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280-ik szám.

Ahol panamáznak.
Ne tessék megijedni és aggódni te tessék és
hogy minden hazafias kétséget és gyanút azonnal eloszlassunk, mindjárt eleve kereken kijelentjük, hogy egy bukaresti híradásról van szó,
semmi másról. Egy bukaresti híradásról, amelyet a magysr keresztény és nemzeti kurzus
egyik lapjában olvastunk, de azért nem akarjuk
töle megfosztani a mi destruktiv olvasóinkat
sem. A káröröm mégis csak a legjobb érzés a
világon és ezt az érzést miért ne érezhetné mindenki, akinek érző szive és lelke van ?
A bukaresti kamara üléséről Jelentik, hogy
Gimculescu ellenzéki képviselő a felirati vita
során a külügyi politikát birálva a belügyi
disznóságokro nagy beszédet tsrtott, amelyben
alaposan odamondogatott az ottani kormánypártnak, söt e párt fejének és vezérének is.
Minden tévedés elkerülése végett tudni kell,
hogy a román kamarában is van ellenzék, söt
ez az ellenzék teljes számban részt vehet és
részt is szokott venni a kamara ülésein, mi
több, állandóan kritizálja a kormányt, kegyetlen
igaiságokst vagdosva fejéhez és ebben valószínűleg tökéletesen igaza van neki, vagy (alán
még löbb is az igazság, mini amennyit ez ai
ellenzék egyelőre elárul és kimond.
Mindenestre a bukaresti kormány gyöngeségére és habozására, határozatlan és féifiatlan
magatartására vall, hogy még eddig nem vezettette ki a reniienskedő és okvetetlenkedő
parlamenti ellenzéket és hogy még nem tiltotta
ki záros határidőre, esetleg mindörökre a román parlament épületéből. E tekintetben nagy
és nemes példáktói tanulhatott volna, de a
román kormány — minden jel erre vall — a
Bourbonok példáját követi a tanulás dolgában.
(Am ez az ö btlügyük, ebbe mi most nem
avatkozunk.) Már most az a bizonyos Giurculescu nevezetű román ellenzéki fölszólaló
egyenesen olyan vádakat vág a saját kormánya
siemébr, söt arcába, amelytől elhűlne az emberben a vér, ha nem a román kormányról
lenne szól Kijelenti többek között ez a képviselő, hogy a különböző botrányok, igy például az utlevilpanama ügyiben nem lehet világosságot deríteni, mert az igazságügyminiszter
arra irányuló törekvéseit a miniszterelnök megakadályozza.

tériumot, de pelsze most már Esküdt Lajos és oldalát azonban nem érinti.
A tiszta tógáju Bethlen István, a puritán jeltársai nélkül. Mert hiszen maga Apponyi
Albert gróf, akit még a izegeűi legitimista lemű Mayer Jáncs és a többi derék, becsületes
fútt hág is a haza bölcsének tekint és akit férfiú egészen bizonyosan nem fognak elzármég eddig nem vezettek és nem tiltottak ki a kózni ez elöl a^Vpponyi-féle eszme és ötlet elöl.
Addig p e d i g * í várjunk nyugodtsn és türeimgy»r pailament épületéből, nagy beszédében
hasonló módon azt hangoztatta, hogy az lemmel, hiszen már évek óta várunk, ha nem
Esküdt-ügyet mégis csak parlamenti blíoltság is a földmivelésügyi minisztérium eiöszobájáeli ktll vinni, mert hiszen a birói eljárás I ban, mint azok a közéleti tényezők tették, akik
ennek az ominózus és famózus ügynek csupán \ talán nem osztják mindenben Apponyi Albert
kriminátisztikus oldflát tisztáz?*, a politikai gróf életrevaló gondolatát.

A Ház elnöke „heroikusan teljesítette kötelességét"...
Bethlen nem hajlandó álláspontját megváltoztatni.
Budapest, december 4. (Budapesti tudósítónk ről, amelyei Scitovszky Béla, a nemzetgyűlés
telefonjelentése.) Az egységes párt csütörtökön elnöke az elnöki székben kifejtett*. Kéri a párette pártértekeilctet tsrtott. Nspirend előtt tot, hogy Scitovszky Bélának a kifejtett ezen
Graeffl Jenő szólalt fel. Előadj*, hogy a dohány- működéséért őszinte köszönetét tolmácsolja.
Scitovszky Bé a bá ás köszönetét fejezi ki a
árak megállapítása tekintetében megjelent rendelet sem az ország, sem a dohánytermelő pártnak és egyúttal leszögezi, hogy csak kötelességét teljesítette.
gazdák irdekit nem szolgálja.
Hedry Lőrinc kifogásolja, hogy b'zonyos
Bethlen István gróf miniszterelnök kijelent',
hogy ebben a kétdésben a dohánytermelők irányú lapok ugy állítják be azokat a megbeszéléseket, amelyek az elmúlt események napbtvonásávtl konferenciát kiván egybehívni.
Almássy László bejelenti, bogy a háiszebály- jain a parlamentbe és azon kivül folytak, mintha
reviziós javaslat vitájának befejezésével az az egységespárt 80 száza éka szükségét látaá
ülésszak berekeszlődik és igy a bizottságok annak, hogy bizonyos kompromisszumok létreújra altkiiandók. E célból szükséges, hegy ki- jöjjenek és min ha az egységespárt zöme túljelölő-bizottság választassák meg. A kijelölő- zottnak minősítené a mentelmi bizottságba hobizottság tagjai a következők: Almássy László, zott határozatokat. Nézete szerint ezekkel a híBerky Gyula, Csizmadia András, Gmeff Jenő, rekkel szemben leszögezi, hogy a párt minden
Iklódi Szabó János, Patacsi Dénes, KuruffUth tekintetben helyesli a magatartást.
A miniszterelnök röviden válaszolva az elJenő, Kenéz Béla, Kovács Nagy Sándor, Nemes
Bertalan, Rublnek István, Sifj Bálint és Erdő- ; hangzott felszólalásra, megemlíti, hogy ő a
maga részéről semmiféle kompromisszumos tárhegyi Lajos.
Iklódi Szabó János megemlékez ik az el mult gyalások tekintetében senkihez sem fordult és
napokban lefolyt parlamenti harcokról és meg- őhozzá sem fordult senki. A jövőben sem
emlékezik narrCl a heroikus kötelessigteljesltis- hajlandó eddig elfoglalt álláspontján változtatni.
• IMMMMMMMMMMMMM.1

O r s z á g o s a g i t á c i ó ! indit m e g
a D e m o k r a t i k u s Ellenzéki Szövetség.

Budapest, december 4. (Budapesti tudósítónk
telefonjelentése.) A demokratikus ellenzéki pártok
vezetői csütörtök este 6 órakor értekezletet tartottak, amelyen többek között megjelent Baross
János, Drózdy Győző, Farkas István, Hegymegi
Mi nem ludjuk, nem is tudhatjuk egészen Kiss Pál, Nagy Vince, Peidl G>ula, Propper
világosan és szabatosan, egészen határozottan Sándor, Pikler Emil. Rupert Rezső, Vázsonyi
és tökéletesen innen messziről, hogy miképen Vi mos és Vanczák János. Az értekezleten elhais áll annak a romániai utlevélpanamának az tározták, hogy az ellenzéki blokknak a neve
ügye, hogy kik és mint panamáztik, hiizen a ezentúl Demokratikus Ellenzéki Pártok Blokkja
hazai pintmákiól is csak mostanában tudtunk lesz. Héttagú elnöki bizottságot választottak. A
meg egyet-mást a független magyar biróság bizottságnak tagjai: Farkas István, Pikler Emil,
előtt lefolytatott Esküdt-pör kapcsán, de bizo- Peidl Gyula, Rupert Rezső, Szakács Andor,
nyos elégtétellel vesszük tudomásul, hogy Ro- Szúágyl Lajos és Vázsonyi Vilmos. Elhatámániában utlevélpanama van, söt ezt a pana- rozták, hogy az egész országban gyűléseket
mát egy elíenzéni képviselő sz egész világ fognak tartani. A legközelebbi vasárnapon
hallatára teregeti ki a bukaresti kam..raban. kél gyűlés lesz. Az egyiket Debrecenben Nagy
Ugy kell annak a Bratianunak, aki meg min- Vince, Györki Imre, Hegymegi Kiss Pál és
dig miniszterelnök, miért olyan erélytelen, miirt Baross János részvételével, mig a másik gyűengedi a román ellenzéket a fejére nőni és mi lést Szombathelyen Rupert és Vanczák János
nem minden káröröm nélkül olvastuk tovább a részvételével tartják meg. Elhatározták továbbá,
magysr kurzusujság bukaresti tudósításában, hogy a blokk vasárnap a fővárosban is gyűhogy Qiurculescu tovább ment és még szt is lést tart, még pedig a régi képviselőházban
kijelentette erélyes és bátor felszólalá»aban, Peidl Gyula és Rupert Rezső elnökletével. A
bogy a történtek után Braíianu miniszterelnök gyűlésre, amelyen ismertetni fogják a házszarészére nem marad más hátra, minthogy bályrevizió ilkotmányjo&i jelentőségét és az
panamaügyi minisztériumot létesítsen és ennek aktuális politikai kérdéseket, a blokk meghívja
vezetésit bízza az utlevélhamisitó Valtoianura. nemcsak a főváros, hanem az egész ország köNem szívesen megyünk idegenbe eszmékért zönségét.
és ötletekért, de be keli vallanunk, hogy a
Az értekezleten szóbakerűlt a Nagy Vince—
bukaresti ellenzéki képviselőnek meglehetősen Rupert-ügy is, smelyre vonatkozóan Pakots
kitűnő eszméje, helyes ötlete ez a kijelentés. József azt a kijelentést tette, bogy ez egy olyan
Mivt! ma nálunk az eüerzéfenek nem igen van jelentéktelen dolog, hogy nem tartja szükségesmódja és helye ilyen eszmékkel és ötletekkel nek foglalkozni vele.
eiőátiani, sem áííana, ba a mi kormányunk is
Nagy Vince Rassayról.
megszívlelné a Bratisnu ellenségének tanácsát
Budapest, december 4. (Budapesti tudósítónk
s megelőzve a Balkánt, valóra váltaná a gondolatot, megcsinálná szt a panamaűgji minisz- telejonjelentise.) Rassay Kátolynak a nemzet-

gyűlés mai ülésén mondott beszédéra vonatkozóan Nagy Vince a következőkben nyilatkozott:
— Rassoy Károly ma a nemzetgyűlés ellenzékmentes ülésén beszédet mondott, amelyben
többek közölt olyan kijelentést tatt, hogy 0
nem mint a Károlyi-kormány örOköse van a
Házban. Ezt csakis rám érthette — mondotta
Nagy Vince —, de én kijelentem, hogy engem
sem a Károlyi kormány örökösi jogcíme hozott
be a Házba, hanem Debrecen város harmadik
kerületinek megnyilvánult nagyarányú bizalma,
ami pedig nehiz küzdelembe került, mert szemben álltak velem a kormány, az ibredők és az
Esti Kurir főszerkesztője.
A választók legnagyobb risze
már leszavazott Miskolcon.
Miskolc, december 4. Miskolc I. kerületében
csütörtök reggel 8 óra óta a legnagyobb rendben fotyik a szavazás. A legtöbben a késő délutáni és a kora esti órákban adták le szavazatukat, ugy hogy a mai napon a választók nagyobb
fele már leszavazott. A szavazás péntek este zárul.
Az eredmény kihirdetése szombat délben lesz.
A szsvasások megoszlásáról az a vélemény,
hogy abszolút többséget sem Tarnaynak, sem
Huska Vilmosnak, sem ped g Borbély Maczky
Emilnek nem sikerül szereznie és igy a választások végleges eldöntése a 13 án, vagy 20-án
megtartandó pótválasztáson lesz.
Az aranymérlegbizottság Qláse.
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Bud
János egy bizottságot alakított, amelynek tagjai
Pásztor Miklós, a Pénzintézeti Központ igazgatója, Kammernilzky Gyula pénzügyminiszteri
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tanácsos és dr. Kun. A biiottságot megbizta
azzal, hogy az aranymérleg tanulmányozása
céljából utazzanak Németországba és Ausztriába.

SZEQED
A bwottság most hazaérkezel és miután minden adatot megszereztek, még e héten előterjesztést lesznek a pénzügyminiszternek.

Az erdélyi városokban megszűnt a hadiállapot.
Bukarest, december 4. Mardarescu hadügyminiszter, Choschi tábornok, a nagyszebeni
VII. hrdtest parancsnoka és Tatarescu belügyi
helyetles államti kár értekezletet tartottak az
erdélyi városokban még érvényben lévő hadiállapot megszüntetésére. Azt a határozatot hozták, hogy mindazokban az erdilyi is bánsági
városokban, ahol a hadiállapot most mig ir-

vényben van, a rendfenntartás munkálatait a
jövőben a polgári hatóságok veszik át. A katonai hatóságoknak a rend fenniartáaára irányuló
működése ezenul kizárólag csak a izük határvonalra terjed ki és a városokban csak akkor
lép éelbe, ha lütite'ések, vagy egyéb hasonló
mozgalmak veizéiyezletik az állam biztonságát.

A szegedi kereskedelem aktuális kérdéseiről tárgyaltak
a Kereskedők Szövetségében.
Szeged, december 4 (Saját tudósítónktól.) bizottságoknak igy nagy munkájuk lesz. Meg
A Siegedi Kereskedők Szövetsége csütörtökön sincs közelítve íz az alap, amit a szakmák kidélután a L'oyd-Táriu at helyiségében népes dolgoztak. A zálogolás csak biztosítási eljárás,
nagytanácsi ülést tartott, amilyen mindazok- azt azonban behsjtani nem lehet.
kal a kérdésekkel foglalkoztak, amelyek most
Boda Beríalaa kijelenti ezutín, hogy a bizottaz egész kereskedötárudalmat közelről ér- ságok arányositási munkálatait n^m is vették
figyelembe. Virtes Miks t szólal fel ezután. Nincs
deklik.
Otlovay Károly megnyíló szavai után Vertes más méd, mint megvárni a felszólamlási bizottMiksa ügyvezető:Itiök a napirend előtt meleg ságok munkáját.
szavakkal emlékezett meg Bokor Adolf ötven
Dr. Landesberg a postacsomagok vámját
éves jubileumáról. Bokor Adolf — mint mon- ismerteti. A legújabb miniszteri rendelet szerint
dotta — méltó képviselője a régi, becsületes, a postacsomagok forgalmi adója ezentúl a
munkás szegedi kereskedőrilágnak. Ezután vámok 25 százaléka. Példát sorol fel, hogy ez
bejelenietle, hogy a Kereekedelmi és Ip ir- mit jelent. Egy méter seviot szövel beszerzési
kamara, a Lloyd-Társulat és Kereskedők Szö- ára 45.000 korona, fuvar 5000, vám 24.000, a
vetsége együttesen ebben a szezonban magas forgalmi adó egy méterre eddig 2200 korona
nivóju előadássorozatot vett tervbe. Az első volt, most egy méter után hatezer koronát kell
ilyen rlőzdást Szterinyi József báró tartja, majd fizetni. Egy fehér vászoncipő beszerzési ára
80000 korona, a vám három aranykorona,
Fenyő Mikia jön le Szegedre.
Dr. Landesberg Jenő ezután a kereseti adó a forgalmi adó eddig 4080 volt, most pedig a
kérdését ismerteti. Beszámol az óriáii sérel- wmérséklő" rendelet után tlzenkélezerötven koronát kell fizetni. Ebben az ügyben ugy a
mekről, amelyek a kereskedőket érlék, majd a
kamara, mint a szövetség is erélyesen felmegtartott nagygyűlésről. Ekkor lép a terembe szólaltak.
Bokor Adolf, akit a nagygyűlés lelkes éljenA kövezetvám kérdése a következő pont. ?Az
zéssel ünnepelt.
egyes
csoportokat össze-vissza hányták és igy
Bokor Adolf ekkor egyszerű, közveilei szaa város az egyes cikkek vámjait lényegesen
vakkal köszönte meg az ünneplést ét kijelenmegdrágította. Tárgyalások folynak a várossal
tette, hogy most sem tud mást mondani, mint- ebben az ügyben.
hogy ezután is dolgozni és dolgozni fog.
Ezután dr. Landesberg a vasárnapi munkaDr. Landesberg ezután tovább folytatja a szünet kérdését ismerteti, amelyről a Szeged
kereseti adósérelmek ismertetését. Az uj kl- már nem egyszer beszámo't. Amikor azután a
vetisek körülbelül már befejeződtek, a pénzügy- Napsugár vagyonmentő ügye került szóba, éles
igazgatöság 45-50-60
százalikos enged- kifakadások hangzottak el ez ellen a vállalat
minyt tett. Voltak azonban olyan esetek is, ellen. A rendőrség valószinüleg kihágási eljárást
amikor fölemelték az a'apot. Etek ellen a ki- fog indítani a szabálytalanságok miatt.
vetéiek ellen még mindig van felebbezés!
Vértes ügyvezető-elnök bejeleiti, hogy az
fórum, a felszólamlást bizottságok.
OMKÉ nek 13 —14-ikén lesz a 20 éves jubiA mrst folyó zálogolásl eljárás kérdését leuma, majd bejelenti, hogy a fiatal kereskedők
ismerte'i ezután. Ez csak egy biztosítási eljárás, szombaton este hat órakor a kamarában mega behajtásokkal várnak addig, mig az uj kive- alakítják a Külön szakosztályukat.
tések elintéződnek.
Ottovay Károly szólal fel még. A legutóbbi
Dr. Kertisz Béla jelenti be ezután, hogy az vásár alkalmával a cigányok ismét garázdáluj kereseti adókivetések késni fognak, először kodtak. Működésük egyszerűen az uzsoratöra jövedelmi adók kivetisit fogják kikizbesiteni, vénybe üiköift. Másfélmilliót kérnek egy szöde ezekből már mindenki látni fogja, hogy vetért és a végén négyszázezer koronáért adják
milyen alapot állapítottak meg. A leszállítás oda. A gyűlés elhatározza, bogy felkéri a kaáltalában ölvén százalékkal töriént csupán és merát, bogy a cigányok ügyében erélyesen
ez nem elégíti ki a kereskedőket. A fe'szólamlásii intézkedjen.

„A miniszterelnöknek nem szabad szövetkezni
olyan frakcióval, amely a jobboldali forradalmat képviseli."
Budapest, december 4. A nemzetgyűlés mai
ülését 11 óra előtt pár perccel nyitotta meg
Huszár Károly tlelnök.
A házszabálymódositó javaslat vitájánál az
első szónok Szabó József. Kifejti, hogy helytállók és elfogadhatók azon megállapítások, hogy
a házszabályokat módosítani kell a Ház tekintélyének helyreállítása végett. Helyesli Ernszt
Sándornak azon megállapítását, hogy a választójog kiterjesztése után kell a, házszabályokat
módosítani. Azt kivánja, hogy eme'jék törvényerőre a válaszlójogot és azuián hozzák vele
kapcsolaba a házszabá yokat. Kéri, utasítsa a
Ház a kormányt, hogy a választójogi javaslatot három hónapon belül terjessze be. Majd
az Esküd -ügeyel foglalkozik, ezzel kapcsolatban reflektál Berky Gyula tegn*pi felszólalására, kijelenti, hogy nincs szükség az uj házszabályokra, főkép pedg nincs szükség a beszéd k korlátozására. A részletes vita korlátozására irányuló rendelkezések méi helyesebbek
volnának a részletes viUnál, miután szakszerű

kérdéfékről lévén szó, hosszadalmasabb beszédet mondani úgyis lehetetlen. Nem fogadja el
a javaslatot.
Barihos Andor a következő szónok. A javaslatot elfogadja.
Ezután Rassiy Károly szólalt fel. Reflektál
Bar hos Andor felszólalására, majd az ellenzék
magatartását bírálja. A helyzet kényes volta
nem változtat azon, hogy a kö elesiéget teljesíteni kell. Ö teljesíteni fogja kötelességét akkor
is, ha emiatt támadásokban és gyanúsításokban
lesz része. Nem azoHotilja magát az ellenzék
azon részével, amely nem vesz részt a tárgyalásokban és a Demokratikus Szövetség taktikáját a mai viszonyok közölt szerencsétlennek
tartja. Bár ezzel az eseltel kapcsolatban megtette, amit mint képviselő alko'm^nyos uton
megtehetett, minthogy a Ház többsége másként
döntött, annak határozatát kénytelen elfogadni.
A pénteki rendzavarás túlhaladja a normális
rendzavarás fogalmát és 5 évi poliikai küzdelmet kellett volna cserbehagynia akkor, hs ezzel
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a rendzavarással azonosítja magát.
Öt éve küzd azért, hogy ebben az országban
a jog vegye át az uralmat. Az ellenzék fegyveres erőszikra hivatkozik, ugyanakkor elfelejti
azt, hogy fávoltarto ták magukat a bizottsági
ülésektől is, ahol pedig egyaltalán nem leheteti
szó erőszakról. Nem vonja kétségbe a passzivitás jogát, azonban ez csak abban az esetben
állhat fenn, ha az alkotmány megsértése provokálla. Te'jesiteni akarja azt a kötelességet, a
melyet választó val és lelkiismeretével szemben
vállalt. Hogy ne kockáztassa a konszolidáció
eredményét, amelyén évekig kü;d3tt. HÍ erről
azt mondják, hogy ez nem ellenzéki álláspont,
arra csak azt felelheti, h gy 4 évi becsületes
politikának jogcíme alatt van a parlamentben
és nem Károlyi Mihály jogcímén. (Helyeslés a
kormánypárion )
De a többség sem élvezheti a győzelem örömét. Mindent meg kell tenni, hogy ez a betegség az érdekek sérelme nélkül kioperáltassék a
magyar parlament életéből. Már pénteken este
olyan vélemények hangzottak el, mintha egy
megtámadott képviselői (Zzirkayé) mandátum
ára lehetne annak, hogy ezek az urak passzivitásban maradjanak. (Zajos ellentmondások a
jobboldalon és a középen: Szó sitcs rólal)
Örül annak, hogy szó sem leh-t erről. Szükséges, hogy a mandátumbiráló bizottság esküjéhez hiven meghozza itélélét. (Közbekiáltások a
a jobboldalon: Még nincs letárgyalva!)
Rassay Károly: Ha nincs letárgyalva, akkor
sem szabad elodázni, nem szabad a meggyőződés ellenire Ítéletet hozni. A minhzteielnöknek nem szabad szövetkeznie olyan frakcióval,
amely a magyar politikában a jobboldali forradalom eszméit képviselik. A közvéleményt elkábították, a törvényhozást lezüllesztették kerettörvények gyártására. Minden rendeletekkel történik. Ilyen körülmények közölt a törvényhozás
súlya logice lezüllött, a parlament megfosztatott
legfontosabb feladatának teljesítésétől, folytonos
zavarok és anomáliák vannsk. A külügyi kérdések elmaradtak a parlamentből, az államfő
sem kapcso ódik a parlament munkájához. Teljes a tájékozatlanság az egész vonalon. A kormány csak akkor exponálja a testülete', ha régi
bűnökre keres bűnbakokat. A sajtó egy része
tudatosan lebecsüli a nemzetgyűlést. (Egy hsng
a j bbközépen: Az Esti Kurír zülleszti le legjobban I)
Rassay Károly: Visszautasítja ezt a vádit. A
kiviteli engedélyekkel kapcsolatban el iangzotí
az a vélemény, hogy ha valaki önzetlenül protezsál, nem esik megró /ás alá. Ez e'ilen fel kell
emelnie a szavát. Ha a felsorolt ellenzéki képviselők pro!ezsáI!ak kiviteli kérvényeket, ro szul
tették, mert vagy van törvény, vagy nincs. A
törvényt nem lehet hátsó ajtókon kijátszani.
Tessék idejönni és az összeférhetetlenségi törvényt megváltoztatni.
A házszabályrevizióv)! kapcsolatban nagyrészt osztja Apponyi felfogását. A fegyelmijog
terén elfogadja a javaslat álláspontját, a vita
bezárásával kapcsolatban azonban más az álláspontja. A klotürrel kapcsolatban rámutat arra,
hogy a magyar állam alkotmánya még nincs
kiépítve, sem a választói jog, sem az
államfő kérdésében. Olyan választásodba kellene belemenni, ahol et a kérdés a válasz ók
elé kerül. Őszintén elmondotta véleményét,
figyelmen kivül hagyva kevés barátainak aggodalmát, vagy kárörvendését. A politikában hallgatni is lehet, a félreállást azonban nem tartja
helyesnek. Valamint nem tartja helyesnek azt,
hogy valaki a poliiikai harc eldőlte u án jelentkezik a zsákmányért. (Zajoi taps.) Nem félti
népszerűségét sem ettől az állásponttól, mert a
politikában nem tartja végcélnak a népszerűséget. Ha ugy látná, hogy a népszerűség arra
való, hogy a nyílt őszinteséget rejfse el miatta
az ember, akkor ezt a népszerűséget inkább
eldobja magától. A javislatot nem f ogadja el.
Rassay ezzel befejezi beszédét.
Az elnök az idő előrehaladottságára való tekintettel a vitát megszaki ja. Előterjeszti az elnöki jelentéseket, bemu^tja többek között Bárány Sándor nagyatádi újonnan megválasztott
kípvise'ő megbízó-levelét, amely áttétetik az
állandó igazoló bizottsághoz.
Ezu'án az elnök napirendi jaraslatot tesz és
indítványozza, hogy a nemzetgyűlés legközelebbi ülését
pinteken délelőtt 10 Crakor
tartsa a mai napirenddel. A Ház az elnök napirendi javaslatát hozzászólás nélkül elfogadta.
Ezután az elnök félkettőkor bezárja az ülést.
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líéres összeütközés Belgrádban
egyetemi hallgatók és rendörök között.
Belgrád, december 4. Polit és Bazala zágrábi egyetemi tanárok nyugdíjazása ellen tiltakozandó, a belgrádi egyetemi ifjúság mára
gyűlést hívott össze. A gyűlésen hozott rezolució szövegét egy 10 tígból álló küldöttség
akarta átadni a rektornak, a rendőrség azonban utjukat állotta és szétosztásra szóli olts
fel őket.
Az ifjúság a felhívásnak nem engedelmeskedett, mire a rendőrség erőszakot alkalmazott.
Valóságos utcai harc fejlődött ki, amelynek folyamán mindkét részről lőfegyvereket is használtak. A rendőrség végül is az ifjúságot az

egyetem aulájába szorította fel, ahol ismét több
lövés dördült el. Hét diák súlyosan megsebesült,
okik közül egy estére bele ts halt sérüléseibe.
Tiz diák, öt polgár és két rendőr súlyosabban,
három pedig könnyebben sebesült meg. A
rendőrség 10 diákot letartóztatott.
Ellenzéki körökben azt állítják, hogy a véres
összeütközést a rendőrség erőszakos fellépése
okozta. A rendőrség ugyani* minden ok nélkül
kivont fegyverrel támadt a diákokra. Az összeütközés után az egyetem közelében az utcákat
elzárták és csak a közCmég szétoszlatása után
nyitották meg újra.

Izgatott gyiilés után az iparosok elhatározták,
hogy a hatósági üzemek ellen még a kormánynál is eljárnak.
Szeged, december 4. (Saját tudósítónktól.) hevesen keltek ki a hatósági üzemek ellen. A
kz egyre nagyobb bulámokit verő hatósági gyűlés ezután egyhangúlag kimondotta, hogy
üzemek ügyében csütörtökön este izgatott han- nem látja kívánatosnak a részvénytársaság meggulatu gyűlést tartottak az ipartestületben a alakítását.
Dr. Pálfy József a szenvedélyes htngulatban
sűtö és mészáros szakosztályok. Kiss Géza
elnöki megnyitója után Körmendy Mátyás ismer- indítványt terjesztett be, amely szerint az ipatette, hogy a város most egyattes részvény- rosság tiltakozik a részvénytársaság megalakítársaságot akar alakítani a hatósági kenyér- és tása ellen és ragaszkodik a törvényhez, A részhúsüzemből. A részvények majoritása a szegedi vénytársaságban már azért sem vehet részt at
iparosságnak állana rendelkezésére, amennyiben iparosság, mert nincsen megfelelő tökéje.
a város a részvények 52 százalékát fogja felA gyűlés elhatározta ezután, hogy a kamaajánlani az iparosságnak. A nyolc igazgatósági rával együtt a leghatározottabb formában el
tagság közül pedig őt jutna az iparosoknak.
fognak járni a hatósági üzemek teljes megszünIzgatott hangulatu vita keletkezett ezután, tetése érdekében a polgármesternél, a főispánkörülbelül tizen szólaltak föl, a kik mindannyian nál, valamint a kormánynál is.
M M M M M M f W ^ ^

Esküdt Lajos: egy expresszionista Dugovics Titusz.
Budapest, december 4. Az Esküdt-pör mai foly- az, hogy valaki közhivatalnok- e, vagy sem, az
A közigazgatási ágak
tatólag 3S főtárgyalását egynegyed 11 után nyitotta már nem közhivatalnok.
nem konkurrálhatnak egymással, csak egymás melmeg a biróság.
Töreky tanácselnök felkérte dr. Gál Jenőt, Lan- lett haladhatnak. A földmivelésügyi miniszter ki
desmann és Forbáth vádlottak védőjét vádbeszé- sem nevezhette Esküdtet. Ez csak törvényes státusbeli alapon történhetett volna.
nek megtartására.
— Nem lehet a nemzetnek — folytatja — felDr. Gál azzal kezdte beszédét, hogy közéletünk adata,
hogy a panamavádak jogi vonatkozásain
szomorú jelensége ez a pör. Esküdt az expresz- járjon tojástáncot,
hanem a panamák kiirtásában.
szionista Dugovics Titus, aki a halottal együtt akar
a panamában pedig elpusztult egy hatala mélységbe sülyedni, a homo deliquens típusa, Ebben
ember, egy tiszta, makulátlan ember. A povagy egy Don Quixote, aki a szélmalmokkal foly- mas
tat narcoL Ezután hosszasabban foglalkozik Esküdt litikai fertőbe az egyéni becsületet is belevitték.
A csalás és zsarolás bűncselekményeivel foglalegyéniségével. A panamavádak kiinduló pontjaiban
ellentétes állást foglal el a királyi ügyésszel szem- kozik ezután a védő. A királyi ügyész megállaben. A királyi ügyész approbalta azt, hogy köz- pításairól beszél és polemizál ezekkel. Majd a Foréleti nagyságaink kiviteli ügyekben eljártak. Kérdi, bát-esettel foglalkozik. Forbát ismerte Esküdtet és
valaha ismeretes volt-e a nemzeti kiválóságaink cége irodájában készültek az ismert ajánlatok. Itt
előtt a protegálás ilyen formája. A panamák ott Esküdt azokat vádolja meg, akiknek ő adott pénzt,
kezdődtek, ahol az ország erkölcsi integritása van mikor kétmilliót helyezett el náluk. Itt is összeomlik a vád, amely Esküdt közhivatalnoki jellegémegtámadva.
nek feltevésén alapul. Beszéde végén valamennyi
Hosszasan cáfolja ezután az Ügyésznek azt a vádlott felmentését látja szükségesnek. A biróság
beállítását, amely szerint Esküdt közhivatalnok lett igazságot jelentő szózatát várja, amely megtisztító
volna.
erővel hat.
— Ami Esküdt közhivatalnoki szereplését illeti —
A biróság ezutáo holnap reggel 10 órára hamondja a védő —, ha külön tisztázásra szorul lasztotta a tárgyalás folytatását.

A mérnökegyesiilet vitaülése a tanyai vasút ügyében.
Szeged, december 4. (Saját tudósítónktól.) A ban figyelembe kell vennünk a lehetőségeket és a
szegedi mérnökök és építészek egyesülete csütör- viszonyokat. Foglalkoznom kell a kérdéssel, mert
tökön délután 5 órakor Thiering Oszkár műegye- még most is fel-felbukkan a kívánság, hogy ne a
temi tanár elnökletével rendkívül érdekes vitaülést kisvasutat, hanem a szeged—halasi helyiérdekű
tartott a kereskedelmi és iparkamara gyüléstermé- vasutat épitse fel a város. Kétségtelen, hogy erre
ben. A vitaülésnek, amelyre az egyesület vendége- is szükség lenne, ez a vasút azonban nem szolket is meghívott, egyetlen tárgya az alsótanyai gálná annyira Szeged érdekeit, mint a keskenygazdasági vasat kérdése volt.
vágányu tanyai kisvasút. Nekünk olyan vasútra
Torlai Artúr tartott a fontos és aktuális prob- van szükségünk, amely a város vonzóhatását nölémáról alapos szakszerűséggel átgondolt előadást, veli. Olyan vasút mellett foglal állást, amely Alsóamelynek keretében kiterjeszkedett a kérdés min- tanya minden részéről könnyen megközelíthető,
den fontosabb technikai és gazdasági részletére. amely bejön a városba és mindenféle szempontElőadását a tanyai vasút ügyének negyedszázados ból 'alkalmazkodik a viszonyokhoz, amelynél nem
történetével vezette be. Elmondotta, hogy a város kell különböző országos szempontokra tekintettel
a husz vágánykilométernyi vasutanyag megvásár- lenni. Az ilyen vasúttal lehet csak megakadályozni
lásával a cselekvés terére lépett, ez az első kézzel- azt, hogy Alsótanya esetleg más gazdasági közfogható eredménye a vasút megvalósításáért indi- pont felé gravitáljon, mint ahogyan a háború előtt
tott küzdelemnek. A kérdés historikuma ujabb Szabadka felé gravitált.
bizonyítéka annak, hogy az ilyen politikummenAmi a nyomtávolságot illeti, erre vonatkozóiaga
tes, kizárólag közgazdasági jellegű tervek milyen keskenyvágányu vasutat tartja célszerűnek, még
nehezen valósulhatnak meg Magyarországon.
pedig1 azért, mert igy az apró magánbirtokokból
Tizenkét és fé! évvel ezelőtt, 1912 májusában és kisbérietekből álló tanyavilág terményei elsőmegtartották a Szesztay-féle vasútvonal közigaz- sorban a szegedi piacra kerülnének és nehezebgatási bejárását és minden jel arra mutatott, hogy ben szívhatná fel a főváros. A termények átrakása
a terv a megvalósulás stádiumába jutott. Két év ugyanis a széles nyomtávolu Máv-vonalra csökmúlva azonban egy knlörtoen kiváló közigazgatási kentené a fővárosi piac vonzó hatását.
férfiú fölvetette a re f
nyomtávolu nagyvasut
Ismertette ezután Torlai Artúr Szesztay László
tervét és ennek hatása alatt a gazdasági vasút vonaltervezetét, amely szerint a kisvasút a Marstervét elejtették, de a nagyvasutból sem lett semmi. térről indulna ki a Béke-utcán, a Londoni-kör— Hivatásomnál fogva — mondotta Torlai Artúr úton, a Tisza Lajos-körúton, az Alsó-Tiszaparton
p- én nem lehetek a nagyvasut ellensége, azon- keresztül érintené a Tisza-pályaudvart és a Ren-

dező-pályaudvart, keresztezné a szabadkai országutat és a szabadkai vasútvonal érintése után haladna Kunhalomig, ahol két ágra szakadna. Az
egyik ág az erdőőri szakiskolánál, a másik ág
Mérgesnél végződne. A Mars-tér és az etdőőri
szakiskola közötti vonal 33, a másik 37 kilométer.
Ez a vonalvezetés némi módosítással a mai viszonyoknak is megfelel. Szesztay terve szerint a
Rendező-pályaudvarnál lenne a kisvasút átrakó
állomása. Az előadó szerint ez helytelen, mert a
Rendező nagyon messze van a várostól. A Tiszapályaudvar alkalmasabb lenne erre a célra.
Mivel a vasútvonal jelentékeny része magánbirtokokon halad keresztül, körülbelül 200 hold
föld kisajátítására lesz szükség. A kisvasút teherforgalmát teljesen el kell különíteni a személyforgalomtól, mert csak igy állitható össze jó menetrend, ami a jó vasút legfontosabb feltétele. A
hajtóerő kérdésében a benzin-elektromos mozdonyokat tartja a legalkalmasabbnak. Ezekkel a
vontatógépekkel Skandináviában nagyon szép eredményeket értek el. Az ottani eredmények szerint
a gőzmozdonyok és a benzin-elektromos mozdonyok között 1:2 az arány az utóbbiak javára.
Az alsótanyai kisvasút — még az 1914. évi állapotok mellett is — jövedelmező üzleti vállalkozás
lenne, amennyiben a legkevésbé optimisztikus
számítás szerint évi harminckétezer aranykorona
tiszta haszonra lehet számítani. Ez ugyan kis kas matozás, de a vasutból olyan hatalmas indirekt
hasznok származnak a városra, hogy a kamatdifferencia elenyészik mellettük.
A vasutat a város maga épitse meg és maga
is kezelje, de a közigazgatástól teljesen függetlenül. Legalkalmasabb megoldás az lenne, ha a
vasút ügyeit egy olyan részvénytársaság irányítaná, amely rendelkezik a kereskedelmi mozgás
teljes szabadságával és amelynek elnöke a város
mindenkori polgármestere, igazgatósága pedig a
város vezetőségének tagjai és a város érdemes és
hozzáértő polgárai közül kerülnének ki. A jó vasút
maga megteremti a forgalmát. A város által megvásárolt husz vágánykilométernyi vasutanyag felhasználásával először a Várostanyáig tartó vonalszakaszt kell kiépíteni, mert így a vonal már felhasználható a szakasz további részéhez szükséges
anyagok szállítására.
— Általában az a felfogás, — mondotta Torlai
Artúr —, hogy a vasút közelebb hozza a tanyát a
városhoz. Ha helyes is ez a feltevés, az is igaz,
hogy a vasút a várost viszi ki a tanyára. Ezért
kell mindenkinek minden erővel küzdeni a kisvasút mielőbbi megvalósításáért, mert a kisvasút
uj fejlődési lehetőségeket teremt és uj életet ébreszt.
1834-ben Nürnberg város polgárai társultak, hogy
megépítsék az első vasúti vonalat. A bajor Obermedicinal Collegium akkor tudományosan megalapozott szakvéleményt terjesztett a bajor király
elé és abban kifejtette, hogy a vasút gyors mozgása agybetegséget idéz elő, az államnak tehát az
a kötelessége, hogy ha polgárait a vasút használatától már nem is tilthatja el, de akadályozza
meg, hogy azok a polgárok, akik nem utaznak,
ne is láthassák a száguldó vasutat, amelynek nézése is alkalmas a kérdéses agybetegsegek előidézésére. Kötelezze tehát az állam a nürnbergi
polgárokat arra, hogy a vasutvonalat magas deszkakerítéssel zárja el a kíváncsi szemek elől. Most
nem merülnek már fel ilyen kívánságok, sőt ellenkezőleg, az a kötelességünk, hogy lebontsuk azt a
deszkafalat, amely a tanyai vasút körül támad
különböző részletkérdések kiélezése és a lényeg
elposványositása következtében.
Torlai Artúr nagy tetszéssel fogadott előadása
után érdekes vita indult meg, amelyben többen
részt vettek. Gárgyán István alsótanyai gazda aziránt érdeklődött, hogy a nagytávolságú állomások
között lesznek-e megállóhelyek és hogy a kihasított legelőterületek béréből fedezheti-e majd a város az építési költségek amortizációját?
Dr. Tonelli Sándor kamarai titkár rektifikálja az
előadó egy tévedését. A rendes nyomtávolu nagyvasut terve nem 1914-ben, hanem 1918-ban, a
háború utolsó évében merült fel, amikor Cicatricis
Lajos főispán megállapodott a kereskedelmi és a
hadügyminiszterekkel, hogy a Szerbiában lefektetett hadivasutak teljes fölszerelését ingyen kapja
meg a város. Akkor még hittek a győzedelmes
háborúban. Ilyen körülmények között bűnt követett
volna el az a közigazgatási férfiú, aki nem fogadja
el az ajánlatot és nem a nagyvasut mellett Foglal
állást. Kijelenti, hogy a nagyvasut hive, mert ehhez
nemzetgazdasági érdek fűződik, amely fontosabb a
lokális érdekeknél, de a mai viszonyok mellett a
nagyvasut nem valósítható meg és igy a kisvasutat
kell megvalósítani.
Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos a
Szesztay-féle vonalterv módosítását tartja kívánatosnak, mert a déli vasutszárny és a trianoni országhatár között tulnagy a távolság. Trianon egyébként a ki3va3ut rentabilitása szempontjából kedvezőbb helyzetet teremtett, mert Alsotanya legnépesebb déli részét elzárta Szabadkától és igy az
is Szeged felé gravitál. A Mars-téri végállomás
tervét is mődositandónak tartja, mert a vonat
könnyen bevezethető a Rudolf-térre, ahol a tanyaiak
helyben kapják a piacot.
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Míg három fillér eljut odáig. . .
Szeged,
december 4. (Saját
tudósítónktól.)
Szent Bürokráciának, hatalmas az erdeje és tere*
bélyesek az ő fái. Ül is mindegyiken számtalan
tudálékos bagoly, huhogva ágról-ágra a szót, hogy
minél tovább tartson s minél kevesebben éitsék
meg, máskülönben mi lenne Bürokráciából?
Valamikor fogadalmat tettünk, hogy ezeket a
a vadhajtásokat kíméletlenül lenyesegetjük, —most
sem cselekedhetünk másképen. Ugy gondolkozunk ugyanis, hogy ha elpusztul a korcs ág, nincs
hol meghúzódnia a bagolynak.
Maga az eset a következő. Harmadkézből, véletlenül, került a kezünkbe ez az irás:

1924 december 5.

Egy szélhámost tizenegyedszer fél évi börtönre Ítéltek
— kettős házasságért.

Szeged, december 4. (Saját tudósítónktól.) dotlák azt, hogy azok a házasságok, amelyeke'
A magyar törvényszékek krónikáiban a háború a kommün elölt kötöttek, érvényüket vesztettékutáni időkben két bűneset fordul elő egyre Igy ő egészen jóhiszeműen báz«sodott meg
nagyobb számmal. Az egyik a gyermekülés, a másodszor is.
másik pedig a bigámia. A szegedi törvényszéPókay elnök azonban tovább kérdezte a tízken alig múlik el hát, hogy ne tárgyaljunk szeresen elitélt és most is letartóztatott vádlotilyen ügyekel seregestül és a legutolsó időkben tat, amikor is kiderült, hogy Böhm Jenő a
egyre jobban terjed a kettős házasságok bűi- harctéren elhalt Ottó Öccsének születési bizo
tette. A szegedi törvényszék Pókay-tanácsa nyltványái használta fel a második esküvőjénél
csütörtökön delelőtt is egy ilyen ügyben tartotta és igy tovább téved és De ejtette a hivatalos
meg a főtárgyalást és ez az ügy nagyon is rá- funcionáriusokat, valamint menyasszonyát is.
fökvi
554/824. l é t e p szám.
I. ker. Feketesas-u, 19.
világít a hábotu utáni á lapotokra.
Ezután a második feleségét, Bodó Rozáliát
hallgatták
ki, aki előadta, hogy a korzón IsBöhm
Jenő
foglalkozás
nélküli
egyén
volt
Zálogolás,
merkedett meg a jómegjelenésü Bőhmmel, aki
most
a
vádlott,
akit
az
ügyészség
azzal
vádolt
T. Dr. Szandtner Pál ur értesíttetik, miszerint az 1924 ik évi IV-ik negyedre lejárt — K 3 meg, bogy annak ellenére, bogy 1915 ben fele- nemsokára feleségül is vette. Ezután a legnafillér adótartozásért a városi adóhivatal által a ségül velte töivényesen Szics Máriát, 1920 gyobb boldogságban é tek együtt néhány napig,
zálogolás foganatosíttatott s ha a tartozás 15 nap juliusában ismét megházasodott és ez alkalom- amikor egyszerre detektívek jöt ek Böhmért és
alatt be nem fizettetik, a lefoglalt tárgyak árveré- mal Bodó Rozália cselédleányt vezet e oltárhoz. különböző sikkasztások miatt letartóztatták. Eksen el fognak adatni, oly figyelmeztetéssel, hogy
Amikor az elnök föltette a szokásos kérdést, kor azután érdeklődni kezdett, hogy lul jdona lefoglalt ingóságoknak a zárlat feloldása előtti
képen ki is a i ő férje és akkor derült ki, hogy
elidegenítése, vagy elsikkasztása bűnvádi követ- hogy Böhm volt-e büntetve, a vádlott igy felelt anélkül vette őt el, hogy törvényesen elvalt
minden
arcrebbenés
nélkül:
kezményeket von maga után.
volna első feleségétől.
— Méltóságos elnök ur, eddig tízszer ítéltek
Szeged, 1924. évi XII. hó Z napján.
A pörbeszédek után ítélethozatalra vonult
el lopásért és
sikkasztásért...
Olvashatatlan szarkaláb.
vissza a törvényszék, m jd az elnök kihirdette,
adóvégrehajtó.
Böhm vallomásábsn e'őidts, hogy alig élt hogy Böhm Jenőt tizenegyedszer is bűnösnek
A városi adóhivatal.
együtt
első feleségével. Nemsokára az esküvő mondták ki, ez alkalommal azonban a kettős
Szandtner Pál, a szegedi egyetem tudós jogi
után
összevesztek
és külön váltan éltek. Azért házasság bűntettében és ezért hat hónapi börtanára, minekután ilyen szigorú pót-szemináriumi
nősült
meg
másodszor,
mert neki többen mon- tönre ítélték.
kiképzést kapott a bűnvádi következményekből,
kétségbeesetten sietett reparálni mulasztását, amint
azt a zálogolás hátirata bizonyítja:
600 K, azaz Hatszáz korona bevételezve a
városi adóhivatalnál I. kerület 8072. naplótétel
Szeged, december 4. (Saját tudósítónktól.) Né- i se, de talán egyre gondolt mindkettő: Trianonra.
alatt.
Egyszer csak megáll Martonosi József. Az ut
hány héttel ezelőtt a Horgos fölött elvonuló triaSzeged, 1924. XII. 4. nap.
noni határ mentén egy szerb határőr holttestére mellett apró, fehérfalu tanya bujt meg, az ő tanyája.
Ellenőr, pénztárnok, pecsét.
— Nézd komám — szólt szelíden a csendőr felé
bukkantak a környékbeliek. A szegedi rendőrség
Hogy ez az összeg hogyan kerekedett ki, azt a azonnal megindította a nyomozást, amelynek azon- — ez itt az én tanyám. Bemönnék rövid időre
karácsonyi rejtvénypályázatok során igyekszünk ban akkor semmi pozitív eredménye nem volt. búcsúzkodni, mög aztán levetni ezt a lakodalmi
megfejteni. De a teljes tárgyilagosság kedvéért el Valamivel később a szerb hatóságoktól megkere- ünneplőt. A dutyiba jó lesz rosszabb gúnya is,
kell mondanunk azt is, hogy a nyugtán kivül van sés érkezett a magyar hatóságokhoz a Horgosról Jánosnak is adok rosszabb gúnyát.
ezen az oldalon néhány számjegy is. Igy követ- eltűnt szerb határőr ügyében. A szegedi rendőrDe hát hiába volt a szép szó. A szerb finánc
keznek :
ség ennek alapján tovább folytatta a nyomozást, nem hajtott rá semmit. Türelmetlenül nógatta fog— 03
de pozitiv nyomra csak véletlenül bukkant. Egy lyait, akik nem igen indultak, pedig a szurony
— 510
kis gyerek, Martonosi Jánosnak, egy határmenti csillogó hegye ott okvetetlenkedett a szemük előtt.
60
szőlő kapásának a fia eldicsekedett társának, hogy
— Hát nem engedsz be komán — kérdezte
80
az apja eltett láb alól egy szerb fináncot. A gye- József a katonát, a következő pillanatban pedig
rek dicsekedése a nyomozó közegek fülébe jutott, már az ő kezében volt a puska, a bajonett pedig
Ezen kivül semmi más.
A 03 az adúhálralék filléreit jelentheti. Az 510 , addigra azonban Martonosi János nyomtalanul a Jánoséba. Csak akkor tértek magukhoz, amikor
holtan
nagyon gyanús, mert tizenhétezerszerese a három í eltűnt és hiába keresték, nem akadtak rá sehol. a szerb csendőr véresen, mozdulatlanul,
fillérnek, ami ezek szerint aranyfillér. (Ámbátor j Csütörtökön délelőtt váratlan fordulat állt be a terült el lábuk előtt. A virtus hirtelen elszállt. KiSzandtner tanár ur nem olyan régi szegedi lakos, i titokzatos ügyben. Két rongyos ruháju tanyai je- józanodtak és rövid tanakodás után fölkapták a
hogy aranyhátraléka lehetne.) A 60, meg a 80 lehet ' lentkezett az államrendőrség szegedi kapitánysá- szerencsétlen csendőr holttestét és visszaszöktek
a becsüs, meg a végrehajtó dija, — bár a vég- gánál, Martonosi János és öccse József. Elmon- vele magyar területre. Itt a homokon elásták. De
összeg sehogy se stimmel.
dották, hogy nem birják tovább a bujdosást, je- rosszul ásták el. A kutyák és a tyúkok elkaparták
Azonban megörökítjük az esetet az utókor szá- lentkeznek, ők ketten ölték meg a szerb fináncot. felőle a homokot. Aztán a gyereknek is eljárt a
mára, gondolkozzanak rajta mindenek, hogy abban A dolog ugy történt, hogy Martonosi János leánya szája. Elbujdostak, de megunták már ezt a kutyaaz időben, amikor a hordár 20.000 koronát kapott férjhez ment. A lakodalom nem lett volna teljes, sorsot. Most itt vannak, tegyen velük azt a töregy rövid utért, mennyi papirt, tintát fogyasztottak i ha arról hiányzik Martonosi József, a nagybácsi, vény, amit muszáj.
három fillér beszerzése miatt, mennyit jártak, fá- j aki szintén kapás, de gazdájának szőlője a triaDehát nem olyan könnyű a törvény dolga, mint
radtak az emberek! A gyufa 500, a kifli 700 ko- t noni határon tul fekszik. Martonois János nem so- ahogy a nagy bujdosásban elgondolták. A rendrona volt ebben az időben, ám a népek fürgék és kat gondolkozott, irás nélkül átosont a határon őrség a két Martonosit átkísérte azonnal az ügyészkötelességtudók és sekinek se jutott eszébe, hogy és meginvitálta a lakodalomra az öccsét, aki ün- ségre, ahol őrizetbe helyezték őket. A törvény
neplőbe öltözött és aztán együtt szöktek át ismét ugyanis azt mondja, hogy idegen területen elkökivágja azt a három fillért.
vetett bűncselekményekért a magyar hatóság csak
— A százszorosáért se nyargalok annyit, inkább a határon.
kipótolom a magaméból 1
Nagy lakodalom volt, sok homokit kellett meg- akkor indíthatja meg az eljárást, ha nincs helye
Nem, az emberek nem tették ezt, ellenben sirán- inni az uj menyecske egészségére, hát bizony a kiadatásnak, vagy ha az érdekelt állam nem
koztak Szent Bürokrácia erdejének gallyain, hogy megmámorosodott kissé az örömapa és a nagy- kéri a bűnösök kiadatását. Ebben az esetben is
a rengeteg munka tönkreteszi az idegrendszerüket. bácsi, akik közvetlen szomszédok, de Trianon csak az igazságügyminiszter rendelheti el az elmiatt mégis olyan ritkán láthatják egymást. Má- járás megindítását.
A szegedi ügyészség igy az iratokat felterjeszti
moros fejjel, de jókedvűen elhatározták, hogy
ugyanúgy visszaszökik József, ahogy eljött, de az igazságügyminiszterhez, a két elárvult magyar,
Országos ügyvédgyUlés.
János is elkíséri egy darabig. Beszélgetve lépked- aki Trianon miatt keveredett bajba, a miniszter
Budapest, december 4. A magyar ügyvédi tek át a földeken, észre se vették, hogy a határ döntéséig az ügyészség foglya marad.
m. I.
kar országos ügyvédi gyűlés keretében ünne- már a hátuk mögé került, csak akkor döbbentek
pelte meg az 1874. évi 34. t.-c. szentesítésé- oteg, amikor a sötétségből egy szerb határőr szunek félszázados jubileumát, am.ly törvény ronya meredt feléjük.
kizárólag F i s c h e r é s P á r t o s
tudvalevőleg széleskörű autonómiát biztosított
— Hol az igazolvány? — förmedt rájuk a trianoni
az ügyvédi karnak.
42
cégnél Kárász-utca 1. sz. alatt kaphatók.
határ őre.
Alta'ános figyelem közben dr. Papp József,
— A'bion nincs — vakargatták a tarkójukat a
a budapesti ügyvédi kamara elnöke mondott meglepett magyarok.
— Hát akkor gyerünk a községházára — és a
megnyitóbeszédet:
— Azon ünnepélyes pllanatban — mon- puskatus már nógatta is őket a menésre.
A mámor, a jóked/ ilyen körülmények között
dotta —, amikor az ügyvédség autonómiájáról
szóló 1874. t.-c. félszázados jubileumára itt hamar elszáll, különösen akkor, ha tudja az igaösszegyültünk, a legnagy bb fajdalommal kell zolvány nélküli határátlépő, hogy mi fán terem a
horgosi községháza, amikor puskatussal invitálják
megemlékeznünk a»on 13 ügyvédi kamaráról, oda az embert.
tmelyeket a trianoni békeszerződés elszakított
Némán, szomorúan, de megadással ballagott a
51
az ország testéről. Ez a 13 kamara a réíi or- két magyar a szerb finánc előtt. Nem szólt egyikük
szágnak »/» I észén négymillió igaz, becsületes,
derék szinmagyarnak az érdekeit szolgálja még
ma s és h í de facto nincsenek is jelen, de
jute itt vannak közö lünk.
Sor került a tárgysorozat pontjaira, ame:yek
a földön
az ügyvédi szólásszabadság és az immunitás
ragyogó a
kérdését ölelték fel; sz'bakerültek még az
ügyvédi összeférhetetlenség, az autonómia ki32
K a p h a t ó minden j o b b üzletben
terjesztése s b.

Akik Trianon miatt keveredtek gyilkosságba.

Eredeti Borsalinó kalapok
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Péntekr. Róm.
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Szababasz. Oör. ka< Szabbasz. Nap kel
7 í'o 33 pirtkor nvuvsztk 4 óra 7 perekor
Idöpiognózis: Változékony idő, lassú hŐBÜllvedéssel
és helyenkint csapadékkal.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig.
Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1. emelet) nyitva
délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig.
A szinházi előadás este fél 8, a mozi etriadások 5, 7
es 9 órakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak :
Frankó Andor hálvária-utca 17 (telefon 225), Leinzinger
Oyula Széchenyi-tér (teleion 352), Mocaáry S. Kállay
AÍbert utca (Hid-utca) (teleton 391), Nindl János PetőíiSándor-Rugárut 41 (telefon 777), Moldvány Lajos Ujazeged (teleton 846), Török Márton Csongrádi-sugárut
'telefon 364).

A SZEGED hirdetései.
A kereskedelem terén mutatkozó Uzlettelenség
elkerülhetetlenné és a rendesnél is nagyobb
mértékben szükségessé teszi, hogy a kereskedő
a közelgő ünnepek előtt intenziven hirdessen.
Miután azonban a hirdetésnek csak ugy van
kellő értéke, ha többször és feltűnően jelenik
meg, ami természetesen nagyobb köllséget je'ent,
szükségesnek látjuk a kereskedők felvi'ágositására közölni, hogy a SZEGED ma már a városi
közönség legolvasottabb lapja és
egyaránt e l van terjedve ugy a kereskedők és i p a r o s o k , mint a tisztviselők
és m u n k á s o k között.
A SZEGED-ben megjelenő hirdetéseknek megvan tehát a legnagyobb nyilvánosságuk A kereskedő meg lehet nyugodva, hogy a SZEGED
részére fe adott hirdetés hasznos befektetés, mert
azt 'a fogyasztók és vásárlók valóban nagy
tömege olvassa, akiket mi ezúton is arra
kérünk, hogy bevásárlásaiknál vegyék figyelembe
a SZEGED-ben hirdető cégeket.
A SZEGED hirdetési árai:
1 hasáb milliméter egyszeri hirdetésnél 1000 kor.
1 2—10-szeri „
900 „
1
10-nél többszöri
800
Reklámhirek sora egyszeri közlésnél 10.000 „
„ 2—10-szeri „
9000 ,
,
„ 10-nél többszöri „
8000 „
Családi értesités:k, orvosi és ügyvédi hitek
50.000 „
Gyászjelentések kétsze esen számitlatnak.
Szalaghirdetés 3 hasáb szélességben
az oldal alján mi liméterenkint. . 4000 „
Szöveg közötti hirdetések drágábbak.
A SZEGED kiadóhivatala.
— A Dugonics-Társaság vasárnap, december
7-én délután 4 órakor a városháza közgyűlési termében felolvasó ülést tart a következő tárgysorozattal: 1. Dr. Szalay József: Elnöki megnyitó.
2. Balassa József: dr. Balassa Ármin emlékezete.
3. Menyhárt Gáspár: Közvélemény és jogalkalmazás. (Székfoglaló.) 4. Dr. Kenedi Géza: Délvidéki
alakok. A hodzsa tizenkettedik meséje.
— Bnza Barna pöre. Budapestről jelentik:
BUM Barna, a Kátolyi-kormány volt földmüvelésügyi minisztere állóit csütörtökön a
biróság elölt vádlottként. A királyi ügyésiaég
a magyar állam megbecsülése ellen elkövetett
vétséggel vádolta Buza Barnát, aki a vádirat
ellen kifogást adott be a vádtanácshoz, amelyben azt állította, hogy programbeszédének kiragadott passzusában nem a nemzetet akarta
megsérteni, hanem a kormány működését kritizálta. A vádlanács a kifogasnak helyet adott
és a vádiratot elutasította azzal az indokolással, hogy Buza Barna nem a nemzetet, hanem
a kormányt kritizálta, a kormány pedig nem
azonos a nemzettel. A királyi ügyészség felfolyamodása folytán az ítélőtábla Degré-tanácsa
foglalkozott az üggyel és megváltoztatta a
vádtanács határozatát és jogerősen vád alá
helyezte Buza Barnái. Denk Tivadar táblabíró
a tárgyalás megnyi'ása után közölte a felekkel,
hogy kénytelen a főtárgyalást elnapolni.

SZEOED
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Eltűntek a Mikulások.
Miklós előestéjén, ma, pénteken járják be a
r.>
Mikulások a várost, hogy megörvendeztessék az
— Szerdán megy Paatre az egyetemi apróságokat, akik igyekeznek jó arcot vágni a nagyok játékához. De nyilván ugy kell lennie, hogy
küldöttség. Megirta a Szeged, hogy nagyobb uton vannak, titokzatosan röpülnek a levegőben,
küldöttség készül Budapestre, a kormányhoz az mert üzletekben alig találkoztunk velük. A megegyetemi épitkesések, helyesebben a i állami felelő kereskedések tele vannak krampusszal, tizet
hozzájárulás ügyében. A küldöttség — értesü- is fel kell kutatni, amig egy Mikulás-alakra találésünk szerint — szerdán utazik el a polgár- lunk. Azt is ugy szedik ki poros polcokról, nagy
mester vezetésével. Részt vetz benne a főispán elhagyatottságból. Annál több az ördög, minde>s, valamint az egyetem részéről dr. Csengery nünnen ez vigyorog rád, doboz tetejéről, kosár
János rektor, ViiSkovics, Hainisch és Qyöiffy oldaláról; vasvilla van a kezében, puttony a háprofesszorok. A süldöttség a miniszterelnököt tán, megborzongatja a bőrödet, zavarba hozza az
álmodat. A fehérszakállas szent, aki a gyermekek
cs a kultuszminisztert keresi fel.
iránt való szeretetünk szelid verőfényét hinti a
szivünkre, népszerűtlen lett s mintha az egész éle| Pf. Kflhegyl L»)ot. | % g f c S g ± tet akarná szimbolizálni ez az uj felhajtás. Kramazt a hirt, hogy dr. Kőhegyi Lajos nyugalmazott puszokkal vagyunk körülvéve minden lépésünkben,
alig merünk moccanni, mert végzet-szülő, aki
kórházi főorvos, a szegedi közélet és társasélet figyeli a magunkviseletét, ránk szól:
egyik legismertebb alakja pár heti szenvedés
— Vigyázz, elvisz, ha nem vagy jól
után csütörtökön meghalt 72 éves korában. Dr.
A Krampusz feszi drágává a megélhetésünket,
Kőhegyi fiatalon, az árviz után került Szegedre, ő gáncsolja el az utunkat, amikor halkan, igények
mint kezdő gyakorlóorvos. Tehesége és nagy • nélkül ballagunk az árak emelkedésének utvesztőiintelligenciája felébresztette iránta Tisza Lajos | ben; ő mosolyog ránk a barátság, a szívesség álgróf figyelmét, aki pár fogásába vette a fiatal arcában, ő varázsolja galambbá a vércsét, nogy
orvost. Dr. Kőhegyi hamarosan a városi kór- ( ravaszabbul szedhesse az áldozatait,
— Légy bizalmas hozzám, én vagyok a legjobb
házhoz került s évtizedeken át annak osztály- j
orvosa volt, mig a forradalom zűrzavarában • barátod, mondja a Krampusz, aztán hogy meghajszát nem indítottak ellene. Azokban az idők- i nyilatkoztál, ö szalad elsőnek a rendőrségre, hogy
ben nem védte meg egész orvosi pályáján ' följelentsen.
szerzett sok érdeme, se az a terhes szolgálat, ] Mindig csak ő, mindenben ő. Már kételkednünk
amit a háború alatt a hadikórházakban teljesített kellene a Mikulásban is, ha előkerülne, mert amig
s amit ielsöbb helyről a Ferenc József renddel • cirógat s emberszeretetről, önzetlenségről, közhonoráltak. Az el enforradalom utfn revizió alá j érdekről, lelkek tisztaságáról mond varázs-szókat,
csak azt akarja, hogy ellágyulj s gyűlölködve szívja
vették Kőhegyi ügyét s ugy a városi, mint az , ki utolsó csepp véredet —, zsupsz, egyszerre elállami vizsgálat rehabilitálta és teljes elégtételt i száll a szakálla, kilátszik a kecskelába, csak koszadott neki, az öreg ember azonban lelki eg tümjét szedte magára Mikulásnak. A Krampusszal
betege maradt a meg nem érdemelt meghurcol- beszéltél, aki hosszú küzdelemben leverte a gyertatásnak. A közélettől teljesen visszavonult mekek szentjét s mint az örökké való rossz, a
családja, könyvei s a mult szép emlékei közé. mindenkinél erösebb és hatalmasabb, lassankint
Nagytudásu és igen sokoldalú ember volt, több úrrá lesz a világon,
idegen nyelvet beszélt, beutazta egész Európát j Ne is keressétek hát a kirakatokban a Mikulást,
éa hosszabb tau!mán>utat tett Amerikába, u'i nincs ő sehol. A cipőtöket se tegyétek ki, gyereimpresszióiról külön kötetben számolt be. Hosszú kek, az ablakba, mert összeszedi és elviszi magával, hogy szombaton a legősibb, legnagyobb peidln keresztül szorgalmas munkatársa volt a sze- cséttel ellátott iparigazolványnak, a Rossznak, jogedi sajtónak, a régi szegedi l«pókban kötetekre gán árulja az ócskáspiacon.
menő tárcái és regényforditá ai vannak eltemetve.
E téren szerzett érdemeiért került be a Dugonics— Göröjkatolikus mise. Vasárnap délelőtt fél 10
Társaságba, amelynek mhdvégig igazgatósági órakor a Rozália-kápolnában görög szertartású katolikus
tagja volt s a felolvasó-asztalnál is sokat szerepelt. szentmisét mond Groholy Jenő makói görögkatolikus
Régebb:n mint törvényhatósági tag is élénk lelkész.
Friedman mai hangversenyén Chopin legszebb
részt vett a szegedi közéletben éi sok okos,
hasznos akc óban volt kezdeményező. Az éles- müvei szerepelnek. Tisza fél 9.
eszti, a korral mindig lépést tartó rendkívül
elmés ember nagyszerű mekdotázó volt s jó
kedélyeért, meleg szivéért mindig központja
tolt a társaságnak. A könyveket szenvedélyesen
szerette s Takaréktár-utcai lakása nagyértékü
műtárgyaival valóságos muzeum volt. Az utolsó
években úgyszólván egyetlen szórakozása volt
a versfordítás. Német és angol költőket fordítgatott magytrra a msga gyönyörűségére s n;gyon sikeiűlten fordított németre Kiss József és
Móra Ferenc verteiből. Nehéz betegsége alatt
— gyomor- és bélbántalmai vol ak — azzal
felej kezett szenvedéseiről, hogy Juhász Gyuta
szinháii szonettjeit fordítgatta németre öntuda720
kerülnek eladásra:
tát mindvégig megőrizte s ma délután csöndesen szenderede t át az örök álomba. Feleségén
kivül egyetlen gyermeke, dr. Kőhegyi Andor
alezredes- hadbiró gyászolja és sok-sok jóbarát ja
mond könnyes szívvel istenhoziádot az öreg
doktornak, akivel a régi Szegednek egyik legértékesebb polgára költözik ki a halottak városába.

1924 dec. hóban olcsó árban

a legkedvezőbb

fizetési
feltételekkel

Briliáns ékszer,

— Bud János a kamata pénteki ülésén
foglalkozni fog a forgalmi adó revizíó-kérdéiével. Budapesti tudósitónk telefonálja: A
kereskedelmi és iparkamara ma ülést tartott
Belatini Artúr elnöklete alatt. Vértes tiltakozott
az ellen, hogy a biáayosan felülbélyegzett, de
már lejárt behozatali engedélykérelmek miatt a
kérvényezőket megbírságolják. A forgalmi adó
revíziója is szóba kerüli, de ugy határoztak,
hogy ennek az ügynek tárgyalására meg fogják hívni Bud Jánost, aki a kamarának levelező tagja. A kereskedelmi és iparkamarának az
ülése 24 én lesz.

— A magyar-cseh kereskedelmi tárgyalások vasárnap kezdődnek Budapesten. Budapesti tudósítónk jelenti: A magyar-cseh keres— Előadás a Munkásotthonban. 1924. évi
kedelmi tárgyalások megkezdésire a cseh kor- december 5-én, péntek este 7 órakor dr. Balla
mány megbi ot'jai m'g a héten Budapestre : Izidor: „Az anya- és csecsemővédelem szociális
érkeznek, hogy a tárgyalá okat még vasárnap ; vonatkozásai" cimen tart előadást a Munkásfelvehessék. A cseh kormány megbízottján ki- otthonban.
vül a cseh kereskedelem és ipar kiküldöttei is
Friedman mai hangversenyét a Harmónia nagy
Budapestre jönnek, hogy a t rgyaások folya- áldozatok árán bár, de megtartja. Jegyek a Bel{
mán észrevételeiket megtehessék.
városi Mozi elővételi pénztáránál.

Schaffhausen, Omega,
Doxa arany és ezüst
zsebórák,

Ezüst evőszerek
©—12—24 személyre.

Ezüst cigaretta-szelencék,
Rítikülök stb.

Fischer Testvérek
Saeeffedy

Kárász-utca

10
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FRIEDMAN-Chopin-est ma este fél 9 órakor.
A jó üzlet.
Halálozás. Bitó Márk, a mindenki által ls<
— Életfogytiglani f e f y h á c r a Ítélték dr. fcimán
mert és közkedvelt szegedi terménykereskedő
A férfinép tulzoff elfogultságában azt hiszi, hogy
egyedül rajta fordul meg a világ sorsa, az asszony- hírlapírónak és anyjának gyilkosát. Budapestről november 29-én liomas betegség után Budanép másra se való, minthogy vezesse a háztartást jelentik: Közöltük, hogy dr. Simán Endre hirlapirót és pesten elhunyt.
édesanyját megölte Luxics József husz éves ácslegény
és gondozza a gyerekeket.
és aztán kifosztotta a lakásukat. A legény éhezett s
A közeledő karácsony. Nem mulaszthatősrégi hagyományok igy is tették ezt szokássá, mint vallotta, ki akart egyszer öltözködni, jól akart
juk
el a kedvező alkalmat, hogy ne tudassuk
a magyar ember nem szereti, ha a felesége ke- néhány napig élni, aztán akár akasszák fel. A tárgyanyérkereső pályán van. A föld népe az más. Ott láson felolvasott, önmagának irt leveléből kitüaik, lapunk nagyrabecsült olvasóival azt a fontos
ünnea feleség is segédkezik a vagyon gyarapításában, hogy még néhány napig sem sikerült jól élnie, mert körülményt, hogy a közeledő karácsonyi
de a kulturember a nőt becézései, ajnározásai rettenetes lelkifurdalás gyötörte. A rablógyilkos ügyé- pek alkalmával női és férfi szöveti1 ülönlegestárgyának tekinti s üzletéhez nem engedi közel. ben a pestvidéki törvényszék Leilner-Unict* az itélet íégéit Budapesten Semler J. cégnél (Bécsi utca
Ilyen gondos ember rokonszenves felebarátunk kihirdetését csütörtök délelőtt 11 órára tüite ki. A 7. és Korona herceg-utca 9.) szerezze be. Teszzsúfolásig megtelt, amikor egynegyed 12
is, akit hiába kérdezgetett felhős napjaiban a tárgyalóterem
szük ezt éppen azér', mert ismerjük rzen cégórakor bevezették a gyilkost. Mielőtt a tanácselnök »z
felesége, mi bajod? — mindig elhárító feleletet Ítéletet kihirdette volna, a védő emelkedett szólásra, nek európai viszonylatban is elismert előkelő
kapott.
kijelentelte, hogy előterjesztéseket kiván tenni, a vádlott
pozícióját, üzleteinek, raktárainak dus válasz— Semmi, fiacskám, sok a dolgom, az fáraszt személyére és a gyilkosság körülményeire vonatkozóan tékát, melyet lapunk olvasóinak a legjutáugyanis tegnap igen fontos anyagok nyomára jutott. A
ki. Nem szeretnél egy uj ruhát?
árak mellett rendelkezésére bo(Állítólag van egy angol nagy dij annak az biróság tanácskozásra vonult vissza és néhány percig nyosabb
tanácskozás után kihirdette a határozatát, amely
csájt. Nem szabad megfeledkeznünk a közörsíg
asszonynak a számára, aki nem szereti az uj tartó
szerint megengedi a védőnek az előterjesztés megtételét.
ruhát. Rengeteg nagy már az összeg, kamatos A vádló t bevezetése után a védő belekezdett beszé- szempontjából anryira fontos eseményről sem,
kamatai duzzasztják, de még nem lehetett kiadni, débe é3 azt igyekezett bizonyítani, hogy Luxics hogy a cég óriási forgalma által felhalmozódott
és londoni főüzletéból (London 14 Golden
mert nem találták meg a megfelelő asszonyt.)
Józsefnek bűntársa is volt a tett elkö»etésében
Barátunk, akit a munka önfeláldozó terén való- és s/uggeszció hatása alatt cselekedett. Ezutin a Square) budapesti üzle'eibe iránjiott príma
sággal Dugovics Titusznak nevezhetünk, találkozik törvényszék tanácskozásra vonult vissza, majd újból minőségű angol női és férfi siövetmaradékainak
megjelent és kihirdette határozatát, amely szerint
egy nap Termelő Jeromossal.
kiárusítása a legszolidabb karácsonyi occasiós
— Gratulálok, gyönyörű almái termettek az idén. a ved5 indítványát elutasította. Nyomban ezután hozzá- árak mellett megkezdődött.
fogtak az itélet Kihiidetéséhez, miután a biróság meg— Hát az igaz, szépek. Nem parancsol belőlük? állapította, hogy mindenki jelen van, akinek az ítélet— Elátlanak télire?
hirdetést meg kell hallania. Az itélet szerint a királyi
— Ojjé, májusban is épp ilyen szépek maradnak. törvényszék Luxics Józsefet kétrendbeli gyilkosság,
— Jó, akkor küldjön.
rablás és gyújtogatás kíséretében bűnösnek talá'ta ét
ezért összbünteté8ül életfogytiglan
tartó fegyházra és
— Mennyit ?
Dugovics Titusznak sietős volt az utja, már 10 évi hivatalvesztésre itélte.
/
menekült volna, azért csak visszafordultában
Házasság. Darázs Kató és Lábdy Jenő
folytatta.
— Amennyit akar, mindegy. Igaz is, mibe kerül? folyó hó 6 an déu'án négy órakor tartják
A szinház heti műsora.
esküvőjüket a belvárosi templombin. (Minden
— Tizenhatezerbe kilója.
Péntek:
Pintyőke, operett, Jatzkó Cia, Tihanyi Bélt
kü'öi ertesités hílye(f)
— Rendben van, szolgája.
és Fülöp Sándor vendégfelléptével. B-bérlet 21.
A
fogadalmi
templom-mise
főpróbája
szómKellő időben meg is érkezik három métermázsa
Szombat délután 3 órai kezdettel ifjúsági előadás:
alma s a kis háziasszony összecsapja apró kezét. bat helyett pénteken félegykor lesz a színházban. Pintyőke, operett, Jatzkó Cia. Tihanyi Béla és Fttlöp
— Jézus, hol helyezem én el ezt a rengeteg
Prledman ma es'i hangversenye fél 9 kor Sándor vendégfelleptével.
mennyiséget!
Szombat este: Pintyőke, operett, Jatzkó Cia, Tihaayi
a Tiszában.
Béla és Fülöp Sándor vendégfeüéptével. A-bérlet 21.
(Szerző nem várja be a járásbíróság kényszerítő
Meghívó a fém- és ércipari szakosztály
Vasárnap dé!után: Pintyőke, operett, Jatzkó Cia,
végzését s nyomban helyreigazítja állítását. A ház
úrnője nem mondta azt, hogy Jézus. Éppen ezt folyó hó 5-én, péntek este 6 órakor tartandó Tihanyi Béla és Fülöp Sándor vendégfelléptével.
Vasárnap este: Pintyőke, operett, Jatzkó Cia, Tihagyűlésére. Az elnökség.
nem mondta, a többit azonban igen.)
nyi Béla és Fülöp Sándor vendégfelléptével. BérletA lakás nem éppen szük, de három mázsa alma ] Havi 20.000 K. ért a legjobb könyveket szünet.
befogadására alkalmatlan.
olvashatja Lázár Ltjoi kölcsönkönyvtárában | Hétfő dé'után: Huncut a lány, operett.
— Ugy e, szép gyümölcs, lelkendezett Dugovics. j Feketesas-ulc a 10.
Hétfő este: Párisi lány, operett. Bérletszünet.
906
— Gyönyörű, hogy vetted?
I
Haljrazfika Miatt minden elfogadható áron részletre i
— Izé, hogy is ? . . . kapkodta a szót a férj, i i elad olajfestményeket Engel Lajos mükereskedése. 29
* Friedmaa—Chopin-estje pma, énteken este
attól a sejtelemtől magkapatva, hogy drága. Hogy
fél 9 órakor a Tiszában. A világhírű mester S'aínHa olcsón akarja ruhaszövet, kabátszövet, way-zongorán fogja előadni gyönyörű műsorát.
mennyiért vettem ? Olcsó volt, valósággal ajándék,
vászon s'b. szükségletét beszerezni, ugy keresse Jegyek a Belvárosi Mozi elővételi pénztáránál.
kilencezer korona kilója.
Attila-u. 7. 878 ,
— Ez csakugyan olcsó, hagyta rá a menyecske fel Kálmán Hugó nagyáruházát.
f _ _
* SlgUmondo Saletchl & jegeden. Andor igazgató8 az ügy abbamarad*.
nak sikerült rendkívül nagy áldozatok árán Saleschit,
Másnap jön ebédelni a férj, az asszony arcán
a milanói Scala szinház első baritonistáját, a világ egyik
uri, női divat-,
leghiresebb énekesét egyetlen vendégfellépéire lekötni.
(a rózsákon kívül) titokzatos mosoly.
Csütörtökön, folyó hó ll-én lép fel Puccini To*c» cimü
kötött- és
— Minek örülsz, drágám ?
müvében, Scarpiát játsza, mely hatalmas alakításában
— jó üzletet csináltam, ne higyjétek, férfiak,
szövöttáruháza
ma a világon egyedül álió. Az előadás felemelt helyhogy csak ti vagytok ügyesek. Eladtam két és fél
árak mellett tarlalik meg. Jegyek a pénztárnál már
mázsát az Ar.nus néninek.
válthatók.
csak K á r á s z - u t c a
14.
— Mennyiért? — sápadozott lelkében Dugó.
* Filharmonikus hangverseny Makón. A szegedi
KSIctey-utcal üzletem megszUnt.
— Tizenegyezerért. Én is nyertem kilónkint két
filharmonikusok zenekara szerdán a Korona-szálló
ezret. Hát meg ha az Annus nénit láttad volna,
harisnyák,
nagytermében hangversenyt adott. A terem zsúfolásig
Női keztyük
hogy örült.
megtelt előkelő közönséggel. Beethoven III. szimfóniája,
és reformnadrágok
Liszt Preludes-je és Wieaiavszky hegedűversenye volt
— Azt elhiszem, felelte a férj s hogy meg ne
N ő i KSSSSi Glacékeztyük
műsoron (1 legközelebbi szegedi bérleti hangverseny
cáfolja a feleségét, felöltötte legvidámabb arcát.
programjaj. Mitdhárom száma Fichtner Sándor karnagy
Mindig tudtam, hogy ügyes asszony vagy. Most*
Férfi ingek, lábravalók 1naT
vezetése alatt működő ?o tagu zenekar előadásában
pedig hamar mond meg, hogy mit vegyek neked
nagy sikert aratott. A hegedűversenyt Belle Ferenc
a hasznon?
Férfi nyakkendők,
tanár, a zenekar I-sö hangversenymestere játszotta

Színházid
ff
M m ^ a u e í / Í

Frledman mai hangversenyének műsorán Chopin
legszebb müvei szerepelnek. A világhírű zongoravírtuoz, akit mindenütt zsúfolt házak ünnepelnek,
műsorát amerikai Stainway-zongorán adja elő.
Jegyek 20 80.000 koronáig. (Harmónia.)
— K ü ö n azafeo«z<ályt alakítottak a sütőiparosok. Csütörtökön délután gyűlést tartottak a sütőiparoiok, amelyen elhatározták, hogy
az ipartestület kebeléből külön sülőszakoiztályt
alakítanak. E n ö k ü l megválasztottá* Schütz
István*, alelnökül Schütz Józsefet, titkár lett dr.
Cserzy M h i l y , pénztáros Ferenczy RezsO,
ellenörök pedig Csehó Károly, Király Qyula és
Sebők János.
A „Népszava" kapható a Muikások Általános Fogyasztási Szövetkezete alsóvárost és
felsővárosi fiókjában és a
Munkásotthonban.
Előfizetéseket elfogad a párttitkárság.
(Muosutca 4.)
Varrógépjét javíttassa Lukácsnál, Valéria-tér 7.
Neves festők nagy képei 77 ezer koronától kezdve rrany rámában kaphatók Szalaynál
«8
Kölcsey u ca 5.

virtuozitással, igen nagy és megérdemelt sikert aratva.
A makói előkelőségek sorából Tarnay Ivor alispán
kilátásba helyezte, hogy a szegedi filharmonikusoknak
külön szubvenciót ajánl megszavazásra, hogy lehetővé
tegyék a zenekar rendszeres hangversenyeinek rendezését Makón. A szegedi filharmonikusoknak két év
alatt ez a negyedik zenekari hangversenye Makón és
minden alkalommal több és több hívet szereznek a
komoly zene szeretetének.

Férfi ttny kalapok
Férfi divatsoknik gjggr

Fr e£ rr if li e&d.UttV,
álalf

nadrág- és
soknitartók

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

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

Tisztviselőknek a szokásos árengedmény.

Rendkívüli szolid á r a k !
652

Cim nem tévesztendő össze,

csak K á r á & z - u t c a

14.

sz.

E|y mii v a s k á l y h a (Meteor)

EKSZEREK

' olcsón el'dó. Singer Béla, Attila-utca

i

PÉNTEK E S T E :
Pintyőke.
Operett 3 felvonásban. Irta: Adorján
szerzette: Jatzkó Rezső. Rendező:
Személyek:
Gróf üombrády András, huszárezredes
— — — — — —
Bodolai Papp Miklós, unokaöccse —
Cicu B.ne Gáspár, földbirtokos
—
Tiila, a leánya — — — —
Magdolna
— — — —
- —
Harry, Fox, Knox é i Box nyomozóiroda főnOke -— — —
Pintyőke - — — — — —
Biti, házvezetőnő az ezredesnél
—
Djrázs Pál, az ezreJe3 tiszti legénye

szám.

Az előadás fél 8 órakor

Zenéjét
Sándor.

Tihanyi Béla m.v.
Kristóf Ferenc
Herczeg Vilmos
Kendecsi Aránk i
Tarján Nóra
Berky József
J -tzkó Cia m. v.
Ejycd Lenke
Fü:öp Sándor m.v.
kezdődik.

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

László.
Ritkái

É K S Z E R; É s X

c s 1 jó R A S N A L

Kérem a kirakataimban
lévő áraim meg[tekintését

5»

t

1924 december 5

SZEQKD

A Szegedi Bank r.-t. (Somogyi-u. Feketeház) tegnapi rendkivűii közgyűlésén 600 millió
korona alaptőkéjét a Pénzintézeti Központ hozzájárulásával 1.2 milliárd koronára emelte fel,
miáltal saját tőkéje, 300 millió tartaléktökéjével együtt 1.5 milliárd koronára emelkedett. Az
egy év óta fennálló intézet teljes mértékben
megfelel közgazdasági hivatásának s ezidőszerint egyike a vidék legerősebb pénzintézeteinek.

TŐZSDE

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai.
Valuták: Hoilano forint 29610-29865 Oinár 1051 1 1082, U t 359—369, Márka 17520—17687, 3@lg« trank
3675-3705. öás Horoua 12785 -12920, W^rvég hoi tom 10820-11005, Ango? tan? 34200O- 846000, Lir»
3184-3219.
öoüat; 73400 -73960
Francia trank
4C65- 4095 Srotfr 2204-2223, L é n 531 -539
korcsa 19640 19800 Jsxtrák korona 103.60 ~iC4 70,
i Sfájtí frank 14210-14355 uéns.
7
Devizák i Aan«rtku» 29910-3G065. »«!?»«! 1081A •smkesriesérl lelátta: FRANK JÓZSEF.
1087, Suksreat 364-370, Berlin 17620-17720, Bröflwsl
Siit<Mtat«jdono« t ^Itólmagyarország Hirlap- is Nyomda3705 -3725. iopeeíiága
12985-13055
Krisztlánla
vállalat R.-T.
i 11020-11080,
3450ÜU—347000, Milánó 3204 Ny.-aaíoti a Oélrnagyaroraxág Hirlap- és Nyomdai 3224, Hswvorfe 73900 - 74300, Párti 4065-4C95, Pr-'ga i
vállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged,
i 2224-2236, lián- 536-540, Itackbol* 19890-2C00Ű, 1
Bécs 104.10 10470. Zürich A4310-Í4385,

993

Az

ESTI KURÍR
esténként
a TISZA-KÁVÉHÁZ

ELŐTTI

Zürichi tőzsde. fiolás i Pária
28.45, Loaiün
S4C9 Mavyork 516.62'/,, M-laué 22.44,
HcUanea
208.95, Berlin 0.000000030 <233C»/* *écs 0.0072'/,. faéíír
3.76, Prága
15.55,
Sadaat^
5,0069'/„
^k*res
2.50. Balgrad 7.55, Varai 0.000099'V
Ebriihi tárlat i Párie 28.40, Lordot 2411.50, Kaw
yerfc 516.50, Miieuó 2239, Hollandi* 209.00. touHr
0.00000000012125, Bécs 0.007275, S»6fU 3.75, Prár«
l5.56»/« m-laW
0.0070 Hutait* 2.50, Belgrád

VILLAMOS MEGÁLLÓNÁL,
reggelenként
a

SCHWARTZ-TÖZSDÉBEN

Kárász-utca 1. szám alatt kapható.

T*nnánvtőudc Az irányzat csütörtökön tartott volt.
Az árjegyzőbizottság nem változtatta meg a hivatalos
kurzusokat. A forgalom igen szük keretek közt mozgott és csak tengeriben volt kisebb élénkség, a hivatalos árfolyamok teljesen változatlanok.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
4625 -4650, egyéb 4603-4625, 78 kg.-os tiszavidéki
buza 4700 -4725, egyéb 4675—47 0, rozs 40254050. takarmányárpa 400,1—4200, sörárpa 4700—5000,
zab 3850—400 ). answ! 2*50-2500, repce 6600 -6900,
korpa 2175—2225, lucerna magyar 1924. évi termés

ESTI KURÍR
Megrendelhető: Telefon 223. alatt.

Bankok i
ia
u.
K
ingói-Magyar
43 46.5
43
Bosnyák-agiái
53 55
54
Földhitelbank
274 283 278
Hasai
152 160 155
—
Mormes
33
32
Szlavón jelz.
60 62
62
Lloyd Bank
3.4 3.7 3.5
ttagyai-Hilel
523 530 527
ingatlanbank
230 215 240
Cseh bank
22
20.5
23
—
—
Forgalmi Bank
46
Iclxaioghitelbank
82
83 82
keresk. Hitei
22
2 S 22.5
Lessámitolób.
80 81.5
81
24
Magy.-ném. b.
22
23
Olaszbank
20 20.25
20
Központi Jelz.
23
23 —
Városi Bank
7 7.25
7
Merkúr
10
11
10
Nemzeti
28
29 27
184 186 184
Osztrák Hitel
Kereskedelmi
127U 1290 1280
Baoicverein
122 — 120
Takarékpénztárak i
35.75
38 35.5
Belvárosi
8.75
Lipótvárosi
9 8.75
—
15
15
Kőbányai Tak.
Egy. öpest Főv. 118 121 12ü
Magyar Alt Tak. 13J 140 130
188 190 188
Moktár
3820 390U 3860
Pesti Hazai
Biztosítók i
Első M. Bizt.

FodCiére
jég

S600 99A0 9500
196 200 198
130
— 130

Pannónia B.
Vasművek to gépgyárak-.
irodi vagon
£obarg
Corvin gép
Csáky
üaed. Gépgyár
Fábián
fagyver
Ftmkereek.
Franki

112 119
41.5 42.75
—
—
11 12.5
—
—
52
55
1150 1180
20
21
—
—

115
42
4
12
215
54
UfcO
2ű
145

Vizveze ék javítások és átalakítások Feketénél, Kossuth Lajos-sugárut 25. Tel. 10—72. m

7.50, Vara* 0.0000100.

Előfizetőknek esténként a gyorsvonat beérkezése után a z o n n a l
kézbesítjük az

Mai legalacsonyabb (I.), legmagasabb (IL)
«* UrMüiolyamoi (IU.)
Üans-Daauc.

230^0—261)00, lóhere 1924. évi nagy arankás 25000—
27500.
Irányzat. Az értéktőzsde irányzata a csütörtöki nyitáskor tartózkodó volt és bécsi jelentésekre az árfolyamok tovább lanyhultak, csak zárlat felé tudott kisebb
árjavulás felszínre kerülni, amelynek hatása a'att azonban nem térülhettek meg a csütörtöki át veszteségek és
zárlatkor átlagos árnivó mintegy egy százalékkal állt
a szerdai zárlati kurzusok alatt. Az egész tőzsdeidő
folyamán üzlettetenség volt a piacon, legjobban tudták
tartani magukat a bányaértékek, amelyeknél a vételi
megbízások paralizálták a spekulációs kínálatot, lecsengetéskor az irányzat tartott.
Esti magánforgalom. Budapesti tudósítónk telefonálja : A délutáni órákban folytatódott az üzlettelenség.
Tájékoztató árfolyamok: Magyar Hitel 527, Általános
Takarék 140, Ingatlan 245, Ganz-Danubius 2925, Kereskedelmi Bank 128J, Georgia 462, Őstermelő 258, Bőripar 97, Pesti Hazai Takarék 3870.
Ferencvárosi sertésvásár. Felhajtás 2ooo. Árak:
könnyű 23-24, közepes 24.5-25.5, nehéz 25-26. A
vásár lanyha volt.

ta
u.
IU
1.
•i.
—
—
2930 29.5 Királyinaiom
32
Ganz-Vili.
270 274 274
1725 1703 Pesti Vikt
Kis tárcsái
53 51.5 Transdanubia
68
71
68
_
Győrffy.WoU
80
__
Bányák
és
téglagyárak
1
Hoffber
14U
Kaszab
415 426 415
40
35 Bauxit
Kissling
1200 1250 124 )
11 10.5 Beocsini
—
Kühne
42.5 Borsódi szén
115 117 115
—.
Láng
•
126 123 Szentlőrinci
55
54
Liptair
21
20 Cement
93
94
93
Mág
28.5 28.5 Szászvári
355 3S0 355
Magy. Acél
222 220 Kohé
455 465 460
—
—
Belga fém
170 löO István tégla
28
20
123 130 125
Mérleggyái
20 Köb. gőztégla
190 —
Motorgyár
31.5
31 ürasche
190
—
Olomáru
22 21 Magnezit
23C0
23G0
—
—
—
Chaudoii
169 165 Magva; Aszfalt
—
Vegyipar
3425 3465 3450
20 Által, Kőszén
62
60 Kerámia
90
Vagongyái
95
95
—
4.5
4 Móri szén
37
Rex hajó
34
140 139 Nagybátonyi
12i 122 120
Rimamurányi
65
5
Roessemann
63 Sajókondói
5
8.25
8 Salgó
Rothmüllei
590 630 595
—
—
60
Schlick
59 Újlaki
—
_
—
—
40 Unió
Schuller
70
Iul5 1030 1020
65 Urikányi
Teudion
74
72
Vulkán gép
Nyomdák 1
—
—
18.5
Wörner
108 112 110
Atheaaeum
—
5.5
Közlekedési vállalatok i
6.5
Fővárosi
78
Franklin
81 80
1290
1280
Adria
45
45
26.5
30 28.5 Glóbus
Atlantica
8.25 8.75 8.25
60
62 61 Kunossy
Közúti Vasul
1C9 118 112
61.5 Pallas
62.5
Városi
55
53
278 290 285 Révay
Bur
70
74
72
62 64
62 Rigler
Délívasut
3
—
3.25
250 260 255 Stephaneum
MFTR
212 215 214
Levante
faipari vállalatok 1
Miskolci villamos 116 119 118
2.5 2.4
i.i
171 174 171 Merkuría
Nova
27
29
28
495 5:0 495 Cserző
Állam vasút
2
2
1.9
170 174 172 Dunaharaszti
Tröszt
—
—
—
Egyesült fa
21
21.25 • —
Fornii
Malmok t
Guttmann
820 830 820
64 65
64 Hazai fa
110 118 117
Back-malom
—
Borsod-misk,
183 185 185 Honi ia
8.5
8.5
—
—
45.5 47.5 46.5 Körös bányai
Concordia
18
86
—
13 — 12.5
B.-csabai
85 Kronbergar
I. bpesti gm.
148 152 151 Lignum
50 52
50
—
—
—
31
Törökszentm
31 Amerikai
9
4
—
4
Gizella
70 70.5
70 Erdő
—
125 132 132 Magyar Lloyd
4ü
Hungária
—

Üzlet áthelyezés!
Érlesitem a t. vásárló közönséget, hogy
Kölcsey-utca 3. szám alatti üzletem megszüntettem, illetve -

Kárász-u. 14. sz. alá
Hungária cipőüzlet mellé
h

l

y

e

4.

i

2875
1685
51.5
81
150
35
10.5
42.5
124
2J
27.5
210
160
19
30
2U
160
20.5
59
4
136.5
63
8
58
40
68
72

e

Malomsoky

Nemzeti fa
Lichtig
Ófa
Rézbányai
Szlavónia
Nasici
Viktória butof
Zabolai
Zentai
Thék gyár
Hiteit.

t

e

m

é t t .

Komlósi Géza.
l.

U. UL

10
11 10.75
535
— 530
3
2.8
615 630 617
130 150 139
75
—
75
2405 2480 2475
2.4 2.6 2.5
64
70 74
170
- 175

Különféle vállalatoki
Alt. gazizzó
18.75 20
19
Alt. Usztr.Légsi, 650 660 660
19 19.5
19
Bárdi
2.8 2.9 2.8
Baróti
72
70
65
Bóni
415 425 420
Brassői
11
10.5
12
Chinoin
7.5
9 7.5
Corvin-film
103 — 103
Danica
10.5
— 10.5
Diana
18
20
19
Dorogi gummi
570 575 570
Déli cukor
Dunánt. sertés
Cinner Szalámi
51 50
48
Égisz
40 39.25
39.25
izza
810 830 820
7
—
Unió textil
Horv. cukor
2.1
2
JU8t ÍZZÓ
41
41
—
Gyapjumosö
37
37
Papii-ipar
345 350 348
Részvénysör
41
—
41
Szövő és kötö
át pódium
157 161 159
Temesi szesz
227.6 232.5 230
Fetten
1180 1240 1225
Wernstadti textil
Plóra
88
9D 89
42 44 43.5
Fővárosi sör
Qoldberger
205 210 205
214 2i5 214
Gschvindt
Halkeresi:.
24.5
25 24.5
Hungária Mfitr. 155
155
Juta
Hungária
Karton
122 125.5 124
Gróf Kegleicvi
48
Keleti
2 2.2
2
Kiráiyaató

S o d o r j o n J A NIN A

z

1
ii. iu
82
85
8ű
Királysor
Klein
4.75 5.5 - 5
Klotild
50 50.75 50
Be üőntőde
115 119 116
Győri textil
34
34
Polg. sör
Krausx szesz
59
59
20
Liget szabat,
—
20
2625 2680 2675
Cukoripar
153 157 155
Lámpa
935 940 935
Auer
61
Kender
61
252 258 258
Ostermelé
300
Pamut
— 298
320 323 322
Gumi
145 14á 146
Ném. mezőg.
Vasúti forgalmi 200 203 200
Marosv. Peti.
— 100
452 470 458
Georgia
201 206 2J7
Mezób. cuk.
23
Interrerim
23
21
Óceán
25 21
115
115
Olajipar
20
Pannónia sör
20
81
82 8.75
Phöbus
29
Püspöki
29
195
Royai-száil4
75
Schwartzei
75
50
Star film
50
11.5
Lukácsfürdd
12 11.5
54
56 54.5
Szikra
2575
- 2575
átummer
48Ü
Szegedi Kende:
430
146 148 147
Telefou
Temesi sör
35
Tokaji bor
43 44
39
Tőrök
14
Pharmacia
37
4ü
39
üoió színház
4.25
5 4.5
Szolnoki
88 90
Vasm. Vili
53
—
53
Vili. Pezsgő
21
23 21
Wander
11 12.5
12
Zagyvapálfai
25 26
25
Hangya

Elővételi fogok i
Kasszaaap december 18

papírt

1924 december 6.

SZEQED
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APRÓHIRDETÉSEK
Ebben « rovatban egy 10 szavas hirdetés 2 0 0 0 k o r o n á b a
k e r O l . Ti? szónál nagyobb hirdetés 20 szóig 4000 korona és
minden további megkezdett 10 szó további 2000 korona. Apróhlrdeti.leket a .Szeged" kiadóhivatala (Deák Ferenc-utca 2) fogad eL
leligés hirdetés 1000 koronával drágább. A B a p r ó h i r d e t é sek dljn előre DcetendO.

.
könyvek.

»-al olcsóbb

_

20

mint bárhol ifjúsági mese, képes
és szépirodalmi
Vétel nem kötelező.

HUNGÁRIA ANTIQUARIUM
Batthyány-ulca 2.

Kimondott szép két uri

• l t
,
• - . 1 . 4 - a Belváros legszebb pontm a g a n n a z
jain, teljes kényelmet adó
modern komfortos 4 szobás lakásokkal olcsón és kedvező fizetési feltételekkel megvehetők

Apróhirdetéseket a
SZEGED

Csak egyetlen
egyszer

NIIRA

próbálja

és már

állandóan

a jászkarajenöl

fogja

magasztalni

Legolcsóbb tűzifa, hasábos
és aprított, házhoz szállítva
is Ifj. Zsemberi
és még két szegedi lap részére
Béke-utca IS. szám.
tűzifa üzleteiben. Telefon
III szóig NOO koronáért (jeügéTelefon S4S.
50
vel !HK»i) elfogadnak Magyar
15-24.— Boldogasszony
Hlrdetfi Iroda, hkola-utca 20 és
sugárut 40.
-22
az alábbi gyűjtőhelyek: Sajtópaviiion Dugonics-tér, SajtópaKarácsonyi kirakatom fi- §
vilii n nagy X. .éri kútnál, Nemiyelmébe ajánlom. Szántó l
zeti Sajtóvállalat Kárásr-utca 3.,
ftléfen 468
Hridl-ifci 4.
145
ózsef zománcháza, hatóThália könyvkereskedés Kárászu. 1., özv. Schwarz Jakabné
sági huscsarnok mellett. 9
Mindennemű
kötéláru,
zsineg,
zsák, ponyva,
dohánytőzsde Kárász-u. I., Pető
Olaj, gepzsir, kenőcs, ben- j
Emö dohánytőzsde Széchenyiszőlőkötöző
fonalak
és
bálő
rq*H
kapumé.
zin, katránytermékek, mü- 1
tér 3., Barna Béla dohánytőzsde
Széchenyi-tér tt, Lázár Lajos
szaki cikkek közvetlen gyári
könyvkereskedése Feketesas-u.
17., Nagy Mihály könyvkereske- .; eladását megkezdtem, csak l
Remek hashajtó.
is elsőrendű, megbízható '
dése Takaréktar-utca 1., özv.
Flscher Miksáné dóhánytözsda
minőségből versenyképes •
Takaréktár-u. I-., Közúti hídfői
U « kellemes, h i l é s a enyhe, f y o r s
árajánlattal felszólításra vi- !
dohánytőzsde, Hungária Antiquácukorka, narancs, füge, datolya, maróni, amerikai moáS blztOS.
He2
dékre is készséggel szolrlum Batthyány-u. 2., Quttmann
gyoró,
Szfjánoskenyér
stb.
legolcsóbban
beszerezhető
és Leipnlcker fflszcrüzlet Bolgálok. — Haraszthy Géza
dogasszony-sugárut l. szám a.
I olaj, festék, műszaki, gaza Szegedi Gazdák „Hangya" Szövetkezet
Kapható mindenOftl
Az alábbi jelfges levelek a i dasági és háztartási cikkek
összes boltjaiban.
Győződjön meg áraink
kiadóhivatalban átvehetők:
kereskedése.
í
olcsó és jóságáról.
.österreícherin", „Otthon"
Narancs, datolya, kókusz- :
.Angol", „Szeretnék boldió, kaliforniai szilva legdog lenni', .Sürgősen*.
j olcsóbban Nagy és Eicti- j
neméi, Kölesey-u.
m ó r most J a v í t t a s s a
a S e í v á r o s b a n kevés ráfizetéssel
belvárosi háromAllÁM k e r e s i
szobás elcserélhetőért. Értesítést ad az 866
Ipari m u n k a i
Elsői endü női szabó háINGATLANFORGALOM, Béke-utca 18. Telefon;345.
zskhoz ajánlkozik. FérfiKaiapot, tértit, nőit divaruhaalakitás is. — Töröktosan alakit, formáz Mencz
6?
Nagy
utca 11.
kalapipar, Napló-ház. 4
Szeged. Széchenyi-tér O. szám.
737
Német ragasztóval vízmenÁllást nyer:
tes cipők készülnek felekicsinyben és n a g y b a n .
Üzletszerzők nagy kerelősséggel. Lusleiner, Kosettel felvétetnek. KeresD ] r A
C p f p M p csokoládéárugyára Szeged,
rona-ulca 15.
-2
kedelmi Képviseleti Iroda,
D I I U 1 C I C I I t Boldogasszony-sugárut 25.
Részletfizetésre
szállítok
Kálvária-u. 2.
- - kárpitosmunkát. — Balogh
f kárpitos, Kossuth LajosTh30
sugárut 6.
8
Brüsszeli-körut 28. szám alatt,
felvétetik.
KOlónféiéki
}
Délmagyarország - nyomda
.Newyork* vagyonerlékePetőfi Sándor-sugárut 1.
sitő,Dugonics-tér 12, Napló
ház, kapu alatt jobbra.
Bútorozott l a k i s i
Barchet-, flanel-, szövet-, selyem-, trikóNyitva 9—l-ig és 3—7 ig.
Különbejáratu
bútorozott
Magánvagyonok,
hálók,
szoba kiadó. Zrinyi-u. 17,
és mosóáru maradékok féláron alul.
ebédlők, mindenféle egyes
emelet.
-2
csemegeárut, déli gyümölcsöt, cukorkát és
bútordarabok, szőnyegek,
Különbejáratu bútorozott
divatáruüzlete
zongorák, ékszerek, cipők,
finom likőrt, borokat és pezsgőt vásárolunk.
szoba kiadó. Árpád-utca
K á r o l y i - u t c a 3.
ruhák, könyvek, egyszóval
13, I. jobbra.
mindennemű
ingóságok :
Szolid kiszolgálás!
Olcsó á r a k !
Bútorozott szoba, kétágyas,
legszolidabb értékesítő és f
j
25
Telefon 901. szám.
ágynemű nélkül
kiadó,
a legolcsóbb beszerzési
azonnal beköltözhető. — | helye. Költség egyedül csak
és I g e n s z é p c s a l á d i h á z a k , v a l a Ugyanott egy széntartó és
eladás esetén 10 százalék.
mint bérpaloták
egy álló ruhatartó eladó.
A beadott tárgyak vételminden igényt kielégítő lakásokkal, minden alkalommsl
Lengyel - utca 23, föld- ' kényszer nélkül megtekinta legolcsóbban vásárolhatók meg
<»7
szint 3.
hetök.
-3
ben legolcsóbb napi
I n g a t l a n f o r g a l o m n á l , Béke-utca 18. Telefon 345.
Zongora eladó. KatonaKülönbejáratu bútorozott
árban
házhoz
szállítva
kapható.
P
ollák Antal
utca 36.
szoba kiadó. Tisza Lajostűzifa- és szénkereskedő, Rákóczi-tér, Török-u. l / a .
körut 66.
Kitűnő mesteihegedű vo- \
nóval nyolcszázezerért el- j
Egy különbejáratu buioroadó. Szabóné, Kálmán- i
zott szoba kiadó. — Báró
| utca 12.
- J kis k r a m p u s z
Jósika utca 31. 1. 6.
. .
5 ezer koronáért
j Fajsertést kanhoz párosi- j
közép
„
. .
10 .
Kereslet i
; tásra hajthatok. Szende £ n a g y
15 .
„
••
? k r a m p u s z fe|
2-5 .
. .
Nyulbőrt magasáron vesz j Béla-utca 6.
kapható.
Mencz kalapipar, Dugo- | Eladó öj kiló házi tiszta »
mindenféle cukorkák, csokoládébonbonics.tér. Napló-ház.
4 1 disznózsír. Kormányos-utca
nok és csokoládékülönlegességek kii I I , udvarban.
Bútor i
' Karácsonyi ajándékoknak I
gyári árban készülnek a
mérve és elegáns dobozokban a legLegolcsóbban
vásároihat j vegyen külföldi és ten- í
jutányosabb árban szerezhetők be az
mindenféle szép használt
gerentuli bélyegeket. Engel
bútorokat. Maros-u. 15. 2 l Gizella-tér 4.
SzéchenyMér.
Eladó egy 3 H P Fuch >
Oktatási
motorkerékpár uj gumik- j
Kárász-utca S.
Házhoz
mennek olcsón
kai, uj mágnessel és uj
942
zongoraórákat adni. Megékszíjjal, ára 6 millió kohívásokat .Biztos eredrona, azonkívül egy heg-9
mén-, * leiigére.
gesztó aparát. Megtekinthető Makó, Hédervari-utca
Középiskolai tanulók taniTelefon: 1494, 157, 1106, 451.
tasát vállalja Rosenfeld
19. szám.
3
Miksa tanárjelölt, iBáró
Neves festók kepei;ö5.ooo
Ízléses kivitelben, jutányos árban
Jósika-utca 21.
-9
koronától kaphatók. BöhmFolyószámla
né,
Szentháromság
•
utca
Kínálat i
sarok.
Naponta friss tea, virstli
13—33
kapható. Nagy és Eichner,
heti és é v i k a m a t o z á s r a .
[
a SZEGED telefonszáma.
Kölcsey-u.
-5

n jj Demkónál,

Varga Mihály JSS;,, Szeged

Í

tiiorlfiz

csodást hatását I

Mikulásra

Egy ötszobás LAKÁS

Torlódások elkerülése végett

Hó- é s sárcipoií
a Gummi és Bőriparban

Mikulás és karácsonyi vásár

Kifutófiu

Karácsonyi
maradékvásár!

Különféle bútorok,
kályhák eladók
Nagy öröm lesz a házban
ha Mikulásra Glücknél

KATONA

Uri m a g á n h á z a k

Békebeli porosz és hazai szenek
és száraz import fát

MIKULASRA

Mikulásra

Párisi Nagy Áruházban

Első Szegedi Cukorkagyárban

Belvárosi M és imMM I-T.
Betétek

Ifjúsági, Mese és Szépirodalmi könyveket
Hungária

Antiquarium

Bollhyány-utca 2. szám.

1
9

Hitelek
kereskedők i s magánosok részér*. 30

NYOMTATVÁNYOK

Délmagyarország Hirlap-és
Nyomdavállalat R.-T. könyvnyomdájában
Szeged, Petőfi Sándor-sugárut I. s z á m .
Telefon 16—34.

1
Englánder József

^ T ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ a T e T k ö z ö n s e g szíves ügyeimét arra, hogy tta/za-utca 2. szam alatt ékszer és óra raktárt nyitottam.
N-gy választékban kaphatók mindenrpjhl
_nemü brilliáns tárgyak, any és ezüst áruk, schafhausen, eterna és doxa órák. Kérem sziye^párt|ogásu<at.^Levé|Wvásra házhoz megyek.
Tisztelettel
G
r
t
i
n
b
a u m I z i d o r , ékszerkereskedő.
Tört aranyat és hrilliánst a legmagasabb árban veszek.

VOtn

Jön a Mikulás!

Gyernukek öröme, a Mikulás minden kivitelben és
árban, cukorkák, csokoládéb mbonok, karamella,
dió, mogyoró, füge és minden, ami a kxsinyeknek kedves, a legdúsabb választékban kapható

g y ü m ö l c s - , csemege- és c u k o r k a ü z l e t é b e n ,
Klauzál-tér 3. sz.

