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Egy hiányosan teritett asztal.
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k o r o n a .

Szeged, 1925 október 21, SZERDA
egyenjogúságot már régen vissza kellett volna
állítani és egy napig se lenne szabid továbbra
is ktsni azokkal a reformokkal, amelyek a
jobboldali demagógia — mert m i már csak a
jobboldalon van demagógia — lefegyverzése
mellett mindenkire rákényszerítik a konszolidált
állapotokba való beletörődést.
Ismételjük: a mai többségi párt és s szociáldemokrata párt sose kerülhetnek egymással
intim politikai viszonyba. Abban azonban, hogy
a fei zültség átterjedt a személyes érintkezésre

Elöflzetéai árak: Egy hónapra helyben 40.000 kor, Budapesten
«a vidéken 45X00 kor. Egyei szám ára hétköznap 2000 kor.,
vasár- éa ünnepnap 3000 korona. L évlolyam, 124. szám.

is, az a rendszer a bibár, mely ok nélkül tartja
megfosztva az országot nem egyes pártok, hanem a polgári demokrácia slapvetö, békés
együttmunkálkodást és egyenletes fejlődést biztosító vívmányaitól. Ezt a rendszert kell feladni ahhoz, hogy a szociáldemokrata párt a
normális politikai küzdelem fegyvereit vehesse
kézbe és hogy Európa ne hiányossá teritett és
körülült asztalt lásson a miniszterelnöki palotában, amikor a nyugati demokrácia egy-egy
elismert vezére vacsorázik ott.

A kormány és pártja éles harcban állnak a
magyar szociáldemokrata pártfal. A miniszterelnök vendégfii látta az angol munkáspárt
Budapesten időzött vezérét. Akik járatosak a
politikai kártyakeverés magasabb tudományában, azok azt mondhatnák, hogy csak a kákán
való csomótkeresés találhat ellenlétet a két
dolog között. A kormánynak és pártjának a
szociáldemokrata párthoz való viszonya belpolitikai kérdés. Az pedig, hogy a m niszler- m i l M M M M M W M M M M ^ ^
elnök vendégül látta a britt világbirodalom volt
kormányfejét, tehát nem a munkáspárt vezérét,
állásából folyó olyan kötelessége, amelynek
teljesítése elől képtelenség kitérnie. AJi nem
vagyunk járatosat a politikai kártyakeverés
magasabb tudományában. Mi MacDonaldban
{Budc pesti tudósítónk telrfenjelentise)
Washingtonból jelentik: Azokkal a jelentésekkel
elsősorban mindig a munkáspárt vezérét láttuk,
szemben, amelyek arról számolnak be, hogy Coolidge elnök bajlscdó volna a lövő év delére
az elismerten kitűnő gyakorlati politikust, az
egy ujabb leszerelési konferenciát eg)behtvnl, a Chlkogo Tribun arról értesül, hogy Coolidge elnök
rn alaposan képzett munkásvezért és a pomhosszas sértegetés után lemondott szándékáról. Coolidge belátta, hogy sz Egyesült Államok
is dialektikáju, kitünö szociológust. Ezt láttuk
kezdeményező lépése most, smikor a le szereiét i konferencia kérdésével a Népszövetség maga
•nne akkor is, amikor miniszterelnök volt. is foglalkozik, felesleges volna,
Hiszen ismert gyakorlat-po ilikai, agitátor! és
A többi reggeli lap is klfe|fi, bogy Európa ügydt most már u j á t mags klvánjs intézni és
tudományos érdemel emelték az Mgolmunkásazon aggodalmuknak adnak kifejezést, hogy az Európai Egyesült államok is at európai vámpárt élére és mint ilyet nevezte ki miniszter- közösség megalapításával számolni kell.
nőknek az angol király. Ha MacDonald nem
A Níwyerk Times sslnáláltsl állapítja meg, bogy as A B erikai Egyesűit Államok most m i r
lett volna vezére az angol munkáspártnak, az
fellesen isoláhra vannsk. A lap szerint a locarnoi sikerekd is Amerika azon msgatartása idézte
uralkodó, aki minden egyes alkalommal a
klasszikus alkotmányosság tiszta
alapelvei elő, bogy vonakodott belépni a Népszövetségbe.
szerint jár el, egészen bizonyosan nem neki
adott volna megbízást a kormányalakításra,
amikor a baladó elemek többségben kerültek
ki az utolsóelőtti választásból. Legalább is
enyhe ellentélet lebet tehát látni a tegnapi
miniszterelnöki vacsora és a belpolitikai helyzet
(Budapesti iudótiiónk telefonjelentise.)
Berlintől jetenlik: Krtsllnszky berlini orosz kivet
fejddejéreáilitotisága között
ma délután tilkereste Streiemonn külügy minisztert, aktvei a U címei kei ferinda
eredményeiről
folytatott migbeszilist. A beszélgetés fetyemán Stresemann
kijelentette, bogy sem a locarnoi
Egy pillanatig sem vitatjuk, mintha a miszert ídéstk, sem pedig Németországnak a Népszövetségbe való belépése nem zavarja azi a viaUaxtMinőknek nem lennének állásával kapszonyt. amely mq Németország is Oroszország kitölt
fennátt.
csolatos olyan kötelességei is. kOzink persze
társadalmi kötelességei is, amelyek teljesíPárisban kedden közölték * nyilvánossággal a locarnoi egyezség szövegét
tésénél teljesen figyelmen kivül kell hagynia
Páris, október 20. A reggeli lapok első olda- francia miniszterelnökkel
a rajnai
tartomány
nártszempontokat. Mégis azt hisszük, bogy
lán ma jelent meg a locarnoi szerzőáisek hite- katonai kiiritisinek
módozatairól. Ebben az
Csicierint nem látta volna Bethlen vendégül a
miniszterelnöki palotában, ha történetesen ö les szövege. A locarnoi tzerződisekel a város ügyben legközelebb jegyzikváltds lesz Berlin,
címeres pecsitjivel látták el is maga a nagy Páris is London között.
időzött volna tegnap á fővárosban. Es ez
aktalimeg
Locarno városának színeit viselő
természetes. A szociáldemokrata párt, épp azért,
Nyilvánvaló, bogy ha a német nemzsü mimert minden téren, tehát harci eszközeinek szalktggal van átkötve.
niszterek kilépnének is és ezzd a Lutber-ksbiA delegációk vezetői a parafirozáskor termé- net slapja megváltoznék, akkor ii keresztül erő~,' v 4iogatá«ában is demokrata, mindenütt a
szetszerűleg
még nsm Írták alá a szerződéseiriamentáris élet bevett politikai pártjai közé
szakolná a kormány a szerzőáisek
ratifikálását.
ket, hanem nevüknek kezdőbetűivel jelezték, Ugyanez áll a franciákra ls, mert
K i k - A x M 8 0 l birodalomról lévén szó,
Franciahogy a szöveg végleges, azon már válloztatást
?hát bizonyára még a fajvédők sem fognak
ország semmit sem nyerne, de mindent elveszlenni nem lehet és ss érdekelt államok törvényáncioskodni, amiért egy munkáivezér volt
tene, ba s nacionalisták Briand ellen fordulnáhozásai as egyezményeket vagy igy tartoznak
hntalos a miniszterelnöki asztalhoz. Lehetetnak azok miatt a szóbeli ígéretek miatt, ameJóváhagyni, vagy egészben elvetni.
. * izonban e vendéglátás alkalmából meg nem
lyeket Némdországnak tdt és meg sksrnák
Chamberlain Locarnoból hazautaztában meg akadályozni a szerződések becikkdyezését
ütni hogy a miniszterelnöki asztal nagyon
hiánvosan volt megterítve. Azt jelentik, hogy s fog állapodni Párisbsn, mert tárgyalni kiván a
-icsora tisztára magánjellegű volt és hogy arra
kánviselők sem kaptak meghívót. Ertjük. KépZteiők nem kaphattak meghívót, mert hisz
•kkor nem lehetett volna mellőzni a szociál(Budapesti tudósilónk telefonjelentise.)
Londonból Jelentik: Ideérkezett Jelentések
szerint
demokrata párt parlamenti frakciójának egyikmásik tagját. De véleményünk szerint ezen a Damaszkusz városa a lakosság árulása következtében elesett. A városba bevonuló beduinok
vacsorán, még ha tisztára magánjellegű volt is, fosztogatnak. A francia helyőrség megadta magát Bairuth felé az összeköttetés megakadt.
már csak a vendégre való tekintettel is inkább
helye lett volna Peidl Qyulának, mint például Teleki Pálnak, a miniszterelnök közeli barátjának.
Erre as ország szempontjából áldsllsn ellentétre ás egészségtelen helyzetre kell rámutatnunk. Nem (udunk elképzelni olyan politikai
h r e m é l t 2 5 milliárd h e l y e t t c s a k 6 milliárd f r a n k o t j e g y e z t e k .
•lituációt, amelyben lényeges közeledés jöhelne
(Budapesti tudósítónk telefonjelentise)
Páris- tanácson a pénzügyi kérdésekkel kapcsolatban
Étre s mai kormányzópárt és a szociáldemokköztársasági dnök heves viták folytak és erre enged következrata párt között. Pedig határozottan káros az ból jelentik: Doumergue
elnökle'e
alatt
kedden
minisztertanács
volt, tetni sz a körülmény is, hogy Caillaux a taOltásra a mai politikai kiélezetlségnek további
nácskozás alatt eltávozott az Elysieből, majd
amelyen
a
köztársasági
elnök
először
is
köszöSínntírtáia, már pedig a helyzet feszültségét,
hatalmas aktacsomaggal
tirt vissza, amellyel
íme, ' akségszerüen átmegy személyes netéi nyilvánította Brlandnak a Locarnoban valószínűleg irveit akarta alátámasztani.
m
e
melf
'' •
árólsg a kormány enyhítheti. A elért eredményekért Briand viszont a minisztérrr
krstspsrt harci céljainak élén csupa tertanács támogatását köszönte meg, arrellyei
Caillaux bejelentette a minisztertanácsnak,
szoc
és áll, amelyeket egytöl-egyig lehetővé tette a konferencia kedvező befeje- hogy a ma lejárt aranykölcsön jegyzése hat
olya
atf valamennyi demokrata és liberá- zését
milliárd frankot eredményezett, holott az aranymag
A 'minisztertanács ezután a pénzügyi probli- kölcsön jegyzését 25 milliárdra kontemplálták.
•i fwrt is és az elkeseredést az feszíti
lis í
mákkal foglalkozott,
amelyekről a hivatalos
i? hogy * kormány az ellenforradaKomoly polllikii körökben az a vélemény
a v<
ret IttvdálísáBak késleltetése mellett
kommüniké csupán annyit állapított meg, hegy
alakult
ki, hogy az aranykölcsön meghiúsulása
lom
el kózik e régtn korszerű és csak
a oénzflgyi szanálás tervét Caillaux csak egy
•mén
,. f oggisxietinek hitt reformok újból
későbbi időpontban fogja tárgyalás végett a Caillaux bukását jelenti. A minisztertanács végén Painlevé a szíriai éija marokkói helyzetről
idöi>
c.ése elöl. A ssjtó, gyülekezés és a minisztertanácsnak beterjesztem.
•
való
dt\
szabadságát, a teljes polgári
A Parts Sotr értesülése szerint a miniszter- számolt be.
szer*

Amerikában már számolnak
az Európai Egyesfiit Államok megalakulásával.
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A locarnoi m e g e g y e z é s
nem zavarja a német-orosz barátságot.

S

A druzok b e v e t t é k D a m a s z k u s z t .

A francia aranykölcsSn meghiúsulása
Caillaux b u k á s á t Jelenti.
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A Cuza-botrány t á r g y a l á s a közben
Gömbös Gyula nekirohant Fábián Bélának.
Tomboló botrányok a Ház keddi ülésén — MacDonald jelenlétében.— Gömbös
inzultálta Fábiánt az ülésterem közepén Eckhardt románvédő beszéde közben.
Tumultuózus jelenetek, — A keresztény magyarokat elnyomó románokat
védték a fajvédők.
(Budapesti tudósítónk
ielejonjelenUse.) A hőse Gömbis Gyula volt, akt tettleg Inzultálta

második nemzetgyűlés történetében eddig még
páratlanul álló botrányos jeleneiek játszódtak
le ma délelőtt a parlament üléstermében éppen
akkor, amikor a gyönyört! gótikus épületben
tartózkodott és figyelte a magyar parlament
tanácskozásait Ramsoy MacDonald volt angol
miniszteielnök. A minősíthetetlen botránynak

képviselőtársát, Fábián Bélát. A botrányos jelenet pedig akkor játszódott le, amikor az Eckhardt—Cuza-botrány ügyétől volt szó.
Ramiay MicDonald éppen akkor helyezkedett el a diplomaták karzatán, amikor az elnök
megnyitotta az ülést.
-

Eckhardt szóbahozza a Cuza-Ugyet.
Először Eckhardt Tibor szólal! fel, aki szóbahozta a Cuza-ügyet. Kijelenti, hogy megszokta
már, hogy támadások érjék, amikor zsidóűgyr ö l . . . (Nagy derültség a balo dalfa.) Méltóztassék megengedni — folytatta —, hogy megokoljam azt, hogy az antibolsevlsta és antiszemltata
érzelmű...
Pikler Emil: Antimagyarl
Fábián Béla: Az erdélyi magyarok gyilkosail
Már ekkor kii szóváltás játszódott le Fábián
és Gömbös közölt, amelynek azonban még nem
lett folytatása.
Eckhardt ezulán azt magyarázza, hogy a
nacionalistáknak meg kell találniok egymást a
küzdelemben.

Fábián: Erdélyi gyilkosokkall
Nagy Vince: Cuza visszaadja
Kolozsvárt?I
Peyer Károly: Gonosztevőkkel
szövetkeznekl
(A zaj fokozódik.)
Eckhardt: Mi csupán egymás felfogását akartuk megismerni és együttműködést
akartunk
létesíteni a zsidó
veszedelemmel
szemben.
(Óriási zaj )
Fábián: Még véletlenül sem mond Igazat I
(Az elnök rendreutasítja.)
Zsirkat: Szegény zsidók félnek I
Eckhardt: Nem ünnepeltünk mi senkit. Iimert emberek Öltek le a zöld asztalhoz tárgyalni.
Nagy Vince: A románok elnyomják a keresztény magyarokat is 1

Buday közbeszól.
Buday Dezső: Nem nyomják ell
Tomboló vihar t»r erre ki. A képviselők felugrálnak, a padot verik. Pfuj, pfuj l kiáltják
Buday felél
Pakots József: Szégyelje magát, piszok fráterl
A zaj nóttön nő, a kifakadások öiönét zúdítják Buday és a fajvédők felé.
Fábián Béla hangja hallatszik át a lármán:
°lszok, aljas l
Az elnök nem tud rendet teremteni, a zaj
•gyre erősebben tembol, fölfüggeszti az fllist. A
Képviselők erre a középre rohannak, ordítozlak, egymás felé kiáltoznak.
— Etek a magyar falvédők l Zsidó ilyent
nem teszi — Sűrít ki Fábián hingja.
Vitatkozó csoportok alakulnak ki. A lárma
nő és tombol.

Fábián: Maguk nem voltak a fronton I Mi
véreztünk addigi
Gömbis Q y u l a : Ne kiabálj ugy, mi a harctéren voltunk 1
Fábián Béla válaszol valamit, de hogy mit,
azt nem lehet hallani Gömbis Gyula
Fábián
felé Indul, de Ndnássy
Andor
egységespárll
képviselő kizijük áU. Perceken át a Icgféktelenebb szenvedélyek uralkodnak a teremben.
— Magyar képviselő nem mondhatja
azt,
hogy nem nyomják el a magyarokat l — kidUJa
Fábián.
Eckhardt T i b o r : Kikérem magamnak, hogy
az én dolgomba avatkozzék valaki!
Pakots József: De igenis, itt a nemzetgyűlésen jogunk van beleavatkozni)

Gömbös és Fábián összeverekednek.
Gömbös a bécsi cionista kongresszusról kiáltoz valamit.
Fábián magából kikelve válaszol:
— Egyikünk sem volt ottl
Gömbös G/ula erre előrejtJn a terem közepére és valamit válaszolni akar Fábián Bélának. Fábián azonban féloldalt
fordul Gömbös
Gyulától és ezekel mondja:
— Amig a Zsilinszky-ügy
nincs elintézve»
addig nem állok szóba veledl
Gömbös Gyula vérvörös lesz, gyorsan Fábián
Béla felé kap, megfogja Fábián Béla két fülét
és megrázza, igy ordít magánkivQI:
— Te kisember, te kisember 1 Te nem állsz
velem szóba?
Fábián Bé a erre teljes erejéből mellbevágja
Gömbös Gyulát, mire Peyer Károly hátulról lefogja Gömböst. Nagy erővel a höna alá nyul,
fölemeli a levegőbe és megforgatja. Erre egyszerre odatódulnak más képviselők is és szétválasztják a dulakodókat.
Gimbös Gyula padja felé indulva elkiáltja
magát:
— A fene egyt meg ezt a bandát l

Sülő József: A harctéren nem volt ilyen
nagy legény I
Gimbös Gyula erre nekirohan Sitő József nak, de Nánássy Andor, Peyer Károly, Pakots
József és mások kizéjük
vetik magukat
és
megakadálfozzák at ujabb dulakodást.
Fábiánt lefogják és nem engedik, bogy
Gömbösnek robanjon.
A képviselők erre a bflffébe mennek ki. Ulaln
meséli a történteket, Huller István a hasát tartja
és ugy nevet.
Az elnik nagysokára ismét megnyitja az
ülést. Nyugalomra inti a képviselőket.
Eckhardt folytatja beszédét: Nemzetem érdekében jártam el akkor, amikor a zsidóság
hatalmi leütése érdekében tanácskozni
ültem
össze a nemzetkóU elvbarátaimmal l (Harsogó
nevetés a baloldalon.)
Nagy Vince: Ilyen bilangságot is el lehet követni ?!
Eckhardt: É 1 a zsidót sohasem tartottam
magyarnak l ( 0 iási derültség, a fajvédők kivételével az egész Ház kacag.)
Sándor P á l : Ha ön nem tart engem magyarnak, mégis magyar vagyok I

Eckhardt „tudományos* megállapítása
Eckhardt: Az én tudományos megállapitá*
som szeiint a zsidó faj a magyar faj|al axonos
nem lehet soha. Amikor a zsidók nemzetközi
szervezetbe tömörülnek, ne vegyék rossz néven
nekünk keresztényeknek, ha mi stinién ugy
cselekszünk.
Óriást zaj támadt Eckhardt e kijelentésére.
Pakots József: Vagyunk elég sokan jó keresztények, akik ne a U/en módon keressük az
együttműködést.
Eckhardt Tibor: Méltóztassék a keresztény
társadalomnak is megengedni, hogy . . .
Pakots József: Öi nem beszélhet a keresztény társadalom neviben I

Drőzdy Győző (a padot verve): Mi is keresztények vaiyunk I A mi nevűnkben ne beszéljen l
Eckhardt Tibor: Nem ériem, miért méltóztatnak azon felháborodni, hogy a magyar és
román nacionalisták ötszeűlnek, amikor azok a
tényezők, akik Romániában tényleg felelősek a
magyarflldözésért, nap-nap után összeülnek a
magyar kormány hivatalos tényezőivel, tói nemzetközi fórumok előtt egészen speciális magyarromái tárgyalások is folynak. Azt tartom, hogy
Magyarországnak brciűleiére válik . . .
Szeder Ferenc: CUJI prolewzorral leülni tárgyalni I

1925 október 21.
Peyer Károly: Nemzetközi gyilkosok szövetkezete I
Rapert Rezsó: Megértjük, hogy maga Kun
Bélával is konspirálni fog, hogy érdekeit megvédte!
Eckhardt Tibor: Mi a keresztény Magyarország étdekében megkeressük azokat a kapcsolatokat . . .
Esztergályos János: A gazdag zsidókkal.
Eckhardt T i b o r : . . . amelyek kizárólag a
magyar nemzet javát szolgálják.
Rupert Rezső: Cuza ünnepelte öniket olthon,
hogy lemondtak az iniegritdsról!
(Eckhardt percekig áll a helyén anélkül, hogy
szóhoz tudna jutni.)
Eckhardt: Mindaz, ami történt, elsősorban a
felforgató sajtónak köszönhető.
Nagy Vince: Hóbortos ember maga, barátom !
Buday Dezső: Nem ismerem Cuzát, soha
nem láttam, nem beszéltem vele, csak annyit
tudok róla, hogy ő a keresztény kérdésben
meg nem alkuvó, intranzigens.
Rapert Rezső: Erre elnyomja az erdélyi
magyar keresztényeket.

Javaslat az Országos Közegészségügyi
Intézetről.
Közben felmegy az előadói emelvényre Dréhr
Imre, az elnök pedig j*lenti, hogv napirend
szerint következik az Országos
Közegészségügyi Intézet felállításáról szóló törvényjavaslat.
Dréhr Imre elfogadásra ajánlja. A nemzetgyűlés
köteleaségét leijesiti, amikor saját nevében és
a nemzet nevében is háláját fejezi ki a Rockefeller-alapítvánnyal szemben. (Taps a Ház minden oldalán.)
Vass József népjóléli minisz'er szólal fel
ezután: Az a vezető gondolata ennek az intézménynek, hogy a tudományos eredményeket a
gyakorlathoz hozza közelebb. Figyelnie kell a
széles néprétegek higiéniáját, táplálkozását,
figyelnie kell a modern bakteorológiai kutatások
eredményeit és fejlesztenie kell a közegészségügyi rendészetet.
Aljöldy Béla (egységespárti) elfogadja a javaslatot Ismételten kifejezést ad hálájának
Amerika iránt, de ezzel egyidejűen kénytelen
felemelni szavát az ellen ax aiiam ellen, amely

semmit sem tett a legyőzött államok nyomorának enyhítésére. Az a nemzet, amely hisztérikus
perverzitásában gyönyörködik a mi tehetetlen
vergődésünkben és még ma is ki tud szolgáltatni az ő hitvány pribékjeinek, Páris, amely
a mi panaszainkra a ridegség és lelketlenség
gesztusaival felel.
Esztergályos János: Vass József megköszönte
a Rockefeller-intézetnek, hogy ezentúl kü földre
lehet küldeni az arra érdemes kitűnő fiatal orvosokat, de megfeledkezett arról, hogy Wolff
Károlynak is kiszinetet mondjon, akt kiküldte
az országból a tirekvő fiatalemberek százait és
ezreit, hogy külföldi egyetemeken szerezzék meg
képesítésüket. Magyarországon bűnös mu'aiztások történtek a tudomány szabadsága ellen
1919 óta és százezrek pusztultak el. Becsületes orvosokat csapott el a kurzus, az a politikai rendszer, amelyet a miniszter ur támogat
és kurzusemberek csemetéit, beteg morfinistákat állítottak a fontos helyekre.
Ekkor nagy zaj támad, amelyből Zsirkat és
Ruptrl vitájának töredékei hallatszanak ki. Az
elnik mindkettőjükéi rendreutasítja.
Esztergályos János: Nézze meg a népjóléti
miniszter Angyalföldön, Óbudán, Kőbányán, a
Ferencvárosban, a Dob és Rombach ucca környékén a lakásokat és meg fog győződni arról,
hogy a kormány nem tette meg köxlességét
a lakásügyben.
Barla-szabó József és Saly Endre szólallak
föl ezután.
Nagy Vince Károlyiról é s Eckhsrdtról.
Az ülés végén Nagy Vince szólal f ö l akinek az elnök a vihar után nem adta meg a
szót. Visszautasítja Eckhardtnak azt a támadását, amellyel hazaárulónak akaria deklarálni
Károlyi Mihályt. I yenről nem beszéhet az, aki
Cuzával ül le egy asztalhoz. Vissza kell utasítani Eckhardt magatartását, hogy a trianoni
szerződésben biztosított morzsányi jORok ellen
harcoló Cuzával ül le egy asztalnoz. O t fából
vaskarikát akarnak: a nacionalisták
tnlerna•
clonaléját I
Az ülés ezután három órakor vége ért.
Ramsay pedig elutazott BudapesUÖL Hallotta
és látta Gömböséket.

1925 október 17.
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„A román kormány a legdemokratikusabban kezeli
a kisebbségek iskolaügyét/

Román válasz-msmorandum a Népszövetséghez a magyar kisebbség panaszára.
Bukarest, oklóber 20. A lapok jelentése szerint
Anghelescn közoktatásügyi miniszter a Nemzetek
Szövetsége előtt fekvő magyar iskolaügy! panasz
ügyében válasz-memorandumot készített, amelyet
Pleancu kolozsvári közoktatásügyi vezéi felügyelő
viszi el Genfbe, akit a miniszter e célból táviratilag rendelt Bukarestbe.
A miniszter a válasz-memorandumban azt állítja,
hogy a román kormány a lehető legdemokratikusabban kezeli a kisebbségek oktatásügyét. Külön
kiemeli, hogy a kisebbségeknek az Iskolaügyben
indított mozgalma nem egyéb) irredenta moz- j
galomnál.

Felhívja a Nemzetek Szövetségének figyelmét
arra, hogy a szabadfejlődésre hivatott Romániában
nem engedhető meg, hogy néhány százerer ember
állandóan háborgassa a 16 milliós románságot. A
kisebbségi oktatási törvény elsősorban állambiztonsági szempontból készült s itt elsősorban az
állami presztízs érdekét kell szem előtt tartani. A
miniszter épp ezért bejelenti a memorandumban
azt is, hogy föltétlenül ragaszkodik az oktatásügyi javaslatnak minden változtatás nélkül való
törvényerőre emelkedéséhez és állását köti ahhoz,
hogy azt módosítás nélkül elfogadhassa.

A Gömbös—Fábián-ügynek f o l y t a t á s a l e s z .

A miniszterelnök felszólalását várják. — Viharosnak ígérkezik a szerdai
nemzetgyűlés.
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Politikai körökben a mai parlamenti incidens igen
mily bitást tett és késő éjjeli órákban is izgalomba tartotta a nemzetgyűlés tagjait. Altalános
az a felfogás, bogy az incidens közvetett előidézője Budai Dezső keresztény párti képviselőnek Eekhardi Tibor beszéde alatt tett azon
megjegyzése volt, hogf Romániában nem nyomiák el a keresztény magyarságot,
holott köztudomásu, hogy elsősorban a felekezeti Iskolákat csukták be és a leghatalmasabb
székely
megyékben tombol legjobban az oláh terror.
Ellenzéki politikai körökben szemére vélik
Belblen István gróf miniszterelnöknek, bogy
úgyis mint erdélyi, Budai ügyetlen és meggondolatlan állításával szemben azonnal nem védelmezte meg az erdélyi magyarságot és nem
talált szavakat arra, hogy Eekhardt teljesen
egyéni akcióját visszautssitsa.
Vannak azonban hírek arrdl is, hogy a miniszterelnök már a nemzetgyűlés holnapi ülésén tel fog szólalni és leszögezi ezen Üggyel
kapcsolatban a kormány álláspontját és felfogását, amelyben visszautasítja Budai kijelentését és tiltakozik Eekhardt illetéktelen
tárgyalásai ellen. Bethlen miniszterelnök
várható felszálatdsdval kapcsolatban kii léniáén a parlamenti pártok, de a kültnbSző társadalmi egyesületek Is módot keresnek arra, hogy ünnepélyes keretek között fejezzék kl tiltakozásukat az
erdélyi magyarságot ért sérelem ellen, amely a
fajvédő párt részéről érte.
A demokratikus blokk ma esle ülést tartott,
amelyen részletesen foglalkoztak a mai incidenssel és visszautasították Budai állításait.
Megállapodott a demokratikus blokk abban,
hogy Gömbös Gyulával szemben megtorlást fog
követelni a kormány részéről, kimondván, hogy
bár ez a nema Fábián Bélán esett sérelmet,
zetgyűlés
ülésén kívül történt, mentelmi sérelemnek tekinti és ennek megfelelően
a demokratikus
blokk egyik tagja már a holnapi ülésén be fogia jelenteni Fábián Béla
mentelmi
/Ö

^ n d k l v f l l kínosan halott ellenzéki politikai
körökben a nemzetgyűlés alelnökének, Zsitvay
Tibornak a keddi Ölés végén tett enunciációja,
•melyben kijelenlelte, hogy Fábián Bélának
szerdára bejegyzett interpellációját önkényesen

törölte azzal az indokolással, bogy Fábián nem
jegyezte interpellációja mellé, hogy azt szóbelileg kiváoja megindokolni.
Fábián Béla ma este kijelentette, hogy az elnöknek ezen megállapítása tévedésen alapul,
mivel ö interpellációját a házszabályoknak
megfelelően jegyezte be. A demokratikus blokk
egyébként az elnöknek ezen önkényes eljárását
szóvá fogja tenni.
Egyébként Fábián Béla még az ülés folyamán Pakots József nemzetgyflléii képviselő és
dr. Hajdú Marcell ügyvéd utján lovagias elégtételt kért Gömbös Gyulától, aki azonban a
késő éjjeli órákig nem nevezte meg segédeit.
Értesülésünk szerint Fábián Béla mint sértett
fél, segédei a legszigorúbb feltételű, nehéz lovassági kardokkal, bandázs nélkül,
végkimerülésig menő párbajhoz fognak
ragaszkodni.
A nemzetgyűlés holnapi ülése elé azonban
egyébként is nagy érdeklődéssel tekintenek,
mert a Fábián—Gömbös-affért még korántsem
tekintik elintézettnek, sőt olyan hírek is vannak, amelyek arról számolnak be, hogy az
ügynek most jön a harciasabb része. De ettől
eltekintve Is nagy viharok várhatók a nemzetgyűlés szerdai ütésén, mert anyaga olyan, hogy
exi valószínűvé testi. Nagy viharokat fog kelteni Oyirki Imrének a Rákosi Mátyás és társai ügyében előterjesztendő interpellációja, melyben Györki azt akarja kifejezésre Juttatni, hoév
Rákosiék ügye alaki hiányok miatt nem vonható statáriális eljárás alá, mert a rendőrség
annak idején a társadalmi rend hatályosabb
védelméről szóló törvény alapján indított ellenük eljárást és csak később az ügyészségen
módosították a vádat és állapították meg a lázadás bűncselekményéi.
Politikai körökben éppen a mai incidenssel
kapcsolatban sok szó esett arról, hogy a liberális ellenzéket közös egységes nevezőre kell
hozni, mert csak igy tud egységesen iailépni
az ilyen támadásokkal szemben és csak igy
nézhet szembe a fajvédők törekvéseivel. Ezt a
célt szolgálja Rassay Károlynak már régebben
megkezdett és ma folytatott tárgyalása Ugrón
Gáborral és Sándor Pállal és amelynek folyamányaként Rassay most további komoly lépéseket tesz az egységes liberális front megteremtésére.

propaganda indul a zenepalota felépitése érdekében.
Ma délelőtt Fichtner Sándor, a szegedi- honvédzenekar karmestere és a szegedi filharmónikusok
elnöke fönnjárt a városházán és kérvényt nyújtott
be a tanácshoz. Ebben azt kérik a filharmóniku<mk hogy a város csináltasson az egyesület számára egy kottatartó szekrényt. Ebben a szekrényben helyeznék el azt a nagy értéket képviselő
bottagyülteményt, amelyet az egyesület annak ideféun £ városnak ajándékozott - használati jogának
fönntartásával.

palotát, hogy abban megfelelő számú lakás is
legyen, Így a meglévő régi terveket alaposan át
kellene előbb dolgozni. Fölmerült ezután az a gondolat is, hogy a városban a törvényhatósági bizottság tagjai korében széleskörű propagandát kellene
indítani a polgármester tervének mielőbbi megvalósítása érdekében. Azok, akik részt vettek a
beszélgetésen, lelkesen magukévá tették Fichtner
Sándor eszméjét és elhatározták, hogy erős propagandát indítanak a városban az ügy érdekében.

Ezzel a tulajdonképen lényegtelen tárgyú bead„ánnyal kapcsolatosan igen érdekes társadalmi
„kció megindításáról került szó a városházán.
Fichtner Sándor a beszélgetés során ugyanis rámutatni! arra a lehetetlen helyzetre, amely ma olyanynvira megnehezíti Szegeden a zenei élet kifejlöHését Ha felépítették volna már Szegeden a régóta
tervezett zenepalotát, akkor a zenekultura már lényegesen magasabb színvonalon állna, mint ahol

A polgármester néhány hónappal ezelőtt csakugyan felvetette a zenepalota felépítésének a tervét, még pedig akkor, amikor szó volt a negyedik
városi bérház felépítéséről. A mérnöki hivatal akkor

Szóbakerült az a terv, amelyet a polgármester
vetett fel néhány hónappal ezelőtt. Az polgármester terve szerint ugy kellene felépíteni az uj zene-

sor. mert Kozoen a varosnas Kimerun az anyagi
ereje és nem gondolt többé a polgármester sem
ujabb építkezésekre. A zenepalota ügyének ujabb
propagálói ugy gondolják, hogy a város azt a
pénzt fordítsa erre a fontos kulturális célra, amelyből annak idején a Zsótér-házat akarta megvásárolni.

Afpengőt Zürichben
90 svájci centimesen jegyzik.
Budapest, október 20. A zürichi árfolyamlapról nemsokára eltűnik a magyar korona,
helyette a pengő árfolyamát fogták
jegyezni.
A pengő zürichi árfolyamáról pénzügyi körökben már ugy beszélnek, hogy az valamivel
magasabb lesz, mint 90 centtmes. Ugyanis az
aranykorona 105 svájci centim volt s minthogy
ebből 14 százalékot kell leütni, körülbelül 90
centimesen felül fogják legyezni Zürichben a
magyar pengőt. Elég magas pénzrgységűnk
lesz, mert hiszen a sokkal gazdagabb és drágább Svájcnak a pénzegysége a frank és ennél
nem sokkal lesz kisebb az uj magyar pénz.
A Nemzeti Bank, amely az uj papírpénzt H
fogja bocsátani, egyelőre 10, 20, 50 és 100
pengős bankjegy kibocsátására gondol, mert
arról még nincs döntés, vájjon lesz-e 1000
pengős bankjegy is.
Az ezerpengős 12.5 millió papirkoronának
felelne meg s Igy kérdéses, hogy vájjon Ilyen
nagyértékü
papírpénzre
van-e
egyáltalában
szükség a forgalomban. Mihelyt elkészültek az
uj bankjegyek, ki fogják vonni a forgalomból
a régleket, mert a kormány és a Nemzett Bank
is el akarja kerülni, hogy sokáig legyen forgalomban kétféle bankjegy.
A pénzjegynyomda föl van készülve ugyan
arra, hogy amikor a Nemzeti Bank a zsűri
döntése alapján kiválasztotta az uj bankjegyek
rajzit, hozzáfog az uj bankjegyek készítéséhez,
mégis illetékes helyen arra is gondolnak, nem
lesz-e szűkség esetleg fűlűlbélyegezni a most
forgalomban lévő bankjegyeket. Ezt is szeretnék elkerülni, de ha az u j bankjegyek forgalombahozatala nem történhetnék meg olyan
gyorsan, mint ahogy azt a Nemzeti Bank tervezi, nem lehetetlen, hogy felülbélyegzett bankjegyekJs forgalomba kerülnek.

A kinai polgárháború.
London, október 20. Pekingből jelentik, hogy
a csekiangi tartomány hadserege folytatja elönyomulását Nanking felé. Magát a tartományt
kezűkben tariják és legalább is bizonytalan,
bogy Csang-Cso-Lln védelmezni fogja Nankinjrot ostrom esetén. Ebben az esetben CsangCso Lin csapatai visszavonulnak tul a KfangCse folyón és megvárják az erősítéseket. Ezek
a hirek már egynaposak, ujabb jelentések nincsenek, mert a táviróvezetékeket elvágták.

Pozsonyban elfogták
a megszökött dollárcsekktolvajt.
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.)
Pozsonyból jelentik: A rendőrség ma felkutatta a
Budapestről megszökött dollárcsekktolval Ktlzsanovics Antal rejtekbelyét. Krizsanovics október 15. óta a Zentral Hotelben álnéven lakott
Letartóztatása alkalmával 200 cseh koronát és
200 aranymárkát találtak nála. Krizsanovics
tagadja, hogy bármi része volna a csekklopásban és mindennel társait okolja.
A KÖLTSÉGVETÉS A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGBAN, Budapestről jelentik: A nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága kedden délután
ötkor folytatta a költségvetés tárgyalását. A
kormány tagjai közül Bud pénzügyminiszter, a
pénzügyminisztérium képviseletében
Szabóky
Alajos államtitkár jelent meg és a bizottság
képviselötagjai nagyszámban, ö r f f y Imre előadó az ülésen először általánosságban ismertette a miniszterelnökségi és a kisebb tárcák
költségvetését, majd rámutatott azon megtakarításokra, amelyeket a tárgyalás alatt lévő költségvetés előállításában a pénzügyi kormány
ezen tárcánál elért. Végül általánosságban és
részleteiben elfogadásra ajánlotta a költségvetést. A bizottság a javaslatot általánosságban
elfogadta, mire megkezdték a részletes tárgyalást Az első fejezetnél a miniszterelnök
indítványozta, bogy a 49 ezer aranykoronányi kormányzói tiszteletdiját emeljék fel 80 ezer aranykoronára. Ezt Peyer és Várnai Dániel ellenző
felszólalásai után elfogadták. Peyer és Várnai
a gazdasági iroda,
majd az udvarnagyi
birósig megszüntetését indítványozták. Mindkét
indítványt a miniszterelnök beszéde alán elvetették. Következett az igazságügyi tárca költségvetése, amelynél a kiadások 67 percenttel
emelkednek. Az igazságügyi tárca költségvetését is elfogadták.
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Aíközönség köréből.
Tekintetes Szerkesztőség!
A fővárosi lapok közlése szerint Budapest főváros a külföldi kölcsönből haladéktalanul megkezdi nagyarányú bérházépítkezéseit és ezzel tetemes mértékben hozzájárul a nagyfokú ipari munkátlanság csökkentéséhez, mely ténykedésének különösen most, közvetlenül a tél beállta előtt, óriási
jelentőségét, gazdasági és szociális szempontokból
elvitatni nem lehet.
Igaz, hogy Szeged város polgármestere és nemes tanácsa ez év folyamán a fogadalmi templom,
a két városi bérház építése és kisebb javitási munkák elrendelésével szintén igyekeztek a munkátlanoknak munkát adni, de ezen erkölcsi kötelezettségét még sem teljesítette oly mértékben, mint ez
a 75000 kat. hold ingatlannal rendelkező közülettől elvárható lett volna. Magánépitkezés pedig az
ipari munkák szempontjából számításba sem vehető tatarozási munkákon kívül — alig volt.
Most, a tél küszöbén az építkezési munkák
majdnem teljesen szünetelnek és ebből kifolyólag
mondhatni, hogy az építkezéssel kapcsolatos vagy
20 iparág is teljes tétlenségre van kényszerülve,
ugy hogy az ipartelepek kénytelenek még legrégibb munkásaikat is elbocsájtani. A munkátlanság most a tél előtt óriási méreteket öltött, a munkások ajtóin a nyomor már nem csak kopogtat,
hanem keresztül is lépett rajta.
Szeged városának erkölcsi kötelessége ezen állapotokon vagyoni erejéhez mérten segíteni, hivatkozom a polgármester ur közismert nemes szivére,
mely könnyen megtalálja a segítség módját. Segíteni lehet ez állapotokon, csak akarni kell
Esetleg a tanyai vasút tervezett 62km. es hoszszát egyelőre meg lehetne röviditeni. Nézetem szerint egyelőre elegendő lenne, ha ez a vasút a város tanyájáig, illetve erdejéig épülne ki, ami ca
40 km. hosszúnak felelne meg és hozzávetőleges
számítás szerint 25 milliárd költséggel megépíthető
lenne, innen a Mérgesig terjedő vonal építése jobb
időkig elvárhatna. A legközvetlenebbül érdekeltek
ugy sem nagyon lelkesednek e vasút épitéséért.
Ez esetben fennmaradna ca 15 milliárd bérházépítkezésekre. Igaz ugyan, hogy az idő már előrehaladt, ugy hogy a tulajdonképen i építkezési munkák megkezdése csakis enyhe időjárás esetén lenne
lehetséges, a legrosszabb esetben kora tavaszra
maradna. De az építkezéssel kapcsolatos ipari
munkák a tél folyamán elkészülhetnének és az
ipari munkátlanságon segitve lenne. A vasútépítéstől egyelőre elvonandó összegből 4—5 bérház
építhető lenne, ezzel a lakásínség is csökkenne,
mert ca 170—180 lakás lenne létesíthető.
Ezek terveit az úgyis munka nélkül levő szegedi
építészekkel sürgősen el kellene készíttetni a költségvetésekkel kapcsolatosan s az ipari munkákra
az árlejtéseket a legrövidebb időn belül meg kellene tartani és az ipari munkákat vállalatba kiadni.
Ezzel egycsapásra meg lenne a munkanélküliség kérdése oldva s a polgármester ur — mert
főképen tőle függ e kérdés üy irányú megoldása
— e ténykedésével ércnél maradandóbb emléket
állítana önmagának.
Teljes tisztelettel:
Egy hü olvasó.

i

1925 október 21.
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Tiltott közlés cimén ismét elitéltek egy újságírót.
A szegedi törvényszék Juhász-tanácsi kedden
délelölt ismét egy tiltott közlést pírt
tárgyalt,
amely csak egy láncszeme a közeljövőben meginduló tiltott közlési pörök légiójának. A vádlottak padján Sajtos Gyula hirlipiró ült, aki a
Makót Friss Újság- ban .Vád alá helyeiték az
apátfalva! jegyzőt éi bírót" címen cikket irt,
amely miatt a szegedi ügyészség vád alá helyezte a cikk iróját és tiltott közlés cimén eljárást indított ellene.
A cikk előzményei még az apátfalva! román
megszállás idejére húzódnak vissza, amikor is
a szegedi törvényszék vddtandcsa közokirathamisitás cimén vád alá helyezte Lukács Gyula
apátfalva! községi jegyzőt él Tóth B. Mihály
községi jegyzőt.
A szegedi törvényszék vádlanácsa 1925 február 3-án tartott zárt ülésen mondotta ki a két
vádiott vád alá helyezését és e tényt a Makói
Friss Újság már március 3-án nyilvánosságra
is hozta.
A keddi főtárgyaláson Sajtos Gyula azzal
védekezett, hogy ő tiltott közlést nem
kivetett
el, mert közludomásu dolgot közölt és inkriminált cikkében nem közölte a vádtanácsi végzést. Ez az igy különben a cikk
megírása
előtt már nyilvánosságra került a makói közigazgatási bizottság nytlvdnes ülésén, ahol ismer-
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LonChaney

}

Női kalapmodellok
Berényi Sándor

^

A vád megnyugodott a marasztaló ilélelben,
a védelem azonban felebbezést jelentett be s igy
az flgy iratai a Tábla elé kerülnek.

a M M I M M M W M M M ^ ^

A kutyák ölték meg a gazda ellenségét.
Egy tanyai éjazaka története. — Fél évi börtönre Ítélték a kutyák gazdáját.
Vigh Józsefék Szentes környékén hosszú időn
át különböző tanyákat bírlak bérbe, mert földhöz
a földnélküli manapság nem igen jut. Néhány évvel ezelőtt azután Négyesi Sándor birtokos tanyáját vette bérbe. Beköltözködött a Külsöecser 37 es
számú tanyába családjával együtt és évek teltek
ei nyugodtan, munkában és minden bonyodalom
nélkül. Az utolsó évben azután egyszerre megszakadt a jó viszony Vighék és Négyesi Sándor
között, a tanya tulajdonosa ugyanis azt állította,
hogy Vighék nem fizetik pontosan a bért. Szokás
szerint azonnal pörök indultak meg és ezzel a

viszony is még jobban elhidegült. A két család
nem érintkezett többet egymással, ha találkoztak
az uton, nem köszöntek egymásnak; majd sokszor hangos veszekedések törtek ki, amikor már
nem lehetett elkerülni a találkozást. Néha már a
tettlegességig mentek az ellenfelek.
A bérlet már az utolsó hónapokhoz közeledett,
a btróság itéit és az elmúlt év szeptemberében
már az volt a helyzet, hogy Vlghéknek rövidesen
el kell hagyni a tanyát. A viszony erre még ellenségesebbé fokozódott és ezekben a napokban történt az az eaemény, hogy Vigh Józsefnek és feleségének szándékos emberölés bűntettével terhelve
oda kellett állanlok a törvényszék elé.
Szeptember &4n történt ugyanis, teljesen sötétben, amikor már mindenki pihenőre tért Vighéknél, hogy valami sötét alak bukkant föl a kerítés
alatt. Vighék kutyái hangosan és dühösen ugatni
kezdtek, mire kinézett az ajtón Vigh József :
(Mirakulum) ROMU ALD )OUBE a Sándor Mátyás
— Ki van itt ? — kiáltotta, mert nem ismerte
címszereplőjével csütörtöktől a
Belvárosiban
meg a sötétben az alakot. Egy dühös, kiáltó hang
válaszolt erre:
»
— Qyere ki az anyád Istenit, majd megtudod,
ki van ittl
Vigh József pedig megismerte Négyesi hangját.
Kiment a kerítéshez, ott állott a tanya tulajdonosa és maga mellé támasztotta ásóját és kapáját. A két ellenség egy pillanat alatt természetefőszereplésével hétfőtől a Belvárosiban. I sen heves szóváltást kezdett, a kiköltözésről volt
szó. Mindkét fél ingerültsége fokozódott, mire az
orditozás hevében Négyesi Sándor felkapta ásóját és Vigh József feje felé sújtott.
Vigh kivédte az ütést és most már ő rontott
ellenségére. Kicsavarta kezéből az ásót és elhajította. Ekkor már birokra kelt a két ember. A
Bársonyból I8O000 K-tól
Filoből . . . HO000 K-tól
kiáltozás még hango3abb lett és az éjszaka csöndAlakítások hozott anyagból modellek után 5Cooo K
jében kigyült a tanya népe is. Vigh észrevette feleségét, akinek odakiáltott a dulakodás hevében:
— Engedd el « kutyákatI
Nagy formázó műhely. 191 Kelemen ucca 7 szám
Az asszony néhány pillanat alatt eloldotta
a kutyák láncait, Vigh erre a dulakodás ingerültségében odakiáltott a kutyákhoz :
— Hajrá Doktori Fogd meg Doktori
A kutyák pedig a biztatásra nekirontottak Négyesi
Sándornak, a földre döntötték. Amikor pedig a
keresse fel
szerencsétlen ember már a földön feküdt, az
az ismert
egyik kutya súlyosan beleharapott Négyesi ballábába.
A kutyaharapástól vármérgezés állott elö, Négyesi
későn meni orvoshoz és néhány nap múlva belehalt sérüléseibe. Vigh Józsel és felesége ellen pedig ezután szándékos emberölés büntette miait inkötött-, szövött és ftarisnya- dult meg az eljárás.
kQlönlegességek üzletét
Vigh Józsefék azzal védekeztek a törvényszéki
B U » A P E s ;T.
főtárgyalás alkalmával, hogy önvédelemből cseleIV., Kossuth Lajos u. 6 . kedtek akkor, amikor elengedték a kutyákat. Azt
*» IV., Koronaherceg u. II. adták elö ugyanis, hogy először Negyesi támadott

FARKASOK {CSODÁJA

tetve lett a közokirathamisitás ténye és a vádtanács határozata.
A vádlott védelmében dr. Esperslt János szólalt fel, kijelentve, hogy e helyen nem akar
pörbeszállni azzil a lefulolió divattal, amely a
tiltott közlések tömegét zúdítja a sajtó munkásaira. Az a szent meggyőződése, hogy a
bitóság bölcs szelleme s a magyar sajtó ősereje
megtalálja a kivezető utat abból a fenyegető
sötétségből, amely a sajtószabadságot veszélyeztett.
Majd foglalkozik részleteseti a cikkel és megállapítja, hogy azzal a nyilvánosság előtt már
foglalkozott a makói közigazgatási bizottság,
tebát a vádlott nem a vádlanici határozatát
közölte és igy felmentését kéri a vádlottnak.
A bíróság rövid tanácskozás után bűnösnek
mondotta kl Sajtos Gyula hírlapírót és tiltott
közlés cimén másfélmillió korona pénzbírságra
ttéite, de a büntetést a novella értelmében felfüggesztette. Az indokolás megállapítja, hogy a
vádlott akkor is tiltott közlést követett el, amikor a közigazgatást hatóság elé került
vádtanácsi végzést nyilvánosságra hozta.

és amikor Vigh kicsavarta kezéből az ásót, felkapta a mellette álló kapát és ezzel támadt reájuk.
Erre Vighék Négyesi elöl, állításuk szerint, menekülni
próbáltak. Négyesi azonban
felkapta
az eldobott ásót is és egyik kezében ásóval,
a másikban pedig p kapával rontott utánuk; háromszor kergette körül őket az istálló körül. Csak
ezután, a végszükségben és önvédelemből engedték el ezután a kutyákat. Ha a kutyák egy perc
késedelemmel rontottak volna Négyesire, ők elvesztek volna, adták elő tovább vallomásukban
Vighék.

A törvényszék á lefolytatott bizonyítási eljárás
után azonban nem állapította meg az önvédelmet,
mert a tanuk azt adták elö, hogy Vighék akkor
engedték el a kutyákat, amikor már elvették Négyesttől a szerszámokat és amikor már védtelenül
állott. A biróság ezután bűnösnek mondotta ki
Vighet és feleségét a halált okozó súlyos testi
sértés bűntettében, mert megállapította, hogy
Vighéknek nem volt ölési szándékuk. Ezért Vighet
hat hónapi börtönre, feleségét pedig két hónapi
fogházra ítélte, az enyhitö szakaszok alkalmazásával. Az asszony eseténél különös enyhítő körülménynek vette a biróság azt, hogy izgatott férjének befolyása alatt engedte el a kutyákat
Felebbezés folytán az ügy az Ítélőtábla elé került. A szegedi Tábla Orosz-tanácsa kedden délelőtt foglalkozott az üggyel. A Tábla sem
állapította meg a jogos önvédelmet és helybenhagyta
Vigh József büntetését, mig az asszony büntetését
egy hónapi fogházra szállította le. Vigh semmiségi panasszal élt és igy az ügy most a Kúria
elé kerül.
A KÖZSÉGI JEGYZŐK GYŰLÉSE Budapestről jelentik: Ma reggel 9 órakor kezdődőit
a régi képviselőházban a községi és körjegyzők országos közponli egyesületének közgyűlése, melyen 300 jegyző vett részt. Dr. Konu
János nyitotta meg a közgyűlést nagyobb beszéddel, majd a belügyminisztérium nevében
Terstyánszky
államtitkár szólalt fel. Vámos
Ferenc, az egyesület főjegyzője, ismertette a
községi háztartás előre megjósolt túlterhelését
és az orvoslás szükségességéről szólt. Ez
irányban határozati javaslatot terjesztett elö.
Foglalkozott a közgyűlés a tárgysorozat során
a falvakban törlénö .nemzetei enes propagandával" szemben elfoglalandó álláspontról is éa
kimondták, hogy ennek letörésére sürgetik a
rendlirvény becikkelyezését. Tiltakozott a közgyűlés a betrgápolási és gyermekvédelmi költsögeknek a városi és megyei törvényhatóságokra való áthárítása ellen.

1921 októt
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M á s o d s z o r m e n t e t t é k f e l a s z e r e l m e s párt
a m o r f i u m o s g y i l k o s s á g vádja alól.

dotta, hogy fölmerültek ugyan gyanús tünetek,
amelyek a morfium-mérgezésre engedtek következtetni, de , ezt megnyugtató módon nem lehetett bebizonyítani. Megállapították Ugyanis azt
Amikor az asszony tizennégy évig beteg.
is, hogy az állítólagos morfiumos borból először
Igen érdekes gyilkossági bűnügyet tárgyait akkor, amikor a piacról visszatérőben már na- Barna Mária ivott, aki később rosszal Is lett.
kedden délelőtt a szegedi Ítélőtábla. Egy állító- gyon rosszul volt az asszony. Az orvos el- Nem lehetett azonban megállapítani, hogy ki
lagos morfiumos szerelmi gyilkosságról tolt szó, mondotta, hogy az asszonynál olyan taneveket és mikor öntötte volna be a mérget a borba,
amely most két egybehangzó fölmentő ítélettel észlelt, mint amilyenek a morfium-mérgezésnél amikor azt egy tanyából hozták kl.
Az ügyészség fölebbezése miatt kedden azirt véget.
szoktak előállani és éppen ezért a morfium
után az ügy a szegedi ítélőtábla elé került. A
Az állítólagos morfiumos gyilkosság előz- ellenszerét, koffeint adott az asszonynak.
ményei egy szerelmi történetbe nyúlnak bele.
A gyulai törvényszék lefolytatta a bizonyítási Tábla helybenhagyta a fölmentő Ítéletet bizonyíHosszú évekig élt nyugodt házaséletet felesé* eljárást és ez alkalommal senkisem tudott arról, tékok hiányában. Ez a második fölmentő ítélet
gével kétegybázai tanyáján Zsigmond
Károly hosy a borba tényleg beleöntötiék volna a is megállapítja azonban a gyanús
körülményegaidálkodó. Tizennégy év előtt azután súlyos morfiumot. A törvényszék ezután fölmentette a ket, de ezek alapján nem lehetett ilyen főbeteglégbe esett Zsigmondné, amelyből a leg- gyilkosság vádja alól a vádlottakat, mert meg- benjáró ügyben Ítéletet hozni.
gondosabb orvosi kezelés ellenére sem gyógyult nyugtató bizonyítékot nem talált arra nézve,
Zsigmond és Barna Mária pedig már nem
ki. A békés vitzony pedig lassankint elhidegült hogy tényleg Zsigmondék gyilkolták meg az élnek együtt, mert a gyilkossági vádak miatt
a házastáriak között, Zsigmondné nem tudta asszonyt. A fölmentő Ítélet indokolása kimon- a leány eltávozott a tanyáról.
teljesíteni a háziasszony feladatait, házvezetőnőt M M M F M S M M I I M M N M M M M M M I M M M ^ ^
kellelt alkalmazni. A sok házvezetőnő után egy
fiatal csinos leány kerfllt ebben a minőségben
a Ziigmond-tanyára: Barna Mária.
Alig volt néhány hónapig a házban a csinos
leány, amikor a gazda feltűnő szivélyességgel
V /Ofl
Szerda. Röm. hat. és protestáns Orsolya.
— Általános forgalmi adókötelesek figyelkezdett közeledni hozzá. Állandóan szerelemről
Mk/AMm
oor. kat Palágia. Nap kel 6 óra 26 mébe. Az általános forgalmi adóhivatal értesiti
beszélt és többször hevesen kifakadt felesége perckor, ayagtzlk 5 óra 2 perckor.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d.u. 4-7-ig. az adózókat, hogy a m. kir. pénzügyminiszellen, aki beteglégével elkeseríti életéi. Több- Múzeum nyitva d, e. 10—12-ig.
térium folyó évi október 6 án kelt 131284/VIII.
ször olyan kijelentést is tett, hogy Jó volna már,
Egyetemi könyvtár (központi egyetem L emelet) b. 925. sz. rendeletével elrendelte, hogy az
ha elpusztulna a felesége, mert akkor feleségül nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig.
általános forgalmi adójukat bélyegjegyekben
A színházi előadás este fél 8 órakor kezdődik.
vehetné Barna Máriát, akit nagyon szeret.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: lerovó adókötelesek a hiteltételek után nem kö1923 nyarán azután valamivel Jobban lett Franki Antal Szent György tér (telefon 118), Zakár Sán- telesek leróni az adót, azonban a hiteltételek
Ztigmondné ugy, hogy már a maga lábán Járt. dor Valéria tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics pontos följegyzésére naplót kötelesek vezetni
(telefon 793), Salgó Péter Mátyás tér (telefon 296). olyanképen, hogy ez az ellenőrzésre alkalmas
Ekkor egy alkalommal Zsigmond elvitte magá- tér
Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846). Nvitás reggel
legyen. Ezen napló záradékolás végett a forval feleségét is a piicra, amikor szokás szerint fél 8, zárás este fél 7 órakor.
galmi adóhivatalnál bemutatandó. A blokk*
Barna Máriával indult vásárolni. U közben azonadásra köteles felek a hitelben kiadott tételekban nemsokára nagyon rossiul lelt az asszony
Csicserin Páriába akar utazni.
ről is tartoznak blokkot kiadni, azonban ezon
ugy, hogy nem folytathatták ut|ukat, hanem
vissza kellett fordulni. Utköxben még rosszabPáris, október 20. A Rádió-ügynökség hiteles télelek a forgalmi adókönyvbe ezután Jiiiebbul lett az asszony, Ziigmond ekkor bort hoza- forrásra hivatkozva jelenti, hogy Csicserin P á - tétel' megjelöléssel vezetendők be és a napi
tott. Az asszony még rosszabbul lett. Orvoshoz risba akar menni. Már üzenetet küldött Briand zárlat eredményéből leűlendók. Ezen hiteltételek
kellett betérni. Néhány nap múlva aztán meg- külügyminiszternek, bogy tanácskozni kíván vele. az első bekezdésben előirt naplóba az áru kiadásakor azonnal fö jegyzendők a vonatkozó
halt Zsigmondné. Rövidesen eltemették és néblokk számának is megjelölésével. Az ily hitelhány nap múlva a temetés nlán már összeköl—
A
kolozsvári
egyetemen
felvételi
vizstételek után teljesitett fizetésekről a blokk kitöztek Barna Mária é l Zsigmond.
gát követelnek a magyar diákoktól. Kolozs- adandó s a blokkon szereplő összeg a forSuttogni kezdtek a faluban. Zsigmond és várról jelentik: Az egyetemi beiratkozások soBarna Mátia tették el láb alól a beteg asszonyt. rán élénk feltűnést kellett, hogy a kisebbségi galmi adókönyvbe átvezetendő s az adó
A dolog a csendőrség tudomásári Jutott és diákoktól a beiratkozás alkalmával nyilatkozatot rovandó. Mindazok, aldk a biteltételek nyilvát.
ekkor mar nyíltan emelték azt a vádat, bogy követelnek, amelynek értelmében felvételi vizs- tartására megfelelő naplót nem fektetnek föl,
Zsigmondik
morfiummal
mérgezték meg az gának vetik alá magukat. Ez az intézkedés a hiteltételek után kötelesek az adót a blokkasszonyt, mikor bort adtak be neki. A leányt annyival inkább feltűnő, mert az egyetem nem- kiadással egyidejűleg leróni. A napló első lapis az embert letartóztatták.
Qyilkouág bon- régen megjelent hivatalos hirdetménye szerint jára az adózó a naplókönyv bemutatása előtt a
következő záradékot vezesse r á : „Jelen napló
tette címén emellek ellenük vádat. Zsigmondot az egyetemi felvételi vizsgákat eltörölték.
terjed 1. sorszámtól . . . . sorszámig, forgalmi
jj^al vádolták, hogy ő bujtotta fel Barna Má— Megszűnt a csongrádmegyei tanfal*
adó szempontjából a hüeltélelek vezetésére alriát a gyilkosságra.
űgyelfiség. A kultuszminiszter leiratában érteA gyulai törvényszék előtt tartották meg a sítette Szeged város közigazgatási bizottságát, kalmas. Szeged, 1925 október hó . . . .«
főtárgyalás!. Mind a két vádlott tagadta bű- hogy a szanálást törvény alapján a csongrád— A házigazdák azabadokká akarják t é nösségét, de a leány érdekes dolgokat mondott megyei tanfelflgyelöséget megszünteti és annak tetni a z üzlethelyiségeket. Budapestről jelen,j az emberről. Elmondotta, hogy először he- hatáskörét a szegedi tanfelügyelöségre ruházza tik: A háztulajdonosok mozgalmat indítottak
! L e n udvarolt neki, majd formális szerelmi át. A szegedi tanfelügyelőség hivatalos címe azon irányban, hogy az üzlethelyiségeknek
vallomásokkal
gyötörte. Egy alkalommal pe- ezután a következő: Csongrádvármegyei és 1926 május 1-jére fel lehessen mondani. A
Ma megemlítette előtte, hogy fő volna, ha mor- Szeged törvényhatósági királyi tanfelügyelőség, demokratikus blokk erre elhatározta, hogy ezen
j fjmgt adna, hogy elpusztuljon az asszony. vezetője pedig Gömbkötő Antal szegedi tan- akció ellen a legerélyesebben fog fellépni és
Éffv alkalommal, amikor kérője jelentkezett, felügyelő marad.
országos akciót indít azon irányban, hogy a
„ i l fenyegette meg őt, hogy agyonüti a ké— Daák Farenc rokonai. Budapestről jelentik: lakások és lakbérek megkötöttségét továbbra Is
5 5 5 . ha bozzámegy feleségül. Most már vár- Több fővárosi lap hírt adott arról, hogy Deák fenntartsák.
En égy keveset, majd csak elveheti már ő, a Ferencnek egyetlen élő rokona van, a MiskolO r v o s i hlr. Dr. Rex Ernő beJgyőgyáH
í « d a . Nem tarthat örökké az aaszony beteg- con élő Szekultcs Ida, a haza bölcsének ke*
f S e . Azt is elmondotta s leány, bogy több- resztlánya. Ezzel szemben közlik, hogy Deák (Kígyó u. 1.) u j telefonszáma / - 7 ő .
Sör biztatta Zsigmond, fojtsa meg a párnával Ferencnek m í g több élő rokona is van, nevefeleiégéi* untkor á P°'Ia, vagy gnritsa le a pad- zetesen Ferenc posta és távírda főfelügyelő
lásról > csináljon akármit, de ő már egyszer Budapest, Iván zalamegyei földbirtokos, Jenő
(Mirakulum) Romuald foube a „Sándor Mátyás"
„ e g akar szabadulni a beteg asszonytól. El- polgári iskolai igazgató Budapest, ennek Pál
mondotta azt is, hogy a temetés után addig nevü fia, valamint néhai Deák Péter nagy- 9 címszereplőjével csütörtöktől a Belvárosiban _
kapacitálta Zsigmond, mig összeköltözött vele. kanizsai volt rendőrkapitány két fia, akik a
Alt mondotta, bogy nemsokára a törvény előtt francia hadseregben szolgálnak.
i , elveszi, csak várja, hogy elmúljon egy kis
— Az anyakönyvek felülvizsgálata. A belidő. Arról azonban nem akart semmit tudni,
ügyminiazfer
táviratilag értesítette a polgárhosy morfiumot öntött volna a borba és igy
mestert,
hogy
október 21-én Szegedre jön
gyilkolta meg az asszonyt Zsigmond felbujZávody Elemér miniszteri osztálytanácsos, aki
filáfS.
I főszereplésével hétfőtől a Belvárosiban.
A főtárgyaiálon kihallgatták dr. Tündr Ká- megejti az anyakönyvezés felsSioku felülvizsgálatát.
roly orvost is, akit felkerestek Zsigmondék
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Teleion:
pénztári 5-82.

—

—
Telefon:
11-85.

Október 2l-én, szerdán

Charlie

1

i

C h a p l i n

a * Grand HotelMucsa
bohózata

Azonkívül:

Z o r o és H u r u —

A kincskeresők 5 felvonásban.
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5 felvonásban.
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Október 21., 22-én, szerdán és csütörtökön
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W i l l és B i l i .
Előadások
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órakor.

Könny és mosoly 5 felvonásban.
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— A Dugonics-Társaság 1925 október
25-én, vasárnap délután négy órakor a városháza közgyűlési termében felolvasó ülést tart.
Dr. Cseogery János egyetemi tanár .Itália-járás,
Itália-látás" cimen, dr. Tonelli Sándor, iró
.Milyen lesz a világ ötven év múlva" cimen
fog felolvasni.
— Halálozás. Mély gyász érte Korda Sándor
ismert szegedi polgárt és családját. Leánya, Korda
Irénke, 20 éves virágzó korában szüleinek mérhetetlen fájdalmára elhunyt. Temetése 21-én délután 3 órakor lesz a zsidótemető cinterméből.
Halálát kiterjedt rokonság gyászolja.

Dinnyéi Ferenc

képklAllitása a kultúr-

palotában november 2-ig. Megtekinthető naponta
délelőtt 10-101 délután l-ig.
— „India öntözésének története" címmel jelent meg dr. Szakáll Zsigmond áll. felsőkeresk.
isk. tanár munkája, amelyhez a szükséges adatokat szerző angolországi tanulmányútja alatt a londoni nagy könyvtárakban gyűjtötte össze. Minthogy elbeszélése során mindenütt kimerítő történelmi hátteret is ad, a munka végeredményekép
India népeinek rövid és világos történelmét is magában foglalja. A könyvet kétségkívül érdeklődés-

történelmével is vonatkozásba hozható; az öntözés pedig oly téma, amelyről nap-nap mellett hallunk és olvasunk A szerző egyik főcélja éppen
az, hogy az öntözés annyira aktuális problémáját
konkrét példákkal világítsa meg s olvasóit a gazdálkodás uj világával ismertesse és barátkoztassa
meg.
Béreljen nyolc havi 15—45.000 koronáért
a Harmónia hat hangversenyére és ezzel előmozdítja Szeged zenei éleiét. Jegyek a Belvárosi
Mozinál. Bővebbet a falragaszok.
— Fantasztikus bűnténynek esett áldozatul
egy gabonakereskedő. Szabadkáról Jelentik :
Rejtelmes gyilkosság tartja izgalomban Szabadka
város lakosságát Tegnap éjjel meggyilkolva találták Kárász István gabonakereskedőt. A gyilkossággal egyidejűen a csatornában lefelé uszó böröndöt találtak, amelyből hullaszag áradt. A detektívek a gabonakereskedő holttestének őrzésére rendőrt állítottak. Mikor a detektívek visszatértek, a
holttestet nem találták sehol, a rendőr pedig a
tett színhelyén a bőröndbe volt gyömöszölve. A
rendőr elbeszélte, hogy a detektívek távozása
után egy ember kloroformmal elkábította. Hátára
az ismeretlen ember cédulát ragasztott, melyen a
következő irás volt: „Jó lesz, ha békében hagynak, én csak igazságos véritéletet hajtottam végre,
ne dugják az orrukat mindenbe. X." Még titokzatosabbá teszi a gyilkosságot az a vallomás,
amelyet egy szabadkai temetkezési vállalkozó és
egy iegyverkereskedő telt. Ezek szerint a gyilkosság fölfedezése előtt félórával mellettük nagy csukott antó robogott el, amelyből dulakodás zaja és
élykiáltások hallatszottak. A rendőrség teljes

S

vei igyekszik a titokzatos bűntényt felderíteni.

— A szabadegyetemi előadások során október
22 én, csütörtökön este 6 órára hirdetett előadás köz.
bejött akadályok miatt eltolódik. Az október 29 ére hirdetett előadást azonban dr. Polner Ödön; egyetemi ny.
r. tanár megtartja.

M&hlmzésUflllitás S z e g e d e n . A Sláger
varrógép rt. szegedi uj fióküzletének megnyitása
alkalmából október 5-töl kezdve helyiségeiben
Kárász ucca 1. (Kék csillag mellett) modern
mflhimzéskiállitást rendez, amelynek látogatására
ezúton is tisztelettel meghivja az érdeklődő
közönséget.
440
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zatraceua matracena.

Papanek Dani. g

— Ctak tiz kommunista kerül statáriális
e l j á r i * alá (?) Budapestről Jelentik: A markóuccai és föuccai ügyészségi fogházban vizsgálati fogságukat töltő kommunisták ügyvédei
ma újból megjelentek az ügyészségen azzal a
kérésükkel, hogy védenceikkel beszélhessenek.
Kovács Péter ügyészségi alelnök közölte velük,
hogy a beszélgetésre az engedélyt megkapták.
A pestvidéki ügyészség egyik ügyészének jelenlétében beszélhetnek védenceikkel. Nem beszélhetnek azonban azokkal a kommunistákkal,
akiket Mlskolczy ügyész még nem hallgatott kl.
Nem vonatkozik igy az engedély Rákosi
Mátyásra és társaira sem. Az ügyvédek néhány
nappal ezelőtt memorandumban kérték az
ügyészségtől, hogy a letartóztatottak egyrészét
vonják kl a statáriális eljárás alól. A kiszivárgott hírek szerint az ügyészség csak tiz emberre akarja a statáriális eljárást
kiterjeszteni,
közöttük Rákosi Mátyásra, Hámán Katóra,
Gögös Ignácra és Weinberger Zoltánra. Az
ügyvédek egyébként védenceik érdekében az
igazságűgyminiszternél interveniálnak és ecélból
már hétfőn audenciát is kértek Pesihy Páltól,
aki azonban még nem adott választ, hogy
mikor fogadja őket.
Megjelenik a Művészeti Lexikon. Megrendelhető a Délmagyarország
kiadóhivatalában
(Dugonics tér 11. Telefon 306). Hitelképes
egyének részletfizetésre is megkaphatják, természetesen az eredeti árban.
— Ax első keresztrejtvényt4||tő verseny a Szinházi Elet rendezésében vasárnap zajlott le Budapesten
a régi képviselőházban. A verseny iránt, amelynek feladata a Harsdnyi Zsolt által szerkesztett keresztrejtvény megoldása volt, óriási érdeklődés mutatkozott.
A verseny megkezdése előtt zsúfolva volt a régi képviselőház nigy terme, ahol első kategóriaként külön
foglaltak helyet azok, akik már előzőleg megfejtették a
.Színházi Élet" tiz előbbi keresztrejtvenyét. Az eredményt Karinthy Frigyes déli I órakor hirdette ki,
amelynek értelmében az első dijat, az ezüst serleget,
Kerényi Irén banktisztviselönö nyerte meg. O lett az
1925. év első keresztrejtvényfejtö bajnoka. Sorrendben
utána Qoiten Ernő, dr. Szávai Zoltán, Fehér Qyula,
Wéber Félix, Simonffy Szilárd, Lukács Imre, Gál János, Schuber Anna, Gerő Ernő és Barsi Arpádné következtek. A második kategóriában Ligeti Kornél jött
be elsőnek.
— E m b e r v é d e l m i k i á l l í t á s . Budapestről jelentik: A magyar tudományos világ erősen készülődik az 1926 nyarán tőrténő embervidelmt
ki

állításra, amely nagy eseménye lesz a tudományos
és kulturális életnek. A kiállításon a külföld is
elentős képviseletet foglal el és résztvesz a drezdai
lygiens muzeum teljes felszerelésével. Amerika,
Ausztria, Hollandia, Svájp, Anglia és Franciaország is bejelentették résztvételűket.

I

Vllaghirfl m ű v é s z e k szerepelnek a Harmónia bat bérleti hangversenyén. Jegyek a
Belvárosi Mozinál.
— A sztgedl Csillagbörtön egyik tisztviselőjének fia öngyilkos lett a börtönben.
Kecskemétről jelentik: A szegedi Csillagbörtön
egyik tisztviselőjének fiát, Velzer Lászlót, egy
bűnügyből kifolyólag bárom évi fegyházra Ítélték. A fiatalember ez év tavaszán összebeszélt
egyik fogolylársávsl, Szeleczkey Oergellyel ér
előre megállapított terv szerint megtámadták a
kecskeméti fogház gondnokát, kirabolták, majd
megsziktek a börtönből. Nemsokára azonban i
ciendörök elfogták mindkettőjüket. A fiatal
Velzer László ekkor elkeseredésében néhány
sziget nyelt le, ám az idejekorán alkalmazott
orvoii segély megmentette öt az életnek és igy
továbbra is a fogházban maradt. Néhány nap
elölt Velzer László súlyosan megbetegedett és
m után tartotttk tőle, hogy ismét öngyilkossági
kísérletet követett el, azonnal megröntgenezték.
Az orvosok legnagyobb meglepetésére kiderült,
hogy egész csomó fémkandi-törmelék van a
gyomrában. Rögtön megoperálták, de már kéiö
volt és még operáció közben meghalt.
— h Magyar Művészet legújabb száma a szokott
diszes kiállításban jelent meg. E szám a főváros művészi gyűjteményei bemutatásának van szentelve. Elek
Artúr a Zichy-muzeumot, Dömötör István a főváros
müvásárlásait, Kremmer Dezső a fővárosi muzeumot
ismertetik. Az illusztratív rész a főváros tulajdonában
levő muzeális becsű műtárgyakat rendkívül gazdagon,
gyönyörű reprodukciókban mutatja be. Sok eddig alig
ismert művészi alkotást most először ismertetnek.
Azonkívül bemutatja a tüzet Lux Kálmán tollából a
feldebrői templom ásatása révén feltárt ó keresztyén
altemplomot, mely honfoglalás előtti időből származik
és a pécsi templom mellett az ország második ilynemű
ritka jelentőségű műemléke. Gazdag rovatok egészítik
ki a tartalmas művészi folyóiratot

M e g é r k e z t e k a legújabb őszi-téli női modell
felöltők, divatkabátok, szőrmekabátok,
bundák
és boák. Kabát, kosztüm és ruhakelmék stb. Mérték szerint készülnek kabátok és kosztűmek.
Elsőrangú kivitel, olcsó árak 1 Reményiné divatáruháza Szeged, Széchenyi tér 2. Fópusta melleit.

192® október 21.
— Csalásirt letartóztatott kereskedő.
Budapestről Jelentik: Stern Zsigmond kereskedő, akinek a Kazinczy-uccai 55. azámu házban volt textilüzlete, ma délelőtt csalás, sikkasztás és magánokiralhamisitás miatt letartóztatták. Stern több budapeati textilcégtől 400
millió korona értékű árut vett hitelbe és bizományba s az árukat az átvétel után azonnal
vételáron * alul elvesztegette s s befolyt pénzt
elsikkasztott*. Garancialevelet mutatóit ugyan
fel a hitelező cégeknél, azonban utébb kiderült, bogy az azon szereplő aláírásokat maga
bamisitotta.
Kékkúti ásványvíz borral keverve felséges üdítőital. Kapható minden jobb f Bsier é s caemegeüxtetben.

— UJ vallást talált fel. Nyitráról jelentik: Aáamecz János nyitraujfalusi gazda a minap éjjel
összeverte az édesatyját, majd a feleségére támadt
A csendőrök letartóztatták Adameczet, aki azt
mondotta, hogy uj vallást talált fel és ennek parancsára cselekedett. Kérte a csendőröket, hogy
Írják meg a köztársaság elnökének, hogy meg fog
javulni, tettét különben is féltékenységből követte
el, mert apja szemet vetett feleségére.
O l e e ö f ü r d ő k á d a k , gyermek és ülökádak
Fogel Edénél, Takaréktár ucca 8.
— Tizenöt évi fegyházra ítélték LÖWÍ
S á n d o r kommunista vezért. Budapestről jelentik: A mai pörbeszédek után délben hirdette ki a törvényizék bűntetötanácia az ítéletet, amelyben LOwi Sándor kommunista vezért
tizenöt évi fegyházra ítélte, mert a proletárdiktatúra alatt Újpeaten, mint a bolsevista bíróság tagja, halálra itélte és kivégeztette O ciy
Imre, Msrtinovich Béla és Tab Imre munkásokat. Az ítélet jogerői.
sVlzvezetlk javítások és átalakítások Feketénél Kossuth Lajos sugárut 25. Telefon 1 0 - 7 2 .
— Nyolc nap egy pofonért. Kevermesen néhány hónappal ezelőtt affér játszódott le egy
kocsiknak tilos uton. Fehér Mátyás ugyanis a tilos
uton hajtott s ezért Bosnyiák József mezőőr felelősségre vonta. Fehér erre arcul ütötte a mezőőrt
Hatósági közeg elleni erőszak miatt vonták felelősségre Fehért, akit kedden a szegedi tőrvényszék
/undsz-tanácsa nyolc napi fogházra és félmillió
korona pénzbüntetésre itélt.
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i

(Mirakulum) Romuald foube a „Sándor Mátyás"
címszereplőjével csütörtöktől a
belvárosiban
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Lon Chaney '
főszereplésével
hétfőtől a Peivúro tban.
I
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földet, földbérletet, lakást,
üzletet, pénzkölcsönt mindenkor legelőnyösebben közvetít Pl E Z E R országos
iu. 19 Kultúrpalotánál

RÉVÉSZ BÉLA TANCINTÉZET
TISZA-SZÁLLÓ

Diák csoport

Esti csoport

kedd, péntek
d. u. t^ órakor

frlentkezés

(felnőtteknek) kedd,
péntek este 8 órakor

a

tanfolyamokon.

Magánórák és exkluzív csoportok egész nap.
C v A l i s f a J X munkát egyszerű és diszes kivi^ K O P a l e f t l U telben legjutányosabban készit
Kódel József szobafestőmester Liszt? ŰGC8 8.
i

•
-—.
Amerikai Í{\ 7 í\\r Gummlfdzök, Drill éa
•oványitő l U ^ U K , Broschée fflzők a legújabb divat szerint, elsőrendű kivitelben
K É S Z E N É S M É R T É K H T f t n kaphatók

Káldor J. és Tsa cégnél,

Kárász ucca 6.

SZCQCD
Kárász ucca 8.
Telefonszám 1102.
316

Hatóságilag

engedélyezett

Butorraktárkiárusitás!
Üzletem feloszlása folytán raktáromon lévő összes
háló, ebédlő és uriszalon bútorokat Jutányosán
kiárusítom.

Braun Mihály g g g ' S . . -
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1925 október 17.

gulatos jelenetről. Kitűnő figura volt Egyed
Lenke és különösen a teljesen leegyszerűsített
estközökkel játszó Faludt Kálmán. Jók voltak
Falas és Regei. Harsányt az ismert rutinnal
játszotta Gedeon szerepét és mint rendező gondos, alapos és hangulatos munkát végzett. Kár,
hogy az összjáték nem állt arányban azzal,
amit egyesek nyújtottak.
A fáiig megtelt nézőtéren veszedelmes hideg
botránkoztatta meg az embereket. A városi
mérnökség megint elkésett a fűtőtest rendbehozatalával és állítólag siombaton lesznek kész.
A szezon sokkal jobban indult, mint a tavalyi.
De itt aztán alapos munkát végeznek ahhoz,
hogy megpróbálják a szinhkzbajáráslól elriasztani a kedvre kapott közönségei. A mai bemutatón fagyoskodva, nagykabátosan és szőrmésen
is jól mulattak és sokat tapsoltak.

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos ár folyamai.
Valuták i Angol font 345500—346500, tzokol 2105-2123.
Szerda: A csirkefogó. Bérlet B. 6.
dinár 1255-1269, dollár 71145-71865, francia frank
Csütörtök: A nóta vége. Bérlet B. 7. premier.
3160—3190, holland forint 23495— 28695, lei 334-343,
Péntek: A nóta vége. Bérlet A 7.
iéva 515-921, Ura 2842 - 2852, márka 16890-17026,
Szombat: A nóta vége.- Bérletszünet.
osztrák schilling 100.28-100.76, dáa korona 1 7 7 2 0 Szombaton délután ifjúsági előadás: A botcsinálta
17976, svájci frank 13747- J3823, belga frank 3238—
doktor.
1262, norvég korona 14420-14570, svéd korona
Vasárnap: A nóta vége. Bérletszünet.
18910—19020, lengyel zloty 11685—11885.
Vasárnap délután: Dolly.
Devizák i Amsterdam 38695—28795, Belgrád 1 2 6 5 Jövő héten minden este: A nóta vége.
1269, Berlin 1699Q-17046, Bukarest 840—342, BrttsxSzínházjegyét a DÉLMAGYARORSZÁG jegyszel .3258—3268, Kopenhága 17870-17926, Ősid 14570—
14620, London 345500-346500, Milánó 2847—2859,
irodájában telefonon is megrendelheti. (TeleNewyork 71345-71563, Páris 3160—3174, Prága 2 1 1 5 fonszám 306.)
8123, Szófia 559—521, Stockholm 19110-19170, Varsó
11885-11935, Wien 100.48-100.82, Zürich 13747-13793.
ZMritki tóga**. Nyitási
Páris 22.9C, London
A csirkefogó.
2513.-, Newyork 519.25, Brüsszel 23.65, Milano
— Szenes Béla 4 felvonásos bohótatának
bemutató
20.75, Amsterdam 208.60, Berlin
123"/.,
Wien
előadása. —
0.0073.15, Szófia 17875, Prága 15.3750, Varsó 8 5 . - ,
* Harmónia hat bérleti hangversenyére jegyek Budapest
Í.0072J50. BnkarestS.4525, Belgrád 9.2125.
A csirkefogó Málnay Tibor, egy teljesen a Belvárosi Mozinál és a falragaszokon jelzeit
Zárlati
Páris 2 3 . - , London 2 5 1 3 . - , Newyork
tönkrement és fél évvel ezelőtt meghalt orvos- helyeken.
619.30, Brüsszel 23.65, Milano 20.75, Amsterdam
nak a vigéci pályára hcsuszott fia. Ez a
* A csirkefogó ma este másodszor. Szenes Bélá208.65, Berlin 123% Wien 00073.15, Szófia 179,
Málnay mint a mezőgazdisági gépalkatrészeket nak rendkívüli sikerű bohózata ma este másodszor Prága 15.43, Varsó 8 5 . - , Budapest 0J0072.70, Belkerül szinre a premier szereposztásában. A kiválóbbgrád 0.20, Bakarest 2,4750.
és háztartási c kkeket készitő világhírű Oedeon- nál
kiválóbb szerepeket Gonda, Herczeg, Feleki Klári,
» r m é n v t ű i a d * A keddi terménytőzsdén az iránygyárak rangban első viiéki képviselője lekerül Uti, Ladomerszky, Faludi játszák. Előreláthatólag ma
zat búzában és kölesben kissé lanyha volt, egyebekben
Alsómadarasra, ott meglátogatja Alberii Sándor este is szépszámú közönség fogja a helyzetkomiku- tartott
maradt. A forgalom igen csekély.
írót és részben a fatális véletlen, részben a mokkal telitett bohózat nagyszerű előadását végigHivatalos árfolyamok: Buza 7b-os tiazavidéki 37C0—
kacagni.
1725, felsőtíszai 3675—3700, fehérmegyei 3650 -8675.
szereplők gyarlósága folytán abba a helyzetbe
egyéb dunántuli és pestmegyei 3600—3625, 77-es tiszakerül, hogy kénytelen mint Alberti fogadni a
vidéki 3750-3775, felsőtiszai 3725-3750, fshérmegyd
budapesti V. kerületi leánygimnázium egy kül3700—3725, egyéb dunántuli és pestmegyei 3650—3675,
döttségének üdvözletét. A küldöttségben részt78-as tiBzavidéki 3775-3300, felsőtiszai 3710 -3775
fehérmegyei 3725—3710, egyéb dunántúli és pestmegye!
vesz a Qedeon-gyárak tulajdonosának a leánya
3675-3700, 79-es tiszavidéki 3800-3825, felsőtíszai
***********
is. A kis bakfis persze szemet vet a fiatal
3775 - 3 8 0 ), fehérmegyei 3750—8775, egyéb dunántuli
embere, akit a nagy iró nimbuszával övezetten
és pestmegyei 3700-3725, rozs 2500—2525, takarmány,
lát. A liatal ember viszont a Gedeon-vagyonra
árpa 2600-2800, sörárpa 3200-3600, zab 2500 -2600,
tengeri 2775 -2825, repce 6200-6300, köles 2150-2400,
vet szemet és továbbra is megtartva a most
korpa 1621-1650, lucerna, magyar 1925. évi 1950—
még kellemes Írói inkognitót, heves udvarlásba
2200, lóhere nagyarankamentes 2150-2350, lóhere
kezd. A fiatalok játékából komoly szerelem
nagyarankás 1800—20:0.
fejlődik, ame y a darab végén a házasság réirányzat. A hétfői kedvetlen hangulatot a keddi
Hatalmas kötet, sokszáz szövegmagyarázó illusztráció, a
kisebb lanyhaság követte. A papirok legnagyobb része
vébe jut.
műmellékleten mintegy 800 klasszikus festmény, szobor,
már nyitáskor alacsonyabb áifolyamon kerültek forgaműemlék, iparművészeti tárgy képe. Szines mOmeilékietek.
Ez a darab egészen tömör meséje. S d n p i lomba és a bécsi tőzsde gyenge irányzatának hatása
don, hiába, fontos a motiváció. S ez bizony
MEGRENDELHETŐ
alatt a kontremin eladásokat eszközölt é s vevők hiányában az árfolyamok fokozatosan lemorzsolódtak. A
többször jár agyaglábakon. Azt mondj« pélA DÉLMAGYARORSZÁQ
kontremin a kulisszpiac vezetőértékeiben és a Qanzdául a szerző, bogy Alberti félénk, félszeg é s
KIADÓHIVATALÁBAN
papirokban fejtett ki nagyobb tevékenységet és ezek
(DUGONICS TÉR 11. TELEFON 306.)
ügyetlen. Egyébkén! is gondosan előkészíti azt
2—3 százalékkal olcsóbbodtak. A bányapiacon 1—2
a je'enetet, amikor Alberti megfut a leánykülH i t e l k é p e s e g y é n e k aa eredeti Árban
százalékos az áresés. A bankok é s takarékok piaca
részletfizetésre ls megkapják.
döttség elöl, még sem vigyünk hajlandók elmeglehetős ellenállást tanúsított a lanyhasággal szemben és nyitáskor kissé barátságos volt a tendencia, de
hinni, hogy előfordulhasson ahhoz hasonló |eaz árnyereségek zárlatig nagvobbára elvesztek. A Ke**)
tenet, mint a m i n ő a z . amikor Málnay vállalja,
reskedelmi Bank 5, Magyar Namzeti Bank 5. Ingatlan» o g y 6 a z Alberii. E z csak színpadon
történbank 1.5, Egyesült Fővárosi 3 százalékkal, az EUÖ
hetik m e g s ezért n e m mnvészi. T ö b b h a s o n l ó
Magyar Biztosiló 25.000 koronával Javult, de ezen
áremelkedések ellenére is rendkivüli kedvetlenség muhibája van a m e s e s z ö r é z n e k , amit annyival i n tatkozott. A Délivasut erősen ellenállt az általánoa
kább sajnálunk, mert ez a bohózat komoly
* A nóta vége szenzációiról beszélnek mindenütt gyengeségnek. A fixkamatozásu papírok é s a ha<2méltánylásra tarthat számot, mert vannak benne
k Ö
az egész városban. Kolbay I dikó, Gábor Mara, FenyS - ö k l í n y h a n » i M s u t á n k '8sé megszilárdultak éa
zzines, hangulatos és fordulatos részek és mert ves
Sándor, Szenttványi, Herczegné, Rogoz, Bilicsi é s a hétfői nívón zártak. A pénztárjegyek 50 koronával
Sienesnek a színpadon is irodalmi ambíciói Csordás játszák csütörtökön . A nóta vége* premierjén visszaestek. A forgalom csak a megkontremlnált értékekben volt élénk, egyebekben csendes.
vannak, tegyük hozzá, joggal.
a vezetőszerepeltet. Rég nem előzőit meg Szegeden egy
Ferencvárosi sertéaváaár. Felhajtás 974, érkezett
bemutatóját oly nagy érdaklődés, mint a csüA könnyedség mellett, amellyel leküzdi a operett
301, eladva 200. Arak: Zsireertés, fiatal könnyű 1 8 törtökit.
nehézségeket, a rutin mellett, amellyel biitosan
20, nehéz 19.5-22. Zártvásári maradvány 95, érkezett
* Szombaton délntán Ifjúsági előadás: Kolbay
170, eladva 10. Arak mint fent.
hangol a színpad jn, mint egy jólismert zon- Ildikó
felléptével: Éva- A szombat délutánra hirdegorán, egyenetlenségeket tapasztalunk a z ala-tett ifjúsági előadás eredetileg , A botcsinálta doktor*
kok megrajzolásánál is. Eléggé sikerült jellem- volt, melynek az előadását azonban az egyik főszerajz a M á i n a y é , a Gedeon- lányé, pompásan replő hirtelen megbetegedése következtében jövő szombatra kellett elhalasztani. A szinház áldozatkész veze(Mirakulum) Romuald Joube a „Sándor Mátyás*
sikerűit megfesteni, igaz, ismerős színekkel,
tősége azonban kárpótlásul olyan nagyszerű darabot
• címszereplőjével csütörtöktől a
Belvárosiban
Koch szappangyárost, de már teljesen eredeti tűzött
a szombat délutáni ifjúsági előadásul, melynek
Kozma Karolának, a magyar nyelv és test- első két előadását zsúfolt nézőtér előtt játszották végig.
gyakorlás tanárnőjének rajza. Alberti i;ó alakja Lehár Ferenc Evd-ja örökértékü operett, melynek nemcsodálatos muzsikája, hanem kedves és romanRészen valószínűtlen. Elhisszük, hogy a szer- csak
tikus témája is elüt a mai átlagoperettek sablonjától.
zőnek nem volt hozzá modellje, ha ped g volt,
A szinház vezetősége tehát ezúton értesiti az érdekelt
használtak,
óitaául ai áo sosoai l jlnl láú lr I650.ooo-töl
u u i b u n , jj u
K A J . U U U ' l U l irészletfizetésre. Szalag,
teljesen eltorzította. Mindaz, ami Alberii körül tantestületeket és intézeteket, hogy az előnyös műsor- ujak,
carbonok.
> T
Telefon 3 - 6 3
Mhi88
történik, triviálisan bohózati, tehát legkevésbé változás dacára sem emeli fel az ifjúsági előadások Javítás I II Rl t í US Uí ir Fi HD V
M 1 . # Széchenyi-tér 8. szám
olcsó helyárait
aem művészt.

| T MEGJELENIK
a Művészeti Lexikon

I
1i
I

1

A darab határozottan mulatságos s bár ittott ráhibáz, magasan fölötte áll az utóbbi évekből ismert helyzetkamikumos bohózatoknak.
Szellemes 1?, de mindg elsőrendűen irodalmi
bingu s mintha tendenciák kihámozására is irányulna, amikor megbékíti egymással a papucskormány alatt nyögött írót és a ztarnokoskodó asszonyt, akik előtt a tapasztaltak ulán
öregkorukban is egy jobb jövő igéretét csillogtatja meg s amikor a konvencionális frázisoktól elkábult leány és a hozományvadászafra indult férfi előtt rövid szenvedés utál
feltárja a tiszta és mély szerelem |öyöjét. Előadás közben többször volt az a benyomásunk,
mintha Szenes Béla tehetsége Moliíré-hatásokon izmosodott volna. Az u'olsó jelenetek alatt ez a
feltevésünk meggyöződiisé erősödött. A társulat
készült, de nem minden részletében kiforrott előadásban mutatta be az érdemes darabot. Alberti
alakját a kitűnő érzékű éa tehe séges Herczeg
sem tudta elfogadhatóbbá tenni, mint a szerző.
Uti Qíza elejétől végig finoman és találóan játszott* s zsarnok asszonyt. Felekt Klári kedves bakfis
volt. Gonda József gondoskodott néhány hann acca. i

FARKASOK CSODÁJA

HÖLGYEK FIQYELMÉBE !

I Aki a pofonokat kapja I

a Lon Chaney I
főszereplésével hétfőtől a Belvárosiban.
f

I

FARKASOK CSODÁJA

(Mirakulum) Romuald joube a „Sándor Mátyás*
címszereplőjével csütörtöktől a
Belvárosiban

ll

1 2 fa S a h keményfa politúros és festettháló, valaD U f O r mint konyhaberendezések kedvező fizetési feltételek mellett kaphatók. Asztalosoknak I népekkel mindennemű famegmunkálást vállalunk. ROZSA
TESTVÉREK a s z t a l o t o k Pacsirta ucca 6. szám.
Asztalostanoncok fizetéssel felvétetnek.

Ebédlő, szalongarnitura,
selyem és plüss függönyök, ottomán, hálószoba, antik bútorok, nagy álló
tükör valódi perzsaszőnyegek, egy hibás slambuíi BZŐnvee nagyon olcsón, maganyos ágyak é s szekrények,
íróasztalok, könyvszekrényét *tb. stb.
Mhi79
BIZOMÁNYI ÜZLET Szentháromság u c c a 2.

Olcsó árusitás!

G0TTSCHALL JÁNOS
megnagyobbított H Ö L O Y F O D R A S Z A T I

SZALONJA

| MAMIKUtTj
| H»lgyto«lrás«at[

i

|

Hajfestészet

J

K o z m e t i k a

elkülönített fülkékben. Postiche (hajmunka) műhely
Bubifrúurák párisi és bécsi mintára. Elsőrendű munka éa elónvOa
árak. Előfizetőknek (abonoma) nagy árkedvezmény.
891

K o r d a S á n d o r é s n e j e ugy a
maga, valamint gyermekei: J e n ő , I m r e
és L a c i nevében tud ifja, bogy forrón
szeretett kis leányuk, ilesve testvérkéjük

IRÉNKE
elhunyt.
Temetése f. hó 21-én d. u. 3 órakor
lesz az ú r . temető cintermíbő.

8

DELMAQYARORSZAQ

Rádió

APRÓHIRDETÉSEK

ROVATVEZETŐI SZÖLLŐS KÁROLT.

A nagyobb leadóállomások
mai műsora.
Október 21, szerda.
(A városnév ntáni szám i hullámhossz.)
Bécs 530. Délután 4.10 órakor; Hangverseny. Este 8
órakor: Strauss János, mint tánczeneszerző. 10 órakor: Víg esti zene.
Berlin 505 és 576. Délután 4 órakor: Lessing: . A
bölcs Náthán". Este 8.30 órakor: Hangverseny.
Breslau 418. Délután 12.30 órakor: Hani
5.05 órakor: Koncert az ifjúságnak. Este 8.30 órakor:
.Du liebes Wien*, A varieté diva, operett, zenéje
Stolztól.
Dortmund 283. Este 8 órakor: Perzsa-est. 9.30 órakor: Német népdalok.
Elberftld 259. Este 8 órától: A dortmundi műsor.
Frankfurt 470. Délután 4.30 órakor: Hangverseny.
Este 6.30 órakor: Halévy: .Zsidónő', opera 5 felv.
Königsbetg 463. Este 8.10 órakor: Fnvós zenekar.
10 órakor: Tánczene.
Lipcse 454. Este 8.15 órakor: Dosztojevszky-est. 10
érakor: Rádiószínpad.
München 485. Délután 4.15 órakor: Offenbach: .Martin, a hegedűs", operett 1 felv. Este 6.80 órakor: Gitár-hangverseny. 8.15 órakor: Hangverseny.
Münster 410. Délután 1.15 órakor: Hangverseny.
Este 8 órakor: Perzsa-est. 9.40 órakor: Kamarazene.
Brünn 1800. Este 7 órakor: Csajkovszki est Áriák
ás dalok. Este 8 órakor: Vig est. Duett, sanzonok, dalok.
Pdris 1710. Este 9.30—11 óráig: Hangverseny.
Prága 850. Este 8 órakor: Hangverseny.
Zürich 315. Este 8.30 órakor: Duett-est
Felelős szerkesztő: FRANK JÓZSEF.
Nyomatott a Idacótolajdonos Délmagyarország Hírlapé t Nyomdavállalat Rt könyvnyomdájában. Szeged.

RADIO

"SS"

készülékek, alkatrészek
antenna, szerelés I

Villamossági cikkek,
szerelések, izzók legolcsóbban
S Z Ö U Ő S

xSefon?Ím":

Agilis, ió megjelenésű

úriember felek látogatására SS felvétetik.
Cim a kiadóhivatalban.

eos

Nem fuj a szél

<• nem tön be a hideg lakásába, ha ajtóit és ablakait légzárón
»attáia B U B I N kárpitot Biialla tér éa Szentháromság u. tarok.
•IndaiMMO kárpitosmunka éa vaabutorak részletfizetésre la.
Alapítva 1876.
42$
Telefonhlvó 14-22.

Gyakornok
felvétetik helybeli nagykereskedő cég irodájában. Csakis olyan ajánlkozók jöhetnek figyelembe, akik a német nyelvet tökéletesen bírták. Ajánlatok „68" jeligére a kiadóba, ,ts

F O D O R - V E N D É G L Ő Mars tér 16. szT
Házias magyar konyha. Els6r«ndfl fajborok éa
á l l a n d ó a n f r i s s e n csapolt Dréber-sfir. Figyelmes klszolgátasl Olcsó árakl
M
A b o n e n t e k

1925 október 21.

bármikor eUogadlalnak I

„Teufelskerl". „68", „Belvárosi lakás 527", „Lehetőleg délelőtt", „Belvárosi
lakás" jeligére levél van a
kiadóban.

Lakás
Bútorozott szobát ha kiadni akar, legbiztosabban
ér célt, ha ebben a rovatban hirdeti 13 szóig 6000
korona.
Qarszonlakás, fiatal házasis alkalmas, kiadó,
Isikóla ucca 32.
p ilárnak

Kiadó lakás november l-re
kényelmes, nagy szoba,
konyha, speiz Somogyitelepen. közvetlen a vftros
mellett. Érdeklődni Felsőtiszapart to. sz., házmesternél.
Laklat bérelhet, kiadhat
vagy cserélhet apróhirdetés
utján, l o szóig 6ooo kor.

Eilltis
Sehol Siepeden, csak

a Kis Tiszában
Dugonics tér 2. szám

|"7_ _
K 4 fogásos
I I O O O étlapszerinti
ebéd salátával fl»

ISooo

IUOOO

rendű menti
étlapszerinti vacsora

S z á n t ó Lajosnál

Ret. palota, gözfürdóvel szemben.

Orvosi müszerszekrény eladó. Pallavicini ucca 5, I.
em. 1. sz. ajtó.
2

Részletfizetésre

szállítok kárpitosmunkákat

BALOG SÁNDOR5

Kossuth Lajos sugárut 6.
Telefon 965.

Hálóaaobál, ebédlőt vagy
egyéb bútort vehet kéz
alatt jutányosán apróhirdetés utján, l o szóig 6ooo
korona.
Üzleti pultot keresek megvételre. Ajánlatokat „Pult"
jeligére.
Vennék
használt

összecsukható,
jókarban lévő

gyermekszéket
Telefon regpel 9-ig 207.

Nóituha varrodában tanulóleányok levétetnek. Polgár u. 16, Pauncz Margit
Rendes főző mindenest keresek. Kazinczy ucca 6,
II. em, 8.

Oktatás
Nevelőnő!,
házitanitót
biziosan talál, ha felad
apróhirdetést l o szóig4!
korona.
Uri leány, zeneiskolai növeudék, csakis keresztyén
uri családnál több gyerek
hegedű tanítását vállalja
bútorozott szobáért. Választ kérek „Anna" jeligére hétfőig a kiadóba. 2'

Üzlethelység

L e v e l e z é s t is folytathat
apróhirdetések utján, tisztességes szándékkal. — 10
szóig 6ooo korona.

Pénz
K ö l c s ö n t kaphat és kínálhat apróhirdetés utján, l o
szóig 6ooo korona.

Elad&s
Gyermeké s munkáscipök
minden színben és nagyságban a
legjobb minőségben 793

özv. flohn Mór- éetpt-

g á z s z e r e l ő , T a v a s z U. f . Levelezőlap hívásra házhoz is megyek tok
ttébeu

Sít ib«i ji in, Bérbái.

teljes lakásberendezések
.síkban S p j ü e r
S á

Figyelem!

megvehető Szántó

Lajos

edényü7letében, Ref. palota, gözfürdóvel szemben.
ühfl
SaalmaforgAcs kapható.

Mlalok

rakását, Javitáaát, jutányoa
áron. KOVÁCS, Szentháromság ucca 49. loe

MÁTÉ

Sehol olcsóbban

legol-

n d Q r

Varrógép é s kerékpár,
angol és német áruk,
motorkerékpár,
J gummik és szerelékek
részletfizetésre is.
Nagy javitómfihelyl
SZÁNTÓ SÁNDOR c é p r a k t á r a
Kiss Dávid palota, Kiss u. 404

Intérienr butorraktárában
Tábor ucca 3. *B3

Az Ailí lepaijotli
titlaOveg raktára§

Körösi Géza űvi
lata Mérey u.

306

vállaTel. 9-57.

Délmagyaror.

kiadóhivatal,
telefonszáma

Miszlay Testvérek divatszücsök

S z e g e d ,
I s k o l a
u c c a
S.
rtbundák l,eCO.OCO K-tól, Szilszkin bunda 4^00.000 K-tól.
dennemü szórmeárukban dúsan felszerelt raktár Szegeden
még nem létező olcsó árakon.
197

r

nagy modern lakás

á t a d ó . Érdeklődök tudassák cimüket S.
M. jeligére a kiadóba.

Modern stytusu

fehér

és

m

színes

BUDWEISI
CSERÉPKÁLYHÁK
É S TAKARÉKTÜZHELYCSEMPÉK

Vadászok!
Mindenest,
szakácsnőt
vagy szobalányt a leg- Kerékpárosok
könnyebben kap, ha felad

egy apróhirdetést l o szóig
4ooo korona.

Müipari bútorok

Különfélék

Visszamaradt géprészek, uj varrógép, fúrógép, sutu stb. félárban

Állást kaphat apróhirdetés
utján. — l o szóig 4ooo
korona.

választékban s minden színben
Szánté lózser zománcedény áruházé ban, a hatósági huscsarnok mellett.
485

A Belváros legjobb helyén minden conforttal
ellátott

Vétel

Munka, állás

ievalezés

elvállal B a k a c s I A n t a l épület- és mUlakatos és

üveg, porcellán és öntött edények,
konyhaszerek, háztartási gépek,
hu sorlók olcsó áron kaphatók

3000 Kreggeli kávé

A b o n e n t e k
Arkedm é n v h e n I Rendes adagolás, Igazi Ízletes h A m l k o t a t .

Kiadó üzlethelyiség 3 szobás komplett lakással, műhelynek is alkalmas. Vásárhelyi sugárut 2. alatt.
Értekezni délután kettőkor,
Hl

Gázkályhák, gázsparheltek, gázfürdökályhák j a V Í t á 8 á t I íeg^Ifiányosabban

I r.zománcedények

Társat talál, ha apróhirdetésben keres, l o szóig
6ooo korona.

Üzletelad Aa legegyszerűbben apróhirdetés utján bonyolítható le. — lo szóig
6ooo korona.

Kárász ucca 1. sz. (Kék Csillag melleit)

Használt ruháit legjobban
értékesiti apróhirdetés utján. 10 szóig 6000 korona.

ZONÜNCEDÉNTEK
Dr. Iritz Samu főzőedények,
konyhagépek remek

fogorvos rendel Kálvária u.
14. sz. Le8zállitctt árak. g28

KOSZTA

fegyver, gép, motor
és kerékpárjavitó műhelye
Tisza Lajos körút 38, sz.,
László-bazár alatt. » »
Mindennemű e szakmába
vágó javitásokat jntányos
ánban pontosan eszközlök:

BÚTOR „sií

tésü, festett és keményfa,
elsőrendű kivitelben a legelőnyösebben beszerezhető
SINGER bútorasztalosnál
Rákóczi tér, nj adópalota, tti

kaphatók

LANDESBERG

Ház, emeletes

a Belváros legforgalmasabb utcáján, gyönyörű, minden
célra alkalmas üzlethelyiségekkel, 4 szobás parkettes
lakással, sok raktárhelyiséggel, az egész azonnal birtokba v e h e t ő , p o t o m 3 o o millióért elkAltSzAa miatt afir-

gősen eladó. Csakis tökeerős, komoly felekkel tárgyalok.

8

országons ingatlanirodája UJ tér 4. szán. Telefon 702.

Ha vakitóan fehér ruhát akar,
hasznilja az újkor legjobb mosószerét

a „Wesilla"
őnműkődő mosószert!!

W é a l l l a mosószer kiméli a ruhát, fölöslegessé teszi a kefével
való dörzsölést, egyszerű főzéssel a ruba legszebb és legtartósabb fehérítése érhető el.

Teljesen ártalmatlan!

Garantált klórmentes 1

A legkényesebb ruhákra alkalmazható I
Meglepő eredmény!
Nincs iöbbé dörzsölés I
Megtakarít munkát, időt, szappant, szódál I
Oyártja: Magdalin Vegyiművek Budapest III., Tavasz a. 5.
Telefon 104-5&
B130
Mindenütt k a p h a t ó !

Nagy tóvárosi gyarmatáru importcég kávéházaknál, vendéglőknél,
csemege- éa lüszerkereskedőknél bevezetett

agilis hellliképviselőío keres.
Ajánlatokat „A B. 50" jelige alatt BLOCKNER J . hirdetőjébe,
Budapest, IV., Semmelweis ucca 4 kérünk.
B>x

BÚTOR
SINGER

nagyáruház dúsan felszerelt választékos raktár. Műbutorokban, Slavonia tömörfa szobákban, hajlított székekben
SCHAFFER TESTVÉREK

SZEQEDf,eketisas-U»
.

tüzelő- és épitési anyag kereskedés

i

Szeged, Boldogasszony sugárut 35 is Bécsi kőrút 1. Telefon 157. !

bükktiixifát,
puha és I
• keményfaszelezést, ^ S i ' l i í S f kocka-!
I szenet, [ ^ ' " n o m szemcséjű k O V á C S S Z C H C t , romániai |
t-a^At-io f a c T P t l P t
IClUlld lda^CliCl
kedvező fizetési feltételek!

csomagolva, vasslitra és szabadon, ipari célra. #
^ Visronteladóknak legelőnyösebb árak és f
sss M i n d e n t é t e l h á x h o * f u v a r o z v a 1 |

Dobó Sándor Gépműhely és Mechanikai Vállaláta K W - f ó

SirnSSTS

Autójavitások soron kivölü

