz a levél olyan kitéíeleket tartalmaz, ame- Szinovjev ebben kifejti, hogy miután az angol
lakói. Tizenhat ponttal feleinek a kisgazdák lyek a brit alkotmány és a királyi hatalom prolelárság rászoriíolta Ramsay Macdonaldot
az orosz szerződés aláírására, az angol prolearra a kérdésre, hogy nmlt kíván a magyar ellen irányulnak.
társág tartozik a legnagyobb eréllyel és minden
nemzet ?* és ebben a tizenhal pontban nincs
A\ külügyminisztérium til akoző jegyzékét Mac- eszközzel oda hatni, hogy a szerződésben kibenne, amit a tevekergelö kirgizek kivánnak
ezerkilencszázhuszonnégyben, söt nincs benne donald távollétében Gregory irta alá s többek vivőit jogok ét kivállságok érvényre jussanak.
A kormányé lenes lapok nagy tőkét kovácsolaz sem, amit Kossuth Lajos nemzete kivánt között ezeket mondja:
— Kötelességem önnek tudomására juttatni, nak Ramsay Macdonald ellen az orosz propaezernyolcszáznegyvennyolcban. Se esküdtszék,
gandából s nem átalj k meggyanusi ani a
se szabad sajtó, se egyenlőség, se testvériség, hogy a kormány nem tűr olyan propagandát,
min szterelnököt azzal, hogy Gregory ezúttal
se közteherviselés nincs benne a nagyatádiék amely kívülről beleavatkozik Anglia belpolitikai
tizenhat pontjában, — kiiűst van benne, kis- ügyeibe. Ez az eljárás nemcsak horlokegyenest gazdája né'kül csinálta a számvetés', mert ez a
Ramsay
gazdák ad£ könnyítése van benne, termelő érde- ellentétben áll a nemzetközi szabályokkal, ha- jegyzék semmiesere sincs ínyére
kek védelme van benne és majdnem az is nem egyenes megszegése azoknak az ünnepies Macdonaldnak.
benne van, vagy talán elburkoltan beane is
van, hogy ezután kukoricából is lehessen pálinkát főzni, meit ezt is igen kívánja a nemzet és az is egyik föltétele az integer MagyarBudapest, október 25. (Saját tudósítónk hetők. Immár nem vehető bizonyosra az, hogy
országnak, hogy kukoricapálinkával is lehessen
telefonjelentése.) Ellenzéki körökben a tegnapi, Szabó István újra át fogja venni a földenyhíteni a honfibút.
Minden iskolásgyerek tudja a márciusi des- úgynevezett megegyezésnek nem tulajdoníta- mivelésügyi tárcát. Szabó utódjául általában
truMivok tizénkét pontját és fogja is tudni nak döntő fontosságot és mirdösste arra tart- Hoyos Miksa grófot szokták emlegetni.
mindaddig, mig magyar történelem lesz a vilá- ják alkalmasnak, hogy a válság kirobbanását
Ripka Ferene visszavonta lemondását.
gon, ellenben az októberi tizenhat pont nem néhány héttel elodázza. A Bethlen éi Nagyatádi
között
létn
jött
tárgyi
megegyezés
ugyanis
Jelenleltük,
hogy Ripka Ferenc kormánybiztos
fog belekerülni a megy r történelembe és mi
nem tartjuk érdemesnek ennek a szatócskon- — ellenzéki körök véleménye szerint semmi elkedvetlenedett azért, mert a főváros pénztraktusnak tizenhat pontját pontonkint méltatni. esetre sem fogja megszüntetni a kisgazdakép- ügyeinek élére olyan szakérlőt akarnak kinevezni, aki tőle teljesen függetlenül működne és
Egyet azonban, a legelsőt ki kell vennünk be- viselők személyes érvényesülést vágyát, ame'y
lője, mert ez azt mondja, hogy a kisgazdák a előbb, vagy utóob komplikációkra fog vezetni. a főváros pénzügyelt teljhatalommal irányítaná.
népies kormányzati irány kifejezésre jut'a'ását Ezek a komplikációk ínnál hamarabb és Amikor ezt Ripka meghallotta, magánkívül kiés biztosítását kívánják. A többi tizenöt pont annál elkerülhetetlenebbül fognak bekövetkezni, áltott fel és kijelentéseit sokan hallották is:
már csak függelék* ennek az egynek, a kisüst mivel a miniszterelnök egyébként is aligha
— Én ilyen körülmények között nem maradés társai mind a népies kormányzati irány ki- lesz abban a helyzetben, hogy a kisgazdaköve- hatok meg kormánybiztosnak. Ha ez a kinevetelések teljesítésére irányuló igére ét maradék zés megtörténik, akkor a legmesszebbmenő
fejezői és geracciái.
konzekvenciákat fogom a magam számára le— Mit kell érteni a népies politika alatt ? — nélkül végrehajthassa.
kérdezték Nagyatádit azok, akik eddig a népies
A kormányhoz közel lló helyen bizonyos venni és lemondok állásomról.
irányt csak iz irodalomtörténetből ismerték, de f elégtétellel állap tják meg, hogy a kisgazdaA miniszterek ezután kérlelték és ez ügyben
a politikában még edd'g legfeljebb s „malom követelések teljesítésére irányuló tárgyalásokon tovább folytatták a megbeszé'éseket. Az ujabb
alatt" találkozik vele, nem a neme 1 Rube- személyi kérdések egyál'alán szíb* sem kerül- tárgyalásoknak, ugy látszik, az az eredménye,
leiében.
tek. Ez azonban nen jelenti azt, mint hogyha hogy Ripka Fere c kormánybiztos kívánságait
— £n és a miniszterelnök a népies szót ki- ]a kormány mai összetételében elmar dnárak honorálják és elállnak attól a tervtől, hogy tumondottan é* ^p^állepodottan í demokrata azok a változások, a? eyek a további kotmány- bjdonképen nem is mel'éje, de föléje rendeljeszóval egye; 'tk
t haiinállufe és én akar- zás zavartalanságának egyik föl ételéül tekint- nek kilpénzBgyi szakértőt.

A puszpátig-furulya.
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A kiegyezés

2

SZEGED

Ripka egyébként a következőket mondotta: gyűllek ósszea miniszterelnökségi palotában, hogy 1
— Az a hir, bogy é.1 a kormánybiztosi az egyes tárcák keretében az egység spárt tegteendők alóli fölmentésemet kértem volna, nem napi értekezletén hozott ha'ározatoknak megfelel meg a valóságnak. Mindaddig, amig a felelő szükséges intézkedések megbeszéléjék A
kormány teljes bizalmát élvezem, nem gon- tanácskozáson rész* vett a kormány minden
dolok a távozásra. A pénzügyi szakértők ki- tagja Klebelsberg Kuno gríf kivételével, aki
rendelése és batáikörének a megállapítása te- nem tartózkodik Budapesten. A kuliuszminisz'ert
kintetében tényleg merültek fel nehézségek, de
Petry Pál államtitkár képviselte a tanácskozáson,
e tekintetben megértő jó indulatot tapasztaltam a fö dmivelésügyi minisztériumot pedig Schandl
a kormány illetékes tagjai részéről. A pénzügyi Károly államtitkár. A minisztertanács d. e. 10-től
szakértő kirendelésének a dolga a jövő hét d. u. háromnegyed 3-ig tartott és mint értesüelején elintézést nyer.
lünk, a miniszterelnök a folyó ügyek letárgyalása után felhívta az egyes resszort minisztereket
Minisztertanács —
arra, hogy az egységespárt tegnapi érekezletén
a megegyezés után. letárgyalt kérdések gyakorlati keresztülvitelére
A kormány tagjai ma délelőtt tanácskozásra nézve előterjesztésüket tegyék meg.

A népjóléti miniszter nem engedélyezte,
hogy a novemberi házbért havonként lehessen fizetni.
Budapest, október 25. (Saját tudósítónk
telefonjelentése.) A Budapesti Lakók Szövetsége
legutóbbi ülésén elhatározta, hogy memo-andumot nyújt be a népjó'éli miniszterhez, amelyben
a november elsején esedékes lakbérfizetések
eszközlésénél különböző kedvezményeket kér. A
Lakók Szöve'sége memorandumában, amelyet
már el is juttattak a népjóléti miniszterhez, rámutatott arra, hogy a mai nehéz gazdasági viszonyok között a lakbérek egyösszegben való lefizetése
igen nagy megterhelést jelent a lakókra s ezért
a három havi részletben eszközölhető fizetés
engedélyezését, valamint a szorzószámnak leszállítását kérték. Az augusztusra megállapított
17-ezres szorzószám az eddigi rendelkezések
értelmében most is érvényben van s igy november elsején is ezen az alapon kell a béreket fizetni. — Ez azonben nem felel meg a
tényleges helyzetnek, mert a pontos átszámítások szerint a szorzószám ma csak 15 400 lehet
s a Nemzeti Bank jegyzése is ezt bizonyltja.
Éppen ezért a memorandumban a tényleges

Juhász Gyula verseiből.*>
Az utolsó magyar.
A világ nagy vihara orgonál,
Tán trombitálnak már az angyalok,
Sötét pokolban vígan áll a bál,
Utolsó csillag hullóban ragyog.
A kertben még egy késő rózsa nyit,
A szívben még egy késő nóta szól,
Sáskák lepik a Tisza partjait,
A jegenye derékig meghajol.
Üvöltenek az idegen hadak,
Hajrá, utolsó torra, vad vadász,
Zord jég paskolja a kalászokat,
Az örök télnek szele vihorász.
Véremmel már csordultig a pohár,
Könnyemtől már kiöntött a Maros,
Itt állok, tépett pogány áldozár,
Föl, az utolsó áldozásra most!
Egy máglya kell, hogy rajta vesszen el
Minden, mi szép volt, ép volt és igaz,
Hogy az egekbe menjen füstje fel,
Ne szeplősítse soha földi gaz I
Nagy harcok kardja, csaták kürtje, mind,
Száz szent koboz, írás, örök erők,
Örök igék, magyar szentségeink,
Ne bántsanak b tor szentségtörők!
*) Sremelvényck a költőnek Testamentom cimü, a Déliaagyarorszáe Hirlap- és Nyomdavállalat r-t. kiadásában legközelebb megjelenő uj verses könyvéből.

igazsá£ügyminisz er a szerbek megkeresésére
csak most dolgozta ki tervezetét a függőben
maradt igazságügyek elintézésére.
A szegedi ítélőtábla irattárából csak a mult
hetekben kerültek elő a régi peres iratok. Az
igazságügyminiszter rendelkezésére ezeket a függőben maradt pereket megszüntetik. Az ügyészség minden egyes felebbviteli ügyben — a
rendelk?zésnek megfelelően — úgynevezett emlékiratot készit el. Az emlékirat feltünteti az
illető peres ügy törvényszéki ítéletét, a per hivatalos történetét és a magyar bünte'őszakaszok rendelkezését. Az igy felszerelt, ismét napvilágra hozo t bünügyek az igazságügyi minisztériumba kerülnek, honnan a revizió után
eljutnak a szerb bíróságokhoz.
A szerb kormány intenciója £z ügyben az,
hogy e nagytömegű régi ügyekben nagyobb
pénzbüntetéseket vessen ki, hogy igy a szükségessé vált igazságügyi építkezéseket végrehajtsa. A szegedi tábla területén most kezdték
meg a régi, félbenma-adt peres ügyek revízióját
és készítik el az emlékira okat.

állapotnak megfelelő szorzószám megállapítását
kérjük.
A Lakók Szövetsége ezenfelül még azt is
kérte a minisztertől, hogy a negyedévenként
Az államcsíny után
automatikusan emelkedő kincstári haszonrészelemondott a kínai elnök.
sedést tőröljék el, mert ez külön súlyos adóterhet jelent a lakókra.
Mukden, október 25. Csang-Csa-Lin főhadiA memorandumra a népjóléti minisztérium szállása hivatalos jelentést lesz közé, amelyben
lakásügyi osztálya a szövetségnek megnyugtató tudatja, hogy a kinai központi kormánnyal folyválaszt adóit, amennyiben kijelentették, hogy j tatott háború véget ért.
a miniszter az uj szorzószámot valószinüleg
Peking, október 25. A kabinet ellenjegyezte
engedélyezni fogja, azonban a lakás- és üzlet- az ellemégeskedések azonnali megszüntetéséről
bérek havonként való fizetését a szanálási tör- szóló rendeletet, azután lemondott.
vény éríelmében nem engedélyezheti.
Hivatalos jelen és szer nt Csau Kon elnök a
A szövetség azt remé'i, hogyha nem is a pekingi kö/e>ség negyedébe menekült. Sanghai15 400-as, de a 16.000- res szorzószámot fogja Quanban elvágták a központi kormány csapamost a miniszter éietbeiéptetni.
tainak a visszavonulási utj .t.
A Lakók Szövetsége részéről kapott inforA Reuter-iroda jelenti Pekingből: Feng-Yumációval szemben a népjóléti minisztérium Hsziang tábornok az elnökhöz és a miniszteilletékes osztályában munkatársunknak kijelen- rekhez tegnap ultiiTáumot intézett, amelyben
tették, hogy a mai napig még egyáltalán szó felszólítja őket a lemondásra. Az ul imátum
sem volt a szorzószám leszállításáról.
átnyújtása után a palota szomszédságában katonai tüntetést rendeztek. — Csau-Kon elnök
lemondott.

Csak most teszik át a szerb hatóságokhoz
azokat a büntetőügyeket, amelyek az összeomlás előtt
történtek a Délvidéken.
Szeged, október 25. (Saját tudósitőnktől.) A
for adalom utáni időkből a szegedi táblán
számtalan felebbviteli ügy maradt, amelyekben
az illetékesség már a szerb hatóságokat illette.
A nagykikirdai, szabadkai és újvidéki törvényszékek a forradalom után elvesztet ék felebbviteli fórumaikat. A több százra menő törvényszéki itélet, amelyek a szegedi táblához kerültek, természetesen nem juthatlak tárgyalásra. A

1924 október 26.

szerb bíróságok a régi magyar bíróságok által
elitéi ekkel még letöltették a büntetéseket, ellenben a pénzbirfágoknál a végrehajtást az általános igazságügyi konszolidációig felfüggesztették.
Az igazságügyminisztériumban e kérdés elin ézéséhez évek óta nem nyúltak hozzá. A
szerb kormányzata k n:m volt sürgős a félbenmaradt ítélkezések revideálása s igy az
Lobogj az égbe máglya, égi láng,
Ti angyalok, c ak trombitáljatok,
Te Bárány, ítéld meg e rongy világ
Minden bűnét s a remegő gazok
Lássák, hogy támad a tűzből örök
Uj ifjúsággal, élve, győzve ő,
A halhatatlan, százszor meggyötört
És áldott szűz, a magyar őserő!

Az angorai kormány
áltálános mozgósitást rendelt el.
London, október 25. Az angorai kormány az
angol-török feszültség miatt elrendelte
az
általános mozgósitást.

A görög exkirály Bukarestben.
Bukarest, október 25. György görög exkirá'y
Erzsébet királyné kíséretében Bukar. stbe érkezett. Az exkiralyi pár ma este Sinajába utazik
hosszabb tartózkodásra.
A boszorkányok többé nincsenek,
Szemük tűzvésze már nem incseleg,
Szavak bubája rontást nem terem.
Csak néha, tele holdas éjeken,
Mikor rügy pattan s árad a folyó már,
Álmában borzong és fölbúg a polgár!

Gazdag
Negyven évvel.
Ó asszonyom, ki csókot, lelket adnál,
Hiába vártalak egy életen,
Én szomjamat oltottam több pataknál,
De te volnál a tenger, végtelen,
Én lelkemet kínáltam több kalandnál,
De lelkem lelke, nem jöttél velem,
O asszonyom, még tavaszok lehetnek
S te nem fogsz jönni semmi kikeletnek
Uj balzsamával: a sírom felett
Kihajtasz támint
nefelejcs, leheti

A szegedi

boszorkányok.

Az erdő, melyben égettétek őket
Dárdás polgárok, már régen kivágva,
Egy-két nagyon magányos, nagyon árva
Nyárfa kesergi még a tűnt időket.
És ők, akik itt tűzben hamvadoztak,
Rég por és hamu már, elegy a földdel,
Mely tavaszonta frissen újra zöldéi
És édes álmot ád a vándoroknak.

szegénység.

Mindent elosztok köztetek, szegények.
Tiétek mind, ez az élet és e lélek.
Mindent csak nektek, szívvel és egészen,
Tiétek álmom, vágyam és reményem.
Tiétek a hitem, hogy jó az ember
És a reményem, hogy jobb is lesz egyszer.
Tiétek a szerelmem, bús, halálos,
Mely értetek vért és igéket áldoz.
Tiétek voltam, amikor fogantam
Tisztes szegénység szent ölén A dallam,
Mely bennem legelőször égre tört fel,
Együtt sirt és vágyott a
szenvedőkkel...
Mindent elosztok kőztetek, szegények
És egy dicső remény pusztáin élek:
Hogy a jövendő boldogabb és szebb lesz,
Méltó dalomhoz és méltó hitemhez.
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borsodi és salgótarjáni aknaszenek, valamint a
rózsaszentmártoni lignit 1924 szeptember 30-án
érvényben levő árainak százalékos ái változása,
illetve az árváltozások középértéke. A munkabérváltozás mértéke a Magyar Vasmüvek és GépgyáBudapest, október 25. (Saját tudósítónk tele- vábbá a szegedi egyetem rectora dr. Csengery rak Országos Egyesülete által szeptember 30-át
fonjelentése.) A
kultuszminisztériumban ma János, a szegedi egyetem orvoskari dékánja követően időről-időre megállapított átlagos munkadélelőtt a ztidó hallgatók bonctani gyakorlatai- Veress Elemér és a szegedi bonctani intézet bérváltozás. A magyar korona árfolyamváltozásának ügyében a kövekező imformációt kaptuk: igazgatója dr. Davida Jenő.
nak mértéke pedig az angol fontnak a budapesti
— A kultuszminiszter ur most egy heti egészEzenkivül meghívót kaptak még az ankétre a tőzsdén 1924 szeptember 30-án 347.000 koronával
ségügyi szabadságot vett magának és megbizta töbui egyetemek orvoskari dékánjai és az összes jegyzett devizaáru árfolyama, ahány százalékkal emelTóth Lajos dr. államtitkárt, az egyetemi ügyek bonctani intézetek vezetői. Információnk szerint kedik, vagy csökken ez az árfolyam, annyiszor
vezetőjét, hogy a hullák kérdését véglegesen az értekezlet tárgya kizárólag a hullák ügyének 0.57 százalékkal emelkednek, vagy csökkennek az
egységárak.
rendezze Az állomtitkár hétfőre ankétet hívott végleges rendezése lesz és hogy ebben az ügy„Amennyiben a város — mondja továbbá a
össze, amelyen megjelennek a budapesti egyetem Wen a végleges döntés már a jövő héten meg
döntőbizottság határozata — a jelen döntés érvéorvoskari dékánja Lenhossek Mihály, valamint fog történni.
nyességének tartama alatt elektromos áramot foTellyesniczky Kálmán anatómus professzor, togyasztó berendezéseinek teljesítőképességét számottevően növelni óhajtaná, az ebből eredő többletfogyasztás után nem tarthat igényt a kedvezményes egységárakra. Úgyszintén nem igényelheti a
város azt sem, hogy a vállalat a jelen döntés érvényességének tartama alatt a saját költségén több
uj lámpát állítson fel, mint az ezidöszerint haszSzeged, okióber 25. (Sóját tudósítónktól.)Szeged munkatársát ugy informálták, hogy a nált lámpák öt százaléka és ezt is csak a már
A hivatalos kommünikék nem egyszer beszá- látogatás elmaradása összefüggésben van a kiépített hálózat mentén
molták arról, hogy szombaton este Szegedre pénteki kiegyezéssel, mivel az u'olsó tárgyaláAz újonnan jelentkező áramfogyasztók, ha az
árammérőt nem ők szerzik be, kötelesek az igazolt
érkezik számos kormán>zati előkelőség között sok még szo.ubatoii este is tartottak.
A Mezőgazdasági Intézet vasárnapi meg- beszerzési ár felét három havi egyenlő és utólagos
ragyatádi Szabó István és Mayer János is,
akik részt veitek volna az Aljöldl Mezőgazda- nyitására egyébként szombaton Szegedre ér- részletben a vállalatnak megtéríteni, az árammérő
ennek ellenére mégis a vállalat tulajdonát képezi.
sági Intézet vasárnapi ünnepélyes megnyitásán. kezek :
A régi fogyasztók lakásváltoztatása esetén a válDr. Schandl, Károly a földmivelésügyi mi- lalat a számlálók kicseréléseért hozzájárulást nem
Nagyatádi szegedi látogatását nagy érdeklődéssel várták a legkülönbözőbb körök, éppen a nisztérium vezetésével megbízott államtitkár, kérhet. A kiépített elosztóvezeték mentén uj áramtegnap egyidőre elsimult válság miatt. Nagy- dr. Kószó István belügyi államtitkár, Tóth Jenő, csatlakozások létesítését a fogyasztók csak abban
atádi személye a Károlyi-forradalom óta állan- Mayer Káro'y és Koós Mihály h. államtikárok, az esetben igényelhetik, ha a csatlakozás érdekédóan' a közérdeklődés sikjóban áll és szemé- Zauner Alajos, dr. Gally Kálmán miniszteri ben létesítendő vezetékberendezéseknek a magán
lyének érdekességét az Eskütt-ügy, valamint a tanácsosok, Horánszky Dezső, az OKH vezér- telek határán kivül eső része költségeihez ötven
igazgatója, Kovács János, az OKH ügyvezető százalékkal hozzájárulnak. Hosszabb, ki nem épílegutolsó események még inkább fokozták.
Nagyatádi látogatása azonban elmaradt ez- igazgatója dr. Mikó Qábor gazdasági főtaná- tett elosztóvezetékek és ezekhez való csatlakozások létesítési költségeinek mikénti megosztására
úttal ismét. Nem jött le Szegedre a régi kis- csos, OKH igazgató, Fabriczius Endre, az nézve a döntő tanács a feleket egymással való
gazdapárt egy másik vezető egyénisége: Mayer OMGE, Nagy Sándor, a Falu Szövetség kép- szabad egyezkedésre utalja.
jáaos volt földművelésügyi miniszter sem. A viseletében es még számosan.
A döntés szerint az esetleges tűzkárt a vállalat
vagyonából tartozik fedezni. A város haszonrészeí sedése továbbra is hét százalék marad.
A döntőtanács kész kiadásai 37,898.000 koronára rúgnak és tiszteletdiját 88,000.000 koronában
állapította meg. A határozat a gázgyárat kötelezi
arra, hogy ezt a 125 millió koronát nyolc napon
Szeged, okióber 25. (Saját tudósítónktól.) A szombati főtárgyaláson Gombó tagadta a belül megfizesse.
Gombó Mpyer makói rőföskereskedő nagy meg- megvesztegetési szándékot. Elmondott?, hogy
A döntés indokolásában a döntő tanács részlevesztegetési ügyét tárgyalta szombaton a sze- elfogatásakor az őrség Héjjassal és Orgoványtesen kifejti, hogy miért nem állapított meg fix
nyal fenyegette meg, ugy hogy kétségbeesési- egységárakat. Ugy találta, hogy a magyar korona
gedi törvényszék Pókay- tanácsa.
Gombó Mayer a mult év januárjában Makó- ben maga sem tudja, hogy hogyan, de a nála árfolyamának állandó jellege ellenére az árak még
ról Csanádpalota felé igyekezett. Útközben az lévő pénzt a katonáknak adta dt. A katonákmindig nem stabilizálódtak. A tisztviselőkedvezmények megszüntetését azzal indokolja meg a
ismeretlen uton eltévedhetett, mert az úgyneve- az Erger-Berger éneklésére is kényszeritették,
zett tiltott zónába került be, ahol vámőrökkel ugy hogy maga sem tudja, hogy mit csinált u döntő tanács, hogy az aranyparitásos fizetésrendezéssel más tisztviselői kedvezményeket is megtalálkozott össze. A vámőröktől Gombó annyira katonai őrségen.
szüntetett a kormány és igy nincs már semmi ok
megijedt, hogy a közeli kukoricásba menekült.
A kihallgatott katonai tanuk beismerték, hogy arra, hogy az egyenlő elbánás elvének mellőzéséA vámőrök a halálraijedt Gombót magukkal
vel a közalkalmazottak kedvezőbb helyzetbe jussaGombóval énekeltették ugyan az Erger-Bergert,
hurcolták az őrségre, ahol Gombó 1200 koro- umitől Gombó annyira megijedt, hogy a nála nak, mint a közönséges áramfogyasztók.
nát adott át az egyik katonának, állítólag azzal,lévő pénzt azzal adta dt a katonáknak, hogy A nem lakás jellegű helyiségek világítási egységhogy küldjön el egy küldöncöt feleségéhez, engedjék szabadon. A biróság a nagyszámúárát pedig azért állapította meg huszonöt százaakit értesíteni akart eifogatásáról. Az őrség az t„nll|t kihallgatása után bűnösnek mondotta ki lékkal magasabban a döntő tanács, mert a keresátadott 1200 koronát tanuk jelenlétében letétbe Gombót és 600.000 korona pénzbírságra itélte kedők, iparosok és a többi magánpályán működő
exisztenclák ezt a differenciát még mindig áthelyezte és Gombót megvesztegetés elmén Jel- Qombó megfellebezte a marasztaló ítéletet.
háríthatják a fogyasztó közönségre.
jelentettik a bíróságon.
I
Végül megállapítja a döntő bizottság, hogy a
gázgyár elektromos üzemének fél évi költségelőirányzata nyolc és egynegyedmilliárd korona.

Hétfőn ankétet tartanak a kultuszminisztériumban
a hullabotrány ügyében.

Nagyatádi Szabó és Mayer János
szombaton ismét nem jöttek Szegedre.

Héjjassal és Orgovánnyal fenyegettek meg a vámőrök
egy eltévedt embert.

Ismét klauzulás egységárakat állapított meg a döntőbizottság.
Végleg megszűnt a közalkalmazottak villanykedvezménye.
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— Életbelépett teljes egészében a mérnöki
rendtartás. A belügyminiszter rendeletben értesíSzeged, október 25. (Saját tudósítónktól.) A gel 7-ig) 266; kisipari üzemek éjjeli és nappali tette a törvényhatóságokat, hogy a kereskedelemvillamosáram egységárainak megállapítására mi- motorikos áramfogyasztásának egységára 630 ; a ügyi miniszter teljes egészében életbeléptette a
niszterileg kirendelt döntőbizottság végre meghozta városi közterületek világítására elhasznált áram, mérnöki rendtartásról szóló 1923. évi XXVII. törvégleges és jogerős határozatát és azt terjedelmes valamint minden városi közpénztárból fizetendő vénycikket. Ezzel kapcsolatban felhívja a törvényfüzet formájában már meg is küldte a város ható- áramfogyasztás és a szinház áramfogyasztásának hatóságok figyelmét a törvénynek ama rendelkeságának. A döntőbizottság sem a gázgyár, sem egységára 533; a város pénztárából fizetendő zésére, hogy halálozás eseién a halálesetet felvevő
pedig a város kérelmét nem találta teljesíthetőnek, motorikus áramfogyasztás egységára 573; a közeg köteles a mérnöki kamaránál bejegyzett
helyesebben mindkét fél kérelméből teljesített né- vasút világítási áramfogyasztásának egységára mérnökök vagy mérnökhelyettesek elhalálozásáról
hány részletet. Elutasította többek között a gáz- 710, motorikus egységára pedig 488 korona. a kamarát azonnal értesíteni és ennek megtörténgyárnak azt a kérését, hogy a klauzulás egység- A felszerelt árammérők után fizetendő havi bére- tét a haláleset felvételében megjegyezni.
árak mellőzésével fix egységárakat állapítson meg, ket a következőképen állapította meg a döntő— Lovagias ügy Szterényi és Kónyi
de elutasította a városnak azt a kérelmét is, hogy bizottság : 3 és 5 ampéres áramszámlálókért 1800,
a gázgyár és a város között fennálló alapszerző- 10 esért 2300,15 ősért 2700, 30-asért 3100,50 esért Hugó között. Az Angol-Magyar Bank legdést helyezze ismét teljes egészében hatályba. 3600, 100-asért 5000, 200-asért 9000 és a két- utóbbi közgyűlésén tudvalevőleg kimondta a
Ehelyett uj alapegységárakat és uj árváltozási té- tarifás, vagy nagyfeszültségű számlálóért 7500 ko- Lloyd Bankkal való fúziót és ez alkalommal
nyezőket állapított meg. Megszüntette a közalkal- rona fizetendő havonkint. A felszerelt csengő- Szterényi József báró és Kónyi Hugót, a Hazai
mazottak eddigi kedvezményeit és az egyenlő el- reduktor havi átalánybére 1500 korona. Ezekken Bank ig zgatóját beválasztották az igazgatóbánás elve alapján azokat is a közönséges magán- az egységárakban a három százalékos forgalmi adó ságba. Tegnap ülést tartott az igazgatósig,
fogyasztók kategóriájába sorozta.
is bennfoglaltatik.
amelynek folyamán Szterényi Jó?sef báró éles
A döntőbizottság határozata értelmében szeptemAz egységárak a szeptemberi fogyasztásra vég- szóváltásba keveredett Kónyi Hugóval, aminek
ber elsejétől kezdve a következő egységárak érvé- legesek. Október elsejétől kezdve azonban csak lovagias ügy lett a vége. Szterényi báró Szurnyesek :
alapáraknak tekintendők és belőlük a következő may Sándor volt h'dügyminiszter és Almássy
A számlálón mért magánvilágitási áram hekto- hónapokra érvényes egységárak ugy számitandók László nemzetgyűlési képviselő által provokálwattja 886; a kávéházak, éttermek, üzlethelyiségek, ki, hogy minden fölfelé, vagy lefelé bekövetkező tatta K'nyi Hugót, aki segédül Miklós Andor
irodák, gyógyszertárak, műhelyek, általában min- egy százalékos szénárváltozásnak az alapegység- főszerkesztőt és dr. Bedő Mór ügyvédet neden nem lakás, vagy annak mellékhelyiségeinek árak 0.22 százalékos, minden egy százalékos vez'e meg. A segédek a mai nap folyamán
jellegével biró helyiségek világítására elhasznált « munkabérváltozásnak 0.21 százalékos egységárváláram hektowattja 1110; a motorikus áramfogyasz- tozás és a magyar korona minden egy százalékos ülttk össze tárgyalásra, de minden remény
tás egységára nagyipari üzemek nappali fogyasz- l árfolyamváltozásának 0.57 százalékos egységárvál- megvan arra, hogy az ügyet békésen sikerül
tásáért 444. éjjeli fogyasztásért (este 9 órától reg- í tozás felel meg. A szénárváltozás alapja a tatai, majd e intézni.
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Bajnokságom története.

azt ajánlotta, hogy tegyünk ki mindent, amink van, cázás terén, mert jó atyám egyetlen meleg ruhánagyot kiáltott: Jön a háziúrI Pedig nem is volt ját se tudta fölvenni. A bűnjeleket nagy nyomozás
A lapok hasábjain egyre több helyet foglal el a igaz. De én elszaladtam, ő pedig fölszedte a után Hegyi Andoréknál találták meg. Ezer és ezer
sport, meg a színészek magánélete. Eddig legalább gombjaimat, azokkal együtt ment haza.
gomb közül alig tudták kiválogatni az illetékeszáz emlékiratot olvastam, különféle bajnokok,
Bajnokságomnak az a lényege, hogy soha, de , seket.
mozi-starok és kevésbé jelentős egyének közölték soha nem nyertem s ebben különböztem másokEzekkel a szerény adatokkal igyekezett hozzánaplójegyzeteiket, — hát én se hagyhatom maga- tól, akik folytonos eredményekkel dicsekednek. járulni a sportirodalom történetéhez tisztelő hivük:
mat. Ugyanazért fennen lobogtatva egy némikép- Ellenben ősszel rekordot teremtettem a nádpálBob.
pen mellőzött sportág zászlaját, elmondom bajnokságom történetét.
Hat éves voltam, mikor Macher Károly kitűnő
husiparosok monstre-ktildöttsége a főispánnál.
barátom, aki sántított, de azért jeles méta-champion volt, igy szólt hozzám:
Súlyos panaszok a forgalmi adórendszer ellen.
— Van-e gombod ? Gyere gombozni.
Szeged, oktfber 25. (Saját tudósítónktól.) tést már megkapták és intézkedni fog, hogy a
Szeretett szülőanyámnak volt egy sublódja, abmonstre-küldöitségét pénzintézetek a szegedi husiparosok hitelban számos skatulya, a skatulyában gombok, csa- A szegedi husiparosok
tok, avult structolíak, cérnagurigák, gombostűk, szombaton délután fogadta dr. Aigner Károly igényét is vegyék figyelembe. A közvágóhd
hájtük, kiment hajcsomók, ócska bicskák, kis ollók, főispán a városháza közgyűlési termében. berendezését szakértő mérnökkel vizsgáltatja
— de mit magyarázzam nektek, gyermekek, hiszen A küldő tségben több mint száz szegedi hus- meg és a vizsgálat eredménye alapján megszintén van anyátok, aki ilyen skatulyák fölött iparos vett részt. A husiparosok sérelmét és teszi majd a szükséges lépéseket a város harendelkezik.
kívánság »it Pick Jenő tomácsolta a főispán tóságánál.
Ugyanazért, mikor Macher Károly az emiitett
előtt
és ő nyújtotta át azt a memorandumot
Dr. Tonelli Sándor kamarai főtitkár bejelenfelhívást intézte hozzám, erre a soha nem méltáis, amelyről néhány nap előtt kimerítő részle- tette, hogy a husiparosok ügyében a kamara
nyolt készletre gondolva feleltem:
tességgel beszímolt már a Szeged.
is felir a kereskedelmi miniszterhez, kéri azon— Ojjé!
Pick Jenő elsősorban azokat a sérelmedet ban, hogy a főispin is támogassa a husiparosok
Jó anyám délutáni alvását felhasználva, nemsokára teli zsebbel fogtam a küzdelemhez. Én a ismertette, amelyek a jelenlegi forgalmi adó- akcióját.
gyöngyház-alapra helyezkedtem s ügyesen köritet- rendszer mellett érik a husiparosokat. RámuEzutáu hosszabb beszélgetés indult meg a
tem cérnaszegéllyel.
tatott arra, hogy Magyarországon a hust nem küldöttség és a főispán között és a beszége— Szamár — kiáltotta Macher Károly —, a csak egyszer róják meg a forgalmi adóval,
tés során más paniszok is felmerültek. Kiss
cérnagomb nem gilt. Mutasd a zsebedet.
mint Ausztriában, hanem annyiszor behajtja
Nem is értem, miért kívánta, hogy mutassam, az adót, ahányszor az áru gazdát cserél. Ez Géza elmondotta, hogy manapság az élőállat
drágasága miatt gyakran több husiparos összemikor amúgy is belekotorászott. A cérnákat mind
kivette, a gyöngyházakból is levonta a vagyonadót. természetesen nagyon megdrágítja a húsféléket, áll és közösen vásárol egy-egy marhát. A járaminek pedig a húsfogyasztás csökkenése a latot ilyenkor is eg? személyre állítják ki és
— Most játszunk.
A gombozás szabályainak ismertetését egy ké- következménye. A husiparosok azt kérik a fő- igy, mikor a közösen vásárolt állat szétosztására
sőbbi fejezetre hagyom, most röviden csak annyit ispántól, hogy illetékes helyen járjon el a mii kerül a s r, a forgalmi adóhivatal a jár aton
említek meg, hogy hamarosan elvesztettem minden lehetetlen forgalmiadó rendszer revideálása ér- szereplő husipiros részén kivül az áll«t többi
vagyonomat.
dekében.
részét ismét megadóztatja, mert ugy tekinti az
— Ez mindig igy megy kezdetben, vigasztalt
Foglalkozott ezután a husiparosok hitetelMacher Károly, én se nyertem nlőször. Majd, ha kérdésével. Elmondotta, hogy a szegedi kis- o«ztoz*odást, mintha eladás történt volna. Elmondották azt is a főispánnak, hogy a forgalmi
ügyesebb leszel. Holnap gyere megint.
iparosok existenciáját nagyon megnehezíti a
Szép tavaszi napok voltak, én behúzódtam a pénz drágasága. Eddig ugyanis nem részesül- adóellenőrök a vágóhídon egész állat vásársublótos szobába és tanulás ürügye alatt gyűrtem
lása esetén is a hatósági húsüzem eladási árai
a könyveim sarkát. Az alkalmas pillanatban aztán tek a kormány kisipari hitel-akciójából.
alapján vetik ki a forgalmi adót.
megint hozzányúltam a gyöngy ház-készlethez, amit
Hivatkozott arra, hogy a kereskedelmi miIdőközben a polgármester is megjelent a
sportlázamban hamar elvesztettem; másnap hozzá- niszter a főváros kormánybiztosának közbenközgyűlési teremben és részt vett a tárgyalányúltam ismét, azután dettó.
járására ötven százalékos vasúti tarifakedvezMájusban fehérnemű-varrónő jött a házba s ményt adott a Budapestre irányított hutszáll t- sokon, amelyeknek eredménye az a megállapodás, hoay a husiparosok és a hentesiparosok
akkor felforgatták az egész lakást.
mányok számára. A tekintélyes kedvezmény
— Itt volt, csak nem nyelte el a föld? — kia- következtében a budapesti husiparosok lénye- két-két megbízottat neveznek meg, akikkel a
bált jó anyám.
főispán a forgalmi adóhivatal vezetőjének, az
Elővették a testvéreimet, a cselédet, csak rám gesen kedvezőbb helyzetbe kerültek, mint adóügyi tanácsosnak, a pénzügyigazgatóság
nem gyanakodtak. Én harsogva, hogy zengett bele amilyen helyzetben a vidéki husiparosok van- képviselőjének és a hatósági husszék szakértő
nak, mert a szálli ási költségek számottevő vezetőjének a bevonásával megtárgyalja majd
a ház, ismételtem a leckét.
szerepet játszanak a hus árkalkulációjában. a forgalmi add körül fiimerült lokális panaszok
— Ha ötből elveszek kettőt, marad négy. . .
— Hohó, mondta akkor egy eszmétől megka- A fő'áros monopolizált vasúti kedvezményének
orvoslása érdekében foganatosítandó intézkepatva anyám, mennyit is vettél el?
a szegedi húspiacra is káros hatása van, mert
Kiderült, hogy nem kettőt, sokkal többet, ellen- hiszen az olyan községekből is, amelyek köze- déseket.
ben már akkor kezdett sejtelmem támadni az lebb fekszenek Szegedhez, mint a fővá'oshoz,
aranyparitásról, amit nádpálca alapon kaptam meg. éppen az olc*óbb szállítás miatt Budapestre
Azt hiszem, volt gombonkint tiz is.
A gombozó-sporttelepről forgótőke hiányában küldik az árut, igy a főváros magához sz ppint
órás, ékszerészek
egyelőre száműzve voltam, igy hiányzott a trénin- mindent a vidékről. Arra kérik tehát a husKARASZ-U.
iparosok
a
fMspánt,
hogy
hasonló
tarifakedvezgem s már-már visszaeséstől tartottam. Körülöttem
632
viharos meccsek zajlottak le, Macher Károly nim- ményt eszközöljön ki illetékes helyen szábusza kezdett foszladozni, mert veszedelmesen mukra is.
nyomult előtérbe Hegyi Andor, az utca másik
Picit Jenő végül a vágóhid hűtőberendezésénépszerű réme.
vel
foglalkozott. Elmondotta, hogy a vágóhid
— Gyere gombozni, tisztelt meg felszólításával.
— Nincs gombom, válaszoltam becsületes őszin- hütőkészü éke nagyon avult és nagyon régimódi. J'ghütése van a modern rendszerű sósteséggel.
vizes hüttés helyett, ami azt jelenti, hogy éppen
Erre felbiggyesztette a száját.
Ékszerkészités. Aranyműkétszer annyi szenet fogyaszt, mint amennyit
— Hát nálatok nincs naftalin?
Négyszemközt be is avatott a nagy titokba, egy modern reodszerü hűtőkészülék fogyaszves munkák. Briliáns ékszeamely — hogy ugy mondjam — alapját vetette tana. A közvágóhíd költségvetésében a szén
meg rövid, de hatalmas gazdagságomnak.
rek átdolgozása Platinába
egymilliárd koronával szerepel, abban az esetDélután már részt vettem a meccsen, bizonyos ben tehát, ha a város megfelelő módon átalais. Pedáns, pontos munka.
fejlődésre való hajlamot is árulva el a következő kítaná a hűtőkészülékét, évente ötozázmillió
kijelentésemmel:
koronát takaríthatna meg. Igy pedig csökkent— Igen ám, csakhogy az én überciher-gombom hetné a város a tulmagas vágóhídi illetékeket
négyszer akkora, mint a te gyöngyházad. Ez ellen
is anélkü1, hogy a vágóhídnak deficitje támadna.
négyet tegyél.
A főispán hosszabb beszédben vá aszó t a
Megegyeztünk kettőben. Azonban Hegyi Andor
és nászajándék dísztárgyak
csalt és hiába emeltem ellene óvást, mindig csak küldöttség szónokának. Válaszában kijelentette,
ü v g porcellán és fémből
ő járt jól. Mikor én már a télikabátgombokat hogy a husiparosok álltalános jellegű sérelnagy választékban
szedtem elő, ő azokkal egyenrangúaknak minő- meiről és kívánságairól személyesen fogja tásítette az überciher-gombokat, pedig azokat is jékoztatni gróf Bethlen István miniszterelnököt. m e g l e p ő
olcso
árakon.
tőlem nyerte el. A lukhoz pedig mindig közel A helyi vonatkozású kérdések ügyében pedig
tette a tétjeit, csak engem kergetett messzebbre. az illetékes helyi fórumoknál fog eljárni. ÉrintEl kell mondanom, hogy a háziúr nem szerette,
világítási üzletében Kö csey utca 4. 96
ha lukakat ásunk a földbe, ezért üldözött bennün- kezésbe lép a helyi pénzintézetekkel, amelyek
Kirakataim megtekintését kérem.
ket. Egy alkalommal aztán, mikor Hegyi Andor a kisipari hitelre vonatkozó Pénzintézeti értesí-
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Szeged
karácsonyi

ajándékkönyve

nagyértékü
gyakorlati
tanácsadó
lesz, aminőhöz
hasonlóval
magyar olvasó
még
nem rendelkezik
s amely elsőrendű szakemberek
tollából
nyújt tájékoztatót
a
mindennapi
élet valamennyi
kérdésében.
A Szeged karácsonyi ajándékkönyvére,
tartalmánál
fogva, mindenkinek
szüksége
lesz. Ha tehát figyelembe
vesszük bolti árát, amely természetesen
igazodni
fog
terjeaelméhez,
tartalmához
és szükségességéhez,
ha továbbá figyelembe
vesszük,
hogy minden
előfizetőnk
teljesen
díjtalanul
kapja, a Szeged
előfizetési
ára
leszállt az eddigi felére.

Dobay Gyula t á r s a d a l m i békét

hirdet.

Szeged,
október 25. (Saját
tudósítónktól.) \ csak a becsület és a tisztesség kérdése a lényeg.
Szombaton este a szegedi ügyvédi kar, mint
— Én ezt h rdetíem még akkor is, amikor
az a boldog bégében is szokásos volt, a volt a látszat ellenem szólt. Szegedről indult ki az
Bagics Rozál-féle vendégőben baráti összejövetelt utolsó időkben minden mozgalom ; Szegedről
tartott. A baráli összejövetelen megjelent az induljon ki a társadalmi kiegyenlítődés is.
ügyvédi kamara] egész elnöksége s mintegy
Majd ezt mondotta Dobay Gyula:
ötven ügyvéd. Ezen az összejövetelen figyelemre— Büszke vagyok arra, hogy amikor a váméltó beszédek hangzottak el, amelyek kikíván- ros élén állottam,
senkinek sem görbült
meg
koznak a szük baráti vacsora keretei közül.
még a hajaszála
sem.
Az első pohárköszöntőket Barta
Dezső dr.
— Mindenütt ezt kellene hirdetni — szólt
és Pap Róbert dr. mondották, akik hangsú- közbe valaki — Dobay igy folytatta bezsédét:
lyozták az ügyvédi kar szo idaritását, majd ki— Én mindig ezt hirdettem. Komolyan
jejelentetlék, hogy ennek a harmóniának át kell
lentem
ki
itt,
hogy
komolyan
áhitom
és
kíváterjednie a társadalom más osztályaira is.
társadalonra
Ezután Dobay Gyula dr., az uszításairól és nom, hogy ez a béke az egész
átterjedjen.
iigatásairól ismert szegedi napilap főszerkesztője
Dobay Gyula beszédét a hallgatóság nagy
emelkedett szólásra.
— Ha széthúzás van a társadalom különböző tapssal fogadta, majd Barta Dezső dr. válaosztályai között — mondotta beszédében —, szolt a felszólalásra és a*t a reményét fejezte
akkor az ügyvédi kar a társadalomnak az a ki, hogy ez a béke a legközelebbi jövőben megrésie, ahol semmi ok nincsen a széthúzásra. valósuljon.
Indítványozom, hogy honosítsuk meg ismét
A baráti vacsorán elhangzott figyelemreezeket a békebeli baráti összejöveteleket, az méltó fölszólaláshoz nekünk csak annyi hozzáúgynevezett kamarai estélyek kere'ében. Ezeken tenni valónk van, hogy ilyen hangokat nemaz estélyeken jelenjék meg mindenki, fajra, fele- csak a fehér asztal mellett kell hangoztatni, de
poros dobogóján is, sőt még
kezetre és vallásra való tekintet nélkül. Jöjjön a népgyűlések
el ide valamennyi
ügyvéd családjával
együtt. annak a lapnak hasábjain is, amely most SzeÜgyvéd és ügyvéd között nincsen
különbség, geden a valódi destrukciót képviseli.

Rágalmazásért elitélték, mert elfogultsággal vádolt meg egy tanárt.
Szeged, október 25. (Saját
tudósítónktól.)
Markgráf Vilmos volt féíegyházai tanácsnok, a
szegedi köztisztasági telep volt igazgatója, még
1920-ban levelet irt a szegedi városi női felsőkereskedelmi iskola igazgatójához, amelyben
vádat emel az egyik tanár elten, aki Markgráj
leányának rossz évvégi osztályzatot
adott. A
szokatlan hangú levél elfogultnak, rosszakaratúnak festi le a tanárt, aki bosszútól vezérelve
rossz osztályzatot adott leányának. A níi felsőkereskedelmi iskola tanári kara természetesen I

Furcsa népség.
Irta: Réti Ödön.

(22)

— Mért hallgassak? Hallgassatok til Tudom
mit beszélek. Mikor a Betét-osztályon vollam,
a lányok már messziről kiabálták: már megint
hozza a pénzeket a nagyorrú moszjő Berzser... ez volt aztán az orr, rettenetesI
— Drága Bibi — szólt Kapolcsy, szeretettel
pihentetve tekintetét a leány finom kis arcán,
lelkes szemein — bár a másvilágon is lennének ilyen édes libuskák . . . Zsiráf, tegyetek
majd a számba egy obulust, egy erszény
pénzt is a lábaimhoz. Nemes ember vagyok,
ne mondhassa senki az Elysiumban, jöttment
koldus ez a nagyorrú piktor. Tegyetek a fiam
szájába is egy obulust, ne szólhasson meg
bennünket a vén Charon. Kevés helyet foglalt e l . . . oly cseppség, szegény elfért egy
hegedűtokban, kis tömzsi gyerek; az első
dolgom az volt, mikor megszületett, megnéztem milyen az orra? Kis tömpe orr volt, szép
kicsi orr, kedves kicsi orr, fitos volt, szavamra
és én még fitosabbra csókoltam... Mi az
Bibi? Sírsz? Tücsök ciripel. . . este van. Mári
fiam nyisson ablakot. Köszönöm . . . Szénaillatot
hoz a szellő, mintha otthon lennék Zalában . . .
Julcsa néni, ha hazamegy Zalába, ha átmegy
a Zala hidján... „Lassan hajts." En siettem . . .
— Hallgass Csőrffykém, kimerít a beszéd
•— esdekeli Zoé.
Kapolcsy pillanaira behúnyla a szemeit.

nagy megbotránkozással vette tudomásul a
szokatlan bangu levelet és a meggyanusitott
tanár, felsőbb hatóságának hozzájárulásával,
hivatalból üldözendő rágalmazás
elmén emelt
vádat Markgráf Vilmos ellen.
A szegedi törvényszék szombaton tárgyalta a
nagyérdekességü rágalmazási pört, amelynek
folyamán Markgráf beismerte, hogy a levelet ő
irla 8 hajlandó is annak tartalmáért bocsánatot
kérni.
Az ügy előzményeihez tartozik, hogy Markgráf
— Miről is beszéltem ? Álmodtam — szólt
különösen elváltozott hangon — az Elysiumban voltam... ciprusok vannak és lila virágok . . . a fiam térdig gázolt bennük... s egyszerre csak odajön ő . . . hogy bocsássak
meg neki...
Félénken, szégyenlősen nézett körül.
— Mit gondolsz Zsiráf?
Zsiráf torkában akadozott a szó.
— Bocsáss meg neki Csőrffykém.
— Úgy gondolod? Igazad lehet . . . ki
tudja, miféle benső parancsnak engedett...
én láttam akkor éjjel . . . sikoltott . . . szép
volt.. . haja mint az ében, szépen proporcionált teste . . . szemei... bőre mint az olajba
fürdetett topáz . . . Hány óra van ? Hét ? Szentisten. Julcsa néni, mi van az üzlettel ? Gyorsan
szaladjon haza M á r i . . . bezárták ? Miért ?
Miattam ? Mire való ez ? , . . Majd jön valaki
éhesen . . . valami kis varrólány . . . Zoé . . .
jöjj közelébb. Énekeld el a Doina Oltuluit
nekem . . . szerelem . . . oly szomorú, mintha
én volnék a szomorúság benne. A hegedűm
a tied Zoé . . . mikor először énekelted e dall,
jöttek a felhőim, szárnyukra emeltek s felviltek a bércekre, a havasokra, hol madárszó sem sérti a csendet . . . dalodban olt
láttam lábaim alatt a sziklák között a pásztort, ki elvesztett juhait keresi, kesereg . . .
Most én vagyok ez a pásztor és keresem,
keresem, hiába keresem elveszlett báránykáimat...

már egy alkalommal megpróbálkozott a bocsánatkéréssel s a megrágalmazott tsnár el is
fogadta azt, e lenben a felsőbb hatóságok mindenáron ítéletet akartak.
Mírkgráf védője, dr. Márton József a tárgyalás elnapolását kérte a kulluizminisztérium távirati mrgkereséséig, mivel szerinte minden eshetőség megvan arra, hogy a minisztériumban
megelégszenek az ügy bocsánatkérő elintézésével. A törvényszék azonban elvetette a védelem
indítványát azzal az indoklással, bogy a vádlottnak az elmúlt négy esztendő alatt számtalan
alkalma leit volna pertörlést kérni a miniszté'iumtól A birói ág végül is 250000
korona
Jő- és 50000 korona mellék birságra itélte a
tanár rágclmazóját. Az itélet eiltn ugy a vád,
mint az eli élt felebbeiés! jelenlett be.
• fMMVMAMMMVWWMMWVMMVMMMM

Megvi78gáják Froreich levele ését.
Félhivatalosan jelentik: A soproni ügyészség
a tegnapi nap folyamán megkeresést küldött a
budapesti rendőrkapitányságnak, hegy Froreich
Ernő dr. Alkotmány utcai lakásán tartson házkutatást és Froreich levelezéseit fog alja le.
Tegnap délután a főkapitányság egyik iiszfviselője de ektivek kíséretében kimen1 Frohreichék
lakigába és az ott t-lálható összes levelezéseket lefoglalta. A budapesti főkapitányság ezen
ügyben semmiféle nyomozást nem folytat, hanem a lefoglat leveleket megküldi a soproni
királyi ügyészségnek. Hir szerint a soproni
ügyészségnek a levelek lefoglalásával az a
célja, hogy abból megállapítsák, hogy Froreich
és családja közt a gyilkosságot megelőzően történtek-e a gyilkosságra
vonatkozó
megbeszélések, vagy tervek.

SCHLAMADINGER ERNY
és HUNSTIGER JÓZSEF
együttes hangversenye a Tiszában.
A

(Harmónia)
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BACK LILI ÉS TÁRSA
Gyermekruha divatterme.

Eredeti modellek.
Fiu- és lánykaruhák

készítése.
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Zoé felállt, keresztet vetett és énekelni
kezdett.
Néma csendben kinyílt az ajió — egy idegen nézett be avval a bizonylalan pillantással, melyről leolvasható a gondolat, nem-e
tévesztette el az ajtót? Egy másodpercig tartott csak ez a tétovázás. Belépett és sem
jobbra, sem balra nem tekintve, egyenesen a
beteghez ment, rápillantott, megfapinfotta az
ülerét s csak most biccentett hidegen, szigorú arccal, alig észrevehetően a társaság
felé s oly hangon, melyről senki nem tudta,
gúny, vagy szemrehányás, megszólalt:
— Koncert ? Zsúr ? Rokonság ?
Feddő tekintettel nézett Márira, aki zavartan tépdeste köténye csücskét; látszott rajta,
nagyon szerelne mondani valamit, de nem
volt ideje erre, mert a szigorú arcú úr már
tovább beszélt hideg fölénnyel:
— Én feltétlen nyugalmat rendeltem a betegnek . . .
Halk zúgás morajlott át a szobán: — aaaa...
— Furcsa népség — mormogta az orvos
bosszúsan, aztán harckészen szembefordult
velük.
— Intelligens emberek maguk ?
Feleletképen újra és élénkebben hangzott
a moraj.
Kapolcsy is felemelle fejét s felcsillanó szemekkel lelkesen velük mormolta:
— Aaaaa...
(Vége.)
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4.

zongoraestje
A

(Endrényi)

Kass-kávéház

4

ma éjjel T E óráig tart nyitva

Van Önnek
Berlinben háza?
Tudom sokat mérgelődik vele. H D O K

J Ó THDftCSOTt H D J f l

COY

BÉRBE

és egyszerre lerázott minden gonaot. Nincs elszámolás, nincs
bosszúság, Ön tudja, hogy mit jövedelmez és nyugodtan bevárhatja és élvezheti annak értékemelkedését.

H B É R Ö S S Z E G E C Ő R C [.ESZ

KiriZCTVC.

nem kell se javításokkal, sem adóval, sem hatósággal, sem gondnokkal bajlódnia. írjon egy levelezőlapot és mindenre kap kimerítő
választ.

„INTERPlOBIIiBnNK"
Internatiorales Immobilien Bankbllró Berlin, Poatamt 24.
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„HA-HA"
CIPŐÁRUHÁZ

SZEGED, Kelemen-utca 12.
Mielőtt azDkaftgletít bescersl
kérjük á r a s kirakatainkat
megtekinteni.
533

Férfi Comod cipők 45 * n nnn u
- 4 6 számig - 4U.UUU K-tói
Gyermek fűzős cipők 100.000 „
Női magas cipő fran- o c n n n n u
cia forma . . . ^OÜ.ÜÜÜ K
Női magas cipő. Iack o c n
kapli és Iack disszel ÉOU.OOO „
erős kivitelben 290.000
Nagy
harisnyavásár!
Olcsó árusitás
migakészlettart!
H I T C C C K C T
előnyösen

folyásit,

B E T É T E K E T
felmondás

nélküli kifizetésre

átvesz,

a banküzlet
minden ágában rendelkezésre

áll

a Magyar-Olasz Bank
Vörösmarty-utca

f i ó k j a
5. szám

612

(Kaszinó-épület).

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

1«Z1
1
616
Előkelő iparvállalat

M É R L E G K É P E S
F Ő K Ö N Y V E L Ő T
keres mielőbbi belépésre. Az állás nyugdij
jogosultsággal jár. Ajánlatok életkor, eddigi
működés és referentiák feladása mellett és
fi. etési igény megjelölés vei „Szorgaiom és
Jövő" jelige mellett e lap kiadóhivatalába
kéretnek.
6'4
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:ett t á r s a s á g h o s s z a b b i d ő ó t a
állandóan hamisítja a szegedi
Szeged, október 25. (Saját tudósítónktól.) A
Szeged irta meg először és egyedül azt a nagyarányú paprikacsalást, amely nagyságában egyedül
áll a paprikahamisitások történetében. A paprikacsalás leleplezett manővere tulajdonképen a paprikaminősités meghamisítását célozta. A csalók
ugyanis a minősitetlen paprikazsákokra lopott
plombákat és címkéket szereltek fel és ezzel silány minőségű paprikát dobtak a külföldi forgalomba, aláásva ezzel a szegedi paprika jó hirnevét.
A minősítés körül lefolyt csalásokat termelők követték el, akik a legutóbbi időkben élet-halálharcot hirdettek a paprika minősítése ellen.
A szegedi rendőrségnek a véletlen juttatta kezeire a hamisítókat,, akik a termelők táborából kerültek ki. Özvegy Ábrahám Jánosné ismert letartóztatásával azonban korántsem záródtak le ennek
az ügynek aktái. A rendőrség nagy apparátussal
látott a hamisítók leleplezéséhez. Megállapítást
nyert, hogy minősítési csalásokai nemcsak egyedül Ábrahám Jánosné követett el, hanem többen
is, akiknek régebbi hamisításai csak most kerül-

nek napvilágra. A rendőrség megállapításai szerint
Szegeden egy jól szervezett termelőkből álló hamisító csoport állott össze, akik hosszabb idő óta
minősitik a jobb minőségűre már leminősített paprikát. Bebízonyosodást nyert, hogy a Jugoszláviába
indított szegedi paprikaszállitmányok között nagymennyiségű silány minőségű paprika volt, elsőrendű rózsapaprika gyűjtőnév alatt feltüntetve. A
rendőrség lefoglalt azután olyan szállítmányokat is,
amelyeknek paprikatartalma megközelítőleg sem
volt oly minőségű, amilyen címkével az el volt látva.
A rendőri nyomozásba ujabban a vegyvizsgáló
állomás is belekapcsolódott. A vegyvizsgálatnak
különösen a már megminősitett paprika újbóli
minősítésénél van nagy szerepe.
özvegy Ábrahám Jánosnét különben már szombaton átkísérték az ügyészségre. A rendőrség további nyomozásai során bűntársak után kutat és
azt remélik, hogy a hétfői nappal teljes világosság
derül a hamisítási ügyre, amelynek áldozata a
szegedi paprika hírneve.

Kflegmérgezték-e P a k s y

Sándcrnét?

A szegedi ügyészség elrendelte a halott exhumálását.
Szeged,
október 25. (Saját tudósítónktól.) j az ügyészség még a jövő héten elrendeli az
Ssentes városának nagy szenzációja támadt. exhumálást, már csak azon az alapon is, bogy
Paksy
Sándorné, egy szentesi éjjeli mulató a kezelőorvos és a hatósági orvosszakértő
tulajdonosa az elmúlt bét szerdáján váratlanul véleménye merőoen ellentmondott egymásnak.
meghalt. Az életerős asszony sohasem volt Az exhumálás napját még nem állapították meg.
beteg s váratlan halála környezetében a leg- Szegedről dr. Demeter Qyörgy egyetemi tanár,
nagyobb megdöbbenést váltotta ki. A hirtelen törvényszéki orvosszakértő vesz részt az exhuhalált csak fokozta az a körülmény, hogy a máláson.
meghalt
asszony teste a halál után teljesen w w w w t w w w ^ i w
megjeketedett és elváltozott, ugy bogy még a
I
laikusok is gyanúsnak találták a halálesetet.
A halottszemlénél legelőször dr. Pollák Ernő
Rátkay Márton, a kiváló komikus igen életrevaló
szentesi orvos jelent meg, aki agyszélhüdést
újítást hozott be a színpadi iparba, amely bizonyosan
állapított meg a halál okául. A kerületi tiszti
orvos azonban, aki megvizsgálta a gyanús kö- hamarosan követőkre fog találni a kulisszák és öltözők
világában. Arról van szó, hogy a jeles szinész egy
rülmények között elhalálozott asszony holtoperettben játszott a nyáron, mondhatni rogyásig és
testét, oly tüneteket fedezett fel, amelyek kivégkimerülésig. (Ezt az utóbbit inkább az operettre
zárták az agyszélhüdés fennforgását. A tiszti
tessék érteni.) Nagyon szép operett volt az kérem,
orvos észleleteit közölte a rendörséggel, amely volt abban minden, ami az érzékeny budai sziveknek
széleskörű nyomozást indított meg a haláleset kell, a szövege andalító, a zenéje fülbemászó, de legtulajdonképeni okának megállapítása
végett.
jobban mégis Rátkay Márton tetszett, úgyis mint táncosAz elhunyt asszony hozzátartozói a halál- komikus és úgyis mint Rátkay. A nyarat kihúzta ez az
eset megtörténte után nem várták be a szoká- operett, de az ősszel, szegény kicsi árvácska, meghűlt
sos 48 óra elteltét, hanem a halál után már
és meghalt egy kőszinházbau. Azóta gyászolja egyik
18 órával eltemetlék Paksynét, azt hoiva fel
szülője, aki bús és fekete köntösben jár és gyászolja
indokul, hogy a borzalmas külsejű holttestet
másik szülője, aki állítólag egy lelencházban találta,
még a közvetlen hozzátartozók sem tudták jobban mondva szerezte, ahol uraságoktól levetett
megtekinteni s igy határozták el idóelőtti gyors melódiákat ápolnak szerető és hangszerelő kezek.
eltemetését.
Már most Rátkay Márton, akinek határozotUan pomA rendőrség nyomozását legelőször is az pás humora van, az egyik bús és fekete szerzőt beelhalt közvetlen környezetére terjesztette ki. pereli, mert szerinte a kis árva legjobb vicceit ő (már
Különösen gyanúsnak találta a rendőrség mint Rátkay Márton) csinálta, mondjuk a jó viccek
Bárányi Vera házvezetőnő szerepét, aki Paksyné hatvan százalékát. Szóval ő is részt kér az alkotásból,
betegágyánál tartózkodott és ápolta asszonyát még pedig a jobbik részt, söt a legjobbik részt, tudnia halál bekövetkezéséig. A rendőrség meg- illik a tantiémel kéri, a jó viccekből reá eső összeget,
állapította ugyanis, hogy a házvezetőnő a lehető amely még Goncourt testvérek között is megér annyit,
legrosszabb
viszonyban volt
gazdasszonyával, hogy érettük érdemes a szerzői dicsőség ódiumát
ugy hogy a betegség előtti két hétben nem is vállalni. Rossz nyelvek ugyan azt a jó viccet találták
beszéltek egymással. A betegágynál azonban ki, hogy abban az elárvult operettben egy árva jó ötlet
hirtelen megjelent Bárányi Vera, a legodaadóbb sem akadt, de ezt a biróság van hivatva megállapítani.
ápolásban részesítve asszonyát. Megállapítást Mindenesetre a bátor és őszinte ujitás megtörtént és
nyert, hogy Bárányi Vera szenvedélyes mor- ezek után remegni fognak a színpadi szerzők Mert a
finista és hogy Paksyné betegsége alatt mor- jó példát bizonyára követni fogják más aktorok és
fiuminjekciókat kapott a házvezetőnőtől. Rend- aktriszek is és én már látom a jövőt, amikor ilyen
kívül gyanús körülménynek tűnt az fel, bogy szinházi hirek fognak napvilágot látni a képes és képa halottasháznál az elhunyt férje a házvezető- telen újságokban:
nővel valóságos orgiát rendezett, ami után még
Formás Boka Juci, a Nótás Marica primadonnája
aznap reggel váratfanul időelött eltemették az
követelést támasztok Schwarz és Gelb bécsi librettisasszonyt.

A társszerzői jog.

A rendőrségi nyomozás azonban a feltevéseknél és a gyanús körülmények láncolatánál más pozitív eredményt nem tudott felmutatni. Paksyné hagyatékában ugyan Uláltek
mérget feltüntető orvosi rendelvényeket, ez azonban nem vezette a rendőrséget egy lépést sem
a rejtély felderítéséig.
Az újból és újból megindított pőtnyomozások sem vezettek eredményre, noha Szentesen
széltében-hosszában az a vélemény alakult ki,
hogy Paksynét
megmérgezték.
A szentesi rendőrség végül is az ügy eddigi
felszaporodott aktáit áttette a szegedi ügyészségre annak megállapítása végett, hogy a faltéllen gyanús halálesetnél sz ügyészség szükségesnek tartja-e BZ exhumálást.
Illetékes helyen nyert információnk szerint

ták ellen, szerzői résivőeiiést kérve a darabjuk pesti
és vidéki jövedelméből, mert a pesti bemutatón a
második felvonás fináléjában ő három centiméterrel
magasabbra emelte a bokorugró kimonóját és ezzel
eldöntötte a darab szenzációs nagy sikerét.
Parlaghy Barangh Tihamér, az orgovány—izsáki
szinikerület igazgatója Shakspere Vilmos londoni direktort pörli, ugyancsak szerzői részesedés jogcímén, mert
az utóbbi Velencei kalmár cimü fajvédő drámájából
elhagyta az utolsó fölvonást és igy a duna—'.iszaközi
intelligencia teljes megelégedésére változtatta meg a
kissé elavult darab tendenciáját.
Gyalu.

CIPŐ

raktáramat
feltűnő
kiárusítom. Megrendelést, javítást gyorsan készitek.
Tisza Lajos-körut 40. sz.

Karácsonyi

484

1924 október 18.

S Z E G E D 7v

OSZI

KOTOTT
KABÁT

IDENYRE!

és mellénykülönlegességek, harisnyák minden létező divatszinekben, fehérnemüek, csakis elsőrendű minőségben,
rendelésre is a l e g o l c s ó b b s z a b o t t
á r a k o n
SZÉCHENYI-TÉR
TCCerOH

POLLAK TESTVEREKNEL

17.

855.

H t r e f c
cv

CSEKONICS-UTCH 6.
368
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Természeti tünemény
a — Széchenyi téren.

Egy ritka természeti tüneményre hívjuk fel
— Tut-Ank-Amon sírjának kutatói — bosszú olvasóink figyelmét. Útleírásokban és földrajzi
áldozatai? Az Esperanto Hírszolgálatnak jelentik könyvekben gyakran lehet olvasni olyan forráPrágából: Tudvalevő, hogy az egyiptomi fáraó sirja sokról, amelyek csak időlegesen, például a napkutatóinak egy részét tragikus sors üldözte. Lord
n
Carnarvon George Jay-Gould. Wolf Jiel, Archibald n k bizonyos óráiban lökik ki magukból a
vizet.
Nos, ilyen érdekes természeti csodával
Douglas Ried, Lafleur tanár meghaltak különös
módon, többen uetegek lettek, szerencsétlenség í mi is rendelkezünk s büszkék vagyunk rá, hogy
érte őket. Edgár Th. Havranek a prágai meta- a város kellő közepén, a Széchenyi-téri
korzón
fizikai társaságban előadást tartott, mellyel igazolni mutogathatjuk
majd a hozzánk látogató idegeakarja a néphit babonáját, hogy az ős-egyiptomiak neknek. Nem tudjuk, hogy kié a felfedezés
bosszuló átka sújtotta a kutatókat. Szerinte az érdeme, mindenesetre a szegedi gái gyárnak egy
egyiptomi kultura ismerte az akarat és gondolat- alkalmazottja volt az. A gázgyár tudvalevőleg
erő formába öntését és galvanizálását, mely —
— A Dugonics-Társaftág vasárnapi fel- mintegy felhúzott pisztoly ravasza, ha a külső kö- idő kint szerte küldi az embereit a városba
olvasó-ülése. A Dugonics-Társaság okióber rülmények befolyása alá esik — működésbe jön úgynevezett kémlő- és kutató útra, ezek kerehő 26-án, vasárnap délután 4 órai kezdettel és a szuggesztív akarat — ez esetben bosszuló sik azt a hivatalos titkot képező igen magas
tartja e szezonban első felolvasó-ülését a város- átok — erejével hat. Havranek hipotézise nagy percentszámu gázmennyiséget, amely a vezetékekből nyomtalanul eltűnik. Ilyenkor hosszú
háza közgyűlési termében. Az ülés előadói: vitát provokált és nagy feltűnést keltett.
vasfurókkal
kis kerek lyukakat fúrnak az
/uhdsz Qyula (költemények), Réti Öd3n (nö— Esküvő Ma délután 4 órakor vezette
veli*), Horger Antal (szabadelőadás a lapok oltárhoz Hunyadi Vass Gergely dr. ügyvéd aszfaltba s beleillesztett csöveken keresztül
ereuete és a magyarsághoz való viszonyukról). Endrényi Margit urleányt, néhai Endrényi Lajos kémlelik, hogy a földben folyik-e a gáz, nincs-e
ott csőrepedés. Egy ilyen kis kerek lyuk ott— Orsován a magyar színtársulat nem és neje, Pachor Irén leányát. A polgári esketést
maradt a korzó aszfaltján is betömetlenül s
játszha*, mert hiszen a magyarok németül Somogyi Szilveszter dr. polgármester végezte.
érdekes, hogy azon a lyukon gáz helyett viz jön
Az
egyházi
esketési
szertartás
a
róku&i
templomis értenek. Lúgosról jelentik: Tibor Dezső
ki. Nem sok, nem szökőkút módjára, csak ugy
nugyar színigazgató a müvészetügyi miniszter ban folyt le. A fiatal párt a vőlegény unokalassan
folyik, inkább szivárog, mint vér a sebáltal engedélyezett staggione társulatával októ- bátyja, Huszka Ferenc dr.|kamarai erdei plébáből. Nem is mindig, hanem csak a napnak
nos
adta
össze.
A
szertartás
befejezése
után
ber 15-én Orsován meg akarta kezdeni a szini
bizonyos szakában. Az természetesen puszta
évadot, az orsovai községi elő'járóság azonban magas szárnyalású beszédben köszöntötte a
ráfogás és közönséges rágalom, amit egy rosszmegtagadta a helyi játszási engedélyt. Az fiatalokat. A násznagyi tisztet a menyasszony
májú néző állított, aki a víznek szivárgását a
elöljáróság indokolásában azt mondja, hogy részéről Badislovich Lajos ny. államvasuti főfelszegedi
vízvezetékkel hozta kapcsolatba. (Ha igy
a népszámlálás
adatai szerint Orsova la- ügyelő, a vőlegény részéről Kmety Károly dr.,
is
volna,
hát érdemes volna ezért a pár csepp
kosságának
túlnyomó része német és közel a budapesti Pázmán Péter-tudományegyetem
vízért
ekkora
lármát csapni, mikor ott a szomugyanannyi az oláhok száma. A magit ma- professzora töltötte be.
szédban, egész közel mindenki szemeláttára
— Szakülések az Egyetem-Barátok bölcségyarnak valló lakosság száma pedig szárvödörszámra folyik el a drága viz egész nap
mazására és vallására
nézve magyarságát szeti szakosztályában. A Ferencz József-tudo— a pos'aelőtti fiákkerstra.id kutyából.)
mányegyetem
Barátai
Egyesületének
bölcsészet-,
nem tudja olyan módon bizonyítani, hogy csaknyelv-,
irodalomés
történettudományi
szakosztálya
Itt mindenesetre olyan természeti csodával
ugyan magyaroknak volnának tekinthetők; mintlegutóbb tartott választmányi gyűlésén állapította
hogy továbbá az orsovai magyarok a német meg az 1924. év hátralevő részére előadás soroza- állunk szemben, amely megérdemli a tüzetesebb
nyelvet is értik, ennélfogva a magyar nyelvű tát. Az előadások szakülések keretében október vizsgálatot. Felhívjuk rá a városi mérnöki hivaszínielőadások engedé yezése sem
kulturális, 29-től minden második szerdán délután 5 órakor tal figyelmét. Hátha itt kevés furrással olyan
sem nemzeti szempontból nem indokolt.
a böcsészetkari III. sz. tanteremben lesznek. Az bővizű forrásra akadnak, amely a szegedi álegy csapásra véget vetne.
— 97 ezerre csökkent Szabadka lakos- előadásokat egyetemi és középiskolai tanárok tart- landó vizmizériának
ják,
de
bárkit
szívesen
lát
a
szakosztály
az
előadói
A
rosszmájú
szomszéd
ugyrn azt mondia ott
aága. Szabadka város lakossága az 1910. évi
asztalnál, akinek tudományos eredményeiről monnépszámlálás szerint meghaladta a 120 000-t. danivalója van. Az előadások programja a követ- a korzón, mikor a szivárgó forrást néztük :
— Most már tudom, miért van az én pinAz 1920. évben a szerbek által megtartott nép- kező: Október 29-én 1. Létay Balázs: A babyloszámlálás adatai szerint Szabadkának már csak niai assyr vallás és járulékaira vonatkozó irodalom cémben annyi talajvíz!
106.000 lakossága volt, amig a most össze- bibliográfiája. A hősi halált halt szerző vonatkozó
fél 11
állított statisztikai adatok szerint 97.000 lakosa leveleinek bemutatása és róla való emlékezés kapérakor
F U H A B M O W I K U S hangverseny a Belvárosi Moziban,
van Szabadkának,
amelyből 80 •/« róm. kath., csán bemutatja dr. Banner János főtitkár. 2. Dr.
7000 gör. keleti, 3500 zsidó, 810 református Buday Árpád: Oslakók-e az oláhok Erdélyben?
— Abaujmegyében gazdag aranybányát taNovember 12-én dr. Horger Antal: Magyar szóés 450 evangélikus.
fejtések. November 26-án dr. Maróth Károly: Val- láltat?. A meg nem szállt Felvidéken, Csonka— Párisban ünnepséget rendeznek a fegy- lás, költészet, nyelv. December 10-én dr. Márki Abaujmegye területén egy aranykutató-csoport a
verszünet évfordulóján. Párisból jelentik: A Sándor: Emlékezés Szabó Károlyról (születésének hajdani Rákóczi-féie aranybányák táján ujabb kitegnapi minisztertanácson megállapították annak 100 éves fordulója alkalmából). Dr. Mály Ferenc: aknázatlan, állitólaggazdageret talált. A lelőhelyen
az ünnepségnek a programját, amelyet novem- Dante hitvilágából. — Belépés dijtalan. Érdeklődő- kibányászott ásvány- és érckő törmeléke: mindber 11-én, a fegyverszünet évfordulójának nap- ket szivesen lát a szakosztály. Az előadások idejét járt útnak indították Budapestre a földtani intézetján a névtelen katonák sírjánál fognak tartani. a Szeged közölni fogja. Külön meghívókat nem hez véleményezés végett. A területet már fel
adnak ki.
Enaelatnaan 6a Vértesi divatcipészek, Gizella-tér.
is ajánlották a kormánynak 10 milliárd korona
— Iparostanoncok testnevelése. Tudvalevőleg egyszersmindenkori vételár fejében. Egy másik
a testnevelési törvény az iparostanoncokra is köte- társaság a szomszédos vidéken bukkant aranyra,
lezővé teszi a testnevelési tornaórákon való rész- Az a szándéka, hogy kedvező szakvélemény
vételt. Erre való tekintettel Aigner Károly főispán esetén ők maguk helyezik üzembe a bányát,
átiratot intézett a kereskedelmi és iparkamarához,
amelyben közli, hogy értesülése szerint egyes evégből már is tárgyalásokat kezdtek egy lonékszerek.
evÖSZerek. Schaff- iparosok tanoncaikat elvonni igyekeznek ezen doni pénzcsoporttal. Most a vállalkozóit reménytornaórák látogatása alól. Nehogy az ilyen iparo- sége a földtani intézet véleményétől függ.
hausen, Omega, Doxa gyártmányú zsebsokkal szemben retorziót kelljen alkalmazni, a
Nevea festők nagy képei arany rámában
órák, készpénzéri, valamint igen előnyös
kamara utján hivja fel a főispán az iparosokat,
már
77 ezer koronátólkezdve kaphatók Szalayhogy a törvény szellemének megfelelő magataiiást
tanúsítsanak és tanoncaikat ezen tornaórák láto- műkereskedésben, Kölcsey-utca 5.
Nyakkendőket készit és javít legszebb kivigatására elengedjék.
— A posta- és távírdatisztviselők kongresz- telben Sándor Ibolya Szeged, Mérei-u. 7., I. em.
szasa az esperantóért. Bécsből jelentik, hogy a
Világhírű Schroll-siffonok, paplanlepedó crePósta-, Távírda- és Telefontisztviselők Nemzetközi tonok Soós Lajosnál, Oroszlán-utca 2.
182
is nagy választékban
Szövetségének kongresszusa, melyen 50.000 tisztviselő képviseltette magát, határozatiiag elfogadta
hivatalos nyelvül az esperantót és felhívta a fiókegyesületeit esperanto-tanfolyamok rendezésére.
T e l e f o n * órás, ékszerészek
*>-
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Vasárnap. Hóm, kat. is protestáns E
20 Dömöt. Oör. kat. E 20 Demeter.
Nap kel 6 ára 35 pertkor, nyugszik 4 óra 51 perckor.
Somogyi-könyvtár zárva. Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig.
Egyetemi könyvtár vasár- és ünnepnapokon zárva van.
A színházi előadás délután fél 4 és este fél 8, a mozi
előadások 3, 5, 7 és 9 órakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 61 (telefon 596), Barcsay
Károly Széchenyi-tér (telefon 27o), Borbély József Takaréktár-utca (telefon 1268), Nagy György Boldogasszony-sugárut (telefon 1125), Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846).
/Qfi
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1065

1120.
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Kárász-utca

10.

481

Eljegyzés. Polgár Ibolyát eljegyez e Fodor
Líszló. (Minden külön értesítés helyett.)
62s

SCHLAMADINGER ERNY
és HUNSTIGER JÓZSEF
együttes hangversenye a Tiszában.

Uri szabóságomat f. bi 27-én Dugonics-tér II. sz. alá helyezem,

tuihuk

(Harmónia)

józsef!
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drótkötélpálya.
Háborús történet. A világ még javában égett.
A drótpálya Assiagó talián hegyormait kötötte össze.
Dragonyosok tüzvonalában, ezer veszedelmek
Telefon 11-85. j j *
után, az ifjú főhadnagy ismét megsebesült. Dra- Trí Telefon 11-85.
gonyosai ugy, ahogyan tanulták, bekötözték és a
drótpálya szomszédságába, a segélyhelyre vitték.
Október hó 26-án, vasárnap
A kötélpálya induló és érkező állomását ellenségtől fedetten a sziklák tövében, az erdőben
ácsolták össze. Itt az inditó állomáson a sebesültet átkötötték, hűséges tisztiszolga, meg az önként
jelentkező Margit nővér kíséretében a drótkötélpálya kosarában elhelyezték, hogy a kötözőhelyre
szállítsák a túlsó partra.
Alig tették meg a kötélut felét, a rettentő széditő
magasságban a kosár megállott. Sem előre, sem
hátra többé nem mozgott.
— Na most mi lesz ? e kérdés ült mindhárom t g
Főszereplő: Milton Sills. jjj
arcon. Nemcsak az érzés veszélye a veszett magasságban, de az ellenségnek minden percben várható tüze, az ellenfél repülőinek bombái, géppus- ^ Nagy kalandordráma 8 felvonásban,
kái meglehetős kellemetlen érzelmeket váltottak ki
*
a megrekedt utasokból.
Azonkívül:
A sebesült nem mozoghatott, a legény nem í J j j
értett a kötélmühöz, a finom női kezek nem bizonyultak elég erősnek az inditás megkísérléséhez.
Na meg az elektromos áram veszélye?
^ Előadások kezdete: Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor, hétköznap 5, 7 és 9 órakor.
A távolság, a mélység meg nagy volt, hogy
külső segítség jöjjön. Tétlenül ültek a kosárban.
Esteledett, sötétedett. Perc — percről, óra — órára
mullott. A sebesült kötései átáztak a vértől. A
— Két gyermek borzalmas halála. Buda— Stróbl Alajos balesete. Stróbl Alajos
veszély nőttön-nőtt. Szótlanok voltak már.
pestről jelentik: Ma reggel a Petneházi-utca 44. szobrászművész műtermében 2 és fél méter
Erős őszi szellő lóbálta a kosarat, eső is szemezni kezdett. A hosszú órákat megunt beszélge- számú házban az egyik lakásból Kertész Lajosné magasságból leesett és bal felső karját eltörte.
téssel próbálták elütni. Mindhároman a beszélgetés elment hazulról és két kis gyermekét a lakás- A müvé»zt lakásán ápolják.
folyamán megismerték egymást gyermekkoruktól. ban hagyta. Délelőtt 11 órakor, amikor az
UJItáal Fodor István cégnél, Attila-u. 9. sz.
De a beszélgetés is suttogva történt, nehogy a anya hazajött, sűrű füst tódult ki a lakásból. a. minden kispénzű ember is elegánsan kiöltözfülelő ellenség gránáttal válaszoljon. A váltságos Rémülten szaladtak be a lakásba és észrevette, hetik, mert nem kell milliókat kifizetni készórákban csak Margit testvér volt nyugodt. Az ő hogy a konyha kövezetén a földre borulva fek- pénzben, hanem részletre is vásárolhat.
STS
ártatlan szerzetesi lelke leszámolt már régen a szik 3 éves kis István fia és a 19 hónapos
—
Kias
Menyhért,
az
Örök
tüz
és
Zerkovltz.
A
világi élettel. Neki fontosabb volt mindennél az Juliska. Amikor a mentők megérkeztek, a gyenemzetgyűlés
tegnapi
ülésén
Kiss
Menyhért
azt
a
kiönként vállalt sebesült gondviselése, a sebesült rekeknek már csak a halálát állapították meg.
jelentést tette, hogy Zerkovitz már a korcsmákból is
élete.
A szerencsétlen asszony, Kertász Lajosné, ájul- kiszorítja a magyar dalokat. Zerkovitz Béla erre azt
Péter, a ragaszkodó legény egyszerű lelke nem tan esett a konyha kövezetére. A két kis gyerközli velünk, hogy 1915 február 20-án megkapta Kiss
fogta fel a veszélyt, ő csak kinjában a száraz
katona-kétszersültet majszolgatta. A sebesült láz- mek halálát az okozta, hogy amikor egyedül Menyhért Örök tüz cimü verses kötetét, az első oldalon
álmában nem törődött már semmivel, — félre- maradtak, a konyha kövezetén tüzet rakiak a Kiss Menyhért saját aláírásával: mZerkoviiz Béla urnák
lakásban összeszedett papírból és rongyhulla- őszinte tisztelettel Kiss Menyhért". Azt kérte töle Kiss
beszélt.
Bekövetkezett a legnagyobb veszedelem. Az dékokból és a sürü füst megfojtotta őket.
Menyhért, hogy ,válasszon ki a kötetbőt alkalmas kölerős szél, mely ide-oda dobálta az egyszerű szerBledermayer-garnltura jó állapotban, mely teményt és zenésítse meg*. Ezt a kérését tudomásul
kezetű fakosarat, a bennülök már kapaszkodva
tartották magukat helyeiken. Az ellenséges lövöl- áll 1 asztal, 1 dívány, 4 szék és két fotelből, vettem — mondotta Zerkovitz —, a kötetet ad acta
dözések is megkezdődtek, minden pillanatban a eladó Szalay-mükereskedésben, Kölcsey-utca 5. tettem és nem zenésítettem meg belőle semmit sem. Ma
Engelsmann és Vértesi divatcipői legjobbak. [ pedig Kiss Menyhért... Múlnak az idők !|
lövések a drótkötelet, vagy a kosarat találhatják,
hogy azután az elkerülhetetlen halálba, a feneketAntik komódok, szekrények, vitrinek, varró~xT
len mélységbe zuhanjanak és pusztuljanak a kötélasztalkák nagy választékban Szalay-mü'<ereskepálya utasai.
f désben, Kölcsey-utci 5.
zo:igorae»tje
(Endrényi)
A legnagyobb veszedelem pillanatában egy
Harisnyák, keztyük legolcsóbbak Soósnál.
— Az iparostanonciskola felügyelő bizattsrapnelldarab találja a drótpálya sodronyát és
— Véglegesen Törökországba indul Erzebben a pillanatban a szeszélyes járómii lassan- oágának uj tagjai. A polgármester Tonelli
lassan megindul és leereszkedik minden baj nél- Sándor iparostanonciskolai felügyelő bizottsági berger gyilkost. Illetékes helyen arra nézve,
kül rendeltetési helyére.
Homor.
elnök javaslatára Firbás Nándor nyug. igazgatót hogy mi fog történni Förster-Schultz Henrikkel,
kiutasítása
és Sebestyén Károly tanári az iparostanoncis- kijelentették, hogy Förster-Schultz
— Fegyveres bandák betörtek Bulgáriába. kola felügyelő bizottságának tagjaivá kinevezte. befejezett tény és legkésőbb hétfőn toloncuton
Szófiából jelentik: Az utóbbi napokban idegen Sebestyén Károly e minőségében a tanoncis- elhagyja az országot és saját kívánsága szerint
menekültekből álló fegyveres bandák ismét kolái rajzoktatás ügyét fogja ellenőrizni és Törökországba megy, ahová már útlevele is elkészült.
megtámadták a küstendili és a berkovicai ha- szakszerűség szempontjából irányítani.
tárvidéken álló őrségeket. A támadókat visszaVízvezetékét Feketénél készíttesse Szeged. Tel. 10-72.
Az ejtóernyós halálugrást elhalasztják.
verték, a bolgárok részéről veszteség nem volt. A vasárnapra hirdetett halálugrást ejtőernyővel
A Kass k á v é h á z
A bandáknak valószínűleg halottjaik és sebe- a Szent István téri víztoronynál, bizonytalan
sültjeik vannak.
időre elhalasztották.
Iskolakötények, tornanadrágok Soós L. nál.
Legszebb n ő i , férfi fehérnemüeket gyári
ma éjjel T t óráig tart nyitva
H o g y a n kell? Szépnek, fiatalnak kinézni, árban készit Soós Lajos, Oroszlán-utca 2. m
őszülő hajat eredeti szinre festeni, ráncos, szeplős arcot üdévé, frissé tenni, szép körmöket
Telefon 16-33.
Telefon 16-33.
viselni, modern, elegáns hajviselet el társaságban, színházban megjelenni, modern hajrészeket, fejdiszeket felrakni, mind megmondják:
Hoffmanné női fodrász-, manicür- és arcápolási
Október hó 26-án, vasárnap
szalonjában Szeged, Kállay Albert-utca (Hidutca) 1. A társaságban elhanyagolt külsővel,
ápolatlan kézzel, fésületlenül megjelenni, sé ti
az illemet, de ép oly ellenszenves az, akinek
fol'ok, pattanások, szeplők, mitesserek éktelenitik el arcát, aki öizülö hajjal idősebbnek látfőszereplésével:
szik. Az ily külsejű leányok környezetéből elmaradnak a kérők és udvarlók és nem csoda, ha
a férj elhidegül asszonyától, aki nem ért ahhoz,
hogy frissnek, tetszetősnek, fiaialnak mutatkozzék. A haj, arcbőr, kéz ápolását követeli tehát
emberi mivoltunk, társadalmi állásunk, hivatásunk, a szerelem, a házasélet boldogsága. HennaSienkievitz világhírű regénye 10 felvonásban.
hajfestés minden színárnyalatban jutányosán.
Fehérnemű-műterem Feketesas-ntc» 22.
szám, I. emelet 2. szivecen látja az érdeklődő hölgyközönséget eredeti modellek után
készült fehérneműi megtekintésére. Egyszerű
fehérnemű elkészítését is vállalja.
Gázvezetékét, gázfőzőjét tisztíttassa HavasElőadások kezdete: Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor, hétköznap 5, 7 és 9 órakor.
nál, Fodor-atea 2. Tetafoa 17—79.
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Quo Wadis ?
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— Négy év után . . . Egyik hírhedt Brilanniás tiszt régóta húzódó bűnügye ért az első
határkőhöz, a megtorló igazság felé. Emlékezetes még 1920-ból, hogy Stern Dávid budipesti kereskedőt ama bizonyos Bibirczy-kűlönitmény elfogta, bevitte a Britannia-szállóban
lévő tanyájára, ott napokon át fogva tartották,
össze-vissza kínozták, végűi kirabolták minden értékéből, elszedték aranyóráját, láncát, gyűrűit és akkor összeget jelentő több
ezer korona készpénzét. Az akkori zavaros
időkben a budapes i főkapitányság nem tudta
a nyomozást kelő eréllyel és hathatósan lefolytatni 8 csak később, a viszonyok változása
folyamán sikerült újra felvenni az eredményes
eljárást. Ennek során a detektívek megállapították, hogy a rablás értelmi szerzője Beöthy
Zsigmond Is ván volt huszárhadnagy, de nem
sikerült döntő bizonyítékokat szerezni és elbocsátották a rendőrségről. A detektívek még
mindig az említett régi ügyek vizsgálatából
kifolyóan ma délelőtt előállították a főkapitányságra. Részletesen kihallgatták, a többi közt a
Britanniában elköve'ett rablásról és rövidesen
beismerte, hogy annak idején több atrocitásban részt vett, ő vette el Stern Dávid értékeit
és ő adott parancsot a kereskedő
megkinzdsára.
A beismerő vallomás alapján őrizetbj vették.
J ó k a i a l b u m j á t ingyen k a p j a karácsonyi
ajándékul, ha előfizet a Pesti Naplóra, vagy
megveszi naponta az utcai árusítónál Előfizetésedet: Szalay Kölcsey-u. 5. vesz fel.
g2í
— Rendelet as inségmunkékról. A kormány rendeletet adoít ki ama kölcsönök tárgyában, amelyeket a közérdekű inségmunkák fedezésére a Pénzintézeti Központ utján
fognak nyújtani a vármegyei és várod törvényhatóságoknak. A rendelet értelmében a kormány
felhatalmazza a vármegyék alispánjait, a polgármestereket, hogy a közmunkák keretében teljesítendő közérdekű inségmunkák terén teljes
hatáskörükben, a törvényhatósági bizottság határozata és belügyminiszteri jóváhagyás nélkül
utólagos bejelentés mellett a Pénzintézeti Központtól a népjóléti és munkaügyi miniszter által
megállapítandó összegű kölcsönt vehessenek
fel. A kölcsön felhasználásának módját, illetve
a végzett munkálatokat tz illetékes szakminisztériumok fogják ellenőrizni.
— .Védelmi hábornra készül Franci lorazág.* Párisból jelentik: Nollet hadügyminiszter a francia honvédelem reformját készíti elő,
amelynek értelmében a katonai szolgálati időt
megrövidítik, de intézkedéseket tesznek arra
nézve, hogy a védelmi háborúra az egész népet
előkészítsék és e célból egy külön oktató hadsereg felállifását tervezi*.
Arcápolás Jutányos bérletben. Ártalmatlan arcápolószerek legolcsóbban Fürst
Rózsi
kozmetikai szalonjában kaphatók Feketesas-utca
22. II. 16.
603
— Romániában ia „egyéni akcióznak".
Budapestről jelentik: Codre«nu Ze es, az ismert antiszemita agitátor revolverlOvéssel magölte Jassy rendörprefektuiát és megsebesített
két rendőrtiszt viselőt.
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hangverseny

fél 11
órakor
a Belvárosi Moziban.

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 órásnál

Szeged, Széchenyi-tér Z. Telefon 133.
Kérem a kirakataimban lévő
áraim megtekinteni.
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— Tavasszal kijavíttatja a város a Stefánián levő gödröt? Az állami kereskedelmi iskola épülete mellett hosszú évek óta éktelenkedik
már az a hatalmas gödör, amelyet a rakpart megcsúszása következtében ástak ki annak idején. A
gödörnek eddig nem akadt gazdája, a város
ugyanis ugy vélekedett, hogy a vízvédelem állami
feladat, a rakpart vízvédelmi célokat szolgál, kijavítása tehát az állam kötelessége. Az állam ezzel
szemben tudni sem akart erről a kötelességéről és
a rakpart kijavításával járó dicsőséget a költségekkel együtt átengedte a városnak. Igy aztán az
akták gyarapodtak, de a gödör, amely mégis a
város szégyene, mert egyetlen sétaterét ékteleniti
el, megmaradt. Ugy látszik, hogy a város hatósága végre megunta a meddő vitát. A polgármester ugyanis utasította a mérnökséget, hogy készítsen költségvetést a rakpartjavitásra. Ha nem
kerül nagyon sokba — értesülésünk szerint — a
város meg is csináltatja a tavaszi áradás után. A
toronyalatt ugyanis ugy vélekednek, hogy abban
az esetben, ha később kiderül, hogy a rakpartjavitás mégis csak állami kötelezettség volt, a
költségeket az állam utólag is megtéríti.

XI.

Bárányi János
zongoraestje

(Endrényi)

— megszüntetik a budapesti és bécsi
svéd követségeket. Mint a lapok jelentik, a
svéd takarékossági program fo'ytán a budapesti és bécsi svéd követségeket meg fogják
szüntetni.
Engelsmann és Vértesi divatcipői legszebbek.
— A kenyér ára, a hatóságok — Bécsben
és Szegeden. Egy régi olvasónk irja a következőket: Aki az utóbbi hetekben olvasta a bécsi
lapokat, annak a figyelmét nem kerülték el azok
a szinte mindennapos cikkek, amelyek a kenyér
árának emelését tárgyalták. Harc a kenyérárért,
ez a cime a legtöbb cikknek és valóban valóságos harc folyik Bécsben már hetek óta a körül,
hogy szabad-e a pékeknek a kenyár árát egynéhány száz koronával felemelni, vagy sem. A város hatósága és a kormány tárgyalásokat folytat e
miatt s hetek óta keresnek egy olyan számítási
formulát, amelynek alapján igazságosan lehessen
megállapítani a kenyér árát. Csak közbevetve emSzövetet, vásznat sfb. vásároljon részlet- iitjük meg, hogy legutóbb azt ajánlották, hogy a
fizetésre Fodor István cégnél, Attila-u. 9. sz. 575 kenyér ára mindig egyenlő legyen a liszt árával,
— Vakmerő csalást akadályozott meg egy hozzászámítva őt százalékot. Mi szegedi fogyasztók
ámulva nézzük ezt a hosszú és lelkiismeretes harujságárus. Horváth József újságárushoz csü- cot, amit a bécsi hatóságok vivnak a legfőbb
törtökön este egy elegánsan öltözött hölgy ment élelmiszer árának megállapítása körül s annál naés megkérdezte tőle, hajlandó e pénteken reggel gyobb megdöbbenéssel vesszük tudomásul, hogy
fél 9 órakor egy megbízást elvégezni, kijelen- nálunk ezzel az eminens fontos kérdéssel senki
legkevésbé maga a hatóság.
tette, hogy másnak a nevét kell aláírnia és va- sem foglalkozik,
lamit el kell hoznia. Az ujságárus gyanúsnak Bécsben hetek óta harcolnak két háromszáz kotalálta a dolgot és e'mesélte egy detektivfel- rona differencia miatt, nálunk egyik napról a máügyelőnek, aki két detektívet küldött ki, hogy sikra ugrik a kenyér ára 1200 koronával I És ez
azért van, mert a hatóság fél, vagy megijed a
ellenőrizzék a történendőket. Másnap a hölgy pékmesterek lármájától s egyre korlátozza az oly
meg is jelent a budapesti Szervita-tér egyik nyilvá- üdvös árszabályozó intézményének, a hatósági
nos telefonállomásánál és felhívta telefonon a Ma- pékmühelynek az üzemét. Bécsben forradalom
gyar Országos Központi Takarékpénztár Jőlnté- ütne ki 1200 koronás kenyéráremelésre, nálunk
zetét és a józsefvárosi fiók igazgatója nevében minden csendes, mindenki hallgat...
140 millió korona kifizetését kérte a főpénztár20.000 könyvben válogathat naponta, ha
tól. A főpénztár megígérte a pénz kifizetését,
előfizet
Szöllős kölcsönkönyvtárban. Előfizetési
mire elküldte Horváth Józsefet, aki Fonyó Pál
dij
20.000
kor. Kigyó-u. 1.
MI
néven fel is vette a pénzt. Midőn azonbin a
Helyszűke miatt minden elfogadható áron részletre
bank épületéből kijött, az ismeretlen nőt nem
találta sehol. A pénzt átadta a de'ektiveknek. is elad olajfestményeket Engel Lajos mükereskedése. 100
— .Nemzeti zászló, mint cégérdisz. Hivatkozással
Ma délelőtt az Országos Központi Takarék- a sajtótörvény
idevonatkozó rendelkezésére, tisztelettel
pénztárnál az ismeretlen nő kilétét felfedezték kére n, hogy a folyó hó 24-i b. lapjukban .Nemzeti
és előállították a rendörségre, a becsületes zászló mint cégérdisz* cimü közleményük helyreigazíHorváth József újság- és léggömbkereskedőt a tására a kővetkezőket a legközelebbi számban közzétenni szíveskedjenek: Nem felel meg a valóságnak az,
csalás felfedezése után kétmillió korona hono- hogy Mandel Zsigmondot a zászlók használata miatt
ráriummal jutalmazták
meg.
én jelentettem volna fel, mert én ellene sehol semmifeljelentést nem tettem és a feljelentésre senkinek
20.000 k ö n y v i 20.000 k o r o n a az előfize- féle
megbízást nem adtam. Annak idején — mint később
tési dij Szöllős kölcsönkönyvtárban. Kigyó-u.l. 540 megtudtam — tényleg történt feljelentés Mandel ellen,
A Legszebb karácsonyi a j á n d é k : Egy amely azt kifogásolta, hogy Mandel a nemzetiszínű
vőlegény, vagy menyasszony. Lehet-e na- zászlókra .legolcsóbb kocsik" stb. reklámfelratot készíttetett és igy azokat reklám céljára használta fel.
gyobb örömet elképzelni a családban, mint Ezért történt az is, hogy a feliratok eltávolítására felmikor a fiu, vagy leány fényes pariit csinál? szólították. Az ón cégtáblám mellett feltűzött zászlócskákon nincsenek felíratok és igy azok használata nem
Minden arc boldogságot sugároz, a jóbarátok
gratulációkkal halmoznak el, mert bizony nehéz ütközik semmiféle rendelkezésbe. Mandel ellen is csak
azért merült fel kifogás, mert a nemzetiszínű zászlót
sor a mai nyomorúságos világban és mindig reklámfeliratokkal látta el. Teljes tisztelettel Hodács
is az volt a megfelelő élettárs kiválasztása. Az János.
egész élet boldogsága, vagy nyomorúsága függ
Tisztviselőknek részletfizetésre is készit
attól, hogy csak igazán egymáshoz illő pár
kerüljön össze. Társadalmi berendezkedésünk köppenyeket, kosztümöket és ruhákat elsőrangú
azonban manapság — sajnos — olyan, hogy kivitelben Turcsányi Béla n5i divatterm;, Tisza
193
az igazán egymáshoz illő párok a legtöbbször Lajos-körut 74.
meg sem találhatják egymást. Vénleányként
Poloskákat petéivel együtt kizárólag kiirtani
hervad el a mosolygó bakfis a szerencse vá- csak a Löcherer Cimexinnel lehet. A r a olcsó,
rásában és tivornyába folytja vágyakozását a hatása biztos, kezelése egyszerű, miiden tiszboldogság, a családi élet utan, a legényember, titható vele. Főraktár: Segesváry-drogéria és
mig ha idejében egymásra lelnek, de tok Vajda-drogéria, Szeged.
Sf
másként történne... Nincs más mód, meg
kell ragadni az alkalmat, szerencsét kell próbálni a számtalan boldog házasságot közvetített, Herkulesirodánál
(Iskola-utca 32., földszint első ajtó, jobbra). A legdiszkrétebb móegyüttes hangversenye a Tiszában.
(Harmónia)
don — esetleg tisztán levelezéssel — kikereshető a legalkalmasabb vőlegény-, vagy meny5
csszonyjelölt s az élet legnehezebb problémája
fényesen megoldódott. Ez az iroda egész más
sal, gazdasági épületekkel 35 v. busa. Felsővároson
metódussal dolgozik, mint pl. a pesti házasságtöbb kis ház 60—60 millió. Újszegeden 603 Q-öl
bérföldön 2 szobís h i i azonnali lakással 51
közvetítő irodák. Vezetőjének személye, aki tarmillió. Vételár részletekben is Iizethető.
talékos főhadnagy, nyugalmazott Máv. tisztModern magán és b é r - 1 o L r ó o l r J W i r o t - l í o c
viselő, már maga is elég garancia arra, hogy
házak, telkek stb.
i - < a K a a i i O Z V e i l i e b .
a közvetítés a legkorrektebb és diszkrétebb
p u t r i k A ní'A 1 nyug. állpt. tanácsos, O, F. B.
formában, teljesen szolid alspon történik. Mási C í i m - m i t a i á ) t a l engedélyezett ingatlanrészt pedig az iroda olyan széles körben
forgalmi irodája, törv. bei. cég, Szegeden. Iroda:
Attila-utca 7. Telefon: 5—69 — Lakás: Stáclóismert, hogy partit ajánlhat minden kívánságatca 8/b. Telefon 13—36.
139
nak megfelelően. A legmagasabb társadalmi
áliásuakiól lefelé és minden képzeihető kikötésnek megfelelő pártit, bármilyen kivánt vagyoni
viszonyokkal közvetít és miaden kivánt felhölgyek arcáról, karjáról végleg kiirtja felelősséggel
világosítást készséggel megad. Igazán ?z önmaga, vagy hozzátartozója boldogsága ellen
POLLÁK SAROLTA Budapest, Andrássy-ut 38

SCHLAMADINGER ERNY
és HUNSTIGER JÓZSEF
128

vétkezik, aki az ósdi előítéletektől vezérelve, nem
fordul diszkrét közvetítésért a Herkules \rodához (Iskola-utca 32.)

fekete föld S S K i , .

(Párisi Áruházzal szemben).
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p M ilrrta c l e " hajeltávolitószer szétküldése utasítással. Szépségápolás. Szemölesirtás.
(Kérjen prospektust.)

10

SZEOED

— Vágóhídra kerültek a viadalok bikái —
Izgalmak után. A bikaviadalok rendezői elhatározták, hogy azt a nyolc bikát, amely már a budapesti porondon szerepelt, áruba bocsátják. A mészárosok a bikákat meg is vásárolták és tegnap
délután 4 óra tájban nyolc mészároslegény jelent
meg az újpesti stadionban, hogy a bikákat a
vágóhidra terelje. Midőn azonban a bikákat kieresztették az istállóból, kiderült, hogy nagyon nehéz feladatra vállalkoztak a mészároslegények,
mert a bikákat nem lehetett elfogni, körbe futottak a stadionban és nem lehetett őket megközelíteni. Az egyik legény a bikáktól menekülve elesett és csak két társának segítségével tudott megmenekülni a rárohanó állat elől. Késő estig hoszszas fáradozás után mindössze egy bikát sikerült
megfogniok a mészároslegényeknek, a többi hét
bikát csak ma délfelé sikerült megfogniok és a
vágóhidra vinni. Jelenleg még két spanyol bika van,
amelyek nem vettek részt a viadalban és a rendezőség előterjesztést tett Újpest városának, hogy
meghívott közönség előtt engedélyezzen bikaviadalt, amelyen a torreádor valóban le is szúrja a
bikát. Döntés még ebben az ügyben nem történt
az újpesti városházán.

1924 október 26.

Ma v a s á r n a p
Filharmonikus

hangverseny

a Belvárosi

fél I I
órakor
Moziban.

— Viskrntró rabián. Budapestről jelentik:
Sztekla Dezső ügyvédnél megjelent egy elegánsan öliözött 30 év körüli férfi és az ügyszinház fceti műsora.
védet kereste, miután az ügyvéd nem volt Vasárnap délután : Árvácska, operett. — Este: Kurucotthon, a fiatalember elment, de egy óra múlva , furfang, népszinmü. Premierbérlet B 7. sz.
Héttőn: Varázskeringő, operett. B. bérlet 8 sz.
ismét vistzojött és bebocsátást kért. Azután
Kedden: Taifun, dráma. B. bérlet 9. sz.
leszaladt az utcára kifizetni a reá várakozó
}
Szerdán először: Szibéria, opera. Operabérlet 5. sz.
bérkocsit. A fiatalember 8zonban nem jött | Csütörtökön: Bajadér, operett. A. bérlet 9. sz.
vissza és az ügyvéd felesége akkor vette észre,
Pénteken: Szibéria, opera. Bérletszünet,
hogy az ékszerei eltűntek. Az isméi etlen igen i Szombaton: Vera Mirceva, dráma Bérletszünet.
értékes gyűrűket, karkötőket és medaillonokat lo- . Vasárnap délután: Pompadour, operett — Este:
; Hoffmann meséi. Operabérlet B. 10. sz.
pott el, amelyeknek értéke az ügyvéd feljelentése szerint 500 millió. A rendőrség keresi a
* Kurucfurfang. Valahogyan, de különösen
tettest, aH 30 év körüli kö>ér termeti?, fekete
manapság nagyon távol estünk attól a romanszemöldöke és haja van, nyírott bajuszt visel
tikától, amely néhai ifjabb Bokor József 100
és fekete kalapjában B. R. monogram volt.
csengő arannyal jutalmazott énekes népszinDélvidéki Központi Bank Rt. (Dugonics- mü véből kiárad. Az a hamisíthatatlan drága
tér 11.) első helyű betáblázásra kö csönöket naivitás, amely bizonyos asszonyi furfgangot
folyósít kedvező feltételek mellett.
620 megaranyoz, igaz — mosolyt csal az arcokra
Cigarettázik Ö n ? Sodorjon lanina papirt!
Orvosi boncköpenyek gyári áron Soósnál. — de korántsem bensőséges ez, hanem inkább
Kállay dr. jogiszemináriuma Szeged, Palla- valami nagy csodálkozás ennek az előidézője.
Tiz heti vagy b á r o m havi részletfizetésre
vásárolhat Fodor István cégnél, Attila-u. 9. sz. 575 vicini-utca 3 alatt fogad egész nap. Telefon 89. Egy kis népmese, pat'ogóra vert rigmusok,
szép, finom nemzetiszin és hazafiasság. A ku— Hét fiatalember meggyilkolt egy gazruc idők, sok más nevesebb lantost is megdasági cselédet. Debrecenből jelentik: Debreihlettek s a sokaság közül ifj. Bokor József
czen városát ái'alános izgalomban tarija annak
szerencsés kézzel, szerencsés alakokat támasza bestiális gyilkosságnak ügye, amelyet a héten
Vasárnapi mérkőzések. A vasárnapi sportese- tott fel, kik még ma is jobban keltik az élet
fedezett fel a sámsoni csendőrörs. Ezen a héten mények
homlokterében kétségtelenül az előrehozott illúzióját, amint azt nem sikerült megtenni
ugyanis ott egy holttestet találtak és a nyomo- SzAK—UTC bajnoki mérkőzés áll. A mérkőzés, annyi más kortársának. A hirtelen előrántott,
zás során megállapították, hogy az illető Nagy amelyet a SzAK pályáján délután három órakor valahonnan a porvert szekrények mélyéből
József gazdasági cseléd. F< lmerült az a felteves, kezdenek meg, előreláthatólag izgalmasnak Ígér- előkerült darab előadását károsan befolyásolta
hogy Nagy József gyilkosság áldoza'a lett. A kezik és az őszi szezon egyik legjelentősebb fut- a kevés próba, amely von'atottá tette az előgyanú két gazdasági akadémiai hallgatóra irá- balleseménye lesz. Szép akciók után az atléták adást. Tapsban, ünneplésben azért nem volt
nyult, akiknek egyike, Szabó Zoltán tagadja a néhány gólarányu győzelme valószínű. Az első- hiány, amelyből Faith Giza, Eöry Erzsi, Oláh
gyilkosságot A ny. mozást vezető sámsoni i osztály u mérkőzés előtt a szövetségi díjért küzde- Ferenc, Uti Giza és Hercegh Vilmos vették
nek az I|b. csapatok. — A körletpályán a megcsendörörs most ujabb öt gazdasági akadémiai 1 óvott
(—)
SzIKE—KIKE mérkőzés kerül lebonyolításra, ki részüket.
hallgató letartóztatását vette tervbe. Megállapi- ' amelynek eredménye erősen fogja befolyásolni a
* Bérleti felhívás! Többek kívánságára a
tolták ugyanis, hogy a borzalmas
gyilkosságot második osztály helyzetét. — A körletpályán délhátralevő
öt filhar monikus hangvers nyre ma
7-én követték el. Ezek közül a letar óztatásban előtt a Vasutas—KAC elmaradt szövetségi mérkődelelőtt 9—10 óra között a Belvárosi Mozi
levő Szabó Zoltán gazdász részben már beis- j zését tartják meg.
irodájában kedvezményes öt hangversenyre szóló
merő vallomást tett, a másik gazdász, Suba j
A SzAK há2i blrfeozóversenye. A Szegedi
Józstf szüleihez kö tözött. A többi gazdasági ; Atlétikai Klub vasárnap eate hat órskor a bérletjegyek kaphatók.
* Kin, vasárnap délelőtt fél 11 órakor II.
akadémiai hallgatók kihallgatása most folyik a isiketnéma intézet tornatermében házi birkózóbérleti Filharmonikus hangverseny, vezényel:
sámsoni csendőrösnél.
versenyt rendez. Az öt tulycsoportban 23 bir- Fichtner Sándor, közreműködik Récsey Sári
CimtAbiik Jónás nál, Polgár-n. 8. Tele- \ kózó indul és igy izg&Inns versenyekre van zongoraművésznő. Jegyek 15—50.000 koronáig
f o n : 17—02.
319 kilátás. A verseny iránt nagy sz érdeklődés.
a Belvárosi Moziban.
* Schlsm»dinger Erny zongoraművésznő és
Telefon: 11-85
Hunstiger József, a bécsi Népopera ba itonistája,
Telefon: 11-85
30-án tartják egy üttes hang verseny üket a Tiszában.
* Telmányi Emil szólóestje november 18-án.
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CSAK 16 ÉVEN FELÜLIEKNEK! i

Október 27-én, hétfőn:

CONRAD VEIDT
nagyszerű alakításával

PAGANINI

(A Sátán hegedűse)

Dráma a nagymuzsikus életéből 8 felv.
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A közkedvelt

Előadások kezdete: 5, 7, 9' órakor.
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Legfinomabb
s z a p p a n o k,
c r é m e k és p o u d e r e k !

Belvárosi Illatszertár
S z é c h e n y i - f á s *

8 5 .

s s á m

* Bach, Beethoven, Brahms, Debussy, Dupin, Kodály,
Mompon, Manuel de Falln müveiből játszik Bárányi
János zongoraművész november 4-én a Tiszában. Jegyek
Endrényi-hangversenyirodában.
Í * Ma este a Kurucfurfang clmtt történeti tárgyú
zenés színmüvét ismétli a szinház, amelynek kuruc
dalai a tegnapi felújításon frenetikus sikert értek el.
* Ma délután Árvácska, az idei évad slágeroperettje
kerül szinre mérsékelt helyárakkal.
* Hétfőn zónaelőadásul a Varázskerlngőt tűzte
műsorra olcsó helyárakkal az igazgatóság, akinek a
zónaelőadások rendezésével az a célja, hogy a közön*
ség kisebb jövedelmű osztálya is elsőrendű előadásokban élvezhesse a legnagyobb sikert elért darabokat.
* Kedden Gárdos Kornélia felléptével Taifnnt, a
legtöbb külföldi előadást megért magyar drámát játsza
a szinház. Lengyel Menyhért e legtökéletesebb darabjában a vendégmüvésznő, akit ugy Budapestről, mint
külföldről a legjobb hir előz meg, Kerner Ilona széles
művészi skálát kívánó szerepet játsza. Tokeramót
Harsányi Miklós, Lindáért Oláh Ferenc, Hironárit
Lengyei Vilmos, Hempel Terit Lengyel Gizi kreálja.
A darabot, amely a leggondosabb előkészületek után
kerül szinre, Baróthy főrendező rendezi.
* Szerdán lesz a Szibéria premierje. Glordano
Bruro három felvonásos zenedrámtja a szegedi zenei
életnek nagy eseménye lesz. Giordanoról a magyar
közönség ezideig még keveset hallott, de a világvárosokban annál ismertebb a nagy olasz mester neve, aki
az orosz népzene tanulmányozásával a népdalmotivumok teljes modern irányú feldolgozásával a nyugati
nagy zeneszerzők között jóformán egyedül áll. A szegedi színházé lesz az érdem, hogy ezt a nálunk jóformán ismeretlen nagy muzsikust a vidék zeneértő publikuma előtt először megszólaltatja.
* Nagy népszerűségnek örvend Ur György hetilapja, a Színházi Újság, amely gazdag tartalommal
ismét megjelent. Intimitások Szabó Dezsőről, Tere-fere
rovat, Színházi törvényszék, Gábor Mara hálószobája,
Nincs már többé wslzer a parketten, színházi aktualitások, kulisszatitkok, heti műsor, valamint Kendecsy Aranka,
Kertész Vilmos, Scarry Margit és Egyed Lenke arcképei teszik változatossá a lapot, amelynek ára 3000
korona és kapható mindenütt.

(a . K é k Csillao* mellett)
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G r ü n e b e r g fogkefék, f o g k r é m e k
és s z á j v i z e k !

Apróhirdetéseket a másnapi lap részére
délután 5 óráig fogad el a kiadóhivatal. Az
5 óra után feladott apróhirdetések a feladást
követő napon nem jelenhetnek meg.

ff Z K « * r

1924 október 76

Telefon: 11-85.

k o r z o

m o z i .

11
Telefon: 11-85.

Idők

leghatalmasabb

filmjel!!

S z á g u l d ó kerék
I I . r é s z e . — Dráma napjainkból 7 felvonásban. — Főszereplő:

SEVERIN MARS.
Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor.

A paprikaminősités uj rendezése.
A paprika forgalomba hozatalánál ezidöszerint
az úgynevezett minősítési eljárás van érvényben, mely szerint az őrölt paprikát hatósági
vizsgálatnak kell alávetni és az őrleményt tartalmazó zsákokat hatósági zárójeggyd kell ellátni. E rendszerrel a termelők és kikészitök
egy része nem volt megelégedve, mert az eljárást körülményesnek találta és mert löbb izben
a hatósági közegek a meg nem felelőnek talált
paprikát leminősítették. Az illetők több izben
eljártak a földmivelésügyi
minisztériumban,
ame'y azonban ragaszkodott
a kőtelező
minősítés elvéhez. Ekkor az érdekeltek poli ikai befolyások megmozgatásával is azzal a kérelemmel állottak elő, hogy a köte'ező minősítés
legalább a belföldre vonatkozólag
felfüggesztessék. Ugy vélték bizonyára a kikészitök és
termelők, hogy a paprikájukat majd el fogják
adni a belföldön a kereskedőknek és a külföldre való szállítás előtt ezek lesznek kénytelenek a minősítést elvégeztetni és viselhetik
az esetleges ieminősitésnek a veszedelmét.

Reklámkiállítás is leaz a lipcsei v á s á r o n .

A lipcsei árumintavásár keretében májusban
1— 8-ig reklámkiállitást is fognak rendezni.
A helyiségek már rendelkezésre állnak.

Október hó 28, 29, 30-án, keddtől—csütörtökig

Minden

ismertető gazdasági jellegű közleménynek az anyagát részére összeállítsa.

A Szegedi Hus- és Vásárpénztár Rt. heti jelentése. 1924 október 19-tól 25-ig terjedő héten a szegedi állatvásárokra, illetve a vágóhidra felhajtatott:
Nagy és növendék marha 73, borjú 86, sertés 699,
juh és bárány 221 darab.
Élőárak:
Marha 7UOO-H.OOO, növendék marha
6000-10.000, borjú 16.000-21.000 korona kg.-kint élősúlyban, hízott sertések 2I.OCO—2o.500, juh és bárány
7COo-11.000, ölött (hasított) sertések 29.030 -34.000.
Húsárak: Detail árak a Hatósági Husszékben: Marhahús 21.003—31.0C0, borjúhús 32.UOO--48.i OO, sertéshús
34.000—42.000, zsír 44.000, szalonna 38.000-40.000,
háj 42.000 korona. Husiparosok üzleteiben: Marhahús
24 030-32.000, növendék marhahús 22.000 -29.000,
borjúhús 36.000-50.000, juh- és bárányhus 22.GOO—
28.000, sertéshús 38.000-44.000, zsir 44.000—45.000,
olvasztani való szalonna 38.000-40.030, háj 44.000
korona kg.-kint. Sózott szalonna nagyban 32.000—
33.000, sertéshús nagyban 39.000—34.000, zsir nagyban
33.000—34 000 korona.
Bőrárak: Marhabőr 18.000—19.000, borjubőr 29.500—
31.100 korona kg.-kint zöldsulyban.
Faggyú: 5COO—12.000 korona.

TŐZSDE

gét jelezni és ha a jelzés nem felel meg a minősítési rendeletnek, ellene az élelmiszerhamisitási törvény alapján a kihágási eljárás megindítható. Az uj rendeletnek az eredménye tehát
az lesz, hogy azok, akik ennek kibocsájtását a
földmivelésügyi minisztériumnál kierőszakolták,
nem érik el céljukat, az ellenőrzés
komplikátódik és a kihágási feljelentések
megszaporodnak.
Szükségednek látiuk ezt az értekezlet megtartása előtt elmondani és leszögezni azt is,
hogy néhány hónap múlva, ha ennek a rendeletnek a céltalansága
kiderül, az érdekeltek
azok ellen fognak fordulni,
akik őket
ilyen
követelésbe beugratták. A kereskedelem érdektelenül áll ezzel az egész mozgalommal szemben, csak sajnálja, hogy éppen, mikor egy rendkívül nagy termést kellene a külföldön
fokozott
erővel elhelyezni, nehezítik meg az ügyet ilyen
céltalan törekvések hangoztatásával.
Itt említjük meg, hogy a termelők, kikészitök
és kereskedők óhajainak megismerése céljából
a polgármester hétjőn délután négy órára informatív
természetű ülést
hivott össze
iormauv termeszem
utest nivott
össze.

Magánforgatom A magánforgalomban Uzlettelenül
alakult a helyzet és az egész délelőtt folyamán alig
néhány kötés fordult elő. Az előfordult árfolyamok
jórésze csak névlegesnek tekinthető. Az irányzat a déli
órákban barátságosabb lett a szilárdabb bécsi jelentések hatása alatt. Az üzletkötés azonban nem élénkült
meg. Árfolyamok: Magyar Hitel 452, Kereskedelmi
bank ltoo, Általános Takarék lo7, Osztrák Hitel 158,
Pesti Hazai 3ooo, Ganz-Danubius 2o6">, Ganz villamos
ltoo, Rima 128, Kőstén 29oo, Salgó 472, Uriuányi
78o, Athenaeum to2, Cukor 2 ioo, Georgia 345, Czinner
93, Gschwíndt 162, Gummi 238, Telefon 118, Nasici
21Eo, Ófa 49o, Déli vasút 65.
k Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai.
Valuták:
Holland forint 29870 -30125. Dinár 1080 1101, Lei 424—433 @eígi tirank 3663 -3693, Din
soron* 13020- 13160, tfarvéjt koron* 10765-10950,
Angol font 34200c 146000, Líra 3301-3361, Ooüis
7ö310—7687a Francia frank 4003 4Q33, Sxokol
2266 2285 Léva 552 - 560. SvM korona 2020520365 osxtiák korona 108 20-108.80, Svájci frank
S4670 -14815 pénz.
Devizák; Aaastardam 30170 -30325, Salgrid 1100 1103 Knfrarsst 429-434, Ürúsaai 3693 3713, Kapcahitfa" 13220-13295, Krisztiink 10965 -11025, Loodoa
345000-347000. Milánó 3321-3341, Slawyork 7681377210, Vkti* 4003 —4033,
2286 -2293, Szófia
557 -561, ttorwaotm 20455-20565, M t t 108.20—
108 80, Zürich 14770—14845.
......„.„
Zürichi
tózide. Nyíi<z» i Pirit
27.10, LotKkK
w
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A földmivelésügyi minisztérium, mint értesü—
} wffc 520 C0, Milánó 22.50, Hollandus 204 25, ü u ü s
lünk, elkészítette a rendelenek a servezetét,
A tőzsdetanács törölte a Szalámi-rész- í O.ocncüooú0i2350, üéc* 0.007325, tSiéüs 3.77, Práee
amely egyelőre kisérletképen bevezeti a fakul2 65
- - B(slgri<l
tatív minősítést. Ennek a rendelettervezetnek a vényeket. A tőzsdetanács mai ülésén érdekes í »M7V.
letárgyaltára a minitziérium azokat, akik ez- elvi jelentőségű határozatot hozott a Szalámi- j ' rérnfénytózade. A szombati terménytőzsdén az
zel a javaslattal előállottak, szerdán délelőttre , részvények kérdésében. Elhatározta a tőzsde- j irányzat gyengébb volt, a buza 75oo, a rozs éi tengeri
1
értekezletre hívta öisze. A kereskedelem, amely- tanács, hogy törvényadta jogával élve, a Sza- • 5ooo koronával olcsóbbodott. A forgalom igen szük
kere,ek között
™zgott, rozsban alig volt üzlet.
nek feladata az idei rendkívül nagy paprika- lámi-részvényeket törli a tőzsde forgalmából és
">va'a'°8 ^ l í f T ^ Á B X
to
ÍS2ÍS
termésnek az értékesítése, ennek a kibocsáj- október 31-'ől kezdve véglegesen megszünteti
«Í7jilámi árfntvamának i-awícít
' 4475—4525, egyéb 4450 —4500, 78 kg.-os tiszavidéki
tandó rendeletnek semmiféle jelentőséget nem aa ozaiamt
artotyamanas j-gyzeset.
? b u z a 4550-460), egyéb 4525—4575, rozs 4350tulajdonit, mert megvan győződve róla, hogy
A bécsi nemzetközi vásár igazgatósága a 4375, takarmányárpa 4000—4200, sörárpa 4600—5100,
annak a gyakorlatban semmiféle hatása sem jövő évi tavaszi vásár időpontját március 8—14. rab 3900 -4050, tekeri 3650-3750, repce 6500-6700,
kor
lehe\ Bizonyos ugyanis, hogy nem lesz egyet- napjaiban állapította meg. Az igazgatóság a vá- í Pa 2250 -23J0.
sárra
vonatkozó
összes
értesítéseket
és
nyomtat1
. Ferencvárosi aertéaváaár. Nyiltvasárra felhajtás
lenegy paprikakereskedő,
aki hajlandó
legyen
a H K T n e f f i
minősítetten paprikát vásárolni. Zsákban macs- ványokat az illetékes kereskedelmi és ipikama- í
28-28^oo, könnyű 27.5oo korona. Vidékre élve elkát a paprikskereskedők nem vásárolnak. A ren- ráknak fogja megküldeni.
Szeged ismertetése egy prágai újságban. A szállíttatott 1 darab. Vágóhídi zártvásárra összes feldelet megjelenése esetén a paprikakereskedők
h«jt*s 77 darab, eladatlanul 7o darab maradt vissza,
természetszerűleg csak feltételes vételeket fognak Prager Tagblatt, a csehországi németek vezető Ar
*k> m m t ,ent- F i a t a l k ö z é P 28—28.5oo korona. Az
eszközölni és az árut mennyiségileg és minő- orgánuma, a folyamatban levő cseh-magyar ketárgyalásokra való tekintettel elhatá- 5 irányzat kellemes.
ségileg csak akkor veszik át, ha az eladó azt reskedelmi
rozta hogy külön ismertető számot ad ki Magyar- ; A S4MTO3LTÉ8ÉRT IDETGLENE8<IN FE I E I ŐS: FRANK ]0 ZSKF
minősítteti és a minősítés az árut tényleg
olyannak találja, aminőnek az az eladás alkalmával jelezve volt.

vSeS: I —-*«« ytjgüJffiBgtSS

tettel a Prager Tagblatt szerkesztősége

felkérte a 5 Nyomatott a Délmagyarország Hirlap- 6* Nyomda1
vállalat R.-T. könyvnyomdádban, Szeged
v v i r v r v » v n i n n n r r n n m m r v r m n n o n IWIUUUW

A iermelőknek igy előreláthatólag semmi kereskedelmi és iparkamarát, hogy egy Szegedet
I-T1
hasznuk sem lesz az uj rendeletből, mert az r r r > r ^ - n n r i v i - n ~ ~ - r - - csak komplikáltabbá fogja tenni az eljárást.
Előreláthatólag ugyanis a rendelet megjelenése
után a belföldön forgalomba hozott paprikánál
ugyanazt az eljárást kell lefolytatni, mint eddig,
azzal a különbséggel, hogy az ilyen paprikáról
nem minősítési, hanem vegytisztasági bizonylatot álliUnak ki. Könnyebbség tehát aligha
lesz, ellenben ugyanazt az árut, amely már vegyileg megvolt vizsgálva, minősítetni is kell,
ha egy kereskedőnek adják el külföldi export
céljára, mert a kereskedő másként az árut nem
fogja
átvenni.
D i a termelő
és kikészítő még a belföldi forgalombahozatal esetén
sem men'esülhet a felelősség alól, mert ez
esetben maga iesz köieles a paprika minősé-

OTMM3®

11KOTOET

SZEGED, S Z É C H E N Y I T É R 8 .

TELEFON:

.

12

SZ B O B D

B-listás nyugdíjas
tisztviselő
i r o d a i foglalkozást
nyerhet.
Ajánlatok „ B " jeligére a kiadóba kéretnek.
S minden más kézimunkát

HÍMZÉST,: és előr*jzolánt a legmodernebb minták alapján, elismert legszebb kivitelben és legjutányosabb áron készitek. M Ü L L E R
E R Z S I kézin:unka-(izlete Szeged, Takaréktár-u. t.

FAZONCIPOK
Gummi talppal és börlalppal és szegest Gummi talpalást ragasztva olcsó napi árért koszit M O C N J Í R É S T r t R Ü H .
Mindennemű javítást olcsón és pontosan vállal. Hozott anyagból is vállalunk.
Üzlet: Petőfi Sándor-sugárut 2. szám.

1924 október 23.

Kárpitos és diszitő ipari

Halló! Központ! Halló!
— K é r e m

Schimmerling József
Szeged, Arany János-utca 4. szám.
Telefon 3-81. - O T T O M Á N O K
állandó nagy raktára. ÁTALAKÍTÁSOK és javítások jutányosán készülnek.
78

kivitelben

K Ö V E S I B É L A sége^P^arglt-iítca
a legnagyobb titoktartás mellett.

jutányosán

Hajdú József Takaréktár-u.

készit

8. Telefon 287

Mákot, repcét, babot
és

mindenféle

terményt

állandóan a legmagasabb napiáron vásárol

S z e g e d , S z e n t I s t v á n - t é r
Telefon: 12-31.

Henna hajfesték otthoni használatra,

Valódi angol
szövetek,
ragián és télikabátkelmék, női kosztüm-szövetek, valódi antilopvelurkelmék, bélésáruk
és az összes szabókellékek l e g j u t á n y o s a b b

5.

Ne várjon, amig beáll ar esős idő, hanem már most

javitta§§a
sár- és h ó c i p ő i t
a Gummi és Bőriparban
Szeged. Szécbenyl-tér 9. szám.

beszerzési
forrása:

370

C S E H E P S & J I LY H A K

Fischer Aurél
Szeged, Széchenyi-tér
Csongrádi-palota

különféle szin és méretben kaphatók

LANDESBERG 3 cementárugyárban
VT"'

Gárgyán Imre és Fia

NE SZERESSEN

s z ő l ő b i r t o k o s , bor-, s z e s z é s pálinkanagykereskedö

a magyar közönség más szivarkahüvelyt és papirt, mint a közkedvelt

izf.t

SZEGED, Kórház-utca. S T
Budapest, Mária Terézia-tér 3. teljes
anyagi garanciával készit elö maganvizsgákra, érettségire. — Tanulmányi
vezető dr. Toborffy Zoltán főreáliskolai tanár, egyetemi magántanár.
Telefon József y5-35.
H3

EalEíczy Tanintézet

I)

különlegességeit!

FM4

147

kisebb javításokra, bajusz és szakáll festésre olcsón
kapható
I J O F F S O f f i H M É
női fourasi üzletében Kállay Albert-utca
583

Klein Ernő terményüzlet

H&

13—OS-atI

i2emz?omá. m r Házasságközvetités

írSZOBA-BERENDEZESEK
zománcozott

a

— Mit, mással beszél? Ezt a számot már sohase lehet kapni?
— Nem kérem, mert ez a szám Szeged és kornyéke legjobb és legklprébáltabb kereskedelmi Ügynökségének
telefonszáma,
amely állandóan el van foglalva, mert ha bárki eladni vagy
venni a k a r h á z a t , telket vagy bármiféle Üzletet,
úgyszintén lakást vagy bútorozott szobát kia d n i vagy bérbevennt, az mind csak ezt a számot
hívja s jelentkezik:

Minden gazda

tudja,

hogy

BCWflZDH- FLUBD
( K w l z d a restltutlons

fluidja)

K W I Z D A

m a r h a t á p s z e r e

K W I Z D A

s e r t é s t á p

s z e r e

gazdaságában nélkülözhetetlen, mivel ezek az állatok egészségét
és erejét fentartják.
Bl. 8

Ezen bevált h á z i s z e r e k ismét mindenütt k a p h a t ó k
gyógyszertárakban, drogériákban és háztartási oikkek kereskedésében, vagy közvetlen a raktárbél:
GYÓGYSZERTÁR A SZENT LÉLEKHEZ,
Budapest. Király-utca 12.

^ESILETFIZETESRl S Z E G E D

ZSOLDOS TANINTÉZET
a legjobban készit elö magánvizsgákra. Budapest, VII., Doy ut

Te" j .S-4Í: H Í 6 E B R H é s G E O M E T R I A
a középiskolák teljes tananyaga, egyszerű nyelvezettel, bő
magyarázatokkal megrendelhető. Ö S S Z E r O Q C i A L Ó TBHKOHyV a középiskola négy alsó osztályának tananynga két kötetben megrendelhető. Szegedi megbízott lakása: Hullám-utca 8., I. em. 9.
152

S I N G ^ ^ ^ & ö l
A W . K . l N H U W n K

KIGYÓ-UTCA
5, S Z A M
T21

Baromfi, házinuul
és gal ambki ál I i í ás

100 óta léhább sár-, hó-, tornacipőt
gy

Éitesitem a n. é. közönséget, hogy a volt

SCHULLER

"VENDÉGLŐT

m a

délelőtt 9 órakor

postagalambverseny röptetés
10 órától kezdve avidéken feleresztett postagalambok berepülése a huszárlaktanyába.

teljesen újonnan berendezve folyó hó 25-én,
szombaton este

megnyitottam.

TornaclpOK
•

f

Is#3

TOLL ÁRPÁD
teljes zenekarával muzsikál.

80 | 90 |II0 ezer K

valódi bivalybőrtalppal minden szinben

| párja garantált tiszta b5r, nSl box

| regatta éa s p a n g l l a

^

^

kur

cipőnek

-» garantált tiszta börbSl legjobb kivitelben

295a

párja férfi varrott príma magasszárú boxcIpSnek
H6

B4

KOLOSSÁ VIKTOR vendéglős,

Belépődíj 5 0 0 0 kor. a vigalmi adóval együtt.

jó c i p ő k készülnek

ezer

kor

30-35|3fi-40|4»-46 sz.-ig

ezeri párja férfi varrott regatta cipőnek

Felső Margitsziget (Nagy-szálló), Vilmos császár-ut 68.

Elismerten

lomacipo g- vuamsml aipt avlöprpöas l

A télikertbén

A kiállítás hétfő estig naponta reggel 8 tói
esti 6-ig nyitva •

137

la tornacipő gumitalppal T ^ ^ K

Tnrnaninn

(V.. VILMOS CSA.SZA.R-UT 68.)

a K O R Z Ó MOZI
nyári helyiségében

a Reithoffer-gyár Wimpassingban ké-

Budapest, I, Döbrentei-tér 4-6.
Telefon 5-71. Vidékre utánvéttel

Kereskedőknek engedmény.

mérték után i f i M a - t e n o r n á l Sze9ed' Feketesas-u. 18. Telefon: 10-60,
és raktárra ITJ. mcizycrnci és Szentháromság-u. 54. Telefon :l 1-82

1924 október 18.

7 v

SZEGED

WIGNER TESTVEREK

őszi újdonságok megérkeztek.

S e l y m e k ,

v e l o u r o k ,

s z ö v e t e k

é s ö s s z e s

Felhívjuk

d i v a t á r u k .

a vevőközönség

figyelmét

olcsó

árainkra.

Henna hajfestés L T
dása folytán olcsóbb

áron készűi

•_• — mm

»

534 n o f T m a n n G

női fodrász üzletében

KÁLLAV ALBERT-UTCA,

„KEZIMUNKAHAZ
u

S z e g e d ,

Korondi- és r
Lichtmann-

K ö l c s e y-u t c a 10. s z á m
T e l e f o n :
13—50.

^

T

O

A

I

T

Kölcsey-u. 1.
Royal-szálló épület.

Ajánlja
gyapjú- és selyemfonalait
a legméltényosabb árakban.

r i S C H E R

IZSÓ.

o

\

Hiteles Forditó-lroda
városunkban.
A Magyar Hirdető Iroda, amely a Magyar Távirati
Irodának egyik alvállalata, a m. kir. belügyminisztérium
Fordító-Osztályával oly megállapodásra jutott, hogy a
Magyar Hirdető Iroda a maga vidéki szervezeteivel
belekapcsolódik a belügyminisztérium Fordító-Osztályába s a vidéki nagyobb városokban, mint annak fe'vevő helye szerepel.
A Magyar Hirdető Iroda helyi fiókja a legjutányosabb
áron vállal el

fordítást m i n d e n é l ő n y e l v r e .
Különösen nagy jelentősége van ezeknek a hiteles fordításoknak idegennyelvü okmányoknál (igy keresztlevelek, házasságlevelek szerződések* stb.), amelyeket
ha a m. kir. belügyminisztérium Fordító Osztálya pecsé jével lát el, ugy a királyi bíróságok, mint az összes
hatóságok feltétlen hitelűnek ismernek el.
A fordítási dijakat a m. kir. belügyminisztérium Fordító-Osztálya előre megállapított tarifa szerint szabja
nieg s a legrövidebb időn belül hitelesítve elküldi a
fordítást az érdekelt félnek. Akinek a fordítás sürgős,
az megfelelő ősszeg befizetése ellenében kétszeres, vagy
háromszoros sürgősséget is kívánhat.
Esetleges panaszokat a

MAGYAR HIRDETŐ IRODA
központja Budadest, IV., Városháza-utca 10., vagy
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Értesítem a nagyérdemű közönséget és b. megrendelőimet, hogy

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

Síives pártfogását kérem továbbra
is a nagyérdemű
közönségnek
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angol uri szabó.

151

kaphatja az első magyar festőművészek
értékes képeit

5z«*«d,Takaréktir.u.S.T«l«fonl1-30
136

Szegedi

7ermelőSzövetkezete

készit elsőrendű kivitelben szobafestést, mázolást, butorfényezést és aranyozást
mérsékelt árakon. — Feketesas-utca 22. és Korona-utca 13. T e l e f o n 9 4 2 .

Fuvarozást lesolcsóbbanjfállal

Törtely ] ános

Bécsi-körut 34. Telefon 11.

b e l ü g y m i n i s z t é r i u m
F o r d í t ó - O s z t á l y a
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Budapest, vesz fel.
A

F O R D I T Ó - I R O D
felvevő helye Szegeden Iskola-utca 2"). sz.
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Férfi és gyermekruhát,
télikabátot, bSrkabátot.
átmeneti k a b á t o t a legn a g y o b b -választékban I

Gyakorlott

20

Földes Zoltánnál Kállay Albcrt-n 0

accordmunkára, továbbá 16—18 éves t a n u l ó l e á n y o k a t felvesz az

Uj szegedi

Kendergyár

Jelentkezés hétfőn és kedden reggel a gyár ujszegedi irodájában.

e2T

DEÁK és dr. ORDÚDY
minőségű

b a n k á z fiókja

B u d a p e s t , A n d r á s s y - u t 16. sas.
Az ország egyik legnagyobb,
legrégibb é t legszerencsésebb

ósztálysorsjegy
fö e l á r u s í t ó j a

Sorsjegyren delét:
posta utján,
személyesen
telefonen,
aiirgönylleg.

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.

Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben

1.5oo,ooo.ooo
egy és félmilliárd korona, H ú z á s I. osztály november 1 2 és 1 4 .
Htvataloi á r a k :

*|« sorsjegy I

| ftoooKl

I '!, sorsjegy I
| 5QoooK |

sorsjegy I

BOoooK I

L4

SOMLÓ ÉS SZILASI

S z e g e d , Párisi-lcörut 3 5 .

592

fakereskedök
T e l e f o n 140.
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1914 október 26.
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APROHIRDETESEK

Mübutor asztalostanoncnak
fiút felveszek. — Heimann
Endre
műbútorasztalos,
Bástya-utca 19, Kulturpalotával szemben.
-5
jómegjelenésü ftu tanulónak fizetéssel és egy kifutófiu felvétetik Bihari
Miklós rőfös női divatüzletében Püspökbazár, Mikszáth-utca.
-

Ebben a rovatban egy 10 szavas hirdetés 2000 koronáiba
kertll. 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 koronával drágább. Aas apróhirdetések dija elOre OxetendS.

Apróhirdetéseket a
SZEOED
és még két szegedi lap i észére
IU szóig 6000 koronáért (jeligével 9000) elfogadnak Magyar
Hirdető Iroda, Iskola-utca M és
az alábbi gyűjtőhelyek: Sajtópavillon Dugonics-tér, Sajtópavillon nagy artézi kútnál, Nemzeti Sajtóvállalat Kárási 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 dóhánytőzsde
Takaréktár-u. 8., Közúti hidfői
dohánytőzsde, Hungária Antiquárium Batthyány-u. 2., Guttmann
és Leipnicker faszerüzlet Boldogasszony-sugárut 1. szám a.

Az alábbi jeligés levelek a
kiadóhivatalban átvehetők:
.Szorgalmas 150", .Szorgalom és jövő", .Zsidó
medika*, .Főtisztviselő",
.Hálás leszek", .Mademoiselle", ,Kötődé', .Fűszeres'.

Kohn Manó rövidáru üzletében kifutófiu azonnal felvétetik. Csekonics u. -3

Ipari m u n k a i
Ékszerek és órák javítása
olcsón, jól Kölcsey 2, Gáspár Ferenc.
;Ji9
Legszebb kaptafak es sámfák Vörösnél szerezhetők
be. Debreceni-utca 26. 13
Örát, ékszert javit, ékszerek és órák legolcsóbban
C s ű r i órásnál, Kárászutca.
18
Kalapok mar 115 ezer koronától kaphatók. Alakitások legújabb divat szerint
készülnek. Toncsi kalapszalon, Bocskay-u. 9, fö dszint 3.
Vízvezetéki ja vitások, átalakitások és berendezések
Fekete Nándor. Kossuth
Lajot sugárut 25. Telefon
IU - 72.

L a k á s 7"""
Két szoba mellékhelyiségekkel,
jószágtartással,
konyhakerttel kiadó. Somogjtt- telep 958, algyői
vámháznál.
1
Kétszobás lakásomat átadom. Érdeklődni Magyar
Hirdető Irodához (Iskolautca 20.) .Abszolút modern" jeligére kérem.
Háziurak 1 Évi 12 milliót
fizetnék modern kétszobás
lakásért. Telefon: 17-19.
Háromszobás lakást keresek Szegeden vagy Újszegeden. Ajánlatokat ,Nil'
jeligére.

Bútorozott lakás i

Bútorozott szoba Újszegeden szerényebb igényűnek
azonnal kiadó. Balfasor
Állást keresi
29. szám.
1
Rövidáru kereskedősegéd
Küiönbejáratu, szépen EJT
állást keres. Levelet »Pratorozott szobát keresek
xis. jeligére a kiadóba.-3
Belvárosban elsejére. Cim
bemondható 16—34. teleKettős könyvelesben járfonom
-L
tas tisztviselő könyvelési
munkát vállal. MegkereSzolid uri embernek busést .Mégtegképes" jeltorozott szoba kiadó. Duigére.
1
gonics-utca 19. sz.
Szerény bútorozott szoba
Középkorú magános aszkiadó 1—2 férfinek. AIszony gazdasszonynak
földi utca 3.
ajánlkozik idősebb magános úrhoz vagy úrnőhöz
Fiatal házaspár részére t—
falura, pusztára, baromfi2 bútorozott szobát keretenyésztést is vállalja. —
sek lehetőleg uri háznál.
.Csendes otthon" jeligére.
Megkereséseket .Sürgős"
jeligére a hirdető irodába
Állást n y e r ;
kérem.
Küiönbejáratu bútorozott
Több évi gyakorlattal biró
szobát keresek, hetenkint
varrólány és tanulólányok
két délutánra. .Diskrét"
felvétetn k. Iritz Rezsőné,
jeligére.
Somogyi-u. 12.
-1
Küiönbejáratu, tiszta bútorozott szoba kiadó. Szilágyi-utca 6, földszint. I U
Bútorozott szoba külön
felvétetik.
bejárattal kiadó. ÉrdekDél magyarország - nyomda lődni: Magyar Hirdető Iro*
Pefőfi Sándor-sugárut l . dában.
Bútorozott szoba a Belvárosban szolid úriemberKereskedösegéd, aki a kinek kiadó. — Érdeklődni
rakatrendezéshez is ért és
Széshenyi tér 15., II em.,
kiszolgálóleányok jó fizeH . ajtó.
téssel felvétetnek a Párisi
Küiönbejáratu bútorozott
Naey Áruházban.
1
szoba
villanyvilágítással
Haztartasbani segéd kezekiadó,
klinikához
közel,
sért lakást adnék gyermekHétvezér-utca 4.
2
telen házaspárnak. UgyanKülönbejaratu bútorozott
ott egyes hálószobátutor
villanyvilágítással
és vízvezeték, kitűnő, el- szoba
kiadó. Tisza Lajos-körut 68
adók. Újszeged, Középkikötősor 3. szám.
T a n n l ó t keres:
Csomozólányokat
magas
fizetéssel, tanulólányokat j Uri szabósághoz tanonfizetéssel felvesz szőnyeg- I cot fölvesz Csecskó szabó,
szövő, Hid-u. I.
Fel hő-utca 9.
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b z a p p a n o s ipartelep,
amelyben vízvezeték, csatornázás bent van, felszereléssel, külön pincehelyiséggel bérbeadó, esetleg
más ipartelepnek is. Szentháromság-u. 11.
Pékmühelynek
alkalmas
több helyiségből álló helyiség forgalmas helyea,
Újszegeden a hid közelében kiadó. Ugyanott több
diszfenyő eladó. Pécskaiutca 11.
Kiadó bolthelyiség, berendezett iskolai tanszerekkel
együtt vagy anélkül. Vásárhelyi-sugárut lo.

Oktatás i
Zongorát órara bérbe ad,
elemi, polgári iskolai ok.
tatást vállal Kálmán-u. 5,
I, e., Tukka.
Cipeszipari s z a k i s k o l a
kezdődik 27 én este 7-kor
Bugyi Mihály gépgyárában.
Softórképzó tanfolyamot
nyitok november első napjaiban. Az elméleti oktatást elismert szaktekintély
végzi Jelentkezhetni Kos! suth Lajos-sugárut 77. sz.
! Telefon 5-19. Biitler Péter bérautó vállalatánál.
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Ingatlan:

Föld Hernyóiban I és fél
hold bérbeadó, esetleg eladó. Németh, Tárogatóutca 3.
Uj kis haz bérbeadó azon •
nal b-költözhető lakással,
nagy telekkel. Tudakolható Iskola-u. 23, emelet,
5oo kilós mázsa elaoó
ugyanott.
Villa szabadkézből eladó,
villamos megállónál. Tábor-utca 3. Lisztüzlet.

Pénz:
Egy és félmilliárd koronát
nyerhet szerencsés esetben, ha vesz Osztálysorsjegyet Pető Ernő főelárusitónál. Egész 60.000, fél
3o.ooo, negyed 15.ooo.

Ismeretség:
Idősebb úriember barátságát keresem. .Fiatal özveev" jeligére.
Házasság:
Házasságokat szolid alapon, biztos sikerre', gyorsan a legnagyobb titoktartáj mellett
közvetít.
.Herkules" uri körökbea
jól bevezetett iroda. Szeged. tskola-u. 32.
4
Házasságot legnagyobb
titoktartás mellett közvetít.
Kövesi Béla, Margitu. 28.

Bútor:
Ebédlő és uriszobabator
olcsón eladó Kocsis müasztalosnát, Hoiváth Mihály-u. 7.
5
Nagy,
háromajtós elöszobaszekrény olcsón
.Newyorknál, Dugonicstér 12.
-I

Vázákat, arany és ezüstnemüeket keres .Newyork"
értékesítő, Dugonics - tér
12.
-1

Eladó fehér gyermek vaságy, férfiruhák télikabát.
Polgár-utca 20, emelet. -I
Folytonégő nagy uj vaskályha féláron eladó, TégI t e f t t bármily mennyilagyár utca 6.
ségben, férfiruhát, fehérlemüt a legmagasabb
Farkaskutyák, tisztafaj t2
áronn veszek. Weissenhetesek drb.-ja egy millió
berg, Szeged, Attila-u 8.
Margit-utca /2 I.
2
Pianinó fekete 12,000.000
Kínálat i
koronáért eladó, Telekiutca 9. 1. ajió.
Zománcedények gyönyörű
választékban Szántó Jó- Eiado Oszi fertnuna, köpönyeg, női kabát Szentzsef áruházában, hatósági
háromság-utca 30. Ónozó.
husc8arnok mellett kapMángorló, varrógép, 4 réhatók;
6
szes jour asztal riadó. NeMindenszentig kaphatok a
mestakács-utca 32 t.
divatszinü modern 12o.ooo
Eladok: Egy csolnakos varkoronás filckalapok. Bárrógép, szabóasztal, 12-ős
sonykalapokat szépen átvas, ujjafa. Nemestakácsalakít és férfi kalapokat
utca I I .
2
vasal Neémann, DugonicsDÍT Iritz Samu fogorvos
utca 28, Felsőváros.
1
Valódi Szegedvidéki rózsa- rendel Kálvária-u. 12. Mérsékelt árak.
burgonya kapható Bokor
János cégnél, Valéiia-tér
Egy használt férfiszabógép
sarok.
1
eladó. Kereszt-u. ?8.
Kiválóan szép rózsaburH a i o s z o b a berendezes,
gonya Szuliknál, Vidracsólnakos Singergép eladó.
utca 6.
1
Báró Jósika-utca 25.

Árnyképeket közöl szeged
Különfélék i
életéből a Széchenyi-téri
Egy sötétszürke férfiöltöny
korzón, valamint a színmagas termetre eladó. —
házban (a büffében levő
Bercsényi u. 5|b, II. emelet
.Világrekord" villamos|hir3. sz.
Ldetőszekrény.
Kiarusitás. Kerti bútorok,
Ket vagon cékla eiadO.
utazókosarak és minden
Trágyát polyváért cserékosáráruk a legolcsóbb
lek. Jósika-utca 39.
áron kiárusittatnak. UgyanVagyonos özvegyasszony
azon helyiség lakásstl mel
társulna gazdatiszttel vagy
lékhelyiséggel
november
más vállalathoz. .Urinó"
l-re
átadó.
Újhelyi
kosár„Slavonia" bükk, tölgy,
jeligére.
fonóda, Iskola-utca 18 2
kőris hálószobák, műEladó egy Puch motorke.Newyork* Dugonics-tér
bátorok, hajlított székek
rékpár. 2. HP üzemképes.
12. Bútorok, szőnyegek,
Ára 4,ooo.ooo korooa.
zongorák, disz. ét műtárMegtekinthető Makón, Hégyak, ékszerek, ruhaneműderváry-u. 19
_3
ek és mindennemű ingóságok értékesítő és beTeljesen uj rúkaszőrma
szerzési helye.
eladó. Aradi:utca 5. II. 8. 2
Zsakei mellénnyel, felöltő,
Műterem hiányában ezúton
különféle ruhák eladók.
hívom fel a n. é- közönnagy v á l a s z t é k b a n ,
Tisza Lajos körút 73. Polség szives figyelníét, hogy
legjobb kivitelben, megházaknál művészi kivitelgárnál.
ben, szakszerű kidolgozás11 méter galéria, 1 méter
lepő o l c s ó á r a k o n
ban fényképeket olcsón
magas teljesen Jó állapotkészítek, kívánatra vidékre
ban helyszűke miatt jutáKossuth Lajosis megyek. Szolga József
nyosán eladó. Iparművéfényképész, Béke-utca 18.
sugárut
szeti Bútorgyár. Tisza LaVászon és damaszt ágy- jos-körut 71.
huntok, lepedők, függöVarrógép, bordó pliíssnyök, szervisek olcsón elasztalteritő, paplanok, előadók. Bizományi vállalat,
szobafalak,
kézimunkák
490
Gizella-tér.
olcsón eladók. Bizományi
Egy ebediö-csillar és egy
vállalat, Gizella-tér.
Fíákker eladó, szántalppal
Két ágy éjjeliszekrények- 1 uj fehér szekrény eladó
-1 Kálvária-utca 8.
2
kel, sodronnyal, madra- i Bocskay-utca 7.
cokkal olcsón .Newyork",
Cimbalom, ingaóra, gázArgaman Smyrna szőnyeg,
Dugonics-tér 12.
-1
sparherdt, 2 gázrezsó ol- kásmér és selyemkendők
csón .Newyork"- nál, Duolcsón. Bizományi üzlet,
Csinos, modern unszoba
gonics-tér^
-1
Gizella tér.
berendezés eladó. Megbízott: .Newyork" értékesítő
Üvegfal irodák elválaszták
Dugonics-tér 12.
-1 • sára, tizedes mázsa, zsákok eladók, janbovich.
Kereslet i
utca 14.
2
a Délmaguarorizág
Jókarban lévő, 3U méierSzmirna szalongarnitura,
Hírlap- ós Nyomdamázsa terhelésre alkalmas
mahagóni háló, komplett
féderes stráfkocsit megv á l l a l a t R.-T.-n4I
ebédlő, csinos sezlon, trivételre keresek. — Frey > mo tükörrel, 6 b r és 6
Petőfi S.-sugárut 1. sz.
Mór, Kossuth Lajos-sugár- ' ebédlőszék, uj modern ágy,
Telefon 16—34.
ut 21.
-1
mokett dívány, storok, 2
plüss fotel olcsón .NewHasznált vetógépet kere13—33
sek megvételre. Cim a york"-nál, Dugonics - tér
12.
- 1 a SZEGED telsfonsz&ma.
Magyar Hirdető Irodában.

Schaffer

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

Mindenkinek saját érdeke, hogy férfiruha szükségletét

ari azabókat, Református palota
hol szolid és igen előnyös fizetési feltételek mellett
tudja beszerezni minden ruhaszükségletét.
F a z o n o k h o z o t t a n y a g b ó l Is.

I g e n n a g y v á l a s z t é k n ő i felöltők, b ő r k a b á t o k , v á r o s i b u n d á k , autókabátok, öltönyök és briches n a d r á g o k b a n . K f l l O n
m é r t é k o s z t á i y .

S c h ö n b e r g e r é s Bitó

1 modern szoba,
konyha, esetleg fürdőszoba használattal, lépcsőházi
külön bejárattal 1-ére alb&rbe adó. Tudakozódni délután d r . S e b f f k Ü g y v é d n é l Kígyó-utca t.

Szőrme- és szücsáruk
8zőnnekabátok méret és divat szerint, mindenféle
alakítás, szőrmék átfestése szavatolással, szolid árak,
elsőrendű munka
2S6

CSERÉP

SÁNDOR

Kálvin-tér 2. szám.

szücsmeitérnél
(Református-palota.)

Balázs Jenőnél iJchenJi.érS: szerezze be!
Férfi és nfii r u h á k stb. vegyileg
tisztítása és festése

•
l A v s i H i f
kelmefestő és vegyiruhatiszütó
ipartelepén, Szeged, Kazinczy-utca
14. sz.
L U C i a
J O Z 9 6 I
Fióküzletek:
Mikszáth Kilmán-utca 9. sz. (Valéria-tér, paprika-piac
sarok), Gizella-tér 3. sz. és Kiskunfélegyháza.
iss
Telefon 10-75, 10—55, 9—94.

Tűzifa és elsőrendű porosz-széli
legolcsóbb napi á r o n k a p h a t ó

B a c h J e n a é s T e s t v é b e fa és szénnagykereskedők
Tiszapályaudyari és Szent Istvín-téri telepein.

m

T e l e f o n 126.

