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Áfium és orvosság.
Hegedül Lorárt rgy pompás cikkében (ö ma
a legtöbb magyar publicisták egyike) alaposan
megn-ondla a magáét Pékár Gyulának, aki nem
éppen turáni vezetékneve dacára (vagy, éppen
izéit) mindenáron visszavágyik Közép-Ázsiába,
a nagy fal mellé, a Góbi sivalvgbr. Azt feleli
erre a turáni áiomri Hegedűs Lóránt, aki í z
ugyancsik erőien konstruktív képzeletű Jókai
Mórnak az unokaöccse, hogy köszöni szépen,
ö már csak itt ikar maradni Közép* Európábin,
lehetőleg Nagy-Magyarországon. Menjetek csak
Ázsiába a mi kedves balkáni szomszédaink I
Neki nem hazája Közép-Ázsia! De mennyire
i£tzi van ebben Hegedűs Loránlmk, aki ugyan
pénzügyminisztere volt a kurzusnak, de moit
bánatosan ö is a destruktivság fekete listájára
kerül, ha tovább ii ugy megir|i tz igazat, mini
abogy elkezdette.
Mégis csak különös, hogy éppen ez a Pékár
Oyula turánkedik a leghangosabban és legönérzetesebben, aki Bostonban Járt egyetemre,
keryere (vagy talán inkább kalácsa) Javát Páriaban, Londonban, Itália városaiban, Madridban
és más nyugati centrumokban költötte el, Anato'e
Francé mesterrel társalgott (ha ez a társalgás
talán egyoldalú is volt) és aki a .nyugati dekadenciát" az elsők között hozta be irodalmunkba.
Lehet, hogy Pckáimk kellemes és érdekes
snobizmus ez az újdonsült (uráníznui, lehet,
hogy uj Jrtsson" számira a Modi professzor
fehér burnusza, de a magyariág számára kezd
veszedelmes illúzió és áfium lenni az a tudománytalan é i politikátlan délibábos orientáció,
amit a turániamul „reálpolitikusai" Őznek. Modi
professzorról azóta a Ic&kaiomb magyar tudósok egyike megállapította, hogy teljesen járatlan
a njelvludomány mai módizerelben, bogy egészen különös módi ai, amit ö művel és abban
is tökéletesen igazi van Hegedfls Lorántnik,
bogy csak szomszéd ellenlégeink malmára hajtják a vizet azok, akik minduntalan Ázsiába
óhajtanak visszamenni. Hiszen a turáni testvérek törtek ránk Balu kán hadainak képében és
tették tönkre először országunkat, hiszen turáni
tOiök testvéreink pusztították el másodszor ha*
zánkat, százötven évig ülve nyakunkon és talán
a nagy háborúban mellettünk küzdöttek japán
véreink ? Köszönjük szépen az ilyen barátságot
és as ilyen testvériséget, de nem kérünk többé
belőle I
Azért, mert egy-két irodilmi, vagy tudományos sámán és rabonbán a magyar vendégszeretet alapos élvezése közben leereszkedő
elismeréstel veregeti meg vállunkat és Hibsburg főhercegek jelenlétében tartott előadáson
bebizonyítja, hogy mi vigyünk a világ első
népe, ezért még nem leszünk hajlandók lemon •
dani ezer esztendő keresztény és európai kultúrájáról, amelynek valóban jelentékeny és komoly tényezői leltünk. Széchenyi István, aki
most száz éve alapitotla meg a Magyar Tudományos Akadémiát, éppen arra lette föl rgész
f'etéf, innak áldozta minden tehetségét,, tudá• J * lelkesedéiét, hogy Kelet népét Nyugat
népévé tegye és ennek tartsa meg az idők vé-

Szeged, 1925 szeptember 18, PÉNTEK

A kurzus találmánya ez a jelszavas, külsőséges, hühós, (urulos és tatáros turánkedá",
ezzel aksrják némelyek elterelni a figyelmet a
jelen bajairól, bűneiről, a szcc ális és gazdasági
nyomorúságot próbálják vele fölpántlikázni és
fölbokrétázni. Dologtalanok pusziója ez, de a

Elöflzelésl árak: Egy hónapra helyben 40.000 kor, Budapesten
és vidéken 45.000 kor. Egyes szám ára hétköznap 2000 kor.,
vasár- és ünnepnap 3000 korona. I. évfolyam, 96. szám,

dolgozók és a — munkanélküliek mást váraik,
mást kérnek: európai demokráciát, szcciális
reformokat, sorsuk jobbrafordifását, amit nem
ázsiai kutuzslással lehet elérni, hanem csak
európai munkával és kulfuráva', nem áflummal,
hanem a bajok orvoslásával!

Az érdektelen japán delégátus
elismeréssel nyilatkozott Apponyi javaslatáról.
Genf, szeptember 17. A leszereléssel foglalkozó III. főbizot'ság ma dételötti ülésén Markovics szerb delegátus fcosizasan válaszolt gióf
Apponyi Albert és Tánaos Gátőr altábornagy
minepi beszédére. Csodálkozásának idott kifejezett, bogy gróf Apporyi Albert Európa .ama
réizében, melyben Magyarország fekszik, nem
hisz a rrgionális egyezmények lehetőségében.
Az üléien beszélt még a cteb, a lengyel, a
svéd és a japán delegáiur. A jopán delegálás
elismeréssel nyilatkozott grój Apponyi javasla
tárói,
A mai nap vitáját az angol delegátus fejezte
be, aki írnak a reményének idott kifejezést,
hogy a megvált sztandó albizottság megtalálja a
benyújtott javaslatok összeegyeztetésének Kódját.

Az áltaMnos vita tovább folyik. Valószínű,
bogy a spanyol, magyar és holland részről benyújtóit javaslatokat végleges tanulmányozás
végett albizottsághoz utalják, amelynek tagjait
ezután fogják megválasztani.
Genf, szeptember 17. A VI. főbizottság,
amely a politikai kérdéseket tárgyalja és igy a
kisebbségi kérdésekben is illeiékes, csütörtökön
ülést tartót). Vicomte Cecil brit delegátus kritizálta ait a három javasla'ol, amelyet a közgyy ülést n Apponyi Albert grff terjesztett elő.
'éleményit abban foglalja össze, hogy olyan
Vé
kényes ügyben, mint aminő a kisebbségi kérdés, a bölcseség azt parancsolja, hogy mellőzzék az njitdst és ne avatkozzanak bele a tanács
prerogattvdiba.

Hosszú lesz
a franciák és spanyolok afrikai háborújaPáris, szepten ber 17, A frarcia politikai körök teljesen tájékoztatva vannak arról, bogy az
afrikai háború igen bosszú ideig fog tartant.
Primo de Rivera táborrok legutolsó nyilatkozatai igen pessiimisziiktuan hangzanak. A
spanyol kormány feje arra u(a>, hogy izangolbur háború is évekig tartalf; nagjon roisz jel
az ia, hogy i spanyol kormánynak csaknem
minden jelenléte hangsúlyozza, hogy a riffkabilok milyen kitűnően fel vannak szerelve és
hegy hadseregük, amely állítólag c u k hatvanezer embeiből áll, mennyire fegyelmezett.

A legutolsó f r i n d i jelentés kiemeli azt a
tényt, bogy a téli hóneptk nagyon kedvezőtlenek a hadviselés szempontjából és hogy emiatt
a hadjáratnak a (éli hónapokban való befejezéie
nem várhaló. Azonban emlékezünk rá, hoev két
hónappal ezelőtt a francia Jelentés azt hangsúlyozta, hogy a nyári hónapok egyáltalán nem
kedvezőek i francia hídmfl veletek szem pontjából
A helyzet súlyos voltát legjobban jellemzi
az a körülmény, hogy Franciaország két marsalja vezeti a hadműveleteket anélkül, hogy a
döntő sikert bár csak kilátásba is helyeznék.
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A népjóléti m i n i s z t e r
jót igér a drágaság csökkentéséről.
Budapest, szeptember 17. VŰSS József népjóléti és munkaügyi miniszter ma délelőtt a
szanálási bizottság ülésének megkezdése előtt
több aktuális témáról nyilatkozott a sajtó munkatársai előtt és ezeket mondotta:
— A drágaság letörésére irányuló kormányakciót folytatom. Sorra következik a hus, utána
pedig a még hátralevő cikkek. Ha mindezekkel
végeztünk, áttekinthető képet kaphatok az egész
kérdés komplexumáról és következhet a munka.
— Beható tanácskozást kell folytatnom a

minisztertársaimmal, főképp a pénzügyminiszter
úrra', akivel még a drágasággal is at adózással ö s z e függő kérdéseket kell megvizsgálnom.
Magával az adózás kérdésének a tárgyalásával
azo ban semmiesetre sem kozkáztathatjak az
államháztartás szilárdságát, de ahol lehet,
könnyítéseket teszünk. Részletesen és pontosan
megvizsgáljuk a forgalmi adó és a luxuiadó
kérdéseit.
Ezután még több, a fővárosi érdeklő ügyről
beszélt a miniszter.

Amerika n e m a k a r
Caillauxnak engedményeket adni.

Washington, szepteaber 17. Borch szenátor
a francia adósságrendezö bizottság küszöbön álló
megérkezésével kapcsolatban kijeíentellr, hofy
fi™2£ff- Petőfi Sándor sem a szibériai szó sem lehet arról, hogy Franciaország kedT á 8y°». hanem Párisbí, mint vezőbb fizetési feltételeket kapjon, mint Anglia.
Smuts szenátor nyilatkozata szerint Amerika
uttda, Ady Endre.
A (uránizmus mai dilettáns és mondiaciinált Calllaux-val folytatandó tárgyalásai során egyhirdetése betegség jele. Oyöngeség Jele. ö n - általában mm hajlandó figyelembe venni azt
állótlarság Jele. Es nekünk éppen most kellere az egyezményt, amely Churchill és Caillaux
leginkább etőt Kutatnunk, önállóatfgot, ön- kőzött létrejö t. Az Egyesült-Államok semmiféle
bizalmat. Mákony ez a turáni álom, amelyből propagandától nem hagyják pénzügyi politikákeserű és szomorú lehet a fölét redés. Az erős jukat befolyásolni Amerikának az európai cteés bátor nemzetntk nincsen szüksége áfiu; ra. tepatékboz, sem polilikai, sem pénzflgvi téren
Az szembe mer nézni sorsával és meg tud bir- semmi köze sincsen és az amerikai pénzügyi
kormány a francia adósságok kérdését t i s z t á r a az
*foni vele.

amerikai érdekek szemmelfartásával fogja tárgyalni,
Páris, szeptember 17. Mint az Éc'alr a
pénzügyminitz'ériumban értesül, Caillaux az
Egyeiült Államok kormányával való tárgyalásain
a köveikező álláspontot fogja képviselni :
Frarciaország évenként összesen mintegy 25
millió font sterlinget fordíthat küladósságainak
törlesztésé é. Ennek az összegnek felét angol
és amerikai tartozásainak törlesztésére szánta,
azzal a feltétellel azonban, hogy Németország
áru- és pénzteljesitményet legalább ugyanezt
az összeget érik el. Ezt az utolsó klauzulát
eddig Arg iával éa Amerikával szemben kérész ül vinri nem tudta, reméli azonban, hogy
ez most Washingtonban tikerü'nJe fog.
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A drágaság és a z a d ó z á s kérdésével
foglalkozott a 33-as b i z o t t s á g .
Badopest, szeptember 17. A szanálás ellenőrzésére kiküldött 33 as bizottság ma délelőtt
11 óra u'án Ráday Gedeon gróf elnöklete alatt
ülést tartott. A kormány taglal kőiül Bethlen
István gróf miniszterelnök, Vass Jizsef népjóléti miniszter és Bnd Jinos pénzügyminiszter
jelentek meg.
Peyer Károly szocialista képviselő beszélt
elsőnek és több inditványt terjesztett elő. Igy
indítványozta, bogy a kormány október elsejétől kezdve szüntesse meg a forgalmi adót, helyezze hatályoi kivfll a környéki vasúti személyszállító díjtételek fiiemelését, szüntesse
meg az életfenntartást cikkek állami Illetékeit
is fényűzést
adóit, valamint a lakások után
szedett kincstári haszonrészesedéseket. Inditvá
nyozzt továbbá, hogy a karaték ügymenetének
megvizsgálisára küldjenek ki vizsgálóbizottságot s a kormány terjessze be a
munkanélkülisig esetire való biztosításról szóló
tirvinyjavaslatot.
Inditványt tesz az adómentes létminimumra vonatkozóin. A szanálási törvény tárgyalásakor rámu'attak egresek arra, hogy az
égisz szanálást akció terhel azokra a társadalmi
rétegekre hárulnak, amelyek Jlxftzetésből, Illetőleg testi munkájukból élnek. Most már megállapítható, hogy a szanálás terheit
kiiveteti
adókból hajtja be a kormány és ezek legnagyobb részét valóban a várost lakosság is a
fixjtzetisttek fizetik. Statisztikai adatokat közöl

arra vonatkozólag, hogy külföldi államokban
mennyivel jobbak a kereseti viszonyok és a
megélhetési lehetőségek. Etek az állapo!ok
késztették talán a népjóléti minisztert a drágaság elleni akció megindítására. De nem a vendéglőkin kellett volna kezdeni a drágaság letörésit, mert a vendéglősök csak a legutolsó
átháritói a drágaságnak, hanem elől kellett
volna keresni és megfogni az o\okat, amelyek
a drágaságot előidézik. Hs itt indult volna el
Vass miniizter, ugv rájött volna arri, hogy az
állam a legnagyobb drágító.
— Az állami adópolitika kihat az egész gazdisági éleire és ami történik, az nem egyéb, mint
az adóterheknek, vámoknak, kincstárt haszon«
riszesedisnek a fogyasztókra való
dihdrltása.
Ma már apró engedményekkel nem lehel a bajokat orvosolni. A kormánynak komolyan keltene foglalkoznia az egész adórendszer megreformálásával és meg kell szüntetnie azt,
hogy az állam bevételeit legnagyobbrészt a
fogyasztási adók, részesedések és vámtételek
tegyék ki. Arra az álláspontra kell helyezkedni,
hogy ae egyenesadók fedezzik az állam kiadásait és mindenki jöv.delme, vagyona arányában
fzessen adót.
Indítványozza, hogy a bizottság ne csak a
mai napon tartson ülist, hanem a
kivetkező
napokon ts is napirendjére tüzű ki az egyes
drágasági kérdéseket.

Bethlen miniszterelnök beszéde.
Peyer után Bethlen István gróf miniszterelnök
szólal feL Oiyan kérdést hoitak napirendre —
mondotta —, amely túlnyomó részében adópolitikai kirdis, részben pedig tisz ára gazdisági jellegű és ezek a kérdések nem tartóinak
a szanálási bizottság elé. Ennek a bizottságnak
a feladata pontosan körQl van Írva az 1924.
évi IV. t.-c, 5 §-ában. Ezért a drágaság kérdise nem tartozik a szanálási bizottság elé.
— Etzel nem akarom azt mondani, hogy
kifogásol im, hogy a kérdést itt előhozták, mert
bizonyos közvetett összefüggés fennforog a bizottság jogköre és a drágaság közölt. Nem szerein Sm, ba a bizottság olyan határozatot hozna,
amely egyenesen a drágasággal való foglalkozást tflzné ki feladatul.
— Azt mondotla Peyer, hogy szükséges volt
a bizottság összehívása, hogy a nyomorral foglalkozzunk,
amely a szanálás
köietkeztében
állott be. Azt hiszem, ha van Magyirországon
nyomor, az nem a szanálás következtében állott
elő, hanem a háború is az aiulán bekövetkezett
devalváció okozta. A szanálás éppen az a munka,
amely arra törekszik, hogy ezeket a bajokat
fokozatosan megszüntesse.
— Tiltakozom az ellen a beállüás ellen, amely
egyes lapokban is megjelent és amelyiket egyes
képviselők kijelentéseikben megismételtek és

amelyek a közönséggel azt akarják elhitetni,
hogy a még fennálló bajokat nem a háború,
a forradalom, a bolsevizmus is az ezt követő
idegen megszállás, vagy az ezután bekövetkezett devalváció okozta, hanem a rekonstrukciós
munka, amelyet a kormány követ. Ilyen hibás
beálliUs sz ii, hogy a szanálás terheit elsősorban a munkásosztály és ezzel össiefüigésben
a fixfizetéiüek vbeltk.
— Vannak a

szanálásnak

bizonyos terhel,

hiszen a nagy adóterhek, igenis jelentkeznek.
M nden fajtájú vagyon kiveszi részét ezekből a
terhekből. A magyar kormány is nagyon jól
tudja, hogy ezeket a terheket örökidőkig
elviselni képtelenség. De P<:yer képviselő ur nem
akarhatja a büdzsé egyensúlyát felbor tan', de
talán azt sem, hogy a fogyasztók terheit átrakják a vagyon különféle formáira, mert ezek
joggai védekeznének, hiszen úgyis oiyan mértékben vannak megterhelve, hogy több terhet
elviselni képtelenek.
ígéri, hogy a kormány a pénzügyi helyzet
minden javulását arra használja fel, hogy a
fogalmi adót és az igazságtalan adónemeket,
amelyek elsősorban a fogyasztást
terhelik,
lehetőleg csökkentse.
A miniszterelnök kéri, hogy a beadóit határozati javaslatokat utasítsák el.

Bud miniszter a drágaságról.
Ezutjn Bud János pénzügyminiszter beszélt
a drágaságról. Más országokban is ugyanolyan
adórendszer van, mondotta, mint náluik. Egye
tus adók mellett közvetett adók ts vannak. Arra
kell törekedni, hogy a közvetett adóterhek arányosak legyenek az egyenes adóterhekhez.
Visszautasítja azt a vádat, hogy az adóengedményeket a genfi utasításra e.zközöljük. Hogy
a földbirtokos kevés terhet visel, az csak látszat,

mert a jövedelmi adóhoz a földbirtoknál a földadót is hozzá kell számítani.
— A forgalmi adó leszállítása nem tenné olcsóbbá az árakat, mert a i árak a világpiaci
árakhoz in gazodnak. A lakosság válláról le kell
venni minden felesleges terhet, de nem szabad
az ellenkező végletekbe sem menni, mert ezzel
az állam érdekeit kockáztatnák.

Vass miniszter az árfelhajtásról beszél.
Vass József népjóléti miniszter szólalt fel.
Beszédét azzal kezdte, hogy az az akció, melyet a kormány megindított, nem azi céloz zi,
hogy szocioiogiai vi'.át kezdjen, hanem az i i dokolitlan árfdhajtás okát igyeksiik kikutatni,
hegy megállapíts i, hogy a terme ötöl a nagykereskedőig mekkora forgalmi etappe van és
milyen hasson mutatkozik. A malmokkai folyó

tárgyalások még n e n fejeződtek be, annyi bizonyos, h gy amikor az egységes kenyértipusban megállapodtak, azt sem a közönség, sem
a sajtó nem fogadta valami nagy megértéssel.
Ezután ismét Peyer Károly szálai fel és határozott érrekkel tiltakozik az ellen a beállítás
ellen, mintha pártja a ma felhozott kérdéseket
taktikai okokból tette volna szóvá.

Hol a drágitás?
Eckhardt Tibor a íő!dbirtoko;okat védelmezi
s szerinte, ba Magyarország a világ legdrágább
országai közé tartozik, akko: ennek oka az
ipar túlzott pártolása.
Bethlen István gróf miniszterelnök elismeri,
hogy az ipari cikkeknél jelentkezik elsősorban
a drágítás. Az, hjgy iparunk legyen-e, nagy
elvi kérdis, amely föiöt a nemzetgyűlésnek és

a kormánynak kell döntenie, A kormány azon
az állásponton van, hogy egészséges magyar
ipart teremteni nemcsak egyes ipari köröknek,
hanem az egéaz országnak érdeke. Érdeke
elsősorban a mezőgazdaságnak, mert végeredményben egyedül a mezőgazdaság nem tudja
azokat a terheket elviselni, amelyeket CsonkaMagyarországnak hordoznia kell.
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Ezután arról beszél a miniszterelnök, hogy a
kormány tárgyal a mezőgazdasági hitei szerzéséről Ami as egyenes és a közvetett adó közti
aránytalanságot illeti, est az arántalanságot csak
fokozatosan lehet kiegyenlíteni. Elismeri, hogy
az adók „meglehetősen nagyok* s hogy hiba
van azok kivetésénél is behajtásánál.
De idő
keli ahhoz, hegy az igaxságoj kivetéseket meg
lehessen valósítani. A fogyasztási és általában
a közvetett adók fokozott igénybevételére még
olyaq gazd g állam is rászorul ma, mint
Angii i.

Baross János indítványa.
Ezután Baross János indokolja meg azt az
indítványát, hogy a pénzügy miniizter bizonyos
adókedvezményeket adjon. Hangoztatta, hogy
az ellenzék aggályai, amelyeket a szanálási
törvény largyalásakor hangoztatott, helyesek
voltak, mert ez események igazolták azokat.
Beblzonyoaodott, hogy a külföldi kölcsön felesleges volt. Pénzügyi politikánkból hiányzanak a
közgazdasági és szociális szempontok. Pénzügyi
intézkedéseink maguk után vo üák a középosztály elszegényedéséi. Olyan aránylagos eltolódást okoztak a vagyon eloszlásában, amilyet
előrelátó politikának nem szabad figyelmen
kivül hagyni.
Bethlen István gróf miniszterelnök válaszolt
ezu'án Barossnak.
Nem tartaná helyesnek, ha a bizottság elfogadná a javaslatol, hogy a pénzügyminiszter
jobbra balra engedje el az adókat ebben az
esztendőben. Ez ellentélben állana azzal az indítvánnyal is, amelyet Peyer Károly terjeszett
elő és azzal az indokolással is, amely szerint
a kormány a mult évben nem hajtotta be kellő
mértékben az adókat, továbbá hogy az egyenesadók igen alacsonyak a forgalmi adóhoz
viszonyítva. Kéri az indítvány eltelését.
Az elnök ezután berekesztette a vitát s a
bizottság Peyer Károly és Baro.s János indítványait elvetette.
Az értekezlet délu án 4 óra előtt ért véget.

Merényletet terveztek
a bécsi szovjetkövet ellen,
Bics, szeptember 17. A hatóságok nyomára
jöttek annak, hogy az orosz szövetségben merényletre készültek Berslnnek, az orosz siovjet
nemrig akkreditált bicsi követének megölésére.
Az összeesküvők kö.űl eddig két orosz állampolgárt tartóztatlak le. Az egyik Borodln ezredes, állítólag nemrég jött Bulgáriából Bécsbe.
A nyomozás tart, ae az összeesküvés többi
részletét még nem sikerült kideríteni.

Albániában ismét forronganak egyes
törzsek.
Belgrád, szep'ember 17. A Politikának jelentik Gyakovicából: Megbízható jelentések szerint egész Albániában már néhány nap óta bizonyos forrongás észlelhető. A Pukl-törzs elfoglalta a skutarii országutat é i a közlekedést
megakadályozza. Egy ütközetben, amely három
nappal ezelőtt játszódott le, 2 5 ember esett el.
Elégedetlenek továbbá a mírditák is, akiknek
élére Gyónt Markó fia állott, aki feltételeket
szabott a kormány elé. Hasonlókép Dilalbániánan is forrong néhány törzs. Azt hiszik, hogy
hamarosan komoly összeütközésre kerül a sor.

Magyarország a genfi alkoholellenes
világgyüiésen.
Budapest,
szeptember 17. Faak Márton
methodista szuperintendens visszaérkezett Genfből, ahol résztvett a népszövetségi tanács ülésszaka alkalmából tartolt alkoholmentes világgyűlésén, melyet a genfi Athenaeumban tartoltak. Funk szuperintendens a bizottsági ülésen
felszólalt, ismertette a magyar alkoholellenes
munkát és a fölmerült vita során reámutatott
arra, hogy Magyarország bortermelő föld, amely
rá van utal/a, hogy bőrtermékeit külföldre
vigye. Ha egy szomszédos ország a bor elöl a
határt elzárná, amire például Ausztriában fejödö mozgalom van, az Migyarországot érzékenyen érintené. A iapittassék meg ily esetre,
hojy a bevitelt tiltó ország az exportáló országnak kártérítést köteles adni oly módon,
hogy gyümölcstermékeit,
esetleg más termékelt
lényegesen lemérsékelt vámmal bocsássa be. üy
értelemben határozat is hozatott.
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Megérkeztek az olasz repülők Budapestre.
Budapest, szeptember 17. Csülörtök délután 4
órakor érkeztek meg Mátyásföldre az olasz hadi
r e o ü l ő c é p e k , amelyek jövetelét tegnap előre jelezték Bécsből. Három gép érkezett, még pedig mástél órás késéssel. A repülőgépek Turinból indultak
körútra és Udinén, illetve Bécsen át jöttek Budapestre. Négy óra előtt néhány perccel tünt fel
mintegy 1200 m. magasságban a három olasz hadi
repülőgép.
Az egyes jelzésű gép simán iöldet ért Bolognesi
olasz alezredes, a repülőraj parancsnoka, továbbá
Torelli százados és Oltolinl pilóta-főhadnagy szállt
ki belőle. Schindler alezredes olasz nyelven köszöntötte a parancsnokot, egyben a honvédelmi
miniszter nevében a repülőraj egész tisztikarát
péntek estére társasvacsorára hivta meg a tiszti
SMMMMMMMMIMMMM^^

kaszinóba. Bolognesi alezredes közvetlen szavakban mondott köszönetet az üdvözlésért.
Közben a hármas jelzésű olasz hadi repülőgép
is leszállt, de mikor már a földön futott, balkere-

kének tengelye hirtelen eltört s a hatalmas kétfedelű gép balszárnyára dőlt és jelentéktelenül

ugyan, de megsérült. Sérülését hamarosan kijavítják, ugy hogy vasárnap társaival együtt már tovább indulhat. Ennek a gépnek Sbernaadori olasz
repülőszázados a parancsnoka, akivel együtt utazik
Carbassora olasz hirlapiró is.
A kettős jelzésű gép minden baj nélkül ereszkedett le.
Az olasz repülők pénteken megkoszorúzzák a
rákoskeresztúri katonai temető sirjait. Útjukat vasárnap folytatják Krakkó irányában.

Kormányválságról,
Herriot uj kormányáról irnak a francia lapok.
Páris, szeptember 17. A ma reggeli lapok
tele vanntk kormányválság fairekkel. Herriot
váratlan megérkezésével hozzák kapcsolatba a
közeli nagy átalakulást és azt irják, bogy a volt
miniszterelnök ma délelőtt meghitt reggelin meg
logjs beszélni Painlevé miniszterelnökkel a belpolitikai helyzet minden vonatkozását. A nacio-

nalista Eclair még ma megjisolja
Palnlevé
bukását éa bizonyosra veszi, hogy néhány napon belül Herriot fogja felváltani Painlevét
a miniszterelnöki székben. Ez a változás az
Eclair szerint még a parlament összeülése előtt
be fog következni.

Kiket kötelez könyvvezetésre a kincstár?
Megjelent a kereseti adó uj végrehajtási utasítása.
Budapest, szeptember 17. A mai Budapesti Közlöny meghozta a kereseti adó végiehajtási utasítását. Ezzel a végrehajtási utasítással az adónem
végleges formájában alakult ki és remélhető, hogy
ezen lényegesebb ujabb változás egyelőre nem lesz.

nem hitelesitik, ugy a községi elöljáróságnál kell a
könyvet hitelesíttetni. A könyvvezetés ellenőrzendő is.
Ez általában összekapcsolandó a forgalmi adók lerovásának ellenőrzésével; az utasítás azt mondja, hogy
ennek alaposnak és kimerítőnek kell lennie és különösen is felhívja a közegek figyelmét arra, hogy

Az uj végrehajtási utasítás könyvek vezetésére
kötelez mindenkit, akinek üzleti tevékenységből vizsgálják meg azt, vájjon az egyik adózónál kieredő jövedelme van, kivéve a fixfizetéses alkal- jegyzett kiadási tételt a másik aáózó mint bevételi
mazottat, a föld- és házblrtokost és még a könyv tételt elkönyvelte e. Az ellenőrző közeg az anyagvezetésére nem köleles ember is köteles a hozzá- és árukészletet is hivatva van ellenőrizni. Az, aki
intézett leveleket és számlákat renászeresen össze- könyvet nem vezet, 100 aranykorona értékig tergyűjtve megőrizni.
Igaz ugyan, nem a magán- jedhető pénzbirsággal büntetendő. A könyveket le
leveleket, hanem csak az üzleti leveleket és köny- is lehet foglalni, el is lehet venni és a lefoglalás
veket. Köteles könyvet vezetni az a kisiparos is, kérdésében a pénzügyigazgatóság végérvényesen
akit a Kereskedelmi Törvény erre nem kötelez, a határoz.
haszonbérlő, a kiskereskedő, a gyógyszerész, az
Nagyon részletesen van tehát a közegek hatásagyvéri, orvos, fogorvos, kir. közjegyző, állatorvos, köre megállapítva, anélkül azonban, hogy biztomérnök, az ügynök háromféle könyvet köteles ve- sítva volna az adózó polgárnak az érdeke az alzetni: megbízások könyvét, pénztárkönyvet, adósok kalmazott közegek Indiszkréciójával szemben. Akkönyvét. Nem terhelt ez a könyvvezetési kötelezett- kor, ha a pénzügyi adminisztráció erős kezekben
ség azonban sem a földbirtokost, sem a háztulaj- van, amely az adózó polgárok jogait is megvédi,
donost, mert ezek nem fizetnek általános kereseti
adót, de a haszonbérlők közül sem terheli a földhaszonbérlőket.
Az általános kereseti adó céljaira vezetett könyveket használatbavétel előtt hitelesíttetni kell Ha
valakinek a könyvét a bélyegtörvény szempontjából
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A csónakház jelentős haszonnal biztatott az
első időben, ugy hogy azt lehetett remélni,
bogy a súlyos kötelezettségeknek könnyen
eleget fognak tudni tenni. Beköszöntött azonban
a hideg, esős nyár és ez okozta nagyrészben a
momentán fizetési nehézségeket. A hűvös időben
nem vitték a csónakokat, se kölcsSn, se készpénzért, nem jöttek a fürdőzök sem és nem
tudták értékesíteni emiatt a síép motorcsónakokat sem.
A hónapok folyamán rengeteg kocsi és
csónak gyűlt össze a gyár raktárában, a nyomasztó gazdasági helyzet miatt azonban a
gazdák nem vásárolnak uj kocsikat, a hűvös
időben pedig senkinek sem kell a csónak. Igy
azután a közeli napot ban nagy kötelezettségeknek kellett volna eleget tenni és annak ellenére
sokszáz milliót képvisel a raktár, valamint a
csónak- és fürdőház, a gyár kénytelen volt
kényszeregyezséget kérni a törvényszéktől.
A kishitelezők kötetelése mintegy százmilliót
tesz ki, mig a nagyobbaké körülbelül háromszáz
milliót. A gyár az első pillanatban nyolcvanöt
százalékot ajánlott fel a hitelezőknek, azonban
az eljárás során ez a percent valószínűleg
eme kedni fog. A törvényszék a kérvényt el is
fogadta és vagyonfelügyelőül dr. Zboray Jenőt
jtlölle ki.

A béke.
A népek közötti őszinte közeledésnek és a
versaillesi béke revíziójának nincsen talán erősebb előharcosa egész Európában, mint Nittl
volt olasz miniizterelnök. Most jelent meg az
ölödik könyve, amely a versaillesi úgynevezett
békemüvet tárgyalja és az emberiség lelkiismeretére apellálva hirdeti a revíziónak a szükségességét. Ei a könyv egyszerűen és röviden
4 béke címet viseli. A volt olasz miniszterelnöknek ebből az uj könyvéből közöljük a
következő szórd szóra vett idézeteket:
Ha a tizenötödik században, mikor ItálialzSz
kis államra volt szétszakadozva, egy olasznak azt
mondották volna, hogy lesz idő, mikor az olaszok
elfelejtik kölcsönös gyűlölködéseiket, békében lógnak elni és közös célokért fognak küzdeni és
meghalni, bizonyára hitetlenebbel fogadta volna
ezt a jóslatot, mintha a Röntgen-sugarak felfedeE Í w S T C , a v . _ a g y
'engeralaítjáró
hajó feltalálását adták volna neki hírül.
m

A győztesek tantétele a következő: Ne beszéljünk arról, ami történt, hisz a legyőzöttek
elismerték, hogy ők a felelősek a háború feladni visszaélésekre alkalmat a törvény alkalmazása. idézéséért. Területi és gazdasági veszteségeik
A végrehajtási utasítás egy általánosabb érdekű
csak bűnösségüknek a következései; jelenleg
rendelkezése a szolgálati illetmények után iáró
pedig minden érdek amellett szól, hogy a békét
átalányozásról intézkedik.
semmise zavarja m e g . . . Aki a békét megzavarja,
mindnyájunknak ellensége; a versaillesi békeműnek a meggyengítése meggyengítése egyúttal a
békének. Aki a versaillesi békemünek valamely
intézkedését nem hajtja végre, ellensége mindgot és Duca külügyminiszter utján értesítette a nyájunknak és valamennyiünknek kényszerítő
céget, hosy nem reflektál a hajókra. Az olasz rendszabályaival kell öt kötelezettségeinek teljecég azonban időközben értesült arról, hogy sítésére szorítani.
Románia másutt szerzett be tengeralattjárókat
*
és emiatt panaszt tett az olasz kormánynál. Hir
A
mai
helyzet
nem
tür
csalódást: Európa vagy
szerint ez volt az oka Aloisi bukaresti olasz
meg
tud
egyezni
önmagával,
vagy tönkremegy. A
követ nemrégen történt visszahívásának.
megegyezéseknek sorozatával vagy sikerül az
európai népeket egyesítenünk, vagy pusztulás és
a háborúknak szakadatlan sorozata következik. A
nincsen nagyobb veszedelemre kilátás, de félő,
hogy a helyi hatalmasságok részéről sokszor fog

Konfliktus támadt Olaszország és Románia között.
Bukarest, szeptember 17. A lapok jelentése
között ujabb
konfl ktua keletkezett, amelynek előzményeiről a
kö vetkezőket irják: A román kormány hosszabb
idő óta tárgyalásokat folytatolt egy római céggel a román haditengerészet részére szállilandó
tengeralattjárók ügyében. A kormány tartotta is
a megrendelést, de később meggondolta a dolszerint 0 aszorazág és Románia

Moratóriumos kényszeregyezséget kért
a Mandel-féle csénak- és kocsigyár.
A hűvös nyár 8 a nehéx gazdasági helyzet okozta a fizetési nehézségeket.
Nyolcvanöt százalékot ajánlottak fel.
A legu'olsó időben egyre csökken a kényszeregyezséget kétö kereskedők és iparosok száma
és ma már az úgynevezett mmtórlumos kényszeregyezségek váltják fel a sulyoB fizetésképtelenségeket. A kereskedőnek sokmilliót érő
raktára van, aktívája nagytbb, mint a passzíva
és az egyre súlyosbodó gazdasági helyzet miatt
még sem tud momentán eleget tenni fizetési
kötelezettségeinek. Igy azután kénytelen kényszeregyezséget kérni, aminek valójában az a
célja, hogy moratóriumot kopjon a fizetésekre,
mert hiszen 8 0 - 1 0 0 százalékos kielégítést
ajánlott fel.
A mai napon ilyen helyzetbe jutott a szépen
& egyre fejlődő szegedi Mandel féle kocsi és
csónakgyár, amely már jelentős tényezőként
szerepel a magyar piacon és az egyes kiáUitáaokon egyre-másra nyeri el a jelentős kitünte-

téseket. Kényszeregyezséget kellett kérnie, hogy
moratóriumot nyerjen kötelezettségeire. A mostani
fizetési nehézségek a nyomasztó gazdasági
helyzet miatt állott elő, a gyár passzívája nem
haladja meg az aktívák értékét.
A Mandel-gyár évek előtt kicsi, szinte kisiparos üzemből fejlődött naggyá az évek során.
Eleinte csak egészen kicsiben állítottak elő
szekereket, majd néhány év előtt írás vér
került az üzembe és megkezdődött az üzem
fejlődése. A műhely gyáirá nagyobbodott, szakszerű kezeléssel gyári méretekben álli ották elő
a szekereket és hinfókat, majd nemrégiben
csónakgyár létesült a kocsigyár melleit. Az
elmúlt nyári szezon elején azután jelentős befekte'éssel fürdő- is csónakházat építtettek a
Álsótlszoparton. Cs itt kezdődnek meg a nehézségek.

mai helyzet megbénít minden igazi törekvést:
ma nem békében élűnk, hanem az állandó visszavonásnak szégyenteljes állapotában, amelyből vagy
az európai népek pusztulásának, vagy pedig gyökeres lélektani változásuknak és megegyezésüknek
kell következni. Az Európai Egyesűit Államok gondolata, amely eddigelé csak elvont ábrándkép volt,

a fejlődésnek és az életnek nélkülözhetetlen elő-

feltétele lett. Boldogok azok, akik ennek szellemében és a megvalósulásába vetett hittel tudnak dolgozni a jövő érdekében. De mennyi erőfeszítésre
van még szükség, hogy az alapvető igazságok
szétterjedjenek és mennyi erőre van még szűkség,
hogy leküzdhessük az előítéleteket 1
Mennyi erőt kell még elpazarolni, hogy valamennyi országban véget vethessünk a belső reakciónak, az erőszak uralmának, a külpolitikában
pedig az általános rosszakaratnak! Csak a hősök
lelkülete lehet elég erős ahhoz, hogy szembeszálljon egy olyan múltnak az erőivel, amely szeretné,
ha még jövő is válnék belőle. Ma nem az a hős,

aki a fenyegető kardot forgatja a kezében, hanem
az, aki saját érdekeire és fájdalmaira való tekintet nélkül meri az igazságot hirdetni a megcsalt
és elnyomott emberiségnek.
u—

A pénz jó katona, uram, szabaddá
peare: A windaori vig nők.)

lesz.

(Shakes-
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Letartóztatták Juhász Pál kommunista agitátort.
Budapest, szeptember 17. A rendőrség nagyarányu razziát indított Juhász Pál kommuniita
agitátor ügyében, akii tegnap tartóztattak le.
Kiderült, bogy Vági litván, aki mint a „Magyarországi Szocialista Munkáspárt" vezére
szerepelt, nem volt tulajdonképeni vezére a
csoportnak, hanem egyszerűen csak a strohmann szerepét Játszotta. A tulajdonképeni vezér Juhász Pál volt, aki saját vallomása szerint közvetlen rcegbizatásl kapott Oroszországból, bogy a kommunista pártot szervezze meg.
Juhász Pál ezért tárgyalásokat keidetl Vágival,
akinek megígérte, hogy a páti vezérének teszt
is politikai súlyt szerez neki. Vági azonban
köteles ellenszolgáltatásul kikötötte, hogy az ö
utasításait ellenmondás nélkül teljesíteni tartozik.
A fökspitányság poliiikai osztálya Juhász
vallomása slapján huiz detektívet mozgósított,
hogy járják be azokat a helyeket, melyek Juhász vallomása alapján a kommunista párttal
való külföldi összeköttetést bizonyítják. Mi délelőtt detektívek mentek ki Kőbányára és Angyalföldre, ahol Juhász Pál két hónap óta állandóan tujkálf. Juhász színészeket megszé-

gyenítő módon maszkírozta magát és hol
szakállal, hol frissen borotválva, hol rongyosan,
hol jól öltözötten jelent meg, ugy hogy gyakran még a saját párthivei sem ismerték meg.
Juhász beszédeket mondott, utasilásokit adott
és a kiküldött detektívek, akik nem ismerték
fel a gyűléseken, csak a gyűlés után tudták
meg közvetlenül egy bizalmasuktól, bogy Juhász volt az, aki olyan nagy hangon beszélt.
Az egyik "kőbányai és angyalföldi lakásban
csomagokat találtak a detektívek, melyeket
Juhász hagyott hátra megőrzés végett. A csomagot a rendőrségen megvizsgálják.
Budapest, szeptember 17. A Vági-csoport
szellemi irányitója, Juhász Pál mai vallomásában beismerte, hogy állandóan Moszkvából kapott utasításokat. Többizben tárgyalt Vágival
ezekről az utasításokról Megállapodtak abban,
bogy a kapott pénzt Vági fogja kezelni. A
megállapodást írásban is megkötötték s ezt
Juhász Bécsbe vitte, hogy ismét eljuthasson
Oroszországba. Elmondotta Juhász, hogy Váginak utasításokat adott, amelyeket ö Bécsből,
vagy Moszkvából kapott.

A m i k o r a t á p é i r é v é s z s á p o t szed v
okiratot hamisit a vámszedő.
Hogyan bocsájtotta el a tápéi komp révészét a városi vámszedő?
Büntetése: hét havi börtön.
A tápéi komp került ma a törvényszék elé. Nem

az ócska kompot vontatták fel a tárgyalóterembe,
hanem egy közokirathamisltási ügy kapcsán a
birósági emelvény elé került a tápéi révész és a
vámszedő. Nem tudni, mi okból, de a hosszú
együttes szolgálat után a Tiszapart magányában
összeveszett a két városi szolga é s ahelyett, hogy
egymást segítve dolgoztak volna a kompon, nem
beszéltek egymással, följelentgették egymást, mig
végül a révész elhagyta állását, a vámszedő pedig

többrendbeli okirathamisitással
vényszék elé került.

terhelten a tör-

Az igen érdekes bünügy előzményei még négy
év etőttre nyúlnak vissza. A két városi alkalmazott
rossz viszonyba került a kompházban, a vámszedő
szerűen meg akart szabadulni a révésztől. Mivei . ig ez nem ment simán,. egy
„ napon hivata-

los okiratot hamisított, amely tudtul adja a
tápéi révésznek, hogy a polgármester elbocsátotta

állásából. Ezt az elbocsátó végzést a vámszedő ki
is kézbesítette a révésznek, aki azonnal elhagyta
állását.
A vámszedő azonban ezzel még nem fejezte be
munkáját, hiszen a város hatóságának is jelenteni
bellett, hogy a révész elment, uj révész kell. A
vámszedő ekkor arra határozta el magát, hogy

rán kiderült a vámszedő bűne, vád alá helyezték,
többrendbeli magán- é s közokirathamisitás miatt
vádat emelt ellene az ügyészség és négy év multán, csütörtökön délelőtt került az ügy a szegedi
törvényszék Juhász-tanácsa
elé.
A vámszedő kétségbeesetten adta elő, hogy ö

csupán a városnak akart használni, amikor a
révészt eltávolította a komptól. A hosszú szolgá-

lat idején ugyanis rájött arra, hogy a révész a
hivatalos átszállítási dijakon kivül külön sápot
szed magának. Éjszakának idején, amikor pedig
nincsen kompjárat, amikor nem is szabad közlekedni a kompnak a veszedelmek miatt, a révész
átviszi a kocsikat a túlsó partra é s jókora összegeket szed be saját zsebére a gazdáktól. Emiatt
többször följelentette felettes hatóságánál a révészt,
de a följelentéseknek nem lett semmi eredményük,
a révész tovább is működött és tovább károsította
a várost.

Végül azután megsokalta a dolgot é s mivel a
város hatósága nem tett semmit, elhatározta, hogy
mégis elbocsátja a révészt. így születtek meg
azután a hamis okiratok, most itt ál! a bíróság
előtt, pedig ő csak a városnak akart használni.
A révész ezzel szemben azt adta elő, hogy sohasem követett el szabálytalanságot, nem szállított
egy másik okiratot is hamisít, amelyben a város senkit át éjszaka, a vámszedő megharagudott rá,
hatóságának tudtul adja a révész, hogy önszántáazért akart megszabadulni tőle.
ból megvált állásától.
A törvényszék hosszas tanácskozás után bűnösAz iratok eljutottak rendeltetési helyükre, a rének mondotta ki a vámszedőt
közokirathamisitás
vész már máshol keresett magának megélhetést,
bűntettében
és
magánokirathamisitás
vétségében
amikor egy napon mégis fölnézett a városházára,
hogy tulajdonképen miért bocsátották el állásá- és ezért összbüntetésül hivatalvesztésre és hét hónapi börtönre itélte. A törvényszék mérlegelte az
ból. A legnagyobb meglepetéssel hallotta meg ekkor. hogy a város hatósága egyáltalán nem bo- enyhitö körülményeket és ezért a minimumra szálcsátotta el, hanem irás van arról, hogy a révész lította le a büntetést.
önszántából vált meg a tápéi komptól...
A kétségbeesett vámszedő pedig súlyosnak találta
Följelentés következett ezután, a nyomozás soa büntetést, a Táblához felebbezett.

költségek fedezésére. Scultéty Sándor javaslata
a csütörtöki tanácsülés elé került. Bejelentette
a főszámvevő, hogy a köl ségvetés kövezési
tételéből ezidőszerint ezerhétszázmillió korona
az elköltetlen pénz, ha tehát a város ebből
fedezi a mérnökség által megjelölt ezerkétszázmillió koronás munkálatokat, a további munkálatokra mindössze ötszázmillió korona marad.
A leghelyesebb megoldás — a főszámvevő
szerint — az lenne, ha a nagykő;ut kövezésével kapcsolatosan fölmerülő városrendezési
munkálatok költségeit póthltellel fedezné a város. A póthitelekre vonatkozó javaslatot most
készili elő a számvevőség és a (elek szerint a
többletbevételek bőségesen fedezni fogják a
többletkiadásokat ugy, hogy a rendkívüli kövezések költségeire is marad fedezet.
A polgármester ezzel kapcsolatban azt a
tervet pendítette meg, hogy a város egyösszegben fizesse ki a pécskői bányavállalatnak azt
a tizennégymilliárd koronát, amelyet vállalt kötelezettsége szerint három év alatt részletekben keltene vlsszoflzetni kamatos kamattal.
— A külföldi kölcsön első részletét rövidesen megkapjuk — mondotta a polgármester —,
a tanyai vasút építésére ugy sem ke l rögtön
és egyszerre az egész összeg, ha tehát a kölcsönből kifizetjük a pécskői bányát, tekintélyes összeget megtakaríthatunk a kamatokban.
A kölcsönért, ha fölhasználjuk rögtön, ha nem,
ugy is meg kell fizetnünk a kamatét. A kövezésre kifizetendő tízennégymilliárd koronát
három év alatt visszatennénk azután a tanyai
vasút költségeihez.
Biró Benő műszaki tanácsos a polgármester
kérdésére bejelentette, hogy a pécskői bánya
eddig hétmilliárd korona értékű követ szállított
le és munkát végzett el.
A tanács sem a főszámvevő, sem a polgármester javaslata fölött nem döntött véglegesen,
megvárja a számvevőség póthitel-javaslatát,
amely értesülésünk szerint három-négy napon
belül elkészül.

| Norma Talmadge
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A külföldi kölcsönből egyösszegben fizeti ki a város
a nagykörút kövezési költségeit.
T ó b t a ö r foglalkozott már a Dilmagyarország azzal a komoly bonyodalommal, amely a
város kövezési programja körűi keletkezett.
Megírtuk, hogy annak idejin, amikor a város
megállapodott a Pécskői bazaltbányával a tizennégymilliárdos kövezési munkálatokra és összeállította a három évi kövezést felölelő munka
ogramját, amelyben a nagykörút kiköveiéie
pta a főhelyet, a nagykörút kikövezésével
kapcsolatos éa elodázhatatlan mellékmunkálatokra nem gondolt aenki. Később azután, amikor sor került erre a mellékmunkálatokra, ki*
derült, bogy a számvevőiig nem talál rájuk
fedezetet, mett az idei kOÜségvttísben előirt
városrendezési tétel a rendes program megvalósításával teljeaen kimerül. Abból pedig, ha a
tizennégymilliárdos rendkívüli köveiések követ-

S

Nagy kereslet miatt még
egy héttel meghosszabbítjuk

keztében a rendes kövezési program szenvedne
csorbát, súlyos és kellemetlen közigazgatási
bonyodalmak származhatnának.
Scuttiiy Sándor fős iám vevő javaslatot terjesztett néhány hét előtt a tanács elé a kérdéi
végleges rendezése érdekében. Jivasolta, hogy
a tanács készíttesse el a mérnöki hivatallal a
nagykörút kövezésével kapcsolatosan fölmerülő
munkálatok pontoi kimutatását és költségvetését. A tanács a javaslatot elfogadta és a mérnöki hivatal a tanáci utasítására be is mutatta
már a költs ígvetést, amely szerint ezerkétszázmillió koronára van szüksége, hogy elvégeztesse az elodázhatatlan csatornázásokat és kövezéseket.
A tanács kiadta akkor a programot a számvevőségnek azzal, hogy tegyen javaslatot a
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gyapjúból
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Szeged, Szent István tér 6.
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Három munháslányt halálra gázolt a vonat.
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Budapest, szeptember 17. Súlyos kimenetelű
vasúti szerencsétlenség történt ma este Kőbányán a Visgyár uccai MÁV megálló közelében.
Hátom szövőgyári munkásnő: Aszódi Mária 15
éves, Szebenyt Mirgit 19 éves és Türet Júlia
20 éves ceglédi lányok, akik a szövőgyáröan
voltak alkalmazva, a gyárból mentek hazafelé.
A Vasgyir uccai megállónál egy Budapestről
elindult személyvonat állott. A három leány
megvárta, mig a vonatot elindítják s mikor
előttük elhsladt a személyvonat u'olsó kocsija,
ráléptek a pályatestre, hogy keresztül menjenek
rajta.
Ezen a helyen azonban kii sínpár fut egy-

A Délmagyarország Szegeden és környékén
az egyetlen liberális lap. Fennállásának biztositéka és
ereje a független polgárok és munkások támogatása.

Híreik.

:vő, sem a polgárdöntött véglegesen,
póthitel-javaslalát,
három-négy napon
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— A bolgár vendégek Szegeden. Közöltük*
/ I S . ?fnte*. Mm. km. is protestáns K.
I0i
Józs. OOr. kat. Zakár. Nap kel 5 óra
hogy bolgár vendégek érkeznek Magyarországba*
40 perckor, nyugtzik 6 óra 8 perckor.
akiknek Budapesten fényes fogadtatásban lesz
Soíaogyi'fcönyvtfcr nyitva ü, e. JO—i-ig. d. u. 4 7-ig.
részük. Fogadja őket a kormányzó, a minisznyitva d. e. 10—12-igterelnök s a képviselőház elnöke is. 26-án
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet)
nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3 - 7 ig.
reggel 8 óra 20 perckor indulnak Budapestről
Szegeden a gyógy nzertárak közül szolgálatot tartanak:Szegedre. Itt a város látja őket ebédre vendéGerle Jenő Klauzál tér 3 (teleion 359), Gergely Jenő
gekül, majd a lanyavilágba tesznek kirándulást
^ossuth Lajos sugárut 31 (telefon 62), dr. Lőbl tmre
s aztán, ha a vendégeknek (akiket Budapesten
íjizella tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged
; telefon 846), Nyilassy Ágoston Sziliért sugárut 11.
nagy és megérdemelt barátsággal látnak, lesz

A demokratikus kongresszus a kisebbségek megvédését sürgeti.

páris, szeptember 17. A Luxemburgban most
megtartott ölödik nemzetközi demokratikus
békekongresszus Dvorcsák Győiő javaslatára
határozati javaslatot fogedott el, amelyben a
kongresszus azt a szilárd meggyőződését fejezi
ki, hogy az európai béke csak akkor fog
hetyredltani, ha a kisebbségek fájdalmas kérdését az igazság szellemében és a népek önrendelkezési jogának megfelelően rendezik. A
kongresszus kifejezést ad annak az óhajának,
hogy a Népszövetség a kisebbségi kérdést
tárgyalásainak legfontosabb pontjai közé iktissa
és minden erejét felhasználja, hogy Európa
testének e tátongó sebét begyógyítsa.

még kedvük hozzá), bemutatják nekik a háziipart és az iskolákat. Másnap, 27-én visszamennek Budapestre, ahol persze mégis csak
több az érdekes látnivaló.
— Klebelsberg Berlinben előadást tart a
magyar haltaiéról.
Budapestről jelentik:
Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter a napokban meghívást kapóit Berlinből, bogy az
ottani tgyetemen tartson előadást a magyar
ku'túráról. A miniszter elfogadta a meghívást
és október 20-án a német fővárosba utazik és
ott az egyetemen előadást tart. Klebelsberg
Kunó gtóf berlini tartózkodását arra is fel fogja
használni, bogy látogatást tegyen az ottani
kormányköröknél és visszás dja dr. Becker porosz kultuszminiszternek nála tett régebbi látogatását.

— A siállótulajdonosok nemzetközi egyesületének közgyűlésé. Seveningenbői jelenlik:
Érdekes külföldi hirek.
Ma tartotta 50-ik közgyűlését a SzállótulajTotto, szeptember 17. Japln a jövő héten donosok Nemzetközi Egyesülete, amely 31 állaieBzi meg az első lépést a tényleges arany- mot foglal magában. A közgyűlésen a tagok
gtandsrdhoz való visszatérésre. A japán bank- igen nagy számban jelentek meg. A tárgyalások
nál négymillió arrny yent tesznek le, hogy felölelték a modern siállóűgy valamennyi
tartalékalapot helyezzenek készenlétbe a jipán akiulis problémáját. Magyarország részéről Glück
valuta megszilárdítására.
Frigfes jutott be a választmányba.
Melbourne, szeptember 17. Az ausztráliai — Istentisztelet Kossuth születésének évképviselőház elfogadta a vámtörvénynovella fordulóján. Szeptember 19 én, szombaton délelőtt
11 órakor istentisztelet lesz az evangélikusok
javaslatát, amely felhatalmazza a kormányt
templomában
Kossuth Lajos születésének évforannak elrendelésére, hogy az áruk 75 századulóján. Mindenkit szívesen lát az egyház.
lékának angolnak kell lennie.
— Hatalmas római lakótelepre bukkantak
Athén, szepl. 17. Athéni jelentés szerint Kréta
szigetén nagymennyiségű hadianyagot fedeztek Bilácán. Budapestről jelentik: Veszprém közefel, amelyet csempíszuton Marokkóba akarlak lében, Balácda már hosszabb ideje folynak
szállítani. Abd el Krím állítólag már eddig ts sok ásatások, amelyek meglepő eredményre vezethadianyagot kapott csempészett uton Kritából. tek. Hatalmas római lakótelepet sikerűit lelkutatniok az ásatás vesetőinek. Klebelsberg Kunó
gróf kultuszminiszter Hohman Bálint, a NemMhi 30
zeti Muzeum igazgatópTirséretében csütörtökön
délután elutaiott as ásatások színhelyére, hogy
az ásatások eddigi eredményeit megszemlélje.
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H á z a s s á g . Berger Mancika Szeged, Braun
József Nagybecskerek, f. hó 13-án házasságot
kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.)

BELVÁROSI MOZI

István tér 6.
2»

IUS M. utóda

— A tanáca nem ad előleget a hltkOzségl
adóra. A belvárosi katolikus hitközség elnöksége beadványt intézett a tanácshoz és ötven*
millió korona kö'csönelőleg kiutalását kérte
azzal, hogy a város ötvenmilliót tartson majd
vissza a befolyó egyházközségi adókból. Az
ötvenmillió koronára a hitközségnek szért van
ssűkége, mert sürgősen ki kell fizetnie annik
a szép mozaiknak az árát, amely most készült
el a fogadalmi templom szentélyében és amely
Magyarország Patronáját ábrázolja. A tanács a
polgármester hozzászólása után ugy határozott,
hogy a kirelmet nem teljesíti, mert nincs
hosszabb ideig nilkülOzhtíő ötvenmillió koronája.
— Istentisztelet a zsinagógába*. Az újévi istentisztelet péntek és szombat délután félhatkor, szombat és vasárnap délelőtt félnyolckor kezdődik.

— 29 én kezdődik a szegedi stinház szezonja. A vásárhelyi utószezon a beköszöntöt
hűvös időjárás miatt nem járt anyagi sikerrel
és igy Andor Zsigmond színigazgató elhatározta,
hogy a szegedi szezont szeptember 29-in kezdi
meg. Megnyitó előadásul Móricz Zsigmond
Sári btró- ját fogja bemutatni és erre az előadásra a színigazgató szeretné, ha Móricz
Zsigmond is lejönne Szegedre. Az operetleegyűttes pedig a Boltnd-ban mutatkozik be
nébány nappal később. Az u j szezon napi
kétmillióval kevesebb kiadással indul meg,
mint tavaly és a színigazgató reméli, bogy
nem lesz semmi fennakadás, mert díszletei is
vannak megfelelő számban.
— Ismét esett az indsx. Az olcsóbbodási
folyamat, amely néhány hónappal ezelőtt kezdődőit meg a nyár beáltával, még ezen a héten
is tartja magát. Az olcsóbbodás azonban most
már csak egészen kismértékű, a szegedi index
ezen a bélen ctupán egy százalékot esett. A
munkások béreiből igy ezen a héten tiz százalikot vonnak le, az elmúlt heti kilenccel szemben.
— Varga Borbála kitüntetése. A kultuszminiszter leiratot intézett Aigner Károly főispánhoz
és közölte, hogy Varga Borbálának a népoktatás
terén kifejtett eredményes működéséért nyugalomba
vonulása alkalmából elismerését fejezi ki.
— Tizenkét magyar iskola pnsstaláss a
Felvidéken. Rozsnyóról írják: A cseh iskolaűgyi minisztérium legújabb rendeletével a tornaijai járásban 12 színmagyar községben megszűntette ezévi szeptember l ével a református
iskolákat és megvonta tanítóiktól az államsegélyt. A községek a következők: Tornaija, Otrokocs. St jólétiké, Szkáros, Kövecses, Csíz,
Jéne, Pálfaiva, Ztherje, Zidorbiza, Balogujfalu
es Mezőtelkes. A beszüntetést a tisztviselőiétszámspssztással és a növendékek csekély számával okolják meg, bár mindenütt megvolt a
szBkségrs negyven tanuló. A gyermekek kénytelenek lesznek 5 - 6 , vagy ennél is több kilométer távolságra eső községekbe járni iskolába, A botrányos üggyel és as iskoláknak
nyomorba dönlölt tanítóival a református konvent fog foglalkozni.
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más mellett. A leányok nem vetlik isszre, hogy
a másik sínpáron Budapest teli robog egy
gyorsvonat, amely ennil a megállónál nem áll
meg. Abban a pillanatban, amelyben a leányok
a sinekre léptek, odairt a gyorsvonat is keresztül száguldott rajtuk. A mozdonyvezető
iszre sem vette a szerencsitlensiget, mert ezen
a helyen sitit a pálya s a vonattal tovább
robogott.
A rendőrséget értesítették a katasztrófáról.
Bizo'tság szállt ki a mentőkkel, akik a kii leányt
halva találtak, a harmadlkon, Aszódi Márián
pedig ileiveszilyes sirüléseket kens'atdltak. A
bizottság kórházba szállíttatta, ahol haldoklik.
— f n n r m u T . i n . n j L ULI u

sos a polgármester
V a pécsköi bánya
ékü követ szállított

[ g ö nagy filmje-.
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A Délmagyarország a demokráciáért harcol, fegyvere
a függetlenség és szókimondás, hátvédje a közönség
támogatása.
r

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti:
— A aeállodal alkalmazottak I n t e r n a c o A déli depresszió, mely az elmúlt napokban oálii szövetsége Budapesten. Budapestről
nálunk is az esős időt fokozta és már Kis-jelentik: A szállodai alkalmazottak nemzetközi
Ázsiá'g jutott eiűíc, ma északnak véve útját, szövetlége budapesti kongresszusának tagjai
Dél-Oroszország felé vonult és jelentékenyen ma a kőbányai Dréher Serfőzde £s as Első
mélyebb lett. (A lésnyomás itt tegnap óta 10 Migyar Részvény Serfőzde telepeit tekintették
millimétert esett.) Hatáskörében viharos szelek meg. Löwi vezérigazgató é l Diósi igazgató
és nagy esők vannak. A nagy légnyomáa a üdvözlő beszéddel fogadták a vendégeket. A
kontinensen tovább gyengült és inkább a Föld- telepek megtekintése teljes két órát vett igénybe.
közi tenger felé terjeszkedett. Északnyugattól Ezután dejeuner volt, amelyen pohárköszöntőkalacsony légnyomás terjeszkedik déli légáram- ben fejezték ki csodálatukat Magyarország és
lással, borulással és helyenkint esővel. HazánkBudipest kulturális és gazdasági fejlettsége
ban az idő derült lett és ennek folytán éjiel felett.
erős lehűlés állott be. A [regge i minimumok
2—4 Celsius fok közölt mozognak, eső már
csak a szélső keleti részen esett. Időprognózis ;
Túlnyomóan száraz idő várható, nappali felmelegedéssel.
— A Tábla felmentett egy sikkasztással vá-

dolt o r v o s t Budapestről jelentik: Dr. Totlsz Béla
orvos ellen nagybátyja, Böhm Arnold csalás és
sikkasztás vétsége címén fejlentést tett a rendőrségen azzal az indokolással, hogy Totisz Bála az
apósa által a Belvárosi Takarékpénztárba küldött
6500 szokolt jogtalanul felvette és elköltötte, holott ez az összeg őt illette volna. Az elsőfokú
tárgyaláson Totisz Béla azzal védekezett, hogy
nem tudta, hogy mi a szokolok rendeltetése é s

miután apósától az igért

hozományt

MUNKÁSOKNAK
TISZTVISELŐKNEK
U.OOO,
MINDENKI M Á S N A K
KORONA A
HAVIDÍJ
A

U.OOO

még nem

kapta meg, azt hitte, hogy annak egyik részletéül
küldte az apósa az elvett pénzösszeget. Ezzel
szemben Böhm Arnold, Tolisz Béla nagybátyja
azt vallotta, hogy Totiaznak tudnia kellett, hogy

a küldött összeg nem a hozomány, mert tanuként
szerepelt annál az üzletnél, amelyből kifolyólag apósa
neki, Böhm Arnoldnak ezt az összeget elküldötte. A
biróság a nagybácsi vallomása alapján bűnösnek
mondotta ki Totisz Bélát sikkasztás vétségében és

ezért egy havi fogházbüntetésre és egy évi hiva-

DÉL-MAGYARORSZÁG
KÖLCSÖNKONYVTÁRÁBAN

— Kétszázezer korona pénzbüntetésre ítél-

tek egy színházi tüntetőt. Budapestről je'entalvesztésre itélte. A benyújtott fetebbezések alaptik: Néhány nappal ezelőtt a Vigszinháiban a
ján csütörtökön tárgyalta ezt az ügyet az itéiőtáb• Hármacskda
bemutatóján kellemetlen incidens
Ián Medvlgy táblabíró tanácsa. Pongrász Jenő terJ
játszódott
le.
A második felvonás nagy jelenete
jedelmes védőbeszéde után az elsőfokú biróság
után
a
hátsó
padsorokban
éles füily hangzó t
Ítéletét megsemmisítette é s Totisz Béla doktort
el, ami kinoaan meglepte a zsufott nézőtér köfelmentette az ellene eme t vád alól, azzal az indokolással, hogy ellene csak nagybátyjának, Böhm zönségét Illés Árpád ügyelelei rendőrkapitány
azonnal felkelt helyéről, hogy a rendzavaró
Arnoldnak a vallomása tartalmaz terhelő körülményt, de ennek a tanúnak a vallomása és egész színházlátogatót igazoltassa. Az idegesen gesztipörbeli magatartása olyan ingadozó, hogy tisztán
kuláló és vitatkozó fatalember a rendőrkapitány
erre alapítani marasztaló Ítéletet megnyugvással
felszólítására a zsebében levő okmányokkal Misnem lehet. Miután az ítéletben a főügyész is megkolczy László 26 éves fiatalembernek igazolta msnyugodott, az azonnal jogerőssé vált.
gáf. A rendőrkapitány lelszólitására Miskolciy
Belvárosi

Illa'szertárban

legjobb

vásárolni.

László elbigyta a színház helyiségét. Illés
Árpád
jelentése következtében az V. kerületi
— Scbnttzer volt honvédalmi miniszter
b é o i i aajtópöre. Bécsből jelenük:
Schaetzer rendőrkapitányságon ma vonta felelősségre dr.
Ferenc volt magyar honvédelmi miniszter és Róna Zoltán rendőrkapitány, mint elsőfokú
nyugalmazott tábornok pörbe fogta a bécsi rendőrbiróság Miskolcty László mérnököt. VéAbtnd felelős szerkesztőjét két cikk miatt, dekezésében a mérnök elmondta, bogy állandó
amelyekben az a vád volt ellene, hogy Magyar- látogatója a szinházakntk, különösen a Vígország legnagyobb panamistája és hallatlan színháznak, amelynek régebbi előadásai sokszor
visszaéléseket követett el, mikor neki kellett a vonzották a síinházbi. A Hármacskda előadámagyar hadsereget és a köztisztviselőket élel- sában azonban ,blumentallzmusF látott, amely
meznie. A p3rt a volt honvédelmi miniszter annyira feldühösitette, hogy éles füttyel kénytea lap felelős szerkesztője ellen indította, amiért len volt kifejezés; adni nemtetszésének. A rendőrez elmulasztotta a köteles gondosságot és a kapitány nem fogadta el Miakolciy védekezését,
cikk íróját nem sikerült kikutatni. A bepörölt hanem nyilvános botránykozás és rendzavarás
pénzbüntetésre
felelős szerkesztő vállalta a felelősséget és a kihágása miatt 200 ezer korona
itélte.
Mlskolczy
felebbezett
az
itélet
ellen.
porfelvétel alkalmával bizonyítékok beszerzését
kívánta, így az idevonatkozó szerződések e!ő
— Festményeket vásárolt a v á i o s . Kivé
terjesz ését, továbbá a Bécsben ilő Garami telesen szép és értékes festményeket. Parobek
Ernő volt miniszter kihallgatását. Ezzel szem- Alajor, a kritikusoktól s a műértő közönségtől
ben a felperes jogi képviselője beszerezni kí- már rég országosan elismert, királó szegedi
vánta a magyar pénzügyminiszternek a pana- festőművész mutatta be a tanácsnak két sike
szoshoz intézett átiratát, amelyben
legnagyobb rült képét. "Egy színvázlata', Jézus a betegek
elismeréséi fejezi ki Schnetzer volt honvédelmi közitt és egy zsánerképet, a Cigányokat. A
miniszter iránt és a kormány köszönetét nyil- tanács mind a két képet megvásárolta tizenkétvánítja önfelá dozó működéséért. A bíró a tár- millió koronáért.
gyalást elnapolta.
T é l i k a b á t - á s r a g l á n s z ö v e t e k elsőrendű
„ T a k y " biztos hatású hajszál eltávolító szer
minőségben
Biharinál, Püspök bazár, Mikszáh
megérkezett. Kapható Hoffmanné
nöifxlrász
£7
üzletében, Hid ucca.m
Kálmán ucca.
Szeged é s vidéke legnagyobb fiu, férfiruha é s nöi felöltő áruház

Balázs Jenő Széchenui tér 2,

hol a legnaoyobb választékban és a legolcsóbb áron szerezheti be ruhaszükségletét.

Állandó nagy szövetraktár!
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— Nyngdljvalorliálás. Budapestről jelentik:
Dr. Mezei Ferenc, a pesti Chevra Kadisa volt
alelaöke nyugdíjaztatása után, mivel nem találta
kielégítőnek a neki folyósított nyugdijöiszeget,
polgári pört indított a központi járásbíróságon,
kérve 952 aranykorona havi nyugdíj megítélését.
A járásbíróság kötelezte is a pesti izraelita hitközséget és a Chevra Kadisa nyudijintézetét
havi 2,250 000 korona nyugdíj és 2,250000
korona nyugdíjpótlék fizetésire. Mezei felebbezése folytán ma foglalkozott az üggyel a budapesti királyi törvényszéken dr. Genczy Zoltán
tanácsa és 6.400.000 korona nyugdi|, valamint
7,250.000 korona nyugdíjpótlék fizetésére kötelezte a hitközséget, illetőleg a nyugdíjintézetet.
Ez eddig a legnagyobb összeg, amit nyugdij
gyanánt a bitóságok megítéltek.
— Dorozsma villanyvilágítása. Nemrégen —
mint ismeretes — dorozsmai deputáció járt a városházán és azt kérte, hogy a város engedje meg
a községbe kiyezetendö villamosáram kábeljeinek a
törvényhatósági ut mentén való lefektetését és biztosítsa a község tulajdonjogát. A kérést Írásba foglaltatta Bokor Pál polgármesterhelyettes és a tanács a
dorozsmaiak kérésével ma foglalkozott. Berzenczey
Domokos műszaki főtanácsos javaslatára kimondotta, hogy az engedélyt megadja, de — a forma
kedvéért — elrendeli a kábelvezetés közigazgatási
bejárását.

— Az operaénekes hazajött pöiöaködni.
Budapestről jelentik: Érdekes szereplői voltak
annak a pörnek, amelyet ma délelőtt tárgyalt
az ítélőtábla Szekeres-tanácsa. Dr. Eulenburg
udvari tanácsos pörölte be a világhírű magyar
operaénekest, Beck Vilmost. Beck és Eulenburg
pöre már régi keletű. Abból származik, hogy
Beck Vilmos 1904-ben kilenc házit örökölt,
de az örökösödési eljárások lebonyolításánál
nem lévén Budapesten, Eulenburgot bizta meg
képviseletével. Az ügyvédi honorárium kiszabásánál azután differenciák támadtak közöttük.
Az elsőfokú biróság helyt adott Eulenburg ke*
resetének, így került csütörtök délelőtt az ítélő
tábla elé az ügy. A tárgyaláson Beck Vilmos
is megjelent, aki egyeneien a tárgyalás

míalt

érkezett Amerikából Budapestte. ítélethozatalra
azonban nem került a sor, mert a bíróság a
bizonyítás végett elnapolta a tárgyalást.

— A közkórház tatarozása. A mérnöki hivatal elkészítette a rókusi közkórhiz ütött-kopott épületének
külső és belső tatarozására vonatkozó költségvetését,
amely szerint a tető javítása, a falak külső és belső
vakolása, az udvari gyalogjárók aszfaltozása és a vízvezetéki hálózat kiterjesztése 924 millió koronába kerülőé. A tanács a költségvetést kiadta Gaál Endre
kulturtanácsnoknak azzal, hogy törölje belőle a törölhető tételeket.
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_ "7 T ü z H á r m a . Tegnap az esti órákban a torony öraeg a Cserepes sor irányában fölcsapó lángokat
tátott és tüzet jelzett a tűzoltóknak. A tűzoltók
nagy apparátussal vonultak ki azonnal é s a helyszínen derült ki, hogy tűzről szó sincs. A Pálfyléle vasöntöde ugyanis nem jelentette be a toronyőrségnek, hogy a késői órákban még önteni fogna
« „ jSY. a/oronyőrség a fölcsapó lángokból é s
a sűrű füstből tűzre következtetett. A tűzoltók ezután visszatértek a laktanyába.

| Csak felnőttek

nézhetik meg a |

| Korunk leányait (
| hétfőn és kedden a Korzó Moziban.

„ARIADNÉ"
KÖTÖTT- ES SZÖVÖTTÁRUGYÁR RÉSZV.-TÁRs.
SZCQCD
Gyártmányai:
Kötött gyapjú nöi kabátok, divatmellények,
blúzok, sálak sai kák. fiu- és féifiszvetterek,
nöi- és gyermekharisnyák a legszebb kivitelben és legolcsóbban Szeged, Tisza Lajos
kSrut 32 sz a. ftteláruiitó helyén szerezhetők be

szeptember 18.
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ilak külső és belső
zfaltozása és a vizlillió koronába keiadta Gaál Endre
rölje belőle a töröl-

nyvek
z t 4k a

a

rszág

ics lér 11. sz.
n
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órákban a toronyfölcsapó lángokat
iknak. A tűzoltók
izonnal é s a hely-

ó sincs.

A Pálfy-

itette be a toronyn még önteni fopsapó lángokból é s
ett. A tűzoltók ez-

ietik meg a |

nyait {
zó Moziban. |

DELMAQYARORSZAQ

1925 szeptember l á .
— Iparosok é s kereskedők forgalmi adója.
A pénzügyminisztérium 29.500—1925. számú rendeletével a kézmfliparosok, kisebb fuvarosok stb.
1925 évi általános forgalmi adójának kivetésszerü
átalányozását, továbbá a szatócsok és kisebb kereskedők egyezségi átalányozását rendelvén el, az
átalányozási munkálatokat a pénzügyigazgatóság
tovább folytatja a pénzügy igazgatóság épületében
négy bizottsággal. Alant felsorolt adókötelesek ezen
alkalommal forgalmi adókönyvüket és vidéki vásárokon kapott nyugtáikat vigyék magukkal. A
tárgyalások a következő sorrendben történnek :
(IV. számú bizottság, II. emelet 28. számú ajtó.)
Cimfestök: (1925. évi szeptember hó 19-én délelőtt 11 órára.): Lovászi Imre, Bakacsi Péter,Babcsek Béla Dezső, Kószó János, Fodor Gyula. Cipőfelsőrészkészitők (délelőtt 12 órakor): Szűcs László,
Petri Illés, Regdon Géza, Zimányi Béla, Balogh
László, Zombori Istvánné, Nagy Pál, Viczián János.

Budapest, szsp!ember 17. A tőzsdetanács
szeptember 18 án délután 1 órakor ülést tart,
amelyen tárgyalásra kerül a Magyar Nemzeti.
Bank üzletvezetésének kérelme, a részvény
tőzsdei lajstromozására és árjegyzésére nézve.
A tőzsdetanács igazgatósági bizottsága a teljes
ülésen javasolni fogja, hogy az 5 és fél százalékos 1916. évi, az 5 és fél százalékos 1917.
évi I., az 5 és fii százalékos 1917. évi II., az
5 százalékos 1918. évi, 1923 juniusi lejáratú,
továbbá az 5 százalékos 1918. évi 1925 junius 1-i lijáraíu áltami pénzjegyek, valamint
R é vAsz B é l a t á n c t a n l n t é z e t e T l s s a - s z á l l ö
az
összes hadikölcsöncimletek tőzsdei kötési
I. e m . Ritmikus torna-tánckurzus gyermekek
egységárát
a jeenlegi 10000 koronás névérrészére. Szalontánc anfolyamok. Diák, bakfis és
tékről
50.000,
illetve 100.000 koronára emeljék
felnőit csoporlor. Magánórák. Jelentkezés nafeL
A
tanácsaiéi
foglalkozik majd a Rex Lloyd
ponta d. e. 10—12 óra között Tisza-szálló, I. em.
hajó- és motorgyár részvénytársaság csődön_ Két halálos vonatelgázolás. Budapestről jekívüli kényszeregyeziége
ügyében létrejött
lentik: Csütörtökön hajnalban 5 órakor az őrszetnes
egyezséggel
és
etzel
kapcsolatban
inézkedni
rendőr a Simor ucca irányában a vasúti viadukt
mellett férfihullát talált. A hulla fejeastnek másik fog a részvények jegyzése tárgyában. A tanácsoldalán hevert, sportsapkájával együtt. A szeren- ülésen bejelentik a Mannesmaan-Kóburg Kohómüvek R-t. alapőkéjének felemelését, továbbá
csétlen ember Jeny Gyula raktárnok, aki a budapesti Takarék- és Vásárpénztárnál állt alkalmazásban. Jeny Gyula napok óta hangoztatta hozzátartozói előtt, hogy öngyilkos lesz. A rendőri bizottság megállapította, hogy az életunt raktárnok a
vasúti sinekre feküdt é s egy arra haladó vonat
szelte le a fejét. A szerencsétlen ember holttestét
a törvényszéki orvostani intézetbe szállították. —

^R RÉSZV.-TAR5.

ivatmellények,
lérfiszvetterek,
legszebb kiviI, Tisza Lajos
szerezhetők be

a

Ugyancsak halálos elgázolás történt a Máv. város-

ligeti állomásánál is, hol Weigl András 72 éves
napszámost gázolta el a vonat. A szerencsétlenül
járt öreg embert a Rókus-kórházba szállították, de
már nem lehetett segiteni rajta. Ma reggel a kórházban meghalt.
— Fütyülni szabad, de nem illik, Zsirkay János
fajvédő képviselő darabot irt a Nemzeti Színháznak,
Siller Irén öt toalettje, a Feminista hadüzenet, Magyar
iró, mint szerelmi levelezd, Itt az olcsósági hullám, stb.
stb., érdekesnél érdekesebb riportok és cikkek, két
teljes vicclap, Intim Pista, Grafológia. A hét szenzációja rovatok élénkítik a Színházi Élet uj számát.
Karinthy Frigyes, Szép Ernő, Fodor László, Endrödy
Béla novellái, Pásztor Árpád .Amerika" cimü egytelvonásoss, az .Éva' cimü operett teljes szövege, mint
darabmelléklet, három teljes kottamelléklet, a tartalmas
és érdekes rovatok egész sora: Társaság, Képzőművészet, Mozi, Zene, Sport, Autó, Vidék stb. kitflnö olvasmányai élénkítik Incze Sándor e héten szokatlanul gazdáé tartalmú hetilapját, melynek ára 8030 korona.
Kiadóhivatal: Erzsébet körút 29.

Férfi- női s z ö v e t e k jól és olcsón Biharinál, Püspök-bazár, Mikszáth Kálmán utca.

I Csak felnőttek

nézhetik meg a j

| Korunk leányait |
| hétfőn és kedden a Korzó Moziban. |

WeiszféÜer

Mór

helyiségét a Püspökbazárból
áthelyezte a volt
üzlethelyiségbe:
Rákóci tér, Nódrádi-féle házba.
Tűzoltó laktanyával szemben. 271 Telefon 15-20.

Az árak leörésére nyílandó

állami étterem
sláger cikke valószínűleg a K ö z p o n t i T e j c s a r n o k f ókjaiban árusított ére t erős túrója
lesz l o dekánként Í O O O koronáért. 194

Irodakisasszonyt,
aki a pénztárkezelésben i s jártas, f e l v e S Z

Kardos jakab lísztüzlete, M i k s z á t h

Kálmánu.4
250
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A Nemzeti Bank
részvényeinek tőzsdei jegyzését kérte.

kalácsok
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sütését
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levesnek
•Utnl v a l ó

Róth mészárosnál,

K 20.000
K 24.000
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-
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Valéria tér sarok

A lengyel szerződéi olcsóbbá teezt a
szövetet. Lengyelország teljesítette a magyar
exportőrök ö»szes kívánságai!. Bori, halat,
p i p ikát és mezőgazdasági terméket korlátlan
mennyiségben exportálhatnak. A lengyel szerződéi következtében 10 százalékkal olcsóbbodik
a szövetek vámja.
Postantalváanyal
lehet pénzt' küldani
Romániába. A pistavezérigazgatóság közli,
hogy a nemzetközi forgalomban előirt feltételek
és dijak mellett folyó évi október hó 1-vel
R imániába a mindkét irányú postiutalványforgalmi megindul. Az egy utalvánnyal küldhető maximális összeg Magyarországból Romániába 10.000 lei, ellenkező irányba 3,000.000
millió magyar korona. Az odaszóló postautalványok összegét leiben kell kifizetni

Fizessen elő
Délmagyarországra!

Sport

»r

n

i u

Rádió

SzAK—Zrinyi SE
Bajnoki mérkőzés a SzAK-pályán vasárnap d. u.
4 órakor. Elömérkőzés

UTC—KAC

I o. bajnoki mérkőzés.

összeállították az osztrákok ellan

játszó

magyar válogatott csipatot. Régen nem
előzte meg a magyar-osrirák válogatott mérkőzést olyan lázas érdeklődés, mint a mostanit,
melyet Budapesten vasárnap f j g a két nemzet
válogatott legénysége lejátszani. Az elmúlt sok,
csúnya kudarc, mely a magyar fu.ballt az
utóbbi idSben érte, határtalan elkeseredéssel
töltött el minden magyar embert és ettől a
nagy erőpróbától várja most mindenki a reparációt, az elvesztett presztízs visszaállítását.
Sajnos, egy tragikus körülmény újra közbejátsz itt és nem tud a legjobb magyar tizenegy
kiállani, mert Otth, a minden idők legnagyobb
magyar futballistája ne n öltheti magára a címeres dreszt. Őnélküle pedig bármilyen pótlás
is csak nagyon gyenge lehet. Az összeállítást
nem mondhatjuk sikerültnek, mert a csatársor
nagyon különböző stílust, egymást nem ismerő
játékosokból van összetéve. A halfsor is csak
egyénileg lehet kielégítő, de mint egész, mint
egység isneretien. A védelem ellenben megbízható. Az összeállítás a következő: Zsák
(33 FC), Fogl II (UTE), Hungler II. (FTC),
Pesovnlk (BEAC), Buza (UTE), Kié9er (V\TK),
Leitner (UTE), Molnár (MTK), Priboj (UTE),
Holtzbauer (SzAK). Jeny (MTK).
Miriássy
siöv. kapitány mindenesetre merész újításokat
hozott é i ezért a válogatás meglehetősen vegyes
érzelmeket válto'.t ki a fővárosi sportkörökben.

i HormaTalmadge w^m* |

| Törvényen belül |
|

ji

ROVATVEZETŐ: SZÖLLŐ8 KÁROLT.

hétfőtől a Belvárosiban.

pék

Tisza Lajos körút és Korona ucca sarok.

az Égisz igazgatóságának azt a bejelentésé',
amely a részvénytársaság alaptőkéjének részvényfelülbélyegzés utján való felemeléséről és
az uj alaptőkének visszavásárlás utján való
leszál itá iáról szól.

VARRÓGÉPEK

KERÉKPÁROK
GYERMEKKOCSIK

részletfizettire is D t R Y E D I Péoáruházáb&n
SITEED. KHM.U. Keltfl'-oaioia. Mny l n tümUiwi

|

A nagyobb leadóállomások
mai műsora.
Szeptember 18, pintek.
(A városnév utáni szám: hullámhossz^
Berlin 505. Este 8.30 órakor: Beethoven-est, 1. .Egmont", nyitány, 2. Es dur zongora-hangverseny, 3. IV.
szimfónia (zenekar).
Brestau 418. Délelőtt 12.31, délután S órakor: Hangverseny. este 8.33 órakor: .Die Stadtverordnetenwahl".
kisvárosi kép 1 felv., „Qrossreinemachen", bohózat 1
felv. Koninski — Weisstöl, utána gramofónzéne.
Kön/gsberg 433. Délután 4.30-6 óráig: Hangveraenv
este 8 órakor : H. Laube: Die Karlsschüler,aSStt^i
felv., 1 0 - l t óráig: Hangverseny.
Lipcse 434. Délután 4.30-6 óráig: Hangverseny, este
8.15 órakor: Szimfónikus zene t. Webar: »A szellemek ura", nyitány, 2. Bruch; G-moll hejedUhangver.
seny (Allegro moderato, Attacca-Adagio-Finale—
Allegro energico), 3. Brahms: III. D-dur szimfónia, op.
93. (Allegro con brio-Andante-Poco allegretto—
Allegro).
München 485. Délután 3 és 4.15 órakor: Rosenberger Anny kamaranégyes, este 8 órakor: Hangveraeay
első részben; Wagner, Mozart, Liszt és gtrauu
Richárdtól, másodig részben: Bécsi keringők, Joh
Strauss.

Münster 4!0. Délután 2—3 óráig: Hangverseny, este
8.30 órakor: A dortmundi leadó megnyitó ünneDélve.
este 1J.30 órakor: Keringők.
^ ye>
Stuttgart 443. Este 8 - 9 óráig: Nyitányok és fantáziák.
Bécs 530. Délután 4.10-6 óráig: Hangverseny, északi
szerzők, este 8 órakor: A Qang'berger zenekar népszerű hangversenye. 1. Beethoven: .Egmont", nyitány
2. Lanner: Die Werber, keringő, 3. Puccini: Nagy fantázia a .Pillangó kisasszony"-ból, 4. Beethoven: G dur
románc, hegedű és zenekarra, 5. Wagner: Zarándokok
dala és dal az esthajnal csillaghoz a .Tannhájser'ből
ft Qrieg: Solveig dala a .Peer Gynr-ből, 7. Lehár:
Potp. az .Ahol a pacsirta daIol"-bóL
Páris 1750. Este &45-1J óráig: Hangverseny.
Páris 438. Közvetítő állomások ugyanezen müanrr.i i
Lyon 48-\ Marseille 3.50, Toulouse 315. Délután 3 Ari.
kor: Zene, este 9 órakor: A Renaissance Franc.í«
hangversenye.
«»«.awe
Róma 425. Este 8.40 órakor: Szimfonikus han».
verseny.
*
Zürich 515. A pásztorok népe. L rész a házizenekar
eneKar
közreműködésével.
S M M M M M M M M M M I M M M M W M M M M I

Szerkesztői üzenet.
Egv olvasó. Az Országos Kézműipari Tárlat kláltitásán rendezett sorsjáték húzásának eredményét a vasárnapi húzás után az összes budapesti héttői Unak
közölték négy nappal ezelőtt. Ha az eredményt tudni
akarjs, nézze meg valamelyik budapesti héttői UÍRÍO
1
szeptember 14-iki számát.
*
Felelíia szerkes:tő : FRANK

i^7crr

8

1925 szeptember 18.

DELMAGYARORSZAQ

APRÓHIRDETÉSEK

A Délmagyarország támogatja a munkásságot,
a munkásság támogassa a Délmagyarországot.

Különfélék

Lakis
Egy külfln bejáratú

ZOHfiNCEDÉNYEK

két ur, két hölgy, esetleg diákok
részére reggeli, vagy teljes ellátással kiadó. Cím Kossuth Lajos
sugárut 27. I. emelet 1,
260

főzőedények, konyhagépek remek
választékban s minden színben
Szánté József zománcedény áruházá ban, a hatósági huscsarnok mellett
496

Eladás

megáns u r i g z o b a b e r e n -

b ú t o r o z o t t szoba

A Magyar Hamsat! Bank kivatalos árfolyamai.
Valuták t Angol font 345000—347000, ixokol 2098—2120,
dinár 1247-1269, dollár 71380-72310, francia frank
3163-3394, holland forint 2 8 3 2 5 - 28595, lei 337-343,
léva 5 ( 9 - 5 1 9 , lira 2899-2931, márka 16785-17035,
osztrák schilling 99.85-100.68, dán korona 1721517375, tvájcí frank 13745-13855, belga frank 3C681118, norvég korona
14705—14905, svéd korona
18840—19COO, lengyel zloty 11615—11695.
Devizák i Amsterdam 28625-28795, Belgrád 12671275, Berlin 16935-17035, Bukarest 341-343, Brüszszel 3 0 7 3 - 3118, Kopenhága 17415-17515, Osló 149C5150C5, London 345000-347000, Milánó 2906—2926,
Newyork f l i 8 0 - 7 1 6 I 0 , Páris 336C-338P, Prága 21C8112a Szófia 515-519, Stockholm 19090- I92C0, Varsó
11815—11895. Wien 100.15-100.75, Zflrich 13745-13825.

vidéki 38:0-3825, felsótiszai 3775-3800, fehérmegyei
375Ö-3775, egyéb dunántuli és pestmegyei 3 7 2 5 - 3775,
78-as tiszavidéki 3925-3850, felsótiszai 3800-3825.
fehérmegyei 3775—3800, egyéb dunántuli és pestmegyei
3775- 38. 0, 79-es tiszavidéki 8850-3875, felsótiszai
3825-3850, fehérmegyei 3800-3825, eeyéb dunántuli
és pestmegyei 3800-3825, rozs 27C0-2755, takarmány,
árpa 2700-2850, sörárpo 32Ű0-3600, zab 2350-2500,
tengeri 2825-2355, repce 5950- 6(05. korpa 1750-1800.
Irányzat- Az értéktőzsde csütörtökön is üzlettelen
és csendes volt, változások az egész üzletidö folyamán
alig fordullak elő. A vezető papirok mind a szerdai
civón zártak, a kisebb papírok itt-ott némi áresést
mutattak. A vaspiacon a Bródi vagon 4.5 százalékkal
lett olcsóbb, Csáki emelkedett. A bányapiac és a kisbankok piaca barátságosan tendált. A hadikölcsönök
piaca újból megszilárdu t és a legtöbb címlet 50 százalékos árnyereséget ért el.
Ferencvárosi sertéaváaár. Felhajtás 130C. Arak:
Könnyű 19-22, közép 22-23.5, nehéz 24 - 25. Az
irányzat barátságos.

ZVrlckl íffzad*. Nyitás:
Páris 24.40,
London
2911'/.. Newyork 5 1 8 . - , Brüsszel 22.4150, Milano
21.0375, Amsterdam 2(8.30, Berlin 123.30,
Wien
0.0(72 9750, Szófia 1.7750, Prága 15.35, Varsó 8 8 . - ,
Budapest OM72.60, Bukarest 2.5250, Belgrád 9.2250.
Zárlati Páris 24.4150, London 25117,, Newyork
018 1 /* Brüsszel 22.45, Milano 21.10, Amsterdam
208.25, Berlin 123.30, Wien 0 0 0 7 3 . - , Szófia 8.7753,
Prága 15.35, Varsó 8 7 . - , Budapest 0.007260, Belgrád 9J2250, Bukarest 2.50.

5üeg£nár"u' bútorozott szobát~
L M H A C I A L
K e r e s e K

azonnalra. Ajánlatokat .Distkrét« jeligére a kiadóba kérek.

Irodának alkalmas helyiséget

TarnénTtSaade A csütörtöki terménytőzsdén az
irányzat rozsban é s tengeriben szilárd egyebekben
tartott.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76-os tiszaridéld 3750—
1775. felsőtiszai 3725-3750, fehérmegyei 3700- 3725,
egyéb dunántuli és pestmegyei 3675—3725, 77-es tisza-

raktárral, esetleg pincehelyiséggel

279

bérbe keresünk.

Ajánlatokat . I R O D A "

Bntotüók \

l l s S M. r.izt 5410
1(8
fwdfci

m

Városi
BUT
Délivasul

MFTK

Lerantc

rsmiPtk

ÍM Sü>-

fjdralti

ü*4di vagon
103
Scfcurg
—
Sorvln (áp
—
Saáky
7
•SaxdL Vépcvir 235

89
140
45.5

207

115

Miskolci nltMao* 150

Hova
Állammal
Tröszt

265.5
385
255

Malmok 1
Back-nialoifi
Borsod-miss.

N a g y

57
199

39
141

Viktéri* eate?

4J9 Zabolai

Pesti Vitet
Tiantdansisla

Nyomdák 1
66
63
5.5
65
3.3

Faipari idü&líi^. ,
0.7
II

Honi fa
Kőrösbáfljaf
Kronbosw
Lignoffi
Erdő

r a k t á r

50
12.5

Alt. {áztsrí
iii.OSStí'.Ugfa.

m i a t t

az összes raktáron levő áruk, u. m. férfi és női szövetek, gredadinokat,
817
gyapjú és pamut delainekct, kreppek, maroquenok, selymek, sima és mintás
libertyk, vásznak, zefirek, kanavászokat stb. mélyen leszállított árban árusit
V e R S C H V A R n n A z ^ Református-palota, gőzfürdővel s z e m b e n .

írógép.

Amerikai

írógép.

a y A r l m A n y u .
MIelOtt Í r ó g é p e t v á f á r o t K é r j e n a j á n l a t o t a l e o u j n b b P l l a s z t e j modellO a m e r i k a i Hoyal l»6flípf»l, inelyot besserezhet
383

ÍO d o l l á r
h a v i részletre
1 Nagy javítóműhely 1
írógép évi jókarban tartást vállalata. Legiinomabbkerékpárok és
v a r r ó g é p e k kedvező
részletre beszerezhető.

ÍO d o l l á r
havi

9.5
-

Bárdi
9
Baríii
Béni
60
BrsífiCÍ
442
Chiaoie
14.25
Corvin-lü»
81
Oaníca
20
Diana
15
Dorogi gammi
Déli cukor
Dncánt, sertés
81
Égisz
izzé
1345
Unió Utzül
Horv. cakói
62J
t ízií
0.4
34
apjuiuoté
34
Papir-ip«
587
RésirAnyaoí
Szövő ós kőtf
82
Spódica
1515
Feltea
Wernstadtí textil 46
Héra
7U
Főváros* eör
19
Qoldberger
342
Gscbwírjdt
17.5
Halkeresk<
116
Hungária MSlr,
24^
Juta
82
Győri bőr
56
Kanóc
5.5
Gróf Kagkvisi

S

réaaletre I

Irógépkellékek riktára I

KELEMEN
M Á R T O N ^
Telefon 13-22

Raráuu.ia

Keleti
Királyaidé
Klein
Klotild

Győri textil

1915 Krauks sas**
0.9 C u k o r í p e r

XW*Ub rdilütete*

Bauxi;
710
Boreódi s í é t
—
Cement
129
Siászvári
233
Köbé
Drascbc
160
Magnezit
14C0
Magyar AoaiaU 83
Által. Kószán
2995
Mftgybátouyi
135
Beocsini
1120
Salgé
462
Újlaki
280
Vrikányi
1050

Merkúrra
Egyesűit ts
Fornir

8.5
4(3
0.8
540
50

76 Hitella

Bástyái:
Wagjüiii

AUteatcsni
Franklin
ütóbus
Kanosa;
Pallas
Kiglei
Stepbaitam

8?"

75 Szlavéci*
105 Naticl

Kúaiyinalons

it

Mxlcmoky
KaiDsatí f i

Lámpa
Au«r
Kender
Ostensaié
Pamut
Gumi
Ném. mes&i.
Vasati lor^a.Ei
Georgia
Mezóls. est.
icterrr.xiM
Óceán
Ulajipai
Pannónia aCi
Pböbus
Püspöki
Royal-sxílíö
Schwarts«T
iíar fíim
LukácsfCrív
Szikra
Stummu
Szegedi KewíCf
Teloícű
Temesi sör
Tokaji bor
Török
Pharmacia
Vasmegyei
Szolnoki
VUL PexsgS
Wandcr
Zagyvapáliai
Hangya

M C Q f í T r L R G kerestetik.
Ajánlatok .URISZOBA" jeiigére
kéretnek a kiadóhivatalba.

Kossuth Lajos sugárut 6.

Müipari bútorok

BALOG SÁNDOR5

Traktorolajat

gépéhez megfeleld minőségben
garancia mellett, kimérve és hordótételben gyári áron szállít:
R u h V i l m o s műszaki és
gépkeresk. vállalat Mikszáth K.
u. 9. (paprikapiac sarkán). 156

Egy nagy, uj, 160x80
cm.-ea bükkfa Íróasztal, egy zománcozott
vas gyermekágy, egy
nagy tükrös előszobaasztal és 1 kis sparherd

olcsón eladó.

Somogyi u. 7. földsz. I. ajtó.

telje* lakásberendezések
osóbban J p j ^ g , . S 4

legol-

n ( | o p

Intérierr butorraktárában
Tábor ucca 3. mg

Sehol olcsóbban

Varrógép és kerékpár,
angol és német áruk,
motorkerék pár, német
_ gummik és szerelékek
részletfizetésre ls.
Nagy j a v í t ó m ű h e l y !
SZÁNTÓ SÁNDOR cépraktára
Kiss Dávkl palota, Kiss u. 4M

HrálMot
ESffZ
rakását, Javítását, jutányos

áron. KOVÁCS, Szentháromság ucca 49. 602

CSERÉPKÁLYHÁK
különféle szin- és méretben kaphatók
Landesberg cémenfárugijárában.
Varga Mihály

(Ezer koronákban.)
Concorűia
B.-csabai
L bpesti gm.
Töröksxentm,
Gizella
Hungária

szállítok kárpitosmunkákat

371

jeligére a kiadóba.

HIVATALOS ZÁRLATI ÁRFOLYAMOK.
Fábián
SoMl
13
650
Mtol-Magyai
35 ' ' l y w
25
fcssyák-agrár
64 VáKteresk.
73
PSKMtelbank 239 •rsnkl
2945
Hasai
125 SaiiK-Uasnk.
1300
«crm«
15.5 Sans-Vill.
62.75
Kistarcsai
Salavon Jel*.
89
28
Uoyd Bank
1.4 Oyírtfy.WciU
159
Hoffber
Magyar-Hitel
835
tfgatlanbsnk
242 ICfssling
18.5
Sntbcnk
14.4 Sacxab
29.5
5hüo<!
Irthálojbitelbank 31
96
Sxrwk. Hitei
17 Lá-.g
42
Lipuir
^sxánitolAb, 65.25 Up
12.0
Mág
»£gy^ném b. 3.75
175
C'aíxbank
15.5 Belga fém
S.5
MérUggyér
íöiponti Jcfai,
—
16
Városi Bank 0.35 MoUi <1
160
Chaudoií
Karkor
6
18.5
Ksmact]
20 Vegyipar
45
Osxfrák Hitel 128.5 Vagongyái
32
Kereskedelmi
955 Mechanikai
Hl
imkTsrain
96 Klmamurány
35
Koeassmam)
5.5
Kothmüller
Tahartíptatíáfcki
47
Schlick
tilfirotí
85 Schuller
26
i.í?4hrároei
5 Teudlott
40
KÍbányai Tak.
10 Vulkán gép
35
3*y. Spes! F6v
— Wőnar
9
Magyar ált, T. 119.75
ítoktár
170 XMMU6&: Hilüaisi
resti Hasal
20S0 Adria
-

Részletfizetésre

dezéscsak kif°£á8talan

80
0.3
4

37
72

1925

141

1100

gyárosnál

S z e g e d

Teleion 469.
Rradi ucca 4.
Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva,
5
szfilökOtözö fonalak és h á l ó
g y Ari

á r o n

k a p h a t ó ,

Vakítóan fehér ruhát
e r e d m é n y

e z

WESILLA

217
235
302
69

ase ú j k o r l e g f ő b b

340
116

A legkényesebb ruhákra alkalmazható I Meglepő eredmény I Nincs
többé dörzsölés I Megtakarít munkát. Időt, szappant, szódát

10

13.5
54
18
116
7

mosószere.

Kíméli a ruhát, fölöslegessé teszi a kefével való dörzsölést,
egyszerű főzéssel a ruha legszebb és legtartósabb fehérítése

érhető el. Teljesen ártalmatlan 1 Garantált klórmentes 1

Gyártja: Maodattn Vegyimiivek Budapest, III., Tavasz u. 5.
Telefon 104—36.

Bt
19
BÍ10

Mindenütt k a p h a t ó i

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

210

105
62
17
65
14C0
360
193
4.5
140
1.6

DELMAGYARORSZAG

H I R L A P - É S NYOMDA.VÁLLALAT BT.

21

22.5

Az ilfíli lepsnitt
t állaflTes raktára *

KfiSZlT
a legmodernebb kivitelben árjegyzékeket, körleveleket, levélpapírokat és számlaürlapokat
plakátokat, címkéket, mindenféle kereskedelmi nyomtatványokat, továbbá
legjobb anyagokból elsőrangúan
kikészített üzleti könyveket
és egyéb folyóiratokat
K é r j e n árajánlatot.
SZEOED, PETŐFI
SÁNDOR.
S U O Á H U T 1. TELEFON 10-34

Tfffffffmmmfffffff
Ü z l e t á t h e l y e z és

Kördal Géza üvegezési vállalata Mérey u. 8. Tel. 9-57.

Rőfös és divatáruüzletemet
megnagyobbított raktárral a voltWellifellarftlePflBpMtbazár! tizkthelyiaégbe

áthelyeztem
Szövetek, velúrok, kazánok, barchetek, vásznak, kanavászok, mosóráruk,
ágygarniturák, paplanok legolcsóbb napi árakon. Vevőim kényelmére harisnyákat, kötött-szövöttárukat is tartok. — Kérem igen t. vevőim további

LACZA

KOZMA.

