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denfa'ifer elfogadott javaslat révén, amely 353 embeiek szántottak, vetetek, arattak, ipart űzszavazattal 352 ellen kitrondot'a, hogy az tek és kereskedelmet folytattak, de mind kevesebbet törfdtek sz államforma problémájával.
állam feje a köztársasági elnök nevet viseli.
Közben jöttek fa mentek a kormányok; jöttek
Telt és mult tz idő és Frtncisorsjágban
kezdett megszokottá válni az uralkodónélküli uj választások s az u] választásokon jöttek u]
monarchia. Legitimisták, or'eanisták és mo- emberek, akik már megszokták az uj idők
ideológiáját és tiszteletlen hangen követelték,
natchisfák azzal vigasztalták egymás', hogy
meg fog szűnni n átmeneti állopot és hatal- hogy a marsall hozzájuk alkalmazkodjék és
mának teljes fényében újból Ftarcisoiszág hagyjon fel restaurációs és reakciós kísérletezétiónjára feg ülni a ciászár, vsgy a király. Vol- seivel. Az ideiglenesnek tartott állapotok igy
tak kabíreltk, melyekben csak monarcbisták állsndósulfak és igy lett idők folyamán, először
voltak és volt kabinet, amelyet a parlament a többség akarata eüenérr, azután a többség
akarata ellenéie kizárólag monircbistákból ne- belenyugvása melltt», végűi a többség akaravezi tt kl III. Napolecn néhíi tábornagya. Nem tából Franciaországból végérvényesen köztárbiéryoztik az clyan közjogi írek, akik ékes saság.
szavakkal bizonyították br, hegy Franciaország
a históiiai fejlődés és a jog szabályai szerint
Andrássy Oyula gróf beszámoló beszédében
cstk mcnaicbja lehet és sz olysn politikusok, megfojtotta a legitimizmus előtt a lobogóját,
akik ízt biidették, hogy a dicsőséghez és a de a királykérdést kikapcsolta a gyakorlati
korona fényéhez szokott ftancia nép sohasem ' politikának a kérdéseiből. A beszámolót halifog beíeryugcdni a szürke köztársasági ál an> i gató közönség „Éljen Ottó király I" kiáltások
fotmába. A parlatrenten kivül azonban iz » közepette békésen szétoszlott.

1870 szeptember 4-én a siedáci csatavesztés bire elsöpörte Franciaouzágtan a c;á8-árságot. 1871 március 18 án a német békekötés
nyomán, areely eísiekiíota Fiancaoisiágtól
Elzász- Lolbaringíát és megalázti magát Franciaoiszágot, kitört Párisban a kommün. A pálisi
kommün ugyan nem volt az utolsó esztendők
értelmében vett kommunizmus, banem a párisi
köiségtanácsnak — a kcmmünnek — és Páris
lakosságának szembehelyezkedése az államhatalommal és Verssiüesben székelő nemzetgyűléssel. Mint históriai faktum azonban a párisi
kommün sokkal borzalmasabb és véresebb volt
a magyar kommunizmusnál. A párisi kommün
történetéhez fűződik a túszok szedése, a párisi
érsek és egész sor magas áliásu tisztviselő
agyonlövetése, a petrolörök munkája és a francia dicsőség egész sereg emlékének, közöltök a
Tuileriáknak az elpusztítása.
Mig Páris barrikádjain folytak a véres harcok és a kormánycsapstok a németek elleni
háborút is báltérbe szoritó elkeseredettséggel
foglalták el egyik utcát a másik után tulajdon
honfitársaiktól, a verssillesi nemzetgyűlés az
Berlin, december 17. A birodalmi elnök maj lyai
lyamán felajánlotta neki a kormányalakítást
ágyuk dörgésínek közepette tárgyalta Franciafacsszsbb kihal'gatásen fogsdta Stresemann | Dr. S resemann ma estig fenntartotta magáország u] alkotmányának a tervezetét. Senki
birodalmi külügyminisztert és beszélgetés fo- nak a dön'ést.
sem kételkedett benne, hogy >z uj alkotmány
csak a monarchiának valamelyes formája lehet.
750 képviEelö között kimondottan 420 volt
monarchisls. Valamennyien azt hirdették, hogy
csak etélyes monarchiával lehet FranciaorszáRóma, december 17. Valonából érkező hirekelőnyomulóban vannak Albánia székvárosa,
got a teljes lezülléstö! megmenteni. Az elvben
Tirana ellen.
szerint
égisz Észak-Albánia csatlckozolt Ahmed
mindnyájan megegyeztek, csak az uralkodónak
Zogul volt miniszterelnök forradalmához. A Róma, december 17. A Tribuna értesülése
személyére és a restauráció időpontjára vonatszerint az albán kormány három koiosztátyt
kozólag nem tudtak megegyezni. O/iatosságból kot mány csc patok hűségében nem lehet többi
fegyverbe
hívott, hogy felvehesse a harcot az
tebát elveiknek gyakorlati megvalósítását kikap- bizni; egyes osztagok máris átpártoltak a főrAhmed Zogul által vezetett felkelők ellen.
csőitek az aktualitások köriből és azt, határozA lap értesülése szerint a felkelők állása
ták, hogy rmjd később határoznak. Ovatossá- re dalmátok hoz.
Kroja
bevételével rendkívül megszilárdult és
Róma,
december
17.
Hir
szerint
ez
albán
guknak másik mignyiltlkozasa az voit, hojy
győzelmük biztosra vehető.
szán szándékkal elfelejtették megállapítani, hogy fölkelők elfoglalták Skutarit is Krajdt is most
mennyi időre terjed zz alkotmányozó nemzetgyűlés imndátuma. Mndsn eshetőségre biztosítani akarták, hogy végié fogják hajtani n restaurációt.
Budapest, december 17. (Tudósítónk telefon- ti kai téren eredményt felmutatni, még egy egyHosszú volna elmesélni sz 1871. évi nemjelentése.) Scitovszky Béla elnök a nemzet- séges pártot sem tudott létrehozni. Ám azt a
ze'gyülés viszontagságos históriáját, a különgyűlés mai ülését fél 11 óra felé nyitotta meg gyűlöletet nem érzi, amelyet sokan tanúsítanak
böző trónkövetelőkkel folytatott tárgyalásokat, a
azért, mert a zsidóság kulturális és gazdasági
köztársasági pártnak az eiönyomulását és a s nyomban horzáfogtak
téren olyan szép eredményeket ért el.
háború utáni Franciaország első áilem főjének,
ez indemnitásról
— Legfeljebb a magunk butaságára gondoThiersnek a bukását, akit azért küldtek el, mert
lok, hogy mi is nem vettünk részt ebben a
szóló
törvényjavaslat
tárgyalásához.
azzal gysnusitottak, hogy akadályokat fog görEgri-Nagy János előadó ismerteti a pénzügyi munkában, meri búonyos, hogy az országnak
díteni a monarchi8ta restaurációnak az útjába.
bizottság
jelentését az indemnitásról s javasolja, is nagy haszna van a zsidóság munkájából.
Tbiertnek menni kellet és Mcc Mahon jctt a
hogy
négy
hónapra adják mrg az irdemnítást Nagyon helytelen, ha ezzel a zsidóellenes hanhelyéb?, ugyanaz a Mtc Mahon, aki III.
pogulattal a Csonka-Magyarország határán tul Hő
a
kormánynak
lcon kezéből ki pia a matsail kinevezést és elmagyar zsidóságot elidegenítik tőlünk, holott
Kállay
Tamás
nrgy
hibának
íar'ja
a
munkásvesztette a szedáni csalát. A nemzetgyűlés bét
azok most a magyarság legtekintélyesebb videlsággal
és
a
munkássság
ökleivel
való
fenyeévre ruházta rá a „végrehajtó hatalmat", amelymezői is a magyar érzés ébrentartói. Nagyon
getőzést.
Nem
lelkesedik
sem
a
baloldali,
sem
lyel el akarta kerülni az ominózus köztársasági
szeretném, ha elkezdődnék a kibékülés folyaa
jobboldali
öklökért.
A
miniszterelnök
sokszor
elnök kifejezést. Benne egyesüli a monarccismata.
foglalkozott
szociális
kérdésekkel,
ismerik
a
lák reménysége. Az erőskezű katona lesz az,
— Azt látja, hogy a numerus clausus sérelmet
aki vút- fhozza a monatchia lényét, és dicső- munkásságban rejlő nagy erőket és helytelennek
tartják,
hogy
a
munkásságot
az
országtól
elidejelent
a zsidóságra, amelyből sok fiatatember
ségét Ftüclaorszégnak.
genítik. Beszéde továbbá a választójog kérdé- törekszik sz intelligens pályákra, nem ugy, mint
Megkezdődött a monarchisla kormányzás sével foglalkozik s végül kijelenti, hogy a nyilt a többi vallásfelekezetnél. Nem tudja, mik volmonarchia nélkül. Egy kiváló francia történetíró szavazás melleit dönt. (Zajos helyeslis a jobb- tak a numerus clausus kényszerítő okai, azt
szerint „a minisztérium a kormSnyzást a köz- oldalon.) A zsidókérdésről beszél, amelyben hiszi azonban, hogy a kormány bölcsesége rötársaság elleni küzdelem jegyében folytatta; a
egész külön állásfoglalása van.
videsen oda f g veze'ni, hogy revízió alá veszi
községházakból eltávolította a köztársaságot
— £n igenis — mondja itt — erősen meg- a numerus clausust.
jelképező mel szobrot, az okmányokban meg- vádolom a magyar zsidóság egyreszét, hogy a
— Szabolcsmegyében 150 szegény gyermeket
tiltotta a köztársaság szó használatát. Azt han- forradalom előkészítésében, a forradalomban és neveltetnek és a neveltetőknek legalább 80 szd*
goztatta, hogy az erkölcsi rendet akarja vissza- a kommunizmusban olyan szerepet játszott, zaléka olyan zsidó, akiknek a fiát nem vették
állítani ; azért nevezték el korát ÍZ erkö'csi rend amely lényegesen hozzájárni ennek az ország- tel az egyetemre. Kéri a kormányt, b:gy mirendszerének." A nemzetgyűlés olyan alkofmány- nak a meitcsonki ásához és lerombolásáhor. előbb vegye revizió alá a numerus clausus sékészitő bizotlságot választóit, melyben öt köz- Nagyon sok hibát követett el a zsdó sajtó is. relmes törvényét.
társasági mellett huszonöt kimondott monarEzután az adővisszaélése\röl beszél. Az inLegjobban szeretné, ha a zsidóság tartózkodna
chisla foglalt helyet. Az uj a ko mány két esz- még minden politikától. (Derültség.) De ezt nemdemniiást elfogídja. (Helyeslés (s taps a jobbtendei huzavona után jött létre. Köztársaság ól lehet elérni. A zsidóság soha sem tudott poli- oldalon,)
benne szó sincs. Jogilag a francia köztársaságot
soha semmiféle alkotmányozó, vagy parlamenRassay visszautasítja Peyer támadását.
táris testület rem határozta el. Franciaország
Rassay Károly volt a következő szónok, aki | hogy egyáltalán nem volna az ország kárára, ha
még ma is csak közvetve köztársaság egy inci- szintén a békülékenységet hangoztatja s azt mondja, | a mostani szociáldemokrata pártvezetőség mellett

Stresemannak felajánlották a kormányalakítást.

Győzött a forradalom Albániában.

Az indemnitást megszavazta a nemzetgyűlés.

8 Z 8 0 8 D

1294 december 18.

vagy ahelyett Garami Ernő szava érvényesülne aScitovszky elnök: A képviselő ur kérdést intéSzabó József ezután megokolj i interpelláa pári, vezetésében. A titkos szavazási sürgeti.
zett az elnökhöz, vájjon a költségvetést beterjeszcióját de mielőtt hozzáfogna, az elnök figyelA passzivitásba vonult ellenzék részéről egy vatettnek tekinti-e? Ki kell jelentenem, hogy a ház- mezteti, hogy at uj házszabályok érielmében
csorán tegnap súlyos támadás érte. Peyer képviselő
szabályok 112. §-ának 6 pontja értelmében én a
a beszéd ideje 15 perc. A jegyző jelzi az időt,
azt mondotta, hogy nem lehet esernyő alá vonulni,
költségvetést beterjesztettnek tekintem, ha adatai
amikor esik az eső és ugy állította be őt, mint nincsenek is itt.
hangosan kiáltja: két óra Ötven perc I
aki félrehúzódik a harc elől.- Erre azt válaszolja
Scitovszky Béli elnök: Hirom órai (Zijos
Peyernek, hogy igenis, voltak nagyon háborús
derültség.)
W o l f f a szocialistákról ó s a zsidókról.
idők, amikor Peyer és tisztelt barátai Badenben
Vass József népjóléti miniszter a m i g i ét a
Wolff Károly: Fontosnak és perdöntőnek tartja
voltak...
a költségvetést és a zárszámadások benyújtását. miniszterelnök nevében válaszol Szabó Jízs ;f
Ugrón Gábor: Egyedül voltunk itt!
Szöges ellentétben áll a szocialistákkal, de azért interpellációjára. Az a baj, hogy a munkaRassay Károly:... vagy a meleg kávéhézban meggyőződése, hogy hadat kell üzenni a büro- nélküliek nagy része nem vállal munká1, ha a
ültek. (Zajos taps a kormánypárton.) Nyiltan meg- kráciának, a hivatalokat szociális érzéssel kell telímaga sztkmíjábin nerc talál, hanem inkább
mondja : nem ért egyet azokkal az eseményekkel,
teni. Az a meggyőződésem, hogy a nemzeti meg- kivándorol. A muikanélküllek segítéséhez nen
amelyek a mostani parlamenti helyzetet előidézték
próbáltatások ilyen mély hullámvölgyében soha- járul hozzi, ez szerinte a munka lebecsülését
és nem tud egyetérteni a t passzivitásba vonult
sem voltunk és éppen ezért lélektani megfigyeléellenzék taktikájával sem. Érezzük, hogy azokat sekre
a
is szükség van a politikában. A szomorú jelenti. H i a kormány ilyesmire hatiroziá mapozíciókat, amelyeket már sikerült megszerezni, gazdasági helyzetért nem a mindenkori kormányo- gát, ő kész levonni a konzekvenciát. jjBejeleiti
elveszítjük.
kat kell felelőssé tenni, hanem hirom szempontot egyébként, hogy kész a jtvislat a munkanélBerky Gyula: Ez a vázsonyizmu3 következménye. kell figyelenbe venni. Az első az általános világküliség elleni biztosításról.
Grieger Miklós: Inkább a fabianízmusé.
gazdasági helyzet, a második a trianoni békeSzabó József válasza után a Híz a miniszRassay Károly: Nem személyekről beszél. Po- szerződés és csak harmadszor lehet vonatkozásba ter kijelentései! tudorai tul veszi.
litikai meggyőződését sohasem bocsátotta áruba. hozni a mai helyzetet a mindenkori kormányokkal,
Második interpellációjában azt kérdezi Szabó
A titkos választás mellett mindig és mindenütt amelyek részben okai a belső válságnak. A korJózsef,
hajlandó e a kereskedelmi miniszter a
szinvallást tett. Az indemnitást nem fogadja el.
mányoknak nem volt elég erejük, hogy a gazdaMáv. összes alkalmazó Halra kiterjeszteni a 12
Melczer László: Az állategészségügy kérdéseivel sági kataklizmában a gazdasági hullarablók gaszázalékos üzemi részesedést. Az interpellációt
foglalkozik. Határozati javaslatot nyújt be, amely rázdálkodását megakadályozzák.
kiadták a kereskedelemügyi miniszternek.
szerint a földművelésügyi miniszter rendeletileg
— A társadalom két legjobban szervezett erejét
tegye kötelezővé a védőoltást a községek egész képviselik a szociáldemokraták és a zsidók. Ezek
Hirmadik interpellációjában azt kérdezi Szabi
marhaállományára, szájJ és körömiájás ellen. Az érvényesülnek a legjobban. A zsidóságot hatezer
József, h j andó e a pénzügyminiszter karácsony
indemnitást elfogadja.
éves atavisztikus összetartó érzése forrasztja egybe, előtt az összes közalkalmazottaknak előlegképen
de a keresztény lomha tömegek mindig ott állnak folyósítani az egy hónapi fizetést. Kírdi, igaz-e,
Farka® Tibor
a legnagyobb passzivitással. Ha a keresztény tö- hogy csak a központi tisztviselők kapnak kaa költségvetés h a l o g a t á s á r ó l . megek nem lennének passzivák, akkor más lenne
rácsonyi jutalmat, a fizetésük negyid , vagy
Farkas Tibor: A költségvetés beterjesztése nem az eredmény máris.
felerészét.
felel meg a szokásos formáknak, mert a nemzet- — Az ország lakossága 95 százalékának jogosBud miniszter azt feleli, hogy a vidéki tisztgyűlés tagjai csak a hó végén fogják kézhez kapni igényeit ki kell elégíteni. Az indemnitást elfogadja.
a részleteket. Az Indemnitást és költségvetést nem
Barthos Andor kifogásolja, hogy a minisztériu- viselőket is részesüi jutalomban, nemcsak a
tekinti bizalmi kérdésnek. Ha kijelenti, hogy nem mokban és általában a közhivatalokban tultenge- központiakat, de nem kaphat mindenki jutalfogadja el az indemnitást, ez nem jelenti azt, hogy nek a női alkalmazottak. Ezeknek a legnagyobb mat, hanem csak a központiak kélharmad része
nincs bizalommal, hanem egyéb okokból nem fo
része — tisztelet a kivételnek — folyton csak is a vidékiek fele. A fizetési előleg dolgában
gadhatja azt el. Károsnak tartja, hogy a pénzügyi manikűrözi, rizsporozza magát és semmifélenproncs abban a helyzetben, hogy határozott ígébizottság négy hónapra emelte fel a kormány álduktív munkát nem végez.
retet tehessen, mert a visszatörlesztés hossza
tal csupán három hónapra kért indemnitást. Frühwirth
FiMátyás határozati javaslatot nyújt be, időt venne igénybe az illám kirira.
yelmcztet arra, hogy ennek a nemzetgyűlésnekutasítsa a kormányt a Ház, hogy a házhelyekben
A nemzetgyűlés a választ tudomásul veszi.
részesülendőket segítse épületfához. A másik haét költségvetést kell ebben az évben letárgyalni.
Az ülés vége délután 5 órakor.
Hogyan fog erre módot találni a kormány? A tározati javaslatában azt kéri, hogy utasítsák a D W M A M M M M M M M M M M M W M M M W I f l
jövő év költségvetése csak májusban kerülhet kormányt, hogy a valorizáció megoldása kérdésésorra. Ugy látszik, a kormány ezzel egyáltalában ben nyújtson be törvényjavaslatot.
A KANSz alenöke is biztatja
nem i3 számol. Nyolc hónapja kellene már itt fe-Szabó József eláll a szólás jogától.
a tisztviselőket.
küdnie a költségvetésnek. Adatai most nincsenek
Ezután Huszár Károly elnök kérdi a Házat,
itt. Kérdi az elnököt, hogy beterjesztetnek tekinti-e hogy kiván-e még valaki szólni. Miután sfcólni
Budapest, december 17. A Közalkalmazottak
a költségvetést ?
senki sem kiván, a vitát berekesztette.
Nemzeti Szövetsége szerdán délután a központi
városháza tanácstermében dr. Balásy Antal
Bud pőaziigy miniszter beszéde.
pénzügyi h. államtitkán alelnök einöklésévd
Ezután Bud pénzügyminiszter beszél. Csak rö- sével lehet megszüntetni vagy enyhíteni. Komoly elnöki bizo tsági ülést tarlott.
viden kiván válaszolni az egyes felszólalásokra. tárgyalások vannak folyamatban a népjóléti miAz elnök bejelentette, hogy a karácsonyi juTöbben szóváteszik a valorizáció kérdését. Rá kell nisztériummal ujabb munkaalkalmak megteremtése
talmak ál alánosságban valJ engedélyezése tármutatnia arra, hogy ez a legkényesebb kérdés, tárgyában. A munkaalkalmakban azonban válogyában a KANSz elnöksége a kormánynál ugy
mert ennek kihatása van az állam és a magán- gatni nem lehet.
gazdaságok pénzügyi helyzetére is. Igen nagy
A házhelyek kérdésében az az álláspontja, hogy é'őszóval, mint Írásban megtette az előterjesztést.
. jelentette továbbá, hogy a kezelők, dijnokok, alóvatossággal kell tehát ezt a kérdést kezelni, ne- akiket házhelyekhez juttattak, azoknak pénztB is
hogy meginogjon akár az állam, akár a magán- kell nyújtani, hogy házaikat felépíthessék a Pénz- tisztek és szolgák kinevezési lehetőségének bizgazdaságok pénzügyi egyensúlya. A valorizációt intézeti Központ bevonásával akció van erre vo- tosítása tárgyában a körrendeletet még e hómagánjogi vonatkozásokban helyes bírói gyakornatkozóan folyamatban. Beszéde végén kijelenti a
napban kiadja. Bejelentette egyúttal, hogy
lattal is megoldhatónak tartja. Az állam pénzminiszter, hogy reméli, hogy az ország gazdasági bizonyos gazdasági tárgyalások vannak folyaügyi helyzetének további megrendülését okozhatja
és pénzügyi újjáépítése elérhető lesz.
matban, amelyek alkalmasak lesznek arra, hogy
a helytelen megoldás. Az igazságügyminisztérium- Huszár Károly elnök ezután szavazásra teszi
a közszolgálati alkalmazottak helyzetén némiban tárgyalások vannak folyamatban a valorizáció fel a kérdést.
kép enyhítsenek. A szorzószám tekintetében
kérdésében és bejelenti, hogy erre vonatkozóan
A Ház az indemnitási javaslatot általános-megismételte a pénzügyminiszternek azt a nyirövid időn belül törvényjavaslatot fog beterjeszságban a részletes tárgyalás alapjául elfogadta.
latkozatát, hogy annak leszállításából a közteni. Ezt a kérdést az állam gazdasági és pénzügyi megterhelése nélkül kell megoldani.
Miután Melczer és Frühwirth határozati javasla- szo gáláti alkalmazottakra nézve a mai helyzet— A munkáskérdésben az a véleményem, hogy tait elfogadták, következett az Indemnitási javas-nek semmiféle kára nem háramlik.
a munkanélküliséget csak munkaalkalmak teremté- lat részletes tárgyalása.
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Részleteiben is elfogadják az indemnitást

Az Átengedett J a v a k Bizottsága
elhagyta Budapestet.

A törvényjavaslat két szakaszát a nemzetgyűlés költségvetéssel, nem fogadhat el.
vita nélkül elfogadja. A második szakasz után
A nemzetgyűlés Szabó József határozati javasBudapest, december 17. Az idegen államok
Szabó József uj harmadik szakasz beiktatását kéri. latát elveti.
fennhatósága alá került magyar államjavak felHatározati javaslatot nyújt be a munkanélküliség
Ezzel az indemnitást részleteiben is letárgyalták.
kérdésében. Adót kell kivetni azokra, akiknek Mayer János földmivelésügyi miniszter ezután becsülésének eökészitése végett tudvalévően
pénzük van, elsősorban a munkaadókra és a föld11 törvényjavaslatot terjeszt be, amelyek nagy- szombaton Budapesre érkezett a jóvátételi bibirtokosokra. Ez nemzeti érdek és elsősorban a része a kivételes hatalom megszűnése következté- zottságnak az .átengedett javak" értékelésével
kapitalizmus érdeke. Ha itt közömbösen haladunk ben vált aktuálissá a földmivelésügyi tárcával kap- megbúott albizottsága. A bizottaág ittlétének
el, a munkanélküliség az állami érdeket fogja ve- csolatban. Mindezeket a törvényjavaslatokat a az volt a c i l j v hogy a legközelebb Parisban
szélyeztetni.
földmivelésügyi és közigazgatási bizottságokhoz megkezdődő értékelési tárgyalásos munkarendBud János pénzügyminiszter: Nincs abban a utasítják.
jét a magyar kormánnyal egyetértésben meghelyzetben, hogy elfogadhassa Szabó József hatáBud [ános pénzügyminiszter beterjeszti a bur- állapítsa és az itteni előkészületekről tájékozódrozati javaslatát. Nem lehet uj kiadásokat beállí- genlandi közalkalmazottak jogviszonyainak szabá- jék. Az átengedett javak értékét le fogjik vonni
tani, amikor a takarékosságot hirdetik a költség- lyozására vonatkozó egyezmény becikkelyezéséről a magyar jóvátételből. A bizottság érintkezésbe
vetésben. A legveszedelmesebb talajra térnének, szóló törvényjavaslatot.
lépett a kiküldendö magyar szakértőkkel és a
ha ezeket a kérdéseket a költségvetés keretén beAz elnök ezután napirendi javaslatot tesz, mely
pénzügyminisz ériumban tar olt ülés során meglül akarnák megoldani. Más uton kell megoldást szerint a Ház legközelebbi ülését csütörtökön délkeresni. Itt van többek között az inségakció, ame- előtt tiz órakor tartja és annak napirendjén szere- állapodtak abban, hogy az é tékelési munkákat
lyet a népjóléti miniszter folytat és amely milliár- peljen az indemnitás harmadszori olvasása, to- mikor kezdik meg A munkarendre vonatkozódokat fog eredményezni, ennek keretében inkább vábbá a fővárosi törvényjavaslat 10. szakasza 2. lag sikerűit megállapodni és a magyar kormány
megoldható a munkanélküliek támogatása. Olyan bekezdésének harmadszori olvasása.
hozzájárult ahhoz, hogy az értékelési tárgyalákiadásokat, amelyek nincsenek összhangban a
Most áttértek az interpellációk tárgyalására.
sok január közepén Párisban megkezdődhessenek. A tárgyalások előreláthatólag néhány hóInterpellációk.
napot vesznek majd igénybe. Az albizottság
Forgách Miklós jegyző felolvassa Szabó ' titásávil szenbea in ézkedé?eket foganatosl- tagjai még ma este visszaindultak Párisba, ahol
Jóisef interpellációját, amelyben azt kérdezi a tani, hajlandó-e az önhiaijukon kívül munki- megállapodásai kat hozzájárulás végett a jóvátételi bizottság elé terjesztik.
kormánytól, hajlandó-e a munkanélküliség pusz- | nélkülieknek gyorsiegilyt folyóiitani?
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A d e m o k r a t i k u s ellenzék
t o v á b b r a is p a s s z i v i t á s b a n m a r a d .

jövetelemkor értesültem, fogy a teme'ést köve'ő
estén egy különítmény felesigemre rá akarta törni
cz ajtót, nyilván azzal a cilzattal, hogy engem
elhwcoljonak. Ekkor e'vtársaim rábeszélésére
elhatá óztam, hogy nem térek vissza, mert ha
hazatértem volna, talán egyike lennék azoknak
a névtelen'knek, akiket dróttal összekötözve
húztak ki a Dunából.
— Rassay Kán ly ur nind zeknek a ve zedelmeknek nem volt ki éve és igy ő könnyen
itlhon maradható'!, de nemcsak, hogy tagja maradt a kormánynak, hanem a zsidók magnyugtatására ő tette azt a kijelentést, „szeretem
látni a zsidókat, — de csak a temetőben".
Peyer Károly.

(Budapesti tudósítónk telejonjelenlise.) Az elmás gyilkosságok miatt Miákícs elvtársammal
lenzéki pártok szövetsége ma délelőtt érfekez- együtt kiléptünk a kabinetből. Rassay azonban
lettt t rtott a Központi Demokratikus Kör he- akkor még nem lá'ott arra okot, hogy ebből a
lyiségeiben. Az éreke/lefen Szilágyi Lajos kormányból kilépjen.
elnökölt, aki megnyitó beszédében rámutatott
— Mi itthon maradtunk annsk ellenére, hogy
azokra az okokra, amelyek az ellenzék passziBenlczky belügyminiszter
szt jelentette ki,
vitását indokolttá teszik.
hogyha nem vonjuk vissza lemondásunkat, akkor
Ezután Hegymegi Kiss Pál visszautasította a életünk biztonságát nem fudja garan'álni.
minisz'erelnöknek ezt a vádját, hogy a felha- Később egy külföldi kongreszzusra u'aitam és
talmazási (örvények tárgyalása az ellenzék ott értesültem Somogyi és Bacsó elvtársaim
magatartása miatt ve't hosszabb időt igénybe.
meggyilkolásáról. A kongresszusról való visszeUtána Farkas István szólalt fel, aki a szanálással és munkanélküliséggel kapcsolatban
élesen bírálta a kormány politikáját. Majd Nagy
Vince beszélt. Kijelentette, hogy a magyar kormány irredenta politikája miatt a kisántánt államai fentar'ják a kisebbségekl el szemben a
Szeged, december 17. (Saját tudósítónktól.) ofztály problémája angol megvilágításban"
kivételes rendszabályokat, de nem igyekeznek
a magyar kormány po iiikai irányának véget Mindenki rlőtt ismeretes az angol Reuter tár- címmel meg is jelent a Szeged hasábjain. F.
vetni, mert a reakciós kormány baráti kezet írati ügynökség munkája, sirely pompásan ki- H. Collinson szerdán Szegedre érkezett, hogy
nyújtott nekik a sz nálás alkalmával. Javasolta, épített M'szo'gálatával e világ eseményeitől egy rövid nap alait Szeged löigazdasági életét,
hogy továbbra is marsdjsmk pass ivitásban és percek alatt tájékoztatja szinte az egész világ valamint a szegedi egyetem kérdé'ét tanulrajtóját. A hatalmas iroda a nemzetközi táv- mányozza. Az angol újságírót elsősorban dr.
ha ki 11, menjenek el égisz a mandátumról való
lemondásig. Áz értekezlet a hilározsti javasla- irati ügynökségek között talán as első hs'yen Tonelli Sándor kamarii főtitkár informálta
tot elfogadta. Szilágyi Lajos elnök ezután be- ál! és nem elégszik meg munkatársainak egy- Steged közgazdaságáról, m8jd sorra veite a
olds'u hírszolgálati müfcödésível, hanem köz- nagyobb üzemeket is és az egyetem ügyéről is
zár'a az értekezletet.
vetlen tspasztahtok szerzésére tanulmányutakrainformáiíatta magát. Collinson szegedi tapasztaladról a közel jövőben cikkben számol be a
Eltörpült az indemnitási „nagyvita". küldi ki munkatársalt.
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A A Reuter-iroda moat F. H. Collinson munka- Times-btn.
nemzetgyűlés el is kezdte és be is fejezte az társát küldte ki középeurópai tanulmányútra.
Az Bngol ujságló középeurópsi tanulmányindemni;ás vitáját. A kormánypártnak eredetileg Collinsoti most Magyarországot járta végig és útján most a Balkán egyes államait éa nagyobb
az volt a terve, hogy az ellenzék távolléte da- dreember negyedikén a londoni Times hasáb- városait veszi sörre. Szegedről szerdán már
cára is nagy vitát rendez és be fogja bizonyi* jain már cikket is irt tapasztalatairól. Ez a el is utazott, következő állomása Belgrád lesz.
tani azt, bogy nincs szükség az ellenzékre. cikk néhány n?ppsl eselőtt ,A magyar közip
Különösen fontosnak tartotta ezt az indemnitás
vitájánál, mert az a legjobb alkalom arra, bogy
a pártok és azok vezérei általános véleményt
mondhassanak a közállapotokról. Tudatában
A decemberi kö/gyűlés.
volt annak az egységespárt, hogy komoly, beható vita elmaradása az ö meddőségük teljes
Szeged, december 17. (Saját tudósítónktól) letekben vásárolt uj árut is árvereztet. Kéri,
bizonysága lenne és ezért készült a nagy vi- Meglehetős nagy érdeklődés mellett nyitotta meg hogy ettől a város határozottan tilsa el, mert
tára. Ez a nagy előkészület azonban teljes szerdán délután dr. Aigner Károly főispán a ez meg netn engedhető konkurrenciát jelent a
fiaskóval végződött, mert mindössze csak hár- törvényhatósági bizottság decemberi közgyűlé- kereskedők számára. — Az előadó tanácsnok
man voltak, akik szónoki készségüket óhaj- sét. A legtöbb városatya érdeklődését a gáz- a felszólalásra kijelentette, hogy az árverési
tották bebizonyitani. Ezek közül is az egyik a gyár ügye keltette fel, a háztulajdonos-város- csarnok vezetőjének ez az eljárása a rele kötött
száj- és körömfájás elleni védekezést sürgette, atyák pedig a kéményseprődíjak iránt érdek- szerződéssel is ellenkezik, tebát külön intézmig a másik arról panaszkodott, bogy az állam- lődtek, voltak azonban olyanok is, akik a tör- kedésre nincsen szükség.
nak sok női alkalmazottai vannak, akik irc- és vényhatósági bizalomnyilvánitásra kíváncsisHat órakor került sor Wimmer Fülöpnek, a
kézápolással töltik el az idejüket. Az indem* kodtak.
gázgyár megváltási pőrére vonatkozó inlerpelnitás vitája tehát ezekben a kérdésekben merült
A polgármester jelentésénél is akadt már lác ójára, amelynek előadója Rack Lipót tanácski. Wolff és Frühwlrth próbáltak ugyan vitát fölszólaló, dr. Kormányos Benő személyében, nok volt. Ismertette as interpellác'ót, majd előprovokálni, de sikertelenül. Végeredményben aki az adóbecsasök illetményeinek fix alapra terjesztette a polgármester válaszát, amely szepedig a javaslatot négy és félórai kűzködés való visszarendelését kívánta. A polgármester rint a megváltási pör azért szünetel még min•tán letárgyalták.
megígérte, bogy a tanács méltányosan fogja dig, mert a tanács előbb meg kivánja hallgatni
eümézni a kérdést.
a jogügyi bizottság véleményét ée szakér őkkel
hfátfőn hirdetik kl az ítéletet
A városi nyomda a városi nyomtatványok meg kivánja vizsgáltatni a vállalat könyvei*.
Ztirkay mandátuma ügyében. szállítására vonatkozó lejárt szerződésének háWimmer FüL'p a választ nem veszi tudomáA nemzetgyűlés IIL szímu biráló bizottsága rom évvel való meghosszabbítását kérte. A ta- sul. Részletesen ismerteti azokat a körülményeNemes Bertalan elnökletével ma délután ülést nács javasolta a kérelem teljesítését. Körmendy ket, amelyek miatt késik a régóta húzódó ügy
tartott, amelyen elhatározta, hogy Zsirkay János Mályás szólalt fel ellene. Tiltakozott az ellen, végleges elintézése. Szükségtelennek tartja a
aemze'gyülési képviselő panasszal megtáma- ho^y egy vállalat kapja a városi szállítások polgármester által proponált szakértő bizottság
dott megbizó levele ügyében az ítéletet decem- monopóliumát. A közgyűlés többsége a tanács kiküldését, mert a biróság úgyis szakértőkkel
ber 22-én, hétfőn délután fél 2 órakor hirdeti ki. javashtát fogadta el.
állspittatja majd meg, hogy a város a szerzőA kéményseprődíjak felemelésére vonatkozó dés értelmében mennyiért vállhatja, meg a gázPeyer Károly válasza Rassaynak. kereskedelmi miniszteri döntés tudomásulvétele gyárat. A biróság nem a tetszés szerint fezeellen a háztulajdonosok intéztek koncentrikus tett könyvek ada'ai alapján állapítja majd meg
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Peyer
Károly nemzetgyűlési képviselő Rassay Károly támadást. Dr. Kovács József azt indítványozta, a megváltási összeg nagyságát, hanem a negybeszédére, melyet a nemzetgyűlésen mondott hogy a közgyütés térjen a kérdés fölött napi- ven évre kötött szerződés alapján, mert a gázs am«lyben Peyert megvádolta, hogy az ellen- rendre. Az elnöklő főispán válaszolt a fel- gyárnak beruházásait évente két és fél százaforradalom elől megszökött, a következőkben szólalásokra, kijelentvén, hogy a miniszteri le- lékkal kellett törlesz'enie, hogy negyven év
irat harmadfokú döntés, a közgyűlés tehát nem múlva tehermentesen adhassa át a telepet a
nyilatkozott:
— Nagy örömömre szolgál, hogy a demo- térhet fölötte nipirendre, legfeljebb felirati jogé- városnak. A negyven ívbM eltelt már huszonkratikus ellenzéki vacsorákon elhangzott beszé- val élhet ellene. A fetiratbm kérheti, hogy a nyo'c, tehát a gázgyári beruházások hatvan
dek a nemzetgyűlésen is visszhangra találnak. kormány rendezze ugy a közGzemi pót ék percentjének már amortizáltnak kell lenni. CsoRassoy azzal a váddal illet minket, hogy mi ügyét, hogy a háztulajdonosok ne fizessenek dálkozik azon, hogy a polgármester a gázgyár
annak idején elárultuk a választójogi titkossá- rá. — A felszólalók csatlakoztak a főispán fgyészének véleményére többet ad, mint az
got. Ez azonban rosszhiszemű vádaskodás, előterjesztéséhez és azt a közgyűlés többsége összes szegedi jogászok és ügyvédek egyöntetű
véleményére, amely szerint a biróság a várost
mert a kormánnyal vsló tárgyalások idején még is elfogadta.
nem
kötelezheti a megváltási jog gyakorlására.
a Friedrich-féle választási rendelet volt érvényHozzászólás nélkü', egyhangúlag megszavazben s minthogy az titkos volt, a titkosságirt ták a 213 ezer aranykoronás póthiielrs vonat- Figyelmezteti a polgármes'er! és a tanácsot,
nem kellett harcolni. Ami art illeti, hogy én éskozó tanácsi előterjesztést is. Egyhangúlag vá- hogy az égisz városban suttognak az emberek.
társaim kényelmesen néztük, hogy ő itthon lasztotta meg a közgyűlés László Jánost röszkei Fettevisekkel, gyanúsításokkal van tele a levegő.
megvédelmezi a polgárokat, srra csak azt vá- plébánossá, túlnyomó többséggel eltörölte a A tanács reputáciéja érdekéten is rá kell végre
laszolom, hogy a kommün után rettenetes nap- közlekedési adót, amely évente mindössze két térni az egyenes uira, amely nen lehet más,
jeink voltak és szembeszalltunk a terrorral. Ké- és félmillió pspirkoronával gyarapította a város minf a pör folytatása, * miből semmiféle kötelezettség nem származhatik a városra.
sőbb páriválasztmány határozata alapján tagja bevétetei'.
lettem a Clark-féle kormánynak, amelyben viA városi árverési csarnok szabályzatának
Wimmer Fülöp felszólalására a polgármester
szont az igazságügyminuzteri államtitkárságot módosításánál Oltovay Karoly szólalt fel és válasíol'.
Rassay vállalta.
elmondotta, hogy sz árverési cssrnok vezetője,
— Azokra a mende-mondákra — mondotta
aki tulajdonosa egyszersmind a „Napsugár"- — amelyekre Wimmer Fülöp célzott (Wimmer:
— Ugyancsak pártválasztmány határozata
alapján a fékeresztett terror, az orgoványi és vállalatnak, köivstien tapasztalata szerint üz- Én nem szoktam cilozni), netn kivánok refíek-

A világhirü angol Reuter-iroda munkatársa
Szeged közgazdaságát és egyetemét tanulmányozta.
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A közgyűlés Is tovább szünetelteti a gázgyári pört.
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tálni, visszautasítok minden hitvány gyanúsítást és kijelentem, hogy a gyí kosnál nagyobb
gazenber az, aki ilyeneket terjeszt.
El smeri, hogy Wimmer Fülöp felszólalásában sok igazság van, de elkésett vele Huszonnyolc év előtt, a szerződés megkötésekor kellett volna előhozakodni vele. A pört azért szünetelteti a tanács, mert fél, hogy a biróság
tulnagy megvál'ási összeget állapit meg és kötelezi a megvál'ási jog gyakorlására is a vá ost.
Ezért kivánja meghallgatni a szakértőket. A
hosszura ryuló vita végén a közgyűlés többsége tudomásul vette a polgármester válaszát.
Ezután az indi.vány. kra kerüli a sor. Egy, a

tanács által is pártolt indítványra a közgyűlés
elrendelte a városi adóhivatal ellen atulszigoru
adóvégrehajtások miatt a fegyelmi vizsgálatot.
Wimmer Fülöpnek a köztisztasági üzem keretében működő kovács, bognár és kocsifényező
mühe'yekre vona kozó indítványát nem fogadták el.
Dr. Tóth Imrének a nemzetgyűlési házszabályok szigorítása ügyében tett indítványnak —
amelynek sotsáról lapunk más helyén számolunk be — és még néhány kisebb jelentőségű
inditvány letárgyalása után a főispán negyednyolc órakor bezárta a közgyűlést és boldog
uj:vet kívánt a városatyáknak.
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„Indítványomban szó sincs bizalomnyilvánitásrói."
Szegedi december 17. (Saját tudósítónktól.)törvénytelen volt, mert a házszabályok megsér- '
A decemberi közgyűlés tárgysorozatán két poli- tésével vonta meg a szót attól a képviselő öl, >
tikai természetei kérdés is szerepelt. A tárgy- aki egy két é» óta húzott pör ügyében egy \
sorozat második pontja Zahn ármegye körirata levél ügyét kivánta tisztázni a miniszterelnökvolt „az alko.mányjogi törvények mielőbbi meg- kel. Ha Angliában történik ilyen eset, akkor
alkotása tárgyában". A köriratot a főjegyző is- nem az ellenzéket, hanem ez elnököt söprik el.
mertette és jivasolta, hogy hasonló szellemű
— Megérdemelték régi bűneikért — szólt
föliratot Szeged város törvényhatósága is intéz- közbe a polgár mester.
zen a kormányhoz. Az előterjesztést a közgyűWimmer Fülöp ezután kijelenti, hogy az eiienlés egyhangúlag elfogadta.
zék elnémitását nem hagyhatja jóvá senki, mert
A második po llikai kérdés dr. Tóth Imrének a kormány bűne, hogy ebben az országban,
az az indítványa volt, amelyről tegnap nagy- ahol gyilkosok járnak még szabadon, ahol bejából beszámoltunk. Ezt az indítványt is a fő- fejezetlen gyilkossági ügyek léteznek, nagyobb
jegyző terjesztette elő, röviden bejelentve, hogy a a drágaság és rosszabb a pénz, mint bárhol
táigy körülbelül azonos Zilamegye köriratával másutt. Az ellenzék magatartása tehát nagyon
és arról van benne szó, hogy Szeged város is indokolt. Ha az indítványozó helyében lenne,
törvényhatósága a nemzetgyűlés tekintélyének inkább bizalmatlansági indítványt tett volna a
megvédel nezése érdekében minősítse szüksé- kormány ellen, mert a mai helyzetnek ez felelne
gesnek a házszabályok megtörtént szigorítását. meg.
Dr. Tóth Imre szólalt fel ezután. MegállaWimmer Fülöp kívánságára a főispán elrendelte az inditvány teljes srövegének felolvasá- pítja, hogy indítványának tárgyalása mellékvágányokra terelődött, politikai vágányokra, pedig
sát, amely után Wimmer Fülöp szólalt fel:
— Dacára annak — mondotta —, hogy az indítványában nincsen politika. Nyomatékosan
indítványban bizalomnyilvánitásról nincsen szó, kijelenti, hogy indítványában szó sincs bizalomnyilvánitásról.
az inditvány! még sem fogadhatom el.
— De most már, ha kiprovokálták, pótiólag
Ezután reszletesen megindokolta á lásponlját.
Elmondotta, hogy a nemzetgyűlési botrányok bele kellene venni — buzdította a szónokot a
megszűntetés': valóban nemzeti érdek, de azt a jegyzői asztal mellől dr. Pávó Ferenc aljegyző.
módot, ahogyan a kormány keresztülvitte a De Tóth Imre még erre sem vette bele Indítváházezabá yrevlzió', senXi sem helyeseiheti. Az nyába a bizalmat.
Hosszura nyúlt beszéde után a főispán elellenzéki képviselők erőszekos kidobásával a
kormány elsösotban önmtgának ártott. A ház- rendelte a szsva?átt. A többség természetesen
elnök eljárása azon a bizonyos pénteki napon elfogadta az indítványt.
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Elnapolták a törvényszéki gyilkosság
fölebbviteli tárgyalását.

Szeged, december 17. (Sóját tudósítónktól.)meg is (aitotta ebben az ügyben az újrafelvéEmlékezetes még az a szomorú következményű, teli fő'áigyal-st.
különben egyszerű, szOrke tárgyú törvényszékiA védelem ezen a főtárgyaláson dr. Regdon
tárgyalás, amel>et 1921 fe'ruár 10 én taroltak Kátoly csillagbörtöni főorvosnak egy olyan bimeg a szegedi törvényszéken dr. Buday Kál- zonyítványát produkálta, amely már a statáriámán törvényszéki biró szobájáb n, thol Kovács lis eljárás előtt kétségbevonta a beszámíthatóKotor András gerendási gazdálkodó tiz késszuságot. A Juhász-tanács ekkor bűnösnek monrással megülte pörbeli ellenfelét Tímár Jánost.
dotta ki Kovács Andrást erős fel.ndulásban
A tárgyalás Kovácsnak földje körül folyt és elkövetett szándékos emberölés bűntettében és
minden zavar nélkül ju'ottsk már-már addig, ezért három évi börtönbüntetésre itélte. Az i'élet
hogy végre tisztázni sikerül, hogy a kis föld- ellen ugy az ügyész, mint a védő felebbezéssel
rész tulajdonképen kit illet, Timár Jánost-e, élt és igy került a nem mindennapi dgy a szevagy Kovács-Kotor Andrást. Ékkor következett gedi tábla elé.
Timár kihallgatása, aki riszteteket mondott el,
A tábla Orísz-lanácsa szerdén délelőtt kezdte
majd ellenfeté', Kovács Andrást különböző sértő
tárgyalni
ezt az ügyet. A törvényszéki tárgyalás
kifejezésekkel illette. Kijelentette, h g y Kovács
iratainak
ismertetése
után dr. Eisner Manó védő
András közönséges bolsevlki csirkefogó, mire a
kérte a tárgyalás elnapolását; előterjesztésében
gazda annyira felindult, hogy pillanat alatt
kifej ette, hogy dr. Szabó Józseí egyetemi tanár
tőrántotta bicskáját és ott a biró előtt addig
szurkálta össze-vissza Timárt, mig oz kiszen- és dr. Nyireö Gyula orvosszakérlők határozottan ál itották a törvényszéki főtárgyaláton, hogy
vedett.
Kovács András nem volt beszámítható a tett
Ebben az ügyben az akkor Szegeden érvény- elkövetésekor. Ezzel szemben az igazságügyi
ben lévő statárium miatt Kovács- Kotor Andrástorvosi tanács már előzőleg csupán a korlátolt
azonnal a rögtönitélő biróság elé állították, beszámilhatóságot
a
állapította meg. Az iratokat
mely statdriálisan halálra itélte. Kovácsnak ezés az uj bizonyítékokat igy küldjék fel ismét
m
után a kormányzó kegyelmet ado t. Életfogytig- ÍZ igazságügyi orvosi tanácsnak.
lani büntetését a Csillagbör önben kezd e meg,
Dr. Boross Dezső főügyész el'enezte az inamikor dr. Eisr.er Manó újrafelvételi kérvényt d tványt, ma d a tábla hosszas tanácskozás után
adott be a törvényszékhez, ame yben azt iga- e határozta, hogy elnapolja a tárgyalást és az
zolta, hogy a gazda tettének elkövetésekor nem
iratokat pótvéteményezésre ismét föllerjeszti az
volt beszámítható. Hosszas eljárások u'án a igazságügyi tanácshoz, tekintettel a két szegedi
szegeeji tábla el is rendelte az újrafelvételi, ugy, orvosszakértő határozott és megismételt ellenhogy májusban a törvényszék Juhász-tanácsa véleményére és a főtárgyaláson fölmerült ujabb
bizonyítékokra, amelyek Kovícs beszámithatatlanságát igazalják. A beszámithatóság kérdése
ebben az ügyben perdöntő, mivel a beszámitTelefon 854.
kizárólag Físclier és Pártos
hatatlanság nrgSllapitása esetében Kovács Ancégnél Kárász-utca 1. sz. alatt kaphatók.
42
drás nem büntethető.
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KELENGYÉK,

gyermek és baby fehérnemüek, kötények stb. készen és rendelésre is.

GyönyörG á g y készletek olcsó

S z a b o t t árakon.

Özv. LŐWY JŐZSEFNÉ kelengyeüzlete
aranyifjak szintén tudomásul vették a hiányt, hozzá
megdöbbenéssel.
-- Csak nem vitték el a nagy harangot I Ki fizeti ki
ezután az adósságunkat?

A Szeged
karácsonyi ajándékkönyve

— Korcsolyasport. (Levél a szerkesztőhöz.)
Tekintetes Szerkesztőség 1 Tegnap egyszerre jelent
meg a lapokban a budapesti és szegedi korcsolyapálya megnyitásáról szóló értesítés. Örömmel olvastam, hogy az idén Szegeden is lesz korcsolyapálya, mert a korcsolyázást a legegészségesebb
sportok egyikének tartom. Engedje azonban meg
a tek. Szerkesztőség, hogy a két hirdetés megjelenése alkalmából felvessek egy kérdést. Hogyan
lehet az, hogy a napijegy árát Budapesten zenés
napokra 18.000 koronában, más napokra pedig
VVVWMMMMMMAW^^
MIWMMWMMf SI
12.000 koronában állapították meg, Szegeden pedig egy napijegy ára, tekintet nélkül arra, hogy
van-e zene, vagy nincs, egyformán 20.000 korona? Azt hiszem, hogy Budapest, ahol egy nagyszerű fedett korcsolyacsarnok és a kényelemnek
rosan olyan pótközgyülés keletkezelt, hogy a pol- száz különböző fajtája áll a korcsolyázók rendelYll
/Ift Csütörtök. Hóm, kat. és protestáns
kezésére, alig hasonlítható össze Szegeddel. Miért
4 1 1 1 / I C I t ürázidn pk. Oör. kai. Sebestyén. Nap gármester kénytelen volt becsukatni az ajtót.
kel 7 óra 45 perckor, n> uqszik 4 óra 8 perckor.
— Elég hangosak az itteniek is, de a pótparla- kell nekünk éppen az árak dolgában messze
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. ment túltesz tajtuk.
Budapest elé kerülnünk ? Szegeden még a bérletMuzeum nyitva d. e. 10—l-ig.
Tanácsnokok, bizottsági tagok, tisztviselők hatá- jegyek is drágábbak, noha nem hiszem, hogy a
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva
rozottan jól érezték magukat a kisteremben. Nem szegedi kis korcsolyapálya karbantartása távolról
délelőtt 8-tól 1-ig és délután 3-tól 8 óráig.
is kerülne annyiba, mint a budapesti. Nem tuvolt köztük Balogh Lajos.
A szinházi előadás este fél 8 órakor kezdődik.
dom,
lesz-e ezen soraimnak valami foganatjuk,
Azonban
a
főispán
átúszott
vagy
husz
tárgySzegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
Franki Antal Szentgyörgy-tér (telefon 118), Zakár Sándor sorozati pontot s megkönnyebbülve tért vissza a mindenesetre szükségét érzem azonban a kérdés
fölvetésének, hogy ma miért kell nekünk annyi
Valéria-tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics-tér
közgyűlésbe.
(telefon 793), Salgó Péter Mátyás-tér (telefon 296),
— Veszterre is ráfér egy cigaretta, viszontlátásra mindent drágábban megfizetnünk, mint Budapestnek? Aláírás.
Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846).
urak.
Aztán elfogytak az összes cigaretták, ellenben az
— Képkiállítás a Kassban. Ktsjenől Klein
igazi közgyűlés csak most kezdődött meg, nem is
Aigner főispán elnököl.
Ernő festőművész kiállítása csütörtökön, folyó
ért véget negyed nyolc előtt.
Dr. Aigner Károly főispán köztudomás szerint
hő 18-án délelőtt 11 órakor nyilik meg a Kass
nem nagyon szeret közgyűléseken elnökölni, ami
halljában. Nyitva naponta délelőtt 10-től dél— Néma a városháza nagyharangja. A városháza
mindenesetre a jó Ízlését dicséri. A közgyűlések kö- nagyharangja,
amely napjában négyszer kongatja el után 7-ig.
rülbelül egy-kaptafa szerint folynak le hónapról- hosszabb-rövidebb versét, néhány nap óta némaságra
— A szecedl kereskedelmi és Iparkamara 1924.
hónapra, majdnem mindig ugyanazok a városatyák van kárhoztatva. Nem benne a hiba, hanem a huióévi december hó 18-án, csütörtökön délelőtt 11 órakor
mondják el ugyanazt, amivel már hónapokkal vasában, amely eltörött s most van javítás alatt.
tartja teljes ülését a kővetkező tárgysorozattal: Jegyzőelőbb lepték meg a város képviseletét, gyönyörűÁllítólag ez sem esett meg vele, amióta megvan és könyv hitelesítésére két tag kiküldése. Elnöki jelentéátjött
a
régi
városházából
a
viz
után
épült
újba.
sége nincs ebben senkinek, hát Aigner Károlyt
sek: (Kereskedelmi miniszter leirata képesítéshez nem
— Huszonöt éve járom a tornyot, mondta az egyik
sincs ami csalogassa.
kötött iparok tanoncszerződései tb., kereskedelmi mide még nem volt a rúdnak baja. Ne tessék cso- niszter leirata főiskolát végzett egyének ipari képesíAnnál nagyobb feltűnést keltett, hogy szerdán, őre,
dálni, ha most beteg lett.
tése tb., kereskedelmi miniszter leirata iparostanonca decemberi közgyűlésen, ő foglalta el az elnöki
A harang szivét már kellett az idők folyamán repa- iskolák uj szervezete tb., húsipar éjjeli munkájának
széket a szokatlanul befűtött teremben.
rálni, de hát a harang-szivek épp olyanok, mint az szabályozása, borbély- és fodrászüzletek vasárnapi
Meg is indult nyomban a kombináció, mi lehet emberiek, elkopnak a sok használatban, — ha mind- munkaszünete, női ruhavarró ipar szabályozása, keresjárt nem látogatnak is idegenbe, mert csak a maguk kedelmi miniszter leirata tanoncvizsgáló bizottságok
ennek az oka?
— Több közgyűlés nincs az évben, magyaráz- oldalbordájából csalják ki a hangot.
alakítása tb., kereskedelmi miniszter leirata a háziipar
Érdekes, hogy milyen kevesen vették észre az elma- megszervezése tb., kamarai zsűri megalakítása, országatták ős városatyák, hát ugy illik, hogy az utolsót
szépen fejezzék be s hogy a főispán kívánjon radt harangozást. Az emberiség sok mindenbe bele- gos vásárok látogatásának szabályozása, vasúti összetörődött az utolsó esztendőkben, tompábbak az idegek köttetés az utódállamokkal, vasúti rakodási idő megboldog ünnepeket a városi képviselőknek.
és többet kibírnak, mint akármikor. A városi nép ugy állapítása, vasárnapi távíró- és telefondijak megállaErőszakos volt a magyarázat, mert nem itt rej- van ezzel, hogy hallja is, nem is, csak a rosszul alvó pítása, a kamara javaslatai az uj vasúti árudijszabás
lett a kérdés fészke.
veszi észre kora hajnalban, hogy nini, elaludt a tb., a szegedi iparostanoncis'. ola ügye, utánvételes
— Bizalmi nyilvánítás a kormánynak I Mikor toronyőr, nem harangozott háromkor. Milyen boldog, postai csomagok kezelése, hálókocsiforgalom rendszeresítés Szeged-Budapest között, vámhivatal felállítása
vezesse a közgyűlést máskor a főispán, ha nem hogy aludni tud.
Baján, kamarai elismerő oklevelek kiosztása, az alföldi
Hát igaztalanul bántja a város tűzbiztonsága fölött
ilyenkor. Hiszen a jelenléte a legelemibb politikai
őrködő férfiút, nem rajta múlik a harang némasága. mezőgazdasági intézet megnyitása, magyar-csehszlovák
kötelesség.
kamara megalakulása, a kamara részvéte Csúcs János
Nem vette észre a korzózó közönség sem a déli vers
A közgyűlések tartama azonban teljesen bizonyegyébként ott olyankor eleven hirharangok főispán elhunyta alkalmából, a kamara részvéte dr.
talan lévén, előre lehetett sejteni, hogy bizony ez elmaradását,
Holesch István ny. kamarai főtitkár elhunyta alkalmáaz aktuálisak.
alkalommal a főispán is végigszenvedi az egészet
Néhány kereskedő, meg ügyvéd ember el is késett ból.) Titkári jelentés. Lélek István makói kültag helyés nem teheti meg, mint máskor, hogy elmegy s emiatt. Az ő idejük a délutáni harangszóval van össze- nek betöltése. Szeged város tatarozási kölcsönének
átengedi az elnöklés boldogságát a polgármesternek. függésben, háromkor leteszik az újságot, vagy a ügye. A kisipari hitel ügye. A kamara adóügyi tevékenysége. A virilis névjegyzékek és az általános kereAz indítvány ugyanis 36-ik pontja volt a 39 kaláberlapot s felsóhajtanak.
seti adó. A húsipar munkaszünetének szabályozása.
— Nézzünk az után, amiből élünk, szól a harang.
pontból álló tárgysorozatnak.
A héten hiába várták, nem szólt s mivel fölösleges Magánalkalmazottak jogviszonyának rendezése. A cég— Szegény főispán, jegyezte meg valaki, ugy
nyilvántartások ügyének rendezése. Kézműipari szerjárt, mint a kávéházi vendég, akinek ellopják a fáradtság az órát is figyelni, inkább az emberi termé- vezeti ügyek. A szegedi hatósági üzemek ügye. A kaszetben
rejlő
megszokás
volt
a
figyelmeztető.
Ahogy
a
kalapját. Kénytelen bevárni a zárórát s amikor el- külső ember akármikor megmondja a nap állásáról, mara székházára felvett jelzálogkölcsön letörlesztés. A
ment már mindenki, csak akkor veheti át a cse- hogy hány óra van, a kulturember idegzetében is benne kamara 1925. évi költségelőirányzata. Uj kamarai várébe otthagyott kalapot, aminek nem akadt él az időbeosztottság s van, aki öt percet sem téved. lasztások elrendelése. Esetleges indítványok.
gazdája.
Érdekes megfigyelni való volt, hogy ezek az embeA Szegedi Z s i d ó I f j ú i i g bállal egybekötött
Csakhogy Aignernek is van esze s nemkönnyen rek három óra után önkéntelenül is idegeskedni kezdhagyja magát zavarba hozatni. Hiába, pompásan tek s aztán jöttek rá, hogy már negyed, vagy fél négy Chanuka ünnepélyét december 20 án este 8
beletanult a mesterségébe. Ha már itt kell rosto- van.
órakor a Tisza-szálló nagytermében tartja,
A szerdai hetipiacos napon azonban nyomban észrekolnom, gondolta, legalább kellemessé teszem az
melyen Étsy Emilia, Szász Edit, Káldor Vera,
vették
a
tanyaiak,
hogy
délben
nem
szól
a
harang.
időt. Azzal a negyedik, vagy az ötödik pont után
dr. Löwinger Adolf, Móra Ferenc s Baróthy
—
Tán
meghalt
valakit
odafordult a polgármesterhez:
— Miket beszélsz mán, asszony, hiszen éppen akkor József szerepelnek. Jegyek a hitközségi irodába.
• Veszterkém, elnökölj most te is, én kimegyek szoktak harangozni.
Orvosi köpenyek, iskolakölények, sportegy cigarettára.
Riportunk teljességéhez tartozik, hogy az állandóan,
vonult is mindjárt a tanácsterembe, ahol hama- megszakítás nélkül, bár Isten tudja, hogy miből, mulató nadrágok- fehérnemüek gyári árban Soósnál. m

a nagyérdekü hasznos tanácsadón és a jövő évi naptáron
kivül közli

a minisztériumok ügybeosztását és az
országos jellegű intézmények címtárát is.

HIREK

I K S BELVÁROSI

MOZI

Telefon:

pénztari 582.

i Petrovich
I
•

i

nagy attrakciója

December l S n ^ 9 én, 20 án és 21-én,
csüiöriökön, pén'eken, szómbaon és vasárnap:
nap:

"

(A k i r á l y a s s z o n y szeretője)
Dáma I—II. rész egysierre 12 felvonásban.

A

z

idény

l e g n a g y o b b

v i l á g f i l m j e

! 1 !

Előadások kezdete héíkö nap: fél 5, 7 és egynegyed 10 órakor; vasárnap: 3, egynegyed 6, fél 8 éi egynegy d 10 órakor.

I

X

I
i

I
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Rendkívül olcsó karácsonyi vásár

— A Károlyi-vagyon elkobzása. Károlyi
vagyonelkobzás! agyiratai a Kúriáról most
visszakerülnek ismét a törvényszékre és dr.
Oswald István törvényszéki elnök intézkedni
fog a vegyestanács ujabb megalakitáeáról és
u| főtárgyalás kitűzéséről. Ennek a főtárgyalásnak során a törvényszék esetleg karöltve
fog dolgozni a földbirtokrendező bírósággal, az
elkobzás ugyanis nem a teljes Károlyi-vagyonra
vonatkozik, mert a bíróságnak jogában áll a
birtok egy részét Károlyi tulajdonában meghagyni, töt egyes tüzetesen megjelölt részeket
a Károlyi-család más tagjaira átháromlottnak
kijelenteni.

Karácsonyi ajándéktárgyak

leszállított

áron Soós Lajosnál, Oroszlán-utca 2.

iga

— Az Egyetem Barátai Egyesületének orvosi
szakosztálya és a vele egyesült szegedi orvosegylet
december 20-án a sebészi klinika tantermében orvosi
szakülést tart, amelyen dr. Lőte József elnököl. Tárgysorozat: Dr. Török Gábor: Gyomormotilitési zavar
csecsemőnél, zsirdus táplálék kapcsán. Dr. Waltner Károly : Kísérleti adatok a rachltis és tetania problémájához. Dr. Hainiss Elemér: A gyermekkori étvágytalanság aethyologiájának kérdéséhez. A szakülés kezdete
délután fél 6 órakor.

Legszebb újévi a j á n d é k a k ö n y v , legnagyobb választékban Bartosndl szerezhető be.
— A SzAK nagy
wgy bálja. A SzAK szokásos évi
bálját január 10-én, szombat este tartja a Tiszaszálló összes termeiben. A SzAK-bálak hagyományos nagy sikere az előjelekből itélve ezúttal
sem fog elmaradni. A mulatság sikerén Ottovay
Károly id. elnöklete alatt 100 tagu vigalmi bizottság szorgoskodik. A bál főrendezője ismét dr.
Schőn Károly lesz és Károlyi Árpád teljes zenekara szolgáltatja a zenét. A meghívók most mentek szét. Akik tévedésből nem kaptak, vagy arra
reflektálnak, forduljanak a SzAK titkári hivatalához
az esti 6—8 órákban, hol készséggel nyújtanak
felvilágosítást.
M o d e r n menyasszonyi frizurák Qottschallnál. •

A szegedi vasutas jégpálya csütörtökön,
december 18-án a rókusi állomás mögött megnyílik. Kényelmes melegedő helyiségről, büfféröl, villanyvilágításról és zenéről gondoskodott
az igazgatóság. Belépődíj: Szezonjegy 150.000,
sportegylet! tagoknak 120.000, diákoknak 100.000
korona. Rendes belépődíj 10.000, diákoknak és
sportegyleti tagoknak 5000 korona. A jégpályára
vonatkozó közleményeket az üzletvezetőségi
épületen levő hirdető tábla, a Kárász-utcai
reklámvállalat és a Kárász-utcai Komlósi-cég
hirdeti.
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H ü t t e r Pál

ctodagordonkás hangversenye.

Reklámcikkeink k i v á l ó m i n ő s é g é t cégünk jóhirneve
biztosítja!

eged, P ü s p ö k b a z á r
— Schnetzsr volt hsdQgyminisiter rágalmazás! pöre. Budapestről jelentik: A büntetőtörvényszék Töreky-tanácsa szerdán délelőtt
vonta felelősségre Schneizer Ferenc volt hadügyminisztert, akit a kir. ügyészség Szabolcs
vármegye tisztviselőkarának megrágalmazásával vádol. A mai tárgyaláson Schnetzer kijelentette, hogy a cikkben foglaltakat ma is fentartja, azonban szándékában nem állott a vármegyei tisztikar egye'Iei tagjának megsértése
sem. Dr. Borbás Gáspár védő terjeszti elő a
valódiság bizonyítására vonatkozó indítványát.
A biró'ág a kérelemnek helyt adott és elrendelte a bejelentett tanuk kihallgatását, a szükséges iratok beszerzését, a tárgyalást pedig elnapolta.
A Királyasszony szeretője Pierre Benőit
világhírű regényéből készült a Koenigsmark
cimü monumentális filmregény, mely címszerepének megjá'szására Petrovich Szvetiszláv, a
daliás magyar filmszínészt kérték fel. A Koenigsmark, meiy Európán kivül Amerika legnagyobb
és legelőkelőbb mozijait is bejárta, a iilmkullura
egyik legszebb alkotása s a magyar művészet
világraszóló reprezentáns hirde'ője. Az exklusiv
fiímremek Páris legelőkelőbb
filmgyárában
készült, ahol a nemzetközi nagy filmsiárok
kaptak meghívást a főszerepek eljátszására, akik
közül Pelrovich Szveliszláv nagyszerű játéktudásával egész embermagassággal emelkedik
ki. Petrovich, aki a magyar művészeinek már
számos esetben szerzett becsülelet a külföldön,
a Koenig8markbeIi szereplése óta a világ legünnepeltebb nevei közé emelkedett. A film a
rendkívüli érdekfeszítő tartalmánál, a szereplök
kiválóságánál, nemkülönben rendezésbeli kötelességénél és pazar gazdagságú kiállításánál
fogva az idény legnagyobb filmje, mely méreteiben és hatásaiban még az emlékezetes sikerű
„Notre Damei toronyőrM is messze fölülmúlja.
A filmkolosszus két részből áll s annak mindkét részét csütörtöktől kezdve egyszerre mutatja
be a Belvárosi Mozi. Az előadások hétköznapokon fél 5, 7 és negyed 10-kor, vasárnap
3, negyed 6, negyed 8 és negyed 10 órakor
kezdődnek. Kérjük a közönség pontos megjelenéséf.
— Változatlan az index. A szegedi index
ezen a héten semmivel sem változott meg,
mivel ha egyes közszükségleti cikkek árainál
volt is némi csökkenés, vagy emelkedés, az
nem volt elegendő arra, hogy az index csupán
egy százalékkal is megváltozzon. A munkások
ezen a héten tehát az alapbérekre azoknak egy
százalékát kapják, ami megfelel ez elmúlt hetifizetésnek.
Vásznak, sifonok, zefirek, köpperek, clottok,
harisnyák,
UiUl&liydll, nctiyuo,
keztyük OIU.
stb. Ilegolcsóbbak
CgUIlOUUUa* U
Soósnál.
UUCIIOI,

n a r o m s z o R i a s lteljesen
akás amodern
csnkeB J ITL • • n . . 1 r i - » n | i - 4 i i

piacnól a II. emeleten, ára 25 millió korona.

Kétszobás

modern lakás földszinten,
Petőfi Sándor-sugárulnál,
teljesen modern berendezéssel azonnal átvehető, ára
60 millió korona.
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Gaál iroda Ki8tt7i£á<3:

— A bizonyitás kiegészítését kérik a koronarontási bünpörben. Budapestről jelentik: A koronarontási bünpörben a biróság tegnap befejezte
a bizonyítási eljárást és ma délelőtt a védőügyvédek szólallak fel, akik több irányban kívánták a
lefolytatott bizonyitás kiegészítését. Számos ujabb
tanú kihallgatását és különböző iratok beszerzését
indítványozták. Az egyik védő arra vonatkozólag jelentett be bizonyítékokat, hogy a megvádolt deteklíveknek nem is állott hivatali hatáskörében a valutacsempészés ellenőrzése, mert ezzel
a vámtiszteket bizták meg rendeleti uton, a detektívek csupán mint kisegítő szervek szerepeltek
a voriatellenőrzések alkalmával. A biróság az elhangzott indítványok felett való határozathozatal
végett tanácskozásra vonult vissza.
Világhírű Schroll-siffont vegyen S JÓS

L. nál.

300 régi képet régi áron kiá'usit
Lajos mükereskedés

Engel
29

Karácsonyra
legalkalmasabb b e v á s á r l á s i cikkek:

Férfi kalapok t K f r
Kemény kalapok mSgebnen
Férfi fehérnemüek
Férfi gallérok divatfazonban
Selyemsálak Ujdonsá2ok
Férfi harisnyák és divatzoknik
Férfi bőr- és gyapjukeztyük
Bokavédők, vadász- és
sportharisnya
Nadrágtartók, zoknitartók
Esernyők, sétabotok
Nyakkendőkben S g l S , 8 ^ :
korkötők, kézcsokor és Regattákban.

KORECK ÁGOSTON
uri divat

Széchenyi-tér 2 . Főposta

oldalán.

Telefon 17-72.
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F ö l d b é r l e t :
320 katr. hold I. r. prima szántó élő és holt felszereléssel,
kifogástalan gazdasági épületekkel, Szegedtől 12 km.-re
m ü u t mellett. Átadási feltételek megtudhatók
n
A j
biztokértékesitő irodánál
21a

G

Semmi reklám!

épület.

-

Cl C l1

l\lgyv-uu.a 1. o t . — i c t i w n
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Kigyó-utca 7. sz. — Te'efon 18-04

a Nemzeti Áruház olcsóságáról.

1924 december 18.

8ZFQBD

A cseh nemzeti egyház egyesítése
az anglikán egyházzal.
Prága, december 17. A Nandni Listi B»lrádból jelenti, hogy a cseh nemieti egyb&z-

Soz tartozó

patriárka, Gerazd, i z újságírók
elölt kijelentette, hogy a cseh nemzeti egyháznak az anglikán egyházzal való egyesítésére
irányuló törekvécek jó uton haladnak.
— Távírás nyomtatott formában. Berlinből jelentik: Egy kisebb érdekeltségi körnek
alkalmas
megmu'attak egy készüléket, amely
arra, hogy közleményeket vezetékkel, vigy ve2efék nélkül nyomtatott formában fovábbi ani
lehessen. Az uj készüléket bármilyen vezetéknélküli leadó-, vagy felvevőállomáshoz hozzá
iehet kapcsolni. A betűket irógip segítségével
t o v á b b í t j u k . Az egyes betűk
továbbítása nem
Morse-ielekkel történik, hanem két különböző
hanggal- A hang utján való közvetítés biztosítja
a titoktartást. Egy kapcsolókészülék lehetővé
teszi, hogy a minden egyes betűre megszabott
hangpár 800 milliószorosan változtatható legyen,
ami teljesen kizárja, hogy jogosulatlanok megoldhassák a sürgönyöket. A felvevőállomáson
a hirek automatikusan nyomtatott szövegben
jelennek meg.
— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti: Ha„ időjárás van
van továbbra is, jól
iánkban'száraz és hideg
lehet, hogy az ország keleti felében a hőmérséklet a
fagypont főié emelkedett. A legalacsonyabb hőmérséklet Csengeren 12 fok Celzius. Prognózis: Lényeges
változás nem várható.

Karácsonyi ajándéktárgyak kaphatók a
Segesváry-drtgiridban.
1W
— Hivatali titok megsértése az 1919. évi
zárószámadások közlésével. A Magyar Távirati
Iroda jelenti: Bethien István gróf miniszterelnök
tegnap a nemzetgyűlésen előterjesztette a három
legutóbbi háborús évről és a két forradalmi időszakról szóló zárszámadásokat helyettesítő kimutatásokat. A Pesti Napló ma reggeli számában
ezekről közlemény jelent meg, de a Pesti Napló
közölte egyúttal az 1919. évi hasonló zárszámadási kimutatások több eredményét is, valamint a
számvevőség erre vonatkozó jelentéseit. Tekintettel arra, hogy mindaddig, amig a miniszterelnök
az ilyen zárszámadásokat a nemzetgyűlésnek elő
nem terjeszti, a bennük foglalt adatok szigorúan
bizalmasoknak tekintendők és igy hivatalos titkot
jelentenek. A Pesti Napló csak ugy juthatott ezeknek az adatoknak a birtokába, hogy valamelyik
állami alkalmazott megszegte a hivatali titkot,
vagy talán a Pesti Napló más úton-módon jutott
ezeknek az adatoknak birtokába. Zawadowsky
Alfréd, az állami számvevőség elnöke ennek a cselekménynek a kiderítése végett az eljárást az illetékes hatóságoknál megindította.
— Vitriolos szerelmi dráma. Budapestről jelentik : Izgalmas bünpört tárgyalt szerdán a budapesti büntető törvényszék. Egy huszonegy éves

Kisérő
zene a

T

„Koenigsmark"

Waldteufel: „Herbstweisen". Keringő.
Á d á m : „Si J'etais Roi". Nyitány.
Mozart: „Varázsfuvola". Ábránd.
Popy: „Suite Orientale".
Gilett: „Entr' Acte Gavotte".
Meyer Hellm: „Gondolina".
Massenet: „Manón". Fantázia.
Zsebkendők meglepi olcsó árban Soósnál.
Olcsó fürdőkádak, gyermek- és ülőkádak
Fogel Edénél, Takaréktár-utca 8.
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c. Petrovichattrakcióhoz.

Waldteufel: „A Toi". Keringő.
Delibes: „Coppelia". Ábránd.
C. M. v. Weber: „Eurqauthe". Nyitány.
Brums Lülmg: „Gyöngyvirág".
Blon: „Melitta".
Fucik: „Miramare". Nyitány.
Bosc: „Rose Mousse". Valse lentó.
fáj a foga erre a földre?
Körülbelül itt a titok magva is, ami annyira
megmozgatta a közgyűlést, hogv a polgármester
is kénytelen volt felszólalni. Úgyis leszavazták
volna a tanács javaslatát, következőleg Somogyi
Szilveszter igyekezett megmenteni a presztízst.
— Maga a tanács sem volt ebben az ügyben
egy véleményen, mondta.
Aztán beleegyezett abba a formába, hogy ám
legyen H^jedüsé a bérlet, de a szerződésben követeljenek tőle külön kautélát. Hogy nem bocsátkozik olyan kalandokba, amelyek a személyi, vagy
a vagyonbiztonságot veszélyeztetik. Szóval a 68
éves Hegedűs István élete végén ugyancsak kénytelen lesz jóba foglalni magát.

Nem kell
naptárat venni
a Szeged előfizetőinek, mert a

Szeged

karácsonyi

könyve

egyszersmind naptár is.

A föld-éhség.

Szeged, december 17. (Saját tudósítónktól.)
Szegeden sok baj volt már a földbérletek miatt, a
bérletek hasznosításakor megesett, hogy a régi
bérlő leütötte a bérletére licitálót, de a Hegedüseset, fejleményeivel együtt, uj ötletet igyekezett
ezen a téren megvalósítani.
Hegedűs István 68 éves csengelei magyar körülbelül ötven év óta bérlője a városnak, a „ kifogott
földön" született minden gyermeke, erre licitált
legutóbb is. Az övé lett a föld, a jó, a hűséges
föld-anya, amit irigy szemmel nézett egy sereg
szomszéd.
— Azért se lesz az üvé, kiabálták s mivel megtalálták hozzá a szellemi irányitót is, egész sereg
aláírással beadványt intéztek a tanácshoz Hegedűs
feltűnő szépségű fiatalasszony, Zsebnyánszky Jó- ellen.
Hogy veszekedő, házsártos, sok bün terheli a
zsefné ült a vádlottak padján. Kétrendbeli mérgezés bűntettével vádolta az ügyész, mert a vele lelkét... rettenetes ember az.
A tanács erre még az ősszel ugy határozott,
közös háztartásban élő Lukács István ügynököt
lugkőoldattal, az ügynök édesanyját pedig sósav- hogy nem köti meg vele a szerződést. Hegedűs
val leöntötte. Az öregasszony egyik szemére meg felebbezésére azonban a közgyűlés levette az
is vakult. A fiatalasszony zokogva panaszolta el ügyet a napirendről, hogy bővebb tájékozódás
a biróság előtt tragédiáját. Lukács Istvánnal egy történjék, voltaképen kicsoda, micsoda ez a Helakásügy kapcsán ismerkedett meg és beleszere- gedűs ?
tett. Otthagyta férjét és hozzáköltözött. Lukács
A mai közgyűlésen aztán felolvasásra került
megígérte neki, hogy feleségül veszi. El is je- Hegedűs „pedigréje" a bünügyi nyilvántartás adagyezte. Később azonban megunta, egy gazdag tai alapján. Hát biz az büntetett előéletű ember,
lánynak udvarolt és őt el akarta távolítani. Elke- ült is némely napokat hol kihágásért, hol verekeseredésében öntötte le a lugkőoldattal. Az ügynök désért —, még pedig körülbelül huszonöt év előtt.
anyját pedig, aki női becsületét támadta meg, sóMikor ez a mult kiderült, szokatlan idegesség 1
savval öntötte le. A biróság Lukács István és fogta el a közgyűlést. Két ügyvéd tag is felszólalt
édesanyja kihallgatása után az enyhítő körülmé- a tanács javaslata ellen (kijelentve, hogy sose látnyek figyelembevételével egy évi börtönre itélte a ták Hegedüst, tisztán az igazságérzet vezeti őket),
fiatalasszonyt, aki az itélet kihirdetése után ájultan aztán Hoffmann Ignác is szót kért s valamennyi
rogyott ö6sze. A védő is, az ügyész is felebbe- azt hangoztatta, hogy ne tréfáljunk, urak. Hegezést jelentettek be az itélet ellen.
düst megbüntette a messze múltban a törvény,
— Az első sikeres géprepülés 21. évfordu- miért akarja a tanács pótbüntetéssel sújtani m a ?
lója. Newyorkból jelentik: Huszonegy éve annak, Ha megfelel a feltételeknek, bérlői minőségét
hogy első izben sikerült a levegőt a repülőgépek semmiben sem zavarhatja, hogy mit követett el
utján meghódítani. Az első dicsőség Orville Wreigt (akkor sem főbenjáró bűnt) negyedszázaddal eznevéhez fűződik, aki 1903 december 17 én a előtt ?
— Csupa angol gentleman kezében vannak a
North-Carolinában fekvő City Hewt községben 12
szegedi
bérföldek? — kérdezte valaki. Van tiszpercig tartó repülést végzett 12 lóerős motorjával
kétfedelű gépén. Orville Wreigt ma is él és az tességérzet odakünn is, a megbélyegzett ember a
állami repülőgépkészitő intézetnél van alkalmazva. tanyán is megbélyegzett ember marad, de a vereAz évforduló alkalmából Orville Wreigt a világ kedésért való szabadságvesztést arrafelé nem
minden részéről számos üdvözlő táviratot kapott. diffamáló. Ök nem vívóteremben intézik el az afférokat.
Nátha ellen használjon Pentalin tablettáA husz feljelentővel szemben Hegedűs száznál
kat. Ára 11.600 K. Minden gyógyszertárban több aláíróval igazolta, hogy rendes ember.
kapható.
— Az a kérdés, kiáltották közbe, hogy kinek
S6

fiimer Pál

m a este 8-kor tartja gyönyörű hangversenvét a Tiszaszállóban.
(Harmónia.)

Koenigsmark

előadásai hétköznap fél 5,
7 és negyed 10 órakor,
vasárnap 3, negyed 6, fél
8 és negyed 10 órakor.

^ H A " H A 99
cipőáruház
S Z E G E D , Kelemen-utca 12.
Mielőtt szükségletét beszerzi
kérjük á r a s kirakatainkat
megtekinteni.
»2

A következő reklámcikkeket hozzuk árusításba:

Nöi hócipő.
Nöi félcipő.

K 230.000
„ 195.000

Női magascipő
Iack dísszel
Férfi box fűzős
cipő . . . „

Nagt] h a r i s n y a v á s á r !
Olcsó árusitás
mig a készlet tart!
SODORJON

JAMINA

PAPÍRT!

B115

I. rendii saarvidékk-porosz
és hazai szenet,
száraz aprított t ű z i f á t
azonnal házhoz szállít

RE . tfb U
iC

W

f l 3 9f l

n

U

(Lechner-lér.)

fakereskedés

Szilág i-utca 2.
221

Mindenki nézze meg a Nemzeti Áruház kirakatait.
O
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8SZEGED

SPORT
A SzAK tisztújító fcőzgyüléae. A SzAK
jövő évi rendes tioztujitó közgyűlését január
3 án este 6 órakor, határozaWp'eleqíég esetén
január 4-én délelőtt 10 órakor tartja a Tiszaszálló kistermében az alábbi tárgysorozattal:
a) Elnöki megnyitó, b) évi ti'kári jelentés, c)
pénztári jelentés, d) számvizsgálók jelentése, e)
felmentvények feletti határozathozatal, f) tagdíjak és felvételi dijak megállapítása, g) évi
költségvetés tárgyalása, h) közgyűlés előtt egy
héttel az elnökséghez Írásban beadott indítványok és esetleges felebbezések tárgyalása, i)
tisztújítás. Az egyesület t. iagjait ezúton hívja
meg »z ülésre az elnökiig.

1924 december 14.

Nagy k a r á c s o n y i v á s á r ! ! !
K ö n y v , z e n e m ű , Írószerek, g y e r m e k j á t é k o k

ENDRÉNYI

IMRE

2u

könyvkereskedésében
( K e l e m e n - u t c a 7. sas.)

E l a d á s hitelre is I I I

/?Színház. £ ff
u Md&ászetf/
A szinház heti műsora.
Csütörtök: Nótás kapitány, operett. Bérletszünet.
Péntek: Nótás kapitány, opeiett. Bérletszünet.
Szombat: Nótás kapitány, operett. Bérletszünet.
Vasárnap délután: Párisi lány, operett.
Vasirnap este : Nótás kapitány, operett. Bérletszünet.

*
Olasz assiony. Hétfőn és kedden mutatji be
a városi szinház Szenes Béla nagysikerű vígjátékát, az
.Olasz as8zony*-t. A vig|áték olasz miliőben játszik.
Az első felvjnás Velencében, a második és harmadik
Firenzében. Az egész darabon keresztül végigvonul
egy nagyon finoman megrajíolt szerelmi játék, amely
frissítve van komikummal. Szenes Béla a mai társadalom közismert alakjait viszi a színpadra. A szegedi
színház teljesen uj kiállítással mutatja be az .Olasz
asszony"-1. A darab rendezését Harsányi Miklós végzi.
A főszerepeket L. Hollós Juci, Baán Klári, Lengyet
Gizi, Uti Giza, Herczegné, Tarján Nóra, Lengyel Vilmos, Oláh, Herczeg, Falus, Molnár, Csordás és Csonka
játszák.
* Pénteken délután 3 órai kezdettel ifjusigi elő-

Villamos

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

P n n v n
17 O l i y u

S o m a világítási üzletiben
O U I l i d Kölcsey-u., Wagner-palota.

Nagyon olcsó bérpalotákat
csakM Demkónál TtSÜ-jSSSSL
uri, nöi divat-,
kötött- és
szövöttáruháza

csak Kárász-utca 14.
K ö I c •e y - u I c aI Ü z l e t e m

m e g n f l n l .

Női SSgffi reformnadrágok
Női
Glacékeztyük
Férfi ingek, lábravalók
Férfi nyakkendők, fehérek
Férfi B * kalapok
Férfi divatsoknik SÜSffFérfi sálak, souíitartók
Férfi kutyabőr (naPPa) keztyük
Gyermek patent harisnyák,
gamasník, reformnadrágok és keztyük

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

Tisztviselőknek a szokásos árengedmény.

Rendkívüli s z o l i d
852

árak!

Cim nem tévesztendő ösoze,

csak Kárász-utca 14. sas.
Apróhirdetéseket a másnapi lap részére
délután 5 óráig fogad el a kiadóhivatal. Az
5 óra után feladott apróhirdetések a feladást
követő napon nem jelenhetnek meg.

Torlódások elkerülése végett
m á r most Javíttassa

Hó- és sárcipőit
a Gummi és Bőriparban
S i c p e d , Scíchenyl'lér O. szám.

737

Karácsonyra!

* Pataki Hajnal kiállítása. Meleg interieurben adásul a Pártütők kerül szinre.
! meleg hangulata kiállítás nyilt most meg. Egy
l fiatal festő kiálli'ása, aki talán először lép a nyilCSÜTÖRTÖK ESTE:
vánosság elé és ez a premier debut a siker jeNótás kapitány.
gyében indult meg. Pataki Hajnal szereti a mély
és sötét tónusokai és ezért mondanivalójának ki- Operett 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzette: Farkai
fejezéséhez a tust és a krétát választja inkább. Imre. Rendező: Rátkai Sándor. Karnagy : Bethlen László,
Sokszor van mondanivalója és mondanivalójához
Személyek:
helyesen használja föl dekoratív és plasztikai iz- ürete Hohenau grófkisasszony
— Kovács Kató
léáét. A rajzoláson és a pikturán indult el és hogy Ferdinánd herceg
— — — — Virágh Ferenc
az anyagot, a formát valóban megismerje, nem Szentmarjai Pál, huszárezredes
— Olah Ferenc
rettent vissza a valódi és igaz iparmüvészettől Váry Tóth István, kapitány
— — Fenyves Sándor
sem. Néhány pompás ötvösmunkája sorakozik a Boriska, kantinosiány — — — — Gábor Mara
képek alatt és igen jó benyomást keltenek saját Miska, közhuszár— — — — — Delly Ferenc
— — — — Herczeg Vilmos
tervezésű és festésű fakelyhei is. Néhány olaj- Őrmester, Ragyás
festménye még magán viseli a közeli indulás nyo- Bódy gróf, főudvarmester - — — Berki József
Bébi grófnő — —
— — — — Kendecsi Aranka
mait, a problémák és a technikai kérdések meg- Kósza
kürtös — — — — — — Csordás György
oldáskeresésén itt-ott elvesznek a kifejezések és a 1-8Ő)
— — — — Rózgássy Ibolya
szinváltozatok. Olaj vásznainál lefogja kissé a szí- 2-ik ) udvarhölgy
— — — — Tolnai Éva
neket és ez a letompitás, a napsütéses tónus ön- 3-ik )
- - - - Rajz Irén
kéntes szürkítése olykor a kifejezés rovására1-ső lakáj — — — — — — Félix Károly
megy. Ezek a képek is magukon viselik azonban Primás — — — — — — — Csonka Ferenc
a föltétlen művész kezét, csupán a természetnek Kontrás — — — — — — — Berengh József
más és való felfogása volna még szükséges. FölAz előadás fél 8 órakor kezdődik.
tétlenül a siker utján indult el a mély benyomásu
toll és kréta rajzaiban. Egy-egy ujszegedi, sándorYiztoronynál, O s z t r o v s z k y - u t c a 2 7 . a z . 3 s z o b á s
falvi facsoportozat egy egy alakkal, egy-egy vilám a g á n t i á z ,
i p a r t e l e p n e k
gosabb folttal, a meleg, stílszerű felfogás, a fejlett
alkalmas nagy telekkel, tágas mellékhelyiségekkel és gazdasági
technika minden kellékét magán viseli. Művészi
épülettel kedvező fizet'si teltételekkel eladd.
4
gonddal tudja kifejezni gondolatait ezeken a rajzo!

kon, amelyek elismerést érdemelnek. Föltűnik nagy
rajzoló készsége, amelyet ügyesen és helyesen
használ fel. Érdekesek szines akvarelljei is a pillanatnyi impressziókban. A Kultura kölcsönkönyvtár Pallavicini-utcai interieurjében szépen bontakozik ki ez a kis kiállítás. Pataki Hajnal munkája
tul van a nehéz kezdeteken és ezen a művészi
uton csak följebb léphet.
(vér.)

Varga Mihály JSLu Szeged
Tiléftn 469.
us
Rradl-itea
Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
szőlőkötöző fonalak és háló »mn
ktpmiá.

Karácsonyra

* Kertész Vilmos megvált a színháztól. Néhány héttel ezelőtt a társulat szépen szerepelt
basszistája, Márkus Gyula bontotta fel tudvalevő- mind nféle cukorkák, csokoládébonbonok,
leg a szerződését, most pedig anyagi differenciák1 mindennemű déligyümölcs, befőttek, jamek,
miatt a tenorista, Kertész Vilmos válik meg a
konzervek, oroszhalak, szardiniák, sajt, vaj
társulattól. Kertész Vilmosnak ugyanis Andor és huscsemegék a legju ányosabs árb n szeZsigmond színigazgató havonta négyszáz aranyrezhetők be
koronát biztosított szerződésében. Kertész most
napokkal ezelőtt tárgyalásokba kezdett az igazgatóval és azt fejtette ki, hogy szerinte az opera- Kölcsey-utca 3.
Telefon 12—22.
tenoristának gázsija a többi társulatoknál a priCégtulajdonos : Kramer I.
205
madonnáéval mozognak egyszinten. A szegedi
primadonna gázsija pedig körülbelül száz százalékkal haladta tul Kertész gázsiját. Ezért ő azt
kérte az igazgatótól, hogy a primadonna és az ő
gázsija között csupán 35—40 százalék differencia
legyen. Andor a tárgyalások folyamán közölte
Kertészszel, hogy ezt a gázsit megadni nem haj- árban házhoz szállítva kapható. Pollók Antal
landó. Erre azután közös elhatározással azonnaltűzifa- és szénkereskedő, Rákóczi-té', Tőr3k-u. l/a.
felbontották a szerződést. Kertész Vilmos csütörtökön már el is hagyja Szegedet. A tenorista egyébként kijelentette, hogy sajnálja, hogy el kell hagynia Szegedet. A Szeged munkatársának értesülése
a raktáron levő nöi velúrokat, férfi ruhaszöveteket és
szerint a színigazgató a hátralévő szezonban venszabókellékeket
217
dégtenoristákkal tervezi a további operarepertoárt. Már most tervbe vették Székelyhídi Ferenc,
Pilniczky Zsigmond, Körnveí Béla és Ocskay Kornél vendégszereplését. Szó van arról is, hogy
Kertész Vilmos is le fog jönni Szegedre egy-kétszer — vendégül.

Nagy és Eichner cégnél

Békebeli porosz és hazai szenek
és száraz import fát Í X E S K S
Üzletáthelyezés miatt

szombat estig mélyen leszállított árban árusítom.
WEISZ IZSÓ

* Ma este 8 órakor a Tisza-szálló dísztermében Hütter Pál szenzációsan nagyszerű hangversenye. Műsoron a ce'lo-irodalom legszebb müvei.
Jegyek 15—60 ezer koronáig Harmóniánál.

Rudolf-tér 5. szám.

13-33 a Szeged telefonszáma

fehérnemüek:

feftonő olcsé árban

Bohn-étterem mtel'ett.

női és férfi, Vászon, Chiffon, zsebkendő, törülközz, és asztalnemű

„ Kelemen-utca 7,

1924 decenber 18

8 Z I Q B O

A Nemzeti Áruház a legolcsóbb bevásárlási „forrás.
Az aj közszállitási siabályzat. A hatóságok - kg.-kint 18o korona, rózsa III. kg.-kint 12o korona,
aak a kezében az iparfej eszesnek egyik leg- csöves paprika kg.-kint 2oo korona.
fontosabb eszköze a közszállitási szabályzatnak
megfelelő kezelése, amely azt van hivatva biztosi ani, hogy a hatóságok részért! végzett
£
Nemxeti Bank hivatalos árfolyamai.
munkálatok elsősorban a magyar ipar részére
Valuták i Holland forint 19395 -29645, Dinár 1075
biztosíttassanak. Ebből a szempontból a köz- 1095,
Lel 374376,
Márka 17290—17440, Balga trank
szállitási szabályzat igen fontos az egész 2689 —3637, Dác korona 12725 - 12855, Norvég komagyar ipirra nézve. Minthogy a régi köz- rooa 1C945—11105, Angol font 343000 - 347000, Ura
szállítási szabályzatnak az intézkedései már 3150-3180, Dollii 73C50 -73730, Francia frank
— 3962, Szokni 2211-2211, Lé/a 529 - 535,
Hvéd
részben elavul ak, az egyes érdekképviseletek 3042
korora 19585-19735, Ontiák korona 108.70 -104,20,
azzal a kérelemmel fordultak a kereskedelmi Svájci frank 14145-14285 pénz.
'"fDevizák i Amsterdam 29595-29845, Belgrád 1085 miniszterhez, hogy a közszálütási szabá yzatot
megfelelő formában dolgozza át. Értesülésünk 1101, Bukarest 374-376, Berlin 17490—17580, Srüsael
—3657. Kopeabága
12925-12995, Krisztián!*
scerint az uj közszállitási szibályzat már el-3639
11145-11205, Lottó** 345000-347000. Miláné 3170—
készült és a minisztérium már csak bizonyos 3186, Etevyork 73600- 7398Ü, Páris 3942 -3962, Prága
2231-2243. Széfe 534-536, liockbolw 19835-19935,
statisztikai anyagokat gfüjt, amelyekkel a
szabályzatnak egyes intézkedéseit alá akarja Bécs 103.70- 1C4 20, Zürich 14245-14315.
Zürichi tőzsde. Nyitási Páris
27.80, Londos
támasztani. Az uj közszállitási szabályzat ter£24,
Newyork
516.68,
Miláné
22,26'/4
Holland
vezetét a kormány valószínűleg a jövő év 208.35, Berlin 0.800000000123, Bécs 0.007270,
Széiic
legelső napjaiban fogja közzétenni és ez alkan
15-62'/,, Esáa$ui
t.0670 lu Bukarest '
lommal felhívást fog intézni a kereskedelmi és
2.60, Belgrád 7.70'/., Vari* 0.000009"/,.
ttrlthi tártat i rárü 27.67'/,, fcondoe 2423, Bswiparkamarákhoz, hogy az érdekeltséggel történő
.'ork 516.75, Müané 22.26, Hollandia 208.40, Bsfüa
megbeszélés alapján az uj szabályzatra vonat0.000000000123, Béea 0.007280, Széüa 3.75, Prágs
kozó véleményüket kifejtsék.
15.65, Smtafiú 0M7ű% Bnkarei 255, Belgrád ;

TŐZSDE

A paprikakiviteli illetékek leszállítása. A földmivelésügyi minisztérium ma arról értesítette a gyógyés ipari növényforgalmi iroda kirendeltségét, hogy a
paprikakiviteli illetékeket a következő télelekre szállította le: Édesnemes kg.-kint Soo korona, félédes kg.-kint
36o korona, rózsa I. kg.-kint 28o korona, rózsa II.
Mii legalacionysbb (1.), lesoiauuob (11.)
H iáráiilolr>mok (111)

Esti magánforgalom. Budapesti tudósítónk telefonálja : Az esti magánforgalom üzlettelen Táj íkoztató
árfolyamok: Angol-Magyar 44o Földhitelbank 2
Salgó 575, Atheiaeum 97, Ganz-Danubius 3>2o, Nasici 225o, Mezőhegyesi 198, Pnőbus 9o, Spódium 135,
Ferencvárosi sertésvásár. Nyiltvásári maradvány
488, érkezett 475, eladatott 26o. Zártvásári maradvány
85. érkezett 57, eladatott 52. Arak: Könnyű 21-23,
nehéz 24-27.5.
A «*anwuiéséri felelés t FRANK JÓZSEF.
K-atóulajdonos i SMmatorarorsuje Hirlap-és Nyomda
Nyaaiatot! a Uéiraagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged,

7.70, Versé 0.0000991/,.
f
Termén ytössde. A szerdai terménytőzsdén az irány- í
zat rendkívül szilárd volt, a buza 12.5oo koronával, a <
rozs pedig 5ooo koronával emelkedett. A többi cikkek
kizárólag Fischer és Pártos
szintén szilárdabban tendáltak.
42
cégnél Kárász-utca 1. sz. alatt kaphatók.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki

Eredeti Borsalinó kalapok

ii, 1
L
u.
il.
ni
3.80 3230 3195 Kiraiyinalom
30
30
1460 1540 1525 Pesti Vikt
255 260 260
51 53 bt Transdanubi*
Raakoki
59 61 59
v
11. UL
—
—,
65
40
Aagoi-Magyar
40 —
Bányák és téglagyárak:
130 137 <35
Cosnyák-agrár
56 £8 57
52 58 57 Bauxit
405 415 4 5
Földhitelbank
250 2;u 255
8
10 9.5 Beocsini
1295 130J 1275
131 )3J 134
Mazai
37 —
3a Borsódi szén
95 102 102
Haraies
26.5 29.6
*9
120 127 127 Szentlőrinci
52 55 52
—
—
Sclavon jelz.
Ol
19 20 19.5 Cement
80 84 81
2.2 2.4 V.3
Lloyd Bank
26 —
27 Szászvári
325 337 332
516 517 515
Magyar-Hitel
205
210
2U5 Kohó
395 420 415
ingatlanbank
22U 22a k20
—
—
—
28
István tégla
28
Cseh mink
20 21 IU
—
—
—
—
Köb. gőztégla
Forgalmi bank
40 —
40
29 30 20.5 Drascbs
150
150
—
7b
Jelzáloghitel bank —
21.5 22.5 22 Magnezit
2025 2200 2180
Keresk. Hitel
22 —
22
185 — 185 Magyar Asztali
65
65
Lestámitolób.
70 71 70.5.
213 —
20 Által, Kőszén
3175 3325 3275
22 —
21
Magy.-ném. b.
54
—
56
60 Kerámia
89
Oiaszbank
2U —
20
2,4 2.8 2.6 Móri szén
26 23 26
—
22
22
Központi Jelz.
137 145 141 Nagybátonyi
K5
105
6.2 6.3 6.2
Városi Bank
—
—
60 Sajókondói
5
5
9 9.75 9.75
Merkúr
7.5
7.5 Salgó
Í63 578 574
Nemzeti
27.75 28.5 2r.75
55
52
54.5
155 165 160
Újlaki
OBztrák Hitel
166 173 17J
—
—
41 Unió
- —
kereskedelmi
1235 — 1230
—
60
60
90Ü
950
Urikányi
945
—
BaaKverein
—
—
62 —
62
Nyomdát.:
16 17.5 17.5
Takarékpénztárak I
90 97 97
Athenaeum
37
36
Belvárosi
36
Kőtltkediti vállalatok > Fővárosi
5 —
5
6.5
Lipótvárosi
6.5 —
__ Franklin
80
84 81
Adria
Kőbányai Tak. 15.5 lt?.5
16
3j
34 33
26 23 26.5 Glóbus
E«y, Bpest Föv. 102 103 102 Atlantica
7.5 —
7.5
52 57 56 Kunossy
Migyar Alt, Tak. I2u 121 121 Közúti Vasút
92 95 93
66 Pallas
66 —
M>ktár
183 19J 190 Városi
54 —
55
175 190 18J Révay
34ÜU 3525 3400 Bur
Pesti Hazai
—
61 —
64
55 Rigler
55£
Délivasut
tíatosüáki
3.3
4 3.5
220 222 221 Stepbaneam
MFTR
188 2C0 198
flisű M. Bizt.
8300 87i0 8500 Levante
tatpart vállalatoni
119 124 122
—
190
190 Miskolci villamos
fjüSiére
2 1.9
1.9
158 160 159 Mer kurta
Nova
—
—
—
Hg
—
—
—
—
Cserző
Államvasút
Pannónia B.
2 —
2
Tröszt
ISO 156 154 DunaharasTü
—
—
—
Egyesült fa
Vasművek it gépgyárak:
—
—
19
Fornii
Halmok i
H ó d i vagon
119.25 120.5 119
Guttmann
790 —
780
Coburg
— —
48 Back-malom
63 64 63 Hazai ta
105 103 106
Corvin gép
3 4
3 Borsod-misk.
200 204 199 Honi fa
8 —
8
12 Concordia
Csáky
12
43 44 43.5 Körösbánya<
17.5 — 17.5
•azd. Gépgyár 186 195 192 B.-csabai
— •
—
—
12.5
13 12.5
Kronoerger
Fábián
68
__ 73 69 1. bpesti gm.
137 143 141 Lignum
43 46.5 46
—
F«0ver
1000 1C60 103b Törökszentm.
—
—
31 " —
31 Amerikai
—
Fér.keresk.
20
_
20 Gizella
—
—
158.5 61.5 6J Erdő
145 160 155
Hungari*
31 —
121 —
121 Magy** Uiv*
34
Uanz- Uanuii
Ganz-Vili,
Kistarcsai
Györffy-WoH
Hoffber
Kaszab
Kissling
Kühne
Láng
LiptáV
Mág
Magy. Acéi
Belga fém
Mérleggyái
Motorgyár
Olomáru
Chaudoú
Vegyipar
Vagongyár
Rex hajó
Rimamurány:
Rocsssmann
Rothmüller
Schlick
Schuller
Teudion
Vulkán gép
Wörner

5000—5C25, egyéb 4975-5000, 78 kg.-os tiszavidéki
baza 5075 -5125, egyéb 5350-5100, rozs 4225—
4250, takarmányárpa 4000—4200, sörárpa 4700—5GOJ,
zab 3950 4050. emeeri 2500-2550. repce 660* - R930.
köles 2600—27C0, korpa 2200—2225, lucerna 23020—
26'iOO, lóhere 250CC-27500.
Irányzat. Nyitáskor gyenge volt az irányzat, az árfolyamok a legu'óbbi zárlati nivó alatt mozogtak
mintegy egy százalékkal. A tőzsdeidő második felébai
egy kis javulás állott be, ugy hogy a kurzusok a fokozatos emelkedés mellett lecsengetésig ismét elérték
keddi nívójukat. A piac az egész délelőtt folyamán
üzlette'en és eseménytelen volt, csupán Ganz-Danubiusban bonyolítottak le nagyobb forgalmat, a tőzsdeidő túlnyomó részében csökkenő árak mellett. Zárlat
felé azonban itt is javulás állott be és végeredményben a Ganz Danubius 25.ooo koronával maradt a keddi
zárlati kurzus alatt.

Milomsoky
Nemzeti ts
Lichtig
Ófa
Rézbányái
Szlavónia
Nasici
Viktória butoi
Zabolai
Zentai
Thék gyár
HiteUe

1.
10
495
2.4
540
95
70
2175
2.5
50
165
—

u.

Ul.
10
500 495
2.6 2.5
550 550
108 103
70.5 70
2270 2260
2.5
52 51
_ 165
—

13 12.5

12.5
•

KiilőaféU vállalatok i
17 • —
Alt. gázizzé
17
Alt. Obztr.Légsz. 540 550 545
_
Bárdi
18
18
Baroi:
2.6 2.7 2.65
BOni
60 73 72
395 405 395
Brassűi
Chinom
8
9 8.75
7 — 7.25
Corvin-tiim
93 101 luo
Üanica
Diana
13 12
11
16
Dorogi gummi
15.5 16.5
Déli cukor
535 — 535
Dunánt, sertés • 48 50 48
Cinner Szalámi
50 56 53
Egiat
39.5 4Ü 40
820 830 820
ízzé
—
—
—
Unió teztil
820
850 —
Horv. cukor
2.2 2.4 2.2
just izzó
45 46 45
Gyapjurnosé
41
40
Papír-ipar
36J 36S 3b0
Részvénysör
Szövő éa kötö
35 36 37
134 138 137
Spódium
250
230 —
Temesi szesz
Felien
1125 1175 1150
—
—
—
Wernstadti textil
76 78 7b
Fiúra
40 —
40
Fővárosi sör
Goidbergei
171 183 175
Qschwindt
196 202 200
Halkeresk.
24.5 25 24.5
Hungária Mütr, 135 138 137
Juta
175 >?9 175
—
_
Hungária
Karton
1C6 112 110
_
Grót Keglöicvi
8.5
Keleti
33 35 34
Kirélvnttfc*
2
2

Királysor
Klein
Klotild
Beüőntődc
Győri teztil
Polg. sör
Krausz siess
Liget szarst,
Cukoripar
Lámpa
Auer
Kender
Ostermelé
Pamut
Gumi
Ném. mezőg.
Vasúti forgalmi
Maros?. Petr.
Georgia
Mezőn. cuk.
interrexim
Óceán
Olajipar
Pannónia sör
Phöbus
Püspöki
Royai-szállé
Schwartzer
Star film
Lukácsfürdő
Szikra
Stumme?
Szegedi Kender
Telefon
Temesi sör
Tokaji bor
Török
Pharmacia
Unlö színház
Szolnoki
Vasm. VU1.
Vili. Pezsgő
Wander
Zagyvapálfai
Hangya

i
IL m
72 75 72
4.5 4.75 AJ5
4T — i
a
115 —
114
30 31 30
580 620 60B
53 —
55
20
19
2500 25S3 2530
141 148 146
820 830 820
—

225
255
275
126
250
—

435
191

2a

20.25
105
19
8U
20
16í
—

—

230 228
270 270
282 279
130 128
260 255
—
110
424 420
200 200
21
23
21 21
112 110
20
19
95 91
3a 20
170 195
—

45
45
10 11 10
43.5 47 46
2400 2425 2400
—

135

—-

—

136 135

—

—

—

—

—

35

37

36

—

—

—
—

_

4 4.25
—

—

50
23
11
19

53
27
—

21

—

4
90
53
25
11
20

Elővételi tagok i
Kaxsxwop január S

Karácsonyi és újévi ajándékok nagy választékban
Kun Jenö ékszerésznél

96

a m á r ismert szolid szabott á r a k o n

Szeged, Széchenyi-tér 2.

Telefon 133.

Saját óra és ékszer műhelyI

1924 december 18.

SZEQED

10

APROHIRDETESEK

vásárolhat
Fodrász-szakiskola
ma, | Legolcsóbban
Kimondott s * é p
k é t u r
csütörtök este 8-kor nyol- i használt bútort és íróasza
,
Belváros legszebb pontcadik előadását tartja. — [talt, szőnyeget. — Maros•OcSEjjSSlGrH&Z
jain, teljes kényelmet a d ó
utca 15.
1
Tárgy: Szépségápolás, kozmodern komfortos 4 szobás lakásokkal olcsón és kedmetika. — E l ő a d ó : Heim
.Newyork"
vagyonertékeÉhben i rovatban egy 10 szavas hirdetés 2 0 0 0 k o r o n á b a
vező fizetési feltételekkel megvehetők
Antal. Pontos megjelenést
sitő, Dugonics-tér 12, Napló
k e r U I . Tb. atónái nagyobb hirdetés Üti szóig 41KHJ korona és
kérek. Schulter, a szak«inden további megkezdett 10 szó további 2000 korona. Apróhirn o m l r n v i á l
B é k e - u t c a 18. s z á m .
ház. Magánvagyonok: háC I I B K U l l a l ,
só
Telefon 543.
detéseket a „SzeRea" kiadóhivatala (iJeák Ferenc utca 2) fogad el.
iskola vezetője.
lók, ebédlők, egyes bútorlellgés hirdetés 1IH*' koronával drágább. \ z a p r ö l i l r d e l é darabok, szőnyegek, ruhá- ;
s e k d||n e l O r e D s e t e n d S .
Zsirszóda 140 kilós, egészzatok, disz és műtárgyak, »
ben vagy felerészben elegyszóval mindennemű in- !
adó. Árvíz-utca 9
Apróhirdetéseket a Legolcsóbb tűzifa, hasábos Eladó - tizedes mérleg suly- gócátok legjobb értékesítő
és aprított, házhoz száles a legolcsóbb beszerzési ,
SZEGED
lyal együtt. Somogyi-telep,
216
lítva
is Ifj. Zsemberi
házhoz s állítva a legolcsóbban,
helye. A beadott tárgyak :
és még két szegedi lap részére
6.
utca
301.
tűzifa üzleteiben. Telefon
111 szóig t>000 koronáért (jeligévételkényszer nélkül meg- j
viszonteladók nagy árkedvezményt kapnak
vel 90ft>) elfogadnak Magyar
Két siffon, íróasztal, már15- 24. — Boldogasszonytekinthetők. Keresünk: vit- '
llirdetö Iroda, Iskola-utca 20 és
ványmosdó tükörrel, csipke
sugárut
40.
-12
rínt, íróasztalt, hintaszéket, •
az alábbi gyűjtőhelyek: SajtóTeleton439.
függönyök eladók. Párisipavilkm Dugonics-tér, SajtópaKitfinö miskolci juhturó,
pianinót, szekrényeket, asz- i
vilk>M nagy artézi kútnál. Nemkörut
38.
^
Imperial
turó,
Imperial
talokat, szőnyegeket, ezüst \
zeti Saitóvállalat Kirász-utca 3.,
krém, Imperial csemegeeajt
és alpacka evőeszközöket, '
Szép zsaket csíkos nadThália könyvkereskedés KárászG y e r m e k e k
ö r ö m e s
u. )!., flzv. Schwarz Jakabné
legolcsóbban Glück csegramofonokat, szőrmebun- \
rággal olcsón eladó. Tenendohánytőzsde Kárász-u. I , Pető
riiegeüzle'ben kapható' -5
dákat, arany tárcát, mü- \
baum
szabó,
FekelesasErnő dohánytőzsde SzéchenyiTűzifa, szén
legolcsóbb
tárgyakat, könyveket, sezutca.
tér 3., Barna Béla dohánytőzsde
elszakíthatatlan
Széchenyi-tér 9., Lázár Lajos
Kelemen fatelepen, Boldog- "
lont stb.
4:
Engel
zongoraraktára
Takönyvkereskedése Feketesas-u.
6000-tői, ifjúsági iratok lo.ooo-től, szépirodalmi
asszony-sugárut 58. Tele- f
17., Nagy Mihály könyvkereskeNikkelezett jégkorcsolyak <
karéktár-utca 8, II emelet.
k ö n y v e k 2 és 6ooo-től, ajándéknak alkalmas m Q v e k
fon 11—59.
8 j j Hangolást, javítást jutádése Takaréktár-utca 1., özv.
nagyon olcsón eladók. —
Fischer Miksáné dóhánytőzsde
egész
vászonba 4D.OOO, z e n e m ű v e k 6 és lo.ooo-től.
Váczy
Mariska
u
j
üzleti
Osztrovszky-u.
6.
nyosán végzek.
9
Takaréktár-u. 8., Közúti hídfői
dohánytőzsde, Hungária Antiquáhelyiségében
karácsonyi ''
Hngyal
fejek 2oo és 5oo korona.
rium Batthvány-u. 2., Quttmann
árban árusít férfi és női ;
és Leipnicker lllszerüzlet Bolharisnyákat Fejelés a leg- í
HUNGÁRIA
ANTIQUARIUM
dogasszony-sugárut 1. szám a.
olcsóbb és legjobb. Vidra197
Batthyány-utca 2. szám.
utca 3.
-3 j cwí\U6c lakásos magánházat bérbe adok,
A z alábbi jeligés levelek a
kiadóhivatalban átvehetők:
Prágai sonka, t a, virstli, 3 b Z U U d b e g e t | e g a h á z a t 0 lc»6n eladom.
„Őszinteség", .Töke biznarancs, datolya a Szé- tj
M é z e i * Bástya-utca 19 (Kultúrpalotánál). i
tosítva", .Lelki Pajtások",
chenvi-Büffében kapható.-t 3
1
.Bútorozott szoba", .MérKaracsonyt kiraKatom tinök",
„österreicherin".
gyeimébe ajánlom. Szántó
Kizárólag jóminőségii
.Diskrét',.Itália", . R . M . " ,
József zománcháza, ható.Mert én s barnát szeresági huscsarnok mellett 9
tem".
Bor. Legjobb asztali és pecsenyeborok, különösen
Állást keres t
ajánlom 1923. évi teljesen
édes (asszu) rizlinget, bur- j
Állást ketes magánvállagundl vörösbort, halakat,
latnál ispáni vagy ehez
138
méterenként k a p k a t ó k
sajtokat, csokoládét, déli
hasonló állást is keres egy
gyümölcsöket,
likőröket,
menekült,többszörösen mepálinkákat, diót,[mákot, ménekült, többszörösen kizet, teasüteményeket. Dantüntetett volt detektív, renner Mihály,
Széchenyidörbiztos és magánhivatér;
|
1
talnok. C i m : Fábri János
DIVATÁRUHAZA ,77 KIGYÓ-UTCA 2. SZ.
Tisza Lajos-körut 46.
Makó, Ligeti-utca 41.
Legszebb peksütetnénv, jóizü
kenyér
kizárólag
Király
Szerény igénvü leány elsütődéjében-ka pható, Tisza
menne idősebb asszonyLajos- körút.
-5
hoz vagy házaspárhoz minderesnek. SzentháromságNaponta friss tea, virstli
kapható. Nagy és Eichner,
utca 49. Kovács.
Kölcnev-u.
-1
Menegképes könyvelő napi
1 - 2 órai elfoglaltsággal
Bátor 1
könyvelést vállal. Választ
.Könyvelő" jeligére e lap
Eladó uj, modern keményfa
kiadóhivalalába kérek. -3
hálószoba csoda olcsón.
Margit-u. 7.
3
állást nyer:
Háromajtós előszobaszekrény olcsón eladó. Tisza
13t
Lajos- körút 5 ' . Kőrösig 2
K i f u t ó f i u
Hálószoba bútor olcsón elfelvétetik.
adó. Hoch,
Margit-utca
Délmagvarország - nyomda
28, I. 9.
5
Ü.
Pefőfi Sándor-sugárut 1.

i

T ű z i f a aprítva,

Brüsszeli-körut 22.

képeskönyv

Belvárosi 3 szobás^ fürdő-

Karácsonyi Okassió.

eredeti

szövetek

Pálity Lázár szabón&I

150 em. széles \mm\Am . 6 0 ezer
120 cm. pettyes batlszt. . 6 0 ezer
80 6 i pettyes batlszt. . 3 5 ezer
5ooo itr. sifofltevászon . 1 9 . 5 C 0
2ooo itr. mosott sifon . . 22 ezer
KETTING JÁNOS

karácsonyi occassio
árban megérkeztek!

Kárász-utca lO
Kérjük kirakataink m e g t e k i n t é s é t .

Jobb családból való nőt

keres

háztartás
vezetésére

iyermektelen házaspár,
elentkezés d. e. 9 - 11
ig Vidra-u 2, földszint
jobb 2.
192

Í

Botot orott lakás i
Uricsaládnál kiadó butorozott szoba. Bocskay-u.
4, félemelet.

Ellátás:
Melyik uricsalád fogadna
kosziba tizenházom éves
kisleányt. .Méltányos" jeligére.

Oktatás»
Kereskedelmi és középiskolai tanulókat, magántanulókat, valamint irodai
munkálatokra
gyakorlati
módszer alapján Diztos sikerrel jutányosán oktatok,
Kossuth Laios-sugárut 20,
emelet.

Kereslet i
Nytilbőrt magas aron vesz
Mencz kalapipar, Dugonics-tér. Napló haz.
6

Kínálat i
Karácsonyt és újévi ajándékok legolcsóbban. Kreincr ékszerésznél
Tisza
Lajos-kötut ! 7.
-£7
Narancs, datolya, kókuszdió, kaliforniai szilva legolcsóbban Nagy és Eicnneméi, Kölesey-u.
-1

Pénz:
jóForgalmu

fehérnemű- és
ké;
ézim unkaüzlethez társat
ketesek. — Szőnyegszövő,
Kállay Albert-utca 1.

Ipar! m n n k a i
Német ragasztóval vizmenres cipők készülnek feletősr éggel Luateiner, Kolona-utca 15. — Cimre
vigyázni.
j_
Képkereteket legolcsóbban
készit Tóth István, Valériatér 14. szám. (Sebők vaskereskedés mel'elt.)
2
tivaiiainam csere^kaiynak
tisztítását, átrakását jutányos árak mellett. Kovács,
Szentháromság- u. 49
5
Részletfii etésre
szállítok
kárpitosmunkát. — Balogh
kátpi os, Kossuth Lajossugárut 6.
25
Vas
gyermehagyak, vas
moBdók és ródlik, vaskályhák és tűzhelyek jutányo
san eladók Róth lakatosnál, Petőfi-sugárut 2. sz. 2

~

Kfilönléék t

Törökországi selyem sálak,
divónpórrák, teritők, pongyolák, függönyök, kendők,
karácsonyi ajándéknak igen
alkalmasak, eladók. Selmeczyné, Attila - utca 8,
emelet.
-2
Karácsonyi ajándéknak alkalmas
kéziinunka-képek
és festmények olcsón kaphatók, megrendelést elfogadunk,
kitünö zongora
olcsón eladó. Kossuth Lajos-sugárut 2o.

F é r f i é s női r u h á k stb. vegyileg
tisztítása és festése SffJi&jSÍ
•

kelmefestő és vegyiruhatisztitó ipartelepén, Szeged, Kazinczy-utca 14. sz.

L U i l X w
JfJZSeTT
Fióküzletek:
sarok), Gizella-tér 3. sz. és Kiskunfélegyháza.

Mikszáth

Kálmán-utca

RESZLETFIZETESRE
S z e g e d i

9. sz. (Valéria-tér, paprika-piac
Telefon 10-75, 10-55, 9 - 9 4 .
ISI

kaphatja az első magyar festőművészek
értékes képeit

F r e i m a n n á l ,
Sx«i«d,Takaréktár* u. 8. T«l«'en I1-30

legolcsóbban
kapható

B a c h
Je«i© é s T e s t v é b e
cégnél,
a szegedi légszesz-koksz ki árólagos elárusítóinál, Szent István-tér 12. Telefon 126.

Démon

szabadalmazott

szekrényes ágy
Vállalat Szeged, Kossuth Lajos-sugárut 9. l t 1 Ü o n
A izabadalom előnye, hogy az ágy nappal nem
foglal helyet, mert könnyen betolható a szekrénybe.
Amellett ágyremü, fehérnemű és ruhanemű is elfér a
szekrényben. Minthogy az ágy mindjárt luganyos matracot is magában foglal, igy fö'Oslegessé leszi a küWn
igy, a ruganyos matrsc, továbbá ágyterítő, faliszőnyeg,
lábszőnyeg stb. beszerzéséi, ennélfogva beszerzése nagy
megtakarítással jár. Praktikus odala, hogy bármilyen
szekrénybe elheyezhelő s igy minden szobának díszére válik. Szekrény, égy, ruganyos matrac együttvéve
2,580.000 kor.-lói fölfelé kapható. Kapható részletfizitésre ia.

