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Ahol negyvenmillió ember szavaz.

val. Tényleg a mostani választáson a demokrata tások bizonytalan ehetőségei alól. De még ma
elnökjelöltnek a tarsolyában a vámok felemelé- is sok ezer, sőt százezer embernek az exisztenMitor ezeket a torokat írjuk, javában folyik sének a programja rejtőzik, jelszava pedig a ciája függ Ametikában a választások éi és igy
az amerikai elnökválasztás. A keddi n^p, amely választók számára a nemzeti ipar és nemzeti nem lehet csodálni, hogy ezek a legközvetlebelenyúlik sz éjszakába is, dönti el, hogy hat
termelés védelme. Érért van ma Amerikában nebbül érdekeltek már hónapokkal a választás
esztendti időtartamra ki lesz az Egyesalt Ála- teljes gazdasági depresszió. Az egész behoza- előtt nem a hivatalukkal törődnek, hanem
rcok elnöke. Newyotk modern Babilonjában, a
tal keret kedelem pang, senki sem mer külföl- jelöltjük érdekében agitálnak, akinek sikeréhez
bólorgaló páltrák ól ékes Floridábm, a san- dön megrendelést eszközölni, mert fél tCle, az ő sorsuk is kötve van.
francifcoi Arany Kapunál és a hótól boritott
hogy a demokrata párt ura'omra jutása esetén
Kifelé az elmondottaknál fogva az amerikai
Alaszkában negyvenmillió ember járul az urnák
ötven százalékos vámemelés következhetik be választásnak nem lehet olyan jelentősége, mint
elé, hogy megválassza az újkor leghatalmasabb
és ma megrendelt áruját az uj rendszer alatt az argol képviselőválasztásnak. Akármelyik
állami közületének az elnökét, akinek hivataloscsak jóval drágábban kaphatja meg.
jelölt kerüljön Amerika elnöki székébe, az
bodásának ideje alatt nemcsak a mögötte álló
A másik ok, amiért Amerikában az elnök- Egyesült Államok külpolitikájának az irányvoető, de az amerikai alkotmány is olyan hatalválasztás eldőltéig minden megakad, az állami nala adva van. Az ame ikti érdekek védelme
mat ad, amekkorával egyetlenegy alkotmányos
adminisztrációnak a rendszere, amely sokkala szétmarcangolt Európa államaiban és az itt
monarchiának a trónba beleszületett uralkodója
inkíbb van a választásokra felépítve, mint ná- elhelyezkedni kívánó anurikai töke biztosi'ása.
sem dicsekedhetik.
lunk. A pártokkal együtt változik az egész köz* Ez a nyugalom és béke politikáját jelenti, ha
igazgatási apparátus, kezdve a legkisebtéktől a pedig ez nem következik be, Amerikának a
Ezutti 1 a választás nem közvetlenül az elnök
ltgnsgyobbakig. Hogy ez a rendszer mennyire te jes visszavonulását az európai ügyektől. Ez
személyének szól, mert csak az úgynevezett
elektorokat választják meg, akik az elnököt megy, azt legjobban mutatja, hogy csak néhány esetben, amit nem szerelnénk, hogy bekövetfogják megválasztani. Mihelyt azonban az 531
esztendeje s került keresztülvinni, hogy a leg- kezzék, Angliától Amerika veszi át a ragyogó
elektor meg van választva, az elnökválasztás
fon'ossbb birói állásck állandóságát biztosítsák elszigeteltség politikai örökségét arra az időre,
sorsa már nem lehet kétséges. A pártoknak és a birákat kivonják a politikai jellegű válasz- m g a józan belátás ideát is felül tud kerekedni.
ugyanis megvannak a jelöltjeik és az elektorok
már csak formailag dön'enek arról, hogy ki
legyen az Egyesült Államok elnöke. Holnap
estére már tudni fogja az egész világ, hogy
Budapest, november 4. A nemzetgyűlés ház- lat, melynek célját és helyestégét elfogadja, de
megmarad-e a székében Coolidge mai elnök, a
szabály modí sí ó bizottsága kedden
délután a részletekre vonatkozólag hajlandó a jót a
republikánus párt jelöltje, aki Harding halála
Kenéz Béla elrök'e ével ü'ést tartott, amelyen jobbal felcserélni és ha konkrét indítványokat
u<án, mint alelnök, automatikusan került bele
a kornány tafjai közül Bethlen István gióf hoznak, azokat szívesen teszi megfontolás táraz elnöki székbe, vagy Dawtó* a demokraták
minisztereinek vett részt.
jelöltje foglalja el a helyét, aki egy elég jó
gyává. Ezuán rátér Qaál Qaszton kifogásaira.
cégnek, a Morgan-bankbáznak az ügyésze 3
Az első fe'szólsló Ugrón Oábor. Hozzájárul Gaál Qaszton kifogásolja, hogy a politikai
akit választási harcában főleg a nagy bankok,
a fegyelmi eljárás szigorításához. Az első és a államtitkárok válaszolhatnak az- elhangzott intertrösztök ét iparvállalatok támogatnak. Melletlük
legfcntosfbb a fegyelmi rendszabály. Ezen a pellációkra a miniszterek helyett. Rámutat az
van még egy harmadik jelölt is, La Fölette
téren bármily szigort akceptál. A súlyt a pínz- angd példára, ahol régi szokás ez. Természeszenátor, aki nem tartozik a két nagy pártnak
bűntetésie helyezi, nem pedig a kizárásra, amit tes, hogy a miniszter az államtitkár válaszáért
a kötelékébe, de nagy népszerűsége van az a parlamenlárizmus szempontjából veszélyesnek épp annyira felelős, mint hogyha maga monészaknyugati államokban. La Fölette szenátor
tart. Elismeri, hogy a képviselők az interpellá- dotta volna el. — Ami az obstrukció kérdését
pacifista programmal lépett fe'. Megválasztására
ciós joggal visszaélnek és felszólalásaikkal na- illeti, kijelenti, hogy az obstrukció a magyar
remény nincs, de meglepetéseket okozhat. A
gyon teihelik a Háza*. A vita korlátozását nem- parlamentben mindig mint kitérő fegyver jekét nagy párt ugyanis Amerikában körülbelül
csak a kölfségvelésnél és az indemnitásnál tar- lentkezett, amelyről lasstcskán az a közvéleegyenlő erfis és ha a harmadik jelöltnek sikerül
taná szükségesnek. Jelzi szonban, hegy az mény fejlődött ki, hogy legáis. Az obslrukciót
akár az egyik, akár a másik oldalról bizonyos
1913 as házszabá'yok négynapos terminusát a mint parlamentáris intézményt, nem fogadja
számú szavazatot elvonni, meghiúsíthatja az elek- vita korlátozására lulmagasnak tartja.
ef. A magyar pirlamentnek is azokhoz az
torválisitáson a döntést. Ez esetben íz elnökeszközökhöz kell ezzel szemben nyúlnia, ameErdélyi Aladár polemizál Ugrón Gábor fej eválasztás joga a kongresszusra tolódik át.
lyek érvényben vannak minden művelt államban.
getéseivel. Szerinte a pénzbüntetés nem lenne
A maoyar és a külföldi ptrlamcntárizmus kOzt
Amerikában a politikai életet két nafy, ma
elég a képv selők megrerdszabályozásához, mert
már históriai jellegű pártnak, a repubükánusok- azt más is megfizethetné helye tűk. Az előadói az a lényeges kü önbség, hogy külföldön a
pártok jutnak szóhoz, mig nálunk az egyesek.
nak és a demokratáknak az állandó küzdelme indítványt elfogadja.
Az állami szükségletek gyors kielégítése céljáirányítja. A két név ugyan nem mond sokat,
Östör József elfogadja az e'Őadó indítványámert a tepublikánusok legalább is annyira nak az interpellációkra vonatkozó részét a ból cly megoldásokat hozott létre az ujabbkori
demokraták, mint ellenfeleik és a demokraták beszéd időbeli korlátozására vonatkozólag, de parlamenti fejlődés, mint például az angol rendszerben, amelyben egyes fontos kérdéseknél az
nem kevésbé állanak köztársasági akpekon, kifogásolja, hogy Iu hamar kerül sor a vita
r
egyes
pártok két—bárom kijelölt szónokának
mint a republikánusok. Az állam rendszeréről bezárására. Hibáztatja a saj'ót, amely a botráfelszólalása
után bekövetkezik a döntés. Ide
alko'ott felfogásnak a. különbözősége is, mely nyokat hasábokon át, a szakszerű beszédeket
kell
eljutni
a
magyar parlamentnek is.
valamikor élesen elválasztotta őket egymástól, pedig csak sorokban ismerteti.
hovatovább jelentéktelen árnyalati eltéréssé zsuLovász János kifogásolja a parlamentben
A miniszterelnök ezután áttért a részletekre.
gorodott östze. Valamikor a demokraták a meghonosodott hangot. Kell a házszabályok Kifogásolta Rassay, hogy nincsenek nagy jaföderalizmus és az egyes rész-államok teljes szigorítása.
vaslatai a kormánynak s a programján levőket
szuverenitásának az elvét, a republikánusok
Halász Móric elfogadja az előadói tervezetet. sem nyújtja be. A házszabályok reformja fogja
pedig a centralizáció gondolatát képviselték. Ma Gaál Oaszlon kijelenti, hogy szükségesnek megadni a módot irra, hogy a kormány ilyen
már senkinek se jutna eszébe, hogy azt a nagy tartja ezt a házszabályreviziót, de nem hajlandó javaslatokkal a Ház elé lépjen. Ez áll elsősorerőt, amelyet Amerika egytége képvisel, kisebb továbbmenni annál, ami okvetlenül szükséges.
ban a választójog kérdésére. Apponyi, Rassay,
egységek tarka mozaikjára tördelje szét. Az idő Hozzájárul ahhor, bogy a költségvetést és az Ugrón és mások a választójog kérdését junkelmosta a másik különbséget is, amely a pénz- indemnitást záros határidő alatt elintézzék, de timba hozták a házszabályrevizióval.
Hangügyi politika tekintetében fennállott. Valamikor súlyt helyez arra, hogy a szólásszabadság asúlyozza, hogy a választójogot törvény utján
a demokraták a bimetallizmus elvét hirdették; maga tisztaságában megóvassék. Szerinte minkívánja rendeztetni. Arra nézve, hogy mikor
ma, mikor a világ aranyának lötb, mint a fele dent el lehet érni, ha az 1913-as házszabályo-tárgyaltsssék a választói jog, terminust is kész
az Egyesült Államokb»n van, a kettős valuta kat fogcdjdk el bizonyos dlscipllndris szigorí-elfogadni. Sokat beszeltek az elnöki hatalom
gcníolata teljesen elvesztette az aktualitását.
tásokkal. Elfogadhatatlannak tartja az előadó
neutralizálásáról. Lehelőeg biztosítsuk az elnöki
állás teljes neutralitásáf, de nem merne konkrét
Ahogy a poli'ikai viszonyok jelenleg állanak, javaslatát, amely megteremti a klptür mtnden
azt lehet mondani, hogy a régi pártprogramokfoját. A házszabályokhoz való hozzászólás; formulát a bizottság elé hozni.
teljesen összeolvadtak és csak egyes napi érdekűminden alkalommal fentartandónak véli. KifogáUgrón azt javasolta, hogy lehetőleg a pénzkérdések választják el egymástól az amerikai solja, hogy a kormányelnök jelen van a bizott- büntetés legyen a fegyelmi büntetés. Valóban
pártokat. Nagyjából a republikánus párt az ság tárgyalásain. Végül bejelenti, hogy ha a a kizárás, csak mint ulima rato szerepeljen. Az
északi, erőseböen ipari jellegű államokban van javaslatot eredeti forrnájábsn tsrtják fenn, nem interpellációs jog korlátozásánál gondoskodni
otthon, mig a demokrata pártot gyökérszálai a hajlandó a bizottság további tárgyalásain részt
kell, hogy nagy tárgykört felölelő valóban kodéli, inkább agrárius jellegű államokhoz fűzik. venni.
moly interpellációk hosszabban tárgyaltassanak.
Ezúttal azonban még ez a megkülönböztetés
Ezután Bethlen István gróf vákszol az el- Nincs a világon parlament, amelyben a vita lezásem látszik teljesen igaznak, mert valószínűtlen, hangzott felszólalásokra. Hivatkozik multkcri rása lehetetlenné volna téve. Nem kell félni olyan
hogy Dawis, akit a Morgan-csoport támogat, beszédére és hangsúlyozza, hogy a bizottság eszközöktől, amelyek az egész világon beváltak.
ne a kapitalista érdekek védelmét hozza magá- előtt fekvő tervezet tulajdonkép előadói jivas- A tárgyalási idő kérdésében hajlandó tranz-
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akcióra. Külföldön van a klotűrnek olyan formája, bogy az egyes kérdések tárgyalásának
határidelét előre megszabják. Egyes javaslatoknál azt is megszabják, hogy a többeket érdeklő
rész több időt kapjon, mint a lényegtelenebb.
Menjünk bele a részletes vitába, mert annyi
detailje van a kérdésnek, hogy megbeszélve
lobban látjuk, hol tudunk találkozni.
A miniszterelnök után még Gaál Qaszton,
Rassay Károly és Farkas Tibor szólaltak fel.
Ezután a bizottság a javaslatot általános és
részletes tárgyalás alapjául egyhangúlag elfogadta. Az ülést 9 órakor zárták be.

1924 november 5.

tása céljaira. Ezenkívül több egymilliós és 500
ezer koronás adakozás történt.

meke, kisgazda földmives, egyszerű szülök
gyermeke, a falusi szerény elemi iskolában szerzett képesítésével, tisztán önerejéből emelkedett
A kisgazda-szervezetek é r t e k e z l e t e ,
egy agrár állam földmivelésügyi miniszteri széLegközelebb intézkedés történik arra nézve, kére és a közélet legjelentékenyebb vtzértényehogy a régi kisgazda-szervezeteket országos zöi sorába, egy ujába kor alkotmányos éleértekezletre hívják egybe. Az értekezleten vitat- tünkben és példátlan jelenség is. Ennél is léják meg a helyzetet, amelybe a párt Nagya'ádi nyegesebb súlyai esnek egyéni és politikai
halálával jutott és csak az értekezlet állásfog- mérlegbe azon
valóban államférfiúi hivalalása után történik meg a kisgazda-képviselők totlságra való kvalitások, amelyekből csak
elhatározása.
É kettőt kívánok a jelen pillanatban kiemelni; az
\ egyik az, hogy a föld népéből kiinduló és a
Az i g a z s á g ü g y i bizottság ülése. f föld népiért való szociális munkának szentelt
A nemzetgyűlés igazságügyi bizottsága ma dél- I közéleti tevékenysége a maga egyenes utján és
Bethlen ígéretei
után Platthy György elnöklete alatt ülést tartott, : szigorú kötelességteljesitésén haladva e céljáa kisgazda-képviselőknek. amelyen az országos ügyvédi, gyám- és nyugdij- i ban, a vezető eszközök megválogatásában minBethlen István gróf miniszterelnök a nemzet- intézetről szóló alaptörvény egyes rendelkezései- . dig ellenszenvvel fordult el a nép ellenszenvémódosításáról szóló törvényjavaslatot tárgyűlés mai ülése után magához kérette a kis- nek
íj vei találkozó ut követésétől. Pályájának hatalmas
gyalta. A javaslatot Erődi Harrach Tihamér isgízdakípviselőket és közölte velük, hogy az a mertette. Több módosítást terjesztett elő, amelye- \ lendületén páratlan népszerűségét tisztán ideális
program és munkaterv, amelyben nagyatádi ket a bizottság egyhangúlag elfogadott. A módo- \ eszközökkel és a lekéhez hozzánótt társaSzabó Istvánnal megállapodott, semmiben sem sított szakaszok lényege az, hogy a nyugdíjjárulé- dalmi osztály életfentartó hivatásából meriszenved változás'. A megállapodásokat végre- kok megállapítását a törvényjavaslat a nyugdíj- | tett meggyőződésének természete és hóditó
hajtja ugy, amint arra tegnapi beszéde alkal- intézetre bizza és a nyugdijintézeti alapszabályok ; erejével
keresetlenül tudta elérni. A mamával fogadalmat tett. Közöl e a kisgazda- fogják ennek a kérdését megállapítani. A másik | gyar föld népének a vállára emelkedve,
képviselőkkel, hogyha bármelyiküknek bárminő lényeges módosítás az, hogy a törvényjavaslat fel- i' legfelsőbb hite szerint a nemzeti feltámad is
ad az igazságügyminiszternek arra
vonatkozású e'öterjesztése, észrevétele, vagy hatalmazást
vonatkozólag, hogy a nyugdíjintézetnek nyugdíj- szolgálatába állott, pillanatra sem térve tl azon
panasza volna, bármikor bizalommal fordulja- fizetési kötelezettségét e rendelettel ideiglenesen hazai talajtól, amelyben egyénisége és politikája
nak hozzá, mert ő a fogadalmat, amelyet tett, felfüggeszthesse. A javaslathoz Vázsonyi Vilmos gyökerezeit. Hazafias érzéséből, fajszeretetéből
meg is valósit ja. Ez alkalommal megalakult a és Rupert Rezső szóltak hozzá. Szóba hoztak az fakad másik kiváló kvalitása is. A hatalomra
nagya'ádi SÍI bó síremlék-bizottság is. Ivet fek- 1914. évi törvény alapján biztosított évi államse- jutott kormányférfiu emelkedett felfogása, az
tettek fel, amelyen Bethlen István gróf egy- gély kérdését. A bizottság a javaslatot a módosí- egyetemes nemzeti érdekek iránti kötelezettsémillió koronát adományozott a siremlék felállí- tásokkal elfogadta.
gekről, amelyeket tisztán tudó t tartani anélkül,
hogy az osztályérdekek becsületes szolgálatában
szerzett hatalmát és népszerűségét osztályuralmi
törekvések felkeltésére vagy buzdítására használta volna fel. Tudott nagy reformmunkát véCoolidge v a l ó ü inüleg elnök marad.
gezni anélkül, hogy a nagy és nemes személyekhez csak valaki is romlott kézzel nyúlt
Newyork, november 4. Az Egyesült Államok azonban várakozás elhnére még sem kapiá
volna. Utolsó leheletéig demokrata maradt anélnépe ma választja meg az uj elnököt megvá- meg az abszolút többséget, akkor a kongreskül, hogy demagóg lett volna. Ennyi megprólaszió ele': orokat. Rendkívül jel emző az ame- szus választ a három elnökjelölt közül és ha a
báltatás kőit .ez a szigorú kötelességteljesítés
rikai ne; zet fegyelmezettségére és politikai érett- kongresszusban sem nyeri el egyik jelölt sen
ségére, hogy bármennyire heves is az elnök- az abszolút többséget, akkor utolsó fórumként
és kötelességérzet a nemzeti és társadalmi érjelöltek választási agitációja és bárminő maga- a szenátus dönt az uj elnök személyéről. A
dekeknek összhangban tartása és az ezek kapsan csapkodnak is a technikai tudományok szenátus azonban már nem az elnökjelöltek, csán tanúsított államférfiúi bölcsességének a
minden vívmányának felhasználásával megvívott hanem az egyes pártok alelnökjelöltjei közül
mérséklete irányítója összes cselekedeteinek.
választási harc hu lámái az Atlanti Óceántól a választja meg Coolidge u'ódját.
Hazájának és nemzetének hü fia és szolgája
Csendes Óceánig: a nép széles rétegei csekély
Newyork, november 4. A választás megindu- maradt. Közéleti működésének minden fázisáérdeklődéssel viseltetnek a mérkőzés eldőlése lása ellenére is általános a bizonytalansáj a
ban, az ellenzéken és a kormínyban egyaránt
iránt és nagyobb izgalom vagy indu'at nem szavazás eredményére vonatkozóan. Az * né- egyéniségét mindvégig megőrizte, a nép fiának
fűti a választók millióit.
zet, hogy Coolidge-nak van legnagyobb kilá- igénytelen egyszetüségében, meg nem szédülve
Nem hálás dolog jövendölésekbe bocsátkozni, tása a sikerre, de ezt is sokan ké ségbevonják, sem a népszerűség verőfényében, sem a hatamiután La Felette híveinek tábora sokkal na- lom magaslatán. Az utolsó felszólalásában is
de nyugodtan Coolidge győzelmire lehet Jogadni.
Valószínű, hogy ő kerül ki diadalmasan a küz- gyobb, mint általában feltételezték. Bár a re- felcsengett bánatának mély akkordja és egy
delemből és megválasztása kifejezője volna az publikánus választási program nem tér el lé- elfáradt munkáiember pihenni vágyása. Ki gonamerikai nép túlnyomó többsége politikai hit- nyegesen a demokratákétól, a demokrata párt dolta volna, hogy ezt a pihenést olyan hamar
megtalálja azon földben, amelyen élt és amelyvallásának. Bizonyos azonban, hogy csak né- az utóbbi évek folyamán annyira elvesztette a
hány szavazaton múlik, vájjon Coolidge már tömegek kegyét, hogy alig hihető D J W Í S meg- nek emlékét mindenkor megtartja a magyar
most, az elektorválasztásból kerül-e ki győze- választása. Mindegyik jelölt biztosítani tudott nép szivében.
delmesen avagy pedig az amerikai törvényhozó a maga részére egy-egy államcsoportot, de az
Ezen nemes emléknek a mai ülésen való
testületeknek kell megvá lasztaniok az uj elnököt. államok nagyobbik felének állásfoglalása még jegyzőkönyvbe való kegyeletes megörökítését
Ha Dawisnak és La Folettenak sikerül 266 vagy mindig kétséges. Az eredményre befolyással indítványozom és kérem a nemzetgyűléstől
ennél több elektort a maguk számára meg- lesz az amerikai németek szavazata, akik a je- azon intéíkedésem jóváhagyását, hogy a megnyerni, ebben az «6etben Coolidge kerülhet lek szerint még nem határoztak pártállásukról. boldogult ravatalára koszoi ut helyeztem és a
vissza a Fehér Ház elnöki székébe, ha megkapja A bizonytalanság a végsőkig felfokozta a vá- Ház fájdalmát tolmácsoltam. Magam akadálasztók feszült izgalmát, különösei, meri minaz 531 elektor abszolút többségét.
lyozva lévén, a tegnap Erdőcsokonyán végbedenki
előre nem látott meglepetésekre számit.
Az egyes államok elektorainak száma — a
ment temetésre a képviselők küldöttségének a
népesség arányához viszonyítva — igen különNewyork, november 4 Az elnökválasztással vezetéséte Huszár Károly alelnök urat kértem
böző. Mig például Newyork állam 54 elektort kapcsolatos fogadások egyre kedvezőtlenebbül föl. Egyben indítványozom, hogy a mai ülést
válásit, addig Arizona-á lamnak csupán három alakulnak a Wnllstreeten La Folette-re s egyre egészen a gyásznak szenteljük és hogy a renelektor megválasztásához van joga. Bizonyos kedvezőbbek Coolidgera. A fogadások jelenleg des napirendünk, a fővárosi törvényjavaslat
körülmények között a döntés hajszálom mulha- 25: 1 Lt Fölette ellen és 10:1 Coolidge mel- tárgyalását a holnapi ülésen folytassuk. (Hetik. Mégis valamennyi hozzáértő politikus azt { lett. A republikánusok annyira biztosak az ered- lyeslés.)
tartja, hogy Coolidge esélyei igen kedvezőek ményről, hogy nyiltan ígérik ma estére Coolidge
A nemzetgyűlés az indítványt és bejelentésít
és hogy megválatztása bizonyosra veheő. Ha I győzelmit.
egyhangúlag jóváhagyóan tudomásul vette.
A Ház minden oldalán mély megilletődéssel
hallgatták a képviselők az elnök szavait;
különösen Bethlen István gróf miniszterelnökön
Budapest, november 4. A nemze'gyülés mai günket, amelynek a közvetlen hatása alatt ál- látszott meg a meghatódottság.
ülésén, smelyet nagyatádi Szabó Isiván emlé- lunk mindannyian. Nagyatádi Szabó István, a
A Ház ezután felhatalmazást adott az elnökkére szentelt a Ház, a képviselők majdnem nagyatádi kerület nemzetgyűlési képviselője, volt nek arra, hogy a szükséges uj választást a
teljes számban megjelentek. Az ülésteremben földmivelésügyi miniszter, november hó 1-én nagyatádi kerületben elrendelje és ezen célból
a kormány tagjai közül megjelent Bethlen Ist- Erdőcsokonyán elhunyt. Hirtelenül és váratlanul a belügyminisztert megkeresse.
ván gróf miniszterelnök, Rakovszky Iván bel- ragadta ki a halál családja köréből, ahol a
Az elnök még egyszer napirendi javaslatot
ügyminisz'er, Pesthy Pál igazságügyminiszter, közügyek szolgálatában neki bőségesen osztálytesz,
amely szerint a nemzetgyűlés legközeKorányi Frigyes, Bud János és Vass József részül jutott munkálatoktól és izgalmak ól fálebbi
ülése
holnap délelőtt lesz, amelyen a főnépjóléti miniszter.
radt lelke pihenést keresett azon szerény
városi törvényjavaslat folytatólagos tárgyalása
Tizenkét óra előtt pár perccel nyitotta meg vidéki otthonban, amely a magyar föld szere- következik.
az ülést Scitovszky elnök. Amikor mégkezdte tetét oltotta szivébe. Bár tragikus vége kétszeAz indítvány elfogadása után az elnök az
Nagyatádi emlékezetéről a beszédét, a feketébe resen megindító, egészében harmonikus, szép
ülést
bezárta.
öltözött képvise'ők valamennyien felálltak és és felemelő életpályája áll előttünk ezen fényes
karrierben
az
erdőcsokonyai
bölcsőtől
egészen
tiszteletük jeléül állva hallgatták végig az elnöki
az erdőcsokonyai friss:n hantolt sirig. Egyszersbeszédet.
mint klasszikus bizonyság tételét nyújtja fajunk
könyvtárakat, szépirodalmi könyveket
Scitowszky: Tisz'elt nemzetgyűlés 1 Mély fáj- és eredetünk politikai hivatottságának is.
739
és zenemüveket veszek.
dalommal teljesítem azon kölelességemet, hogy
Hungária antiquarium, Batthyány-utca 2. sz.
ezen helyről bejelentsem ujabb nagy veszteséMaga az, hogy a magyar föld egyszerű gyer-
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Gyászülés a Házban Nagyatádi tiszteletére.
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Macdonald kormánya lemondott.
London, november 4. A kormány lemondott.beszélni az uj programot, amelyet a jövő héttőn a Quild Hall-ban a tradícióknak mrgfeleEz a szűkszavú t&virat azt jelenti, hogy
Macdonald késedelem nélkül vonta le a válasz- löleg el fog mondani. A másik fázis lesz aztán
tások eredményének konzekvenciáját és semmi- az, hogy Baldwin a 12 tagból álló ministteri
képen sem halogatta a kormány átadását a törzskarral összeválogatja azt a körülbelül 40
személyt, akik a kormány teljes kialakulásához
győztes konzervatívoknak.
London, november 4. Baldwin megérkezett és a szakkérdések ellátásához szükségesek.
Londonba és 24 órán belül kihallgatáson jeleA miniszteri kombinációk során ujabb nevek
nik meg a királynál. Általános vélemény, hogy nem kerültek forgalomba, csak az az egy kölegkésőbb pénteken fogja nyi vánosságra hozni rülmény érdemel említést, hogy lord Birkena kormány tagjainak névsorát.
head-et nem lordkancellárnak, hanem gyarmatA konzervatív hpok &z ősi tradícióhoz alkal- ügyi miniszternek szemelte ki Baldwin, a lordmazkodnak, amikor nem állítanak össze mi- kancellárságra pedig íord Cawe a legkomolyabb
niszteri listákat, mert a pártvezér először a ki- jelölt, aki Baldwin utolsó kormányzása alatt is
rálynak tartozik bemutatni leendő munkatársai ezt a tisztet töltötte be. Az indiai és a gyarnévsorát s az csak azután kerülhet nyilvános- matügyi minisztériumok kebelében ugyanis már
ságra. Azt a ti kot azonban elárulják a konzer- legközelebb az egész világbirodalomra nézve
vatív újságok, hogy a kabinetalakitásnak ezúttal végzetesen fontos problémákat kell megoldani
két fázisa lesz. Baldwin előbb, már csütörtökön, s ehhez Baldwin olyan erélyes kezű államvagy pénteken kiszemeli a 12 legfontosabb férfiúi akar maga mellett munkatársnak látni,
miniszteri tárca vezetőit, akik a tulajdonképeni mint amilyen lord Birkenhead 8 ezért teszi őt
politikai kabinetet alkották, velük fogja meg- a gyarmvtügyi minisztérium élére.

teljes világosság derült most már arra a társasviszonyra is, amely hosszú időn keresztül fönt
állott Nagy Antal és Lajos Sándor közölt.
Bokor rendőrkapitány előtt Nagy Antal kijelentette, hogy 1922-ben vásárolták közösen a
cséplőgépet és együtt végezték a munkát. Megállapodásukban az is benne volt, hogy miután
Nagy Antal géplakatos, ő fogja eszközölni a
javításokat, ő tartja jókarban az ér!ékes gépet.
Nagy Antal szerint ugy állapodtak meg ebben,
hogy ezért a munkáirt az összes őrleményekből
egy százalik őt illeti meg. Nagy szerint ez az
egy százalék a mai napig mintegy huszonhat
mázsa bazdt tett ki, ezt az összeget azonban
Lajos sohasem fizette meg.

További vallomásában elmondotta azt is
Nagy Antal, hogy a gazdasági év kezdetén
Lajos Sándor az ő riszit Is átengedte Nagy
Antalnak is ezért tizenöt mázsa buzabérben
állapodtak meg. Az idei termés azonban váratlanul rosszul ütött ki és igy Nagynak nem
hogy haszna lett volna a cséplésekből, hanem
alig tudta fedezni a rezsikiadásokat. Ezért
azután nem tudta megfizetni a tizenöt mázsa
búzabért, de ez Nagynak nem okozott fejtörést,
j mert ugy gondolkozott, hogy Laj s amúgy is
5 tartozik a javítási dijak fejében 26 mázsával és
í legfeljebb ebbői fogják levonni a 15 mázsa
.
! búzabért Nagy szerint még a levonás esetében
Köln, november 4. Az áridás a Rajna men- hidak nem tudnak
hosszabb ideig ellenállni,
Köln, november 4. A kölni árvíz váratlanul j i s „em ö tartozott volna társának, hanem Lajos
tén fekvő községeket elvágta teljesen a külvilágtól. Kölnben a villamosvasút beszüntette érte a vizmüvi hatóságokat. A kikötőt és a j Sándornak kellelt volna fizetnie még tizenegy
üzemét. Ai áradáe sok gyánt tétlenségre kár- raktárokat teljesen elöntötte az áradás. A nagy mázsát. Ezért érin'et e nagyon súlyosan a
hoztat. A viz óránkint négy centimétert emel- víztömeg egészen a belvárosba vezető utcákighétfői végrehajtás, ezért tartotta azt teljesen
kedik. Mainz, Koblenz és Trier ugyancsak az hatolt. A rajnai nagy hídon az emberek ezrei j jga'zs'ág'áíaniíak'és ig7magyarázza^Nagy^az'C
árviz emelkedését jelenti.
állanak. A többi rajnamenti városokban tegnap . hogy a szóváltás hevsben szinte elvesztette önPáris, november 4. Franciaország keleti ré- óta a helyzet rosszabbodott. Lustenburgban j az
tudatát és kést ragadott. Nagy egyébként a
szén a folyók áradása a legutolsó jelentések összes házak viz alatt állanak. Mosel vidéke i cséplőgépet kénylelen volt eladni nemrégiben a
szerint aggodalomkeltően tart tovább. Szeddn- szin'én nagyon sokat szenved. A Mo<ebe ve- I Soűs-féle gépgyárnak.
zető vasútvonal sinei két méterre állanak a viz
ndl a Maas három hidat elszakított. A Meurthe
A rendőrségen ezután kihallgatták részletesen
is Moselle kilipett medréből. Nancy veszedel- alatt. Növe'i a katasztrófát, hogy egy hegyi a szemtanukat: Kuhn János végrehajtót, dr.
patak is áttörte a gátait. Az árviz oly váratmes helyzetbe került. A Moselle habjai beha\ Dózsa Emil ügyvédet és a végzetes házban
lanul irte a kiöntött városokat, hogy a földtoltak Metz elővárosába is elárasztották a körtartózkodó Nagy Antal kétségbeesett feleségét.
szinteken lakóknak mig annyi Idejük sem ; volt,
nyező falvakat.
A
szemtanuk vallomásai szerint megállapították,
Belgiumban különösen Charlerol is Lüttich hogy holmijaikat az emeletekre szállítsák. Az
hogy
Nagy Antal izgatottságában is a kitsigbeszenvedett súlyos károkat. Északbelgium felé a árviz következtében a viz alatt álló városoknak, • esés hevében a mintegy harminc centimiteres
nagyszámú
kisebb
falvaknak
Berlinnel,
valamint
vasúti összeköttetés megszakadt. Brüsszel külhatalmas konyhakist teljesen beledöfte Lajos
városai szintén viz alatt vannak. Namur sze- a nyugati városokkal való vasúti és telefon- Sándor gyomrába, ugy hogy többéi azt hitték,
rencsésebben járt, de attól tartanak, hogy a összeköttetésük megszakadt.
' hogy Antal csupán az öklével sújtott Lajosra.
MMAMAMAMAMMMAAAMMAMMMftMMMAAAAAMAAAMAAflMAAAAMMMMMMMMMMMMMf
Nagy Antal egyébként — mint jelentettük
t a gyilkosság elkövetése u'án azonnal elszaladt
i házából és jelentkezett a rókusi őrszobán. Az
Szeged, november 4. (Saját tudósítónktól.)ugy, hojy tárgyalására nem is kerülhetett sor. őrszobán csupán egy fiatal rendőr volt, aki az
Az a narc, amely a város hatósága és a közAz iparoktatásra kötelezhető tanitók Antal - e , s ö Pillanatban nem akart hitelt adni Nagy
ségi iskolák tanítótestülete közölt támadt az Dínes tanonciskolái ignzgató elnökletével hét- í jelentkezésének. Nagy Antal azonban tovább
iparostanoncoklatás körül, még mindig nem főn délután ülést tartottak a belvárosi elemi i s erősítette, hogy ő gyilkos, azonnal tartóztassimult el. A város tanácsa az iparostanonc- iskolában. Kimondották
határozatilag, hogy sák le és igy a rendőr elkísérte a következő
iskolai felügyelőbizottság javaslatára, mint is- sohasem vonakodtak a dljszabdsniíküli tanoncőrszemig, aki szinte tovább adta az őt köve!ő
meretes, egy, a szanálási törvény alapján ki- oktatástól, azt hajlandók ts elvállalni, de csak
őrszemnek. Így érkezett el azután az ekkor
bocsátott rendelet értelmében ingyenes tanonc- a kötelező heti harminc órán belül. Ezen felülmár teljesen megtört ember végre az őrszoba
oktatásra kötelezte azokat a tanítókat, akik nem egye'len tanító sem vállalkozik tanoncoktatásra vezetőjéhez, aki azonnal a gyilkosság helyszínére
tanítanak hetenkint legalább harminc órát. A még akkor sem, ha a város a különóráért vitte vissza Nagy Antalt. A rendőri bizottság
tanács határo sala erős ellenhatást váltott ki az megfelelő díjazást ajánlana fel. Sérelmesnek is kiért ekkor már a Körtöltéssorra és igy most
érdekelt tanitók körében, ahol méltánytalannak találták, a tanitók azt is, hogy a város sem az már megkezdődhetett a rendőri munka.
A megrenditö gyilkosság aktái most már
minősítették a városi hatóság álláspontját. Han- államsegélyt élvező igazgató-tanítókat, sem az
goztatták azt is, hogy ellenszolgáltatás nélkül államsegélyes felekezeti tanítókat nem kötelezte teljesen lezáródtak a rendőrségen. Nagy Antalt,
ambiciós munkálkodást senkisem várhat senki- ingyenes tanonciskolái oktatásra, a tanács hatá- aki teljesen nyugodt, kedden dilben már át is
től. A tanács azonban a polgármester kezde- rozata csupán a községi tanítókat érinti, pedig az kisirtik az ügyészség fogházába. A szerencsét'en
ményezése alapján hajlithafatlan maradt, ere- idevonatkozó rendelet határozottan kimondja, Lajos Sándor borcolása iránt Zombory János
deti határozatát nem változtatta meg, hanem hogy a kötelező heti harminc óra keretén belül vizsgálóbíró szerdán fog intézkedni.
megfelelő formák között értesítette a tanítókat, minden államsegélyes tanító kirendelhető.
hogy a tanoncoktatás megtagadása fegyelmi elA tanoncoktatás elé tehát ujabb nehézségek
— Bezárják a képzőművészeti főiskolát
járás tárgyát is képezheti. Az érdekelt tanítókat kerültek. Abból a differenciából ugyanis, amely Budapestről jelentik: A képzőművészeti főiskola
leginkább az keserítette el, bogy a mult évben a községi tanitók heti tényleges óraszáma és a ifjúsági egyesülete ma délben tartotta meg alakuló
a várostól minden nehézség nélkül megkapták kötelező harmincórás tanítás között van, az közgyűlését Szűcs Zoltán elnöklete alatt. Tárgyalkülön munkájuk megfelelő honoráriumát és iparostanoncok oktatásához szükséges órák nem ták a főiskola válságának kérdését is, több szónok
hogy más városokban most is külön honorálják
kerülnek ki, a város kénytelen lenne külön rámutatott arra, hogy a társadalmi akciónak minda tanoncoktató tanítókat.
óradijat adni a többletért, a terhes elfoglait- ezideig semmi eredménye nem mutatkozik és igy
biztosra vehető, hogy az iskola 10-én bezár. Az
A tanitók ügyében Szíjártó Aibert ipar- ságu tanitók azonban még óradíjért sem vál- ifjúság végül elhatározta, hogy a legteljesebb mériskolai tanár és városatya interpellációt is jegy- lalkoznak erre. Hogy mi lesz a harc vége, azt tékben támogatja a tanári kar szanálási törekvését.
zett be az októberi közgyűlésre, interpellációját nem tudjuk, de a tanoncoktatás ügyén minden
— Rendetet a k'»ebba?gi nyelvekről. Budapestről
azonban még a közgyűlés előtt visszavonta sérelmek elkerülésével segíteni kell.
jelentik: A kisebbségi nyelveknek a közhivatalokban
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Harc az iparostanoncoktatás körül.

való ismeretének biztosításáról szóló 1924. évi II. t.-c.
kimondja, hogy olyan kir. járásbíróságoknál és törvényszékeknél, valamint az olyan állami és önkormányzati
hatóságoknál és hivataloknál, amelyeknek területén a
lakosságnak legalább egyötödrésze ugyanahhoz a nyelvi
kisebbséghez tartozik, olyan személyzetet kell alkalmazni, amely az illető kisebbségi nyelvben jártas.
Szeged, november 4. (Saját tudósítónktól.)volt Lajos Sándor mechanikussal, sőt évekig Ennek a rendelkezésnek végrehajtásaként a magyar
Részletesen beszámolt a Szeged tegnapi számá- közös cséplőgéppel keresték az aratás u'án kormány legújabban 7500 — 924. M. E. szám alatt renbocsájtott ki, amely szerint a fent emiitett közban arról a megrendítő gyilkosságról, amely kenyerüket, a végrehajtás láttára magából kikelve deletet
hivatalocnál kinevezés vagy választás utján betöltendő
hétfőn délután történt Rókuson, a Körtöltéssor kist ragadott is ugy szúrta hasba a szerencsétbármily állásra a jövőben csak olyan egyént lehet ki26. számú egyszerű házában, ahol K:hn János ien Lajos Sándort, hogy az azonnal meghalt.
nevezni. illetve kijelölni, aki az esetleges kisebbség
hatósági végrehajtó — a biróság vég/ése alapMa már te jesen tisztázódott ennek a meg- nyelvében annyira járatos, amennyire hi atali funkcióinak ellátásá/u szüksége ven. Kimondja továbbá a renján — tizenöt mázsa buza értél ci akarta végre- rendítő tragédiának minden részlete. Bokor delet,
hogy azt a személyt, ikí a most emliteit kellék

Kedden délben a z ü g y é s z s é g r e
a g y i l k o s Nagy A n t a l t .

hajtani. Mint ismeretes, Nagy ' a! géplakatos,
aki az évek hosszú scrán a legjobb viszonyban

át

Miklós rendőrkapitány nemcsak a gyilkossági
h^yában nyerté ef hivatalát ugv kell tekinteni, mint
esemény mind?n mozzanatát iisztázta, hanem ' akinél valamely tórvén^s kí. esitési ke'lék hiányzik.
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1924 november 196.

A Szeged
karácsonyi ajándékkönyve,

Szerda. Hóm. kat. es protestánt Imre
here. Oör. kai. Galaktion. Nap kel 6
óra 51 perckor, nyugszik 4 óra 36 perckor
A meteorologiai intézet jelentése: Hazánkban az idő
még szokatlanul enyhe, a hőmérséklet maximuma több
helyütt meghaladta a 20 fok Celsiust. Eső az utóbbi
24 órában nem volt. láöprognózis: Változékony idő,
j hősültyedéssel és helyenkint esővel.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig.
Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva
MMMWNMMMMM
délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig.
A színházi előadás este fél 8, a mozi előadások 5. 7
és 9 órakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak :
Frankó Andor Kálvária-utca 17 (telefon 225), Leinzinger
j Gyula Széchenyi-tér (telefon 352), Moc3áry S. Kállay
Ingyenes gyógykezelés a beteg munkásgyermekeknek.
I Albert-utca (Hid-utca) (telefon 391), Nindl János PetőfiSzeged, november 4. (Saját tudósttónktól.) A sokat szenvedő munkásgyermekek érdekében, Sándor-sugárut 41 (telefon 777), Moldvány Lajos Új(telefon 846), Török Márton Csongrádi-sugárut
Nem egyszer számolt már bc a Szeged arról a akiknek nyomora enyhítéséért dolgozunk és fárado- szeged
zunk, egy oly arányú akció megindítása vált szük- ; (telefon 364).
nagyjelentőségű és valóban értéket jelentő mun- ségessé, amely az érzékelhető segítést célozza, illetve
káról, amelytt most már bosszabb idő óta eredményezi.
— A polgármestert is meghívták a psprikaEnnélfogva — miu'án előreláthatólag a munkásság
folytat a szegedi gyermekbarátok egyesülete.
ankttre.
A földmivelésügyi minisztérium az
Jelentettük annak idején, bogy a nyári hóna- helyzete az elkövetkező télen még súlyosabb lesz, ugy egy izben már elhalasztott paprikaankétot nohogy teljes lehetetlenséggé válik gyermekeinek egy
pok folyamán ez az egyesület egy csapat buda- darab ruhát, vagv cipőt is beszerezni —, a téli ruha- vember 12-ikén tartja meg. Schandl Károly
pesti
elhagyott, beteges prolelárgyermeket akcióhoz való szives hozzájárulását kérjük.
államtitkár, a minisztérium ideiglenes vezetője
Akármilyen férfi, vagy nöi ruhadarabot, valamint
nyaraltatott saját költségén az ujszegedi stranSomogyi Szilveszter polgármestert is meghivla
don. Most ez az egyesület — amely a két használt gyermekcipőket hálásan és köszönettel ve- az ankétra. A polgármester résztvesz a fontos
szünk. A ruhákat mi át fogjuk alakítani.
kezükkel dolgozó munkások filléreiből alaAz ado mányoiandó tárgyakat kérjük a 9 —50|a tele- megbeszélésen.
kult —, ujabb jelentős akciót kezdett a munkás- fonon
je ezni, vagy elismervény ellenében a Munkás- i
— Karoly-nap. A szegedi városházán Balogh
gyermekek érdekében.
Otthon gondnokánál leadni.
Károly halála óta egyetlen vezető állásban levő
Az egyesület e!s5sorban hosszú munka után
A társadalmi nyomorúság, arcety pusztulással fenyeKároly van. a főispán, aki kedden ülte meg
bevezette a teljesen ingyenes gyógykezelést. A geti a jövő nemzedéket: parancsoló szükséggé teszi névnapját. Ebből az alkalomból a város minden
gyógykezelésben az egyesületnek minden olyan számunkra -- bármennyire is szeretnénk elkerülni —, társadalmi rétegéből számosan keresték fel
a polgárság azon részéhez forduljunk támogatagja részesülhet, aki erre rá van utalva. Az in- hogy
jókívánságaikkal. A városi lisztviselők — a régi
tásért, amely réteg részéről már eddig is megértő jógyenes gyógykezelés vezetését készséggel vál- indulatot tapasztaltunk. Kérjük ez alkalommal is, hogy szokás szerint — Írásban üdvözölték a főispánt.
lalta el a cél érdekében dr. Rappaport, az áldozatkészségével és jóindulatával tegye lehetővé — a I — Thomay Károly ötvenkét éves lelkészi
előnyösen ismert szegedi OHÍÖS. E Z a jelentős nyomor enyhítése érdekében — akciónk sikerét.
működése. Szeged egész társadalma előtt ismeKitűnő tisztelettel: Magyarországi Munkások Gyermekretes az az értékes, eredményes kulturális munka,
eredmény csak fejödésfjeient az egyesület
barát Egyesülete szegedi 29. sz. helyi ssoportja.
amelyet Thomay Károly, a szegedi evangélikus
életében és a munkásokat még szorosabbra
j
j
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amelyet minden előfizetőnk megkap teljesen díjtalanul,
a tömérdek hasznos tudnivalón kivül közli

a jövő évi teljes

naptárat is.

Nagyszabású f ö l r u h á z á s i akciót inditott
a M u n k á s o k G y e r m e k b a r á t Egyesülete.

füii az egyesülethez.
Remélhető, hogy ez az akció sikerre fog egyház ősz lelkésze élete során kifejtett. A közEttől az akciótól függetlenül egy másik nagy- vezetni, még ezekben a nehéz napokban is. tiszteletben álló lelkész most már 52 éve áll egyszabású mozgalmat inditott az egyesület. Ka- Az akció egyébként a teljes siker jegyében házának szolgálatában. Az évfordulón az evangérácsonyra ugyanis fői akarják ruházni azokat
indul. Az első adományozók közölt foglal likus egyház hivei meleg ünnepség keretében köszöntötték az ősz lelkipásztort. Thomay Károlyt a
az apró gyermekeket, akik a nehéz viszonyokhelyet a szegedi kenderjonógyár egymilliós ado-jubileum alkalmából Réthy tábornok-orvos üdvöban szinte teljesen lerongyolódva kénytelenekmányával, valamint Wimmer Fülöp, a kamara zölte szárnyaló beszédben, majd Thomay meghajárni. Az egyesület most kérelemmel fordul az a elnöke 200.000 koronával, jenet Sándor, Mojo- tott szavakkal köszönte meg a lelkes ünneplést,
akció érdekében Szeged tehetősebb polgáraihoz. ? rosné Hipp Anna és Munkácsi István pedig amely bizonysága annak, hogy a szegedi evangéA következő körlevelet küldöiték széjjel:
egy-egy munkásgyermek felruházását vállalta el. likus hivők szeretik a magas kort elért lelkészüket. Az ünnepség végén az egybegyűltek lelkes
ovációban részesítették munkában megőszült lelkészüket.
— Lemondott a vásárhelyi ipartestület elölSzeged, november 4. (Saját tudósítónktól.) A
masztotta fel azt a régen vajúdó tervet, hogy a járósága. A hódmezővásárhelyi iparosságnak legvárosi üzemek igazgatását — mint ismeretes — városnak is illenék kihasználnia azokat a lehetősé- újabb szenzációja, hogy az ipartestület egész
a közgyűlés a központi üzemigazgatóságra bízta, geket, amelyek a Tiszában rejlenek. A legutóbbi elöljárósága, Kruzslitz Károly elnökkel az élén, lemert ugy találta, hogy a régi, rendszertelen rend- üzemigazgatósági ülésen felmerült az a terv, hogy momdott. A lemondásnak az előzménye az, hogy
szer mellett a kereskedelmi szellem nem igen ér- jövőre ne hosszabbítsa meg a város a bérleti az ipartestület vasárnap közgyűlést tartott, amelyen
vényesül azoknál a városi üzemeknél, amelyeknek szerződését, hanem vegye ismét házikezelésbe a
az elnökség azt a javaslatot terjesztette elő, hogy
kifejezett célja lenne a haszonhajtás. Az üzem- tiszai halászatot, még pedig ugy, hogy a városa jövőben az ipartestületi jegyzőt ne a közgyűlés
igazgatóság a tanács tagjaiból rekrutálódott, de közvetlenül egyezkedjen a halászokkal, ami a fő- válassza, hanem az elöljáróság alkalmazza. A
helyet kapott benne a törvényhatósági bizottság bérlői haszon megtakarítását jelentené. Tartson
javaslat ellen többen éles hangon felszólaltak és
néhány szakértő tagja is. Az átalakulás óta el- ezenkívül megfelelő halászbandát is a város és kifogásolták, hogy az elöljáróság a közgyűlésnek
múlt már vagy két esztendő, de a város közön- azzal a saját hasznára halásztasson.
legfontosabb jogát el akarja kobozni. A szavazás
sége lényegesebb változást nem igen tapasztal az
A város tanácsa ugy reméli, hogy abban az alkalmával az elnöki javaslat kisebbségben maradt,
üzemek körül, legfeljebb annyit, hogy működésűk esetben, ha a házikezelési tiszai halászat vezeté- mire Kruzslitz Károly bejelentette az egész elölmég titokzatosabbá vált, mint azelőtt volt. Az ipa- sére megfelelő főhalászt talál, tekintélyes jövede- járóság lemondását. Ugyanez az ülés foglalkozott
rosok arra hivatkoznak, hogy az uj ipartörvény lemhez juttathatja a várost.
a betegsegélyző pénztárak ügyével is és kimonhatározottan eltiltja a városoknak az olyan ipardotta, hogy a mai rendszert, melynél miniszteri
űzést, amely konkurrenciát teremt a kisiparosok
biztosok állanak az egyes pénztárak élén, nem
számára. Hogy mennyiben jelent konkurrenciát
helyesli, hanem követeli a betegsegélyző autonópéldául a redukált üzemmel dolgozó kenyérgyár,
miájának visszaállítását.
amely normális körülmények között csupán a vá— A szegedi szociáldemokrata párt noros szociális intézményeit látja el kenyérrel, —
azt nem tudjuk. Van azonban a városnak néhány
vember 5-én, szerdán este fél 8 órakor nyilváolyan üzeme is, amely nem sérti egyetlen iparág
nos gyűléseket tart az alsóvárosi (Pálfy-u'ca
érdekeit sem, a központi üzemigazgatóság még
25, Kopp-féle vendéglő) és a felsővárosi (Debsem gondoskodik arról, hogy ezeket az üzemeket
receni u'ca 18,, Szilágyi-féle vendéglő) pártjobban kihasználja.
szervezet helyiségében. Napirend: Az általános
Ilyen üzem a városi halászat, amely két részből
politikai és gazdasági helyzet, községi politika
áll: a tiszai halászatból és a város területén elés a sajtó.
szórtan található állóvizek halászatából. Az utóbbiak
Házasság. Fleiszig Flóra és Müller Sándor
házikezelésben vannak, Lévai Béla felügyelete
e hó 2-án házasságot kötöttek.
7«o
alatt. A Holt-Tiszán, Bogárzón, a nagyszéksósi, a
nagyőszeszéki, a kisőszeszéki, a cserepessori és a
— Zita királyné följelentése egy madridi
rókusi állomás körül levő állóvizeken a város haékszerész ellen. Párisból jelentik: Mint az
lászai fogják a halat. A tiszai halászterületen azonExcelsior Madridból irja, Zita királyné panaszt
ban, amely közel kilencszáz katasztrális hold kilett egyik madridi ékszerész ellen, hogy illeterjedésű, nem a város javára halásznak.
gális u'on jutott koronaékszerek birtokába. A
A város tanácsa ugyanis néhány eredménytelen
vád tárgyává tett ékszerek között van egy
házikezelési kísérlet után albérletbe adta a tiszai
nagykereszt 196 gyöngygyei, egy tiara két
halaszati jogot Antal/^-testvéreknek,
akik ezért
nagy körleformáju gyémánttal, az El Fiorentino
évi harminc mázsa halat fizetnek évente a városgyémánt, aranygyapjas-rendek és egyéb éknak. Ők viszont a tiszai halászterületet a fiséreknek és a kecéseknek adták ki megtelelő bérért a
szerek 12 millió peseta értékben.

tlíuikezelésbe veszi a város ismét a tiszai halászatot.

tiszai halászterületel.

Az üzemigazgatóság ujabban meggyőződött arról, hogy más tiszai halásztársaságok lényegesen
nagyobb jövedelemhez jutnak területeik bérbeadása által, mint a város. Ez a tapasztalás tá-

Modellka'ápjaim olcsó kiárusítását az előrehaladott idény miatt megkezdtem. Szamek Jenőné kalapszalonja, Löw Lipót u'ca 15.
740
Iskolakötények, tornanadrágok Soós L.-nál.
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— A soproni főiskolások elveszítik félévüket.
Sopronból jblentik: A soproni főiskola ismert ügye
a krízis tetőpontján van. Ma az a helyzet, hogy
megbízható helyről való információk szerint a
pénzügyminiszter változatlanul kitart a minisztertanácsban kifejtett és elfogadott álláspontja mellett,
hogy semmiesetre sem enged azokból a rendel- !
kezésekből, amelyeket a numerus claususról szóló
törvény a tanszabadság biztosítására előir. Ha a
főiskola ifjúsága nem veti magát alá az ország
törvényeinek, ebből az ifjúságnak kell levonnia a
konzekvenciát, mert a kormány nyilt törvénysértést
semmiféle formában nem tűrhet és a legenyhébb
retorzió az lehet, hogy erre a félévre a főiskolát
bezárja. Minthogy pedig a főiskola hallgatóságának vezetőitől nyert hitelesebb kijelentések szerint
a soproni főiskola hallgatói semmi körülmények
között nem hajlandók a két zsidó vallású hallgatóval előadásra járni, sőt határozottan követelik
azoknak kifejezett eltávolítását a főiskolából, igy
szinte bizonyosnak mondható, hogy ebben a félévben a soproni főiskolán már nem lesz előadás.
Értesülésünk szerint a kormány semmiesetre sem
szándékozik ebben az ügyben másféle intézkedést
tenni, mint aminőt már eddig is a közoktatási törvények és szabályok alapján tett. Az a bizonyos
sokat emlegetett, de szövegében még nyilvánosságra nem került nyilatkozat, amely ellen az ifjúság olyan érthetetlen konoksággal tiltakozik, tulajdonképpen semmi egyebet nem tartalmaz, mint
hogy az aláírók alávetik magukat a főiskola rendszabályainak, semmiféle zavargásban nem vesznek
részt és másokat is megakadályoznak zavargások
előidézésében. A MEFHOSz és a Turul főiskolai
diákszövetség megállapodott abban, hogy 1—1
vezetőjét leküldi Sopronba az erdészeti és bányászati főiskola diákságához. A kiküldötteknek az a
megbízatásuk, hogy szólítsák fel az ifjúságot a
leghatározottabb formában, hogy a kivánt nyilatkozatot irja alá. A MEFHOSz és a Turul képviselői az éjszaka folyamán leutaztak Sopronba. A
MEFHOSz felhívást küldött a bányászati és erdészeti főiskola ifjúságának, amelyben kifejti, hogy
miért kell aláirni a nyilatkozatot. A soproni bányász-növendékeket egyúttal megdicséri a .nagyszerű összefogásukért".
Világhírű Schroll-siffonok, papi nlepedő ereIonok Soós Lajosnál, Oroszlán-utca 2.
Káv. házak, étkezdék, internálusok, kávémérések, cukrászok milliókat takaríthatnak meg,
ha ezentúl a Központi Tejcsarnok „olcsó", de
meglepően jó tejét vásárolják literenkint 3100
koionáért.
8 Órai U]aág a késő délutáni összes híreket
kimerítően közli és este 8 órakor már kapható.

Briliáns Ékszer,
Ezüst evőszer
6—12—24 személyre,

Schaffhausen, Omega
arany, ezüst zsebórák,
Ezüst tálcák,
arany, ezüst Ritikülök,

cigaretta-szelencék
kedvező árban

részletfizetésre

fischer Testvérek
ó r á s ékszerésznél

Szeged y
Kárász-utca
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Minden előfizetőnk megkapja a karácsonyi könyvet!

Amióta ismeretessé vált, hogy karácsonyra a mHogyan kell?.." cimü értékes és közhaszna
könyvvel lepjük meg előfizetőnket, alig győzünk a tömegével érkező kérdésekre felelni, amelyek
mind odaíranyuinak, hogy vájjon kapják-e a kedvezményes tisztviselő-előfizetők és a munkás heti
előfizetők a karácsonyi könyvet?
Hogy a további hiábavaló kérdéseknek elejét vegyük, közöljük olvasóinkkal, hogy minden
előfizetőnk
megkapja
a karácsonyi
könyvet, tekintet nélkül arra, hogy teljes, vagy
kedvezményes árat fizet-e és megkapja minden olvasunk, aki novemberben előfizet és pedig
munkások heti
6000 koronáért,
tisztviselők havi
30000 koronáért,
mindenki más
40000 koronáért.
Megjegyezni kívánjuk, hogy kedvezményes előfizetést kizárólag a kiadóhivatal fogad el
(Deák Ferenc-utca 2.) kellő igazolás mellett.
— Érdekes fordulat a Kosztka—ValériánügybeH. Budapestről jelentik: Emlékezetes még
az a súlyos családi dráma, amely néhány héttel
ezelőtt történt a Rökk Szilárd-utcában és amelynek Valérián Zsigmond alezredes lett az áldozata,
akit dr. Kosztka István heves és éles szóváltás
után a Rökk Szilárd-utca 27. számú ház előtt
agyonlőtt. A vizsgálóbíró előtt igen érdekes és
nem várt fordulat következett be a Valérián—
Kosztka-ügyben, amely az eddigi különböző s egymással sok tekintetben ellenkező feltevéseket megdöntötték és talán más irányba is fogja terelni az
eddigi vizsgálatot. Kosztka István felesége ugyanis
megváltoztatta eddigi vallomását és meglehetősen
terhelően vallott férjére. Kosztkáné vallomásának
egyes részletei azt a körülményt látszanak igazolni, hogy már régebb idő óta rossz viszonyban
voltak a házastársak és ez volt az oka annak,
hjgy Kosztkáné különváltan élt férjétől, nem pedig az, hogy Valérián Zsigmond alezredessel titkos barátságban volt. Kosztkáné és Valériánné a
tragédia bekövetkezése előtt is igen jó viszonyban
voltak és a Kosztkáné és a férje között támadt
elhidegüléshez semmi köze nem volt Valérián alezredesnek. A perdöntő jelentőségű telefonbeszélgetés is más világításban szerepel a fordulat folytán. Eszerint a telefonbeszélgetés során arról volt
szó, hogy Kosztkáné a Valérián Zsigmonddal és
feleségével történt megállapodás következéseként
Valérianékhoz költözik, amig válópörrel véget nem
vet boldogtalan házasságának. Kosztka István
azonban mindezzel szemben a vizsgálóbíró előtt
fenntartotta eredeti vallomását. Kosztka védője
egyébként védencének kaució ellenében való szabadlábra helyezését akarta kérni, szándéka azonban meghiusult azon, hogy Kosztkának nincsen
magánvagyona, feleségének családja pedig nem
volt hajlandó kauciót felajánlani.

— Froreich példája Veszprémben. Veszprémbe I jelentik: Közöltük, hogy Bácsi Oéza megölte az apólát és fé holtra vette az anyósát. A
Froreich Ernő példá án felbuzdult Bácsi Qéza
ma került a vizsgálóbíró elé. A hozzá intézett
kérdésekre semmit sem felel és azt állítja, hogy
semmire sem emlékszik. A rendőrségi beismerő
vallomásának felolvatására sem válaszol. A kihsl'gatás befejezése ilyenformán a kési esti
órákig elhúzódhat. Az ügyészségnek az a gyanúja merült fel, hogy Bjcsiné tudott a gyilkosságról, mert férje több izben említette, hogy elpusztítja az apósát és minden vagyon öt hónapos kis gyermekükre marad, ö is öngyilkos
lesz és felesébe férjhez mehet. Erre vall az is,
hogy az asszony ebéd ulán magára hagyta az
urát apósával, sőt a lövöldözésre sem jött
segítségre és amikor kivezette a férjét, nem
akadályozta meg abban, hogy újra be ne rohanjon sz ebédlőbe és Angelinéie re támadjon,
akit az utcáról a lövések zajára befutóit idegenek szabadítottak meg. Ma reggel felboncolták
Angeli Márton holttestét. Bácsi anyósát azért
nem ölhette meg, mert a golyó a fegyverszakértők megállapítása szerint bennszorult a csőben. Angeli Mártont ma délután négy órakor
temették e>. Bácsi a háború alatt sokáig orvosnik adta ki magát, bogy frontra ne kelljen
mennie, később a forradalom alstt nagy szerepet játsiott, végre 1920 ban egy négyezer
holdas somogyi birtolon állást kapott, azonban
állítólag sikkasztás miatt eibccsájtották. Az
Eskütt-üggyel kapcsolatosan is szerepelt a nyilvánosság előtt egy lószállitási visszaélésben.

Saját készítésű vitrinek, faragott facsillárok,
álló lámp3állványo* a legjutányo3abban Liptay
István és fia, Polgá -utca 27. kaphatók.
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Orvosi boncköpenyek gyári áron Soósnál.

Legazebb női, férfi fehérnemüeket gyári
árban készit Soós Lajos, Oroszlán-utca 2. i82

— Ingyenes gyorslráíi gyakorló órák. A Szegedi
Gyorsírók Egyesülete az állami felsőkereskedelmi iskola földszinti termeiben ingyenes gyakorló órákat
rendszeresít a nagyközönség számára. Mérsékeltebb
fokú (83—120 szótagos) diktátumok minden kedden
délután 5-7 óráig, magasabb fokú (130 — 300 szóta' gos) diktátumok minden szerdán este 5—7 óráig tart tanak. Akik csak 6 órakor távozhatnak irodájukból,
j azok részére 6-7 óráig tartatnak a gyakorló órák.
Jelen kezhetni a gyakorló órán. Itt említjük meg, hogy
az egyesület november elejétől kezdődően ujabb kezdő
csoportot nyit, amelyre jelentkezhetni az egyesületnél
(Földváry-utca 2., telefon 13-19.)

— A kötelességteljesítő rendór emléke- Sopronból jelentik: Még a mult évben tőrtént, hogy két
ausztriai munkást a soproni vasúti állomásnál Lichtl
Mihály in8pekciós rendőr igazolásra szólított fel, majd
pedig az őrszobába vezette őket, ahol egy óvatlan
pillanatban az e;yik munkás, különben kommunista,
Lichtlt több lövéssel megölte, azután társával együtt
megszökött. A soproni rendőrség a kötelességteljesítés
közben elesett kitűnő rendőrnek siremléiet állított,
amelyet kedden lepleztek le ünnepélyes formák közt.
Az ünnepélyen az osztrák vámőrök és rendőrök impozáns számban jelentek meg. Ott volt Nádossy Imre
országos főkapitány is.

Megérkeztek a legújabb kész r.ői és leányátmeneti és téli habátok. Mérték szerint is legszebb kivitelben legolcsóbb árban készíttetnek.
Az u j teatermés. Kotányi J'.nos tea- és
Remény iné divat íruháza, főposta mellett. 15*
kávenagykereskedő szegedi fiókjába (Kárász— Hozat fagyasztott hust a város, de csak
u'ca 5.) az idei teák már megérkeztek és elpróbára.
Budapesten, mint ismeretes, már régen
adásra kerülnek.
704
árusítják az Amerikából és Kaliforniából hozatott
Börbutorokat szakszerűen készit, javít
fagyasztott hust, amely lényegesen olcsóbb a friss
Winter, Szeged, Osztrovszky utca 3.
729 húsnál és minőségét is kifogástalannak találták a
szakértők. Egy indítvány kapcsán szó volt Szege— ítélet a hét év előtü gyermekgyilkos- geden is a fagyasztott hus megrendeléséről, az
ság ügyében. Budapestről jelentik: Kreber illetékesek azonban kiszámították, hogy a hus
Bernát és Kiss Pap József, mint isme-etes, megrendelése csak akkor lehet indokolt, ha Szemegölték Haleva Anna 14 éves munkásleányt ged is megkapja a fővárosnak engedélyezett vasmég 1917-ten. Az ítéletet ma délben fél 12-kor úti és vámkedvezményeket. Az az érdekeltség,
nyilt ülésen hirdette ki Sillay B. Aladár száza- amely a fagyasztott hus importálásával foglalkodos-hadbiró, a tárgyalás vezetője. A tárgyalás zik, most elküldte ajánlatát a város hatóságának.
vezetője felolvasta az Ítéletet, amely szerint Értesülésünk szerint a főszámvevő javasolni fogja,
Krebert bűnösnek mondotta ki erőszakoskodás hogy a város még a tarifa-ügy elintézése efött
kisérle'e bűntettében, amelynek következtében rendeljen néhány mázsa hust — próbára és kimébűnösnek mondotta résével néhány megbízható kisiparost bízzon meg.
i Haleva Anna megfulladt;
| ki továbbá a biróság szökés és lopás büntet— A Kúria ítélete a kultuszminiszter
1 tében is és ezért 10 évi szigorított börtönresajtópöiében. Budapestről je'enflk: Hegedűs
j itélte, amelybr-n egy évet beszámított a vizsgá- Gyula hírlapíró tavaiy lapjában támadást inté, lati fogságból. Kiss Pap Józsefet bűnösnek zet Klebelsberg Kunó kultuszminiszter ellen,
' mondotta ki a biróság szökés bűntettében és a fővárosi tanszemélyzet késedelmes kifizetéséezért 2 és fél évi szigorítok börtönre itélte, vel kapcsolatosan. A biróság 5 hónapi fogházra
amelyből egy évet a vizsgá ati fogsággal kitöl- és 500 ezer korona pén? büntetésre itélte. A
töttnek vett a biróság.
tábla a pénzbüntetést mellőzte és a fogház'
Helyszűke miatt minden elfogadható áron részletre
büntetést egy hónapra leszállította. A Kúria
is elad olajfestményeket Engel Lajos mükereskedése. 100
most ezt a végrést jóváhagyta.
Elegáns bútorozott utcai szoba, lépcsőházból külön bejárattal, telefonhasználattal kiadó
Bővebbet diva'áruház, Csekonics-u. 3. sz. 744

Valódi tokaji szomorodni 1 liter 24 ezer
korona, állandóan kapható Qambrinus csemegeházban, Feketesas-u. 16.
m
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Telefon 11-85.

November 5., 6-án, szerdán és csütörtökön

A szinház heti műsora.

•f

J*j A legnagyobb Swenska-attrakció!

a BECSÜLET VAGY SZERELEM!?

Szerdán: Szép Helena, B-bérlet 12. sz.
Csütörtökön, először, Étsy Emilia v. f.: Szép asszony,
csúnya férfi (Szépség), vígjáték. B-bérlet. 13. sz.
Pénteken, Étsy Emilia 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.
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Társadalmi dráma 7 felvonásban.
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* Zongoraest. Bárányi János, az ismert szegedi
uiüvész kedden este a Tisza-szálló nagytermében
H
a
s
s
e
i
q
u
i
s
t
. És
•fi F ő s z e r e p l ő : J e i i n y
tartotta meg szépen sikerült hangversenyét. Gazdag
műsorának majd minden számával bizonyította,
hogy az előadott müveket s azok formai szépségét
Hí
mély értelmiséggel esztétikai megfontolás alapjává
Hl
tette. Játéka magas ni vőn áll, habár az érzelmi
anyaga nem teremti művészete közé azt a meleg
Hl
légkört, amelyet különösen a Brahms F-moll szoHl
náta Andante részének utolérhetetlen lírikus költéElőadások kezdete 5, 7 és 9 órakor.
szetéből nélkülöztünk. Beethoven szonátájában tiszHl
tán érvényesült a töretlen vonalrajz. Megállapíthattuk a fejlett rutint, a technikai tudásnak és az
— Nincs sertésvész, de sertészárlat van. A
— Lelőtte a cselédjét. Tegnap délután Alsó- egyéni elgondolásnak összhangzását, csakhogy ez
szegedi tanyákon közel félesztendeje tilos a ser- tanyán Pattancs József gazdálkodó revolverével az elgondolás még sem födte Beethoven érett kotések felhajtása, mert az állategészségügyi felügyelő lelőtte Dobsa Ferenc nevü cselédjét, aki azonnal rának derűs, szinte primitiven keresetlen megindultmegállapította, hogy számos tanya fertőzött. A meghalt. A halálos tragédia előzményeihez tarto- ságát. Sokkal nagyobb hatástért el Bach—D'Albert
hosszura nyúlt sertészárlat érzékenyen sújtja a zik az, hogy Dobsa Romániából szökött át Sze- D-dur orgonapreludium és fugával. Itt megértés és
gazdákat, sertéseiket nem értékesíthetik és igy gedre és itt a rendőrség a katonaszökevényt Pat- ösztönösen kitörő kifejező erő találkoztak össze. Műnincs pénzük földbér és adófizetésre. A sertés- tancsnak adta oda munkára. Dobsa néhány nap- sorának második részét a legújabb kor zeneszerzőinek
zárlatból a város közönségének is tekintélyes kára pal ezelőtt eltűnt a tanyáról és ekkor a gazda szentelte. Bárányi János, láttuk, itt érezte magát legottszármazik, amennyiben a sertésárak emelkedését észrevette, hogy több értékes tárgy tünt el házá- honosabban. A bizarr melódikában temperamenis előmozdítja a szigorú zárlat. Az állategészség- ból. Pattancs tegnap délután az egyik tanyán föl- tuma kénye-kedve szerint csaponghatott és legügyi felügyelőség megállapította, hogy tizenhatezer ismerte Dobsát, valamint megtalálta a négymillió bonyolultabb ritmusok között is biztonsággal járt.
háztartás közül már csak négy a fertőzött, de azért koronát kitevő ingóságait is. Szóváltás keletkezett, Debussy: 3 Preludes-jét, Dupin: Berceuse á
a zárlatot nem oldotta fel. A polgármester indo- amelynek hevében Pattancs előrántotta revolverét Louisa-t, Kodály. Zongoramuzsiká-ját, Mompon:
kolatlannak találja a felügyelőség rideg álláspont- és a következő pillanatban Dobsa holtan esett Scénes d'Enfants-át, Manuel deFalla: Piéces
ját és érdeklődésünkre ugy nyilatkozott, hogy a össze. Dr. Véber rendőrkapitány letartóztatta a Espagnoles-át adta elő. Ezen müvek érdekes muzsikája felébresztették lelkét a modernek interpremai helyzetet a törvény sem minősiti járványnak, gyilkos gazdát.
tálásában, nem fog parlagon heverni tehetsége és
csak szórványos megbetegedésnek és igy a zárlat
Cigarettázik ö n ? Sodorjon ianina papirt 1 művészete. Sokat jelent, hogy a beethoveni dalfeloldásának szerinte semmi akadálya sem lehet.
lamhoz és klasszicizmushoz szokott fülnek kelle— Az alaptalanul megvádolt korcsmáros. BudaFérfi és n ö i télikabátszövetek legolcsób- pestről jelentik: A budapesti törvényszék kedden tár- mes szenzációt tudott hozni a szabad forma, szaban Biharinál Püspökbazár, Mikszáth-utca. <344 gyalta Engel Emánuel korcsmáros btinpörét, aki azzal bad eszközeivel, Debussy szellemes grafikájával,
Kodály muzsikájával, Mompon ötletes dallamjátévolt vádalva, hogy még 1923 március 6-án egy korcs— Kevés a börtönlakók levegője. Kedden
kával és Manuel de Falla plasztikus spanyol érmájába
betért
honvédet
arra
kért,
hogy
lázadjon
fel
délelőtt a börtön felügyelő bizottsága meglepő
zékiségével. Baranyit a közönség lelkes ünneplésvizsgálatot tartott a szegedi börtönökben. A bizott- és birja lázadásra katonatársai!, mert azért a csekély ben részesítette, tisztelői babérkoszorúval lepték
ság, amelynek elnöke Bokor Pál polgármester- zsoldért, amit kapnak, nem érdemes a hazát szolgálni. meg és a műsor végeztével zugó tapssal tüntettek
helyettes, tagjai pedig dr. Zombory Jenö ügyész- Ezért Engel Emánuelt annak idején hathónapi börtönre
addig, mig ráadásul Sirius Scott: Lotusland-jái
ségi elnök, Villányi Ármin, az államépitészeti hi- ítélték. Eagel felebbezett és kérte bejelentett tanúi kiel nem játszotta.
I. v.
hivatal vezetője, dr. Baneth Samu tiszti orvos,
hallgatását, akik bizonyítják, hogy ő a kijelentéseket
Csiky Jenő börtönigazgató és dr. Pávó Ferenc vá* Szép Heléna. Az édeskés és dallamgazdag
rosi aljegyző voltak, először az ügyészségi fog- nem tehette. A bejelentett tanukat ki is hallgatták, akik Offenbach egykor nagy sikereket látott operettje,
mind
Engel
mellett
vallottak.
Engel
védelmére
azt
is
házat, azután a Mars-téri csillagbörtönt szemlélte
a „Szép Heléna" volt kedden a színházban műmeg. A vizsgálat eredménye általában kielégítő felhozta, hogy a honvéd csak bosszúból jelenthette öt
soron. A rendezés taposott ösvényeken haladt,
volt, a bizottság csupán annyi kifogásolni valót fel, mert garázda viselkedéséért rendőrökkel vezettette kiállítás dolgában pedig egy repriztől igazán nem
talált a kerületi börtönben, hogy az ottlévő fog- ki korcsmájából. Ezt az ügyet tárgyalta kedden a
lehet sokat kívánni. A címszerepben, ahogy a mailyoknak a börtön túlzsúfoltsága miatt nincs elég Kúria, amelynek Auer-tanácsa Engelt fölmentette.
hoz hasonló esetben mondani szokták, Kovács
levegőjük. A szabályzat értelmében ugyanis minKató jeleskedett. Párist Lendvai énekelte. HelyteC
i
r
m
o
i
macskámat
hétfőn
délután
2
és
3
den fogolynak legalább 16 köbméter levegő dulen volt a csere, amelynek folytán az ő kezébe
kál, a csillagbörtönben azonban csak egy-egy fo- óra között a Kölcsey-utcábói több szem anu
került ez a szerep. Lendvainak kulturált baritonja
előtt
ismert
diákok
elviték.
A
nyomravezető
golyra alig 12 köbméter levegő jut, mert kevés
van, rokonszenves játéku és megjelenésű, tehát
a férőhely. A börtönigazgató kijelentette a bizott- nagy jutalmat kap. Liszkayné, hllgyf ;drá>z.
helyes, ha azt akarják, hogy tudjon érvényesülni,
ság előtt, hogy a helyzet javítása érdekében röviHIRDETÉSEKET és kommünikéket felvesz a de megfelelő alkalmat adjanak rá. Herczeg Vildesen megteszi a szükséges intézkedéseket.
SZEOED kiadóhivatala (Deák Ferenc-utca 2) mos és Virágh Ferenc sok eredetiséggel, mégis
és a DÉLMAGYARORSZAG NYOMDA (Petőfi mértéktartóan és sikerrel képviselték a humort.
Irtnét k a p h a t ó 165 000 koronái férfiöltöny- Sándor-sugárut 1).
Kendecsi Aranka, Egyed Lenke, Rátkai Sándor és
szövet Biharinál Püspökbazár, Mikszáth-utca. <43
Molnár Ernő vettek még részt az előadásban,
specialista órás,
™
Ha nyomtatványra van eaBkaéfe, telefonáljon
amelyet a közel félház érdeméhez mérten tüntetett
óra és ékszer műhelye
a Uélmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T.-nalr,
ki tapsaival.
(h)
S z e g e d , Oroazl&n-utco 6 .
Szolid á r a k !
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Pompás kisérő műsor. m
m

Babós Árpád

teleion tb—34.

— öngyilkosság, özvegy Gál Jánosné tegnap
este Katona-utca 19. számú házban levő lakásán
öngyilkossági szándékból szublimátot ivott. A mentők súlyos állapotban vitték be a sebészeti klinikára. özvegy Gálné egyébként már több alkalommal megpróbálta, hogy itthagyja az életet, de öngyilkossági kisérletei rövid betegségeknél többet
nem eredményeztek.
Harisnyák, keztyük legolcsóbbak Soósnál.
Szeged, Arany János-utca 4. szám.
— „A tanács megkezdi a gázgyári egyezTelefon 3 - 8 1 . - O T T O M A N O K
kedés tárgyalását." A Szeged tegnapi számában állandó nagy raktára. ÁTALAKÍTÁa fenti cim alatt közölt cikkből nyomdatechnikai
SOK és javítások jutányosán kéhiba miatt a következő lényeges részlet kimaradt:
szülnek.
78
„A tanácsülés után a polgármester kiosztotta a
tanács tagjai között a gázgyár egyezkedési tervezetének másolati példányait és bejelentette, hogy
a fontos kérdés tárgyalását már ezen a héten meg
kell kezdenie a tanácsnak".
cement és mozaiklapok, valamint az összes
Apróhirdetéseket a másnapi lap részére
épitke :ési anyagok beszerezhetők
154
délután 5 óráig fogad ei a Kiadóhivatal. Az
5 óra után lel adott apróhirdetések a feladást
L A N B E S B E B & ceneftD&yMaii, Szened.
követő napon nem jelenhetnek meg.

Kárpitos és diszitő ipar!

Schimmerling József

CEMENTCSEHEP

* Szép Heléna, Offenbach e világhírű remekének
szerdán lesz a második előadása. A keddi előadás
nagy sikere bizonyára csak fokozódni fog és közönségünk ki nem fogy a kacagásból a jó öreg Menelaus
király kitűnő
mókáin.
Helénának, a világ
legszebb asszonyának szerepében Kovács Kató aratta
tegnap egyik legnagyobb sikerét. Kendecsy Aranka
Orestes szerepében ragadja tapsra közönségünket.
* Szép asszony, csúnya férfi. A kitűnő francia
vígjáték, mely a mult évben a Magyar Színházban
„Izépség" cim alatt egyik legnagyobb szezonslágerként
szerepelt, Étsy Emilia vendégfelléptével csütörtökön
kerül bemutatásra. A próbákat Baróthy főrendező
vezeti, ki egyúttal a darab férfi főszerepét, .a csúnya
férfit* is alakítja. A többi szerepeket Veér Judith,
Lengyel Giza, Lengyel Vilmos, Oláh és Herczeg játszák.
* Jakobi Viktor, An erikában tragikus körülmények
között elhunyt zeneszerzőnk legnagyobb sikerű müvét,
a Szibil-t eleveníti fel szombaton és vasárnap társulatunk. A főszerepeket Kovács Kató, Kendecsi Aranka.
GSábor Mara, Fenyves, Kristóf és Berki játszák.

Tuüiusz Jázsef uri s^afróságd Dr$onics-fér11. sz.
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Conrad Veidt éS
Emil Jannings

A Munkás Testedző vasárnapi versenyének
epilógusa. Kaptuk a következő sorokat:
„A Szeged november 4-iki számában ifj. O. K.
aláírással —, amely kezdőbetűk bizonyára ifj.
Ottovay Károly nevét jelentik —, olyan tudósítás
jelent meg a szegedi MTE vasárnapi versenyéről,
amely bántó hangjával azt a tendenciát mutatja,
mintha irója a sportegyesület vezetősége ellen
akarna hangulatot kelteni az egyesület tagjai között. Egyes állításait, amelyek nem felelnek meg
a valóságnak, vissza kell utasítanunk. A tudósítás
hangja nyilván azt célozza, hogy a MTE tagjai
között bomlást idézzen elő; ezzel szemben meg
lehet állapítani azt, hogy a MTE tagjai változatlanul és fokozott erővel dolgoznak a szegedi
munkássport előbbrevitele ügyéért. A tudósítást az
elfogulatlan sporttársadalom a kellő értékére szállítja le. Szabó Rezső, a szegedi MTE titkára.

péntektől a Korzóban.
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Hozza forgalomba a küldött I-a kivitelű női fekete
box száras fűzős cipőt

K295 EZER árban.
T 34

TURUL KOZPONT
Budapest.

Felemelték a cégbejegyzési dijakat.

emelés esetében a különbözet után az első bejegyzés közzétételéért a III. 1. pont szerint fizeA cégbejegyzések közzétételéért fizetendő dija- tendő
b) egyéb változás esetében, ha az
kat november ötödiki hatállyal újból megállapí-alaptőkedij;
koronát meg nem halad, 20.000
totta a kereskedelemügyi miniszter. A mult év K, ha az tízmillió
alaptőke
tízmillió koronát meghalad,
szeptemberében életbelépett eddigi dijak a korona 40.000 K.
értéktelenedésének
figyelembevételével most a
következők lesznek: Egyéni cégekre vonatkozó 1.IV. Szövetkezetre vonatkozó 1. bejegyzés közzébejegyzés közzétételéért 20.000 K, 2. minden to- tételéért, ha a szövetkezeti tagok jzáma százat
vábbi bejegyzés 10.000 K, Közkereseti és betétimeg nem halad, 10.000 K, ha a szövetkezeti tatársaságra vonatkozó 1. első bejegyzés közzété- gok száma a százat meghaladja, 20.000 K, 2.
léért mindegyik tag után 20.000 K, 2. minden minden további bejegyzés közzétételéért, ha a
további bejegyzés közzétételéért, ha a társaság szövetkezeti tagok száma százat meg nem halad,
tagjainak száma kettőnél nem több, 10.000 K, ha 5000 K, ha a szövetkezeti tagok száma százat
a társaság tagjainak száma kettőnél több, 20.000 meghalad, 10.000 K. Ha valaki fennálló kereskeK. Részvénytarsaságra vonatkozó 1. első bejegy-delmi üzletbe társtagul belép és ezzel az egyéni
zés közzétételéért tízmillió korona alaptőkéig cég társascéggé alakul, a bejegyzés közzétételéért
40.000 K, tízmillió koronán felül ötvenmillió koro- 20.000 K-t kell fizetni, ha pedig a korábbi társasnáig az alaptőkének minden további megkezdett cég egyéni céggé alakul át, a bejegyzés közzéegymillió koronája után további 8000 K, ötven- tételéért 10.000 K fizetendő.
Már fennálló cég fióktelepének első bejegyzémillió koronán felül százmillióig az alaptőkének
sére vonatkozó közzétételéért az első bejegyzés
minden további megkezdett egymillió koronája
után további 6000 K, százmillió koronán felül öt- közzétételére megszabott dijaknak felét kell fizetni.
százmillió koronáig az alaptőkének minden további Ha pedig már fennálló cég székhelyét helyezi át
megkezdett egymillió koronája u*ái; további 4000 oly helyre, amelyen eddig fióktelepe nem volt, a
K, ötszázmilló koronán felül ej 'Milliárd koronáig székhely bejegyzésére vonatkozó közzétételért az
az alaptőkének minden további megkezdett egy- első bejegyzésre megszabott dijaknak teljes öszmillió koronája után további 2000 K, egymilliárd szege jár.
koronán felül az alaptőkének minden megkezdett
egymillió koronája után további 1000 K, 2. minNem lesz ujabb magyar kölcsön. Budapestden további bejegyzés közzétételéért a) alaptőke- ről jelentik: Az egyik estilap azt a hirt hozta,
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magas keresettel felvétetnek

a Szegedi Kenderfonógyárban (Londoni-körut 3 szára)
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APRÓHIRDETÉSEK

bogy a Nemzeti Bank elnöke abból a célból járt
a mult hetekben Londonban, hogy a Bank of
England elnökével ujabb a magyar közgazdaság
céljára nyújtandó kölcsönről tárgyaljon, továbbá,
Ebben a rovatban egy 10 szavas hirdetés 2 O O O k o r o n á b a
hogy Mr. Siepmann, a Nemzeti Bank tanácsadója kerUl.
gyobb hirdetés 20 szóig 4000 korona és
Tiz szónál nag
ctt 10 szó további 2000 korona.
'
'
"
egyelőre ellenzi az ujabb népszövetségi kölcsön minden további megkezdett
Apróhirlegl
hivatala (Deák Ferem
detéseket a .Szeged* kiadóhivatala
Ferenc-utca 2) fogad el.
tervét és hogy a főbiztos maga még nem foglalt jeligés hirdetés 1000 koronával
tvai drágább. A.x
Az a
pr
apróhlrdetések d i j a előre fizetendő.
állást ebben a kérdésben. Illetékes helyről felkérték az MTl-át annak közlésére, hogy a hirnek
egyáltalán nincsen semmi alapja. A Nemzeti Bank
Bútorozott szoba 2 vagy 4
elnöke kizárólag a Magyar Nemzeti Bankot köz- Apróhlrdotéseket a fiatal embernek kiadó. —
SZEOED
vetlenül érdeklő ügyekben járt Londonban. Ott
Schuller fodrász, Kálváriamég két szegedi lap részére
tartózkodása alkalmával folytatta azokat a tárgya- és
utca 2. Ugya' olt 1 maniIU szóig 6000 koronáért (jeligélásokat, amelyek julius elején indultak meg és már vel 9000) elfogadnak Magyar kűrözött kisasszony felvéIroda, Iskola-utca M és
letik.
akkor megállapodás jött létre, hogy a Nemzeti Hirdető
az alábbi gyűjtőhelyek: SajtóBank elnöke újból Londonba fog menni.
pavillon Dugonics tér, Sajtópa- \
Tanulót keres:
villi n nagy artézi kútnál, Nem-

Huszonötmillió korona kölcsönért uriházban padozott 2 szobás ingyenlakást
adok 10 évig mellékhelyiségekkel, jószágtartással,
konyhakerttel. Bővebbet
Somogyi-telep 958, algyői
vámnál.
-5

Naponta friss bécsi vlrstli
kapható. Nagy és Eichner
Kölcsey-utca.
-3

Különfélék:

Egy sötétszürke férfiöltöny
magas termetre eladó. —
Bercsényi u. 5|b, II. emelet
Oktatás:
3. sz.
LNémet-magyar gyorsirás Női télikabát eladó. Rigó-2
| tanítását vállalom. Fodor- ; utca 12.
; utca 10, emelet.
2 16 éves fiúnak ruhák, férfi,
i
női kabátok eladók. BajI
Helyiség:
| za 2.
1
í —
Eladó: Meidinger-kályha,
Emeríca gömb-kávépörkölő, firmatábla, üzleti állvázeti Sajtóvállalat Kárásí- utca 3.,
nyok, különféle pléhkanBádogos, lakatos tanoncoThália könyvkereskedés Kárásznák, dobozok, papagályu. 11., özv. Schwarz Jakabné
kat magas fizetéssel feldohánytőzsde Kárász-u. 1., Pető
kalitka, 10 méter csatorVpMopV .Sürgős"
vesz
Fogel
Ede,
TörökErnő dohánytőzsde SzéchenyiA Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai.
nacső lefolyóval, ebédlőlulusui jeligére a
utca.
2
tér
3.,
Barna
Béla
dohánytőzsde
Valuták: Holland forint 29775-30030 Dinár 1180- Széchenyi-tér 9., Lázár Lajos
asztal, márványos éjjeli
kiadóban.
1101, Lei 426-433 Balga frank 3632 -3662, Uáo könyvkereskedése Feketesas-u. ]
szekrény, vaságy matrac745
Ipari m u n k a i
korona 12980—13120, Norvég koron* 10710-1(895,
17., Nagy Mihály könyvkereskej, cal, sörösüvegek, csirkedése Takaréktár-utca 1., özv.
I
Angol font 342000 345000, Lira 3285-3320, Dollás
Ékszerek és óiák javítása
> ketrec Phönlx pálma, fiBútor:
Miksáné dóhánytőzsde
75520—76C80, Francia frank 3977- 4007, Szokol Fischer
olcsón, jól Kölcsey 2, Gáslodendró. Fodor-u. 10. 2
Takaréktár-u. 8., Közúti hidfői
2245- 2264, Léva T44- 552.
Votcnc 20035• Ebédlő es hálószobabutor, !
dohánytőzsde, Hungária Antiquá_
_
_
pár Ferenc.
rium Batthyány-u. 2., Guttmann
20195, Otítiák korona 107.30-107.90, Svájci frank
; faragott, olcsón eladó — í Uj fürészporkályha, üzlet
és Leipnicker fflszerüzlet BolÖrát,
ékszert
javtt,
éksze14550—14695 pénz.
í Kocsis műbútorasztalosnál
műhely részére, eldogasszony-sugárut 1. szám a.
rek és órák legolcsóbban [ Horváth Minály-u. 7. 4 vagy
Devizák t Amsterdam 30075—30230, Belgrád 1100—
adó. Takaréktár-utca 6.,
Csűri órásnál, Kárász1106, Bnkarest 450- 434,
Miflsssi 3662 3682, Scpanemeleten.
13—33
utca.
U
hága 13180-13255, Krisztiánia 10910 -10970, Lor»tc*
Kereslet i
Dr. fri'z Samu fogorvos
I
a
SZEGED
telefonszáma.
345000-347000, Milánó 3305-3325, Sswyor* 76023—
Órák, ékszererek javítása
Kálvária-u. 12. MüfogpóttVSgat ;>ármily wiennyj76420, Páris 3977-4107, Pr*g» 2265-2277, Szófit
Az alábbi jeligés levelek a
és eladása olcsó árban.
lés araaypótló fémbői és
jégben,
férfiruhát,
fehér
549 -553, Stockholm
20285-20395, Méct 107.30kiadóhivatalban átvehetők:
Kreiner, Tisza Lajos- köraranyból. Mérsékelt árak. neműt
*
legmagasabb
107.90, Zürich 14650—14725.
,Deutsche
Erziecherin", ut 57.
-23
árban
veszek.
WcmenVadonatúj Ferenc József
Zflrichl tőzsde. Nyitás Í Páris 2 7 . 1 5 , Londus .Csendes lakó", .Szerény
Nincs többé elfeslett cipő,
berg, Szeged, Attiia-o 8,
otthon", .Hálás leszek*,
középtermetre eladó Vá2356,
Newyork 519.50, Milánó 22.60,
Holiacdi*
mert németországi ragasz, sárhelyl sugárut 21, Bor.Úrinő", ,Nil".
2C5.E0, Berlin 0.00000003012350, Bécs 0.007350, Szófix
tóval dolgozik Lusteiner
Kínálat
i
j bélynál.
-2
3.77«/,.
Prága 15.50, Bmáawf 0.00681/,, fukartsi
cipész, Korona-u. 15. SzáÁllást keresi
2 9 0 , Belgrád 7.55, Varsó 0.0000100.
mos elismerés.
• 3 t Zománcedénvek legna- Érfesitem a n. é. közönMirliht tárlat i Páris 27.15, kondás 2356.
Perfekt magyar-német gép- Elvállalom cserépkályhák | gyobb választékban. Kohn séget, hogy varrodámban
yoik 519.00, Miianó 22.60, Hollandia 2C5.30, BCTÜK
és gyorsirónő állást keres
tisztítását, átrakását jutá- ; edényüzlet, Tisza Lajos- szabászait tanfolyamot nyi0 . 0 0 0 ( 0 0 0 0 0 1 2 3 5 0 . Bécs 0.007350, Siófis 3.71, Fráes
.Gyakorlott" Jeligén.
nyos áron Kovács, Szent- [ körút 55.
-21 lak. — Érdeklődni lehet
15.47'/., Eadaput
0.0068, Bnksnri 2 . 9 0 , Belgrád
háromság-utca 49
4 ji Télire elálló hosszn és Teleki Juliska nőidivalterÁllást
n
y
e
r
:
7.55, Varsó 0.0000100.
Legszebb kaptafák és sám- f kerek rózsaburgonya min- me, Polgár-utca 16. sz. •
Terménytőzsde. A keddi terménytőzsdén az irányMosogatóné két kétszemé- fák Vörösnél szerezhetők ; den mennyiségben kapVilágos 3—4 méteres
zat gyenge volt. Az árak nem lanyhultak abban a mér- lyes családhoz felvétetik. be. Debreceni-utca 26. 6 i ható Szülik terményüzlesmymaszőnyeg,
sötét diófa
tékben, mint ahoey azt a spekuláció eleinte várta. A
Kovécsné, Vár-utca 4.
•
tében.
Vidra-utca
6.
DijVizvezeteki javitisok, átebédlő
9
székkel
buza árában 25oo koronás árleszállítás történt, a rozs
alakítások és berendezések mentes házhoz szállitás. 0 Dugonics tér 11, III.eladó.
Ellátás:
em.
pedig 5ooo koronával lett olcsóbb. Az összes középFekete Nándor. Kossuth 1 Diáklányok féláron kap-2
termékek árai a nagyfokú üzlettelenség mellett teljesen
Orlh. kóser koszi kihor- Lajos-sugárut 25. Telefon Í n a k divatos cipőket. Áru- 22. ajtó.
változatlanok.
dásra kapható. Osztrov10 - 72.
Betanitolt
másféléves
farbank, Tisza Lajos-körut 48,
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
szky-u. 171 emelet bal. Harisnya- és cérnaáruház kaskutya eladó. Fodor4400—4450, egyéb 4 3 7 5 - 4 4 2 5 . 7 8 kg.-os tiszavidéki
Pénz:
2
1 Kígyó-u. 4. Nagy válasz- utca 55. Dr. Nagy.
Bútorozott lakás i
buza 4 4 7 5 - 4 5 2 5 . egyéb 44Í0—45LO, rozs 4 C 0 0 Kölcsönöket
folyósítunk ték 1 Harisnyák, keztyük, kézimunkát, mindennemüt
4050, takarmányárpa 4 0 0 0 - 4 2 0 0 , sörárpa 4 8 0 0 - 5000,
Bútorozott szoba esetleg
zab 3900- 4000, tengeti 3 6 5 0 — 3 7 5 0 , repce 6 5 U > ~ 6 7 0 0 , konyhával kiadó Újszege- paprikalermetőkaek és ki- zoknik, nadrágtartód, zseb- művészi szép kivitelben s
készitőknek, iparosoknak, kendők, cérnák, gombok, Jutányosán vállal okleveles
korpa 2 2 0 0 - 2250.
den,
)ankovich-utca
15.
1
gazdálkodóknak, továbbá
szabókellékek és az összes tanitónő, délelőtt 12—l-ig
Irányzat. Az irányzat kedden lanyhának mutatkozott
és délután 3—6-ig. Polgárárukra és más értékekre, rövidárukban szortírozott
és a tözsdeidő legnagyobb részében az árfolyamok Elegánsan bútorozott szoba
sürgősen kiadó. Nemzeti
leszámítolunk váltókat és raktár. Próbavásárlásnál utca 21. szám, emelet, özv.
csökkentek és már mintegy három százalékos árveszSa|tóvállalat. Kárász-u. 5. 1 követeléseket. Áru és In- meggyőződhet szolid, ol- Braunnénál.
teség állott elő, amikor záilat felé az intervenciós váCsinosan bútorozott külön- gailaabank R.-l. Szeged, csó áraimról üzletemben, Frakk nadrág, egyjaquetsárlások az irányzatot megjavították és a szénpapirok
Tisza Lajos-körut 48. Te- Szabott árak 1 Hatvani Jenő öllöny középalakra eladó.
bejáratú szoba kiadó. —
piacából kiindulva, az élénkebb piaci tevékenységek
lefon 15—14.
2 Kigyó-u. 4.
-5 Kórház-u. 24.
2
következtében az árveszteségek megtérültek és a hét- Vidra-u. 2, I. 2.
főihez képest az árnivó nagyjából változatlan maradt,
mig a kulisz értékek lanyhán taitottak voltak. A szénés bányapiacokon az irányzat szilárd volt és az Általános Kf szén egészen 3oto-ig emelkedett. Zárlatkor a
szén- és bányapiacon továbbra is élénk az üzlet.
Ferencvárosi sertésvásár. Nyiltvásári maradvány
23o, érkezett 36o, eladatott 16o darab. Zártvásári maridvány 127, érkezett 66, eladatott 6o darab. Árak:
Könnyű 26.5oo-29.ooo, nehéz 29—3o.ooo korona.

TŐZSDE

FateresMH
alkalmas helyet

Fuvarozást legolcsóbbanjállal

T ö r t e l y

A szerkesztésért felelős t FRANK JÓZSEF.
Kiadótulajdonos i Dálmagyarország Hirlap- és Nyomúfvállalat R.-T.
Nyomatott a Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged,

Flsertés fej-láb

J á n o s

Ne várjon, amig beáll 07 esős idő, hanem már most

s á r -
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t

a Gummi és Bőriparban
Szeged. Széchenyi-tér Q. s z á m .

370

Bécsi-körut 34. Telefon 11.
O T T vásároljon
C I P Ő T
a h o l a l e o j o b b a t , a legeleűénsabbat kapja legolcsóbban

ROBITSEK

cipőáruház

S z e o e d , F e k e t « s a s - u t c a 16. sz.

703

kilója 20000 korona, vegytiszta d i s z n ó '
z s í r kilója 41000 korona, s z a l o n n a i e s e l é R k i ója p j f « | f
35000 korona
• i w i *

szalámigyárában,
a Felső Tiszaparton.

K 85ooo
Kosztümkelme 14o cm széles
Schewioti
llo .
. . . . . „65ooo
Gabardin
llo .
. . . . . „4öooo
Schottisszövet l l o ,
„ 48ooo
95ooo
Nadrág bársony
165ooo
Crep-dc schine
Tenisflanel . . . . . . . . . . .
» 25ooo
Boichet, jól mosható
» 4oooo
Mosott silfon
; • * + 22ooo
Velour, szövet, selyem, damasztáru, vászon, kanavász és zefirek.
Pongyolákra: ratnic és brokátflanelek. Berliner és gyapjukendők.
Kirakatok megtekintését kérem.

KATONA M I K S A

Olcsó

K á r o l y i -11 3. Th20

Élő tiszai sülni való keszeg és egyéb tiszai halak
igen olcsók szerdától vasárnapig
741
a Rudolf-téri h a l c s a r n o k b a n .

erős, tartós, vihsrtálló, a jelenkor legjobb __
fedőlemeze, valamint
. 3

kátrányfedö és szigetelő lemezek,
köszénkátrány, carbolineum stb.
Gro?it Aszfalt

Gyártja:
és Kátrány
Budapest.

Vegyitermékgyár,
489

Képviselet és h l z o m S n y l l e r a k a t Szeged é i ' k ö r n y é k é r e :

G o l d g r u b e r G á b o r é s Fiai SgggS.'

