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KlOfizetési árak: Egy hónapra helyben 40.U00 kor., Budapesten
és vidéken 45.000 kor. Egyes szám ára hétköznap 2000 kor_
vasár- és ünnepnap 3000 korona. L évfolyam, 1.8. szám.

Hagyjuk hát az elvi alapokat, a szavakat, gyűlöletből élők szavának pedig — ez is kétségamelyek olyan szépek, meghatóak. Hiszen ma- telen — egyre kevesbednek a figyelmes és
gukban véve igazán nem sokat érnek. Inkább sugalltatásra hajlamos hallgatóik. Nincs már szaMost a debreceni egyetem rektora mondotta
csak vigasztalóak, reménytkeltőek; nem azok vuknak visszhangos ereje, hisztn Árpiddal jö!t
el szép sxavait a szeretetről, a megértéiről, a
szájábel azonban, akik cselekedhetnének is, de német fajmagyaroknak az oláh Cuzáíkkal kell
felekezeti békességről, miután elmondották már
szövelkezniök a gyűlölet célnem cselekszenek. A szónak is van ereje, internaclonálisan
előtte sokan olyan mi sok is, akiktCl a békesazokénak, akik egész hitlel szólnak. S ilyenekét jai érdekében. Mert a maguk usziíó harsogáségnek ma talán kdlönCsen síivbiz szóló igét
is halljuk, egyre többet. S kétsegtelen, hogy sainak hatásában, ugy látszik, maguk sem bízsokiigS hiába vártuk. A szó, tudjuk, nem
ezeket már egyre többen hallgatják is meg. a nak már eléggé.
mindig esik nagyon közel a telthez, de a szónak is van hatalmas ereje, még haciupán emberé is, nem Istené, aki egy szavával hívott
léire mindent A felekezeti békesség, a gyűlölködéstől Irtózó összetartás ma még csak a job- A demokratikus blokk kedden este ülést tsrtott. — Peild Gyu'a már a
bak és belátóbbak — reménye. Máról-holnapra
szerdai első ülésen felszólal.
nem lehet belőle érezhető, malasztos valóság;
mert hiszen szándékosan tartják tőlünk hideg
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.) A mig a kormány a nemzetgyűlés munkiprogramtávolságban a szándékosok, akiknek száma, ha demokratikus blokk intézőbizottsága ma este járól a parlamentet nem tájékoztat]».
Minden ellenkező híreszteléssel szemben megörvendetesen »pad is, még mindig légió. Ma Szilágyi Lajos elnöklete alatt ülést tartott, ama
mig túlságosan tokán élnek abból, hogy ők, lyen megbeszélték a holnap megkezdidő állapította a blokk intézőbizottsága, hogy a
csakis ők az „igazi" keresztények; ma pedig nemzetgyűlési kampányra a blokk magatartását. b.'okk szétbomlásáról szóló hírek nem felelnek
akkora pangás van a gazdisági éleiben, hegy
Részletesen megvitatták az előkészület alatt meg a valóságnak.
Szilágyi Lajos bejelentettr, hogy hat heti
nincs az a tengerapály, amely vele versenyez* álló törvényjavaslatokat és különösen intenzihelne; nem csoda há', ha az igazlak kitartóak. ven foglalkoztak a kisebbségi kérdéiekkel és szabadságra meg. Távollétében helyei tesse Hegymegi Kiss Pál lesz. Tudomásai vette még s
Mert mi lenne a megélhetésükből, a valakisd• a szociális problémákkal.
blokk intéző bizottsága, hogy Boross Jinos okgukból, boldogulásukból, hírességükből, ha neAz intézőbizottság exu'án megbízta a sxo- tóber 25 én Solymáron beszámolót tari, amelyen
talán valóban gyilkos, vagy gyilkosnak hirdetett
ciá demokrata párt részéről Peldl Qyulát, mig a blokk tagjai is résztvesznek.
gyülöle,ükben megtántorodnámk ?
a polgári ellenzék részéről Baross Jánost, hogy
Azok között, akik már régebben nem egy28-én lesz a letenyei választás.
izekben a kérdésekben holnap napirend előtti
szer beszéltek felekezeti békességről, KleMgfelszólalásra kérjenek engedélyt. Amennyiben a
Zolaegerszegről
Jelentik:
A zalavirmegyel
berg kultuszminit zter neve is ösmeretes. 0 a Ház elnöksége erre az engedélyt nem adni
központi
választmány
a
letenyei
választás idefelekezeti béke elvi alapján áll, épp ugy, mint meg, ucy ezen ügyekben a napirendi vita soiét október 28-dra tűzte ki. A választás elnöahogy egy mai nyilatkozata szerint a tansza- rán szólal|anak fel.
kévé Ujfalast Ödön zalaegerszegi körjegyzőt,
badság elvi alapján. De más persze az elv, a
alelnökévé pedig Tóth János kanonok- plébánoit
A
demokratikus
blokk
elhatározta,
hogy
tarszó és írás a tett. A numerus claususnak a
közszabadság ¿s a felekezeti béke érdekében tózkodó álláspontra helyezkedik mindaddig, jelölték ki.
kivánt megszüntetését ő nem kezdeményezheti,
ha a numerus c ausus, amely nem tőle
származik, ma »ár nem tanügyi, hanem szociálpolitikai kirdés s az ö helyzeté1, mint mondja,
Mstaja külügyminisztert a szocialisták lemondásra kényszeritik.
azzal a helyzettel, amelyben nigy elődje, Eötvös
József illőit, nem lehet összehasonlítani...
(Budapesti tudósítónk telejonjelentése.) Bécslévő aktacsomót elkapta és azt a földhöz
Nem lekicsinyelni való ellenérvelés ez, búz ből je entik: Az osztrák nemzetgyűlés mai ülévágta.
dicséretes dialektika tündöklik ki belőle. Csak- sén olyan viharok játszódlak le, amelyek könyA képviselők a miniszteri padok elé rohanhogy vollak már igen jeles és fegyelmezett cyen maguk ut£n vonhatják Mataja külügymitak,
maid a nagy zűrzavarban az elnök az ülést
gondolkozású államférfiak, nem is kevesen, niszter lemondását.
felfüggesztette.
akik éppen azért váltak kiválóságokká, meri
A nemzetgyűlés a genfi javaslatot tárgyalta,
megszüntettek, vagy megszüntetni segítettek miközben Leuthner szocialista képviselő élesen
Ramek kancellár a pártok vezetői! a szünet
olyan rosszakat, amik nem tőlük származtak s kritizálta a kormány javaslatát. Hangoztata alatt magához kérette és megkísérelte az átférjobbakat teremtettek helyeltük. Nemcsak Eötvös, Ausz riának a Németországhoz való csatiakoiás nek békés uton va'ó elintézését, azonban Bauer
KlebeUberg kultuszminiszter nagy elődje tarto- szükségességét. Szemére vetette a ncgynémetek- Oltó a 8 ocialisták vezére kijelentette, hogy adzo,t ezek közé, hanem például Széchenyi, Kossuth, tek, hogy Mataja által hagyják mogakat ve- dig semmiféle
tárgyalásokra
nem hajlandók,
Deák is. S hogy egyetlen példát mondjunk, a zettetni, aki a csatlakozási
elégtémozgalom
egyik amíg Mataja külügyminiszter megtelelő
jobbágyság Crök hálára kötelező megszüntetői legnagyobb ellensége. Matajdt a francia Impe- telt nem ad.
között a világért sem akadt, mert nem akadha- rlállzmus bértneének és a francia követség JáAz ülés ujabb megnyitása után a szocialista
tott olyan, akitől annak a ma már csak érde- tékszerének nevezte.
párt frakciója formális kérdést intézett a korkes törvényes intézménynek a megalkotása
Mataja azonnal válaszolt a támadásra és ki- mányhoz, hogy szolidárisnak jelenti-e ki magát
származott. S nem volt s nem lesz soha a jelentette, hogy az ellenzék szónokai nem tud- a külügyminiszter kijelentéseivel.
világon olyan nagyot s jobbat alkotó állam- ják állításaikat bizonyítani. Leuthner támadását
Erre a kancellár a minisztereket ott a Házféifi, aki elődjével azonos helyzetben lett volna. ízléstelennek, szemtelen arcátlanságnak
minő- ban minisztertanácsra hivta egybe, hogy a
sttette. A külügyminiszter ezen kijelentáei
óriási válasz megadására megfele'ő formulát találjaTudni kell ugyanis, hogy Klebclsberg sze- vihart keltettek a nemzetgyűlésen.
nak. A minisztertanács a késő esll órákig
rint Eötvös korában, a kiegyezés után, a néeltartott, azonban minden eredmény nélkül.
met és cseh bürokráciának távozása miatt egyLeuthner a miniszteri szék elé rohant s a
Miután Mataja
nem hajiandi
tocsánatot
szerre nagy magyar intelligenciára volt szükkülügyminisztert hitvány fickónak, csirkeség s ezért ke lett a tanszabadság; de ma az
fogónak nevezte, követelte, hogy vonja
kérni, politikai körökben valószínűnek
tartják,
elszakított részek intelligenciája ideözönlölt a
vissza állításait, majd a miniszter kezében
hogy a külügyminiszter kénytelen lesz lemondani.
maradék Magyarországra, ami a diplomások- m n » n m » n i » n » i n m » : n i n i » » m : m n i m : » » » n » n m
nak igen nagy és ennélfogva káros összetorlódását idíz'e elő, mert a fiatalok elhelyezkedése
nagyon megnehezedett. S hát Eötvös József
utóda szerint ezért kall neki, mint a Bethlenkormány — kormányával szolidáris — tagjáUjabb követeléseket állítottak fel a németek ellen.
nak elvi meggyőződése, vagy „alapja" ellenére a
numerus clautus mellett kitartania. Ez pedig
(Budapesti tudósitink
telefonjelentése.) Locarnoból jelentik: A ma esle éikezelt jelentések
szükségparancsolia szép cél volna, nemzeii cél, szerint a tárgy alá! ok egészen aj stádiumba léptek. A keleti úgynevezett mellékkérdésekben a
mert a kultuszminiszter a magyar intelligencia tárgyaló felek egy lépéssel sem haladtak előre.
érdekében tartja mégis nélkülözhetetlennek a
Franciaország most, hogy a csehek és a lengyelek beavatkoztak az eseményekbe, még álhanumerus clausust. Viszont a dolog nem nagyon iatosabban rogaszkodnak azon követelésükhöz,
hogy a keleti szerződés megkötésénél
szavatoló
hangolódik össze a miniszter ur régebben han- hatalomként
szerepeljen.
goztatott liberálisabb elveive'. Mert azek összeFranciaország egy cikkely telefoglalását köveleli a nyugati szerződésbe, amely szerírtja
férhetetlenek a nemzetiségi, vagy faji megkü- nyugati szerződés csak abban az esetben léphetne éivinybe, ha Németország belép a Népszövetlönböztetésiéi, ame'y a numerus claususban ségbe és ha egyidejűleg a keleti szerződést is becikkelyezi. A ma délutánra egybehívott teljes
olyan nyomatékosan kifejezésre jut.
ülés elmaradt.

Szó és tett.

Nem b o m l i k fel a d e m o k r a t i k u s b l o k k .

Óriási viharok az osztrák nemzetgyűlésen.

Franciaország erőszakos fellépése
veszélyezteti a locarnoi megegyezést.

DELMAGYARORSZAG
Ma délután Skrxealnszky legyei külügyminiszter meglátogatta Luther birodalmi kancellárt
és Stresemana külügyminisztert, akikkel a keleti kérdésekről hosszasan tárgyalt.
Locarno, október 13. Abban a vitás kérdésben, vájjon Németorizágnak a Nemzetek Szőve tségébe való belépése végérvényesen eUnté lődött-e, vagy nem, az igaz iá g az, bogy Né ne térsz ágnak a Nemzetek Szövetségébe való belépésivel összefiggő kérdések komplexuma
teljesen tls ztázódott, ezt azonban függőben tartják és a tibbl problémák keretében mig egyszer taiácskozis
tárgyává
teszik.
Berlin, október 13. Kempzer államtitkár, aki a tárgyalások válságos pontra jutottak, vagy
ma este érkeiik Berlinbe, holnap lesz jelentést hogy a német kormány elé ultimátumot szsba birodalmi elnöknek és a lehető leghamarabb tsk, mint azt a lapok közlik, teljesen alapvisszatér Lccirnoba. Azok a híresztelések, hogy talanok.

Krízis előtt a konferencia.
A látszat ma az, mintha a konferencia j delegátusok kívánságait a franclik és at angokrlztsbe került volna. Ennek okát abban Iá juk, lo\ a konferencián kivül is tudomásai
vegyik.
hogy Németország azt kivánja, hogy a német |

R e t t e n e t e s j ó s l a t — f ö l d r e n g é s nélkül.
„Olyan földrengés lesz, amilyenre még nem emlékszik az emberiség."
Milánó, október 13. Egész Olaszország he ek
Bendandi e Cassandra-jóslala nagy izgalmat
óta izgalfmmal várja a mai napot, mert Ben- kelteti Olaszországban, amely tegnap esle már
dandl, az ismeri olasz földrengésszakérlö nem- valóságos pánikká nívektddt.
Az olasz városok
rég közzétett jóslata október
13 ra
olyan és falvak lakossága a szabadban tábo.ozva tölpusztító fildrengést jelzett, amelyet még nem ért tötte az éjszakát. A hatóságok legtöbb belyea
meg az emberiség. Bendandi, aki tiz év óta felhívásokkal fordultak
a lakossághoz,
békés
foglalkozik földrengésjóslással, pír héttel ez- foglalkozásuk vissza (érésé aez intve őket. A jóselőtt az olasz lapokban azt a birt tette közzé, latból eddigelé semmi
sem teljesedett bt.
A
hogy október 13 án a Középtenger vidékén budapesti földrengésjelző készülék nyugalomban
mindéi eddigi katasztrófát messze felülmúló van, holott nagy földindulások elölt e készülék
irtózatos földrengés lesz, mely
Olaszországot
nyugtalankodni kezd és rezgésekkel szokta jaromhalmazzá
teszi
| lezni, hogy a föld belsejében kőszál valami.

A K ú r i a is fogva t a r t j a Beniczky Öd5nt.
Zárt tárgyalás után sem közölték a határozatot a nyilvánossággal.
Badopest,
október 13. A Kúria zárt ülésen
hosszú ideig foglalkozott ma délben Beniczky
Ödön volt belügyminiszter ellen kormányzósértés és hivatali titoktartás elárulásának vétsége cimén folyó bflnpö rel. Ismeretes, hogy a
Ttbla elutasította a védelem azon indítványát,
amellyel Beniczky szabadlábra helyezését szorgalmazta. A sajtó képviselői is érdeklődtek az
ez ügyben hozott határozat iránt, de nekik sem

adtak felvilágosítást. Maga as a tiny azonban,
hogy a Kúria zárt ülésének a befejezése után
ne« kü'dtek sürgönylerelet a kir. ügyészséghez
a szabadlábra való helyezés foganatosítása végett, azt mutatja, bogy a legfelsőbb bíróság is
kedvezőtlenül
döntött
Beniczky ügyében, vagy
a jelek szerint ur* határozott,
bogy
továbbra
ts fogva tartja
Beniczkyt.

*

30 millió p o l g á r d e l e g á t u s a i jelennek m e g
a n e m z e t k ö z i kisebbségi k o n f e r e n c i á n .
Genf, október 13. Csütörtökön kezdődik a
nemzeti kisebbségek kongresszus.
Az üésesésen több mint 30 nemzett
csoport
delegátusa
vesz részt, melyek
30 millió lélekszámból álló
12 német és 14 különböző államot
képviselnek.
Az eddigi bejelentések szerint a konferencián
msgyarok, németek, lengyelek, litvánok, dánok,
ukránok, olaszok, fehér oroszok, rutbének, vendek és svédek jelennek meg.

A konferencia célja az, hogy a csoportok vezetői a nemzeti problímák megoldásául szolgálé eszmecserére gyűljön egybe. A koafarancián bizonyos alapslveket Tormu'ámak mag,
amelyek a kisebbség számári lehetővé teszik a
többséggel egyetértésben VJIÓ együttélést. A vitából ki vannak rekesztve az egyes csoportok
individuális helyzetének kérdései és az ezzel
összefüggő problémák.

Tanuk vannak, akik állítólag tudják,
hogy ki gyilkolta meg Tremmel Mátyás őrvezetőt.
Löbl József összeesett a táblai tárgyaláson. — A tábla nagysrányu
bizonyitás kiegészítést rendelt el.
Budapesi, október 13. A dobuccai halálosvégü verekedésért hét esztendei fegyházra itélt
Lőbl József ügye kedden került az ítélőtábla
Kállay- tanácsa elé. Lőbl Jizsef személyi adatainak bediktálása után Haris Andor táblabiró az
ügy ismertetését kezdi meg :
— Verekedő ember volt Lőbl József,
családi
életében is durva, ha az uccán valaki hozzáért,
már verekedni akart.
Amikor a táblabíró az itélet
ismeitetéséhez
kezd, Lőbl föláll,
ököllel belevág a levegőbe,
megtántorodik és élesen felordít.
A táblabiróban megfagy a szó, Lőbl még élesebben sikit,
aztán elvágódik
a földön,
Hörög,
vonaglik,
ordit, sikoltozik. A két fegyőr
eldobja fegyverét is puszta kizzel
ráveti magát Lőbln, de
nem tudták megfikezni,
mert epilep'ikus
roha,
mában üti-veri őket. Percekig tart a viaskodás,
Löbl felesége; aki a (eremben tartózkodik,
sikoltva rohan földön fetrengő férjéhez:
— Így vsn ez mindennap
— kiáltja az
asszony —, beteg ember ez, szegény, nem szart
le senkit.
A vádlott jó öt perc múlva tér magához és
balkan sirvs, fejét kezébe hajtva hallgatja, hogy
kezd Haris táblabiró az itélet ismertsléséhez.

Félegykor ért véget a negyven oldalas ítélet
fölolvasása. Löbl Józsefet álli ja most föl Kállay
elnök.
— Amit én mondottam — feleli Lőbl — ,
megfelel a valóságnak. Most sincs más véde
kezésem.
Az elnöki Miért ment Tremmel ulán a kávéházba?
Löbl: Láttam, bogy a katonák ittasak, én is
az voltam, azért mentem u ánuk.
Az elnik: Nem izgága természete indította
erre ?
Lőbl: Ha in verekedni akartam volna, nem
mentem volnt
paszta
kiszel njo'x.
fegyveres
katona után.
Az elnik felmulatja a kést.
— Nem tudja, hogy ezzel a késsel ki szúrta
le Tremmelt ? — ké dezi az elnök. — Most
sem tudja?
Lőbl:
Fogslmam sincs róla. Valaki beaempésthdtíe
a zsebembe a kist, azirt
találták
olt a gyilkosság
után. Kötényem zsebe lukss
volt, olt eshetett ki a kés és aki megtalálta,
az lehet a gyilkos. A gyilkosság után visszacsempészte a kést a zsebembe, de hogy ki
volt, nem tadom.

1925 október 14
Löbl kihallgatása ulán dr. Kollmann Dezső,
Lőbl egyik védője terjeszti elő indítványát a
bizonyitás kiegészítésére. Senki sem látta, bogy
Löbl szurl, köretkezésképpsn logikai
alapon
épül tel az égisz ililet. A logikai lánc torosaiban pedig könnyen akidül! tévesen beiilsszlett
szem éa akkor ártallin ember fog ülni hét évig.
— Elsősorban kérem Földvári Imre kihallgatását. Földvárit a törvényszéki tárgyalázon nem
hallgatták ki és a vizsgálóbíró is csak
arra
érdemesítette,
hogy megkérdezze
tőle,
zsidó
volt e nagyapja vagy sem. Ez a Földvári pedig
közvetlenül a gyilkosság után szemben állott a
kávéházzal és látott egy zsidó kinézésű,
át
szakáll nilküll
embert, aki Földvárt
fülehnllatára igy kiabált:
Az anyja Istenit, egyet már
megiltem l
— Továbbá kérjük kihallgatni Horovitz
Lászlót, aki állüólag szintén szemben állott a
valódi tettessel.
Ezután a védő bemu'atott egy Milánóból
hozzá intézett levelel, amelyet Gallia Elemér,
a milánói E. Qy. Gal ia Banca Cambia magyar főnöke intézett hozzá. A levél a következőképpen
hangzik:
Értesültem Az Est ből, hogy Löbl Józsefet hét évi
fegyházra ítélték. Kötelességem, bármily kellemetlen is
nekem, lelkiismeretem szavára hallgatva előadni a következőket : Néhány hónappal ezelőtt megjelent a bankban, amely a Milánói Magyar Egyesület ideiglenes
segélyosztó helye is, két lerongyolódott fiatalember és
támogatást kértek. Az egyik festőnek mondotta magát
és mázolmányokat kínált eladásra. A másikat is megkérdeztem, hogy miért van lerongyolódva és miért jött
el Magyarországról. Előadta, hogy résztveit
Budapesten
egy kávéházi verekedésben, amelyben egy katona életét
vesztette. Miután félt az elfogatástól, elmenekült az
országból. Még arra is emlékszem, hogy az illető megjegyezte. hogy közvetlsnül a gyilkosság után az egyik
budapesti lapban megjelent egy saklerkés cimü cikk.
Eleinte ót gyanusito.ták a gyilkossággal, később a gyanú
másra terelődött.

stles ellmzl a
bizonyítás
Varga főflgyéczhelyetle
kiegészítését. Szerinte a lényállás tökéletesen
tisztázva van.
A biróság hosszas tanácskozás után kihirdette végzését, amely szerint elnapolja a
mai
jőtárgyalást is elrendeli a bizonyítás
kiegészítisit. Qauders Rigina kihallgatást arra vonatkozólag rendeli el a biróság, hogy hallotta-e,
amikor a katonák megszólították Bácssy Margit kenyereslányt, hogy ö az egyetlen keresztény lány, mit keres zsidó kávéházban, menjen
basa, meri még ma nagy tisztogatás lesz a
kávéházban.
Fildvárl Imre kihallgatását asiri rendelte el
a biróság, mett eleiétől végig tanaja
volt
az
uccai verekedésnek és állttól tg szemben álli azzal, aki megszúrta Tremmelt is akt ezt neki be~
vallotta.
A bizonyitás kiegészítésének foganatosításával Messik Lajos törvényszéki bírót bizsa meg
t u s i . hogy azt soronklvül folytassa le. D;. Szőke
Sándor védő semmiségi panaszt Jelentelt be a
határozat miatt és kérte Lőbl hizl őrizetbe vjtló
helyezésit, amig a vízigáUt tart A biróság elutssitotta as indítványt és erre Lőblt
visszavitték a fogházba.
S M M M M M M M M M W M M Í M Í M M M W M M a

Aláírták a német-orosz ksreskedelmi
szerződést,
Moszkva, októbx 13. A szovjet-tanács dísztermében hétfőn itták alá a német orosz
kereskedelmi sztrtőMst.
Az aktus ünnepies szertartások közö:t ment végbe. A némít birodalmi kormány nevében gróf
Brockdorf-Rantztu nagykövet pecsételte meg a szerződést. Esle
lakoma volt a német gazdasági megbízottak
tiszteletére, kedden pedig a német nagykövet
adott díszebédet.
A apanyol diktátor hercegi rangot kapott.
Madridi távirat jelenti, hogy Alfonz király
Aidir hercegévi nevezte ki Primo de Rivera
tábornokot. Et a kitüntetés azért nevezetei,
mert a spanyol fövároaban nyilt titok, bog? a
király és a diktátor közöl nagyon elmérgesedett a vissony as érdemes Weyler tábornok
menesztése miatt.
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Katonaszabaditási bünpör
egy városi hivatalnok és egy fiatal legény körül.
Amikor visszatartanak egy behívót. — ö t mázaa bura.
A szegedi törvényszék Juhász-tanácsa kedden
délelőtt egy igen érdekes katonaszabaditási pör
fötárgyalását tartotta meg. Súlyos bűncselekmények vádjával került a bíróság elé egy ismert
húdmezövásáthelyi városi tisztviselő, akit katonaszabaditá&on kivül még más súlyos bűnökkel is
vááoltak meg.
A vádirat szerint ugyanis 1922 augusztusában
egy behivó érkezett a vásárhelyi katonai ügyosztályba, amely szerint Oláh Ernő nevü^módos gazdalegénynek azonnal be kellett volna vonulnia
csapattestéhez, ahonnan bizonytalan időre szabadságolták. Oláh apja azonban — a vádirat szerint —, hogy fiát továbbra is otthon tarthassa magánál, három mázsa búzát és két mázsa kukoricát kinált Jel arra az esetre, ha a katonai ügyosztályban dolgozó Kezes Sándor
nyilvántartótisztviselő valami uton módon megcsinálja
azt,
hogy nem kell fiának bevonulnia. A vadirat szerint Kezes ezután nem kézbesítette ki a behivólapot, hanem azzal tette be az iktatóba, hogy
Oláh Ernő nem köteles bevonulni. így azután
Oláh hosszú ideig nem vonult be csapattestéhez.
Az ügyészség ezért Kezes Sándor ellen oklrathamisitás, megvesztegetés is visszaélés büntette miatt
emelt vádat. A birúság elé került az öreg Oláh
István is, aki ellen megvesztegetés büntette miatt
emeltek vádat, amiért búzát és kukoricát ajánlott
fel a városházi tisztviselőnek. A vádirat még azt
Is tartalmazza, hogy Kezes Sándor
megsemmisítette az ügy aktáit, amikor a katonaság rájött a
dologra.
Kezes Sándor a mai főtárgyaláson kihallgatásakor kijelentette, hogy nem érzi magát bűnösnek. A honvédelmi miniszter elrendelte, hogy
mintegy 350 embernek be kell vonulni csapattestéhez. Ekkor kellett volna bevonulnia Oláh Ernőnek is. Néhánynapi halasztást adott ekkor Oláhnak, mert ez szokásban volt más esetben is, Egy
alkalommal bejött hozzá a hivatalba O'.áh édesapja, aki azt kérdezte tőle, hogy mi módon lehetne felmenteni fiát, mert neki szüksége van rá
az őszi munkánál. Ö nem irt mást a behivóra,
mint hogy a fiúnak nem kell egyelőre bevonulni,
mivel tartósabb időre szabadságot kapott.
— Az aktát ugye azért tette irattárba — mondja
az elnök, — mert búzát és kukoricát igért maganak az öreg Oláh?
— Nem ezért tettem. Búzáról nem is volt szó.
— Később, amikor már a katonaság nyomozott
az ügyben, nem találták meg sehol az egész aktát. Mi lett ezzel ?
— En akkor már szabadságon voltam, nem tudok róla semmit.
— Oiáh István vallomása következett ezután.
Előadja, hogy tárgyalt Kezessel a felmentésről.
Fia nem vonult be, mert Kezes megengedte ezt. A
felmentésből nem lett semmi és igy nem is adott
neki semmit.
• A tárgyalást ezután délután félnégykor folytatták tovább. Elsőnek szembesítették a két vádlottat.
Kezes most is kitart amellett, hogy ő csak kétnapi halasztást adott a fiatal Oláhnak, tekintettel
a kukoricatörésre.
Oláh Ernőt hallgatták ki ezután, aki még most
is katonai szolgálatot teljesit. Az édesapja kért
halasztást Kezestől, amikor pedig karhatalommal
bevonultatták, elmondotta, hogy azért történt az
egész, mert édesapja búzát és kukoricát igért a
felmentés esetére Kezesnek.
— Hogyan vonult maga be tulajdonképen ? —
kérdezte ezután dr. László Jenő védő. — Akart
maga katona lenni ?
— Nem ugy van ez kérem, — mondja az elnök. Ez nem tartozik ide.
— Csupán azt akartam tisztázni, hogy önként
vonult-e be a fiu, — felelt erre a védő.
A fiatal katona elmondja azután, hogy ő ugy
tudta, hogy Kezes azért tartotta vissza behivóját,
mert édesapja búzát igért.
Faragó Sándor városi tanácsnok elmondotta,
hogy Kezest mindig igen lelkiismeretes hivatalnoknak ismerle. Nem is tudja, hogy adódhatott
elő az egész ügy. Tompa ügyész kérdésére eltioldotta ezután, hogy a katonai ügyosztályban a behivási eseteknél senki sem adhatott semmiféle
halasztást. A védő kérdésére pedig arról tett vallomást, hogy Kezes olyan lelkiismeretesen teljesítette kötelességét, hogy túlbuzgóságában 300 ember helyett 1000 embert vonultatott be.
Kovács István, a népgondozó kirendeltségnél dolgozó katonai irodafőmester elmondotta, hogy amikor karhatalommal bevonultatták mégis Oláh Ernőt,
a fiatal legény elmondotta előtte, hogy azért nem
vonult be eddig, mert Kezes visszatartotta behivóját. A buza-Ígéretről is mondott előtte valamit a fiu.
Medgyes István főtörzsőrmester ugyancsak arról
tett vallomást, hogy hallott valamit a buza-Ígéretről, valamint a behivó visszatartásáról. Vitéz Csongor Lajos városi irnok arról tett vallomást, hogy
nem tud arról, hogy Kezes megsemmisítette volna
az irattárban lévő iratckat, pedig az irattári szobá-
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ban dolgozott. Dr. Heringet Gyula aljegyző sem
tud erről a dologról.
Az elnök ezután a katonai iratokat ismerteti,
amelyek szerint többször megsürgették a katonai
ügyosztálynál Oláh bevonulását, de nem kaptak
választ. A pörbeszédekre került a sor az esti órák-

ban. Tompa Gyula ügyész súlyos büntetést kért,
mivel Kezes fontos hivatali pozíciójában követte el
a súlyos bűncselekményt.
Dr. László Jenő védőbeszédében rámutatott
arra, hogy az eljárás során semmi sem bizonyította azt, hogy a bűncselekményeket elkövette
volna Kezes Sándor. Más körülmények miatt is
fel kell azonban menteni a vádlottat. A törvényszék ezután Ítélethozatalra vonult vissza. Rövid tiz
percnyi tanácskozás után ismét bevonult a bíróság, Juhász elnök kihirdette, hogy az Ítéletet szerdán délelőtt fogja kihirdetni.
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A Nép k é n y s z e r e g y e z s é g e t k é p i .
(Budapesti tudósítónk telefonfelentése.) Hetek
óta foglalkoztatja a közvéleményt a kurzus
egyik leghirhedtebb vállalatának, A Nép-nek
összeomlása. A Nép délulánonkint szórta öt
éven át a gyülö'et sugarait, kirohant mindenki
ellen, aki másképen fogta fel a keresztény
programot. A lap megszűnése és összeomlása

pián most illetékes he'yről egy igen érdekek
eseményről értesülünk:
a-Nép lapkiadóvállalat
tulajdonosai
tegnap
megjelentek a törvényszéknél
és
csődönkivüli
kényszeregyezséget
kértek a vállalat ellen. A
Nép hitelezőinek
40-50
százalékos
kvótát
ajánlott föl.

O k t ó b e r huszi
v é g l e g e s e n eldől a B e l v á r o s i B a n k ügye a
Jelentettük napokkal ezelőtt, hogy a fizetésképtelen Belvárosi Bank ügye nem dőlt el véglegesen
a kilencedikén megtartott viharos tárgyaláson, annak ellenére sem, hogy a megjelent hitelezők beadták szavazatukat abban a kérdésben, hogy elfogadják* e a 40 százalékos egyezséget, vagy sem.
A bank képviselője ugyanis mindjárt a tárgyalás
után, tehát még az eredmény megállapítása előtt
azonnal kérte az uj szavazás elrendelését. A törvényszék ezt a kérést teljesitette is a kényszeregyezségekről szóló rendelet megfelelő paragrafusa
alapján. így már akkor nyilvánvaló volt, hogy
ismét eltolódik a döntés, egyben eltolódik az a
határidő is, amikor a 40 százalékos kvóta kifize
tésére kerülhet a sor.
Az elmúlt napokban összeállították a szavazás
statisztikáját, amelyből összegszerűen meg lehet
állapítani, hogy mennyivel maradt el az első szavazáson a többséghez szükséges kétharmad igen
szavazat. Ha tehát a bank nem kérte volna azonnal az uj szavazást, a Belvárosi Bank egyezségi

ügye befejeződött voina és megkezdődött volna a
csőd megnyitása, egyben a bűnvádi eljárások a
bank igazgatósága ellen.
A kényszeregyezségi ügyeket intéző dr. Kulir
Rezső törvényszéki biró ezután azonnal intézkedett, hogy rövidesen tartsák meg az uj szavazást.
Az első tervek szerint már 19 én tartották volna
meg az uj szavazást, tehát alig tiz nappal a viharos tárgyalás után. Közben azonban elháríthatatlan technikai akadályok merültek fel és igy a másodszori szavazást el kellett halasztani. A Délmagyarország
munkatársa kedden ugy értesült,
hogy az uj szavazást október 26 ára tűzték ki.
tzen a napon véglegesen eldől a Belvárosi Bank
ügye, valamint az ezer betevő betétje 40 százalékának ügye. Vagy megszavazzák az ajánlatot és
ebben az esetben — a jóváhagyás után — egy év
múlva kifizetik a betétek 40 százalékát, vagy pedig
az ajánlat el nem fogadása esetén megnyitják a
csődöt, — a továbbiak pedig a hosszú idő homályába vesznek.

„Jobban szeretném,
ha a papok kevesebbet politizálnának."
Cicrnoch János és Mayer János beszédei a papok politizálásáról.
Budapest, október 13. A katolikus nagygyűlés
kedd délutáni ülésen Mayer János fOldmirelési
miniszter nagyobb biszédet mondott. Kifejtette,
hogy a vallást villongások nem használnak sem
a Jelekezeteknek, sem az országnak, nem tesznek szolgálatot sem Istennek,
sem
embernek.
Ai a legfontosabb faladatunk, bogy az értékes
egyének és erők egymással szembeállítását elkerüljük s a vallásos és hazafias erőket egyesítsük.
— Sokkal jobban szeretem — mondotta —,
ha a papok kevesebbet politizálnak s Inkább a
hitélet megerősítésére és a vallásos élet fejlesztésére fordítanak több munkát.
Nem akarom
azt mondani, hogy az egyház közönyösen haladjon el a nagy kérdések előtt. Befolyást kell
gyakorolnia a politikai élet fejleményeire. Eit
azonban nem ugy kell gyakorolni, hogy minden fiatal káplán ambíciókkal lépjen Jel a politikai térea.
— Az ünnepélyes megragadó körmeneten
vidékiek azt mondták nekem, hogy mennyire
örülnek, hogy a főváros rossz hire ellenére is
olyan nyíltan, impozánsan meri megvallani ke-

reszténységél. De bogyvan az — kérdezték—,
hogy amikor választásokra kerül a sor, a keresztény többség felelt törpe kisebbség győz.
Hát ez az, ami csodálatos és én azt szeretném,
ha ezek a fölvonuld sok nem theátrálls
jelenségek volnának, hanem erős keresztény elhatározás és öntudat
megnyilvánulása.
Ki kell
mondanunk, hogy keresztények vagyunk s azt
minden vonatkozásban keresztül is kell vinnünk.
Most Csernoch János hercegprímás mondotta
záróbeszédét.
— Ami axt illeti, hogy mi katolikus papok
szokjunk fofltlkozni politikával is; ml csak
annyiban Joglalkozunk
és akkor, amikor ez a
politika érinti az egyházat.
Azután igy folytatta:
— Egy örvendetes jelenségnek voltunk tanúi
a napokban, bizonyos fúzió történt és pedig
a keresztényszocializmus
terén. Nekünk, ha
bizlositani akarjuk ennek az országnak a társadalmi rendjét, ba biztosítani akarjuk a békét,
alaposan kell foglalkoznunk a szocializmussal
és azt nem tehejük máskép, mint a kereszténység elvi alapján.

A tanács hivatalos főjegyző-jelöltje dr. Gaál Endre.
A főjegyzői állásra kiirt pályázat határideje, | került az ulóbbi időkben kombinációba, igy
mint ismeretes, október tizenötödikén jár le. beszél ek arról, hogy a főjegyzői állást a fiataA komolyabban számitó jelöllek közül már labb tanácsnokok közül pályázza meg valaki,
négyen beadiák pályázatukat, valószínű azon- Fodor Jenő, Szendrey Jenő, vagy Rack Lipót.
ban, hogy a határidő utolsó fertályában befut Ezek a kombinációk azonban dr. Szendrey
még egynéhány pályázat a főispáni hivatalba. Jenő Párisból való hazaérkezésével megdőltek,
leghatározottabban
A választási harc a jelek szerint nagyon heves mert Szendrey tanácsnok a
pályázatát
lesz és ebben a pillanatban még nagyon kétsé- kijelentette, hogy nem szándékozik
benyújtani. Kombinációba került dr. Gaál Endre
ges a kimenetele Is.
Annak idején beszámoltunk arról, hogy a kulturtanácsnok neve is, egyideig azonban Gaál
határozott
főjegyzői állást minden valószínűség szerint tanácsnok a hozzáintézett kérdésekre
megpályázza a tanács egyik, vagy másik tagja. választ nem adott.
Megírtuk azt is, bogy a polgármester kívánA polgármester kedden délelőtt bizalmas megságára csak egy tanácstag pályázik a díszes beszélésre hivta össze a tanács tagjait. Ezen a
tisztségre, még pedig azérl, hogy az erők ne tanácskozáson dőlt el végleg, hogy a főjegyzői
forgácsolódjanak szét. Több tanácstag neve állásért indult nemes versenyben részivesz-e
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valaki a tanács tagjai közül és ha igen, ki
lesz az. A tanács tagjai hosszas eszmecsere
u'án, értesülésünk szerint, abban állapodtak
meg, hogy a főjegyzői állásra úr. Gaál Endre
kaltai tanácsnok
pályázik
is a tanács az ő
pályázatát
támogatja
csak. Ha Oaál Endrét
megválasztja az októberi közgyűlés főjegyzővé,
megüresedik egy tanácsnoki állás, amelyre rögtön kiírják a pályázatot, ugy hogy már a
novemberi közgyűlés megej'heti a tanácsnokválasztást.
-»
A tanács tagjai Oaál Endre megválasztását
bizonyosra veszik. Abban az esetben, ba a
tanács terve sikerül és a kullurszenátor fölcseréli hivatalát a főjegyzői hivatallal, a jelenlegi ügybeosztás változásokon megy keresztül.
Hogy ki lesz dr. Oaál Endre utóda, azt
egyelőre nem árulta el a polgármester, valószínűnek látsz k azonban, hogy a kulturügyek
intézése az egyik fiatalabb tanácsnok kezébe
kerül.

A föjegyzöválasztás margójára.
Az októberi közjyülés főjegyzőt választ él a
titkos szavazás eredményétől függ, hogy ki
nyeri el a legközelebbi lisztujilásig Taschler
Endre örökét, a közigazgatás legdíszesebb tisztségét. Megindult a verseny a torony alatt — a
pálmáért, vagy ha jobban tetszik, mert népies
zamaíu: a nagyobb darab kenyérért; de hogy
ki lesz a verseny győztese, azt ebben a pillanatban senki sem mondhatja meg, mert ismeretlenek az erőviszonyok és csak félig ismerősek azok az érdekkapcsolatok és érdekláncolatok, amelyek a választás hevében egyik-másik
felölt személye köré fonódnak. Akárkire esik
azonban a töriényhitósági biio'tság választása,
akárki jut is a pályázók közül Tasctter Endre
elárvult Íróasztala mellé, a közgyűlés nem mondhatja el büszke öntudattal, hogy löké etes munkál végzett. (Nem akar ez a mondat bántás
lenni egyetlen pályázó személye ellen sem,
csak általános jellegű és szomorú ténymegállapítás. Nem a pályázókban van a hiba, hanem
az időben és az áldatlan körülményekben.)
Ha végignézzük a pályázók — valószínűleg
hosszura nyúló — tisztáját, akaratlanul is meg
kell állapítanunk a következőket. A tanács támogatásával pályázó szenátor évtizedek óta áll
a város szolgálatában. Együtt indult el Balogh
Káro'lyal és Taschler Endrével, az utóbbi évtizedek várospolitikájának legmarkánsabb alakjaival. Sokban hasonlít hozzájuk és ha működését nem mindenkor Ismerte el és méltányolta
is a kritika, eddigi munkája azonban nem volt
értéktelen. De — szolgálatba lépése óta — sok
idö elmúlt és még kiránni sem lehet tőle,
hogy gyorslépésben haladjon az uj idővel.
Pedig a város közönségének az lenne a kívánsága és érdeke, hogy a városi ügyek intézése
friss erők, Ígéretes jövöja fia'alabbak kezébe
kerüljön, olyan kezekbe, amelyek már elárulták, hogy van erő is tehetség bennük az Irányításra.
Itt kapcsolódnak azután az ügybe a többi
pályázók, a fiatalok és idősebbek egyaránt.
Aki ismeri a város mai közigazgatását, szomorúan kell megállapítania, hogy a szegedi városházán ma nincsenek
tgiretes fiatalok
is nincsenek olyan kipróbált
kizipkoruak
sem, akik
eddigi müködisük alatt kiváltak volna a szürke
sablónokból — ha a szorgalom és kölelességtudás kifogástalanul meg is található bennük —,
akik erőt is különös tehttsiget árultak volna
el a városi ügyek irányításához. A szegedi városháza az elmúlt szomorú és sivár évtized
vetéséből egyetlen o'yan erőt sem termelt ki,
amely uj vért, uj irunyt, uj szellemei, uj lüktetést vihetne a közigazga'ás tespedt és unalmas
vágányokon döcögő éleiébe.
De meg kell állapítanunk azt is, hogy nem
a fiatalokban és a középkoruakban van a hiba.
A világbáboiu pusziló jégverése megverte ezl
a talajt is, letörte az uj hajtásokat és visszatartotta a megmaradt hajtások fejlődését. Itt is
mutatkozik a nagy világégés keserves reakciója,
amely hatalmába keritette az egész világot.
Nincs alkotási kedv, munksvágy, eltűnt a kezdeményezés szelleme és a haladás, a fejlődés
szükségességének érzése, önmagának él az
ember, ambiciója csak ritkán párhuzamos a
közérdekké'. Ezért meddő az élet és ezért kilátástalan a jövő.
Szomorú azután az is, hogy a közigazgatás
uj, külső erők bekapcsolására sem számithat.
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Tudomásunk szerint a főjegyzői állásra számottevő
külső ember sem pályázuif, mint ahogy külső
pályázók nélkül folytak le a legutóbbi tanácsnokválasztások is. A közigazgatási pálya ma
már senkit sem csábit, különösen az értékesebb
elemeket hagyja hidegen, mert — nem jelent
már érvényesülési lehetőséget és nem ad már

számottevő anyagi ellenszolgáltatást sem.
Ha valami hatalmas változás nem fordítja
meg a mostani, veszni indult életet, — ha
ugyan éleinek lehet nevezni ezt a valamit, ami
inkább szimulálja csak az életet — a város
közigazgatásából szürke emberek szürke robotja
lesz.
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Verseny közben berohant a nézők közé a versenyautó.
Ötvenen sebesültek meg a nézők közül.
Berlin, október 13. Newyorki jelentés szerint
a detroiti autóversenyen egy Watters nevü versenyző gépkocsijával beleszaladt
a nézőközönség soraiba. A gépkocsi fölborult és a vezetője

kiesett a kocsiból. Watters súlyos sérüléseket
szenvedett. A gépkocsi a nézők tömegében is
súlyos szerencsétlenségei okozott, mert ötven
embert megsebesített,
köztük húszat súlyosa a.

Előkelő bicsérdysták Szegeden.
Neve: fogalom és divat. Társaságokban ugy
beszélnek róla, ahogyan egy uj stárról szokás a
szinjátszás egén, egy uj sportról, táncról, vagy
társasjátékról, esetleg a bontakozó uj téli divatról.
Blcsérdy Béla. Neve jelenti egy uj táplálkozási
rendszer kialakulását, a balga ember visszatérését
a hűtlenül elhagyott természethez, az őserőhöz, az
élet diadalát az évek felett, hízást és lesoványodást, preventiv eljárást a betegségek elleni küzdelemben, meglevő bajok enyhítését s jelenti mindazt,
amit a szabadjára engedett lázas fantázia-játék
hozzákapcsolhat.
Az előzőket a rajongó, tüzesszavu, ékesen beszélő bicsérdysták mondják. Mert a Blcsérdy Béla
hivei mind ilyenek.
A magam szemével, a magam fülével győződtem meg róla.
Ki hát ez a Bicsérdy Bíla? . . . Mindenekelőtt
erről beszéljünk, mert bizonyára sokan vannak
Szegeden, akik még a nevét s?m hallották eddig.
Dióhéjban adom tehát mindazt, amit olvastam,
róla és amiket a szegedi bicsérdysták nekem mondottak.
*

Fogarasi magyar ur. Tisztviselő-ember. Bibliamagyarázó. Természettudós. Csillagász. Sok nyelven beszélő európéer. Dilettáns orvos. Vegyész.
Orientalista. Okkultista tudós.
Ezeknek festi egy pesti ujságiró, Várkonyi, aki
szemtöl-szemben állt vele kis erdélyi házában.
Évekkel ezelőtt Bicsérdy beteg lett. Kövek rakódtak le izületeibe. Akkor hagyta el orvosait és kezdett búvárkodni a természettudományokban. így
jött rá, hogy uj alapokra kell helyezni életmódját,
azaz: „ki keli küszöbölni véréből azokat a mérgeket, melyeket a húsevés vitt bele". Ezt a célt
szolgálja a növényi táplálkozás, a napfény, levegő
és az időszaki böjtök.
Az ö hite szerint ilymódon néhány esztendő
alatt meggyógyul, feloldódnak a kövek, mert már
eddig is sokat javult.
Ez Bicsérdy Bélának és rendszerének „történeti"
múltja.
*

A szegedi Bicsérdy-láz a tavasszal kezdődött.
Előkelő, uri családok szerezték meg könyvét és
lettek hivei szektájának, amely a húsételek teljes
mellőzését parancsolja és böjtöket ir elő. A növényi táplálkozást illetőleg azonban. Szegeden
nem egyöntetű eljárást alkalmaznak. Ugyanis vannak igazi és fél bicsérdysták. Az igazi szekta
nyersen fogyasztja el a gyümölcs , főzelék- és
zöldségféléket, mig a fél-bicsérdysta ezeket a dolgokat megfőzve élvezi.
Ezidőszerint mintegy ötven család él Szegeden
Bicsérdy kosztján s állítólag 20-25 fiatalember
igazi bicsérdysta, akik nyers főzelékekkel és gyümölccsel táplálkoznak s az előirt böjtöket is betartják.
A szegedi Bicsérdy-hivek hamarosan egyesületbe
tömörülnek s teljes erővel fogják propagálni az
uj táplálkozási rendszert, amelynek — szerintük
— kitűnő hatása van az emberi szervezetre a
hosszú élet és a munkabírás szempontjából egyaránt.
Megjegyzem, hogy a szegedi bicsérdysták a legelőkelőbb társadalmi osztályból, vezető egyéniségek soraiból kerülnek ki, akik azonban nem ki-

vánják nevüket a nyilvánosság
előtt szerepeltetni.
*
Ebben a minden életmegnyilvánulást gazdasági
és anyagias szemmel néző világban, önként felvetődik a kérdés: vájjon a Bicsérdy Béla főztje
és nem főztje: olcsóbb e, vagy drágább a régi
konzervatív alapokon nyugvó, tradiciós magyar, uri
konyhánál ? . . .
Megkérdeztem egy előkelő szegedi uriasszonyt,
akit minta- háziasszonynak ismernek és aki családjával már jónéhány hónapja él a Bicsérdy kosztján. A következő felvilágosítást kaptam :
— Nekem az a véleményem, hogy a Blcsérdy
Béla konyhája igen drága konyha. Az olajos, tejfeles, öt-hat fogásból álló, előétel-jellegű főzelékfélékből összekombinált készítmények előállítása
jóval többe kerül a polgári uri konyha ismeretes
menüinél.
— Ezek a változatos növényi ételek bizonyos,
hogy a gyomrot kevésbé foglalkoztatják, mint a
nehéz és zsíros húsfélék. Kétségtelenül észlelhető
is bizonyos testi és lelki rugalmasság, a végső
eredményt azonban mégis: az orvosi tudomány
hivatása megállapítani.
A bicsérdysta-férfiak azonban a teljes elragadtatás hangján nyilatkoznak.
— Nagyszerű közérzet I Kitűnő étvágy I Kiváló
munkabírás. Zavartalan, könnyű álom. A fizikai
felszabadulásnak boldog, enyhe érzete. Transzcendrális kapcsolat a természet és az ember között.
Igy mondják ők.
Es a szuggesztív erő olyan vaskéz, olyan mágikus hatalom, amely mindenkit, eröset és gyengét, boldogot és boldogtalant, egészségeset és
beteget „a malom árkába sodor."
*

. . . Özvegy úrinő azon tanakodott a napokban,
hogy mihez lehetne kezdeni egy szegény asszonynak, ebben a sarkából kifordult, megkergült világban ? . . .
Itt üzenem meg: nyisson Bicsérdy-konyhát.Mert
tudnia kell, hogy minden megy nálunk és minden
„üzlet", ami: divat és misztikum 1
Vásárhelyi fulia.
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Egyhangúlag elfogadták a hitelezők
a Suhajda-cég moratóriumos kényszeregyezségét.
Egy éven belül a követelések teljes száz százalékát fizeti ki a cég.
Hónapokkal ezelőtt részletesen beszámolt a
Délmagyarország
arról, hogy egy igen érdekei
és egyedülálló eset adódott i szegedi törvényszéken az egyre szaporodó kényszeregyezségek
köiölt. Az imert szegedi cukorka és csokoládé
gyár, a Suhajda-cég kényszeregyezséget kért és
pedig igen szokaílan formák között. A cég
ugyanis teljes 100 százalékot ajánlott föl hitelezőinek és igy az ejési dolognak inkább moratórium Jellege volt kényszeregyezsig
helyett.
A cég mindössze annyit kért hitelezti ől, hogy
tarlozásái egy ¿ven belül fizethesse
meg. A
cég momentán fizetési
nehézségeinek oki
ugyanis az i sok kényizeregyesség, amely legutóbb sujotta a csokoládé piacot.
Ebben a moratóriumos kényszeregyezségi
ügyben most tartották meg az egyezsigi tár-

gyalást és egyben a szavazást is. A cég ismét
föla|ánlotta, hogy megfizeti
égisz
tartozását,
megfizeti a kamatokat is, csupán azt kirí, hogy
köielezettsigetnek
egy iven belül tehessen elegei, amikor is már befolyik a cégnek is az az
összeg, amellyel a többi fizetésképtelen
vállalatok tartoznak neki.
A hitelezők ezek ulán azt kérték, hogy fizessék meg a költségeket is, amit a Suha/da-cig
el is fogadoil. A hitelezők ezután egyhangúlag
elfogadták a moratóriumos egyezségi
ajánlatot,
amire még alig volt példa i szegedi törvényszéken.
Ezt az egyezséiet most hagyla jóvá a törvényszék és azután kihirdetik, hogy az egyezség jogerői.

A megszállott Délvidék sürgeti
szeged—temesvári vonal megnyitását.
Annak idején részletesen beszámoltunk a Délvidék, úgyszintén a Bácska, Bánát és a Vajdaság gazdisági éidekeltségeinek arról a mozgalmáról, amely a halárforgalom sürgős megjavítására irányult. Ennek a mozgalomnak lett az
eredménye a körei múltban lefolyt szegedi nemzetközi vasúti konferencia, amelyen elhatározták,
hogy az ő év óta elzárt sxeged-nagykikindii
vasutvonalakat október 15 én megnyitják a
nemzetközi személy- és áruforgalom számára.
A szeged—nagykikíndai vasútvonal megnyitásával kapcsolatosan természetesen a délvidéki
határforgalom ügye még mindig nincs elintézve
és a gazdasági érdekeltségek ugy nálunk, mint
a szomszédban ennek a nagyhorderejű kérdéskomplexumnak sürgős megoldását kivánjík.
Sürgős ez a kívánság annál is inkább, mert
hiszen a Dunától kelelfslé egészen a békéscsabi—aradi vasulvonalig, tehát min!egy 230
kilométeres hitársiakaszon eddig mindössze
Kelebla és Horgos állt a nemzetköii vasulforgalom lebonyolításának
rendelkezésére. Az
oroszlámosi határszakasz megnyitása nagy előrehaladást jelent ugyan a normális állapotok
megközelítése felé, a kérdés azonban még mindig nincs elintézve és sok terv vár még sürgős megoldásra a határforgalom megkönnyítése
szempontjából.
Az érdekeltségek a vasúti kötekedés szabályozásán kívül még a visi és az országúti közlekedés szabályozását i i szükségesnek tartják,
mert erek nélkül a Délvidék nagyvárosai, Szeged, Temesvár nem ludnak levegőhöz jutni.
Az érdekeltségek a vasúti közlekedés kérdésénél az Délvidék szempontjából a szeged—temesvári vonal megnyitását tartják szükségesnek. Ez a vonal 113 kilométer hosszú ei a
batár Szöreg és Oroszlámos, illetően Szenthubert és Z ombolya között fekszik. Békebeli
forgalma egy expresszvonat, két gyorsvonat és
öt személy vonatpár volt, ma pedig a vasútvonal forgalmon kívül van. Míg kellene javítani az eddig használatban levő vonalakat. így
például a szeged—aradi vonalon, amely 119
kilométer hosszú, békében kél gyorsvonat és
hat személyvonat járt, a mai forgalma a szeged—baltonyai szakaszon mindössze három
személyvonat. A szeged—szabadkai vonalon
békeévekben egy Ryorsvonat és nyolc személyvonat közlekedett s ma ciupán két személyvonalpár jár. Szükséges volna még a szeged—
nagybecskereki, a hódmezövásárhely—apálfalvai
és nagyszentmiklósi vonal megjavítása is.
A viliközlekedés terén az érdekeltség haladiktalanal megnyllandónak
tartja a Tiszán a
Telefon:
irodai 2-58.

szeged—iltell
gőzhajózási vonalat. Az országúti közlekedés szempontjából négy fontos országút van Szeged kőrnyikin,
amelyek
a határt
metszik. Ezeket az utakat az automobil-, kocsiés gyalogköziekedéi, illetően a személy- és áruforgalom részére mielőbb meg kellene nyitni.
Az érdekeltségek remélik, hogy etekre a kérdésekre vonatkozóan is rövidesen megkezdődhetnek a tárgyalások s erre a reményre az ad
jogot, hogy a megszállott területek városai és
gazdasági érdekeltségei kormányaiknál egyre
jobban sürgetik e kérdés rendezését.

fCsak felnőttek! I
asanova Londonban I
I
!c
nézhetik meg a

ciraii filmet péntektől a

Belvárosiban.

HircJc
X
I* Jt

Szerda. Rám. kat. is protestáns
Kálliszt'
üör kai. Október. Nap kel 6 óra
perckor, nyűg mik 5 óra 15 perckor.
Somogyi-könyvtár nyitv« d. e. 10—l-ig, d. u. 4 -7-ig.
lAasenm nyitva d, e. 10—12-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet)
nyitva d. e. 8-1-ig. d. u. 3—7-ig.
A színházi előadás este fél 8 órakor kezdődik.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
Gerle Jenő Klauzál tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő
Aossuth Lajos sugárut 31 (telefon 62), dr. Lőbl Imre
Gizella tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged
(telefon 846), Nyilassy Ágoston Szilléri sugárut U .

— Az adóhátralékok behajlása. A szegedi kereskedelmi és iparkamarához kisebb
földet, földbérletet, lakást, iparosok és kereskedők részéről löbbbelyről
üzletet, pénzkölcsönt min- panasiok érkeztek, hogy a jelenlegi rossz gazdenkor legelőnyösebben közgasági viszonyok mellett nincsenek abban a
_ vetít P l E Z E R országos
helyzetben, hogy a felgyülemlett adóbátraléko/iroda Bástya u. 19 Kultúrpalotánál ka', amelyeknek behajtása most van folyamatban, egyösszegben fizethessék. A kamarának
tudomása volt ugyan róla, hogy a pénzügyminisztérium engedélyt adott a pénzügy igazgatóságnak, illetve a kir. adóhivats lóknak, hogy
Bársonyból 180ooo K-tól
Filcből . . HOooo tí-tól
Alakitások hozott anyagból modellek után 5Qooo K
méltánylást érdemlő esetekben novemben 15-ig
részletfizetési kedvezményt nyújthassanak, de
ezt a kedvezményt nem tarlotta elégségesnek
Nagy formázó műhely. ígi Kelemen ucca 7 szám
s éppen ezért felterjesztéssel fordult a pénzügyminisztériumhoz, hogy a riszletflzeiisl
kedvezminy indokolt esetekben Jebrudr 15 lg megkeményfa politúros és festettháló, valahosszabbiitassék, ugy hogy az adóhátralékok
D U l U l mint konyhaberendezések kedvező fizehárom havi részletben
lennének
fizethetők.
tési feltételek mellett kaphatók. Asztalosoknak 1 népekkel mindennemű famegmunkálást vállalunk. RÖZSA
Ugyanebben az ügyben Wlmmer Fülöp kamaraT E S T V É R E K a s z t a l o t o k Pacsirta ucca 6. szám.
elnök és dr. Tonelli Sándor főtitkár eljártak a
Asztalostanoncok fizetéssel felvétetnek.
871
szegedi pénzügyigazgatóságnál, ahol Kolb Árpád igazgató távollétében Wolf István helyettes pénügyigazgatóval folytattak tárgyalást, aki
a maga részéről kilátásba helyezte, hogy a
S z e g e
d.
I s k o l a
u c c a
S .
Sportbundák 1.9C0.000 K-tól, Szilszkin bunda 4,500.0")) K-tól.
szegedi pénzügyigazgatóság is basonló érte mü
Mindennemű szőrmeárukban dúsan felszerelt raktár Szegeden
felterjesztést fog intézni a pénzügyminiszmég nem létező olcsó árakon.
' 197
tériumhoz.
— Rösxke u j plébános-helynöka. László
formázások
Jánosi,
a röszkeiek közszeretetben álló plébáés MODEL
utáni alakinosát — mint ismeretes — s kegyúri bizottság
tások gyorsan és Jutányos áron készülnek
felsőtanyai plébánossá választotta meg és a
választást a püspöki hatóság is megerősítette.
Ltszló János távozásával gazdátlanná vált a
KSlcsey u c c a 3. 221 Royal-sz6116 melleit
röszkei plébánia, amclvnek ideiglenes betöltésével dr. Qlattfelder Q/ula megyéspüspök moit
Telefon:
Telefon:
plébánoi-helynöki minőségben Kopasz
Antal
Telefon:
pénztári 5-82.
11-85.
siegedi hitoktató lelkészt bizta meg.11-85.
Kopasz
Antal röiideien elfoglalja uj állomását.
Október 14-én, szerdán
Október 14, 15-én, szerdán és csütörtökön
— Móra Ferenc Vásárhelyen. Október 24 én
Hódmezővásárhelyen díszes müsoru estélyt rendez
a Stefánia Egyesület. Az estély rendezősége felfőszereplésével
Dráma 8 felvonásban.
Főszerepben:
SOCCEN
kérte
Móra Ferencet
is, hogy PlOORE.
szerepeljen a programon.
Egyidejűleg:
A
kiváló
Író
a
szokott lebilincselő modoNapkeleti
történet
8 felvonásban.
rában előadást tart és ez a szám a legkiemelkedőbb eseménye a műsornak.
Amerikai buricsz 2 felvonásban.
— Súlyos baleset
a vili«mosnál.
Burleszk 2 felvonásban.
Trükkfilm
1 felvonásban.Kedden
es
e
fél
9
órakor
arról
értesítették
a mentőket,
Előadások kezdete t , 7, 9 órakor.
Előadások
5, 7 ésut
9 órakor.
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a Kálvária
és a nagykörút sarkán
sulyoi kimenetelű villamoselgázolás történt. A
mentők azonnal kivoju'tak a helyszínre, ahol
több helyen vérezve, eszméletlen állapotban
találták Vtncze István 15 éves cipésztanoncot,
aki
ucca
házban
lakik.
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BELVÁROSI

HÁZAT

Női kalapmodellok
Berényi Sándor

SE

Miszlay Testvérek divatszücsök

Női kalap

MOZI

-nál

KORZÓ

mozi

Iván Mosjoukine és Mme. Lissenko

He k e r g e s s

délibábot.

Mogul oroszlánja.
Azonkívül: R€iséf»totek*

Kísértet a szállóban.

MBOll f!S a CSOOÍTE
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192» október 14

Hat év alatt egy szamárral és egy
kutyával keresztfil a világon.

— ötszáz köbméterrel caSkkent a vízműtelep napi víztermelése. A városi üzemek
Érdekes vendég érkezett ma Szegedre. Anton központi igazgatóságának hé fői ülésén kelle
Koschier, klagenfurti cserkész, aki a z athéni mellen jelenségről számolt be Buócz Károly
cserkész-szövet lég megbizásábil
vállalkozott műszaki tanácsos, a mérnöki hivalal gépészeti
arra, hogy flalal feleségével hat év alatt gyalog osztályának vezetője. Beje'entette, hagy oklóber
és pénz nélkül bejárja a világot. A szimpatikus elsején megmérte a vizműtelephez kapcsolt
fiatalember, aki a polgári életben nyomdász, kilenc árézi kut vlzbőségét és megállapította,
1922 december 26 i n indult el világjáró útjára hogy a vizműtelep napi vizíermetése mindössze
— a feleiégével, aki 1922 Julius 25 én, Da- 7000 köbméter, tehát 500-600 köbméterrel
maszkuszban, napszúrás következtében meghalt. kevesebb, mint az elmúlt év októberében volt.
A víztermelés csökkenését az ártézi kutak
Anton Koichier a temetés után folytatta az állandó és fokozatos elszaporodása okozza.
ut|át. Angorában meglátogatta Kemál pasát, Szerencsére a hideg idők beálltával csökken a
akitől kitüntetést és egy ezüst cigaretlaszipkát vízfogyasztás is és igy a vizbősig jelentékeny
kspott és egy Angorában élö törökké leli ma- visszaesése nem okoz érezhető vízhiányt, a
gyartól egy bundás kutyát kapott utitiriul. jövő nyárra azonban radikális segítségre van
Bagdadban egy szamarat kapott az angol kor- szükség. A nemrégen furt tizedik árlézi kutat,
mányzótól. így két útitársával folytatta tovább amelyet ujrendszerü elektromos szivattyúkalandokban gazdag ut|át. Bejárta a balkáni készülékkel szerelnek fel, rövidesen bekapcsolállamokat, Járt Olaszországban — albumában ják. Ez a kut — a számitások szeri it — körülMussolini aláírását és emléksorail őrzi, köz- belül napi 2500 köbméter vizzel gyarapítja a
vellenOl Kemál pasa aláírása mellett. Majd vizműtelep vízkészletét, ami azonban még nem
végiggyalogolta
Romániát,
ahonnan szo- jelent megoldást, mert a nyári vizmizériák kimorú tapasztalatokat hozott magával. A ro- küszöbölésére ez a 2500 köbméter is elenyém á n vámőrség alaposan megdéismálta úti- szően kevés.
poggyászát, értékes a l b u m a i t , felvételeit, fény— Fáry Antal halála. Hódmezővásárhelyről
képező gépét és a Kemál pasától kapott szipkáját vették el tőle. Lúgoson pedig az egyik jelentik, hogy Fáry Antal, a Hódmezővásárhelyi
kávéházban súlyos afférja támadt egy részeg Takarékpénztár nyűg. vezérigazgatója hétfőn reggel elhalálozott. Az elhunyt, akinek széleskörű
román tiszttel, aki magyarnak nézte. Magyar- ismeretsége volt Szegeden is, nesztora volt a maCsanádnál lépte át a magyar határt és Makóra gyar pénzintézeti igazgatóknak, amennyiben mint
ment, néhány napot Szegeden töll, hogy azlán igazgató, majd vezérigazgató teljes ötven esztenfolytassa utjá'. Fényképek árusításiból gyűjti dőt töltött a vásárhelyi öreg takarék szolgálatában.
össze útiköltségéi. Ha hat év múlva vissza- Két évvel ezelőtt ülte meg félszázados iga?gatói
érkezik Athénbe é s útinapló jávai igazolja, hogy jubileumát és azután vonult nyugalomba. Fáry
mindenütt megfordult, 5000 font sterling jutal- Antal harminc éven át tagja volt a szegedi kereskedelmi és iparkamarának is és mindig tevékeny
mat kap a z athéni cserkész-szövetségtől.
részt vett működésében.
— Teleki Pál beszámoló helyett .nyilván o s beszédei" mond. Teleki Pál gróf szombaton, október 17-én a délutáni gyorsvonattal
érkeiik Szegedre. A képviselő vasárnap, október 18-án délelőtt fél 11 órakor a Tisza-szálló
nagytermében nyilvános bestédet tart.
Kékkúti ásványvíz borral keverve felségé* üdítőital. Kapható minden jobb fflsier és csemegeüzletben.

R

— Halálos

arancanokot,

autóbaleset

amint

érte

a tüzoltó-

a tűzhöz r o b o g o t t ,

[ewyorkból Jelentik: Michael F. Harley tűzoltóparancsnok gépkocsiján egy Coney Islandon lévő tűzhöz igyekezett, miközben autószerencsétlenség áldozata lett. A száguldó autó
ugyanis nekiment
egy telegráfjszlopaak,
ugy
hogy a tűzoltóparancsnok
kirepült az autóból
is fejjel a kövezetre zuhant. A tűzoltóparancsnok a szerencsétlenség után fél órával meghalt.
Harley autóját Dávid F. Blessing tűzoltó vezette. Blessing szerint a szerencsétlenség egy
utcakeresztezésnél történt, ahol egy gyalogjáró
szaladt át az autó előtt. Blesstng ki akarta
kerülni a kocsi előtt szaladó emberi és ekkor
szaladt neki az autó a telegráfpóznának. A tűzoltóparancsnok, aki a kövezetre esett, koponyatörést szenvedett és ennek következtében halt
meg. Blessing a vállát és karját lörte el.

Olcsö fürdőkádak, gyermek és ülökádak
Fogel Edénél, Takaréktár ucca 8.
— Felakasztotta magát egy hetvenhárom
éves öregasszony. Kedden reggel Boszorkánysziget uccai lakásan egy őrizetlen pillanatban felakasztotta magát és még mielőtt észrevették volna
tettét, meghalt özvegy Kiss Péterné 73 éves öregasszony. A nyomozás azonnal megindult, amelynek során megállapították, hogy a szerencsétlen
öregasszony gyógyithatatlan betegsége miatt követte el tettét. Holttestét a törvényszéki orvostani
intézetbe vitték.
sVIzvezeték javítások és átalakítások Feketénél Kossuth Lajos sugárut 25. Teleion 10-72.

— „Ugye bácsi, i ó mtleg tűzet cainiltam . .
Debrecenből jelentik:
Érdekes ügy
került a debreceni ügyészség elé. Néhlny nappal ezelőtt Sípos Inre gazdálkodó tanyája a
lángok martaléka lett. A csendőrség megállapította, hogy a tüzet egy 4 éves Tóth fános nevü
fiacska okozta. Amíg a szülők kint dolgoztak a
mtző.i, tddig a* udvaron magára hagyott gyermek ea efelé fázni kezdett s amikor észrevette,
hogy az ablakban gyula van, átment a tanyára,
felgyújtotta a szalmakazlat
és a hatalmas lángokkal égő tűznél melengette dermedt
kezét.
Amikor a tűzet oltani lezdték, csillogó szemekkel kiálltotta: „Ugye bácsi, jó meleg tüzet csináltam
I" Az ügyészség eljárást indítóit a fiu
MShlmzésklillitás Szegeden. A Singer
nevelőapja
ellen.
varrógép rt. szegedi uj fióküzletének megnyitása
Bécs! égszeszgyári koksz, mig a készlet
alkalmából október 5-töl kezd re helyiségeiben
tart, kapható Kelen bank izénosz'ályanál, telefon
Kárász ucca 1. (Kék csillag mellet) modern
66. Telep: Bildogasszony sugárut 40. (volt
mfihimzéskiállitást rendez, amelynek látogatására
ezúton is tiszteletlel meghívja az érdeklődő Zsembery-telep). Elsőrendű porosz széntől
közönséget.
4
4
(
1 állandó négy raktár.
Tóbiás György képkiállitását a Kass-szál— Változások a makói menetrendben. Az
loda halljában néhány nappal meghosszabbította.
aradi és Csanádi egyesült vasutak forgalmi főnökségétől vett értesülésünk szerint 15 tói kezdve uj
— Bsnzinrobbanáa a nyugati pályaudvaron.
vonatok fognak
közlekedni,
ellenben a 11. és 18. Budapestről jelenti«: A nyugati pályaudvar 22.
száma sinaulók közlekedése elmarad. Az uj sze- ir. raktára elölt ma délután vasúti munkások
mélyvonat menetrendje a következő : A 8 as számú egy benzines vagonml fogl» hoztak. Közben
személyvonat 21 óra 43 perckor indul Szegedről, Siefack Mihály napszámos meg aksrla tudni,
21 óra 56 perckor Szőregre, 22 óra 45 perckor
Qyufit
pedig Makóra érkezik A 7-es számú személy- bogy van-e még benzin a tartályba.
gyújtott
és
bele
világított.
Abban
a
pillanatban
vonat 6 óra 39 perckor indul Makóról, 7 óra 27
nagy
dörejjel
perckor Szőregre, 7 óra 42 perckor pedig Sze- a tartályban lévő benzlngázak
gedre érkezik. A 3 as számú személyvonat 22 óra Jelrobbantak s a tartály fenekén lévő benzin
17 perckor indul Makóról, 23 óra 13 perckor meggyulladt. Stefackot a robbanás ereje földreSzőregre, 23 óra 28 perckor pedig Szegedre sújtotta,
ruhája lángbaborult, mitől egész tesérkezik.
tén életveszélyes égést sebeket szenvedett.
S t e f i n l s l zongoraestje a szezon szenzáMegérkeztek a legújabb őszi-'éli női modell
ciós iák Ígérkező eseményei közül is kiemelke- felöltök, divatkabátok,
szőrmekabátok,
bundák
dik. Jegyek Belvárosi Moiinál (Harmónia).
és boák. Kabát, kosztüm és ruhakelmék stb. Mérték szerint készülnek kabátok és kosztümök.
Elsőrangú kivitel, olcsó iraki Reményiné divatáruháza Szeged, Széchenyi tér 2. Ffpcsta melleit.
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Olaróni,é rcitrom
és füge
kezeit.
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FENYŐ TESTVÉREK, Attila ucca 10. szám.

A színház heti

műsora:

Szerda: Őszi szerelem. Bérlet B. 4. premier.
Csütörtök: Őszi szerelem Bérlet A. 4.
Péntek: Lokmé. Operabérlet 1.
Szombat: Éva. Bérlet A. f . premier.
Szombat délután ifjúsági előadás: Lakmé.
Vasárnap délután: Marinka, a táncosnő.
Vasárnap; Éva. Bérlet B. 5.

Telefonon megrendelt színházjegyeket (telefonszám 306) kívánatra hazaküldi a DEL
MAGYARORSZÁG jegyirodája.
* ó s i l szeretem, A mult szezon legszebb és legmélyebb drámai müve teljesen készen várja a m i esti
bemutatót. Feleki Klára és Kaszab Anna pompás
alakításai, valamint Ladomerszky és Lányi Honi kedves szerepei, a férfiak közül Herczeg, üonda, Harsányi, Rogoz és Falus figurái egészítik ki a pompás
együttest, melyet a főszereplő és rendező Baróthyval
gondos próbák után készített elő a színház. Viharos
szenvedély és derűs poézis váltakoznak ebben az irodalmi remekműben, melyet a Renaissance Színház
együttese bécsi vendégszereplésén is diadalra vitt«
Nagy érdeklődés előzi meg ennek a kitűnő színműnek
előadását, melyet holnap megismétel a színház.
* Kolbav Ildikó szombaton
az Éva cimazerepében.

este lép fel ismét

* A télen is szerepelni fog Vásárhelyen Andor Zsigmond társulata. A színigazgató megbízottja tegnap Vásárhelyen járt, ahol a Városi
Mozi igazgatóságával tárgyalt abban az irányban,
hogy a tél folyamán tarthatna e néhány előadást
a mozi helyiségében, a Fekete Sasban. A tárgyalások kedvező mederben folynak és igy valószínűleg
kéthetenkint tart előadást a színtársulat Vásárhelyen, amikor is kamara és kabaré darabokat
fognak előadni.
* Stefánia! Imre holnap, csütörtök este félkilenc órakor a Tiszában adja nagyszerű műsorral zongoraestjét, melynek műsorán a klaszszikus és romantikus, valamint a modern zeneszerzők legszebb művei szerepelnek. Jegyek
15 - 60.000 koronáirt Harmóniánál (Belvárosi
Mozi) pénztárinál.

|Csak*félnőtiekTf
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cimü filmet péntektől a Belvárosiban, g

Sport
A DVSC, vagy a Ki «pásti AC lesz a SiAK
ellenfele a Corinthiin-dij döntőjében. Mint
ismeretes, a SzAK az NSC felett aratott győzelmével bejutott a Corinthién-díj dön'őjiber
azonban még ma sem tfsztózódott, hogy melyik csapit lesz a SzAK ellenfele. A mult vasárnap, az elődöntőben a favorit Vasas váratlan
vereséget szenvedett az ujabban erőien feljavult debreceni vasutas csapattól s ezzel a
DVSC a további küzdelmekre kvalifikálta magát, mig a Vasasok kiestek. Papírforma szerint a mult héten még az volt a helyzet, hogy
a Vasutasok csapata lesz a SzAK ellenfele
a döntőmérkőiésen,
azonban a DVSC győzelme
után ez a kérdés teljességgel megváltozott. A
DVSC csapatának ugyanis a Corinlhián dij
elődöntőjében még a Kispesti AC-cal kell
összemérnie erejét s csak ujabb győzelme árán
kerülhet a döntőbe. Amennyiben a DVSC
csapata, a multheti teljesítmény után Ítélve,
könnyen le fogja győzni jónevü fővárosi ellenfelét, akkor két vidéki csapat kerül szembe a
Corinlhián díjért, azonbin a meglepetés sincsen
kizárva és nem lehetetlet, hogy a KAC tesz
a SzAK ellenfele.
Vaairnap SAK—HTVE.
Vasárnap ismét
bajnoki mérkőzésre áll ki a SzAK. Ellenfele a
vásárhelyi vivók szeszélyes c apata lesz. A
mérkőzés különös érdekessé e lesz
Ábrahám
(Ruczi) első szereplése a SzAK szine'ber».

N e m fuj a szél
és nem lön be a hideg lakásába, ha ajtóit és ablakait légzárón
vattáza H U B 1 N kárpitos Qtzella tér ét Szentháromság u. sarok.
•Indennemil kárpitosmunka és vasbutorok részletfizetésre Is.
Alapítva 1876.
423
Tetetonhivó 14-32.

Tóth Gyula uri szabó
S z e g e d ,

Kölcsey

u c c a 7.

Legújabb divatú szövetekből nagy raktár.

1925 október 7.
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'Radió

Bérfuvarozást teherautóval
helyben és vidékre legelőnyösebben vállal

Lászlóbérautóvállalat

ROVATVEZETŐISZÖLLÓS KÁROLT.

A nagyobb leadóállomások
mai müaora.
Október 14, szerda.

Polgár ucca 4. azám.

486

Hatóságilag

Telefon: 8—14.

engedélyezett

В utorraktárkiárusitás!

Ozletem feloszlása folytán raktáromon lévő összes
(A városnév ntáni szám: hullámhossz.)
háló, ebédlő és uríszalon bútorokat Jutányosán
Bécs 53P. Délután 4.10 órakor: Meseöra. 5.10 órakiárusítom.
123
kor: Hangverseny. Víg nyitányok. 1. Suppé: .Leichte
Kavallerie*. 2. Offenbach: »Orpheus az alvilágban*.
SZEGED,^Kelemen ucca.
3. Strauss: „Prinz Methusalem". 4. Lincke: .Frau
Luna*. Este 7 órakor: Zenetanfolyam. 8 órakor: Anzengruber: Stahl und Stein, népszinmíi 3 felv. 1С órakor: Vig zene.
Berlin 505 és 576. Délután 4.31 órakor: Hangver.
seny. Este 8.30 órakor: Zenekari hangverseny-est. 1.
ujak, használtak, Jótállással már №0.ooo-töl részletfizetésre. Szalag,
Mozart: С moll hangverseny
(Allegro-Larghetto—
carbonok. I D l S n ^ D
r » f Telefon 3—63 Mhiftj
l l l U U E i l '
H l , Széchenyi-tér 8. szám
Javítás I
Allegretto). Kadenciák Busonitót (zongora). 2. Bruckner: Negyedik szimfónia.
Breslau 418. Délután 12.34 órakor: Hangverseny.
Délután 5 órakor: Házizenekar, klasszikusok|: Beethoven, Tartini, Mozart, Haydn szerzeményeiből. Este 8.30
szállítási, bizományi és elvámolási Qrlete
órakor: Hangverseny, szavalat, előadás.
Dortmund 283. Délután 4.30 órakor: Hangverseny,
Makó.
mesék, gyermekdalol Este 8.30 órakor: Mozart-est.
10.15 órakor: Loewe-balladák (ének).
Elberfeld 259. Délután 1.15 órakor: Koncert. Este
8.30 órakor: Hiller: .Die Jagd*, vigopera 3 felv.
Frankfurt 470. Közvetíti Kasselt. 275 Délután 4.30
órakor: Hangverseny : Händel. Este 8.30 órakor: Kamarazene. 10 órakor: Sudermann: »Fritzchen*.
Hamburg 995. Délután 4.15 órakor: Lortzing müveiből. Este 8 órakor: Mozart: »Varázsfuvola*, opera
2 felvonásban.
Telefon 151.
Uri ucca 6.
414
Königsberg
463. Délután 5 órakor: Hangverseny.
Este 7.10 órakor: Bevezető előadás Eugen d'Albert;
521
.Die toten Augen* с. operájához. Este 7,30 órakor:
Eugen d'Albert: »Die toten Augen*, opera. 10 órakor:
Tánczene.
Lipcse 454. Délután 4.30 órakor: Rádiózenekar. Este
Oroszlán ucca 8, Rolaer piplanBilet helyén.
8.15 órakor: Katonazene. 1. Katonainduló. 2. Rossini:
A szevillai borbély nyitánya. 3. Rrindel: Magyar rapEredeti párisi
és bécsi
modellek
raktáron.
szódia. 4. Schreiner: A hü német sziv. 5. Weber:
Fantázia az .Oberon* operából. 6. Parádé Indulók. 10
HÖLGYEK FIQYELMÉBE 1
órskofí Tánczene
München 485. Közvetíti Nürnberget 340. Délelőtt 11
órakor: Harangjáték. Délután 4 órakor: Hangverseny.
megnagyobbított HÖLO YFO DR ASZ А TI SZALONJA
6.30 órakor: Dalóra szoprán és orgonával. Este 8
órakor: »Zierpuppen*, zenei komédia Moliére után.
1 MANIKÜR 1
Zenéjét irta: A. Götze. Este 9 órakor: Költemények.
10 órakor: Keringök. 1. Lanner: A sehőnbrunm. 2.
1 linigylodräutilj
Hajfestészet |
Strauss: Bécsi
asszonyok. 3. Dalok operettekből
(Marica grófnő, Oriow, Cigányszerelem. 4. Lehár:
1Kosmetika
Cupido-valcer. 6. Lincke: Grigri keringő. 6. Dalok operettekből. 7. Bayer: Keringő a .Puppenfee* operettből.
elkülönített fülkékben. Postiche (hajmunka) műhely
Bubifriiurák páilsi és bécsi mintára. Elsőrendű munka és elönyOs
Münster 410. Délután 1.15 órakor: Hangverseny.
árak. Előfizetőknek (abonoma) n«gy árkedvezmény.
891
Este 8.30 órakor: R. Benedix: .Die Zärtlichen Verwandten*, vigiáték 3 felv.
Daventry ¡600. Este 9 órakor: »Aida*. 9.40 órakor:
A Short Red tat by W. H. Squire. 10 órakor: The engineer in Adventure-The Bridg« Orer the Missiaipi
at St. Louis. 10.30 órakor: The Week's Feature.
a legszebb kivitelben, a legolcsóbb napi áron kaphatók
Páris 175a Este 8.45 órakor: Hangverseny.
Prága 550. Este 8 órakor: Hangverseny. 10 órakor:
cégnél, •
Szalónzene.
Kárász ucca 8.
S
Z
E
O
E
D
Kárász ucca 8.
Róma 425. Este 8.40 órakor: Hangverseny. I. Lalo:
Telefonszám 1102.
314
.11 Re d'Yt", nyitány. 2. Pergolesi: Tre giorni son che
Nina, Costa; Szarénád (szoprán). 3. Gärtner—Kreislert
Keringődal, Boccherini-Kreisler: Menuett (hegedű).
4. Ária a .Simon Boccanegra*-ból, Halévy: Ima a
.Zsidónő*-bői. 5. hirek. 6. Baethoven: А II. szimfónia targhettoja, Mendelssohn: Saltarello, az olasz
elvállal B a k a c s I A n t a l épület- és mülakatos és
szimfóniából (zenekar). 7. Santarelli: Tot, Mascagni:
g á z s z e r e l ő , T a v a s z U.
Levelezőlap hívásra házhoz is megyek.
Ballada (szoprán). 8. Kreisler: a) A népdal, b) A ki
nai tamburin (hegedű). 9. Moniuszko: A kozák, Händel : Та mer la n áriája (basszus). 10. Bizet: Fantázia a
Minden stylusu fehér
és színes
.Djamileh'-ből (zenekar).
Zürich 515. Délután 5. órakor: Hangverseny. Jazzband. Este 8.30 órakor: Hangverseny-est, hegedű, zenekar.

BraUn Mihály

Rostos A l a d á r
Tömegfuvarozás,
bútorszállítás
helyben és vidékre.
Megnyílt

Schwarcz Margit kalapszalonja

GOTTSCHALL JÁNOS

*

]

Női és férfi esőernyők,
sétabotok
Káldor ]. és Tsa

Gázkályhák, gázsparheltek, gázfűrdökályhák JnritátátiSSSSS

452

RADIO

készülékek, alkatrészek
a legolcsóbban 1
T n n i r c r o m MS3 miniwatt csők К

I Ultgsram yo.ooj, Hi-as К 5).ООО

S Z Ö I I Ő S Teífón\Za.

3 Csakis első• rendű áruk

BUDWEISI
CSERÉPKÁLYHÁK
ÉS TAKARÉKTÜZHELYCSEMPÉK

kaphatók

LANDESBERG
Szeged, Bocskay

POLLAK

SeyTÄ

ucca 10.

A Magyar Namzati Bank hivatalos árfolyamai.

Valuták 1 Angol font 345500—346500, (zokol 21C4-2122,
dinár 1259-1273, dollár 70985-71605, francia frank
8258-3268, holland forint 28470- 28670, lei 339-345,
léva 516-522, líra 2835-2855, márka 16890-17026,
osztrák schilling 100.33—100.81, dán korona 17185—
17341, «vájd frank 13760- 1383S, belga frank 3234—
12S8, norvég korona
14145-14505, svéd korona
18943—19J50, lengyel zloty 11350—11550.
Devizák 1 Amsterdam 28670-28770, Belgrád 12691273, Berlin 16993—17046, Bukarest 145-347, Brüszszel 3254-3264, Kopenhága 17335-17391, Osló 1430514355, London 845530-346500, Milánó 2840—2852,
Newyork 71335-71555, Páris 3258-3272, Prága 2114ti22, Szófia 520-522, Stockholm 19140-19200, Varsó
11550 -11600, Wien 100.53-100.87, Zürich 13760-13806.
X«---*l «!«»<•*. Nyitási
Páris 23.70,
London
2510.50, Newyork
518.75, Brüsszel 23.55, Milano
20.65, Amsterdam 208.40, Berlin
123.45, Wien
0.0073.15, Szófia 175, Prága 15.35, Varsó 84.-,
Budapest QJ0072£0, Bukarest 2.50, Belgrád 9.20.
Zárlati
Páris 23.75, London 2510.75, Newyork
518.75, Brüsszel 23.55, Milano 20.65, Amsterdam
208.40, Berlin 123.40, Wien 00)073.15, Szófia 1.75,
Prága 1535, Varsó 84.-, Budapest OM072.60, Belgrád 9.20, Bukarest 2.50.
TeranénvtAsad« A keddi terménytőzsdén az irányzat tartott volt, a forgalom búzában és tengeribea
elég élénk.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76-os tiszaridéki 3650—
1675 felsőtiszai 3625—3650, fehérmegyei 3500-3625,
egyéb dunántuli és pestmegyei 3550—£>75, 77-es tiszavidéki 3700—3725, felsőtiszai 3575-3700, Ы1 érmegyei
3650—3675, egyéb dunántuli és pestmegyei ЗэОЭ—3ÖZ5,
78-as tiszavidéki 3725—3775, felsőtiszai 3700-3725
fehérmegyei 3675—3700, egyéb dunántuli és pestmegyei
3610—3675, 79-es tiszavidéki 8750-3775, felsőtiszai
3725- 3750. fehérmegyei 3700-3725, egyéb dunántuli
és pestmegy41 3675—3700, rozs 2500—2550, takarmányárpa 2600—2700, sörárpa 3200-3600, zab 2400-2600,
tengeri 2825—2853. repce 6200-6300, köles 2450 - 25C0,
korpa 1625—1650, lucerna, magyar 1925. évi 1750—
19:0, lucerna nagyarankamentes 2150— 2351, lóhere
nagyarankás 1750—1900.
irányzat- Az értéktőzsde a hétfői ssilárdság után
kedden nagyobb mértékben ellanyhult. Nyitáskor az
árfolyamok mind egyenlőtlenül alakultak és bár a
piacon általában kedvetlenség uralkodott, néhány vezetőérték mégis barátságosan tendált. A tözsdeidó későbbi
folyamán a kontremin felhasználva a külföldi tőzsdéről
érkező gyengébb híreket, nagytömegű áru kínálatával
az árnivót lejebb szorította és mivel intervenciós vásárlások nem történtek, az irányzat mindvégig lanyha is
maradt. A lanyhaság főleg az elmúlt napok favoritértékeiben jutott kifejezésre, melyek az előző napi
árnyereségeket majdnem kivétel nélkül elvesztették. Az
árnivó átlag 2 - 3 százalékkai esett vissza. A kulisszban
a Magyar Hitel, Salgó és Rima 2—3 százalékkal olcsóbbodott A Nova és Georgia 5 százalékot vesztettek
Árfolyamukból, a Délivasut pedig 66.00fi-röl 57.0(0 koronára zuhant A bányapiacon, amely hétfőn ellanyhuit
volt, kedden kissé joab irányzat fejlődött ki, mert csak
a Kőszén és Urikányi olcsóbbodtak 1 - 2 százalékkal,
míg a legtöbb érték megtartotta árnivóját, sőt a kisés középpapirok 1—2 százalékkal javultak. Ugyanez a
helyzet a bankok és a takarékok piacán, ahol a vezetőértékek. mint a Pesti Hazai és Kereskedelmi Bank
1 százalékkal hanyatlottak, a közép-;|és kisbankok
részvényei pedig néhány ezer koronával megjavították
árfolyamukat. A vaspiacon a vezetőértékek 3 - 4 százalékkal olcsóbbodtak. A villamosaági és szeszipari
részvényekben szintén ellanyhult az irányzat. Véleményes vásárlások hiján az árnivó 1—2 százalékkal esett
vissza. Az egész piacnak kedden csak két szilárd
papírja volt, a Magyar Nemzeti Bank és a Vasutforgalmi. A forgalom mindig igen szűk keretek közt
mozgott és az árfolyamok kötések nélkül mind alacsonyabb árnivón történő kínálat következtében lanyhultak.
Ferencvárosi seriétvásár. Nyiltvásári maradvány
1192, érkezett 579, eladva 103. Árak: Zsirsertés, fiatal
könnyű 16.5-18.?, nehéz 22 -22.5. Zártvásáron nem
volt üzlet.
Fe el is szerkesztő : F R A N K J Ó Z S E F .
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország Hírlap«
és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában. Szeged.
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DELMAQYARORSZAQ

HIVATALOS Z Á R L A T I ÁRFOLYAMOK.
Fábián
kosai-Magyar
35
Píiayák-agTár
64
,?
SliSaitalbank 244
Sasai
123
Carmes
15
Sslavon leli.
89
Usyd Bank
1.3
Migysr-Hilel
115
lavaüanbank
230
«««bbank
14
Htáloghitelbaob 29
X t m k . Hitel
17
i.uiámitoléb.
64
Üigy.-néa. b.
—
Qlanbank
15.5
Xöaponti Jala,
2
fároid «ank
—
¿srkur
6
'«mxeti
20
Ositrák Hitel 122
kereskedelmi 933
'»nkw»'»
90
Nemzeti Bank 1523

fiakaresk.
*T*nk!
Bans-Danab
Bans-VUL
Xistarcaai
ürirtty-WoH
Hoffber
KlssUng
Kaszab
Thflns
Ucg
Liptai

(Ezer koronákban.)
16 Concordia
37.5 Maloatsofc?
610 B.-csabai
Nemsoti la
L bpesti gm.
139 Ucbtig
40 TörOksxenta.
27 Ola
2745 Oizolla
74 SslsvAai*
1225 Hungária
101 Nasid
68.5 Királymalom
29 Viktàriâ "siria»
25 Pesti Viki
436 Zabolai
125

17.5
3C.75
98
37.5
15.5

— Hitelf«

TransdaoHbia

Banyák
ii tigUlftpár£t'
Bauxit
615
Borsodi sséa 44.5
Cement
—
liástvári
Koflá
210
Uraacba
1&2
Magnezit
1300
Magyar Assisit —
Által. KösxAu
2355
Magybátonyi
145
Beocsmi
1170
Salg*
453
Ujlald
215
Uriiuny:
1025

Belga fám
7.75
MérlcggyAi
17
Motoi í U
160
Chaudoit
18
Vegyipar
46
Vagongyár
Mechanikai
116
Rimamurányi
Hoesseraann
65
Rothmüller
49
Schlick
faka'itpéMiúrak,
Schuller
5«: ráróni
35 Teudloß
NfOBldk!
41
-laétvárosl
5 Vulkán gtc
36 AthSMvara
68
K »bányai Vak.
10 Wörow
l'.25 Franklin
69
Kor. Bpeai Fin. 35
Glóbus
43
MfOrar Alt T. 120 XVstata&d wtMiuai*» Kunosa,'
—
ftlottár
170
Adria
— Palias
Pesti Hasai
2000
64
Városi
88 Kigler
1.25
Bor
— ítaphawua
Attoatttt
Dálivasot
57
5400
Sis* M I
Faipari
»¿ítakuofc,
200
114 MFTR
1»**3íárs
—
Lován 1«
102 Msrknrta
3.5
№
Miskolci vü'.
HO Egyesült t*
12.5
Nova
266 Pornir
9es«fp«* és gip43
AUamvMKi
370 Hasai fa
tfárcA :
12.75
Tröszt
249 Honi ta
Kórösbány*
4
ilrfeli vagos
107
álaiaiofti
Kronbergsr
3
Sícbaif
—
55 Ligntsm
15
Caáky
7.25 Back-mak»
184 Guttmann
495
Sssd. SáOCyái 223 Borsod-misk.

KilfaféU

7.5
380
0.9
545
54
1740
0.85
16
6.5

fUtaiei»*

Alt. sixiirA
8.25
*)t.O«ztT,i^gss. —
Bárdi
8.5
Bárét.
Béni
53
Brurt:
420
Cilincin
12.75
Corvin-fii«
—
Danisa
P3
Diana
22
Dorogi gátam!
—
Déli Qnbjt
—
Dunini. » « t i j
43
Egiiz
79
Isxó
1030
Unió textil
3.9

Horv. sokat

—

Just ízzé
0.5
•y*o|om*í>
Papfir-ipar
—
«éssvénysör
615
SzövS i t ÖJll
—
ipódiaaa
83
Félten
—
VsrosUdti testi' —
Flóra
4 '.5
Fővárosi tói 81
Goldbargar
1IU
(ischwindt
345
Haibereski
15
Hungária Müir. 111
Juta
—
Győri bőr
80
Karton
53
Gréf Keglevisc
8

APRÓHIRDETÉSEK

77
Keleti
C.3
Királysírt*
3
Klein
Klotild
36
Győri textil
82.5
Krcusz SZSCT
1770
Cukoripar
144
Lámpa
1050
Auer
70
Kender
210
OstermsIC
230
Pamut
275
Gumi
7í
Ném. mes&§.
Vasúti forgjslisi 176
325
Georgia
105
MezötL cafe.
10
Inlerraxi»
11.5
Óceán
49.5
Olajipar
26
Pannónia sör
ua
Phóbus
9
Püspöki
210
Roysl-ssálií
1Ü5
Schwartxw
Star fil&a
18
Lukácsfflrví«
58.5
áxtlura
13 0
ftnmmcr
470
Szegedi K s n i «
120
1'elefon
remesi söi
Tokaji bor
14
Török
Pharmacia
Vasmegyei
1.5
Sxolnon
Vili. PessgS
Wander
6
Zagyvapáll ú
23
Hangya

C —M L
| SC munkát egyszerű és diszes kivi^ l O D d l V c I O leiben legjutányosabban készít
Kédel József szobafestőmester LlsZleÜCCa 8555

1042—1U25. >égr. az.

Árverési

Tisztviselők figyelmébe!

A Községi Tisztviselők Orsz. Szövetsége
órák és ékszerek beszerzésére és iavitására
ajánlja a jóhimevQ és megbizhato

Mülhoffer V.

103c—1925. végr. szám.

551

Árverési h i r d e t m é n y .
Alullrt bírósági végrehajtó az 1181. évi LX. L-c. 102. §-a értel•ében ezennel közhírré teszi, hogy a szegedi kir. járásbíróság U25.
évi 60IC—2. számú végzése következtében dr. Schulhof Emii ügyvéd
által
•1 képviselt
kép\
dr Vadász Imre javára 3,ioo.ooo kor. és Jár. erejéig
1925.
125. évi szept hó 5-én loganatositott kielégítési végrehajtás utján
mfoglalt és l,o53.ooo koronára becsült követkeió ingóságok, u.
m.: különféle vashordók, mérleg és talictka nyilvános árverésen
eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. Járásbíróság 1925. évi Pk 16949.
számú végzése folytán 5,ioo.ooo korona tőkekövetelés, ennek 1925.
évi junius hó I. napjától járó 18 százalékos kamatai és eddig összesen IJU46.835 koronában bíróilag már megállapított s felmerülendő
költségek erejéig Dorozsmán, József ucca 21. szám alatt leendő
eszközlésére IU25. évi október hó 24. napiának délutáni 3 órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni siándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok a< №81. évi LX. (.• c.
107., »«. §-a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.
Kelt Szegeden 1925. évi október hó 8. napján.
Kulin, k r. bir. végrehajtó.

gyors- és gépíró

Irodai teendőkben
jártas, peifekt
__
_
fiatalember tagy nő azonnali belépéssel felvétetik.
Németül ludó előnyben.
550
írásbeli ajánlatok fizetési igény megjelöléssel kéretnek.

HOFFMANN JÁNOS, Kálvária ucca 8. szám.

B e l v á r o s b a n elegáns
uccai szoba esetleg ellátással kiadó. Vidra ucca 3,
II. 8.

Butoiozott szoba a Kelvárosban azonnal is kiadó
reggelivel, esetleg teljes ellátáss a l » . Cím: Kossuth Lajos sugárut 21., 1. emelet 1. ajtó. 5UU

Kapu alatti bútorozott szoba október 15, vagy november l-re egy urnák
kiadó. Attilla ucca 8., földszint jobb.
2
Belvárosi kétszobás lakásom elcserélném ugyanilyenért fürdőszobával. —
„Fürdőszoba' jeligére Hirdetőbe.
H
Lépest házi bejáratú bútorozott szobát keresek. —
Ajánlatokat „Magas bér"
jeligére kérem.
Különbejáiatu, elegáns» n
bútorozott uccai szoba előszobával kiadó. Irodának
is alkalmas. Tisza Lajos
körút
I em. 4. ajtö.

BALOG SÁNDOR 5
Kossuth Lajos sugárut 6.
Telefon 965.

Megérkezett!!
A

világhírű nén e! „ S T O C K " moiorekegyár gyártmánya, a 2 5 H p .

Wendestock
motoreke, mely szán*, csépel, vontat stb. E. en
motorekéval b e m u t a t ó
p r ó b a s z á n t á s t v é g z e k lolyó hó 17-én,
s z o m b a t o n teggel 9 órától kezdve
egész n»pin a m. kir. dobánygyár melletti
tödön.
Kérem az érdeklődő gazdaközönséget, hogy
a bemutató próbaszántáson megjelenni szíveskedjenek.
554

Reiszmann Márton ESrS&ÍSrSÜ

Sehol olcsóbban

Varrógép i s kerékpár,
angol és német áruk,
motorkerékpár, német
gummik és szerelékek
részletfizetésre is.
Nagy J a v í t ó m ű h e l y t
SZÁNTÓ SÁNDOR gépraktára
Kiss Oávld palota, Kiss u. 494

BUTOR
Dobó

Sándor

Eladó: Jó állapotban lévő
szalongarniiura, plüss dívány, székek, íróasztal, t t
méter tutószönyeg, loo
üveg befőtt és lekvár, iraiállvany, 2 asztal, kisebb
utazót&ska slb Iskola ucca
32, udvari iroda.
H

Uri házakhoz ajánlkozik
fehérnemű varrónő. Kifogástalanul javit és ujat
készít Baranyai Erzsi, Vitéz ucca 18.
2
Különfélék

Dr. Iritz Samu

fogorvos rendel Kálvária u.
14. sz. Leszállított árak. 928

ZOHÁNCEDÉNYEK

főzőedények, konyhagépek remek
választékban s minden színben
Szánté József zománcedény áruházá ban, a hatósági huscsarnok mellett
495

rakását. Javítását, jutányos
áron. KOVÁCS, Szentháromság ucca 49. ica

Müipari bútorok
tsljas

lakásberendezések

legel-

01íw n

" Spitzer Sándor

Intérietír butorraktárában
Tábor ucca 3. 403

B Ú T O R kgg!
tésü, (fstett és keményfa,
elsőrendű kivitelben a legelőnyösebben beszerezhető
SINGER bútorasztalosnál
Rákóczi tér, a] adópalota. 77a

Tanyás birtokot
loo holdtót 'oo-ig keresek
haszonbérbe hosszabb
időre
Cim : F E R E N C Z I R E Z S Ő
Kossuth Lajos tugirut >1. sz m.
lelefun 714.
528

Az Alföld lenflaoobb
Csipke 5 (HelscM) tlUaiTeK raktára§
passzitozva naponta frissen kapható Róka ucca 8.,
Nemzeti szálloda mellett.

Traktorolajat
gépéhez megfelelő mínŐBégben
garancia mellett, kimérve és hordótéteiben gyári áron szállít:
H u h V i l m o s műszaki és
gépkeresk. vállalat Mikszáth K.
u. 9. (papnkapiac sarkán). 150

I

r.zománcedónyek

üveg, porcellán és öntött edénvek,
konyhaszerek, háztartási gépek,
paszirozók stb. legolcsóbban

S z á n l ó Lajosnál

Ref. palota, gőzfürdővel szemben.

Uj

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

Vadászok!
Kerékpárosok
MÁTÉ KOSZTA
fegyver, gép, motor
és kerékpárjavitó műhelye
Tisza Lajos körút 38, sz.,
László-bazár alatt. 9 »
Mindennemű e szakmába
vágó javításokat jntányos
ánban pontosaneszközlök:

cipészüzleti!

Kossuth Lajos sugárut 49. sz. (Közkórházzal szemben.)
Mindennemű saját készítésű cipők állandóan raktál on. Cipők mérték ut«n a legutolsó divat szerint
pontosan, a legolcsóbb árDan készülnek.
Sürgős esetben 48 érán belül. Javítások 24 óra alatt.
Szíves pártfogast kér
172
B U Q 7 I D S Z K 7
j A n O S , cipészmester.
nagyáruház dúsan felszerelt választékos raktár. Mübutorokban, Siavonia tömörfa szobákban, hajlított székekben

SCHAFFER

Gépműhely

S^isSSr^

Gyakorlott magyar-német
gépírónő délutáni foglalkozást keres. .Komoly munkaerő" jeligére a kiadóba.

Elvállalói SSTS:

F SINGER C0..VARR0GÉ?fiÉ^VTÁRS.

bármikor elfogadtatnak I

J ó r a v a l ó idöaobb aas•xony vagy leáuy azonnali belépésre főző minderesnek felvétetik. Vér,
Szentháromság ucca lo,
I. 7.
2

Különféle bútordarabok eladók. Petőfi ucca 7, földszint bal, délután 4 - 5
között.
t

szállítok kárpLosmunkákat

F O D O R - V E N D É G L Ö Mars tér 16. sz.
Házias magyar konyha. ElsSrendB faiborok és
állandóan frissen csapolt Dréher-eor. Figyelmes kiszolgátasl
Olcsó árak I
iB6

Munka, állás

Eladás

Részletfizetésre

Kárász ucca I. sz. (Kék Csillag melleit)

özv. Kehn Mör- édpí-

ftzietében Széchenyi tér. Bérház.

Bérkocsinak alkalmas használt lapos kocsit vennék.
Rézsaburgonya eladó. —
Zárda ucca 22.

* y o~ m m ó s e <5 b e ^

\

Gyermek*
és munkáscipök

2

VARRÓGÉPÜK

RÉSZLETFIZETÉSRE

Zongora, rövid kereszthuros bécsi gyártmány, ölesén eladó. Somogyi ucca
I I , földsxint jobb.
H

minden színben és nagvságban a
legjobb minőségben 793

ujak és használtak kaphatók kedvező fizetési feltételek mellett
E N G B L zongoraraktárában
Takaréktár-utca 8. Hangolások,
javítások olcsón, szakszerűen
végeztetnek.
Zongora- és planlnókölosönzéa.

Abonensek

órás
és
ékszerész
cége*, mint a szövetség szerződéses szállítóját, hol tisztviselőknek iga olas ellenében
az olcsó szabott árakból is jelentékeny
engedményt eszközöltünk ki.
^
Hazafias ü d v ö z l e t t e l
a Községi Tisztviselők Országos Szövetsége

¿akis

Z o n g o r á k ,
p l o n l n Ó k 989

h i r d e t m é n y .

AJulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t c. * « . § - • értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szegedi kir. járásbíróság
1*25. évi P i08S—2.számu végzése következtében dr. Salgó Gyula
Ogyvéd által képviseli Kolozs Oszkárné javára 2,«fl.ooo korona
és jár. ereiéig 1925. é.l augusztus hó 21 án loganatositott kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 13 oloooo koronára be.
csült következő ingóságok, úgymint: különféle házibutoiok, könyvek slb. nyilvános átverésen eladatnak
Mely árverésnek a szegedi kir járásbíróság 1925. évi Pk. 18B74.
sz. végzése folytán 2,4!>6.ooo korona lókekOvetelés, ennek I9J5. évi
juni- s bó 18. napjától Járó havi I és léi százalék kamatai és eddig
bíróilag már megállapított költségek erejéig Mérey ucca Ea. szám
alatt leendó eszközlésére 1935. évi október hó * -U napjának délutáni léi i órája határidóUl kitüzetik és ahhoz venni szándékozók
Oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az
1881. LX. tc. 1U7., lüf §-a értelmében készpénzfizetés mellett a
legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén a becsáron alul is elfognak
atni.
Keit Szeged, 1925. évi szeptember hó 30. napján.
Farkas, kir. bir. végrehajtó.

• V

.Belvárosi lakás", .Szeged", .Nagy jövő", .Nyugdíjas állás", „Hat millió",
.Hivatalnok", .Butorszállitó kocsi" jeligére levél
van a kiadóban.
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Autójavitások soron kivülü

