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Szeged, 1924 november 8, SZOMBAT.

Rendelet a jómodorról.

mivel a hivatalnok a nagy közösség munkása,
ennélfogva külön az ő személyüknek kirendelt
szolgája is.
Nem, mi a közönségtől is tisztességiudást,
udvariasságot kívánnánk. De nagyon óhajtanánk ezeket az előnyOs tulajdonságokat a hivatalbeliektől, még pedig a legkisebb rangú,
az egészen rangtalan ügyfél iránt is. Tudjuk,
hogy ez a kívánság ma, a tekintély-acélozás

Hir van róla, hogy nemsokára megjelenik
egy korszakos reformot bevezető miniszteri rendelet. Célja, hivatása nem kisebb, mint hogy
megjavítsa a hivatali modort. Ilyen rendelet
még, amióta hivatal a hivatal, talán schasem
kelteződött uralkodók, államfők, kormányférfiak
kezétől. Talán azért is olyan, mult századok
dohától avas a hivatali modor. A készülő rendelettől, talán illemkódexről szóló bir egészen
olyannak látszik, mintha föltétlenül igaz volna.
Nem csak, vagy nem éppen csak azért, mert a
Bécs, november 7. Az egész osztrák közgazbelügyminiszter ígérte be a reform rendeletet a
dasági életet súlyos veszedelem fenyeget: Ma
kormánypárt értekezletén. Inkább talán azért,
mert a kisgazdapártból eredt az óhtjtás, bogy délelőtt megszakadtak tzok a bérrendezésre
hivatalokban a hivatalbéliek legyenek udvaria- vonatkozó tárgyalások, amelyeket az osztrák
sabbak, ha szabad mondani: illedelmesebbek államvasutak igazgatósága a vasutasok szervea közönség iránt. Ilyes bagatelll megtagadni a zeteinek megbizottaival folytatott. A helyzet e
kisgazdapárttól, vagy annak csupán egy tig- pillanatban az, begy a ma éjfélre elhatározott
jától — képtelenség máma, amikor hiszen a vasutas-szttájk egész Ausztria területén kitör. A
kis-agrárius nem fölesküdött kormánypárti s vasutasok már a legapróbb részletekig megtették
még fajvédő is lehet. S egy akármi yen ener- az előkészületeket a sztrájkra. A robogó vonagikus, mondjuk, a legenergikusabb rendelet a tokat még ma az éjjeli órákban is elvezetik a
hivatali jómodorról valóban bagatell, mert ki- végállomásokra, de éjjel tizenkét órakor minden
bocsájtása szinte elenyészően csekély nehézsé- személy- és teherforgalom megszűnik.
gekkel jár, még akkor is, ha miniszteri ígéret
Bécs, november 7. Félhivatalosan megcáfolszerint nemcsak a hivatalos lapban jelenik meg, ják egy bécsi kőnyomatosn! k azt a hiré', amely
hanem ráadásul megküldik külön-külön az a kétzüö vasutassztrájkkal kapcsolatban arról
összes hivatalok összes főnökeinek is.
szól, bogy az olasz vasuügazgatóság lépéseket
A rendelet óhajtása — ismerjük el — főleg tett abbin az iranyban, hogy az Olaszországkisgazdapár i óhaj lehet. „Hivatalok packázásai", ból érkező vonatok a Brenneren keresztel
mint Hamletben szavalják, az irúja koiában Kufiteinig a sztrájk ideje alatt le közlekedhes- i
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korában teljesűlhefetlen, még akkor is, ha minden hivatali főnök hiánytalanul és pontossn
külön megkapja majd a fcelügym'niszter rendeletét, a hivatalos lap szövegén kivül. Dá mi
szerény eszközeinkhez képest, igazán a kisgazdapártra tekintő minden politikai cél nélkül, szinte
kötelességünknek tartottunk egy kis propagandát a hivatali jőmodornak, csak ugy az
esemény kedvéért.

osztrák vasutas-sztrájk megbuktatta a kormányt.
senek. Ezt a hirt teljesen abszurdnak mondják.
Bécsi tudósítónk az éjszakai órákban jelenti
telejon»n: Az osztrák vasúti alkalmazottak és
Günther elnök között a tárgyalások 10 és fél
órakor megszakadtak, minthogy a vasúti alkalmazottak visszautasították Günther propoziciójdt.
Günther a tárgyalások megszakítása után beadta lemondását Seypel kancellárnak, mire a
kormány azonnal minisztertanácsra ült Össze.
A kormány ezután benyújtotta lemondását. A
kancellár kérésére azonban az ügyeket egyelőre
tovább vezeti a kormány.
A munkások követelései kOzött helyet foglal
egy pon', amely szerint a vasú i alkalmazottak
november és december hónapokra egyszeri drágas£gi pótlékot követelnek. Ez az államnak tízmilliárd kiadást jelent, ami nem egyeztethető
össze a szanálással kapcsolatban kitűzött programmal. A tárgyaidsok megszűnésével a vonatközlekedés megszűnt.

sem a tekintélyeket, a hatalomban valakiket
bántották, zavarták s most is csak polgárokra,
munkásokra, kisgazdákra kelleme lenek és zaklátók. Annak a kisgazdapárti képviselőnek, aki
Budopesf, november 7. (Saját tudósítónk \ fognak határozni, hogy kit válasszanak meg
a belügyminiszteri a hivatali modor megrend; telefonjelentése.) A kisgazdák a jövő hét szer- j vezérüknek és hogy ki tolmácsolja kívánságukat
szabályozására kérte, alighanem voltak saját
dáján tartják meg tanacskozásutat, amelyen arról j Bethlen miniszterelnök előtt.
kellemetlen tapasztalatai; de ha magának nem
lettek volna, bőségesen szolgálhattak neki adaA demokratikus szövetség miskolci jelöltje: Huska Vilmos.
tokkal kisgazda-válasz:ói. Mert hány falusi,
Az országos demokratikus szövetség a mis- képviselőkkel is. Értesülésünk szerint ugyanis
tanyai emberrel — s különben hány városi
polgárral, munkással — történik mejf napról- kolci kerületben Huska Vilmost fogji jelölni. a szociáldemokraták Huskát fogják támogatni.
napra, amikor valami ügyében-bajában hivatalba Huska már tárgyalásokat is folytatolt Szilágyi Huskának ellenjelölte Tarnay volt alispán és
megy a tekinté y illő tiszteletével, sőt félelmével, Lajossal, Létat ErnCvel, söt a szociáldemokrata báró Szterényi lesz.
hogy a'aposan megvekszálják ?
Bemegy a M Í M Í M M M M M M ^ ^
városba a f .Iusi, például valami adóügyben.
Mennyi kin már sokszor az a kíméletlen, durva
mód, ahogy egyik a) osztályból a másik b)
Budapest, november 7. (Saját tudósitónktól.)
ha a jogegyenlőség alapján engedik a szavazóosztályba utasítják, amig végre csakugyan rátalál A nemzetgyűlés mai ülését 11 órakor nyitotta kat az urnához. Azt javasolja, hogy törvényaz illetékes c) osztályra. Milyen kemény próba- meg Zsitvay Tibor alel Ok. Az elnöki előter- hatósági választói joga legyen mindenkinek,
tétele a türelemnek, ha nem az ügyfelek soka- jesztések után a fővárosi törvényjavaslat tárgya-akinek nemzetgyűlési választójoga van.
sága, hanem a hivatalnok körömápolásban való lására tértek át.
Pakots József közveti'ö javaslatot tesz. Azt
gondos elfoglaltsága, vagy pláne csupán tekinSoron van a második szekasz. Az első fel- javasolja, hogy 5 évi helybenlakást állapítsanak
télytartó kötekedése ácsorogtatl S ha ezért a szólaló Petrovácz Gyula. A második stakasznál meg. Ha ezt nem fogadják el, akkor azt javanem éppen muszáj-áceorgásért nem is mer a vita a körül folyik, hogy a nemzetgyűlési solja, hogy négy elemi iskola végzését ne kelltiltakozó szavával tiszteletlenkedni a szerény választói jog azonos-e a törvényhatósági válasz- jen bizonyítani annak, aki valamilyen ipart
ügyfél, hanem csupán emberi türelme fogyaté- tói joggal. Nézete szerint a nemzetgyűlési folytat, vagy állami szolgálatban van.
kosságának adja valami öntuda lan jelét, akkor választói jog az állampolgárság függvénye és
Bárczy István helyteleníti a domicilium kibizony nem egyszer jaj nekil Pokróc Ádám, a független a helibenla'ás kérdésétől, viszont a kötését. Nézete szerint minden korlátos intézrégi, élclapbeli fi&ura ugyanis, nemcsak goromba törvényhatósági választói jog a helybenlakási kedés a vá'asitók szibad akaratának megnyilkalauz a vasúton, de, sajnos, vajmi gyakran kérdéssel erősen Összefügg. Csatlakozik Csil- vánulását akadályozza és az ilyeneket törülni
szoba-hivatalbeli kisebb nagyobb ur, aki szilaj léry javasla'ához és a 10 éves helybenlakást kell. Majd engedelmet kér az elnöktől arra,
kedvvel szedi ráncba a legjámborabb, csupán követeli.
hogy a tárgytól eltérjen. A nemzetgyűlés ehhez
belül, szinte tudat alatt türelmetlen ügyfelet, aki
Létay Ernő a domicilium kérdésével szerinte hozzájárul és Bárczy István Wolff Károly felpedig áhítattal tiszteli benne az — Államot.
a keresztény gazdasági párt a zsidókérdést szólalására refleklál. Wolff Károly szemére veIsten óvjon bennünket attól, hogy mi des- akarja megoldani. Ebben félelem nyilvánul meg tette, hogy külföldi kölcsönt vettek fel. Azt
truktiv célzattal tévtant próbáljunk belecsöpög- és ezt faluellenesnek tartja, mert azokat rekesz- mondta, hogy könnyű külföldi kölcsönt feltetni a nép egyszerűbb, bár újságolvasó gyer- tik ki a választói jogból, akik a faluból szivá- venni, de nehéz ezt visszafizetni. Nézete szemekeinek lelkébe és itt tekintélyromboló fejte- rognak a fővárosba és akik a konzervatív érzel- rint ma sokkal nehezebb volna egy külföldi
getésekkel cáfoljuk, hogy P. Adám, X. fizetési meket hozzák a fővárosba. A javaslatot reak- kölcsönt felvenni, mint annak esetleges visszaosztálybeli állami hivatalnok nem az ÁTan. cionáriusnak tartja, egyébként stilláris módosí- fizetését eszközölni, mert ahhoz, hogy egy kölcsönt felvegyenek, bizalomra van szűkség. A
Dehogy is értekezünk arró', hogy ö a szanalt- tásokat ajánl.
sági viszonyoknak abszolúte meg nem felelő
Farkas István kijelenti, hogy a helybenlakás bizalom az akkori rezsim iránt megvolt, de a
fizetéssel, igen sajnálatos családi pótlékkal, követelése kizárja a munkásságot a váhsztói mostani Iránt nincsen meg. Különben is a kölcsupán munkása az államnak, az ország hatá- jogból. A hat éves helybenlakást kifogásolja és csönt azért vették fel, hogy a fővárost menterain belül való nagy közösségnek. Nem érte- az általános titkos választójogot követeli. Azt sítsék az itteni bankok befolyásától.
kezünk erről, mert a hivatalokban eljáró kö- mondja, ha a tervényes u'at elzárják, olyan
A főváros jelenlegi pénzügyi helyzetéről
zönségben is vannak meglehetős számmal módszert fognak alkalmazni ők is, amely meg- szólva kijelenti, hogy a jelenlegi pénzügyi
tolakodók, modortalanok, sőt Pokrócok, akik felel a jogfosz ásnak. (Egy hang jobbról: Fe- eredmények csak látszólagosak, különben is a
viszont a tisztviselők türelmét, emberségét nyeget.)
bevételek nagy része közvetett adókból folyt
teszik próbárf, talán abban a hlszemben, hogy
Farkas: Ez nem fenyegetés részéről. Jobb, be. A fővárosi üzempolitikáról beszél és a
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jelenlévő rendszerre hárítsa a felelősséget ebben
Az elnök ezután napirendi javaslatot tesz, garancia arra, hogy másodízben nem rendeli el
a tekintetben. Nem fél attól, hogy a szociál- amely szerint a Ház a legközelebbi ülését 11-én, a választásokat rendelet utján. Csatlakozik Szidemokraták benn lesznek a fővárosban, mert kedden délelőtt 11 órai kezdettel tartja.
lágyi javaslatához.
nézete szerint jó szociális politikával műköA napirendhez Szilágyi L*jos szólal fel. ÉleDinich Ö d ö n : Az elnöki napirendi indítványt
désűket ellensúlyozhatják.
sen birálja a kormány működését, sürgeti a Ház fogadja el. A többség is ily értelemben határoz.
Pikler a hat éves helybenlakást kifogásolja és feloszlatását. (Tepj az ellenzéken. Nagy Ernő Nagy Ernő személyes kérdésben szólal fel.
csatlakozik Várnai Dániel indítványához.
Szuhányi képviselő felé: Szégyelném magam, A választások alkalmával Csengeren járt Szilágyi kerületében és két csendőr felszólította,
Esztergályos János ugyancsak a helyben- ha igy jöltem volna bs képviselőiek, mint ön.
lakás ellen beszél. Beszéde közben azt mondja, Szuhányi felugrik helyéről és igy kiált vissza: hogy azonnal távozzék, mert ez nem a* ö kerühogy a kereszténypárt a mult választásnál Mi kifogása van mandátumom ellen, mondji lete. Nem fogadta volna el a mandátumot, ha
a csendőrök és a főszolgabirák választották
gazdáik utján terrorizálta a szobalányokat és meg, álhk elébe.) Szilágyi az elnöki napirendi
indítvánnyal szettben javasolja, hagy holntp volna meg.
szakácsnékat.
Szilágyi személyes kérdésben felszólalva kiZsirkay János: A kilépett háromezer vas- és hétfőn is tartson ülést a Ház és ezen Rupert
jelenti, hogy egyáltalán nem tehet róla, ha a
munkás megmondhatta volna, milyen jó dol- Rezsőnek é; Farkis Istvánnak a választójogra
vonatkozó indítványát tárgyalják.
csendőrök Nagy Ernőt felszólították, hogy távozguk van a szociáldemokratáknak!
Rublnek István: A kormánypárt nevében az zék saját kerületébe. Egyébként Nagy Ernő
Erre Esztergályos János Petőfi-idézeltel válaszol: Hexameterben nem beszélek szamárral! elnöki napirendi indítványt ajánlja elfogadásra. semmi diffamálót nem tudóit felhozni mandátuma
Az elnök Esztergályost rendreulasitja és Farkas Isíván szólal fel ezután és beszédét el!en és csak a közismert demagógiájával élt.
Nagy Ernő kije'enti, hogy senki sem hallott
megvonja tőle a szót. Erre nagy vihar tör ki igy keidi: Rubinek egy csöppet sem gyengítette
meg
Szilágyi
elvtársam
érvelését.
(N
igy
tőle
demagóg kijelentéseket, mert ő ítéli el
a szociáldemokratáknál. Peyer azt kiáltja, hogy
ez elnöki pártoskodds. Az elnök Peyert, Kabó-derültség a Ház minden oldalán, Szilágyi Lajos legjobban, hí valaki olyasmiket ígér, amiket
nem tud megvalósítani.
kot és másokat rendreutasít. Propper: Nem Farkas felé : A választójog tekintetében vállalom.)
Farkas litván: Bethlen István gróf neki nem
Az ülés háromnegyed 3 órakor éri véget.
tűrjük l Sokáig tart a zaj a baloldalon.
Majd az elnök Hailer Józsefnek adja megja szót.
Haller József kéri, hogy beszédét a következő üiésen mondhassa el.
Farkas Is'ván: A házszabályokhoz szólal
Grác, november 7. A Tagespost-nak jelenBelgrád, november 7. A király a szkupstina
fel. Azt mondja, hogy a szélsőjobboldalhoz tik Zágrábból: Radics István családjával együtt feloszlatására vonatkozó ukázt még nem irta
nemtarlozóknak mindent szabad mondani. Tilalá. Az aláírást rövid időn belől várják. Hirek
takozik a házszabályok ilyen alkalmazása ellen. automobilon menekült el Zágrábból os Susakszerint a választások február 17-én kezdődnek.
Rakovszky Iván belügyminiszter: Felszólalá- nál, rendben lévő uti okmány birtokában átlépte
A belügyminiszter tegnap este átvette hivatalát
sában megállapítja, hogy az elnöki intézkedés az olasz határt. Ez idő szerint Fiúméban tar- és aláirta az összes nagyzsupánok kinevezési
tózkodik.
okmányait.
ebben az esetben teljesen helyénvaló volt.
Propper felszólalásában az elnöki eljárási
kritizálja.
Az elnök rendreutasítja és figyelmezteti,
hogyha továbbra is ilyen értelemben folytatja
Szeged, november 7. (Saját tudósítónktól.) Meg- i ható tervezet készítésére küldjön ki a miniszter
beszédét, akkor megvonja töle a szót. (Nagy írtuk már, hogy Walkó Lajos kereskedelemügyi ; egy szükebbkörü bizottságot és csak ha ez megzaj.) Propper ezután azt mondja, hogy a ház- miniszter a kézmüveskamarai ankét folytatását i történt, folytassák az érdemleges tárgyalást.
szabályok ilyen kezelése a kisebbség működé- tegnap délelőtt 11 órára tUzte ki. A mult heti előzPurébl Győző fővárosi tanácsnok mindenben
sét lehetetlenné teszi. A fajvédőcsoport terrori- mények után az ülés zajosnak ígérkezett, de egy
csatlakozott az előterjesztett javaslathoz, de hangzálta a Házat. A kormánypárt részéről is tör- indítvány beterjesztésével és elfogadásával várat- súlyozta, hogy az ipartestületi reform után felállílanul véget ért. A miniszter után Tonelli Sándor, tandó szervezet hatósági jogkört nem vindikálhat
téntek ilyen támadások ellenük.
Scitovszky Béla elnök kijelenti, hogy az el- a szegedi kamara főtitkára jelentkezett szólásra és magának és nem avatkozhatik bele az iparhatósálapkivágások bemutatása mellett igazolta, hogy
nökség sohasem pártoskodik, hanem lelkiisme- évek óta milyen rosszhiszemű agitáció folyik a mai gok feladatkörébe. A hangulat ilyen gyökeres megrete szerint jár el. Sértő kifejezésért a Ház kamarák ellen. Ehelyett célszerűbb volna a meg- változásának láttára Walkó miniszter kijelentette,
minden oldalán rendreutasítja a képviselőket. levő bajok igazi okait és ezek orvoslási módját hogy a további vitát nem látja szükségesnek, haMivel Esztergályos János egy képviselőt szamár- vizsgálni. Tonelli rámutatott beszédében, hogy nem Tonelli indítványához képest egy hattagú
programkészítő bizottságot küld ki. Ennek feladata
nak titulált... (ekkor Pikler valamit közbeszól, ezek között első helyen áll az ipartestületek re- lesz, hogy az ipartestületek reformjának és a közaz elnök öt is rendreutasítja) kénytelen volt a formja, mert ma az ipartestületek életképtelen in- ponti szervnek a tervezetét elkészítse, amely azonházszabály szigorú alkalmazásával töle a szót tézmények. Csak ha ez megtörtént, lehet beszélni ban nem lesz kézmüveskamara.
megvonni. Ezzel a további sértegetéseknek egy központi szerv felállításáról. Kívánatos volna
még a kamarai választások mielőbbi elrendelése,
Elfogadta a miniszter a titkári értekezletek rendakarta elejét venni. (Helyeslés a jobboldalon azonkívül pedig a miniszter elnöklete alatt a kaszeresítésére
vonatkozó javaslatot is és közölte,
és középen.)
marai titkári értekezletek rendszeresítése, amelyek hogy a néhány nap múlva már összehívandó titRublnek István: Visszautasítja azt a vádat, Szterényi minisztersége alatt szokásban voltak. kári értekezleten fogja letárgyalni az uj kamarai
mint hogyha az egységes párt soraiból gorom- Minthogy a kézmüveskamarai mozgalom vezetői választások elrendelését. Mindezek szerint tehát a
báskodnának és kijelenti, hogy az elnök ház- már kijelentették, hogy a cimről lemondanak, ter- sokat hangoztatott kézmüveskamara Ugye lekerül
szabályszerűen járt el, amikor Esztergályostól vezetüket pedig hajlandók revizió alá bocsátani, a napirendről, hogy általános ipari reformnak adazt indítványozta, hogy egy komoly és elfogad- jon helyet.
a szót megvonta.

Radics Olaszországba

Megoldották a k é z m ü v e s k a m a r a

Kengyelfutók és egyebek.

gyobb lett a számuk, csak mi vesztettük el az érzékünket a kiválogatásuknál. Ma sétaközben is
ugy siet, rohan az emberiség, mintha kergetnék,
vagy attól tartana, hogy lemarad valamiről. Hajtja
az élet irama, amely egyre erösebb, aszerint,
amennyi az érvényesülésre, a megélhetésre kényszerítő erő benne. Valamennyien kengyelfutók vagyunk, ezért nem vesszük észre azt, aki hivatalosan annak mondja magát. Az izmaink helyett pedig az idegeinket szedi ki apránkint az élet.
Az ingyen-publikumra se haragudjunk, hiszen
maholnap a lélegzetet is pénzért mérik s önzetlenül gyönyörködni valamiben csak a temetésre
járó öregasszonyok tudnak. Van néhány ilyen a
gombostűre fűzött gyűjteményemben, hosszasan el
tudom őket bámulni, talán irigykedem is, hogy
I mily végtelen az ő érdeklődésük és nagy az igénytelen boldogságuk I
Hazulról mindjárt ebéd után elindulnak, komoly
I feketében, a váratlan eseményt előre is megtisztelvén. Szigorú kritikusok, mert nekik sohasem sir
eléggé az özvegy, soha sincs elég koszorú.
— Hej, mikor a Dankó Pistát temették, az volt
az igazi I
Felebarátaim, ha néha a cerimoniával késedel.. meskedő papot láttok, ne keressetek földöntúli
!• okokat. A lelkipásztor arca azért árul el szórako? zottságot, mert érthetetlen okok folytán késik a
• gy ülekezetből Milka néni, vagy Babugyáné bekötött
• feje. Rosszindulatú népek nem tájékoztatták őket
[ a pontos időről, esetleg magáról az eseményről.
A lelkiatya ezért húzza a perceket és vár reménykedve. Meg kell, hogy jelenjenek, hiszen eddig
sem történt nélkülük semmi.

A napokban ejtőernyős ember produkálta magát
a Szent István-téren és ennek során panasz meítilt föl a rendezők ellen, akik az ingyen-publikum
elöl elzárták a térhez vezető utcákat. Némelyike
annyira ment buzgóságában, hogy az utca lakóit
sem engedte hazamenni. Tessék várni, amig véget
ér a mulatság.
Pedig ugy áll a bál, hogy az ujabb kor mutatványait egyre nehezebb zátí helyen tartani, hiszen
azok a levegőben játszódnak le. Arra pedig senkisem kényszeritheti az emberiséget, hogy földresütött szemmel haladjon az utján. A lóversenyeknek
is mindig nagy a beléptidijat mellőző közönsége,
amely még hozzá páholyban ül, mikor ellepi a
körtöltést. A repülőgépet sem zárt teremben mutatták be uj korában. A megcsodálói között legföljebb annyi volt a különbség, hDgy tribünről
nézték, vagy távolabbi területről.
A mi gyerekkoiunkban csak egyetlen ilyen közlátványosság adódott: a kengyelfutó. Időnkint megjelent egy irgalmatlanul fovány német, könnyű
trikót viselt, aztán a város valamelyik négyszögletű terét többször körülszaladta. Bejárt igy négy
vagy öt kilométert, erősen lihegett, a szájában pedig vizes szivacsdarabot tartott.
Azóta a sport terén sokkal különb rekordokat
értek el amatőrök és professzionisták, a kengyelfutó nekünk mégis a szenzációt jelentette, eseménytelen életünkben a látványosságot. (Honoráriuma
az volt, hogy tányérozott a kalapjával.)
— Ki van szedve a lábaikra, magyarázták a tapasztalt öregebbek.
Nem érlek ehhez a tudományhoz, az éjszaka
óráiban nem is nterek szakértőt felkölteni felvilágosításért s igy nyilván azzal a tudattal halok
meg, hogy a kengyelfutó lábizmait kioperálták,
másképen nem haladt előre a pályáján.
Ez a kenyérkereseti ág teljesen megszűnt, elképzelhetetlenül hosszú idő óta nem találkoztam ilyen
férfimről Tlo l/?\nnunn . - . . n r Y l n l . U r . r . . . nr>lrtrnl—iu— ,
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Bizodalmát többnyire megjutalmazza az ég, megjelennek Babugyáné és Milka néni, hála Istennek,
mondja, kezdhetem. Megvan az a fix pont, amire
szavaló, vagy szabad előadó, prédikátor a tekinkonzervatív
tétét
fix pontokat.
függeszteni
hajlamú
szokta.
és nem
Az ember
szívesen
az csereberéli
ilyesmikben
a

Zágrábból.

kérdését.

A jó nénék azok az emberséges lelkek, akik
minden halottat kikísérnek a temetőbe is. Mikor
elindul a háztól a menet, egyszerre eltűnnek, rövidebb utakon sietnek a külön villamoshoz, hogy
helyet biztosítsanak maguknak. Mert ha egyáltalában van érdekfeszítő abban, hogy hogyan viselkednek a családtagok a gyászszertartás idején,
egyenest-idegekbe vágó szenzáció az eljárások a
sirnál, mikor kedvesétől utolsó bucsut vesz
mindenki.
Ezért hatalmas az ő tapasztalatuk, széles a
skálájuk, rekeszekbe osztott a rokonszenvük és az
elismerésük. Szemükbe azok érnek a legtöbbet,
akik be akarnak ugrani a sirba, ámbátor az okszerű lélek óvatosan vigyáz rá, hogy ezt a szándékát lehetőleg akkor nyilvánítsa, amikor biztos
családi gyűrű veszi körül és tervét semmiképpen
sem tudja végrehajtani. A veszély azonban nem
3 lehet végzetes, hiszen a sírokat sosem ássák száz
5 méter mélyre.
s Azért nincs semmi baj. Milka néni és Babugyáné
tetté konvertálják a szándékot, vagy a szelid kísérletet is, igy adják tovább.
— Tulajdon két szememmel láttam.
Nincs bennük rosszindulat, gonoszság, csak a
lelki éleiük intenzivebb s a fantáziájuk forróbb.
Főleg Milka nénié, ha ugy fordult ennek a töké; letlen világnak a sora, hogy Babugyáné lemaradt
valamiről, vagy a Babugyánéé, ha Milka nénit
sodorta el a végzet az aktuális események szin; teréről.
— Jaj, lelkem, de sajnálhatja, hogy nem volt
? ott!
Az élet nem szereti beváltani a nagy Ígéreteket,
| a színesebb reménységeket, tele vagyunk kísérlettel,
| töredékkel, hamar tul is tesszük magunkat sok
t mindenen éppen azért, mert nem kényeztet a sors,
| — azonban sose tudunk annyira sajnálni valamit,
amiről lemaradtunk, mint Milka néni és Babugyáné.
Mi valamennyien amatőrök vagyunk, ők a művészek.

I
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A soproni főiskolások között szakadás állott be.

a még hátralevő két fórumon. A helyzet ma az,
hogy Széchenyi továbbra is védője Piroskáéinak.
nem enge- ; Ennek különböző magyarázatát adták egyes kö-

Budapest, november 7. (baját tudósítónk te, kijelentette, hogy semmiféle gyűlést
lefonjelentése) Tegnap már nyiltan hangoztat-1 délyez, egyik hallgató gyűlési ivet körözött ésrök. Dr. Széchenyi Istvánt a legutolsó napokban,
tehát a szolnoki eredményes védés után, az Ébták az ifjúság vezetői, hogy eddigi álláspontalá, mert redő Magyarok szegedi csoportjának alelnökévé
: azt kérte, hogy minél többen irják
jukat feladják, mert már megunták ezt az ő kieszközli a rektortól az engedélyt. Az ivet választották egyhangú lelkesedéssel. Igy ma az a
állapotot. Elhatározták, hogy ujabb gyűlést fog- tObb mint nyolcvanan alá is irták. A gyűlés helyzet,
i
hogy szombaton este Piroskáék védője is
nak tartani, amit be is jelenteitek a rektornak. fél 3 órakor meg is kezdődött és értesülésünk \meg fog jelenni a szegedi állomáson és meleg
A rekior, aki már hazaérkezett Budapestről, szerint olyan határozatiéi végződött, hogy az hangon fogja köszönteni Héjjas Ivánt, Gömbös
kijelentette, hogy nem engedélyez semmiféle egyetem vezetősége által elébük fektetett köte-Gyulát és társait, akik vasárnap — mint ismeregyűlést és közölte, hogy a kormánynak márlező nyilatkozatot aláírják, aki azonban ezt tes
; — fajvédőgyülést tartanak Szegeden. Egyesek
nincs tovább semmi szava, most már minden a nem teszi meg, kiléphet a soproni főiskola kö- ehhez a szombati fogadtatáshoz és üdvözléshez
messzemenő következtetéseket fűznek.
hallgatóktól függ. Annak dicírs, bogy a rektor I felékéből és el mehet tanulni máshova.
Az egyhangúan lelkes választás után

megtalál-

i ták azt a módot is, amellyel el lehet intézni a
hetvenmilliós ügyvédi honorárium kérdéséi is.

Froreich a vizsgálóbíró előtt még egyszer kijelentette,
hogy egyedül ölte meg Egyedi Artúrt.

Értesülésünk szerint csongrádi lelkes gazdák és
Piroskáékhoz közelállók a közeljövőben hetvenmilliós váltót fognak aláírni, amelyet azonnal átadnak a védőnek. Széchenyi — akinek már az
eljárás és a főtárgyalás folyamán is nagy kiadásai
voltak — az egvik szegedi banknál
leszámitol-

Budapest, november 7. (Saját tudósítónk te-apósát meg fogja gyilkolni. Erre Wippl inger
telefon jelentése.) Ma délelőtt Wipplinger vizsgálóvizsgálóbíró beletekint a hatalmas aktacsomóba,
bíró ismét magához hivatta Froreichet. Fro- majd felolvassa az orvosszakértők véleményét
tatja majd ezt a váltót és igy Piroskáéknak csak
reich teljen a megtört, beteges ember képét mumely szerint Egyedit nem egy ember ölte meg a kamatokat kell időről-időre fizetni és igy a
tatja. Feje reszket, lábai is remegnek. A és nem a torkát fojtogatták, hanem az orrát, védő is pénzhez jut
vizsgálóbírónak a mai kihallgatással az volt a száját nyomták. Lehetetlen ugyanis, hogy a 68
célja, hogy tisztázza, előre megfontolt szándék-éves Egyedinek fojtogatás közben ne tört volnaA terv ugy szól, hogy a hét vádlott csongrádi
barátainak Időnkint fogja törleszteni a hetvenmilkal ölte-e meg Froreich az apósát és hogy vol- el a nyeldeklője, amit pedig a boncolás alkalliót, vagy tavasz felé, márciusban, amikor már a
tak-e cinkostársat?
mával nem tapasztaltak.
kukoricából nagyobb mennyiségű pénzt lehet kiMindenekelőtt megkérdezte, hogy miért nem
Froreich kijelenti, hogy ő nem törődik az sajtolni, talán egyösszegben is vissza tudják majd
jelentette be magát az apósnak és miért tiltotta orvosok véleményévsl. Ismételten hangsúlyozza, fizetni az összeget a csongrádi ébredőknek, akik
meg a cselédségnek, hogy megérkezéséről Egye- hogy egyedül ő ölte meg apósát, mert felesé- egyszer már letettek kauciót Piroskáék szabadulása
dinek szóljanak. Froreich azt válaszolta, hogy gé', gyermekeit és őt durván sértegette és gya- érdekében. Igy ujabb komplikáció ebben a kérmikor megérkezett rögtön hallotta, hogy apósa lázta. A vizsgálóbíró azon kérdésére, hogy miért désben nem fog felmerülni. Széchenyi dr.-t az
ébredők magas állással tisztelték meg a szolnoki
beteg és attól tartott, hogy ha megtudja, hogy iilioita meg a cselédségnek, hogy ha apósa éjmunka után.
megérkezett, azonnal kiutasítja.
jel csenget, ne menjenek be hozzá, <zt felelte,
A vizsgálóbíró ezután azt kérdezte, hogy mi- hogy a szobalány panaszkodott, mett Egyedi
ről beszélt Vucknéval az előző napon. Froreich
éjjel- nappal foíyton bjcsengeíte magához és nem
kijelentette, hogy teljesen közömbös dolgokról hagyta nyugodni. Ő az apósával nyugodtan 15 millió szavazatot kapott Coolidge.
beszélgettek és teljesen alaptalan az a gyanúsí- akart tanácskozni, mert arra már régen készült Newyork, november 7. A legutóbbi választási
tás, mintha Vuckné előzőleg tudott volna a és nem akar'a, hogy zavarják. Froreichet ki- eredmények szerint Coolidge 379 elektor-szavagyilkosságról, mert arról rajta kivűl senki sem hallgatása után a vizsgálóbíró visszavezettette a zatot kapott, ezenkívül kilátása van még nyolc
tudott, sőt azt még maga sem tudta előre, hogy fogházba.
szavazatra. Coolidge együttesen mintegy tizenötmillió, Dawis pedig nyolc és félmillió szavazatot kapott.

Kosztka

vallomása felesége ellen.

Budapest, november 7. Kosztka Istvánné a

sőt az asszony egy izben
redesnek :

napokban visszavonta a férjét mentő vallomását
és olyan adatokat szolgáltatott a bünügyi hatóságoknak, amelyek nem a legkedvezőbb szinben
tüntetik fel Kosztka Istvánt. Ujabb vallomásában
különösen azt domborította ki, hogy igen szerencsétlen házaséletet élt férjével és ezért még jóval
férje gyilkossága előtt elhatározta, hogy nem tér
hozzá vissza és törvényesen is elválik tőle. Kosztka
István természetesen tudomást szerzett felesége
vallomásáról és dr. Koritsánszky József vizsgálóbíró előtt, aki a legnagyobb részletességgel folytatja a vizsgálatot Valérián Zsigmond alezredes
meggyilkolása ügyében, most már minden kímélet nélkül föltárja annak a gyöngéd viszonynak
minden intimitását, amely az alezredest Kosztka
Istvánnéhoz fűzte.
Napokon át tartó kihallgatása során Kosztka
István megrázó részleteket mondott jegyzőkönyvbe
feldúlt családi életéről. A végzetes következményeket maga után vonó telefonbeszélgetés, amelyet felesége Valériánnal folytatott, vallomása sze- ,
rint közel félórán át tartott és ennek során Kosztka i
saját füleive! hallotta felesége és az alezredes ;
szerelmi vallomását. Terveket szőttek, vitatkoztak,

ezt mondotta az alez-

A Ruhr-megsi állás eredménye.

— Ne kínozzon, mert itt a morfium az éjjeli
Páris, november 7. Herriott miniszterelnök
szekrényemen, mindjárt kiiszom I
.
' elnökletével tegnap tartott értekezlethez a Malin
A beszélgetésből Kosztka azt is megtudta, hogy ( a következő észrevételeket f ű z i :
a szerelmeseknek már régebb idő óta titkos talál- j
— A Ruhr-megszállás eredmérfye különböző-

kozóhelyűk van.

kép mutatkozik aszerint, ahogyan a számítást

ki A^an^lc iobbám
alkalmazottak, szobalányok és nevelőnők. Egyik-

1 felá,1Í, U
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másik súlyosan kompromittálóan vallott Kosztka
felesége ellen.
A napokban hosszan tárgyalt dr. Kelemen Kornél, Kosztka István védője dr. Polónyi Dezsővel,
Kosztkáné jogi képviselőjével arról, hogy miként
bonyolítsák le Kosztkáék válópörét. Mindketten
válni akarnak, de előbb rendezni akarják a vagyonjogi kérdéseket és azt is, hogy ki legyen a
válóperben a felperes.

e,osz ás
A

'

á c s á n a k a kérdését
szakértői tervezet szerint

Németországból ^mintegy

34_

milliárd

arany

márka várható. Ezen összegből Belgiumot 8 •/„
tehát 2720 millió
aranymárka illetné meg,
amelyből 2 milliárdot már kapott. Minthogy
Belgium részét már kifizették, a többi hatalmak résiarányát megfelelően kell felemelni.
Anglia azonban most azt javasolja, hogy Belgiumnak meg kell fizetni a Franciaországgal,

Kosztkát egyébként hetenként többször meg- > f" 8 1 !?™ 1 Í L " ^ " F 1 ' , Államokkal szemben
látogatja a fogházban kis fia és rokonsága, vala- í fennálló háborús tartozásait. Ez az összeg
mint barátai is. A vizsgálóbíró még ebben a hónapban befejezi a vizsgálatot és azután megküldi
az iratokat az ügyészségnek a vádinditvány megszerkesztése céljából.

I nagyon nagy és éppen ezért
; lemondani,
*
—
:

jó

volna

feléről

Küszöbön a japán-orosz megegyezés.

London, november 7. Tokiéi jelentés szerint
i? a japán és Szovjet-Oroszország között folytatolt
? tárgyalások megegyezés küszöbén
állanak.
Bonyodalmak » hetvenmillió ügyvédi honorárium körül.
| Karaban szovjet-delegátus JapánHak egész sor
Szeged, november 7. (Saját tudósítónktól.) Szep- a monstre bünpör csupán az újév első hónapjai- l koncessziót helyezett kilátásba Sachalin-sziget
ban kerülhet fölebbviteli főtárgyalásra.
« orosz részében. A koncessziók petróleumtember 17-én kezdték meg a csongrádi bomba-

Piroskáék véxlője -

merénylet főtárgyalását és különböző változatos
izgalmak és egyes furcsa jelenségek után Fuchs
tanácselnök í*'z nappal később hirdette ki azt a
teljesen felmentő Ítéletet, amellyel nemcsak a
napilapok, a parlament és az egész nyilvánosság
foglalkozott, hanem amiről napokig tárgyalt az
európai sajtó. Azóta elhangzottak különböző erélyes hangú nyilatkozatok; illetékes faktorok kijelentése szerint egyrészt felügyeleti vizsgálatot indított az igazságügyminiszter, másrészt a legnagyobb
titokban és csöndben állítólag ujabb nyomozást
rendeznek Csongrádon. Mindezekről az eseményekről illetékes faktorok nem kívánják informálni
a nyilvánosságot.
A csongrádi bombamerénylet aktái pedig nemrégiben már átkerültek a budapesti táblára és a
hatalmas iktatóban, vagy irattárban várja, hogy
kijelöljék referensét és annak munkája után kitűzzék a feleub.
főtárgyalást. Miután ez az ügy
nem „foglyos"
ami annyit jelent, hogy a vádlottak mind szabadlábon vannak, a «ígi szokásokhoz hiven hónapoknak kell eltelni addig, amig
ismét kézbe veszik azokat. Igy előreláthatólag ez

ébredő alelnök.

Mig igy lassan hukódik előre az ügy a nyilvábányákra, halászatra és erdőkiirlásra vonatkoznosság háta mögött, addig máshol érdekes dolgok
nak és ötven évre szólnak.
történtek Igy elsősorban mindjárt a felmentő itélet i
után már-már ugy látszott, hogy dr. Széchenyi \
£ t v á n ügyvéd - akinek neve éppen a szolnoki ó
_ p o s t a S á n d o r v i l á g b a j n o k o t n e m enged-
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voltak egyes meglepetést keltő

é

kérdése,
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" k be Kolozsvárra.

és meg- ^ bukaresti

Kisvárról

Comitetul Central

nagv

jelentik? A

meglepetésre

jegyzése.
nem fogja tovább Ulain Ferenc ; vétót emelt az ellen a terv ellen, hogy Posta Sánmellett vedem a terhelteket es mar a Tablan sem dorit a kardvívás olimpiai világbajnokát a vívdfog megjelenni a védőt emelvényen A Szeged \ akadémia keretében szerepeltessék Erdélyben Az
munkatársának biztos helyről nyert információja S Ellenzék ezzel kapcsolatban a következőket irja:
szerint ez a krízis azér ál o t elo
mert a terhelCentral tiltó rendelkezésének okait
A Comitetul

tek mm akarták nem tudták megfizetni Széchenyi-

i
i
,
.
I

nek sem azt a 70 mdliot, amit a szolnoki törm _
i S S t i ±
összeget, amelyben
— a hirek szerint — a védő
és az összes vádlott még a főtárgyalás előtt megállapodott.
Ez a válság azonban hosszú, meddő iárgyalások
után egyszerre mégis elsimult. Informátorunk kijelentése szerint illetékes körök megtalálták azt a
módot, amellyel rábírták dr. Széchenyit arra, hogy
továbbra is eredményesen lássa ei a védői tisztet

n e m i s m e r j ü k > c s a k a z t a {ény{
moruan>

Posta

Sánűor

konstatáljuk sző-

r{em j ö h e t

J
el Ko.ozs-

? r a Mi u ^ képzeljük hogy a íiözponti bizottság boldogan engedte volna haza a párisi olimpiás bármely más bajnokát, csak éppen Posta
Sándort nem látja szívesen, pedig ő erdélyi eredetű, sói családja egy része ma is itt éi Kolozsvárott. Az intézkedés mögött lehetetlen nem látni a
politikát, csak az érthetetlen, hogy micsoda politika vezette a bizottságot, hiszen Posta lejövetele
a világon senkinek sem ártana.
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Briliáns Ékszer,
Ezüst evőszer

1924 november 4.

Az orvosszakértő megvádolta a rendőrorvost
Karácsonyi ügyész bántalmazásának biinpörében.

6—12—24 személyre,

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

cigaretta-szelencék
kedvező árban

részletfizetésre is
fischer Testvérek
6rás é k s z e r é s z n é l

Szeged,
Kárász-utca

Budapest, november 7. A btintetőíörvényszék az arcon levő viraláömléseket meg cem említi.
Schadi-tanácsa ma reggel fél 10 órakor folyA szünet után dr. Minich professzor tertatta Karácsonyi Bálint kir. ügyész bántalma- jesztette elő véleményét. Határozottan kijelenti,
zási ügyének tárgyalását.
hogy Karácsonyi nem volt részeg és hogy KaráAz első fanu, akit a biróság kihallgatott, csonyi bizonyára ismerte a rendőrség viselkeözv. Száraz Jánosné* volt. A tanú elmondja, dését és ezért küldte el magától a Józsi pinhogy nagy lármára ébredt fel, amire az ablak- cért. Lehetetlennek tartja a rendőrorvos állítához szaladt és a hajnali szürkületben is tisz- sait és Karácsonyinak hisz. Azon kijelentésére,
tán látta, hogy egy fiatalemberrel két ember hogy a rendőrorvos csúnya hibákat követett el,
dulakodik és az egyik, akin rendőri egyenruha a hallgatóság közül felkiált valaki:
volt, ütlegeli.
— Ugy van!
Schadi tanácselnök ezután felolvastatja BaErre aztán sz egész tárgyalóterem hangos
logh Mátyás és Sztojka Árpád bérkocsisok val- nevetésre faksd. Ezután az ügyész és ,a rendőrlomását, amelyben mindkettő egyetemben azt orvos intéznek kérdéseket Minichhez, aki toállitja, hogy Karácsonyi ügyész e őállitása alatt vábbra is a rendőrorvos eljárását kifogásolja.
értelmesen viselkedett és a nagyfokú ittasság- Erre a rendörorvos védője felszólítja Münichet,
nak irég csak nyoma sem látszott rajta.
hogy most ne orvosi dolgokról polemizáljon,
Következik Kátonyi Ferenc rendőrfelűgyelő- hanem feleljen a feltett kérdésekre.
helyettes kihallgatása.
Münlch azonban azt mondja:
Elnök: Észre vette-e az ügyész uron, hogy
— „Az ügyvéd ur nem fog engem zavarba
nagymértékben ittas lett volna?
hozni."
(Erre ismét kitör a nevetés, söt hanTanú: A szesz szagát éreztem raj'a és határozottan- emlékszem, hogy tántorogva ment. goiaa tapsolnak is. Álalábtn tz egész hallgaDr. Tóth Vince rendőrfogslmazó tanúvallo- tóság Karácsonyi mellett van.)
A védő: Hogyan lehetséges az, hogyha egy.
másában azt allitj?, hogy a kihsligatáson az
józan
ember haza akar menni, előbb Odisieusí
ügyész arcin meglátszott, hogy ivott. Az orvosi
jáístik ?
vélemény elölt nem akarta öt kihallgatni.
Minich: Ha az ügyvéd ur nem ért az orvosi
Munkácsy detektivfelűgyelő is azt vallja,
hogy reggel, amikor az ügyésszel beszélgetett, do'gokhoz, miért ad fel ilyen kérdéseket?
Erre az ügyvéd ait feleli, hogy jó, hát maaz alkohol szagát érezte és véresen hata akart
gyarul fog kérdezni: Miért kel egy józan somenni.
Száraz Árpád benlesmesier is azt vallja, ros ügyésznek a Nefelejcs-utcában megállni és
nyiltan dámákkal tírsalogni.
hegy az ügyési résieg volt.
Az elnök erre nem enged Jelelni. Több kérEzu!án Gundhardt rendőrorvos orvosi véle- .
ményét ismételtetik el, Minich Károly orvos- - dés következik még ezután, amire az elnök
szakértő jelenlétében. Minich szakértő az or-| ugyarcsik megtiltja a választ. A védő emiatt
vosi véleményt nem tartja megbízhatónak, mert i semmiségi panaszt jelent be.
i
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Kass-Kávéházban
1 kávé vagy tea vajjal BLf
vagy mézzel
. . .

g ö

ö

ö

\ktojísTt a v o j M K 1 0 . 0 0 0
Rilfihely-átvétel 1
Értciitem a n. é. közönséget, hogy a Sxvalon és Kucsesléle Üzemel Átvettem ós kibővítve a lakatosszakma
mfnden ágára, a n. é. közönség b. figyelmébe ajánlom Készülnek
mindenféle oszlaltUzhelyek, Ustházak, dobk á l y h á k , bármilyen eszterpamunkák, motorJavítások, lorfill gépalkatrészek és minden
eltörött fémtárgy autogénliegesztése (forrasztás) sznvutosság mellett.
ü 'I
Kiváló tisztelettel

HIÜLLER

SÁNDOR

lakatosmester, Margit-utca 1. szám. 601

Ékszer és órajavitó műhely
I t n K I S Z i n V

n n m e
Kossuth Lajos-sugárut
aranyat ezüstöt és régi
pénzt a legmagasabb áron veszek.
708

21. «z. Tírt

V i l l a m o s

csi99ár»£)k

y

őszi újdonságok óriási választékban

megérkeztek.
legjutányosabb

árakon,

kedvező r é s z l e t f i z e t é s i fellételek
mellett is
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Fonyó Soma

világítási üzletében, KÖLCSEY-UTCA 4. SZÁM.

Szabolcsi valogatott
étkezési burgonyát
szál itok

waggontételben

Szeged

vasútra

kg -ként IIOO koronáértg

OI»C. j ó z s e r

Szeged, Rudolf-tér 14. yzám. Telefon 888.

Szombat. Róm, *ai. es protestam Gotifr. Paulay szinrehozta Madách remekét és nek>
oZkH /
pk. Qöt. kai. Sz. Mihály. Nap kel 6 osztotta Lucifer szerepét. Azontúl aratás volt
óru 55 perckor, nyugszik 4 óra 32 perckor.
minden uj alkotása. Nevezete?, hogy a véglaóprognózis: Változékony, hűvös és túlnyomóan
telenül korrekt, magára, emberi méltóságára
száraz idő várható.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10— l-ig, d. u. 4—7-ig. és tisztaságára kényes Gyenes László a legMuzeum nyitva d. e. 10—
l-ig
szívesebben a nagystílű intrikusokat játszotta,
Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1. emetst) nyitva
Lucifert és Mefisztó*, Shylockot és IIL Richárdélelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig.
A színházi előadás este fél 8, a mozi eióadAsok 7 dot, Jágót és Biberachot. Csak lassankint tért

át a maga jellemével kongruensebb alikok
ábrázolására. Da bírmit adott: önmagát adta,
a spiritiszta magyarságot, az éles és mélybeha'ó intellektust, az örökké éber, magát ellenőrző tudnot. Olykor-olykor elaapta az indulat,
mint Szigligeti Ogány-ában, isikor duhajul
énekelte, hogy: „Vagyok olyan legény, mint
te", vagy Girdonyi klasszikm Bcr-ában, Eaely^
— A Kúria és Márffy elfogultsági kifogásai, j nek az ö Baracs Imréje és Alazrghy Irma,
Budapestről jelentik: Ismeretes, hogy a bombaLigeti Juliska, Rózsahegyi nagyszerűen összemerényletek fővádiottja, Márffy József, elfogultsági I
hangolt
együttse adta meg a díszt és formát.
kifogást emelt az egész budapesti büntetőtörvény- j
és 9 órakor Kezdtetnek.

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak :
Frankó Andor Kálvária-utca 17 (telefon 225), Leinzinger
Gyula Széchenyi-tér (telefon 352), Mocsáry S. Kállay
Albert-utca (Hid-utca) (telefon 391), Nindl János PetőfiSándor-3Ugárut 41 (telefon 77'), Moldvány Lajos Újszeged (teleton 846), Török Márton Csongrádi-sugárut
'telefon 364).

szék ellen s azt a kérelmet terjesztette a Kúria j
— A kocsigyártók ünnepe. A szegedi kocsielé, hogy ügyében valamelyik vidóki bíróságot de- j gyártók csütörtökön ünnepséget tartottak védőlegálja, mert nem bízik abban, hogy a budapesti
szentjüknek, Lénárdnak a tiszteletére. Reggel a
biróság elfogulatlanul Ítélkezhetnék fölötte. Közöl- ! szakosztály tagjai misét hallgattak a belvárosi
tük annak idején, hogy a legfelsőbb biróság ezt a {templomban, este pedig társasvacsouára gyűltek
bíráskodási kérelmet elutasította. A Kúria határo- , össze az ipartestület székházában. A vacsorán
zatának megokolása most vált nyilvánossá. Kiemeli | megjelent a polgármester és Móra Feranc múzeuma Kúria, hogy a független biróság ítélkezése a }igazgató is, aki a kocsigyárosok kérésére régi írátörvény és a lelkiismeret által korlátolt birói tevé- sokból felfedezte, hogy Lénárd a kocsigyártók védőkenység és a felmerült ténybeli adatok és bizonyí- szentje. A vacsorán elhatározták a kocsigyárosok,
tékok szabad mérlegelésének eredménye, amelyet
hogy egy ablakot adományoznak a fogadalmi temnyomós tárgyi bizonyítékok nélkül még csak nem plom számára és azonnal meg is kezdték a gyűjis valószínűsített általános kijelentésekkel a részre- tést, amelynek eredménye meghaladta a hatmillió
hajlás és elfogultság gyanújával illetni nem szabad. koronát.
Márffy József meg sem jelölte kérvényében a bün— Női kormányzót választott az Unió egyik
tetőtörvényszéknek azokat a biráit, akik ellen ki- állama. Newyorkból jelentik: Özvegy Taylorné,
fogása van, csak annyit közölt, hogy a törvényszék
akit 10.000 szónyi többséggel Wyoming kormányegyes tagjai a hírlapokban ellene és terhelt társai
zójává választottak, kijelentette, hogy nincs politiellen célzatos beállítású cikkeket irnak, illetve
kai becsvágya és nem kiván egyebet, minthogy
iratnak vagy sugalmaznak, de nem tudott ilyen
végrehajtsa férjének, a volt kormányzónak politihirlapi cikkekre egyáltalán hivatkozni. Arra sem
káját, aki egy hónappal ezelőtt halt meg. Taylorné
jelölt meg egyetlen ténybeli adatot sem, hogy a 40 éves és három gyermeke van.

rendőrség részéről kik és melyik törvényszéki bírákat és milyen módon törekszenek befolyásolni.
Márffyék idevonatkozó átlitásai tehát csupán alaptalan gyanúsítások szinében tűnnek fel és mint
ilyenek, nem szolgálnak indokul arra, hogy a
bombamerényletek ügyében az iUetékes büntetőtörvényszék helyett más biróság küldessék ki.
— Gytne* László pénteken délben meghalt. Budapestről jelentik: Gyenes László, a
Nemzeti Szinbáz örökös tagj*, a Színművészeti
Akadéirit piofesszora pénteken délben meghalt.
Első nagy sikerét 1883-ban aratta, mikor

g? » n ? p
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— Aradi csendélet. Aradról jelen'ik: Popescu
pénzögyigazgató falragaszokon közölte az adójukkal hátralékos kereskedők névsorát, bejelentvén, hogy valamennyiüknél foglaltat és átadják
őket 8z adó nemfizetése miatt a közmegvetésnek. Az aradi kereskedők erre hitelrontásért
bepörölték a pénzügyigazgatót és mig pürükben
döntés történik, addig is kiplakátirozták mindazoknak az állami tisztviselőknek a névsorát,
akik viszont a kereskedőknél fennálló tartozáJOÜO
eui
sukat netn egyen'iteiték ki.
W s WWWWWWI WWWli WWttl*
eljegyzés. Mitlasovszky Piroska és dr Pártos IWWMWl
Pál jegyesek. (Minden külön ér'esiiés helyett.)
— Nem tanultak meg románul . . . Szatmárról je— Tífuszjárvány a Bánátban. Szabadkáról lentik : Pénteken megérkezett a városhoz a prefektus
jelentik: Néhány nappal ezelőtt tífuszjárvány ütött rendelete, amely szerin; 58 tisztviselőt el kell bocsátani.
ki Becskereken. Vasárnap tizenkét megbetegedést A tanács összes magyar tagjait és minden magyar
jelentettek be. A környékbeli városokban még dü- tisztviselőt elbocsátottak. Az indokolás az, hogy nem
höng a járvány. Módoson harminc tifuszmegbete- tanulták meg a román nyelvet, noha a legtöbben sikevizsgáztak és egyesek közülök tökéletesen tudgedés történt. A hatóságok megtették a járvány resen
nak románul. A rendelet leírhatatlan megdöbbenést
leküzdésére szükséges intézkedéseket.
keltett.
Legszebb n ő i , férfi fehérnemüeket gyári
Iskolakötények, tornanadrágok Soós L.-nál.
árban készit Soós Lajos, Oroszlán-utca 2. isz
— Az emigránsok pőrének elhalasztását

karácsonyi ajándékkönyve,

amelyet minden előfizetőnk megkap teljesen díjtalanul,
a tömérdek hasznos tudnivalón kivül közli

teljes

a

— Női erkölcsrendészeti detektívek Konstantinápolyban. Konstantinápolyból jelentik: A rendőrigazgatóság egy csoport női detektívet megbízott azzal,
hogy őrködjék a közönség erkölcsei fölött és különösen a lányok és asszonyok viselkedése fölött.

KAvét, teát. cacaot, rumot, cognacot
és cukorkákat legju ányosabban vásárolhat
Kotányi János szegedi fiókjában, Kárász-u. 5. m

ftéri sz ügyészség. Budapestről jelentik: A kir.
ügyészség tegnap azt az indítványt terjesztette
a büntetőtörvényszék elé, hogy halasszák el
az emigránspöiök főtárgyalását. A kir. ügyészség részletesen meg is indokolta ezen kérelmét,
még pedig azzal, hogy csak most jutott tudomására az ügyészségnek, misierirtt rendkívül
sok olyan nyomtatvány található a Nemzeti
Muzeumban, amelyeknek az ismerete fe té lenül
szükséges, hogy az emigránsok bűncselekményen kellően el tudják biráini.

— Uj kórházi főorvos. A főispán dr. Kovács Kálmánt közkórházi főorvossá nevezte ki és a belgyógyászati osztály vezetésével bízta meg. Az uj főorvos a
nyugalomba vosult dr. Rusz Gusztáv utóda a közkórhá? ban.
Helyszűke miatt minden elfogadható áron részletre
B r e l d e r k a p h a t ó Kamenbert, Romadour, I. Emenis elad olajfestményeket Engel Lajos mükereskedése. 100 thali, Csemegevaj, Halkonzerv.
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A szegedi zsidó hitközség értesiti tagjait,
hogy az 1925. évi kultuszadó kivetésekre vonatkozó javaslatok november hó 9 étől 16-ikáig
bezárólag a hitk. irodában közszemlére vannak
kitéve. Minden adózónak joga van nemcsak saját
adójára, hanem minden adótételre észrevételeit
november 9—16-ig a hi k. i.ódában irísban
benyújtani.
— Ötvenkétemeletes egyetem. Newyorkból
jelentik: Pittsburg városa elhatározta, hogy egyetemet alapit és a különböző fakultások elhelyezésére 52 emeletes felhőkarcolót fog épiteni.
Orvosi b o n c k ö p e n y e k gyári áron Soósnál.

Nagyértékfi művészi
eseménye volt
tegnap a Korzó Mozinak. Bemutatta Conrad
Veidt és Emil Jannings ez idei első filmjét:
„Asszony a lejtőn" pazar szépségű drámáját.
Conrad Veidt most is bámulatra és csodálatra
ragad a a publikumot nagyszerű egyéni alakításával. Emil Jannings, a kitűnő emberábrázoló,
jóizü játékával nem egyszer mosolyogtatta meg
a nézőket. A kivé ló
műsort egy rendkívül
mulatságos burleszk, a „Száguldó veréb" vezette
be, mely kacagtató jeleneteivel állandó derültségben tartotta a közönséget.
Megérkeztek a legújabb kész r.ői és leányátmeneti és téli feabá'ok. Mérték szerint is legszebb kivitelben legolcsóbb árban készíttetnek.
Remény iné divatíruháza, főposta mellett.
,5g

naptárat

IS.

MMMWWNWMMUb.

— Két heti munkát három nap alatt kiván a
statisztikai hivatal A központi statisztikai hivatal
pénteken leirt a város tanácsához és leiratában azt a
parancsszerü kívánságát tolmácsolta, hogy a város
november 10-ikéig állítsa össze és terjessze föl hozzá
a szegedi termőföldek pontos termésstatisztikáját. A
kívánság végrehajtása az előljárósági ügyosztályhoz
tartozik, ahol azonban teljes lehetetlenségnek tartják a
bonyolult kimutatás három nap alatt való elkészítését.
A statisztika összeállításához legalább két heti munka
szükséges.

Műiparl uri- és hálószoba
Spizer, Margit-u. 12.

olcsón eladó,
423

Bretdernél kapható Kamenbert, Romadour, I. Ementháli, Csemegevaj, Halkonzerv.
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— Egy postásaltiszt megtámadta társát és azután öngyilkos akart lenni. Budapestről jelentik: Ma
reggel a főpostának Városház-utcai kapujában szolgálatot teljesítő Gór József postaaltisztet megtámadta Imre
György nevü hivatal;ársa. Gór önvédelemből előrántotta revolverét, mire Imre futásnak eredt. Futás közben eldobott magától egy kis forgópisztolyt. Gór rendőrnek jelentette az esetet, mire a rendőr fela-ent a
szolgálati szobába, ahol egy postaigazgatóságnak címzett levelet találtak, melyben Imre bejelenti, hogy öngyilkosságot fog elkövetni. Imrét meg is talá'ták a rendőrök a Vadász-utca 34. számú ház 11. emeleti 18. számú
szobájában. Mikor Imre látta, hogy a rendőrös elő
akarják állítani, agyon akarta magát lőni. A rendőrök
azonban megakadályozták az öngyilkosság elkövetésében s a főkapitányságon őrizetbs vették és megindították ellene a vizsgálatot.

—

Harminc méter

magasból lezuhant és

szörnyethalt egy 17 éves fiu. Ma délután Budapesten a Vörösvári-ut 13. sz. telken emelkedő, mintegy
30 méter magas sziklára felmászott Ntckmann
József 17 éves villamos sin váltó fiu. A magasban
elvesztette egyensúlyát és lezuhant. Mire észrevették és a mentőket hívhatták volna, a szerencsétlen fiu meghalt.

— Az agárdi gyilkosság. Budapestről jelentik: Ma reggel 9 órakor már zsúfolásig
megtelt a székesfehérvári törvényszék nagy
Legfinomabb női és férfi fehérnemüeket ízlésesen,
713
tárgyalóterme, amelyben az agárdi rablógyilkosSzéna és szalma bármily mennyiségben olcsón készit Csonka, Iskola-utca 29.
ság ügyét tárgyalják. Több jelentéktelen tanú kaphitó Szenesi Ferenc Damjanich-utcai szénaVilághírű Schroll-siffonoV, papi nl>pedőcreután egy gyászba öltözött idősebb as zony lép telepén.
758 tonok Soós Lajosnál, Oroszlán-utca 2.
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a terembe, Vajas Jánosné, a vádlott felesége.
Nem kiván vallomást tenni és már megy is ki
az ajtó felé. Felhősi János, a vádlott veje a
következő tanu. Huzamos ideje haragban van
naponta délelőtt 10 órától kezdve
apósával, aki a gyilkosság után azt mondotta
neki, hogy Győrbe megy egy szalámigyárba
dolgozni, ehelyett, mint ismeretes, Romániába
szökött. Az elnök ugy intézkedik, hogy holnapra
1 vi'sVi vagy debreceni vagy tojásétel
r
1 db. sóskifli vagy kenyér
pohár sör
okvetlenül el kell jönnie Vajas lányának is.
756
Özvegy Major Jánosné tanú elmondja, hogy
í O Ó O O
Kőbányai Polgári Serfőző R.-T.
l U i P y u f i
Idénysöre csapon.
egy izben Herceg József a következő üzenettel
külde őt Vajashoz: ,Már napok óta készülünk
F é n y ű z é s i
a d ó
nin^s.
az utazásra és mí'g mindig le naradunk. Üzend
1
meg végre, hogy mikor megyünk már." Herceg
a tanácselnök kérdésére ezt az üzenetet ugy
magyarázza, hogy Vajassal együtt Romániába
akartak utazni s erre vonatkozis az üzenet. Az
elnök ezután szüne'et rendel el.
Telefon 11-85.
Telefon 11-85.
A régi békevilág jut eszünkbe, amint lát- H l
IH
juk ÍZ Iskola-utca 14. szám < lat most megNovember 8. és 9-én, szombaton és vasárnap:
jelent uj cégtáblát: Fodor István Részletáruház.
H
l
— A bözkórház költségvetése. A kórházi bizott-

KIS-KASS ÉTTEREMBEN
TIZ ÓRAI ZÓNA REGGELI

K

liter 1922-es asztali bor utcai kimérésre is IC 16.000

•8

ság pénteken délután ülést tartott a polgármester elnökletével és a közkórház költségvetésével foglalkozott. A közkórház jövő évi költségvetése kettő és
negyedmilliárd korona és igy a napi eyógydij január
elsejétől kezdve 45.330 korona lesz.

Felkérem azt a fekete télikabátos urat, aki
csütörtökön este, szinház után, kabátja belső

o

r

z

tg Budapestet megelőzően.
Hl
Hl
Hl
*

zsebében egypár sötét bírna női bőrkesztyűt talált, • 8

H(
Hl
A hölgyek széles k ö r b e n örömmel fogják H l
bizonyára fogadni azt a hirt, hogy az előnyösen H l
ismert és jó hírnévnek örvendő Seelenfreund- Hl
kézimunka üzlet fokozottabban felújítja üzletében Hl
a kézimunka és fehérnemű himzéses vállalását.
Régen a köztudatban él, hogy a cég a leg- H l
modernebb fehérneműk kidolgozására kiváló H l
munkaerőkkel rendelkezik és megrendeléseit Hl
jutányos árban és gyorsan iudja szállítani.

szíveskedjék azt eljuttatni a Szeged szerkesztőségébe.
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ó

M

o
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i

A z idény legnagyobb szenzációja, fc

Csak 16 éven felülieknek!

Conrad Veidt * Emil Jannings
parádés
filmje:

Asszony a lejtőn (Nju).

Azonkívül:

L i l i o m , a száguldó

veréb.

Nagy dráma
7 fe vonásban.
Amerikai burleszk
2 felvonásban.

Előadások kezdete: Hétköznap 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 írakor
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m
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A SZEGED karácsonyi

1924 november 8.

ajándékkönyve

ff

g g t ó k * *

több mint tízezer példányban jelenik meg
és országszerte olvasni fogják.

Hirdetései a legjobb sikerrel biztatnak.
Megrendelhetők

a kiadóhivatalban

Deák

Ferenc-ulca 2.

A szinház heti műsora.
Szombat délután, ifjúsági előadásul: Fösvény, vigjáték.
— Este: Szibil, operett. A-bérlet 12. sz.
Vasárnap délután : Árvácska, operett. — Este : Szibil,
operett. B-bérlet 14. sz.

— Egy oroszlán borzalmasan szétmarcan* Balázs Árpád, a legnépszerűbb magyar dalgolt egy angol természettudóst. Londonból költő 22-én, szombaton este fél 8 órakor a TiszáBukarest, november 7. Az osztrák-román jelentik: Wattenville, az ismert nevü természetértekezletre kiküldőit román delegáció tagjai búvár és vadász, aki lányának kíséretében Uganda ban tartja magyar nótaestjét Károlyi Árpád és
teljes zenekarának kíséretével. A magyar dal legma utaznak el Bicsba, hogy a két ország kö- Kongó vidékén a berni muzeum megbízásából kiválóbb előadója és poétája mindenütt zsúfolt
zötti függő kérdések szabályozása tekintetében fehér orvszarvura vadászott, súlyos szerencsétlen- terem előtt, ünnepeltetések közepette tartja gyöség áldozata 'ett. Egy oroszlán megtámadta és nyörű nótaestjeit. Jegyeket 15—50 ezer koronáig
megkezdjék a t»nác?<cozásokat.
rettenetesen szétmarcangolta. Harminc óra hosszatKorzó és Belvárosi Mozi árusítja.
tartó szenvedés után elhunyt. Lánya egyedül van
* Telmányi hegedüestje, az előjelekből ítélve,
— Egy ittas ember garázdálkodása Rókuson. a benszülöttek között.
Tegnap az éjszakai órákban egy egészen ittas ember
az első sikeres hangversenye lesz a szezonnak. A
párját ritkító garázdálkodást rendezett házában, ugy
világhírű müvész, aki tengerentúl aratta babérait,
Bőrbutor és mindennemű kárpitosmunkát
hogy mostoha fiának éjjeli hiányos öltözékében kellett
örömest jön Szegedre és a legszebb műsort állíkészit,
javit
Winter,
Szeged,
Oaztrovszky-u.
3
rendőrért futnia, nehogy a garázdálkodásnak súlyosabb
totta össze. A hangverseny 18 án lesz a Tiszában.
következményei legyenek. Az éjjeli órákban ugyanis
Cigarettázik Ö n ? Sodorjon Janina papirt! Jegyek a moziknál. (Harmónia.)
Piusenwein Ferenc gazdálkodó teljesen ittas állapotban

Osztrák-román

tanácskozások.

tért haza a rókusi feketeföldeken lévő lakására. A lakásban azonnal garázdálkodni kezdett, feldúlta először a
szobákat, betötte az ablakokat, majd szidalmazni kezdte
leírhatatlan szavakkal a már pihenni tért feleségét. A
hangos szidalmakra Fausenwein mostoha fia anyjának
védelmére kelt, mire az ittas ember tettlegességre vetemedett. Fausenwein ezután hirtelen kést ragadott és
mostoha fiának akart rontani. A fiu erre székkel védekezett, majd hirtelen kiszaladt hiányos éjjeli öltözékében az utcára. Az ittas ember utána támolygott, majd
a teljesen sötét éjszakába revolveréből egy lövést
adott le. A fiu a rókusi állomási örszobába szaladt
hiányos öltözékében, ahonnan két rendőr szaladt ki a
helyszínre. Csak hosszas kapacitátás után tudták lecsillapítani a dühöngő embert. Pausenweint az éjszaka
őrizetbe vették.

* Szibill. lakobi Viktor nagy sikert aratott operettjének, a Szibill-nek lesz szombaton a reprize. A szép
zenéjü operettet elsőrendű szereposztásban hozza a
szinház. A szonbati előadás A, a vasárnap esti B bérÁrpád magyar | j M r n | l / í
letben megy.
nótaestje 22-én I V d l l l i y i
* Árvácska kerül szinre vasárnap délután mérsékelt
Árpád zenekarával a Tiszában. — Jegyek moziknál.
helyárakkal.
* Huncut a lány jövő heti premierjére nagyban készít'
a társulat énekes személyzete. A slágeroperettre Andor
A Szeged hirdetési árai:
igazgató nagy anyagi áldozattal uj díszleteket készíttet.
Hasábmilliméter 1-szeri közlésnél
. . . . looo
* Csókolj meg ! . . . A modem francia szinpadiro,
2—lo-szeri közlésnél . . . 9oo
dalom legkiválóbb Írójának, Tristan Bernardnak finoman
„
lo-nél többszöri közlésnél . 8oo
sikamlós vígjátéka kerül szinre hitfőn és kedden a
Reklámhirek sora l-szeri közlésnél . . . .
7ooo
városi színházban. Heltai Jenő pompás fordítása is
Reklámhirek sora többszöri közlésnél . . . 5ooo . I biztositja a darab sikerét, amelyben egymást követik
Ügyvédi és orvosi hirek, valamint családi
a legpompásabb humoru pikáns jelenetek. A főszereértesítés (5 sorig)
5oooo
peket Tarján Nóra, Bán Klári, Rózsássy, Herczeg, Oláh,
Gyászjelentés hasábmillimétere
2oooo
Falus, Szabó I. játszák. A darabot Harsányi Miklós
Nyilttér soronkint
loooo
rendezi.

Harisnyák, keztyük legolcsóbbak Soósnál.

Harisnyák, keztyük, selyemsálak a legolcsóbbak
Csonkánál, Iskola-utca 29.
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— Hastifuszjárvány egy csongrádmegyei
községben. Szentesről jelentik: Az 1700 lelket
számláló Székegyháza községben az utóbbi napokban 50 hastífusz megbetegedés történt. A borzalmas járvány igen gyorsan terjed és már igen sok
áldozatot követelt eddig is. Több olyan család
van a községben, amelynek 3—4 tagja is a járvány áldozatául esett. A vármegye alispánja megtett minden szükséges intézkedést a járvány továbbterjedésének megakadályozására.

és vasárnap este
ROYAL-KAYEHAZBAN szombat
a székely egyetemi zenekar hangvei senyez. Záróra reggel 4 órakor. Zene mindvégig.

Gázvezetékét, gázfőzőjét tisztittassa Havasnál, Fodor-uIca 2. Telefon 17—79.
e23
— Titokzatos emberhalál. Székesfehérvárról
jelentik: Ma reggel Adonyban a munkába siető
halászemberek egy csónakot láttak, amelynek bordázata belül véres volt. Egyes szemtanuk előadása
szerint késő éjjel adonyi legények mentek a csónakon a nyilt vizre. A legények a korcsmából indultak el egy ismeretlen férfi társaságában. A
csendőrség azonnal megindította a nyomozást és
letartóztatta Lovasi István és Steiner János legényeket. A letartóztatottak azt vallották, hogy
egy Seidt nevü társuk a Dunába fordult és
belefulladt. A csónak pedig azért véres, mert
egyikőjük elvágta az ujját; a holttestet még nem
fogták ki. A csendőrség tovább nyomoz a titokzatos ügyben.
Értealtéa! Az elsőrendű anyagairól és alacsony árairól előnyösen közismert Fodor István
Részletáruház Attia-utcai üzletéi áthelyezte
Iskola-utca 14. szám alá.
748
Elveszett. Csütörtök délután a budapesti
vonatból Félegyházán egy kis gyermekkel I szállt
utas a kocsi hálójíb-tn felejtett
iratokkal
telt barna irattáskát. Nagyon kéri a vele utazó
kedvezményes jegyű hSlgyet, aki az atszálláá^or
nem tartózkodott a szakaszban és azt az urat,
akinek a felö'tője a'att vo't az irattáska és anik
Szegedre utazt*k, közöljék, hogy az irattás' át
ki vette >M, mert a Steged-MIomáson nem adiák
le. A károsult kéti a táska megtalálóját, hogy
azt, vagy csak az iratokat, amikre feltétlenül
szüksége van, 100.000 korona jutalom ellenében
az alanti cimre elktHdeni szíveskedjék: Euter
Tibor, Szentesi Takarékpénztár, Szen'es.

S Z É C H É N Y I

Telefon 16-33.

s f é r f i

nagy

filmje

Szerelmi regény a keleten 6 felvonásban.

R világhírű
B

r

754

hangversenyez f. hó 8-án és 9-én este 9 órakor

a Kass-Kávéházban.
S

n

S

fetr^ffjrtemiielc

m e n y a s s z o n y i

'

Előadások kezdete 3, 5, 7 és 9 órakor.

K e f f l r ,

Belépődíj nincs)

Záróra reggel 4 órakor!

K ^ r i í w í i s z ,

készen és mérték szerint,

Asztalnemütík, törülközők^ zsebkendők,
T e l j e s

Telefon 16-33.

RUDOLF VALENTINO
SEJK .

L

é

I

Vigjáték attrakció 7 felvonásban. — Azonkívül:

V á s z o n ,
N ő i

Z

SCOTTAL

Záróra reggel 4 órakor!

S

0

November 9-én, vas rnap:

Apróhirdetéseket a másnapi lap részére
délután 5 óráig fogad el a kiadóhivatal. Az
5 óra után feladott apróhirdetések a feladást
követő napon nem jelenhetnek meg.
S c h i f f o n

1

k e l e n g y é k

fe£tün<§

oicsé

á r b a n
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Lászlónál
Kelemen-utca 7.

8

S Z E G E D

1924 november 9.

Ittzletátalakitás miatti
I
I
I
I
I

túlzsúfolt raktárát k i á r u s í t j a a Belvárosi Illatszertár 1

2227 - 2246, Lova 541-559, " W d koron* 1999320150. íxstták korona 105.45-107.05, Svájci frank
14463—14635

PÉNR.

Devizák; Aratorta* 3C085—30240, Bslsrtd 1094 1100, Sfwrsst 425-429, Bríimi 3626 -3646, Kopubága 13175-13250. Krifitiánia 1C92J-10980 Londoa
345000—34700a Miláné 3269 -3289, üawyork 75583—
75983, Pária 3961-3991, l>t*ii 1247-2259 *«4tta
546 -560, Siocki>o:3i
20240 - 20350, fttes ÍC6.45107.05, Xüricb 14560-14635

637
Szeged, Széchenyi-tér (Kék C s i l l a g mellett). Telefon 706.
•
Fogkefe
6000 Nagy üveg Odol szájvíz 30000
Dianna f o g k r é m . . . .
5000
20000
n
n
n
Zürichi tő*ad«. Syitá*. Páris 27.10 Londoi
Elida fogkrém . . . .
5000 1 tégely clicerin crém
2371, Newyork 519.00, Milaoí 22.45 Ho! andii
9000
Kalodont
7000
2C6 40, ff?rlLa Q.00000000012350, öécs 0.007305, Siftfls
1 doboz Velmetin púder 5000
3.77"/,
fiága
15.47,
0.0068, *ak«r«sl
£fi)
£ x
Ovenál
7000
2 93, iJclfcrád 7.55, Vari* 0.0000100.
Kis
üveg
kölni
viz
.
.
.
15000
Nagyobb Bader fürdőszappan 9000
ZMshi tárlat i Pária 27.20, boádon 2370 Hrm>
Kisebb
..
5000 Nagy
30000 " 5 1 ! sora: 519.C0, MUfió 22.45, Hollandia 2C6.60, Serrts
„
„

I
I

V a l ó d i H o u b i g a n t , Cotly, d ' O r t a y és Drallé p a r f ü m ö k eredeti ü v e g e k b e n és k i m é r v e .

Kereskedelmi és ipari hirek.
Szegedi piaci árak.
Gabonafélék. (Agrária Kereskedelmi Rt. :ég jelentése.)
üuza 43o—44o.ooo, rozs 38o—39o.ooo, árpa 38o—
39o.coo, szemes tengeri uj 27o— 2tio.ooo, zab 37o—
38o.coo, buzakorpa 22o—23o.ooo.
Őrlemények. (Back Bernát Fiai gőzmalom jelentése.)
0 liszt dupla g 795.000, 0 liszt szimpla 775,ooo, l-es
755.O00, 2-es 735.ooo, 3-as 72o.ooo, 4-es 7oo.ooo,
5-ös 680.000, 6-os 63o.ooo, 7-es 54O.CDO, 7*/t-es
425.000, rozsliszt Q-ás 74o.ooo, l-es 65o.ooo, 11-es
51o 000 korona.
Államilag plombázott édesnemes paprika, válogatott,
valóban édes áru kg.-ja 4o.ooo, államilag plombázoíí
édesnemes paprika, kereskedelmi áru 37.c JO, félédes
28.000, I. rendű rózsa 22.ooo, II. rendű 18.000, III.
rendii 15.ooo, hüvelyes paprika, füzérje 2o—35.ooo K.
Takarmányfélék. (Szenesi Ferenc-cég jelentése.) Széna
laza 12o—180.000, préselt széna 16o—2oo.ooo, alomszalma 5o—7o.ooo, takarmányszalma 7o—80.000, here
2oo—24o.ooo.
Tégla. (Szegedi Téglagyár Társulat jelentése.) Géptégla nagyméretű 7oo, kisméretű 62o, I. oszt. nagyméretű fali 6S0, I. oszt. kisméretű fali 58o, II. oszt.
nagyméretű fali 62o, II. oszt. kisméretű fali 52o ezer.
Cserép. Hornyolt cserép 145o, gép hódfarkú 85o, kézi
hódfarkú 52o ezer. Forgalmiadó beszámítandó.
Cement, beton. (Schachtitz József-cég jelentése.) Fedélcserép szürke, darabja 16<J0, szinesdarabja 170U gerinccserép szürke, darabja 550o, szines 6500, egyszínű
cementlap m*-e. drb 1830, tSbbszinü vagy mintás 2200—
2600 korona. Müpala, asbest pala darabja 5COO korona. Az árak a forgalmi adó külön felszámításával
értendők.

legmagasabb (11.)
te jírOírloljramo* (IU.)

Üanx-Danut).
Ganz-VilL
Kistarcsai
Győrffy-Wolt
Hoffher
Kaszab
Kissiing
Kühne
Láng
Liptát
Mág
Magy. Acél
Belga fém
Mérleggyár
Motorgyár
Olomáru
Chaudoii
Vegyipar
Vagongyár
Rex hajó
Rimamurányi
Roeaaemann
Rothmüller
Schlick
Schuller
Teedtott
Vulkán gép
Wö/ner

P-ági
*•>;«•.'*<}

ferméiiytitesda. A pénteki terménytőzsdén az irányzat kenyérmagvakban szilárd volt. Buza 75oo, rozs
lo.ooo koronával drágult. Zárlat felé az irányzatban
kisebb gyengülés volt tapasztalható. A többi cikkek
változatlanok maradtak.
(Landesberg-cég jelentése.) Cementlap egyszínű m.kint 55.000, kétszinü 65.ooo, háromszínű 7o.ooo. MoHivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
zaik lapok m.-kint 75.ooo, kétszinü 85.ooo, háromszínű
4575—4625, egyéb 4550—4600, 78 kg.-os tiszavidéki
9o.ooo korona,
buza 4550 -4703, egyéb 46:5-4675, rozs 41534200, takarmányárpa 4000 —4200, sőrárpa 4300—5C3Ö,
Vasáruk. (Ottovay Károly Fiai-cég jelentése) Rudvas
1 kg. alapára 5850, abroncsvas 1 kg. alapára 7060, zab 3850-4000, Uuigwt 3650—3700, repce 65ü0~ 6700,
korpa 2200 2225.
finom vaslemez 1 kg. alapára 8500, horgonyozott vaslemez 1 kg. alapára 12.400 korona.
Irányzat. Nem sok változást hozott a pénteki értéktőzsde a csütörtökihez viszonyítva. Különösen a kuliszA Scheinberger és Popper-cég jelentése az Orionpiac volt csendes, ahol az értékek néhány eier Korobőrgyár áruiról. Fekete box kvadrátonkint 23.870—36.630,
nával eltolódtak. Keresték a francia pénzt, Kőszént,
szines box 26.640—42.180, fekete zerge 11.100—17.760,
amely ennek folytán 16.500 koronás árjavulást ért e I
szines zerge 13.320—24.420, fekete bélésbőr 8.880—
és 344o-el zárult. Salgó 7ooo koronás árlemorzsolódást
16.650, szattyánbőr kg.-kint
.
.
, butorszenvedett, Urikányiban szintén véget ért a hausse és
bőr —.
.
, fekete barkás juhzerge 7220—
pénteken 5ooo koronás árjavulást ért el. A Ganz Da14.990, kyps boksz fekete 14.834-26.229 kvadrátonnubiusban csekély lemorzsolódás állott elő. A bankkint, szines barkás juhzerge
.
, Disznóbőr
papírok piaca csendes. A Pesti Hazai 6ooo koronával
—.
.
, fekete tehénbőr barkás és sima kilojavult.
gramonkint 127.650-188.700, vikszos tenénbőr barkás
és sima 133.2C0—205.350, cseres szattyán 66.60 J—
Ferencvárosi sertésvásár. Nyiltvásári maradvány
111.000, fekete huzóbőr 127.650, natúr huzóbőr 149.850,
565, érkezett 21o, eladatott 162. Zártvásári maradvány
fekete blank 1L9.89J, natúr blank 127.650, blank
121, érkezett 3, eladatott 25. Árak: Könnyű 27—28.ooo,
has. fekete 72.150, natúr blank has. 83.250, vache
nehéz 28—Jo.ooo korona.
croupon 73.830-90.950. bivaly crupon 55.003—61.000.
vache has 34.240-48.150, vache nyak 32.100-55.640,
A SisraaMiéséri fcielös i FRANK JÓZSEF.
bivaly has 27.750, borjú pofa 27.750, lóláb 23.0C0.
gía4éhilajdonos t íttlmagyarorssáj; Hírlap-teNyomtavállalat R.-T.
Nyomatott a Délmagyarország Hirlap- «s Nyomda-

TŐZSDE

»á;l«l!st R.-T. rf>nwnvomdá|ában Sxeaetí,

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyama).
Valuták: Hotlanc forint 29785-30040 Dinár 1074 1095 Ls> 420—428, KaSga frank 3596-3526, Dán
korong 12975-13115 *orvés toron. 10720-1G905,
AUSO.Í
fon". 342000 345000, Líra 3249 3284; Botot*
7508 J—75640, Francia frank 3961- 3991, Ssakol

L
IL
111.
L
IL
1980 202-3 2000 Királymalom
26.5
28
1075 1100 11C0 Pesti Vikt
232 250
45.5
50 45.5 Transdanubia
56
éimkoki
58
IL UL
—
_
65
45
Hagoi-Magyai
45 45.5
'lagyáraki
—
110
112
Bjcayák-agiár
53 54.5 53.5
35 36
26 Bauxit
310 353
fűidniteibaofe
200 20 2 201
—
—
9
10 Beocsinl
900
Mául
120 122 120
100
34
33.5
Borsodi
szén
33
94
—
21
27
••termes
84
84 Szentlőrinci
48
90
50
62
61
szlavón jelz.
61
—
—
19.5
20 Cement
20
4 3.5
Lloyd tóank
3
23 24 23.5 izaszvári
305 315
M^yar-Hitel
428 434 432
165 170 Io2 Kohó
373 283
íngatianbauk
198 2ÜU 198
—
—
140 István tégla
23 21.5
21.5
Lséhowk
_
—
21.75
19.75 Kőb. gőztégla
140
38 39 39
Forgalír' bank
25 26
25 Drasche
160 —
71
jelzálog hitelbank
75
75
15.75
16 15.5 Magnezit
169J 1725
—
21
Keiesk. Hit»!
21
—
_ 130 Magyar Aszfalt
54 66
bü
65 bO
Les^unitolóo.
_
18
i8 Által. Kőszén
3TT0 3475
22
Magy.-ném. b.
23 22
52
50
50 Kerámia
Oiaszbank
2U —
20
5 5.5 5.5 Móri szén
43 45
22
22 —
Központi jelz.
125 127 126 Nagybátonyi
115 120
7 —
1
Városi Bank
55 . —
55 Sajókondói
5
b
Merkúr
8 8.25
—
8
8 Saigó
508 525
25
30 28
Nemzeti
—
45
45.5 Újlaki
162 168 167
Osztrák Hitel
—
36 Unió
3i
Kereskedelmi
lülü 1U7U l l b j
55 —
55 Urikányi
850 895
—
—
120
tiixveiein
60 61
60
Nyomdák i
—
18
19
takarékpénztárak t
Aíhenaeum
88
93
27.5
33 28
Selrarosi
Fővárosi
—
5.5
1
b.5 b.6 6.á Közlekedési vállalatok
Lipótvárosi
Fiankün
60 65
IU
— 10 Adria
xóüányai Tak.
Glóbus
32
31
Atlantic*
Ü
1
8
17
— 90
egy, bpest Főv, 90
Kunossy
Közúti
Vasút
—
58
60
Magyar Alt. Tak, lul 103 K 3
135 137
Városi
— 71 Pallas
72
Iöj — loo
Muxiar
—
44
Bur
275
265 Révay
26i
29ÚŰ 2985 2960
/esti hazai
Rigler
53
55
£4
55
54
Déiivasu)
3.5 3.75
'iíliüSltúK i
180 185 ltS3 Stephaneum
MFTR
148 153 152
Levante
6750
70C0
6750
Első M. bizt.
lioki i
Taipari vállalatok
Miskolci villamos 112 115 113Merkuria
146 1 : 2 149
taaciére
1.6 1.8
Nova
157 160 158.5 Cserző
lés
475 475
Államrasut
4
jü
Pannónia B.
Duiiaharaszii
2 2.2
Tröszt
154 156 155 Egyesült fa
—
20
Vasművek is gépgyárak:
Fornir
22.5
23
Malmok i
Guttmann
—
115 117 105
720
Brodi vagon
0/ B?ck-malom
Co'Jíísg
52
101 102
53 52 Hazai ia
4 BoisoU-misk.
14
15
Corvin gép
15U 152 150 Hódi fa
—
11 11.5 11.5 Concordia
20
tJsAky
35
36 35.5 Kőrösbányat
liö B.-csabai
—
üazd, aépgyái
13.75 —
85 Kronberger
85
5
4.5 1. bpesti gm.
45
41
Fábián
123 133 127 Lignum
882 895 8b5 Törökszentm.
32
Fegyver
30
31 Amerikai
24
23 Gizeiia
23
74 73 Evdö
l'ümKeresk.
71
p
110 Huneárií
no
ranfcl
133 135 134 Magyaf L!oy<1
—
—
iíxl legalacsonyabb (1.),

0.00000000012350, UitiZ 0-0073:0, Ssófis 3.75,
15.45.
tíüdajM
0.0067, Bukart*
2.90.
7.50, Varsé 0.0000100.

01.
26.5
249
57
330
875
94
49.5
8J
235
370
135
163
1675
65
3440
44
115
5
521
875
91
5.5
62
31
136
43
53
3,5
1.7
2.1
19
22.5
723
101
13.5
?<3
13.5
47
—

—

BOR ELADÓ!

Tudakozódni Vásárhelyi-sugárut
1.

Malomsoky
Nemzeti fa
Lichtig
Ófa
Rézbányai
Szlavónia
Nasici
Viktória butoi
Zabolai
Zentai
Thék gyár
Hitelfo

IL

IIL

—
6.5
6.5
—
435
430
2.5 2.7 2.5
535 550 535
75
70 75
77
79
78
205Ü 2150 214J
2.75 3.1 2.8
67
68
70
125
125 —

latok
Alt. gázizzó
Alt. Osztr.Légsx.
Bárdi
Baróti
Bóni
Brassöi
Chinoin
Corvin-film
Danica
Di'na
Dorogi gummi
Déli cukor
Dunánt. sertés
Cinner Szalámi
Égisz
Ízzé
Unió textil
Horv. cukor
Just izzó
üyapjumosó
Papir-ipar
Részvénysör
Szövő és kötő
Spódiam
Temesi szesz
Felten
WernstadU textil
Flóra
Fővárosi sör
Üoldberger
Gschwindt
Halkeresk.
Hungária Miitr.
Juta
Jacquard
Karton
Gróf Keglevioj
ííeleti
;<irálvaaié

13.5

_
2.1
52
363
7.25
6.5
79
9
15
460
43
60
38
715
7

14 13.5
u00
—
15
2.4 2.2
53 52
370 365
8 7.25
—
7
83 80
—
8.5
16 15.5
465 460
—
50
60
65
39.5 39
720 715
8 7.5
—

2.45 2.65
37
36
—
36
303 315
—
20
12J 122
—
210
765 775

2.5
36
36
309
2t
121
210
765

62
65
62
—
35
35
229 236 230
189 198 197
100
160

105
163

104
165

109

112

110

44

47

45
2

2

—

14. sz. a.

1
U. Ul
—
Királysor
75
75
—
Klein
5.5
5
Klotiid
41
43 42
Fructus
Győri textil
34
—
34
Polg. sör
KrauBz sxess
49
51
50
Liget szabat.
16 18.5
18
2330 2330 2370
Cukoripar
Lámpa
118 120 119
—
Auer
9J0
930
—.
Kender
52
52
190 195 195
Osteraielé
226 235 210
Pamut
233 234 233
Gumi
Néni. meiőg.
120 135 133
—
—
Vasúti forgalmi
160
—,
Marosv. Peti.
95
95
327 334 332
Georgia
162 169 168
Mezőn. cuk.
25.5
tnterrexim
26
25
20
22
Óceán
20
59
Olajipar
60
59
—
17
Pannónia sör
17
69 70.5
Phöbus
70
26
27
Püspöki
25
155 170 160
Royal-szálló
—
83
Scnwartzer
80
—
40
Star film
40
10.5 12.5
LukácsfUrdö
11
37
38
Szikra
33
2i60 2275 2225
jütainmer
400 410 400
Szegedi Kende;
106 110 109
Teleion
145 150 14S
Temesi sör
—
—
Tokaji bor
33
33
35
34
Török
Turul Budapest
40
Unió színház
40
—
4
Szolnoki
A
—
Vasúi. Vili.
75
76
—
Vili. Pezsgő
60
58
Wander
16 —
16
12 11.5
Zagyvapálfai
11.5
Hangya
17
18 17.5

Elővételi íogok i
Kasszanap november 20.

1924 november 8.

SZBQRD

APROHIRDETESEK

Árvaleány vagyok, kereszEbédlő és hálószobabutor,
Különfélék x
tény, gyermekszerető, háfaragott, olcsón eladó —
Egy
sötétszürke
férfiöltöny
zias, szerény igényű. HozoKocsis műbútorasztalosnál
magas termetre eladó. —
mányom negyvenöt hold
Horváth Mihály-u. 7. -1
Bercsényi u. 5|b, II. emelet
búzaföld, valamint
Ebben a rovatban egy 10 szavas hirdetés 2 0 0 0 k o r o n á b a
Lakés i
j Bútorok, politúrosak, sür- príma
3. sz.
Lház, készpénz. Jóle kű,|tiszősen eladók* Teleki-utca
k e r ü l . Ti/ szónál nagyobb hirdetés 20 szóig 4000 korona és
1
minden további megkezdett 10 szó további 2000 korona. Apróhir- • Elcserélném kétszobás belkapu alatt balra.
2 j tességesen érző keresztény
Két
férfi
télikabát
eladó.
detéseket a .Szeged" kiadóhivatala (Oeák Ferenc-utca 2) fogad el. i városi olcsó lakásom viz,
férfihez feleségül mennék.
Kálvária-utca 16. szám. 1
Jeligés hirdetés 100U koronával drágább.
o p r ó l i l r d e l é - j villannyal nagyobbért. KölTeljes című választ „SzívT
Oktatás
i
.Newyork" vagyonértéke| tözködést fizetem- .Csere" '
jóság" jeligére kérek Mosse
sitó Dugonics-ter 12. Msjeligére.
- ' Ambiclós urileány kezdó i It
udolf hirdetőjébe Budagánvagyonok,
ingóságok
zongoraleckéket venne napest, Podmaniczky - utca
Apróhlrdetéseket a Horgoló, filéazsur és stopIpari m á n k a t
legjobb értékesítő és beponta. Ajánlatokat kér „Ma- 40
poló nőket keresek. PetőfiM6
SZEOED
szerzési helye. Beadhatók
gasan dijazom* jeligére. - Házasságban csalódott köutca 8,1^4.
2 í: Orat, ékszert javít, ekszeés még két szegedi lap részére
rek és órák legolcsóbban
mindenféle bútorok, hangMegbízható
pénztárosnő
jó
IC szóig K000 koronáért (jeligézépkorú ember, jövedelS C s ű r i órásnál, Kárász- 3
Pénz:
szerek, ezüst és aranyvel POCI) elfogadnak Magyar
írással felvétetik Földes \ utca.
mező állású, közös ház8
Hirdetó Iroda, Iskola-utca A) és
nemüek, ruhanemüek,könyIzsó
ruhaáruházában,
Kátariásra
keres
25—35
éves
Huszonötmillió
korona
kölaz alábbi gyűjtőhelyek: Sajtóvek, disz- és műtárgyak, ékÓrák, ékszererek javitasa
rász-utca.
pavillon Dugonics-tér, Sajtópajólelkű, rendszerető nőt,
csönért uriházban padoszerek stb. Költség egyedül
villon nagy ártézi kútnál, Nemés eladása olcsó árban.
egy
gyermek
nem
akadály.
zott 2 szobás ingyenlakást
zeti Sajtóvállalat Kárási-utca 3.,
Aliért keresi
csak eladás esetén t0'| ( .
Kreiner,
Tisza
Lajos-körLeveleket
teljes
címmel
adok 10 évig mellékhelyiThália könyvkereskedés KárászNyitva 9— l-ig és 3 - 7-ig. -2
ut 57.
-20
u. '1., özv. Schwarz Jakabné
ekt gépírónő állást ke»K. M." jeltgére a szeged
ségekkel, jószágtartással,
Lábzsák teljesen jókarban,
dohánytőzsde Kárász-u. 1., Pető
res. Megkeresés .Gépírókiadóhivatalába.
Elvállalom
cserépkályhék
konyhakerttel.
Bővebbet
Krnö dohánytőzsde Széchenyiolcsón eladó. Attila-utca
nő* jeligére.
tisztítását, átrakását jutáSomogyi-telep 958, algyői
tér 3., Barna Béla dohánytőzsde
I
n
g
a
t
l
a
n
:
\ 16, 1/3.
-2
Széchenyi-tér 9., Lázár Lajos
nyos
áron
Kovács,
Szentvámnál.
-2
Bankkönyvelö
felelősség
könyvkereskedése Feketesas-u.
háromság-utca 49.
1
tladó Rigó-utca I5T sz. • Eladó egy jókarban tevő
mellett, adómérleg készíté17., Nagy Mihály könyvkereskeHázasság:
zománcozott Meteorkályha.
2
magánház.
dése Takaréktár-utca 1 , özv.
sét, könyvelések revideálóHaraszthy Géza FeketesasFischer Miksáné dóhánytőzsde
Megtekinthető Salamander
sát,
elmaradt
könyvelések
u.
22,
(telefon
1714)
céget
Egyetlen kicsiny leanykámTakaréktár-u. a., Közúti hidföi
Kínálat:
cipóüzletban.
rendbehozását, könyvelést
bíztam meg gyártmányaim
dohánytőzsde, Hungária Antiquáuak szerető, gondos anyát,
Z o m á n c e ü é n v e k( legn
legnarium Batthvány-u. 2., Guttmann
vállal. — Megkereséseket ' nagyban és kicsinybeni el- magamnak hűséges hitvesKét bútorozott diófaágy
és Leipnicker ftlszerUzlct Bolgyobb választékban. Kohn
.Mérlegképes* jeligére a
jutányosán eladó. Bécsiadásával. Saját érdekében
társat keresek! Gyönyörű
dogasszony-sugárut 1. szám a.
edényüzlet, Tisza Lajoskiadóba kérek.
körut 36-40. szám.
j kérem fenti céget ajánlat- \ vidéken, saját házamban
körut 55.
-18
tételre felszólítani. Tisztelakom,
szállodám,
vendégAz alábbi jeligés levelek a
Müfogakat azonnal javítaTanulót keres:
Télire elálló hosszú és
' lettet Mellinger Zsigmond
löm van, kényelmes, gondkiadóhivatalban átvehetők:
nak Arany János-utca 8. 2
Uriszabósághoz
tanoncot
kerek rózsaburgonya minj gépszij, műszaki kefe és
nélküli jövőt biztositok
.Gyakorlott", .Csendes laden mennyiségben kap- ! Szőnyegszövőszékektöbb2 élettársamnak. Hozomány
kó*, .Fiatal özvegy*, .Sze- fizetéssel felvesz Krier, Fe- bőrgyár.
ketesas-u. 21.
5
ható Szülik terményüzle- ' féte nagyságban, Ipgjobb
mellékes, evvel szemben
rény otthon", .Hálás leÉkszerek és ó:ák javítása
tében. Vidra-utca 6. Díj- íj gyártmányok olcsón eladók
gyermekszerető hölszek*.
Bntorozott lakás > olcsón, jól Kölcsey 2, Gás- csakis
mentes házhoz szállítás. 6 ; Bécsi-körut 36-10.
gyet vennék feleségül. —
pár Ferenc.
-9
Bútorozott szoba azonnal
Harisnya- és cérnaáruház
Harmincegy
éves,
kereszÁllást n y e r :
Takarékbetéteket
Legszebb kaptafák és sámkiadó. Teleki-utca 1. sz. -2
Kigyó-u. 4. Nagy választény, szolid, minden káros
elfogadunk legmagasabb kafák Vörösnél szerezhetők
Elegáns bútorozott szobát
ték 1 Harisnyák, keztyük,
szenvedélytől mentes özmatozásra, teljes biztosítékot
zoknik, nadrágtartók, zsebk res belvárosban házas- be. Debreceni-utca 26. 3
vegyember vagyok. Névvel
_
nyujtunk.
774
kendők,
cérnák,
gombok,
pár fürdőszobával, vagy
ellátott
levelet
.GyermeÜ s I• áhelyiség
Bútor;
Klauzál-téten juányos feltészabókellékek és az összes
fürdőszoba használattal. —
kem anyja" jeligével Magy.
felvétetik.
Cseresznye és mahagóni
telekkel átadó.
rövidárukban szortírozott
hirdető irodába Budapest,
Ajánlatot .Szeged* jeligére
Száraz
deszka
háló, két sezlon, cimbalom,
Délmagyarország - nyomda
Rákóczi ut 57 |b.
M5 raktár. Próbavásárlásnál
a kiadóhivatalba kérek. -2
több
éves,
elsőrendil anyag,
szmirna
szalongarnitura,
Pefófi Séndor-sugárut 1.
meggyőződhet szolid, olHázasságokat biztos sikerolcsó árban eladó.
Intelligens, szolid nőnek
trumo, kredenc, ágyak,
Agrárbank és Kereskedelmi
csó áraimról üzletemben,
rel közvetít előkelő összekényelmes
bútorozott szoivelr
szekrények, mokett dívány,
Részv.-tára..
Klauzál.tér 5
Szabott árak 1 Hatvani Jenő
köttetéssel rendelkező
ba Belvárosban kiadó. —
3 ajtós elöszobaszekrény,
Selyem lámpaernyö készí.Herkules"
iroda.
IskolaKigyó- u. 4
-2
Nyomtatványai! készitebédlőasztalok, ebédlőszétéshez munkásnőket, vala- j Hülter, Kigvó u. 8.
utca 32, saroképület. DiszZomancedenyek remek vá- 5 tesse a Délmagyarország
mint tanulöleánvokat azon- ; Belvárosban egy különbe- kek, festmények, luszterek,
krét bejárás. Titoktartás
lasztékban kaphatók Szántó 5 Hírlap- és Nyomdavállalai
nal felveszek, lparmüvész- , járatú utcai szoba azon- gázsparherdt stb. olcsón.
biztosítva. Levelekre rész- 1 Józsefnél, hatósági husrt.-nál, Szeged, Petőfi S.«
.Newyork* értékesítő, Dunő, Korona-u. 15, III. lép- i nalra kiadó. Mikszáth Kálletes válasz.
2 I csarnok mellett.
9, ugárut 1. Telefon 16—34.
gonics tér 12
2
mán-utca 22. sz.
csőház.
-1
Keresek bútorozott, esetleg
Üres szobit a kakastemp{ lom közelében. „Magánosnö* jeligére a kiadóba. -

SS

K i f u t ó f iu

O

T

T

sóról jon

CIPÓT

4 ezer egy pár gyermekharisnya,
6-soo egy pár zokni,
19 ezer egy pár meleg keztyü,
29 ezer egy pár svéd im. keztyü,
17 ezer magassarku harisnya,
3 9 ezer finom nöi harisnya,
49 ezer prima selyem flórharisnya,
116 ezer egy Jáger ing,
79 ezer egy meleg nadrág,
49 ezer egy gyapjusál
176
9 8 ezer egy fracking.

a h o l a l e a j a b b a t . a legelegánsabbat kapja legolcsóbban

ROBITSEK

cipőáruház

Szeged. F e k e t e s a s - u t c a 16, sz.

703

Kavera
habtejszin közismert kiváló minőségben előzetes
napon való rendelésre kapható a

Központi Tejcsarnok rt.
minden B6kle]c«nrnok6ban.

761

3

Még mindig a legolcsóbb!
Valódi angol télikabátsiövet, 145 cm. széies 195.000
Férfi öltönyszövet, 14o cm. széles — — — 85.000
Velour télikabátszövet
— — — — — 165.000
Kamgarn szövetek
— — — — — — 50-000
Kamgarn szövetek, 14o cm. széles — — 90.000
Duplaszéles sottis szövetek — — — — 50,000
Sárgj vászon
— — — — — — — 18.000
Festők, sifonok, kartonok — — — — — 22.000
Legújabb virágos grenadin — — — — 22.000
Férfi ingzefirek - — — — — — — 26.000
Bélés s/.atinok — — — — — — — 45.000
Jó flanelek és barchetek — — — — — 3o o o o
26.000
jó kanavász ágyhuzatra — — — —
Tisza Lajos- körút,
Református palota.

Versenyáruház

Gárgyán Imre és Fia
szőlőbirtokos, bor-, szeszés pálinkanagykereskedő

iSZEGED, Kórház-utca.

E L A D Á S

fé sertés fej-láb
kilója 20000 korona, vegytiszta

disznó'

zsir kilója 41000 korona, szalonnae s e l é k ki Ója P 5 f % | r
35000
korona

szalámigyárában,
a Felső Tiszaparton.

Teleron:

'éli burgonya!
szegedvidéki hosszú rózsa, pesti rózsa
és fehér Ella 1800 K-íól feljebb, továbbá tengeri, árpa, derce, vásárhelyi
lisztek és sertésnek való 1 darák legé é, sarok
v ,é
ria-tér
jutányosabb áron hazaszállítva
Is kaphatók

B o k o r J á n o s « «? *

Jókai-utca, Geignernél.
Női

divatterem

szakképzett

vezetéséhez

társat

„Megfelelő lakásom v a n " jeligére
a kiadóhivatalba.
7f6

Saját készítésű vitrinek, K é t s z o b á s t e l j e s e n
modern lakás
faragott facsillárok,
(fürdőszobával) modern háló, ebédlő és konyhaberendezéssel együtt eladó. — Megbízott
álló lámpaállványok •
a legjutányosabban
G71?%EJ i r o d a
27

Liptay István és Fia,

% |

H32

11-43.

N A G Y B A N ISI

Nincsen szükség fagyasztott húsra!
A Kis D.-palotában lévő RÓZSA-féte mészárszékben
780
kapható elsőrendű prima

N ü R t i n O a C í V l t S kilója . . . 2 0 . 0 0 0 K
Elsőrendű levesnek való
S Z C Q Y kilója

MARHH-

24.OOO K

íSefonís'-o.i" 7«

Turul festőipar telep
műhelyét (volt Duschák féle műhely)
Londoni körút 14. szám alól ideiglenesen

PeiőII Sándor-sugárut 2 5 . szám a l á
helqezte át. Thzs
Telefon 771.

ESTI KURIR-ra

előfizetéseket elfogadok, este
házhoz szállítom.
Telefon 13-33, Setestyén.

