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SZEGED
Szeged, 1924 november 21, PÉNTEK.

érdemek elmúlása és putzfulása és csak az
vigasztalhat valamiképpen bennünket, hogy a
Egy okos és szelid öreg ember hunyta le j szellem, amely őket éltetle és naggyá tetle,
örökre szemeit egy csöndes budai kórház fehér tovább is buzdít és emel, vigasztal és erősít
ágyán. A napi politika és a napi bünktónika ; bennünket, hogy a magyar kultura nagy fogasivár és piszkos tülekedése és kavargása elöl dalmi dómja, amelyen nemzedékek keze, esze,
hadd meneküljünk e tiszta ember némaságához, '
amely ékesszólóan beszél és a magyar mult j
értékeit és eredményeit idézi emlékezetűnkbe és j
eszméletünkbe a magyar jelen silánysága és ;
Budapest, november 20. (Saját tudóstlónk temeddősége helyett. Fraknói Vilmos tiszte) alakja ;
abból a generációból való, amely békésen es le jon jelentéi e.) Báró Korányi Frigyes volt pénzűi ymiriszter, értesülésünk szerint hétjön Párisba
boldogan akart és tudott dolgozni és alkotni a
utczik
és ott újra átveszi a magyar követség
magyar jövendőért. A hazai történetírás mgy
uttöröinek, érdemes mestereinek egyike volt vezetését. Annak idején, miior Korányi újból
elvállalta a pénzügyi tárcát, tudvalévőleg nem
Fraknói Vilmos címzetes püspök, akt nyolcvan
esztendőt élt, szakadatlan tanulmányban és
munkásságban, könyvtárak és levéltárak porában, a magány csendjében, a múltba tekintve,
a multat kutatva, mint búvár, aki gyöngyekért
Páris, november 20, A tegnipi polifikti élet
merfll a mélybe.
eseménye a szenátusnak az az ülése volt, ahol
Fraknói Vilmos igazán Isten szive szerint
Malvynak és Cailleauxnak amnesztiáját megvaló pap volt, jó ember, bölcs ember, alázatos 8?íVBzták Poincaré beszéde után.
és szelid kővetője sz isteni Mesternek és szorgalmas, áhitatos szolgája a Tudománynak.
Fraknói Vilmos hosszú életében nem politizált,
de széit ö volt az igszán hasznos és helyes
Bécs, november 20. A nemzetgyűlés ma délpolitikus: a magyar nemzeti kultura égbetörő
elölt a tCbfcíégí pártok szavazatával megválaszépületéhez hoidoit köveket, mint a középkor
totta az uj koimányt, amely a következőkép
vallásos és gondos templomépitöje és ennek a
alakult: Szövetségi kancellár dr. Ramek, algyönyörű és gazdag dómnak számtalan rovátkarcellár és igtzságügyminszter dr. Waber
kája és satokköve hiven meg fogja őrizni az
(raj yréirei), tzcciális ügyek minisztere Resch,
ő emlékezetét is. A szeretet vallásának fölkent
plnzcgymici8zler dr. Ahrer, külügyminiszter
papja sohasem hirdette a gyűlölei szavait, ö a
Matajo. Schneider, Buchtnger és Waugoin edmegértés embere volt és ba néha talán tévedigi miniszterek megtartották a tárcájukat. Az
dett, mindig jóhiszemű és akaratlan volt a
tévedése. Fraknói Vilmos nagyon egyedül érez- uj kormányban bét keresztényszocialista és két
hette magát a most reánk szakadt idők zivataraiban, amelyekben annyira lehűlt a szeretel
és jóság, az irgalmasság és önfeláldozás és
annyira föllángolt a gyűlölség és a bosszúállás.

Fraknói.
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akarata és lendülete munkálkodott, nem marad
csonk*, hanem tovább épül és szépül az
örökkévalóság egébe, amelynek csillagait hiába
próbálják eltakarni Mki szemeink elől az elvakult és korlátolt gyűlölség és ostobaság porfeliegei 1

Korányi átveszi a párisi követség vezetését.
mondott le követi állásáról, amelyet azóta nem
is töltöttek be, hanem Hevesy Pál ügyvivő
vezette a követséget. Korányi uj kinevezésére
tehát nincs is szükség, hanem automatikusan
lép újra kövei állásába.

A francia szenátus elvetette az amnesztia-javaslatot.

Ramek elmondotta

Most az éjszakai órákban rövid távirat jelenti
minden indokolás nélkül, hogy a szenátus 199
szavazattal, 64 ellen az egész amnesztia-javaslatot elvette.

programbeszédét.
nagynémet foglal helyet.
A numzetgyülés délutáni ülésén Ramek szövetségi kancel.ár az egész Ház nagy érdeklődése mellett mondta el programbeszédét, amelyben mfgállapi otta, hogy a kormány
politikájának, amelyet teljesen az eddigi kormány szellemében óhajtanok tovább vinni, az 1922 genfi
jegyzőkönyv, az újjáépítési törvény, valamint a
Seypel- kormány és a Nemzetek Szövetsége közt
azóta létrejött megegyezések alkotják alop/át.

Súlyosan terhelő vallomasokat tettek
M á r f f y J ó z s e f ellen.

Ez a jóságos és áldozatos lélek egy idő óta
Fölismerték a vérbirót. — Ismeretlen emberek megfenyegették a tanukat.
idegenül és értetlenül ődöngött ebben a világban, ahol bombák robbannak, ólmos botok
Budapest, november 20. A budapesti bomba- Arra a kérdésre, hogy bátyja miért lett öngyilsuhognak és ahtl a hazafias fölháboredás jog- merényietek főtárgyalását ma reggel negyed kos, kijelenti, hogy valószínűleg azért, mert a
címén annyi mindent elkövettek, amit a ke10-kor nyitotta mrg Langer elr.ök. Foytatfák tanulás nem ment neki és ezt bátyja szégyelte.
resztény felebaráti szeretet törvénye tilt és az
a tsrukihallgatásokaf.
Nem volt »em az ÉME-nek, sem más egyesüigazi humanitás mélyen elitéi. Mert Fraknói
" Rosenauer Káioly, t z islvínlelki főműhely veze- letnek tagja. Márffyval soh<sem beszélt. Arra
Vilmos a szó legnemesebb értelmében huma- tője és Masirevics Miklós lakatos arra a kér- a kérdésre, ho«y mit találtak bátyjánál, amikor
nista veit, kései tudósa és bölcse Hollós Má- désre vonatkozólag, hogy az Orgyilkossá lett a holttestét kifogták, azt válaszolja, hogy csak
tyás magysr király reneszánsz-udvarának, amelyKasnyik Jáncs milyen magaviseletet tanúsított a betegsegélyző igazolványát találták nála.
ről egyik legszebb és legjobb könyvét irta. Az öreg és rem vették-e étzte, bogy a bomba dobozát
Dr. Vasek védő kéri az elhunyt Kasnyik
Fraknói az utóbbi években egyre szívesebben ö csinálta-e, a tanuk elmondják, bogy Kasnyi- fényképének felmutatását, amelyben a tanú
feledkezett bele a dicsőséges magyar múltba, kot rendes embernek ismerték és semmi gya- felismeri bátyját A védő ekkor kéri, hogy
amelynek ragyogó ködéből Vitéz János eszter- núsat nem vettek észre vele kapcsolatban. A Radónak is mutassák meg. Radó kijelenti, hogy
gomi érseknek, a magyar Virgiliutnak, Pázmány merénylet estéjén nem emlékszenek arra, hogy nem ismeri.
Péter katdinálisnak, a magyar biboros Ciceró- látták volna a Dohány-utcában Kasnyikot.
Ulain védő kérdezi, hogy belekeveredhetett-e
nak, II. Rákóczi Ferencnek és gróf Széchenyi
Ezután Kasnyik Annát, az elhunyt húgát Kasnyik egy robbantótársaságba, — mire a tanú
Ferencnek, e két nagy istenfélő magyarnak kéhallgatják ki, aki elmondja, hogy a bátyja kijelen i, hogy az lehetetlen.
pei bontakoztak ki, akiket ö festett meg a lakatos volt, nem volt tagja az ÉME egyesűAz elnök ezután felolvastatja a halottkém
virrasztó és imádkozó középkori barát módsűletének és nem volt barátja Márffynak.
jelentését, amely szerint Kasnyiknál a vízből
jára a — szere et miniumával és a megértés
A tanút vallomására megesketik.
való kiemelésekor csak a betegsegélyző igazolaranyával. A mai emberek és viszonyok között,
Kasnyik Máriát, az elhunyt másik nővérét í ványát találták.
mint valami jóságos és szomorú kisértet bo- hallgatják most ki, aki hasonló vallomást tesz. |
A tanút vallomására megesketik.
lyongott már hosszú évek óla Fraknói Vilmos,
a nagy mult hitvallója, akit kedves városából,
Radó hazudik, gorombáskodik és lop
Váradról, a magyar Firenzéből száműzött az
A következő tanú Payer István újpesti plé- ben azt mondja, hogy Kasnyik azt mondotta
idegen hódítás és aki fáradt szivével az örök bános, Rt dó nagybátyj*. Elmondj*, hogy a fiút,
Rómába vágyódott, ahol saját költségén emelt mint írva gyermeket ö nevelte. Jó magaviseletű volna, hogy Marossy ismeri a merénylet tetteseit
Tanú: Ezt nem mondotta Kasnyik.
házat a magyar kulturánsk, amely ház a tudo- volt, azonban nem szeretett igazat mondani;
Az
elnök felolvastatja a tanú egyik beadvámány és művészet valóságos aziliuma lett az nagyokat mondott és hősködő volt. Olytn dolidők forgandósága és az emberek mostoha- gokról, amelyeket regényekben olvasott, egész nyát, amelyben a rendőrségtől azt kéri, hogy
Marossyt, aki megrontotta a fiút (Radót), tarsága ellen.
regínyeket talált ki magáról. Később erőszakos- tóztassák le. Kérdezi, hogy ő irla-e ezt a beA magyar történetírás egyik legérdemesebb kodó volt és anyjával is gorombáskodott, sőt adványt.
és legszorgalmasabb kutatóját és íróját vesztette nála is erőszakoskodott és a pénzéhez is hozzáTanú: Valószínűleg.
el Fraknói Vilmosban, aki most az esztendő nyúlt. Egy ílkalommtl a bombamerénylet után,
Payer: A fiu eltűnése után vasárnap délelőtt
nagy magyar halottainak számát gazdagítja. A amikor újságot olvasott R dó, azt a megjegy- Marossytól levelet kaptam, amelyben ő arról
köl ö szavai jutnak eszünkbe: »Eqyre halnak, zést tette, hogy Marossy tud erről a dologról. értesített, hogy öcsim nála van.
színe, lángja a magyarnak" . . . Homér Arany Később eltűnt és ö eltűnését be is jelentette a
Ulain: Emlékezik Ön arra, hogy 1922 ápriJános olyan sötét és nehéz időkben irta ezeket rendörségnek.
lis 2-án, a tobbanás előtti napon délelőtt Radő
a, sorokat,mint amilyeneket mi most értünk. Kettős
Az elnök kérdezi, hogy a tanú helyben- otthon volt?
csapás ilyenkor a jók és derekak, az értékek és hagyja-e a rendőrségen tett vallomását, amelyElnök: Megmer-e Ön esküdni arra, hogy a
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robbanás előtti napon Radó otthon volt?
Payer: Meg merek esküdni.
Ulain: Ön emlékszik arra, hogy Radó ezen
a napon otthon volt, ennélfogva nem vehetett
részt a bomba elhelyezésében.
Puskaoövek a bútorok alatt.
Payer: Egy reggel a takarítónő mondotta,
hogy egy bútordarab alatt egy fegyvert talált.
Ez az eltűnés előtti nagypénteken, vagy csütörlőkön törlént. Három-négy szardiniás skatulyával letakart puskacsövet láttam a bútor alatt.
Megkérdeztem Radótól, hogy hol vette, amire
azt felelte, hogy az ÉME-től kapta Ezért kikapó t tőlem és erre eltűnt.
Dolovschidk ügyész: A tanú megesketésének
mellőzését kéri.
A biróság rövid tanácskozás után a tanú
megesketését mellőzi.

SZEGED
Követezőnek mint tanút, Radó édesanyját
hallgatja ki a biróság. A tanú azt mondja,
hogy vallani akar. A fiút fellengzö, dicsekvő
természetűnek mondja.
A tanú megesketése körül erős vita folyik a
védők és az ügyész között. A biróság v-'gül
kimondja a tanú megesketésének mellőzését.
Ezután Rogácsi drogériatulajdonos lép a
kiróság e'é. A tanú előadja, hogy Marossy
1921 április 15-től 1922 április 15- g volt nála.
Egy szombati napon, húsvét előtt azt mondta,
hogy valami dolga van; elmeit és azóta sem
jöit vissza.
Rogácsit a védők tütakozása ellenére a biróság megesketi.
S ?űnet után Marossy bocsánatot kért előző
botrányos viselkedéseért és erre az elnök elengedte neki a fegyelmi büntetést.

, M e g lesz-e tartva a v a c s o r a ? '
Elek Hugó tanúvallomására került sor. Eek dezte, hogy meglesz-e tartva a vacsora. H:relmondla, hogy április 3-án mint az Erzsébet- cteg portás ekkor odaugrott az idegen alakvárosi Demokratakor igazgatója vacsorát rende- hoz éi gyorsan azt mondotta, hogv Igen.
zett. Legnagyobb meglepetéssel látta, hogy az Erre az alak megfordult és gyorsan eltávozott.
ajtó tárva-nyitva van. Herczeg portást a ruha- Azonnal kiadta n a portásnak a parancsot,
tárban találta elfoglalva. Eiutin bement a hogy menjen az alak után és hozza vissza.
terembe és beszélgetni kezdett, egynzerre csak Herczef? kirohant az uicára, azonban már nem
váratlanul feljött egy idegen ember és azt kér- tudta elfogni.
Elek H u g ó felismeri M á r f f y t .
„Az életemet féltettem."
— Megismerné-e azt az embert mostan? — látjuk — teszi hozzá — Márffy szemüveget hord'
kérdezi a tanutói az elnök.
Tanu: Igen, akkor is szemüveget hordott.
— Lehetséges — válaszolja a tanu.
Elnök (a vádlottakhoz): Álljanak föl valaMegesketik E'ek dr.-t.
mennyien ide sorjába.
Arra a kérdésre, hogy miért nem járult hozzá a
A tanu végignéz a vádlottakon, majd pedig tanu is alapos és részletes vallomásával, hogy a
rámutat Márffyra:
rendőrség minél gyorsabban megtalálhassa a tette— Ez volt az az ember — mondja —, azon- seket, a tanu kijelenti, hogy az Erzsébetvárosi Kör
ban máskép nézett ki akkor, nagyon borostás volt egyáltalán nem óhajtott ingerenciát gyakorolni a
az arca és gyűrött, rendetlen volt a ruházata. nyomozásra semmiféle irányban és teljesen ráMár a rendőrségen felismertem, mikor szembesí- hagyta ezt a rendőrségre és a biróságra.
tettek vele. Akkor még őrültnek tette magát.
Márffy erre a következő megjegyzést teszi:
— Nos, mit szól ehhez? — kérdi Márffytól az
— Indítványozom, hogy a tekintetes törvényszék
elnök.
szerezze be azt a bizonyítékot, amely szerint én
Márffyt láthatólag teljesen kihozza sodrából a 1922 április 2-án délután Kismegyerre utaztam.
tanúnak a kijelentése és majdnem kiabálva váElnök: Majd a bizonyítás kiegészítése során
laszol :
tegye meg ezt az indítványát.
— Kérem, hogy ha lehet valaki egyidőben egyUlain védő ezután kéri a bíróságot, függessze
szerre két helyen, akkor lehetséges, hogv én voltam az, aki beszélt azzal a portással. En bank- fel a tanu megesketését.
Dr. Bartek védő aziránt intéz kérdést a tanúpénztáros voltam és a bankban voltam akkor. A
tanu urnák mostani állítása nem felel meg a>aló- hoz, hogy ki volt-e függesztve a Körben, hogy
aznap milyen program lesz odabent.
ságnak.
A tanu: Igen!
Az utolsó szavakat Márffy már olyan hangosan
Dr. Bartek: Hát akkor miért kellelt Márffyékés felindultan mondja, hogy az elnök kénytelen
figyelmeztetni őt, hogy igyekezzék megnyugodni. nak eziránt Herczeget megkérdezni. Hiszen úgyis
Dr. Elek vallomásában még a következőket olvashatta.
Tanu: Ezt tessék kérem Márffytól megkérdezni.
mondja: Féltem a rendőrségen erről bővebben
Az elnök itt helyeslően bólint.
vallani, mivel családos ember vagyok és az élete— Egyébként nem tünt fel aznap az idegenek
met is féltettem. Nagyon kritikus idők voltak azok.
A tanúnak Herczeg portásról, valamint különö- jelenléte — folytatja a tanu —, mert hiszen Hersen az Erzsébetvárosi Körben alkalmazott Német- czeg portás is figyelmeztetett, hogy a fűtőtest
ről — mondja ezután — az volt már akkor is a rossz és meg kell javítani.
felfogása, hogy nagyon gyanús emberek.
A vádhatóság képviselője kéri a tanu megeskeAz egyik védő kérdést intéz a tanúhoz aziránt, tését, a védelem azonban ellenzi ezt, azzal az inhogy emlékszik e arra, hogy az az ember, aki a dokolással, hogy ellentmondások vannak előző
portástól aziránt érdeklődött, hogy a vacsorát meg vallomásai és a mostani vallomások között. A
fogják-e tartani, szemüveges volt-e? Mert, mint biróság elrendeli a tanu megesketését.
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Elnök: Miért kellett a templomból kijövő
' híveket bántalmazni ?
Tanu nem válaszol.
Most Márffy intéz kérdéseket a tanúhoz:
Mit csináltunk mi a Nemzetvédelmi osztályban ? Tud-e arról, hogy én a Nemzetvédelmi
osztályban a hadügyminisztérium politikai osztálya által kiadott helyzetjelentést
ismertettem,
tud-e arról, hogy a belügyminiszter által kiadott
helyzetjelentést is ismertettem?
Az elnök hevesen csenget: Nem engedem
meg a választ.
Márffy: Századunk a vasutvonalat őrizte a
sztrájk idején. Tud-e erről?
Elnök: Nem engedem meg az erre való
f feleletadást.
i
Védő: Hogy honnan vette a jogot Márffy,
1 hogy hatóságok szerepében járjon el, ezzel volt
• összefJggésben Márffy két kérdése.
1 A védelem kéri a fiatalember megesketését,
a biróság azonban mellőzi, azért, mert az a
gyanú merült fel, hogy ő ts résztivett az újpesti
merénylet előkészítésében.
Következő tanu Péter Tivadar önkéntes, aki
szintén kin járt Ujbesten. Bombáról nem volt
szó, mondj i, legfeljeab arról, hogy megverjük
a zsidókat
Márffy újból feladja a kérdéseket ennek is,
hogy öt a detektívek kísérgették, 1923 novemberében még szinházi előadásra is követték és
egy alkalommal botrányt okozott az, hogy a
detektívek nem akarták b . engedni. A had agyminisztérium helyzetjelentésére vonatkozólag a
kérdéseket ilt is fel akarja tenni, azonban az
elnök nem engedi meg, hogy a tanu válaszoljon.
Márffy kiabálva akarja a kérdéseket feltenni,
azonban az elnöki csengő végül is lecsendesíti.
Kiszely védő kérdi, hogy bántalmazták-e a
vádlottakat.
A tanu azzal válaszol, hogy Marossyt nagyon
elverték, mert szembesítéskor sirva fakadt. Márffy
is kapjtt verést.
*
Délután 2 óra előtt pár perccel az elnök
fe függeszti a tárgyalást és holnap délelőttre
halasztja.

Abbahagyták
a fogadalmi templom építését.

Szeged, november 20. (Saját tudósítónktól.) A
fogadalmi templom építése gyors tempóban haladt
az idén előre. Amikor összeállították az idei épités
programját, szó volt arról is, hogy a karácsonyi
ünnepek alatt már az uj templom orgonája hirdeti
a kis Jézus megszületését, mert annyira haladnak
az építési munkával a munkások, hogy a karácsonyi misét az uj templom főhajójában mondhatja el a megyéspüspök. A nem minden reális
alap nélküli tervezgetéseket azonban megölte a tél
!
szokatlanul korán történt beköszöntése.
| Szerdáról csütörtökre virradó éjjel eltisztultak a
, város fölül a hófelhök, az ég kiderült és reggelre
j csontkeménnyé fagyott a föld. A vizeket ujjnyi
I vastag jégréteg borította és a malter is kővé derI medt a templom körüli maiteres gödrökben. A
j munkások reggel már nehezen folytathatták a tegnap abbahagyott munkát, folytatták ugyan, de az
eredmény minden reménye nélkül. Ha a hőmérő
fagypont alá sülyed, nem lehet és nem szabad
építeni, mert a téglát nem köti meg a fagyott
,Röpülni f o g n a k a z s i d ó k ! "
Ezután a kővetkező tanu, Rupsko Mirgit is járhatott aznap az Erzsébetvárosi Körben, malter és a fagyban fölkent vakolat az első melegebb napon lehullik a falról.
hivatalnoknő azt vallja, hegy Márffy egvtzerazt mert nem tartózkodott.Budapesten.
— Mit csináljunk a templommal — kérdezte a
a kijelentést tette, hogy eljön még az idő, amiAz ügyész kéri, a védők ellenzik a tanu csütörtöki
tanácsülésen Berzenczey Domokos mű kor olyasvalami történik, ami még nem volt; megeske ését. A törvényszék a tanu megesketését szaki főtanácsos,
a templomépitő munkák vezetője
repülni fognak a zsidók.
elrendeli.
a polgármestert, miután közölte vele az épités elé
Márffy erre megjegyzi,* hogy a rendőrségen
Schvartz Károly arról tesz vallomás!, hogy a gördült akadályok hirét —, ha nem dolgozunk took nélkül letartóztatták egy verekedéssel kap- robban is napján hallotta, amikor a portástól vább, nem tarthatjuk meg a fogadalmi templomcsolatban és ezért mondotta ezt.
egy fiatalember azt kérdezte, mikor kezdődik a ban a karácsonyi misét, ha erőszakosan folytatjuk,
hiábavaló munkát végzünk. Az ablaktalan temA tanút va'lomátára megesketik.
vacsora?
plomot nem füthetjük, mert a léghuzam rögtön kiSebestyén Ferencet, a köve kező tanút mosA védő kérésére a tanút megesketik.
tanában az 0 utca é) a Nagymező-utca sirkán
Következik az újpesti bombamerénylet egyik visz minden meleget.
— Nem marad más hátra — mondta szomorú
ismeretlen emberek megfenyegették, hogy ne
fiatalkorú vádioltjának kihallgatása, aki felett a
megnyugvással
polgármester, — abba kell hagyni
merjen Márffy ellen vallani, mert ennek rossz biróság már Ítélkezett. A merényletet tudva- a munkát. Ha anem
lehet, hát nem lehet. A terkövetkezményei lesznek. A robbinás előtti szom- lévően az uipasti zsinagóga ellen ciak meg- mészet akaratával nem szállhatunk harcba.
baton újságot vitt a körbe és ott beszélgetett a kísérelték, de nem sikerült.
Igy tehát, a fagy következtében, holnap már
portás egy fiatalemberrel a fűtőtestről. Másnap
megszűnik minden munka a fogadalmi templomhallott a robbanásról és tanuként jtlentkezett a
Csak óhaj volt. . . ban, a letett épitőszerszámokat a tavasz előtt már
főkapitányságon.
A tanu azt mondja, hogy nem megbeszélt nem is veszik fel a munkások.
— Ha csak két héttel tartott volna tovább a
terv, csak óhaj volt. hogy a zsidókat megMég egy tanu felismert Márffyt. verjék. (Derültség.) ö és még egy fiatalkorú jó idő — mondotta a tanácsülés után érdeklődéElnök: Nézze meg a vádlottakat, felismeri-e legény Mirossyval mentek ki Újpestre. Arra sünkre a polgármester —, befejezhettük volna az
programot és a fogadalmi temploíhban ünazt, aki a portással beszélgetett. Vigyázzon, ne nem mlékszik, hogy a templomot föl akarták idei
nepelhettük volna meg a karácsonyt. Igy az első
hamarkodjé*, vegye jól szemügyre valamennyit: volna robbantani.
mise időpontja eltolódott, pedig a tanács nemA tanu végignéí a vádlottakon és hirtelen
Kiszely védő kérdésére azt mondja, hogy régen utalta ki azt a kilenc és félmillió koronát,
rámutat Mdrfjyra: Ez volt azt
Márffynak az újpesti kirániuláshoz semmi köze amibe a régi templom orgonájának az uj temMárffy kijelenti a tanu varom ás ra, hogy nem ! ssm volt.
plomba való ideiglenes átszerelése kerül.

1924 november 20.

SZEGED

A szegedi é b r e d ő k nem kívánják
H é j j a s I v á n é s G ö m b ö s G y u l a le] ö v e t e l é t .
Elkedvetlenedtek a szegedi vezérek. Elmaradt a csütörtöki nagy fogadtatás.
Szeged, november 20. (Saját
tudósítónktól.)
arról is, hogy a szepedí ébredik kétségbe vanMeg emlékezetes, hogy a szegedi ébredők és nak esve Hsjjíg és Gömbös magr.tartásán. Erre
fajvédők hatalmas plakátokon hirdet1 ék, hogy azután a Központ valamiképen korrigálni akarta
sz elmúlt vasárnapi gyűlés nsgt jelentőségét a két „nagy vezéi" eljárását éa a délutáni lapHéjjas Iván és Gömbös Gyula adjék neg. Is- jukben már arról számottak be, hogy Héjjas
meretes az is, hogy csupán a „második garni- és Gömbös szivükön viselik Szeged ébredését és
túra" érkezett mtg — Kiss Meny ért ti Kádár igy csütörtökön
le is utamak Szegedre. Két nap
Lehel — és néhány lelkes fiatalember a máso- múlva azután a szegedi kedveveszfett vezetők
dik garnitúra díszkocsijából fogta ki a lovakat — értesítést k«p!ak a központból, hogy tegyenek
tévedésből. A szegedi ébredő-vezérek retteneíe
meg minden előkészületet a csötörtOfei fogadsen kétségbe voltak esve ezután az esemény tatásra.
után és eikeieredéiük csak nőit akkor, amibor
Egyes körök a ssját hatáskörökben azonnal
a gyűléEen ablamázs-nak
hangj«i hallatszottak.
hozzáláttak a nagy ünnep rregsztrvezésénez és
A vezérek kéhégbeeséstttben az utolsó percben
már el is határozták, hogy az állomási díszes
attól sem riadtak tistz?, hogy a következő sürgönyt küldj'k el sürgősen Héjjas Ivánnak: „Ha fogadtatás után, mivel gyűlést csütörtökön
díszvacsorát
Istent ismersz: jösszl
A Szegedi Ébredő Ma- nem leket tartani, nagyszabású
fognak
rendezni
Héjjasék
tiszteletére.
Ez azongyarok."
ban nem történt meg. A szegedi ébredők vezéHéjjas és GDmbös azonban még ennek a rei még ma is ibban a hangulatben élnek, ami
táviratnak ellenére ÍJ cserben hagyták szegedi a Vísárnapi blamá/s után köve'kezett be és
társaikat és illetékes helyen ezt ugy megyaráz- minden kedvüket elvesztették a további munkáták meg, hogy Héjjasék is tudják azt, hogy Szege- tól. A fogadtatást és díszvacsorát idejében lefújden nincs mit keresniök. A vasárnapi blamázs ták é« sürgősen megitták a budapesti központután tz elkeseredés csak nőtt a szegedi vezeiő- nak, hogy bármennyire
ünnepnek tartják
Héjjakörökben és a fövezet ők körében
már olyan sék szegedi szereplését, az időt nem tartják alhangok hallatszottak,
hogy ilyen
körülmények kalmasnak
erre. Idővel majd értésük a közközölt — mikor éppen a „nagyvezérek"
hagy- pontot, amikor méltó fogantatással fogják várni
ják cserben Szegedet — nem érdemes
dolgozni a nagy vezéreket. Igy most Héjjasék szegedi
az ébredő eszméért és komolyan
fogtaikoztak
látogatása ismét elmaradt. Ez alkalommal nem
azzal a tervvel, hogy elhagyják
állásukat.
a nagy vezérek indo'enciáján múlott. Szeged
Bíitnyos körOk erről az elhatározásról azon- nem kíváncsi az ellenforradalom nemzeti hőse re.
nal értesítették a budapesti központot, valamint

Esküdt Lajos
t o v á b b r a is l e t a r t ó z t a t á s b a n

marad.

- Mayer János mindenkit tisztázott, csak E»klidtet vádolta. — Érdekes
tanúvallomások.
Budapest, november 20. Az Esküdt-ügy tárgyalásának folytatását a biróság ma délelőtt
10 órára tüzle ki, 10-kor azonban még egészen
üres volt a tárgyalóterem. A vádlottak közül
egyedül csak Esküdt van jelen, aki kevéssel 10
ó.>a elCtt érkezett meg két szuronyos fegyházőr
knére'ében. Nemsokara megérkezett védője is,
akivel Esküdt hosszasabban beszélgetett. Majd
Esküdt asztalt hozatott be a fogházörökkel és
maga elé helyezte a magával bozott iratokat.
Később Esküdtet le is fényképezték az egyik
napilap számára.
A biróság háromnegyed 11-kor vonult be a
lárgyalóterembe. Töreky tanácselnök megnyitotta a tárgyalást és ellenőrizte, hogy a vádlottak és a tanuk megjelentek-e. A vádlottak közül Mengele és dr. Kenedi
hiányzanak, akik
tegnap sem je entek meg. A tanuk közül töb-

ben nincsenek jelen.
Boronkay ügyész kéri, hogy azon lanuka,
akik a szabályszerű idézés ellenére sem jelenlek meg, holnap vezessék elS.
Töreky tanácselnök kije leni, hogy egyelőre
csak az általános körülményekre fogják a tanuk
kihallgatását folytatni.
Dr. Weisz védő kijelenti, hogy védence tegnap a kihallgatás során vallomását megtagadta
és ezért felolvas ák az iratokat. Védence utasitásá a kéri az elnököt, engedje meg neki,
hogy most e mondhassa mondanivalóját.
Töreky: Esküdt elő dh it mindent, * mi a pörre
vonatkozik, de csak »Itkor beszelhet, amikor
krdezem rs cs k arról, amiről *n kérdezem.
Esküdtnek módjában lesz mindent elmondani,
tehát nem panaszkodhat jogtalanságról, mert
saját maga mondott le jogáró'.

Mayer János vallomáia.
Belép a terembe Mayer János földmivelét— Kérem — mondja — engem már sokszor
ügyi miniszter, aki tanúkihallgatásra jelentkezik reggel 6 órakor felzavartak
az ágyból
kiviteli
az elnöknél.
engedélyek kérésével.
Ha kiléplem a házból,
A tanú: Csak annyit tudok, hogy a pártkör- amikor au'óba ültem, kiviteli engedélyekkel
ben Meskó Zolién egy izben rendkívül fe hábo • zaklattak. Mikor a bárónő hozzám jött, meg is
rodva fakadt ki az ellen, hogy Esküdt Lajos kérdeztem tí le, hogy lehet, hogy egy uríhölgy
bizonyos visszaéléseket követ el a minisztérium- kiviteli engedélyek ügyében kilincsel és házal,
ban. Nagyatádi Szabó István ekkor felháboro- de jellemző az akkori időkre, hogy akkor mindott, azonnal behivatta Esküdt Lajost, aki tilta- denki szállítani akart, vagy ki, vagy be.
kozott az ő meggyanusltása
ellen és azt monElnök: Esküdtnek volt valamilyen szerepe
dotta, hogy valaki a rágalmak
utján akarja őt ebben az ügyben?
innen
eltávolítani.
Tanú: Erről nem tudok. Én mikor a róla
Elnök: Más panasz nem merült fel Esküdt szóló panaszokról tudomást szereztem, felelősellen ?
ségre is vontam öt.
Tanú: De igen, igazolni
azonban abban az
Elnök: A minisztérium tisztviselői nem paIdőben még senki sem tudta őket. Mikor a pa- naszkodtak Esküdtre ?
naszokról jelentést tettem a miniszternek Esküdt
Tanú: Igen, több izben is s én arra hiviam
megint igazolta magát és miután
nem tudtunk fel őket, hozzanak konkrét adatokat
s akkor
konkrét adatokai találni,
hogy
elmozdíthattuk majd elbánok veíe. D.Í amig ez r.em történt
volna, ottmaradt.
Csak később győződtünk meg meg, kénytelenek voltunk ői tűrni.
róla, hogy az ő működése mennyire nem kíEzután Boronkay
ügyész intéz kérdéseket
vánatos és ekkor már elhatározta magát a mi- Mayer János töidmivelésügyi miniszterhez.
niszter Esküdi ?l4ávolilására, akkor azonban már
— Nagyatádi Szabó István — mondja —
megindult a vizsgálat és megtörtént a letartóz- az Esküdt ellen felmerült panaszok folytán
tatás.
ellene elrendelt vizsgálat vezetésével ugyebár
egy i ben Excellenciádat bizta meg?
Mindenki kiviteli eagedélyört házalt.
Tauu: Igen, de, sajnos, konkrét adatok
Az elnök ezután a báró Szonnaruga Valde- i hijján nem iudeam ellene eljárni. C:ak amikor
márné-féle kiviteli ügyről kérdezi a minisztert, ' Esküdtet le'artóziatták, látlam, mic?od« emberaki írre csak halványan emlékszik.
• rel aolgoitunk s^yüií a minisztériumban.
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Az ügyész: Voli-e Esküdtnek, mint a miniszter személyi titkárának módja arra, hagy
az ögyositályok vezetőivel telefonon érintkezzék
és a miniszter megbízásából utasításokat adhasson nekik?
A tanú: Erre mki teljes mid és alkalma
volf, de tisztában vagyok azzal, hogy nem a
miniszter megbízásából tette ilyen esetekben,
meri a miniszter és Esküdt szobája között még
egy nsgy szalon volt és ha a miniszter el volt
foglalva a referádákkal, nem tudhatta, mit
csinál Esküdt. Nagyatádi Szsbó egyébként rendkívüli ember volt abban a tekintetben, hogy
mindenkinek
bizalmat előlegezett és emberismeret tekintetében nagyon könnyen fogadott mindenkit
barátjává.
A* ügyész:
Lehetséges-e, hogy ilymődon
Esküdi azokat a kérvényeket, amelyekért pénzt
fogadott el, sürgethette és a miniszter
tudta
nélkül intézhette el ?

Hogyan folyt a paaamázás?
Mayer János most rendkívül érdekes vallomást tett arról, hogy az ő elképzelése szerint
hogyan vált leheti égeisé Esküdtre nézve a kiviteli engedélyekkel való panamázás.
— Nem hiszem — adta elő —, hogy
Esküdtnek módjában lett volna a kérvények
elintézésére bármiiyen befolyást gyakorolnia.
En így képzelem el a dolgot.
— A miniszier dolgozószobájának egyik oldalán
a titkár s referenseket fogadta, a másik ajtónál
pedig a jelentkező magánfeleket fogadja egy
titkár. Az akták lereferálása után a miniszter
szokat sz irodába küldi letisztázás végeit és
mikor a letisztázott akták a miniszter aláírása
végett újból felkerülnek hozzá, akkor a referens ezt már nem várj», hanem ha aláírás kell,
odaadják a titkárnak, hogy ez vigye a miniszterhez, aki akkor irja alá, amikor ideje van a
fogadások közben erre. Esküdi a lereferált,
letisztázott aláírásra váró aktákat vihette be és
amikor az aláírás
megtörtént
és látta, hogy
valaki engedélyt kapott, eltette az aktákat, magánál megtartotta, még aznap kiment a városba
is közölte az érdekelt féllel, hogy ha ennyi is
ennyi összeget fizet, megkapja a kiviteli engedilyt, mert hiszen akkor ö már tudta,
hogy a
kiviteli engedily kiszen várja az illetőt.
Az elnök: Vagyis Esfeüdt ugy tüntette föl a
\ dolgot, mintha az ö közbenjárása folytán sikerült volna ax engedély megszerzése?
A tanú: Csak Igy tudom
elképzelni.
Az elnök ezután Esküdthöz fordul, hogy ha van
kérdése a tanúhoz, tegye fel.
A miniszter autója.

Esküdt Lajos: A kegyelmes ur azt adta elő,
hogy az aláirás végett beadott aktákat aláírás után
visszatartottam s azzal mentem ki a városba, hogy
értesítsem a feleket az engedély megszerzésének
lehetőségéről. Excellenciád — fordul Esküdt Mayer
János felé — nagyon jól tudja, hogy ez nem történhetett meg.
Majd a fölindulástól reszkető hangon, szinte
sírásba csapva folytatja:
— A kegyelmes urnák tudnia
kell...
Az elnök közbevág: Már megint kezdi. Figyelmeztetem, viselje magát rendesen és beszéljen
nyugodtan.
Esküdt: Tud-e arról a kegyelmes ur, hogy Tömör Angéla és én mennyit autóztunk és hogy a
miniszter autójával a miniszter,
vagy én rendelkeztem ?
A tanú: Ön nem rendelkezhetett az autóval.
Esküdt: Terjesztettek elő a kegyelmes urnák kimutatást arról, hogy én ennyit és ennyit autóztam?
A tanú: Kimutatásra nem emlékszem.
Esküdt ezután újból a Szonnaruga bárónő esetét
kérdezi a tanutói, aki azonban kijelenti, hogy annak elintézéséről nem tud, majd Eskütt a Petrányiügyről kezd újból beszélni, mire az elnök figyelmezteti, hogy ez az ügy éppen ő rá nézve kedvezően intéződött el, nincs értelme tehát, hogy azt
feszegesse.
Esküdt Lajos: Nagyon köszönöm a jóindulatot,
én azonban a tényeket szeretném leszögezni.
Az elnök: Ezzel végeztünk. Kérdezzen mást.
Esküdt: Megfelel-e a valóságnak, hogy ön figyelmeztette a földmivelésügyi minisztert, hogy engem
ne hozzanak át hozzá?
A tanú: Ön ellen kifogásai voltak a tisztviselői
karnak és én nem akartam, hogy odakerüljön, mert
a tisztviselők kifogásolták, hogy a státuson kivül
álló embert hozzanak be. Ön azonban visszaélt a
miniszter bizalmával, befurakodott abba és olyan
súlyosan visszaélt vele, ahogyan még senki. Arról
különben nem is akarok beszélni, hogy milyen
módon fúrta ön be magát a miniszter bizalmába.
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Hármasban ebédeltek: Nagyatádi, Mayer, Esküdt
Esküdt tovább kérdezi Mayer minisztert, legtöbb reskedés, amit a kiviteli engedélyekkel űztek. Akárkérdésére azonban Töreky elnök közbevág
és ki- hányszor kávéházakban is Kínálták kétezer korojelenti, hogy a tanu azokra ne feleljen.
náért darabját.
Esküdt egyre idegesebb lesz, azonban tovább
Mayer János két ilyen esetre emlékszik. Egyik a
kérdez.
Park-szállóban történt, ezt azonban azonnal beEsküdt: Van-e tudomása Excellenciádnak arról, tiltatta.
hogy mindenkor a legnagyobb összeget kaptam
Rupert: Az előbb valaki azt mondotta, hogy
jutalmul, igy egy alkalommal húsvétkor is, mikor nem volt pártkassza. Neki azonban tudomása van
tokaji bort is kaptam. Van-e tudomása arról, arról, hogy volt.
hogy a minisztérium jóléti intézményéből is igénybe
Mayer János: Mikor a Dohány-utcában voltunk,
vettem egyet-mást? Van-e tudomása arról, hogy a akkor még nem volt pártkasszánk, de mikor az
83 —20. számú miniszteri titkos telefont átszerel- Eszterházy-utcába
mentünk, akkor már volt.
tették az én szobámba?
A
következő
tanu
Árvái 30 éves kereskedő.
A tanu kijelenti, hogy mindezekről nincsen tu1919-ben titkára volt a pártnak. Egyszer kapott
domása.
kiviteli engedélyt. Másodízben Esküdthöz utasítotEsküdt: Van-e tudomása Excellenciádnak arról, ták, ö azonban nem adta meg a meghosszabhogy mindennap nagyatádi Szabó miniszter ur, bítást.
ön és én, hármasban együtt ebédeltünk a földMarközi Ilona a következő tanu. Irodasegédmivelésügyi minisztériumban ?
A tanu: Elég szomorú, hogy nagyatádi Szabó tisztviselőnő volt a földmivelésügyi minisztériumminiszter ur és én leültünk önnel egy asztalhoz ban. Elmondja, hogy Esküdthöz sokan jártak.
Parasztok, kisgazdák, politikusok. Voltak, akik
ebédelni.
Ezután a védőügyvédek intéznek kérdéseket Esküdtnek adtak át kérvényeket. Azt nem látta,
Mayer János miniszterhez. Elsőnek dr. Weisz hogy Esküdt pénzeket kapott volna. Tömöri AnÖdön, Esküdt Lajos védője adja föl a kérdéseit, géla sokszor jött vele. Pénzt nem adott át egyszer
legelsőbben Szonnaruga bárónő ügyében érdeklő- sem, csak némelykor csomagot, de azt is ideigdik, valamint, hogy a Petrányi-ügyben volt-e lenes megőrzésre és azt Esküdt mindig visszaadta.
Esküdtnek szerepe.
Ezután Hegyi rendőrtanácsost hallgatja ki a
Rupert védő kérdez ezután: Arról is szó volt
már, tiogy igen előkelő dámák is közvetítették a biróság. Hegyi részt vett a nyomozásban. Többkiviteli engedélyeket és hogy ezek a dámák igen ször tartott házkutatást Esküdtnél és ami az ügygyei kapcsolatba jöhetett, azt mind lefoglalta,
nagy számban voltak.
Mayer János: Én mindig mondottam, hogy na- j1 "sküdt kijelentette, hogy csak akkor vall, ha a
gyon jellemző tünet, hogy urinők kilincselnek a kihallgatásán
Nagyatádi és Bethlen is jelen leszminisztériumban.
' nek. Másnap a kihallgatáson a miniszterek jelen is
Rupert: Szégyenletes dolog volt az a nyilt ke- i voltak.

a Házban —
viharok után.

Budapest, november 20. A nemzetgyűlés mai
ülését 11 órakor nyitotta meg Scitovszky Béla
elnök. Felolvassa a miniszternők átiratát, amelyben
értesiti a nemzetgyűlést, hogy a kormányzó Korányi
Frigyes báró pénzügyminisztert állásától felmentette
és a pénzügyek vezetésével Bud János minisztert
bizta meg. A kormányzó a földmivelésügyi minisztérium vezetésével Mayer Jánost, a külügyminisztérium vezetésével pedig Scitovszky Tibort bizta
meg.
Majd áttérnek a fővárosi törvényjavaslat azon
szakaszának tárgyalására, hogy állásuknál fogva
kik lehetnek tagjai a törvényhatósági bizottságnak.
Hegymegi Kiss Pál kifogásolja, hogy a bizottságok és tanácsok tisztviselői szavazati joggal bírnak,
Erre vonatkozólag indítványt terjeszt elő.
F. Szabó Géza előadó azt indítványozza, hogy
a Máv. elnök-igazgatója helyett a vasúti és hajózási főfelügyelőség főnökét vegyék be az állásuknál fogva szavazati joggal felruházott tagok közé.
Rothenstein Mór csatlakozik Hegymegi felfogásához.
Propper Sándor szintén kifogásolja a szakaszt; ha
a szakaszt elfogadja a nemzetgyűlés, akkor a
hivatali szobák a politika szinterévé válnak, már
pedig a hivataloktól távol kell tartani a politikát.
Horváth Zoltán: Hibáztatja a hivatalból kinevezendő tisztviselőknek a törvényhatóságba való
bevételét, mert azoknak mindenkor a kormány
érdekeinek megfelelően kell majd szavazniok.
(Rakovszky Iván belügyminiszter közbeszól: Ön
is, mint főügyész, a kormány mellett fog szavazni?)
Horváth Zoltán kijelenti, hogy ő nem, de számtalan olyan főügyész van, aki kevésbé
független
és bizonyára a kormány mellett fog szavazni. Majd
„Itt baksisért kiviteli engedélyt lehet kapni."
azt fej'egeti, hogy ezzel a tisztviselők konfliktusokba
hogy köt ölje a bárónővel, hogy a belügyminisz- kerülnek. Módosító indítványt nyújt be, amelynek
Egyneayed 5 órakor nyitotta meg Töreky
ter nem adja meg az engedélyt, Botrány lett és értelmében, ha a tisztviselő törvényhatósági bizottGéza kúriai biró a délutáni tárgyalást.
sági tagsága bármiiyen ok miatt megürülne, helyét
Az elnök intézkedésére Esküdt helyet cserél ö megmondta, hogy ha pínzt adnak, ekkor automatikusan az utána következő rangidős tisztmegkapj* az engedélyt.
Tömöri Angélával.
viselő foglalja el.
Báró Szonnaruga
Valdemárné azt vallja, hogy
Pintér Gergely a délu'áni tárgyalás első taEzután Csilléry András szólal fel. Visszautasítja
nuja, aki azt vallotta, hogy kiviiei engedélyért külföldi társaságban beszélték, hógy itt baksisért a szociáldemokratáknak azt a vádját, mintha a főfolyairodott, de Esküdt kijelentette,
hegy pénz kiviteli engédétyt lehet kapni. Vita kozott, hogy város tisztviselői kara minden egyes érát, igy a
nélkül nem kaphat.
Etküdt tz állította, hogy ez nem igaz. Megkérték a hollandusok, mutassa proletárdiktatúrát is szivvel-lélekkel szolgálta volna.
meg, hogy igazsága van. El is járt a miniszpártcélokra kell a pénz.
Most Urbanich Kálmán szólal fel. Ami a tisztEsküdt megjegyzi, hogy az engedélyéri Pin'ér tériumban valami állattranzitó ügyben. Az ügy- viselőknek a törvényhatóságban való résztvételét
akadálya itieti, ez nem uj jog, mint az ellenzék egyes szóis lefizet e a panamapénzt Tömöri Angéla utján. osztály kijelentette, hogy semmi
kiadásának,
mégis
eluta- nokai állítják. Nem áil, hogy a bizottság tisztviselőMárton János földmives, a zalamegyei kis- nincs az engedély
sították.
Újra
elment,
Esküdihöz
utasi
otlák,
'aki tagjai mindenkor a hivatalos álláspont mellett
gazdapárt volt elöljárója e őadja, hogy egy volt
kijétt, hogy szavaznának. Kéri 9 szakasznak változatlan elrendőrkapitánynak kért közvetlenül a minisiter- kiielen e te amikor a minisztertől
állatonként. fogadását.
től kiviteli engedélyt. A miniszter azt mondta, illetéket kell fizetni, 1000 koronát
Rakovszky Iván belügyminiszter válaszol ezután
hogy nem ő adja, hanem a lárcakSzi bizoitság. Jó, de nyűg át adnak-e, kérdízte. Esküdt azt az elhangzott felszólalásokra. A helyzet valóban az,
Arra nem emlékszik, hogy Esküdtnek adták-e mondotta, nogy nem. Az ügyosztályban ezt hogy a tisztviselőknek törvényhatósági szavazati
át a kérvényt. Stabó kanizsai páittitkár mondta, elmesélte és szörnyen felháborodtak a dolgon. joggal való felruházása régi tradíció az autonóhogy Esküd nek is keil pénzt adni. Amikor
A báróné megesketése után Pasteiner
Gyula miákban. Kétségtelen, hogy a tisztviselők gyakran
megmondta a miniszternek, hogy kedvező el- miniszteri tanácsos mondotta el vallomásában a hivatali álláspont mellett szavaznak. Ennek azonintézés esetén a rendőrkapitány erkölcsileg és a Szonnaruga-esete!. Az ügyosztály megadta az ban nem kell politikai okát keresni, mert ennek
anyagilag is fogja támogatni a pártot, a mi- engedélyt, de a miniszter az aktákat vissza- indoka egyszerűen az, hogy a tisztviselők jobban
niszter leintette, hogy erről hallani sem akar. tartotta. Esküdt hivatalosan semmiféle jutalmat ismerik a napirend anyagát, a jogszabályokat és a
lehetőségeket.
Márton elcsavarja mcst a dolgot — jegyzi nem kapott.
A Ház az előadó és Csilléry inditványa kivéA tárgyalás berekesztése előtt Esküdt, beteg- telével a szakaszhoz benyújtott indiványokat
mee Esküdt. Mire a tanu közbevág:
Soha életemben nem hazudtam. Ha rám bi- ségére való hivatkozással, arra kéri a bírósá- elveti.
zonyítják, hogy elcsavartam az igazat, akkor got, hogy helyezze hatályon kivül a tegnap
Hegymegi Kiss Pál uj szakaszt javasol, hogy a
elrúgom magamtól az életemet. Az isteni gond- nozott vizsgálati fogságról szóló végzést és törvényhatósági bizottságban helyet foglalhassanak
viselés ne engedje többé meglátni két kishelyezzék szabadlábra. A törvényszék rövid a fővárosban megválasztott képviselők, is.
Rakovszky
Iván belügyminiszter
hozzájárul
tanácskozás u'án ugy dönt, hogy a vizsgálati
gyermekemet.
Hegymegi Kiss Pál indítványához és igy a nemSzonnaruga Valdemár báróné féle eset tárgyalá- fogságot továbbra is jentartja.
A tárgyalást péntek reggel 9 órakor foly- zetgyűlés azt elfogadja.
sára térnek rá azután. Esküdt kijelenti, hogy a
A 15. szakasz tárgyalásánál, amely a bizottsági
tatják.
bírónő engedélyt kért, a miniszter azt mondta,
tagság elvesztéséről intézkedik, Hegymegi
Kiss
Pál indítványozza, hogy ebben a kérdésben az
igazoló választmány, illetve a közigazgatási biróság a bejelentéstől számított 30 napon belül köteles határozatot hozni.
•fj Telefon 11-85. K
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Telefon 11-85. j j j
Szünet után Rakovszky
Iván belügyminiszter
szólal fel Hegymegi Kiss Pál indítványához. Lényegében hozzájárul, a javaslatot azonban jelen
•8
November 21-én, 22-én és 23-án, pénteken, szombaton és vasárnap:
formájában nem fogadhatja el, mivel ez kizárja,
hogy a bizottság tagjai igazolhassák távolmaradásukat. Kéri a javaslatnak eredeti szövegében való
elfogadását. A javaslatot az előadó módosításával
fogadják el.
*
Farkas István indítványát elvetik. Vázsonyi inBudapestet megelőzően! ** ditványa
legújabb filmje.
felett pedig vita indul meg. Az elnök
öt percre felfüggeszti az ülést.
p
Szünet után Gaál Gaszton a kérdés feltevéséhez szólal fel. A Ház Vázsonyi javaslatát és az
előadó kiegészítő javaslatát együttesen elveti.
Erődi Harrach Tihamér, az igazságügyi bizottAzonkívül:
^ ság előadója beterjeszti a bizottságnak a hágai
Vig házassági komédia 6 felvonásban.
Azo
''
*
egyezményről szóló jelentését. Elnök ezután napirendi indítványt tesz. A legközelebbi ülés holnap
délelőtt tiz órakor lesz a mai napirenddel. Az ülés
három órakor ért véget.
Hl
Pazar burleszk 2 felvonásban.
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Előadások hétköznap: 5, 7, 9, vasárnap: 3, 5, 7 és 9 érakor.
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A TEREM FŰTVE VAN! j j j

2 szobás teljesen modern lakás
a Boldogasszony-sugárut mellett, uj ebédlő, háló és előszoba, konyhaberendezéssel együtt 70 miltió kor. Megvehető GAÁL I r o d á t ó l Kigyó u. 7. Telefon 18-C4. m
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Szeged

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

A gázgyári bizottság az egyezkedés ellen és a
megváltási pör folytatása mellett foglalt egyhangúlag állást
Szeged, november 20. (Saját
tudósítónktól.)
A gázgyár egyezkedési ajánlatának leiágyalására
hivatott bizot ság csütörtökön ült össze és
egészen meglepetésszerűen egyhangúlag
arra az
álláspontra helyezkedett, hogy az ajánlat elfogadhatatlan,
további tárgyalások alapjául sem
alkalmas, a város nem hosszabbíthat]3 meg
semmiesetre sem a gázgyár koncesszióját;
vagy meg kell váltani a gázgyárat,
vagy pedig
meg kell várnia az 1935 esztendő végit, amikor
a gázgyár teljes berendezésével együtt
ingyen
jut a város tulajdonába.
A gázgyári bizottság
egyhangú állásfoglalása azért meglepetés, mert
a közgyűlés, amelynek tagjaiból rekrulálta a
tanács a bizottságot, néhány hónappal, ezelőtt
szótöbbséggel egyezkedésre utasitoita a tanácsot
és elrendelte a megváltási pör szünetelletését.
Azóta azonban elkoptak a tetszetősnek látszó
frázisok és a városatyák reális alapon foglalkozhattak a kérdéssel.
A gázgyári bizottság ülését, amelyen a meghívott városatyák kivétel nélkül megjelentek és
részt vett rajta a tanács minden tagja, délután
négy órakor nyitotta meg a városháza tanácstermében a polgármester. Röviden ismertette az
előzményeket, elmondotta, hogy a gázgyár központi igazgatósága részié'esen kidolgozott egyezkedési tervezetet küldött a városnak. Vázolta
az egyezkedés alapfeltételei!, majd kijelentette,
hogy véleménye szerint csak az uj szerződés
részletes letárgyalására van szükség, az általános
vita
mellőzhető.
A bizottság azonban nem osztotta a polgármester véleményét és anélkül, hogy a szerződéi
részletes tárgyalását megkezdette volna, már
általánosságban
pálcát tőrt a
részvénytársasági
álmok sorsa fölött.
Elsőnek dr. Biedl Samu szólalt fel. Kijelentette, hogy a kérdést csakis a praktikus kereskedő szempontjából
lehet elbírálni. A praktikus
kereskedő, ha valamilyen üzletről van szó, első
impressziója alapján megállapítja, jó e az Ü2let,
vagy nem jó. Ha jó, akkor ki;elenti, hogy lehel
róla tárgya ni, ha nem jó, akkor közli, hogy
nem tárgyalhat róla. Amikor olvasta a gázgyár
szerződés ervezetét, megállapította, hogy olyan
ajánlatról
van szó, amelyről tárgyalni sem lehet.
A városnak, mint közüleinek, elsőrendű kötelessége, hogy azokat az üzemeke', amelyek
elsőrendű közérdeket szolgálnak, saját maga
igazgassa. Ilyen a vízellátás és a világítás is.
Nem szabad megengedni, hogy a város és a
város polgársága
közé egy harmadik
személy
kerüljön, aki magánérdekeit
biztosítja
a közirdek rovására. Indítványozza, hogy a bizottság
elvben mcndja ki, hogy semmifile
részvénytdrsaságos
megoldást nem tart helyesnek, hanem
vagy folytatja a város a megváltási pórt és ha
teheti megváltja a gázgyárat,
vagy pedig megvárja az ingyenes háramlásl
időt, amely az
alapszerződés
irtelmiben
11 iv múlva elkövetkezik.
Dr. Dobay Qyula a következő felszólaló, aki
hozzájárul
Biedl Samu indítványához,
azzal a
kiegészítéssel, hogy a város kísérelje meg
bíróságon kivül a gázgyárral folytatandó tárgyalásokkal a megváltási összeg megállapítását.

Kijelen'i, hogy a gázgyárnak az a fenyegetése,
mintha a biróság a pör folytatása ese én a
megváltási jog gyakorlására kötelezhetné a
várost, teljestn
alaptalan.
Ezután hosszadalmas jogászi vita támadt
erről a kérdésről. A bizottság jogásztagjai
Turóczy Mihály városi főügyésszel együtt dr.
Dobay Qyula álláspontját találták helytállónak,
ezzel szemben dr. Pistor Egon, a gázgyár
ügyésze az ellenkezőjét vitatta.
A jogi vita után V/immer Fülöp szólalt fel.
Kijelentet1 e, hogy a történtek a kérdésben elfoglalt régi álláspontját igazolják. Hivatkozott arra,
hogy a kérdés közgyűlési tárgyalása alkalmával
konkrét formában a pör folytafását javasolta,
mert a pör nyomása alatt a gázgyár
esetleg
kedvezőbb feltitelek mellett hajlandó az egyezkedisre. A közgyűlés nem akceptálta álláspontját és most i.t a válasz rá, ebben az elfogadhatatlan szerződésben. Ezután kifejti, hogy a
városnak minden körülmények
között meg kell
váltania a gázgyárat,
mert nem engedheti ki
káéból azt a horribilis üzleti nyereséget, amit a
hátralévő 11 év hozhat. Tudomása szerint áprilisban 1300 millió koiona volta gázgyár nyeresége.
Akárhogyan valorizálják a váltságösszeget, a gázgyár. amelynek a szerződés szerint 75 százalék
mér úgyis a városé, megéri. A szükséges pinzt
külföldi kölcsönből fedezheti a város. Kijelenti,
hogy szükségtelen minden tárgyalás a lehetetlen szerződéstervezet ügyében, mert abban
nyoma sincs annak, hogy 11 év múlva a városé lenne ingyen az egész üzem, még pedig
használható állapotban.

Taschler Endre: Pildául
a jelenlegi vezetis
alatt.
Biedl S a m u : . . . és a kereskedelmi szellem
érvényesítésével nagyszerű fejlődési lehetőségek
kínálkoznak a város számára. A polgármester
aggodalmait
nem tudom
miltányolnl.
A város
közönsigit
meg kell szabadítani
a magánirdekeltsig
vexaturditól.
Aki a közérdeket
tartja szem előtt, az nem juthat más meggyőződésre.
Thiering Oszkár műszaki
szempontból is elfogadhatatlannak tartja a szerződést. Dr.Ptstor
Egon a gázgyár ehzintságát indokolja azzal,
hogy az angol töke elhelyezkedést keres a
kontinensen. Dr. Szili Oyula a pör folytatása
és a gázgyár megváltása mellett foglal állást.
A polgármester ezután összegezve a felszólalásokat, megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag
a szerződés ellen foglalt
állást.
— Nekem nem ez ugyan a véleményem —
mondotta —, de a kérdést nem én, hanem a
tanács is a közgyülis dönti el. Ha a bizottság
álláspontját a tanács is magáévá teszi, akkor
csalt ezt jelentjük be a közgyűlésnek, hogy
nem tartjuk kívánatosnak a további tárgyalásokat, ha más éláspontra helyezkedik, akkor a
közgyűlés elé terjesztjük a kérdést. Azt hiszem
egyibkint, hogy a tanács is a bizottság
álláspontjára
helyezkedik.
Ezzel a mindvégig érdele* ülés véget ért.

Peidí Gyula hétfőn délután
meghallgatja az ipartes ületben
az iparosok sérelmeit.

. Szeged, november 20. (Saját tudósítónktól.) Jelentettük, hogy vasárnap délelőtt országos esemény lesz az a beszámoló, amelyet Peidl Gyula,
Szeged 11. kerületének nemzetgyűlési képviselője
fog elmondani és amelyen résztvesznek a baloldali
ellenzék összes reprezentatív képviselői: Nagy
, Vince, Rupert Rezső, Pakots József, Bródy Ernő,
Malasits Géza, Propper Sándor és Kéthly Anna.
A beszámoló iránt nemcsak Szegeden, de az egész
országos politikában nagy érdeklődés nyilvánul
meg.. Peidl Gyula a délelőtti beszámoló utá^nem
fejezi be szegedi szereplését, hanem délutln Újszegeden mond a Vigadóban nagyobb beszédet,
délután a nőgyülésen vesz részt. Hétfőn délelőtt
pedig minden választóját és hivét fogadja szállodai
lakásán, hogy a sérelmeket, panaszokat, esetleges
visszaéléseket meghallgassa.
A Szeged munkatársának értesülése szerint ez a
program még ki fog bővülni. Csütörtökön délelőtt
ugyanis a szegedi szociáldemokrata párt titkársága
Dr. Kovács József véleménye szerint legjobb, átiratot intézett az ipartestülethez, amelyben beha a város bevárja a hátralévő 11
évtí.Hoffer jelenti, hogy Peidl Gyula hétfőn délután öt órakor
Jenő megváltandónak tartja a gázgyárat, mert meg fog jelenni az ipartestület helyiszgében. Ez a
nem mondhat le 11 év üzleti nyereségéről. látogatás nem csupán udvariassági aktus lesz, haMagyar József Wunmer Fülöp indítványához nem Szeged II. kerületének képviselője személyesen
akar érintkezni kisiparos, kézműiparos
polgárcsatlakozik.
Ezután a polgármester szólalt fel. Hivatko- társaival, hogy személyesen hallja azokat a súlyos
a kisiparosok
zik arra, hog/ a közgyűlés a közvilágítás fej- sérelmeket, amelyek megbénítják
egzisztenciáját.
Peidl
Gyula
a
hallottak
után minlesztése érdekében httározta el az egyezkedés den rendelkezésére álló eszközzel azon lesz,
hogy
megkísérlésé'. A város, ha megváltaná a gáz- megszüntesse ezeket a súlyos sérelmeket.
gyárat, hosszú ideig nem gondolhatna a viláA vasárnap esti bankett iránt egyébként olyan
gítás kiterjesztésére. (Ellentmondások.) Ezen- nagy érdeklődés mutatkozik, amely még egyetlen
kívül súlyos terhet vállalna magára, mert esetben sem fordult elő. A Szeged szerkesztősége
amortizálnia kellene a gázgyár beruházásait, péntek estig még elfogad néhány jelentkezőt. A
h ily re kellene állíttatnia a rongálódásokat... szombaton jelentkezők számára a nagy érdeklődés
(Wlmmer Fülöp: Ne ijesztgessük egymást pol- miatt már nem lehet megfelelő helyet biztosítani.
gármester
uri) Aggodalommal tölti el az a
bizony talanssp, ami a városra vár, ha belemegy a pör folytatásába.
A polgármester szaviira Biedl Samu reflektál.
— Ne tartson bennünket desperádóknak
polgármester ur — mondotta —, mi kereskedők, iparosok nem szoktunk a magunk
javaival sem packázni, még kevésbé a köz vagyonával. amely szintén a mi vagyonunk is. Ha
nem lenne jő üzlet a gázgyár,
nem tiltakozott
volna a megváltás
ellen is nem vállalná magára
a szerződés meghosszabbításával
járó
rizikói, sőt, hogy negyvenöt ivlg mig a vállalatban marodhasson,
ujabb terhek viselisire is
hajlandó. Ha tehát a gázgyár
nem fii, a váHa olcsón akarja ruhaszövet, kabátszövet,
rosnak sem kell filnie. Ha a gázgyár a város vászon stb. szükséglett beszerezni, ugy keresse
kezébe kerül, megfelelő vezetés alatt...
fel Kálmán Hugó nagyáruházát, Attila-u. 7. m
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Korzó Mozi.

alkalmi és nászajándékok, eredeti svájci
ó r á k nagy választékban, ismert szolid szabott árakon
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— Sürgős pénzre van szüksége a városnak.
A polgármester a csütörtöki tanácsülésen információt kért Fodor Jenő adóügyi tanácsnoktól a kereseti adókivetések ügyéről. Arra való hivatkozással,
hogy a városnak sürgős szüksége van a pénzre,
megbízta Fodor Jenőt, hogy sürgesse meg a felszólamlási bizottságok össszehivását, aminek akadálya nem lehet, mert a kivetések revíziója már
megtörtént.

Péntek. RCm. kot. ts froieuánt B ?
— Ottó királyfi születésnapját megünneAssz. b. f Gór. kat. B A. feaj. Nap pelték a royalisták. Budapestről jelentik: A
kel 7 fou 15 perckor, nyuuszik 4 óra 16 perckor.
VB /OS

Migyar Roy»lista-Klub Olló királyfi tizenkettedik születésnapja alkalmából a Szent Istvánbazilikában ünnepi misén jelent meg, amelyet
Rott Nándor veszprémi megyéspüspök, a királyné kancellárja celebrált fényes pipi segédlettel. A templom zsúfolásig megteli előkelő
közönséggel. At Evangélium után Buttyksy
Antal páter, a szentferencrendi szerzetesek tartományi kormányzója lépett a szószékre ás
lelkethingu ünnepi beszédet mondott. Az *nnepség után a Himnuszt énekelték, Majd Oltó
lelkei éltetésével oszlott szét a közönság.
— A város és a földbirtokreform. Ismeretes,
hogy a város földbirtokának jelentékeny részére
igényt jelentettek be az Országos Fölbirtokrendező
Bíróságnál a földnélküli igényjogosultak. Az OFB
több helyen letárgyalta már az igényléseket és
] Ítéletének meghozásánál figyelembe vette a város
szociális földbirtokpolitikáját. Legutóbb az Ujszegedalsótiszaparti bérföldekből hasított ki huszonöt
holdat, de azért cserefölddel kárpótolja a várost.
A legerősebben igényelt tápéi rét ügyében — értesülésünk szerint — rövid időn belül szintén meghozza ítéletét az OFB.

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.

Hétfőtől az előadások
fél 5 , fél 7 és fél Q
órakor kezdődnek

— A hercegprímás látcgatása a képviselőházban. Budapestről jelentik: Csernoch János
biboros-hercegprimás Leopold Antal ksnonok,
érseki igazgató kíséretében ma megjelent a
képviselőházban, ahol elsősorban Bethlen István
gróf miniszterelnököt, majd Klebelsberg
Kunó
gróf kultuszminisztert kereste fel, ezután pedig
a Ház elnökségénél tett látogatást. Az elnökség
részéről Huszár Károly és Zsitvay Tibor alelnökök
fogadták a hercegprímást, aki azért jött a Házba,
— Miért j ö n vissza Fedák Sári A m e r i k á b ó l ? Budahogy a nemzetgyűlés üdvözletét megköszönje. pestről
jelentik: Több mint nyolc héttel ezelőtt Fedák
— A Károlyi-pör. Budapestről jelentik: A Kúria Sári Amerikába utazott, hogy eleget tegyen egy régi
Papp István tanácsa ma délelőtt folytatta Károlyi szerződéses kötelezettségének és e célra szervezett
Mihály vagyonelkobzási pőrének tárgyalását. Nagy magyar szinésztársulattal az Egyesült Államok nagyobb
Vince folytatólagos védőbeszédében azt vitatta, magyarlakta városaiban leghíresebb szerepeit lejátsza.
Annál nagyobb meglepetést keltett az a kábeltavirat,
hogy Károlyi csak azért tárgyalt Sonninoval, hogy amelyet
tegnap kapott Fedák Irén a művésznő unokaa magyar-olasz háborút megakadályozza. 1917 huga, amelyben a művésznő impresszárióit, Hodosit és
március 2-án Bádenben fogadta az uralkodó Ká- Vajdát súlyos váddal illeti. Ezek állítólag mindenéből
rolyit, aki kifejtette a király előtt a béke meg- kifosztották és kéri, hogy számára sürgősen küldjenek
kötésének szükségességét és a német veszélyt. Az looo dollárt. Ez ügyben Hegedűs Qyula intézkedett és
uralkodó azt válaszolta, hogy a monarchia mind- a külügyminisztérium tegnap este táviratilag értesítette
addig, amig ő uralkodik és amig Czernin vezeti a a newyorki magyar követséget, hogy keresse meg
sárit és amennyiben szüksége van rá, a követkülügyeket, semmiesetre sem lesz Németország Fedák
ség álljon rendelkezésére.
vazullusa. Később ugy nyilatkozott Károlyinak,
hogy eltökélt szándéka a háborút még 1917-ben
Mától kezdve a Korzó Mozi ismét az idei
befejezni. A későbbi folyományok során Károlyi attrakciók epy ujabb gyöngyszemét mutatja be,
folytatta békepropagandáját. Nem tett mást, mint
a király, aki a Sixtus-levélben lépett érintkezésbe még pedig Ounnar TolnSs budapesti megjeleaz ántánt államfőkkel.
I nés elöt'i legújabb filmjét, a „Szerelem szigetén" c. 5 felvonásos víg házassági komédiát.
— Fraknói Vilmos meghalt.
Budapestről A film főszerepét a délceg és markáns férfi
jelenti tudósítónk:
Fraknói
Vilmos c. püspök ! ideál, Gunnar Tolnas játsza. Parfn?re K'rina
ma délben hosszú betegség után meghalt. A Bell, a dán szőke szépség, aki legutóbb Gunmagyar történetírás nagy tudósa 1843-ban szü- nárral együ't a Prometheusban nyujto t kiváló
letett, a theológia elvégzése után filozófiát hall- alakítást. Ezúttal egy pazar ötletekben gazgatott. Első nagyobb munkáját az Akadémia dag, fordulatos vígjátékban szerepelnek, mely100 arannyal jutalmazta. Évek'g vidéken tanár- ben csak öregbíteni fogják nagy sikereiket. Hakodon, majd 1875 ben a Nemze'i Muzeum sonló fi'mje Gunnar Tolnasnek a „Koldus
könyvtárosa lelt, 79 ben pedig az Akadémia hercegnő", mely annak idején felejthetetlei nagy
könyvtárosa. Nevét a Hunyadiakról és a Jagellók- sikert aratott. A rendtivül bájos filmet egy
ról irt munkái tették orszígos hirüvé. Ezután ujabb Fridol n burleszk, ,A vajszivü Fridolin*
részletesen foglalkozott Pátmánnyal, a magyar fogja bevezetni, aki nagyszerű mókáival fogja
humanistákkal,
Martinoviccsal,
Rákóczival, emelni a hangulatot.
Széchenyivel. A legutolsó időben az Akadémia
1922. évi toka]l szomorodni 1 liter 24.000
történetét akarta megírni. Halá'a a magyar
korona.
Horváth Gambrinus csemegeház.
g9?
kulturának jelentős, fájdalmas vesztesége.
— A városi a l k a l m a z o t t a k liaztbeazerzése A vá— Előadás a Munkásotthonban. Pénteken
este 7 órakor dr. Gelei |ózsef egyetemi tanár a rosi hivatalnokok egyesülete beadványt intézett a tanácsés kérte, hogy á lisztbeszerzési akció sikere érdeMunkásotthonban előadást tart „Szervezkedés a hoz
kében utaljon ki a városi kenyérüzem számára 2oo— ;
társadalomban és az élőlényben" cimen.
25o millió korona kölcsönt, amit az alkalmazottak négy
— Közigazgatási a l m a n a c h . A Magyar Városok
Országos Kongresszusa közigazgatási szaknaptárt, al.
manachot, cim- és helységnévtárt ad ki. A város tanácsa elhatározta, hogy két példányt rendel meg belőle.
A vaskos könyv árát husz aranykoronában állapították meg.

havi egyenlő részletben fizetnek vissza a főpénztárba.
Ezen a pénzen a kenyérüzem lisztet vásárol és utal- j
vány ellenében kiadja azoknak az alkalmazottaknak, '
akik részt akarnak venni a liszibeszerzési akcióban. A
tanács teljesíthetőnek találta az egyesület kérelmét.
Helyazflke m i a i t minden elfogadható áron részletre
is elad olajfestményeket Engel Lajos mükereskedése.. íoe

— Sztrájka léptek a Therapia-dobozgyár
munkásai. A legutóbbi bérrendezésnél a Therapiadobozgyár úgynevezett „amerikai fizetési rendszert" léptetett életbe. A munkások ezen az alapon mintegy harminc százalékkal kaptak kevesebb
bárt, mint a régi fizetési rendszer alatt. Ezért a
gyár kétszáz munkása tegnap reggel sztrájkba lépett. A tárgyalások a munkások és munkaadók
között megindultak. A munkások kérése az, hogy
legalább annyit kereshessenek, mint az újítás
életbeléptetése előtt.
Vlzveze ék javítások ét álalaküások Feke'énét, Kossuth Lajos sugárut 25 Tel. 10— 72 bot
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A meteorologiat intézet jelentése:
Hazánkban tegnap
alig fordult elő jelentéktelen havazás, a hőmérséklet
kissé süllyedt, a minimum Debrecenben 12 fok. ldóprognózis:
Nyugati légáramlat mellett átmenetileg enyhe
idő, sok helyütt csapadékkal, esővel és hóval.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig.
Muzeuin nyitva d. e. 10—l-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva
délelőtt 8-tól l-ig és délutén 3-tól 8 óráig.
A szinházi előadás este fél 8, a mozi előadások 5. 7
és 9 órakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
Franki Antal Szentgyörgy-tér (telefon 118), Zakár Sándor
Valéria-tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics-tér
(telefon 793), Salgó Péter Mátyás-tér (telefon 296),
Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846).
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A Magyar Nemzeti Bank hlvataloa árfolyamai.
Valuták i Holland forint 29670-29925, Dinár 1C611C82, Lel 386- 396
Bclg* frank 3564-3594. D á n
korona
12880-13015, H i r v é i korona
10975—10980,
Angol font 342000- 346300, U r a 3210-3245, D o l l i ;
74C65—74625,
Francia
frank
3910-3940,
S«okoi
2208 - 2227, l e v a 534-541, " v í t í
korc.u
1980019960
* x*tiák
korona IC4.4Q -105.50 Svájci fraok
14275-t 442 ) p i n a .
Devizák:
Amttttóara
29970—30125, SelgráiS 1081 1067, ttaterest 391-397, Brösss 3594 3614, K u p c *
Hága 13080--13150, hrtoliAnia 10995- 11055, Lo-rfoJ
345000—347G€C
Milán* 3230 -3250, * « w v o f l 74565 74965, Pári* 3910- 3940
2228-2240
ifiül
539 542, ttocköo'w
20?50-2016u, áécs
10493105.50 ^üricö 14375-14450.
Zürichi tAxade. N j i U i t i
Pári*
27.20,
koccor
;403
Wtwyork
518.75,
Milánó
22.45,
Hollane *
208.37, I « r l i c O.WütOOOOO 12350, Béc* 0.0073, Sxáfu
3.11%
H á g a 15.477,
ftioflW
0 0069%
sokart*'
2.75 tiefgrác 7.52»/». v « * í 0.0000100.
Jí-illi
tartan. r á n t 27.22 won.<> t> 2401,
ftor
4al legalacsonyabb (i.), legmagaiabb 01.)
t i tártárfolramok (13.)

,*wtko*i
1L
4ügói-Magyai
49.5 51.5
fcosnyák-agrar
£8
56
Földhitelbank
24a 260
Hazai
150 lb2
Har iiiet.
34
35
ialavon Jelz.
62
59
Lloyd Bank
3.3
3.8
Magyar-Hitel
500 515
ingatlanbank
220 24U
•vssn oank
23
24
rorgaimi bank
tó —
—
ie:zaioglát«ibaiik
80
Karesk. Hitel
22.5
24
76.75
Lobííuntoiób.
8u
Vtagy.-nem. b.
22
23
Üiaszbank
20.25 20.75
—
21
Központi jelz.
7
Városi Bank
7.5
Meruur
8
8.3
Nemzeti
36
37
1Ü0 204
Osztrák Hitel
Kereskedelmi
1250 1295
—
• SaKverem
—
rakarétpénztüraki

Ganx-Danob
Ganz-Vili.
Kistarcxai
Ul.
51 Győrffy-Wolt
57 Hoffber
258 Kaszab
156 Kissling
24 Kübne
b l Láng
3.4 Liptál'
514 Mág
235 Magy. Acél
ló Belga fém
48 Mérleggyái
75 Motorgyár
23 Olomáru
79 Chaudoir
22 Vegyipar
20.5 Vagongyár
24 Rex hajó
7.4 Rimamurányi
8.25 Roessemanc
36 Rothmüller
2UU Schlick
1290 Schuller
123 Teuaton
Vulkán gép
Wörner

Nem kell naptárat
a Szeged

108

20

27.5

215
170
19

28

17
150

20

gépgyárak-.

Brodi vagon
Loourg
v*fvtn gép
Csáky
O a i d . Gépgyár
Páblán

egyszersmind

Fegyver

PéBikereek.
franki

• m

^ J L •

l

w

•

végéig előfizetnek,

133 132
42 39
10 9.5
40 39.5
114 112
21
21
29 28.5
243 238
180 180

21

30
165

21

57 58.5
5 2 5 5.25
133.5 144
60
62
9
57
55
58
60
70
19
21

62
63
58
181 191 lSö
45
48 45.75
—
85
85
153 163 157
—
32
32
77 79.5
79
140 145 140
w - m

€€

JSL ü r m .

34
28 Ü
69

Bányák és téglagyárak i

Bauxit
Beocsini
Borsódi szén
Szentlórinci
Cement
Szászvári
Kohó
István tégla
21 Köb. gőztégla
28 Drasche
17 Magnezit
162 Magvai Aszfalt
20 Által. Kőszén
57 Kerámia
5.75 M ó r i szén
139 Hagybátonyi
61 Sajókondói
9 Salgó
56.5 Újlaki
36 Unió
59 Urikányi
65

20

33
35
282 292
68 74.5

330 350 343
1005 1075 1070
113 120 115
54
53
50
92
92
98
335 355 350
450 475 475
22
23
22
—

—

—

180 195 183
2510 2635 2650
—

—

—

3610 37 J0 3570
—
—
60
42
44
43
125 135 130
—
—
5
505 63J 620
—
ltiO
160
—

—

—

1020 1050 1Q40

Nyomdák i

Atheoaenm
Fővárosi
Franklin
Glóbus
Kunossy
Pallaa
Révay
Rigler
StcphaneuQi

111
5.5
70
36.
7.5
135
46
70
3.25

118
—

71
38
—

138
—

77
4

117
5.5
70
37
7.5
137
48
75
3.5

faipari vállalatok i
Merkuria
Cserző
Dunaharaszti
Egyesült fa
Fornir
Guttruann
Hazai fa
Honi fa
Körösbánya;
Kronberger
Lignum
Amerikai
Erdő
Magyar Llovrt

CIPÖ.

1.0
2.1
1.9
—
24.i
24.5
—
2
2
—
19
19
22 22.5
22
790 840 825
115 120 115
11
10
17 17.5
17
13 13.5
13
—
45
48
—

—

—

—

—

—

könyve

is.
<

Ul.
Királymalom
Pesü Vikt
Transdanobia

naptár

mert a

zab S901-4000 ttngari 3600-3650, repce 6600- 6800,
korpa 2175 2225.
I r á n y z a t . A csütörtöki értéktőzsde szilárd irányzattal
cyitott, amely a tőzsdeidő végéig tartott és fokozódott,
miért is a záróárfolyamok öt százalékos emelkedést
mutatnak a szerdaihoz képest. Élénken keresték a Salgót és a Ganz-Danubiust, általában a nagypapirokat.
azonban a korlátpiacon is számos kisebb érték jelentősebb javulást tudott elérni. Feltűnő volt az Első
Magyar Biztosító áremelkedése, amely a szerdaihoz
képest 7oo.ooo koronával javult. Az árfolyamok zárlatkor érték el a legmagasabb nivóL

2C6 50,
0.000c00000123;0, l é c *
0X1073, Széfia 3.75, PráfS
<5.50 8s dap**» 0M0691/,
Bakára 2.75, Seitfiae
7.55, Vara) 0.0000100
Tarménvtóxade. A csütörtöki terménytőzsdén az
irányzat nyugodt. A forgalom közepes. A hivatalos árfolyamok a szerdaihoz Képest változatlanok. A liszt
árak szintén változatlanok.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
4575 - 46'0, egvéb 4550-4575. 78 kg.-os tiszavidéki
buza 4625 - 4675, egyéb
4600-4650, rozs 4 1 2 5 4175, takarmányárpa 4000—4200, sörárpa 4800—5000,

Maimoki

110 115 111
40
— 4i) Back-malom
4.5
— 4.5 Bor80d-misk.
14
15 14 Concordia
170 ltO 175B.-csabai
20
24 20 I. bpesti gm.
1210 127C 125Ü Törökszentm,
24
— 24 Gizella
110 H 2 110Hunuári*

sem, akik november

NMMMMMIMIM^^
t fz 518.75, Miláné 22.45, Hollandia

33
belvárosi
24
35
KOtlekediti ráüalatok i
b.5
7 6.75
Updtvarosi
— —
—
Kóüauyai Tafc.
11 Adria
11
19
18.7519.25
tgy. bpest Föv. 112 123 122 Atlantic*
59
59 63
Magyar Ali. Tak. 12U 125 123 Közúti Vasúi
74
74 —
—
M jutar
175
175 Városi
380
370 393
r"esü Hazai
3325 3520 3«7u Bur
63
Délivasai
63 65
aMosOók.
265
MFTR
245 275
23 i
222 240
Első M . öizt.
8900 £ 4 . 0 92C0 Levante
Miskold villamo* 119 122 U9.5
í ujaira
176 185 180
167.5 171 169
Nova
HU 130 1/3
Jég
490 515 510
2525 2050*2625 Állam 7asut
170 180 173
Pannónia B .
Tröszt

Vaunlivek is

azoknak

Szeged karácsonyi

l.
u. IU.
2750 2875 2830
1460 1570 1523
46
48 46
125
38
9
38

előfizetőinek,

venni

—

3
—

I.

IL
I1L
i
u. Ul
6
7 6.5 Királytól
__ 4.5
550 555 555Klein
4.5
2.4 2.75 2.65 Klotild
44
44
—
540 570 565Fructus
90 100 100Győri textil
35
35
—
80 82 80 Polg. sör
650
650
56
2450 2515 2510 Krausz szesz
55
55
—
3
3 2 2.85 Liget szabat,
20
20
60
64 61
2770 2860 2853
Cukoripar
155
- 155 Lámpa
1000
1000
Auer
—
16 16.5 16 Kender
60
60
230 240 235
Ostermelé
320 345 330
Pamut
Különféle vállalatok I
332 348 337
- 17.25 G u m i
Alt. gázizzó
17.25
153 165 163
Alt. Osztr,Légii. 640 660 650 Ném. mezőg.
190
190
—
18.5 Vasúti forgalmi
Bárdi
18.5
3 2.8 Marosv. Petr.
Baróti
2.6
423 448 446
66 64 Georgia
Bóni
60
205 219 218
Brassói
460 480 475 Mezőn. cuk.
24
25
24
Cbinoin
10 12.25 12 Interrexim
24
23
23
8 Óceán
Corvin-film
—
92
88
83
Danica
110 116 113 Olajipar
—
18
18
Diana
9.5 11.5 10.5 Pannónia sör
78
77.5 78.5
25 20 Phöbus
Dorogi g u m m i
20
29
28
28
Déli cukor
565 575 570 Püspöki
180 205 20Ű
— 55 Royal-száiló
Dunánt. sertés
55
—
80
83
41 36 Schwartzer
Cinner Szalámi
33
—
40
40
4039.75
Star film
Égisz
39.5
11 10.5
10.25
Izzé
855 880 880 Lukács fürdő
55 51.5
50
—
7 Szikra
U n i ó textil
7
2625 2700 2675
gtummer
Horv. cukor
—
495 510 510
Just izzó
2 2.05 2.1 Szegedi Kender
152 169 154
57 56 Telefon
Oyapjuraosó
54
— 38 Temesi sör
Papir-ipar
38
47
45
48
Részvénysör
345 360 352 Tokaji bor
47
46
48
37 36 Török
Szövő és kötfi
32
12
13
12
Spódium
149 160 159 Turul Budapest
—
40
40
Temesi szesz
215 225 220 Unió szintláz
—
4
4
Felten
993 1065 1025 Szolnoki
—
90
88
Vasm. Vili.
Wernstadti texül
—
55
55
53
Flóra
87 ICO 92 Vili. Pezsgő
—
17
15
— 37 Wander
Fővárosi sör
35
12
12 13.75
Goldberger
230 243 235 Zagyvapálfai
19
19
18
Qschwindt
2 1 8 229 228 Hangya
24
22.75
Halkeresk.
22.5
Hungária MUtr, 166 179 178
Juta
160 183 175
—
80
Jacquard
83
Karton
121 137 132
11
Gróf Ksglevic*
11
Elővételi fogok i
— 42
Keleti
42 —
2
Kasszanap december 4
Királyautd
2 2.1
Malom soky
Nemzeti fa
Lichtig
Ófa
Rézbányai
Szlavónia
Nasici
Viktória botor
Zabolai
Zentai
Thék gyár
Hitelfa

tu[H

Berlini ingatlanok tulajdonosait
!#Ól*om

S Z E Q E D , K E C E N E N - U f C n 12.

h a

AUrUIII,

ug

berlini ingatlanaikat eladni kívánják,

y e l a d á s i megbízásukat irodámnak

sürgősen leadni szíveskedjenek
Bistya-utca 19. (<ulturpalotá1 * 1 1 J L U
K nál. Telefon 16-72.
891

NŐI HÓ- éS SÁRCIPŐK
Torlódások eíkerülése végett
Gyermek HÓ- és SÁRCIPŐK jSESSSSU
m á r most j a v í t t a s s a
i HÓ- és SÁRCIPŐK SSS?" ™ h ó - és sárcípőit
formákban

a Gummi és Bőriparban

Mintáinkat és árainkat nézze meg kirakatainkban.

S z e g e d , S z é c h e n y i - t é r 9. s z á m .

1 S O O

1 6 0 0 2 5 0 0 K

Belvárosi Bsi és I w M M B-T.
Telefon: 1494, 157, 1106, 451.

mázsavételnél I-a téli elálló

a Munkások Általános Fogasztási Szövetkezetében
Feketesas-utca 19.

899

Kisebb vételnél 1600, 1700, 2600 K.

Folyószámla

Telefon 120.

Betétek

h e t i és é v i

Jön a „VESTA"!
705

370

fia nem látja az Égen, nézze a Földön!

kamatozásra.

Hitelek
i

keroskedffk és magánosok részire, sie

1

8SZEOED

1924 november 25.

APROHIRDETESEK
A szinház heti műsora.
Péntek: Étsy Emília vendégfelléptével Szép asszony,
csúnya férfi, vigjáték. Bérletszflnet.
Szombat délután ifjúsági előadás, 3 órai kezdettel:
Troubadour, opera.
Szombat este: Kis király, operett. A-bérlet 15.
Vasárnap délután : Varázskeringő, operett.
Vasárnap este: Kis király, operett. B-bérlet 18.

Apróhirdetéseket a
SZEOED

* Szép asszony, caunya férfi ( zépség). Az idei

Télire elálló hosszú és kerek rózsaburgonya minden mennyiségben kapható Szülik terményüzletében. Vidra-utca 6. Díjmentes házhozszállítás. 1
Mohai Ágnes, Karlsbadi,
Luhi. Margit, Pa ádi, Szai- i
vátor, Málnási, Mária-Máinási, Szikulia, Giesshübli,
Az aiabbi ieliges ievelek a ^
Budai, Igmándi, Mira Kékkiadóhivatalban átvehetők: <
kúti ásványvíz
kapható
.Fűszeres', „Idegen 28", •
Mihályi Adolfnál.
7j
„Kinderliebend*,
„Biztos
Szárazbél,
sózottbél
kijövő', „Közreműködés*.
csin} ben, nagyban viszontAlUwt keresi
eladóknak árkedvezménynyel. Bélkivitel, Petőfi SánPenztaios vagy akármilyen
dor-sugárut 4.
-10
adminisztrációs munkában
Olaj, gépzsir, kenőcs, ben- '
jártas kisasszny, gép- és
zin, katrár.ytermékek, mü- ;
gyorsírásban jártassággal
szakicikkek közvetlen'gyári ;
december elsejére állást
eladását megkezdtem, csak j
keres. Tisza Lajos-körut.
is elsőrendű, megbízható »
Házmester.
2
minőségből versenyképes
Állást nyer:
1 árajánlattal felszólításra vidékre is készséggel szolÜgyesebb varrólányok felgálok. — Haraszthy Géza
vétetnek. Alt Gizella, Széolaj, festé't. műszaki, gazchenyi-tér 7, II 24.
dasági és háztartási cikkek
kereskedése.

(Szépség.)
Vigjáték 3 felvonásban. Irta: Jaques Deval. Fordította:
Hajó Sándor. Rendező: Baróthy József.
Személyek:
Bréard Jaques
— — — — — Baróthy József
De Commailles Beitrand — — — Lengyei Vilmos
Chantal Xavier — — — — — Harsányi Miklós
Chantalné
— — — — — — Uti Giza
Amelot. tengerészkapitány— — — Oláh Ferenc
Fertillon, professzor — — — — Herczeg Vilmos
Depaicieux Rirelte
— — — — Étsy Emilia m. v.
Toubené
_
_
_
_
_
_
Egyed Lenke
Heléne, a leánya— — — — — Lengyel Gizi
Vadichené
- — — — — — Veér Judith
Rose
— — — — — — — Baán Klári
Gavechat
— — — — — — Molnár Rezső
Adrién — — — — — —
Szabó István
Francois— — — — — — — Virígh Ferenc
Szobalány
- — — — - —
szeles Matild

K i f u t ó f iu

felvétetik.
Délmagyarország - nyomda
Petőfi Sándor-sugárut 1.
15-ití éves kifuicfiut felvesz a Szeged-Alföldi Takarék pénztár. Híd utca. -

Az előadás fél 8 órakor kezdődik.

A szerkesztésért feleifis» FRANK JÓZSEF.

KlaCMtnlajdonos i SMlmagyaiorfcxig Hirlap- és Nyom(?«
vállalat R.-T.

Tanulót keres:

Nyomr.c

Egy tiu tanoncul felvetetik
Hatvani Jenőnél, Kigyóutca.
-t

Uri m a g á n h á z a k

Lakás:
Elcserélnem szép nagy lakásom vízzel és villannyal
ellátva, hasonlóért. Tudakozódni Felhő-utca 15. -1
Kétszobás lakásT~keresek
lehetőleg Belvárosban. Hatvani Jenő, Kigyó-utca. -1
3—4 szobás lakást keresek
lelépéssel. — Ajánlatokat
„Modern" jeligére Nemzeti
Sajtóvállalat
Kárász-utca
cimre.

és Igen szép családi házak, valamint bérpaloták

minden igényt kielégítő laká»okkal, minden alkalommal
a legolcsóbban vásárolhatók meg
m
I n g a t l a n f o r g a l o m n á l . Béke-utca 18. Telefon 345.

Kötödémet áthelyeztem
(kakastemplomnál), ahol

és oj bar anya.

reklámárban

SPS

Vékony gép, finom munka.

készül

wauAj

fejelés

MaPIQlía
m a i lol\a.

Botorozott lakást
a

Nagy választékban

kapható és megrendelhető a legjobb kivitelben, bármily nagyságban,

G Á B O R
k s l e t i szőnyeg- és t e x t i l s z ö v ő d é b e n

Szeged, Szent István-tér 6. sz.
Telefon 9 - 7 4 .
Egyik
legnagyobb
gyuuu

880

e n n n n m u A n
S C p r O
—g y
^ a r

Szeged és körészére
lesnie

„Megbizhatf

egyéniség*

i

Kereslet»
Libamájat veszünk legmagasabb napi árban. Nagy
és Eichner, Kölcsey-u. -2

ipari m a n k a i
Orák, ekszererek javitasa
és eladása olcsó árban.
Kreiner, Tisza Lajos-körut 57.
-9
Elvállalok
cserépkályhák
átrakását, javítását jutányosáron. Szentháromságutca 49. Kovács.
Részletfizetésre
szállítok
kárpitosmunkát. — Balogh
kárpitos, Kossuth Lajossugárut 6.
23

Különfélék:

Eladó remek hálószoba,
konyhaberendezés,többféle
apróság. Margit-utca 7. 3

Varga Mihály

Szeged

Telefon 469.
flradl-itca
4.
Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
sxölőkötözö fonalak és háló min Ina kamat*.

jeligére

Tenztr

Gyula hlrdtlgjébo, Budapest, IV, Szenlla-lér 8. T3

Friss sertés

fej-láb
ismét állandóan kaphaló

900

isi Laios

a CINNER szalámigyárbanI Jkörút* 83. sz.-

E g y ö t kevés
s z oráfizetéssel
bás

4 Belvárosban
Dnln^msliiiit

Iroaln

LAKÁS
három-

rAfiiiifAaaal belvárosi
nalir^rool

hirnm.

szobi sért elcserélhető. Ertesiiést ad az
<66
I N G A T L A N F O R G A L O M , Béke-utca 18.Telefon343.

n

i

nwtarimies

KAKfiii

Páratlan orvosszer I
A világ egyetlen természetes
gyermekkeserüvize! Fájdalommentes hatás I A gyermek elrontott gyomrát egy órán belül
rendbehozza I
Kapható mindenütt!
He3

Kiváló minőségű

porosz koksz és
kőszén érkezeit
Minden mennyiség a napi árban házhoz
878
szálli va kapható.

Buchwald Hdolf mSSLZ
Zrínyi-utca 4. — Telefon 572.

S

5

kokszkáiyha eladó. I

Tisztelt h á z i a s s z o n y i
Szereti Ön az olyan

i
(
i
j

féli burgonyát
amelyik nem fői széjjel ?

877

Akkor szerezze be téli burgonyaszükségletét

Bokor János

' Valérla-tér sarok.

Olcsón eladó egy szőrme- ;
galléros és egy rendes télikabát. Szentháromság-utca
in, |. emelet. Vér.
-' j
Zsaket óitöny, teljesen uj,
eladó Tóth szabónál, Kölcsey-utca 7.
í
Keveset használt háló es
egyéb bútor, varrógép eladó, Alföldi-u. 39.
1
5 öl száraz akácta eladó
Tőth szabónál, Kölcseyulca 7.
Vörös bor, egy leányka
télikabát eladó. Popper,
Valéria tér

ni iyjécki ec

képviselőt keres
Ajánlatok

Kiadó bútorozott
szoba
teljes ellátással. Bocskay 4,
1. em. 2.

Ieguebb

k a r á c s o n y i ajándéka

Kínálat i

dohánytőzsde Kárász-u. I., Peti
Ernő dohánytőzsde Széchenyitár 3., Barna Béla dohánytőzsde
Széchenyi-tér 9., Lázár Lajos
könyvkereskedése Feketesas-n.
17., Nagy Mihály könyvkereskedése Takaréktár-utca 1., özv.
Fischer Miksáné dóhánytőzsde
Takaréktár-u. 8., Közúti hidfői
dohánytőzsde, Hungária Antiquárium Batthyány-u. 2., Guttmann
és Leipnicker fdszerüzlet Boldogasszony-sugárut 1. szám a.

_
«
PÉNTEK ESTE:
Szép asszony, csúnya férfi.

és

annak h'zában nem hiányn?hatik
a jászkarajenői

Z o m á n c e d é n v e k legna- .
és még két szegedi lap iészére '
gyobb választékban. Kohn
IU szóig 6000 koronáért (jeligéedényüzlet, Tisza Lajos- 1
vel 9000) elfogadnak Magyar
Hirdető Iroda, Iskola-utca 20 és
körút 55.
-7
az alábbi gyűjtőhelyek: Sajtópavillon DueOMlcs-tér, SajtópaErfurti jácint és tulipán- ,
villon nagy artézi kútnál, Nemhagymák januári virágozzeti Saitóvállalat Kárász-utca 3.,
tatásra kaphatók Mihályi
Thália könyvkereskedés Kárász.u. H., özv. Sohwarz Jakabié
Adolfnál.
7

szezonban a prózadarabok közül Jaques Deval három
felvonásos vígjátéka, a .Szép asszony, csúnya férfi*
aratta a legnagyobb sikert, amiben Étsy Emilia művészi játékának oroszlánrésze volt. A darabot péntekre
újból kitűzte előadásra Andor igazgató bérletszünetben, Étsy Emilia vendégfelléptéve).
* Troubadour kerül szinre szombat délután 3 órai
kezdettel ifjúsági előadásul, az első előadás szereplőivel.
* A Kis király. Bakonyi Károly, Martos Ferenc és
Kálmán Imre három felvonásos operetijének a próbái
serényen folynak, ugy hogy a szombati reprizen minden bizonnyal olyan sikeit arat a romantikus szövegű,
bájos zenéjü operett, mint a premieren valamikor.

Nyoaatott » Oélmagyaroiszág Hírlapvállalat W.-T. Wnwnvomdáiában,

Ki igazán
szereti gyermekét

Ebben a rovatban egy 10 szavas hirdetés 2OOO k o r o n á b a
kerül. Tiz szónál nagyobb hirdetés 20 szóig 4000 korona és
minden további megkezdett 10 szó további 2000 korona. Apróhirdetéseket a .Szeged" kiadóhivatala (Deák Ferenc-utca 2) fogad el.
Jeligés hirdetés 1000 koronával drágább. Az apróhirdetések dija előre fizetendő.

cégnél,

Kívánatra hazaszállítja.

A Csanádmegyei Gazdák Áruforgalmi
Részvénytársa ságnál
Magyarbánhegyesen

állás üresedik meg lemondás folytán
1925 január 1-én.
Javadalmazás: lakás, tertmészetbeni
járandóságok, jövedelmi részesedés és
aranykoronában számított fizetés.
Lakás 1925 április 1-én foglalható
el, addig ügyvezető igazgató ideiglenes elhelyezéséről gondoskodva van.
A vállalat részvényei tizedrészének
átvétele kötelező.
Okmánymásolatokkal ellátott pályázatok RÁTH JÓZSEF, KUNÁGOTA
cimzendők.
wo

Szegedi
légszesz

legolcsóbban
kapható

Bach Jenő és Testvére

cégnél,
a szegedi légszesz-kobsz kizárólagos elárusítóinál, Szent István-tér 12. Telefon 126.

Sodorjon JANIN A papirt

