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J ó hir messziről.
A vlr és vas e kegyetlen és embertelen századában jól esik szivünknek, ba valami humánus megnyilatkozásról, vagy cselekedetről olvashatunk. Nem vagyunk vasból és nem vagyunk
fából, érző lélekkel áldott vagy átkozott meg
bennünket a sortunk, éppen azért nagyon fáj
sz a sok gonoszság és butaság, amellyel ember az ember ellen tőr napjainkban. Éppen
azért különös gyönyörűséggel vesszük tudomásul azt a hágai tudósítást, amely arról értesiti
a mai müveit világot, hogy a távoli és tengertan Uj'Guinea szigetén, amely hollandus fönhatóslg alá tartozik, komoly lépéseket tettek az
emberevés régi, rotsz szokásának megszüntetésére. Nem hollandusok tették meg ezeket a
komoly lépéseket, hanem maguk a bensiűlött
törztfönökök, még pedig számszerint huszonheten, akik összegyülekeztek, elszivták a békepipákat és végül, hosszas tanácskozás után
egyhangú határozati javaslatot fogadtak el a
kannibdlizmus ellen.
Nem tudjuk egészen bizonyosan, hogy ezek
a ben szülöd törzsfőnökök fajvédőknek nevezik- e
magukat, mindenesetre, amit határoztak, az
határozottan szép, nemes, emberséges, msjdnem
azt lehet mondani, bogy humánus. Ennél többet csakugyan nem lehet kivánni az ujguineai
kanniöáiok törz»főnökeitől, akik nem tartoznak
sem a Wolff-pártboz, sem a Oömbös-csoporthoz, nincsenek benne semmiféle igazoló bizottságban, söt még a Sörház-utcai vérbiróságnak
sem tagjai. Elmondották ezek a törzsfőnökök,
bogy bizonyos halotti ünnepeken még mindig
divatos dolog embereket enni, bár már sksdnak ujguineai benszüiötlek is szép számmal,
akik némi undorral és ellenkezéssel harapnak
bele a mások húsába, amelynek elfogyasztása
uián olyan cigarettára kell gyújtani, amely az
elhunyt hajából van sodorva.
Kíváncsiak fagyunk, mit szólnak mindehhez
a lávoli kannibálok európai kollégái, különösen
magyar bajtársaik, akik a pogromot is programjukba vették az elmúlt szép években? Mit
szólnak a humanista szellem kannibál körökban
való terjedéséhez hazai bombigyárosaink, ólombotosaink és utcsi igazolóink, akik az istennyila-kultusz égisze alatt öt éven át rendületlenül hirdették és gyakorolták a tettek mezején
mindazt, amit most a kannibálok főnökei is
elitéinek ? Mit szól az ébredező ujguineai humanitáshoz a siófoki és orgoványi, a britanoiás
és Club-kávéházi, az erzsébetvárosi és csongrádi
embertelensíg és istentelenség?
Pedig az emberevés, bármennyire is bántja
kulturális érzékünké', még sem olyan veszedelmes és szörnyűséges dolog, mint élőemberek üldözése, bániása, meggyalázása, halálba
kergetése. A tengerentúli kannibálok esik a
balott testét ették meg, de a mi kannibáljaink
az élő becsületét és puszta életét sem kímélték. Nálunk megfosztottak kenyerüktől, hivatásuktól kiváló és szorgalmas tudósokat, írókat,
művészeket, tanárokat és orvosokat, nálunk
hsjtóvadászatot indítottak európai nevek ellen,
akiket még a kannibálok is respektálnak.
Ha végigtekintünk öt év kurzusán, önkénytelenül eszünkbe ötlik az ujguineai hiradás
alkalmából, bogy milyen jó lett volna, ha a
magyar törzsfönökök idejében észretértek volna,
szépen összegyülekeztek volna, elszivták volna
a békepipát és egyhangú határozati javaslatot
hoztak volno, amelyben tiltakozó szavukat
emelték volna fel mindenféle politikai és társadalmi kannibálizmus, emberevés, üldözés, uszítás ís gyűlölködés ellenében 1 A hágai tudósítás, tmeiy a lávoli sziget dolgairól beszámol,
azt is jelenti, hogy a hatóságok és misszionáriusok eddig is mindent elkövettek, bogy kiirtsák a reiténeles izokást. Bizony a hatóságoknak es a misszionáriusoknak ez mindig
sitnt kötelességük I E$y európai újság külön-

ben még hozzáteszi a törzsfőnökök erélyts és
egyhangú határozztához, hogy .most már csak
az a kétdés, vájjon a törzsfőnököknek lesz-e
elegendő tekintélyük arra, hogy ezt a határozatot alattvalóik közt végre is tudják hajtani?"
Hát mi a magunk részétől reméljük a legjobbikát I
Hisszük, bogy a kannibálokban is van belátás, kivált, ba a törvény szigorával büntetik
őket. Hisszük, hogy ez a belátás most már
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nem csupán a hollandi Uj-Guinea távolt szigetén ébred!
Elég volt a kannibálizmusból és a barbarizmusból, elég volt az cmbemdászatból, hadd
jöjjön már egy jobb kor hajnala, amelyben az
emter testvérére ismer az emberben és amikor
a derék és becsületes misszionáriusok nem
biába hirdetik többé minden népeknek a szeretet, a megértés, a jóság egyedül boldogító és
megváltó üzenetéti

A Zinovjev-levél — h a m i s í t v á n y .
London, november 27. A Daily Herald a
szakszeivezeti kongresszuson Oroszországban
tartózkodó küldöttségétől sürgönyt kapott, amelyben jelenti a küldöttség, hogy miután betekintett az internacionálé titkos irataiba, meggyőző-

dött orról, hogy a Zinovjev-levél hamisítvány
A küldöttség ezenfelül me? van győződve arról,
hogy az orosz kormány ö zintén óhajtja a NagyBritanniával való jó viszonyt.

Bethlen István s „ M a g y a r o r s z á g jövője —
a házszabályreviziótól függ."
A némaságra kárhoztatott kormányzópárt szólaljon meg végre . . .
Budapest, november 27. (Saját tudósttónk
telefonjelentése.) Még élénken emiékezeles Peidl
Qyula vasárnapi szrgtdi beszámolójának az a
passzusa, amelyben kijelentette, bogy a miniszterelnök az egymásra tornyosuló tuljos és
létfontosságú kérdések megoldása helyett —
Magyarország boldogságát a házszabályreviziótól várja. Peidl Oyula kijelen'ése ma olyan
jóslásnak bizonyult, amely tuleágossn hamar
következett be. Bethlen István a csütörtöki
pártértekezleten szankcionálta ezt a szomorú
jóslást.
Az egységes párt csütörtöki értekezletén
ugyanis az apró-csepiö pártűgytk u án a miniszterelnök hosszabb beszédet mondott aházszabályrevíziórél és erergikussn figyelmébe
ajánlotta azt a párt minden tagjának.
— A most elkövetkezendő ntpok politikai
küzdelmét — kezdte — nem csak a parlament
tanácskozási rendjr, hanem az egész magyar
politika, sőt a magyar jövő szempontjából is
döntő fontosságúnak tartom. Rá kell mutatnom
arra, bogy a közállapotaink legsúlyosabb rákfenéje a parlamenti helyzet. A Házbin alig
jutnak ma szóhoz az alkotó munka emberei,
amiker minden kis törvényjavaslatnál a szónoklatok áradatába pusztul el a nemzet drága
ideje és a termékek törvényalkotás lehetősége.
— Tévedés »zt hinni, hogy a házszabályrevizió kérdése a törvényhozásnak tisztán belső
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ügye. Ennek igen mélyreható jelensége van és
súlyos következményei lehetnek a nemzeti jövendő alakulásának szempontjából is. A többségi párttól még jóformán a lehetőségét is elvették a jelenlegi házszabályok annak, hogy
szembeszálljon ezzel az állandó ostrommal és
hogy killő mértékre szállítsa le a kormányzat
nyugodt lehetőségei el en irányuló támadásokat.
— Némaságra vagyunk kárhoztatva. Ennek a
helyzetnek azonban véget kell vetni. Arra kell
kérnem a párt tagjait, hogy a meginduló vitában
minél számosabban szólaljanak fel, nehogy az
ország egyoldalú megvilágításban lássa a képét
és hogy a közvélemény tárgyilagos érveinket
is megismerje. A miniszterelnök ezután azt indítványozta, küldessék ki egy vitarendező bizottság, majd igy fejezte be beszédét:
— Itt barcba megyünk, ezt a harcot meg
kell vívnunk a rendelkezésre álló összes politikai és alkotmányos fegyverekkel. Ebben a kérdésben végre közmegnyugvást kell teremteni az
országban és én ezt a javatlatot megfelelőnek
tartom arra, hogy céljainkat általa elérjük.
A miniszterelnök beszéde után érkezett az
értekezletre Scitovszky Tibor külügyminiszter,
akit Almássy László üdvözölt. Erdélyi Aladár,
Iklódi Szabó János, Almássy László, ErCdiHarrtch Tihamér szóltak még hozzá a házszabályrevizió kérdéséhez, mire az értekezlet
véget ért.

Vizsgálatot inditanak a nagyatádi választási visszaélések ügyében —
a választások után.
Budapest, november 27. A nemzetgyűlés ülését
11 órakor nyitotta meg Huszár Károly alelnök.
Bemutatja Könyves Lajos és Lendvai István kérvényét, amelyben egészségük helyreállítása végett
egy heti szabadságot kérnek, amelyet a Ház megad.
Ezután az elnök bemutatja a belügyminiszter
kéziratát arról, hogy a kivándorlási tanácsba a
nemzetgyűlésbe nyolc tagot kell választani, mivel a
régi tagok mandátuma lejár. Az elnök 40 képviselőt jelöl ki, akik közül majd megválasztják a
kivándorlási tanács tagjait.
Ezután a középiskolai tanárképzésről szóló törvényjavaslat tárgyalása következik.
Kiss Menyhért a tanácskozóképesség megállapítását kéri. Minthogy 40 képviselő jelen van, a Ház
tanácskozóképes.
A 17. szakaszról van szó, amelyhez Rothenstein
Mór szólal fel. Polemizál Klebelsberg tegnapi beszédével és kifogásolja, hogy a 17. szakasz korlátozni kivánja a külföldön
szerzett
diplomával
biró tanárok elhelyezkedését, javasolja, hogy a 17.
szakaszt töröljék.
Wolff Károly: A nosztrífikálásoknál nagyon óvatosan kell eljárni. A jogegység érdekében szüksé-

gesnek tartja, hogy mindaddig, amig a miniszter
rendeletileg nem szabályozza ezt a kérdést, esetrőlesetre kell megállapítani a nosztrifikálás módozatait. Erre vonatkozólag indítványt terjeszt elő.
Kiss Menyhért csatlakozik Wolff Károly indítványához.
Rassay Károly arra kéri a kultuszminisztert,
hogy a nos/trifikálásí eljárás körüli eljárásokat
szabályozza, hogy egyöntetű legyen az eljárás.
Petrovácz Gyula előadó reflektál Rothenstein
Mór felszólalására, aki a szakasz törlését indítványozta. Nézete szerint, ha a szakaszt törölnék,
akkor a nosztrifikálásra vonatkozólag semmilyen
intézkedés sem volna és ebből az következne,
hogy a külföldi államokban szerzett okleveleket
nem lehetne nosztrifikálni.
Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter reflektál
az elhangzott felszólalásokra. Wolff Károly érveléseit elfogadja, azt hiszi, hogy a nosztrifikálás e
részét le lehetne rögzíteni miniszteri rendeletben,
viszont bizonyos kérdések elbírálását a vizsgáló
, bizottság elnökének javaslatára a miniszternek kell
? fenntartani. Nehogy félreértés legyen, uj szakaszt
? javasol, amelyben kimondani kéri, hogy a külföldi
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oklevelek honosításának általános feltételeit a kultuszminiszter rendelete szabályozza. A további
módozatokra nézve a vizsgáló bizottság elnöke
tesz javaslatot és a javaslat alapján a miniszter dönt.
Az elnök kijelenti, hogy szokatlan esettel áll
szemben, a vita már lezáratott, ezután módosító
javaslatot tenni nem lehet. Mégis a törvény értelmében, ha a Ház hozzájárul a miniszter javaslatához, megadja a hozzászólási jogot bárkinek, aki
jelentkezik, azzal, hogy ez az eset nem képezhet
precedenst a jövöben.

Petry Pál közoktatásügyi államtitkár a tanítóság
nagy érdemeiről szól és erre való hivatkozással
kéri a javaslat elfogadását. A nemzetgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
A részletes tárgyalás során a 3. szakasznál Petrovácz Gyula terjeszt elő ujabb módosítást, amelyet a nemzetgyűlés elfogad. A többi szakaszt vita
nélkül, változatlanul fogadja el a Ház.

Wolff
Károly szólal fel: Miután a miniszter javaslata megegyezik az övével, indítványát visszavonja. A Ház a miniszter uj szövegezését fogadja
el. Vita nélkül elfogadják a 18. és 19. szakaszt és
ezzel a javastatot részleteiben is letárgyalták.

Harrach
Tihamér ismerteti a javaslatot, amelyet a
Ház általában és részleteiben vita nélkül elfogad.
Ugyancsak Erődi
Harrach
Tihamér ismerteti a pol-
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Petrovácz
Gyula előadó ismerteti a javaslatot,
amelyhez elsőnek Homonnay
Tivadar szólal fel.
Két indítványt terjeszt be, az egyikben kéri kimondani, hogy az 1923 január elseje előtt elhalt
tanitók gyermekei az eddigi 18 éves korhatár he-

lyett 24 éves korig kapjanak

ellátást.

A második

indítvánnyal azt javasolja, hogy a heiyettesi szolgálat idejét számítsák be teljesen a nyugdíjba. A
javaslatot egyébként elfogadja.
Kiss Menyhért: Szakszerű javaslattal szemben
kénytelen feladni ellenzéki magatartását és a javaslatot elfogadja, hozzájárul Homonnay javaslatához is és elfogadásra ajánlja.
Esztergályos
János személyes kérdésben tesz
néhány megjegyzést azokra a kijelentésekre, amelyekről utólag értesült. A javaslatot gimpli fogásnak tartja. Az elnök
ezért a kifejezésért rendreutasítja. Homonnay
Tivadar: Általános megnyugvást hoz maga után ez a javaslat.
Esztergályos:
Nekünk más a felfogásunk. Ez a javaslat enyves
vessző. Az elnök
másodszor is rendreutasítja
Esztergályost.

Ezután következett a közönséges
bűntettesek
kölcsönös kiadatása tárgyában Romániával
kötött
egyezményről szóló javaslat
tárgyalása. Erődi

gári jogsegélyre
egyezményről

vonatkozóan

szóló javaslatot,

Romániával

kötött

amelyet vita nélkül

elfogadnak.
Ezután az elnök szünetet rendel el. Szünet után
Temesváry
Imre terjeszti elő a pénzügyminiszter
jelentését az ásványolaj és földgázkutatás tekintetében egy átjgol szindikátussal kötött egyezményről.
A jelentéshez Farkas
Isiván szólai fel és aggályokat fejez ki az idegen társulat iránt. Bud miniszter válaszában kijelentette, hogy semmi ok
sincsen aggodalomra, mert olyan tarsaságról van
szó, amely kötelezettségeinek eddig is megfelelt.
Temesváry
előadó felszólalása után a Ház a jelentést t u d ó m é u l vetie.

Ezután köveikezett a nemzetközi munkaügyi
ráskodásról szóló javaslat tárgyalása.

bí-

Az elnök bejelenti, hogy a külügyminiszter Moldoványi Sándor miniszteri tanácsost jelentette be,
aki a szükséges felvilágosításokat megadhatja. A
javaslatot Lukács
György ismerteti.
Jászai
Samu az idő előrehaladottságára való
tekintettel beszédének elhalasztását kéri. A Ház
ehhez hozzájárul. Az elnök
ezután napirendi javaslatot tesz, a legközelebbi ülés holnap délelőtt
10 kor, napirenden a fővárosi javaslat, valamint a
ma elfogadott törvényjavaslatok harmadszori olvasása és a most félbeszakított javaslat folytatólagos
tárgyalása és mentelmi ügyek szerepelnek.

A nagyatádi
Az elnöki napirendi indítvánnyal szemben Szakács Andor szólal fel elsőnek. Azt javasolja,
hogy tűzzék napirendre a nagyatádi választás
visszaéléseit. A belügyminiszter ur kijelentette,
hogy nem avatkozhatik bele az ügybe, az
igazságügyminiszter ur is ugyanazt jelentette
ki olymódon, hogy alkotmánysértés nélkül szintén nem avatkozhat bele az ügybe. Az a mód,
amelyet a többségi oldalon kívánnak, nem helyes,
mert a biráló bizottság elé csak akkor kerül az
ügy, ha petíciót nyújtanak be a mandátnm ellen.
Kérdezi a miniszterelnököt és az igazságügyminisziert, hogy a kormány rendeletével megváltoztathatók-e a házszabályok?

javaslatát 17 városatya szavazta meg. Igy tehát
a tanács kisebbségben maradt a kutya-ügyben.
A zárszámadás elfogadása után az indítványokra került a sor.
Szlgyártó Albert a tanoncoktatás ügyében
indítványozz*, hogy a város addig is, amig
rendszeres iparostanoncoktatói állásokat szervez,
állapítson meg az ingyenes tanonc iktatásra
köteleze t tanitók számára megfelelő Cradijat.
A tanács az indítvány elvetését javasolja.
Szigyártó Albert indilványa indokolásában kifejti, hogy az ingyenes kényszermunkára kötelezett tanítóktól megfelelő munkát nem lehet
várni. Pedig az iparostanoncok oktatása elsőrangú városi felad4 lenne Nem szabid belőle
hatalmi kérdést csinálni és olyan tanítókat sem
szabad inasoktatásra kényszeríteni, akik nem
éreznek erre magukban hivatottságot.
Mthálovits Diznő, Firbás Nándor és Hoffer
Jenő felszólalása után a polgármester válaszolt
a felszólaíáüokra. Kijelenti, hogy eddig, dtcári
az óradijasr«ndszernek, nagyon hitvány volt a
szegedi tanoncoktatás. Ezután szenvedélyes beszédben tört pálcát a szegedi tinoncjktatótanitók eljárása fölött. Elmondotta, hogy a
tanitók, akik mindig az önzetlen hazafiassá g
példaképeiként szerepelnek, teljesen önző állás pontra helyetkedek, amikor a kötelező oktatáson kivül minden díjazott oktatás elvállalását
megtagadták.
Szigyártó Albert a" zárszó jogán váhszol a
polgármesternek. Elismeri, hogy a szegedi
, tanorcoktaiás nem kifogástalan, de polgárj mesleri szóval nem szabad legyalázni azt a
tanítót, aki pénzt mer kérni munkájáért.
A polgármester ezután elrendelte a szavazást. A többség elvetette Szigyártó Albert indítványát.
\
Kormányos Benőnek a kűlvárosrészek világítására vonatkozó indítványát a tanác* javaslati szerint elfogadta a közgyűlés. Dr. Fajka
Lajos a vadászterületek célszerűbb hasznosítása
ügyében tett indítványt. A közgyűlés a tanács
javaslatára kiadta az indítványt a tanáéinak.
: Eizel a közgyűlés negyedhétkor véltet ért.
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mandátum.
lenséget biztosithat a választásokat
vezető bíráknak és igy biztos lesz a többség.
Pesthy Pál igazságügyminiszter: A tényállás
előttem még ma sem egészen tiszta. Egyoldalú
állítás nem akceptálható ebben az esetben. Ha a
biró tizenkét órát tűzött ki az aláírások pótlására,
kétségkívül súlyosan tévedett. Ez a kérdés érinti a
választásnál a jelölés kérdését. Ilyen sérelem a
házszabályok 71. szakasza és a Kúria bíráskodása : Egy szegedi borkereskedőtől
értelmében ugy orvosolható, hogy petícióval tá- ötvenkétmillió koronát loptak el
madható meg. Megindítom a vizsgálatot, amikor
véget ér a választás és a petíciónál megállapítják 1 a s z e g e d — b u d a p e s t i s z e m é l y v o n a t o n .
a sérelmeket. A fegyelmit csak akkor indíthatom ,
Szeged, november 27. (Saját tudósítónktól.)
A
meg, ha a biróság a törvénysértést már megálla- i legutolsó időben a szeged—budapesti vonalon ispította. (Nagy zaj a baloldalon és a középen.)
mét elszaporodtak a vasúti tolvajok, akik műköSzilágyi Lajos: Minden lehet.
Horváth Zoltán: Kétségtelen, hogy az illető vá- désüket igen szép sikerrel végzik. Az egyes álloEsztergályos János: Erőszak és önkény van ér- lasztási közeg megszegte a szabályokat. Itt tetten- mások rendőrségei éppen ezért fokozott gonddal
vényben.
érés esete forog fenn és a belügyminiszter legfőbb őrködnek, a vasúti tolvajok azonban éjszaka a legSzakács Andor: Ennek a kérdésnek a tisztázása felügyeleti jogánál fogva beleavatkozhatik. A bel- nagyobb óvatossággal ma is működnek. Szerdáról
okvetlenül szükséges. Bűnhődni fog-e az eljáró ügyminiszter a határidő lejárta előtt megsemmisít- csütörtökre virradó éjszaka ismét egy vakmerő
biró, vagy sem. (Felkiáltások a baloldalon: Elő- het egy törvénytelen határozatot.
tolvajlást hajtottak végre, amelynek ezúttal szenBethlen miniszterelnökkel az élén a többség el- vedő hőse egy ismert szegedi borkereskedő.
lép!) Ha nem büntetik meg, akkor ebből az világlik ki, hogy bármely kormány előzetes büntet- í fogadja az elnök napirendi indítványát.
Schorr Oitó szegedi borkereskedő ugyanis néhány nappal ezelőtt üzleti ügyben felutazott a
fővárosba és nagyobb összegű pénzt vitt magával.
Szerda este 10 órakor indult vissza az éjszakai
személyvonattal. Mivel üzleteihez nem kellett az
Befejezték a n o v e m b e r i k ö z g y ű l é s t .
egész magával vitt összeg, körülbelül ötvenkét
milliót tárcájába, kabátja belső zsebébe tett. Alig
1
Szeged, november 27. (Saját tudósítónktól.) a város elengedné azt a harmincmillió korona indult el a vonat, amikor Schorr Ottó elaludt,
Alig tiz város ttya jelenlétében nyitotfa meg segély', amit a mult év végén kapott a szín- annál is inkább, miután a fülkében csak egy fiatalcsütörtökön délután négy órakor a polgár- igazgató. A tanács és a közgyűlés is hozzájárult ember tartózkodott.
mester a folytatólagos közgyűlést. A mult ülés Wimmer Fülöp indtványához.
A borkereskedő csak Kecskemét előtt ébredt
jegyzökönyvének hitelesítése u án fulyiatták a
Az általános kereseti adókivetések revideálá- föl, amikor kétségbeesetten konstatálta, hogy
tanácsi előterjesztések tárgyalását.
sára kiküldött bizottság jelentését Taschler Endre belső zsebéből eltűnt tárcája, amelyben az ötvenÉrdekes szavazás történt a tárgysorozat 27. főjegyző ismertette. A jelentést tudomásul vette kétmillión kivül igen fontos és pótolhatatlan kötlevelek is voltak. Végigkutatta az egész fülkét,
pontjánál. Dani József és fogyasztási adóbiztos a közgyűlés.
A vigalmi adó szabályrendelet módosításának majd hirtelen azt a fiatalembert kezdte keresni az
társai megfölebbezték a tanácsnak azt a hatáegész vonaton, aki vele szemben foglalt helyet és
rozatát, amellyel elutasította lábbeliváltság igé- tárgyalásánál Ottovay Károly szólal fel. Tilta- aki időközben eltűnt. A fiatalembert azonban senyüket. Wimmer Fülöp szólalt fel érdekükben. kozik az ellen, hogy a fu ballmérkőzések vigalmi hol sem lehetett megtalálni.
Kijelenti, hogy az a körülmény, hogy az állam adóját két százalékkal fölemeljék a testnevelő
Kecskeméten azután kétségbeesetten azonnal
a fogyasztási adókat átengedte a városnak, tanács javára. Indítványozza, hogy a sport és jelentést tett a rendőrségnek, amely végigmotoznem lehet ok a fogyasztási adóbiztosok meg- atlétikai muíatványok vigalmi adóját törölje el tatta az egész szerelvényt. Hosszas kutatás után
azonban sem a tárca, sem a fiatalember nem kekárosítására. Amig az államé volt ez az adó, a közgyűlés.
megkapták a lábbeliváltságot, adja meg tehít
Fodor Jenő felszólalása után a közgyűlés rült elő. A detektívek ezután azonnal hozzáfogtak
most a város is.
többsége a tanács javaslatát fogadta el és a legszélesebbkörü nyomozáshoz. Az utasok előadásából valószínű, hogy a jól öltözött fiatalemA polgármester elrendeli a szavazá-1. A tanács mellőzte Oltovay Káioly indítványát.
ber Pilisen, vagy még előbb leszállott a vonatról.
A tanács az ebadót is aranykoronákban Az utasok egyébként részletes személyleirást adjavaslatát minden tisztviselő-városatya megszavazta — tizenöten voltak jelen, igy a tanács akarja megállapítani, még pedig a iukszus- tak a fiatalemberről és miután Schorr Ottó jelen15 szavazatot kopott. Wimm-r Fülöp indítvá- kulya adóját 20, a nagykörúton belüli kutyák tést tett az esetről a szegedi rendőrségnek is,
nyát a tizenkét nemtisztviselő városatya támo- adóját ketlő, a nagykörúton kivüli kutyákét egy, most az egész vonal rendőrsége megindította a
gatta csak és igy a többség a tanács javára a vadászkutyák adóját pedig öt aranykoronában. nyomozást az ötvenkétmillió után.
döntötte el a kérdés sorsát.
Mihdlovits Dezső a íatitcs javaslatát elfogadja,
A tanácsnak a kegyúri jogok gyakorlására de javasolja, hogy a lukszuskutya adóját 50
— A magyar-román döntőbíróság előtti pörök.
vonatkozó javaslatát Mihdlovits Dezső felszóla- aranykoronában állspisa meg a közgyűlés. A magyar-román döntőbíróság előtt indítandó pörökben
Hoffmann Ignác a tanácsi javaslat változatlan a keresetek beadásának határideje ez évi december hó
lása után elfogadta a közgyűlés.
31-ével lejárt. Az érdekelt közalkalmazottakifelhivatnak,
A szinházi segélyre vonatkozó tanácsi javas- elfogadását ajánlja.
hogy a náluk kitöltés, vagy aláírás végett kinlénvö
lathoz Wimmer Fülöp szólalt fel. Örömmel
A polgármester elrendelte ezután a szavazást. kereseti példányokat haladéktalanul küldjék be a szepüdvözli a tanács javas'atát, de szeretné, hogyha Miháloviis Dezső indítványát 19, a tanács tember 3o-i gyűlésen megbízott ügyvédeiknek.

„iWindig hitvány volt a szegedi tanoncoktatás."
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lesz a barMia'hn környezetben. Esküdt mindenhit megtévesztett, ugy 'udott hízelegni. NagySzeged, november 27. (Saját tudósítónktól.) kétmilliárd koronás vételár kiutalásáról is és atádinak akkor labi is volt az életbiztonsága
A város törvényhatósági bizottsága szerdán, a megbízta a mérnöki hivatalt, bogy keressen és tartania kellett attól, hogy elteszik 14b alól.
— Egyszer lementünk Gyarmatra, amikor is
novemberi közgyűlés első napján két nagyfon- alkalmas helyet a sínek elraktározására.
Esküdt
a szállóban egy szalonkanapét tett Nagytossági! határozatot hczotl. A tanács javaslatára
A gázgyár ügyével szintén foglalkozott a
egyhatfjjulsg elhatározta, bogy napirendre tflzi tanács. A polgármester bejelentette, bogy dr. atádi ajtaji elé és fegyverrel a kezében félig
a tanyai vasút ügyét, megvásárolja a miskolci Pistor Egon, a gázgyár ügyésze csütörtökön üve, fílig fekve ott töltötte az éjszakát. Nagybánya v#suti sinanyagát, amely a tany*i vasút- ismét felkereste hivatalában és megeiősitette atádi másnap azt monda nekem: „Látod, ez
vonal rgybarmad részéhez elegendő, kimondta azt a korábbi kijelentését, amely szerint a gáz- az ember olyan hűséges lelt hozzám, hogy még
a közgyűlés, hogy az a'sótanysi közlegelőlerü- gyár központi igazgatósága esetileg hozzájárulna meg is hslna értem". Pedg az csak szinészletekbőí háromezer holdat fölparcelláztat és azt shhoz, hogy egy hármas könyvszakértő bizott- kedés volt és eközben Esküdt gyűjtötte Nagymezőgazdasági művelés céljaira bétbe üdja, a ság, amelynek egyik tagját a város, a másikat atádi leveleit, hogy ha szüksége lesz reá, majd
bérjövedelemből p:dig a tsnyai vasút építésére a gázgyár nevezné ki és a két tag választana felhasználhassa. Később látta Nagyatádi, hogy
felveendő hörüibslül negyvenmilliárd koronás elnököt, átvizsgálja a gyár üzleti könyveit annak Esküdtben törököt fogott.
kö.'Cíönt amortizálja. Elhatározta a közgyűlés, a megállapítása céljából, bogy mennyi a könyvek
— Az én véleményem az volt erről az embogy sz épités &z&k*zerü előkészítésére egy szerint a gázgyár amortizálatlan beruházása. A berről, hogy nem normális, félbolond; ezt meg
szükebbkörü bizottságot delegál, amely a vál- szerződés értelmében ugyanis a város az amor- is mondtam a miniszternek. Egyszer egy képtozott körülményekhez módosítja majd a kis- tizálatlan beruházások ériékéért válthatja meg az viselő felháborodva beszélte nekem, hogy amivasút huszonöt éves terveit.
kor szivarral bement Esküdt szobájába, az
üzemet.
rákiáltott: „Vigye ki a szivarját, mert engem
A közgyűlés másik nagyfontotságu határoza— Azt javaslom — mondta a polgármester halálra köhöglet." Én még aznap bementem a
tával azt mondotta ki, hogy a gázgyár központi
igazgatóságával megszűntet minden további —, bogy « tanács intézzen ebben az ügyben miniszterhez, megnyomtam a csengőt, mire
egyezkedési tárgyalást és utasította u tanácsot, megkeresést dr. Pistor Egon utján a gázgyár bejött Esküdt. Olt Esküdt előtt azt mondtam a
hogy a szűneeió megváltási pör folytatására központi igazgatóságához, mert borzmtóan fon- miniszternek, hogy miért nem rúgja ki ezt az
vonatkozóig kérje ki a jogügyi bizottság véle- tos ez a kérdés. Ettől fQgg, hogy leiet e szó a embert? Esküdt a szokott erős hangján rám
ményét és a decemberi közgyűlésen tegyen majd megváltási pör folytatásáról.
támad1, de a miniszter rákiáltott, hogy fogja
a továbbiakra nézve javaslatot.
A tanács elfogadta a polgármester javaslatát be a száját. Esküdt ettől a perctől fogva
A csütörtöki tanácsülés foglalkozott a két, és valószínű, hogy a jogügyi bizottság össze- bennem látta a legnagyobb ellenségét. A mifontos határozat végrehajtásával. Baker Pál hívásával meg ükarje a po'gármester várni a nisztériumban különben ugy viselkedett, mintha
polgármes'erhelyettes javaslatára elrendelte a könyvszakértő bizottság vizsgálatának eredmé- nem is titkár, hanem miniszter lenne. Én ezen
tanács a miskolci sinanyag sürgős átvételét és nyét, ha ugyan a gázgyár központi igazgató- perctől kezdve, ha a miniszterhez bementem,
Szegedre való szállítását, intézkedett a közel sága hozzájárul könyviitkeinak feltárásához.
csak annyit mondtam Esküdtnek: „Jelen se be
a mini zter urnák, hogy Gaál őméltósága beIMMMfWMMtMMMI^^
i
szélni kiván vele * Esküdt mind'g dühös volt,
ha bemen ern Nagyatádihoz és egyszer az aktáit
is dühösen a földhöz csapta ezért. Egy más
Szeged, november 27. (Saját tudósítónktól.) A polgármesternek az a végzése, amellyel elren- alkalomma' bementem a minisz ériumba és
A városi közigazgatásnak általános meglepetést delte Papp Ferenc ellen a fegyelmi vizsgálatot, a
keltő szenzációja pattant ki csütörtökön: A pol- tüzoltófőparancsnokot a vizsgálat idejére függesz- ott láttam Esküdtet huezár-, vagy azt hiszem
gármester visszahelyezte állásába Papp Ferenc tette föl állásától. A vizsgálat befejeződött és a trén kapitányi uniformisban. E küdt akkor azt
j vizsgálat anyagából megállapítottam, hogy az mondotta nekem, hogy ugy hallotta, hogy
tűzoltófőparancsnokot, akit két hónappal ezelőtt
fegyelmi vétségek elkövetése miatt egy polgármes- inkriminálható fegyelmi vétségek nem olyan sú- f rendőrfogalmazónak nevezték ki.
lyos természetűek, amelyeknek megtorlásaként a
teri végzés felfüggesztett állásától.
A tüzoltófőparancsnok fegyelmi igyének ez a fegyelmi választmány állásvesztésre Ítélhetné a
Őrült és szélhámos keveréke . . .
fordulata élénken foglalkoztatja a város közönsé- tüzoltófőparancsnokot. Előterjesztést tettem a pol- —Egy izben láttam E küdtet ebédelni; egy ideig
gét és a közönség körében meglehetős tájékozat- gármesternek és javasoltam, hogy tegye megfonlanság uralkodik a fordulat előidéző okai körül. tolás tárgyává, vájjon nem lenne-e célszerű, ha habzsolta az ennivalót, majd azuán hirtelen
Éppen ezért szükségesnek tartottuk, hogy felvilá- Papp Ferencet visszahelyezné állásába. Az elvem maga elé meredt. Ebéd után azt mondtam a
gosítást kérjünk a polgármestertől. A polgármes- ugyanis az, hogy egyetlen városi alkalmazott se miniszternek, hogy figyelje meg csak ezt az
embert, mert ez az őrült és szélhimos kevekapjon ellenszolgáltatás nélkül fizetést a várostól.
ter érdeklődésünkre a következőket mondotta:
réke és azt is mondtam a m niszternek, hogy
— Papp Ferenc tüzoltófőparancsnokot valóban
Kérdéseinkre elmondotta még a főügyész, hogy Esküdt egyszer még majd blamirozni fogja őt.
visszahelyeztem állásába, ez azonban nem érinti Papp
Ferencet hasonló természetű fegyelmi vétsé- A miniszter nevetve válaszolta: „Te annyira elfolyamatban lévő fegyelmi ügyét, amely visszahe- gek miatt
a fegyelmi választmány nemrégen ezer (
lyezésétől függetlenül szabályosan tovább folyik korona pénzbüntetésre
s emben, hogy mindent felitélte. A fegyelmi választ- fogult vagy vele
ellene. A fölfüggesztés megszüntetése egyébként mánynak a pénzbüntetésen
tételezel r J a 14 Pedig akkor még szó sem volt
kivül
még
több
bünteljesen indokolt. Annak idején a felfüggesztést tetési fokozat áll rendelkezésére: ítéletében legfel- a panamákról. Később Meskó tett nekem emlícsak a fegyelmi vizsgálat idejére rendeltem el, jebb
évre kirekesztheti a fegyelmi vádlot- tést arról, hogy ez pan mázik (itt Esküdtre
még pedig azért, hogy biztosítsam a vizsgálat tat azhárom
előléptetésből,
és hozzátartozói nyug- mutat), amit én elmondtam a miniszternek, *ki
minden befolyástól való zavartalanságát. A fe- díjigényének épségbensaját
hagyása
mellett állásvesz- közölte velem, hogy Mayer Jánost megbízta,
gyelmi vizsgálatot befejezték és a tiszti főügyész tésre ítélheti, — ami tulajdonképen
nem büntetés, hogy indítson vizsgálatot.
rövidesen megteszi vádinditványát, tehát az az ok, hanem prémium — és végül állásvesztésre
amely szükségessé és kívánatossá tette Papp Fe- heti minden nyugdíjigény megszüntetésével. ítél— „Haragszanak erre az emberre — mondta
renc felfüggesztésését, megszűnt. Papp Ferenc ma
akkor Nagyatádi —, ha valaki konkrét adatot
már el is foglalta hivatalát.
Elmondotta még a főügyész, hogy vádindítvá- tud felhozni, akkor én el fogok járni vele szemFölkerestük ebben az ügyben dr. Turóczy nyával nem készült ugyan még el, de már most ben.* Amikor másnap bementem a minisztéMihály tiszti főügyészt is, akitől a következő infor- kijelentheti, hogy nem fogja a legsúlyosabb fe- riumba, Esküdt a haját tép e és azt mondta
mációt kaptuk:
gyelmi büntetés alkalmazását javasolni.
nekem, ho^y ki vo't az a gazember, aki ezt
beszélte a miniszternek, ugyanekkor kijelentette,
hogy feljelenti az illetőt és agyonveri. Annyira
adta az ártatlant, hogy engem is megtévesztett.
Olyan rabulhztikusan lépett fel, hogy én is elhitem az ártatlanságát.
Budapest, november 27. Esküdt megveszte- hogy öt is hallgassák ki tanúként. A maga
— Később azonban Meskó emiitette, hogy mit
getési perének folytatólagos főtárgyatssát ma részéről indokoltnak tartotta a kihallgatását és
h
llott
a városban Esküdt dolgairól. Akkor eldélelőtt 10-kor nyitotta meg a biróság.
ezért, mint tanút mára beidézte.
mentem
a miniszterhez és azt mondtam neki,
Töreky tanácselnök miután megállapította,
Boronkay ügyész is hozzájárul Gaál tanuhogy
már
olyan határozottan beszélnek a pahogy a vádlottak és a beidézett tanuk mind kénti kihallga ásához, Landesmann vádlott
namákról,
hogy
valaminek feltétlenül kell lenni
raegje'entek, ismertette Bernolák Nándor nyug. azonban arra kéri a bíróságot, hogy halasszák
a
dologban.
Nagyatádi
éppen elutazni készült és
miniszternek hozzá intézett beadványát, amely- el a tanu kihallgatását addig, amig védője meg
ezt
mondotta:
„Igazad
van, nem lehet tovább
ben tiltakozik Esküdt azon áili ása ellen, hogy nem jelenik.
tart
ni;
ha
visszajövök,
el fogom távolítani."
ő nagynénjét protezsálta vo'na.
A biróság a kérést akceptálja és a tárgyalást
Azután Esküdt kijelenti, hogy távol állt töle fel is függeszti, majd később egy negyedórával
A pártkassza.
újból megnyitja és Gaál Endre nemzetgyűlési
Bernolák személyé belekeverni a dologba.
— Három napra rá Esküdtet letartóztatták. Én
Töreky elnök ezután kijelenti, hogy Gaál képviselőt hallgatja ki a biróság.
Endre nyug. államtitkár, nemzetgyülesi képElnök: Milyen viszonyban volt Méltóságod voltam az első, akit Esküdt be akart mártani és
azt mondotta 200—300.000 koronát kaptam tőle
viseő is beadványt intézett hozza és kérte, Nagyatádival ?
pártcélokra. Ha ő nekem ilyen Összeget adott volna,
tudnom kellett volna, hogy ő pánamázik. Már
.Esküdt taszította Nagyatádit sirba
pedig, ha én megtudtam volna, 24 óra alatt kitörtem volna a nyakát. Esküdt később ezen valloGaál: A legjobb barátaim egyike volt. A ; pen. Esküdt taszította Nagyatádit a sirba.
közvélemény előtt érthetetlen, hogy miért tar— Esküdt Nagyatádi vejének, Tankovicsnak volt mását a rendőrségen visszavonta.
— A második állítása személyemmel kapcsolatban
totta maga mellett a vádlottat. Esküdt a Károlyi jó barátja, aki kisleánya születésekor meghívta
forradalom idején lünt fel, akkor jött a Dohány- őt keresztapán k. Tankovics tolta ezután Esküd let Esküdtnek az, hogy én Nagyatáditól ötmillió
utcai kisgazdapártba, ahol — ba jól emlék- a miniszternél. Hogy ő titkár lett, abban ne- koronát kaptam.
Elnök: Arról kérek felvilágosítást, hogy folytak-e
szem — [zászlósi egyenruhában láttam. Ezt kem is részem van. Amikor Nagyatádi elfogyűjtések
a kisgazdapárt céljaira.
azért említem csak fel, mert Esküdt akkor még g dta a miniszteri széket, nagy antipátia körGaál: Semmiféle pártkassza akkor nem volt.
csak VI. gimnáziumot végzett vasúti kezelő volt. nyezte ői. Amikor nekem erről beszélt, az! Nagyatádi soha sem törődött a párt pénze /el.
Később tette csak le az érettségit és azt is mondtam neki, hogy vedd oda magad mellé
Elnök: Volt tudomása arról Nrgyatádinak, hogy
Nagyatád nak köszönheti. Meg is hálálta szé- Esküdtet titkárnak, aki legalább a te híved akár Esküdt, akár más valaki gyűjtött a párt-

A közgyűlés kisvasúti és gázgyári határozatának végrehajtása.

Papp Ferenc ismét aktiv tüzoltófőparancsnok.

A miniszterelnök nem nyilatkozott
Esküdt Lajos mindegyik kérdésére.

SZBOBD
kassza céljaira és ezt valami hatósági jellegű
dolgokkal összekapcsolta ?
Gaál: A leghatározottabban kijelenthetem, hogy
nem, és hogy egy fillér sem gyűjtetett a pártkasszába. Méltóztassék kihallgatni Esküdt feleségét. 0 majd elmondja részletesen, hol az ötmillió
korona, amit én állítólag Nagyatáditól kaptam.
Mikor a detektívek elmentek Esküdtékhez, Esküdt
felesége az ötmillió koronát az asztal alsó része
alá dugta. Később ezt bizalmasainak mondta el.
Azt is mondta még Esküdt, hogy nagyatádi Szabó
vejét, Tankovicsot kitiltotta a minisztériumból;
ebből egy szó sem igaz, sőt a legjobb viszonyban
volt vele.
Stafirtfrng
Elnök: Tud-e arról, hogy amikor Tankovics
leánya férjhez ment, kifizette-e a miniszter a
leány stafirungját ?
Gaál: Egyszer, mikor felmentem Nagyatádihoz,
nagy gondokba elmerülve találtam és akkor kérdésemre előadta, hogy nem tud a veje leányának

bútort venni, azt mondta nekem, hogy érdeklődjem én, mert jobban éríett hozzá. Én érdeklődtem
és elmondtam neki, hogy milyen árakat kérnek
egy ebédlőért, mira a miniszter azt válaszolta,
hogy lehetetlen, hogy megtudja vásárolni a 3 szoba
bútort. Azt tanácsoltam neki, hogy nem lenne-e
jó használt bútort venni, — mire a miniszter kijelentette, hogy nincs annyi pénze sem. Ekkor én
kimentem Tankoviccsal a Teleki-térre és az utolsó
darabig ott vettünk meg mindent. A lapokban pedig
azt olvastam, hogy a miniszter Esküdt vallomása
szerint szőnyegeket' vásárolt ott, Ilyen igazak az ő
állításai.
Ezután Gaál képviselő elmondja, hogy Esküdt
az ötmillió korona történetét akkor találhatta ki,
mikor egyszer fentjárt nála és az asztalán egy
nyugtát látott, amelyet a Hungária banktól kapott
részvények fejében,
A védők intéznek GaAl Endréhez kérdéreket.
Ezután elküldenek a miniszterelnökért akinek
kihallgatását déluán kezdte meg a biróság.

képen áll. Nagyatádi Szabót ugyanis politikai
felelősség mindenesetre telhelte, mert hiszen ő
hozta ide Esküdtet és ennek konzekvenciáit le
is vonta, mert annak ide/én ezért nondott le.
Térfi miniszter ur megejtette a vizsgálatot,
snnak aktái, ha szükségesek, a blróiágtrendelkezésére állanak. A miniszter ur közölte velem,
hogy legjobb tudomása és állítása szerint
Siabó miniszter Esküdt Lajos üzelmeiről nem
tudott.
Az amerikai útlevél.

Boronkay kir. ügyész tett ezután néhány kérdést a miniszterelnökhöz, majd dr. Kern Aurél,
Esküdt védője kérdezi, hogy igaz-e, hogy Esküdt Lajosnak amerikai útlevelet is pénzjutalmat Ígértek ?
Bethlen István gróf: Eiek a hirek egészen
elferdített alakban kerültek közszájra.
Kern védő: Forsziroita-e Nagyatádi, hogy
ebben a bünügyben az eljárást megszüntessék ?
Megkezdik a miniszterelnök kihallgatását.
J Bethlen gróf: Nem, erről távolról sem volt
Bethlen István gróf miniszterelnök pontban vele ízemben járjon el. Nádossy főkapitány ur
negyed 1-kor érkezik meg a tárgyalóterem elő- közölte velem, hogy még másnap intézkedni szó.
Dr. Gál védő: Legyen kegyes nyilatkozni
szobájába Szolnok Jenő főügyész kíséretében. fog Esküdt letartóztatása kánt. Megijedtem,
Nagy
méltói ágod arról, hogy nagyatádi Szabó
Besiet a tárgyalótarembe és helyet foglal a hogy nagyatádi Szabót elmulasztja az illető
birói emelvény előtt. Pár perc múlva bevonul közeg Esküdt letartóztatásáról előzetesen értesí- István szerepléséről miiyen személyes tapasztaa biróság, az őrök Esküdlet is bevezetik.
teni, ebből azután igen kényes helyzet szár- latai vannak ? Lehetséges e, hogy a tárgyalás
Az elnök meghajolva köszönti a miniszter- maiik, ugy fog festeni a> dolog, mintha én során Esküdi részéről elhangzott törvényellenes
elnököl, majd közli, hogy a kir. ügyész indít- nagyatádi Sz»bó háta mögött akartam volna ügyekkel Nagyatádi személye egyáltalán szóbaványára a biróság elrendelte Bethlen IstváH gróf Esküdttel szemjen eljárni es mintha nem lett hozhitó-e és a bünrészességi érdekeltség megminiszterelnök kihallgatását és figyelmezteti volna bizalmam a volt fOdmivelésflgyi minisz- állapítható-e ?
Bethlen I >tván gtóf: Leghatározottabb megEsküdtet, hogy ha még egyszer illetlenül visel- ter iránt. Ezért utasítást adtam, hogy nagykedik, n legszigorúbb fegyelmi büntalésben atádi Szabót értesítsék. Amint a földművelés- győződésem, hogy nagyatádi Szabó teljesen
fogja részesíteni. Ezután megkezdi a minisz!e> ügyi miniszter ur értesült az Esküdttel szem- korrektül járt el ezekben az ügyekben, nem
ben folyó eljárásról, felksresett engem és sze- j' tehető ellene semmiféle perbeli megállapi ás.
elnök kihallgatását.
memre
vetette, bogy miért nem értesítettem öt
Elnök: Mikor és kitől hallotta először ExcelKi tette le Esküdt kaucióját?
lenciád, hogy Esküdt bizonyos visszaéléseket kellő időben, mest nagyon kinos ránétve az a
Most Esküdt áll föl és halkan kérdez:
körülmény, hagy a rendőrség az ö tudta nélkövetett el?
—
Amikor 1922 tavasz in a vádtanács kaució
kül
jári
el
a
nriniszt&iiun
funkcionáriusával
Bethlen gróf miniszterelnök: 1921 januáriusában valakitől valamilyen ér esitést kaptam, hogy szemben. Megmondtam neki, hogy utasítást j ellenében szabadlábra helyezett, nekem nem
a földmivelésügyi minisztériumban van Eiküdt. adtam arra, hogy az Eljáró tisztviselő öt elő- volt pénzem. Igaz-e az, hogy Nagyatádi a
Valami kedvezőtlen értesítés volt ez, én tehát zően értesítse & a tisztviselő ennek nem tett ' miniszterelnök úrhoz fordult, hogy tegye leheszükségesnek láttam a belügyminisztériumból eleget, de iigytlmezteitesn a földmiveiésflgyi ; tövé, hogy a kaució letétessék?
A miniszterelnök: Nem fordult hozzám.
azoknak az adatoknak beszerzését, amelyek miniszter urat arra is, bogy a nyár folyamán
már
intéztem
levelel
hozzá,
amelyben
figyelEsküdt: Nem tettek le értem is Tömör An*
Esküdtre vonRtkóznak. Á irtam a földmivelésmeztettem
arra,
bog?.
Esküdtté}
szemben
járjon
geláirt
kauciót ?
ügyi miniszternek, amelyben felhívtam a figyelA miniszterelnök: Ugy tudom, a tisztelt ur
mét Estüdlre és kériem, hogy járjon ei veit- el. Nagyatádi erre feljelentette, hogy c levélről
most hall először, & levelet kézhez nem kapta védője telte le.
szemben.
és igy nem járhatott el Esküdt ellen. BenyoEsküdt: Nagyatádi nekem azt mondotta,
Az elnök ismerteti Bethlen István miniszter- mása tehát az vall, bogy Esküdt megakadáhogy
a miniszterelnök ur intézkedett a Hungária
elnöknek nagyatádi Szabóhoz intézett pársoros
levelét, amelyet, mint az elnök mondja, a kuta- j lyozta art. hogy levelem Nagyatádi keiéhez Bank utján.
.
A miniszterelnök: Nem igaz.
tás alkalmával Esküdt Íróasztalában talállak meg. jusson. Nagyjából* ez a faleletem Méltóságod
I
Esküdt:
Miniszterelnök ur tárgyalt-e NagyBethlen István gróf miniszterelnök: Később | első kéídésere
A miniszterelnök válasza* után Tfaeky tanács- atádival és Ulainnal, hogy az ügy megszüntetszeptember 1-én tudomást szereztem bizonyos
híresztelésekről. Magamhoz kérettem Nádossy elnök felszólítja a miniszterelnököt, hogyha tessék és én kárpótlást kaphassak?
A miniszterelnök: Nem, nem is tett ilyen
országos főkapitány urat, akit utasítottam, hogy kívánja foglaljon helyei a biróság elölt álló
ezekről a visszaélésekről szerezzen tudomást székben. A minisxtereln&k le is üli a székre és előterjesztést nekem Nagyatádi.
Esküdt: Milyen tárgyalás volt mégis ebben
Felkértem, intézkedjék azonnal, hogy az Esküdt- most már ülw válaszai a tanácselnök kéraz ügyben?
ügy vizsgálat tárgyává tétessék és a rendőrség désére.
A miniszterelnök: Folyt egy tárgyalás, de
Nagyatádit politikai felsSősség terheltei,
erre vonatkozóan nem nyilatkozom, ez nem tarElnök: Tud-e arról Excellenciád, hogy párt- bizluk meg, aki azt a vizsgálatot le is foly- tozik Ide.
Esküdt: Igaz-e, bogy bizonyos aktákat kércélokra és ezzel kapcsolatosan közcélokra tör- tatta, személyesen Adott utasításom szerint,
amelynek
értelmében
a
legnagyobb
rigorozitástek
a földmivelésügyi minisztertől, Nagyatádi
téntek gyűjtések ?
Bethlen gróf: Nem tudok róla, A miniszter- sal kellett eljárnia, Meg kellett állapítania, azonban a miniszterelnök úrra való hivatkozástanács is foglalkozott a kérdéssel ét ott ugy bogy voüiak-e Esküdtnek tettestársai. Meg- sal megtagadta az akták kiadását ? A lószállihatároztunk, hogy a rendőrségi eljárás mellett tárgyaltuk azt is, hogy ez az adminisztratív tásokról volt sió. Különben erről jegyzőkönyv
adminisztratív vizsgálatot is elrendelünk. Enntk vizsgálat bírálj* el az ügy«t olyan irányban is, is van a rendörségen.
A miniszterelnök: Ez nem tartozik ide, majd
foganatosiiásával Térfi Bíla volt miniszter urat hogy nagyatádi Szabó politikai felelőssége miJ a kivetkező pör anyagánál beszilünk erről!
— Miu*án a miniszterelnök ur nem óhajt
válaszolni ezekre a kérdéseimre — fejezi be
, Esküdt —, nem is óhajtok több kérdést feli tenni.
» A miniszterelnök megesketését senki sem kivánja, nem is eskettelik meg. Ezután Wetnberger Mózes mészárost hallgatta ki a biróság. A
vallomás után péntek reggel 9 órára halasztotta el a főtárgyalás folytatását az elnök.
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Megismételték a bizonyítási eljárást Klein Gyula bűnügyében.

— A budapesti rendőrség njabb fenyegető leveleket kap a Mirffy-figy miatt. Budapestről jelentik: A főkapitányság politikai osztálya a Márffy-pör megkezdése óta nsprólnapra névtelen leveleket kap, amelyekben a
legfantasztikusabb módon fenyegetik a rendőrséget arra az esetre, ha Márffyt és társait a
bomba-ügy miatt valami bántódás éri. Az
ujabban kapott laveleket az aktáknál lévő több
mint száz, hasonló tartalmú névtelen levélhez
csatolják.
Kurucz J f nos szombaton és vasárnap hangversenyez a Kassban szinház után.

Szeged, november 27. (Saját tudósítónktól.) Kappel Gyuláné együtt volt tanár a kereskedelmi
Ismeretes, hogy Klein Gyula volt hitoktatót a tör- iskolaban Klein Gyulával. Három éve állt vele üzvényszék néhány hónappal ezelőtt többrendbeli leti összeköttetésben. Dr. Reiter Oszkárnál kétszer
csalásért és sikkasztásért bét és fél évi fegyházra, járt Klein, perzsa szőnyeget és aranyláncot kínált,
feleségét pedig két hónapi fogházra itélte. Feleb- de nem lehetett megvenni tőle, mert tulmagas
bezés folytán az ügy a tábla elé került, amely a árat kért.
bizonyítási eljárást nem tartotta kielégítőnek és igy
Vajda Béláné ekkor bemutatja az írásokat, amea védelem indítványának helyt adva, elrendelte, lyeket a kölcsönök után kötöttek.
hogy a törvényszék ismételje meg az eljárást, vaEisner dr.: Hogyan fogadhatott el Kleintől évi
lamint hallgasson ki egyes uj tanukat is. Ennek a 440 százalékos kamatot?
határozatnak az volt a célja, hogy az uj bizonyíVajdáné: Klein hangoztatta, hogy ő nagy hatási eljárás alkalmával precizirozzák azokat a té- szonnal dolgozik, a kamatokat könnyen megfizetnyeket, hogy Klein Gyula kitől, mikor, mennyit heti. Különben is kijelentette, hogy éppen azokon
vett kölcsön és mennyi kamatot fizetett. A tábla a szőnyegeken keresett szépen, amelyeket Eisner
— A testnevelés érdekében megadóztatják a
testnevelést. A Testnevelési Tanács beadványban arra
egyébként szabadlábra helyezte Klein Gyulát.
ügyvéd urnák adott el.
kérte a város tanácsát, hogy kiadásainak fedezése célEisner dr.: Vállalom ezt az üzletet. Az tudom, jából
A törvényszéken dr. Tarajossy Béla törvényszéki
a bruttó tiz százalékos vigalmi adón felül vessen
biró csütörtökön délelőtt folytatta le ezt az eljárást. hogy én is jól jártam a szőnyegekkel. Lehet, hogy még ki a futballmérkőzéaek tiszta jövedelmére is tiz
százalékot. A tanács ugy határozott, hogy a nettójöveElsősorban ismertette a tábla határozatát, majd Klein keresett.
Nagy Ferenc után Nagy Ferencné a következő delem megadóztatása helyett tizenkét százalékra emeli
rátért a tanuk kihallgalására. Szekerke Béla géplakatos kihallgatásánál kiderült, hogy kárát eddig tanu. Klein unszolására kivették pénzüket a bank- fel a mérkőzések bruttó vigalmi adóját és a két százalék többletet engedi át a Testnevelési Tanácsnak, de
25 millió koronában jelölte meg, még 1923-ban ból és átadták kosztba Kleinnek, mert ő fölaján- kiköti,
hogy ezért tartozik ellátni saját költségén a
átadott Kleinnek hatmilliót, 24-ben pedig részle- lotta, hogy hajlandó több kamatot fizetni, mint hivatalát.
a
bank.
A
kamat
körülbelül
ötmilliót
tehetett
ki,
tekben további tízmilliót. Ezzel szemben kapott
8—9 milliót összesen kamatok fejében. Kárának amit Klein meg is fizetett.
Téli
bejelentésénél tehát a tökéhez hozzászámította a Eisner dr.; Hiszen ötmillió volt a töke is f • Bélelt k e z t y ü k Romlósinál
Kárász-utca 14.
megkapott kamatokat is.
Horváth Lajos tanár kihallgatása után megérkeMüller József arról tesz tanúvallomást, hogy nem zik Juhász Istvánné. Az elhozott írásból kiderül,
— 87EFHE matiné. A Székely Egyetemi és FőKlein Gyula jött hozzá és kért tőle kölcsönt, ha- hogy kára nem kétmillió, hanem csak 900—950 iskolai Hallgatók Egyesülete folyó hó 3o-án délelőtt
ezer
korona,
mivel
a
1,200.000
korona
kamatot
Klein
nem ő ajánlotta Molnár Józsefet Klein Gyulának.
fél 11 ó n k o r a Belvárosi Moziban tudományos és
megfizette.
művészeti matinét rendez. Dr. Kogutowicz
Károly, a
Klein nyolc százalékot fizetett.
Dávid Sándor, azEmke-kávéház tulajdonosa látta,
egyetem hírneves geográfus professzora, a
Jókai István és Bunford Juliska után Rónai hogy Klein kávéházában különböző üzletekkel fog- szegedi
nyáron Finnországba vezetett tanulmányútról fog vetíSándort hallgatták ki. Árvái Jenő hétszer-nyolc- lalkozott. Kijelenti, hogy „Klein rendes vendég volt, tett képekkel és filmmel illusztrált előadást tartani. Dr.
szor adott át összegeket Kleinnek, amelyeket'ide- aki megitta kávéját és néha csinált egy alsós pártit". Horger Antal egyetemi tanár a finnek nagy nemzeti
genektől szedett össze. Tízmillió után ötmilliót
Böhm Károly és Grünbaum Izidor után Balázs költeményének, a Kalevalának az Aino nevezetű legmegkapott kamatokban, özv. Árvái Péterné után Antalné kerül sorra. Alkalmazásban volt Kleinék- szebb részletéről fog előadást tartani. Juhász Gyula, a
Neumann József budapesti ékszerész kihallgatására nál. Kleinéknál volt „cigányos, pezsgős" vacsora, kiváló poéta legújabb verseiből fog felolvasni. Zitta
került a sor. Kleinnel többször találkozott Pesten mint állították, Mig ő hónapokig szolgált náluk, Emma, a fiatal széRhangu alténekesnő áriákat és daloa Japán-kávéházban, ahol az ékszerészek gyűlnek egyetlen egyszer volt egy szük családi vacsora, kat fog énekelni. A változatos műsoron szerepelni
még Stingly—Tölcséry—Pavkovits-trió
és Armenössze és Klein többször kínált ékszereket, de túl- amikor Klein fivére megérkezett. Rendes életet éltek. fograk
tano Lajos zongoraművész. Ezt a matinét a létesítendő
sókat kért értük.
Dr. Tarajossy biró ezzel a bizonyítási eljárást .Diákotthon" alapja javára rendezik. Korlátolt számú
Vajda Béláné kijelenti, hogy heti nyolc százalék befejezte és igy az iratok visszakerülnek a táblá- jegyek kaphatók Lázár Lajos Feketesas-utca 17. sz. a.
kamatrészesedésben állapodtak meg. Kijelenti még,
hoz, ahol azután kitűzik a felebbviteli főtárgyalás könyvkereskedésében és a Horthy-internátusban a
hogy a kamatokat kislánya vette át az iskolában.
folytatását. Ezen a tárgyaláson hozza azután meg rendezőbizottságnál.
A Szegedi Zsidó Hitközség elöljárósága
Kislányán keresztül leveleztek is.
a tábla ítéletét.
I értesíti a hitközség tagjait, hogy az adó»ivető
bizottság az 1925. évi hitközségi adókat elsöJokon megállapította. A megállapított adóösszegről minden adózó külön értesítést kapott. E melO
lett az adólajstromok 1924 december 3-ig a
hitközség irodájában közszemlére vannak kitéve.
Y l
Péntek Róm. kai. es rrotestam
Ist- ' szosok képviselője mondotta el beszédét, majd
ván ap. f Oör. kat. Uj István. Nap , Zsirkay védője szólalt fel. Egy óra után'az
A felszólamlások december 1 l-ig nyújthatók be.
kel 7 arc 25 perrMor, nyugszik 4 óra 11 perckor.
ülést
egynegyed
háromig
felfüggesztették.
EgyFérfi zoknik és
Időprognózis:
Lényeges változás nem várható.
negyed báromkor újból összeült a bizottság
női harisnyák Romlósinál
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig.
Kérász-utca 14.
Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig.
tanácskozásra. Nemes Bertalan elnök kijelenEgyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva
tette, hogy a bizottság először abban a kér— A sze^di iparosok téli foglalkoztataaa.
délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig.
désben határoz, befejezettnek tekinti-e a peti- A szegedi ipartestület elöljárósága, mint ismeA szinházi előadás este fél 8, a mozi előadások 5. 7
ciós eljárást. Negyedórai tanácskozás után az retes, megkeresést intézett a város tanácsához
4a 9 órakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak :
elnök kihirdette a biróság határozatát, amely és az ipari szakmákban mutatkozó nagy téli
.Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 61 (telefon 996), Barcsay
szerint az eljárást befejezettnek mond|ák ki és munkanélküliség csökkentése érdekében azt
Károly Széchenyi-tér (telefon 27o), Borbély József Taa határozathozatal kihirdetését december 2-án, kérte, hogy a jövőre épitendő két városi bérház
karéktár-utca (telefon 1268), Nagy György Boldogkedden déli egy órára tűzik ki. Erre az időre előre elkészíthető iparosmunkáit már most adja
asszony-sugárut (telefon 1125). Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846).
a feleket külön idézés nélkül meghívják.
ki a tanács. Igy a kisiparosok a téli hónapok
— A Katholikus Nővédő-Egyesület Csernoch- alatt is foglalkoztathatnák műhelyeiket. A tanács
finnepe. A Szegedi Katholikus Nővédő-Egyesület Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos javasA Szeged előfizetési ára
30-án (vasárnap) délután 5 óraker fényes ünnep- latára csütörtökön elhatározta, hogy teljesiti az
továbbra is havi 40.000 korona, igazolt tiszt- ség keretei közt leplezi le főmagasságu dr. Cseriparosok kívánságát, az előre elvégezhető aszviselőknek, nyugdijasoknak, vagy azok özvegyei- noch János bíboros-hercegprímás szobrát és avatja talos- és lakatosmunkákat már most kiadja és
fel
Szent
Erzsébet
Otthonát.
E
kettős
ünnepségre
nek havi 30.000 korona, munkásoknak heti 6000 a kultuszminiszter képviseletében dr. Schwöder kétmilliárd koronát engedélyez a jövő évi költkorona.
Ervin államtitkár, a katholikus vallásalap képvise- ségvetés terhére. A munkákra rövidesen kiírja
A Szeged előfizetési ára a Hétfői Rendkivűii letében dr. Jalsovszky Jenő miniszteri tanácsos, az a mérnökség a versenytárgyalást.
alapítvány-osztály részéről Uher Károly helyettes
H e l y s z ű k e m i a t t minden elfogadható áron részletre
Ujság-gal együtt havi 50.000 korona, tisztvise- államtitkár, a Katholikus Szövetség részéről dr.
is elad olajfestményeket Engel Lajos műkereskedése. 100
lőknek havi 38000, munkásoknak heti 7500 Zsembery István kormánybiztos-főispán fognak
Férd és nöi
megjelenni más budapesti vendégek kíséretében.
korona.
B ő r k e z t y ü k Romlósinál
Az előkészületeket az egyesület már befejezte.
A Sz»ged nagyértékü karácsonyi ajándék- Meghívók az összes tagoknak, a társegyesületekKárász-utca 14.
könyvét természetesen minden előfizető meg- nek, vallásos társulatoknak és a hivatalok vezetőikapja, de azok, akik december 1-én, vagy azután nek szétküldettek. Kéri az egyesület, hogy akik a
Torlódások elkerülése végett
meghívót meg nem kapták volna, azt az egyesüfizetnek elö, csak abban az esetben, ha leg- let telefonján (12—64), vagy személyesen megm á r most j a v í t t a s s a
alább 3 havi előfizetésre kötelezik magukat. Az reklamálni szíveskedjenek.
előfizetési dijat ezek az előfizetők is fizethetik
— Előadás a Munkásotthonban. November
28-án, péntek este 7 órakor a Munkásotthonban
havonkint, illetőleg hetenkint.
dr. Espersit János „Kossuth Lajos demokráciája"
370
Szeged. SzéchenyMér 9. s z á m .
cimen előadást tart.
— Kedden hirdetik hl Zilrkay mandátuIstentisztelet a zsinagógában pénteken
máról a döntést. Budapestről jelentik : Zsirkay
Egy alig használt, nyitott fekete
János tarpai mandátumának tárgyalását a bíráló- délután négy órakor.
bizottság Nemes Bertalan elnök lésével csütörtöKurucz Jftnoa szombaton és vasárnap hangC s a b a kovács. Kossuth Lajos-sugárut. 964
Ezután Aigner Adolf, a pana- versenyez a Kassban szinház u án.
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hó- és sárcipőit

a Gummi és Bőriparban

EKSZEREK

Kölber hintó jutányosán eladó.

S Z E G E D

alkalmi és nászaján-

Széchenyi-tér 2.
sz. Telefon 133.

dékok, eredeti svájci
ó r á k nagy választékban, ismert szolid szabott árakon

é k

s.:z

ekr

É;s

z É

Kérem a kirakataimban
lévő áraim megtekintését 568
.ó r ;A. s ^ A s i

28 8 Z B Q B D
— Dr. Hegymegi Kiss Pál könyve. Dr. Hegymegi Kiss Pál nemzetgyűlési képviselő A magyar
közigazgatás átszervezéséről cimmel könyvet irt,
amelynek kiadását, tekintettel a mostani demokratikus küzdelmekre és a küszöbön lévő közigazgatási javaslatokra, kívánatosnak tartják a sfcerző
barátai és elvbarátai. A könyv körülbelül 90—120
oldal terjedelmű lesz és 40, esetleg 50 ezer koronába kerül, amely összeg a könyv átvételekor fizetendő, valószínűleg már e hó végén. Az érdekesnek Ígérkező könyvre előfizetést jegyezni a Szeged
szerkesztőségében is lehet.
Kurucz J»noü szombaton é vasárnap hangversenyez a Kassban sziaház ulán.
(>51
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Telefon: irodai 2-58.

1924 november 29.

BELVÁROSI MOZI

November hó 28-án,

29-én és 3o-án, pénteken,

Telefon: pénztári 5 02.

szombaton

I

j.

Selyem sálak

K Kárász-utca
o m l ó s l n >4.
ál |j
— A becífas-Uiry rendezése. A városi adóvégre- '
hajtókkal együtt járó becsüsök hosszú évek óta nagyon 1
sok gondot okoztak a tanácsnak. A tanács ugyanis •
olyan minimális tiszteletdijat állapított meg számukra, j
ami még mellékkeresetnek is kevés volt, arról pedig, j
hogy megélhessenek belőle, szó sein lehetett. A becsüsök törekvése az volt, hogy a háború előtt kapott illetéküket valorizálja a város. A háború előtt minden
végrehajtásért tizenhat fillért kapott a közreműködő
becsüs. A tanács azonban eddig ridegen elzárkózott a
kívánság teljesítése elöl és igy alig volt tanács-, vagy
közgyűlés, amelyen ne szerepelt volna ez cz áldatlan
és elintézetlen kérdés. A tanács végre most majdnem
véglegesen rendezte a becsüs-ügyet. Fodor Jenő adóügyi tanácsnok javaslalára elhatározta a tanács, hogy
a becsüsök végrehajtási illetékét tiz aranylillérben állapítja meg egyszer es mindenkorra, de a becsüsök
eddigi tiszteletdijait megszünteti. Véleményünk szerint
azért
csak
majdnem
.ez a_megoldás
„,-.,
,
.
,,„;
,végleges, .mert
.„ a i
becsüsök helyzete a tiz filléres végrehajtási illeték ;
muna*
....... („binlhutA
Ma .: 4
megszavazásával
sem
tekinthető hi.lnailMtnülf
biztosítottnak. Ha
á fr
visszatért a tanács a békebeli tormára, megadhatta 1
volna a békebeli tizenhat fillért is. Hiszen az a d ó már
J
régen teljes aranyparitáson van.

Marcel Prévost örökbecsű müve. — Azonkívül:

Chaplin

csalódásai és

helyettes
Chaplin fogorvos.

Legújabb Chaplin burleszkek.

Előadások kezdete: hétköznap 5, 7 és 9 ; vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

- A s z i a h í z v i g a l m i a d ó j a — a színházé- A vámfelügyelő belelentette a tanácsnak, hogy a szinház
többrendbeli sürgetése ellenére sem számolt még el
húszmillió korona vigalmi adóhátralékkal. Fodor
Jenő
adóügyi tanácsnok az javasolta, hogy a főpénztár vonja
le ezt a húszmilliót a színigazgatónak legutóbb megharmincmillió korona segélyből. „N« ezt
szavazoU
,. , , .
,
,
,
.
mondjuk ki — javasolta a polgármester —, hanem azt,
hogy a vámfelügyelő a jövőben felé se nézzen a szinháznak és a színigazgató szedje továbbra is a vigalmi
adót és tartsa meg magának. A formalitások nem érik
; meg azt, hogy állandóan zaklassuk egymást." A tanács
elfogadta a polgármester javaslatát és igy ezután a
szinház vigalmi adója a színházé marad, nem kerül
be a város pénztárába, hogy onnan szubvenció formáéban vissza kerüljön ismét a színházhoz.

Kilenc évi munkáért
304 forint 29 krajcár.
—

Régi kulturkép. —

A régi idők egyik érdemes népnevelőjének,
Kazali Imrének, emlékét ünnepelték a nyáron.
Tanító volt Alsóvároson s ez a három szó többet
mond minden hosszú életrajznál.
Az alább következő sorok is azt akarlák bizoP u h a és kemény
nyítani,
hogy micsoda küzdelmes pálya volt valaférfi k a l a p o k i^omlóslrtál
mikor a tanítóé. Mekkora időnek kellett eltelnie,
Kárész-utca 14.
hogy feljuthassanak a VII. fizetési osztályba, ahol
Uj kölcsönkönyvtár nyilik dec. 1-én Lázár
a miniszteri titkárok vannak.
Legolcsóbban
Előttünk fekszik Kazalinak egy 1868 évből szárLajoa Feketesas u. 17. sz. könyvkereskedésében.
férfi fehér nemilek Komlósiná!
mazó kérvénye Szeged közönségéhez. Akkor épp
Vlzvezet kot Feketénél készi tesse. Tel. 10-72.
Kárász-utca 1<4.
25 éve tanitott már, amennyiben 1843 ban kezdte
Varrógépjét javíttassa Luljicsnál, Valéria-tér 7.
meg működését Alsóvároson, az első elemiben;
Ha o'csón akarja ruhaszövet, kabátszövet,
H a o y o n t a i v á n y r a van sxttirségM, telefonáljon
A helytariótanács 1854 ik évi rendelkezése ellen
vászon
síb.
szükségk
ét
beszerezni,
ugy
kerasse
a Délmagyaroiszág Hírlap- és Nyomdavíilalai R.-T.-nnk,
panaszkodik, amely szerint „Lehrer, die sich am
fel Kálmán Hugó nagyáruházát, Attil -u. 7. 87 5 Sonntagsunterrichte nicht betheiligen wollen, sínd
teielon In—24.
zur Entfernung von ihrer Stelle unausbleiblich
anzuzeigen".
CIPŐÁRUHÁZ anher
— Ez által, mondja Kazali, az azelőtt szokásban
„ H A ^ H A
S Z E G E D , KEGEPIEM-UTCH 12.
nem volt, úgynevezett vasárnapi ismétlőiskolák
[ felállíttatván, az azokbani tanításra és oktatásra
legújabb
vasárnaponként is résztvenni hivatalvesztés terhe
formákban
' alatt köteleztettem. A parancs következtéber kilenc
éven át összesen 483 tanítvánnyal voltam szerenlegnagyobb
csés
a vasárnapi iskolázás jótétemenyeit élveztetni,
-választékban
Gyermek
annélkül, hogy a legkisebb jutalomban részesítetlegolcsóbb
tem volna.
árakban
879
Férfi
Az egész országban a különben általában sz«gényen fizetett tanítónak vasárnapi iskolázása jutalmazása fejében bizonyos jutalmak szoktak
Mintáinkat és árainkat nézze meg kirakatainkban. évenkint
kiszolgáltatni, mely nagy városokban 100
frt., faluhelyeken 25 frt. szokott lenni. Sőt nálunk
az úgynevezett vasárnapi inasiskolákban maguk a
tanoncok jutalmazzák a tanítónak rendkívüli időben tanúsított buzgalmát. S ezen rendkívüli fáradtság,
hogy a különben is szerény tanitói fizetés
Telefon
11-85.
Telefon 11-85.
javítására rendkivülileg, vagyis a kiszabott rendes
* évi
fizetésen felül dijaztassék, méltányos, de igaza*
ságos
is.
November 28., 29., 30-án, pénteken, szombaton és vasárnap
Ezért a kijenc évi munkáért kér most Kazali
# 304 frt, 28 krajcár jutalmat, fejenkint 63 krajcárt.
A tanács kiadta a kérvényt véleményezésre a
számvevőségnek s Hódy Antal főszámvevő csakhamar válaszolt rá.
— Igaz ugyan a kilenc évi munka... a foglal*
kozás megszaporodása, az ilyen csekély fizetés
Főszereplő:
Egy párisi énekesnő regénye 7 felvonásban.
mellett némi jutalmat is megérdemelne, de mivel
a helytartósági rendelel ezen uj foglalatosságáért
* semmi jutalmazásról említést nem tesz, — a más
Í
G l ó r i a
városok szokásáról felhozott állítás pedig semmi
•
alappal nem bir, — számvevőség a kérelmet nem
Azonkívül:
véleményezheti.
A közgyűlés nem könyörült s nem annyira a
már multakba sülyedt helytartótanács respektálása
volt a főok, hanem az, hogy féltek a precedenstől. Erre megindult volna a többi tanitó is a feHí — — — — — i m m b m m m — i — • — B m — i'iin • i yracinipam———
jenkénti 63 krajcárokért.
Kazali Imre 1873. október 6 án hal meg s özJjj Előadások kezdete: Hétköznap 5, 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
özvegye, Horváthovics Mária, könyörgő levelet irt
az iskolaszéknek, hogy neki, mint özvegyének a
férje félévi fizetése folyóvá té'essék.
Kruppay Kájus alsóvárosi házfőnök igazolta,
hogy Kazaliné vagyontalan szegény.
Csakugyan szegény asszony volt minden tekintetben, a szá ivevőségnek kellett itt is megmagyaráznia, hogy „Kazali köztudomás szerint r int ta£ nitó 4iz évnél tovább tiszteskedett", eszerint az
özvegynek nyugdíjra és gyermekneveltetési járulékra van igénye.
705
Az évi fizetése egyébként Kazalinak 520 frt voltfia nem látja a z Égen, nézze a F ö l d ö r I J
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Briliáns Ékszer,
Ezüst evőszer
Schaffhausen, Omega
arany, ezüst zsebórák,
Ezüst tálcák,
arany, ezüst Ritikülök,

cigaretta-szelencék
kedvező árban

részletfizetésre
is

Fischer Testvérek
órás ékszerésznél

1 0

-gy ötszobás

LAKÁS

a Belváro
Belvárosban kevés ráfizetéssel belvárost bárom806
szobás elcserélhetőért. Értesítést ad az
INGATLANFORGALOM, Béke-utca 18. Telefon 345.

Mejkezdődötf a n a g y
karácsonyi vásár!
az

GR08Z
HENRIK
ARANY
PILLÉBEN
Divat barchet
.
Női szövetek . . .
Férfi szövetek
.
Ingzefir

Schiffon

rőfösüzletében
a
Klauzál-téren.
. . 33 O O O
.
52.000
. . 135 O O O
I
26 O O O

2I.OOO

Kendőáru, velour, szövet és mowáruk
választékban.
Selyemkendők
leszállított

f

Péntek először: A párisi lány, operett. B-bérlet 19.
Szombat délután ifjúsági előadás: Árvácska, operett.
Szombat e«te; A párisi lány, operett. A-bérlet 19,
Vasárnap délután : Huncut a lány, operett.
Vasárnap este: A párisi lány, operett. Bérletszünet.

Tosca.

6 - 1 2 - 2 4 személyre,

Szeged,
Kárász-utca

A szinház heti műsora.

nagy
áron.

Nagy eseményt vártunk, megrázó élményt,
Puccini szárnyal6 dalköltészetének ünnepét. Nitn
mintha ez az opera csúcspontját jelentené a
modern operamuzsikának. Távolról sem. Bizarr
ötletek é s brutális szenvedélyek szolgálnak az
j opera alapjául, amelyre dómot épített egy áldott
} tehetségű olasz, akinek lelkében híjszoíjík egymást a pózoló frázisok é s az élet imádatában
elbódult ember. Erősen magán viseli nációjának ittas arioso szeretetét. Itália egének sötét
azúrját s az o h s z vér izzó hevét. Nem tagadjuk, magával ragad és saját képzelő tehetségének
bilincseibe ver. Nincs e g y szava sem, amely
ne voina tetszetős, «|e csak a z tudja énekelni,
akinek szive van és bohém, mindenről megfeledkező lelke. Ilyen tértelemben talán nehéz is egy
Puccini-operát stilusosan hozni, ugy, hogy a
primer költészet elmossa a z erőszakolt tetszelgést é s ne éreztessen mást, csak a dal grandiózus érzelem-modulációit.
A csütörtöki Tosca-előadás, n e m szívesen
valljuk be, nem felelt meg a várakozásunknak.
Külsőségeiben Ízléses volt a rendezés, sok
képzőművészeti érzékről tanuikodott, hatásosan
fri8si;ette a színpad képét é s a z eddig h a s z n á latos beállításokat, d e a szereplök s o k tekintetben nem feleltek meg. Szász
Edit Floriája
nehéz, komor alakítás volt, különösen az első
felvonás szerelmi d u e t t j í b e n nélkülöztök a közvetlen kedvességet. Igazi felszabadulást csak a
preghlera f á j d a l m a s felzokogása nyújtott, u t á n a
| ismét ellaposodott játéka. Érthetetlennek t a r tottuk, bogy tudott Floria Scarpia meggyilkolása után oly nyugodtan olvasni, hogy ludta oly
lassan végezni a halottat illető végső ceremóniát. Nem éreztük a pillanat borzalmában i s
felülkerekedő v j l l á s o s tisztaságot é s a félő t ü relme lenséget. Szász Edit arca mozdulatlan
maradt é s a rémülettől eltorzított kifakadásában,
— „és e z előtt reszketett egész R ó m a " —
inkább cinizmus volt, mint megvetéssel v e gyült diadal. Az utolsó felvonásban a katonákkal való dulakodás fölösleges erőfeszítés,
hiszen akkor már mindegy Fioriának,
hogy
él-e, vagy hal, mert Mario ugy is halott. Kertész Vilmos szereplése s e járt t ö b b szerencsédi vei. Érzéketlenül járt, kelt é s a z utolsó felvoí n á s nagy bucsuáriája egyetlenegy taps nélkül
hangzott el. Ezzel meg is mondtunk
mindent.
Erre v á r t u i k , talán itt fog felmelegedni, d e ebben
is csalódtunk. Nincs csillogása játékának é s
I melegsége
hangjának. A legjobb,
babár
>zntén kifogásolható játéka Sugárnak
volt
Scarpia szerepében. Hiu és gonosz embert m u , (atott, de köddel vonta b e a tónusát a n n i k a
bestialitásnak, amely Scarpia egész lényét all kotta. Márkus Gyula a sekrestyést jól játszotta
és énekelte. Szépen érvényesült Zitta E m m a
pásztordal i. Az előadás a felfogásban rejlő
félreértéseken kivOl kerek képét nyújtotta a
készült é s g o n d o s munkának. A zenekart
Andor Zsiga dirigálta b u i g a l o m m a l é s a tőle
megszokott ügyszeretettel.
/. v.

Eladók: 3 szekrény, mosdó és
QC7fol
<td£ldl.

M e g t e k i n t h e t ő k délelőtt 9 — 1 1 - i g
F o d o r - u t c a 33, földszint j o b b r a ssi

BÉárosi Ht és Hinti H-T.
T e l e f o n : 1494, 157, 1106, 451.

Folyószámla

Betétek

heti és évi

kamatozásra.

Hitelek

kartaktdök é s magánosok részért.

st8

Foluíonégő káluha
Dació

salgótarjáni gyártmány
«®
Arnold, Tisza Lajos-körut 48. sz.

* Vasárnap délután a nagy sikert aratott három
felvonásos operett, a Huncut a lány kerül szinre mérsékelt fcelyárakkal.
• Páriái lány- Jaques Bousquet, Henri Falk és
Maurice Ivain bárom felvonásos, izzig-vérig francia
szövegű és muzsikáju operettjének, a „Párisi lány"nak ma este lesz a bemutató előadása, amelyre nagy
ambícióval készül az énekes személyzet. Az operett
főbb szerepei a következőkép vannak kiosztva: Katinkovics báróné: Kovács Kata, Colette : Kendecsi Aranka,
Náne • Gábor Mara, susanne : Egyed Lenke, Achile
Patarin: Berky József, Jean Mezaize: Herczeg Vilmos.
A nénteki előadas B-, a szombati A-bérletben megy.
r
• g o m b á t délután 3 órai kezdettel ifjúsági elő*
S a dj 8 ul Árvácska kerül szinre.

RESZLETFIZETESRE

£64

férfi-, nöiés gyermek-

BLAU IGNÁC S z e g e d , K e l e m e n - u t c a 5.

* F r i e d m a n , a világ
legkiválóbb
Chopinjátékosa pénteken, december 5-én adja egyetlen
hangversenyét a Tiszában. Jegyek a Belvárosi Mozi
elővételi pénztáránál. (Harmónia.)
* D e c e m b e r 14. Ill-ik bérleti filharmonikus
hangverseny.
D e c e m b e r 18. Hiitter Pál 14 éves gordonkaművész, a budapesti zeneakadémia büszkeségének
szólóestje. Jegyek 15—60 ezer koronáért a Belvárosi Mozi elővételi pénztáránál. (Harmónia.)
* B o k o r J u d i t h betegsége miatt a szombati.filharmonikus hangverseny elmarad. Jegyeket visszaváltják, vagy becserélik a 14-i filharmonikus hangversenyre.
PÉNTEK

Operett 3 felvonásban. Irta: Jaques Bousquet és Henri
Falk. Zenéjét szerzette: Maurice lvain. Fordította:
Heltai Jenő. Rendező : Rátkai. Karnagy: Beck Miklós.
Személyek:
Achile Patarn
_ _ _ _ _
Berky József
Susanne, a felesége — — — — Egyed Lenke
Colette, a leánya — — — — — Kendecsi Aranka
André Sorténe, festő — — — — Delly Ferenc
Nane
— — — — — — — Gábor Mara
Jean Mezaize - — _ _ _ _
Herczeg Vilmos
Katinkovics báróné — — — — Kovács Kató
Inas
— — — — — — — Csordá3 György
Szobalány _ _ _ _ _ _
Sárai Margit
Az előadás fél 8 órakor kezdődik.

TŐZSDE

* Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai.
Valuták: Hollanc forint 29741 36995 Dinár 1050 1081. LM 378-388, Márka 17615-17782, «elga frank
3578-3608,
soron. 12770 12910 ^ wv»f tonor.í 1Ü83U—I10I5, Anp^ t 0D , 342OOO 346000, Ura
3210 3245
UiA *.
73960 -74520
Francia frank
3946- 3676
2212-2231 Lav« 534 542 1«M
"orom 19765 19925 vMftiák korona 104.43-105.50,
Sváid frank 14275-14420 pénx.
Devizák: vas*<<rd»iv 30040-30195, Setgraa 1080
1086 touttareet 383 -389, Berlin 17715-17815, BrQiul
3608 3628
Kup«BÍ>*£« 12970-13045
Krisztiánig
11030 11090, Lu
J450OO -34700Ü Milánó 32303250,
744 0 74863, Pám 3946 -3976 Pr«ga
Í232 -2244. Erit. 539 -543, W^ktjoi-T 23015 -20125,
»«c» 104.90- 105 5Ü Zűrien 14375 - ,4450.
Zürichi tóxsda. Nfüdtt
fárU
27.35,
2400, Mewyork 517.75, Milxi* 22.47'/, Hollandia
209.10, öertto O.UOOOOOOOO12337, Bte* 0.U07S, Sxéha
3.75, Prága 15.55,
ttmtíootr 0.0069% Sutura*
2.70, Belgrád 7.55, Varai 0.0000103.
&*r<£tis tCfhai, Párti 27.50, London 2401, Nnrror* 518.00, Miláné 22.48, Hollandia 2C9 00, Bérli*
0.0000000(1012337, l é t * 1 0.0073, Sséfia 38), Prága
15.55, Badcmui 0.0069 /,
*Bkai« 2.70. Színád
7.50, y a n á 0.0000100.
terménvtŐMde Az irányzat csütörtökön tartott volt.
Rozsban és tengeriben állt be csupán némi olcsóbbodás, a többiekben az árjegyzőbizottság a hivatalos
árfolyamokat változatlanul hagyta.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidékl
4625 -4650, egyén 4600 -4625, 78 kg.-os tiszavidéki
buza 4700 -4725, egyéb 4675—4700, rozs 4 0 5 0 4100, takarmányárpa 4003—4200, sörárpa 4800—5000,
zab 380G-405ÍJ, tengeri 235 J-2450, repcefi6(<9-6880,
korpa 2200 225", lucerna magyar 1924. évi termés
2301.0—27000, lóhere 1924. évi nagy arankás 24000—
26000.
Irányzat. A csütörtöki értéktőzsde irányzata gyenge
volt, nyitáskor a kurzusok alig valamivel állottak a
szerdai zárlati nivó alatt, az üzletidő további folyamán
azonban lemorzsolódás állott be. A kuliszpiacok vezetőértékei csak jelentéktelenebbé olcsóbbodtak, amsnnyiben az árveszteségek alig fél százalékot tesznek ki, a
többi piacokon azonban elvé ve nagyobb áresések is
előfordultak, különösen a közlekedési értékek között.
Gyenge volt a Ganz-Danubius is, amely loo.ooo koronát vesztett árfolyamából. A villamosértékek öt százalékkal olcsóbbodtak, a Kőszén pedig az üzleti id6
végén 135.ooo koronával olcsóbban került forgalomba
mint a zárlatkor. Lecsengetéskor az irányzat csendes'.
Ferencvárosi sertésvásár, összes felhajtás t24o
darab. Arak: Könnyű 23-2S, közép 2 6 - 2 8 5 nehéz
23.5-29. A vásár vontatott volt.
'
A ssorkesztésért telelfe 1 FRANK JÓZSEF.
< tíéíoiaráouc* 1 Uétaagyarormg Hirlap- és Nyomdavállalat K.-1.

Uri magánházak

é s Igen s z é p c s a l á d i h á z a k , v a l a mint bérpaloták
minden igényt kielégítő lakásokkal, minden alkalommsl
867
a legolcsóbban vásárolhatók meg
I n j a t l a n f o r f a l o m n á l , Béke-Utca 18. Telefon 345.

RUHAKAT,
w

ESTE:

Parist lány.

átmeneti és
téii kabátokat, szörmebundákat raktárról és
mérték után is szállít:
felöltöket,

Angol uri szabóság.

1924 november 28.
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UL

IL

Ganz-Danub.
Ganz-Vili,
Kistárcsái
Györffy-Woil
Hoffber
Kaszab
Kissiing
Kühne

Angol-Magyar
48J5 49.5 48.5
Bosnyák-agrár
58
S5
55
FöMhÜelbxnk
270 282 277
Hazai
155 162 155
Ham ei
37
37
35
Salavon jeli
64
86
63.5
Lloyd Bank
3.8 4.4 4.3 Liptá
Magvar-Hitel
538 551 542 Mág
ingat tanbank
240 260 245 Magy. Acél
Caehoenk
22 Belga fém
23
22
—
Forgalmi 5ank
48 Mérleggyéi
48
{efeáioghiteibwk
92
88
88 Motorgyár
24 Olomáru
24.5
24
Hitei
80 Chaudoir
IttsAmMoiúb.
fcU 85
23 Vegyipar
Magy.-ném. b.
23 23.5
—
22 Vagongyár
Oknzbank
22
—
KtaponU jelx,
23 Rex hajó
23
Vurosi Karnt
7 Rimamurányi
7 7.25
Merkúr
12 Koessemann
12 12.5
Nemzeti
34
30 Rothmfiller
30
Osztrák Hitei
188 194 189 Schlick
Kereskedelmi
1305 1355 1310 Schuller
kantvwein
130 — 128 ieuülori
Vulkán gép
Wörner
Takarikpéaziárak i

OL
L
a.
2880 2900 2900 Királymalom
1560 1650 1560 Pesti Vikt
55
59 56.25 Transdamibia
151 165 146
40
37
36
12
14
12
42
45
42
120 128 122
2C.5 21 20.5
28 30.25
30
235 250 230
165 175 165
20
20 20.5
37
30
30
23.5
23
—
21
70
4.5
138
65
9
60
38
60
68
20

72
—

142
70
— .

65
—

65
75

21

Miétom
34 37 34
Közlekedést ráltalatok t
k«c*l**osi
7
8
7
1230 1240
Kőbánjai Tak.
14 14 Adria
24
25
A t lantica
&ty. bpest P6v. 130 14Ű 130
54
56
Közúti Vasút
Magyar áll. Tak. 140 145 140
61
63
Városi
MoMár
185 190 IbO
290 330
resti Hazai
3780 3880 3770 Bur
—
—
Délivasut
ÍUxkMáóki
250 280
MFTR
215 225
87C0 9400 88C0 Levantc
S s ő M. Bizt.
—
Miskolci villamos 120
200 220 2c5
168
175
Nova
125 132 125
524 545
Állam vásni
Dsinn B .
174 181
Tröszt

Vasművek is gépgyárak:

Bkmü vagon
Cobuag

Corvin gép
Cséfy
üazd.

Fábián

Qépfyér

Fegyver

Pám kenjek.
®ranW

110

-

110

—

1230
24
54.5
63
295
—

245
216
118
169
525
174

Malmok i

Back-malom
5.5 Borsod-misk
i5 Concordia
14.75 15.25
207 2 i 7 208B.-csabai
£0
56 50 I. bpesti gm.
1100 1195 1U0 Törökszentm.
23
— 23 Gizella
Huntíárú
150 155 152
6

21
71
4.5
138
65
8.72
62
37
62
69
20

64
175
43.5
85
150
31
88
137

66
65
18U 177
47 44.5
—
85
158 1>2
32
31
92 90
143 139

0. ItL
i.
u. m.
L
1
ll. 1U
—
7.3 7.7 7.4 Királysör
30 — 30 MaJomsoky
75
75
530
- 530 Klein
5.25
6 5.5
272 278 275Nemzeti fa
2.9 3.2
3 Klotild
51 52.5 51.5
71 73 72 Lichtig
—
Ófa
600 630 600 Be'üőnfüde
115
115
Bányák is téglagyárak i
87 90 85 Győri textil
37
Rézbányai
37
36
—
Bauxit
78 82.5 97 Polgi sör
420 450 420Szlavónia
700
655
Beocsini
2425 2525 2400 Krausz szesz
1185 1200 1195 N<8id
61
64
62
2.4 2.9 2.8Liget szabat,
Borsódi szén
113 117 113Viktória bntoi
Szentlőrinci
60
60 Cukoripar
59
61 60 Zabolai
263Ű 2750 2640
Cement
91
96 91 Zentai
154 158 155
Lámpa
Szászvári
365 375 360Ttaék gyár
5 0 - 5 0
9S0 970 960
Auer
477.5 492.5 47u Hitelfa
Kohó
72
68
70
Kender
27
28 27
István tégla
265 235 272
Őstermelő
Különféle itáliaiatok
- 140
Köb. gőztégla
295 305 300
Pamut.
190 198 .195 Ali. gáz izzó
Drasche
315 333 315
18 20 19 Gumi
2350 2450 23l0 Alt. Öaztr.Légs*. 640 710 650 Ném. mezőg.
Magnezit
160 170 165
—
79
— 79 Bárdi
Magyar Aszfaü
200
20 20.5 20 Vasúti forgalmi 205
3330 3475 3240 Uaróti
Által, Kőszén
120 125 120
3 2.9 Marosv, Petr.
2.8
70
75 70 öóni
434 445 437
Kerámia
61
69 63 Georgia
40
42 40 Biassél
212 245 214
Móri szén
445 450 445 Mezőt), cuk.
14Ü 145 140Chinoin
25 26.5
25
^agybátonyi
13 13.5 13 Interrexim
r> — 5 Corvin-film
26 26.3 26
Sajókonrtói
9 10.5 9.5 Óceán
599 615 600 üanica
101 108 101
100 112 100 Olajipar
—
10
160 175 160 Diana
19
U Pannónia sör
Újlaki
11.25 11.5
28 30 28 Dorogi gummi
79
82
79
17 Phöbus
Unió
18 20.5
29
29
1025 1043 1025 Déli cukor
30
Urikányi
550 560 550 Püspöki
—
203
195
Dunánt. sertés
52 — 51 Royai-száltó
Nyomdák i
7d 80
85
40 38 Schwartzer
Cinner Szalámi 36
—
Atheaaenm
45
45
122 122 Égis*
116
39 41.5 39 Star film
Fővárosi
_ 5.25 Izze
12 12.25
12
5
805 820 810 Lukácsfürdi
Franklin
63 66
65
92 9) Unió textil
9
9 Szikra
88
8
Glóbus
2530 2600 2550
49 Horv. cukor
itummer
50
41
—
—
Kunossy
2 Szegedi Kenden
10 Just izzó
2 10
140 156 145
Pallaa
143 132 Uyapjumosé
53 56 52 l e l á t ó n
"fi
—
—
18J
180
Révay
50 Papir-ipar
37 39 38 Temesi sör
65
63 Réazvénysör
Rigler
62
315 330 330 Tokaji bor
48
45
46
4
4 Szövó és kötö 46
48 47 Török
—
Stephaneum
14
—
14
Spódium
182 19 J 184 Pharmacia
faipart tállalatok
Onió ftzinnás
lemetsi szesz
—
4.2 4.5 4.2
1050 1075 1050 Szolnoki
1.9 Felteu
Merkurfa
1.9 —
—
9J
95
7 Vasm. Vili.
Wernstadti textil
7
Cserző
—
54
56
51
—
Vili.
Pezsgő
96
93
Flóra
92
2
Duaaharaazii
2
22
23
2i
Fővárosi sör
41 42 42 Wander
Egyesült fa
—
14
15
14
225 227 225 Zagyvapálfai
Foniir
22.5 23 22.5 Goldberger
2ü
21
20
2l8.5 224 220 Hangya
üuttmann
895 910 890 űschwindt
—
Hazai fa
t24 127 123 Halkeresk.
—
10 Hungária Mütr, 163 161 163
Honi fa
10.5
.0
19 Juta
Kőrösbányar
19
—
13 12.75 Hungária
Kronberger
12.5
125 132 127.5
—
55 Kanon
Lignum
55
—
—
12
Gróf Kegieicvi
13
Amerikai
—
Elővételi logok i
54
—
57
3.5 Keleti
£rdö
—
2
Királyaat*
2
Kasszanap december 11
Magyar Llovö
—

APROHIRDETESEK

Bútort
' Erfurti jácint és tulipánhagymák januári virágozEladó kredenc, pohárszék,
I
tatásra
kaphatók Mihályi
dupla ágy, többféle bútor.
! Adolfnál.
i
Maros-u. 15.
-1
Mohai
gnes,
Karlsbadi,
HbbM arev a t t a i egy 10 szavas hirdetés 2 O O O k o r o n á b a ' Uj haioszobabuior, feltei
b a r l l . I Tiz
L. szó»áT nagyobb
gf' hirdetés 20 szóig 4000 korona é s zománc, eladó. Pulctábor* Luhi. Margit, Pa ádi, Szalesi
mlnctea Wvákbi megkezdett
10 szó további 2000 korona. Aprófcirvátor, Máinási, Mária-Máinok-utca 15, aaztaios.
;ed* kiadóhivatala (Deák Ferenc-utca
c-ut 2) fogad el.
detéseket a -Szeged
nási, Szikulia, Giesshübli,
A
z
n
p
r
f
t
h
l
r
d
c
l
é
Jekgés hirdetés 1000 koronával drágább.
t
P»
Budai, Igmándi, Mira. Kék•ele d l j n e l ő r e f i z e t e n d ő .
Kereslet i
kúti ásványvíz kapható
Tollat, nyersbőrt, gyapjút
Mihályi Adolfnál.
1
legmagasabb árban vesz
Állást n y e r :
Apröblrdetáseket a
Markusz, Mars-tér 6. - 3
Szárazbél, sózottbél kiSZEGED
Kifutófiut fizetéssel felvesz
NyulbOrt magas áron vesz
csinyben, nagyban viszontkit szegedi Kp r
Kovács Henrik papirkeresg 8000 koronáért
Mencz kalapipar, Dugo- f eladóknak árkedvezmény1
«ej 9000) etfootdnak Magyar 4 kedéae, Kölcsey-u. 4.
nlcs-tér, Napló-ház.
in
ayel. Bélkivitel, Petőfi SánHirdetA huda, Iskola-utca JU é s
i dor-sugárut 4.
»4
az alábbi gyüjtöhdvek: SajtóKínálat»
navfllon Dngíiics-ttr, Sajtópavillon aogy artézi kútnál. Nem- jj
í Széles grenadir.ok, Crepp
felvétetik.
Z o m á n c e d é n y e k legnazeti SajtOvállalet Kárász-ntca S„
de Chinek, sel mek, szöDélmagyarország-nyomda
Tiália könyvkereskedés Kárászgyobb választékban. Kohn
vetek, lepedővásznak, paru. U., özv. S * w a r z Jakabné | Pefőfi Sándor-sugárut i»
edényüzlet, Tisza Lajosdpfcáaytözsde Kárász-u. 1., Pet*
getok, ágynemüek, kendőuó dohánytőzsde Széchenyt- ! Fehérnemű és felsőruha
körut 55.
-1 I félék áron alól lesznek
3., Barna Béta dohánytőzsde
Narancs, datolya, kókusz
Vajda Ernő Tisza LajosSzéchenyi-tér 9., Lázár Lajos í varrónő házhoz kerestetik.
könyvkereskedése Feketesas-u.
Jelentkezés Mikszáth-utca
dió, kaliforniai szilva leg- j körnti üzletében eláru0 . , Nagy Mihály könyvkereske- j 19, 1. emelet.
olcsóbban Nagy és Eiehsítva
^
dése Takaréktár-utca 1., özv.
ner, Kölcsey-u.
^5
Fbcber Miksáné dóháaytózsda
Legolcsóbb
beszerzési
forTakaréktár-u. 8., Közúti h i d f t
Lakást
Küitöldi rézgáhera, raftiára,
műtrágyára előjegyzést 28- . rés harisnyák, kezfyük,
Egyszobás lakást keresek
cérnák, gombok, szobóig
elfogadunk. — SzegedLeipnic)
sürgősen Belvárosban lekellékek és rövidárukban.
^og»Monv-»«|ánj^^szá«ML
lépéssel. Kaufmann cipész, vidéki Gyümölcs és BorHatvani Jenő, Kigyó- u. 4. -1
értékesítő
R.-t,
KölcseyVidra-utca.
-2
Legolcsóbb tftzifa, hasábos
13—33
u, 7.
és aprított, házhoz száll SZH6BD telefonszáma.
Bútorozott lakást
Olej, gepzsir, kenócs, benlítva is Ifj. Zsemben
zin, kátrárytermékek, mű*x aiabbi jeages ieveiek a i
tűzifa üzleteiben Telefon
Két
személyre
bútorozott
szaki
cikkek
közvetlen
gyári
kiadóhivatalban átvehetők:
15-24. - Boldogasszonyszoba kiadó. Osztrovszkyeladását megkezdteai, csak
.Közreműködés*, .Otthon',
sugárut
40.
u.
20,
Bauerné.
is elsőrendű, megbízható
.Szeretnék boldog lenni*,
Karácsonyi kirakatom t í
Kfllönbejáratu bútorozott
minőségből versenyképes
•Közismert*
iyelmébe ajánlom. Szántó
szoba villanyvilágítással kiárajánlattal felszólításra viózsef zománcháza, hatóÁllást k e r e s i
adó. Petőfi-8Ugárut 51, II.
dékre is készséggel szolsági huscsarnok mellett. 15
batra.
gálok.
—
Haraszthy
Géza
j-'enérnemü javításhoz ajanlolaj, festék, műszaki, gazEgy-két személynek bútokozok szerény díjazásért
Ipari m á n k a t
rozott szoba kiadó. Bocs- t dasági és háztartási cikkek
házakhoz. _ Bécsi Olga,
kereskediBe.
Ipar-u. 5.
..3 kai-u. 4, 1. 2.
-[
Órák, ékszererek javítása
Naponta friss tea, virstli
Mérlegképes
konyveló
és eladása olcsó árban.
Bútorozott szoba kiadó
kapható Nagy és Eichner,
könyvelést vállal. MegkeKreiner, Tisza Lajos- körelsejére. — Ozv. ifj. Blau
resést .Megbízható* jel. Lajosné, Szent István-tér
Kölcsey-u.
- 5 út 57.
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igére a kiadóba
j
6, földszint jobh.
|
i
913
"Egy intelligens uriieany
Ismeretségi
gyermek mellé menne uri
házba vidékre. — Kalmár , Két vigkedélyü asszonyka i I - a
Klári, Mikszáth Kálmán- j mozi- éa színházi artneit
utca 22.
: | keres, kivel unalmas estéi- i
lrodistanő azonnali belé- < • « kellemesen eltöltenék.
pésre állást keres. Tisza j Levelet a kiadóba kérjük
legolcsóbLajos-körut 71. Házmes- t .Mit hoz a Mikulás* jel1
ban kapható
igére.
.
2
jer.

I

u

Í

'1

•k-m

minőségű

Kalapot, férfit, nőit diva- I
tosan alakit, formáz Mencz
kalapipír, Nápl^-ház. 10
Német ragasztóval vizmentes cipők készülnek felelősséggel. Lusteiner, Ko- i
ronaulca 15.
^
Részletfizetésre száimok
kárpitosmunkát. — Balogh
kárpitos, Kossuth Lajossugárut 6.
14

.Newyork"

vagyonértéke-

sitő, Du«onics-tér 12, Napló
ház, kapu alatt jobbra.

Nyitva 9 — l - i g és 3—7 ig_

Magánvagyonok,
hálók,
ebédlők, mindenféle egyes
bútordarabok, szőnyegek,
zongorák, éksz rek, cipők,
ruhák, könyvek, egyszóval
mindennemű
ing^sá^ok
legszolidabb értékesítő és
a legolcsóbb beszerzési
helye. Költség egyedül csak
KOI6nté-ék:
eladás esetén 10 százalék.
Törökországi aszialieritok, | A beadott tárgyak vételfüggönyök,
divónpárnák,
kényszer nélkül megtekintszínházi retikülök, japánhetők.
-3
vázák eladók. Ugyanott egy
Két
Meidinger-kaiyna
es
francia nyelvtanító jelent- !
kezhet. Selmeczyné, Attila- j egy varrógép eladó. Cim:
u. 8, emelet.
. - 3 ;Deutsch. Attila utca 1. 2
Amerikai állampolgár nejé- j Egy zsirsertés eladó Ctukautca 23. szám alatt.
vei december hónapban
visszautazik. Üzleti, ma- 1 Eladó férfi télikabát, haszgánügyi, kísérői megbiza- 1 nált, jókarban. Vitéz-utca
8, mag'sf^ldszint.
tásokat elfogad. Felvilágosítást szívességből Vass
Jokarban levó varrógép elImre rövidáru üzletében,
adó Reiner Sománénál,
Dugonics-tér.
3 Iskola-utca 21.
-2

Varga Mihály ^
Szeged
Telöfon 469. 146 Hndl-itci 4.
Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szölőkötözö fonalak és báló tutri ina kapbalé.

Friss sertés

fejbáb
ismét állandóan kaphaló

a CINNER szalámigyárban ^

^

&S

POROSZSZEN

Bach Jenő és Testvére

cégnél, Szt. Istvántér 12. Telefon 126-

Sodorion J ANINA papirt

