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Szilveszteri mérleg.
Utolsó vezércikkünket irjuk az alkonyára
hajló esztendfiben. Mielőtt lezárnók a fekete
óIombetQknek végtelen sorá', amelyekkel egy
esztendőn keresztül megnépesitettük lapunk
hasábjait, seregszemlét akarunk tartani az 1924.
esztendő vágyai, reménykedései, eseményei,
eredményei, csalódásai és kilátásai fe'ett, melyeket örökül hagy maga után az utána következőre.
Amint visszatekintünk az elmúlt tizenkét
hónapra, nehéz politikai és gazdasági válságok
emlékei gomolyognak az idő végtelenségébe
merült napok *ödfelhőjébtn. Pénzügyi és gazdasági összeomlásnak a tünetei, azután reménykedések, szanálási akció, utána üzlettelenség,
gyenge termés, de ezzel szemben stabilizálódás
a pénzpiacon és néha-néha a normális állapotokra való visszatérés reményének a felcsillanása. A politikában a sötét reakciónak tünetei,
pörök, amelyek rávilágítottak egy levitézlőben
levő rendszernek erkölcsi züllöttségére, a másik
oldalon pedig a lelkeknek tisztulása és a felfogásoknak kétségtelen eltolódása a demokratikus
elvek és tisztább törekvések irányában.
Az esztendő, ha szabad magunkat ugy kifejeznünk, a szanálásnak a jegyében állott.
Mindnyájan emlékezhetünk, hogy milyen izgatott
érdeklődés kisérte a kormánynak a magyar
ügyek rendezésére vonatkozó külfö dl tárgyalásait és milyen fellélekzéssel fogadta mindenki
a hirt, hogy a nehéz és válságos három első
hónap ut&n a nepoíörctadg mcgtiiHqLjuc ctOzetes
hozzájárulást a szanálási akcióhoz és Ígéretet
tett a nemzetközi kölcsönnek a folyósítására.
Formailag az 1924. évi IV. törvénycikk és a
jegybank felállításáról szóló törvény volt a
szanálási akciónak első dokumentum*, a gyakorlatban pedig Smith főbiztosnak junius 17-én
publikáli jelentése volt az uj gazdasági érának
első beszámolója. Ma, félesztendővel ez izgalmts
és féive reménykedő napok után, már némileg
eredményekről is beszélhetünk, illetve mérleget
is állapithatunk fel a nyereségekről és veszteségekről.
Kétségtelen, hogy a szanálási akciónak mindjárt a kezdet pillanatában voltak súlyos tehertételei és az egyesek szempontjából húsba és
vérbe vágó szépséghibái. A magyar közgazdasági élet joggal nehezményezhette, hogy a
segitség, melyet Magyarország a külföldtől
kapott, megkésve jött és feltételei terhesebben
voltak megállapítva, mint Ausztriában. Rámutathatott arra is, hogy a szanálási tervezet
abszolút igazságtalanságokat tartalmaz, mikor
a mezőgazdaságot, mely mindenét aranyértékben
tudla átmenteni az uj időkbe, sokkal kevésbé
terheli meg, mint az értelmiséget, ipart és
kereskedelmet. Ma már következményeiben is
láthatjuk ennek a rendszernek egészségtelen és
szociális szempontból veszedelmes voltát. A
túlságosan meg'erbelt ipar és kereskedelem a
reá rótt terheket nem birja elviselni, az egyenes
adók távolról sem folynak be olyan mértékben,
mint az előirányzatok kontemplálták, ezzel
szemben aionban óriási emelkedés mutatkozik
a fogyasztási sdóknál, vámoknál és forgalmi
adóknál, szóval azoknál az adónemeknél, melyek
a teherviselési képességre való tekintet nélkül
mindenkire egyformán nehezednek. Szinte a
megfordított szociálpolitika az, amit a magyar
kormány az ország háztartásának helyrebillentése
érdekében produkált.
Ezzel szemben melyek az eredmények? Az
első eredmény mindenesetre az, hogy a számvetés és felelősség nélküli gazdálkodás a vége
felé közeledik. Nem mondjuk ugyan, hogy már
teljesen megszűnt, de mindenesetre szűkebb
koilátok közé siorult. Ezt ugyan nem valamely
parlamentáris felelősségérzetnek a felébredése
idézte elö, mert attól ugyan még mindig vigan

lehetne a legkülönbözőbb kurzuspolitikai alakulásokat közpénzen nagyra nevelni, hanem egyszerűen az a körülmény, hogy a kormány tartozik elszámolni a népszövetség magyarországi
főbiztosának. Szomorúan kell leszögeznünk, de
való, hogy tiz esztendő óta Smith főbiztos juniusban közzételt jelentése volt az első többékevésbé hiteles okmány, amely betekintést engedett az állami háztartásnak nagyon is megszaporodott rejtelmeibe. Teljes világosságot még
ezek a jelentések sem hoztak ugyan, hiszen a
főbiztos maga panaszkodott miatta, hogy nem
tud hieles adatokat kapni az állami alkalmazottak létszámáról és nem tudja megállapítani
az állami adminisztrációnak a költségeit. Mégis
a fontos az, hogy egyáltalán vannak már elszámolások és az ellenőri és nélküli, egyszerűen
bankópréssel fedezett költekezésnek a rendszere
megszűnt.
Felfogásunk szerint a szanálásnak ez a része
volt az, amit a közvélemény a legerősebben
honorált. Mikor a szanálás megkezdődött, annak a meggyőződésünknek adtnnk kifejezést,
hogy bármily kicsiny legyen a rende'kezésünkre
bocsájtott kolföldi kölcsön és bármily terhesek
legyenek talpraállitásunknak a feltételei, érvényesülni fognak a gazdasági életnek a lélektani
momenlamai és ezek fogják a növekvő biztonságérzetnek az alapjait lerakni. Nem a kormány
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jóvoltából, hanem mondhatnók, egyenesen a
kormány cselekedetei ellenére, ez a jóslásunk
valóra vált. A magyar koronának a romlása és
a korona romlására alapított speku'áció megszűnt, magyar pénzben ismét lehet számolni
és akinek ma egy bizonyos pénzösszeg van a
zsebében, annak nem kell rettegni attól, hogy
vásárló értékben pénzének holnap csak a roncsai maradnak meg neki. Ez a szanálásnak eddig a legnagyobb eredménye.
Állapítsuk meg: gazdasági szempontból az
esztendő nagyon válságos volt. Kevesebb munkaalkalma talán sohasem volt az iparnak és
nagyobb pangás sohasem uralkodott a kereskedelemben. Tegyük hozzá: politikailag ez az
egész ország vigasztalanabb képet sohasem mutatott, mint az ide-oda kacsintgató és jogrendet hirdető kipokritizmusnak az idejében. Szögezzük le: szociális tekintetben sohasem volt
kevesebb örömre okunk, mint a fokozódó munkanélküliségnek és az önsegély megvonásának
ebben a korában. De az emberi lélekben élő
és jogait követelő optimizmussal hihetjük, hogy
ami volt és ami van, múlófélben van és nem
a kedvezőtlen, hanem kedvező jelenségek lesznek azok, amelyek állandósulni fognak. Bizonyára igy lesz, ha mindazok, akik a javulást
szeretnék, azt akarni is merik és amit akarnak,
meg is merik valósítani.

Az ellenzéki blokk az általános titkos választójog biztosításáig
nem vesz részt a nemzetgyűlés munkájában.
(Budapesti tudósítónk tetefonjetentise.) A kor- > tudósítónk Vázsonyi Vilmoshoz is kérdést intémány nagyon fél attól, hogy a csonkaparla- | zett Vázsonyi azt felelte, hogy még véletlenül
mentben kell letárgyalnia a költségvetés vitáját, sem igaz az, hogy az ellenzéki blokk tagjai
> Bethlen gróf éppen ezért már nem tartja oly j között nézeteltérés merült volna fel. Hosszasan
>mereven a választójogi kérdésben elfoglalt á lás- \ nem akarok nyilatkozni, mert arra a jelen kérpontját. E tekintetben a kormány és a párton- j désben én most nem vagyok feljogosítva. Röbelüllek ellentétben vann' k, mert a párt intran- ; viden azonban kijelentem, bogy a kormány egyzigers tagjai és Bud János ragaszkodnak a \ szersmindenkorra lemondhat arról, hogy az ellenköltségvetés sürgős letárgyalásához.
zék között nézeteltérést szítson. Nem hagyj
A kormánypárt félhivatalos lapjának azzal a hatom még szó nélkül azt a komikus helyzetet
< híresztelésével kapcsolatban, hogy az eflenséki sem, hogy Bethlenék mennyire félnek a titkos
passzivitás kérdésében az ellenzék kebelében választásoktól. Hogy mi ebben a komikum ?
j ellentétek merültek volna tel, kormánypárti ol- Az, hogy ők fennen hangoztatják, bogy az
; dalról a Szeged budapesti tudósítója azt a fel- övéké as egész ország, az egész ország vávilágosítást kapta, hogy a kormányban a je- lasztó polgárainak bizalma feléjük irányul. De
lia ez igaz, akkor nem kell félni a titkosság'fn eseményeknek természetszerű lebonyolódá
iát várják. A legközelebb letárgyalásra kerülő 1 'ól, söt reményűk lebet arr», hogy as ellenzék
javaslatok, ugyanis a vidéki törvényhatósági f
bitorolt mandátumokat egytől-egyig ök
választások, az országos választói jog, a fő- \ fogiák megkapni.
rendiúáz reformja és a kormányzói állás idő- - Peidl Gyula igy nyilatkozott tudósítónknak:
tartamának meghatározási. Ezek mind olyan ;
— Arra a híresztelésre, mely szerint a passzijavatlalok, amelyekről a kormány feltétlen bi- f vitás kérdésében a blokk tagjai között ellenzik abban, hogy az ellenzék részt akar venni a : tóték vannak, csak eit a német mondást idélárgyalásokcn és fel fogja adni passzivitását. \ zem: „Kutya ennek a gondolatnak
apja!
Kormánypárti
oldalon
széthúzást
látnak
abban,
A kormány félhivatalosának híresztelésével
kapcsolatban a Szeged budapesti tudósítója hogy plenáris ülésünket elhalasztottuk. Pedig
kérdést intézett Propper Sándorhoz, aki a kö- ez éppen ellenkezőkép van. A blokk tagjainak
nagyrésze ugyanis tudvalevően vidéken tartózvetkezőket mondotta:
kodik és a mi intencióink az, hogy a
— Az írták egyes lapok, hogy a tegnapi el- plenáris ülésünkön minden tagunk ott legyen.
lenzéki éttíkezle'en az én szélsőséges állásfog
Ax elhalasztás tebát
nemhogy széthúzás,
lalásom miatt nem hoztak döntést. Erre én csak hsnem még inkább megerősítése annak a szoazt válaszolhatom, hogy az értekezleten nem is f r o s együttműködésnek, amelyben sz általános.
voltam jelen, minthogy nem is lehettem, mert ti kos választójogért küzdünk. Arról szó sincs
én nem vagyok tagja az intéző bizottságnak. nem /s lehet, hogy passzivitásunkat
feladjuk
Sem én, sem pedig az ellenzéki blokk egyik mindaddig, amig az általános, titkos választótagja sem volt soha szélsőséges. Az ellenzik \ j0g „ , „ « meg és ameddig ez nincs meg, addig
minden tekintetben a legegységesebb és az is j beke sem lesz. A kormánynak mi felülni nem
marad
«
• fogunk, aki pedig felül, az menjen a maga
A félhivatalos kőkeményével kapcsolatban J utján, mi is megyünk a magunkén.

Scitovszky házelnök január 7-ére pártközi konferenciát hiv egybe.
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Buda- \elnöki méltóságának pártfeletti jogát. Fel akarja
pesti tudósítónknak reábízható helyről nyer; ! hívni az ellenzéket, bogy kívánságait terjessze elő,
értesülése szerint a nemzetgyűlés elnöke január | amire aztán Bethlen azonnal válaszolna. Az
hetedikére páttfcöji konferenciái hív össze, ame- ' ellenzék furcsának találja a Ház elnöki méltólyen Bethlen gróf is megjelenne. Scitovszky ez- ság pártfölötii jogának ilyeténképen való megzel az összehívással meg akarja őrizni ház- ; óvását, mert véleménye szerint ezt Scitovszky
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már nagyon is eljátszotta akkor, amikor az
ellenzéket a Házból kivezették. Különben ez elé
a békeakció elé nem nagy reménységgel néinek.
Apponyi szerint a többségnek kell
kezdeményezni «z egyezséget.

Munkatársunk kérdést intézett a passzivitás
ügyében Apponyi Albert grófho;, aki a következőkép válaszolt:
— Mindenesetre azt mondom, hogy a többségnek dolga a kezdeményezés, ha ezt a kezdeményezést megtelte és ez neu járt sikerrel, akIMMMMMÍMMÍM^^

1924 december 21.

kor is legalább annyi történt, hogy a felelőssé- Józsefet és az egyik fiatalkorú legényt háromget elhárította magáról, a felelősség tekinteté- három havi fogházra, a másik fiatalkorút egy évr
ben fedette magát. Részemről a dologba nem fogházra itélte.
Mindhárom vádlott felebbezett az itélet ellen,
avatkozom, hiszen nincs értelme, hogy az ember az ujját a< ajtó és a küszöb kozé tegye. Alexi pedig ismételten hangoztatta:
— Nem vagyok bűnös. Fiamat védtem a bottal.
Minek menjek két malomkő közé, amikor azzal
Ez az ügy kedden délelőtt került a szegedi
nem is használnék.
ítélőtábla Orosz-tanácsa elé, ahol dr. Lugosi Döme,
Végül kijelentette Apponyi Albert gróf, hojy dr. Márton József és dr. Faj ka Lajos ügyvédek
a költségvetési vitában résztvesz A nyilatkj- . védőbeszédei után a tábla fölmentette Alexi Jó.! zatból kitűnik, h >gy Apponyi Albert gróf nem zsefet, mig az elsőrendű fiatalkorú egy évi bün! közveti ett az ellenzék és a kormánypárt közöl tetését helybenhagyta, a másodrendű fiatalkorú
és nem is kiván tovább foglalkozni az üggyel. vádlott három havi büntetését pedig egy évre
emelte fel. Az itélet végrehajtását azonban három
• évi próbaidőre felfüggesztette.

A tanítóság nyolc osztályú elemi isholát követel.
Budapest, december 30. Tizenhatezer magyar
tanitó küldte el képviselőit Budapestre, hogy a
Tanitó Egyesületek Szövetségének országos gyűlésén a népoktatás és a tanítóság helyzetével kapcsolatos kérdéseket megvitassák. A két napig tartó
tanácskozásokat Rákos István elnök vezette.
Az országos gyűlés tanácskozásainak súlypontja
a népoktatásnak, az iskolántuli népművelés korszerű kiépítésének, a tanítóképzés reformjának, a
tanítóság tisztviselői sérelmeinek, kulturális és gazdasági helyzetének kérdése volt. A gyűlés hangsúlyozottan kifejezést adott véleményének, hogy

a nyolc osztályú népiskola és az azt követő 21
éves korig kötelező iskolántuli oktatás, népmüvelés kiépítése a legsürgősebb és a legkorszerűbb
kulturprobléma.

Megváltoztatta az országos gyűlés a szövetség
szervezetét is, amennyiben alapszabálymódositás

keretében elnöki tanácsot

létesített, amely mint

permanens bizottság felhatalmazást nyert, hogy a
tanítóegyesületek javaslatait, óhajtásait és kívánalmait részletesen kidolgozva a vallás- és közoktatásügyi miniszter elé terjessze. Az országos gyűlés
a tisztújítás során a régi vezetőséget ujabb három
évre megválasztotta.
Itt említjük meg, hogy elkészült az uj nép- és
tanyai iskolák létesítéséről szóló törvénytervezet.
A terjedelmes tervezetet a szakférfiak már beható
tanulmányozás alá vették. A kultuszminiszter javaslatát valószínűen még januárban fogja a nemzetgyűlés elé terjeszteni. A kultuszminiszternek az
az óhaja, hogy a népiskolák szaporításáról szóló
törvényt minél előbb törvényerőre emelhesse és
ezután ismét visszahelyezhessék az elbocsátott
tanítókat az újonnan létesített állásokba.

Az i p a r t e s t ü l e t r e f o r m j a .
Budapest, december 30. A Magyar Távirati Iroda
jelenti: A „kézműves kamara" felállítása ügyében
folytatott mozgalom, mint ismeretes, ez év november havában a kereskedelemügyi minisztériumban
összeült ankéton folytatódott, ahol az elvi szempontok tisztázása után az ankét tagjai örömmel
vették tudomásul Walkó Lajos kereskedelemügyi
miniszternek azt a kijelentését, hogy egy tizes tagu
bizottságot küld ki a részletes tárgyalások lefolytatására.
A bizottság most meg is alakult. ElnCkké dr.
Buday László h. államtitkárt és következő tagokat
nevezte ki a kereskedelemügyi miniszter:
Büttner
Jánost, a budapesti kereskedelmi és iparkamara
elnökét, Pálfy Dánielt, az Ipartestületek Országos
Szövetségének elnökét, Szávay Gyulát, a magyar
kamarák országos irodaigazgatóját, Soltész Adolfot, •

az Országos Iparegyesület igazgatóját,
Farkas
Eleket, a Baross-Szövetség igazgatóját, Müller
Antalt, a Keresztény Iparosok Országos Szövetségének főtitkárát.
A miniszter megbízó levelében tisztázza a bizottság munkafeladatát: „A mai ipari reformok
szükségessé tették egy országos szerv megalkotását". A bizottság feladatává teszi az
ipartestület

reformjának kidolgozását. Erre vonatkozólag tájékoztatásul megjegyzi a miniszter,

hogy az orszá-

Az ántánt jegyzéke Németországhoz
a kölni zóna ügyében.
Páris, december 30. Mint a Times közli,
annak a jegyzéknek a szövege, amelyet a nagykövetek értekezlete a kö ni zóna megszállása
tárgyában a német kormányhoz intézett, elkészült. A szöveget Anglia, Franciaország, Belgium, Olaszország és Japán kormányai elé
terjesz ik felülvizsgálás végeit. A jövő szerdán
a nagykövetek értekezlete összeül és megállapítja a jegyzék végleges szövegét.

Oroszország, Kina és Japán szövetsége
Peking, december 30. A Daily Mail tudósítója
jelenti lapjának: Az orosz-japán megbeszélések
újra való megnyitását itteni diplomáciai körökben ugy itél k meg, hogy az bevezetője a két
ország közli viszony megalapozásának, japán
hamarosan el fogja ismerni a szovjetet és ezt
köve ően Oroszország, Kina és Japán szövetséget fognak kötni egymással. E szövetség
céja az lesz, hogy együttesen uralkodjanak a
távol Keleten és csökken sék a kívülről jövő
idegen befolyást.
•MMMMMMMMM¥tMMÍVMMMMÍMMfl

Esküdt Lajos zsarolási bünpörét
a jövő hónapban tárgyalják.

Budapest, december 30. Esküdt Lajos és társainak nagy patamapöré', mint ismeretes, a
büntetőtörvénysréken néhány héttel ezelőlt tárgyalta Töreky üíza másodelnök tanacsa. Ettől
a bünpertől függetlenül, de belőle kifolyóan,
küldött bizottság újév után csakhamar megkezdi
zsarolás cimén is bűnvádi eljárás indult már
munkáját.
régebben Esküdt ellen. Amikor még ugyanis a
MWMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMBft
| nagy megvesztegetési bünpör vizsgál) ti stádiumban volt, Esküdt bizalmasai utján üzenetet
küldött ÍZ időközben e hunyt nagyatádi Szabó
földmivelésügyi miniszternek, hogy hajlandó
minden úgynevezett kompromittáló ada ot elhallgatni a panamapörben, ha neki ennek fejéA szegcdi törvényszék érdekes ítélete egy kehes ló ügyében.
ben száezer dollárt ad és kieszközli Amerikába
majd a törvényszék hosszas tanácskozás után kihir'
Szeged, december 30. (Saját tudósítónktól.) Igen érvaló utazását. Később igényét ötvenezer dollárra
dette érdekes és mindenképen figyelemreméltó ítéletét.
dekes Ítéletet hozott kedden délelőtt a szegedi törmérsékelte, sőt, mikor látta, h ;gy ez sem megy,
A törvényszék fölmentette a vádlottat a közokiratvényszék Pókay-tanácsa. amely méltán keltett feltűnést
hamisítás vádja alól, Battyánszky Sándor beismerése akkor már megelégedett volna húszezer dola jogászi körök előtt. Az ügyészség közokirathamisiellenére is. Az itélet indokolása kimondja, hogy a ló
tással vádolta meg Battyanszky
Sándor nagybánlárral is. Nagyatádi azonban szóba sem állt
elsősorban nem került eladásra, másodsorban pedig
hegyesi földművest, amit az ügyészség szerint azáltal
Esküdt küldönceivel, hanem az egész ügyről
a
ló
korát
különben
sem
a
járlatlevélből
szokta
megkövetett el, hogy lova járlutlevelének adatait hamisíjelentést
tett a miniszterelnöknek,
állapítani
a
vevő,
hanem,
aki
csak
egy
kicsit
ért
a
totta meg. Battyánszky lova ugyanis tizenkét és fél
lovakhoz, az megnézi föltétlenül — a lo fogait. A fo- j
Esküdt Lqjos ellen zsarolás cimén bűnvádi
éves volt, mig ő a járlatlevélbe tiz és fél évet
gakból pedig föltétlenül kitűnt volna, hogy a ló tizenirt bele. A keddi főtárgyalás csupán néhány peicig
eljárás indult. A bünpörbsn még október kökét és fél éves.
tartott.
zepén megvolt a főtárgyalás, akkor azonban
Az ügyész természetesen kötelességszerűen megBattyinszky Sándor — öreg tót paraszt — egyedül
Boronkay ügyész indítványára a fötárgyalási
felebbezte
a
fölmentő
ítéletet,
amelyből
ismét
kitűnt,
jelent meg a biróság előtt. Tört magyarsággal adta
hogy a szegedi törvényszék Pókay-tanácsa nem a tör- elnapolták Esküdt elmebeli állapotának megelő, hogy volt egy kehes lova.
vény rideg betűi szerint hozza meg Ítéletét, hanem az
vizsgálása végeit. Az orvosszakértők megállapí— Nem szerettem én ezt az öreg lovat, mondotta.
igazságos biró eszméit tartja szem előtt akkor, amikor
tották, hogy Esküdt teljesen beszámítható, noha
Azt gondoltam, hogy majd eladom valakinek. Aztán
az ügy körülményeit
is vizsgálja a törvény szerinti
bizonyos mértékig a degeneráltságot konstatálmegtörtént a dolog.
itélet megkonstruálásánál. Nehéz is lett volna ebben
az ügyben a büntetőtörvénykönyv rideg és nem minták nála.
— Hát hogyan tőrtént a dolog, kérdezte Pókay
dig a körülményekhez formálható betűi szerint ítéletet
elnök.
Töreky Géza kúriai biró, a büntetőtörvényhozni, amikor a rideg betűk a közokirathamisitásra
— Hát csak megtörtént. Egyszerre tiz és fél éves
két évtől öt évig terjedhető börtönt írnak elő. Egy
szik másodelnöke január végén tárgyalja Eslett a lovam. Hót csak megtörtént . . .
kehes ló miatt legenyhébben is két évi börtönt kelleit ; küdt zsarolási bünpörét, amelyben tanuként ki— Aztán eladta-azt a keties lovat?
í volna kiszabni. Dehát a törvényszék tudja, hogy a ló
— Nem vette meg senki 1 Ugy vélekszem, részeg is
hallgatják msjd Bethlen István gróf miniszter• fogairól állapítják meg az éveket és nem a járlatvoltam akkor.
j
elnököt,
több minisztert és más előkelő közlevélből . . .
Dr. Papp Sándor ügyész megtartotta vádbeszédét,
funkcionáriusokat.
gos szerv elnevezésében a „kamara" jelzés nem
foglal helyet, továbbá, hogy annak fenntartása
céljából közszolgáltatások nem vehetők kombinációba s igy magától értetődik, hogy az állam ezen
szerv fenntartását nem vállalhatja magára. A ki-

„Nem a járlatlevélből,
hanem a ló fogaiból állapítják meg a ló életkorát/

Fölmentették Alexi Józsefet az emberölés vádja alól,
aki botjával fiát akarta megvédeni.
Szeged,

december 30. (Saját

tudósítónktól.)

Augusztus végén tárgyalták a szegedi törvényszéken azt a szándékos emberölési bünügyet, amely
egy felsőtanyai vasár ap éjszakai bál után keletkezett. Menyhárt József vendéglőjében ugyanis
nagy vigalom volt, amelyen megjelentek az összes
felsőtanyai legények és lányok. Förgeteg János
egy szőke lánnyal táncolt és egy tizenhat éves
legény el akarta kérni a szőke szépséget. Förgeteg
eklcor felütötte a legény állát és igy kiáltott rá:

— Taknyos, nem mégy el innem!

leszámoljanak. Dulakodás kezdődött, majd a bicskák is előkerültek. A dulakodás zajára érkezett a
helyszínére Alexi József pályaőr, akinek fia is
a verekedők között állott. Alexi ekkor botjával
próbálta széjjel választani a legényeket, nehogy
fiának baja essék. Néhány perc múlva összeesett
Förgeteg József. A legények az éjszakában hazakisérték a szőke szépséget. Másnap hajnalban a

járókelők holtan találták Förgeteget.
Az ügyészség szándékos emberöléssel vádolta

meg Alexitésakét fiatal legényt. A törvényszék dr.
elnökletével halált okozó testisértés
hajnali
két
órakor
uajiiau
IH.I
ÜIUIWI néhány
tiwuuiaj fiatal
"U.UI . Kiss
....... Balázs
.
—
legény megvárta a kocsma előtt Förgeteget, hogy I miatt mondotta ki bűnösöknek a vádl jttakat. Alexi
A bál
n
u u i után,
uiaii,

Nöi kalaptanfolyamot nyitok
urileánjrok is asszonyok részére háromhónapos tanidóre
K L E I N M A R I S K A K Ö I . C S F . Y - U . 7 Prófétával szembt
Legszebb,

legolcsóbb

újévi ajándékok,
órák, ékszerek, ridikülök, cigarettaszelencék, fali és ébresztőórák, g r a m o f o n , lemez, öngyújtó, zseblámpa stb. nagy választékban kaphatók:

T Ó T H

órásnál, Kölcsey-utca 7. sz.

Tört aranv, ezüst beváltás.

787

Nagy javítóműhely.

Külföldi u t j a u t á n
f e b r u á r e l e j é n S z e g e d r e Jön
Szeged, december 30. (Saját

3

SZEOED

1924 december 25.

tudósítónktól.)

Emlékezetes még az a nagyjelentőségű beszámológyülés, amelyet november végén tartottak
meg a szorongásig megtelt Széchenyi Moziban és
amelyen Peidl Gyula beszámolója kapcsán zászlót bontott az azóta a legjelentősebb működést
kifejtő Demokratikus Szövetség. Peidl Gyula a
beszámológyülés után sorra járta az egyes szegedi intézményeket, majd hosszabb időt töltött
választói körében. A fogadtatás, a fokozott ünneplés oly meleg volt mindenütt, hogy a második
választókerület nemzetgyűlési képviselője kijelentette, hogy a legközelebbi jövőben gyakrabban
fog Szegedre jönni és bármennyire el van halmozva munkával, néhány órát mindenképen fog
szakítani arra, hogy lelátogasson szegedi választóihoz.
A Szeged
munkatársának
értesülése szerint
Peidl Gyula az ellenzék passzivitása ellenére most
még fokozottabban el van halmozva munkával,
részint mint a baloldali ellenzék egyik vezére, részint pedig mint különböző munkásjóléti intézmé-

Gyula.

cionale különböző kérdésein kivül, mint szokásos,
most is meg jogják tárgyalni Európa összes országai munkásainak mai helyzetét, valamint tárgyalni fognak az általános munkanélküliség egyre
aggasztóbb fokozódásának megszüntetéséről is.
Körülbelül egy hétig fognak elhúzódni a végrehajtó bizottság ülései, amelyek után Peidl Gyula !
— értesülésünk szerint — hosszabb külföldi útra

megy. Valószínűleg néhány napot Párisban is
tölt, ahol előreláthatólag nagyjelentőségű tanács- i
kozásokat fog lefolytatni a francia baloldali kor- i
mány exponenseivel.
!
Peidl külföldi utja elé nagy várakozással néz az
egész magyar politikai élet, annak ellenére, hogy ;
most nem megy olyan megbízatásokkal a francia !
kormányzati faktorok elé, mint hónapok előtt, amikor az angol kormány fejével, Macdonalddal tárgyalt különböző érdekes megbízatások alapján.
Külföldi utja után, valősziuüleg még január végén,

de legkésőbb február elején ismét lejön Szegedre
és erre az útra ismét le fogják kisérni a baloldali

már össze is hivatta január első napjaira a régi
létszámcsökkentő bizottságot. A bizottság munkaprogramjáról pedig nem nyilatkozik, hiába intéztünk hozzá ebben az ügyben kérdéseket. Minden
kérdésünkre csak azt a választ kapjuk, hogy
majd a létszámcsökkentő bizottság oldja meg a
problémát.
Pedig vannak sokan a városházán, akik szívesen
vonatnák magukat végelbánás alá, a polgármester
azonban nem enged el senkit sem a szolgálatból.
Elve az, hogy fiataton senki se vonuljon nyugalomba, mert a hosszú ideig tartó nyugdijak nagyon megterhelik a város költségvetését, arról pedig még hallani sem akar, hogy valaki végkielégitést kapjon.
— Ez nem egyeztethető össze sem a szanálás,
sem a takarékosság elvével — szokta mondani —,
a város munka, ellenszolgáltatás nélkül nem adhat
senkinek sem fizetést.

I
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ellenzék reprezentánsai.
Peidl beszéde keretében
Szerda. Rom. Kai. es protestáns Szilnyek vezetője. Január első napjaiban Brüsszelbe ' nemcsak a politikai élet aktuális kérdéseiről fog • Jt II /II
veszter. Oör. kat. Melania. Nap
utazik a második intemacionale végrehajtó bi- I megemlékezni, de be fog számolni választóinak | kel 7 Óru 50 perckor,
nyugszik 4 óra 19 perckor.
zottságának fontos ülésére, amelyen az intema- ! külföldi utazása eredményeiről is.
{
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig.
Muzeum nyitva d. e. lü— l-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem i. emelet) nyitva
; délelőtt 8-tól l-ig és délutón 3-tól 8 óráig.
A szinházi előadás este 6 és 9 órakor kezdődik.
,
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
Frankó Andor Kálvária-utca 17 (telefon 225), Leinzinger
I Gyula Széchenyi-tér (telefon 352), Mocsáry S. Kállay
Az egyházmegye plébániái közül 154 maradt az Albert-utca (Hid-utca) (telefon 391), Nindl János Petőfiuj Romániában,
64 van szerb területen s csak 33 Sándor-sugárut 41 (telefon 171), Moldvány Lajos Újszeged (teleton 846), Törők Márton Csongrádi-sugárut
Magyarországon. Viszont a püspöki javakból egy
'telefon 364).
hold sincs Jugoszláviában.

Kárpótlást kívánnak a szerbek és a románok
a csanádi püspökség és a kalocsai érsekség birtokából.
Szeged, december 30. (Saját tudósítónktól.)

Fantasztikus tervet, mondhatni merényletet kotytyantott ki Rodics Rafael, Belgrád katholikus érseke és a jugoszláv Bánát apostoli adminisztrátora.
A fiatal pap, aki szédületes karriert futott meg,
voltaképpen ferencrendi szerzetes, még innen van
az ötven éven, rendjének durva darócruhájában
jár s csak ametiszt gyűrűje árulja el magas méltóságát.
Származására nézve horvát, Pozsega mellett is
született. Iskoláinak java részét Dunaföldváron
végezte, a teológiát Bécsben. Tavaly nevezték ki
a Bánátba apostoli adminisztrátornak, az idei őszszel lett érsek.
Mielőtt tovább mennénk, tudni kell, hogy egyházjogilag a Bánit a temesvári püspökséghez, a
Bácska pedig a kalocsai érsekséghez tartozik.
Praktikus jelentősége azonban ennek már alig
van, hiszen a pápa által kinevezett adminisztrátorok (Temesvárott Pacha Ágoston kanonok) teljes
fölhatalmazást kaptak a főpásztori teendők végzésére, azonfelül befejezett tény, hogy a csanádi
püspökségtől elcsatolt terület önálló püspökség
lesz Nagybecskerek székhellyel, viszont a kalocsai
érsekség azon részéből, amely Jugoszláviáé lett,
megalakítják Szabadka székhellyel a bácskai püspökséget. Róma ehhez már megadta a beleegyezését. Még csak idő kérdése, hogy a kánoni felosztás ebben a formában mikor történik meg végérvényesen.
Ebben nagy szerepe van az anyagi problémáknak, hiszen az uj püspökségek felállítását előre
kell biztosítani. A régiekről gondoskodik az állam,
de az ujakkal baj van.

A kalocsai érsekségnek
körülbelül 80.000 hold
földje volt, ebből 16.000 hold jutott uj jugoszláv
területre. A többi magyar területen maradt. Az
érsekséghez tartozó plébániák közül Jugoszláviában van körülbelül száz, Magyarországon pedig
legföljebb a fele.
Mindezt tudni kell, hogy meg lehesseni érteni
Rodics Rafael érsek ur szavait, illetve azok jelentőségét.

— A bácskai és bánáti püspökségeknek, úgymond, a plébániák számaránya szerint kell részesedniük a csanádi püspökség, illetve a kalocsai
érsekség vagyonában. A földeket nem lehet áttolni
az egyik országból a másikba, a bánáti és a
bácskai püspökségeknek tehát az őket megillető
rész ellenértékét kellene megkapniok.
Minden tiszteletünk illesse a szentéletü férfiút,
aki szerzetesi sorból emelkedett ebbe a diszes pozícióba, de ugy képzeljük, hogy még mindig a
primitívség szerény életét éli s tápláléka erdő,
mező bogyója, esetleg gombája. Trianonon rég
tul vagyunk, azt kibővíteni semmiféle szláv fantáziának nincs jussa. Elég, hogy elrabolták leggyönyörűbb területeinket, elvették, hogy tudatlanságukban, lustaságukban tönkre is tegyék, — most
még színtiszta, magyarnak maradt földek ellenértéke is kellene ?
— Ez a felosztás, vallja be maga Rodics páter
is, kemény dió, amelyről még sokat kell tanácskozniok az egyházi hatóságoknak a magyar, a
szerb és a román kormányokkal.
Mi azt hisszük, reverendi3szime, hogy nem is
annyira dió ez, mint — ismételjük — gomba.

Sorsunk.
(Szilveszteri
Irla : Ozsoáry

|
{

könnyek.)
Szlkora

Ilonka.

Szerte bolygó árnyak vagyunk
Mind, kik Ut a főidőn élünk
Es a sorsnak vad szeszélye
Gúnyolódva játszik vélünk.
Szárnyakat rak álmainkra,
Vágyainkat felcsigázza
Ugy, hogy szinte elsorvaszt az
Örök szomjúságnak láza.
Küzdünk megfeszült erővel
Egy-egy ringó álomképért,
S idő előtt elhullatjuk
Álmodozó szivünk vérét.
S majd ha egykor alkonytájban
Az utunkra visszanézünk
És a sárga lomb közt járva
Azt kérdezzük: el mit értünk ?...
Akkor látjuk, hogy meddő volt
Minden álmunk, küzködésünk,
S csak a sorsnak vad szeszélye
Játszott gúnyolódva vélünk ...

— A jubileumi év — vezeklő év. Rómából
jelentik: Mint a Tribuna jelenti, a római arisztokrácia kihallgatáson jelent meg a pápánál, aki a
jubileumi évet vezeklő évnek jelentette ki. Az
A csanádi püspökségnek túlnyomó birtoka itt
arisztokrácia elhatározta, hogy ezen a télen semmiterül el Makó és Lele körül, ez tehát megmaradt
féle hivatalos bálát nem ad, mint ahogy nem ad
és nem jutott oláh kézbe, mint a káptalan földje.
az udvar, de a diplomáciai testület sem.
— Istentiszteletek az evangélikus templom| ban. Szilveszter napján délután 5 órakor az ág.
hitv. evangélikus templomban beszél Tátrai Károly, énekel Sz. Ladányi
Mariska. Újév napján
A belügyminiszter uj rendelete. — összeül a létszámcsökkentő bizottság.
délelőtt 10 órakor beszédet mond Petró Elek hitSzeged, december 30. (Saját tudósítónktól.) hatóságát, a polgármester azonban mindig arra a oktató-lelkész.
A szegedi városházán a szanálási idők óta elég kétségtelenül méltánylást érdemlő körülményre hi— Niedermayer Antal temetése. Impozáns
nagy problémát jelent a tisztviselők létszámapaszvatkozott, hogy a városi közigazgatás munkaköre részvét mellett temették el kedden délelőtt Felsőtásának a kérdése. Az első létszámapasztás alkala háború óta nem csak nem csökkent, hanem központon Niedermayer Antalt, Felsőközpont közmával, amikor az idevonatkozó kormányrendelet ellenkezőleg növekedett, mert az állam különböző tiszteletben és szeretetben álló váratlanul elhunyt
kategórikusan kimondta, hogy a városi alkalma- uj feladatokat hárított a városra. Az első B-lista
plébánosát. A temetésen megjelent Felsőtanya
zottak létszámának legalább husz százaléka vég- revíziója igy elmaradt.
egész lakossága. Szeged városát Somogyi Szilelbánás alá vonandó, vagyis népszerű meghatároMegjelent azonban az uj B-listáról szóió renveszter polgármester, dr. Gaál Endre tanácsnok
zással B-listára helyezendő, a létszámcsökkentési delet, még pedig a városok háztartási egyensúlyáés dr. Turóczy Mihály főügyész képviselte. A terendelet végrehajtásával megbízott különítmény nak helyreállításáról szóló belügyminiszteri rendelet
metési szertartást Várhelyi József pápai prelátus
ugy találta, hogy Szeged város közigazgatása nem
keretében. A belügyminiszter ebben a rendeletében
végezte.
Reggel 9 órakor gyászmisét celebrált a
nélkülözheti tisztviselőinek husz százalékát a köz- már nem jelöli meg pontosan a létszámapasztás
igazgatás zavartalan menetének veszélyeztetése mértékét, annak megállapítását a városok belátá- felsőközponti templomban. Az elhunyt plébánost
a templomból temetfék. A ravatalnál Kramer Tanélkül. Éppen ezért csak egészen jelentéktelen sára bizza, azonban a meglevő létszám apasztásámás mondott gyászbeszédet, a szegedi egyházi
közigazgatási funkciót végző városi alkalmazotta- hoz feltétlenül ragaszkodik.
énekkar Csornák
Elemér karnagy dirigálásával
kat — igy például az utcaseprőket — helyezett
Néhány nappal ezelőtt megjelent ennek a ren- egyházi gyászdalokat énekelt. Asirnál Veress igazB-listára, de kimondotta elvileg azt is, hogy a
deletnek a kiegészítése is, amelyben a belügygató, a felsőtanyai katholikus hitközség elnöke
természetes uton megüresedő állásokat nem tölminiszter pontosan megállapítja a létszámcsökken- búcsúztatta el Niedermayer Antalt.
tik be ezután. A természetes megüresedésnek két
tési eljárás módját és terminusait is. Kimondja
módja van, a nyugalombavonulás és az elhalálo— A csengelel földbérlők k e r e s e t i a d ó j a . A csenbenne, hogy elsősorban a napidijasok száma regelei földhaszonbérlők szintén panaszt nyújtottak be
zás. Az első városi B-lista óta csupán boldogult
dukálandó és hogy a létszámcsökkentő bizottság
általános kereseti adójuk leszállítása érdekében. Ezeket
Balogh Károly állása üresedett meg, azt valóban
határozatát január tizenötödikéig fel kell terjesza panaszokat is elintézték az adó kivetésének felülnem is töltötték be, hanem ügyosztályát két máteni hozzá.
vizsgálata alkalmával. Az eredményre mir n egyet
sik ügyosztályba olvasztotta be a polgármester.
adózó külön-külön kap hsiározatilag é-te.itt,.?. Ha a
A városnál egyik rendelet sem váltott ki valami
leszállítás mértékét vaiaki nem találja elegendőnek,
A belügyminisztert a szegedi létszámcsökkentés túlságos fölfordulást. A létszámcsökkentésről még
felebbezését a szegedi III. számú adófelszób nlA'i bimértéke nem igen elégítette ki. Több izben meg- csak szó sem igen esik a torony alatt. A kérdés zottsághoz címezve a szegedi pénz li°yigzgató&;gh«i-.
megkisérelte, hogy jobb belátásra birja a város megoldását a polgármesterre bizta mindenki, aki adja be.

A városi napidijasokat kell elsősorban B-listára helyezni
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— A cseh katolikus püspökök pásztorlevele
a szocialisták ellen. Prágából jelentik: Rendkívüli feltűnést keltett a katolikus püspökök újévi
pásztorlevele, amelyben arról van szó, hogy ki
bell közösíteni a katolikus egyházközösségből a
keresztényszocialisták ellenségeit, a szocialistákat
és kommunistákat. A lelkészkedő papságnak nem
szabad a kiátkozottakat a vallás vigaszaiban részesíteni, sőt még a haldoklóktól is meg kell vonni
a feloldást. A szocialista sajtó egész terjedelmében
közli a pásztorlevelet és azzal a magyarázattal
kiséri, hogy a legelszántabb kultuszháboru fog kitörni, ha az államhatalom meg nem fékezi és
szigorúan meg nem bünteti a katolikus püspököket.
— Legalább 227 napon kell tanítani ezental
Minden évben az elemi Iskolákban. Az elemi iskolákban eddig meglehetősen nagy bizonyt tlanság volt
abban az irányban, mennyi szünetet adjanak a tanulóknak, hány napon át tanítsanak egy egy esztendőben s
mikor tartsák meg az évei bezáró vizsgálatokat. Különbözö szokások fejlődtek ki ezen a téren az állami
iskoláknál és a felekezeti iskoláknál. Most azután
egységesen rendezte az ügyet a kultuszminisztérium.
Klebelsberg Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter ugyanis tudomására hozta az iskoláknak, hogy
minden tanévben legalább is 2 V7 napon át kell tanitani, a szüneti napok leszámításával. Annak ezentúl
sem lesz akadálya, hogy az elemi iskolákban az évzáró vizzgálatokat már junius vége előtt megtarthassák. Ebben az esetben azonban évközben kell gazdaságosabban bánni a szünetekkel és az ünnepnapokon,
vasárnapokon kivül csak kevesebb szünetet kaphatnak
a tanulók.

A Szegedi Polgári Dalárda nagy műsoros
szilveszteri bálja a Tiszában.
Cigarettázik ö n ? Sodorjon Janina papirtI
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A KASS

HALLJÁBAN

nyitva naponta délelőtt 10-től este 7-ig.
— Rendelet a közalkalmazottak utazási ked- ,
vezményéről Budapestről jelentik: A folyó évi no- í
vember 7-én tartott minisztertanács határozatához ké- !
pest a közszolgálati alkalmazottak utazási kedvezmé• >
nyére vonatkozó rendelet megjelent. A rendelet szerint :
mindazok, akiknek birtosában arcképes igazolvány j
volt, amennyiben a jogosság fennáll, továbbra is igény- i
jogosultsággal bírnak. A meghosszabbítás dija 50 arany- í
fillér, amely postabélyegjegyekben ragasztandó fel a
hivatalonkint készült, az illető számvevőség áltai számfejtett és hivatalfönők által aláirt kimutatásokra. Az
arcképes igazolványok meghosszabbításának határideje
február 15-ig tart, ezentúl, valamint uj igazolvány
elkészítése esetén 1 korona 50 fiilér a meghosszabbítási illeték.
— Gerle Imre betepsége. Dr. Gerle Imre ügyvéd,
gazdasági főtanácsos, Szeged közgazdasági életének
ez a jelentős tényezője, mint értesülünk, súlyos betegen
fekszik Tisza Lajos-körúti lakásán. Állapotáról az elmúlt napokban riasztó hirek keltek szárnyra, kétségen
kivül abból táplálkozva, hogy gondosan ápoló családja
nem ei ged be hozzá senki látogatót. Ugy tudjuk azonban, hogy Gerle Imre már lényegesen jobban érzi
magát s rövid idő múlva elhagyhatja a betegágyát,
amely amúgy sem való az ő agilis egyéniségéhez.

S z a k s z e r ű h a j f e s t é s csak Gottschallnál. 833b
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—• A szegedi rendőrség április végéig kicseréli
az összes soffőrigazolványohat. Az állami rendőrség szegedi kapitánysága közhírré teszi, hogy a gépjárművezetői igazolványok (soffőrigazolványok) kiese- j
rélését 1925 január hó i-vel megkezdi én 1925 április í
hó 30-ig folytatja. Ezen határidő alatt az összes eddig |
kiadott gépjárművezetői igazolványok feltétlenül be- \
cserélendők, mivel 1925 julius hó í-vel a ki nem
cserélt igazolványok érvénye megszűnik. A rendelet
értelmében a jövőben háromféle képesítés lesz, még
pedig: 1. személygépkocsik; 2. tehergépkocsik; 3.
motorkerékpár vezetésére jogosító igazolványok, ennélfogva a becserélés alkalmával mindenki tartozik jelenteni, hogy mi yen gépjárművön vizsgázott, a becserélés
más járműre, mint amelyen az illető vizsgázott, csak az
esetben történik, ha az illető más jármű vezetéséhez
legalább egy évi igazolt gyakorlatot tud kimutatni A
kicserélés alkalmával bejelentendő az is, hogy az
illető gépkocsivezető alkalmazott-e, miután az alkalmazott vezetők igazolványához egy munkakönyvnek
í megfelelő függelékei fognak kiadni. A kicserélés kér' vény kapcsán történik, amelyhez melléklendő a régi
j igazolvány és három darab 6x6 cm. nagyságú fel nem
ragasztott fénykép. A kicserélés dija április 30 ig öt
aranykorona, azon tul junius hó végéig tiz arany- \
korona. A szegedi gépjármükerület csak az általa kiállított gépjárművezetői igazolványokat fogják kicserélni. A kicseréléshez szükséges kérvényminták, valamint a kicserélési dij befizetésére szolgáló postatakarékpénztári befizetési lapok a rendőrkapitányság közigazgatási osztályánál (Városi bérház, 1. emelet, 6-ik
I ajtó) kaphatók a hivatalos órák alatt, ahol egyúttal a
szükséges felvilágosítás is nyerhető.

— Bosszúból összeégettek egy leányt. Londonból jelentik: A mai lapok hasábos tudósítást közölnek egy szörnyű esetről, amely Belfastban
tör{ tént. A város egy elhagyatott utcáján automobilról
három ember leselkedett egy leányra s mikor kijött, az autóba emelték és elrobogtak vele. A leány
jajveszékelésére nagy tömeg kezdte üldözni a száguldó automobilt s egyszerre csak azt látták a
rohanó emberek, hogy a kocsiból
kidobták a

— Az újszeged! Szent Vince EgyesUlet megható
karácsonyi ünnepélyt rendezett szegényei számára.
Hálás köszönetet mond az egyesület mindazoknak, akik
adományaikkal a szegény gyermekeknek boldog karácsonyt szereztek.

UJévl nagyvásár keretében legolcsóbb árban eladatnak női modell felöltök, velour posztóés fzőrmeksbátok, boák, selyem irikójemperek,
blúzok, gyapjúszövetek, selyemtrikók stb. Felöltök rnéríék szerint legfinomabb kivitelben
készülnek. Reménylni
divatáruháza. Szeged,
Széchenyi-tér, főposta mellett.
i»

Royal-Kávéház
Szilveszterkor és
január 1-én délután és esíe

JAZZ-BAND
hangverseny.

Záróra reggel 4 órakor!
Hölgyek

figyelmébe!

A. H. Chabier hajfestékgyárnak
a szegedi fodrász-szakiskolában is kipróbált
és kitűnően bevált

HEN H O G A L O L
hajfestékét Szege en az *lábbi hölgyfodrászok
használják:
OottscHall János
r.lssskay l a j o s n é
Heim Antal
Sclwlter József
Krler Péter
Varga Antal
a szegedi fodrász-szakiskola tanárai.

254

Üzlethelyiség
átadó!
A Szent István-téren, ugyanott raktárhelyiség villanyvilágítással,
esetleg felszereléssel,
berendezéssel
együtt azonnal átadó. Telefon 12-—31.

leányt. Ruhája lángokkal égett. Mire hozzáértek

és eloltották testén a ruhát, súlyos égési sebeket
szenvedett. Bevitték a belfasti kórházba s az or-

vosok nem biznak felgyógyulásában.

200.000 koronán felüli
vásárlásnál . . 5 %
500.000 felül . . ö %
kedvezményt nyújtok
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Szende Mihály
Kelemen-utca 12. szám. Telefon 5-64.

Eddig még

ki sem lehetett hallgatni. A rendőrség azt hiszi,
hogy a merénylet bosszú müve volt. A szerencsétlen leány ugyanis nemrég egy ékszerész ellen
feljelentést tett, hogy megtámadta és az ékszerészt
19 havi börtömre ítélték. A tettesek valószínűleg
az elitélt ékszerész hozzátartozói, vagy felbérelt
emberei voltak. Az egész belfasti rendőrség talpon
van, kogy kézrekeritse a merénylőket.

Eskfidt ellensége a pénzének, ha tearumját,
likőrt, kisüstön főzött törköly és gyümölcs pálinkát, valamint pusztamérgesi édes bort nem a
Kossuth Lajos-sugárut 4. szám alatti utcai
üzletben szerzi be, ahol minden a legolcsóbb
és legjobb.
ím

Gárgyán Imre és Fia
szőlőbirtokos, bor-, szeszés pálinkanagykereskedő

SZEGED, Kórház-utca.

H40
Telefon:
11-45.

'924 december 31.
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Marad-e Mussolini?

Az újévi malac.
Újesztendő napján, régi babonából, nem szabad
szárnyast enni, mert az kikaparja az ember szerencséjét. A marha kibőgi, a hal elúsztatja. Csakis a disznó
hoz meg mindent, ami a vágyakozást illeti, ezért mondják azokra, akiket válogatott kötényében hordoz a sors,

hogy:

^

— Disznó szerencséje van.
Itt is az történik azonban, ami a világon mindenütt.
A disznónak fel kell magát áldoznia, hogy mások örüljenek.
— Igen, mondja a néhai azzal a pátosszal, amit még
az ólban hal'ott, mikor a közelében hordó tetejéről
zengedezett az ige — igen, uraim, én elmúlok, feláldozom magam a közért, hogy önök boldoguljanak.
Szellemem azonban örökké él, ho?y ugy m o n d j a m :
vérré válik és amikor valaki valami különös disznóságot követ el, azt szerencsének fogják nevezni.
Ezek után nekiláttunk, hogy még idejében beszerezzük
az újévre való malacot. Végtére is az ember sose
tudhatja, milyen apróságon múlik az egész életberendezWedése, ne múljék hát ezen
Megkérdeztük a legtekintélyesebb szakembert, Kovács
Sándort.
— S i n d o r bácsi, hol lehetne szopós malacot kapni ?
— Én is szívesen venném, ha maga mondaná meg
nekem a fonást.
— Hát n i n c s ?
— Tudja az Isten, hol van, de eddig nem hallottam
róla.
Másfelől olyanféle információt kaptunk, hogy ezen a
téren késés van jelen, a kocák az idén későn fiadzottak.
A tejes a&yonyunk, aki faluról következik be a városba, legendakat mesélt arról, hogy mennyi náluk a
malac, főleg milyen olcsó - , mióta azonban megbízatást kapott, hogy nyomban hozzon belőlük egyet, a
nyomát se láttuk.
Azért nem tartjuk valószínűnek, hogy malac nélkül
marad a város. A hagyományos spekuláció ez, hogy
csak az utolsó percben kell teritékre hozni mindent,
ami után az emberiség kapkod.
— Majd szerdán, a piacon, mondták végül is a
szakértők.
Scultéty Sándort is megkérdeztük.
— Mi van a malacokkal ?
— Vettem néhányat, felelte a városi húsüzem mindenre kiterjedő figyelmű vezetője, d e még magam se
tudom, hogy mennyiért.
— Hogy lehet ez ?
— Kikötöttem a piaci árat, az pedig szerdán dől el.
— Mennyibe kerülhet k i l ó j a ?
Határozott választ ugyan nem tudott adni erre a főszámvevő, mondott valami körülbelül sejtettet, meg
közelítőt, de az olyan döbbenetes volt, hogy szó nélkül
fordultunk ki a szobától.
Ugyanabban a pillanatban le is mondtunk a malacról
s most tűnődünk, hogyan alapítsuk meg szerencsénket
a iövő évre ? Elég lesz-e, Ha m e g h a l l g a t u n k a színészi
veseasztainai néhány malac viccet, vagy maradjunk meg
a kocsonyánál?
— B a n d a M a r c i n ^ g h a l . Budapestről jelentik: A
legendáshírű öreg magyar cigányprímásnak, Banda
Marcinak örökre kiesett kezéből a vonó. Tegnap
éjszaka a 75 éves prímás Vácon meghalt. Temetése
ma délután volt.
— Az a r a n y k o r o n a érteke a v á m n á l . A pénzügyminiszter az aranykorona hivatalos árfolyamának megfelelően elrendelte, hogy január 1-től I4-ig a vámok és
mérlegpénzek fizetése alkalmával, amennyiben a fizetések nem aranykoronában, hanem m á s pénznemben
fizeteidő egy, aranykorona 15 ICO K-val számolandó el.
—• R i p o r t a fogházról- Budapestről jelentik: Az
Esti Elet cimü megszűnt szinházi lap hasábjain Vdgi
Andortól a mult évben cikk jelent meg, amelyben
Feldnwnn Ferenc tőzsdés előadása nyomán elmondta
a cikkíró, hogy hogyan élnek a letartóztatott tőzsdések
a Markó-utcai fogházban. Elmondta, hogy .lapokat
olvasnak a foglyok, cigarettáznak,
látogatókat
fogad-

nak, esténként kedélyesen elmulatnak és gyakran
kabaréestéket is rendeznek." A cikket a Népszava
is közölte. Az ügyészség megindította az eljárást
Vági Andor, továbbá a Népszava
munkatársa, Marczievics János, valamint Feldmann ellen. A keddi tárgyaláson a biróság Feldmannt felmentette,
a hírlapírókat azonban bűnösnek mondta ki és Vágit három és
félmillió,3 Marczievicset pedig két és félmillió korona
pénzbüntetésre ítélte. Az ügyész a felmentés ellen és
sulyosbbitásért felebbezett.

R u h a s e l y m e k , k a b á t k e l m é h , férfi szövetek, velourok, leszállítót újévi árakban kaphatók a Gerő Áruházbari, Cstkonics-u. 4. 944
Összes f é m e k , gépalkatrészek hegesztését, alumínium, vas, réz stb. legújabb rendszerű készülékemmel Havas mérnök Fodor-u. 2.

Róma, december 30. Mussolinit,
mint ismeretes, kihallgatáson fogadta a király. Alt mondják, hogy a király bosszibb ideig értekezett a
miniszterelnökkel, miután részletesen tájékozódni akart a politikai helyzetről és a legutóbbi
napok eseményeiről. Fascista körökben azt állit
ják, bogy Mussolini már megkapta a kamara
feloszlatásárót
szóló királyi
határozatot,
ez.
azonban alkotmányos körökben nem hiszik el.
A szélsőségesek vezetője azt irja lapjában,
hogy hiteles értesülés szerint Mussolini hatalmon fog maradni. Más hir szerint a király lemondásra kérte Mussolinit.

Boldog Újévet
a leg alkalmasabban
barátainak,

ismerőseinek,

rendelőinek

Szeged

kívánhat

és

meg-

ueuőinek

hirdetési

a

rovatában.

— Életfogytiglani fegyházra ítéltek egy
apagyilkost. Kecskemétről jelentik: A kecskeméti
törvényszék most tárgyalta Tóth János szanki lakos bünpörét, aki május 1-én példátlan kegyetlenséggel ölte meg édesatyját. Éjszakának idején
megtámadta a magával tehetetlen 84 éves embert, a mellére térdelve több órán keresztül ütötte.
A tárgyaláson azzal védekezett, hogy ittas volt és
édesatyja késsel támadt rá. A kihallgatott tanuk
vallomásából megállapították, hogy édesatyja tehetetlen béna ember volt, akit fia állandóan bántalmazott. A gyilkos fiút a biróság életfogytiglani
fegyházra itélte.
—
Karácsonyi lövöldözé*. Sopronból jelenlik:
Völcsej község l'gényei ősrégi szokás szerint a karácsony éjszakáján ezúttal is parázs lövöldözéssel
jelezték az éjféli mise végét. A lövöldözés közben
borzalmas robbanás történt. Vérben fekve találták meg
Kiss István gazdalegényt, akinek a robbanás a jobb
kezét leszakította. Még aznap reggel beszállították a
soproni kórházba, ahol megállapították, hogy gránátot
robbantott fel és miután a gyujtózsinórt
vigyázatlanul
kezelte, szerencsétlenül járt.

F ü r d ő k á d a k nagy választékban Feketénél,
Kossuth Lsjos-sugárut 25. Telefon 10—72. 892

— M e g d r á g u l a t e l e f o n b e s z é l g e t é s Bécscsel. A
bécsi és Magyarország közti telefonforgalomban 1925.
évi január 1-étöl kezdődőleg a közönséges beszélgetések egységeire nézve u j beszélgetési illeték l é p
életbe. Az egységilleték Szeged és Bécs között 44.700
korona.
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SZENZÁCIÓS

SZILVESZTEREST
A KASSBAN.

A Kass-szálló vezetősége dísztermében folyó hó 31-én este fél 10 órai
kezdettel szigorúan családias műsorral

terített asztalok mellett

Szilveszteri Kabarét rendez.
JUHÁSZ GYULA konferál.
F e l l é p n e k

Dolinay Ilona

:

Kurucz János

a Magyar Szinház tagja.

az országoshirü zene

Vass Manci

és dalköltő.

operaénekesnő,
a szegedi szinház tagja.

Sárossy Mihály

Rotter Alice és Haraszti Andor

a Király Szinház v. tagja.

klasszikus és mondáin táncospár.

Virágh Ferenc

V. Kemény Olga

a szegedi szinház tagja.

kabaré művésznő.

Párjelenetek, kabarétréfák, magánszámok, vidám

és komoly műsor.

Szünetekben és a kabaré után

az uri közönség táncol.
A fenti művészek ugyanezen műsort megismétlik a

I Belépődíj nincs! K a S S - K á v é H á z b c ü l

II órai kezdettel. |

w*
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SffSs.
Belvárosi
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Széchenyi
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ff
°
pé
á
r
3
3
I
I
Floridai k a l a n d
szerencse katonái.
I F E H É R T I G R I S . AFőszereplő:
N O R M A N
K E R R Y , a .Notre
LEWIS
STONNE.
Damei toronyőr* címszereplője. Azonkívül:
PriKlIla Dean.
I P e g g y m i n t l i f t b o y . Egy sziv teljes ellátással kiadó... K a l a n d o k a strandon.
December hó 31-én, szerdán és 1925 január 1-én, csütörtökön

December hó 31-én, szerdán és 1925 január 1-én, osUtörtökön

Kalandor attrakció 6 felvonásban.

Dráma S felvonásban.

Főszerepben:

I

Azonkívül:

December hó 31-én, szerdán és 1925 január 1-én, csütörtökön
Szerelmi játék 6 felvonásban.

Főszereplő:

A z o n k í v ü l :

2 felvonáios amerikai burleszk.

Metró vigjáték 4 felvonásban.

2 felvonásos amerikai burleszk.

Előadások kezdete: Szerdán 4, ti, 8 és 10 órakor,
csütörtökön 3, fél 5, 7, fél 9 és 10 őrakor.

Előadások kezdete: Szerdán 4, 6, 8 és 10 órakor,
csütörtökön 3, fél 5, 7, fél 9 és 10 órakor.

Előadások kezdete: Szerdán 4, 6, 8,10, csütörtökön
3, fél 5, 7, fél 9 és 10 órakor.
Fél helyárakkal!

I
I
I

Szerelem piacán

31 S Z E Q E D

1924 december 25.

szombaton

A szinház beti műsora.

éjjel fél II ó r a i kezdettel
a Belvárosi Moziban.

Szerda: Nagy szilveszteri előadás 6 órai kezdettel:
Napkelet rózsája, operett. A-bérlet 4.
Szerda: Nagy szilveszteri előadás 9 órai kezdettel:
Napkelet
rózsája, operett. Bérletszünet. (Semmiféle
bérlet nem érvényes.)
Csütörtök délután: Iglói diákok, diáktőrténet.
Csütörtök este: Nótás kapitány, operett. Bérletszünet.
Péntek először: A nagyhercegnő is a pincér, vígjáték.
A-bérlet 5.
Szombat: A nagyhercegnő
és a pincér,
vígjáték.
B-bérlet 5.
Vasárnap délután: Nótás kapitány, operett, rendes
helyárakkal.
Vasárnap este: Napkelet rózsája,
operett. Bérletszünet.

Csak

felnőtteknek!!

Átadó lakás!
Qyertyámos-utcában 3 szobás, fürdőszobás,
villany világításon modern családi msgánház
több mellékhelyiséggel, külön udvarral átadó,
esetleg a ház eladó. Azonnal beköltözhető.
Értekezni telefon 12—31.
-m

* Napkeiet r ó z s á j a . Sok jóindulattal operettnek
nevezi a szerző a kedden bemutatott egyveleget,
amelyben több régi jó, de még több regi rossz
dallammal találkoztunk, ugy, hogy valamennyinek
a szerzőjét bajos lenne egy éjszaka összeszámlálni.
Még sem hibáztatjuk a szerzőt, hiszen neki jogában áll addig szerezni, amig rá nem jönnek, de
hibáztatjuk az igazgatót, aki e szerzési metódusra,
ugy látszik, nem jött rá s aki ilyen darabbal rontja
a szinház renoméját. A szinház valamennyire mégis
csak kulturheiy, ezt ne felejtsék el akkor sem, amikor a könnyű múzsa dalának hódolnak. De semmiképen sem lehet kö kereseti társaság, ahol mindenki nyer, csak a közönség vészit. Erdélyi Mihály
lehet jó közgazdász, lehet jó vicclap-szerkesztő,
irodalmi dij nyertese, de nem operettszerő.
Nincs az operettben sem szin, sem hangulat,
még kevésbé ötlet és eredetiség. Egyszer irt Erdélyi egy darabot: „Hazudik a muzsikaszó" —
akkor igaza volt, különösen ami az ő muzsikaszóját
illeti. Ennek a kedden bemutatott operettnek sem
adhatott volna jobb cimet. A napkelet lánya cimü
szerzeményben a távoli keletre kalandozott Erdélyi,
onnan pedig messzi az ut Kálmán Imréhez és
Zerkoéitzhoz, elővette tehát a hastánc mellé az
erdélyi csürdüngülöst, igy valahogy megfutotta ezt
az utat. Szerencsére az operettszemélyzetnek nem
kellett túlságosan megerőltetnie magát, csak néhány reminiscenciának kellett kiforgatni a nyakát.
Nagyobb baj nem történt. A rendezés gondos
volt és a szereplők igyekeztek. Résztvettek az
előadásban Gábor
Mara, Fenyves,
Kendecsy
Aranka, Berky, Delly, Virág, Eöry
Erzsi,
Egyed
Lenke. A közönség tapsolt, mert sajnálta a színészeket, kik ezúttal orcájuk verejtékével keresték a
sikert.
/. v.

• A nagyhercegnő éa a pincér. Savoir ezen végtelen kedves, az orosz emigráltak életéből vett vígjátéka pénteken kerül bemutatóra színházunkban. A
darab ítletességét, igaz világsikerét legjobban bizonyítja a::, hogy Fali Leó világhírű zeneszerző most irat
belőle operettlibrettót és egy-két év múlva találkozhatunk ismét majd e darabbal, de operettformába öltöztetve. A főszerepeket Kovács Kata, Delly Ferenc, Berky
József, Oláh Ferenc játszák. Az igen mozgalmas III. felvonás a o r o s z emigráltak által Párisban .fentartott
éjjeli mulatóban játszik, hol a száműzött orosz mágnások lépnek fel egyes számokban. É felvonás keretében Kristóf Ferenc eredeti orosz dalokat, Faludi táncmester pedig Rajz Irénnel és Salvó Évával orosz nemzeti táncokat ad elő. A rendezést Harsányi Miklós végzi.

•MMAAAMWMMWVVMMMMMMMMWmVMA

KÖNYVEK
Kultura
fcöIc*Gnkönyvtár
(Paila»icir.i-ulca
2 ) könyvjegyzékéből: R . Francé: Növények
élete. A hires biologus érdekfeszítő szórakoztató tanulmánya. Móricz Zsigmond: Vadkan,
a Vígszínház újdonsága. Ewers: A lidérc. Az
ismert iró feltűnést keltő regénye. Benőit: Az
áruló. Izgalmasan lüktető történet. Courts-Mahler:
Két asszony. Carco: Kokain. Hurok. A modern
francia iró legújabb müvei. Qanghofer, Höcker,
Coster, Böhme, Michaélis legújabb könyvei. 311

T Szilveszter V
m
éjjelén
I
• ingyen malac B
és e g y í b értékes 16rgyak ingyenes
klsorsolása a

£_ r
P A R K - K A V E

reggelig kolozsvári Puskás Ottilla
énekes nöi zenekara hangversenyez.
BeléplidlJ nincs.

Nyúl és prémbőröket
K.S5 Vf
ioRa' Cserép S á n d o r
szűcsmester

179

* Csütörtökön délután mérsékelt helyárakkal Farkas
Imre bajos daljátéka, az „Iglói diákok" kerül szinre,
mig este a diadalmas „Nótás kapitány van műsoron
tizenkettedszer.

Református palota

pénztárosnő

Több évi gyakorlattal biró
nfyobb.
vállalatnál
Cim a kiadóhivatalban.

álílást

keres.
353

Bödő és Wertheimer
hentes és hentesáru cég
(volt Paral-üzlet)

343

Szeged, Kelemen-utca 12
Ajánlja mindenféle
e szakmába vágó cikkeit, kicsinyben és nagyban, versenyárakon.

SZERDA E S T E :
Napkelet

rózsája.

Regényes nagy operett 3 felvonásban, előjátékkal. Irta
és zenéjét szerzette: Erdélyi Mihály. Rendező: Rátkai
Sándor. Karnagy: Beck Miklós.
Személyek:
Brahma maharadzsa — — —
Rakamazár herceg, a fia — —
Dália hercegnő, a menyasszonya
Lojzi bácsi, hordár — — —
Riki, a leánya
— — — —
Simi, főpincér
- — — —
Rudi, portás— — — — —
Éviké
— — — — — —
Radaima, udvarmester
- —
Barbaranda, nyugdíjas bajadér
Boy— — — — — — —
l-ső kenyereslány
— — —
Hindu vidásztiszt
— — —
Komorna
_
_
_ — —
l-ső pincér — — — — —

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Molnár Rezső
Fenyves Sándor
Kendecsi Aranka
Virágh Ferenc
Gábor Mara
Berki József
Delly Ferenc
Eöry Erzsébet
Csordás György
Egyed Lenke
Polgár Ilona
Szeles Matild
Csanádi Antal
Ernyei Gitta
Gaál Ferenc

Az első előadás 6 órakor, a második 9 órakor kezdődik.

Rendes k á v é h á z i á r a k .

Kardos - féle antiquarium

vesz könyveket magas áron.
Oroszlán-utca 6

M5S

6000 koronás zenemüvek kaphatók.

Transylvania
pezsgő

B

* Szilveszter-est a axinházban. Sziveszter estjén
kétszer — 6 és 9 órai kezdettel — kerül szinre Erdélyi
Mihály kitűnő operettje, a .Napkelet rózsája". A keddi
bemutató alkalmával nagy sikert aratott operett bizonyára még vigabb hangulatot vált ki az újévet váró
közönségből, melyeknél kedvesebben estét nem tölthet el.

w
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H13

O D
„Slavonia" bükk, tölgy, kőris
l m hálószobák, mübutorok, hajlított székek
749

Schaffer Testvérennel í^bb kíwtefb«,
meglepő olcsó árakon K o s s u t h

LaJOS-lugárut 8.

Újévi I r ó g é p v á s á r i
Kis lálhntó irásu irógép . 800000 K
Remington Scol. VH-es . 15ooooo K
Látható irásu irógép . . 25ooooo K
Triuinph írógépek délmagyarországi vezérképviselete.
Kivinságra díjtalan és minden vétel kötelezettség nélküli bemutatás. — Részletre is beszerezhető.
E g y e s ü l i K e r e s k e d e l m i és írógép R.-T.
Szeged, Széchenyi-tér 8. Telefon: 363.

B. U. E. K.

350

Lednitzky József és Társa
uri, női, gyermek fehérnemű kereskedése

Szeged, Kárász-utca 6. Telefon 6-72.

Nyulbőrt
legmagasabb árban vásárol

203

Rosner Ödön és Társa

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

UJEVIAJANDEK3K NAGY VALASZTEKBAN
Kun Jenő ékszerésznél

Ü6

a m á r ismert szolid szabott

árakon

Szeged, Széchenyi-tér 2.

Telefon 133,
Saját ó r a és ékszer műhely!

S

1924 december 31

KÖZGAZDASAG

PÁRISIÉN GRILL
Szilveszterkor és január 1-én
szenzációs nagy

alírakciós műsor
366

uj tagokkal

jflzz-Bim
Záréra reggel 5 órakor!

JOACHIM
Széchunyi-t6r

6

5. sz.

H Q I t r

242

Ujabb
fizetésképtelenségek
Budapesten.
Budapestről jelentik: A törvényszéknél ma délelőtt a Wolff Jakab Textiláru Kereskedelmi Részvénytársaság bejelentette a fizetésképtelenséget és
csődön kivüli kényszeregyezségi eljárás megindisát kérte. A teher meghaladja a hétmilliárdot,
mig a fedezetlen passzívák négymilliárdra rúgnak. A Részvénytársaság 25 százalékos egyezséget ajánlott fel. — Ugyancsak fizetésképtelenséget
jelentett be a Textil Caure Részvénytársaság Andrássy-ut 30. szám alatt lévő cég is. Ezen cégnek
is fedezetlen milliárdos tartozásai vannak. A hitelezőknek 20 százalékos egyezséget ajánlott fel. —
A Kiss Ernő bankbizományos cég kény szeregyezségét a törvényszék jóváhagyta. A hitelezők 30
százalékot fognak kapni.

TŐZSDE

Svájci óra- és ékszerraktár.
Elsőrendű J A V Í T Ó M Ű H E L Y jótállással.

Ki any, czfiat éa brilliéna beváltás.

mm
Máriai i P i r i i 27.80, Loodov 2433
VQrk 51350, Miláné 21.62'/., Hollandia 208.50, B o t t l
0.000000000122'/,

Xvdm*'

15.75'/,

00X17240, Üxéfis 3.75,

0.0070*/,, Bwfcarsíl

Pltm

265, Salgrfó

7.80, vars* 0.000099.
Terménytőzsde. A keddi terménytőzsdén az irányzat lanyha volt. A buza 10.000 koronával olcsóbbodott
és az egyéb cikkek is inkább lanyhán tendálnak.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéki
5275 -5300, egyéb 5250—5275, 78 kg.-os tiszavi
buza 5375-5425, egyéb 5350—5375, rozs 43:
4400, takarmányárpa 4000—4200, sörárpa 4700—0
zab 4100 -4200 tengeri 2550—2600. repce 6600-6
köles 2600-2700, korpa 2250 2300.
Irányxat- A keddi irányzat már nyitáskor gyer
lésre hajló volt és az üzletidő későbbi folyamin
vábbi ellanyhulás ál t be. A piac külföldről semmi
ösztönzést nem kapott. Az árak a kuliszértékek
mintegy három százalékkal estek !e a legutóbbi zái
n.vó alá. A lanyha irányzat a vaspiacon is érezt
hatását, ahol a Ganz Danubius érzékeny vesztes'
szenvedett. A többi vaspapir is olcsóbban került
gilomba, mint az előző tőzsdei napon. Viszonylag
tartotta magát a Salgó, mig a szénpiac több vez
értéke, igy az Altalános Kőszén és Urikányi is tete
árveszteséget szenvedtek.
Ferencváros) sertésvásár. Nyiltvásári maradv
2o5, érkezett 484, eladatlan 16o. Z art vásári maradv
5, érkezett 21, eladatlan 5 darab. Árak: Kön
23-24, nehéz 24-27.

•*> Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai.
Valuták: Holland forint 29275 -23525, Dinár 10951115, Lei 380-382, Márka 17140-17290, isigfc frank
36G9—3637, Bár korona 12705 -12835, Norvtg kosons 10790—>10950, Anpoi font 34400C--347000, Líra
3044-3074,
Boí!«i
72290-72970
Francia
frank
3947 - 3967 Siokír 2184 2204, L é « 527 533 ">»•«
w/Oi3s 19430-19580 Osztrák korona 102.55-103.05
SJTáití frank 14085—-14225 oém.
Devizák: Aáiitardam 29575-29725, Selfiráí; 1115
1121, Sukarttt 380-382, Berlin 17310-17430, Br&.tsi
A ^'íiMHxtteéíí faittléa 2 FRANK JÓZSEF.
3639 - 3657, EopccbAfca
12905 -12975.
Krisztiéiül
*!«á$tttlai<2oiios 1
Hirlap- ét Nyon
10990-11050, Lostíf 345000—347000. Miláné 3064válltlaS R.-T.
3( 80, Pi*yorfe 72840 73220, Fti. i 3947 3967, f-.ága !
S2í.4—?216, Kiéli a 532 -534, Sí-"kMlB 1968 J—1978Ü, t Hy'ídJSící? a Délmagyarcrsxág Hirlap- *s Nyon
vállalat K.-T. könyvnyomdáiéban, Szeg*-*
Rét* IC2.55- 10305 Zürich 14185 • 4255
Ifirlchl tőz»d«. NptMu
farit
27.75, Lce&>fc
2433
tfwyork
514.C0
Milassít 21.75
HCHJUÍ.-,
208.25, l u l i a 0,00000(X)3012243 BéOI 0.007240, Z r t i h
3.75.
í^rága 15.6C, Sa<iajM*< t.6070*/*
Sokára*
51
e
2.70 SeÍRrad 7.80, VarsO 0.000099.

Nagyon olcsó bérpalotáka
csak Demkónál ?sT\ fZt

•M; icgaUcsun;aDb (1.), iccsuuaMbb (11.)
<u xáróirlglru&dk (111.)

StanHoki
i/igoi-Magyar
üoanyák-agTár
földhitelbank
Hormes
i-slavon jelz.
Lloyd Bank

i
40
53.5
270
14U
3U.5
02
2.2

IL
—

280
143
33
63
b£3

Ganz-ümub
Ganz-Vil>,
Kistarcsai
Qyórffy-Wolt
Hoffher
Kaszab
Kisslmg
Kühne
Láng
Liptalr

UL

40
53
275
142
30.5
62
2.5
ÖkS

MagY, Acé<
Belga fém
Mérieggyéj
Motor gysr
Olomáru
Chaudoir
Vegyipar
Vagongyái
Rex hajó
Rimám urány:

—
ingatlanbank
235
230
—
.vsehtank
20
i:0
—
Forgalmi 6ank
40
40
.s'.ííiiog hitelbank
70
71
73
23
25
23
Keres*. Hitei
o^Muamitolób.
71 72.5
71
M*gy.-ném. b.
22
22
23
Qiaubank
•Al —
20
—
Központi jelz,
22
22
—
Városi Bank
6.2
6
Merkúr
9 9.2a
9
Nemzeti
29
28
28
Osztrák Hitel
172 174 172
Kereskedelmi
1235 1280 1
116
tMUikverein
116
—

Roes8emanij
Rothmüller
Schlick
Schuller
Teadloti
Vulkán gép
Wörn«

TaKarikpinztáraki

Ul.
L
a
3í60 3575 3595
1580 1670 1580
51
54 52.5
—
—
60
133 137 130
52
52
57
—
7.5
7.5
39.25
41 39.5
138 145 138
19 20.5
20
25 26.25 25.5
230 235 230
_
155
160
22
a
22
30
3J
31
22.25 22.5 22.25
—
170
—
20
20
—.
62
61
2
2
145.5 151 146
60
63
60
—
7.5
7.5
57
62
59
—
38
38
—
65
62
—
63
63
18
17
17

34
»ei;árosi
34
35
KözltkediU vállalatok;
7 6.75
Lipótvárosi
6.75
—
—
_
kőbányai Tak.
l b Adria
15
28
31
AÜantica
112
110
110
Eö', bpeat Pöv.
—
—
Mzgyai Alt Tak. 135 138 135 Közúti Vasút
—
67
—
Moktar
190 Városi
190
150 162
festi Hazai
3475 3550 3515 Bur
—
56
Délivaant
Hixtostiók:
240 250
MFTR
203 210
Slső M. Bizt.
8900 9200 8900 Levante
—
Miskolci villamos 121
Vojtáón
188 192 188
167
170
Nova
—
— 110
—
461
Pannónia B.
—
— 2500 Államvasút
170 178
Tröszt

"^rnüvtk it gépgyárak;

Brodi vagon
Coburg
Corvin gép
Csáky
Oazd. ttépgyái
Fábián Fagyver
*
Ftmkeresk.
"rankl

116
4.75
12
218
73
1100

20

142

—

30
56
67
150
Í5
243
203
119
169
466
171

Halmok t

117 116
— 48.75 Back-malom
— 4.75 Borsod-misk.
12.5
12 Concordia
225 218 B.-csabai
75 73 I. bpesti gm.
1175 1105 Törökszentm,
20 Gizella
— 145Hungária

60
61
206 209.5
47
48
—

148
31
68
121

—

151
——
—

60
208
48
—

148
31
68
121

1.
Királyinaiom
Festi Viki.
Transdanubia

270
75

11. m.

Bányák is téglagyárak 1
Bauxit
Seocsini
Borsócu szén
Szentlórinc
Cement
Szászvári
Kohii
István tégla
Köb. gőztégla
Drasche
Magnezit
Magyar Aszfalt
Által, Kőszén
Kerámia
Móri szén
Nagybátonyi
Sajókondói
Salgó
Újlaki
Unió
Urikányi

u.
10
11
500 515
1.

Maloasok)
272 274 Nemzeti ta
78 77 Lichtig

Ofa

Rézbányái
420
— 410 Szlavónia
1340 136J 1340 Nssici
lüi) 105 10JVi>íóri» botor
5 0 - 5 0
7 ibola!
97 100
96Zentai
•JA*
330 3^0 331 Thék gyár
416 435 422 Hitelía
26 26.75 26.5

2 2.1

10
500

2

550 552 550
95
95
71
72 71
2275 2325 2300
2.5
— 2.5
51
52 51

160

—

-

-

1

iu.
Királysor
Klein

Kiotild
Be üöntőde
Győri ixtü
Polg. sör

K ausz szesz
Liget szabat.
Cukoripar
160Lámpa
Auer

13

Kender

u.

83 85
4.25 4.75

116 118
30

31

60
17
2575 2625 ;
154 160
1145
-

Őstermelő

230 2Í6
Pamut
280 293
Alt. gázizzé
14 —13.75 Gumi
293 305
Ali. Usztr.Légsz. 60i) — 630 Ném. mezőg.
135 145
4árdl
17 20 19 Vasúti forg&lm
255 265
3360 3450 3355 Bárót!
2.5 — 2.5 Marosv, Peu.
Boni
85 91 90 Georgia
419 433
26
23 27 Brassó
42ü 430 425
Mezóu. cuk.
198 208
l l ü 118 116 Ciiicoui
9.25 10.1 10 Interrexiu
19.5 21
—
' —
6
Corvin-film
6.25 7 6.75 Óceán
22 24
578 590 583 Danica
— — 100Olajipar
99 102
14 Pannónia sör
15
Diana
13
29
17 Phóbus
Dorogi gummi
16 17.5
7ö
2g
930 985 935 Déli cukor
545 Püspöki
545
50 Koyal- szállé
51
Dunánt. sertés
49
170 190
Nyomdák s
40 Schwanzer
41
Cinner Szalámi 40
Athenaeam
43 SUr film
1C2 107 103 Égisz
40 43.5
48
- ,
Fővárosi
5.5
5.5 Ízzé
865 893 875 Lukácsiürdó
10
- Franklin
88 Unió textil
84 89
Sziki a
51 55
Glóbus
35 Horv. cukor
36 37
*tutnm«i
—
2425 2450
Kunossy
7.5 — 7.5 Just izzó
2 1.9 Szegedi Kandai
1.7
445 455
65 Gyapjumosé
Pallas
84 85
50 Telefon
50
135 133
58 Papír-ipar
Réray
42 41 Temesi sör
40
61
Rigler
41 52
Részvéuysör
375 390 cSÜ Tokaji bor
3.5 Szövö és kötő
3.5
Stephaneum
41
n Törők
34 —
40
15 16
Spódium
135 143 135 Pharmacia
15
Faipari vállalatok1
femesi aseoz
253 257 255 Unió színház
Merkuría
2 2.2
2 Feiten
4.5
- 41
- 1250 szolnoki
—
Cserző
24 24.2
24 Wercstadti textil —
Vasm. Vili.
90.5 92
91
Dunaharassti
1.9
—
2 Flóra
82 76 Vili. Pezsgő
50 53
52
76
Egyesült fa
14 —
— 14 Fővárosi sör
42 41 Wander
33 34
33
41
Fornir
21 —
—
21
12.5 —
12
Goldberger
170 175 171 Zagyvapálta<
G"ttmann
— 8 0 0 Gschwindt
20 23
21
219 225 220 Hangya
Hazai fa
108 Hilkeresk.
110
27 26.5
26.5
Honi fa
7.75 8.25
8 Hungaiia Mfltr, 145 149 145
Kőrösbánya!
15 ]uta
14.5 15.5
—
Kronberger
10 Hungária
10 11
—
Lignum
46 Karton
45 47
106 111 106
Amerikai
8 Gróf Koglerict
8
11 10
9
Elővételi fogok 1
Erdő
35 Keleti
35 36
— 36
38
Magvar Uoyd
— —
3
3
Királvautó
2.6
Katucmap január 15

Különféle vállalatoki

175
- 175
2275 2350 229J

(Ingyenes nyereménysorsolás a Belvárosi, Korsó és Széchenyi /Yloxlifban I

1
1

Szilveszter és u j é r

~

1

I.

napján

nagy

ingyenes

nyaremény-sorsjátélc m i n d a h á r o m m o z i b a n a r e n d e s e l ő a d á s o k k e r e t é b e n . Kisorsoláara kerülnek m i n d e n moziban ;
u 1 É
N X
P J Á N ;
I. eIOadás :
cukor
1 üveg rum
1 üveg rum
fél kgr. szaloncukor
fél kgr. csokoládé
III. eIOadás :
IV. elffadás :
5 kgr. nullás liszt
5 kgr. nullás liszt
egynegyed kgr. tea
fél kgr. csokoládé
5 kgr. kocka cukor
1 üveg rum
V. eIOadás:
II. eIOadás :
5 kgr. nullás liszt
5 kgr. liszt
1 élő malac
5 kgr. kocka cukor
5 kgr. cukor
1 üveg jamaikai rum
5 kgr. cukor
5 kgr. nullás Ü3zt
1 élő malac
5 kgr. nullás liszt
IV. eIOadás ;
5 kgr. rizs
1 üveg rum
5 kgr. cukor

SZIIVKSZTEB
NAPJÁN:
elfiadáf:
5
, nullás liszt
5 kgr. kocka

fél kgr. csokoládé
5 kgr. nullás liszt
5 kgr. rizskása
II. eIOadás:

fél kgr. kakaó
fél .
csokoládé

5

,

kocka cukor

III. e l O a d ö s :
fél kgr. csokoládé
1 üveg Jamaikai rum
5 kgr. nullás liszt

I
II

|

1914 december 31.

SZEQED

APROHIRDETESEK
Ebben < rovatban esy tU (zavas hirdette 2 0 0 0 k o r o n á b a

szónál nafgobb hirdetés 20 szójg 4000 korona és
k cé rr O
d Ii . TI*
Tiz izC
Minden további megkezdeti 10 »zó_ tovibbi JüWT korona. Apróliir
dettseket a .Szeced' kiadóhivatalt (rjeák Ferenc utca 2) fogad el.
Jeligés hirdetés HXXJ koronával drágább.
«i>r<ihtrii«>íé-

»ek dlla t-löre fixelendO.

Apróhirdetéseket a
ív£fiQSD

Földbirtokot, hazat, lakást,
pénzkölcsönt közvetít Fundus ingatlaniroda, Klau
zál tér 7. szám.
2

Ipari m u n k a i

Állást karén i

nagy újévi vásár.

Ismeretségi

Egy ügyes leány, aki szépen manikűröz és ondolál,
nagy fizetéssel azonnali
belépéssel felvétetik Ardrássy-uti manikürsza'on- j
ban. Hódmezővásárhely.

Két 2o éves fiu hozzájuk
hasonló korú, németül perfekt beszélő, csinos lányok
ismeretségét keresik. Levelet „Üres délutánok" jeligére a kiadóba.

BatoroKoK l a k i s i 1
j
Keretek csinosan butoro- '
zott szobát csakis uti csa- ,
ládnál Belvárosban: ármeg- !
jelöléssel .Tanárnő* jeligére
-3
Lépcsőházi bejáratú szoba
kiadó. Kossuth Lajos-su•
árut 8. f. l o
eresek azépen bútorozott
szobát zongorahasználatUI. Ajánlatok .Belváros"
jeligére a kiadóhivatalba
kéretnek.
4

Mérleg-számla:
1924. évi junius hó 3o-án.

967

Vagyon i

Készpénzkészlet 2o o39.92o*14 kor. Teher i
Részjegytőke 274.ooo-— kor. Tartalékalap 164.67o62
kor. Adótartalék 21o.ooo-— kor. Berendezés értékcsökkenési alap 5o.ooo-— kor. Kétes követelések tartalékalap 27.7o9-5o kor. Haszon 19,3l3.54oo2 kor.
Ö8sze»en 2o,o39.92o*l4 kor.

Kérem a kirakatok megtekintését.

Halmi József
d l v n t á r u h A z a , Tisza LaJos-kOrut 38. u .

Uzlctcrcdmény-számla:

két uri

Vsaateaég«

!
•
í
I

Pénzi
Kézimunka és fehérnemű
vállalathoz l o - 1 5 millióval társat keresek. Ajánlatokat „Biztos befektetés'
jeligére a kiadóba.

Klein s. k.
Megvizsgáltuk

és helyesnek

találtuk.

bizottság: Cseh Imre s. k., Lusteiner
Balogh János s. k.

A felügyelő

Dezső a. k.,

M i é r t o l c s ó és j ó a f e h é r n e m ű
ERŐS ARNOLD cégnél?
Budapest, IV., Károly-körut 30. sz.

Telefon: 108—94.

mert saját műhelyében készíti a legjobb anyagból és a legjobb
Férfi zefiring divatmintával . . 125.000 K
Selyem vagy rayé mellű ing . 160.000 K
Hálóing, egészen hosszú
. . 135.000 K
85.000-töl
Alsónadrág hosszú . . . .
Zsebkendő 100 különböző min7.000 K
tával, darabja
Női ingek, kézi bimzett vászonból 50.000 K
Női hálóing balisztsifonból, egészen hosszú, kézi himzeit és
160.000 K
kézi azsur
Vidéki rendeléseket utánvéttel küldünk. Meg
visszaadunk. Nagyobb bevásárlásnál

Kfllftntélflk i

Törökországi kézimunkák,
selyem terítők, falvédők, f,
asztaldíszek, sálak, divánpárnák, függönyök eladók, <•
Selmeczyne, Attila-utca 8, «
emelet.
-4 •
Váczy Marisva kötödéjében 30 ezer a fejelés. —
. Vékonyból 35 ezer. Vidra- i
u. 3, Kakastemplomnál. -

Munkabérek 229.822 — kor. Üzemi költségek 4,4l8.o53-5o kor. Há/bér 1,693.623 - kor. Adók
335 922 — kor. Ha zon 9,3l3.54o-o2 kor. összesen
25,99o.95o-52 kor. Nyereség : Bruttó árunyereség
23 857.584'53 kor. Kamatok t,tK 4 . 2 V - kor. Nyereségáthozat 529.145-99 kor. összesen 25,99o96o 52 kor.
Szegedi Cipésziparosok Termelő Szövetkezete. A fel-

» számoló bizottság: Marosán s. k., Tóth István s. k.,

kapha°tSóbb^ Lőwingernól, Polgár-u. 20.

Mindenféle szép használt j
bútor részletfizetésre is •
kapható. Maros-u. 15.
4 f
Négyajtós
üvegszekrény, '
nagy állótükör eladó. Kar- i
dos könyvkereskedés, —
Oroszlán-u. 6.
- 1
Uj báiószobabutor, fehérzománc, eladó. Pulctábornok-utca 15, asztalos. 2

Állást ayer:

H e g e l bál mily mennyiségben, lérlirubát, fehérneműt a legmagasabb
árban veszek. WeisMnberg.Szeged, Amle-a 6.

L
A
S
B
E
S
B
E
B
G ceMtárnoárta, S
z
e
g
e
d
.

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

Bátor i

I

cement és mozaiklapok, valamint az összes
épitkerési anyagok beszerezhetők 154

Megkezdődött

Kimondott
magánház

női bajoknál gyomor és bélbetegségeknél, rheumatikus és
epebántalmaknál. Cukorbajosok Karlsbadja. Szakszerű
orvosi felügyelet mellett vezetett hízó- és fogyókúrák
Felvilágosításokat nyújt a fúrdőigazgatósig. Kitűnő konyha. Viddékről feljövök kényelmes lakásrkaphatnak 10
perc: villamoson a város központjától.

CEMENTCSERÉP

keres gép- ésgyorsirás- | a u o l o 7 n n n t Idegen nyelvet
ban tökéletesen jártas l ü V O l O A U I I U I . b i r ó k e ] 6 n y .
ben. Kimerítő ajánlatok Postafiók 115. sz. alá küldendők.

"Részletfizetésre szállítok
kárpitosmunkát. — Balogh
a Belváros legszebb pontkárpitos, Kossuth Lajos_
jain, teljes kényelmet adó
sugárut 6.
16
modern komfortos 4 szobás lakásokkal olcsón és kedHo- és sárcipők vulkanivező fizetési feltételekkel megvehetők
zálását vállalja Lusteiner
Béke-utca IS. u A m .
cipész, Korona-utca 15. —
D e m k ó n á l , 50
Telefon 545.
Címre ügyelni.
3
Elvállalok cserepkaiyhák 3
átrakását, tisztítását, javi- í finomabb
tását. Kovács, Szenthárom- •
ság-utca 49, — jutányos
áron
5 »

lobb megjelenésű szobaleány ajánlkozik Jobb uriházhoz. Ajánlatot „Szorgalmas" j'ligére.
-2
Varrónő jutányosán vallal
felsőruha varrást 3o.ooo koronától feijebb jól és pontosan. Ugyanott papucsos
munkát keres. — Kistiszautca 3.
Gyümölcsfa metszést, kertalj kilást,
rendbehozását,
szakszerűen végez helyben
és vidéken jutányos díjazás mellett Kopp Péter
mükertész, Újszeged, Kállay utca to.
Gyors- és gépírónő, ki az
összes irodai teendőkben
jártassággal bír, „Gyakorlott* jeligére állást keres. -

Kereslet i

Termény exportcég

Maradékok mélyen leszállított árakon.

Ingatlan i

Az aiaboi jeuges levelek a
kiadóhivatalban átvehetők:
.Félárva", .Méltányos' „Tanárnőd

I

éven
Budapest-Kelenföld Egész
ót nyitva

H10

Varrógépet Goldmannál vegyen. Legjobb, legolcsóbb.
Részletre is. Tisza Lajosköiut 24[a. Artézikutnál.
Eredeti keleti perzsaszőnyeg érkezett. Hid-u. 1,
Kemál szőnyegszővő.
3
Faragott unszobabutor jutányosán eladó Kocsis müasztalosnál, Horváth Mihály-utca 7.
2

éi még két szegedi lap részére
11) IUÖÍK (>000 koronáért (jeligéje! 0OU)) elfogadnak Magyar
Hlrdelö Iroda, Iskola-utca AJ és
u alábbi gyűjtőhelyek: Sajtópavillon Dugonics-lér, Sajtópavlllon nagy artézi kútnál, Nemzcti Sajtóvállalat Kárási-utca 3.,
Thália könyvkereskedés Kárászn. 1., özv. Schwarz Jakabné
áohánylfttsde Kárász-u. 1., Pető
Emö dohánytőzsde Széchenyitér 3., Barna Béla dohánytőzsde
Széchenyi-tér 9., Lázár Lajos
könyvkereskedése Feketesas-u.
17., Na^y Mihály könyvkereskedése Takaréktár-utca 1., özv.
fischcr Miksáné dőhánytőzsde
Takaréktár-u. 8., Közúti hídfői
dohánytőzsde, Hungária Antlquárlum Batthyány-u. 2., Quttmann
ia Lcipnicker fflszertlzlet Bol-

Erzsébet

A téli idény alatt rendkívüli árengedmény.
Teljes ellátás: szoba,, kiszolgálás négyszeri
bő étkezéssel 8 a. K. I. oszt. fürdő 1 a. K.
Csonka-Magyarország egyetlen sós gyógy,
fürdője. Központi gőzfűtéssel. Kiváló gyógyhatású

I-a

201

minőségű
legolcsóbban kapható

munkásokkal.

Két részes készlet, ing és nadrág 170 000 K
Zsemper ietbchcn, Kézimunka . os.ooo K
Alvó és nappa i pyemék mérték
szerint, gyapjú, flanelből divatszinekDen
400.000 K
Kelengye lepedővászon, 160 cm.
széles, méfere
55.000 K
Finom fehérnemű sifon . . . 27.000 K
Mindennemű vásznak, damasztok és törülközők gyári árakon.
nem felelő árut kicserélünk, vagy pénzt
fél vasúti költséget megtérítünk.
H 48

POROSZSZEN

Bach Jenő és Testvére
fi&özgyülési

cégnél, Szt. Istvántér 12. Telefon 126.

meghívó.

Ádókhegyi gazdaság január
11. csőszfogadást tart Báló i
A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank tisztelt részvényeseit (felkérjük, hogy az
vendéglőben, csőszök je- ,
lentkezzenek.
1924 január hó 18. napján délelölt tizenegy órakor az iníézet tanácstermében tartandó
Kínálat i
E adó egyéves,
isztafaj.
gyönyörű nőstény farkas- .
Karácsonyi és újévi aiankutya. Idomitott. kölykeddékok legolcsóbban. Kreizés előtt. —^Tudakozódni
ner ékszerésznél
Tisza
Református-palota, III. kaLajos-körut 57.
-8
pu, második emelet 6, ! megjelenni szíveskedjenek.
legolcsóbb tüzita, hasabos
TÁRGYSOROZAT :
egész nap.
és apritott, házhoz szállítva
is Ifj. Z8emberi
Hozott anyagból fehérnemű
1. A j-gyzfkönyv hitelesítésére hivatott két részvényes kijelölése.
tűzifa üzleteiben. Telefon ; varrást,valamint fehérnemű
2.
Az igazgatóság javaslata az alaptőkének négyszázmillió koronára való [felemelése
15-24.— Boldogasszony - ! javítást vállalok. Hid-u. 1,
Fehérnemű üzlet.
3
sugárut 40.
-3
tárgyában.

rendkívüli

Torlódások elkerülése végett
már most javíttassa

lió- é s sárcipőit
a Gummi és Bőriparban
S s e p e d , Széchenyi-tér 9.

» á m .

737

közgyűlésen

3. Az igazgalóság javaslata az alapszabályok 2., 36. és 52. szakaszainak módosítása
tárgyában.
4. Esetleges indítványok.
Szeged, 1924 december 31.
Az Igazgatóság
Az alapszabályok 25. §-a értelmében minden részvényes, aki a kö?gyűlésen részt venni kíván, részvényeit legalább nyolc nappal a közgyűlés megtartása előtt az intézet pénztáránál, vagy a Magyar Altalános
Hitelbanknál, Budapesten téritvény mellett letenni tartozik.

16 éven felüli munkásnők felvétetnek

a Szegedi
Kenderfonógyárban
Londoni-körut 3. szám. A viszonyoknak megfelelő legmagasabb kereset biztosítva. Tk 31

