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Elismerés.
ölkflí
Nobilis gesztusokban meglehetősen szűköl
dik korunk éi igy kétszeres örömmel kell fogadnunk Szeged város főispánjának azt a nobilis gesztusát, amellyel átiratot intézett a nemei
város polgármesteréhez, hogy a tekintetes tanács
méltó mócíon ju'almazza meg König Péter
remekművét, a fogadalmi templom részére irt
Missa Solemrist, ameiy nem csupán a zeneköltészst rgyik hatalmas alko'ása, de egyben Stéged uj templomának is ériékes dísze lesz. A
főispán szeretetreméltó egyéniségének ezt a
valóban nobilis gesztusát tehát érdemes kilön
följegyezni, mivel korunk és városunk történetében nem igen akadunk egyhamar párjára.
Bizony meglehetősen mostoha és hálátlan tud
lenni ennek a mi nemes civitásunknak hatósága és vezetősége azokkal szemben, akik csak
dicsőséget éi becsületet szereztek a tiszapsrti
metropolisnak és akik kulturát termeltek a szegedi homokban, megdscolva közönnyel és szeretetlenséggel, az értetlenség és gyanúsítás
8zamárt0«iseit aratva a megérdemelt megbecsülés éi hála szines és illatos virágai es gyümölcsei helyett.
Nagycn gyönge memóriája és mgyon bizonytalan judic urna van itt igen sokszor az illetékeseknek és a hivatalosaknak, pedig egy város
valódi nagyságát és jelentőségét nem éppen
határainak kiterjedése és háziinak tömege adja,
hanem az a lélek és szellem, n rely fa ai között él és az a műveltség és haladás, amely
lakóinak e'méjét és szivét a mult tanulságainak
világánál a jövendő felé irányitja. Kevés olyan
nagyváros van e kis hazában, amely például
múltjával, történetével szemben annyira közömbös és nemtörődöm lenne, mint éppen Szeged,
amelyet Kossuth Lajos annak idején, a nagy
időben, nemzete büszkeségének nevezett, de
amelynek igen kevés polgára tudja, hogy pontosan mikor és hol is mondotta ezt a nagy
népvezér, akinek szava valóban kiáltó szó volt
a pusztaságban. Dugonics Andrásnak, a város
első nagy irófiának szülőházát könyörtelenül
kbontoi ák, miután hosizu évekig egy csokoládéhirJelő füszerüíleti tábla ékelenkedett a
sorok alatt, amelyek az egykedvű szegedi vándort arra a névre figjelmezte;ték volna, hogy e
házban született igazi nemzeti újjászületésünk
tüzes szavú és lángoló szellemű irodalmi vezére. A Tömörkény-emléket is évről-évre pontosan halogatja a tekintetes tanács és a Tömörkény-ház uj gazdája is elfelejtette beváltani Ígéreté', hogy megjelöli a portát, amelynek régi
gazdájt uj irodalmunkat ann>i drága kirccsel
gazdagította. Mikszáth, Gárdonyi, Thury Zol án
és a szegedi újságírás hős korszakának annyi
mát jelese és érdemere megleheősen árván
loholtak és robotollak itt a Tisza partján, a
tisztes szegénység száraz kenyere és a tintanyalóknak kijáró lenézés és semmibevevés dicsősége melleit b:zony nem kap ak semmi egye
bet a szabad királyi várostól, amelynek számlálatlan roldjai számukra csupin költői témát
jelentetlek az irodalmi vitézség telkei helyett.
Éppen azéit lepett meg kellemesen minden
szegedi kulturembert az a nobilis főispáni gesztus, amely egy értékes és hasznos szegedi alkotó művészre irányitja a h tóság érdeklődését,
noha ez a müvész sem politikai kor esszolgálatokat nem lett senkinek, sem közgazdasági
tevékenységet nem óhajtott soha ki fejleni és
még csak az uri kaszinóban sem kergeti a forgandó szerencsét és a regattában sem szokolt
sütkérezni a nagyok nagyjánik kegyeiben.
Nem, ez a König Péter, aki külömben nem
is születelt városunkban és kenyere javát sem
itten ette treg, csak muzsikur, tisztán művész,
kizárólagosan a hivatásának élő valaki, aki a
szegedi zenei iuluiát ápoljp, fejleszti, emelt
és mélyít*, gazdagítja és erősíti hosszú évek
óta, aki raagjairá lett lélekben és igazságban

és aki mindig büszkén és bo'dcgan tesz hitet
ir agyart ága mellett, ö , aki külföldön tanult és
ké&Cbb Kcessler mister tanítványa lett, irta az
ehő magyar szimfóniát és az első magyar
kantáiét és most megalkotta a szegedi fogadalmi templom miséjét, a klasszikus egyházi
zer.érek ezt a irodern remekmüvét, bogy ezzel
is szolgálja ennek a városnak kulturáját, terjessze jó hírét és öregbítse dicsőségét.
Szeged várcs hatósága c«tk önmagát tiszteli
mrg, hi ttélló módon feg tisztelegni König
Péter kivételes tudása és hhetsége elölt és
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sok, sok mulasztást kezd jóvátenni ezzel a
tiszteletadással és jutalommal, amelyet mindig
j elmulasztóit életükben anryi jeles és dtrék
fiával szemben és haláluk után is csak elkésve
5 sietett helyrehozni mulasztását és tévedését
i Reméljük, bogy a főispán átirata egy uj szellem fuvallatát jelenti ezen a téren és a nemes
i város ezután nem fog várni addig, amig érdc- mes emberei elkötlöznek innen a nem ismert
! tartományba, hegy azután szebrot emeljen a
\ kövekből, amelyekkel Hetükben jobb ügyhöz
miltó buzgósággal megdobálta őket.
MAAArtMMAMMMMAMBnMMMMMVMWMMMV

A német kormányalakítás.
Berlin, december 19. A birodalmi kancellár
pénteken délelőtt jelentést tett a birodalmi
elnöknek a párivezelökkel folytatott tegnapi .
íregbeszéléseiről, amelyek arra az eredményre )
vezettek, hogy a frakciók ragaszkodnak hatáiozataikhoz és ennélfogva a jelen pillanatban ;
lehetetlennek látszik többségi kormány alakítása.
A birodalmi elnök és a kancellár a dolgok
ÍWMWWMIMMMWMMM^^

ilyen állása mellett abban egyezlek meg, hogy
a kormány újjáalakítását röviddel a birodalmi
gyűlés összeülése előtti időre halasszák el és
hogy az eddigi kabinet addig vezeti a kormányzati ügyeket. A birodalmi kancellár a
birodalmi minisztertanácson is megbeszéli a
helyzetet.

F e l b o m l á s fenyegeti a cseh k o r m á n y k o a l í c i ó t
Prága, december 19. A kormánykoalíciót az
utóbbi időben a jobboldali és baloldali szélsőségek részéről felbomlás fenyegeti. Ujabban íregint
késhegyig menő harc fejlődött ki a nemzeti szocialisták és a klerikálisok között. A nemzeti szo- I
cialisták, akiknek kötelékébe tartozik Benes külügyminiszter is, a klerikális pártot mónarchista
üzelmekkel vádolják. A Cseszko Szlovo ma azzal
a szenzációval szolgál olvasóinak, hogy Kordac

prágai érseknél konferencia volt, amelyen többek
között megjelent Marmaggi pápai nuncius, Nostitz
gróf, a meggyilkolt Ferenc Ferdinánd trónörökös
veje, továbbá a néhai trónörököspár két fia, Miksa
és Ottó. Ez a híresztelés, amely széltében elterjedt, nem igaz, de nem is az a fontos, hanem az
a körülmény, hogy egy ilyen kósza hir elegendő
arra, hogy a két párt közé éket verjen, noha szövetkeztek egymással a kormány támogatására.

i A m e r i k a n e m m o n d le a n é m e t j ó v á t é t e l r ő l .
Níwyork, december 19. Hughes államtitkár kormány, hogy a fizetéseket hossiabb időre
valótlannak jehnti ki azokat a nyilván London- fölossza.
ból származó híreket, amelyek szerint Amerika
London, december 19. A Daily Mail washinghajlandó Németországgal szemben a vegyes- | toni jelentése szfrnt Hughes amerikai állambizottság részéről negállapiott követelésekről titkár és Jusseraud francia nagykövet megegyezlemondani. Az amerikai kormány ragaszkodik
tek abban, hogy 1925-ben konferenciát hiúnak
ahhoz, hogy Németország teljesen eleget tegyen
össze a szöveisegközt adósságok rendezésére.
kötelezettségeinek; csak arra hajlandó az ametikai
IMMWWMMMIMW^^

A nemzetgyűlés szünete.
a demokratikus szövetség párthelyiségében száBudopest, dec. 19. (Tudósttónk telejonjelentése.)
A nemzetgyűlés karácsonyi szünete 1925 ja- mol be a választási mozgalom eddiRi eredméruár 12-ig fog tartani. Az első ülést január nyeiről. A másik ellenzéki jelölt, Lipcsey Miklós
12-ie hívták össze, ezen a nipon azonban a ügyvéd visszalépett.
Ház csak formális ülést tart. Érdemleges tárA demokratikus blokk a ré'sági kerület 33
gyalást azért nem tűztek napirendre, mert a községét 12 körzetbe osztotta. Mindegyik körnemzetgyűlés további munkarendjének alakulása zetbe egy-egy képviselő bevonásával ellenőrző
attól fflsr, hegy a karáctonyi szünet alatt a bizottságok utaznak le és ellenőrzik a választók
pénzügyi bizottság milyen munkát végez. Az szabad mozgását és életbiztonságát a választás
egységes párt körében számolnak azzal, hogy napjáig
a megválasztott ellenzéki bizottsági tagok nem
A választás december 23-án lesz. Szilágyi
vesznek részt a k megvetés bizottsági tárgya- Lsjos a választókerület székhelyére, Rétságra
lásain sem, éppen ezér a kormánypárti kép- u'azik és onnan irányitja az ellenzék agitációját.
viselőknek az a szándékuk, hogy a bizottsáA demokratikus szövetség nem hagy föl
gokban részletesen foglalkozzanak a költséga passzivitással.
vetéssel.
A demokratikus blokk a passzivi'ás feladáA demokratikus szövetség készülődése sáról egyáltalában nem tárgyal, hanem előbb
• rétsági vAlaeztásra.
bevárja, amig az egész 25 napi kiiiltási idő leA rétsági választókerületben tegnap járt le az telik. Még ha a Ház többsége hatálytalanítja
ajánlás határideje. Bud Járos jelölésén kivü; is a büntetést, ami az uj házszabályok értelméelfogadták Póka-Plvny Bílanak, az ellenzéki ben módjában áll, a blokk bevárja a 25 napi
blokk jelöltjének aiáirási ivét is. Pivny ma este kizárási időnek iz elteltét.
IMfMfMMMMMMVWMMAMMMMMrfMMMMr:
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Véres harcok Albániában.
Róma, dccember 19. Bariból jelenti a Tribuna rancsnoka jelentette. Elkeseredett harc fejlődött
tudósítója: Kuszlovánál, ahol a lázadók elő- ki, amely azzal végződött, hogy az albán korször támadták mrg az albán kormánycsspato- mánycsapatoknak sikerült a lázadók arcvonalát
áttörni. A kormánycsapatok minden talpalatnyi
kat, eliőizben avatkoztak hatéba jugoszláv csapatok is, miként a kusztovai albán front pa- helyet vérrel fizettettek meg a lázadókkal. Több
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izben kézitusa is volt. A parasztié? a korcáfolja azokat • híreket, hogy Olaszország fegy- az indokolással, hogy Feleky Indítványában nem
konkrétizálta azokat a tényeket, amelyeket igamány csapatainak támogatására sietett és igy
veresen készül az albán határon beavatkozni.
zolni akart, a felhozott bizonyítékok pedig ninsikerült a zendülőket visszavonulásra kénysze- Olaszország szigorúan semlegesen viselkedik
csenek összefüggésben a cikkel. Nem latja a bíróriteni. A barc az egész fronton még tovább ] és nem is gondol arra, hagy csapatokat kaidság bizonyítva, hogy az Ébredő Magyarok Egyesütart és ujabb részletekről nincs bír.
: jön Albániába.
lete mint jogi személy, részes lett volna az egyes
A Messagero a leghatározottabban msgtagok által elkövetett bűncselekményekért.
Az ÉME jogi képviselője tudomásul vette a végzést, mig Feleky védője, dr. Bródy Ernő semmiségi panaszt jelentett be miatta. Ezután Schadi
elnök felszólította dr. Kiszely Istvánt a vádbeszéd
Szeged, december 19. (Saját tudósítónktól.)
• borbély karai műsorra, hetedikén Stakesp.'are megtartására.
Vádbeszédében azt fejtegette, hogy erős támaA szinügyi bizottság ülései az uióbbí id5b;n vigjáték megy, a Makrancos hölgy, nyolcadikán
dást indítottak az ÉME ellen, amely hive a keteljesen elvesztették Jelentőségűket és érdekes- eredeti opsrett-bemutstót tart a színház, a
ségüket. A bizottság havonta csak egyszer tart Gyöngyvirágot mulatja ba, Vájó Bíla és Djaáth resztény eszmének és a keresztény gondolatok terjesztésének. Súlyosbító körülménynek kéri betudni
ülést a legmesszebbmenő egyetértés éi békes- Antal operettjét. 12 éa azoperakedrelőc ünnepa cikk durva és kíméletlen hangját és Feleky
ség jegyében, viták, összeűtközísek kiprovoká- napja lesz:
Lohengrint adják Szentmihályi
Gézának a főtárgyaláson tanúsított viselkedését,
lására alkalmas különvélemény soha sincs, a T-nek, az Operaház mü/észének vendégfeilép éamiért itt is megrágalmazott az ÉME vezérei köszínigazgatót pártolja mindenki és viszont, a vei. A Lohengrin három napig marad műsoron.
zül egyeseket.
színigazgató arra törekszik, hogy minden kí- Utána A nagyhercegnő is a pincir cimü víg- j Ezután Bródy Ernő beszélt. Miután a védelmet
vánságot kielégítsen. A nagy egyetértésnek ter- játékot mutatják be. Január 17 én Ibsen r<:m:k- : elütötték a valódiság bizonyításától, semmi más
védekezést előterjeszteni nem óhajtok.
mészstes következménye az, hogy az érdeklő- miijét, a Peer Gynt-e\ adjík elő, amelyre már
Ezzel a védó leült és most Feleky Géza állott
dés fokozatosan csökken. A d:cembsri ülésen régen készül a szegeJi szinház. A Peer Gynt
fel szólásra: Érdemleges mondanivalóm — úgypéldául, amely pénteken délután volt a város- négy egymásután következő este műsorát tölti
háza tanácstermében, az elnöklő kulturtanács- ki. Január 20 án, a Peer P/nt előadás után, mond — nekem sincs. Csak a főmagánvádló ur
kijelentésére vonatkozóan, hogy én hátulnokon és Andor Zsiga színigazgatón kívül csu- éjjeli előadás keretiben Clsire Banroff tartja i azon
ról orozva szoktam támadni, hivatkozom öt éves
pán Prelogg József, a városi gímnáiium igaz- egyetlen táncestélyél. Huszonharmadikán isméi
újságírói munkámra. Én mindig nyiltan támadok
gatója jelent meg. Mivel azonban, a római jog operát ad a szinház, a Rigoleltőt, Lo te Schlne és
' minden egyes esetben alkalmat adok az elégmegállapítása szerint is tres faciunt collegium,és Somló József fellép ővel. Jmuír 27 én jön ; tételadásra. Különben — hajtotta meg magát Feaz elnök megnyitotta a „bizottság" ülését és a sláger, a Marica, Kilmin Imre lsgujabb ope- leky az elnök előtt —, hiszek Magyarország erkölcsi feltámadásában.
falkérte a színigazgatót, nogy matassa be jövő rettje és jó ideig műsoron marad.
Alig tízperces tanácskozás után a biróság sajtó
hónspi müsoitervezetét. Amig a bizottság egyetA bizottsigtalan bnoltsági ü'és mir a vége
utján elkövetett rágalmazás vétségében bűnösnek
len jelenlevő tagja a mQsortervezetet tanulmámondta ki Feleky szerkesztőt, mert cikkében olyanyozta, addig Andor Zdga bejelentette, hogy filé közeledett, amikor nyilt az ajtó éa b.'lépatt
nokat állított, amelyek az Ébredő Magyarok EgyeKertész Vilmos, a társulat egyeten tenoristája, rajta mig egy tag, a második, akine'c szintén
sületének tagjai ellen bűnvádi eljárásra szolgáltatmegmutatta
az
elnök
a
műsort,
elmondta
a
megvált a társuUttól és már el is tivjz itt Srenának alkalmat, magát az Ébredő Magyarok Egyegedről. Távozása nagyobb bajok it nem otoz, a történteket és megkérte, ho^y olvasson el egy
sületét pedig közmegvetésnek tennék ki. Ezért a
szinre kerülő operák tenorszereoeit vsndégéne- darabot, amelyről mindenkinek rossz ugy in a
büntetőtörvénykönyv enyhitő szakaszainak alkalkesck töltik majd be. Kertész Vilmos távozási- véleménye, de azén esetleg üzlet lenne mégis
mazásával őt 4.000,000 korona fő- és 1,000.000
korona mellékbüntetésre itéli. A biróság az ÉME
nak egyetlen oka az volt, hogy ne n kapta meg a szinház számára. A kés5n érkéz dt bzDtsági
tag ter nészitesen vállalkozott a faladatra, előre
jogi képviselője számára 1.000,000 korona ügyazt a gázsiemelést, amelyre reflektált.
védi költséget állapított meg.
bejelentvén, ho;y a darab előadását ő sem fogja
A műsortervedet egyébként eleggé változatos.
javasolni.
A valódiság bizonyitva nem lévén — mondja az
December hu wonnegyedikén délutáni gyermekitélet indokolása —, meg kellett állapítani Feleky
Az elnök ezután megköszönte a megjelent
előadás keretében bemutatja a színház iHamu- j
Gézáról, hogy rágalmazott. Enyhitő körülménynek
pipőkéd, 31-én a Napkelet rózsája cimü operett-urak szives érdeklődését és a néptelen gyűlést
vette a biróság, hogy Klebelsberg vallomása alapnek lesz a premierje, január ötödikén a SevillaiI bezárta.
ján irta meg cikkét. Az országban tényleg megtörtént egyes sajnálatos eseteket azonban tévesen
itélte meg.
— Igazságom tudatában fellebbezek! — jelentette kj Feleky.
Az ÉME jogi képviselője az itélet súlyosbításáért
felebbezett. Bródy Ernő, Feleky védője szintén
A biróság mellőzte a valódiság bizonyítását. — A védő emiatt elállott
felebbezést jelentett be.

A szinügyi bizottság ülése — bizottság nélkül.

Ötmillió pénzbüntetésre Ítélték Feleky szerkesztőt
az ÉME által inditott sajtópörben.
a védekezéstől.

Az elnök: Hogy lehet ilyet mondani 1 Nem en(Budapesti tudódtónk telefonjelentése.) KlebelsAmerika megnyugtatta J a p á n t
berg Kunó gróf kultuszminiszter 1924 évi február gedem meg ennek a fejtegetését.
a flottagyakorlatok ügyében.
8-án az ÉME plakátpörében mint sértett és tanu
Feleky Géza: 1922 juliusában a hadbiróságon
súlyos kritikát mondott az ébredők működéséről. Zbona és Danics tárgyalásán felolvasták Héjjas
Tokio, december 19. Kato japán miniszterMásnap a Világ- ban Feleky Géza szerkesztő Egy Iván vallomását, melyből kitűnt, hogy ő adott paelnök a Sei-Yukai-párt banketjén kijelentette,
miniszter memoárjai cimü cikkében azt fejtegette, rancsot az izsáki zsidók legyilkolására. A hadbíróbogy az amerikai kormány felajánlotta bizohogy a miniszter a történetírás tárgyilagosságával ság éppen ezért csak a rablás miatt itélte el Zbomondotta el súlyos vádiratát a banditavezérek sör- nát és Danicsot, azzal az indokolással, hogy pa- nyos japán körök aggodalmának eloszlatása
végett, hogy a jövő évben a havaii vizeken
házutcat központja ellen. A sörházutcai vezérek rancsra követték el a gyilkosságokat. A Sörház— fejtegette a cikk — vagy agyalágyult hülyék, utcában pár nappal később gyűlés volt, ahol frerendezendő tengerészeti hadgyakorlat végeztévagy tudniok kellett, hogy milyen következmé- netikus ünneplésben részesítették Héjjas Ivánt. Az
vel az amerikai flottát Yokohamába küldi. A
nyekkel jár a Márffy-féle emberek felruházása al- ; ÉME-nek egy alelnöke első embere volt a forra- japán kormány azonban köszönettel elutasította
vezér! hatalommal. Rátért végűig a cikk arra, hogy dalom kitörése előtt, aki nyilt levelében, amelyet
ezt az ajánlatot, minthogy Amerika előzékeny
olyan egyesületek, amilyen az ÉME, nem lehetnek 1918 október 27-én tett közzé, az ország feldara- módon kifejtette a tervezett flottagyakorlat
hazafiasak, mert puszta létük szégyen az országra. bolásáról beszélt, az egyházi birtokok szekularizá- inditó okait.
Az Ébredő Magyarok Egyesülete a cikk miatt ciójáról és szocializálásáról hangoztatott kijelenpört inditott Feleky Géza ellen. Az ügyet ma tár- téseket
Az Ébredő Magyarok Egyesületének képviseleté- Elhalasztják a kölni zóna kiürítését.
gyalta a büntetőtörvényszék Schadi-tanácsa. A fő-í
magánvádlói székben az ÉME ügyésze, dr. Kiszely ben megjelent Turchányi Egon ekkor megkérdezi
Páris, december 19. Az amerikai sajtó hirIstván ül, mellette helyezkedik el Turcsányi Egon, Felekyt:
í adásaival ellentétben áll annak a szövegségközi
az EME ügyvezető igazgatója. Felekyt dr. Bródy i — Ki volt az ?
bizottságnak jelentése, amely a német leszereFeleky erre szembefordul vele és a következőErnő védi.
lés kérdésével foglalkozik, még nem került a
Feleky Géza azzal kezdi védekezését, hogy köz- ket mondja:
érdek vezette a cikk megírásában. Egymásután
— Ez, az önök vezére: Zilahi Kiss Jenő alpol- nagyköveti konferencia elé. Különben a nagyköved konferencia is csak akkor fog ebben a
jelentek meg az ÉME plakátjai, amelyek Klebels- gármester volt.
berg szerint példái voltak a legromlottabb fajtájú
Ezután Feleky védője, dr. Bródy Ernő terjesz- kérdésben dönteni, amikor a Versaillesben Fock
demagógiának. Három plakát jelent meg, amelyek tette elő a valódiság bizonyítására irányuló ké- tábornagy elnöklete alatt tanácskozó szövetségközül a harmadik magát a kormányt es Klebels- relmet. Kéri a Márffy-ügy fötárgyalási iratainak, közi katonai bizottság már véleményt nyilváberg minisztert gyalázta. Az ezzel kapcsolatos pör továbbá a nemzetgyűlés 1920 november 11-iki nitott a kérdésben és csak ezután fog állást
tisztán rámutatott az ÉME destruktiv munkájára. naplójának a beszerzését. Kéri Ferdinándy Géza 1 foglalni a francia, belga is angol kormány a
Az elnök: Mi adta a közvetlen impulzust a cik- akkori belügyminiszter, továbbá Szmrecsányi | kölni zóna ktüritisiaek kirdisiben.
kek megírására?
György volt nemzetgyűlési képviselő kihallgatását.
A kiüritis halasztást szenved. Herriot és
Feleky Géza: Klebelsberg vallomása. Amikor Bizonyítani óhajtja a védő, hogy az ÉME által
Klebelsberg kihallgatása javában folyt a törvény- teremtett hangulat adott alkalmat a nagyszámú » Chamberlain arra a megállapításra jutott, hogy
széken, ugyanakkor hallgatják ki először a rendőr- bűncselekmények elkövetésére. Tanuk kihallgatását fl megoldása az lesz a kérdésnek, ha a kölni
ségen Márffy Józsefet, akit az ÉME jónak látott kéri és az utóbbi esztendőkben elkövetett atroci- zóna kiürítését a Rubr-kiürítés kérdésével kap| csolják össze és minden valószínűség szerint
minden eszközzel védelmébe fogadni. A hat nappal tások iratainak a beszerzését.
ezelőtt elhangzott halálos itélet, ugy hiszem, engem
— Állitom és bizonyltom — úgymond a védő ilyen értelemben fog a francia-angol és belga
igazol...
—, hogy Héjjas Iván ötvenhárom gyilkosság tet- kormány a német lefegyverzésre vonatkozó
Az elnök: Az az itélet még nem jogerős.
j tese és részese.
jelentés beérkezése ulán ebben a kérdésben
Feleky Géza: Hivatkozhatom más, jogerős ÍtéAz ÉME jogi képviselője teljes terjedelmében dönteni.
letre is, amellyel az Ébredő Magyarok Egyesüle- ellenzi a bizonyítást, mert szerinte ezzel csak
tének egyik vezérkari tisztjét sújtotta a törvényszék. mellékvágányra terelődnék az ügy. Feltűnő sokáig,
Rumbold Attila halálos ítéletére hivatkozom. Nem majdnem másfél óra hosszáig tanácskozott a biróakarok ezúttal Héjjas Ivánra kitérni...
ság a valódiság bizonyítását és az ellenbizonyíAz elnök: Arra nem is kell kitérni!
tást kérő indítványok felett, végül is végzésében
kizárólag Fischer és Pártos
Feleky Géza: A Héjjas-kultusz a gyilkosságok elutasította a valódiság bizonyítására irányuló ké- 42
cégnél Kárász-utca 1. sz. alatt kaphatók.
kultuszának kiépítésével...
rést, valamint a felajánlott ellenbizonyítást azzal
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Pofozkodás a fajvédők helyiségében.
Rácz Vilmos, Klár Zoltán, Pályi Ede és Dánér Béla afférja.

sulatot. A társulat nagy örömmel vette tudomásul
a jegyzést, mivel ezzel lehetővé tették a részvénytársaság azonnali megalakulását
Azóta három hónap telt el, de a társulat eddig
még egyetlen fillért sem kapott Szeged tanácsától.
A részvénytársaság rnár az elmúlt hónapban megalakult volna, hogy a művészek támogatását azonnal megkezdhesse, de mivel a részvénytöke egyrésze — Szeged város jegyzése — még nem folyt
be,7a megalakulás elmaradt.
És most jön néhány érdekes dokumentum.
Győrfy Kálmán, a Társulat igazgatója levélben
kerté föl szegedi barátait, hogy járják ki végre a
tízmillió kiutalását. A művészet szegedi barátai
el is jártak a polgármesternél, aki ezeket mondotta Szeged városa által jegyzett tízmillióról:
— Kérlek szépen, a tanács jó hangulatban
volt... Jegyeztünk tizmilliót. Könnyelműek voltunk, hiszen magunknak sincs pénzünk... Nom
tudom, miből fogjuk kifizetni... Sajnálom a dolgot ... Nem tudom, mi lesz.
— Szeged városnak nincsen pénze. Csak hetvenezer holdja van, jó termő íöld, a város körül, t s
Ja a m a g y a r m ü v é 3 z e t e t
®
és° aa m
magyar
a r , Q r kulturát.
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(Budapesti tudósítónk telejonjelentése.) Azfelkiált:
A
— Higyják, hiszen nem bántja, nem bántja 1
Nip tegnapi számában vitéz Ddnir Bála volt
százados súlyos, durva sértésekkel ületíe és a
Eit a kiáltást hallotta Pályi.
zsidó lovagiatlanság reprezentánsának nevezte
Nagynehezen aztán sikerült a feleket szétdr. Rdcz V.lmost. R/ci Vilmosról pedig köz- választani, Dánirt egy szobába betuszkolni is
tudomású, hogy ez c»«k tiszta ráfogás lehet, az ajtót rácsukni. Dr. Rácz ekkor kijelentette,
mert hiszen ő volt Piónay Pál és más fajvédők hogy Dánér öt oly sértésekkel illette, hogy kösegédje sok esetben. Dr. Rdcz Vilmos kijelen- telessége volt vele szemben ilymódon eljárni.
tése szerint nem szivesen vesz részt segédke- Majd Pályi és Klár kérlelni kezdték Ráczot,
zésekben, de ha egyszer segédül hivják, vagy hogy most már menjen haza. Ráci, miután kitanácsot kérnek (öle, készséggel áll a bajban jelentette, hogy „cstat azért, mert ti ikaijitok,
lévők rendelkezésére. Tudvalévő sz is, hogy megyek", vette a kalapját, kabátját és elsietett.
még régsbbről Rácinak hérom egyoldalú jegyző- Pár perc múlva Dánér Bála egy harmadik szokönyv van birtokában Dánér Bélára vonatko- bából kijött, le és fel szaladgált és szitkokkal
zóan. Ei a három jegyzőkönyv fájt Dánérnak illene dr. Ráczot. Mikor tudtára adták Dánérés azért irta, hogy Rácz most már ne karddal, nak, hogy dr. Rácz már elment az előszobából,
fegyverrel feleljen, hanem a nyelvével.
kiszaladt, de csakhamtr visszajött, mert már í
Tegnap azlán Csilliiy András és Gömbös seholsem találta bántalmazóját. Dr. Klár ekkor !
Gyula felhívták telefonon dr. Pdiyi Edét és dr. a kályha mellett lető karosszék karfáján félig
Kldr Zoltánt, hogy több lovagias ügy elintézése, ülő, félig álló belyzelben várta a fejleményeket.
kőztük a fenti miatt is, keressék fel őket a faj- Egy pillanat müve és Dánér odarohan hozzá A spanyol sereg támadást kezdett
védők helyiségében.
és arcába csap, miközben igy kiabál: nzsidót
Marokbóban.
Dr. Pályi Ede és Kldr Zollán a megbeszélt zsidó r
Madrid,
december
19. A spanyol hadügyidőben meg is jelen'ek a jelzett helyen, thol
A vendégek természetesen nem tudtak a veminisztérium
a
következő
hivatalos jelentést
azonban csak Csillétyt találták, aki kijelentette, rekedésben részt venni, oly gyorsan történt
adta
ki:
Varo
lábornok
és
Franco ezredes
hogy Gömböst a miniszterelnök magához hi- minden. Az ütés következ'ében Klár a székbe
megkezdték
a
hadműveleteket
Andiiera és
vatta és csak háromnrgyed óra múlva jön visz- esett, de magára rántó ta Dánért is és ugy
Vígras
vidékén.
A
Cíutába,
Tetű
inba
és Tansza. Erre Kldr érdeklődött a minisrterelnökség- dulak dtak. Dulakodás közben egy revolvergerbe
vezető
utakon
normális
a
he'yzét.
né', ahol azt a felvilágosítást kapta, bogy Göm- lövés is elhangzó't. Most dr. Pályi Ede lépeti
bös félóra múlva a fajvédők helyiségében lesz. közbe, aki megfogta Dánért, a gallérjánál fogva E<jy tangeri hir szerint a spanyol hadmüveletek sikerrel folynak. Erre vonatkoióan még
Erre Klár elment ebédelni, Pályi Ede pedig a az asztalhoz hurcolta és hatalmasan pofonvágta.
nem
történt hivatalos köziés.
nagyszalonban várakozott. Egyszerre csak nagy
Dánér, amikor Pályitól pofont kapott, ezt kérlármát ts kiabálást hall, amibe tisztán ez hal
dezte tő'e:
látszott ki: „Nem bántj', nem bántja!" A lár— Kicsoda maga?
mára kisietett a hallba, ahol azt lálja, hogy dr
Pályi igy felelt: „Dr. Pályi Ede vagyok." A
Rácz átölelve tarja Dánirt. Hogy előzőleg mi pofon után Pályi magyarázattal is szolgált:
24-szer ítélték halálra Haarmannt.
förlént, nem látta, de hitelt étdemlő helyen igy
— Köte'ességének tartotta — úgymond —,
Hannover, december 19. Ma délelőtt hirdette
informálták:
h«gy megtoroljak egy olyan sértést, mint ki a törvényszék az Ítéletet a tömeggyilkosság
Dr. Rácz mikor a helyiségbe visszajöt', Dinér amilyen iit történt. Nagyon csúnyán visszaél: a ügyében. Az itélet Haarmannt 24 elkövetett
Béla Csiiléryvel beszélgetett. Dr. Rícz Dánér vendégjoggal Dánfr, a fajvédőknek egyik tagja, gyilkosságért huszonnégyszer halálbüntetésül
mikor a fajvédők helyiségében egy vendéget sújtja, ugyanénak halálra itiltik Gransot is
háta mögé állt és megszólította:
— Szemtől-szembe akarok magával beszélni. tettleg inzul'ált.
egy gyilkosságra való felbuj'ásért, egy másik
Dánér visszafordult, de ebben a pillanatban
Pílyi ezen kijelentését — habár nem szóval, esetben pedig mint bűnsegéd, tizenkét esztendei
dr. Rdcz teljes erővel arcul üti is kit kezivel csak fejbölingatásokkai — Csllléry és Marsovszkyfegyházat kapott. Az itélet indokolásának felátölelt, hogy Dinár ne tudja visszaütni.
is helyeselték.
olvasása után Haarmann az elnök felszólítáEzt mondották Pályinak. Dr. Kldr Zoltán
A történtek ulán természetesen több lovagias sára, hogy nyilatkozzék, a következőket mondta :
aki a jelenet utolsó pillanataiban szintén meg- ügy lesz.
— Az Ítéletet teljes egészében elfogadom, ezt
jelent a fajvédők helységében, Ráczot el akar>a
A késő éjjeli órákban Jelenti tudósilónk, már régen meggondoltam.
búzni Dénártól, a szintén jelenlévő Marsovszky hogy Dénár Béla segédei Budaváry László és
Grans kijelentette, hogy e'.öbb védőjével kiQyula pedig Dánér Bálát huztí. Ráczot most Marsovszky Qyörgy, Dánér ellenfelének segédei ván tanácskozni és egyelőre nem njitatkozik.
már többen kepaciáliák, hogy ne bánba Dedig dr. Pósta Sándor é$ Santel li Qyörgy Az itélet kihirdetése alkalmival rendkívüli óvóDánért, mtre egy ur, kinek nevét nem tudjuk, lesznek.
intézkedéseket tettek és még azokat is megmotozták, akik belépőjegyet kaptak. A főügyész
MMWMMWMMM^^
• ugyanis értesítést kapott, hogy valaki a vidékről Hannoverbe utazott és megfogadta, hogy a
teremben agyon fogja lőni Haarmannt, nehogy
Bukarest, december 19. Tegnap délelőtt az or- helyiségeiben katonai őrségek állíttatnak fel, nem- kegyelmet kaphasson. Az Ítélethirdetés után a
vosi fakultás diákjai nem voitak hajlandók részt különben a laboratóriumokban és az orvosi fakul- legszigorúbb óvóintézkedések mellett vezettés
venni az előadásokon és kijelentették Babes kari tás intézeteiben, hogy megakadályozzanak és sürdékán előtt, hogy nem járnak addig előadásra, gősen elnyomjanak minden zavargást. 2. Az egye- el a két halálraítéltet a fogbárba.
amig nem teljesttik mult évi követelésüket a zsidó tem tanácsa a rendőrprefektustól a mult hét • M M A M A M W M M M M M M M M M M M M M M M M M J
hullák boncolására és a numerus claususra vonat- folyamán történt zavargások tetteseinek nyomozását
kozólag. A dékán jelentést tett Angelescu köz- és letartóztatását kéri. 3. A katonai és polgári haoktatásügyi miniszternek, aki a következő rende- tóságok által letartóztatott diákokat, továbbá azokat,
Miskolc, december 19. Érdekes ügyet tárgyalt
letet adta át az egyetem karára leendő kifüggesz- akiket a jövőben rendzavaráson érnek,
ma
a miskolci büntetőtörvényszék, mint felebtés és életbeléptetés végett:
október l-ig semmiféle vizsgára neru bocsájtjak. i vitel! biróság. A pör előzménye 1923 nyarára
A fakultás rendjét zavaró diákok azonnal el- 4. Akik a fenti diákok közül ismételten vesznek j nyúlik vissza, amikor Szarvaskék községben a
záratnak, indexeiktől megfosztatnak és végkép részt a zavargásokban, egyszersmindenkorra ki- j görögkatolikus templomban az istenitiszteletet Vaeltávolíttatnak az egyetemről. Az egyetem összes zaratnak az ország összes egyetemeiről.
. szi i y i 3 t v á n földbirtokos hangos énekléssel meghelyiségeiben csapatok fognak tartózkodni, hogy
A közoktatásügyi miniszter elhatározta, hogy j zaVarta, majd délután a litánián pisszegni kezdett
az épületben a szükséges rendszabályokat alkal- ezeket a rendszabályokat az ország összes egye- | é s addig nem hagyta abba a pisszegést, amig az
mazzák.
temeire kiterjeszti minden főiskolában katonai or- j ájtatos közönség ott nem hagyta a templomot,
A miniszteri rendelet kiegészítéseképpen az egye- séget vezényel. A bukaresti egyetemen ma már , Ettől kezdve a szarvaskéki görögkatolikus hivektem tanácsa a következőket határozta és függesz- katonai fedezet alatt tartottak előadást.
nek nem volt nyugtuk Vaszily Istvántól, nem is
tette ki az előadási termekben: 1. Az egyetem
mertek a templomba menni, mert féltek Vaszily
botrányokozásától. Ez év nagypéntekjén Vaszily
hangos imájával ismét megzavarta az ájtatosságot, mire a szarvaskéki egyházközség följelentést
tett ellene a miskolci járásbíróságon, ahol vallásTámogatják a magyar művészetet.
elleni cselekmény miatt három havi fogházra és
Szeged, december 19. (Saját tudósítónktól.) lén belül iparművészeti részvénytársaságot alakít- egymillió korona pénzbüntetésre Ítélték.
A vádlott felebbezése folytán ma került az ügy
Nem írunk semmit Szeged város hatóságának sanak és igy
,,, a részvénytársaság
„
a művészek sea
miskolci törvényszék felebbviteli tanácsa elé.
ahhoz az eljárásához, hogy hogyan és mivel tá- ! gitésén kivül" hozzájárul a Társulat szanálásához.
mogatja a kulturát és a művészetet. Nem irunk X nemes cél érdekében a város hatósága — ja- Vaszily kihallgatása során kijelentette, hogy látoarról sem semmit, hogy Szegeden még mindig vasolta a kulturszenátor — járuljon valamivel mányában megjelentek előtte Jézus Krisztus és
nincs művésztelep, hogy Szeged festői, művészei hozzá a részvénytársaság megalakításához annál Szűz Mária, megparancsolták neki, hogy vegyen
egyszerűen nyomorognak. Szeged város kulturális is inkább, mivel az összes többi nagyobb magyar tiz seprőt a kezébe és azzal seperje ki a temploakcióiról, a művészet támogatásáról — maguk a város már ugyancsak jegyzett jelentékeny összegű mot. Megjelent — úgymond — előttem a Megváltó
és utasított az emberek megjavítására. E vallomás
tények beszélnek.
részvényt.
után, amely a hallgatóság soraiban nem ki3 megSzeptember 24 én tanácsülést tartott a város
A tanács jó hangulatban volt. Szeged város ta- lepetést keltett, a védő indítványozta a vádlott
magisztrátusa.
..™
A *sok
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kulturtanácsnok előterjesztette, hogy az Országos j részvénytársaságához tiz darab egymilliós névér- szerint Vaszily vallási rajongásban szenved, amely
,v\i6ri'\\4Mncrvnr
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Magyar
Iparművészeti
Társulat
— mint minden
összesen
tízmillió^.ooTncnn
koronát.<i-rtniHiA
Ez tettének elkövetése
alkalmával szabad elhatározási
más kulturális egyesület — válsággal küzd. Azért i szeptember 2 4 - é n történt és erről a határozatáról képességében gátolta. A biróság elrendelte Vaszily
a kormány megengedte, hogy a Társulat bebe- 24553. szám alatt értesítették a Iparművészeti Tár- elmeállapotának orvosszakértői megvizsgálását.

Huszonnégy

gyilkosságért

Megrendszabályozzák a zavargó román diákokat.

A szarvaskéki vallásrajongó.

Tízmillió — amire nincsen pénze a 70.000 holdas Szegednek
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SZEOED

Karácsonyfa

1924 december 20.

Szombaton hirdetik ki az ítéletet a Jiapsugár" betörőinek ügyében.

Szeged, december 19. (Saját tudósítónktól.)megvettek egyelmást, de mind — még a közeli
Egy egész láncsorozat bomlott m a széjjel a hozzátartozók is — hangoztatják, hogy nem
a szegcdi törvényszék Vild-tanácsa előtt, ami- tudtak a betörésekrft'.
sor azt a nagyszabású betörési ügyet kezdték
Szabó Illésné lakásán rejtették el Éhikék
tárgyalni, amelynek középpontban azok a a Napsugár tárgyait a n»gy zöld ládá1
eredeti „OSRAM" gyártmány
betörök állanak, akik a mult év novemberiben ban, majd zsákokba varrták. Szabóné tagadja,
világítási
szinte teljesen kifosztották a „Napsugár" va- bogy tudott volna errő'.
üzletében
i(t J gyonmentö vállalatot. Egy egész komplikált
Elnök: De hiszen mindent beismert a rendKHlcsey-utca. Wngncr paloln.
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világ került a törvényszék elé, a betörök, az őrségen I
- ';! orgazdák, a kedvesek, a segítők, az elrejlők és
Szabóné: A detektívek ütöttek e.igem . . .
Elnök: Ugy?!
mindenki, aki belekapcsolódott
önkéntesen,
Szabóné : Még Wéber kapitány ur is... vagy
rogy önkéntelenül néhány betöiő „üzleteibe".
A vádlottak padjára kerültek olyanok is, akik vagy ő nem . . . ő már nem vert . . .
a legalkalmasabb
seljesen jóhiszeműen vásároltak a lopott áruk- | Kiderül, hogy mig a láda az ő lakásán volt,
ból, alig valamivel olcsóbb áron, mivel sze- ; egyetmást kiloptak a lopott zsákokból.
génységükbei örültek, hogy valamivel olcsób- ;
Szabó Etel nem tud semmiről. Bátyji, Szabó
legjobb Kivitelben, bármily nagyságaan jutnak egy egy pár cipőhöz, télikabáthoz. [ Rafael mondta, hogy Ehikék megszállott terübon á l l a n d ó a n kaphatók és megrendelhetők
; Egy külön, szerteágazó világ ez, amelyre a letről jWek.
Elnök: Van még valami mondani valója?
• rendőrség vetett napfényt és mosi a biióiág
GÁBOR
Szabó Etel: Kérem én szegény leány vágyok,
ítélkezik a könnyelműek és elvetemültek kőzött.
k e l e t i s z ő n y e g - é s te x t i l s z & v ő d é b e n
Még emlékezetes, bogy a szegedi törvény- nekem dolgozni kel!. Engedjen el engem a teS z e g e d , Szent István-tér 6. sas.
szék Vdd-tanácsa körülbelül két hónap előtt kintetes biró ur I
Telefon © - 7 4 .
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Elnök: A törvény előirja, hogy vádlott nélkezdte meg a fótárgyalást, de az elsőrendű
• vádlott, Éhlk Lsjos kihallgatásán tu! nem tud- kül r.em lehet tárgyalni!
Kaczur Pálné vallomásából kiderü', hogy
• ak jutni, mivel a fiatal betörő egyszerre őrültÉhik egypár cipőt és egy télikabátot adott
séget kezdett szimulálni. A biróság kötelességszetflen elnapolta akkor a tárgyalást és elren- neki jutalmul, hogy elrejtette a zsákot.
Csanádi Anna vadhásastársa volt a vádlottdelte, hogy dr. Szabó József egyeteni tenár
nak. Eiőször azt mondja, hogy nem tudott
1 vizsgálja meg Ehik Lajos elmeállapotát.
Az orvosszjkértő kit hónap alatt elkészült semmiről. Őt csak megkérték, bogy segítsen
vitsgálatával és igy a törvénysxék péntek reg- eladni eg/et-mást, jutalmul egy lakkcipőt ka,
ismít megkezdte a bűnügy tisztázását. A patt. Az elnök elébe tárj», hogy Ehikék be'
kis
tárgyalóterem sorai már a korai órákbín töréseiről igenis tudott.
szerez hozzátarozóinak ha aj ín
!
teljesen
megteltek. Mindenki ei|ött, akinek
Taszik Ltjou éiszerész elmondotta, hogy
dékul ér*ékes és maradandó
/alami köze volt a betörőkhöz, vagy a bün- i Márta belőtt debreceni boltiba és eladott e«y
emléktárgyat, úgymint brilliáns
társakhoz. A folyosón huszonnégy vádiolt vá- colliert 350.000 koronáért. Ó ezt hétszázezerért
és aranyékszert, e/iüst cig. tárcát,
rakozik,
a tettesek és az orgazdák. Köíöttflk adta el, pedig nem ért többet háromszázpon'osan beszabá yozott svájci
azok a rendőri felügyelet slatt álló leányok, akik ezernél.
zsebórát, valamint ezüst és
Elnök: Akkor maga becsap'a vevőjét 1
összeköttetésben állottak Énikket. A mai egész
kinaezüst dísztárgyat vesz
Varga József Éhikiőt cserélt egy gummítárgyalási nap a buszonnégy vádlott kihallgamélyen leszállított árban
köpönyege*. Adott érte egy felöltőt éj 50.000
i tásával telik el.
;
Az elnök először a vádat ismerteti. Ehik La- koronát. Ehik becsapott engem, mondja.
Ifj. Báló J ízsef három méter selymet kapott,
[ jos és társai vádolva vannak ehősorban a „NapÓR&.S É S
FIKSZEBÉSZIMÉD
| s>ugá'" kátára elkövetett betöréssel, majd Rus'z- ! mert egy ládát csinált.
KÁRÁSZ-UTCA 2. SZÁM. : tek G>u!a ezredes kárára elkövete i lopással. . — Egy nőszemélynek akarlam adni a sely| Továbbá lopásokat és betöréseket követtek el met, mondja, mikor jöttek a detektívek...
' Dorozsmán, majd végül betör ek a piarista • EJ után a „Napsugár" tulajdonosa, Lipthay
\ gimnázium éléskamrájába, amely után a rend- ! Árpádné jelenti be, hogy a helyiség teljesen be
> őrség leleplezne az egétz lársaságot.
t volt zárva lakatokkal, amikor betörlek. Sok
j
Éhik Lajos az első, akit kihallgat a bióság. i mindent visszakapott már, kára még huszcigarettatárcák, cigarettaszipkák,
' Fiatal mber. Sápad' a rabruhában. Széles, im- j millió,
pipák, zsebkendők, sükrök és
bolygó mozdulatai vannak, amikor bestéi. Tö- i Az elnök a bűnjeleket ismerteti. Ezt mondja:
egyéb ajándéktárgyak a legolredeimesen elmond mindent, most már egészen ; — A detektívek mindent lefoglaltak. Még
csóbb árbtn beszerezheők a
épelméjű. Elfelejt szimulálni. Elmondja, hogy ő [ azt a marólúgot is, amivel Csanádi Anna ön1
nagyon befolyásolható e nber. Rossz tátsaságba f gyilkos akart lenni!
keveredett, munkából nem lehetett megélni.
| A huszonnégy vádlott kihallgatása egy óraS Z É C H E N Y I - T É R .
|
— Nagyon rosszak voltak a viszonyok, — \ kor véeet ért, a tárgyalást szombaton reggel
mondja. — Meg n?gyon bekonyakoztunk ak- ; filytstják, Ítéletre valószinüleg szombaton dil' kor . . .
•
l után kerül sor.
_ _ _
Aztán részletesen elmondja az egyes betöréSzeged-állomás vasúti éttermének uj bérlője
seket. Az elnök felolvassa, hogy mit hol értéLichtneckert K á r o l y
kesített, vagy elrejtett. Mindent helybenhagy.
külszolgálatra, fixflzetés és Jutalék mellett, B-Ilstás és nvugdijba
a
leggondosabb kisz >lgá ást biztosija
N.m tagad temmit.
helyezett llazlvlselflk és altisztek az ElsG Keresztény BIztosltA RéssevénytársasAgricil,
t. vendégei részére.
H53
Dr.
Szabó
József
egyetemi
tanár
elmeszakBocskay-utca II., I. emelet. — Jelentkezni lehet 22-én délelőtt.
Vidékiek Is jelentkezhetnek.
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értő mondja el azután véleményét Éhikről. A
fiatalembert tulajd nképpen sohasem nevelték.
Törvénytelen gyermek. Ide-oda hánykolódott,
csavargott egész fiatalsága alatt. Műveltsége és
a raktáron levő nöi velúrokat, férfi ruhaszöveteket é s
erkölcsi érzéke egészen alacsony rendű, de/elszabókellékeket
217
jesen épelméjű és beszámítható. Legutojára
csak ügyetlenül szimulált.
Mátta József, a másik vádlott kihallgatása
fiiszer, csemege, sajt, vaj, déligyükövetkezik. Állhatatosan tagad. Csak a „Napmölcs, legtinomabb cukorka, csokoládé és ital árukban szükségletét
>ugára-ügyben dolgozott együit Éhikkel, többről halla i sem akar. Kijelenti, hogy akkor is
Bohn-étterem mellett.
Rudolf-tér 5. szám.
be volt rúgva.
Az elnök figyelmezteti, hogy a töredelmes
Szép karácsonyi szalon- és díszTorlódások elkerülése végett
vallomás enyhitő körülmény, de M-rta konzekcukorkák nagy választékban. Kiválóan szép dióbél kilója 64—őo
vensen tagad. Vild elnök szemteái Éhikkel.
m á r most javíttassa
ezer korona. I liter kitűnő asztali
Éhik: O t voltál te mindenütt!
ó bor 2o ezer korona üveg nélkül.
191
Márta: Nemi
Több loo üveg »/t» üt- fehér és vöiös pecsenye
Most a többiek kihallgatása következik Szabó
borok leszállított á r b a n fényűzési adó nélkül.
Rafael segített a tárgyas elrejtésében és értékeLegjobb pezsgő borok olcsón árusítva. Telefon 9ol.
737
S z e g e d , Széchenyl-tér 9. s z á m .
sítésében. A többi orgazdák elmondják, hogy

diszlámpák, gyümölcsvirág, alakok stb. foglalattal
és zsinórokkal egy teljes garniiwa készen

165 e z e r k o r o n a
FONYO

SOMA

karácsonyi ajándék,

Ü L H O F F E f t V.

Katonák karácsonyára

Párisi Nagy Áruházban

Üzletáthelyezés miatt

Öröm lesz házában,
ha karácsonyra

szombat estig mélyen leszállított árban árusítom.

WEISZ

IZSÓ

Glück Lipót cégnél vásárolja.

Hó- és sárcípőíl
a Gummi és Bőriparban

M előtt bármit vásárolna, vételkényszer nélkül okvetlen teuntse meg kirakataimat és üzletemet,
ahol a legjobb csemege- és ffitzeráruk vann k ftlha mozva, u. m.: különféle karácsonyi
cukorkák és teasütemények, összes déligyümölcsök: narancs, mandarin, datola, füge malaga stb.,
válogatott dióbél, mazsola, mandula, mogyoró, kakaó, csokoládé, vanília, karlsbadi tortalapok
minden nagyságba, üres és töl ött, csemege vajak: Sárvári, Soproni, Mecseki, mindennemű sajtok: Ementháti, Rokfort, Trappi ta, Döry stb., valamint
az összes halkonzervek (kaviár) és pácolt halak. Külö féle teák: Horniman, Pekarek, Rigvay stb. csomagokban és kimérve, rumok óriási választékban,
ugysz ntén mindennemű likőrök, cognacok, csemege és asztali borok különösen ajánló n a már ösmert 1922. évi valódi tokaji szomoroduit literenként
24.000 korona Áruim ez alkalomra mélyen leszállítóit árakon l e n árusítva.

i es njBTi y

Megtendelísekel házhoz szállítok.

23a

Teleton 5 40.

Horváth Dániel „Gambrinus" B3^L5B1Í£
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A Nemzeti Áruház a legolcsóbb bevásárlási .forrás.
HIREK

— A balatonfüredi tanár rejtelmes eltűnése.
Balatonfüreden a rejtélyes körülmények közt eltűnt
Arányi Tibor polgári iskolai tanár feltalálása ügyében a mai nap ssm hozott fordulatot. A csendőrségnek az a véleménye, hogy a szerencsétlen tanár vagy öngyilkos, vagy baleset áldozata lett.
Balatonfüreden mindössze egy esztendeje tartózkodott és igy nem igen lehetett ellensége. Barabás
igazgató előadása szerint hazaérve, azonnal a
tanárszobába ment és midőn megállapította, hogy
a tanár egyáltalán nem járhatott otthon, két diákkal nyomban keresésére indult. Útközben találkozott Schmeltzer tanárral is, aki szintén hozzájuk
csatlakozott és egész reggelig kutatták Arányit.
A csendőrség véleménye szerint ha a holttest előkerül, a külső nyomok el fogják árulni, hogy történt-e merénylet, vagy sem.

XII/20.»•

Szombat. Rúm. Itat. is protestáns
Teofil vt. Oör. kat. Ignác vt. Nap
kel 7 ára 46 perckor, nyugszik 4 óra 9 perckor.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig.
Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. 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 695), Temesváry József Dugonics-tér
(talafon 793), Salgó Péter Mátyás-tér (telefon 296),
Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846).

— A karácsonyi vona'já ás. A karácsonyi
ünnepekre való tekintettel folyó hó 20 án,
szombaton este 22 óra 17 perckor Budapest
nyugati pályaudvarról a 720-as II. személyvonat
indul, amely Szegedre érkezik reggel 4 óra 30
perckor és csatlakozása lesz Makó és Békéscsaba felé. Vasárnap, folyó hó 21 én a délutáni
személyvonatnak egy vonatpárja indul Szegedről
14 óra 30 perckor, amely Budapest nyugati
pályaudvarra körűibe ül 21 órakor fog megérkezni.
— Hubay László — táblsbiró. Dr. Hubay
— Jnháaz Gyula :T«stamentom. Az országos
Bzflat m ü ö t v ő s gyflrük 45.000 korona
nevü nagy szegedi poita legújabb verskötete László ügyészségi alelnököt az igazságügyminiszter Gáspár, Kölcsey-ulca 2 Royal szálló bejárat'al
ezen a cimen jelent meg. A rendkívül finomelőterjesztésére a kormányzó táblabírónak nevezte szemben.
ki. Hubay évek óta a szegedi ügyészségen a sajtókiállítású amatőr-kiadásból, a költő legújabb
ügyek referense volt és mindenkor példásan teljefényképével is sajátkezű aláirásával, mindössze
sítette kötelességét. Az ügyészi karnak föltétlen
200 számozott példány kiszült. Az amatőr- veszteséget jelent az alelnök távozása.
kiadás, melynek ára 100.000 korona, megren- — Juhász Gyula előadást tart a Dabredelhető a ,Szeged" kiadóhivatalában (telefon
ceni Csokonai Körben. Juhász Qyulát, a ki13—33), vagy a Dilmagyarország-nyomdában
váló szegedi költőt a Debrtceni Csokonai Kör
(itelefon 16-34).
fölkérte, hogy vegyen részt ünnepi fölolvasó
— Az Ítélőtáblák hétszáz évea jubllsums. estélyén. Vasárnap esle ugyanis, Byron haláláKétszáz esz endővel ezelőtt, az 1723. évi XXV. nak századik évfordulóján, felolvasóülést tar!
Megjelent 200 számozott példányban
t.-cikk alap án országosan megszervezték a kir. az irodalmi kör. Juhász Qyulán kivül — aki
a költő legújabb fényképével
itélőtáblá'. Elein e e ^ 2 3 tagból állott, közöltük verseket olvas föl — Móricz Zsigmond is
és sajálkerü aláirásával.
helyet fogla t két főpáp, két főúr, az alnádor, szerepel, aki egy elbeszélését olvassa föl. Az
az alországbiró, a négy itélőmester és a királyi ünnepi ülésen szerepel még Oláh Qábor, a
ügyek igazgatója. Két birút mindenkor az Debrecenben élő költő, aki Byront méltatja.
ország hercegprímása nevezett ki. Az idők
Ma este 7*9 órakor a szegedi zsidó ifjúság Megrendelhető a SZEGED kiadóhivatalában.
folyamán a birói tagok száma természetesen Chanuka- ünnepélye a Tiszában. Jegyek 6-ig
igen jelentékenyen emelkedett. A királyi ítélőtábla Abonyi Mihály cipőüzletében, esle a pénztárnál.
— ö t dollár érkezett a fogadalmi templom
1868 ig a Kúriának egyik része volt; Ezt a
300 régi képet régi áron kiárusít Engel Javára. Egy Amerikába kivándorolt szegedi család, a
függést az 1868: LIV. t.-c. megszüntette. Később
Mecz-család levelet irt a polgármesternek és a levélLajos mükereskedés.
29 ben
hozott törvények alapján a pesti és a maros
jelezte, hogy egyidejűleg postára adott öt dollárt
— Megkezdődött az egyetem karácsonyi is a fogadalmi templom javára.
vásárhelyi királyi Ítélőtáblán kivül még tizenegy
helyen, az oiszág nagyobb városaiban szervez- vakációja. A szegedi Ferenc József-tudományOrvosi köpenyek, iskolakötények, sportegyetemen szombaton megkezdődik a karácsonyi
ték meg az ítélőtáblákat. A kétszáz éves jubi- vakáció. Szombaton tartják az utolsó avatásokat nadrágok, fehérnemüek gyíri árban Soósnál. íaa
leumi ünnepséget országosan ülik meg, min- és ezzel bezáródik az idei tanév első féléve. A
— Udvariasság, előzékenység és türelem a
denüit azokban a városokban, ahol királyi második félév január 3-án kezdődik, amikor a be- városházán. Az a kormányrendelet, amely a feítélőtábla van.
iratkozások már befejeződtek.
lekkel szemben udvarias, előzékeny és türelmes
— Árpid'ildomás. A Pusztaszeri Árpád-Egyesület
Iván M o s j o u k l n e legújabb filmje: Szép elbánásra kötelezi a közalkalmazottakat, a szegedi
ma, folyó hó 2o-án 9 órakor (vacsora után) a Stefánia- asszony élet halált.. hétfőtől a Belvárosi Moziban. városházára is megérkezett. A polgármester a rendelet másolatát tudomásulvétel és miheztartás vésétatér kioszkjában barátságos Árpád-áldomást tart,
— Előkészületek a tanyai vaaut építésére. gett minden városi hivatalnak és ügyosztálynak
amelynek meleg hangulatát minden bizonnyal a felköszöntők egész sora fogja emelni. Magát, az ünnepi
Bokor Pál gazdasági főtanácsos, polgármester- megküldte.
serlegbeszédet dr. Hunyadi Vass Gergely ügyvéd, az
helyettes Berzenczey Domokos műszaki főtanáLegszebb újévi a j á n d é k a könyv, legegyesület ügyésze mondja. Az egyesület ugy a saját,
mint a többi társadalmi egyesületek tagjait és az csos társaságában pénteken reggel Budapestre
nagyobb választékban Bartosnál szerezhető be.
utazott, hogy Szesztay László műegyetemi
Árpád kultusz minden igaz hivét szeretettel meghívja
— Vakok gyámolitása. A vakok szegedi intézete
és magyar szívtál elvárja.
tanárral, az eredeti kisvasuttervek szerzőjével javára Halászi Imre nyugalmazott m. kir. postafőigazgató
letárgyalja azokat a módosításokat, amelyre a egymillió koronát adományozott, amiért az intézet vezeEsflst schaflhausenl ő r a 1,800.000 korona
változott viszonyok miatt van szükség. Szesztay tősége a leghálásabb köszönetét nyilvánítja.
Gáspár, Kölcsey-utca 2. Royal-szálló bejárattal
László minden valószínűség szerint siemélyesen
Kávét, teát, cacaot, rumot, cognaeot
szemben.
vesz majd részt a megalakítandó uj vasúti és cukorkákat legju ányosabban vásárolhat
R u h a i e l y m e k , kabátkelmék, féifi szöve- bizottság tárgyalásán.
Kotányi János szegedi fiókjában, Kárász-u. 5. m
tek, velourok, leszállítóit karácsonyi árakban kapR u d o l f Mossa hirdetési I r o d a ezennel
ösazea fémek, gépalkatrészek hegeszhatók a Qerö Áruházban, Csekonics-u. 4. b«
tudatja, hogy Singer Géza a mai napon a vál- tését, alumínium, vas, réz stb. legújabb rendKarácsonyi ajándéktárgyak kaphatók a lalattól kilépett.
szerű készülékemmel Havas mérnök Fodor- u. 2.
Segesvdry-drogirtában.
íes
Vllághlrfl Schroll-siffont vegyen Soós L.-nál.
— Az uj osztrák pénzrendszer. Bécsbői jelenük: A pénzügyi és a költségvetési bizottság
kizárólag Fischer és Pártos
tegnap elfogadta a silling-törvényjavaslatot. A stübert elejtettek és helyébe a groschent (garas) lép42
cégnél Kárász-utca 1. sz. alatt kaphatók.
tették. Az elfogadott határozati javaslatban felhívják a kormányt, hogy elegendő mennyiségű egykét garasokat hozzon forgalomba és a 10.000
koronás és ennél kisebb bankjegyeket vonja be
és hozzon elegendő váltópénzt a közforgalomba.
Vaaznak, sifonok, ztfireV, köppcek, eloltok,
harisnyák, keztyük stb. legolcsóbbak Soótnál.
Z s e b k e n d ő k meglepi olcsó árban Soósnál.
óriási választékban versenymentes árakon
Tisztviselőknek részletfizetésre is készit
köppenyeket, kosztümöket és ruhákat elsőrangú
világítási üzletében (kedvező feltételek mellett is)
kivitelben Turcsányi Béla női divatterme, Tis a
KÖLCSEY-UTCA, W a g n e r - p a l o t a .
Lajos-körut 74.
849

J u h á s z Gyula:

Testamentom.

Ára 100.000 k o r o n a .

Eredeti Borsalinó kalapok

CSILLÁROK

F O N Y Ó

S O M A

V

I

Telefon
Irodai 25S.

BELVÁROSI MOZI

Te, fon

pénztári 582.

December 2?-án, 21-én, szombaton, vasárnap:

Petrovich Szvetiszláv
"akciója Koenigsmark <A S S o n y
Dráma I—II. rész egyszerre, 12 felvonásban.
Asa I d é n y

legnagyobb

világfilmjel

Előadások kezdete: hétköznap 5, 7 és 9 órakor,

1 vasárnap 3,5,7,9 órakor.

L euál iltott h elyárak I

KORZO MOZI

T et
n.85 o n
?i 8°5n
December 20, 21-én, szombaton, vasárnap

R
m ii A
t R
n Ii O
v IHI

( C i egy
g á nleányért
ykir7
á lfelv.-ban.
ynő).
Harc

t6-33?n SZÉCHENYI MOZI
December

A polcol

21., vasárnap

birodalma.

Kalandorattrakció 7 felvonásban. — Főszereplő:

Doroíhy Dalion
Azonkivül:
Ripacsék

A

Amerikai burleszk 2 felvonásban.
Előadások kezdete: Hétköznap 5, 7 és 9 órakor,
vasárnap 3.5,7,9 órakor. LeaiálHtott helyárait 1

vasárnap 3,5,7,9 órakor. LeaiállHott helyárak 1

OWEN

Főszerepben:

ilOORE.

Azonkívül:

kacsavadász

borbély.

Amerikai burleszk 2 felvonásban.
Előadások kezdete:

I

I
I

I

8ZBQ8B
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Karácsonyra!!
csak hasznos dolgokat
vegyünk és pedig-:
fehérnemű
nyakkendő
harisnya
zsebkendő
nadrágtartó
pénztárca
harisnyatartó
keztyü
téli mellény
selyem nyaksál
alsó trikó
bokavédő stb.

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

Gyermekeknek
harisnyák és
mindenféle téli
kötött áruk
rendkiviili

olcsó

á r a k o n óriási választékban

Po 11 ák Testvére knai

CseKosi-o. 6 és SÉhyi-tér 1
i
I
Tilefon 854.

143

Ttlelon 855.

— Sikkasztással vádolt ügyvéd. Budapestről
jelentik: A főkapitányságra néhány nap óta több
feljelentés érkezett dr. Kern Aurél budapesti Horthy
Miklós-ut 56. szám alatt lakó ügyvéd ellen, aki
két izben is volt Esküdt Lajos védője. Az ügyvéd
a feljelentők szerint ügyfelei követeléseiből bizonyos összegeket felvett és azokkal nem számolt
el. A főkapitányságon Barlha rendőrtanácsos kihallgatta Kern Aurél ügyvédet, aki nem tudta tisztázni magát a vádak alól és ezért fél 2-kor a
rendőrtanácsos ugy határozott, hogy az ügyvédet
őrizetbe véteti.
Nagy eseménye a hétnek Mosjoukine és
Lisenko uj filmje a Belvárosi Moziban.
— A községi iskolaszék pénteken délután dr. Qaál
Endre kulturszenátor elnökletével ülést tartott. Az elnök
bejelentette, hogy Nemecskay István nyugalmazott iskolaigazgató sz iskolaszéknél viselt jegyzői tisztjéről lemondott és indítványozta, hogy eddigi mtiköcéséért szavazzon jegyzőkönyvi köszönetet. Indítványát az iskolaszék egyhangúlag ellogadta. Az elnök ezután bejelentette, hogy a jegyzői tisztség betöltésére a tanács a
legközelebbi közgyűlés elé terjeszti javaslatát.

Ivan M o s j o u k i n e és M m e Lisenko a két
világhírű orosz szinész legújabb attrakcióját, a
Szépasszony élet haláll.. c. 7 felvonásos
modern drámát mulatja be hétfőn a Belvárosi
Mozi. Ennek a nagyszerű szinészpárnak legutóbb bemulatott „Finita la Comédia" c. nagyszabású filmje is kiváló sikert arato't, a mosl
előadásra kerülő „Szépasszony élet halál I . . c.
modern drámájuk az előbbit messze fölül fogja
múlni sikerekben. Iván Mosjoukine és Mme
Lisenko m nt mindig, ugy ebben a filmjükben
is művészetük egész kincses tárházát tárják föl,
hogy azzal a minden szép és nemesért lelkesülő
közönségnek felejthetetlen órákat szerezzenek.
A filmremeket Budapestet megelőzően mutatjuk
be. A nagy drámát a világ nevezetes eseményeit
bemutató Gaumont-hiradó előzi meg.
Modern hajtincaek és parókák csak Gottschallnál. d

— Több vámőrt őrizetbe vettek Szombathelyen csempészés miatt. Szombathelyről jelentik : Schönberger Béla soproni bőrkereskedő nagyarányú textilcsempészése ügyében, amelyről annak
idején megemlékeztünk, a hatóságok szigorú vizsgálatot folytattak le s ennek során súlyos gyanuokok merültek fel a bécsi országúton szolgálatot
teljesítő vámőrök ellen. Schönberger, mint ismeretes, 20.000 méter zefirt és ágynemüvásznat, továbbá 200 kilogramm bőrt hozott be illetéktelenül
az országba, ami miatt állitóan félmilliárd korona
birsággal sújtották. Schönberger azt vallotta, hogy
az árukat a Fertő-tavon keresztül csempészte be,
ez azonban igen valószínűtlen. A nyomozó hatóságok azt is kizártnak tartják, hogy ilyen nagymennyiségű áru az ellenőrző közegek tudta nélkül
jutott volna át a határon. Az eddigi eredmény szerint Schönbergernek több vámőr segédkezett, akik
közül Hoós törzsőrmestert és Kóbor vámőrt Szombathelyen őrizetbe vették. Kiderült az is, hogy a
cég vámnyugtái közül több nyugta hamisítvány.
A rendőrség most ebben az ügyben is széleskörű
nyomozást inditott.
Arany nyaklánc m e d a l l l o n n a l 350.000
korona Kölcsey-u ca 2. Gáspár, Royal-szálló
bejárattal szemben.
~ A Színházi Élet vidéki melléklete, az Országos
Szinházi Elet hü és érdekes tükre a vidék kulturmunkájának. A vidék szinházi és társadalmi eseményeivel foglalkozik Írásban és képben. ^ Szinházi Elet
legújabb száma egyébként is szenzációs. Dirabmelléklet,
képek, aktuális riportok tömege, nagy iilm, sport, autó,
divat, zene, képzőművészet, irodalmi rovat tarkítja
Incze Sándor népszerű hetilapjának uj számát, amely
a Nemzeti Szinház újdonságát, a Fenevad teljes szövegét, mint dorabmellékletet közöl. Egy szám ára 8000
korona, negyedévi előfizetés 80.000 korona, Kiadóhivatal Bi'riapest, Erzsébet-körut 29.

M m e í^eenko parádés filmje héttőtől a
Belvárosi Moziban.
— Halálra Ítéltek Gyulán egy rablógyilkos
cipészt. Budapestről jelentik: Csajbók József kornádi cipészmester 1923-ban Szilasi Antal vésztői
lakost vasvillával leütötte, hurkot kötött anyakára,
azonban Szilasi nem halt meg. E tett után három
hónapra Csajbók József Barna Lajos zsadányi földművest a sarkadkereszturi határban fejszével agyonütötte. Amikor elfogták, apatikusan felelt a kérdésekre és nem tudott választ adni, hogy miért ölte
meg Barna Lajost. A törvényszék most Csajbók
Józsefet halálra itélte.
Karácsonyi ajándéktárgyak leszállított
áron Soós Lajosnál, Oroszlán-utca 2.
132
Karácsonyi nagyvisár keretében legolcsóbb árban eladatnak női modell felöltők,
velour posztó- és szörmekabátok, boák, selyem
trikójemperek, blúzok, gyapjúszövetek, selyemtrikók stb. Felöltök mérték szerint legfinomabb
kivitelben készülnek. Reményiné divatáruháza,
Szeged, Széchenyi-tér, főposta mellett.
159

1924 december 20.

A Koenigsmark
előadásai
és
vasárnap
kor

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

Legszebb. l e g o l c s ó b b

karácsonyi ajándékok,
órák, ékszerek, ridikülök, cigareltaszelencék, fali és ébresztőórák, g r a m o l o n , lemez, öngyújtó, zseblámpa slb. nagy választékban kaphatók:

T Ó T H

órásnál, Kölcsey-utca 7. sz.

Tört arany/ezüst bevállás.

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

Férfi kalapok Tfif^iT
Kemény kalapok miSgbn8n
Férfi fehérnemüek
Férfi gallérok ^ t S ™
Selyemsálak udjoS*gok
Férfi harisnyák és divatzoknik
Férfi bőr- és gyapjukeztyük
Bokavédők, vadász- és
sportharisrya
Nadrágtartók, zoknitartók
Esernyők, sétabotok
Nyakkendőkben ^ L ^ r ^
korkötök, kézcsokor és Regattákban.

KORECK ÁGOSTON
uri divat, Széchenyi-tér 2. Főposta oldalán.
Telefon 17*72.

207

Kimondott s z é p k é t u r i

a Belváros legszebb pontI f i a g s n n a z
jain, teljes kényelmet adó
modern komfortos 4 szobás lakásokkal olcsón és ksdvező fizetési feltételekkel megvehetők

Demkónál,

Béke-utca IS. i l A m .
Telefon 3 M .

50

n
M e g k e z d ő d ö t t " előny6
ismert"

karácsonyi és újévi vásár.
Maradékok mélyen leszállított árakon.

go7

Kérem a kirakatok megtekintését.

Halmi

József

d l v a l á r u h á z a , Tisza Eajos-Rörul 3 S .

az.

Kicsinyben I

Nagybani

Fogyasztók figyelmébe
Ünnepekre ajánlok:
csemege és uradalmi V 3 J j la és fél
Ementhali, Rockford, Parmezan,' Kastély,
óvári, Ilmiczi, Menyecske és Mohácsi csemege
c s ü n l r
továbbá Trappista, Reszelt
a d J I U l l j sa jt> Dőripusztai, Pálpusztai, Romadur, Mecseki, Dobozos ementhali,
Kamember.Quargli Juhturó, Szardínia, Ringli,

~
M u c t á n
konzervek,
Hal

álardó

na y
s
raktára

BREiDER.nálS y d 'S 4 í2M
l e g o l c s ó b b noplAr I

SZBOFD

1024 december 20.

Rendkívül olcsó karácsonyi vásár

— Még ebben az évben megjelenik a z n ]
v á m t a r i f a v é g r e h a j t á s i u t a s í t á s a . Budapestről
jelentik: Az u j vámtarifa végrehajtási utasitása
ezideig még nem jelent m e g s igy m a g u k b a n
a vámhivatalokban sincsenek kellően tájékozódva, hogy a z elvámolásra kerülő összes á r u cikkek vámját miként szabják meg. A kereskedelemügyi kormány már heíek ó a tárgyal a
pénzügyminisztérium illetékes osztályaival a
végrehajtási
utasítás kiadására nézve és a m e g szakítás nélkül folytatott tárgyalások már a n y nyira előrehaladlak, hogy rövidesen meg is jelenik a végrehajtási
utasítás.
L l a e n k o é s M o s j o u k l n e , a nagy
színeszek hé főtől a Belvárosi Moziban.

7

Férfi ing, selyem |
rayé elövel

orcsz

— Rádlumtartalmu források Budán. Budapestről
jelenlik : A földtani társulat hydrologiai szakosztályának tegnapi ülésén dr. Weszelszky Gyula egyetemi
magántanár, az egyetemi rádiumintézet igazgatója a
budai Erzsébet-hiafői Hungária forrás rádiumtartalmát
i8merle;te. Vizsgálataiból kiderült, hogy ugv ez a forrás,
mint vég inkább a Rudas fürdő Rákóczi forrása nemcsak Budapestnek, hanem Nagymagyarországnak is a
két eddig ismert leggazdagabb rádiumlartalmu forrása.
A két fcrrás vizei az egész világon is a legerősebb
rádiumtartalmu vizek közé tartoznak, nem számítva
természetesen a joachimslali elhagyott uránium szurokércbányában fakadó forrásokat és a rendkívül erős
gasleinit.

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

— Ötszázmilliót r a b o l t öaaze e g y fegyh u b ó t s a b a d u i t b e t ö r ő . B u d a p e s t r ő l jelenlik:
A rendőrség péníek délelőtt hosszas nyomozás
ulán e fogta Nagy Lajos 3 3 éves foglalkozás,
nélküli a z t a l o s s e g é d e , a k i néhány h ó n a p p a l
ezelőti szabadult a balassagyarmati fegyházból,
ahoi négy évi szabadságvesztés bün-eiését töl10 te ki. Nagy Lajos v ú s z a érve a fővatosba,
eleinte munkát vállalt, k é s ő b b a z o n b a n a m u n
kát otthagyta é s ismét betörésekre adta fejét.
Nagy főleg a külső városrészekben
dolgozott
és útig néhány hónap alatt 500 millió
korona
értékű ruhaneműt
és ékszereket
lopott össze.
Betöréseit u g y követte el, hogy a külteleki
házakat meg este, hogy hová rejlik el a lakók
a lakaskulcso', amikor eltávozaak. Igy azután
tulajdon kulcsaik segítségével hatolt be > z ü t e s
lakatokba. A lopott holmikat Nagy Lajos e g y
Fuchs Alajos nevü piaci árusnak adta el, akit
a rendőrség szintén előállított. A betörőt é s a z|
orgazdát elCzetes letartóztatásba helyezték.
|
— Háromszázezer magyar pulykát visznek
karácsonyra Londonba. Budapestről jelentik:
A magyar baromfitenyésztők é s az exportőrök a
napokban körülbelül háromszázezer vágott pulykát
indítanak útnak Londonba. A magyar pulyka a
háború előtt is kedvelt étel volt a londoni ember
karácsonyi asztalán. Az angol polgár karácsonyi
lakomáján a pulyka ugyanis épp annyira jellegzetes és elmaradhatatlan, mint például a falusi
magyar ember karácsonyi vacsoráján a mákoscsik,
avagy a francia kisgazda karácsonyán a véreshurka. A háború után tavaly karácsonykor vittek
először magyar pulykát Londonba. Akkor azonban
nem ütött be a pulykakivitelhez fűzött reménység,
mert pulykakrach tört ki Londonban. Olya* hatalmas mennyiségű pulykát szállítottak oda a világ
minden részéből, hogy a készlet nagy részén nem
tudtak túladni a londoni kereskedők é s kofák. Az
idén újra próbálkoznak a kivitellel é s azt remélik,
hogy most nagyobb sikerrel. A magyar pulyka
ugyanis most nem drágább a világparitásos pulykaárnál, ugy hogy a külföldi portékával is felveheti
a versenyt. A pulyka kilója ma Pesten sem drágább 26—28.000 koronánál, sőt egyes helyeken
már húszezer koronáért is adják a vágott pulykát.
— Gabonavetés repülőgépről. Floridában érdekes
vetési kísérleteket végeztek repülőgépen. A repülőgépen
64o acre terjedelmű főidet 2o perc alatt vetettek be,
holott rendes módszer szerint két ember 3o nap alatt
tudna csak ekkora területet bevetni.
Gázvezetékét, gázfőzőjét tisztiitassa H a v a s nál, Fodor-uica 2 Telefon 17—79.
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— Két Ina* ^ilkoaaági kiaérlete. Bécsből jelentik:
Lanik 12 éves polgári iskolai tanuló és Rohner 18
éves ácsinas, akik néhány nappal ezelőtt 4o milliót
magukhoz véve, szüleiktől megszöktek, már tettük elkövetése előtt elmondták barátaiknak, hogy autót akarnak bérelni s hogy azzal a Semmeiingre utaznak.
Elmondták, hogy útközben azután majd lelövik a soffört,
hogy az autóval elmenekülhessenek. A V arlsstetteni
csendőrörs tegnap jelentést tett a rendörségen, amely
szerint Lanik és Rohner tényleg felfogadtak egy soffört,
akire útközben rálőttek és megsebesítették. A csendőrség letartóztatta a tetteseket és gyilkosság kísérlete
cimén beszállították a sanktpölteni járásbíróságra.
C i g a r e t t á z i k Ö n ? Sodorjon Janina papirt 1
B s k f l d t ellensége a pénzének, h a tearumját,
likőrt, kisűstön főzött törköly és gyümölcs
pálinkát, valamint pusztamérgesi
édes bort nem a
Kossuth
Lajos-sugárul
4. szám alatti
utcai
üzletben szerzi be, ahol minden a legolcsóbb
éá legjobb.
1232
Apróhirdetéseket a másnapi l a p részére
d é l u t á n 5 ó r á i g f o g a d el a k i a d ó h i v a t a l . A z
5 óra után feladott apróhirdetések a feladást
követő napon nem jelenhetnek meg.

A szinház lieti műsora.
Szombat: Nótás kapitány, operett. Bérletszünet.
Vasárnap délután: Párisi lány, operett.
Vasárnap este : Nótás kapitány, operett. Bérletszünet, i
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renc, Falus^lstván, Uti Gizella és a többi szereplők is
egytől-egyig élő alakjai a mai társadalomnak. A darab
próbáit Harsányi Miklós vezeti. Az olasz asszony második e őadása kedden lesz.
* Vasárnap délután a .Párisi lány" megy mérsékelt helyárakkal, az előző előadások szereplőivel.
* Az olasz asszony premierje hétfőn.
SZOMBAT E S T E :
Nótás kapitány.
Operett 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzette: Farkas
Imre. Rendező: Rátkai Sándor. Karnagy: Bethlen László.
Személyek:
Grete 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
Kósza kürtös — — — — — — Csordás György
1-8ő)
— — — — Rózsássv Ibolya
2-ik ) udvarhölgy
— — — — Tolnai Éva
3-ik )
— - — — Rajz Irén
1-so lakáj - - _ _
— _ Félix Károly
Primás — — — — — _ _ Csonka Ferenc
Kontrás — — — — _
_
_ Berengh József
Az előadás fél 8 órakor kezdődik.

Olcsó és szép
a HATTYÚ-drogériában
szerezzünk be

* Az olasz asszony, amelyet már a hétfői bemu203
tató-előadás díszleteivel próbál a szinház prózai
ensembléje, az idei évad legnagyobb sikerét biztosítja.
Az első felvonás velencei éjszakája, a második és harTisza Lajos-körut 73 sz.
madik felvonás firenzei hangulata sokáig felejthetetlen :
élménye marad a közönségnek. A vígjátéknak ugy a
szentimentális, mint a komikus figurái, Szenes Béla |
kitűnő szinpadismeretének legpompásabb alakjai. A
budapesti parvenügazdagok két jellegzetes típusát
Herczeg Vilmos és Baán Klári alakítja. A címszerepet
L. Hollós Juci, Vadász Lacit pedig Lengyel Vilmos árban házhoz szállítva kapható. P o l l á k A n t a l
játsza. De Lengyel Gizi baronessze, továbbá Oláh Fe- tűzifa- és szénkereskedő, Rákóczi-tér, Török-u. l/a.

Békebeli porosz és hazai szenek
és száraz import fát : ! ; a 3 i

Karácsonyi ás újévi ajándékok nagy választékban
Szeged, Széchenyi-tér 2.
Kun Jenő ékszerésznél
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Telefon 133.
Saját óra és ékszer műhelyI

Mindenki nézze meg a _ Nemzeti Áruház kirakatait.

1924 december 20.

SZEGED

Semmi reklám!

a Nemzeti Áruház olcsóságáról.
jó kereslet tárgyát képezte változatlan árak mellett.
Egyes értékekben bécsi kínálatra alacsonyabb árfolyamok kerültek felszínre, ígv Salgóban, amely néhány
ezer koronával csütörtöki kurzusa alatt zárt.

Kereskedelmi és ipari hirek.

! 83.25o, vache croupon 84.53o
96.3oo, vache nyak
37.450—64.2oo, vache has 37.450—5o.825 korona.

Szegcdi piaci árak.
Gabonafélék. (Agrária Kereskedelmi Rt.-cég jelentés*.)
Buza 40o—öoo.ooo, rozs 39o—4oo.ooo, árpa 39o—
4oo.coo, szemes tengeri uj 2Jo—26oooo, zab 37o—
38o.ooo, buzakorpa 23o—24o.ooo.
őrlemények. (Back Bernát Fiai gőzmalom jelentése.)
0 liszt dupla g 835.000, 0 liszt szimpla 82o.ooo, l-es
—.
, 2-es 785.ooo, 3-as 77o.ooo, 4-es 75o.ooo,
5-08 725.ooo, 6-os 64oooo, 7-es 555.ooo, 7«/«es
44o 000, rozsliszt O-ás 76o.ooo, O/l-es 72o.ooo, l-es
680.000, ll-es ölo.ooo korona. Prompt átvételnél 100
koronával olcsóbb.
Államilag plombázott édesnemes paprika, válogatott,
valóban édes áru kg.-ja 31.000, államilag plombázott
édesnemes paprika, kereskedelmi áru 29.ooo, félédes
25.000, I. rendű rózsa 19.oor, II. rendű 15.ooo, III.
r«ndtl 14.ooo, hüvelyes paprika füzérje 2o—35.ooo K.
Takarmányfélék. (Szenesi Ferenc-cég jelentése.) Széna
laza llo—180.000, préselt széna 18o—200.000, alomszalma 5o—60.000, takarmányszalma 7o—80.000,.here
182-220.000.

Tégla. (Szegedi Téglagyár Társulat jelentése.) Géptégla nagyméretű 7oo, kisméretű 62o, I. oszt. nagyméretű fali 680, I. oszt. kisméretű fali 58o, II. oszt.
nagyméretű fali 62o, II. oszt. kisméretű fali 52o ezer.
Cserép. Hornyolt cserép 145o, gép hódfarkú 85o, kézi
hódfarkú 52o ezer. Forgalmiadó beszámítandó.
Cement, beton. (Schachtitz József-cég jelentés^ ) Fedéleserép szürke, darabja 161.0, sztnesdarabja 170" gerinccserép szürke, darabja 550c, szines 6500, egyszínű
cementlap m«-e. drb 1800, t5bt»szinü vagy mintás 22002600 korona. Müpala, asbest pala darabja 5000 korona. Az árak a forgalmi adó külön felszámításával
értendők.
(Landesberg-cég jelentése.) Cementlap m.-kint 55B5.ooo, mozaik lapok m.-kint 9o—loo.ooo korona
Vasáruk. (Ottovay Károly Fiai-cég jelentése ) Rudvas
1 kg. alapára 585o, abroncsvas 1 kg. alapára 7060,
finom vaslemez 1 kg. alapára 85CO, horgonyozott vaslemez 1 kg. alapára 12.400 korona.
A Scheinberger és Popper-cég jelentése az Orionbörgyár áruiról. Fekete box kvadrátonkint 28.86o—4l.o7o,
szines box 3t.o8o—45.5to, fekete kecskezerge ll.loo—
17 76o, szines zerge 13.32o—24.42o, fekete sevrett
8.880—16.65o, cseres szattyán
kilónkint 88.25o—
133 2oo, fekete tehénbőr barkás és sima 127.65o—
l88.7oo, vikszos tehénbőr 133.2oo-2o5.35o, kips talpbélés 75.48o 97.68o, fekete huzóbőr 133.2oo, natúr
huzóbőr 155.4oo, fekete blank lo9.89o, natúr blank
133.2oo, fekete blank has. 72.15o, natúr blank has.

lonyabb (L), lesmasanbb (IL)
Mai lefalacionyabb
lárOártolruiok (i(L)
Gans-Uamtb

L

3245
15.0
49.5
65
133
45
9
37
135
19
23.5
205

TŐZSDE
4 Magyar Nemzeti Bank bivataloa árfolyam*!.
Valuták 1 Holland forint 30320 - 29570, Dinár 1076 1CS6, U i 375 - 377, Márka 17245—17395, Selga frank
3608—3636, Bár Korona 12790—12920, Norvég k e
rci> If885—11045, Ango' font 343000 - 347000, Ura
31C0 3130
Boüa:
72820 -735(0, Franci* frsek
3917- 3957 Swfc" 22(3 2223 Lére 528 534
ystors 19560 19710 «stiák korona t03.30 -103.80
Sváfci írscv 14115—14255 tfens

Ferencvárosi aertéswásár. Nyiltvásári maradvány
lo42, érkezett 492, eladatolt I80. Zártvásári maradvány
136, étkezett 19, eladitolt 2o. Árak: Könnyű 21—22,
nehéz 23.5-27.
A íxarkess késért telelte: FRANK JÖZSEF.
Xladétolsjdonns 1 Öílamevsrcnaá* Hírlap- Aa Nyo«í-f

vállalat K -T,

Nyalatott a tMlmagvarország Hirlap- te H y o » > vállalat K.-T, tönvvnyomdáiában, Szeged

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

Devizák: /ÜUterdaa 2952J - 29770. Bslgrtd 1C9S
1102 Kckirei! 375-377, Berlin 17445-17535, BribvJ

3t 38— 3656,

AcfMhága

12990-13050,

Kriixtiáa.i

11085-11145, Lo*>*«• 1450ÜU--347000, Milánó 3120—
3136, H a v e r t 73370 73753, Pártás 3937-3957, ? ága
2223—2; 35, izéi! 533 -535, 8f«*ba!?r 19810-19910,
k « n 103 30 103 80, löricL 14215- 4285.
ZBrlchl tóxadc. Nviiáti
Páti*
27.65, konú
:42öV,
jíewfotk 516.50, Milání 22.00, »lrlkní t
2(8 41), »erlta (M00000030123 Séta 0.007275, fc«f>«
?.80, Prige
lS67'/t
Brtapv
6 0070, Sukarkí'
2 62Vi «e)grád 7.70. Var** 0D00C99V«.
8íHifii Kirlct Í ?árí* 27.67"/,, kenőcs 2428,
•ork 516.25,
22 03, Hnuandis 208.40. Bei '
OGOOIOQCOO12290, SéCí 0.Ű07270, SréHí 3.77»/„ frtf
15 67'/,,
Badaré" 1 CM070 SBM
2 60, M g t * *

7.70,

REKORD
(lechner-tér.)

UL

L

U.

Ul.

3330 3255 Királytnalom
Ganz-ViK
1585 1500 Pesti Vilit.
26) 265 265
53
52 Transdancbia
UL Ki? tárcsái
u.
I
65
40 üyőrffy.Wolf
40 40.5
íuijoi-Magyai
ilagyáraki
135 132
—
50 Hoffber
Sűíoyák-agrár
ro
53
47 Bauxit
410 420 415
földhitelbank
26 L 275 270 Kaszab
—
1275 1305 1275
9 Beocsini
Mául
138 14U 139 Kissling
40 37.5 Borsodi szén
99 101 100
Üarmes
2i>.5 —
<9 Kühne
—
133 137 Szentlórinci
50
50
iilavon jelz.
62 63
t>2 Láng
—
20 19.75 Cement
83
83
Lloyd Bank
2.2 2.5 2.5 Lipták
26.5 25.5 Szászvári
320 34Ü 335
Magyar-Hitel
513 518 517 Mág
220 205 KohO
42) 43 J 425
ingatlanbank
225 230 225 Magy. Acé:
—
—
_ István tégla
—
—
27
Cseh bank
20 20.Í
.0 Belga fém
—
—
18
iQ 19.5 Köb. gőztégi*
120
r'orgalmi bank
38
42 38 Mérleggyái
29
155 160 155
30
Itliáloghitelbanu
75
28 Drasche
—
75 Motorgyár
21.5 2.''.5 22.25 Magnezit
Xuubk. Hitel
22
2270 2300 2270
—
22 Olomáru
—
170 175 170 Magyar Aszí»;>
68
leszámltolöb.
70 72.5
66
71 Chaudoir
—
20
Magy.-ném, b.
22
20 Által. Kőszén
320J 3275 3200
25 22 Vegyipar
—
64 67
Olaszbank
2U —
84
64 Kerámia
84
20 Vagongyár
_
—
Központi Jelz.
22
1,3
2 1.5 Móri szén
26
—
22 Rex Hajó
Városi Bank
6.1
138, 141 138 Nagybáionyi
1(6 110 105
7
7 Rimsmurány:
Merkúr
9
_
55 60 55 Sajókondói
4.5
5
—
9 Koessemanu
Nemzeti
—
7
7 Salgó
fi 65 570 563
30 29.5 Rothmüller
28.7b
Osztrák Hitel
.'3
56 55 Újlaki
155 165 155
170 171 171 Schlick
—
Kereskedelmi
40
39 Unió1225 1205 Schulter
—
iankverein
60
bO Urikányi
932 930 935
—
110 Teudion
76 63
67
Vulkán gép
Nyomdák 1
i7
17 17.5
Wörnw
Takar ikpinzt út aki
Athesf.euai
95 102 97
37
35.5
telrárosi
3 .5
Kőzlekedttí Kúlaiuiok , Fővárosi
—
65
lipótvárosi
b.3
Franklin
81 F3 82
_
—
—
itúbányai lak.
15 10 15 Adria
35 37 33.5
27
25
25 Glóbus
fc*y, Bpest S-öv. 1L2 103 112 Atlantic «
—
7.5
7.5
52
56
Í6 Kuno63y
Magyar Alt lak. 12o 121 121 Közúti Vasul
92
90
95
66 62 Pallne
62
Moktár
163 187 18f Városi
—
—
£8
Kévay
200
185
Bur
185
34t0
3440
festi Hazai
3440
57
57
55
—
—
55 Rigler
Déli vasút
3.)
3.5
—
Hvziosüóki
225 230 2;5 iiítphjsncirs
MFTk
203 2U7 203
tlsö M. ftizt. 6C0ti 8510 8400 Levante
Caipan vdllclatoi;
IM1
—
—
192 Miskolci villamos 116 162 116 Merkurfa
Füuciire
192
2
2
—
161
Nova
160
—
1Ű5
Cserző
ite
—
—
Államvasút
Pannónia B.
—
1.95
1.9
—
155 Dunaharas^ti
Tröszt
155
Egyesült fa
15
15
16
rak;
Vasművek és gépgyárak-.
Formr
2U 19.5
19.25
Malmok 1
Guttmann
Biodi vagon
118 120 120
760 790 755
—
49 Back-malotu
—
63 63.5
105
ioburg
63 Hazai ís
105
—
—
3 Borsod-mi8k.
3
202 204 203 Honi fa
7.75
Corvin gép
8
— 11.5 Concordia
ll.ü
45
46 45.5 Kórósbányr
14
Csáky
15 14.5
2L0 212 2C0 ü.-csabai
12
12 12.5
E0 —
90 Krorberge?
Oazd. üt: ,.ytr
71
30 1. bpesli gm
70
142 143 14.1 Lignuui
47 46
Fábián
45.25
Amerikai
—
—
—
K5U lilO lC5u TöiCkszenín:
' e^yvui
—
zu Oizella
20
57
63 62 Krtifí
i
f^TWeak,
—
ltU
150 Hungária
121 127 126 M&gyai Lioyá
Franki

fakereskedő*
Szilág i-utca 2
221

K a r á c s o n y i ajándékok
nagy választékban és a

l e á j u t á n y o s a b b árakon

P.0QC0894 ).

Teiménvt^sgdt. A pénteki terménytőzsdén a hangulat szilárd volt. Buza 7:00, rozs 25oo koronával
drágább volt. Az üzletlelenség nagy volt és egyetlen
egy kötést sem jelentettek be. A nagyfokú tartózkodásnak az oka az volt, hogy az amerikai piacokon beállott drágulást a vásárlók nem gondolják tartósnak,
az eladók pedig továbbra is hausse-tendenciát várnak.
Igy a felhozás, valamint az árukínálat és ajánlat
nem talált egymásra.
Hivatalos arfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
5100—512% egyéb 5075~5i00. 78 kg.-os tiszavirié.,
buza 5200-5225, egyéb 5175-52C0, rozs 42754325, takarmányárpa 4030—4200, sörárpa 4700—K0<,
zab 3950 4100 eiifsr 2500 -2550, repce 6600-6901,
köles 2600-2700, korpa 22C0-2225, lucerna 230.0—
26000, lóhere 250CC-27500.
Irányzat- A pénteki tőzsde barátságos hangulatban
indult, azonban a piac kissé üzlettelen volt Forgalom
alig alakult ki, átmenetileg az árfolyamok lemorzsolódtak, zárlatkor azonban a papírok a nyitási nivón állottak. A favoritpapirok élénken tendáltak, igy a GanzDanubiui, a Kőszén és a Georgia. A Pesti Hazai is
iL

azonnal házhoz szállít

csakis a Szegedi Gazdák

U A N R Y A "

SzövetkezetBzle-

n n II U I «
t e j b e n kaphatók.
Egy díszes és tartalmas karácsonyi ajándékkosár
65.000 korona. — Győződjön meg áruink olcsó és
jóságáról.
239

240

Antalffy és Tsa halászati rt. Rudolftéri halcsarnoka kéri igen tisztelt verőit,
hogy a karácsonyi halszükségletét telefonon
előre megrendelni szíveskedjenek 14—64
és 999 számokon.
Nagy választék mindenfajta élő tiszai halakból. :: Megrendeléseket házhoz szállítok.

Malomsoky
Nemzeti fa
Lichtig

Ofa

Rézbányái

Szlavónia
Nasici
Viktória bútor
ZaboUi
Zentai
Thék gyát
Hitelfa

n.
111.
10
I I 12.5
500 515 515
2.44 2.475 2.45
545 555 550
100
100
70 71 70.5
2200 2275 2200
2.5
2.5
56 58 57
165 — 160
5b
— 5U
12.5
- 12.5

1
u 111
75
75
_
4.5
4.5
_
41
44
115 118 115
30.5
31 30.5

Királysor
Klein
Klotild

Be üőntőde

Győri textil
Polg. Sflí

Krausz szesz

52

Liget szabat

Cukoripar

Uimpa

Auer

Kender

56^

c.gibi

lUM
Unió textil
Horv. cukor
Just izze
uyapjumosti
Papír-ipar
Keszvcny sői
ázovő es kötő

39.5 4Ü.3

4J

—

7

813

7

83U bzc

2 2.2
48
46
43
ti
37u 378
42
40
Spoúiuiu
132 136
í i'mesi m i
246 2jü
kelten
12.0 1225
—
6
Weinstaüti textil
Í6
74
rlOra
—
40
Fővárosi sör
104 1 hi
Uolübergar
2U 3 209
Jscnwinüt
^
24.5
Halteresn.
135 137
Hungária Müii
—
170
Juta
Ht r.gái ia
1C9 112
KariuB
9 9.5
Giot Regieicvi
38
35
Aeldtl
liiraiyaBM

2
47
4i
375
41
132
248
UL0

235
275
280
125
250

Ném. meiőg.

18 Vasúti forgaimí
tfardi
2.6 2.7 2.üü Marosv, Petr.
ttaroi,
78 77 Georgia
74
BOm
385 395 39J Mezőn. cuk.
Biassai
8.73
9 8.7a Interrexim
tömőin
b Óceán
6
/
Corvin- film
100.Í 103 luo Olajipar
Üamca
i J Pannónia sör
id
Diana
15.5 Phöbus
15.5
Dorogi gummi
o35 540 531 Püspöki
Déli cukor
50
ao Royal-szálló
Dunám, sertés
3U 36
Cinner Szalámi
Schwartzer
Star film

LuUáulUrd^t

Szikra
itummer
Szegedi Kendet
Teleton

Temesi söi

Tokaji bor
Török
Pharmacia

250
285
283
128
260

80
28

86 81.5
28
3J

83
80
85
45
45
11
11
47
50 47
2400 2475 2400
—
460
46 a
130 135 133
173
175
—
33
33
37
36
—

ümú szjj' íÉr

Szolnoki

Hangi ^

4
90
63
27
11
20

4.5 4.25
90
_
53
27
29
—
11
21
20

1 JÖ
1/3
110
9
36

240
280
285
125
252

410 421 414
190 i 93 193
19 21 20,5
—
2'J
20
110 111 110

0 Vasm. Vili.
75 Vili. Pezíg.l
40 Wander
165 Zagyvapálts,

208
24.5

55

2590 2700 2570
145 150 145
1000 1010 10U0

Ostsrraeü
KUlűa/éte vátiuiuiok 1
Pamut
16
ie
—
Alt. g*ztfx4
Gumi
Ali. oaitr.LtgSS.

57

tlúvéUii Ioko* 1

Kúsuanup január 2

SZBOSn

1924 december 20

Varga Mihály

Szeged

Tsldftn 469.
1
4
5
Hiadl-ifca 4.
Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
Mőlökötöző fonalak és háló wiil ina kaphaii.
Yiztoronynál, Ü l i t r o v u k y - u t c o 2 7 . SE. 3 a i o b 6 i

magánház,

Teljesen száraz BÜKKFA.
h a s á b o s a n és aprítva l e g o l c s ó b b a n k a p h a t ó
244
500 kgr. v é t e l n é l d í j m e n t e s s z á l l í t ó s
Irltz B é l a f a t e l e p é n , Vásárhelyi-sugárut 16-20. Telefon 449

JOACHIM

ó r á 242
s

likőrAk, p á l i n k á k ,
r u m o k és b u c k á i b o r o k

finomabb

Satéch nyl-tér 5. sz.

ipartelepnek

alkalmas nagy telekkel, tágas mellékhelyiségekkel és gazdasági
épülettel kedvező fizetési feltételekkel eladó.
4

9

Sváici óra- és éks*erraktár.
Elsőrendű JAVÍTÓMŰHELY jótállással.

k a X r ^ Lőwingernél, Polgár-u. 20.

Aiany, ezüst és brlUMns beváltás.

Talált pénz,
ha fuvarleveleit, feladóvevényét felülvizsgáltatja. Csak
pénzt kap, költséget nem fizet. Kereskedelmi és Képviseleti Irodánál, Kálvária-utca 2.
153

Á r e s é s II
I-a disznózsír kilónkint
Háj
Zsirszalonna
Zsiger

,

Friss fej-láb

„

K
K
K
K
K

38000
35 000
32.000
15.000
20.000

Pick szalámigyárban
belvárosi üzletben, Jókai-utca 12.
Kitűnő

erdélyi

legolcsóbban
kapható

aoi

Bach J e n ő é s T e s t v é r e

cégnél,
a szegedi légszesz-koksz kizárólagos elárusítóinál, Szent István-tér 12. Telefon 126.

RESZLETFIZETESRE

is megveheti k a r á c s o n y r a az első
magyar festőművészek értékes képeit
Sztitd.Takarikfár-u.S.Ttltfon 11-30

diót, dióbelet, mákot, almát, mézet, homoki kadarka-bort, kisüsti törkölyt, tearumot és mindenféle fűszerárut legolcsóbban, legjobb minőségben vásárolhat

„ A l s é t a n y á h o z " Tisza Lajos-körut 45. s z .

Részletfizetésre is készitek

a n a p o M b a n érkezett l e g ú j a b b d i v a t ú goblen- é s b r o k á t s z ö v e t e k b ő l
berkser-foteleket, s e z l o n é s r e k a m i e k a t , ú g y s z i n t é n b ő r g a r n i t ú r á k a t
a legszolidabb á r a k o n .
TO5

jutányos áron kapható
a Szegedi Mezőgazdasági rt. fűszerüzletében (Aradi-u. 5. Telefon 15-91.)
nagyban láda számra vagy kicsinyben válogatva
M13

Sezléntakarók nagy választékban.
MÜLHOFFER ALBERT U%2SL%
N a g y o b b átalakítási munkákat szintén készitek

részletfizetésre.

Karácsonyi favásár!
F o l y ó h ó 22-től 24-ig B o l d o g a s s z o n y - s u g á r u t i

A „Malomipar és Áruforgalmi Részvénytársaság" Kisteleken f. hó 19-én tartott rendkívüli közgyűlésén hozott határozat alapján kibocsájtandó 105.000 drb
400 K névértékű uj részvényre az elővételi jogot a régi részvényesek Kisteleken a társaság irodájában f. évi december hó 25. uapjáig 5 : 2 arányban darabonként 600 K elővételi árfolyamon gyakorolhatják.

A z igazgatóság.

Englander József
a z AlfOld legnagyobb cukorka-, csokoládé- és délloytlmtflcs kereskedője

ezúton hívja fel a n. é. vásárlóközönség figyelmét
arra, hogy most már a

karácsonyi

vásár

kezdetét vette. — A létező legfinomabb áruk ugy
cukorka, csokoládé, mint déligyümölcsökben már
újra kaphatók, u. m.: francia datolya, smyrna füge,
maróni, mazsola, mandula, mogyoró, dió, dióbél,
aszalt szilva, narancs, citrom, mandarin, malagaszőlő.

10 deka törmelékcsokoládé . . 5500 —
10 deka praliné
5000.—
Szerencsi, Lukács, Matti csokoládé 1 kgr
67500.—
Karácsonyfacukorkák, 1 doboz. 40000.koronátói feljebb. Szaloncukorka, idei friss készítmény, nem burgonyacukorból, tiszta foudant.

Csillagszóró, külföldi, 1 doboz .

4000.—

Kérem a t. vásárlóközönséget, hogy a torlódások
elkerülése végett bevásárlásait már mo3t eszközölje.
Kérem kirakataim megtekintését. Teljes tisztelettel

Englander

József

Klauzéü-tér 3.
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UJ! NOI DIVATÁRUHÁZ ÜJ!
Í M ü

Kisteleken, 1924 december 19.
1MT

telepünkön

11t o f f e r

Széchenyi-tér

(Barcsay

N

ő

v

é

gyógyszertár

r

e

k

23J

mellett).

Divatos szövetruhák, zsemperek, iroda, háziruhák és táncruhák meglepő olcsó árban.

Stinnes féie

porosz öntödei koksz

é s elsőrendű

I Z

C I I ,

apritva

Szegedi Bankegyesület

Kossuth
194

valamint prima

i s olcsón

kapható

Lajos-sugáruti telepén.
Telefon 16—47.

Sehol olcsóbban nem vásárol!
K i v á l ó z a m a t o s , j ó íz- é s m i n ő s é g ű

faj'alma

kilója S O O O korona

a ICoz|ionti Tejcsarnok
minden

részvénytársaság

fiókfejcsarnokában.
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SZEQED

10

1924 deeembsr 20.

APROHIROETESEK Tűzifa aprítva Párisi Nagy Áruház
Ebben * rvvatban egy 10 szavas hirdetés 2OOO k o r o n á b a
kerQI. Tlr. szónál nagyobb hirdetés 20 szóig 4000 korona és t
minden további megkezdett 10 szó további 2000 korona. Aprtihrr- í
detéseket a „Szeged* kiadóhivatal.! (üeák Ferenc utca 2) fogad el. '
Jeligés hirdetés 1000 koronával drágább. Az apróhirdetések d i j a elOre
flwtendO.
t

||

Apróhirdetéseket a
SZEQhD
és még két szegedi lap részére
M) szóv B0CI0 koronáért (jeligével HOOO) elfogadnak Magyar
Hirdető Iroda, Iskola-utca 20 és
az elébbi gyüjtóhelyek: Sajtópavillon Dugonics-tér, Sajtópavfllun nagy ártézi kútnál, Nemzeti Sattóvállalat Kárász-utca 3.,
Thália könyvkereskedés Kárászu. 11., ötv. Schwarz Jxkahné
dohánytőzsde Kárász-u. 1., Pető
P.rnö dohánytőzsde Széchenyitér X, Barna Béla dohánytózsde
Széchenyi-tér 9., Lázár Lajos
könyvkereskedése Feketesas-u.
17., Nagy Mihály könyvkereskedése Takaréktar-utca 1., öav.
Fischer Miksáné dóhánytözsde
Takaréktár-u. a., Közúti hidtói
doháiiy tőzsde, Hungária Antiquárium Batthvány-u. 2., Quttmann
és Leipnicker ftlszerüzlet Boldogasszony-sugárut 1. szám a.

Az alábbi jeligés levelek a
Kiadóhivatalban átvehetők:
.Méltányos*, .Január l ére
vagy 15-ére*, .Tőke biztosítva*, .Lelki Pajtások*,
.Lakás". .Diskrét", .Hódmezővásárhely".

Állást keresi
Mérlegképes könyvelő napi
1 - 2 órai elfoglaltsággal
könyvelést vállal. Választ
.Könyvelő" jeligére e lap
kiadóhivatalába kérek. -1

Kereslet i
Nyulbőrt magas áron vesz
Mencz kalapipar, Dugonics-tér, Napló-ház.
4

Kínálati""

IIIIMII | |

í

Bátor t
Eladó uj, modern keményfa
hálószoba csoda olcsón.
Margit-u. 7.
I
Hálószobabutor olcsón eladó. Hoch, Margit-utca
28, I. 9.
3
Nemes ixlésü, szép, maszsziv antik bútorok eladók. j
Megtekinthetők Csongrádi- 1
sugárut 4. szám alatt dél- !
után 1—4 óráig.
1

Pénzt

házhoz ssállitva a legolcsóbban, 211
viszonteladók nagy árkedvezményt kapnak

Szeged, Széchenyi-tér 14.

f .

Brüsszeli-körut 22. Tele!on439.

Nyulbőrt
legmagasabb árban vásárol

Rosner Ödön

és Társa

10.000 koronás osztály:

nyersterménynagykereskedők
Szeged, Petőti Sándor-sugárut 12. Fiók: Valéria-tér 2.

Szines gummilabda. Óriási piroslabda. Szines fatrombita. Kiugró Jancsi Faépitő kocka. Kőépitő kocka, to
féle képeskönyv. Kerekes faló. Nickel fatrombita. Hajas
baba. Gummi baba. Celluloid csörgő. Nickel csörgő
csontnyéllel. Ólomkatona dobozban. Kerekes fa-automobil. Kis bárány. Massé ló. Massé kutya. Gyermek
sétabot. Gyermek evőeszköz. Celluloid trombita. Bádog
autó. Hajó. Kis kocsi Kis szita. Katonacsákó. Katonasapka. Képeskönyvek. Turulütő stb., stb.

CUKOR,

15.000 koronás osztály:

k!n?ettei rendkívül olcsó árakon

Dob ütővel. Kard. Edény felszerelés. Katonasapka.
Massé ló. M' zg > hattyú. Gummi baba. Gummi állatok.
Arany ágy. Nagy bárány. Gummi bohóc. Kis kocsi lóval. Képes ovodatáska. Kelj fel Jancsi. Festett húsvágódeszka kalapáccsal. Nickel furu ya. Hajas magyarbaba
felöltözve. Csipegő baba. 5 drb zománcozott homokjáték dobozban. Kö építőkocka. Fa építőkocka. Gyermek ostor. Kis sparherdt, Képes könyv stb., stb.

a Magyar Köztisztviselők

Ingatlan i
Fö.dbinokot, hazat, lakást,
pénzkölcsönt közvetít Fun- >
dus ingatlaniroda, Klauzál tér 7. szám.
9

Ipari m n n k a i

Magántisztviselő,

perfekt könyveld, mérlegképes, az összts
irodai munkálatokban nagy jártassággal,
magáncégnél, gyári vállalatnál, vagy banknál
állást keres. Félnapi munkát és órakönyvelést
is vállal, mérlegeket készit, könyveket felfektet.

Elvállalnám csere^kalyhak
tisztítását, átrakását jutányos árak mellett. Kovács, - Megkeresést „Aranymérleg" jeligére kér.
Szentháromság-u. 49
3J
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Részletfii etésre szállitok
kárpitosmunkát. — Balogh íj
káipüos, Kossuth Lajos- í
Tisztelettel értesítem mélyen
sugárut 6.
23 ^
Legjobb olcsó nöi, férfi, }
tisztelt v e v ő i m e t , hogy
gyeimekcipök
kaphatók '
Károlyi-utca 4. Cipőház. 2 |

Karácsonyi és újévi ajándékok legolcsóbban. Kreiner ékszerésznél Tisza
Lajos-körut f>7.
-15
Tfizita, szén legolcsóbb
Kelemen fatelepen, Boldogasszony-sugárut 58. Telefon 13-59.
6
Prágai sonka, t-a, virstli,
déligyümölcs legnagyobb
Ismeretség:
válaiztékban kapható SzéFianciaul tanuló egyetemi
chanvi-Büffében.
-1
hallgató keresi franciául
Legolcsóbb tOzita, hasabos
beszélő kolléga, úriember,
és aprított, házhoz szálv. urileény ismeretségét
lítva is Ifj. Zsemberi
társalgási
gyakorlottság
tűzifa üzleteiben. Telefon
megszerzése céljából. Le15- 24. — Boldogasszonyveleket „Szorgalom' jelisugárut 40.
-10 gére kérek.
Vaczy Mariska uj üzlethelyiségében
karácsonyi
Különfé ék:
árbaa árusít férfi és női
harisnyákat. Fejelés a leg.Newyork* vagyonertékeolcsóbb és legjobb. Vidrasitő, Dugonics tér 12, Na pló
utca^
»1
ház. Magánvagyonok: hálók, ebédlők, egyes bútorKitünö miskolci juhturó,
darabok, szőnyegek, ruháImperial táró, Imperial
zatok, disz és műtárgyak,
krém, Imperial csemegesajt
legolcsóbban Gltlck cse- egyszóval mindennemű inmeeefizle'ben kapható' -3 góságok legjobb értékesítő
Mér, kilünó
minőségű, es a legolcsóbb beszerzési
helye. A beadott tárgyak
kapható Kálvária-utca 31.
bor, legjobb asztali és véielkényszer nélkül megtekinthetők. Keresünk vitpecsenyeborok. Különösen
rint, íróasztalt, hintaszéket,
ajánlom 1923. évi teljesen
pianinót, szekrényeket, aszédes (asBzu) rizlinget, burtalokat, szőnyegeket, ezüst
gundi vfrös bort, halakat,
és alpacka evőeszközöket,
sajtokat, csokoládét, déli
gramofonokat, szőrmebungyümölcsöt, likőröket, pá*' dákat, arany tárcát, műlinkákat, diőt, mustot, mé- tárgyakat, könyveket, sezzet, teasüteményeket. Dan- lont stb.
-2
ner Mihály, Széchenyitér.
5
Engel zongoraraktára TaVarrógépek legjobb, leg- karéktár utca 8, II emelet.
Hangolást, javítást jutáolcsóbb bevásáilási fornyosan végzek.
7
rása G.jlUniann varrógépraktárában, Tisza LajosKét sifton, Íróasztal, márköru.,arlezikullal szemben
vány mosdó tükörrel, csipke
függönyfikeladók. PárisiPergetett akácmézet, diót,
körut 38.
-2
mákot, lisztet, rizseket,
cukort, cukorkát és fűszeUj, iiosszu télikabát jutáreket olcsón ad az ünnenyosán eladő. Petőfi-utca
pekre Fodor I. cég Mérey6, II. e. 9.
:
utca 6/c, (uj adóhivatallal "Fiié függönyök, teritök, í
szemben).
-2 esipkék és egyéb disz kézi- ,
Karacsonyi kirakatom fimunlák karácsonyi okasz- j
gyelmébe ajánlom. Szántó
szióban kiárusitta'nak. LaJózsef zománcháza, hatókosnénál, Petőfi-utca 6. :
sági huscsarnok mellett. 7
II. emelet
- f
Legszebb peksutetneny, jó- KiiUno uiesterhegedü telízű kenyér kizárólagjíirály
jes felszereléssel másfélsütődéjében kapható, Tisza
millióért eladó. Szabóné, |
Lajos-körut.
-3
Kálmán-utca 12.
-2 !

évek óta fennálló cégem

iránt kedves vevőim hozzám való bizalma
oly nagy mértékben nyilvánult meg, hogy üzletem megnagyobbítása vált szükségessé
Előzékenységem jeléül felhívom kedves
vevőim szives figyelmét

Óriási méretű
rendkivü I olcsó
karácsonyi vásár
feltűnő olcsó árakon a következő cikkek,
úgymint:
24T
Gerbeaud bonbon fél kg. csokoládés 115 000
,
* vegyes
105.000
Lukács bonbon „ „ csokoládés 95 000
„ » vegyes
1.85.000
K' estlin dessert bonbon legfinomabb
fél kg.
110000
Továbbá különféle gyártmányú dessert bonbonajándék doboz fél kg. 68.000-tól
Frsncía datolya kilója
76 000
Kalifa
„
„
56000
1 doboz francia dalolya
38.000-től
Malaga szőlő kilója
130 000
Mandarin narancs klója
34 000
Narancs különféle djrabja
2500-tól
Aszalt szilva kilója
26 000
Szen jános kenyér kilója
14.C00
Mogyoróbél kilója
76.000
Dióbél
,
60 000
Mazsola szőő
76 000
Híjas mogyoró
50.000

G a r a i Emifl

Kelemen-ntca 5.

. f

Katonacsákó. Gummicörgő. Ólomvadászat. Csörgő.
Kerepelő. Fatrombita. Nickeltrombita. Massékatona. 1
karton edény. Kisvasaló. Kenyérkosát. Száz'átó. Gyermekóra lánccal. Kisreszelő. Cummilabda. Bőrlabda. Fadominó dobozban. Kisbárány. Játékbölcső stb., stb.
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Hatvan mázsa búzát vagy
vásárhelyi lisztek, saját töltésű kitűnő borok, déligyüannak az árát keresem
mölcsök, fiiszer- és gyarmatárucikkek az ünnepekre
kölcsön egy évre magas
kamat mellett, ktsebb részletekben is elfogadom. — J
.Ingatlan fedezet* jeligére
a kiadóba.
1j
Húszmillió, kisebb részFogyasztási, Termeifi és Értékesitfi Szivetkezete
letben is, mérsékelt heti
üzleteiben szerezhetők be.
245
hamatra, teljes biztosítékTelefon: 5-65.
kal kiadaiik. Megbeszélés
üzleteinkben bárki vásárolhat 1
ebéd után Kossuth-utca : Mindent házhoz szállítunk.
21. emelet.
-j
Pénzkölcsönt adok ingat- i
lan, vagv egyéb fedezetre, {
Mézer, Bástya-utca, Kultur- ;
palotár.ál.
2 [

5.000 koronás osztály:

i

20.000 koronás osztály:
Játék puska. Asztalos játékok kartonon. Kosárfonó
játék. Tombola já ék. Faedény dobozban. Nagy magyar
baba. Festett tengeri hajó fából. Kitűnően működő
kávéddráló. Kis ágyu. Húzós harmonika. Gyúródeszka
felszereléssel. Celluloid csörgő. Nagy kard. Mozaik
játék. Kézimunka játék. Kombinet játék. Kihúzható faágy. Celluloid trombita. Nickel trombita. Társas Játékok. Képes könyvek stb., stb.

Baba osztály:
Alvó francia baba . . . .
Törhetetlen baba dobozban
Óriási magyar baba hajjal .
Öltözött francia baba. . .

3o
3o
36
4o

ezer.
ezer.
ezer.
ezer.

Ezenkívül babák minden elképzelhető nagyságban és minőségben szenzációsan olcsó árban
kaphatók.
Könyvek
Társasjátékok
Babakocsik

5.ooo koronától
lo.ooo koronától
80.000 koronától
kezdve kaphatók.

Külön osztályok :
j
Vasutafcban, gőzgépekben, mozi-apparátusokban, haj| tányokban, gyermek biciklikben stb., stb.

j Óriás! választék karácsonyfa díszekben!
12oo korona
4oo korona
25oo koronától

1 csomag angyalhaj
1 darab csillagszóró
Karácsonyfa díszek
kezdve.

Eladás nagyban és kicsinyben!
Saját játékárugyár
Mielőtt játékot vásárol, saját érdekében okvetlenül tekintse meg szenzációs kiállításunkat
és kirakatainkat.

Nagyon olcsó bérpalotákat
csak51 Demkónál ffr-nBíSS

Házilag olvasztott
legjobb minőségű, garantált tiszta

D I S Z N Ó Z S Í R kilónként
FRISS PEJ LÁB „

. K 38 O O O
. K 20.000

Job és Loránd

Óriási karácsonyi
és újévi vásár .«

j vaskereskedésében (Valéí ria-tér). Minden vásárlás1
hoz egy naptár ingyen.

