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jédokkal is szívesen kacérkodnak, hiszen az vezércikktémának mégis csak alkalmasak ezekegész mulstság nem kerül sokba, letfeljebb ben a mai unalmas és eseménytelen időkben,
Az eszkimókról minden müveit magyar em- egy egyetemi tanárságba, vagy egy ébredő- amikor az indemnitást olyan egyhangú lelkeseber tud annyit, hogy sok az eszkimó és kevés rgycsükti rabonbácságbf. Hát bizony ezek az déssel szavazza meg az egységes párt a maa fóka. Ez már az általános magyar műveltség- eszkimók egészen csöndes és rendes emberek, gyar parlamentben, mint annak idején a vért
hez tartozik, mivel igy mondotta Madách Imre akik nehéz munkával keresik meg a minden- és életet a magyar nemesség Mária Teréziának
világhirü drámai költeményében, bár egészen napi kenyeret, te bombával, se panamával nem és amikor olyan szép csönd kezdődik ebben i
bizonyos, hogy ezt a szociológiai igazságot foglalkoznak, inkább népdalokat énekelnek és csonka országban, amilyen nemhogy a Sípkamaga is csak másodszájból hallotta. Madách mondákat mesélnek és még csak nemzetgyűlé- izcrosban nem volt, de még talán ott a Baffinegé< zen bizonyosan több időt Í öltött el a bör- sük sincsen, ahonnan ki lehelre dobei az főldön, Qrönlandban és Labradorban, Alaszkátönben, ahová mint magyar rebellis került té- ellenzéket és még csak sajtójuk sincsen, amelyet ban és Eszak-Szibériában is ünnepi kivitelnek
vedésből, mint amennyit az eszkimók lanu'má- meg lehet rendszabályozti.
számit, amerre ez a bizonyos Knut Rasmussen
uyozásámk szentel'.
Egészen primitív népek ezek az eszkimók, ur szánkázott négy évig két eszkimóval; kevés
igazán szóra sem érdemesek, de hát azért dohánnyal és sok tanulsággal.
Nem tudjuk, hogy ez a madáchi aforizma
hasonló népszerűségnek és elterjedtségnek ör- W W W M M W I W M M ^ ^
vend-e külföldön, a müveit nyugaton és a műveletlen keleten, ahol az Ember tragédiája ismeretes, de annyi szent, hogy nálunk valóban
Bukarest, december 18. A biróság Minelescu ellene Niculai parasztpárti képviselő telt. Mattesok az eszkimó és kevés a fóka. Ami a fi kát
illeti, az részint húsos fazéknak, részint párt- Sunga képviselőt, a kamara háznagyát 1 hó- letcu ugyanis annyira megverte Niculail, hogy
kasszának, részint mandátumnak, részint lati- napi elzárásra, 2000 lei pénzbüntetésre, vala- hosszabb ideig feküdnie kellett, sőt az ujját is
fundiumnak nevezik, a fődolog mindenesetre mint 50.000 lei kártérítési összeg megfizetésére eltörte.
az, hogy kevés. De ha már országunk is ilyen itélte, annak a feljelentésnek alapján, amelyet
csonka lett, alig néhány vármegyére szóló, mi
szegény nincsetlen, adófizető és dolgozó magyarok valahogy megnyugszunk az Ur rendelésében, hogy nekünk még ebből a kevés darabRóma, december 18. A kamarában ma vihs- képviselő, akit azonban kormánylistán válaszból is csak a holdbeli lelek jutott, bár abba
már nehezebben törídünk bele, hogy kis ha- ros jelenetekre került a sor, amelynek követ- toltak meg, hevesen tiltakozott és mikor azzal
zánkat is igy megszabdalták azok az urak, akik kezményei egyelőre beláthatatlanok. Giunta, a fenyegetődzöít, hogy mandátumáról lemond,
kamara alelnöke, akit az államügyészség azzal Mussolini izgatottan felkiáltott, hogy csak
Trianonban egyezkedtek.
vádol, hogy a Norni képviselő elleni erő- mondjon le nyugodtan. Erre Boeri elhagyta az
Am tréfa nélkül, nem rossz gondolat volt at- szakosságok értelmi szerzője volt, benyújtotta üléstermet és a Gíolitli-pártt képviselők követtól a bizonyos dán tudóstól, Knut Rasmussenlemondását az slelnökségről. A fascista több- tik pilddját és Orlsi.du híveivel és a hadtől, hogy kapta magát és négy egész álló eszség azonban ugy határozott, hoiy a lemondást viseltekkel közösen elhatározták, hogy a katendeig ott tartózkodott az északi sark körül az
nem fogadja el, hogy igy s váűaskodátoknak mara ülésein egyelire nem vesznek részt.
eszkimók között, mialatt id nálunk a kurzus
zajlott és kilengett és a mi eszkimóink fóka véget vethessenek. Es ellen Boeri Giolitii-párti
helyett egymás bőrére vadásztak és egymás hú- t M M M M I M M I ^ ^

Eszkimók között.

Egy hónapi fogházra Ítélték a román kamara háznagyát.

A Giolitti-pártiak nem vesznek részt a kamara ülésein.

sába haraptak. Mert ez a Knut Rasmussen,
hazatérve a négy eszendős feledésből, egészen
kellemes és hízelgő dolgokat lud mesélni a
(Budapesti tudósitónk telefonjelentise.) Beavatárgyalni, amelyek az ellenzéket, de főleg a
maga saját külön eszkimóiról. Kevés dohányt tott politikai körökben ugy tudják, hogy a kor- szociáldemokrata pártot nagyon is érdeklik. Ezt
és élelmiszert vitt magával a tudós dán erre a mány el szándékozik halasztani a költségvetésa törvényjavaslatot aka já a költségvetés előtt
világvégi utazásra, de azért volt annyi vágott tárgyalásának idejét. Ez a íerv ugy merült fel,
tárgyalni, hogy az ell.n<ék bevonuljon a Házba és
dohánya, hogy inkább szemlélje a ködös északi
hogy olyan törvényjavaslatokat akarnak előbb igy a költségvetés tárgyalásánál már ottlegyen.
lényt, mint azt a világosságot, amelyet különféle ködös elmék gyújtogatlak i t négy hosszú
Bethlen Nagyatádi politikáját követi.
esztendőn keresztül és inkább tűrte a jéghegyek
A
klsgazdik
Mayer miniszter szerint nem mennek ellenzékbe.
fcilirx'.ét, mint azt a béklyót, amelyei különféle
diktatúrák és kurzusok kovácsoltak a népekre
A nagyatádi Szabó István-emlékbizottság ma a miniszterelnökkel, mert ez által a szélsőséa citromok honában is a panamák hazájában,
délelőtt az egységespárt székházában értekez- gektől men ette meg a nemzetet.
kz eszkimók megeszik a fókát, ha már éppen letet tartott, amelyen az összes kisgazdaKarlovics József kijelenti, hogy azért jöttek
muszáj, de egymást nem szokták fölfalni, se hol- képviselők részt vettek, valamint a vidéki szer- fel vidékről mindannyian, hogy bizonyságot
tan, se elevenen és ki van zárva, hogy lassú vezetek képviselői is. Az értekezleten Mayer tegyenek amellett, hogy Mayer Jánost, nagytűzön süssék meg az ellenfelüket, bármilyen János elnökölt, aki megnyitó beszédében a kis- atádi Szabó István miltó utódját teljes erővel
párthoz, felekeze hez, vagy fajhoz tartozzék is gazdapárt történelmi múltjával és nagyatádi is lilekkel támogatják.
az istenadta.
Szabó István politikai szereplésével foglalkozott.
Bodor György a forgalmi adó köt üli visszásNégy évié volt emberséges eszkimók között Rámutatott arra, hogy Bethlen István miniszter-ságokat emlii tel.
ez a Knut Rismuisen és sohasem tipasztalta, elnök nagyatádi Szabó politikáját követi és ez Forgács Miklós után Szabó Qyu!a makiári
a kOrülriieny, valamint annak a felelősségnek kisgazda szerint a jövedelem- és vagyonadói
hogy ezek az eszkimók különbséget tettek
volna egymás köiö'f, hegy numerus clausuit tudata, hogy pártbomlás esetén veszélyeztetnék nem olyan módon bonyolítják le, mint kívánatos
hoztak volna be, hogy igazoltatásokat rendez- a szanálást, készteti a kisgazdaképviselőket arra, volna. A földbirtokreform vigrehajtása nehizkes.
lek volna, hogy atrocitáiokat követtek volna hogy továbbra is támoguisák a többségi pártot.Kájel Endre református lelkész is adósérele l : nem, ezek az eszkimók békességes és Ezután Szijj Bálint és Lovász János mondottak meket tett szóvá.
Több felszólalás után Klebelsberg Kunó gróf
emberséges eszkimók voltak, akik még Knut rövid emlékbeszédet nagyatádi Szabó Istvánról.
Rasnmsient, a jövevény dán tudóst is ember- Lovász János beszéde alatt érkezett meg Bethlen mutatott rá azokra a bajokra, amelyek a köznek nézték és megosztották vele a maguk István miniszterelnök. A miniszterelnök felszó- ségi népoktatásügyben állanak fenn. A kormány
szerény fókacombját és rénszarvas-szeletjét, sőt lalásában üdvözölte az összegyűlt kisgazda- müvelődismeniő nagy sorsjátik rendezisinek
megengedték neki, hogy két eszkimó kíséreté- képviselőket, majd nagyatádi Szabó Is ván nagy gondolatával foglalkozik. Ezen a réven több
ben bejárja és felfödözze az egész rejtelmes egyéniségéről emlékezett n,eg és felhívta a képi- millió arsnykotonát fordíthatnának az iskolák
építésére. A latifundiumok tulajdonosait pedig
arktikus vidéket, ahol fél esztendeig van nap- viselőket arra, hogy tovabbra is kövessék elhunyt
psl és fél esztendeig van éjszaka, nem ugy, vezérük példáját, akinek politikáját ő követni érvénnyel fogják szorítani arra, hogy tegyemint minálunk, ahol tudvalevőleg néhol öt fogja. Arra kérte a képviselőket és a vidéki nek eleget kötelezettségeiknek. Reméli, hogy a
esztendeig is cötélség borul az elmékte és a kiküldötteket, hogy határozzanak jövendő maga- törvényjavaslatot január, vagy február folyamán
szivekre, kivéve azokat, akik a humanitás vil- tartásukat illetőleg és kövessék szokat a kipró- a nemzetgyűlés elé lerjeiztheti és az építkebált férfiakat, akik évtizedek óta érdekükben zések a jövő év folyamán már megkezdődhetlamos zseblámpájával igyekeznek világítani a
dolgoztak. Ezután a napirend tárgyalása követ- nek. A törvény kifejezetten falusi iskolák épíjövendő elébe.
kezelt, amelynek corán élénk vita fejlődött ki téséről fog szólni 8 reméli, bogy pár száz
Nsgyon tanulságos és feen mulatságos dolarról, bogy összehívják-e a kisgazdakongresszust, iskolát tudnak felépiteni a mezőgazdasági kégokat mesél el a messziről jött Knut Rasmusvagy sem.
pesség kulturájs érdekében.
sen ezekről a derék berszüiött eszkimókról,
Ebéd után fél 3 órakor Márton János komáAz értekezlet végül határozatilag kimondta,
akikkel a rokonságot bizonyára élénken meg
fogják tagadni hazai fajvédőink, akik kfllöm- romi kisgazda volt az első felszólaló. Nagyatádi hogy olt, ahol annak szüksége mutatkozik, a
ben a laposorru toppokkal és ahsivérü szamo- Szabó István helyesen tette, hogy kezet fogott kisgazdapárt felvilágosító gyűléseket log tar-

Bethlen be akarja csalogatni a Házba az ellenzéket.
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A kisgazdák erre egyszerre többen rohanták
időket és törekvéieket. Eciel ugy a háború,
meg kérdésekkel a miniszterelnököt, akit már
mint a forradalom és ellenforradalom maradaz előbbi jelenet kissé kellemetlenül érintett.
ványai, mint egy nagy szivaccsal letöröltetnéTanácsokat adnak a miniszterelnöknek . . . Majd egyikük a kedélyes beszélgetés köz- nek ugy, bogy valóságos vérfrissítés követben azt javatolta, hogy azokat a tisztviselőket,kezne be.
(Budapesti tudósítónk telejdnjelentc.se.) A kisgizda-értekezlet után igen érdekes jelsnet tör- akiknek vagyonuk van, el kell bocsáttni. Beth- — Hogy képzelné képviselő ur az általános,
tént. A kisgazda küldöttségek néfcány tagja len azt felelte, bogy nincs olyan köztisztviselő, egyenlő titkos választójog megvalósítását éi
Bethlen litván gróffal beszélgetett, amikor is akinek vagyona lenne. A kisgazdák közül azon-az átmeneti állapotot?
Cipó Jtnos odalépett a miniszterelnökhöz és ban egyszerre többen felkiáltottak és bizony— A'láspontunk az, hogy minden a'apfető
megkerdeite, hogy miért nem tiltja li azt, hogygatni kezdték, bogy de igenis van és neveket alkotmányjogi törvényjavaslat félretétetnék, a
emlitve felhozták, hogy a „*ni vármegyénkben" kormányzat megalkotná a koalíciós kabinetet,
a képes hetilapok karrikaturdkat közölhessenek
ez és ez milyen gazdsg és mégis tisztviselő. melynek egyetlen feladata volna csak, még
a kisgazdákról, hiszen ezzel csúffá teszik őket.
Bethlen István gróf mosolyogva jelentette ki, Bethlen errs nem tudott válaszolni és otthagyta pedig az, hogy egy választójogi törvényjavasa társaságot.
bogy erre neki nincs befolyása.
latot binyujtson, azt letárgyaltassa és ennek
alapján uj választást elrendeljen. Mi nem akarunk mást, mint az ország szabad és korrupc'ómsntes megnyilatkozását és hiszen, bogy
ez a választás olyan demokratikus többséget
Szeged, december 18. (Saját tudósítónktól) akar áttérni, mely szerint az áru csak egyszer
eredményezne, bogy a néptől terror- és korTegnap délelőtt 11 órakor tartotta a Szegedi Ke- esik forgalmi adó alá a termelő helyen, illetve a
rupciómentesen nyervén megbizatáaát ai uj
reskedelmi és Iparkamara ez évi utolsá teljes Ülé- behozatal alkalmával. Ezzel némileg ellentétben
sét Wimmer FQlöp elnöklete mellett. Dr. Cserzy volt ugyan Bud János pénzügyminiszternek az ex- nemzetgyűlés, nyugodtan vezetné az ország
Mihály fogalmazó az elnöki jelentések során be- pozéjában tett kijelentése, mely szerint az uj rend- ügyeit ez egyedül helyes s az európai légkörszámolt azokról az intézkedésekről, amelyeket a szerre való áttérés jelentékeny nehézségekbe üt- nek egyedül megfelelő szociális és demokrakamara felterjesztéseire a kereskedelem lgyí minisz- közik. Azóta azonban a budapesti kamara kül- tikus iránynan.
ter tett. Jóváhagyta a kereskedelemügyi miniszter döttsége előtt a pénzügyminiszter már kijelentette,
— Az államforma tekintetében mi a demoa kamarának a tisztességtelen versenyről szóló hogy január elejétől kezdve az érdekeltségek egyes
kratikus szövetség álláspontja?
törvény értelmében megalakitott biró: ág megvá- szakmai csoportjával sorozatos tárgyalásokat kiván
—Az államformát illetőleg a szövetség nemfoglasztását és annak ügyrendjét. Az utódállamok- folytatni, hogy a forgalmi adónak mérséklése és lalt programjában álláspontot Ezt nem tette
kal való régi vasúti összeköttetés visszaállítása az uj rendszerre való áttérés miként volna a legérdekében ugy a magyar, mint a jugoszláv és célszerűbb módon eszközölhető. Nyáry Sándor egyrészt azért, mert különböző felfogást vallaromán hatóságoknál történt intervenciókat ismer- levelezőtag, a medgyesegyházai ipartestület elnöke nak e tekintetben a szövetség tagjai, másrészt,
tette. Eljárt a kamara a vasár- és Ünnepnapokon azokat a sérelmeket tette szóvá, melyek a forgalmi mert sokkal közelebbi célokra szövetkezik. Azt
folytatott telefonbeszélgetések, illetve táviratok dijai-adó átalányban való fizetésekor a pénzügyi tiszt- azonban mondhatom, hogy álláspontunk egynak háromszoros összegének leszállítása érdeké- viselők részéről történnek. Egyúttal köszönetét öntetűen az, hogy az államforma kérdésében
ben. Baja város kereskedelmi jelentőségének és fejezte ki a kamarának, hogy eredményesen inter- népszavazásnak kell döntenie.
fokozódó külkereskedelmi forgalmának elősegíté- veniált ebben az ügyben a makói pénzügy— Tulajdonit-e valami jelentőséget Andrássy
sére elsőosztályu vámhivatal felállítását javasolta igazgatóságnál.
legitimista nyilatkozatainak és okozhat-e ez vaa kamara. A paprika minősítése icörüli dijak
Altalános érdeklődés kisérte dr. Tonelli Sándor lami pártváltozást, vagy uj csoportosulásokat ez
aránytalan megállapítása ellen szintén felterjesztéssel élt a kamara a miniszternél. Dr. Tonelli főtitkárnak a bejelentését az érdekelt iparosoknak a kormány, vagy az ellenzék körében ?
Sándor főtitkár előterjesztése során beszámolt a a szegedi hatósági üzemek működése ellen folyta- — Andrássy 14-én tartott beszámolója nézekamarának legutóbbi teljes ülése óta folytatott tott akciójáról. Ismertette azokat az eljárásokat, tem szerint a parlament összetételében semmimunkásságáról és javasolta, hogy < teljes ülés amelyeket az iparosok a kamarával és az ipar- féle átcsoportosulást nem eredményezhet. Az
forduljon felirattal a népjóléti miniszterhez a be- testülettel együtt tettek. Dr. Pálfy József levelező- egységes pártban lappangó legitimisták kritikutegsegélyző pénztárak által szedett tiz százalékos tag, a szegedi ipartestület titkára pedig a minisz- sabb helyzetben is (budaörsi csata) tanúvallokésedelmi kamatnak a törvényes eg) és félszáza- terelnöknél járt küldöttség tárgyalásairól számolt be. mást tehettek volna legitimista érzelmük mellett.
lékra való leszállítása iránt
Ezután a teljes ülés a magántisztviselők és keDe nem tették. Igy kizártnak tartom, hogy csureskedelmi
alkalmazottak szolgálati viszonyainak
Általános érdeklődéssel fogadia a teljes ülés
pán gróf Andrássy Qyulának szirénhangiára elszabályozásáról
szóló
törvényjavaslatot
tárgyalta
dr. Landesberg Jenőnek a kisipari hitel ügyében
hagyják a biztos fedezékből élvezett húsosfazele,
amelyen
kifejezése
jutott
az
a
szempont,
hogy
tett jelentéser, melyhez elsőnek Biró Albert makói
kat. Az ellenzéki oldalon pedig a demokrata
a
kamarában
tömörült
munkaadók
kellő
megértéslevelezőtag szólt hozzá. Biró nem tartja kielégítőnek azokat az összegeket, melyeke: a Pénzinté- sel viseltetnek az alkalmazottak szociális igényei- szövetség oly szoros működésben van, hogy
zeti Központ bocsát a pénzintézetek rendelkezé- vel szemben. Végleges véleményt azonban erre a kizárt dolog bármely képviselő kiválása.
— Nem tart-e az ellenzék az államforma kérsére az iparosok hiteligényeinek kie égitése céljá- 'avaslatra mondani nem lehetett, mert hiányzik I
>előle az 53. §, amely az alkalmazottak végkielé- ! désének puccsszerű felvetésétől?
ból s javasolja, hogy a kamara a nyújtott kölcsö!
nök felemelését kérje a pénzügymin sztertől. Sal gítését lesz hivatva szabályozni.
— Az alkotmánytiprások mai sorozata meljózsef gyulai kültag nem látja megfe előnek a háEzután dr. Tonelli Sándor főtitkár a kamaralett is kizártnak tartom ennek a kérdésnek ilyen
rom hónapra nyújtott és két izben meghosszab- 1925. évi költségvetését terjesztette elő, amely azelintézését. Nem hiszem, hogv ezen fundamenbítható váltóhiteleket, amelyek nem alkalmazkod- 1924. évi pótköltségvetéshez hasonlóan aranynak az iparosok hiteligényeihez s ehelyett az ipari koronában van megállapítva és a kiadások ösz- tális alkotmányjogi kérdés eldöntése előtt a nép
hitelnek folyószámlahitel formájában való nyújtá- szegét 108.000 koronában irányozza elő. Az uj véleményét a kormány meg ne kérdezné. Nésát tartja kívánatosnak. Körmendy <V\átyás kama- költségvetésben az elnökség gondoskodott róla, zetem szerint még a jelenlegi választási rendrai alelnök hitel helyett inkább munkaalkalmat hogy a kamarának módjában legyen az ipartestü- szer melett is legalább pro forma választást
kíván a kormánytól és veszedelmesnek látja az letek elnökei és vezető tisztviselői időrői-időre kellene rendeznie és annak eldöntendő felvetett
iparosság szempontjából forszírozott hitel igénybe- aktuális kérdések megbeszélése céljából a kamara kérdésévé kellene tennie az államforma intézvételét. Czigler Arnold kamarai tag szükségesnek székhelyére behivassanak. A költségvetést a teljes ményét. Ha még ezt sem tenné, ugy Bethlen
látja olyan intézkedések foganatosi ását, hogy a ülés ugy általánosságban, mint részleteiben el- eljárása az államcsínyhez teljesen közel járna.
gyenge bonitásu iparosok is hitelhez jussanak. fogadta. Bejelentés történt még a kamarai válasz- — Milyen a szociáldemokratákkal való együttWimmer Fülöp elnök szintén a Körnendy Mátyás tások előkészítési munkálatairól is és a teljes ülés
működés ?
felfogását látja elfogadandónak, megnyugtatóbb- megállapította az alkerületek beosztását, amelyet
— A szociáldemokrata képviselők eddig benak tartaná, ha az ipari hitel forsziiozása helyett felterjesztés formájában fog a kereskedelemügyi
a közmunkaakciót a szegedi kan: ara területére miniszternek tudomására juttatni. Végezetül Wim- csületesen áll ák a harcot a demokratikus szönagyobb arányban kiterjesztené.
!' vetségben, ami különösen megnyilvánult Mismer Fülöp elnök a kamara elnöksége nevében
A kamara adóügyi tevékenységét ezután dr. boldog ünnepeket kivánt ugy a kamara valamennyi kolcon. Átmeneti céljaink teljesen közösek; főLandesberg Jenő titkár ismertette. Eeszámolt első- tagjának, mint a kerület egész kereskedelménekés . céljaink: a választójog kérdése, szociális intézsorban a kamarai titkárok előtt tett azon kijelen- iparának és azon reményének adott kifejezést, | kedések s a közszabadságok helyreállítása. A
téséről a kereskedelemügyi miniszternek, hogy a hogy jövő esztendőben kedvezőbb napok fognak szociáldemokraták fegyelmezettek és eljárásuk
virradni a magyar közgazdasági életre.
kormány a forgalmi adónak osztr ík rendszerére
minden tekintetben biztosítani látszik a zavartalan jövőben való együttműködést. Mi most
passzivitásunk mellett a parlamenten kivül kivánjuk a közvéleményt az ország mai helyzetéről informálni, a nép szélesebb rétegei előtt
Makacs, dacos, kurucfej ez a Horváth Zol- hogy Bethlen diktátori kormányzatának alkotkívánjuk törekvéieinket hirdetni, ami azonban
tán. Tipikus magyar. Hangján, teszédén meg- mányos patinát adjon. A mai szitu iciók közötteddig nem voll lehetséges, mert gyűléseinket
éri Ik az abszolút becsületesség. Felfogása, po- egy eset képzelhető el, amikor a demokratikus nem engedélyezték a közigazgatási hatóságok.
litikai kijelentései hstározott meggyőződésre szövetség a passzivitását feladhatná és ez az
vallanak. Kiváló szónok, aki mi,r szüzbeszíde volna, ba Bethlen az általános, egyenlő titkos Eddig a Kossuth párti képviselő figyelemreválasztójogi törvényjavaslat beterjesztésére méltó
s a nyilatkoza'a.
alkalmával az elsők közé emelkedett.
Dr. Burger Béla.
titkosság megszavazására nézve kötelező ÍgéreAktuális kérdésekről beszélgetünk.
— Mi a demokratikui szövetsiíg harcmodora tet tenne. Ennek a felfogásunknak mi kifejea kormány merev álláspontjával és parismenti zést is adtunk, eddig azonban semmiféle ez— Aranyparitásra emelik a vitézi éremeljárásával szemben s mikor Orténhet ebben irányu tárgyalás közöltünk és Bethlen között tulajdonosok illetményeit. Budapestről jelenmég folyamatban nem volt. Természetes azon- tik: A nemzetgyűlésen interpellációk és hatáváltozás ?
ban, hogy álláspontunk csak a közvetlen mii
l rozati javaslatok formájíban ismételten szóvá— A'láspontunk a teljes passzivitás — mondja
jellegű szituációra vonatkozik.
tették már azt a visszás állapotot, hogy a vitézi
Horváth Zoltán és abban szolidárisak a pol— Miért tartja a demokratikus szövetség j éremtulajdonosok illetményét meg mindig nem
gári képviselők s a kivezetett szociáldemokraták. Passzivitás teljes egészétien, mert nem olyan dönlőnek az általános, egyenlő titkos rendezték. A vitézi érmek tulajdono ai ugyanis
látunk semmiféle biztató jelt arra: bogy Bethlen választójogot, bogy csak ennek fejében hagyná mindmáig ugyanazokat az illetményeket kapják,
amelyeket annak idején megállapitoitak száalkotmányellenes s a parlamenti elvekel tipró abba passzivitását ?
eljárása megváltozna. Ilyen körülmények között — Azért, mert ennek révén véglegesen lik- mukra. A kormány most végre elhatározta, hogy
a ml bennmaradásunk csak irra volna jó,vidálni lehetne a forradalmi és ellenforradalmi ezeket as illetményeket aranyparitásra emeli.
tani s ezeken a
fognak venni.
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képviselő lagjai részt

A szegedi kereskedelmi és iparkamara teljes ülése.
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nem ellenzi a bizonyítást. A biróság elrendeli a
bizonyitást a legszélesebb mederben.
A tárgyalást ezután délután három órakor
folytatták tovább. Elsőnek dr. Szittner Imre
akinek valamelyik őse egy szerencsés róka-, vagy ügyvédet hallgatták ki, aki elmondotta, hogy
Szeged, december 18. (Saját tudósítónktól.) Kopott, megtépett ruhában, csizmával és tarisznyával sólyomvadászatért 80-100.000 holdat kapott a ki- Szentesen mindenki terrorizálva volt az ébredőkállottak ma a szegedi törvényszék elé Áchim L. rálytól? Vagy pedig az, aki száz éve is vérével től. Ö ott volt annál a jelenetnél, amikor a
András orosházi utódjai, akik nem tartják jónak a locsolta, aki reá ezer éve könnyét hullatja, hogy
sajtóbizottság elvállalta a felelősséget a hadjára
mai társadalmi rendszert, akik nem hunynak sze- termékennyé legyen..."
Az ügyészség szerint ezek az állitások azt vitat- cikkeiért.
met, hogy egyesek százezer holdakon vadásznak, mig
Az elnök ezután azt konstatálja, hogy az
mások rongyosan és éhesen túrják a földet, ják, hogy a birtokosok nem jogosan tartják a
ébredők tagadják egyáltalán, hogy volt ilyen
ami nem is az övéké. Újságot alapítottak, maguk j földet birtokukban.
Ifj. Mari István: Nem vagyok bűnös. Amit ír- sajtóbizottság.
az egyszerű parasztemberek írták minden sorát és
ennek a hasábjain küzdöttek Áchim András esz- tam, azután irtam, amit láttam. Az Alföldön élek
Kurcz Gyula hírlapíró arról tesz tanúvallomást,
a százezer holdak kőzött és látom a nyomort, a hogy az ébredők célja az volt, hogy a vezető
méiért.
Sajtó utján elkövetett izgatás miatt vádolták meg szegénységet.
állásokat maguknak biztosítsák. Ez a hadjárat
Kincses Ferenc kijelenti., hogy a cikkben semmiaz orosházi „Testvériség" parasztujság szerkesztőteljesen fölborította Szentes syugalmát. Tudojét, Kincses Ferencet és munkatársát, ifj. Mari Ist- féle izgatást nem látott. 0 jayitott rajla egyes ki- mása van arról, hogy a sajtóbizottság intézte
tételeket.
Nem
mond
semmit
védelmére,
mind
ugy
vánt. Amikor az elnök Kincses Ferenc személyi
a lap szerkesztésé'. Minden pozíciót ők akartak
adatait veszi föl, az egyszerű földmives ember van az, amint a cikkben Mari megirta.
elfoglalni. Domokos tanár járt föl a városházára,
Elnök:
Netn
kívánnak
védőt?
ezeket mondja:
Kincses: Nem köll nekünk. Itt vagyunk magunk! hogy ada'okat gyűjtsön Gyulaváry ellen.
— Kincses Ferenc vagyok, földmives és lapHubay ügyészségi alelnök vádbeszéde után ítéPókay elnök kijelenti, hogy olyan sok tanút
szerkesztő!
lethozatalra vonul vissza a biróság. Pókay elnök kell kihallgatni, hogy erre a pörre valamelyik
A vád szerint ifj. Mari István 1923 december hosszas tanácskozás után kihirdeti az ítéletet:
félnek rámegy a vagyona. Most még lehet ki23-án Áchim András zászlaja cimmel cikket irt,
A törvényszék bűnösnek mondta ki Mari Istvánt
egyezni. Az ébredők azonban nem hajlandók
amelyben többek között ezeket mondotta:
és Kincses Ferencet az osztályellenes izgatás vétegyezni és igy tovább folyik a tárgyalás.
„Nemcsak tiz, de százezer holdak vannak egy ségében és ezért 14—14 napi fogházra itélte a
Rónai Béla kijelenti, hogy a hajsza azért
tagban, melyeken Árpád, hős munkásai a hazáért vádlottakat.
vérüket és életüket is bármikor föláldozni kész, jó
folyt, mert Gyulaváry zsidó. A nyomdászok
Kincses: Nem vagyok bünö?. Apellálok.
magyar parasztok úgyszólván rabszolga sorba van •
Mari István is felebbezett.
mondották, hogy a sajtóbizottság befolyt a lap
nak sülyesztve."
A két földmives szerkesztő veszi a tarisznyáját, szerkesztésébe. Szentes kis város és az egész
„Szolgák vagytok Árpád hős fiai azon a földön, elmenőben ezt mondja Kincses :
városban beszéltek erről. Mindenkit kirúgnak a
— Elkobozták, betiltották a Testvériséget. Va- városházáról, hangoztatták az ébredők. Fél év
amelyen véretek folyik, rabok vagvtok azon a földön, amely egyedül titeket illet. Vagy kit? Azt-e, gyunk azért otthon néhányan a tanyák között... múlva Gyulavárynak köszöne'et mondott a város
hatósága munkásságáért, a meghurcolás után.
Voltak olyan ébredők, akik maguk között
már fölosztották az egye? állásokat Gyulaváry
letartóztatása
után.
Bakarest, december 18. Bukarestben az tudni, hogy számoB egyént letartóztattak. A
Gyulaváry:
Ki lelt volna a gazdasági tanácsutóbbi 24 órában a lapok jelentései szerint házkutatások során kompromittáló iratokat tatitokzatos letartóztatások folynak. Az elmúlt láltak. Egyébként a brassói sziguranca is több nok?
Rónai: Mann Vilmos!
napokban számos jelentés érkezett a bukaresti , brassói munkásnál házkutatást tartott, amely
Dr. Dettre előterjesztésére a biróság kihallhatóságokhoz, amelyekből ujabb kommunista után hét munkást letartőztaltatott, köztük a
összeesküvésre következtetnek. A nyomozást munkásság egyik vezetőjéi. Letartóztatásuk a gatja Király László gimnáziumi tanárt, a szentesi
teljes erővel megindiiották, de a hatóságok legutóbb megj*!ent plakátok ügyével vanössze- ébredők elnökét. Kijelenti, hogy a szerkesztőbizottság sohasem működött. A védő kérdésére
mélyen tilkolódznak s csak annyit lehetett meg- • fflggésben.
kijelenti, hogy Domokos és Mann tagjai az
ébredőknek, a Csongrádmegyei Hirlap pedig az
ébredőké.
Amikor dr. Széli azt kérdezi, hogy a főmagánvádlók adtak e át cikkeket, vagy megbeszélték-e előre a támadásokat, az ébredőSzeged, december 18. (Saját tudósítónktól.) hogy egyáltalán nem bűnös. Az igazat irta megtanár kijelenti, hogy nem emlékszik semmire.
As elmúlt év elején a szentesi ébredők újonnan közérdekből.
Dr. Széli: Emlékszik-e arra, hogy hirdetményalakitott lapjukban, a Csongrádmegyei Hirlap- Ezután fölolvasták az inkriminált cikket, ben szólították föl az embereket Gyulaváry ellen
ban szervezeit és koncentrációs támadást intéz- amelyben Qyu'aváry azt irta, hogy az ébredő való tanúskodásra?
tek Gyulavdry Qéza szenteri városi tanácsnok sajtóbizottságnak, amelynek tagjii Schupiter
Király: Nem emlékszem.
ellen, aki történetesen nem 'artozik a .konstruk- Elemér, Kiss Gábor Jenő, Mann Vilmos, DomoDr. Széli figyelmezte i a tanút, hogy meg
tív* vallásfelekezethez. Az ébredők tiz napon kos és mások, nincs más cé'ja, minthogy em- kell esküdnie vallomására.
át szinte mindennap képle'en vádakat sorakoz- berre vadásszanak.
A védő ezután ujabb tanukat jelent be, akik
tattak fel Qyulaváry ellen, mert szerintük nem
Gyulaváry ezután kijelenti, hogy cikke előtt had- mind azt igazolják, hogy a bizottság befolyt a
volt tűrhető, hogy a „nemzeti megújhodás* ide- járatot vezettek ellene az ébredők. Király László szerkesztésbe. A főmagánv'dló
képviseiője
jében zsidó tanácsnok intés ze a város gazda- volt a szerkesztő, de a sajtóbizottság vezette ellenzi a bizonyítás további folytatását.
sági ügyeit. A vádak heteken át izgalomban tar- tulajdonképen a hadjáratot. N«p-n;p után ráA törvényszék ezután elrendeli az összes
tották a váróit, majd a tanácsnokot letartóztatgalmazták a városi tisztviselőké'. Ellene meg bejelentett tanuk kihallgatását, a főtárgy alást
ták és vastaverve vittek be a Csillagbörtönbe, ishiindították a vizsgálatot, de nemsokára meg- elnapolja. A folytatólagos tárgyalást pedig
szen sikkasztással, csalással vádolták meg a szüntették a vádak tarthatatlansága miatt.
január lO ére tűzi ki.
legkomolyabb formában. A nyomozást azonban
— Börtönbe vetettek — mondotta —, az
az alaptalan vádak ügyében nemsokára meg ébredők miatt vasraverve vittek a Csillagbörkellett szüntetni és Oyulaváryt visszahelyezték tönbe. Az alispántól nem kaptam felhatalmazást
állásába, EŐt köszönetet mondottak munkássá- a pör megindítására, ismeretlen o k b ó l . . . Kétgáért. Gyulává! y Qéza egyébként ma is gazda- ségbeesésemben az újság volt az egyetlen ut.
sági tanácsnoka Szentesnek.
A rettenetes hajszában egészen tehetetlenül álBudapest, december 18. A nemzetgyűlés mai
Az elképzelhetetlen vádak mialt Qyulaváry lottam. Fölöttes hatóságom nem adolt felhatal- ülését
egynegyed 11-kor nyitotta meg Scitovszky
mazást.
sajtópört akart indítani az ébredők ellen, de
Béla elnök. Az elnöki előterjesztések során befölöttes halósága, az alispáni hivatal ismeretlen Dr. Széli Gyula védő terjeszti elő ezután a mutatja Janka Károly levelét, amelyben lemond
okból nem adta meg a felhatalmazást... Qyula- valóság bizonyítására vonatkozó indítványát. a naplóbirálói és kérvényező bizottsági tagságáról,
váry ekkor kétségbeesésében — mivel minden Bizonyítani kiván minden állítást. A bizottság továbbá Erödi-Harrach Béláét, aki a gazdasági és
ut el volt zárva előle — cikket tett közzé a tagjai ártatlanul hu'colwk meg tisztviselőket. dr. Alföldi Béla levelét, aki a naplóbiráló bizottSzentesi Kisgazdá-ban, hogy védekezzen és Kibillgatni kéri Bugyi Antal képviselőt, Zsoldos sági tagságáról mond le. A megüresedett helyek
ezért a cikkért — az ébredők Indítottak ellene László igazgatót, ur. Szlttner Imre ügyvédet, betöltéséről később határoznak.
Ezután napirend szerint következik az indemsajtópört. Ezt az éidekes pört csütörtökön dél- Gáiffy István iapszerkesztőt, Cseui Béla vánitási
javaslat harmadszori olvasása. A Ház harelőtt tárgyalta a szegedi törvényszék Pókay- rosi főmérnököt, Berényi Antal főszámvevőt éj
még többeket. Az ébredőknek az volt a céljuk, madszori olvasásra egyhangúlag fogadja el a javastanácsa.
latot. Egyhangúlag fogadja el a Ház a fővárosi
Az elnök először ismertette a vádat, amely hogy nem lehet tanácsnok Gyulaváry, akármi- törvényjavaslat 10. bekezdését is harmadszori
szerint Mann Vilmos és Domokos Sándor szen- lyen érdemei vannak, mert — zsidó.
olvasásban.
Dr. Széli beterjeszti az ébredők lappéldányait,
tesi ébredők rágalmazásért följelentést tellek a
A mentelmi bizottság előadója, Nikovényi Jenő
tanácsnok eilen, mivel Qyulaváry 1923 junius amelyeken a hajszát lefolytatták. Kéri azoknak terjeszti elő a bizottságnak Szakács Andor, Knaller
24 én többek között „Már megint birkát lopottaz iratoknak a beszerzését is, amelyek igazolják, Győző, Héjj Imre, Vanczák János, Rupert Re.'ső,
Reisinger Ferenc, Grieger Miklós, Sándor Pál,
Gyulaváry" cimü cikkében azi állította, hogy az hogy Gyulaváry ellen a 34 vádpont, sikkasztás,
ébredők ártaiian embeteket hurcolnak meg. Né- okirathamisitás mind halomra dűlt össze. AzBenárd Ágost és Görgey István mentelmi ügyéről
hány menekült — mondotta — .alávaló, ha- ébredők azt is megtették, hogy nagy, nyilvános szóló jelentését. Kéri a bizottság jelentésének kinyomatáaát és szétosztását.
mis hirekkel izgalomban tartják a városi, hirdetményben hivtak fel mindenkit, hogy jelentHajós Kálmán, a második bizottság elnöke teszi
össze-vissza hazudoznak. Céljuk ezeknek az kezzenek azok, akik bármit is tudnak Gyulaváry meg jelentését ezután arról, hogy a második biembereknek, hogy zavart csináljanak, ki akar- ellen. Börtönbe hurcolták a tanácsnokot és zottság Mirbach Anial gróf választása elleni petíják sieliiozni sz emitereket állásukból és az Gyulaváry rehabilitálva ma is tanácsnoka ciót tárgyalás alá vette és a tárgyalás elnapolásáSzentesnek.
állásokba ők mr^uk akarnak beleölni.
val elrendelte a vizsgálat mesejtését. A vizsgálat
Dr. Dettre Pál, a főmagánvádlók képviselője megejtésével Hegymegi Kiss Pált bízta meg. MegGyulaváry Qéza kihallgatásakor kijelentette,

Tizennégy napi fogházra Ítélték izgatásért
az orosházi Parasztujság földmives-szerkesztőit.

Titokzatos letartóztatások Bukarestben és Brassóban.

Gyuláváry Géza szentesi tanácsnok^pörében
elrendelték a legszélesebbkörii bizonyitást.

A nemzetgyűlés utolsó ülése
a karácsonyi szünet előtt.
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kezdte továbbá a bizottság Reinprecht Antal mandátuma ellen beadott panaszok megvizsgálását is
és az elrende t vizsgálat megejtésével h egymegi
Kiss Pált bizza meg. Miután Hegymegi Kiss Pál
nincs jelen, az elnök jelenti, hogy az eskütételről
később határoz.
Ezután Klebelsberg Kunó vallás- és ktzoktatásflgyi miniszter terjeszti be az Apponyi-könyvtárról
szóló és a mult ülésről visszavont törvényjavaslatot és kéri annak áttételét a közoktatásügyi bizottsághoz.
Majd az elnök napirendi javaslatot tesz. Javasolja, hogy a Ház legközelebbi ülését 1925 január
12 én, hétfőn délelőtt 11 órakor tartsa és annak
napirendjén a további intézkedésekről s;:óló határozathozatal tűzessék ki. Miután a Ház az elnök
napirendi javaslatát elfogadta, az elnök bejelenti,
hogy iekintetlel arra, hogy ezen évben több ülés
nem lesz, felhatalmazást kér arra, hogy az uj év
alkalmával a nemzetgyűlés hódolatát fejezhesse ki
a kormányzónak. A Ház a felhatalmazás megadja.
Az elnök felhatalmazást kér arra is hogy az
időközben megüresedő kerületekben a választások megejtésére a szükséges intézkedésieket megtehesse.
A Ház a felhatalmazást megadja, 'iiiután az
elnök boidog karácsonyi ünnepeket és uj évet kiván a képviselőknek, az ülés véget ért.

1924 december 14.
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Péntek. Rom, kat. ts urotestáMs Ne-

— König Péter Jutalmat kap a várostól.
Dr. Aigner Károly főispán érdekes átiratot
intézett a város tanácsáhoi. Felhívja a tanács
figyelmét arra, ttogy König Péter, a városi zeneiskola igszgatója milyen irrandiózua zenei munkát végzett a városi színházban nemrégen bemutatott Fogadalmi miséjével. Méltányosnak
tartaná, ha « tanács megfelelő ju alomban részesítené a zeneszerzőt, annál is inkább, mert
a Fogadalmi mise bemutatásának jövedelmével
jelentékenyen gyarapította a fogadalmi templom
orgomalapját és ériékes zenedarabbal gazdagította Szeged város ziyiei ku >urá|át. A főispán
á irata megfelelő visszhangot keltett a csü— Juhász Gynla: TesUméntom. Az országos törtöki tanácsülésen. A tanács dr. Gaál Eidre
nevü nagy szegedi poéta legújabb verskötete kulíurtanácsnofco; bizta meg, hogy terjesszen
ezen a cimen jelent meg A rendkívül finomebben az ügyben legközelebb javaslatot a takiállítású amatőr-kiadásból, a küllő legújabb
nács elé.
fényképével és sajátkezű aláírásával, mindössze
— Az fiJetek nyitvatartási idejének sza200 számozott példány késiüit. Az amatőrbályozása. U.óbbi időbea u^y a kormány, mint
kiadás, melynek ára 100.000 korona, megren) az egyes köiigargatáú hatóságok igen sokat
delhető a „Szeged" kiadóhivatalában (telefon
13—33), vagy a Détmagyartrszág-nyomdábanfoglalkoznak a nyílt á usitási üzletek nyitvatartási idejének szabályozáiával. Ez a kérdés ugyanis
(telefon 16-34).
— Ulaint vád alá helyezte a kecskeméti teljesen szabályozatlan, mert a gyakorlati élet
Még mindig nincs megegyezés
törvényszék cegledi beszéde miati. Kecske- az 1917. évből szármázó kormányrendeleien,
az uj német kormány ügyében.
métről j-lentik : A kecskeméti királyi törvény- amely még a szénaíányra és a világítási nehézszék
vadtanácsit Daróczy tanácselnök elnökle- ség kre való figyelemmel készült, teljesm túlBerlin, december 18. Marx birodalmi kancellár ma a pártvezérekkel megbeszélte i kormány- tével csQtöriök déíelőt: foglalkozott Ulain Fe-tette magát. A keresltedalmi és iparkamara éralaki ás kiná kozó lehetőségei*. A íá'gyalások renc nemzetgyűlési képviselő vád ala helyezé- . tesülése szerint a kereskedelemügyi miniszténem vezeltek pozitív ered cényre, mivel mind- sének kérdésével. Ulain ellen tudvalevőleg a rium legközelebb uj rendeletet készül kibocsájkec.ksméti kir. ügyészség az ingyen részvé- tani, amely a kérdést országosan szabályozza.
egyik párt ragaszkodott hozo't határozalához.
nyekrőt mondott ceglédi beszéde mi-itt vádira- Magétól éitetődőleg a rendelet különbséget fog
tot adott ki. Ulain a vádirat ellen kifogásokkal tenni a városok és tisztán mező^aidasáii jelélt és ezekről döntött csütörtökön a vádtanács. legű községek között, ahol nyáron a munkaidő
Eszerint ULin Ferencet a c;glédi beszédnek (óval korábban keidődik. A rendelet ktbocsájkizárólag Ffscher és Pártos
az ingyen részvényekre vonatkozó része roiiH tása előtt a minisztérium javaslattételre fogja
cígnél Kárász-utca 1. sz. ala t kaphatók.
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felszólítani a kereskedelmi és iparkamarákat.
vád »lá helyrék.
Célszerű
volna, ha a kamara munkájának meg— Tőmöifeény István emléktáblája. A
közgyűlés utaf^ására — mint ismeretes — a könnyitése végett az eg^es kereskedelmi egyetanács elhatározta, hogy Tömörkény Ltván sületek javaslataikat küön felszólítás bevárása
a Diáknyomor-enyhítő akc 6 hörill.
emlékét a Somogyi-könyvtár olvasótermének nélkül beküldcnék a kamarához.
(Budapesti tudósítónk telefonjelenUse) Páll Jó- falában elhelyezendő márvány áblán is meg— Klarongyoaok ruhasegélye. Dr. Aigner Károly
zsef hírlapíró a mult év őszén az oi szagos ma- öröbi teti. A határugat végrehajtásával a mér- főispán kezdeményezésére megindult iskolásgyermegyar diáknyomor enyhítő akció visszaéléseiről cikket
kek felsegélyezési ügyének céljaira a mai napon
irt, amely miatt az akció vezetősége sajtópört in- nöki hiva «lt bizta meg. A mérnöki hivatal Kalocsay Ferencné és özv. Szentpétery Béláné egy-egy
ditott ellene. Az ügyet csütörtökön táigyalta a bün- most beter,csztet e Sebestyén Endre műépítész gyermekfelöltöt adományoztak. A további ruha- és
tetőtörvényszék Schadi tanácsa. A hírlapíró azzal állal készített tervrajzokat és a költségvetéseket. cipőadományokat a kir. tanfelügyelőséghez (Takaréktárvédekezett, hogy a diákok iránti köiérdekböl irta A tanács tzt a tervrajzot fogadta el, amely utca 8. szám, I. emelet, 4. ajtó) kérik.
meg a cikket.
szerint fehr márványból készül az emléktábla
— Lapbetiltás. A Magyar Távirati Iroda jeVédője, dr. Halász Miklós tanukkal és okiratok- piros márvány kerettel és osz opdisziléssel. A lenti: A belügyminiszter az Orosházán, dr. Mitlakal óhajtotta bizonyítani a vezetőség visszaéléseit, tábla föliratának megszövegezésével Tömörkény sovszky János felelős szerkesztésében és kiadáamelyeket a Nádosy országos főkapi ánytól kapott István utódát, Móra Ferenc muzeumiga gatót sában megjelenő Orosházi Friss Újság cimü pojogosítványokkal követtek el. Zufall Sándor szi- bizta meg.
litika napilap további megjelenését és terjesztését
gorló orvos és Molnár Dezső kabarékonferancier
beszüntette a rendet és közbiztonságot veszélyezH
t
l
i
l
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á
s
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Friedler
J6zsef
hosszú
szenvedés
olyan modorban léptek fel a főváros mulatóhelytető közleményei miatt. A lap különösen a földtulajdonosokkal szemben a záróra meghosszabbí- után jobblétre sieaderüil. Temetése folyó hó reformmal foglalkozva, cikkeiben állandóan valóttási engedélyek dolgában, hogy az zsarolásnak 19 én fél 3 órakor a Hullám-utca 8. szám alól. lan tényállításokat közölt, amelyek személyi ellenminősíthető. Nádosy pedig az adósa edés és illeM m e Llsenko parádés filmje hétfőtől a tétek szitására és a közhatóság tekintélyének lejátékszedés terén — mondotta előter esztésében a Belvárosi Moziban.
ratására alkalmasak.
védő —, igazán nem lehet jogforráh. Bizonyítani
óhajtottam, hogy Nádosy milyen alapon utasította
a főkapitányságot arra, hogy csak azoknak adjanak zárórameghosszabbitási engedélyt, akik a
diákok számára adományokat adnak. Nádosynak
ezt a törvénytelen lépését a biróság nem részesítheti védelemben. A biróság részben helyt adott a
valódiság bizonyításának és elrendelte néhány
tanu kihallgatását.
Elsőnek Hoór Károly egyetemi urofesszorl, az
akció tanáreinökét hallgattak ki. P professzor elmondotta, hogy csak újságcikkekbe I értesült bizonyos visszaélésekről.
Zufall Sándor szigorló orvos ezl mondotta vallomásában : Nádosy főkapitány ur egyenesen figyelmeztetett bennünket, hogy ingyen ,ie adjunk zárórameghosszabbitási engedélyt. Vailomás szerint a
diáknyomor-enyhitő akció a HEFHOSz, Turul és
Hungária bajtársi egyesületek közös gazdasági
szerve volt.
Roboz Jenő, a Casino üzletveze ője terhelő vallomást tesz Zufall ellen. Vallomása szerint a szigorló orvos terrorisztikus módon zárta be a Casinot az Angol Parkban rendezet diáknap éjszakáján. Fenntartja vádját, hogy Zufall a legális
illetéken felül szedett be pénzt a mulatóhelytulajdonosoktól.
Dr. Halász védő elsősorban azt szögezte le,
hogy ez az akció olyanoktól kér pénzt, akiknek
gyermekeit az akció vezetői pofojzák ki az egyetemről.
Déiután félháromkor hirdette ki a törvényszék
ítéletét a Schadi tanács. Háromrtndbeli rágalmazás miatt háromheti fogházra és másfélmillió korona pénzbüntetésre ítélték az Újságírót. Az itélet
indokolásában kifejtette a tanács, hogy nem fogadta el a vádlott tanúinak vallomását.
JVIH/ISVa
mezius f f Oör. kai. Bonifác vt. Nap
kel 7 itro 46 perckor, nyugszik 4 óra S perckor.
Idöprognózis: Fagypont körüli hőmérséklettel jobbára
borult, ködös idő várható, semmi, vagy jelentéktelen
csapadékkal.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig.
Muzeum nyitva d. e. lü—l-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1. emelet) nyitva
délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig.
A szinházi előadás este fél 8 órakor kezdődik.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
Franki Antal Szentgyörgy-tér (telefon 118), Zakár Sándor
Valéria-tér (telefon 69"T), Temesváry József Dugonics-séi
(telefon 793), Salgó Péter Mátyás-tér (telefon 296),
Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846).

Eredeti Borsalinó ka lapok

Rágalmazási pör

Rendkívül olcsó karácsonyi vásár

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

Szeged^

Püspökbazár

et.
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1924 december 17.
— Az ébredők kongresszusa. Budapestről
je'entik: Az ébredők már hosszabb idő óta
országos kongresszusra késtülődtek, de titokban. A titkolódiás most véget ért, rrert az ébredő sajtó jelentette, hogy az ébredők országos
kongresszust tartanak. A ko -gresszus első ülése
vasárnap lesz Eckhardt Tibor, Méhely Lajos,
Kelcs Sándor, Budai Dezső és Leakey Líhel
személyes mrgje'enésével. Az ébredők az összes
kerületeiknek utasítást adtak, hogy a kongreszszuson minél nagyobb számban jelenjenek meg.
A kongresszuson megej ik majd az uj választásokat és Prohdszka is beszélni fog.
— Iparművészeti tanfolyamok — B-liatísoknakBudapestről jelentik : Az országos iparmüvésreti ipariskola kötelékében 1925 január 2-án nyolc hétre tervezett tanfolyam nyílik meg, elsősorban a B listás tisztviselőnők, másodsorban az ipari foglalkozásokat el sajátítani kívánók (nők és férfiak) számára. A tanfolyam
több tanítási csoportot foglal magában, úgymint: könyvkötés, bördiszités (domborítás, aranyozás), női felsőruha szabás és varrás, hímzés, zsinórozás, fehérnemű
szabás és varrás, fehér himzés, rece csipke és vetélt
csipke készité3, szőnyeg fajok (keleti, keleti csomózás,
svéd, torontáli és gobelin technika), batik festés, néi
kalap készítés. A tanítás a hét öt napján délután 3—6
óra közt folyik az iparművészeti iskolában. Részt venni
kívánók jelentkezhetnek a budapesti országos iparművészeti iskoU gondnokánál december 29-ig bezárólag bármely hétköznap délelőtt 9—12 óra közt.

A Szegedi Z s i d ó Ifjúság bállal egybekötött
Chanuka-ünnepélye szombaton, december hó
20-án l/i9-kor a Tisza-szálló nagytermében,
melyen Étsy Emilia, Szász Edit, Kaldor Vera,
dr. Löwinger Adolf, Baróti Józsrf és Móra
Ferenc szerepelnek. Jegyek délutántól Abonyi
Mihály cipőüzletében, j
— Fraknói püspök hagyatéka. Budapestről
jelentik: Fraknói Vilmos püspök hagyatékát érdekes követelés terheli. Eletének utolsó éveiben
többször tartózkodott egy budapesti ismerős ügyvédnél, aki most a püspök tartásáért járó összegeket valorizálva és kosztkamattal kéri a hagyaték rendezőjétől. Fraknói utáu a nagyértékü könyvtáron kivül és kéziratain kívül, amelyeket a Nemzeti Muzeumnak hagyott, maradt megszállott területen a Szent István-Akadémiának hagyott nyolc
hold szőlője és ennek sorsáról azonban nem tudnak semmi bizonyosat. Nem maradt a hagyatékban kiadatlan kézirat sem.
Tegnap mutatta be a Belvárosi Mozi
Patrovicn Smtisziáv nsgy filmjét, a Koenigsmatkot. A nagy reklámmal toduli fiim valóban
mindaif nyújtotta a közönségnek, amit ilyen
rendkívüli beharangozás után várhatni lehet a
filmíől. Minden jelző elcépelt abhor, hagy
erről a monumentális remekről méltóan emlékezzünk meg. A darab meséje ismert az egész
világon, Pierie Benőit „Királyasszony szeretője" müvéből készült a Koenigsmark. Rendezés és kiállüátban oly rendaivQli méretű a
film, amiheahez fogható csak a „Notre Damei
loronyői" vo:t. A film^jlegkisebb epizódszerepét is a nemzetköii filmkultura legnagyobbjai
játszák, mig az egyik férfi főszerepben Petrovich Szvetiszláv nyújtott felejbetedea alakítást.
Erről a kivételes játekkészségü daliás színészről külön is meg kell emlékeznünk, most midőn a Koenigsm8rkbeli szereplésével művészi
pályájának delelőjén van, honnét azonban mégis
fölfelé tör, mint azt egy nemsokára előadásra
kerü ő világattrakciijaból
látni fogjuk. Az
összes effektusban nagyszerűen ható Petrovicaatiralclót rendkívüli élménnyé tette a külön
művészetet nyújtó zenekar, melyet az előnyösen ismert Stingl karmester szakavatott kézzel
vezetett. A nagysikerű film vasárnapot bezárólag marad mCsoron.
— Hurcolkodás! átalakításra — százmillió korona. Megírta a Szeged, hogy a városi adóhivatal átköltözött már a Tábor-utcai bérházban levő uj helyiségébe éB a városi bérházban levő helyiségeit üresen
átadta a tanácsnak. Ezeknek a helyiségeknek egy
részébe jelenleg magánházakban levő hivatalokat helyeznek el, másik részéből pedig üzlethelyiségeket
csinál a város és azokat már a nyár folyamán ni is
adta. A bérházban szükséges átalakítások és javítások
költségeire a tanács százmillió koronát szavazott meg.

Kerestetik a cselédögyi másodfok.
Ugy látszik, hogy a háborús felfordulás sok
más régiséggel együtt megsemmisítette azt a régi
rossz viszonyt is, amely a gazdasszonyok és a
cselédek életét fűzte annak idején egymáshoz.
Manapság a cselédet talán jobban megbecsülik a
háznál — aminek bizonyítéka az is, hogy ötvenszáz százalékkal nagyobb bért adnak neki aranykoronában, mint amennyi a háború előtti bére
volt — és talán a háztartási alkalmazottak is koMegjelent 200 számozott példányban
molyabb hivatásnak találják ma már életpályájua köliő legújabb fényképével
kat, mint tiz évvel ezelőtt. Ezt a következtetést
és sajátkezű aláírásával.
abból a bizonyitó erejű ténykörülményből vonjuk
le, hogy szinte teljesen ismeretlen fogalommá vált
a cselédügy, annyira ismeretlenné, hogy ha véletÁ r a 1 0 0 . 0 0 0
k o r o n a .
lenül előfordul, az illetékes hatóságok azt sem
tudják, mit csináljanak vele. Igaz, hogy a háború
Megrendelhető a SZEGED kiadóhivatalában.
után összezavarodott kissé az illetékesség kérdése
— Előadás a Munkásotthonban. Pénteken, és sok hatóság ma már nem illetékes abban, ami19 én este 7 órakor Tóth István Jenő „Művészet ben a háború végéig illetékes volt. A háború előtt
és szocializmus" cimen tart előadást a Munkás- ; a cselédügyeket, helyesebben az ujabbköri definíció szerint a házicseléd és a gazda között felotthonban.
merülő pörö3 ügyeket elsőfokon a városi cseléd— A véros valorizálva követeli az iliara kapitány intézte, másodfokon pedig a várost ta)éji adósságainak kiegyenlítését. A város nács, ahol a kulturszenátor, mint iparhatóság volt
tanácsa elhatározta, hogy fölterjesztést intéz a a megfelebbezett cselédügyek referense. A városi
k rmányhoí az állam régi *dói?ságainak meg- rendőrség városi jellegének megszüntetése és áltérítése ügyében. A kormány ugyanis évekkel lami jelleggel való ellátása után a cselédügyek
ezelőtt többször kötelezte a várost arra, hogy elsőfokú intézését is az államrendőrség vette át a
a;; állampénztár helyett teljesítsen bizonyos ki- várostól. Eddig a másodfokot nem igen kereste
fizetéseket. A kifizetett összegeket többrendbeli senki, talán azért nem, mert az elsőfoknak sem
volt dolga, talán azért nem, mert a felek mindig
sürgetés ellenére sem füettc még vissza. Éppen megnyugodtak az elsőfokú ítéletben és az igy jogezért a tanács elhatároz;?, hagy most már va- erőssé vált. Mo3t azonban az egyik pereskedő
lorizálva követeli az adósságok kiegyenlítését. házicseléd nehéz probléma elé állította az illetékes

J u h á s z Gyulai

Testamentom.

Llaenko és Mosjoukine, a nagy orosz
színeszek hé főtől a Belvárosi Moziban.
— Egy polgári iskolai tanár rejtelmes eltűnése. Balatonfüreden december 6-án, szombaton
este az ottani uri társaság estélyt rendezett, amelyen a társaság egyik tagja hajnali 4 őra tájban a
beszámithatatlanságig berúgott. Barabás igazgató
az illetőt, Arányi Tibor polgári iskolai tanárt igyekezett eltávolítani a kaszinóból, majd utána küldte
barátját, Fekete Zoltánt, [hogy vigye haza. Fekete
csakhamar visszatért és azt állította, hogy Arányit
hazakísérte. Valójában azonban Arányit sehol sem
találta és igy visszatért a kaszinóba, ahol az estét
rendezték. Másnap a Balatoni Jacht Klub udvarán
megtalálták Arányi kalapját, aki valószínűleg a
Balatonba veszett. A csendőrség erélyes nyomozást indított meg az ügyben és a nyomozást a
belügyminisztériumból is sürgetik, mert lehetetlennek tartják, hogy valaki ugy eltűnhessen, hogy
semmi nyoma se maradjon. Arányit már tizenegy
napja hiába keresik.
___
Legszebb újévi a j á n d é k a könyv, legnagyobb választékban Barttsnál szerezhető be.
— Sötétség a fővárosban. Csütörtökön
reggel szin e egyiptomi sötétség borult a fővárosra, amely még a délutáni órákban is tartót*.
A sürü, átláthatatlan köd miatt az utcákon
mindenütt égtek a lámpák, áramzaver is keletkeze t a fokozo t használat miatt és igy a törvényszék épületében fel kellett függeszteni a
tárgyalásokat, mivel a lámpái nem ezuperáltak.
A villamcs'elefen éppen a legkritikusabb söétségben súlyos hiba fordult elú.
Amikor n a g y a p ó nagyanyőt elvette,
karácsony a M-inl-ajándékkosárkávai lepte meg.
Való">an n ncs kedvesebb karácsonyi és újévi
ajándék egy ilyen diszes kosárkánál, telve Metnlcsokoladéval pralinééval, Meinl kávé- és teakeverékeivel, likő rei, keksszel stb.-vei Karácsonyi
és újévi kosárkán tetszés szerinti összeállításban
kaphatók Meinl f óküz'eté^en.
— Iktatási csudabogarak. Néhány nap előtt
a Szeged közölte Bob egyik kedves karcolatát,
amelyben különböző közigazgatási furcsaságokról,
többek között néhány iktatási csodabogárról is
volt szó. Ezek közé tartozik a következő iktatmány is. Az árvizes időkben történt, hogy a mérnöki hivatal egyik tagja előterjesztést tett a tanácsnak bizonyos árvízvédelmi intézkedések elrendelése érdekében. Az előterjesztést az egykori iktató a következőképen vezette be a rubrikás nagykönyvbe : „A mérnöki hivatal előterjesztése a megfutamodott Tisza mikénti elfogatása tárgyában."

w
Telefon :
irodai 258.

B E L V Á R O S I

M O Z I

Telefon:
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December 19., 20. és 21 én, pénteken, szombaton és vasárnak
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hatóságokat.
Megfelebbezte az államrendőrség
elsőfokú ítéletét. Az államrendőrség a kihágási eljárás szabályai szerint dr. Szalay József kerületi
főkapitányhoz terjesztette fel a felebbezést. A kerületi főkapitány azonban ugy találta, hogy nem ő
döntésre illetékes másodfok és áttette az ügyet —

illetékes elintézés végett — a város tanácsához.
A tanács csütörtökön foglalkozott a kérdéssel és
mivel nagyon elszokott már a cselédügyek intézésétől, nem érezte magát illetékesnek, tehát nem
döntött, hanem elhatározta, hogy az illetékesség
kérdésének tisztázására a belügyminisztert kéri fel.

A Koenigsmark
előadásai
és
vasárnap
kor

hétköznap 5, 7
9 órakor,
3, 5, 7 és 9 órakezdődnek.

— Httvxnhat feésszurással meggyilkoltak
sjry asszonyt. Pécsről jelentik: Papp Ferencné
40 éves asszony, aki a mult hétfőn Jánoshalmán járt bevásárolni, bfzafelé menet, gyilkosság á'dozata lett. Megállapították, hogy összesen 66 késszurás érte. A tettest már el is fogták, Kendecsi Gergely 25 éves jánoshalmi gazda
személyében, aki beismerte tettét. Átadták a
bajai ügyészségnek.
Karácsonyi ajándéktárgyak kaphatók a
Segesváry-dregériában.
m
Vlzveze ék javítások és átalakítások Feketénél, Kossuth Lajos-sugárut 25. Tel. 10—72.895

Üzletáthelyezés miatt
a raktáron levő nöi velúrokat, férfi ruhaszöveteket és
szabókellékeket
217

szombat estig mélyen leszállított árban árusítom.

WEISZ

IZSÓ
Bohn-étterem mellett.

Rudolf-tér 5. szám.

"koRZÓ

mmmmmm

Telefon
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M O Z I
11-85.
11-85.
December 20, 21-én, szombaton, vasárnap
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hélköínap: 5, 7 és 9 órakor; vasárnap: 3, 5, 7 és 9 órakor.
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Azonkívül:

R i p a c s é k

Amerikai burleszk 2 felvonásban.
Előadások kezdete: Hétköznap 5, 7 és 9 órakor,

vasárnap 3, 5, 7,9 órakor. Leuáll tott helyárak I
kezdete

I

1
Karácsonyra!!

1924 december 19.

SZHGBD

— Százhuszonkilencezer kcrona munkanélkflli segély leirása. A szerdai iözgyütés tárgysorozatán szerényen húzódott meg a következő
cim: „A munkanélküliek 1919. é/i segélyezésére
fordított előleg elszámolása." A tanácsi előterjesztés szerint a város 1919 ben száz tuszonkilencezer
koronát utalt ki elszámolandó elMcgképen a szociáldemokrata pártnak a munkanélküliek segélyezésére. Az utólagos elszámolást azonban nem
kapta meg a tanács. A szociáldemokrata párt vezetősége a tanács megkeresésére bejelentette, hogy
az elszámolást a legjobb akarat mellett sem mutathatja be, mert a számadások még öt évvel ezelőtt eltűntek, amikor a volt nagykörúti Munkásotthonban napirenden voltak a házkutatások és
iratlefoglalások. A párt akkori vezetőségéből pedig
már senki sincs a mostani vezetőségben. A mostani vezetőség annyit tud, hogy a pénzt annak
idején kifizették a munkanélkül ek segélyezésére.
A tanács azt javasolta, hogy ;i közgyűlés irja le
ezt a bagatellé zsugorodott összeget. A javaslat
előterjesztése közben Balogh I.ajosék feszengtek |
ugyan a helyükön^már-már ugy látszott, hogy itt is
ellenzékbe mentek át, de aztán mégis e'.csende- (
sedtek és megszavazták egyhingulag a tanács t
javaslatát.

csak hasznos dolgokat
vegyünk és pedig:

Nagy eseménye a hétnek Mosjoukine és !
Lisenko uj filmje a Belváros Moziban.
— Képkiállítás. Klsjenöl Klein Ernő festőművész és a Odbor Keleti Szőnyeg- és Textilszövődé kiállítása vasárnap, folyó hő 21-én
nyilik meg a Kass halljibar. (A kiállítás megnyitása a közbejölt akadályo't miatti halasztódott
el.) Nyitva noponta déltlő t tiztől este hétig.
A tisztviselők k ráctonyl segé yének
ügye még nincs végleg edöntve, minek következében az Excelsior Textilkereskedelmi Rt.
(Somogyi u. 22. és Zrínyi u. sarok), mely a
Szegedi Gazdasági Bank R;.-gal (Kárász-u. 15.)
karöltve vállal a a tisztviselők kedvezményes
ruhaelláiását, elhatározta, hogy a mai naptól
kezdve karácsonyig mindéi előlegfizetés nélkül
szolgálja ki vevőit. Mélytn leszállított karácsonyi occasio árakon és a legkedvezőbb fizetési feltételek mellett. Üzleti órák megszakítás
nélkül reggel 8 órától est; 7 óráig.
M«
— M i l y e n — ő ? Szabackáról jelentik: A jugoszláviai választás kimenetelétől függ, hogy Jugoszlávia monarchia marad c, vagy pedig köztársaság lesz. Nem titok Szerbi ában, hogy az egyetemi
ifjúság legnagyobb része dinasztiaellenes és a
köztársaság hive. Nemréj; , Ö " cimen cikk jelent
meg a Republiká-ban, amelyből a következőket
ragadjuk ki: A történelemben gyakran találkozunk beteg, gyengesiivü és zsarnok jellemekkel, olyan jellemzés azonban, amely Ő-rá ráillenék, nem található a történelemben sehol.
Gyávaság, szádizmus, gyilkosság, hazugság és
képmutatás, valóságos megtestesítője Ő, aki kivégeztet e Dragu'in Cimitrievics őrnagyot, a
nagy hazafit és aki most is üldözi a becsületeseket és pártfogolja a tolvajokat. Belgrádban
mindenki tudja, hogy ez az „Ő" csak a királyra vonatkozik.
Iván M o s j o u k i n e legújabb filmje: Szép
asszony élet halált., hét'ötöl a Belvárosi Moziban.
300 régi képet régi áron kiárusít Engel
Lajos mükereskedés.
2»
A szegedi vasutas j é g p U y a csütörtökön,
december 18-án a ról.usi állomás mögött megnyílt. Kényelmes melegedő helyiségről, büfféröl, villanyvilágításról és zenéről gondoskodot
az igazgatóság. Belépődíj: Szezonjegy 150 000,
sportegyleti 'agoknak ! 20.000, diákoknak 100.000
korona. Rendes belépődíj 10.000, diákoknak és
sportegyleti tagoknak 5000 korona. A jégpályára
vonatkozó közleményeket az üzletvezetőségi
épületen levő hirdet) tábla, a Kárász-utcai
reklámvállalat és a Kárász-utcai Komlósi-cég
hirdeti.
209
— Súlyos kardpárbaj. Budapestről jelen- |
tik: Súlyos feltételű kardpárbajt vívott csütörtö- >
kön Balássy Zsigmond kultuszminiszter! szám- \
tanácsos dr. Scheidimann Imre ügyvédjelölttel,
amire az adott okol, hogy a számtanácsos az
ügyvédjelöltet tettleg inzultálta. A párbaj dr.
Scheidemann megsebesülésével végződött, aki
a bal felső homlo&álól a rzenen keresztül az
orr hegyéig terjed, mint egy 10 centiméter
hosszú súlyos sebet kapott. A felek nem bé- !
kültek ki.

Eredeti Borsalinó kalapok
kíz róiag F I s c ; l i e r
42
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cégnél Kárász-utca 1. sr. alatt kaphatók.

A szinház heti műsora.

Péntek: Nótás kap
•apitány, operett. Béjrletsztnet.
Szombat: Nótds kapitány, operett. Bérletsztlnet.
Vasárnap délután: Párisi lány, operett.
Vasárnap este : Nótás kapitány, operett. Bérletszünet.

* Hfitter Pál gordonkaestje. A szegedi
humusból fakadt, nagy jövőre váró apró müvész
bontogatta szárnyait csütörtök este a Tiszában
tartott hangversenyen. Háttér Pál neve a budapesti zeneakadémián fogalom, tanára, aki Popper
méltó utóda, rajongással beszél legkedvesebb tanítványáról é3 hogy tanuja legyen szülőfö'djén
első hangversenye sikerének, személyesen jött le
meggyőződni arról, miként fogják fogadni azt a
művészt, kinek neve már az ország határain tul
is jóhangzásu. Sajnos, a familiáris és ismeretség
vonzotta közönségen kivül kevesen voltak kíváncsi
e nagytehetségű magyar muzsikus hangversenyére
és igy a széksorok csak szórványosan teltek meg,
akik ott voltak, azok igazán ünnepelték Hütter Pált,
A fiatal müvész érett stilus érzéke, gyönyörű
kantilénája, nagyszerű technikai készsége predesztinálják arra, hogy egynéhány év alatt a legelső
cellisták közzé emelkedjék. Beethoven nemes A-dur
szonátája, Haydn bravúrosan bájos D-dur koncertje,
Popper fenomenális kadenciájával, Schuman, Valensin, Corelli darabok és Popper ördöngösen nehéz Fonódala eljátszásával bebizonyította, hogy a
várakozásoknak mindenben megfelelt. A közönség
lelkes tapsaira Rubinstein Melódiájának poétikus
eljátszásával köszönte meg. A zongorakiséretet
Kókai Rezső talentumos zongorista látta el, ki saját szerzeményű kis zongoradarabjaival is elismerésreméltó sikert aratott.
(.U i.)

fehérnemű
nyakkendő
harisnya
zsebkendő
nadrágtartó
pénztárca
harisnyatartó
keztyü
téli mellény
selyem nyaksál
alsó trikó
bokavédő stb.

* Olasz asszony. Hétfőn mutatja be Szenes Béla
nagyszikerü vígjátékát a városi szinház. Az Olasz
asszonyt, amely hónapok óta uralja a Belvárosi Szinház műsorát, teljesen uj kiállítással és a legjobb szereposztásban hozza szinre a szegedi prózai társulat.
Szenes Béla meseszövése és kabinetfigurái az idei
évad legsikerültebb darabjai közé emelik az Olasz
asszonyt. A darab leütve van a leghangulatosabb jelenetekkel, a ragyogó olasz miliőben szövődő szerelmi
regényt o háború utáni gazdagok groteszk figurái
teszik színessé és változatossá. A vigjáték snnszerü és
stílusos rendezését Harsányi Mikló* végzi. A címszerepet L. Hollós Juci játsza. A főbb szerepeket
Lengyel Vilmos, Oláh Ferenc, Lengyel Gizi, Uti Giza,
Falus István, Hercegné, Csordás György, Molnár Rezgő
játszák. A vigjáték két kabinetfiguráját, az újdonsült
parvenügazdagokat Herceg Vilmos és Baán Klári alakítja. A darab második előadása kedden lesz.
* Nótás kapitány- Farkas Imre kitűnő operettje
napról napra növekedik a népszerűségben. A közönséf
már városszerte énekli a slágerdalokat és estéről-eslére
megtölti a szinház nézőierét, végigkacagja a mulatságos jeleneteket. Kovács Kata, Gábor Mara, Kendecsi,
Herczeg, Fenyves, Oláh, Delly és Virág játszák a bemutató óta a főbb szerepeket és biztosan viszik az
előadást az első jubileum felé.
* Pénteken délután 3 órai kezdettel rendkívül mérsékelt helyárakkal magyar klasszikus, Kisfaludy Károly
„Pártütők* cimü vígjátéka kerül előadásra. A pénztárnál jegyek még kaphatók.
* A párisi lány. Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal kerül szinre M. Ivain kitűnő francia operetlje.
A főszerepeket Kovács Kata, Kendecsi, Gábor Mara,
Delly, Berky, Herczeg és Virá/ játszák.
* Hamupipőke. Karácsony délutánján 24 éa 4 és
fél órai kezdettel gyermekelőadésul mérsékelt helyárakkal a .Hamupipőke" cimü varázslatos tündérrege
kerül szinre színházunkban. Jegyek már válthatók.

Nőknek
harisnya
fehérnemű
zsebkendő
selyem mellény
kézitáska
keztyü
alsó trikó
fésü-készlet
Kölni viz
gyapjú kabát
szőrme boa
esőernyő stb.

Gyermekeknek

PÉNTEK ESTE:

I PollákTestvéreknBi

Nótás kapitány.
Operett 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzette: Farkas
Imre. Rendező: Rátkai Sándor. Karnagy : Bethlen László.
Személyek:
ürete Hohenau grófkisasszony
Kovács Kató
Ferdinánd herceg
— — —
Virágh Ferenc
Szentmarjai Pál, huszárezredes
Oláh Ferenc
Váry Tóth István, kapitány —
Fenyves Sándor
Boriska, kantinoslány— — —
Gábor Mara
Miska, közhuszár— — — —
Delly Ferenc
Őrmester, Ragyás
—— —
Herczeg Vilmos
Bódy gróf, főudvarmester
—.
Berki József
Bébi grófnő - - - - _
Kendecsi Aranka
Csordás György
Kósza kürtös - — — — —
Rózsássy Ibolya
'-30 )
- - Tolnai Éva
2-ik ) udvarhölgy
— — —
Rajz Irén
3-ik )
— - Félix Károly
l-ső lakáj — — — — —
Csonka Ferenc
Prímás — — — — — —
Berengh József
Kontrás — — — — — —
Az előadás fél 8 órakor kezdődik.

I C S B M C H L 6 és SÉtayi-tér 17.

Ifjúsági és szépirodalmi

harisnyák és
mindenféle téli
kötött áruk
rendkívüli
olcsó
á r a k o n ó r i á s i választékban
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I

I r ^ n v v c b
it^II/VC^CI,

Hungária

vet(et

könyvtáradat, zenemüvesz, elaü é* cserél

Antiquarium
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SZEQED

TŐZSDE

volt, nyitáskor ugyan a szerdai tőzsdenapnál valamivel
barátságosabb hangulat uralkodott, a tózsdeidő későbbi
folyamán az árfolyamokban csekélyebb lemorzsolódás
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai) állott be, ugy hogy jelentéktelen eltolódásoktól elValuták t Holland forint 29390—29640, Dinár 1076- tekintve, az árfolyamok a szerdai zárlati nivóa állot10S6, Lei 374 376, Márka 17285-17435, Belga frank tak. A forgalom a csütörtöki napon a lehető legszűkebb
3588 —3616, Bár »orooa 12763-12890, ^rvéf ko- keretek között mozgott.

Karácsonyra

legalkalmasabb bevás&rl&sl cikkek:

tort 1C946-I1106, Angol font 343000 347090, U n
3131-3161, Dcíia; 73030 73710, Francia frank
3931 -.3951, SMSSS" 2213-2233, Lé/a 528 534,
!KKGE« 19585 -19735 ' ísstták korona 103,60 -104.10,
Svájci fraiu 14145-14285 otaí.
Devizák 1 Asufttrdam 29693—29840, Belgrád 1095
1102 *n*ue*t 374-376, Berlin 17485—17575, Brfissel
3618 — 3635. KcpeBhágtf 12569-13030 Kriaxtiáuia
11146—112C6, U 3 4 5 0 0 0 347QÜ0, Milsné 31513167, St-ryork 73580 73960, Pára 3931-3951, s*ága
2233-2245, SzéN 533 -535,
íi^Sihoi 19835-19935,
IU3.60 1C4.10 Züritó 14245 - S4315.

Férfi kalapok W ^ j r
Kemény kalapok miT4ebnen
Férfi fehérnemüek
Férfi gallérok
Selyemsálak uidd0Sg0k
Férfi harisnyák és divatzoknik
Férfi bőr- és gyapjukeztyiik
Bokavédők, vadász- és
sportharisnya
Nadrágtartók, zoknitartók
Esernyők, sétabotok
Nyakkendőkben S ^ 8 ^

Zürichi

ÁGOSTON

"isi rgtuctunysöb (l.), legmaviwBt) (U.)
4, láröárloliunos (ll)
Oanz-Denob
Mankók!
Kítgoi-Magyai

Éosáiyák-agrár

Ganz-Vik

11. ÜL. Kistarcsai
40 40.25 40 Győrfty.Wol!

56.5 —
Mtóiiitelbank
255 270
Jiazaá
131 13/
&wmeá
31 33
ixiavon jelz.
03 65
SJoyd Bank
2.2 —
Magyar-Hiiei
515 521
•ngananbank
225 240
ktehaank
20 21
f oigaimi &ank
40 42
JeixAioghiteibank 75 —
Keresk. Hitei
22 23
70 73.5
Uoaámitolób.
22 —
Magy.-nem. o.
Ülaszbank
2u —
22 —
központi Jelz.
6 6.2
Városi Bank
Msrkar
9 9.7
Nemzeti
18.5 29
Osztrák Hitel
172 1/3
122 j 1/4 J
kereskedelmi
—
Maokveiem
—
T'ikariipéaxiárak i
35
frohárosi
Lipótvárosi
6.3
15
Kőbányai Tak.
tegy. Bpest F6v. 112
Magyar Alt. Tak. I2u
180
Moktár.
8480
Pesti Hazai

BMosüókt
£1só M. Bizt.

F<*isiirt
j(g

8500
10J

iftuutáoia B.

&5
265
135
31
b»
2.2
515
22o
Ai
40

75
22
73
22
20
22

6.1

franki

119

120119.5
—
48.5

—
12 —
105 20u
7u 72
1C4J 1080
3

20

a.

—

146 153

HL

3275 3280 3250
1 5 7 0 ISJu 1575
48.5 50.5
49
—
60
60
141
138
!40
55
59
£6
—
9
9
37.5 38.5
3á
liá
126
138
20
19
20
24
25 24.5
—
220
230
—
170
163
2 0 19.5
19
—
27
27
23 22.5
21.5
—
185
191
23
21
21
64
62
62
2,3
2
21
144
139
140
—
—
6J
_
—
7.5
52
52
55
—
40
68
66
84
72
70
68
18
17
17.5

9.5
28.5
17d
1225
101 Teudlon
Vulkán gép
Wörner
37
36
Halatok i
—
6.3
15 Adria
16
28
26
103 101 Atlantica
58
54
126 121 Közúti Vasat
6i
61
Városi
—
185
210
200
3540 35UŰ Bur
51 57.5
Délivasut
215
240
MFTR
192
193
— 8300 Levante
120
- 190 Miskolci villámot 116
162
160
Nova
—
450
Állani rasut
163
158
Tröszt

Vamüvek i* gépgyáruk:
Srodi vagon
Coburg
Corvin gép
Csáky
Oazd, Oépgyái
Fábián
fegyver
Fémkeresk.

Hoffher
Kaszab
Kissling
Kühne
Láng
Lipúli
Mág
Magy. Acéi
Belga fém
Mérleggyái
Motorgyár
Olomáru
Chaudoi?
Vegyipar
Vagongyár
Rex hajó
Rimamurányi
Rocssemann
Rothmüller
Schlick
Schuller

26.5
59
61
201
56
210
198
117
161.5
450
160

Malmok i

Back-malom
3 Borsod-misk.
12 Concordia
1 9 8 B.-csabai
30
1. bpesti gtn.
105í» Törökszentm.
2 0 Gizella
153Hungária

Londai

Meinl Gyula r.-t.

207

17-72.

27.60,

Még a legszebb asszony

ri divat, Széchenyi-tér 2. Főposta oldalán.
Telefon

Páris

A ji-jmaztésárt felelit t FRANK JÓZSEF.
Mtulaidonof t üJéhBagyarorMág Hírlap- 6s NyowáS'
váilaiai R.-T.
Hysaslott a Wlraagyarország Hirlap- is Nyomtevállalat 8.-T. könyvnyomdájában, Szeged

Kia

2423'/, Newyork 516.62, Miaué 22,22'/. NellamU
208.35, fe'oriiü 0.000000000123, Méta 0.007275, Száll
3.80, Prágs 1570, ftRtefgsf t.0070'/«
Sasam
2 62% I Belgrád 7.70, Vsrté Q.0000991/,.
Mttihi muci 1 Pirii 27.57'/,, komk» 2423, H«w
to.*-- 516% Mílaoá 22.12'/,, Mcllandia 208.40, Berlin
O.QOOCOOOGOl 2290, Bécs 0.007275, Szófia 380, Píá|8
15.70, Buá&pi** 0M7Q. SvkarsK 2.60, Seigrfcá
báját is emeli, ha vendégeit
7.70, VwtÉ 0.000099'/,
Terménytőzsde. A csütörtöki terménytőzsdén az illatos teával kinálja. A teairányzat szilárd volt, a buza 25oo, a rozs 5ooo koronával drágult.
élvezet emeli a hangulatot és a
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
5025-5050, egyéb 5000-5025, 78 kg.-os tiszavidéki csevegés magasabb szférákba
buza 5125-5150, egyéb 51GO-5125, rozs 42504300, takarmányárpa 4000—4200, sörárpa 4700—SCO i, emelkedik...
zab 3950- 4175
'engarí 2500-2550, repce 6603-6830,
köles 2630—2700, korpa 2200 -2225, lucerna 23000—
26000, lóhere 25000-27500.
Irányzat* A csütörtöki értéktőzsde eseménytelen

korkötök, kézcsokor és Regattákban.

KORECK

tőzsde. Nyittat

Esti magánforgalom. Budapesti tudósitónk telefonálja: Az esti magánforgalom Uzlettelen. Árfolyamok :
Magyar Hitel 51o, Kereskedelmi Bank l2oo, Pesti Hazai 34oo, Salgó 56o, Ganz-Danubius 34oo, Ganz Vi'iamos 155o, Georgu 416, Általános Takarék l2o, Óitermelő 24o, Bőripar 97.
Ferencvárosi sertésvásár. Felhajtás 2ooo sertés.
Árak: Közép 23-26, nehéz 24—27.5, könnyű 21-23.

63
200
44.5

64
202
46

63
19W
45

144

143

144

—

62

65
—

62
129

Királymalom
Pesti Vikt
Transdanubia

1

B.

IU.

30
258
6J

33
264
—

30
264
60

Bányák ét téglagyárak i
Bauxit
Beocsini
Borsodi szén
Szentlörinci
Cement
Szászvári
Kohó
István tégla
Köb. göztégla
Drascüe
Magnezit
Magyai Aszfalt
Áital, Kőszén
Kerámia
Móri szén
Nagybátonyi
Sajókondói
Salgó
Újlaki
Unió
* Urikányi

405
415
4 5
1 2 9 0 1 3 0 J 129J
104
116
104
—
50
50
84
90
86
3 2 \5 3 3 2 . 5 3 3 0
—
42J
410
27
28
28
—
—
—
155
158
155
2175 230J 2230
—
—
67
330 J 3325 3 3 0 0
83
88
83
—
27
27
108
110
105
5
—
4.5
570
580
572
—
—
—
—
—

Malomsoky
Nemzeti fa
Lichtig

Óta

Rézbánya!
Szlavónia
Nasid
Viktória bútor
Zabolai
Zentai
Thék gyái
Hitelfe

í.
n. w.
10
11 10 Király söt
490 — 485 Klein
2.4 2.5 2.45 Klotild
550 56J 550 Beüőntőde
100 105 100 Győri textil
70.25 - 70.25 Poig. sör
2200 2325 2260 Rrausz szesz
2.6 - 2.5 Liget szssat.
52 55 54 Cukoripar
180 — 170Lámpa
Auer

71
75
4.75
4.75
45.5
46 45.5
115
114
30 30.5
30
56

56
18
2600 267Í 2625
140 148 145
9T0 085 975
—

_

__ M
Kender
_ 240
24 J
Ostermelé
kuwn/eie vállalóiak i
Pamut
270 280 270
Air. góaiizö
17 — 17 Gumi
270 280 278
Alt. usztr.Lágsz. 475 580 575 Ném. mezőg.
127 130 128
ttartií
Vasúti forgalmi 255 265 255
sara;.
2.6 — 2.6 Marosv. Petr.
—.
^
Ut
Búm
72.} 78 76 Georgia
420 432 420
385 4U0 380 Mezőn. cuk.
—
terasfiéi
_ 100
9 10 9.5 interrexim
Cmnoin
23.5 23.75 23
7 — 7.5 Óceán
Corvin-film
_
21
21
lJÜ — 1UU Olajipar
Uamca
_ 109
110
11
11
11
Diana
Pannónia sör
10
20 19.5
16.5 — 16 Phöbus
Dorogi gummi
86
91
2B
540
— 540 Püspöki
Déli cukor
930
950
930
28 3J
86
Dunant, sertés
—
Royal-szálli
Nyomdák i
Cinnei izalámi
41 52 41 Schwartzer
73 75 75
Üglül
39JÍ 40 4J Star film
97
102
Atheaaeum
100
45
45
1ZZ6
825
815
—
815
5
Fővárosi
5
Lukácsfürdi
10
11
11
—
7
7
Unió textil
82
Franklin
84
83
Szikra
47 47.5
48
—
34.5
Glóbus
34 Horv. cukoi
itummer
2500 2525 250Ű
2.2 2.3 2.2 Szegedi Keodei 450 — 450
Just izzó
—
7.5
Kunossy
7.5
46 48 46 Telefon
üyapjumcsá
93 9 4
Pallas
93
128 130 129
Papír-ipar
41 42 40 Temesi söt
—
—
60
_ 175
Révay
58
Részvénysör
3öj 370 366 Tokaji bor
—
—
—
_
Riglei
62
35
ÓZÓVÜ $8 köti
38 37 Török
3/
3.5 —
Stephaneum
34
3.5
Si)
35
Spódium
132 136 131 Pharmacia
faipari vállakdok;
— 250 Unió színház
—
lemesi szesz
_
1125 1200 11*5 Szolnoki
1.9
4 4.25
Mer kurfa
2.1
1.9 Fetten
4
—
—
—
Wernstadti textil
—
Cserző
Vasm. VUL
60
00
Pldra
78
fcO
77
—
2
2.J
—
Dunaharaszti
Vili. Pezsgő
2
52
—
iróvárosi sör
—
—
Egyesült fa
27
Wander
2á
25
175
170
170
—
—
19 Goldberger
Fornir
Zagyvapálfai
l l . í 12.5
12
—
205 206 206 Hangya
jschwmdt
Guttmanc
840
830
20 21
20
—
Haikeresk.
105
Hazai fa
105
—
Hungária Mflti, 135 136 135
Honi fa
7.5
7.5
—
Juta
—
—.
Kőrösbánya)
Hungátia
—
Kronbergei
12.5
12.5
—
Karton
111 117 U l
Lignum
50
49
9
Grói Keglekvi
7 9.5
Amerikai
8
8
Elővételi fogok t
_
32 38 33
Erdó
Keleti
1
2
Magyar Llovd
2 —
35 —
35 Királya ***
Ya*simaie január 2

Karácsonyi és újévi ajándékok nagy választékban
Kun Jenő ékszerésznél
Sodorion J A NIN A papirt
06
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a már ismert szolid szabott á r a k o n

Szeged, Széchenyi-tér 2.

Telefon 133,

Saját óra és ékszer műhelyI

1924 december 19.

SZEGED

APRÓHIRDETÉSEK

Ne a z éjjen nézze,

Ebben » ruvatban egy 10 szavas hirdetés 2 0 0 0 k o r o n á b a
k » r ( l l . Tiz szónál
Ildi U
WUVI' hirdetés
U
U
W
.
I
.
VfcM
O
I
W
H40U0 korona
H
V
I
V
I
H
t «
•
« '
nagyobb
20 sióig
és
minden további megkezdett IU BZÓ további 20X1 korona. Apróhír- j
dt-lésekel a „Sietted" kiadóhivatala (Deák Hí- encutca 2) togad el. ;
Jeligés hirdetés lToj koronával drágább. A * a p r ó h l r d e l é h«-1c
elffre
.

ItEeteiidS

dt|o

n

a földön
ragyogó a

Pergeletl akácmézet, diót,
mákot, lisztet,
rizseket,
cukort, cukorkát és fűszeés még két siegedi lap részére
reket o l a ó n ad az ünnel(i szóig rOÜO koronáért (jeligével ÜOCÚ) elfogadnak Magyar i pekre F x l o r I. cég MéreyHirdető Iroda, Iskola-utca 2U éi
„ •lábbi
.....,.„ gyűjtőhelyek: Sajtó
„„,;Ó- i u , c a 6 / c ' (uj adóhivatallal
é

z i

e

^zeti
« ^Saitóvállaiat
L .
K Káiáscutca
! u , c a t3., Í
Thálla könyvkereskedés Kárászu. ' l „ ilzv Schwarz Jakabné
dohUnytöisde Kárász-u. I., Pető
Friiő dohánytőzsde Széchenyijét A, Barna Béla dohánytőzsde
Rz*chenyi-tér 3., Lázár Lajos
könyvkereskedése Feketesas-u.
17., Nagy Mihály könyvkereskedése Takaréktár-utca 1., özv.
Fischer Miksáné dőhánytőzsde
Takaréktár-u. 8., Közúti hidföi
dohánytőzsde, Hungária Antiquárlum Batthyány-n. 2., Guttmann
és lelpnicker Mszcrüzlet BolflngaHi/.ímv-Hiigárnt I. arám a.
A i alaobi i^iiges levelek a
kiadóhivatalban átvehetők:
,őszinteség", . T ő k e biztosítva", .Lelki Pajtások",
.Bútorozott szoba", .Mér•ök",
.österreicherin".
.Diskrét",.Itália", . R . M.",
.Mert én s barnát szeretem". •
t

Áll int keresi
Mérlegképes könyveió napi
t - 2 órai elfoglaltsággal
könyvelést vállal. Választ
.Könyvelő" jeligére e lap
kiadrthivalalába kérek. -2

állást nyer:
Házmestert, otthon toglalkozót keres Adler edény,
csarrok, — Tisza Lajoskörut.

Kifutófiu
Délm
Petőfi

felvétetik,
arország- nyomda
ndor-sugárut l .

Bátorodott lakás i
Szobát keres otvosszigorló
Belvárosban vagy belklinikánál. |elige: .Jan. 1. v.
15 re".
;

Oktatás t
Ha gyermekei alaposan es
jutányosán ki akarja képeztatni
a zongorában,
akkor érdeklődjön Párisikörút »o. szám alatt.

Kereslet i
Nvulbőrt magas áron vesz
Mencz kalapipar, Dugonica-tér. Napló-haz.
5

Kínálati

Stinnes f é i e

Karácsonyt kirakalom flgvelmélie ajánlom. Szántó
József j.ománcháza, ható- •'
sági hu:iC9arnok mellett. 8 f
Legszebb péksütemény, jó- I
izü keryér kizárólag Király
sütödéiében kapható,Tisza
Lajos-liörut.
-4 f

Botor i

Pénz:

tisztított cipo.

valamint prima

Nagyon olcsó bérpalotákat
csak51 Demkónál I t ^ Z t t

l í I ) Dn
RCL fii
I I a lU

Ingatlan i
"Ff idbirtokot, házat, lakást,
pénzkölcsönt közvetit Fundus ingatlaniroda, Klauzál tér 7. szám.
10

221

Belvárosi 3 szobás,- fiirdő_ a L , ^ c lakásos magánházat bérbe adok,
b Z U U d a e ( etleg a házat olcsón eladom.
c

i s olcsón

kapható

Lajos-sugáruti telepén.
Telefon 16—47.

Yiztoronynál, Osztrovszky-utca 27. sz. 3 s z o b á s

magánház,

Ipartelepnek

alkalmas nagy telekkel, tágas mellékhelyiségekkel és gazdasági
épülettel kedvező Tizetesi feltételekkel
4

eladó.

Házilag olvasztott
legjobb minőségű, garantált tiszta

DISZNÓZSÍR kilónként
FRISS PEJ-LÁB „
I n h
J U D

P 6 I n r á n H
C O LíUlctllU

. K 38 0 0 0
. K 20.000
szalámigyárban
227
Kálvára-utca 6. szám.

Kimondott s z é p két u r i
• M 4 H « n l i á *

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

magann«

n
n n
l io
em
n t l Kr U
n áa ll ,

M é z e V * Bástya-utca 19 (Kultúrpalotánál).

Bev
lárosi M és ImMM R.-T.

Béke-utca
18. s zS4<.
án.
50
Telefon
Kicsinyben I

N a g y b a n i

Fogyasztók figyelmébe
Ünnepekre ajánlok:

W53IJj

Telefon: 1494, 157, 1106, 451.

LKépkereteket legolcsóbban

Különfélék i
!
Karácsonyi és újévi ajándékok legolcsóbban. KreiTörökországi selyem sálak,
ner ékszerésznél
Tisza
divánpérrák, teritök, ponLajos-körut 57.
-16
gyolák, függönyök, kendők,
Tüzita, szén
legolcsóbb
karácsonyi ajándéknak igen
Kelemen fatelepen, Boldogalkalmasak, eladók. Selasszony-sugárut 58. Telemeczyné, Attila - utca 8,
fon H — 5 9 .
7emelet.
.1
Frágai sonka, tea, virstli,
.NewyorK" vagyoneriékedéligyümölcs legnagyobb
sitő, Dugonics-tér 12, Napló
választékban kapható Széház. Magánvagyonok: háchenvi-Büfttben.
-2
lók, ebédlők, egyes bútordarabok, szőnyegek, ruháNaponta lriss
felvágott,
zatok, disz és műtárgyak,
soproni vaj sajt, halak legegyszóval mindennemű inolnuóbban
Kecskeméthy
góságok legjobb értékesítő
üzlet. Gizell '-Ur.
és a legolcsobb beszerzési
Kitűnő papirhéju erdélyi
helye. A beadott tárgyak
dió kapható 42 százalékos
vételkényszer nélkül megbéltartalommal Czinner Imtekinthetők. Keresünk vitrénél, 597 es és 1727-ef
rint, íróasztalt, hintaszéket,
telefonremielésre.
•
pianlnót, szekrényeket, aszLegolcsóbb tűzifa, hasábon
talokat, szőnyegeket, ezüst
és aprított, házhoz szálés alpacka evőeszközöket,
lítva
is Ifj. Zsembeii
gramofonokat, szőrmebuntűzifa üzleteiben. Telefoi
dákat, arany tárcát, mű1 5 - 2 4 . — Boldogasszonytárgyakat, könyveket, sezsugárut 40.
-11
Iont stb.
-3
Vaczy Mariska uj üzlet4 drb. hízott sertés eladó.
helyiségében
karácson/i
árban árusit férfi és n ö i Zárda-u- 2^, Felsőváros.
Engel zongoraraktara Taharisnyákat. Fejelés a legkaróktár-utca 8, II emelet.
olcsóbb és legjobb. VidraHangolást, javítást jutáutca 3.
-2
nyosán végzek.
8
Kitttnö miskolci juhtu 0,
Két sifton, íróasztal, inárImperial
turó,
Impeiíal
ványmosdó tükörrel, csipke
krém, Imperial csemegesajt
függönyök eladók. Párisilegolcsóbban Glück ciekörut 38.
-3
megeüzletben kapható' -4

fakereskedés
Szilág i-utca 2.

(Lechner-tér.)

Ipari m á n k a t

kíszit Tóth István, ValériaUr 14. szám. (Sebők vaskareskpdés mellett.)
1
tivaliauiam cserei, kalynak
t sztitását, átrakását jutá- j
r.yos árak mellett. Kovács,
Szentháromság-u. 49
4;
Részletfizetésre
szállítok
(árpitosmunkát. — Balogh
Kátpi'os, Kossuth Lajos- I
mgárut 6.
24
Vas
gyermekagyak, vas i
mosdók és ródlik, vaskályhák és tűzhelyek jutányosán eladók Róth takatosnál, Petófi-sugárut 2. sz. 1

1M

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

m i 'an mázsa búzát vagy
annak az árát keresem
kölcsön egy évre magas
kariat mellett, ktsebb részletekben is elfogadom. —
.Ingatlan fedezet" jeligére
a 1 íadóba.
2

Kossuth

Szegedi Bankegyesület

)

32

porosz sütődéi koksz
aprítva

{

Nemes ízlésű, szép, maszsziv antik bútorok eladók.
Meg ekinthetők Csongrádisugárut 4. szám alatt délután t — 4 ó r á i c .
2

ü .

és elsőrendű

-3

Eladó uj, modern keményfa
hálószoba csoda olcsón.
Margi-u 7.
2
Háror íajtós előszobaszekrény olcsón eladó. Tisza
Lajos körút 57. Körösi. 1
Hálót zobabutor olcsón eiadó. Hoch,
Margit-ulca
28, J . 9 .
4

Mlá

K a p h a t ó m i n d e n j o b b üzletben.

Apróhhd«í£weket a
SZBOfiD

paviliön Dugonící'tér," Sajtópa- g S z e m b e n ) .

^ W

Beféfek

Folyószámla
h e t i és é v i

kamatozásra.

Hitelek
kereskedők é smagánosok

r é s z é r t . 30

csemege és uradalmi
l a és fél
Ementhali, Rockford, Parmezan, Kastély,
Óvári, Ilmiczi, Menyecske és Mohácsi csemege
továbbá Trappista, Reszelt
sajt, Dőripusztai, Pálpusztai, Romadur, Mecseki, Dobozos ementhali,
Kamember,QuargliJuhturó, Szardínia, Ringti,
HalH i Mn c l á n á l a n d ö na gy
konzervek,
®
•
raktára

BREÍDER-náISyd:rá,7h
Legolcsóbb n a p i á r t

220

POROSZSZEN
e
lgoc
isób- g h Jenő és Testvére
201

I - d

minőségű
ban kapható

ac

Sehol olcsóbban!
nem vásárol]
Kiváló zamatos, jó íz- és minőségű fajalma

kilója SOOO korona
a Központi Tejcsarnok részv.-társaság j
minden fióktejcsarnokában.

2iS

1
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