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Szeged, 1924 december 6, SZOMBAT.
a mai kor, hogy elfeledjük legszentebb kötelességeinket és hálátlanul forduljunk el attól, aki
szive aranyával és lelke gyémántjával örökre
megajándékozott és boldogított
bennünket.
Tömörkény emlékének mindig élnie és szellemének mindig tündökölnie kell ebben a városban, mert nem lehetünk olyan szegények és
olyan szomorúak, hogy sz ö gazdagságira és
vigasztalására ne emlékezzünk!
Tömörkény neve jelenti ma nekünk szegediek- 1
nek azt a boldog, boszorkányos szigetet, ahová
mindnyájan, párt, felekezet, osztály és egyéb

281-ik szám.

különbség nélkül nyugodtan és bizton meneküihe ünk a valódi magyarság, az igaz művészet, a szépség és a jóság verőfényes és békés*
séges televényére. Itt nincs harc, villongás,
meghasonlás, összeomlás, gyűlölség és álnokság, ez igazán és egészen a klasszikus boldogok
szigete, ahol mindig megta áljuk azt a magyar
világot és életet, amely háborúk és forradalmak
után az örökkévalóság hitét ébreszti és ápolja
bennünk, azt az érzést, hogy amely népnek
ilyen szószólói éi szerelmesei vannak, az megérdemli a föltdmaddst is az örik életeit

A politika ingoványából és hínárjából jól
esik lelkünknek napos tájakra tekin'eni, amelyeket az ö szeme födözölt fól számunkra és gerendás szobákba néini, amelyekben az ö íelke
mosolyog, könnyes derűivel, tiszta nyugt lommal.
Az ő költészetének aranyfürdőjében újra megedződik fáradt és fátult szellemünk, hiszen
Tömörkény István neve és művészete a bfkés
és boldog Magyarország emlékét és reményét
idézi ét igézi föl nekünk, akik egy háborgó és
csonka ország szomorúságában es nyomorúságában várjuk a szebb tavaszt, amelynek fuvallata ismét megduzzasztja a magyar vitorlákat
és kizsenditi a m-gyar jegenyéke'. Nincsen kedvesebb és terméke, yebb menekülés lordon és
A szanálást bizottság ülése.
fagyos nap|aink e'ö, mint az ö mosolygó és
Budopest, decemter 5. A szanálási bizottság lenti, hogy az eddigi kedvezményeket ugy a
ragyogó Íráséinak világába.Elővesszük a könyveit,
Hoyos Miksa grlf elnöklete alatt ülést tartott, tisztviselők, mint családtagjai részere a jövőben
melyekben töretlenül és maradandóan él a régi
szegedi éle', a ré< i magyar élet, az az ország, amelyen a kormárynak a Máv. üzletvitelinek is teljes egészében fenntartja. A nyugdijterhet
szcbályozása tárgyában kiadott rendeletterveze- ezidőszerint csökkenteni nem lehet. A helyiamely a mienk volt és amelyet fiainak oktalantit tárgyaltck. A rendelettervezetet Temesváry érdekű vasutak kérdésével a legközelebbi jövősága és pártos8á(a veszejt ma napról- nipra.
Imre elősdó ismertette. A terv szerint a Máv. ben a Máv. újjászervezése után foglalkozik.
Mi, akik egy redakcióbin rovogattuk vele a továbbra is önálló kereskedelmi vállalat gyanánt
Ugyanekkor feszi vi7sgálat tárgyává a Délivasut
belüket, robotoltunk a napi igában, akik egy
fzerepel „M. kir. államvasutak" név alatt, a állami kezelésbe vételét is. A tarifák emelését
fehér asztal melieu próbáifuk feledni a napi
tulajdonos továbbra is az állam marad.
egyelőre, különösen a személyforgalomban, nem
gondokai, darvtdozva a magyar jövendötöl,
Az előadói részletes ismertetés után Walkó tervezi.
még mindig élénk emlékezetünkben és meleg
Lajos kereskedelemügyi miniszter szólalt fel és
A miniszter megnyugfató kijelentései után a
szeretelünkben hordozzuk sz ö drága, jóságOB
kifej'etfe,
hogy
a
javaslat
célja
a
Máv.
admibizottság
a jelentést tudomásul vette.
és bölcs képét, amelyet az idők múlása nem
lud elbalaváryitani, mi több, egyre színesebben nisztrációjának mozgékonyabbá titele, ugy hogy
Rupert Bethlen gróf beszédéről.
és kedvesebben tündöklik emlékezetünkben. a Máv. igazgatóságának nagyobb önállóságot
(Budapesti
tudósítónk telefonjelentise.) Rupert
biztosit.
A
kormány
az
államvasutak
legfőbb
Még visszhangornak tempós léptei a szegedi
Rezső
ma
este
nyilatkozott Bethlen beszédéről.
irányítását
azonban
nem
adja
ki
a
kéziből.
A
Tisza partján, az u cában, amelyet immár az ő
Az
a
fenyegetés,
mond/a Rupert, amely Bethlenkereskedelmi
miniszter
feladata,
hogy
az
államdicsőséges nevéről kereszteltek el, még halljuk
vasút üzletvitelében a közirdekek érvényesítési- nek mai beszédéből kilátszik, megdöbbentő.
csöndes és stelid szavainak magyar gordonkaről gondoskodjék. Ezen tul terjedőleg azonban Ilyen beszédet nem lett volna szabad elmonbúgását, még látjuk a magyar tájakat és arconem avatkozik be a vasút üzeminek igazgatá- dania. Csodálatos, hogy a miniszterelnök ur
kat szeretettel és ragaszkodással simogató tekinsába. Egyidejűleg életbe kivánják léptetni az folyton forradalomtól tart, pedig ettől nem kell
tetét, de ba már mindnyájan elkövetkezünk
államvi
suták igazgatóságának ügyrendi szabály- félnie. Foglalkozott még a miniiztereluök, folymajd erről a földről, amelyből vételiünk, az ő
zatát
is,
amelyben az cdmlnisztrdctó gyorsítása tatta Rupert, a mi hnzafiságunkkal is. Beszéemléke és nagysága még mindig megmarad és
tovább éli el nem mulandó életét és munkája tekintetiben szükséges szempontok érvénye- dének erre a részére csak azt mondhatom,
' bogy mi igenis hazafiak vagyunk ős bazafisátovább hat, vigaszfal és gyönyörködtet, tanít és sülnek.
|
gunk felett felesleges, hogy egy erdélyi gróf
Több
hozzászólás
után
az
elhangzott
kérdénevel eljövendő nemzedékeket, akik Tömörkény
István írásaiból ismerik meg és szeretik meg sekre Walkó Lajos kereskedelmi miniszter kije- £ bírálatot mondjon.
újra és újra a magyar földmives szegénységet, N M M W M M M Í M ^ ^
a régi világot, Etalt, Valért, Apollót, Veront,
Halt űr Förgeteg Jánost, Vadlövöt és Tandarit,
egy egész külön világot, amely az ő napfényes
lelkében és mezei virágos szivében pompázott.
A miniszterelnök nagy beszéde.
Egyszerű pompa az övé, semmi cifraság,
Budapest, december 5. A nemzetgyűlés mai fegyelem érvényesülhessen a parlamentben*
semmi furcsaság nincsen benne, a görög ülését fél 12 órakor nyitotta meg Scitovszky Nem mondja azt, hogy csak nálunk fordulHomérosz és a provencei Mistrál látták csak Béla elnök.
tak elő olyan jelenelek, mint, amelyek a legilyen tökéletes tisztaságban a földi dolgokat és
A házszabályrevizió s javaslat általános vitá- utóbb itt lejátszódtak, de szükségesnek tartja,
népeket, de éppen ezért minden korok és körök jában Lukács György szólalt fel elsőnek. hogy a parlamentbe bevonuljon az egymást
divatján és szeszélyén tul megmarad és meg- A javas'at vitájánál e hangzott ellenzéki beszé- megbecsülés szelleme. A javaslatot helyesnek
szépül ez a klasszikus egyszerűség és igazság, dekre reflektál elsősorban és foglalkozik Apponyi tartja és ezért azt elfogadja.
ez a puritán látása az örök emberinek, amely Albert gróf beszédével, aki az ellenzékkel való
Farkas Tibor: Meg kell kísérelni, hogy a
Tömörkénynél az örök magyart jelenti.
megegyezést sürgette. Teljrsen osztozik Apponyi parlamentben fegyelmezéssel mérsékeljék a
Csak örömmel kell fogadni minden jószán- néze'ében, mert a mai helyzet hátrányos ugy durva hangot. Ennek a kívánságnak kétségteledéku törekvést és mozgalmat, amely azt célozza, az ellenzékre, mist a többségi párlra nézve. Az nül van jogosultsága. Elfelejtik azonban, hogy
hogy Szeged és Magyarország nagy fiának és ellenzék, amikor távol tartja magát a Ház ülései- olyan házszabályt akarnak Ciinálni, amely a
írójának emléket emeljen, amely a Tömörkény- től, kötelességmulasztást követ el. Nem előnyös külföldi parlamentnek felel meg. Nekünk nem
kultusz mécsesének lángját szitja ebben a a helyzet a többségi pártra nézve sem, mert az szabad lemintáznunk olyan házszabályokat, a
városban, amelynek ő mindig tisztelt és szeretett ellenzék néikül hozott határozatok mindig magu- melyek olyan országban érvényesek, ahol van
nagysága leszen 1 Moit egy asztaltársaság, fiatal kon viselik az egyoldalúság bélyegét. Ezen je- egy második kamara is és ahol rendezve van
írókból, művészekből, lelkes irodalombarátokból lenség a parlamentre súlyos válságot jelent, az államfő kérdése. Nem kiván junktimot a házösszeverődve, buzgólkodik azon, hogy Tömör- amelyet orvosolni kell. Reméli, hogy a párluk szabályrevizió és az általános titkos választójog
kénynek méltó emléket állithassanak a szegedi között fennálló differenciák meg fognak szűnni. között. Inkább a második kamara létesi'ésével
temeiöben. A nemes város bizonyára nem fog Bethlen István gróf kijelentette, hogy az el- hozza összefüggésbe a választójog kiterjesztését.
sokáig késni, hogy ennek a halhatatlan író- lenzék részéről jövő bárminemű jóhiszemű kez- A nemzetgyűlés meddőségéért a felelősség elsőművészének szobrát fölemelje Szeged főhelyén, deményezést honorálni hajlandó. Megkell álla- sorban a kormányt terheli. A javaslatot nem
bár ez a mozgalom egy kissé lassan halad a pítania, hogy a pénteki üRs viharos eseményei fog*dja el.
cél felé, holott Tömörkény jelent annyit nekünk, elfltt a szociáldemokraták igen magas színvoÖstör József a javaslatot elfogadja.
mint bármelyik helyi nagyság, akinek emlékével nalú, objektív vitában vettek részt. Nem lehet
Az ól-ellenzékiség.
inkább sietlek a torony alatt. Ez nem akar azt mondani, hogy ez a párt előre megfontolt
szándékkal készítette volna elő a péntek délmegrovás lenni, csak jóakaró figyelmeztetés.
Csik József: Tiltakozik az álellenzékiség
A napi politika ma annyira elfoglalja az elméket utáni eseményeket. A kezdeményezés nem a vádj> ellen.
— Nem azonosilhaíjuk magunkat — mondja
és lelkeket, a napok gondja és nyomora, korunk szocialisták részéről indult ki, hanem azon kép- 1
— a távollevő ellenzékkel, de ez nem zárj* ki
szenvedése és keserűsége bizony igen-igen viselőtől, aki azon hamis levelet a Ház elé hozta.
elfordítja tekinfelünket és érdeklődésünket a Azután foglalkozik Rassay beszédével, majd f azt, hogy ne csak tulszlgorunak, de egyenesen
szép és nagy jelenségek'ől, de azért nem lehet a javaslat bírálatává tér át. A javaslat nem ki- j igazságtalannak találjuk az Ítéletet, amely egy
olyan áldatlan a magyar élet és olyan átkozott ván egyebet, mint hogy a legminimálisabb ön- ' sereg képviselőt 10—25 napra terjedő kizárás-

Az államvasutak üzletvitelének szabályozása.

Befejezték a házszabályrevizió általános vitáját.
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sal büntet. Az aj házszabály nem szájkosár,
hanem egyenesen guillotine lesz. Kéri a kormányt, hogy a távollevő ellenzéket is vonja be
a tanácskozásokba és engedjen az eddigi merev kormányzati rendszerből. A javaslatot nem
fogadja el. Miután szólásra senki sem jelentkezik, Scitovszky Béla elnök a vitát bezárja.

működése lehetetlenné válik s következményei
lesznek azok a botlások és ugrások a nemzet
életében, amelynek már a múltban is szemtanúi voltunk.
— Ha most azt keressük, hogy ezzel a mértékkel mérve a magyar parlament jelenlegi működése megfelel-e azoknak a követelményeknek,
amelyek felállíttatnak, sajnálattal kell megállapítanunk azt, hogy a magyar parlament működése ezeknek az objektív követelményeknek
egyáltalában nem felel meg.
— Az általunk eddig érvényben tartott
házszabályok nem biztosítják a vita komoly
voltát, hogy a vita azon közérdekű keretek
között maradjon, amelyeket megjelöltem, hogy
a szólásszabadság valóban alkotmányblztositék legyen, hanem azt okozzák, hogy a
szólásszabadság alkotmáyrombolds felé vezet.

A miniszterelnök beszéde.
Bethlen István gróf miniszterelnök: Mikor a
szőnyegen fekvő kérdéshez hozzászólok, lehetőleg kerülni kivánom a vitát azokkal a kérdésekkel, vagy eseményekkel szemben, melyek a
parlamentben a legutóbbi időkben előfordultak.
Nem kívánok foglalkozni a mai helyzettel és
annak következményeivel, sem pedig azzal a
kérdéssel, bogy az a magatartás, amelyet az
ellenzék tanúsított, helyes volt-e, vagy sem. En
szigorúan a tárgyhoz kivánok szólni.
T ö m e g p s z i c h ó z i s a z ülésteremben.
— A modern parlamenti alkotmányoknak
alapvető tétele az, hogy a szuverénitás tulajdo— Mindnyájan megállapítjuk, hogy Itt a tenosa a nemtet, amely a maga akaratát népkép- remben tömeg-pszichózis uralkodik. Elveszett a
viselet utján házszabályok alkotta teremben magyar parlament vitáiból az erkölcsi alap. a
gyitkorolja. Miután ex az alaptétel, rögtön i..eg
rpolitikai erkölcs veszett ki etekből a vitákból.
jelölhetjük a pailameoti munkának azt a fő- i Olyan a helyzet, mintha állandó obstrukció folyt
részét, amely magából a fogaloa megha ározá- • v0laa.
sából következik éi ez a főrész a határozat— Elismerem, hogy abnormis helyzet az,
hozatal.
hogy évek óta nem tárgyalhatta a költségvetést
— Et a szuverénitás főrésze és ez a síuve- a nemzetgyűlés, abnormis helyzet, hogy a szaréniíás érvényesítése. A nemzet a maga akara- badságjogok terén a kivételes hatalom gyakortával megindítja a többi alkotmányos faktorok, lása még mindig nem szűnt meg teljesen, vaa végrehajtó hatalom, a közigazgatás, a bírás- lamint abnormis az ts, hogy a választójog renkodás és a többi munkáját. Ehhsz természetesen delettel van szabályozva. Nsm méltányos azonhozzájárul *z akcesszórius működés, amely nem ban mind ezt a kormány akaratára visszavea fogalom meghetátozásból magából folyik, ha- zetni. A kormány azonban a maga védelmére
nem történelmi tapasztalatok alapján fejlődött jogosan hivatkozhat azokra a közállapotokra,
ki. Ez az akcesszórius működés, a vita, amely amelyekben az utóbbi időkben voltunk és vaazért van, mert a vita, a szólásszabadság ga- gyunk ma ir.
rancia »rra nézve, hogy a határozatok helyesen
hozatnak meg.
A v á l a s z t ó j o g és a h á z s z a b á l y r e v i z i ó .
— Ez tehát nem magából a fogalom megEzután a választójogról beszél.
határozásából következik. Nyilvánvaló következ— A titkosság elvi kérdés. Semmiféle preszménye ennek, hogy elképzelhető olyan parlament, amely csakis kizárólag határozatokat hoz sztót nem gyakorolok és nem kivánok e tekinés ebből a szempontból hivatásának megfelel, tetben gyakorolni. A választójog és a bátde nem lehet elképzelni olyan parlamentet, amely /«"öályrevizió között mint helyesen jegyették
e
csak szónokai és határozatokat nem hoz. Aszó«y e 8 képvisalök, bizonyos junktim tan,
lásszabadság alkotmányos biztosíték is, dec?ak ! de csakis abban az értelemben van junktim,
annyiban és akkor felel meg a fogalom meg- jj ahogyan azt Apponyi Albert kifejtette. Mentől
határozásának és csak akkor jelent alkotmány- i szélesebb alapokon nyugszik a válssztójog,
biztosítékot, ha biztositja, hogy a vita a köz- 5 annál inkább kell, hogy rések ne mutatkozzaérdeknek is az ország szempontjainak meg- ' nak a törvényhozás testületében.
— A klotür az, amely a legnagyobb kontrofelel.
I
werziát
kelti. Vannak, akik elVi ellenségei a
A vita m e g s z e r v e z é s e .
klotűrnek és vsnnak olyanok, akik azt akarják,
— Ebben a tekintetben a vita megszervezé- hogy a klotür csak bizonyos javaslatokra, társénél bárom főszempontnak kell irányadónak
lenoie. Az első a szólásszabadságnak általában
való biztosítása. A második szempont a szólásszabadság egyenlőségének biztosítása. A harmadik szempont az, hogy szólásszabadság korSzeged, december 5. (Saját tudósítónktól.)
tatait ugy kell felállítani, hogy a nemzeti érdek Megírta már a Szeged, hogy a hónap középső
itt ne veszélyeztessék és a közérdek feltétlenül szerdájára kitűzött közgyűlés tárgysorozatán ismét
blztoslttassék.
szerepel a gázgyár ügye, amennyiben a tanács
Három kérdós. be fogja jelenteni, hogy javaslatát a januári köz— Itt három kérdést kell eldönteni. Először: gyűlés elé terjeszti, mert az idő rövidsége miatt
nem készíthette kellőképen elő. A novemberi köza pulamentben
"
arra utasította a tanácsot, hogy
gyQ,és
u g y a nis
ható, amit akár büntetőjog, akár ársadalm
£[ vja
^ j o g ü g y i bizottságot és attól kérj™
illem Szempontjából bárhol máshol ts el lehet \ jaVaSlatot, vájjon érdemes e folytatni a szünetelmondant. A parlament nem lehet azilum arra, tetett megváltási pört, vagy ajánlatosabb, ha a
hogy a büntetőjoggal, vagy társadalmi illemmel város a pört megszünteti és ugy várja be az inelérkezését, ami tizenszemben
emoen atto
álló beszédek
oeszeaen eimonanawn
elmondhatók legyeutK.
legyenek.
j gyenes átháramlás
amaramias idejének
íuejenes eierKezesei,
uzen— A másik kérdés, hogy valóban közcélt f egy év múlva, 1935 december utolsó napján köszolgál-e a vita és nem privát, egyéni, vagy | vetkezik be Mivel azonban a polgármester bizo-- a harmadik
— kor
• 1 I nyos kérdéseket óhajt előbb tisztázni, a jogügyi
kizárólag
pártcélokat?- Végül
bizottságot még nem hivatta össze, tehát a decemlátozás, amelyet fel kell Állítani, az, hogy a vita beri közgyűlésen a tanács nem állhat elő konkrét
olyan keretekben mozogjon, amely a közérdek- , javaslattal.
nek megfelel. Az a propaganda, amely a parlaA város közönsége szempontjából ez a kérdés
mentben saját nézete mellett nem szállhat síkra, ma a legaktuálisabb közigazgatási probléma. Misikraszáll a parlament falain kívül. Terméaze- vel a polgármester a bizottsági tárgyaláson és a
tes következménye ennek, hogy itt a parlament- közgyűlésen Is nyiltan kijelentette, hogy az egyben helytelen határozatok hozatnak Kormány- hangú ellenvélemény dacára sem változott meg
önkény következhet be és ennek folyománya, eredeti álláspontja és még mindig a békés kihogy olyan bonyolult helyzet áll elö, amely a egyezést tartja egyedül célravezető megoldásnak,
szükségesnek tartottuk, hogy felkérjük álláspontja
nemzetet forradalom felé vezeti.
— Az az állapot, amely az által áll elö, hogy kifejtésére és indokolására. A polgármester kérdéseinkre a következőket mondotta:
a vitában a közérdekű korlátokat leromboljuk,
— Álláspontom véglegesen még nem alakult ki,
hasonló bajokat jelent a nemzet számára, mert
éppen ezért tartom szükségesnek, hogy meghalla parlament pódiummá válik, amely a viták
elfajulása során
r odavezet, hogy folytonos
T
vIzgar
lom vesz erőt a közönségen^
közönségen. A parlament hor- j p ~ n t o m > h a n e t n a z h o g y mi | yen álláspontra hedóvá válik, amelyről demagóg jelszavakat» dob„ , íyezkedik a tanács, illetve a közgyűlés.
nak a közönség körébe nap-nsp után, egy— A jogügyi bizottságnak három megoldás köoldalúvá válik a par áment működése. Ennek zött kell választania: A megváltási pör folytatása,
másik következményt, hogy kisebbségi terror a háramlási idő bevárására és a kiegyezés között.
fejlődik ki. Ennek megint az a következménye, Éppen ezért fontos, hogy a jogügyi bizottság meghogy az alkotmányos faktorok egészsiges együtt- ismerje a súlyos kérdés minden oldalát, tudnia
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gyalásokra legyen alkalmazható. En azokkal
szemben, akik elvileg ellenzik a klotürt, csak
arra mutatok rá, hogy a klotür az egész világon be van vezetve, Magyarország az utolsó,
ahol a klotirrel mig most tárgyalnak.
— Apponyi azt mondja, hogy addig nem
lehet klotűrj am'g lehetősége van annak, hogy
itt nemzetellenes pártok alakulhatnak. Lehetetlennek tartom — mondfa Bethlen —, hogy itt
ilyen pártok alakulhassanak.
— Egyes pártok a választójog is a házszabályok között junktlmot látnak. Igenis junktlmot látok in is a titkosság is bizonyos pírt*
alakulások kötött. Hogy ha ezek a pártok tudnak és fognak nyilt és őszinte garanciát adni,
hogy ebben az országbin forradalmi helyzetet
nem fognak teremteni, hogy nem nemzetellenes
politikát fognak követni, akkor elérkezhetik az
idő, de aduig azt a junktimot nekem biztositant kell, amely ezt a nemzetet a felforgatásoktól megóvja. A kormánypárton zajosan tüntetnek a ministterelnök mellett.
Az elnök az idő előrehaladottság íra való tekintettel a vitát megszakítja.
A rétsági mandátum.
Herczeg Béla az igazoló állandó bizottság
jelentését terjeszti be, amely szerint Malasics
Qéza mandátumát végleg igazo va tekinti. Majd
a rétsági kerülettel kapcsolatos jelentést teszi
meg az előadó. A bizottság megállapította, hogy
ezidőszerint semmiféle tételes jogszabály nincs,
amelynek alapján a kerület képviselöküldési
joga felfüggeszthető lenne. Javasolja ezért
a bízót ság, hogy a nemzetgyűlés a további
eljárást
ebben
a tekintetben
mellőzze.
Szükségesnek tartja azonban a bizottság a
kormány figyelmét felhívni arra, hogy gondoskodjék tőrvényjavaslat formájában olyan rendelkezésekről, amelyek eiután lehetővé teszik,
hogy hasonló esetben az igazolási állandó bizottság a kerületek követküldési jogának felfüggesztésével foglalkozhassék és azt megfelelő
jogszabály alapján elrendelhesse.
A nemzetgyűlés elfogadta az előterjesztést.
Farkas Tibor szerint házszsbálysértés történt, mert az elnök elmulasztotta az utolsó
félórában figyelmeztetni a miniszterelnököt,
tiogy fejezze be beszédét. A miniszterelnök ad
oculos demonstrálta, hogy záros határidőre nem
lehet befejezni beszidet.
Scitovszky Béla elnök megállapítja, hogy házsiabályaértés nem történt.
Az elnök ezután napirendi indítványt tesz,
amelyet a Ház egyhangúlag el is fogadott. Az
ülés két óra busz perckor végződött.

A polgármester a gázgyári
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kell, hogy megközelítőleg mekkora az az összeg,
amelyet a biróság a pör folytatása esetén megváltásként megállapíthat. Ezt pedig csak ugy tudhatja meg, ha a gázgyár központi igazgatóságának hozzájárulásával a kiküldendő szakértő bizottság átvizsgálja a gázgyár hönyveit és pontosan megállapítja, hogy a könyvek szerint még
mekkora a világítási üzem amortizálatlan beruházásának az értéke. A szerződés értelmében ezt az
összeget kell megváltásként fizetnie a városnak.
A tanács már átirt ebben az ügyben a központi
igazgatósághoz, de választ még nem kapott. Az
amortizálatlan beruházás nagyságára a legutóbbi
választott bírósági döntés indokolásából is lehet
következtetni. A választott biróság ugyanis a gázmüvek beruházásának amortizálására egy százalékot, évi 504 millió koronát engedélyezett,
ami azt jelenti, hogy a gázmüvek amortizálatlan
beruházásának az értéke több, mint ötvenmilliárd
korona.
A polgármester nyilatkozatához csupán annyit
füzünk hozzá, hogy a gázgyár igazgatósága már
bebizonyította lehetetlen egyezkedési ajánlatával,
hogy az idő húzásán kivül más célja nincs. Egyezkedési ajánlata ezért találkozott a város egész közönségének egyhangú visszautasításával.

Eredeti Borsalinó kalapok
kizárólag

Flscher és Pártos

42

cégnél Kárász-utca 1. sz. alatt kaphatók.

N O I

K A L A P

legújabb modellokat m o s t o l c i ö n

Szatmárinál

váiárolhol

KOlcsey-utca

v>.

Kabát, M t i l y l virágok, Stonez-glrlandok nagy választékban.

1924 december 6

«

SZEQED

grádi Tisza hídhoz. A hid előtt kétszáz méterrel a kocsival megálltak, Kálmán Pál leszállt a
Budapest, december 5. A mai nap szenzációt egész csomó levelet ne küldött volna, dr. Kiszely kocsiról és a nyolcas számú kilométert jelző 15
jelent a bombapörben, amennyiben jelentkezett a is küldött be egy levelet, amelyet nekem irt. Foly- kiló sulyu követ kiásta. A hídnál a hurok végére
pör legtitokzatosabb tanuja, Kiss Ferenc és olyan ton fenyegetődzött, általában olyan tónusban rákötötte ezt a súlyos követ, hogy ne dobja fel
részleteket mondott el, amelyek nemcsak a nagy- irt; mintha én a rendőrség fizetett embere lettem a holttestet a víz és a hid közepén
hatalmas
közönséget, hanem a bíróságot is érdekli. Kiss volna. Hogy nem az voltam és hogy soha sem lendülettel beledobták a megáradt Tiszába.
Ferenc mondta el a vádlottak közül először rész- kaptam a rendőrségtől semmit, nagyon jól tudja
A holttestre tiz nap múlva akadtak rá a gátletesen, hogy milyen társaság volt az, amely a dr. Vasek Ernő, aki annak idején lakótársam
őrök,
amikor a Tisza már valamennyire leapadt.
Valéria kávéházban szokott összejönni. Mikor azon- volt és az ő szívességéből nem haltam éhen, mert
ban legnagyobb szüksége lett volna a bíróságnak nem tudtam megenni a fogházi kosztot. Közben Kálmán Vendel holttestét Szentes alatt találták
Kiss Ferencre, egyszerre csak eltűnt és lehetetlen szüleim elő tudták teremteni a pénzt és igy nem meg, amint egy fűzfában fönt akadt.
volt nyomára akadni. Védője, dr. Vajda Béla ügy- volt szükségem Márffy pénzére, amelyen meg
Kálmán Pál elsőrendű vádlott kihallgatása
véd az egész tárgyalás alatt nem szólalt fel, de akart engem venni. Most pedig leirom, hol van- következett ezután. Csöndes, de határozott szategnap délben vádlottjától kapott egy levelet, ame- nak még elrejtett levelek a fogházban. Lehet, vakkal adja elő, hogy apjibal'át, meg egy széket
lyet beadvány kíséretében nyomban eljuttatott hogy Chriaszti levele is ott van még. A cella ragad itt, hogy őket megüsse. Ök nem vonszolták
Langer tanácselnökhöz. A levél a következőképen ajtaja mögött van egy mélyedés a falban, ahol be a kamrába apjukat, hanem ő szaladt oda,
edényeket szoktak tartani, ott kell a leveleknek
hangzik:
hogy fejszét keressen, önvédelemben határozták
Igen tisztelt Ügyvéd ur! Kérem alábbi soraimat lenni. Hogy miképen lettek ezek elküldve, nem
el,
hogy kötéllel megkötik. Nem ők fojtották
a bíróság tudomasára hozni és az újságok utján adhatok felvilágosítást, mert nem akarok az ema nyilvánosság előtt is ismertetni. A bombaügyek- bereknek kellemetlenséget okozni, akik nekem ak- meg apjukat, hanem az addig rángatódzott a
kel kapcsolatban bizonyítani akarom azt, hogy kor szívességet teltek. Ugyanígy tartotta fenn kamrában, mig a hurok teljesen rácsavarodott
nem vagyok az, akinek a tárgyalás során Márffy Márffy Vargaval és másokkal is az érintkezést és nyakára. Ezt ő csak hajnalban Iátt?, hogy apja
és társai feltüntettek, ahol Márffy szemtelenül és igy nemcsak, hogy mindegyik tudta, hogy a tár- meghalt, ekkor határozták el, hogy kiviszik a
arcátlanul magas állású férfiakat akart ebbe az gyaláson mit kell válaszolnia, hanem a kérdése- Tiszához. Útközben lova megbotlott egy kiloügybe belekeverni és ugyanígy akart engem is kei is tudták. Elfogató parancsot nera szükséges méterkőben é3 ekkor támadt az a gondolata,
lehetetlenné tenni. Ez év juniusában levelet irt kiadatni ellenem, mert az itélet után pár nap hogy rá kellene azt a holttestre kötni.
hozzám dr. Kiszely, amelyben felszólított, hogy múlva otthon vagyok és jelentkezem. Kérem az
Kálmán László, a másik testvér előadta, hogy
saját érdekemben keressem fel őt. Lelkemre akart ügyvéd urat, járjon el továbbra is ügyemben és
beszélni, hogy vonjak vissza mindent, mert mint ha egy kicsit más viszonyok lesznek, tudni fogom ő csak apja kezét fogta, nehogy a fejszével fevádlottnak, nekem is érdekem, hogy szabaduljak. mi a kötelességem. Maradok az ügyvéd ur tiszte- léjük sújtson. Eközben vette elő a kötelet a
Ezután azt mondta, ha nem ugy beszélek, amint lője, Kiss Ferenc. Kérem az ügyvéd urat, tartóz- bátyja. Ő nem segített bátyjinak a vizbedobáskell, ők is ellenem fordulnak és rövidesen oda- kodási helyem titokban tartására, mert hogy azt nál. Elment a hidról, nem is nézte.
kerülök, ahonnan jöttem. Márffy állandóan érint- i nem hagyom el, arra okom van, mert tudom,
Az elnök ezután a boncjegyzőkönyvet ismerkezett a kinlévőkkel, nem voit olyan hét, hogy J mire képesek Márffy és társai.
teti. Mikor megtalálták a hullát, már teljesen
j rothadásban volt. A szemüregek üresek, a fo| gak hiányoznak. Dr. Ács orvosazakértő kihall;
gatása következik, aki kijelenti, h;gy a halált
valószínűleg fulladás okozta.
Ujabb v á d a k a vezérigazgató ellen.
Dr. Engel Imre védő kérdéseivel azt igyekBudapest, december 5. (Saját tudósítónk tele- együttesen tett feljelentést. Ujabb feljelentés még szik bizonyítani, hogy a fulladást az öreg erőlfonjelentése.) A fővárosi sajtó terjedelmesen fog- — csalás büntette miatt — Szász Jánosé. Az ködése okozta.
lalkozik azzal a nagyarányú fizetésképtelenségi utóbbi feljelentés szerint Molnár 20 vagon tengerit
A he ysíini jegyzőkönyv után az elmeorvosi
üggyel, amely a gabonapiac egyik legújabb és adott el és arra 300 millió előleget vett fel. Megvéleményt
olvassák fel. Mindkét vádlott éplegnagyobb vállalatánál, a Budapesti Általános jelent Szásznál Kanitapi János, a székesfővárosi
elméjű.
Az
első
tanú Husztriczky Ferenc deGabonakereskedelmi Rt.- nál merült fel és ami az hizlalda egyik igazgatója és felmutatta neki a
egész piacot rendkívül nyugtalanítja. Az ügyből 300 mliliós nyugtát, amely a 20 vagon átvételére tektív, aki arról tesz vallomás', hogy bogyati
kifolyólag csütörtökön este a rendőrség elrendelte is feljogosítja. A nyugtán Schwáb János aláírása találták meg a hullát. Majd elmond)*, hogy a
fiuk először tagadtak és csak akkor ismerték
a vállalat vezérigazgatójának, Molnár Sámuelnek szerepel.
lakásán való őrizetbevételét. Az első följelentést a
Molnár Sámuel délutáni kihallgatásán, amely be tettüket, amikor édesanyjuk odament hozHoldingus-Bank igazgatósága tette meg. A följeleneste
hét óráig tartott, mindenről részletes vallo- zájuk.
tés szerint a B. Á. G. Rt. megalakulásakor ügyDélután három órakor folytatták a főtárgyavezető Molnár Sámuel lett, aki korlátlan ügyinté- mást tett. Ismételten kijelentette, hogy neki jogá- lás*. Kálmán Vendelné, a vádlott fiuk éd:sban
állott
Láng
Aladár
aláírását
használni.
Ennek
zésre kapott felhatalmazást. Rendkívül kedvező
mérleget terjesztett a részvénytársaság közgyűlése bizanyitására fel is mutatott egy kézi bélyegzőt. anyja zokogó hangon mondja el, hogy férje
elé. A mérleg elkészitésében ugyanis segítségére Elmondotta továbbá, hogy a Holdingus Részvény- éveken át mindig a legbrutilisabban bánt velük.
volt néhány főtisztviselő, akik a följelentés szerint társaság tudott az ő üzletéről és hogy azokat Mindig ütlegelte, verte őket. A gyilkosság
minden képzeletet felülmúló ügyességgel készttették együttesen beszélték meg. A Holdingus Részvény- napján, amikor fiai védelmére kelt, Kálmán
el a mérleget és azzal tévedésbe ejtették az igaz- társaság ezzel szemben azonban azt állitja, hogy Vendel fölkapott egy hatalmas vasdorongot és
gatóságot is s elleplezték a vállalat romlását okozó azokért az üzletekért, amit közösen beszéltek meg, ha gyorsan el nem menekül a házból, agyonüzleteket. Molnár Sámuel húsz-harminc vagonos vállalja a garanciát, de Molnár az ő tudtukon ki- verte volna.
tételekben nem létező búzát adottéi és ezekre az vül is kötött üzleteket. Molnár kihallgatását szomEngel védő: Bántotta magát máskor is ?
baton reggel kilenc órakor folytatják.
üzletekre milliárdos összegeket vett fel.
Kdlmánné: Kétszer áldott állapotban voltam,
A keddi feljelentések után ma ujabb feljelentéMolnár Sámuel ügyének intézésére Budapestre
sek érkeztek a főkapitányságra Molnár Sámuel érkezett öccse, Molnár Jenő, aki kijelentette, hogy amikor lelökött a földre és addig rugdalt a
ellen. Schwarcz Sámuel és Társa cég 70 milliót csak az esetben veszi fel az egyezkedési tárgya- csizmájával, mig el nem vetéltem . . . Valloadott át Molnárnak kosztra, aki az összegről mai lásokat, ha a feljelentők visszavonják feljelentései- mása végén ismét hevesen zokogni kezd.
Gajda András sógora a vádlottaknak. Ő is
napig sem tudott elszámolni, Kassander és Grün- ket. Minthogy azonban erre semminemű hajianglott 60 millió osztrák koronáért tett feljelentést. í dóságot nem mutattak, Molnár Jenő már vissza is tudja, begy mindenkit ütött apósa ok nélkül.
lános. Schwáb Gyula
Gvula és Lánczi Aladár ' utazott Bécsbe.
Schwáb János,
Neki a 10 éves Mariska leánya mondotta el,
•MMMWMMMMMMIMMWMMMIMIMWi
bogy történt valami a fiuk és az öreg között.
Különben többször hozzá menekültek Kálmánék, amikor az öreg verekedett.
Gajda Mariska 10 éves kisleány áil ezután
a bi'óaág elé. Csak az elnök hosszú unszoláSzeged, december 5. (Saját
tudósítónktól.)
Vild Károly e'nök a vádiratot ismerteti. A két I sára mondja el — amikor a vádlottakat kivezetik a teremből —, hogy akkor libát őrzött
Hét hónappal ezelőtt, május 17 én délutáa fiut az ügyészség felmenő ágbeli rokonon elkö
szinte elképzelhetetlen veszekedések és vereke- vetett szándékos embírölés bűntettével vádolja. és látta, bogy verekednek, h két fiu beiökte
dések után Kálmán Pál és Kálmán László A megfojtott Kálmán Vendel — mondja tovább apjukat a kamrába. Néhány perc múlva kiSzentesen megölték apjukat, majd másnap reg- a vádirat — ugy feleségével, mint gyermekei- jöttek az utcára a fiuk, bogy nem-e lál}a őket
gel kocsin kivitték a ssen es—csongrádi híd- vel állandó civódásban, sőt veszekedésben ál- valaki.
hoz, a holttest derekára egy tizenöt kilós követ lott. A sok veszekedésre azután László és Pál
Kálmán János tudja, hogy apja egyszer
kötöttek és ledobták a Tiszába. Ez az apa- elhatározták, hogy elköltöznek a szülői háztól
hasbaszurta leányát. Néhány tanúvallomás után
gyilkosság sokáig foglalkoztatta izgatott hangu- Ezért május 17-én délu'án arra kérték apjukat, í Tompa ügyész és a védő bizonyitás kiegéüzi
latban a szentesi nyilvánosságot, de ennek a hogy adja ki részüket a húsból és zsírból. A Ü tési indítványt tesznek, a biróság azonban tisza szinte egyedül álló bűnesetnek hullámai Sze- két tes vér már föl is ment a padlásra és le- tázoltnak látja a tényállást,
gedre is eljutottak. A két testvért azonnal letar- hozta a hust, hogy kimérjék. Erre a különben ] Dr. Tompa ügyész vádbeszédében hangtóztatták, mig pénteken a szegedi törvényszék is igen goromba és durva apa nekitámadt a súlyozna, hogy a vádlottak megszegték a tízVild-tanácsa megtartotta ebben az ügyben a fő- két fiúnak, formális dulakodás fejlődött k>, ugy parancsolat két törvényét: a Ne ölj"-i és a
lárgyalást.
hogy László ütéeére Kálmán Vendel átesett a „Tiszteld apádat és a n y á d a t . . S o r r a veszi
a bizonyítékokat, majd kijelenti, hogy a legSípadt arccal, szegényes ruhában áll a két kerítésen az udvarba.
szótalan testvér a biróság előtt. Nyugodtan,
A vádirat szerint ezután a két testvér a föl- nagyobb bünt követtek el: megölték apjukat.
egyenesen beszélnek, nem hallgatnak <il semmit. tápászkodott apjukat addig lökdösték, mig be
Dr. Engel a jogos vödelmet hangsúlyozza.
Tudják mit csináltak és igy kezdik vallomásu- nem szorították a siük kamrába. Az apa itt A halált az öreg okozta önmaga. Nem lehetett
kat:
elesett, Pál erre László segítségével kötéllel nkuk arra, hogy megöljék spjukat, hiszen 31,
— Bűnös vagyok . . .
megkö'ötte az öreg kezét, ugy hogy a kötél illetve 26 évig tűrtek és szenvedtek. Lászlót
A kis asztalon a bűnjelek állanak. Egy ha- Kálmán Vendel nyakán hurokká formálódott. mindenképen fel keil menteni, Pált pedig a
talmas kilométerjelző kö, amit a holttestre kö- Igy azután néhány perc múlva bekövetkezett gondatlanságból elkövetett embsrölés vétségétöztek, e^y nagy vasdnrong, amivel az apa fe- Kálmán Vendel halála.
ben iehet csak bűnösnek kimond mi. Majd
leségére támadt...
Kötelek és véres ingek. És
Az spát ekkor egészen hajiisii két óráig bent kijelenti, bogy tettüket erős felindulásban köa hallgatóság sorai tömöttek: apagy.lkosok ál- hagyták a kamrában. Két óra után a holttestet veilék el.
lanak a törvényszék előtt.
foltélék a koccira és elindultak a ~zentss—csonAz ügyész válaszában kijelenti, hogy arra

A szökevény Kiss Ferenc levele Márffyékról.

A BÁGER

fizetésképtelensége.

Nyolc, illetve hat évi fegyházra Ítélték
Kálmán Pált és Lászlót, akik megölték apjukat.
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volt gyanuj*, bogy a fiuk édesanyjuk
lelbujtásdra követték el tettüket. A gyermekeknek az
apával szemben nem lehet jogos védelmet
hangoztatni.
A törvényszék ezután Ítélethozatalra vonult
VÍISÍS. Vild elnOk rövid tanácskozás után hirdeti ki az Ítéletet. A törvényszék bűnösnek
mondotta ki a két testvért a felmenő
rokonon
erős felindulásban elkövetett szándékos emberölés bűntettében és ezért Kálmán Pált nyolc
évi, Lászlót hat évi frgyházra, mindkettőjüket
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előszobában és aztán lezárta az ajtót. Kossuthutcai lakásadói ismét megtagadták a kulcsok kiadását és így lakatoshoz kellett újólag fordulnom.
Az indokolás megállapítja, hogy sokat szen- Kapás Margit felszólításom ellenére sem vitette el
vedtek az apától, de még ha az rájuk támadt holmiját. Állítólag feljelentést tett ellenem magánis, a kötelet nem lett volna szabad a nyakára laksértésért. Nem biztos, hiszen az „Uj Nemzehurkolni. Ez okozta a halált. Sulyosbitó körül- dék" irja, de azért véletlenül igaz lehet. Állok
ménynek vette a törvényszék, bogy apjukat elébe. Magánlaksértést csak az követhet el, aki
idegen lakásba hatol be erőszakosan. Én a saját
ölték meg.
lakásomba hatoltam be, amely sohasem volt KaTompa ügyész megnyugodott a i Ítéletben, a pás Margit lakása. Kapás Margit ellenben elkövette a magánlaksértést akkor, amikor az én lavádlotiak felebbeztek.
kásomba hurcoltatta holmiját és azután személyes
szabadságom korlátozása érdekében kizárt a saját
lakásomból.
Az Uj Nemzedék förmedvényére még van valauii
i
észrevételem. A Szeged hasábjait egyetlen liberális
E g y l a k á s f o g l a l á s n e m a n n y i r a é r d e k e t , m i n t i n k á b b hiteles t ö r t é n e t e .
ügyvéd sem használta és nem is használhatta fel
Szeged, december 5. A Szegedi Uj Nemze- ügyi miniszteri biztosától. 1924. évi november hó soha ügyvédi célok kiforszirozására. Nem állitom,
dék pénteki siámábtn furcsa, de a Szegedi Uj 26-án. Dr. Temesváry Géza, ny. főispán, a szegedi de a cikk tendenciája azt a látszatot keltheti, hogy
a jogrendes irás nem jelent meg az ügyvédNemzeaék
hosábjain nem szokatlan hangú lakásügyek miniszteri biztosa."
A kormánybiztos döntését december másodikán, ellenfelem főszerkesztő édesapjának és az ÉME
közlemény jelent meg, amely durva arcula kora reggeli órákban kézbesítették a feleknek —
csapása minden jó ízlésnek, eltekintve attól, kivéve dr. Széchenyi Istvánt, aki a vétiv tanúsága szegedi alelnök-ügyvéd ellenfelemnek tudta és
beleegyezése nélkül. Ezzel nem az ügyvédek elhogy siiate hemzseg a hamis beállításoktól és szerint december harmadikán vette át. A kormány- járását kifogásolom, mert a jó ügyvédnek minden
a valótlanságoktól. Az uiságiró nem igen szo- biztosi döntés alapján azonnal kiváltottam a lakás- j törvényes eszközt fel kell használnia a rábízott
kott saját ügyével foglalkozni a nagy nyilvános- hivatalban a lakásigazolványomat, amely feljogosí- ügy érdekében — ha az eszköz hagyja magát
ság előtt, de most ugy érzem, hogy meg kel) tott arra, hogy a lakást még ugyanaznap elfoglal- használni. Az Uj Nemzedék hagyta. Igy kívánta a
szegnem ezt a szabályszerű szokást éa exen a hassam. Jogommal éltem is, sőt azt sem tagadom, saját, külön jó ízlése.
helyen is sjót kell emelnem pro domo, annál hogy óvatosságból siettem, mert — nem tudtam
Magyar László.
is inkább, mert a kérdéses cikk nem Magyar ugyan, de sejtettem, hogy az ellenigénylők a népjóléti miniszterig viszik el az ügyet és igy „birtoLászlónak, hanem a Szeged munkatársának a kon belül" óhajtottam bevárni a miniszter intézkelakásüRVét pertraktálta.
déseit. A lakás elfoglalására maga a lakásrendelet
Lakásfoglalásom rövid és hiteles története a kö- is feljogosít, mert végrehajtási utasításában hatávetkező: Körülbelül két hónap előtt tudomásomra rozottan kimondja, hogy a kormánybiztos döntése
jutott, hogy a Csongrádi-sugáruton megüresedett végérvényes és annak sincs halasztó hatálya, ha
egy kétszobás lakás. Mivel a tulajdonos nem élt felügyeleti panasszal fordulnak ellene a népjóléti
lakókijelölési jogával, a lakás részemre való miniszterhez. Eljárásom tehát teljesen szabályszerű
igénybevételét kértem 'a lakáshivataltól. Az én volt és vállalom is érte a felelősséget.
igénylésein volt az első, de közvetlenül utána több,
Az „Uj Nemzedék" ismeretlen cikkírója azzal
más igénylő is jelentkezett, többek között Perl
vádolja
meg a takáshivatalt és a kormánybiztost,
Mihály B-listás tanár, akinek dr. Széchenyi István
volt a képviselője. A lakáshivatal a lakást nekern hogy egy jószivü ur protekciójára adta nekem a
és menyasszonyomnak itélte oda azzal az indoko- lakást. Nem tartom magam feljogosítottnak, hogy
lással, hogy a mi igényünk a legerősebb. Az ellen- én védjem ki a hatóságok ellen intézett támadást,
720
igénylők megpanaszolták a határozatot dr. Temes- azt azonban ki kell jelentenem, hogy — ha volt
kerülnek eladásra:
váry Géza ny. főispán, lakásügyi kormánybiztoshoz, volna is protekcióm — nem sokra mentem volna
aki megváltoztatva az elsőfokú ítéletet, a lakást vele, hiszen a Csongrádi-sugáruti lakást nem veszPerl Mihálynak itélte oda. A háztulajdonos a kor- tettem volna másképen el. A tnásik lakásügyben
mánybiztos döntése ellen felügyeleti panasszal for- pedig a törvényes igényjogosultságomon kivül más
dult a népjóléti miniszterhez, aki huszonnégy óra szempontot nem vett figyelembe sem a iakáshivamúlva felfüggesztette a határozat végrehajtását és tal, sem Temesváry Géza.
felkérte az iratokat. Dacára annak, hogy a korHogy ki vett igénybe ebben az ügyben protekmánybiztosi határozat kikézbesítésekor a miniszter ciót, az a következőkből világlik ki.
rendelete már Szegeden volt, Perl Mihály — a
Sietségem és óvatosságom teljesen indokoltnak
lakásigazoivány birtokában — a háztulajdonos bizpnyult, amennyiben — mint a mai napon érhozzájárulása nélkül elfoglalta a lakást.
tesültem — a népjóléti miniszter csakugyan beleIdőközben egy másik üres lakásról szereztem szólt a lakásügybe. Decemberi-én kelt leiratában,
tudomást, még pedig arról, amelyet az Uj Nemze- amely expressz-ajánlva érkezett meg a lakáshivadék beállítása szerint jogrendeílenesen már el is talhoz, dr. Széchenyi Istvánnak Jung Károly és
foglaltam. Ezt a iakást a lakáshivatal Kapás Mar- Wertheimer Miksa nevében felterjesztett felügyeleti
git kórházi ápolónőnek utalta ki, aki az előző panaszára felkérte a lakásügy iratait és megűizta
lakónak tekinté'yes leiépési dijat fizetett érte, de a a kormánybiztost, hogy határozatának végrehajtálakást nem foglalta el, hanem tul akart adni rajta. sát függessze fel. Dr. Széchenyi István december
Erre a lakásra is igényt jelentettem be és itt is én 3 án tudhatta csak meg, hogy miként döntött a kor6-12-24 személyre,
voltam menyasszonyommal együtt az első igénylő. mánybiztos, de azért már két nappal előbb, deRajtunk kivül volt még egy másik igénylő is, Jung cember elsején ott volt a népjóléti minisztériumKároly átmeneti állományban levő katonatiszt, a ban a döntés felfüggesztését is kérő felügyeleti
Kroö-bank volt tisztviselője, akinek érdekeit szin- panasza és a népjóléti miniszter még ugyanazon
tén dr. Széchenyi István, az ÉME szegedi csoport- a napon intézkedett is. Ezek után nem vitás, hogy
jának uj alelnöke képviselte, a régi lakónak —aki ki vett igénybe protekciót. Az pedig, hogy gyoregyébként sohasem lakott a kérdéses lakásban — sabb voltam a népjóléti miniszter expressz-ajánlott
dr. ifj. Dobay Gyula, az Uj Nemzedék főszerkesztő- rendelkezésénél is, az az én szerencsém, igy birjének a fia, volt a képviselője. A lakáshivatal meg- tokon belül várhatom be a miniszter döntését.
állapította, hogy Kapás Margit nem foglalta el a
Ami ezek után a lakás „jogrendeltenes" elfoglay
számára kiutalt lakást, de megállapította azt is, lj lását illeti, ezt is ugy állítja be az „Uj Nemzedék",
hogy a kérdéses lakás meghaladja lakásigényét, mint ahogyan áltatában be szokta állítani a dolamennyiben teljesen egyedül álló leány. Jung Ká- gokat: a való tények szándékos meghamisításával
roly igénylését nem vehette figyelembe a lakás- és elferdítésével. Az „érdekes lakásfoglalás" törhivatal, mert sem helybenlakási jogosultságát, sem ténete a következő. December elsején közölte velakásszükségét nem igazolta. A határozat igy a mi { lem a háztulajdonos felesége, hogy Kapás Margit
igényünket honorálta. Az ellenigénylők már a tár- előző nap elvitette holmiját a lakásból, a kiüritett a Belvárosban kevés ráfizetéssel belvárosi három866
gyaláson bejelentették, hogy a határozatot meg- lakást lezárta, de a kulcsokat magával vitte és
szobás elcserélhetőért. Értesítést ad az
panaszolják, dr. Széchenyi István ugy nyilatkozott ! azok visszaadását megtagadta. December 2-án I N G A T L A N F O R G A L O M , Béke-utca 18. Telefon;345.
előttem, hogy ezt a határozatot, amely teljesen délelőtt, a lakásigazolvány birtokában, bútoraim
törvényes és szabályszerű, a kormánybiztos nem t egy részével megjelentem lakásom előtt és bejeváltoztathatja meg, panasza tehát csak formalitás. lentettem a tulajdonosnak, hogy beköltözöm. MiDr. Széchenyi István jóslata be is teljesedett. A vel a lakást zárva találtam, személyesen mentem
lakásügyi kormánybiztos 848/1924. 1. Ü. szám el Kapás Margit Kossuth utcai lakására, hogy a
alatt a következő határozatot hozta: „H. A szegedi kulcsokat elkérjem. A házbeliek kijelentése szerint
Értesítem a t. vásárló közönséget, hogy
lakáshivatalnak 1924. évi november hó 18-án Kapás Margit nem tartózkodott otthon, a kulcsok
Kölcsey-utca
3. szám alatti üzletem meg2089/1924. szám alatt hozot: határozatát Jung Ká- kiadását igy megtagadták. Mivel a lakást üresnek
szüntettem, illetve
roly, Wertheimer Miksa és Kapás Margit panasza tudtam, a bútorom nem maradhatott a szabad ég
folytán felülvizsgáltam s annak eredményéül a sé- alatt és mivel a lakásigazolvány világosan feljogorelmezett határozatot indokainál fogva helyben- sított a lakás elfoglalására, lakatost hivattam és
Ui 1 4 .
hagyom. Nein vehető figyelembe Kapás Margit az ajtókat tanuk jelenlétében felnyittattam. A laHungária cipőüzlit mellé
panaszához csatolt és Benedek Mátyásné által kásban egy üres ágykeretet, néhány szál gyertyát
kiáilitott nyilatkozat, mert a bejelentő hivataltól és egyéb apróságot találtam, azokat szabályszerűen
beszerzett adatok szerint Benedek Mátyásné maga leltároztam és azután behordattam bútoraimat.
jelentette be, hogy Kapás Margit Kossuth-utca 16. Délután, amikor ujabb butorszállitmányom érkeszám alatti házában lakik. Erről a szegedi lakás- zett, az ajtót ismét zárva találtam. Kapás Margit
44
hivatalt értesítem. Szeged szab. kir. város lakás- járt ott, egy sezlont és két széket helyezett el az
pedig tiz évi hivatalvesztélre itélte. A büntetésből öt hónapot kitöltöttnek vet'.

Hogyan képzelik Ujnemzedékéknél a jó izlést?

1924 dec. hóban olcsó árban

a legkedvezőbb

fizetési
feltételekkel

Briliáns ékszer,

Schalfhausen, Omega,
Doxa arany és ezüst
zsebórák,

Ezüst evőszerek

Ezüst cigaretta-szelencék,
Ritikülök stb.

Fischer Testvérek

Szeged
"fl
Kárász-utca

Egy ö f s z o b é s

LAKÁS

Üzlet áthelyezés!

h e l y e z t e m át.
Komlósi Géza.

Mindenki nézze meg a Nemzeti Áruház kirakatait.
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SZEGED

Szakértői vélemény Joachim portréiról.
Szeged, november 5. ( S a j á t tudósítónktól.) képek nem tetszetőoek. A képek értékére vonatJoachim Ferencnek Pásztor József ellen két kozólag mindkét szakértő azt adta elő, hogy a
I B I / O H Miklós pk. Oör. kat. Miklós. Nap kel gyermekarckép dijáért indított ismeretes pőrében Pásztor által fizetett 2000 koronával, a festés
7 ^a 34 perckor, nyugszik 4 óra 7 perckor.
pénteken tartotta meg dr. Kelemen László alatti ellátással és egyéb kisebb ellenszolgáltaIdóprognózis: Hidegebb idő, helyenkint csapadékkal.
járásbiró Pásztor József lakásán a szakértői tásokkal a képek akkori értéke
megfelelően
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10— l-ig, d. u. 4—7-ig.
szemlét. A megidézett szakértők közül csak díjazva volt.
Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig.
a Joachim állal megnevezett Nyllassy Sándor
Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1. emelet) nyitva
A felperes ügyvédjének kérdésére Devich
délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig.
és a biróság által kirendelt Devich Sándor előadta, hogy békeidőben legelsőrendü festő
A szinházi előadás este fél 8, a mozi előadások 5. 7 festőművészek jelentek meg, mig a Pásztor
1000 koronát, jónevü arcképfestő 500 koronát,
és 9 órakor kezdődnek.
által megnevezett Papp Gábor festőművész, kezdő, de talentumos fes ő 200 koronát kapott
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak :
minthogy budapesti kiállítási anyagának rende- portréért,
Frankó Andor Kálvária-utca 17 (telefon 225), Leinzinger
szerinte Joachim kérdéses portréi
Gyula Széchenyi-tér (telefon 352), Mocsáry S. Kállay
zése miatt a fővárosban tartózkodik, nem je- mig ebbe a 200 koronás csoportba sem sorozAlbert-utca (Hid-utca) (telefon 391), Nindl János Petőfilent meg.
hatók.
Sándor-sugárut 41 (telefon 777), Moldvány Lajos ÚjA szakértők az arcképek alapos megszemlélése
Ezulán Joachim ügyvédje, minthogy Joachim
szeged (telefon 846), Törők Márton Csongrádi-sugárut
'telefon 364).
u án lényegileg egybehangzóan adiák elő, hogy
maga a kedvezőtlen vélemények hallatára már
a képek komoly törekvésre mutatnak és némileg a szemle kezdetén eltávozoit, kérte ellenőrző
— A kormányzót ünnepelte a főiskolai finom lónusuak, azonban rajzhibák
vannak szakértő kihallgatását, mig Pásztor ügyvédje,
ifjúság. Budapestről jelentik: A főiskolai ifjú- bennük. Nyilassy szerint a képek egyáltalán
dr. Barta Dezső ezt ellenezte és Ítéletet kért.
ság Miklós-napján, a kormányzó nevenapján nem hasonlítanak. Devich szerint van ugyan Dr. Kelemen biró mellőzte a további bizonyíszokás szerint fáklyás felvonulással ünnepelte hasonlóság, de nincs a képekben kifejezés, azok tást és ítéletet hozott, amellyel Joachimot kea kormányzót. Dr. Kossalka János műegyetemi beállítása nem Ízléses, a színek unalmasak, a resetével teljesen elutasította és ót bárommillió
tanár, a „Hungaria" dominusa mondott üdvözlő képekben nincs meg a jellegzetesség, ami pedig korona perköltség és a szakértői költségek
beszédet, amelyre a kormányzó hosszasabban
portrénál elsőrendű és elengedhetetlen kellék, megfizetésére kötelezte. Az itélet indokolása az,
válaszolt. „Az eBzmék küzdelmének sohasem ugy hogy minden egyéb csak azután következ k. hoitf a szakértői vélemények alapján Joachim
szabad a nemzet létérdekének kockáztatásával Egy arcképet festeni nem szabid — mondta j az arcképekért a megkapott értékekkel te'jes
járnia. Bármily egyoldalú
osztályérdek, vagy Devich. Mindkét szakértő véleménye szerint a • kielégítést nyeri.
bármely más cil erőszakos megvalósitásara irá- M N W M M M M M ^ ^
nyuló törekvés romba döntheti az országot s aa
— Gáláns levelekről beazél Tömör Angéla védője.
ujabb katasztrófából nem lesz már több fölHat darab egyforma bidemieier szék, jó
Budapestről jelentik: Az Esküdtpör pénteki tárgyalátámadt s", — mondotta többek közt a kor- sán
állapotban, alkalmi áron eladó Szalaynál, KölTömör Angéla védője, dr. Rupert Rezső mondotta
mányzó, akit tekcsen megéljeneztek.
csey-utca 5.
el védőbeszédét. Kifejti, hogy Esküdtnek nem lehetett
— A taerczegprimáa köszönete Szeged üd- egyéni akciója mindaz, ami a visszaélések körül történt.
Varrógépjét javíttassa Lukácsnál, Valéria-tér 7.
Esküdt védekezésének alaposságát nem lehet megvözlésére. A város tanácsa — mint ismeretes tagadni, mert kormányuzusrói van szó, amelynek csak
Gázvezetékéti gázfőzőjét tisztiitassa Havas— me'eg hangú feliratban üdsötöite Csernoch végrehajtója volt a földmivelésügyi miniszter. Esküdt
nál,
Fodor-utca 2. Telefon 17—79.
m
János hercegprímást félszázados papi jubileuma Lajossal egyedül történt meg, hogy a miniszterelnök
A m u n k á s o k egész tömegei gyülekeznek
alkalmából. A hercegprímás most a következő minisztertársaival mint foglyot felkeresi és érzelmes
családi jelenet közben dédelgetik, simogatják és balevelében köszöni meg a város megemlékezé- busgatják a tolvajt. Az elnök figyelmezteti Rupertet, legújabban az Iskola-uica 14. szám alatt Fodor
sét : „Szeged szab kir. város tekintetes Tanácsá- hogy ilyen kifejezésektől tartózkodjék. Rupert ezután István Részietái uházában minden szombat délnak, Szeged. Mély meghatottsággal mondok azt fejtegeti részletesen, hagy Zákánynak útlevelet ad- után, ahol igen tartós vásznat, zefírt, kanaszívből jövő bálás kösaönelet azért a kedves tak. Az is azt bizonyítja, hogy bűncselekmény nincs,- vászt, szöveteket, kész ruhát és télikabítot vásámert hiszen az ország miniszterelnöke csak nem követhangú üdvözletért, amellyel sranymisém alkal- hetett el bűnpártolást. A gyanú fekete, sötét obeliszkjét rolnak heti lefizetésre.
M
mából Szeged szab. kir. város felkeresni és emelte ez a pör Nagyatádi sirja tölé, pedig Nagyatádi
Ha olcsón akarja ruhaszövet, kabátszövet,
megtisztelni szives volt. Meleg szavú köszön- nem volt más mint végrehajtója az úgynevezett állami
vászon s'b. szükségle ét beszerezni, ugy keresse
A vádakat a verebek csiripelik szerte
tésük is visszaidézi emlékembe azokat a bol- cselekedeteknek.
fel Kálmán Hugó nagyáruházát, Attila-u. 7. 375
az országban, pedig Nagyatádi nem volt más, mint
dog időket, amelyeket, mini főpásztoruk, körük- ügyetlen, jóhiszemű falusi ember. Esztendők után is
Harisnyák, keztyük legolcsóbbak Soósnál.
ben ölthettem. Ezt mindig a legkedvesebb falusi kislánynak maradt meg Pesten, aki igy fordult
Y | | /f»

Szombat. Róm.

Kai. és

protestáns

emlékeim között fogom őrizni. A jó Isten áldása legven szép városukon és annak összes
lakóid. TiszteMiel vsgyok Esztergom, 1924.
évi december 3-án. Csernoch János bibornok,
hercegprímás, esztergomi érsek."

Világhírű Schroll-siffonok, paplanlepeciő crelonok Soós Lajosnál, Oroszlán-utca 2.
J82
Cigarettázik ö n ? Sodorjon Janina papirt 1
Nálam vásárolt mind n képnek valódiságáért írásban felelek. Szalay műkereskedő,
Kölcsey-utca 5.
57
Karácsonyi nagyvásár keretében legolcsóbb árban eladatnak női modell felöltők,
velour posztó- és szőrmekabátok, boák, selyem
I r i k ó j e m p e . r e k , blúzok, gyapjúszövetek, selyemtrikók stb. Felöltők mérték szerint legfinomabb
kivitelben készülnek. Reményiné
divatáruháza.
Szeged, Széchenyi-tér, főposta melleit.
159
Orvosi boncköpenyek gyári áron Soósnál.
Összes fémek, gépalkatrészek hegesztését, alumínium, vas, réz stb. legújabb rendszerű készülékemmel Havas mérnök Fodor-u. 2.

karácsonyfa
diszlátnpák, gyümölcsvirág, alakok stb. foglalattal
és zsinórokkal egy teljes garnitúra készen

165 e z e r k o r o n a
eredeti „OSRAM" gyártmány

FONYÓ

SOMA Í E

Kölcsey-utca. Wagner-palota.
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BÉRPALOTA.

több alkalommal Esküdthöz: „Nézd, fiam, követelik
tőlem, hogy a panamákat tűrjem és most állandóan
küldözgetik nekem a leveleket, a minisztertanácson

Vegyünk C Y L O L t fagyés ellen a drogériábm vagy patikában.
68
pedig megint az a megállapodás, hogy folytassuk aÖsszes H k e l ó a n y a g o k hihetetlen olcsó begyűjtéseketEzért
áldozat Nagyatádi! - állapítja meg
szerzési helye Kereskedelmi Képviseleti Iroda,
Rupert. — Ezek a gyűjtések kormánypraxis, kormányKálvő ria- utca 2.
34
uzus voltak. Mindennap követelték Nagyatáditól a
pénzt és Nagyatádi odaadott mindent, odaadta a népIsfcolakőtények, tornanadrágok Soós L.-nál.
szerűségét, erkölcsi tőkéjét. Rupert ezután rátér arra,
hogy mnyen szerepe volt a pörben védencének, Tömör
Angélának. Tömör Angéla zárt tárgyalást kért, a
zárt tárgyalást azonban nem rendelte el a tőrvényszék.
A zért tárgyaláson Tömör Angéla számot adott volna
arról az állami misszióról, amelyet ö, mint bizalmi
egyén végzett. Tudom — folytatja a védő —, hogy

Ruhaselymek, kabátkelméft, fér fi szövetek, velour-^k, leszállító tícarác« nyi árakban kaphatók a Gerő Áruházban, Cskonics-u. 4. 944
Apróhirdetéseket a másnapi lap részére
délután
magasabb érdekből nem lehetet elrendelni a bizonyítást, 5 óráig fogad el a kiadóhivatal. Az
hiányoznak itt egyes dokumentumok, nem olvastak fel
5 óra után feladott apróhirdetések a feladást
leveleket. Én ismerem a titkot, tudom, hogy állami
napon nem jelenhetnek meg.
közérdekből tényleg nem lehetett elrendelni a zárt követő
tárgyalást, de szavam teljes súlyával mondom ki, hogy a
zárt tárgyaláson kiderült volna az az állami misszió,
amelyet Tömör Angéla végzett. A Kenedyre és Mengelére vomtkozó esettel foglalkozik ezután Rupert Tömör
Angélával kapcsolatban, majd a Zákány-féle ügyet boncolgatja. Miért volt Tömör Angéla mindig a minisztériumban ? — Teszi fel ezek után a kérdést. A bizonyítási anyag itt egy kényes kérdéshez jut ismét. Igen
nehéz erre a kérdésre felelni. A levelek azonban, amelyek ott vannak a törvényszék kezében, a gáláns levelek,
azok megmagyarázhatják, miért volt ott Tömör Angéla
mindig az előszobában. Tömör Angélát fel kell menteni, nem lehet elitélni csak azért, mert mindig ott
volt abban az előszobában. Ezután Töreky tanácselnök :
szünetet rendelt el. A szünet után dr. Bencze józsef 1
védője, dr. Orova Zsigmond kezdte meg védőbeszédét. j
Ő is azt igyekszik Kmutatni, hogy Esküdt nem volt
közhivatalnok. Az elnök ezután a tárgyalás folytatását '
Szombat délelőtt 10 órára tűzte ki, mikor is Esküdt
és a többi vádlott fog felszólalni az utolsó szó jogán.

Legszebb n ő i , férfi fehérne süeket gyári
árban készit Soós Lajos, Oroszlán-utca 2. i82
Tisztviselőn nek részletfizetésre is készit
köppenyeket, kosztümöket és ruhákat elsőrangú
kivitelben Turcsányi Béla női divatíerme, Tisza
Lajos-körut 74.
849

3 e m e l e t e s m o d e r n b é r h á z a belváros legszebb helyén üzlethelyiségekkel 12X3 szobás
Modern hajtincsek és parókák csak Gottschallnál. d
lakásokkal 1100 millióért, e g y m á s i k 2 e m e - Havi 20.000 K. ért a legjobb könyveket
l e t e s szintén a b e l v á r o s b a n 9 lakással 450 i
olvashatja
Lázár Lajos kölcsönkönyvtárában
millióért
fl^
^
1 irodától, Kigyó-utca 7.
megvehető
* Telefon 18—04.
69
Feketesas-utca 10.
966

Az Elnke-Kávéházban

Mindenkit érdekel!
Miu'án
árukra

üzletemet
rendeztem

kötött-,

szövött- és rövid-

be, az összes

papírárukat,

valümipt cigarettahüvelyeket, cigarettapapírokat
mélyen leszállított árban árusítom.

W e i s z f e i l e r Mflór
papir- és rövidáru nagykereskedő Szeged, Tisza
Lajos-körut (Püspökbazár-épületben.)
gu
— —
Eladás nagyban és kicsinyben. — - —

Legszebb, legolcsóbb

karácsonyi ajándékok,
lórák, ékszerek, ridikülök, cigareltaszelencék, fali és ébresztőórák, g r a m o f o n , lemez, öngyújtó, zseblámpa stb. nagy választékban kaphatók:

TÓTH

órásnál, Kölcsey-utca 7. sz.

Tört arany, ezüst beváltás.

787

Nagy javítóműhely.

(szombaton és vasárnap reggel 4 ő r á l g

nyitva)

Boldijesáff* i&álmáro ssenefcair*a muzsikál.

Kitűnő italok.

74j E l s ő r e n d ű k i s z o l g á l á s *

8ZHQHD

6

1924 december 6.
részéről megnyilvánuló kicsinyes szatócsszellemnek az
elnyomására, mely tiiri az ilyen Kukutyinhoz is mél*
tatlan állapotok állandósítását a szegedi színházban.
(k)

Villamos

főzőedények, teafőzők, kávégépek 3, 6 és 12 személyes, kenyérpirító, tej- és tea-kannák, vasalók,
hajslitők, hajszárító, tojásülők, utivasaló és vizforralók, lábmelegitő termoforok, porszivógépek és
sterilisatorok eredeti világhírű Siemens-Schuckert
Miivek R.-T. gyártmányai kizárólagos elárusitóhelye

Fnnvn Snma
J. U i i y u O U i n d

vilá

8 i t á s i üzletében
Kölosey-U., Wagner-palota.

I A PARK-KÁVÉHÁZBA I
I
I
I
I
I
1
J Ö J J Ö N EE.

(a színházzal

szemben)

J ó l f o g szórakozni,

M I N D E N

KOLOZSVÁRI

meri

E S T E

PUSKÁS

müvész női zenekara

OTTILIA

muzsikál.

RENDES KÁVÉHÁZI ÁRAK!
BELÉPŐ
DIJ NINCSI

Reggeli kévé 4ooo, vojial és tojással 85oo K
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uri, nöi divat-,
kötött- és
szövöttáruháza

csak K á r á s z - u t c a 14.
K ö l e s e y-u t c a l

(ízlelem

megszűnt.

Női tgSfc reformnadrágok
Női SSSés Glacékeztyük
Férfi ingek, lábravalók é?ngT
Férfi nyakkendők,
,,érok
8
Férfi kemény kalapok
Férfi divatsoknik i S j ?
Férfi sálak, "oknitartók
Férfi kutyabőr (nappá) keztyük
Gyermek patent harisnyák,
gamasnik, reform nadrágok és keztyük

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

Tisztviselőknek a szokásos árengedmény.

Rendkívüli szolid á r a k !
652

Cim nem tévesztendő össze,

csak K á r á s z - u t c a 14. sas.

TURlIicipörakfár
SZEGED.
Hozza forgalomba a küldött I-a kivitelű női fekete
box száras füxős cipőt

K295 EZER
TB«

árban.

TURUL KOZPONT
Budapest.

A szinház heti műsora.
Szombat délután 3 órai kezdettel ifjúsági előadás:
Pintyőke, operett, latzkó Gia, Tihanyi Béla és Fülöp
Sándor vendégfelleptével.
Szombat este: Pintyőke, operett, Jatzkó Cia, Tihanyi
Béla és Fülöp Sándor vendégfelléptével. A-bérlet 21.
Vasárnap délután: Pintyőke, operett, Jatzkó Cia,
Tihanyi Béla és Fülöp Sándor vendégfe'léptével.
Vasárnap este: Pintyőke, operett, Jatzkó Cia, Tihanyi Béla és Fülöp Sándor vendégfelléptével. Bérletszünet.
Hétfő délután: Huncut a lány, operett.
Hétfő este: Párisi lány, operett. BérletszBnet.

* Friedmann Ignác hangversenye. Ragyogó
közönség, telt lerem fogadta a jelenkor egyik
legnagyobb zongoravirtuozát pintek este. Friedmann természetesen nálunk is ismert név. Javakorabeli muzsikus, stílusa kiforrott, egyéni,
pianisztikus készségeinek ormán áll, tectinikájábsn ez emberfölöttihez közeledik. Mégsem az
a muzsikus, aki tartósan le tud kötni. Szeszélyes ssinezései, amelyeket impulzív hatások váltanak ki, soksjor veszélyeztetik a mü architektúráját, eltávolodnak az emberi érzések rejtett mé ységeisiól, felszínesek lesznek és ellobbannak. Nem Cizinic Friedmann. Ami megszólal játékábó', ?mi felráz, megborzongtál,
ami bravúrjának h&felmába bajt, az az érzéki
pomps, a kuiiurember felfokozott vágya az újszerű u'án, problémák felbomlása ujabb problémákba. Mindeme differenciálisig mélyén azonban ösztön van, a vérbeli muisikuB tüzes fellángolása az igazRág keresésére. A műsor
során a Scherzo cis moll-bsn tört ki az e!*ö
nagy Upuvibar. 11 született meg a legelső
hang, amely közel hoita a művészt hallgatóságához. A Nokturno, Mazurkdk, Etűdök váltakozó szépséggel muUtták Friedmann művészi
reliefjét. A szünet u áni műsorban bontakozott
ki teljes jelentőségében a művész eszményien
tiszta, preciz tudása. A Balladában, a Berceuseben átéltük a legremesebb finomságoknak
fokozását, az erő és a bév egetverő magasságéihoz. Ebben van estyszersmint Friedmann
egész lényege. A Polonais B-dur, a Polanais Asdur-ban u temperamentum szikrái lobognak, mint
egy túlfűtött kazánban. Friedmann mindenre képes és azt csinál hangszerével, amit akar, de az
embert még sem lehet megéveszteni. Kerestük
a szivét, de csak a zongorát hallottuk. És éppen
a zongora nem volt tökéletes, bár, ha nem
csalódunk, Sta nwayen játszott, de a pianóiba
kellemetlen zörej vegyült, ami sokszor zavaróan
befolyá olta a hangok nemes kicsengését. Erről
azonban a müvész nem tehet. A közönség elragadtatott gyönyörtel tapsolt és Friedmann
nem volt hálátlan. Néhány szép ráadással köszönte meg a lelkes ovációt.
I. v.
* A Pintyőke Jatzkó Ciával. Kizárólag a történeti
hűség kedvéért jegyezzük föl, hogy péntek este bemutató is volt a színházban. A Pintyőke cimü operettet játszották először. A szöveg, primitív módon
összetákolt primitív mese, nem azzal az igénnyel
Íródhatott, hogy komoly kritikai hangon foglalkozzanak vele. A zeneszerző, Jatzkó Rezső pedig bizonyára
átengedi a dicsőséget — Jazkó Ciának. A kis
primadonna, 9— iű éves leányka, meghódította a kisszámú közönséget. Érzelgett, énekelt, táncolt és kedélyeskedett, mint egy nagy. A mísodik felvonásban
feltűnést kellett, akárcsak Kosáry, vagy Fedák, pompás
toalettjeivel. A közönség nem győzte tapsolni és sokat
ujráztatta, a kicsike pedig fáradhatatlan volt, kitartó
és hálás. Az estét még két vendég, Tihanyi Béla és
Fülöp Sándor, az itteniek közül Gábor Mara, Berky
József, Herczeg Vilmos és még néhányan igyekeztek
szórakoztatóvá tenni. Az első felvonás után több mint
egy órás szünet volt, mert a vasfüggöny, immár másodszor az idén, felmondta a szolgálatot. A mérnökség, beszélték a nézőtéren, elkész tette a költségvetést
a vasfüggöny kijavításáról, de a hatóság vonakodik
ezt a munkát elvégeztetni, mert állítólag 250 mi lióba
kerül. Akárhogy á'l a bál, igy nem lehet szinházazni.
A vasfüggönyt sürgősen rendbe kell hozatni. Véleményünk szerint beleszólása van ebbe a rendőrségnek
és a tűzoltóságnak is, ha a jóizlés és az az elemi
kötelesség, hogy az emberekkel meg ne untassuk a
színházat, nem elég nyomós okolc annak a bárki

* Filharmonikusok Ill-ik bérleti hangversenye december 14 én, vasárnap délelőtt tel 11
órakor lesz a Belvárosi Moziban. A 60 tagu zenekart Tittel Bernát, a budapesti és bécsi operaházak nagynevű müvészdirigense vezényli. Műsoron Beethoven 3-ik szimfóniája (Eroica), Wieniavszky d moll hegedűversenye és Liszt Les
Preludes szimfonikus költeménye szerepel. Mindhárom műnek ez a szegedi első előadása. Jegyek
15—50 ezer koronáért a Belvárosi Mozi elővételi
pénztáránál.
* Hütter Pál, a szegedi származású 14 éves
csodagordonkás december 18 án a Tiszában tartja
bemutatkozó hangversenyét. A rendkívül tehetséges
fiatal müvész, aki több fővárosi hangversenyen a
sajtó legmelegebb elismerése mellett hangversenyzett és akit a kormányzó ur is elismerésével tüntetett ki, gyönyörű műsorral lép a szegedi közönség elé. Jegyek Harmóniánál (Belvárosi Mozi).
* Szombat este, vasárnap délután és este kerül
szinre színházunkban a .Pintyőke*, Adorján Látzló és
Jatzkó Rezső kitűnő operettje Jatzkó Cia, a kis gyermekprimadonna fellépése oly szenzációként, hat közönségünkre, hogy vége hossza nem volt a tapsviharnak. A fülbemaszó kedves zene, nagyszerű táncszámok, mulattató szöveg állandó müsordarabbá tenné
a kitűnő darabot, ha a kis Cia el nem repülne hétfőn
már körünkből.
* Huncnt a lány kerül szinre hétfőn délután mérsékelt helyárakkal, Kendecsy Aranka, Gábor Mara,
Fenyvep, Berky és Virágh főszereplésével.
* Imádom! a cime Louis Verneuil kitűnő vigjátékujdonságának, me y kedden és szerdán kerül szinre
Étsy Emilia vendégfelléptével. A kissé sikamlós, de
végtelenül mulattató, szellemes darabot, mely a budapesti Vígszínház egyik legnagyobb sikere volt, Baróthy
főrendező vezetése mellett próbáljak színhazunk legkipróbá'tabb művészei. A főszerepeket Lengyel Gizi,
Egyed Lenke, Berky József, Lengyel Vilmos és Herczeg
Vilmos játszák.
* eigUmondo Sateschi Szegeden. Andor igazgatónak sikerült rendkívül nagy áldozatok árán Saleschit,
a milanói Scala-szinház első baritonistáját, a világ
egyik leghíresebb énekesét egyetlen vendégfellépésre
lekötni. Csütörtökön, folyó hó 11-én lép fel Puccini
Tosca cimü müvében, Scarpiát játszva, mely hatalmas
alakításában ma a világon egyedül álló. Az előadás
felemelt helyárak mellett tartatik meg. Jegye* a pénztárnál már válthatók.

SZOMBAT ESTE:
Pintyőke.
Operett 3 felvonásban. Irta: Adorján László. Zenéjét
szerzette: Jatzkó Rezső. Rendező: Rátkai Sándor.
Személyek:
Gróf Dombrády András, huszarezredes
— — — — — — Tihanyi Béla m.v.
Bodolai Papp Miklós, unokaöccse — Kristóf Ferenc
Cicu Bene Gáspár, földbirtokos — Herczeg Vilmos
Tilla, a leánya — - — — — Kendecsi Aranka
Magdolna
— — — — - — Tarján Nóra
Harry, Fox, Knox és Box nyomozóiroda főnöke —
— — — Berky József
Pintyőke— — — — — — — J.tzkó Cia m. v.
Biti, házvezetőnő az ezredesnél — Ejyed Lenke
Darázs Pál, az ezredes tiszti legénye Fülöp Sándor m v .
Az előadás fél 8 órakor kezdődik.

Eredeti Borsalinó kalapok
kizárólag Fischer és P á r t o s
42

cégnél Kárász-utca 1. sz. alatt kaphatók.

Nagyon olcsó bérpalotákat
csak51 Demkónál

Megkezdődött
a karácsonyi ocassió vásár
K. P o l c z n e r I l o n k a
női kalapszalonjában, Iskola-utca 14.,

legszebb női kalapok mélyen
l e s z á l l í t o t t árban K S .

Gárgyán !mre és Fia
szőlőbirtokos, bor-, szeszés pálinkanagykereskedö

SZEGED, Kórház-utca.
73

Semmi
reklám I

5

H40
Telefon:
11-45.

Mindenki maga győződjék meg a Nemzeti Áruház olcsóságáról.

1924 december 6.

SZEQED

Kereskedelmi és ipari hirek.
Scegedi piaci árak.
Gabonafélék. (Agrária Kereskedelmi Rt.-cég jelentése.)
Buza 44o—45o.ooo, rozs 36o—37o.ooo, árpa 38o—
39o.ooo, szemes tengeri uj 26o—27oooo, zab 36o—
dlojooo, buzakorpa 23o—24o.ooo.
Őrlemények. (Back Bernát Fiai gőzmalom jelentése.)
0 liszt dupla g 8o5.ooo, 0 liszt szimpla 79o.ooo, l-es
765.000, 2 es —. , 3-as 73o.ooo, 4-es 71o.ooo,
5-ös 635.ooo, 6-08 —. , 7-es 525.ooo, 7'/4-es
41o.ooo, rozsliszt O-ás 72o.ooo, O/I-es 675.ooo, l-es
63o.ooo, Il-es 49o.ooo korona.
Államilag plombázott édesnemes paprika, válogatott,
valóban édes áru kg.-ja 31.ooo, államilag plombázott
édesnemes paprika, kereskedelmi áru 29.ooo, félédes
25.000, I. rendti rózsa 19.ooo, II. rendli 15.ooo, III.
rendtí 14.ooo, hüvelyes paprika füzérje 2o—35.ooo K.
Takarmányfélék. (Szenesi Ferenc-cég jelentése.) Széna
laza 15o—180.000, préselt széna 18o—2oo.ooo, alomszalma 5o—60.000, takarmányszalma 7o—80.000, here
182—22o.ooo.
Tégla. (Szegedi Téglagyár Társulat jelentése.) Géptégla nagyméretű 7oo, kisméretű 62o, I. oszt. nagyméretű fali 680, I. oszt. kisméretű fali 58o, II. oszt
nagyméretű fali 62o, II. oszt. kisméretű fali 52o ezer.
Cserép. Hornyolt cserép 145o, gép hódfarkú 85o, kézi
hódfarkú 52o ezer. Forgalmiadó beszámítandó.
Cement, beton. (Schachtitz József-cég jelentése.) Fedélcserép szürke, darabja 1600, szinesdarabja 1700 gerinccserép szürke, darabja 5500, szines 6500, egyszinü
cementlap m'-e. drb 1800, tSbbszinü vagy mintás 2200—
2600 korona. Müpala, asbest pala darabja 5000 korona. Az árak a forgalmi adó külön felszámításával
ériendók.
(Landesberg-cég jelentése.) Cementlap m.-kint 5565.ooo, mozaik lapok m.-kint 9o—loo.ooo korona.
Vasáruk. (Ottovay Károly Fiai-cég jelentése.) Rudvas
1 kg. alapára 585o, abroncsvas 1 kg. alapára 7060,
finom vaslemez 1 kg. alapára 8500, horgonyozott vaslemez 1 kg. alapári 12.400 korona.
A Scheinberger és Popper-cég jelentése az Orionbörgyár áruiról. Fekete box kvadrátonkint 28.86o—41.o7o,
szines box 31.080—45.51 o, fekete kecskezerge ll.loo—
17.76o, szines zerge 13.32o—24.42o, fekete sevrett
8.880— 16.65o, cseres szattyán
kilónkint 88.25o—
133.2oo, fekete tehénbőr barkás és sima 127.65o —
188.7oo, vikszos tehénbőr 133.2oo-2o5.35o, kips talpbélés 75.48o-97.680, fekete huzóbőr 133.2oo, natúr
huzóbőr 155.4oo, fekete blank lo9.89o, natúr blank
133.200, fekete blank has. 72.15o, natúr blank has.
83.25o, vache croupon 84.53o
96.3oo, vache nyak
37.450—64.2oo, vache has 37.45o—5o.825 korona.
Mai legalacsony abb (I.), legmagaaabb (11.)
t i lárftártoi/amoH (ifi.)

Bamkoki
Angol-Magyiu
Soenyák-agiár
Földhitelbank
Hazai
Hormes
Szlavón jelz.
Uoyd Bank
Magyar-Hitel
ingatlanbank
Cseh bank
Forgalmi Bank
Jelzálog hitelbank
Koreák. Hitei
Lessámitolób.
M^gy.-ném. b.
Olaszbank
Központi Jelz.
Várom Bank
Mttrtaur
Nemzeti
Osztrák Hitel
Kereskedelmi
Bankverein

V
42.5
55
276
148
35
60
3.2
523
245
20
<5
80
22
77
21
20
23
7
10.5
28
180
1275
120

Ul.
IL
45
45
67
55
282 275
150 147
37
36
60
60.5
3.3 3.2
536 532
255 243
22
22
—
45
81
81
—
22
80 79
23 22
20.2
20
—
23
—
7
10.75 10.5
—
28
185 184
1305 1200
120
—

Ganz-Danub.
Ganz-Vili.
Kistarcsai
Győrffy.Wolf
Hoffher
Kaszab
Ki sáling
Kühne
Láng
Liptai
Mág
Magy. Acél
Belga fém
MérleggyAi
Motorgyár
Olouiáru
Chaudoir
Vegyipar
Vagongyár
Rex hajó
Rimamuránys
Roessemann
Rothmüller
Schlick
Schuller
Teudlon
Vulkán gép
Wöraer

7
Takarék 136, őstermelő 259, Ganz-Danubius 2990,
Cukor 2700, Ingatlanbank 255, Georgia 473, Bőripar 97.
Ferencvárosi sertésváaár. Felhajtás 925, érkezett
62, eladatott !2o. Zártvásári felhajtás 2lo, érkezett 46,
eladatott 4o. Arak : Könnyű 22-24, nehéz 27—28.

TŐZSDE
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai.
Valuták: Holland forint 39515-29770 Dinár 10541085. Lei 358-368, Márka 17390—17557, Balga frank
3650—3680, Dá* korona 12855-12985, *irvéf ke?o«2 1C855—11040, Angol tont 342000 - 346000, ü i a
3160 -3195, DoUr 73170-73730
F.anda
frank
4C66 — 4096, Siokp' 2202- 2221, Léra 530 537,
kaiena 19615-19775, Osktiák korona 103.70 -1C4.30,
Svájci frank 14165-14310 pénz.
Devizák: Amsterdam 29815-29970, ®tl*rád 1084
1090, snkarest 363-369, Berlin 17490-17590, Brüssel
3680 3700, Kopttf&ágn
13055-13120,
KriistHnia
11055 -11115, l o a f i u 24500Q-347COO. Milánó 3180 —
3200, ISfwyork 73670-74070, Fim 4066 - 4096, Pr*ga
2222-2234, Sxóti- 535-538, Stockholm 19865-19975,
C*e» '03.70- 104 30, Zürich 14265-14340.
Zürichi tőzsde. Hniiási Ptste
28.47, Unctu»
Í419 Míwvorír 516.18»/« Miláné 22,32'/. Hottandw
208.90, Serlic OJBOOOOOOOU12280, Bécs O.OOV2'/, Szóft;
3.75
Prága
15.55,
Bndattf*
6.0070
4uka*mt
2.50r 8«igrád 7.55, Vara* 0.0000991/,
Mriihl tátim Í P á m 28.47>/t k-ondo* 2419
isiiv 516.%, Milánó 22.35, Hollandia 2C9.00 Ber?.V
0.00000000012280, Bécs 0.007270. Szófia 380, Prtj:
15.47V. üauaptf 0.0069•/, Busára* 2.50, Beltri?!
7.58, VarslS 0 000C991/,
Terménytőzsde. Az irányzat tartott, a forgalom rendkivül szűk keretek közt mozgott.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
4625-4650, egyéb 4600-4625, 78 kg.-os üszavidéki
buza 4700-4725, eg>éb 4675-4700, rozs 40254050, takarm„nVárpa 4000—4200, sörárpa 4700-5000,
zab 3850—4000 tenaeri 2450-2500, repce 6630-u900,
korpa 2175 2200, lucerna magyar 1924. évi termés
23000—26000, lóhere 1924. évi nagy arankás 29000—
27500.

A szerkesztésért felelés t FRANK JÓZSEF.
Kiadétulaidonos 1 Délmagyaroraág Hirlap- és Nyomda
vállalat R.-T.
Nyomatott a Délmagyaromig Hirlap- ás Nyomdavállalat SL-T. könyvnyomdájában, Szeged'

Nyilatkozat.
Hubert Jenő, a „Máthé és Hubert"cég kötelékéből kilépett. Felhívom a cég
hitelezőit, hogy követeléseiket nálam 8
napon belül jelentsék be, mellőzés terhe
mellett.

Máthé Gyula,
70

Faragott füstölt tölgy t S D t S U I O

n.
tu.
2850 2980 29:5 Királyinalom
1675 17Ü5 1695 Pesti Vikt
48 52.25
52 Transdanubia

UL
32
33
31
273 278 276
69
73 70

és fekete

uriszobabutor

S

KOCSIS müasztalosnftl,

M,hí,

£

likőrök, pálinkák,
r u m o k és b u c k á i b o r o k

Legfinomabb

Ü g f i F Z Lőwingernól, Polgár-u. 20.

irányzat. A pénteki értéktőzsde nyitáskor gyenge
volt, az árfolyamok azonban a tőzsdeidő további folyamán állandóan emelkedtek és körülbelül az üzletidő vége felé érték el magasabb nívójukat. Zárlatkor
kisebb gyengülés következett be és igy a pénteki
tőzsde valamivel a legmagasabb kurzusok alatti nivón
zárt. A nyitáshoz viszonyítva az áremelkedések mintegy
két és fél százalékot tesznek ki. Erős az érdeklődés a
cukorpiacon, különösen a Georgia iránt, a bank- és
bányapapirokat elhanyagolták, ellenben az ipari értékek
keresettek a spekuláció részéről.
Esti magánforgalom. Budapesti .tudósítónk telefonálja : A délután folyamán semmi forgalom nem volt.
Tájékoztató árfolyamok: Magyar Hitel 532, Általános

Oroszlán-utca 6. szám.

Megkezdődött

az előnyösen
ismert

karácsonyi és újévi vásár.
Maradékok mélyen leszállított árakon.

967

Kérem a kirakatok megtekintését.

H a l m i József
d l v a t á r u h á z a , Tisza La|os kdrul 38. sas.

Malomsoky
Nemzeti fa
Lichtig
Ofa
Rézbányái
Szlavónia
Nasici
Viktória bntoi
Zabolai
Zentai
Thék gyár
Hitelfa

tu.
L
n.
10
9.5
_ 540
540
2.75 2.8 2.7
605 610 605
135 150 147
—
75
75
2400 2490 2475
23 2.7 2.5
65 67
66
170
170
—

Bányák és téglagyárak:
135 140 138
37
420 430 425
39
37 Bauxit
11 — 10.5 Beocsini
1275 1350 1325
41
39
110 118 115
41 Borsódi szén
—
120 125 123 Szentlőrinci
56
55
—
20
20 Cement
93 10U 98
25 27 26.5 Szászvár.
352.5 355 355
17 15.5
15
225 230 225 Kohó
460 465 460
165 175 170 István tégla
25
26
25
ilaiok i
—
19
—
—
19 Kőb. gőztégla
125
30
18.5
20
19
31
32 Drasche
185 197--195 Alt. gázizzó
—
20
22 20 Magnezit
670
2350 240012360 Alt. Osztr.Légsz.
—
—
170
19
—
165 Magvar Aszfalt
19.5
70
70 Bárdi
—
21
2.7 2.9 2.8
3425 3475 3450 Baróti
20 Által. Kőszén
58
60
73
86 91 87 Bóni
7U 74
59 Kerámia
—
4 4.5
428
435
4 Móri szén
32 34
32 Braasóí
134 139 135 Nagybátonyi
10.5
11 10.5
133 135 130 Chiuoin
—
—
65
—
'
—
_ Corvin-film
7
7.5
62 Sajókondói
7.5
594 638 635 Danica
110
8 7.5 Salgó
110 —
57 60
11
58 Újlaki
Diana
10 11.5
—
—
—
45
—
19
—
18
18
45 Unió
Dorogi gummi
65
70 Urikányi
ÍCOO 1043 1030 Déli cukor
560 970 565
—
_
—
67
Dunánt. sertés
55
68
Nyomdák i
19 22
Cinner Szalámi
19
49 53 51
Takar tkpéast árak i
3939.75 39.5
110 118 110 Égisz
Athenaeum
37
36 37
Belvárosi
825 840 835
Közlekedési vállalatok i
5.5 . 6 5.5 ízzé
Fővárosi
9 8.75
8.75
Upótvárosi
7
7
—
—
—
80 Unió texUl
1290 1293 1295 Franklin
15 Adria
15 ' —
Kőbányai Tali.
42 45
Glóbus
44 Horv. cukor
28
29
30
Atlanüca
12
j
119
115
Egy. Bpest Föv.
2.5 3.5 3.2
—
8.5
8.5 Just izzó
00.5
65 64 Kunossy
Magyar Alt. Tak. 13 J 13a 13u Közúti Vasút
—
Uyapjumosó
54
54
108
115
Pallas
112
61
70
63
Városi
188
188 —
Moktár
—
Papír-ipar
38
38
—
52
Révay
52
265
270
265
Bur
3840 390Ü 3870
Pesti Hazai
348 360 360
60 62
60 Részvénysör
64 68
66 Rigler
Délivasat
43 4i
41
3.25 3.75 3.25 Szövő és kötő
baiosUók,
250 260 258 Stephaneum
MFTR
Spódium
156 159 159
219
218
215
Levante
9300 9600 9500
Első M. BizL
—
—
faipari vállalatok:
temesi szesz
220
—
117
195 200 198Miskolci villamos
Ponciére
1200 1250 1240
2.6 2.9 2.7 Feiten
Merkuria
171
169
168.5
Nova
l2ö 130 128
25
26
26 Wernstadti textil
490 5C0 495 Cserző
2525
— 2550 Allamrasut
PlUJnónia
;
B.
91 89
89
2 2.1 2.1 Flóra
168 171 170 Dunaharaszti
Tröszt
47
44 4d
18
Egyesült fa
19
18 Fővárosi sőr
Vasművek ésgépgyárak:
202 205 204
24 —
Forair
23 Goldberger
Halmok
i
208 212 211
110 113 112
Btodi vagon
Guttmann
830 845 835 üachwindt
24.5
25 24.5
43
— 43 Back-malom
Cobwg
63 64.5
64 Hazai fa
113 117 114 Halkeresk.
Corvin gép
185 186 186 Honi fa
Borsod-misk,
9.5 —
9 Hungária Mütr. 150 154 152
11.512.25 12 Concordia
—
—
Csíky
45.5
47 46.25 Kőrösbányai
20 Juta
—
—
3700
3S00
220 230 220 B.-csaoai
—
öaid. Gépgyár
13 — 12.5 Hungária
Kronberger
123 128 126
14
58 55 1. bpesti gm.
148 150 149 Lignum
Fábián
56 60 57 K«ton
—
10 13 11
1150 1185 1175 Törökszentm.
—
32 Amerikai
10 Gróf Kegleicvi
10 —
—
—
49
22
23 21 Gizella
49
Pémhecesk.
62
71 68 Erdő
3.5 Keleti
1.8
15U 155 15.1Hungária
—
Királyautó
—
1.8
130 132 180 Magyar Lloyd
—

i
Királysor
Klein
Klotild
Be'üóntőde
Győri textil
Polg. sör
Krausz szesx
Liget szabat,
Cukoripar
Lámpa
Auer
Kender
Ostermelé
Pamut
Gumi
Ném. mezőg.
Vasúti forgalmi
Marosv, Petr.
Georgia
Mezőn. cuk.
Intenesim
Óceán
Olajipar
Pannónia sör
Phöbus
Püspöki
Royal-szálló
Schwartzer
Star film
Lukácafiírdfl
Szikra
Síumműr
Szegedi Kender
Telefon
Temesi sör
Tokaji bor
Török
Pkarmacia
Unió szinház
Szolnolri
Vasm. Vili.
Vili. Pezsgő
Wander
Zagyvapálfai
Hangya

ii. m

80
85 80
4.5 5.5 5
50
53 50
110 115 112
3 4 - 3 4
59 60
50
20 —
20
2575 2650 2640
156J 162 158
930
- 930
63 —
63
254 259254
295 312 308
315 330 323
138 142 142
205 250 245
110
- 120
455 474 471
204 209 206
22.5 24 23
22
22
116 120 119
20
20 —
82
81
83
29
29
75
- 75
45
— 45
11.5 11.75 11.5
51.5
54 54
250J 2550 2550
140
36
42
38
4.25
92
53
24
11
24

—

40
—

5
94
—

—

—

26

140
36
42
38
4.5
92
53
23
12
25

Elővételi logok i
Kassmuap december 18.

A Nemzeti Áruház a legolcsóbb bevásárlási, forrás.

1924 december 13.

SZEOED

Eredeti angol téli kabátok és öltönyök S F S S f l S S S Ö Gombos uriszabónál

APROHIRDETESEK
Ebben a rovatban egy 10 szavas hirdetés 2000 k o r o n á b a
kerQl. Tiz szónál nagyobb hirdetés 20 szóig 4000 korona és
minden további megkezdett 10 szó
• további
Luvauii] 2000
(wu korona.
HUIUIM. n^ivuii*
Apróhirdetéseket a .Szeged" kiadóhivatala
"
• •
• el.
• .
itala (Lteák Ferenc-utca
2) fogad
Jeligés hirdetés 1000 koronával drágább.
'
Az npróhlrdetések d(|a előre
Jre fizetendő.

Apróhirdetéseket a
SZBOCD
ts még két szegedi lap részére
10 szóig KXXI koronáért (|eligévei 91XX') elfogadnak Magyar
Hirdető Iroda, Iskola-utca 20 és
az alábbi gyűjtőhelyek: Sajtópavillon Dugonics-tér, SajtópaVillon nagy artézi kútnál, Nemzeti Sajtóvállalat Kárási- utca 3.,
Thália könyvkereskedés Kárászé
u. 11., özv Schwarz Jakabné
dohánytőzsde Kárász-u. I., Pető
Ernő dohánytőzsde Széchenyi
tér a., Barna Béla dohánytőzsde
Széchenyi-tér 9., Lázár Lajos
könyvkereskedése f-'eketesas-u.
i7., Nagy Mihály könyvkereskedése Takaréktar-utca 1 , özv.
Fischer Miksáné dóhánytőzsde
Takaréktár-u. f).. Közúti hidiől
dohánytőzsde, Hungária Antiquá-rlum Batthvány-u. 2., Guttmann
és Leipnicker fiiszerflzlet Bol
dogasszony-sugárut 1. szám a

Oktatás i
i
{
J
.
J
}
l
J

í

Házhoz mennek olcsón
zongoraórákat adni. Meghívásokat .Biztos eredmény" jeligére.
-8
Középiskolai tanulók tanítását vállalja Rosenfeld
Miksa tanárjelölt, [tBáró
Jósika-utca 21.
-8

Nyulbőrt magas áron vesz
Mencz kalapipar, Dugonics-tér. Napló-ház.
3

Bútor i
Legolcsóbban vásárolhat
mindenféle szép használt
bútorokat. Maros-u. 15. l
íjürgősen eladó egy szoba
bútor, ebédlődivány. Margit-utca 7.
2

Fiu, nöi, férfiruha, kabátok, cipők eladók. Kossuth
Lajos-sugárut 49.

Kínálat i

KŐHEGYI LAJOS dr.

>

Eladó egy 3 HP Puch
motorkerékpár uj gumikkal, uj mágnessel és uj •
ékszíjjal, ára 6 millió ko- \
rona, azonkívül egy heg- '
geszt ő a párát. Megtekint- >
hetó Makó, Hédervári-utca »
19. szám.
Fehér róka boa olcsón el- I
adó. Báró Jósika-u. 29,
emelet 4.
Jókarban levő kredenc,
függőlámpák, nőiruhák eladók. Szegfű-utca 4.

| Felhívom

Dr. Kőhegyi Andor,

Dr. Kőhegyi Andorné
sz. Mátéffy Hermin

m. kir. honvéd hadbiró
alezredes
Unokái:

Kőhegyi Bandika
Kőhegyi Lacika
Kőhegyi Juditka

Béke-utca IS. n é m .
50
Telefon 545.
mint bárhol ifjúsági meee, képes
és szépirodalmi
Vé
Vétel nem kötelező.

20

ANTIQUARIUM

Friss sertés

f e j - l á b
900

a CINNER szalámigyárbanI körút
P za 83.
-Laios
sz.vállalat
a belvárosban f A f C n J
t r o *• o c
aki e
üzemvezető l a l & a l
K C I C b , szak.
mában teljes jártassággal bir. Cim a kiadóban. 71

! Alma

Erdélyi faji Ima kapható nagyban
és kicsinyben, V szonteladoknak
és vidékieknek
«árkedvezmény. W e i n b e r j e r M i h á l y

Honvéd-tér 3. sz.

Telefon: 111:

Két utcára nyiló hatalmts nagy emeletes
•m -m Z

»
a Kossuth LajosM . m . C M . M í sugárut közelébe
gazdasági udvarral, melléképületekkel, az
emeleten elfoglalható lakással e l a d ó .
Tudakozódni lehet Tisz« Lajos-körut 59. sz.
28

Testvérei:

Kőhegyi Samu
Dr. Kőhegyi Károly
özv. Berkes Józsefié
sz. Kőhegyi Paula
és családjaik.

Zsir-szalonnarészek 34 000 K.
d i s z n ó z s í r 39-000 K

F r i s s f e j - l á b 20o
.oo I

Külön villamoskocsi a Dugonics-téren
rendelkezésre áll.

kllönklnt.

Th25

Zsirosbödönöket megtöltésre vállal

P I C K szalámigyára, Felsőtiszapart.
Ugytnilyen árakon fe<iti cikkek kaphatók a
Munkásak Ált. Fogy. Szövetkezetinek következő
( b Irt\ f " árakka"ellátott
üzleteiben:
V l U i l kirakatainkat!!
Feketesas u. 19, Alföldi-u. 26, Szilléri-sugárut 33.

H i r s c h l T e s t v é r e k 72
Telefon 413

U ' « v

Batthy&ny-utca 2.

A lélek é l : t a l á l k o z u n k I

V a O d i i a d

M

könyvek.

Szeged, 1924 december hó 4-én.

I F Q C 9 r T 9 C

X

ismét állandóan kaphaló

ma délután 71 éves korában, boldog házassága 43-ik évében elhunyt.
Temetése december 6-án, szombaton délután fél 3 órakor lesz a Takaréktár-utca 6.
szám alatti gyászházból, honnan rövid ima
után drága halottunkat a református templom
előtt végzendő gyászszertartás után fogjuk a
református temetőbe utolsó útjára elkísérni.
A legjobb férj, a legszeretőbb apa, nagyapa és testvér halálát vérző szívvel siratják
Menye:

a Belváros legszebb pontjain, teljes kényelmet adó
modern komfortos 4 szobás lakásokkal olcsón és kedvező fizetési feltételekkel megvehetők
n

HUNGÁRIA

ny. kórházi főorvos,
a hadidiszitményes Ferenc József-rend lovagja,
a hadidiszitményes II. oszt. vöröskereszt díszjelvényének
tulajdonosa, a Dugonics-Társaság igazgatósági tagja

Fia:

-_

m a g a n n a z

5 0 % , - a l olcsóbb

Két bőrfotel, álló tükör,
függő lámpa eladók. SzentGyörgy-tér 5.
Jutányos áron eladó egy
hangversenycimbalom. —
Római körút 26, emelet. 2

Özv. dr. KShagyt L a j o s á é sz. Horvátb
Laura maga és családja nevében fájdalomtól összetört szívvel jelenti, hogy férje

11-00.

Kimondott szép két u r i

D e m k ó n á l ^

.Dtsznótoros
vacsorával
vendéglőmegnyitás szombaton 46-os laktanyával
szemben. Sztupka vendéglős.

Házasságokat uri körökben
közvetít Herkules iroda,
Iskola-utca 32, sarok. 2

Kifutófiu

> Kerealet i

Kétkerekű gigg igen olcsón
eladó. Szentgyörgy-tér 1.

Nagy választék magyar,
külföldi és tengerentúli
bélyegekben. Engel, Gizella-tér 4.

Házasság i

Naponta friss" tea, virstli
kapható. Nagy és Gichner,
Kölcsev-u.
-4
Az alabbi jeiiges levelek a
Tűzifa, elsőrendű száraz,
kiadóhivatalban átvehetők:
kapható 45.ooo koroná„österreicherin",
,Itália
ért. Fatelep: Párisi-körut
1017", .Biztos eredmény".
44.
-2
.Teljes cim", „Otthon".
Ctpóház. Legolcsóbb fért',
női, gyermekcipók kapha13—33
tók. Károlyi-utca 4.
a SZEGED telefonszáma.
Haraszthy Géza Feketesasu. 22, (telefon 17-14) céget
Alltat keresi
biztam meg gyártmányaim
Felsőruha es tehernemü
•agyban és kicsinybeni elvarrónő házakhoz ajánlkoadásával. Saját érdekében
zik. Zoltán utca 15, ma-kérem fenti céget ajánlatgssföldszint jobb, 1 ajtó. tételre felszólítani. Tiszteb- listás tiaiat banktisztlettel Mellinger Zsigmond
viselő itodai vagy raktárgépszij, műszaki kefe és
noki állást kerez. Megkebőrgyár.
reséseket .Szerény igényű"
Szönyegszövöszékek kiárujeligére kér.
2
sítása olcsón részletfizeügy varrónő, ki tehérnemüt
tésre is. Kertész Andor,
és felsőruhát készit, házakZrinyi-utea 2. szám.
3
hoz ajánlkozik, vidékre is Váczy Mariska uj üzletmegy szerény fizetéssel.
helyiségében legolcsóbb^a
Fodor-utca 12.
fejelés. Férfi zoknik, vékony nöi harisnyák rekÁllást nyer:
lámárban. Vidra-utca 3.
(Kakastemplomnál).
Filéző és horgoló nők keLegolcsóbb tűzifa, hasábos
restetnek. Iskola-utca 16,
és aprított, házhoz szálföldszint 1.
lítva is Ifj. Zsemberi '
Üzletszerzők nagy keretűzifa üzleteiben. Telefon
settel felvételnek. Keres15-24.— Botdogasszonykedelmi Képviseleti Iroda,
-21 ,
Kálvária-u. 2.
_ - sugárut 40.
Karacsonyi kirakatom fi- \
gyeimébe ajánlom. Szántó
József zománcháza, ható- jj
felvétetik.
sági huscsarnok mellett. 8 i
Délmagyarország - nyomda
Narancs, datolya, kókuszPetőfi "Sándor-sugárut 1.
dió, kaliforniai szilva leg- ;
Kitutúfiu vagy boltiszolga
olcsóbban Nagy és Eicö- •,
textilüzletbe jó fizetéssel
neméi, KOIesey-u.
-4
felvétetik. Excelsior, SoIpari m n n k a i
mogyi-utca 22.
2
Felsóvároson lakó bejáró
Kaiapot, tértit, nőit divatakarítónő kerestetik, Je- tosan alakit, formáz Mencz
lentkezni Liget-utca 19. kalapipar, Napló-ház. 3
szám.
Német ragasztóval vízmenHazmesternó, csakis mates cipők készülnek felegános asszony, Tisza Lalősséggel. Lastelner, Kojos-körút 51.
rona-utca 15.
Részletfizetésre szállítok
Bútorozott lakáai
kárpitosmunkát. — Balogh
Különbé járatú
já
bútorozott
kárpitos, Kossuth Lajos;iadó. Zrinyi-u. 17,
szoba kia
sugárut 6.
7
emelet.
-1
Német ragasztóval vizmenKüiönbejáratu egyszerű bu- res cipők készülnek feletorozott szoba kiadó. Káltősfl éggel Lusteiner, Kovária-utca 11. emelet.
lona-utca 15. — Címre
Belvárosban uri családnál
vigyázni.
10
bútorozott szoba kiadó
Különfélék:
15-ére Tisza Lajos-körut

22. II. 8.

.Newyork* vagyo«értékesitő, Dugonics-tér 12, Napló
ház, kapu alatt jobbra.
Nyitva 9—l-ig és 3—7-ig.
Magánvagyonok,
hálók,
ebédlők, mindenféle egyet
bútordarabok, szőnyegek,
zongorák, ékszerek, cipők,
ruhák, könyvek, egyszóval
mindennemű
ingóságok
legszolidabb értékesítő és
a legolcsóbb beszerzési
helye. Költség egyedül csak
eladás esetén 10 százalék.
A beadott tárgyak vételkényszer nélkül megtekinthetők.
-2

Dr. Gróf-palota.

Dugonics-tér.

Telefon 413.

Uri m a g á n h á z a k í

és I g e n szép c s a l á d i h á z a k , v a l a mint b é r p a l o t á k
minden igényt kielégítő lakásokkal, minden alkalommsl
a legolcsóbban vásárolhatók meg
867
Ingatlanforgalomnál, Béke-utca 18. Telefon 345.

Gyermekleányt

felvennék n a p p a l r a k é t é v e s
g y e r m e k mellé. Óriisszeli-körut 20.

Párisi Nagy

Áruház

Szeged, Széchenyi-tér 14.

30 ezer koronás karácsonyi reklám játékai:
raktáron levő f é r f i r u h á k , raglánok, t é l i k a b á t o k
olcsón áruslttatnak

llajda Farkas cégnél
Kölcsey-utca S. sz.

Külön uri szabóság!

A községi tisztviselők országos szövetségének s z e r z ő d é s e s szállítója.

974

'éli burgonya!
szegedvidéki hosszú rőzsa, Ella és
Woltmann rózsa 1700 K-tól feljebb,
továbbá lengeri, árpa, derce, vásárhelyi
Kőztek és sertésnek való1 darák
és
2,161sarok
Va,é
ria-tér
b u r g o n y a hazaszállítva
Is kaphatók

. B o k o r János r

drb nagy számológép
nagy mackó
a
. kis füszerüzlet
„ aranyozott babaágy
.
.
.
.
„ habverőüst verővel
.
.
.
. lovagló játék .
.
.
.
.
„ I-a játékpuska
, óriási nickel trombita .
nagy doboz faépítő kocka .
fadoboz kőépitö kocka
szürke vagy barna nyuszi .
drb öltözött francia baba .
. öltözött magyar baba
„ felhúzható automobil
doboz masché katona
.
.
.
.
,
9 darabból álló ólomkatona
drb alvó francia baba
„ ö tőzött gummibaba
. mozaik játék
, porcellán kávés szerviz .
.
» faedény készlet .
.
.
.
nagy sparhelt 3 edénnyel
doboz japán zománcozott kávés szerviz
.
kosárfonó játék
.
.
.
.
felszerelt edényes kosár

30 ezer
30 ezer
30 ezer
30 ezer
. 3 0 ezer
. 3 0 ezer
30 ezer
30 ezer
30 ezer
30 ezer
30 ezer
30 ezer
30 ezer
3ű ezer
30 ezer
30 ezer
33 ezer
30 ezer
30 ezer
30 ezer
30 ezer
30 ezer
30 ezer
30 ezer
30 ezer

és még SS féle játékkülönleaesség 1
Ezenkívül 5, 10. 15. 20, 29, 40, 50, M. 70. 10 és 100 ezer koronás
osztályok. — Mielőtt vásárol, saját érdekében tekintse meg
karácsonyi kiállításunkat és kirakatainkat!

a n. é. közönség szives figyelmét arra, hogy Ua/za-utca 2. szaru alatt ékszer és óra raktart nyitouam. Nsgy választékban kaphatok mindennemű brilliáns lárgyak, any és ezüst áruk, schafhausen, eterna és doxa órák. Kérem szives pártfogásukat. Levélhivásra házhoz megyek.
Tört aranyat és brilliánst a legmagasabb árban veszek.
37
Tisztelettel G r ü n b a u m I z i d o r , ékszerkereskedő.

