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SZEGED
Szeged, 1924 november 4, KEDD.

Halál a politikában.
E sorok Írásakor még ne ti kaptunk tudósítást azokról a gyászbeszédekről, amelyekkel elbúcsúztatták az első kegyelmes ur kisgazdát,
aki egy nagyon keskeny parcellát vett magának
Örök tulajdonul a hazai földból, amelynek birtokából annyi hajdani életsorsosát kivánta ré?z;Ilelni. A búcsúztatók bizGnyára nagyon szépek
voltak, volt bennük lehullott csillag és kialudt
fáklya, nemzeti fájdalom és örökzöld babér és
nagyatádi Szabó litván most még mélyebben
hallgatóit, mint máskor szokott, mert személyileg olyan stádiumába érkezett a földbirtokreforlnn'k, ahol már nincs semmi apelláta. Szegény
nagyatádi Szabó István, aki olyan indulatosan
és olyan jóhiszemű hevességgel tiltakozott a
nemzetgyűlésen az ellen, hogy az ő társadalmi
osztályát pirasztnak nevezzék, most hallgatagon
tűrte, hogy a nemzet vezérének nevezzék és a
kegyelet puha göröngyével takarják be a koporsólat azoir, akik életében mindig készen tarlót*
ták ellene a markukban a követ, ha rceghajigá'ni nem merték is vele a bálványozott és
re t: eget t, a körülrajongott és gyűlölt népvezért.
Egész stílszerű volt a temetése a nagyatádi
miniszternek: az urak temették el a kis emberek
vezérét és a reakció halmozta el koszorúkkal a
demokrácia reprezentánsát. Talán szebb lett
volna, ha abb:n az órában, amikor a csokonyai
temető kis harangja elsírta magát annak a szegény léleknek az üdveért, amely kihallgatásra
ment a világ kormányzójához, Csonkamagyarország földjén mindenütt megálltak volna az
ekén és a novemberi szánlók levett kalappai
felsóhajtottak volna a csodálatosan ragyogó
égre: „adj neki örök nyugodalmat, Uram, mert
te küldted öt a mi megváltásunkra és ö soha
el nem fordult tőlünk", — de ez nem adatott és
nem is adathatott meg az első kisgazdaminiszternek, akinek adattak órák, amelyben hatalma
volt sorsdöntőén intézni nemzete sorsát. Nagyatádi Szabó István jószándéku ember volt és a
tehetsége is haladta a hétköznapi mértéket és
nyilván tisztább ember is volt, mint sokan a
korürsak közül, akik változatos pályafutása alatt
vele ültek a vezéri tanácsban, — de azért nagyatádi Szabó Istvánt még se temethette lelkébe,
a halhatatlanság kriptájába a mfgyar nép,
mint ahogy temette — Kostuth Lajost, noha az
nem volt se kisgazda, se földbirtokot nem parcelláztatott.
Nagyatádi Szabó Istvánnak nem kisebb történelmi hivatás jutott, mint Kossuth Lajosnak
s nem kételkedünk benne, hogy nem sz ö jószándékán múlott, ha ennek a küldetésnek nem
tudott ugy megfelelni, mint a jobbágyfelszabaditó. Ha nagyatádi Szabó István memoárokat
hagyott volna hátra, mini ahogy hadvezérek és
államférfiak szoktak, talán elámulva olvasnánk,
hány ellenaknával hiúsították meg a népjogokért való offenziváit és hányszor vetettek neki
gáncsot az árulók a vezérkarban. Memoárok
híjján annak a régi igazságnak a segítségére
kell szorítkoznunk, amely szerint a halál az
élet próbaköve s mindenkiről csak a halála
után derül ki, hogy mekkora igaz értékeket
képviselt életében.
A halál az utolsó tiz a'att néhányszor meglepően és váratlan fordulatokat okozóan szólt
bele a mígyar politikába. Ferenc József halála
nélkül talán nem öltött volna olyan szörnyű
ígéreteket az összeomlás, Tisza István halála
nélkül a forradalmi kttaszlrífát talán nem hatványozta volna meg az ellenforradalom és Károly király halála nélkül talán nem vált volna
hiábavaló játékká a magyar legitimizmus. Nagyatádi Szabó István halálának talán nincs ekkora jelentősége a pillanat szempontjából, de a
magyar jövendő kialakulására talán nagyobb <
hatással van, mint ahogy a frissen hantolt sir- ?
dombról látszik. Nem az a kérdés vált itt ese- j
dékessé, hogy a kisgazdák fogják-e miniszte-

rük nélkül is támogatni a Bethlen-kormány
reakcióját, hanem az, hogy a kisgazdatársadalom k.iegmarad-e olyan politikai tényezőnek,
amilyenné a körülmények szerencsés felhasználásával nagyatádi Szabó István tette ? Most
fog eldőlni az, hogy mennyi rész esik a kisgazdák egyelőre kétes értékű, de a jövendő
demokratikus fejlődése szempontjából nélkülözhetetlen sz er epléséből nagyatádi Szabó Istvánra,
mint Öntudatos szimbólumra és mennyi a kisgazdatársadalom belső erejére és Öntudatára.
— Megverem a pátzlort és elszéled a nyáj,
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— mondja a biblia. A pásztor most letette az
élet hivatalát és nem maradt utána senki, aki
átvegye a nyáj vezetését. A kif gazdapárt paraszt
képviselői csak figurák, aféle segédjuhászok,
akiket a nyáj aligha vállalna el vezetőnek. Ha
a nsdrágos pártok vezérei öltenek operettbeli
szűrt és pörge kalapot, abból nagy veszedelme
származhat az egéaz országnak és mi nagyon
félünk ettől a veszedelemtől. Nagyatádi Szabó
Istvánt talán nem nagyon őszintén siratták meg
a politikusok, de félős, hogy nagyon Őszintén
fogja visszasírni az ország.

Nagyatádi S z a b ó halála és temetése.
Szeged, november 3. (Saját
tudósítónktól.)
Szombaton délután érkezett Szegedre nagyatádi
Szabó István halálának híre, amely akkorra sz
egész országban is elterjedt. Ez a hir mindenütt megdöbbenést krltett, tekintet nélkül az
emberek pártállására. Nagyatádi Szabó rendkívüli egyéniség volt, akit tiszteletreméltóvá tett
ritka tehetsége, amely öt egyszerű kisgazdából,
falusi biróból emelte a miniszteri székbe. Tiszteletreméltó volt nngy energiája, amellyel uralkodóvá tette a maga külön pártfoglalását. Ö teremtette meg a magyar parasztpártot, ha ismerve

a saját osztályának büszkeségét, amiben maga
is osztozott, kisgazdapártnak
nevezte is azt.
Váratlan halála esetleg fordulatot hozhat a
politikában. Talán megszüntet bizonyos ellentéteket, amelyek egyre élesebbek a kormánypárttan. A szélső jobboldalon szélsőséges reményeket fűznek Nagyatádi pártjának esetleges
csatlakozásához. Utóbbinak teljesedése egyelőre
valószínűtlen. Bizonyos, hogy Nagyatádiban
számottevő, éitékes egyéniséget vesztett politikai életenk.

Hogyan halt meg Nagyatádi?
Budapest,
november 3. Nagyatádi Szabó agyvérzést állapított meg. Boncolás egyáltalán
István halála hirtelen-váratlan következett be szóba sem került.
szombaton, sz ünnepnapon és részvétet kellett
Mi okozta Nagyatádi halálát?
mindenütt az egész országban. Nagyatádi otthon
időzött falujában, Erdőcsokonyán. Szombaton
N'gya'ádi Szabó htván, amint ismerősei
reggel félnyolc órakor vadászatra készült egy állítják, valószínűleg űlf érelmeszesedésben szensereg falubeli barátjával. Háza előtt várták. vedett. Utóbbi időben gyakran fordult elő,
Egyik ismerőse bement a házba, hogy siettesse. hogy hirtelen kivörösödött az arca, hőség lepte
— Csak induljatok — mondotta Gyúró- el. Állapotát rosszabbá telte idegessége, ami a
nak —, öt perc múlva jövök utánatok.
lrgutóbb történt eseményekkel, amelyek lemondását is maguk után vonták, könnyen maErek voltak utolsó szavai.
A puskát letette, elment háira sz udvarba. gyarázható. Az Eskütt-pör, ami egyik főoka
Hozzátartozói alig vették észrr, hogy elment. volt lemondásának, szintén is izgathatta, ha
Egyszerre csak előtipegett kis unokája, a még annyira tudta is talán a maga igazát.
Ugy volt, hogy a pör letárgyalása után isméi
három éves Mtrkó Pista és ezt újságolta:
— Nagyapó elaludt cdakünn, mert hortyog. vállalja a miniszterséget.
Mariska leánya és veje, Markó István réMagában a faluban semmi gyanú sem támülten mentek utána. Eszméletlenül,
sápadtan, madt atról, hogy Nagyatádi talán erőszakos
hörögve találtak reá. Bevitték a házba, lefek- halállal halt meg. De ilyen gyanú, vagy inkább
tették, orxosért küldtek.
feltevés támadt a kisgazdrpartban. Éppen ezért
Dr. Hoch János körorvos néhány perc múlva leküldték Erdőcsokonyára Éhn Kálmánt, előmár ott is volt és megvizsgálta. Azonnal látta, zően pedig egy sürgönyt a csalidhoz, amelyhogy agyvérzés érte. Azt is felismerte rögtön, ben ez állt, hogy ne tegyék addig koporsóba
hogy remény egyáltalában nincs. A miniszter Nagyatádit, amig £hn meg nem vizsgálta. Megmozdulatlanul, eszméletlenül hevert az ágyon. kérdezték Ehn Kálmánt, miért volt erre szűkMinden végtagja, béna volt, pulzusa százat vert ség, igy féléit:
ptreerkinf. Minden jel arra vallott, hogy az
— Meg akartam nézni, mielőtt a koporsóba
sgyvérzés nem helyi jellegű, ami esetleg jóra tették, de semmiféle jelentőséget nem tulajdofordulhat, hansm erösebb a vérzés, amely fel- nítottam azoknak a pletykáknak, amelyek Budatétlenül halálos. A körorvos körülbelül egy óra pesten és a somogyi kisvárosokban elterjedtek.
hoíszftt maradt a haldokló mellett. Néhány Ezek a pletykák ugy keletkeztek, hogy a kétmorfin-injekciót adott n«ki. A családtagok napos ünnep miatt nem voltak lapok és csak
kétségbeesett
kérdezősködlseire
kijelentette, szűkszavú táviratok utján szerzett a közönség
hogy uern szükséges Budapestre telefonálni tudomást arról, hogy nagyatádi Szabó István
orvosprofesszorokért, emberi erő itt már nem vadászat előtt meghalt. A hull&foitok már látsegíthet. Később eltávozott, majd tiz óra felé szanak rajta és igy minden kétséget kizáróan
újból visszatér', Néhány perccel tizenegy óra megállnpiihatom, hogy nem történt
öngyilkoselőtt lovaskűldönccel elhivatták a babocsüi kör- ság, sem bűntény. A halálnak kétoldali agyvérorvost, dr. Schvarcz Etnít, aki mindenben zés volt az oka.
csatlakozott kollégája megállapításaihoz, ő is
teljeser. keménytelennek látta a beteg állapotát.
A falu késztki a kriptát.
Eret \ágott rejta.
Az érvágásra a pulzus leVasárnap egész nap készült Nagyatádi S.abó
csendesedett, más változás azonban nem mu- kriptája. Az| erdőcsokonyai
polgároki egytatkozott. Eszméletét egy percre sem nyerte másután ballagnak ki a temetőbe, feke'e ünneplő
vissza, szemét fel nem nyitott?, egy szót sem ruhában, egymás kezéből veszik ki az ásót,
szólt haláláig.
kapát és dolgoznak. Délelőtt megássák az alaLélekzése egyszerre elakadt, egész testében pokat, délután felépitik a falakat és a téglamegrándult s a sziv megszűnt dobogni. Fél- boltozatot, estére készen áll a kripta. Tisztelői,
kettőkor már az ország minden részébe vitte a barátai készítették Nagyatádinak.
hirt szerte a távíró: nagyatádi
Szabó
István
Megérkeznek a budapestiek a temetésre.
hirtelen meghalt.
A két körorvos nyomban kiállította a halo'tA kclPnvonat, mely reggel 7 órakor indult
vizsgéla'i bizonyítványt, amely a halál fkául
el Budapestről a Keleti pályaudvarról Bethlen
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litván gróf miniszterelnökkel, Korányi Frigyei
báró, Walkó Lajos, Pesthy Pál és Klebelsberg
Kunó gróf miniszterekkel, továbbá számos politikussal és küldöttségekkel, kevés késéssel érkezett Erdöcsokonyára. Somogyszobon szálltak
fel Somogyvármegye
küldöttségei,
Sárközy
György főispán vezetésével. Somogyszobtől
kezdve Erdőcsokonyáig mindenütt megállt a
vonat. Állomásról-állomásra rengeteg nép várakozott Erdőcsakonyára igyekezve. Somogyszobon számoltak a nagy részvétellel éi kocsikat
csatoltak a különvonathoz, amely Erdöcsokonyára már tiiennégy kocsival érkezett meg.
Erdöcsokonyán az állomáson Éhn Kálmán
nemzetgyűlési képviselő fogadta Bethlen Istvánt
és közölte vele, hogy a család kívánságára a
halottas háznál fognak előjzör rövid imát mondani s csak azután viszik a Főtérre a koporsót,
ahol a nagyobb gyászszertartást fogják végezni.
Bethlen Is'ván gróf a halottas házhoz hajtatott.
A hosszú kocsisor néptelen utcákon ért a halottas házhoz. A község lakosságának aprajanagyja már a Főtéren várta a gyászszertartás
megkezdését.
A halo'tas ház udvari szobájában állott Nagyatádi kettős fedelű érckoporsója. Az alsó fedél
üveglappal volt ellátva, amelyen keresztül látható volt Szabó István viaszsárga arca. Bethlen
István megtekintette a holttestet, majd részvétét
fejezte ki ugy a maga, mint a kormány részéről a gyászoló családnak.
A gyászszertartás.
Fél 3-kor kivitték a koporsót a haloltasház
udvarára. Halka Sándor helybeli ref. esperes
rövid imát mondott. Az egyházi énekkar gyászdala után a koporsót Kovács Nagy Sándor,
Mózer Ernő, Erődi-Harrach
Tihamér,
Szijj
Bálint, Neubauer Ferenc és Éhn KálTán nemzetgyűlési képviselők fölvették vállukra és megindul ak a Kossuth-tér felé, a gyászszertartás
színhelyére. A ref. templom mellett álló Kossuthszoborral szemben volt felállítva a díszes ravatal, amelynek elejét tetjesen elborították a
koszorúk. Két oldalt díszruhás vármegyei hajdúk
álltak kivont karddal. A ravatal jobb oldalán
helyezték el a szónoki emelvényt, mellette a
miniszterelnök és a kormány tagjai számára
tartottak fenn helyit. Ve'ük szemben a gyászoló
cs<lád helyezkedett el. Olt álltak Szabó István
ravatala mellett édesanyja, felesége, leánya,
Tankovics Miklós és Markó István, az elhunyt
vejei, idősb Markó István, az elhunyt násza,
Tankovics Jínos nemzetgyűlési képviselő, rokonai, unokái, Vétek György, Kaposvár polgármestere.
A ravatalt tízezrekre menő tömeg vette körűi.
Ott volt nemcsak Erdőcsokonya lakossága, hanem Somogyvármegye majdnem minden községének küldöttsége. Megkezdődött a szertartás.
A helybeli egyházi énekkar a „Te benned

Költemények prózában.
A .Szeged" eredeti tárcája.
Irta: Juhász

Gyula.

Zongoraszó.
Nyitott ablak mellett egy nő zongorázik. Nem
látom, mert egészen sötét a szoba és késő este
van, de érzem, hogy nő, a játékából. Sokáig elnézem ezt a sötétséget, amely zenei hangokat áraszt
magából és egyszerre csak világossá lesz minden.
Egy Beethoven-szonáta zeng és a szoba tele van
már ezüstragyogásu holdfénnyel. Egy Mozart következik és hirtelen arany napfény ragyog a sötétségben. Grieg jön utána és egyszerre köd borul
a szobára, majd Bartók és Kodály kerülnek sorra
és a vihar és verőfény játéka váltogatják egymást.
Künn az utcán az alföldi kisváros egyenletesen
fekete éjszakája borul rám nyugalmasan és közönyösen, de benn a sötét szobában egymást kergetik a szinek és a fények, madarak trilláznak, zivatarok orgonáznak, virágok virulnak, lepkék ringatóznak, felhők és szivárvány követik egymást. A
hangok világilanak és a sötétség kaoszába vilá;okat teremtenek Beethovennek és társainak zengő
egyen szavára! A hangok világítanak.

Í

A koponya.
Egy koponya néz velem farkasszemet az íróasztalon. Néz csak, mert nem lát, mély szemgödrei üresek, az orra helyén egy ásitó lyuk van.
Mosolyog. Ki tudja, mosolygott-e régen, életében ?
Mellette virágcsokor, egy szép, fiatal lány arcképe
rózsákkal és egy töviskoronás Krisztusfej. 0 is
mosolyog, szelíden és busán. A koponya rám
tekint, mosolyog, néha megsimogatom a tarkóját,
szeretettel és megértéssel. O is embertestvérem

bízunk elejétől fogva" kezdetű XC. zsoltárt
énekelte.
A püspök búcsúztatója.
Ravasz László püspök a következő gyászbeszédet mondotta:
— Nagyatádi Szabó István csodálatos tehetségét
a legnehezebb matériában, a politikában vitte
diadalra. Az első földműves, aki a legnagyobb
példát mutatta meg. A falusi birói székből zökkenés és erőltetés nélkül átlépett a miniszteri székbe
és ami a legnagyobb, minden zökkenés és erőltetés nélkül vissza is tudott volna lépni a birói
székbe. Milyen szép volna az, ha a magyarok között sok ilyen falusi biró és sok ilyen miniszter
lenne. Nagyatádi Szabó István nemcsak politikai
szereplő volt, benne feltétlenül a magyar szellem
teremtő lelke nyilvánult meg. Szerette a földet,
mint minden magyar gazda és nem magának szerette meg, hanem fajtájának. Szerette fajtáját és
a magyar gazda önérzetének emelésére, politikai
súlyának gyarapítására senki annyit nem tett, mint
ő. Kevés szóval sokat mondott Tudott beszélni,
mint egy rhétor és tudott hallgatni mint egy bölcs.
Ilyenné az embert csak az ideálok teszik.
A földmivelésügyi minisztérium tisztikara nevében Tahy Jakab államtitkár a következő bucsu beszédet mondata:
— A minisztérium tisztikara, akik működésének
legközelebbi tanúi voltunk, bizonyságot tehetünk
róla, hogy egész valóját a magyar föld szeretete
töltötte el. Mintha a gyász sötétebb volna a szokottnál, mintha éreznők, hogy olyan valaki életfonala szakadt meg, akinek józan életbölcsességére,
higgadt meggondolására ennek az országnak szüksége volna. Búcsúzom tőled Szabó István, mint a
magyar földnek olyan fiától, aki reményt nyújt
arra, hogy ez az áldott föld őserejével ki fog termelni magából egy olyan értékes emberanyagot,
mint aminő te voltál, egy olyan embertípust, amely
tisztán saját erejére és józan eszére támaszkodva
kiküzdi, valóvá teszi reményeinket, mindennapi
imádságunkat. Isten nyugosztaljon.

1924 november 1.
Mayer Jáno*, az egységes párt elnöke a párt
nevében mondott búcsúztatót :
— A felirati vita során 1910-ben az általad megalapított függetlenségi és 48-as országos kisgazdapárt nevében azt mondottad: „Nem sebeket ütni,
hanem sebeket gyógyítani jöttünk ide." Ez a mondásod határozza meg majdan két évtizedes politikai pályád egész folyamát és ezt nem tévesztetted
szem elől akkor, amikor az egész magyar politika
rajtad nyugodott és ez tett téged naggyá, halhatatlanná. A tömeg erőit igy lekötni és a nemzet
szolgálatába állítani rajtad kivül senki sem tudta.
Mi, akiknek vezetője voltál, eljöttünk, hogy kifejezést adjunk mélységes gyászunknak és veszteségeinknek. Itt, sírodnál fogadalmat teszünk, hogy
mint férfiak és törvényhozók soha nem térünk le
arról az útról, amelyet életeddel megjelöltél és
pártunk egyetlen tagja sem fogja a törvényhozás
házában egy percre sem elfelejteni azt az alapelvet, hogy „nem sebeket ütni, hanem sebeket
gyógyítani jöttünk ide*. Ebben a mondatban benne
van minden, a haza és a faj szeretete, a keresztény eszme és nemzeti érzés, a demokrácia és
mindazok a jelszavak, amelyeket sokan hangoztatnak és kevesen követnek. Ezzel a fogadalommal
fogunk eltávozni innen, méltók akarunk lenni hozzád és emlékedhez, ezzel bucsuzunk tőled, mint
vezérünktől és pártunk megalapítójától. Isten veled 1
A házelnökség nevében Huszár Károly alelnös moridoít beszédet.
— Egy napon kerültünk a parlamentbe, ismerem fényes pályafutásodnak minden fázisát, láttalak a forradalmak tüzében, veled voltam harcban
és dicsőségben és ugy állasz lelki szemeim előtt,
mint a magyar Magvető. A földreform az ő alkotása, uj tűzhelyek és uj barázdák fölött az ő áldott lelke lebeg. 0 tette politikai tényezővé a magyar kisgazdát, ő érlelte meg annak öntudatát,
anélkül, hogy más osztályok ellenségévé tette
volna. 0 született törvényhozó volt, szenthelynek
tartotta a parlamentet és soha nem részesült rendreutasitásba.

A miniszterelnök gyászbeszéde.
Huszár Károly búcsúbeszéde után Bethlen
litván gróf miniszterelnök lépeti a koporsó elé
és a következőket mondotta:
— Mélyen tisztelt gyászoló közönség 1 A kormányzó ur őfőméltósága képviseletében és a magyar kormány nevében jöttem búcsúszót intézni
nagyatádi Szabó Istvánhoz. Búcsúszót intézni ahhoz a férfiúhoz, aki éleiében derék szolgája volt
nemzetének, aki rendithetetlen hive volt kormányzójának és pótolhatatlan munkása a magyar kormánynak. Vezető szerepet töltött be közéletünkben, hiszen már a háború előtt ő volt az, aki
megszervezte gazdatársait, aki megalkotta a kisgazdapártot és abban az időben, amikor mindenki
közjogi kérdésekről beszélt, ő a szociális igazságok legfontosabbika érdekében tett lépéseket. Igazi
vezető szerephez a háború után jutott. Mint tősgyökeres képviselője saját fajának, népének és
társadalmi osztályának, senki sem szerette jobban
a magyar hazát és ezt a nemzetet, mint nagyatádi
Szabó István. Szerette népét, amellyel összeforrt

és amelynek javára demokratikus politikát kivánt
folytatni, amint ő maga mondotta, népies politikát. Szerette a magyar hazát, a magyar földet,
amely magyar földbe eresztette le életének, gondolkodásának gyökerét és a népének szeretetéből,
a magyar föld a magyar szeretetéből kelt ki az a
törzs, amely gyümölcsöt volt hivatva hozni, a nagy
reformmü, amelynek életét szentelte. Nagyatádi
Szabó István a magyar földreform megalkotója és
megtestesítője, ennek a munkának szentelte egész
életét és amikor ezt tette, nem azért tette, hogy
százakat és ezreket koldussá tegyen, hanem hogy
a szegényeket felemelje a szociális igazság révén
arra a polcra, amely őket is részesévé teszi ennek
az egész nemzetnek.

volt valamikor. Mikor én jöttem, akkor ő már
régen eltávozott. Mi csak igy találkozhattunk,
végre, az idők végtelenségein keresztül. A koponya
mosolyog. Mintha azt mondaná nekem fogatlan,
örökre elnémult szájával:
— Szánlak, szegény halandó, aki még itt tartasz! Te még nem vagy tul rajtat Én már végeztem vele!

a napon, szeretkezni a holdfényben, ugrándozni a
füvek között, heverészni a hűvös és nedves köveken és ő egyetlen mozdulattal megölte ezt az
egész kis világot, elpusztította örökre.
Rossz álmai voltak. Egy óriás hüllő feküdt a
mellére és üveges szemekkel meredt rá. Fölriadt a
sötétben és hallotta, hogy künn, a kertek alatt, a
vizben monoton nyári koncert zeng, a békák énekelnek. Az már szegény elnémult, de visszajár a
hangja kisérteni. Azt a szomorú és halk nyekkenést nem lehet elfelejteni többé, az tulzengi ezt
az egész hangos, nagy nászdalt, amely olyan szomorú most, mint a temetési kar.
Másnap reggel táviratot kapott, hogy az édesapja hirtelen meghalt. Egészen megzavarodott,
megrendült és érezte, hogy a balsors nem jár
egyedül. Nagyon beteg lett, súlyos levertség fogta
el, egy klinikára vitték, ahol napokon át gubbasztott a sarokban. Mellette egy néma beteg feküdt,
ruha nélkül, csupaszon. Sovány, fiatal beteg, merev
tekintetét reá szegezte és ő ugy látta, hogy ez a
béka utolsó pillantásához hasonlít.
Papot hivatott, meggyónt, gyilkossággal vádolta
magát és vezekelni akart, egy életen át. Hetekig
hevert deliriumos állapotban, végre tavasz felé
kezdett magához térni és az első kerti séta alkalmával egy békát pillantott meg a nedves, kavicsos
ut közepén, a napfényben, a tarka kövön. Vidám
és fürge kis állat volt, gyors szökésekkel akart eltűnni a bokrok között, de ő utána ugrott, megfogta, a tenyerébe vette és simogatta lágyan, melegen, odaadó szeretettel. A remegő kis állat szeme
riadtan pislogott, de ő valami túláradó könyörüIettel és jósággal becézte és egyre hajtogatta:
— Ne félj, ne félj tőlem! Többé soha nem
foglak megölni I Soha többé I Es végtelen gyöngédséggel tette le a harmatos gyepágyra, mint az
apa egyetlen gyermekét a bölcsőbe!

A béka.
Egyet nyekkent csupán és már vége volt. Fájdalmas és halk hangot adott, de ez a hang a gyilkosa szivére ment, még a velejét is megborzongatta egy pillanatra. A gyilkos ott állott a sötét
udvar mélyén, mint egy kut fenekén és a csillagokra nézett. A csillagok hunyorogtak, mintha ők
is be akarnák hunyni arany szemüket e szörnyűség előtt. A béka már nem élt, sovány kis teste
fehéren, kékesen terült el a nedves, zöldmohás
kövön és üres tekintete mág egyszer találkozott az
ő mámoros tekintetével. 0 ittas volt, egy aranyvégű cigarettát szivott és gyorsan fölnézett a csillagokra. A fényes ablakokból zene szűrődött ki,
poharak csengése. Bement tovább mulatni, mintha
semmi se történt volna.
Másnap a gyerekek jelentették, hogy egy döglött békát találtak a kertben.
— A béka — futott át a lelkén hirtelen és
eszébe jutott a gyilkosság, mert az volt. 0 ölte
meg szegényt, nem előre megfontolt szándékkal
ugyan, csak pillanatnyi felhevülésében, hiszen nem
volt józan és valami régi, kegyetlen, gyerekes ösztön gerjedt föl benne hirtelen. Napközben nem
gondolt rá többé, dolgozott, de este, alvás előtt,
megint eszébe jutott az egész.
— Szegény kis ártatlan — gondolta magában
és nagyon sajnálta áldozatát. Hiszen élő volt,
szive volt, talán lelke is. Szeretett élni, sütkérezni

— Nem azért tette azt, amit tett, hogy demagógiát hirdessen, mert nála ezt senki jobban meg
nem vetette; nem azért tette, hogy a történelemben magának nevet szerezzen, nem a dicsőségért,
nem is a népszerűségért, mert a népszerűséget
csak annyira becsülte, amennyire magyar poli-
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tikusnak ezt becsülni kötelessége. De sohasem volt mat teszünk: Azt a munkát, amelyet megindítotnépszerüsködő, ezeket megvetette, mert nagyobbra tál, amelyet a Gondviselés nem engedett bevébecsülik a népszerűséget a nemzet amaz érdekei- gezned, mi becsülettel fogunk igyekezni végrehajnek szolgálatánál, amelyhez hivatva vannak. Nagy- tani ugy, ahogy Te azt elgondoltad és ahogy reatádi Szabó István azok közül a ritka emberek mélted magad is, hogy elérkezel ahhoz a naphoz,
közül való, akik nagy általános nemzeti ideálokéit amelyen elmondhatod, hogy Uram Istenem betölküzdöttek, de ezt a küzdelmeket kapcsolatba tud- töttem pályafutásomat.
ták hozni a reális élettel. Ezt az általános nemzeti
— Isten veled nagyatádi Szabó István! Emléideálokért vivott harcot mindig megfontolással és ked örökké éljen a magyar nép lelkében!
önmérséklettel vezette azon az uton, amelyen végre
Végül Almdssy Imre gióf teszélt, az OMGE
is el kell jutni a boldoguláshoz. Éppen ezért sok nevében. Most megindult az óriási menet, élén
volt az ellensége is. Az egyik elnevezte Dózsa díszruhás hajdúkkal. Utánuk egy fehértuhás
Györgynek, vagy összehasonlította más hasonló
lelkületű államférfiakkal, mások pedig, akik az el- gyermek, aki feketetáblát vitt ezzel a fölirással:
nagyatádi Szabó
ért eredményeket keveselték, elnevezték grófok „Itt nyugszik nagyméltóságú
barátjának, akik csak a miniszteri tárcához ragasz- István volt fö'dmivelésügyi miniszter, élt 61 évet."
kodnak. Csak mi, munkatársai tudjuk, mekkora Aztán koszorúval terheit két kccsi, majd cigányveszteség érte a nemzetet, mi tudjuk azt, akik zenekar következett. A gyásakccsi után haladt
hosszú ideig vele együtt küzdöttünk, hogy a a család, a kormány tagjai s az óriási kiséret.
nemzet testéből kiküszöböljük a szociális ba- Kcnn a temetőben még több képviselő monjokat, mivel e bajok kiküszöbölése nélkül a
dott beszédet.
nemzetet meggyógyítani nem lehet. Csak mi
A temetés u'án a kormány tagjai délután 5
tudjuk, hogy mit vesztettünk el, amikor nagyatádi
Szabó Istvánt elragadta tőlünk a halál. Elsőnek órakor utaztak vissza Budapestre.
lépett fel társadalmi osztályának képviseletében,
Szeged részvéte.
hogy az intelligenciával karöltve harcoljon, mert
Nagyatádi Szabó István özvegyéhez Szeged
tudta, hogy az az egyedüli ut, amely a nemzetet
megmentheti a romlástól. Mi tudjuk munkatár- város közönsége nevében Szeged város tanácsa
said, hogy pótolhatatlan veszteség érte ezt a nem- a következő szövegű táviratot intézte:
Szeged város hatóságai és közönsége nevézetet. Vájjon lesz-e még a kisgazda társadalomnak olyan képise'ője, aki megérti a történelemnek ben mélységes részvétünket tolmácsoljuk hazánk
ezt a súlyos szavát és bölcs mérséklettel, demégisi=> és közéletünk kimagasló egyénisége, nagyatádi
a szociális kiegyenlődés utján haladva mindnyá- Szabó István njugalmazolt
fö dmivelésügyi
junkkal együtt, képes lesz ezt a nemzetet ma- miniszter ur elhalálozásával ért pótolhatatlan
gasra emelni.
— Nagyatádi Szabó István I Sírodnál fogadal- veszteség felett. Emlékét kegyelettel őrizzük.
Szeged szab. kir. város tanácsa.
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zetősége ezért érintkezésbe lépett az ellenzéki
pártok elnökeivel, kedden délelőtt pedig 11
órakor a nemzetgyűlés megkezdése előtt Scitovszky elnök és a pártok vezetői megbeszélésre jönnek össze, hogy a gyász megnyilvánu ásának a módozatait megbeszéljék. Kedden
valós; inüleg csak a különböző pártok szónokai
méltatják nagyatádi Szabó munkásságát és halálának jeléül felfüggesztik a tárgyalást.
A valorizációs Javaslatok.
Budapestről jelenlik: Az igaz ságügy minisztériumban befejezték a va orizáciíról vonatkozó
törvényjavaslatok megszövegezését. Két jivaslat
kétzül ebben a tárgyban, az egyik a baleseti
járulékok v Jorizációjáról, továbbá a bűncselekménytől eredő kártérítési követeiéiek valorizációjáról intézkidik, a másik javaslat a családi
és örökösödési jogon alapuld pénztartozások
valorizálva történő teljesítéséről szól A rendelet alapelve mindenütt az, hogy a fizeterdő
összeget a pénzérték vál'ozás* szerint és mindkét fél vagyoni helyze'ének méltányos figyelembevételével kell me/állípitani a bizottságoknak.
UJ Országos Szabadelvű párt.
Ma megalakult iz Országos Szabadelvű párt,
melynek tagjai közt igen jeies politikusok vannak. A tisztikarban helyet foglalnak
Bülthazár
Dezső, Bárczy István, Nagy Andor, Béres
J?nő, Sándor Pá', Alexander Bernit és Drózdy
OyŐ2Ő. A vá'asztások megej éie után Rassay
mondott nagy beszédet.

Az a m e r i k a i e l n ö k v á l a s z t á s n a p j a .
Newyork, november 3. Az amerikai elnökválasztás holnap, kedden lesz. Három jelölt van:
Coolidge, a mostani elnök, a republikánus párt
jelöltje, Dawes, a demokrata párt jelöltje és
La Föllelte az úgynevezett „harmadik párt", a

farmerek és munkások je'öllje. Ha egyik sem
kapja meg a többséget, akkor az elnököt az
alkotmány szerint a kongressszus választja,
amire csak januárban kerülhet sor. Ma azt
hiszik, hogy Coolidgenak lesz többsége.

Macdonald kedden lemond.
London, november 3. Ha Macdonald a keddi
minisztertanács után csekugyan nyomban tetdja lemondását a királynak, mint ahegy általároBségbsn feltételezik, akkor Baldw nnak elegendő ideje marad ahhoz, hogy november 18-ig,
az alsóház ujraösrzeüléíének megállapított n»pjáig, kormányát megalakít; a. Az alsóház első
üléseit a képviselik eskütételének és a speaker
megválasztásának szenteli és csak a rákövetkező hélen ül ismét egybe, hogy meghallgassa
a trónbeszédet és megfcezdie rendes munkáját.
Ilyenformán sz uj kormánytagjainak körülbelül
három hét áll rendelkezésükre; ez idő alatt
részletesen tájékozódhatnak tárcájuk munkakörében.
Macdonald a bét végét Chequersben töltötíe,
hogy kipihenje fáradalmait. Batdwin negyvennyolc órára saintén elutazóit Londonból.
London, november 3. Mint a Daily Afűz/irja,
a kormány addig nem mond le, mig a Zinovjevjéle levél ügyében kiküldött bizottság
be nem
fejezi munkálatait. Ez a jövő hét keddjére várható. Baldwin kormánya a hét végére teljes
lesz és haladéktalanul megkezdi a parlamentnyitó trónbeszéd elkészítését.
London, november 3. Szombaton mentek végbe
a községi képviselőtestületi választások Anglia és
Wales több mint háromszáz városában. London í

nem választott. Ez alkalommal a képviselőtestületek egynegyedének megújításáról volt szó. A munkáspárt csaknem mindegyik községben és városban nagy erőfeszítéseket tett, hogy fokozza a képviselet számarányát. A konzervatívok és liberálisok
több helyütt együttes erővel léptek fel a munkáspárti jelöltekkel szemben. Női jelölt most kevesebb volt, mint az előző évben.
London, november 3. Munkáspárti körökből
származó hirek szerint Macdonald mielőtt lemond,
véglegesen tisztázni akarja a Zinovjev-féle levél
kérdését.
A Baldwin-kormány névsora.
London, november 3 A Star valószínűnek
tartja, ho^y az uj kormány a következőképen
alakul meg: Miniszterelnök Baldwin lord, külügyminiszter Curzon lord, kincstári kancellár
Sir Róbert Horné, gyarmatügyi miniszter Austin
Chamberlain,
Icrdkancellár Pirkenhead
lord,
légügyi miniszter Hoade, hadügyminiszter Derby
Ioid, belügyminiszter Nevilíe Chamberlain.
Az angol választás eredménye.
London, november 3. A konzervativek és a
liberá isok még 1—1 mandáíumot nyertek. A
pártok állása ma a következő: Konzervatív
415, munkáspárti 152, liberális 42, pártonkiküli öt. Még öt eredmény hiányzik.

A pártok átcsoportosulása rövidesen bekövetkezik.
Budapest, november 3. (Saját tudósítónk telefonjelentése.) A parlamenti pártok vezető politiku ai között Nagyatádi
halála után egyöntetű a vélemény, hogy mindenesetre a közel
Jövőben gyökeres változások lesznek. Az első
kérdés az, hogy vájjon Nagyatádi halála után
nem fog-e a kisgazdák egy része az egységes
pártból kilépni és a Viczián-féle szélsőjobboldalhoz csatlakozni. Az általános vélemény
pedig az, hogy a kisgazdák intelligensebb
csoportja Mayer elnöklete alatt bennmarad az
egységes pártban. Majdnem bizonyosra veszik
azt is, hogy Nagyatádi miniszteri székét Bethlen
Mayer Jánossal fogja betölteni.
Informátorunk szerint teljesen egészséges
akció lennr, ha a követelődző kisgazdák egy
része ténvleg kiválna az egységes pártból, mert
akkor a Zichy—Ernszt—Huszár-féle pár*, azonkívül a pártonkívüli képviselők egy része szin-

tén belépnek az egységes pírtba, ami által az
nagyon megerősödne. Ezek ugyanis eddig
azért tartották magukat távol a csatlakozástól,
mert nem tetszett nekik az egységes párt
örökké nyug'alan belső élete.
Bartos János képviselő ma egyik nyilatkozatában többek között azt mondotta, hogy nem
hinné, hogy egyes kisgazdacsoportok akár a
fajvédőkhöz, akár pedig más párthoz csatlakoznának, mert a kisgazdáknak nincs olyan vezérük, akik be tudnák kslauzo'ni híveiket az
egyes pártokba.
A nemzetgyűlés gyásza.
A nemzetgyűlés keddi ülésén folytatja a fővárosi törvényjavaslat vitáját. Az ülés elején
Scitovszky elnök fogja elparentálni az elhunyt
Nagya ádi mfnisz'ert. Az egységes párt azt
óhajtja, hogy a keddi ülést kiz rólag nagyatádi
Szabó Istvánnak szenteljék. A kormánypárt ve-

A szocialisták támogatják
Herriot kormányát.
Páris, november 3. A szocialista párt nemzeti tanácsa tegnap délutáni ülésén Varenne
jobboldali szociális a képvi elő kijelen'ette, hogy
a //ernoí-kormány tárogatásának a taktikáját
fenn ktll tartani, mert csak igy maradhat
Franc'aorsz^gban a szocialista párt a demokrácia alapja. Végül Blum képviselő, a párt
vezé e szólalt fel, hogy levonja a vita tanulságait.
— Közöttünk — mondo'ta — csupán árnyalati különbségek vannak a megteendő
intézkedések tekintetében. Mi csupán annyit
jelentettünk ki, hogy támogatni fogjuk a radikálisokat mindaddig, amig Ck a mi programmunkat hajják végre. E?en ajánlatot Herriot
ünnepélyesen e fogadta, amikor miniszterelnök
lett; ezzel erkölcsi kötelezettséget válalt magár?. Ma bebizonyította, hogy meglesz mindent, ami lehetséges. Amig a helyzet igy áll,
nem szabad növelnünk és kihasználnunk azon
nehézségeket, amelyeknek a kormány ki van
téve. Ha bizonyosak vagyunk, hogy a kormány
határozottan a reformok uját akarja követni,
akkor a magam részérő! hajlandó vagyok elfogadni Clementel költségvetését is, amely a
mi felfogásunk szerint tökéletlen.

A küiföldi ositrák javak.
Páris, november 3. A saint-germaini békeszerződés szerint azon oszirák javakat, amelyek
1920 juüus 16.-a ó!a valamely győző állam
területén találtatnak, je'enleg is, a jövőben is
le lehet foglalni. A francia kü ügyi hivatal
most kötelező nyilatkozatot tett, amelynek érte'mébei a francia kormány szívesen hajlandó
a békeszerződés értelmében őt megillető ezen
jogáról lemondani és a nyilatkozat ezen napjától, vagyis október 30-tól kezdve nem fog
többé semmiféle lefoglalást eszközölni.

Kemál pasa

Törökország külpolitikájáról.

Konstantinápoly,
november 3. Az angorai
nemzetgyűlést tegnap délután ny toíta meg
Musztafa Kema! pasa, aki a külpolitikáról tartott beszédében kijelentette, hogy ugy közgazdasági téren, mint a közmunkák tekintetében
kielégítő haladás történt. A hadsereg minden
eshetőségre készen áll. Külpolitikailag Tcrökország valamennyi hatalommal fölvette a normális kapcsolatot. A mossuli kérdés tekintetében Törökország bizalommal várja a döntést,
amely n<m lehet más, mint amit Törökország
legitim jogai diktálnak. A Szovjeíoroszországgal
való kapcsolat is állandóan jávul. A beszédet
nagy tetszéssel fogadták.
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A Szeged
karácsonyi
amelyet

minden előfizetőnk
a tömérdek hasznos

pedig elutazott a társulat és ő többet nem is gondolt a 7515 koronára. Később azután fölajánlotta,
hogy fizet 75.150 koronát, csak intézzék el ezt
az ügyet.
Az adócsalás ügyében a szegedi törvényszék
Tóth-tanácsa már kétszer tűzött ki főtárgyalást, de
a Nyíregyházán tartózkodó Heltai orvosi bizonyítvánnyal igazolta, hogy betegsége miatt nem jelenhet meg a törvényszék előtt.
Most ismét kitűzték ezt az ügyet, amikor Heltai
ismét nem jött el Szegedre. A törvényszék már
elrendelte a nyíregyházi színigazgató elővezetését,
amikor megjelent a tárgyaláson dr. Balassa Jenő
ügyvéd, Heltai képviselője, aki a nyíregyházi törvényszék szakértőjének bizonyítványát nyújtotta be,
hogy Heltai még mindig beteg. A törvényszék erre
a főtárgyalást elnapolta és most már negyedszer
fogják Szegedre hivni Nyíregyházáról Heltait —
7515 korona miatt.

ajándékkönyve,
megkap teljesen
díjtalanul,
tudnivalón kivül közli

a jövő évi teljes

naptárat

is.
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A tanács megkezdi a gázgyári egyezkedés tárgyalását.
A városi alkalmazottak harca a Kioszkért. — A filharmonikusok segélykérése.
Szeged, november 3. (Saját
tudósítónktól.)
Az utóbbi időben nagyon csendesek a tanácsülések. Lelkiismeretfurdalás nélkül mondhatnánk
azt is róluk, hogy üresek, hogy meddöek, hogy
nem történik raj'uk semmi. A nagy csendességből azt is lehetne következtetni, hogy minden megy szabályosan a maga rendes utján
előre, de azt is, hogy egyetlen uj terv, gondolat
nem merül fel a városházán olyan, amely megmozgatná a levegőt és életet dobna a tespedő
köz:gazgatásba. A hivatalok dolgoznak, legalább annyit, mint régente, de munkájuknak
nincs sok látszatja, mert semmi u'at nem produkálnak. Pedig már javultak annyira a viszonyok, hogy a közigazgatás az apró-cseprő
sablón-ügyek intézésén kivül ujat is hozhatna.
A hétfői tanácsülésen teljes hűséggel visszatükröződött ez a közigazgatási meddőség. Az
ügyosztályvezetők gyorsan referálták el jelentéktelen ügyeiket, ugy, hogy tizenegy óra után
néhány perccel már üres volt a tanácsterem.
Az első előadó dr. Ördőgh Lajos tb. tanácsnok volt, a gazdasági ügyosztály helyettes vezetője. Ez az ügyosztály a legfontosabb szerve a
városnak, amióta Balogh Károly o'yan hirtelen
elhagy'a a város pénzügyeit. Ö.dögh Lajos
előadása tart mindig a leghosszabb ideig, pedig jelentéktelen földbérleti ügyekről van csak
szó. Héifőn sem került elő ebből a legfontossbb
ügyosztályból semmi jelentősebb kérdés, ugy,
hogy dr. Gaál Endre kulturszenátor elég gyorsan
elfoglalhatta az előadói széket.
A kullurszenátornak mindig vannak komolyabb, súlyosabb, sőt nagyon súlyos ügyei,
legalább is igy referálja ismertetésük előtt őket,
de legtöbbször kiderül, hogy egyáltalában nem
súlyosak.
A legsúlyosabbnak jelzett aktája például egy
beadvány volt, a Filharmonikusok Egyesületének segélykérelme. Az egyesület kérvényében
hivatkozik arra a valóban fontos és értékes
kulturmisszióra, amit Szegeden a zenei élet fejlesztéseéri kifejt és amit fokozottabban fejthetne
ki, ha a város megfelelő anyagi segítségben
részesilené. Az egyesületnek nincsen pénze, a
hangversenyek jövedelméből alig marad valami
a terhek kiegyenlítése után s igy nem pótolhatja fölszere ésének egyre gyarapodó hiányait
sem. A fúvós hangszerek például sürgős javi-

tésra szorulnának. Kéri tehát az egyesület, hogy
a város viselje a javi'ás költségeit és a hangszerek tulajdonjoga legyen azután a városé.
Azt is k^ri, hogy anyagi hozzájárulással vesse
meg a város egy nagyobbszabásu zenei könyvtár alapját.
— Hát mennyit kérnek? — kérdezte kissé
türelmetlenül a polgármester.
— Azt nem mondják meg ebben az Írásban.
— Akkor ez az ügy nincs kellőképen elő
készítve. Állapíttasd meg, hogy hány millió az,
amit kérnek és mennyit adhat a város, azután
hozd vissza az ügyet, — hirdette ki határozatát a polgármester.
Ez voít a legsu'yosabb ügye a kullurszenátornak. Kevésbé súlyos ügyei közé tartozott a
közigazgatási bizotlsig átirata, amellyel felszólítja a várost, hogy lássa el a tanyai iskolákat
gazdasági eszközökkel.
— A tanyai iskolák fölszerelés: nem városi,
hanem állami kötelesség —mondta ki a tanács
és napirendre tért az á'irat fölött.
— Itt egy érdekei ügy, — mondta artán
Gaál tanácsnok. Egy ur rádió-hangversenyeket
akar rendezni Szegeden. Saját költségéi berendezi a fölvevőállornást és a jövedelem felét felajánlja a városnak a fogadalmi templom céljaira, de c*ak akkor, ha a város párto!ó javaslattal terjeszti fdl a miniszterhez a rádiós ur
engedély iránti kérvényét.
— Persze, hogy pártoljuk, — kapott rajta a
polgármester, a fogadalmi templomról lévén szó.
A tanáeí természetesen elfogadta a polgármester határozatát.
De már a köveikerő kulíurügyben leszavazta
a tanács a polgármestert.
A Stefánián levő Kioszkról volt szó, amelynek nyilvános árlejtésén való hasznosítását határozta el legutóbb a tanács. A városi tisztviselők egyesülete azonban, amely 1905-ben
közgyűlési határozattel kapta meg egyesületi
helyiségül a Kioszkot egy tízkoronás araiy évi
urijogváltságdij ellenében mozgalmat indított
a tanácú határozat végrehajtásán.k megakadályozása érdekében.
Ez a mozgalom győzött a tanács minden
tagjának szavazatával a polgármester ellen.
Más különös nem is történt hétfőn a szegedi
városházán.

Ma este
SC3T

Szeged, november 3. (Saját
tudósítónktól.)
Mindenki előtt ismeretes, hogy a legkérhetetlenebb
szigorral ellenőrzik az adóhivatalok közegei a forgalmi adóbélyegek lerovását minden adófizető polgárnál. A Szeged hasábjain pedig többször beszámoltunk már olyan esetekről, amikor körülményes és hosszadalmas eljárást indítanak néhány
koronás követelések miatt, amikor az eljárás a
kincstárnak, ha nem is milliókba, de súlyos százezrekbe kerül. Most is ilyen eset van a szegedi
törvényszék előtt. Hétezerötszáztizenöt koronás vitás forgalmi adólerovás miatt bűnvádi eljárást
indítottak egy vidéki színigazgató ellen, számtalan végzést és idézést bocsátottak ki és a tör-,
vény szerint arra kényszeritettéK a színigazgatót,
hogy milliós utazási köllségekbe verje magát
azért, hogy számot adjon 7515 korona forgalmi
adó njiatt.
Heltai Hugó ismert színigazgató ugyanis 1922
nyarán Mezőhegyesen állomásozott. Julius utolsó
napjaiban — közvetlenül a költözködés előtt —
megjelentek a fináncok Heltainál és ez alkalom-

adócsalás.

mal a forgalmi adókönyvben 7515 korona hiányt
konstatáltak. Két nappal ezután Heltai Hugó bezárta a mezőhegyesi színházat és etköltözött téli
állomáshelyére, Nyíregyházára. A jelentés alapján
7515 korona forgalmi adó be nem fizetése miatt
az ügyészség adócsalás cimén vádat emelt Heltai
Hugó ellen.
Az ügyészség vádirata megállapítja, hogy a színigazgató 7515 korona forgalmi adót nem irt le és
ezzel a 7515 koronával megkárosította a kincstárt.
Heltai Hugó védekezésében elmondja, hogy ő
soha sem vezetett forgalmi adókönyvet, hanem a
megvett színházi jegyek alapján teljesítette fizetési
kötelezettségét. Elmondja továbbá, hogy szinte az
utolsó órákat töltötték Mezőhegyesen, amikor a
csomagolás hevében megjelentek a fináncok. Amikor konstatálták mulasztását, ő azonnal fölajánlotta, hogy mindjárt nekik kifizeti a 7515 koronát.
A fináncok azonban azt mondották, hogy ők nem
jogosultak a pénz fölvételére. Heltai ezután fölkei este a mezőhegyesi főjegyzőt, de a főjegyző
sem akarta elfogadni az összeget. Két nap múlva

zongoraestje

( E n d r é n y i )

A l k a l m i

és nászajándék disziárgyak
üvpg-porcellán és fémből
nagy választékban

m e g l e p ő

olcso

árakon.

világítási üzletében Kö csey utca 4.
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Kirakataim megtekintését kérem

uri, nöi divat-,
kötött- és
szövöttáruháza

csak K á r á s z - u t c a
KOlcsey-utcal

Üzletem

14.

megszUnt.

Női S R reformnadrágok
Női SSSés Glacékeztyük
Férfi ingek, lábravalók é?nflT
Férfi nyakkendők, fi^aiién*
Férfi £ény kalapok
Férfi divatsoknik t Ö T
Férfi

Sálak,

"okíitartók

Férfi kutyabőr (nappá) keztyük
Gyermek patent harisnyák,
gamasnik, reformnadrágok és keztytik

Vadászharisnyák és keztyük
Férfi fehérnemű kelengyék
a legfinomabb kivitelig mérték után megrendelhetők.

Hitelképes egyéneknek havi részletfizetés

Rendkívüli szolid á r a k !
652

7515 k o r o n a f o r g a l m i

Bárányi János

i

Cím nem tévesztendő össze,

csak K á r á s z - u t c a

14.

sz.

Kétemeletes
modern bérpalota

teljesen u] állapotban, 8+3 szobás kimondottan modern lakásokkal,
4+1 szoba-konyhás kislakássalf alápincézve a Tisza Lajos-körut
ó-utca 7.
mellett 12 vagon búzáért —
w- irodájától,
alkalmi vétel — megvehető H J - í V - í V I l j Telefon: 18-i
szám.

Herm. Pollák
V á s z o n , Scháffon Schroll,
és Liliom g y á r t m á n y a i Zeffir^ K a n a v á s z ,
IVői és férfi f e h é r n e m ü e k készen és m é r t é k szerint,

Asztalnemüek, törülközők, zsebkendők,

menyasszonyi kelengyék feltűnő o l c s ó ár>ban
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Minden előfizeiőnk megkapja a karácsonyi

könyvei!

I

Nagy Antalt. Bokor kapitány és Balla felügyelő
kérdésére Nagy Antal halk hangon, tördelve
Amióta ismeretessé vált, hogy karácsonyra a nHogyan kell?.cimü
értékes és közhasznú
elmondott mindent. Egyre azt mondotta:
könyvvel lepjük meg előfizetőnket, alig győzünk a tömegével érkező kérdésekre felelni, amelyek
— Nem tudom, hogy történt... nem tudom,
mind odairányulnak, hogy vájjon kapják-e a kedvezményes tisztviselő-előfizetők és a munkás
heti meg . . .
mi szállt
előfizetők a karácsonyi könyvet?
Este 9 órakor Nagy Antal már egyedül ül a
Hogy a további hiábavaló kérdéseknek elejét vegyük, közöljük olvasóinkkal, hogy minden
sou'errainben és a foglártól enni kér. Éhes.
előfizetőnk
megkapja
a karácsonyi
könyvet, tekintet nélkül arra, hogy teljes, vagyÉs a riport végére tartozik még az is, hogy
kedvezményes árat fizet-e és megkapja minden olvasónk, aki novemberben előfizet és pedig
félhat órakor hétfőn este, a Körtöltés-sor 26.
munkások heti
6000 koronáért,
számú házban, a gyilkosság után fél órával
tisztviselők havi
30000 koronáért,
Kun végrehajtó teljesítette kötelességét. A gyilmindenki más
40000 koronáért.
kostól lefoglalt tartozása fejében 15 füzér papMegjegyezni kívánjuk, hogy kedvezményes előfizetést kizárólag a kiadóhivatal fogadrikát,
el meg egy biciklit...
(v.)
(Deák Ferenc-utca 2.) kellő igazolás mellett.
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Fölmentettek egy szentesi republikánust,
Veér Imre érdekében korteskedett.

A létminimum törvénybeiktatását
követelik a magántisztviselők. .

Kétnapos kongresszust tartottak.
Szeged, november 3. (Saját tudósítónktól.)hive ellen vádat emelt a „királyság Intézménye Budapest, november 3. A Magyarországi
Hétfőn délelőtt igen érdekes bűnügyben tartotta elleni vétség" cimén. A vádirat nemcsak a Magántisztviselők Országos Egyesü'ete szommeg a főtárgyalást a szegedi törvényszék Vild- röpiratok terjesztését emeli ki, hanem inkri- baton és vasárnap közgyűlés keretében kéttanácsa. A bünügy középpontjában tuUjdon- minálja a köztársasági vezérnek kijelentését, napos kongresszust tar'ott a régi képviselőképen Veér Imre, a magysr köztársasági párt amelyet választói elótt mondott volna. Ez a ki- házban, hogy mindazokat az aktuális probléelnöke áll, aki mint még emlékezetes, 1922 iki jelentés igy hangzik:
mákat megvitassa, amelyek ma a tisztviselő
képviselőválasztások idején képviselőjelölt volt
társadalmat foglalkoztatják.
A
kormány
rövid
Időn
belül
megbukik
és
m
Szentesen. Miután azonbsn — mint annak
A kongresszust Pikler Emil képviselő elniki
helyét köztársasági kormány foglalja el I"
idején a Szeged megírta — Veér Imre, aki
megnyitó beszéde vezette be. Utána a társAz ügyészség egyébként Veér Imre tObb hive :
mái fél éves államfogházbüntetését a szegedi államegyesületek képviselői üdvözölték a kongreszfogházban töltötte, néhány hónappal ezelőtt re- Tóth Lajos, Köröst Antal és felesége, Walter szust, majd pedig Kertész Miklós, a szövetség
pülőgépen elhagyta az országot, most csak Ede és Hlinka Sándor ellen is indíttatott rend- főlitkára előadása következett a gazdasági válVeér Imre kortese ellen folytatták le az el- őri eljárást, azonban ezek ellen nem emelt ság kihatásáról a magántisztviselőkre néive.
járást. Az érdekes ügy részletei a következők: vádat.
Kertész Miklós tartalmas és érdekes előadásáA mai főtárgyaláson az elnök ismertette, hogy nak befejez'ével határoza'i javaslatot terjesztett
Még ivekkel ezelőtt, amikor a köztársasági
pártnak Nagy QyOrgy volt az elnOke, a magyar Vtér Imre eltávozott az országbői és ezért csak be, amelyben a létminimumnak intézményes
republikánusok igen sok hivet toboroztak Szsn- ifj. Tóth Lajos bünügyében lehet megtartani a törvénybe való iktatását, statisztikai adatok
teien. 1922 áprilisában azután a párt elnöke, főtárgyalást. Tóth Lajos kihallgatása alkalmával gyűjtését és index megállapítását, béregyeztető
dr. Veér Imre lépett fel a szentesi választó- férfias hangon je'en'ette ki, hogy Igenis tevékeny hivatalok felállítását, a nyugdíjra és végkielégíkerületben köztársasági programmal. Már az részt vett Veér Imre mozgalmában; ma ts vál-tésre támaszkodó B-listások bérleszoritó konkurelső hetekben rendkívül nagy agitációt fejtettek tozatlanul lelkes republikánus. Ezért nem érzi
enciájának megszüntetését s a mai igazságtaki a republikánusok ét már-már ugy látszott, magát bűnösnek. Tóth ezután tlmondotta, hogy lan adórendszer gyökeres reformját kéri.
hogy Veér Imre komoly jelöltje a szentesi man-ő a választások idején lelkes agi ációt fejtett ki
A napirend második pontjaként a szociáldátumnak. Később azonban QSmbös Qyuláék Veér Imre érdekében és ha Veér Imre ma újra politikai kívánságokat tárgyalták. Faragó László
intervenciójára mindenképen megnehezítették^ föllépne Srentesen, ő ismét mellette állana.
előadó terjesztette elő az erre vonatkozó határepublikánusok agitációját. Igy — annak elleA biróság ezután Erdélyi Kálmán, Székely rozati javaslatot. Ebben köve'elik többek között :
nére, hogy Magyarországon gyülekezési sza- Imre, Bugner László tanukat hallgatta ki, majd a fölmondási idő lényeges fölemelését, a végkibadság van —, megakadályozták Veér Imrét
az pörbeszédek u án Ítélethozatalra vonult vissza. elégítési időnek kiadósabb honorálását, a leheabban, hogy elmondja programbeszédét választót
Rövid tanácskozás után Vild elnök kihirdette tőleg osztatlan munkaidő szabályozását, a túlelőtt.
a törvényszék ítéletét, ame'y szerint ifj. Tóth órázás elvi eltiltását, a betegség esetén való
Az agitáció közben röpiratokat is adtak ki, Lajost a vád alól fölmentette, azzal az indoko- fölmondás és fizetés rendezését, a szabadságidő,
amelyek a magyar köztársasági párt program- lással hogy Tóth működése nem volt más, minta munkaügyi bíráskodás reformját, a munkaDr. értékhatár eltörlését, a felebbezés birtoját ismertették. Az ügyészség ezért Veér Imre a választásoknál megengedett korteskedés. ügyi
és ifjú Tóth Lajos 52 éves csizmadia, Veér ' Liszkay ügyész felebbeiett az i'élet ellen.
konkivüliségét s a munkaügyi bíráskodási eljárás
záros határidőhöz kötését; kívánják a kőtelező
nyugdíjbiztosítás törvényhozási megteremtését,
s addig is a nyugdijvalorizációnak, a nyugdíjp é n z t á r járulékai és segélyei fölemelésének s
annak rendeleti uton való szabályozását. Végül
Szeged, november 3. (Saját tudósítónktól.)megfordult, a tornác párkányáról a száradóa ,kongresszus elhatározta, hogy a magántisztMegrendítő gyilkosság töitént hétfőn délután 5 metélt tésztáról fölkapta a mintegy 30 centiviselők jogviszonyát srabályozó törvénylervezet
órakor* Rókuson — tirenöt mázsa bu iáért. Nagy méteres konyhakést és teljes erejével beledöfte
elleni tiltakozásának kifejezéseül táviratot intézAntal géplakatos agyonszutta Lajos Sándor a hangtalanul álló Lajos Sándor gyomrába.
nek Walkó Lajos kereskedelmi miniszterhez.
Lajos Sándor egyetlen szó nélkül összeesett és
mechsniiuít, nemrég legjobb barátját.
A kongresszus az összes határozati javaslaA két ember barátsága már tanulókorukban néhány perc múlva — még mielőtt a mentők tokat elfogadta.
kezdődött. Együtt jártak szakiskolába. Később kiérkeztek volna — meghalt.
r fMAMMMVMMtMMMMMMMMMMWMMM
üzleti társasviszonyba léptek. Egy modern
Amikor Nagy Antal láita, hogy régi társa
cséplőgépet vásároltak és együtt csépelték a vérbeborultan összeesik, néhány másodpercig
Radics ismét megszökött
Szeged környéki gazdák gabonáját. Bizonyos a véres késsel hezében mereven ránézett a
Jugoszláviából.
anyagi differenciák miatt, később széjjelváltak. halottra, a hangtalan, megdöbbent környezetre,
Njgy Antalé maradt a cséplőgép, de kötelezte majd a kési véresen lassan visszatette a szá- Belgrád, november 3. Zágrábi jelentés szerint
magát, hogy Lajos Sándor részére bizonyos radó tészták közé. (Amikor a Szeged munka- Radics az uralkodó ellen mondoit éles beszéde
mennyiségű búzát ad. Nagy teljesítette kötele- társa ezeket a sorokat irja, a véres kés a után külföldre menekült. Radics a királynak
zettségét, csak még tizenöt mázsa lefizetése hozzáragadt tésztadarabokkal ott fekszik az akkor, amikor Davidovicsot kinevezték, ígéretet
tett, hogy fölhagy a köztársasági agitáciőva',
volt hátra. Mivel Lajos Sándor nem tudta ba- ügyeletes rendőrtiszt asztalán.)
rátjától megkapni a járandóságot, a bíróságNéhány pillanat után a dermedt ijedtségből azonban igéretét nem tartotta meg. Radics
hoz fordult, amely nemrégiben végrehajts fölvillant dr. Dózsa ügyvéd is és fojtott hangon cselekedetének a horvátokra valószínűleg hátrányos következése lesz.
terhe mellett kötelezte Nagyot a fizetésre.
igy sióit Nagy Antalhoz:
— Az Istenéit 1 Mit csinált maga szerencétHétfőn délután Ot óra előtt néhány perccel
jelent meg Nagy Antal Körtöltés-sor 26. szám len ember ? !
óriási tűzvész Tokióban.
Nagy Antal erre összerezzent és ennyit monalatti lakásán Kun János hatósági végrehajtó.
London, november 3. Toklói jelentés szerint
A végrehajtáshoz Lajos Sándor is kiment dr. dott:
a
régi császári palotában tüz ütött ki, amely
— Megyek jelentkezni a rendőrségre ...
Dózsa ügyvédje kíséretében. Amikor Kunék
beléptek a szegényes házba, a sötétben Nígy
És néhány perc múlva végigszaladt a rókusi igen nagy kiterjedést öltött és a fölgrengés óta
még nem is tudta miről van szó. A ház elöiti állomás előtt, a Kossuth Lsjos-sugáruton, be- épült házak közül mintegy 700 at elpusztított.
tornácra jött ki Nagy An1a\ amikor a végre- szaladt a IV. kerületi rendőrőrszobába, belökte Közel 5000 ember ismét haj'ék nélkül van. Sok
ember életét vesztette.
hajtó elmondotta, hogy miről van szó.
az ajtói és ennyit mondott:
— Gyilkoltam ... tartóztassanak le ...
Nagy Antal ekkor elvörösödve, tüzesen meghegedüestje a legszebb
ö t perc múlva rendőri bizottság — dr. Bokor
zenei esemény.
fogta a néhány lépésre álló Lajos Sándor ruJegyek moziknál.
háját és eltorzult arccal azt kiáltotta a két- Miklós rendőrkapitány, Balla Ferenc felügyelő,
dr. Gyuritza Sándor orvos és Lukits detektív
ségbeesés hangján:
SODORJON
— Hát van neked lelked ?... Hát van — szállott ki a helyszínre és megkezdődött a
rendőri munka. Lajos Sándor holtteste még
lelked?
Lajos nem felelt erre semmit, dr. Dózsa ma- .mindig ott feküdt vértócsában a tornácon.
gyarázatba akart kezdeni, hogy itt nincs mit Elkészítették a helyszíni jegyzőkön) veket, majd
tenni, a lefoglalás következik. • Nagy Antal a munkát tovább folytatták a rendőrségen,
PAPÍRT
B115
ahová ekkor már bevitték a megtöri, sápadt
ekkor teljesen kikelve magából, véres szemekkel

Tizenöt mázsa buza végrehajtása miatt
egy géplakatos megölte régi barátját.
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Kedd. Róm. kat. és protestáns Bor. Kár.
hv. Oör. kat. N. Joan. Nap kel 6 óra
49 pzrckor, nyugszik 4 óra 37 perckor.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. í
Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva
délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig.
A színházi előadás este fél 8, a mozi előadások 5. 7
is 9 órakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak :
Frankó Andor Kálvária-utca 17 (telefon 225), Leinzinger
Gyula 5zéchenyi-tér (telefon 352), Moc3áry S. Kállay
Albert-utca (Hid-utca) (telefon 391), Nindl János PetőfiSándor-sugárut 41 (telefon 777), Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846), Török Márton Csongrádi-sugárut
(telefon 364).

Az angol községi választások.

1914 november 4.
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Szeged, Széchenyi-tér (Kék Csillag mellett). Telefon 706.
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Valódi Houbigant, Cotty, d'Oreay és Drallé parfUmSk eredeti Üvegekben és kimérve.

London, november 3. A tegnapi községi választások eddigi eredménye szerint a munkás— Merénylet egy németországi vonat ellen.
párt nem aratott sikert, hololt majd 100 jelölt- Berlinből jelentik: A Montags Post szerint a
nél többet állított, mint a többi pártok. A kon- mecklenburgi
Wurleeben
állomásról elinduló
zervativ lapok tegnapi számukban ezt az ered- vonat ellen Drögen ás Dannenvalde állomások
ményt ugy tün'etik fel, mint a parlamenti vá- közt merényletet követtek el. Az egyik sorompólasztások alkalmával elért sikerek megismétlő- átjárónál egy három és egynegyed méteres hosszú
vassínt, amely ezen a helyen, mint a jelzőtábla
dísét.
tartója volt használva, ismeretlen tettesek a vágányon keresztbe fektették. A vonat ezen sinrészt
— Elintéződött a szegedi egyetem hulla- darabokra vágta. A mozdonyvezetőnek még ideboncolási Ugye. Az a nagy hullámokat föl- jében sikerült fékezni, ugy hogy a vonat utolsó
vert botrány, amely a szegedi egyetem orvosi kocsijai nem siklottak ki. Itt azt gyanítják, hogy a
fakultásánsk határozatából keletkezeit, hosszas merénylet a jelzett vonat előtt áthaladó D. vonat
vajúdás után végr* elsimult. A bonctani elő- ellen irányult, ugy látszik azonban, hogy ez a
adóterem ajtajáról ugyanis eltávolították azt a gyorsvonat baj nélkül átvágott a sind arabon. A
hirdet mányi, amely a zsidó hallgatókat eltiltotta stettini vasutigazgatóság azonnal megindította a
vizsgálatot.
az előadások látogatásától és helyébe a kar
1
legutóbb tartott rendkívüli ülésének határozata
Házasság. Dr. Bruck Dezső és Boros Rózsi
alapján a következő hirdetményt függesztették f. hó 2 án házasságot kötöt ek. (Minden külön
ki: .Minthogy a vallás- és közoktatásügyi és értesítés helyett.)
népjóléti minisztériumok köiött foyamalban
Bárányi János
lévő tárgyalások eredményeképen legközeltb'o
zongoraestje
a hullaszolgáltatás uj rendjét megállapító ren( E n d r é n y i )
delet fog megjelenni s a helybeii zsidó hitközség az orvostudományi karhoz intézett át- i
— Kettős szerencsétlenség. Budapestről jeleniratában kijelentette, hogy a hullaszolgáltatásra ' tik: Vasárnap a déli órákban a Köztemető-uton a
vonatkozó rendelkezéseknek aláveti magát, a 28-as számú villamos elé sodródott Gál Ferencné
zsidó hailga'ók a bonctani és a tijbonctani j 32 éves asszony. A kerekek az asszonyt darabokra
gyakorlatokon folyó évi november hó 5-étől ; tépték. A borzalmas szerencsétlenségnek rengeteg
kezdve újból résztvehelnek. Dr. Davida, egye- • nézője akadt és mintegy 10.000 ember vette körül
a halálkocsit. A tömegben egyszerre egy nő hirtelemi tanár."
len összeesett és nem tért magához. A mentők az
— Az Eshűtt-pör tárgyalását nem ha- összeesett nőt akarták elsősorban segélyben részef
lasztják el Nagyatádi halála miatt. Buda- síteni, azonban az orvos rögtön megállapította,
pestről jelentik: Dr. Töreky Géza kúriai biró, hogy a nő szivszélhüdésben meghalt. A kilétét
az Eskütt-pör tárgyalásával megbízott tanács nem tudták megállapítani.
elnöke, ma délelőtt is folytatta az Eskütt-pör
iratainak tanulmányozását és az ttgyre vonatkozólag a következőket mondotta: — Nagy- !
atádi Szabó István volt földmivelésügyi mi- £
Kötött kabátok, divatmellények, leány- és
niszter halála nincs befolyással a főtárgyalás r
fiugarniturák, swe terek legnagyobb választékmegtartására. Nagyatádi Szabő István valló- í
ban Lampel és Hegyinél.
mását a tárgyaláson felfogjuk olvasni, mindkét
Breidernél kapható Kamenbert, Romadour, I. Emenügyet különben a november 19-iki tárgyaláson thali,
Csemegevaj, Halkonzerv.
egyesitjak.
Müiparl uri- és hálószoba olcsón eladó,
— Moravcsik tanár milliárdos vsgyons. Spi'zer, Margit-u. 12.
423
Budapes'ről jelentik: A feltevések szerint MoHelyszűke miatt minden elfogadható áron részletre
ravcsik Ernő professzornak több milliárdnyi is elad olajfestményeket Engel Lajos mükereskedése. "itö
vagyonának kellett lennie, amiről uto'só szavai
Gázvezetékét, gázfőzőjét tisztittassa Havasis tanúskodnak. Most körirattal fordultak az nál, Fodor-utca 2. Telefon 17—79.
623
összes budapesli bankokhoz, hogy vizsgálják
meg, nincs-e náluk Moravcsik professzor pénze
letétben. A bankok és bankházak ezen felszólítást ma kapják kézhez, azonban kélséges, hogy
l
O
F
Z
O
ezen kutatásnak lesz-e valami eredménye, mert H j T e l e f o n 11-85. K
attól tar'anak, hogy a professzor pénzét valami
Hl
álnév alatt helyezte el.

Ha este

Telmányi 11071
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Orvosi hir. Orthopaediai és gyógytorna ke- j Hl
zelést vezet be kil'ön e célra berendezett helyi- = *K
ségeiben és jelentkezéseket elfogad dr. Kallós '
Károly. Megbeszélések d. u. 2—4 rendelőjében, I • K
Kölcsey-u. 4. Telefon 164.
64i I
L e g f i n o m a b b angol és francia zefirekből
Hl
mérték szerint készítünk uri ingeket Lampel és
Hl
Hegyinél.
|
Nem m o n d h a t vélem ínyt senki, amed- Hl
dig meg nem kóstolja, ha pedig egyszer meg- 1
kóstolja, ugy egész életén át a Központi Tej- Hl
csarnok „olcsó tejét" literenként 3800 kor.-ért
Hl
fo^ja vásárolni.
__
711

Hj

H(

- utazás a kia pont körtll. Az elmúlt kettős ünnep
meglepetést hozott számomra. Joachim Ferenc nem
elégedett meg azzal a pőrérevetkőztetéssel, ame'yben
a Szeged részesítette, ujabb vonást verekszik ki egy jó
portréhoz, nmelyet azonban persze nem ő készit, hanem
mi és kiről másról, mint róla. Sok értelmetlen dolgot
összehebeg, közben engem kinevez — mindig nagyzási
hóbortban szenvedett — képzőművészeti kérdésekben
kis pontnak. Igy. Kis kával és kis pével. A pont tudvalevőleg — persze Joachim nem tudja — részint geometriai alapfogalom, részint nyelvtani írásjel. Mint
geometriai alapfogalomnak nincs kiterjedése. Nekem
van. És ezt, már mint a kiterjedést, még Joachim utján
sem hagyom magamtól elvitatni, A nyelvtant pedig ne
bántsa Joachim. Ahhoz még kevésbé ért. Ez a most
kibocsájtott legfelsőbb kézirata eszembe juttatja azonban, hogy egy izben volt már szerencsém Joachim
részéről kinevezésben részesülni és hogy akkor
is .kis pont'-nak tüntetett ki, bizonyára azé t is,
mert a szókincse is szegény, különösen ha dühös. Akkor is legmagasabb képeinek kiállításával
ereszkedett le az őt kellően sosem méltányló bugris
szegedi közönséghez. Végefelé járt már a kiállítás,
amikor Joachim első felesége lefoglaltatta az összes
képeket. A sietéstől fuldokolva kopogott be második
emeleti lakásomra, elmondta a történteket és közötte
velem, hogy valamennyi festményről másolatot akar
készíteni és hogy az eredetiek helyett azokat teszi a
rámába. Ugy tudom, nem valósította meg ezt a tervét,
bizonyára azért is, mert nekitámadtam, figyelmeztettem
a következményekre és lebeszéltem. Magatartásom
azonban várakozását, ugy látszik, nem elégítette ki és
a tőle már megszokott, egészen értelmetlen módon ezt
vágta hozzám:
— Maga kis pont.
Joachimot gyermekkora óta ismerem. Jól ismerem.
Akkor sem haragudtam meg rá, most se. Hadd pontozzon, ha kedve tartja és ha e nélkül a szórakozás
nélkül elviselhetetlen rá nézve az élet. Még csak
egyetlen vonást a portréjához. Azt írja, hogy az .önzetlen kritikáért* adott képet a Szeged szerkesztőségétől visszakapta. Ezzel szemben jól tudja, hojy miért
és kinek adott képet. Azt is tudja, hogy miért kapta
vissza. Mostani magatartásából azonban nyilvánvaló,
hogy befolyásolni akarta a kritikát, ami azonban — ő
maga elismeri — nem sikerűit.
Pásztor József.
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VEGZET ASSZONYA
D r á m a 2 részben 10 felvonásban, e g y s z e r r e I

K á r p i t o s bútorait szikízerüen készíti, ja- '
vitja Winter kárpitosmes'er. Szeged, Osz- 5 h í F ő s z e r e p l ő :
trovszky-u. 3.
m
Modelljeim olcsó kiárusítását Somogyi-u. J||
22. sz. alatti női divattermemben megkezdtem. •
Reiek Erzsi.
'

m

Almirantí Manzini.
E l ő a d á s o k kezdete 5, 7 és 9 órakor.
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és mellénYkülönlegességek, harisnyák minden létező divatszinekben, fehérnemüek, csakis elsőrendű minőségben,
rendelésre is a l e g o l c s ó b b s z a b o t t
á r a k o n
C S E K O H I C S - U T C n 6.
S Z É C H E N Y I - T É R 17.
T E D C r O H
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— Leleplezték Dorozsmán a hősök szobrát.
Vasárnap
délután leplezték le Kiskundorozsmán a
Igen tisztelt Szerkesztő url Vasárnap délután fél
hősök emlékszobrát, József királyi herceg részvéte3 órától 5 óráig nevezetes és szokatlan, mondhatnám
lével. Az ünnepélyen a kormányzót Kruchina Manó
úgyis, hogy szenzációs esemény színhelye volt .vároaltábornagy képviselte, Csongrádvármegye nevében
sunk" Szent István királyról elnevezett tere és vidéke.
Nagy Sándor alispán, Szeged városéban Gál Eudre
Előzőleg nem tudtam semmit a dologról és igy mit
sem sejtve sétáltam hazafelé — ott lakom a Csongrádi- tanácsnok jelent meg. József királyi herceg a kősugárut elején — és valószínűleg az élet múlandósáből faragott fegyver s kürtös katonát ábrázoló
gáról elmélkedtem, különös tekintettel a halottak ünneszobrot hosszabb beszéd kíséretében leplezte le.
pére. Amikor a Szentistván-tér közelébe értem, azonnal
— Ejtőernyős mutatvány a Szent Istvánészrevettem, hogy valami szokatlan dolognak kellett,
téren. Vasárnap délután a hadirokkantak javára
vagy kell történnie. Hatalmas embertömeg állta el az
ejtőernyős gyakorlatot mutatott be Korányi Leonárd
utcákat és az arcok várakozásteljes kíváncsisággal fordultak egy a magasban levő, de részemről láthatatlan
Zoltán a Szent István-téri víztorony tetejéről. A
pont- felé. A tömegakarat szuggeráló hatása alatt én is produkciót, amely többezer főnyi kíváncsi tömeget
arra néztem, amerre mások néztek és az én egyénisévonzott a Szent István-térre, eredetileg 3 órára
gem — filozófusok nyelvén szólva individualilósom —
hirdették, de nem sok hiányzott már 5 órából,
is teljesen feloldódott, megsemmisült a tömegben. Vaamikor bemutatásra került a sor. Korányi a vízlami nyugtalan várakozás hatalmasodott el r'jtam és
torony legfelső pereméről erős lendülettel ugrott le.
ragadott magával. Néztem és vártam, aztán vártam és
Az ejtőernyő körülbelül husz méternyi esés után
néztem. Természetesnek találtam, hogy a tömeg előtt
nyilt szét és utasa minden baj nélkül ereszkedett
villogó sisaku tűzoltók és villogó kardu lovasrendőrök
le vele a földre. A Szent István-térre fél 3 órától
cirkáltak és hajtották hátrább a minduntalan előrenyomuló emberfalat.
kezdve csak tizenkétezer koronás jegyekkel en— Pont 3 órakor ugrik le, — mondta valaki mellettem. gedték be az érdeklődőket, ami sok zugolódást
okozott, amennyiben az elzárt városrész lakói nem
Egész biztos, hogy 3 órakor leugrik, — gondoltam
juthattak el jegy nélkül lakásukhoz.
magamban, pedg azt sem tudtam, hogy ki ugrik le és
honnan.
Divatos fátyolharisnyák minden színben
— Ugrás elótt nyitja ki majd az ernyőt, vagy ugrás
Lampel és Hegyinél.
közben ? — kérdezte egy családanya férjeurától.
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Nagy ugrás városunkban.

A szinház heti műsora.
Kedden: Szép Helena, operett. A-bérlet 10. sz.
Szerdán: Szép Helena, .B-bérlet 12. sz.
Csütörtökön, először, Étsy Emilia v. f.: Szép asszony,
csúnya férji (Szépség), vígjáték. B-bérlet 13. sz.
Pénteken, Étsy Enilia v. f.: Szép asszony, csúnya
férfi (Szépség), vígjáték. A-bérlet 11. sz.
Szombat délután, ifjúsági előadásul: Fösvény, vígjáték.
— Este: Szibil, operett. A-bérlet 12. sz.
Vasárnap délután : Árvácska, operett. — Este: Szibil,
operett. B-bérlet 14. sz.

Shakspere-ciklus.

Shakspere a szegedi színpadon eddig affajta mumus volt. Klasszikus, akitől minden évben illett,
hogy a műsor irodalmi jellegét dokumentálják
vele, egy-egy darabot előadni, az előadás azonban, tisztelet a nagyon ritkán előfordult kivételnek, legtöbbször készületlen, elnagyolt, elmélyedést nélkülöző és hézagos volt, magán viselő annak a kereskedelmi életből ismert meghatározásnak egész karakterét, hogy minta érték nélkül.
— Persze, hogy ugrás előtt — válaszolta az és én
T A I B M M M U S a legcsudásabbhegedüA szinház az idén, minden jel szerint, szakítani
is mindjárt az ő pártjára álltam, mert az csak terméI ( S l a l i i a B l j f I művész november 18-án
szetes, hogy az ernyőt, mint preventív intézkedések
akar ezzel a terhes irodalmiattan és kulturátlan
~
hangversenyiik a Tiizában.
eszközét, csakis az események bekövetkezése előtt
hagyománnyal is. Nem a vidéken játszani szokott
lehet célirányosan alkalmazni, ha valaki utána alkal— Agyonlőtte az npósát. Budapestről je- Shakspere-darabokat veszi elő, nem is bekötött
mazná, akkor annyit érne, mint például eső után a
lentik : Veszprémben tegnap délután Bácsi Béla szemekkel nyul a világnak ehhez a több mint háköpönyeg.
g«zdász agyonlőtte apósát, Angeli Márton föld- rom évszázados nagy irodalmi örökségéhez, hogy
— Akinek nincs jegye, az mönjön innét, amig szépen
birtokost. Bácsi egy év óta állás nélkül volt és egyet, leginkább valamelyik közszájon forgót, előmondom t — kiáltotta harsány hangon az egyik lovasapósánál lakott. Többször fordult hozzá olyan kotorásszon e ritka kulturkincsek közül, hanem
rendőr és ágaskodó lova elől ösztönösen menekültünk
kérelemmel, hogy szerezzen neki valami egzisz- helyesen kezdi meg egy, ugy látszik, kitervelt iromi, jegynélküli Jánosok. Az államhatalom és a társadalmi rend fegyveres és lovas őrének köztiszteletben
tenciát s adjon neki pénzt. Az apósa ezen dalmi program megvalósítását.
A kákán való csomókeresés lenne annak firtaálló hatalma az utca másik végére szorította vissza
kérést megtagadta. Bácsi Angeli meggyilkolása
a jegynélkül, tehét jogtalanul kíváncsiskodó tömeget.
tása,
hogy miért épp Shakspere-ből rendezi a szinután anyósa ellen emelte fegyverét, de az ház az
első ciklust. Azonkívül mélyen el kellene
— Két perc múlva ugrik — jósolta valaki és a szecsütörtököt mondott; erre nekirontott az asz- kalandozni a világirodalom berkeiben, hogy ezt
mek odameredtek a magasba. A várakozás izgalma
szonynak és a fegyverrel agyba-főbe verte. A taglalhassuk. Mindössze tehát csak annyit, " hogy
vitustáncot járt a levegőben.
dühöngő fiatalembert a ház lakői fogták le, örömmel nyugtázzuk a ciklust, annyival inkább,
Aztán elmúlt a két perc, a városháta tornyában hármat ütött az óra, de — nem történt semmi.
aki azután önként jelentkezelt a rendőrségen. mert a kezdetből, ha a „Velencei kalmárM szánA rendőrség rögtön kiment a szinhelyr?, ahol dékosan állították az élre, a be- és összeállításnál
Egy gyerek az apja nyakába ült és almát majszolt.
Öntudatlanul néztem egy darabig, de hirtelen, valami
Angelit már halva találták. Angeliné állapota hozzáértésre, azonkívül Shakspere életének és irokülönös képzettársulás következtében eszembe jutott,
nem
élei veszélyes. A rendőrség Bácsit letar- dalmi működésének ismeretére következtetünk.
hogy még nem ebédeltem. Az éhség ugy a gyomromba
tóztatta
és megkezdte a kihallgatását. Bácsi Ennek fölfedezését ne vegye rossz néven senki a
markolt erre, hogy szinte nyikorogtam bele. Ebben a
a kihallgatás során tagadta, hogy tettét előre színháznál. Az elismerés örömmel leirt meleg
pillanatban kiszabadultam a tömegszuggeszció hatalma
mondata ez a múltban szerzett keserves tapaszalól és elhatároztam, hogy hazamegyek, akár mögiösz
megfontolt szándékkal követte volna el.
talatokkal szemben.
az ugrás, akár nem, akár ugrás előtt nyitja ki az
Brcldernél kapható Kamenbert, Romadour, I. Emenernyőt, akár utána. Kemény elhatározással és ököllel
Shakspere a „Velencei kalmárM 1596 és 98
tháli, Csemegevaj, Halkonzerv.
átvágtam a tömegen, az első sorba kerültem, de akkor
között irta, termékeny irodalmi működésének első
előttem állt a kérlelhetetlen kordon.
Hu nyomtatványra van «zSkaégc, telefonáljon
korszakában. Idejét multák, de a szegedi előadás
a Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T.-nak,
Ekkor lemondtam az ebédről és föllázadt individualikapcsán semmi esetre se aktuálisak esztétikai
taeion 1b—34.
tásomit átengedtem a tömegszuggesztió hatalmának.
elmefuttatások e darabról. Néhány szóra mégis
Álltam, fölfelé néztem és vártam. A percek ólomlábaValódi tokaji szomorod i 1 liter 24 ezer meg kell itt állnunk. A „Velencei kalmár"-hoz
kon másztak, négy óra is elmúlt, amikor megmozdult a
korona, állandóan kaphaió Gambrinus csemege- Shakspere több forrásból merített, a sokágú esemétömeg. Kétségbeesve furakodtam előre, legalább lássak
nyekben azonban még epizód sincs számottevő, ameén is valamit. Végre láttam. Megláttam a víztorony teházban, Feketesas-u. 16.
lyet a saját fantáziája termelt volna. De hatalmas
tejét és a víztorony tetején néhány mozgó emberalakot.
Spárgát eregettek le, létrákat, léceket cipeltek a torony
koncepciója ebben a darabban már tömör és
Bárányi János
peremén és látszólag jókedvűen viselkedtek az alattuk
kerek egységbe foglalja a szétágazó cselekményt,
levő türelmetlen emberáradattal.
zongoraestje
noha még kissé epikus (Shakspere mint epikus
( E n d r é n y i )
költő is nagy sikert aratott), megmintázza, mintha
— Ugorjon már, vagy meggondolta? — kiáltoztak
151 hozzé, az ismeretlenhez, aki tizenkétezer koronás
márványból faragta volna, Shylock komor alakját,
belépőjegyek ellenében megígérte, hogy a rokkantak
de nyelvezete még távolról sem ékeskedik a későbbi
javára leugrik a toronyról. De nem ugrott.
egyszerűséggel és drámaisággal. A „Velencei kalmár" tehát nem Shakspere költői, hanem ifjú ereÖt óra felé járt már az idő, amikor a tömeg észrevette, hogy az esti szürkületben valaki kimászik a vízjének a delelőjét jelzi, persze nem egyedül, hanem
torony tetejéről előremeredő létrára és minden nagyobb
a szerelem gyönyörű lirájának tragikus kizengésü
uri és nőidivat
különlegességek.
ceremónia nélkül leugrik onnan.
darabjával, a Romeo és Juliá-val, továbbá a fan— Most ugrik —, kiáltották rémült örömmel, de
tázia-gazdag és játékos kedvű Szent-Ivánéji álomakkor már a földön volt. Az ernyő' félúton szabályFérfi fehérnemű készen és mérték után. mal. Ha a ciklus darabjait ugy akarják összeszerűen kinyílt. Baj nem történt semmi.
válogatni, hogy az egyes előadások továbbra is
Divatos gyapjú kalapok I-a kivitelben
A tömeg erős lendülettel áttörte a kordont és az
mutassák Shakspere irói zsenijének fejlődését és
ejtőernyős esemény színhelyére özönlött, De mivel ott
175.000 K.
kialakulását, akkor a legközelebbi előadások egyinem talált semmi különöset, az esti szürkület leple
Női selyem flórharisnyák, minden színben kének az 1601-ben irt Julius és Caesar-t kell
alatt csalódottan szétoszlott. Én pedig fokozott éhség60.000 K.
hoznia, mely, általános vélemény szerint, nagy
gel rohantam haza. Ebédet persze nem kaptam, ami
Női és férfi keztyük nagy választékban. változást jelent Shakspere költői erejének kifejlőannyira felbosszantott, hogy most mérgemben meg665
kérdem a t. szerkesztőséget: Ha leugranék a víztoronydésében. És nem záródhatik a ciklus mással, mint

Ha csíe

Fischerés Pártos

ról, ernyővel, vagy anélkül, az én kedvemért is elzárnák két és fél óra hosszáig Felsővárosnak ezt a tekintélyes részét?
m. I.
*

Nagymennyiségű téli keztyö olcsó beszerzés folytén reklámárakon kerül eladásra Lampel
és Hegyinél.
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„A Vihar"-ral, ezzel a sajátságos hangú szimbolikus
költeménnyel, a nagy iró munkásságának ezzel a
derűs bölcsességü epilógusával.
Az előadásról már nem szólhatunk az elismerésnek
azzal a teljességével, amellyel szeretnénk. Baróthy
rendezői hozzáértése, vaserélye a darab első felében
olyan munkát produkált, aminőt a szegedi színpadon
még nem volt módunkban látni. A színeknek egykét perc alatt történt gyors változása lehetővé
tette, hogy Shakpere-t legalább megközelítően
abban a stílusban hozzák, amely ma uralja a nagy
európai színpadokat, összevonás, még inkább
rövidítés nélkül ugy adni a darabot, ahogy abban
a színek egymás után következnek. Az első két
felvonásban ez pompásan ment. De a mi színpadunk egészen kezdetleges technikai berendezése
tovább nem birta az iramot. Sok színváltozással
és várakoztatással meg bizonyára nem akarta
Baróthy kifárasztani a közönséget. Ez lehet az oka,
hogy az előadás későbbi folyamán nagyarányú
csonkításokat végzett, amit azonban ilyen mérvben
és a mai módon elhibázottnak tartunk. Baróthy
mint szereplő is résztvett az előadásban. Shylockot
játszotta, a plasztikus emberábrázolás finom és
egyszerű eszközeivel, mindvégig jellemzően s ahol
kellett, megrázó drámai erővel. Játékában sehol
sem láttunk hézagot, egyik-másik jelenetével pedig
országos viszonylatban is a legkiválóbbakig magasodott fel. A többiek közül Virágh Ferenc nyújtotta a legkülönbet az öreg Gobbo szerepében.
Tetszett, hogy elsőrangú erők vállalkoztak egészen
rövid szerepekre is. Ez azonban nem elég. A
maihoz hasonló komoly kulturvállalkozások sorsát
csak ugy lehet biztosítani, ha az előadás minden
résztvevője a modern drámákban eddig tapasztalt
precizitással tudja a szerepét és biztositja a gördülékenységet.
Ebben a hibában azonban bizonyára része van
annak, hogy ma történt meg az első lépés. Az uj
társulat tagjai klasszikusban ma játszottak először
együtt. Épp ezért fokozott bizalommal nézünk a
továbbiak elé. A közönség érdeklődése a szinház
iránt nő, ami kívánatos is, nehogy szárnyaszegetté
váljék az eddig tanúsított lelkes nekilendülés. Akik
ma este eljöttek, azok megértéssel tapsoltak az
előadóknak, Barólhyt pedig többször szólította
függöny elé a méltányló elismerés.
k. s.
* Telmányi
18 án, kedden
tar ja egyetlen
sorral. Jegyek
pénz árainál.

Emil, a Iegnagj szerübb hegedűs
es'e 8 érakor a Tisza-szállóban
hangversenyét, fenomenális műa Korzó és Belvárosi Mozik

* Szép Heléna. Oltenbach, a francia vigmuzsika
nagymesterének egyik legnagyobb munkáját, Szép Helénát eleveníti fel a társu at kedden és szerdán. Helénát
Kovács Kató, a szinház népszerű primadonnája, Parist
pedig Lendvai Andor kreálja, ki e szerepet Kertésztől
vette ót, nagy érdeklődést keltve e kísérletével, ameny.
nyiben a szokatlanul magas fekvésű szerep nehéz feladat elé állítja a legkipróbáltabb tenoristát is. Menelaus
szerepében egyi< országosan hires alakítását mutatja
be Virág Ferenc népszerű komikusunk. Oresztesben
Kendecsi Arankát látjuk viszont. A többi szerepeket
Rátkai, Herczeg, Molnár és Berki játszák.
* Szép astzony, csúnya férfi. A prózai testület
Baróthy Józfef lőrendező vezetésével erősen készül a
„Szép asszony, ceunya férfi" csütörtöki bemutatójára,
melynek fő női szerepében a nagykedvetségü Eisy
Emilia lép fel rsmét vendégképpen. A férfi főszerepet
Baróthy József játsza, aki a darabot teljesen a Budapesten is általa rendezett előadás mintáiára állítja be.

Ha este

Bárányi

János

zongoraestje

( E n d r é n y i )

Még mindig1 a legolcsóbb!
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SPORT

Varga Mihály

Szeged

KeresekebSayi bútorokat

a munkások futóiban éppen vezetőségük eljárása
miatt megcsappant, beigazolódott, hogy a versenyt
tényleg kényelmesebb lett volna a MTE-nek egyedül lefutni.
A versenyt a SzAK csapata biztosan nyerte. A
piros fekete futók hatalmas lelkesedéstől áthatva
futottak s a táv elejétől végig frontban voltak.
Végeredményben 30 ponttal győztek. Különös feltűnést keltett Siposs (SzAK) és Jójárt (SzAK), a
verseny két győztesének jó futása, akik két perccel szárnyalták tul ezen táv eddigi legjobb eredményét, valamint a védő Rózsa (MTE) gyenge
futása, ki kilencediknek ért csak a célhoz.
Részletes eredmény: 1. Siposs SzAK 22 p. 05.
2. Jójárt SzAK 22 p. 08. 3. Gál Vasutas. 4. Aczél
SzTK. 5. Kocsmár MTE. 6. Czeglédi MTE. 7.
Pillinger SzAK. 8. Schreiber SzAK.
Csapatversenyben: 1. SzAK 30. 2. SzMTE 43.
3. Vasutas 92. 4. SzTK 134.
A vándordíj sorsa felett a MASz központja fog
dönteni, mindenesetre a SzAK győzelme mellett,
az MTÉ vezetősége pedig elmélkedhet azon visszafejlődési és bomlási tüneteken, amiket a vezetőség azon sikeres politikája eredményezett, hogy
az egyesület tömegsportjának dokumentálásáig 17,
18, 19 éves ifjakat tucatszámra indít el a 25 Kilométeres és marathoni távokra, ami azután sportképességeik teljes letörésére vezethet csak és
vezetett máris.
ifj. O. K.
KEAC—Zrínyi 3:2 (1:2). A Zrínyi már 2 góllal
vezetett és mégis vesztesként kellett levonulnia a
pályáról, ami könnyelmű játékmodorát bizonyítja.
A gólokat Wiener és Hegedűs, illetve Szögi, Vermes és Sántha rúgták. A Zrínyinek kevés reménye
lehet ilyen játék után az első osztályban való bentmaradásra. Biró: Petkovics.
KAC—SzTK 3 : 0 (1:0). A nap legnagyobb
meglepetése. Bár a KAC favoritként indult a mérkőzésbe, mégis meglepetésként hatott nagyarányú
győzelme, a lélek nélkül játszó SzTK ellen. Czeglédi biró a faultok iránt teljes érzéketlenséggel vezette a mérkőzést.
Egyéb eredmények: Budapest—Zágráb 3 : 1
(2:0), SzAK ifj.-Vasutas iíj. 4:0. SzTK ifj—KAC
ifj. 3:1.

SzAK—VíButaa 2 : 0 (1:0). Végre meg'ört
a jég, a SzAK nagyszerű lendülettel mindvégig
élvezetes, izgalmas játék után legyőzte helybeli riválisát. A nagy mérkőzésre mindkét csapat erősen készült és mig a Vasutas kompletten állhstott fel, a SzAK nélkülözni volt kénytelen egyik legjobb csatárát, a beteg Martonossyt. Nagy izgalomban indult a játék és
már sz első percekben látha'ó, hogy a mérkőzés vezetésére Budapesti ői delegált Seiff biró
tulideges és egymás után hibás*n ítélkezik.
Ha erélyes, jósjemü biró vezette volna a mérkőzést, a SzAK fölínye mée jobban kidomborodott volna. Igy is két klasszissal volt jobb ellenfelénél és a győzelmet megérdemel e. Sokat
rontott a já ék szépségén, hogy a Vasutas
halfsor kimétlenül kihasználd fizikai fölényét a
könnyű SzAK csatárok el'en, amit bizonyít az
ellenük megítélt 26 büntelőrugás. A játék erős
SzAK támadásokkal indul. A SzAK lelkesen fekszik a küzdelembe és a balszárny pillanatok
alatt kapu elö t van. Soli beadását Füzcséry
küldi a mezőnybe vissza, de a labdát Simóka
fogja, ki Soltinak passzol. Solti lefut és a 4 ik
percben Ábrahámhoz tolja a labdát, ki villámgyorsan kitör és gyönyörű gólt ér el, A gyors
eredmény még jobban felvillanyozza a SzAK-ot,
de nem csügged a Vasutas sem Bokor él s
lövését Barlzer kiütéssel védi, majd Ördögh
hibéz egy tiszta gólhelyzetet. A félidő végéig
izgflmas, heves iáték további eredmény nélkül.
A második félidő el-.ő 10 percében hatalmas
SzAK-fölény, a Vasutas csapat teljesen védekezésre szorul. A 14-ik percben Solli ideális
kornerét Ábrahám a gó ba nyomja. A gól után
eldurvul a játék, a biró egymásu'án hozza lehetetlen ítélkezései', amit a közönség nagy
zajjol fogad. Egy durva faultért kiállítja Mohillát a Vasutasból, nemsokára ugyanerre a
• VMMVMMMAAWMMMAAAlMAWMAMMAf •
sorsra jut Horváth a SzAK-ból. Később Örm
a
g
á
n
h
á
z
áöghöt és Bokort állítja ki, az izgalom folyion l l r l
rő és megkönnyebül mindkét pár*, mikor a 4 szobás, minden kényelemmel berendezett modern
biró a mérkőzés végét jelzi. A SzAK tel- lakással, parkírozott kerttel, a város legszebb részén,
kedvező fizetési feltételek mellett 353 millióért megjes csapita
nagyszerű
munkát
végzett
vehető a kizárólagos megbizottan :
Feltétlen elismerés és dicséret illeti meg
( I t n r l ' á t Á l Kigyó-Utca 7. szám.
minden játékosát, ki* nagy lelkesedéssel és
B r ' S S e a c a T O l Telefon 18-04. 099
tüzztl feküdlek a küzdelembe és igy az ered
mény nem maradhatott el. Barlzer kevés dolgát megbízhatóan végezte, a védelem o?zIopa
Back II. volt, Horváth csak a második félidőben elésilett Ki. A hafsorban Simóka ismét
bebizonyította, hogy milyen kitűnő középfedezet, Vezér II. méikőzésről mérkőzésre jobb formát já'szik ki és kifogástalan volt Ruzics is.
A csatársorban érezhető volt Martor.ossy hiánya,
Főüzlet 1
Solti bár nem volt fitt, mégis nagyszerűt proKoronaherceg-utca 10
dukált. Ábrahám villámgyors akciói és szép
Fiókok t IV., Catvin-tér
kitörései most is sikerültek és klasszikusan
Vn., Rákóczi-nt 32
IL, FG-utca 52
irányította torsait Megyeri a centerben. A kis
Ördögh erőteljes játéka és nagyszerű technikája
Az életbelépett m a g a s t e x t i l v á m o k dacára
ezúttal is érvényesül', kár, hogy sokáig tartja
magánál a labdát és későn centerez. Wahl ja'ii
ii
í
r *
vulóformában van. A Vasutas csapatban legjobb volt a védelem, a hílfsorban Karlovic, a
csatársorban Kakuszi, Bokor és Ács. Az összekötők gyengék, inkább fedezet játékosod Seiff
biró sok hibával vezelte a mérkőzést.

A csongrádmegyei katonai parancsnokság
vándordijas mezei futóversenyét a SzAK csaValódi angol télikabátszövet, 145 cm. széies 195 OOO
pata nyerte meg. A tegnapi napon zajlott le a
Férfi öltönyszővet, 14o cm. széles — — — 8 5 . 0 0 0
szokásos őszi mezei futóverseny, melyet ezúttal
Velour télikabátszövet
— — — — — 165.000
Kamgarn szövetek
— — — — — — 50 000
különös izgalmak előztek meg. A vándordíj alapítóKamgarn szövetek, Mo cm. széles — — 90.000
levele értelmében ugyanis a versenyt mindenkor
Duplaszéles soltis szövetek — — — — 5 0 , 0 0 0
az előző védő rendezi meg. így került most a
Sárga vászon
— — — — — — — 18.OOO
rendezés az SzMTE kezébe. Minthogy a munkáFestők, fiifonok, kartonok — — — — — 22.000
sok két megelőző versenyen megnyerték a vándorLegújabb virágos grenadin — — — — 22.000
dijat, ha a tegnapi napon sikerült volna nékik a
Férfi ingzefirek
— — — — — — 26.000
harmadik sorrendbeli győzelmet megszerezni, ugy
Bélés scatinok — — — — — — — 45.000
ló flanelek és barchetek — — — — — 30 000 ; végleg birtokba vették volna a gyönyörű trófeát.
Jó kanavász ágyhuzatra — — — — — 26.000
Ez a cél lebeghetett az SzMTE vezetősége előtt,
amidőn olyan sportszerűtlenségre ragadtatta el
magát, amely páratlan a magyar atlétika történetében. Formai okokból visszautasította a SzTK,
KEAC, Vasutas és a SzAK nevezéseit. A SzAK
nevezéseit azért utasitották vissza, mert bár a
nevezés szabályszerűen beérkezett, a néhány ezer
Telefon 469.
,45
Hradl-nfct 4.
koronát kitévő nevezési dij nem volt mellékelve.
Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
A szokások értelmében a nevezési dijakat a verMóSőköiöző fonalak é<; háló guan arán kapiiai*.
seny napjáig fizetik s az SzMTE a tavalyi verseny
dijait (midőn a SzAK volt a rendező egyesület)
még a mai napig sem fizette be. A fontos cél
azonban a vándordíj erőszakos birtokbaszerzése
volt. Az MTE azonban rosszul számított, a Szöfüggönyüket, szőnyegeket, égy- és ottoránteritöket, varrógépet,
vetség utasítást adott neki, hogy fentartással minfutos zöny eget, kíJnyx szekrény,!, férfi és nöi fehérnemüeket és felsőruhákat. Bfihmné, Szentháromsög-u. sarok. 725 den csapatot indítson s mivel a lelkesedés és hév

V e r s e n y á r u h á z gSÜiKSS

1294 november 4.
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Crep de chine 100 cm.

145.000 K
Japonais műselyem I-a

85 cm.

78.000 K

Japonais tiszta selyem I-a

90 cm.

v

97.000 K

Függöny ettamin, azsuros

150 cm.

42.000 K

Gobelin bútorszövet 120 cm.

207.OOO K
„Schroll" sifón és vászon

82 cm.

26.000 K

Divatselymek, csipkék, szalagok, mindennemű
szövet és mosó áru nagy választékban.
B fi

AXSásf
keres delmi irodai gyakorlattal biró perfekt levelező és könyvelőnő. —
„Elsőrendű erő* jelige Szeged kiadóhivatala.

725

1924 november 9.
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548 -552, Stockholm
20260-20370, Bécs 107.15107.75 Zürich 14Í30-14705.
Zürichi tősade. Nyilát i Páris 27.35, Lo«do*
2360, Newyork 519.25, Milánó 22,67'/..
Hollanfi*
20562, Seriia 0.000000000124, Bécs 0.007350, Sx4Ik
3.77'/,
Prága 15.50, Badaotv
0.0068, Snkarest
Figyelmébe ajánljuk, hogy sajál érdekében cselekszik
2.877,i Belgrád 7.í6 l /„ Varsé 0.0000100.
Sürtíhi tárlat t Páris 27.30, konücc 2359, Hewha cipészélől
fotk 519.25, Milánó 22.65, Hollandia 205.50, Seriia
0.000c00000124, Bécs 0DÜ7350, Szófia 3.7S, Prága
15.50, fiadaptni 0.0068, Betűre^ 2.90, Skigrád
7.55,
Vars6 Ö.0000I00.
kér, mert
Terménytőzsde. A hétfői terménytőzsdén az irányzat a tengerentúli piacok hatása alatt ellanyhult és a
vásárlók nagyfokú tartózkodása következtében a buza
75oo, a rozs lo.ooo koronával olcsóbbodott Egyéb
cikkek is inkább lanyhán tendáltak.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
4425- 4475, egyéb 4400—4450, 78 kg.-os tiszavidéki
buza 45i>0 -4550, egyéb 4475—4525, rozs 40504100, takarmányárpa 4000—4200, sörárpa 4300—5000,
zab 3900 -4030, tenger* c650—3750, repce 6500- 6700,
korpa 2200 2250.
I
Irányzat. A hétfői tőzsdén az irányzat nyitáskor
gyengén alakult, az értékek mintegy három százalékkal a legutóbbi tőzsdei nap zárlati nivó ja alatt állottak.
Később a forgalom élénkebb, az irányzat javult, ugy
A budapesti átumintavásár. A budapesti hesszeni légy pusztítja. Sok helyütt egyéb károk hogy a részvények árfolyama elérte a legutóbbi zárlati
kereskedelmi és iparkamara arról értesítette a is voltak. Szerte az országban, de különösen a nivót, a tőzsdeidő második felében azonban gyengébb
vidéki kamarákat, továbbá a többi közgazda- Tiszavidéken a korai vetésekben sárguló foltok bécsi hírekre ujabb lanyhulás állott be, ugy hogy hlrom, sőt egyes esetekben öt százalékos átveszteség
sági érdekképviseleteket, hogy a jövö évi áru- mutatkoznak, amelyek arra vezethetők vissza, hogy állott
be. A cukoripar és a bínyaértékek egyré3ze taraz
egyes
buzatövek
közelében
a
hesseni
légy
lármintavásár rendezésének idejét április 18—27.
vái találhatók. A késői vetéseknél a szárazság kö- tott volt.
napjai ban állapította meg. Tekintettel a különFerencvárosi sertésvásár. Összes felhajtás 23oo
vetkeztében sok helyütt utánvetést kellett eszköböző külföldi vásároknál tett tapasztalatokra, a zölni.
darab. Arak: Könnyű25.5oo—28.5oo,közép27—29.5oo,
nehéz 28.5oo—3o.ooo korona. Az irányzat élénk volt.
vásár igazgatósága ugy határozott, hogy foko-

A T. KÖZÖNSÉGHEZ!

BERSON kaucsuk sarkot és féltalpat

jutányos árért
kiváló minőségű
B1 18
magyar gyártmányt kap.

Í

TŐZSDE

zott mértéknen kívánja a vásárnak nemzetközi
jellegét kidomborítani. Csakis igy lehet ugyanis
a külföldnek erösebb részvételére számítani,
ami elsősorban érdekük azoknak a magyar
iparvállalatoknak is, amelyek a vásár révén
akarják termékeiket nagyobb mértékben elhelyezni. Erősebben ki akarja építeni a vásár
igazgatósága vidéki képviselőinek hálózatát is
és ehhez a munkához a magyar kamarák támogatását kérte ki.

A szerkesztésért ideiglenesen felelős: FRANK jOZáKP.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai. 5 &i*Jáítü»jdouoa i Jélaagyíí vtsxig Hirlap- te Nyomda*
Valuták i Holland forint 29765-30020 Dinár 1079 vállalat R.-T.
1100, Lei 424-432, Stalgí frank 3642 -3572, U*n Ny jiítiDíí a Délmagyarország Hirlap- te Nyoiaáakorona 13 40—13180, Nctvéj korona 107C0-1C885,
vállaiat «.*•!. könyvnyomdájában. Szeded
Angol font 342000 345000, Líra 3291-3326 Oottóa
7546}—7602a Francia frank 3994 - 4 24 Ssokol
2243-2262, Léva £43- 551,
foton* 2001020170, üMítiák korona 107.15-107.75, Svájci frank
műhelyéi (volt Duschák féle műhely)
14530-14675 ?én».
Londoni-körút 14. szám alól ideiglenesen
Devizák i AaítonJan? 30065-30220, SsUtriá 1099 1105, Mokuest 429-433, Brüssol 3672 -3692 KojjesA hesseni légy pusztításai.
Budapestrő1 hága 13240-13315, Kiuwtiánsa 10900 -10360, Lo'tíaa
jelentik: A gazdaközönség köréből panaszokat ! 345000—347000. Milánó 3311-3331, n9wyotk 75930Th28
Telefon 771.
hallunk, amelyek szerint a korai őszi vetéseket a I 76365, Páris 3994 -4C24, Pr*gt 2263-2275, Sxóti*

Turul festőipar telep

Peiőfi Sándor-sugárut 25. szftm alá
helyezte ftt.

legalacsonyabb (I.), legnugaubb (11.)
í( síröíríolyamo* (IU.)

SaMkoki
V'ijtül -Magyar
bosnyák-agrár
Földhitelbank
Hazai
tíermes
Szlavón jelz.
Lloyd Bank
Magyar-Hitel
ingatlanbank
Csehbank
Forgalmi Bank
Jelzáioghitelbank
Kerüsk. Hitel
Leayunitolób.
Magy.-ném. b,
ölaszbank
Központi jelz.
Városi Bank
Mcrsur
Nemzeti
Osztrák Hitel
Kereskedelmi
siuk verein

í.
47
53
190
123
27
59
3.2
422
2,2
21
37

IL
48
58
198
128
28
61
3.6
431
210
22.5

—

—

21
60.5
22
20
22
7
8
23
162
li)25
128

61.5
23
7.5
8.75
24
175
1£45
—

Ul.
47
53
195
123
27
60
3.4
425
2o2
21
37
73
21
61
22
20
22
7.5
8.5
23
163
1030
128

Takarékpénztárak i
•8eí?*rosi
27 28.75 28.5
Lipótvárosi
6.ö
7
7
Kőbányai lak.
10 11 10.5
£gy. bpest Főv. 90
- 9U
Magyar Alt, Tak. 101 105 113
Moktár
162 — 162
Pesti Hazai
2810 2500 2825
ísuítositóki
£.lsó M. Bút.
S'sr.ciére
Jég
Pannónia B.

6250 6750 6250
131 140 1J6
79 80 79
—
— 2000

Vasművek is gépgyárak:
Srodi vagon
95
93
Soburg
Corvin gép
4
Csáky
12
13 12
Oazd, Üépgyái
141
140
4.25 4.75 4.5
Fábián
890 SOJ 900
fegyver
24 25 24
Fámkeresk.
110
franki
1

^

Jön
705j

Ganz-Dannb.
Ganz-Vili.
Kistarcsai
Győrffy.Woll
Hoffher
Kaszab
Kissling
KUhne
Láng
Lipták
Mág
Magy. Acél
Belga fém
Mérleggyár
Motorgyár
Olomáru
Cnaudou
Vegyipar
Vagongyái
Rex hajó
Rimamurányi
Roessemann
Rothmüller
Schlick
Schuller
leudíon
Vulkán gép
Wőrner

a
in.
1980 2040 2015
10 j0 1085 1060
36 39.5 S9
—
—.
65
105 —
105
37 38 35
10 —
10
34 35 33
80 82 82
19.5 20 20
21.5 — 21.5
155
154 —
135
13J —
18 22 20
27 28 27.5
—
—
16
—
—
130
19 20 19
48
48 —
4 —
4
12 j 122 121
_
53
7 —
6
44.5 46.5 44.5
—
—
36
57 —
57
19

23

22

Királyinalom
Pesti Vikt.
Transdanubia

i.
u.
25 218 222
58 —

01.
25
222
58

Bányák és téglagyárak i

Bauxit
Seocsini
Borsódi szén
Szentlőrinci
Cement
Szászvári
Kohó
István tégla
Kőb. gőztégla
Drasche
Magnezit
Magyar Aszfatl
Által. Kőszén
Kerámia
Móri szén
Nagybátonyi
Saiokondói
Saigó
Újlaki
Unió
Urikányi
Nyomdák i
Athenaeum
Fővárosi
Franklin
Glóbus
Kunossy
Pallas
Révay
Rigler
Stephansam

290
—

86
46
260
-

— 285
—

90
48

8ű0

85
46

— 270
- 325

143 - 140
155 160 150
1500 — 1560
—
— 64
2875 3000 2875
58
56
34 39 36
115
115
5
5
478 484 482
150 — 150
740 755 755

87 95 89
5 —
5
Közlekedési tálHalatok i
65 70 63
Adria
1155 1165 1165
30 32 31
Atlantica
17.5 18.5 17.5
7 7
Közúti Vasút
59 60 59
136 142 139
Városi
68
70 —
41
Bur
270 28J 270
58 60 59
55 58 55
Délivasut
4 — 375
180
180 —
MFTR
145 149 145
Levante
faipari vállalatok t
Miskolci vülamos 109 110 1C9
1.8 2.1 1.8
148 152 148.5 Merkuría
Nova
26
—
Cserző
470
Államvasút
2
—
153 157 155 Dunaharaszti
Tröszt
Egyesült fa
21 —
21
Fornir
Malmok i
780 790 780
Quttmann
101 103 101
48 Hazai fa
49
B»ck-ma)om
18 17
140 Honi fa
140 —
Borsod-misk,
20 22 20
34 35 31 Körösbányai
Concordia
14.5
- 13.75
Kronbergei
B.-csabai
47 49
U l 116 115 Lignum
1. bpesti gm.
31 Amerikai
31 —
Törökszentm,
3.5
64 69 68
Gizella
120 123 122 Magyar Lloyd
Hungária

az

a

IU
Malomsoky
Nemzeti fa
Lichtig
ófa
Kézbányai
Szlavónia
Nssici
Viktória bútor
Zabolai
Zentai
Thék gyár
Hitel fa

—
—

2.95
520
—
—

2.8

—

Ált. gázizzó
Alt. Osztr.Légsx.
Bárdi
2.2
Baróti
51
Sóni
Brassói
Chinoin
Corvin-film
76
Danica
8.5
Diana
14.5
Dorogi gummi
455
Déli cukor
42
Dunánt. sertés
67
Cinnei Szalámi
38
Égis.
725
Ízzé
8
Unió textil
Horv. cukor
2.6
just izzó
37
Gyapjumosó
Papir-ipaí
286
Részvénysör
Szövő és kötö 21.5
123
Spódium
Semesi szesz
200
Felten
7
Wernstadti textil
64
Flóra
34
Fővárosi sör
200
Goldberger
180
üschwindt
Halkeresk.
1 9.25
Hungária Müii,
92
Juta
150
jacquard
114
Karton
Gróf Keglevics
41
Keleti
2.4
Királyautó

Egre!

VESTA"!

Hanem látja az Égen, nézze a Földön!

2060
2.9

111.
6.5
430
2.8
515
80
8j
2025
2.8
59

13.5
2.4
53
385
8

__
9
16
466
—

71
39
730
—

2.8

_
292
22
126
210

13
550
16
2.2
52
375
7.5
7
78
9
14.5
455
42
70
38.5
725
7.5
2.6
36.5
35
291
21.5
126
205

—

7
6i
35
240
189
19.5
93
15j

117

114

47

42
2.3

36
215
195
20.5
94

—

1
u. IU
—
KirálysOi
5 —
Klein
5
—
—
Klotild
44
—
—
Fructus
32 34 31
Győri textil
—
—
_.
Polg. sör
50 —
Krausz szess
50
Liget szasai,
20 —
19
2215 2265 2215
Cukoripar
120 122 121
Lámpa
Auer
925 — 915
Kender
55 —
55
180 —
Őstermelő
182
220 233 222
Pamut
235 240 235
Gumi
—
_
—
Részv. Szalámi
—
—
V&suti forgalmi
160
103 —
Marosv. Peti.
100
321 331 322
Georgia
155
161 155
Mezóh. cuk.
2i
23 23
interrexim
20 21 20
Óceán
57 63 61
Olajipar
16 18 17
Pannónia sör
65 67 65
Phőbus
24 —
Püspöki
24
—
—
155
Royal-szálló
70 72 70
Schwartzer
40 —
40
Star film
9.25 11 10.5
Lukácsfürdö
35 37 37
Szikra
2000 — 2000
Siummer
345 355 350
Szegedi Kendei
U l 113 l i l
Telefon
150 —
148
Temesi sör
—
—
31
Tokaji bor
25 —
25
Török
—
—
—
Turul Budapest
40 —
40
Unió szinház
4
4 —
Szolnoki
—
—
70
Vasm. Vili.
—
—
—
Vili. Pezsgő
13
18 —
Wander
10.5 11 10.5
Zagyvapálfai
17 18 17.5
Hangya

Elővételi logok t
Kasszaaap november 20.

Kár pitosm u n ká k
tartósan, olcsón
készülnek W f n t e r kárpitos műhelyében
Szeged, Osztrovszky-utca 3.

649

OTTOMÁNOK ÁLLANDÓAN RAKTÁRON.
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APROHIRDETESEK

Ebben a rovatban egy 10 szavas hirdetés 2000 k o r o n á b a
kertll. Tiz szónál nagyobb hirdetés 20 szóig 4000 korona és
minden további megkezdett 10 szó további 2000 korona. Apróhirdetéseket a .Szeged* kiadóhivatala (Ueák Ferenc-utca 2) fogúd el.
Jeligés hirdetés 1000 koronával drágább. Az nprAtiIrdeló• e k dija előre OzetendO.

Ügyes negatív retoucheur
kerestetik Bfick Manci mütermében, Kölcsey-u. 9.

Apróhirdetéseket a
SZEGED

és még két szegedi lap részére
l(i szóig C/Ofi ko onáért (jeligéBútorozott lakást
vel 90W) elfogadnak Magyar
Hirdető Iroda, Iskola-utca M és
Belvárosban tiszta butoroaz alábbi gyüjtóhelvck: Sajtópavillon Dugonics- iér, Sajtópazott szoba kiadó. Érdekvilli n nagy artézi kútnál, Nemlődni 10—44 telefonszám. zeti Sajtóvállalat Kárási-utca 3.,
Azonnal kiadó kétablakos
Thália könyvkereskedés Kár.azu. >1., özv. Schwarz Jakabné
utcai bútorozott szoba hádohánytőzsde Káráse-u. I., Pető
zaspárnak, konyha teljes
Emő dohánytőzsde Széchenyitér 3., Barna Béla dohánytőzsde
felszereléssel, villany, teleSzéchenyi-tér ü., Lázár Lajos
fon, fürdőszoba használatkönyvkereskedése Feketesas-u.
tal, az udvar jószág- és
17., Nagy Mihály könyvkereskedése Takaréktár-utca 1., özv. disznótartássat.Kintcig üveFischer Miksáné dóhánytözsde
gesnél Puszta8zeri-u. 7. Takaréktár-n. 8., Közúti hídfői
dohánytőzsde, Hungária AntiquaBútorozott szoba esetleg
rium Batthvány-u. 2 , Outtmann
konyhával (kiadó Újszegeés LeipnL-ker faszerűzlet Bolden, )onkovlch-ulca 15. 2
dogasszony-sugárut 1. szám

Égy vagy két feltétlenül
csendes bútorozott szobát
keresek magános házasjárnál két urtnő részére,
ehetőleg a Belvárosban.
.Csendes lakó* jeligére.
Bútorozol! szoba különbejárattal ktadó Kelemenu. 11, 1. 6.
Elegánsan bútorozott szoba
sürgősen kiadó. Nemzeti
Sajtóvállalat. Kárász-u.3. 2

Az alábbi jeligés levelek a
kiadóhivatalban átvehetők:
.Középkorú*,
.Szerény
otthon', .Nil". .Hálás leszek*, .Úrinő*.

{

Állást keresi
Gépírást, vagy bármily irodai munkát vállalok a délutáni órákban. Szives megkeresést .Kisegítő* jeligére kér.
Házaspár házmesterséget
vagy takarítást vállalna
lakásért. Korona 1., 1. bal.
Mérlegképes könyvelő órakönyvelést vállal. Megkeresésl .Pontos'Jeligére kér
Intelligens fiatal bécsi leány másfélévi gyakorlattal, kiváló bizonyítványokkal ajánlkozik nevelőnőnek uri családhoz 1—2
gyermekhez. Megkereséseket .Deutscher Erzieherln* alatt Szeged kiadóhivatalában.
Házmester") állást keres
idősebb házaspár, kik mindenben segédkeznek. Gazdag Menyhértné, Dermabarak 42.
Pénztárkezelésben és gépírásban jártas, könyvelésben kezdő, fiatal vidéki
leány megfelelő állást keres. Megkeresések .Törekvő" jeligére a Szeged
kiadóhivatalába küldendők

Tanulót keres :
Bádogos, lakatos tanoncokat magas fizetéssel felvesz Fogel Ede, Törökutca;
3
Tanuló es kifutó jó fizetéssel felvétetik. Gambrinus csemegeház, Feketesas-u. 16.

egy tiz szóig
terjedő
hirdetés a

Szeged
apróhirdetési
rovatában és
további

2000

koronáért
közli egy
délutáni lap is.

Ékszerek és órák javítása
olcsón, jól Kölcsey 2, Gáspár Ferenc.
^13
Örát, ékszert javít, ékszerek és órák legolcsóbban
Csűri órásnál, Kárászutca.
12

i
J
!
!
'

Órák, ékszererek javítása
és eladása olcsó árban.
Kreiner, Tisza Lajos-körut 57.
^24
Nincs többé elfeslett cipő,
mert németországi ragasztóval dolgozik Lusteiner
cipész, Korona-u. 15. Számos elismerés.
-4
Elvállalom cserépkályhák
tisztítását, átrakását jutányos áron. Kovács, Szentháromság-utca 49
5
Legjobb, legolcsóbb üvegezést végez Haán üvegesmester, Allila-ulca 7, Maros-utca 8.

K őöooo
Kosztümkelme 14o cm. széles . .
SchcwioU
llo ,
„ . . . . „ 65ooo
Gobardin
llo »
. . . . . . 4ÖOOO
Schoftisszövet l l o .
. . . . . . 4öooo
95ooo
Nadrág bársony
165ooo
Crep-de schine
25ooo
Tenisflonel
4oooo
Ba.chet, jól mosható
22ooo
Mosott siffon

Legszebb kaptafák és sámfák Vörösnél szerezhetők
be. Debreceni-utca 26. 7
Oktatés t
Német-magyar gyorsirás
tanítását vállalom. Fodorutca 10, emelet.
3
Diákot keresek tanítani.
.Egyetemista*.
Házassági
Házasságot biztos sikerrel,
valláskülönbség nélkül, a
legnagyobb titoktartás mellett közvetít Kövesi Béla
Szeged, Margit utca ?8.
Helyiség t
Kellős üzlethelyiség eladó
Attila-u 9. Értekezni ugyanott a háztulajdonosnál.

írógép

K 6 r o l y

i -u 3 .

.Newyork" vagyonértékesitó Dugonics-tér 12. Magánvagyonok,
Ingóságok
legjobb értékesítő és beszerzési helye. Beadhatók
mindenféle bútorok, hangszerek, ezüst és aranynemüek, ruhanemüek,könyvek, disz- és műtárgyak, ékszerek stb. Költség egyedül
csak eladás esetén <0'j(.
Nyitva 9—l-ig és 3—7-ig. Grill Mihály urfszabóságát
Petőfi Sándor-sugárut 77
alá helyezte.
1

Zongora, Sting, rövid, fekete kérbe kiadó .Newyork* értékesítő, Dugonicsf Sürgősen eladó modern tér 12.
• hálószoba, konyhaberen- 3 - 4 ebédlőszőnyeg, férfi
? dezés, ottomán, gyermek- öltönyök, bordó plüss ab| ágy, asztal, székek, mosdó, rosz eladók. Kárász 6|a, If.
j ágy, szekrény, stelázsi, Eladó gyermekvasagy, öszfehér szoba, több apróság. szecsukható vaságy, férfiruhák, télikabát. PolgárMargit 7.
-1
- Ebédlő, remek mübutor, utca 20, emelet.
: füstölt tölgyfa, áll: kredenc, Fényképezőgép,
kilenckiskredenc, vitrin, asztal,
tizenkettes olcsón. .Newj 6 bőrszék eladó. .New- york* értékesítő, Dugonics! york* értékesítő, Dugonics- tér 12.
_j tér 12.
Nöi télikabát eladó. Rigóutca 12.
-3
Kereslet t
Társnőt keresek kézimunka
fehérnemű üzlethez. AjánEbédlőt, hálót, zongorát,
latok .Kézimunka* jeligére
szőnyegeket keres „Newyork* értékesítő, Dugonics- kiadóba.
tér 12.
Egy régi diófa íróasztal
eladó. .Newyork* értékeElsőrendű kályhákat keres sitő, Dugonics-tér 12.
.Newyork* értékesítő, DuU személyes ezüst evógonics-tér 12, Napló-ház.készletet keres .Newyork"
Vitrint, sezlont, fehér elő- vagyonértékesitő, Dugonics
tér 12.
szoba szekrényt keres
.Newyork*Dugonics-tér 12 •
Férfiruha
középtermeire
9oo.ooo koronáért. IparKínálat i
ulca 8, udvar hátul.
16 éves fiúnak ruhák, férfi,
Zománcedénvek legna- női kabátok eladók. BeJgyobb választékban. Kohn
za 2.
2
edényüzlet, Tisza LajosSaroglyás talicska aladó,
körut 55.
-22
190ooo—370ooo koronáért
Evőeszköz, kinai ezüst, 3 Liliom-utca 9.
személyes, eladó. .Newyork* értékesítő, Dugonics- Eladó: Meidínger-kályha,
tér 12.
- Emeríca gömb- kávépörkölő, firmatábla, üzleti állváMángorlók nagy választék- 1 nyok, különféle pléhkanban feltétlenül olcsón. —
nák, dobozok, papagály.Newyork* értékesítő, Du- kalitka, 10 méter csatorgonícs-tér 12.
- nacső lefolyóval, ebédlőZongorák nagy választék- asztal, márványos éjjeli
ban, olcsón. .Newyork"
szekrény, vaságy matracértékesítő, Dugonics-tér 12 - cal, sörösüvegek, csirkeTélire elálló hosszú és ketrec, Phönix pálma, fikerek rózsaburgonya minlodendró. Fodor-u. 10. 3
den mennyiségben kapGyári lerakatból uj abroható Szülik terményüzle- szok, szalvetták, törülközők eladók. Böhmné, Szenttében. Vidra-utca 6. Díjmentes házhoz szállítás. 10 háromság-u. sarok.
—

—
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—
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írógép

Amerikai gyártmányú

Elsőrendű

Írógépet

Kárász-utca 16
(Dugonics-tér sarok.)
Telefon 13-22

m i n ő s é g ű

és

import száraz b ü k k h a s á b tűzifa
és kötegezett 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 napi á r b a n kapható.

Folyószámla

Betétek

k a m a t o z á s r a .

kereskedők és magánosok részére, sis

Egy sötétszürke férfiöltöny
magas termetre eladó. —
Bercsényi u. 5|b, II. emelet
3. sz.
L-

Kelemen Márton

Th20

Hitelek

Pénz:
Huszonötmillió korona kölcsönért uriházban padozott 2 szobás ingyenlakást
adok 10 évig mellékhelyiségekkel, jószágtartással,
konyhakerttel.
Bővebbet
Somogyi-telep 958, algyői
vámnál.
-6
Melyik Idősebb feltéllen
úriember kölcsönözne 3-4
millió koronát 6 hónapra
fiatal, független úriasszonynak. Névvel ellátott levelet .6 hónap* jeligére a
kiadóba kérek.

Különfélék t

kedvező részletre is adok.

Telefon: 1494, 157, 1106, 451.

é s é v i

Belvárosban levő üzlethelyiség világos nagy műhellyel átadó. Érdeklődni
Vajda Farkas cégnél, Kölcsey-u. 3.

Ebédlő es hálószobabutor,
faragott, olcsón eladó —
Kocsis műbútorasztalosnál
Horváth Mihály-u. 7. -5
Cseresznye és mahagóni
háló, két sezlon, cimbalom,
szmirna szalongarnitura,
, trumo, kredenc, ágyak,
szekrények, mokett divány,
! 3 ajtós előszobaszekrény,
1 ebédlőasztalok, ebédlőszékek, festmények, luszterek,
i gázsparherdt stb. olcsón.
: .Newyork* értékesítő, Du': gonicstér 12.
i Elsőrendű fényezett háló
| olcsón eladó. Suhajda mü? asztalosnál, Takaréktár3 utca 2.
1
Egy elegáns férfi háló• szoba eladó, mely áll : 1
í francia rézágy, 1 rézéjjeli
!
szekrény, 1 rézmosdó, 2
ruhaszekrény, 1 asztal, 4
' fotel, 2 előszobaszék, 1
kanapé. Megtekinthető d.
| e. 10-1 l-ig. Próféta.

Nagy mechánikai javító műhely, jókarbantartási vállalat. 707

Belvárosi B a l és tasMelii B.-T.
h e t i

SZEGED

Eredeti házlsznppan nagyban és kicsinyben kapható. Nyár utca 6.
1

Botor t

Világhírű legújabb Royal Pilaster modellü

Velour, szövet, selyem, damasztáru, vászon, kanavász és zefirek
Pongyolákra: ratnic és brokátflanelek. Berliner és gyapjukendők.
Kirakatok megtekintését kérem.

KATONA MIKSA

Bútort
Lakásberendezést
Edényt
Konyhafelszerelést
Iroda- és
Üzletberendezést
Szerszámokat
Gazdasági
eszközöket
Ruhaneműt
Fehérneműt
Lábbelit
Terményeket
Házi állatokat
Háztartási
cikkeket
Házat
Telket és egyéb
Ingatlant
a leggyorsabban
eladhat vagy
vásárolhat

apróhirdetései
utján.
Tiz szóig
2000
korona.

Ipari m á n k a t

Állást nyer:
Nagyobb kötő- és varrólányo'c állandó munkára
magas fizetéssel felvétetnek. Aris lne kötszövőgyár
R.-t., Rigó utca 38.
1
Egy kiszolgáló kisasszony
felvétetik. Nagy és Eichner,
Kölcsey-u. 3.|

2000 K

1924 november 4.

i SOMLÓ ÉS SZIE.ASI
I

Szeged, Párísi-körut 35.

592

fakereskedök
Telefon 146.

