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A szent kardok.
A izent kardok, amelyekre gondolunk, valamelyik világhírű hindu époszban szerepelnek.
Elhullanak a hösök, akik forgatták őket, a
csatatér elnéptelenedik, még a halottfoiztogató
zsebrákok is eltakarodnak, de a szent kardok
még akkor l i csattognak és akkor is szabdalnak vilimi láthatatlan ellenséget, mikor már
senkise forgatja őket.
A magyar tőrténelemnik két ilyen szent
kardja van. Azaz hogy több ii van, de kettő
közülök olyan, amely mindenki szemeláttára
csattog tlő Ott a szegény kis migyar föld,
efölött az ezer esitendői temető fölött, amely
borítva van halottakkal. A párhuzam ciak ott
nem tökéletes, hogy itt soha sincs a szintér
olyanok nőikül, akik a halottakból élnek, — de
hát ezen nincs mit res'elnűnk. Kincskeresők
ciak ott találhatók, ahol kincsek vannak.
A két szent kard, amely az indiai mélyértelmű legendára emlékeztet bennünket, Széchenyi és Kossuth, a magy r Isfen lelkének örök
életű ötvözetei, akik halálukban lettek halhatatlanokká és túlélnek minden magyar változást.
Itt volt tűzvész, itt volt vizár, itt volt égszakadás és földindulás, amely romba döntött egy
soha többet visszi nem tétő világot: de se
Kossuth, se Széchenyi nem kerültek a romok
alá, sőt mindakettő szimbólumképpen emelkedett a romok fölé. A forradalom Koisutb
képét himezte a maga lobogójára és az ellenforradalom Széchenyi nevével szignálta a maga
ólmos buzogányait és cséphadaréit. Kossuth
szellemének mindenesetre több köze volt a
Habsburgoktól
megszabadító forradalomhoz,
mint Széchenyinek az atrocitásokban tevékenykedő kurzushoz, — de igazság szerint egyket
se lett volna szabad belekeverni a mi megátkozott korútk véres és sáros küzdelmeibe.
Éppen ez a fá'uma ennek az egy Isten lelkéből ötvözött két kardnak, hogy nem azt a
hivatást töltik be, amelyre adattak a gondviselés által, hanem a napi politika vette őket
a maga szolgálatába. A démonok egész gyűrűje vesz bennünket körül, mint az Ezeregyéjszaka meséiben a dzsinek serege a jámbor
hivőket s a mi két sient kardunknak ezeken
kellene suhogntok, magasan az emberek feje
fölött. A két kard azonban az emberek kezében
van és egymáson csattog és egymást csorbiija
és félős, hogy végre szilánkokra fog hullani,
vagy ha megmarad is, nem Isten-kardja gyanánt fog az utédokra szállni, hanem sorszámot
viseld, leltározott muzeumi relikvia gyanánt.
Annak, amit mondunk, szomorú igazolása
az a Széchenyi-kultusz is. amely a kurzus éveiben fölébe kerekedett a Kossuth kultuszmk és
moit az akadémia-alapitónak szentelt hálaünnepben kulminált. Maga az ünnep, bár
hiányzott belőle a lelkeket átfogó er& külsőségeiben elég impozáns volt, de nem azt a
célt siolgálta, amit szolgálnia kellett volna.
A stílusosan méltóságos és hűvös akadémiai
ünnepből elő kelleti volna lépnie annak a
Széchenyinek, akiről azért neveztek el egy kor•zakot a magyar történelemben, mert ö volt a
végzet kezében az első csákányüfés a megköveiede't, régi rendi Magyarországon. Meg kellett volna elevenednie annak a Széchenyinek,
aki mint Keresztelő Szent János járt Kosiulh
elölt a rámutatott arra, hogy 1825. nélkül nem
lelt volna 1848. Soha ilyen alkalom még nem
kínálkozott
annak a bizonyítására,
hogy
Széchenyi és Kosiuth nem poláris ellentétben
ragyognak a migyar firmamentumon, hanem
egy középpont körül keringő ikercsilla&ok,
amelyek kozmikus törvények szerint elválaszthatatlanul összetartoznak.
Ehelyett most is a pártpolitika Széchenyiét
koszorúzták meg, aki kárhoztatta Kossuth szabadságharcát. A sub specie aeternitatis nézett
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Széchenyi helyet', akin az örökkévalóság fénye
ragyof, egy tecdenc ózasan megvilágított Széchenyit lobogózlak föl a kurzus zásziócskáival.
Ünnepelték a hidépitő Széchenyit, de hallgattak
arról a Széchenyiről, aki a tidvámmal a nemesség adómentességét akarta mettörni. Hálál
adtak az Akadémia-alapitó Széchenyinek, de
n indjárt odaállították a szoborlalapzatra mellékalaknak Hiller litvánt, aki a numeius cliusutszil Széchenyi eizmé t fejlesztette tovább. Tiiztelegtek a reformátor előtt, de aláhúzták, hogy
fontolva haladó reformátor volt, ami nagyon
lényeges enyhítő körülményül szolgál. Tömjént
égettek előtte anélkül, hogy megmutatták volna,
ami illeni és halhatatlan volt benne, idéz'ék
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anélkül, hogy olvasták volna és esküt tettek
rá, tudván tudva azt, hogy nincs egyetlen
tanítás», amelyet megfogadtunk volna.
Az töitént, ami a Petőfi-centenáriumon,
amikor csináltunk egy rendkivül jámbor, legitimista és fajvédő ókonzervatív Petőfit. Most
egy reakc'ós ellenforradalmár Széchenyit csináltunk, aki ha leszállhatna érc alapzatáról, bizo*
nyosan az lenne az első dolga, hogy a bronzKosiuthot lelökje a maga dicsőségéből. De hát
nem érdemes leszállni, mert Kossuthnak még
nincs szobra az ország fővárosában s ugy látszik, hamarosan nem is lesz. Széchenyi csak
fönt a magyar mennyégbsn nyújthat kezet Kossuthnak keserű mosollyal: — Hát érdemes volt?

Valamennyi p á r t elfogadhatatlannak t a r t j a
Painlevé eredeti pénzügyi javaslatait.
Nem kerülnek ma a kamara elé a javaslatok.
(Budcyestt tudósítónk tele fon jelentése)
Párisból jelenük: A Painlevi kormány pénzügyi
javaslatainak a kamara ma délutáni ülésére tervezett tárgyalását elhalasztották, mert bár a pénzügyi bizottság állalárossfgban már elfogadta a javaslatoka', azon annyi médositást eszközölt,
hegy ezeknek a megaiüvegezésével ma dé'ufánig nem sikerült elkészülni
Valamennyi párt elfogadhatatlannak
tartja ax eredelt tervezetet, mert életbeléptetése
esetin
az Infláció veszedelmét hozná magával, amit mindenesetre kerülni akarnak.
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A „ m a g y a r kérdés 11
a kisántánt legközelebbi konferenciáján.
Prága,
november 9. Beavatott forrásból 1
származó értesülés szerint a kisántánt legközelebbi konferenciája, amely a hó végén lesz
Prágában, a következő pontokat tűzte ki tárgysorozatára:
1. A kisántánt külügyminisztereinek egységes állásfoglalása Locarno ügyében. 2. Eszme-

csere Oroszországról, amelynek elismerésére a
prágai és a belgrádi kormány ezúttal végérvényesen elszánta magát. 3. Amaz együttes eljárások megbeszélése, melyeket a kisántánt
államai az u ódállamok tartozásai ügyében a
hitelező nyugati hatalmakkal szemben tanusitani fognak. 4. A magyar kérdés mai stádiuma.

S z e r d á n m á r a nemzetgyűlés elé k e r ü l
a valorizációs javaslat.
Nincs szó a hadikölcsönök valorizációjáról. — Mit tartalmaz a javaslat?
(Budapesti tudósttónk telefonJelentése.) Bnd János pénzügyminiszter szerdán a nemzetgyűlés elé terjeszti a valorizációról
szóló törvényjavaslatot,
amelyet a parlamenti beterjesztés
előtt még kedden az egységes párt rendkívüli értekezletén is letárgyal. A valorizációról szóló
törvényjavaslat két főrészből áll.
Az első rész meghatározza a valorizáció lényegét általában. Részletes rendelkezéseket tartalmaz arra nézve, hogy milyen tekintetben nincs helye a valorizációnak. A másik rész a magánJogi, családi és Jogi vonatkozása kö\etelések valorizációját
tartalmazza.
A javaslat szellemén átvonul a kormánynak az a törekvése, hogy meg kivánja védeni a
Kisegzisztenciákat, egyben gondoskodni kíván arról is, hogy a valorizáció a hitelezők romlását
se idézze elő. Fontos rendelkezéseket tartalmaz a javaslat a magánalkilmazolfak nyugdijára
vonatkozóan is. A kormány e tekintetben abból indult ki, hogy a tőkeerős vállalatok mai, sokszor nevetségesen csekély nyugdijait
ugy értékeljék fel, hogy azok a nyugdíjazott
megélhetését
biztosítsák.
A kormány su'yt helyez arra, hogy ugy az élet, mint a járadékbiztosításnál az
aranyban
teljesíteti díjfizetések
bizonyt
uu.iyaddt kapják az érdekeltek.
A tervezet általában az összes Járadékok valorizációjáról tartalmaz
rendelkezéseket.
A hadikölcsönök valorizációjáról nincs szó a Javaslatban.
Ha a hadikö.'csönOk va orizációja valamely formában mégis szóbakerülne, ugy akkor is
— mint azt a Délmagyar ország megirla —- csak az Összjegyzisi
hadikölcsönök némi valorizációja
kerülhetne szóba.

Átcsoportosulnak a z ellenzéki pártok.
Fölbomlik a demokratikus blokk. — A szociáldemokrata párt kiilön halad.
— Szilágyi és Rassay megkezdte tárgyalásait. — Szerdán lesz a demokratikus blokk döntő értekezlete.
(Budapesti
tudósítónk
telefonJelentése.) Az
ellenzéki pártok á'cioporlosulására vonatkozó
tárgyalások íbs teljes erővel megindullak. Ma
már bejejezeit
ténynek tekinthető, hogy a demokratikus blokk mai formájában
nem tariható fenn.
Ezt bizonyítják azok a tárgyalások, amelyek
ma indultak meg és amelyekbe ma már Szi-

lágyi Lajos is bekapcsolódott. Értesüléseink szerint Szilágyi Lajos elsősorban
Vázsonyi
Vilmossal tanácskozott és arra a
megállapodásra
jatotl, hogy Szilágyi megbízást kapott
a demokratikus
blokkon kívül álló pártokkal való
tárgyalásokra Is. A Vázsonyival folytatott megbeszélések utín Szilágyi Rassay
Károlyt kereste fel. Rassoy kijelentette, hogy csak a blokk
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/eloszlatásának
kimondása
alán hajlandó
a
risztetekre vonatkozóan tárgyalni, mert ő csak
polgárt alapon való megegyezést tud elképzelni.
Eiufáti Szilágyi Lajos Peldl Qyulát kereste
fel, akivel sikerült azokra a pontokra nézve
megállapodnia, amelyek a szociáldemokrata pírt
és a po'gári ellenzék közti szorosabb szövetség
kikapciolásával a taktikai köiösség IehelCs'gét
alkalmasak Iőfrehozni.

1925 november 10.

szocláldemokratapárt egyelőre távolból nézi
az eseményeket is a leghelyesebbnek azt tart)a,
ha a pártoktól teljesen külön haladva legföljebb
ad hoc taktikai közösséget tartana fenn a politikai ellenzéki plrtokkal.
Ezek a tárgyalások egyelőre informatív jellegnek és döntés keddin les?, amikor i i a
demokratikus blokk ülést tart és hivatalosan is
fog foglalkozni a kérdések megoldásával.

A b a j o r monarkisták a k o r m á n y intő s z a v á r a
lemondtak puccstervükről.
A bajor kormány fegyveres ellenállást fejtett volna ki a puccsisták
(Budapesti tudósítónk telejonjelentése.) Béciböl jelentik: Néhány nap út a ismét nyugtalanító birek érkeznek Bajorországból, amelyek a
küszöbön álló
noaarkista
puccskísérletről
számolnak be.
A Frankfurter Zeitung a legkomolyabb formában közli, hogy a bijor monarkisták a
királyt Iránra akarják emelni Raprechi, volt bajor trónörököst. A lap azt irja, hogy Soden,
a kabinetiroda volt főnök« és Mtehr táborjok,
a bajor lovasság volt főparancsnoka, a monarchislák két elismert veztre az illetékes bajor halótágoknál látogatásokai tettek és kér-

ellen.

dést intéztek hozzájuk, hogy milyen következményei volnának, ha Ruprecht az ö segítségükkel magához rigadná a hatalmat.
A bajor kormány azt válaszolta a monarkista vezetőknek, bogy bár a kormány erősen
monarchistairzelmü,
mégis kötelessége az állami rendet is az állam alkotmányát
megvédeni s ezért minden puccskísérlettel
szemben
fegyveres erővel lipne fel.
A bajor trónörökös két leghívebb embue
ezen válasz kö»e keztábea előre'álhatólag beszünteti az államcsíny elkövetésére tervezeti
mozgalmat.

Nem kap segélyt a munkában megbetegedett kőmives.
Egy példa a mai munkásbiztositó pénztárból.
Nem ismeretlen az egész nyilvánosság előtt az
az immár hatodik esztendeje tarló nagy harc,
amely arra irányul, hogy végre állítsák, illetve
adják vissza a munkásbiztositó pénztár
autonómtáját, mivel csak igy kerülhető el az a sok
visszásság és hiba, ami a legutolsó években a
betegkezelés és betegsegélyezés kapcsán felmerült.
Nem egyszer hangoztatták már illetékes körök,
hogv csak az autonómia visszaadásával biztositható az a szociális működés, amelyet a munkásbiztositó pénztárak az összeomlás előtti években
eredményesen kifejtettek. A munkások é3 munkaadók egyöntetűen kérik, óhajtják és követelik az
autonómia visszaállítását, igy tehát egyik érdekeltnek sem kell a mai állapot. Illetékes helyen pedig
ezzel mitsem törődnek, — az autonómiát nem
állítják helyre.
Az alábbi sorokban ismét egy kiemelt visszás
és szomorú esetet bocsájtunk a nyilvánosság elé
minden kommentár nélkül, amelyből mindenki levonhatja azt a konklúziót, hogy helyes-e, a munkások és munkaadók érdekében való-e a mai
helyzet. Az alábbi sorok azt igazolják, hogy mindössze négynapos késedelem miatt elesik a dolgozó
és a munka közben megbetegedett munkás attól
a néhány kenyérmorzsától, amit a pénztár juttat
néha a munkásoknak.
Lovas Ferenc kőmives a mai nyomasztó munkanélküliségben végre munkát talált Ábrahám
Ferencnél és a zárdaépitkezésnél dolgozott három hétig. Ezt megelőzően Ltgeti Bila építész
kötelékében dolgozott és mind a két helyen rendesen levonták béréből a pénztári illetéket és befizették arra az esetre, ha netalán megbetegedne,
vagy baleset érné Lovas Ferencet, ne maradjon
minden fillér nélkül. Három hét után azután
kénytelen volt otthagyni a munkát, mert súlyos
fájdalmat érzett mellében. Október 6 án jelentkezett is dr. Kertész Bíla pénztári orvosnál, aki
egy hétig állandóan kezelte.
Október 13-án azután bement a pénztárba és
jelentkezett a segélyérl. Erre azután azt válaszol-

ták, hogy segélyt nem kap, segélyre nem jogosult, sót még az ingyenes gyógykezelésre sem és
pedig azért, mert nem tudja igazolni, hogy félévre visszamenően tagja volt a pénztárnak, valamint azért sem, mert október 3 án lépett ki a
munkából és csak 6-án jelentkezett az orvosnál,
tehát négy napi késeáelem áll fönt.
Lovas Ferenc erre hiába mondta és magyarázta,
hogy hogyan áll a dolog. 3 án már olyan nagy
fájdalmakat érzett, hogy abba kellett hagynia a
munkát ez szombaton történt, 4 ike vasárnapra
esett, ekkor nem lehetett jelentkeani. A következő
napon némi javulást érzett, azt gondolta, hátha
elmúlik a baj és ismét munkába állhat. 6-án
azonban ismét rosszabbodott állapota, erre azután
í llment az orvoshoz. Hiába magyarázta Lovas
Ferenc ezeket a dolgokat, a pénztár nem fogadta
el, elutaaitották, segélyt nem kapott, sőt még azt
is mondták, hogy orvosi kezelésre sem jogosult.
A kőmives minden érvelése és a belátásra, a
méltányosságra utaló kérése hiábavalónak bizonyult ; elment a kormánybiztoshoz, dr. Pálfy Józsefhez. Jegyzökönyvet vettek fel, hogy kinél és
hol, mikor és meddig dolgozott. A kormánybiztos
intervenciójára ezután a pénztárban visszaadták
beteglapját, hogy továbbra Is mehessen orvoshoz,
— de a minden krajcár nélkül álló, a munkában
megbetegedett ember egyetlen fillér segélyt sem
kapott. A vizsgálatot megindították ügyében.
Lovas Ferenc esete ezzel még nem ért véget,
hanem mikor a pénztárban kérte, hogy nézzenek
utána a könyvekben, hogy mikor dolgozott, hiszen
azéri vannak a hivatalban a tisztviselők, durván,
gorombán „ f o g j a be a szájátu szólással torkolták le.
Remélni próbáljuk, hogy a pénztár és a kormánybiztos megtalálják a módot arra, hogy kikorrigálják ezt a kirívó esetet. A pénztárak azonban valóban és igazán csak akkor tudják majd
szolgálni a szociális célt, ha visszaállítják
az
autonomlát.

Viharos gyűlésen megalakult
szegedi iparosok temetkezési egylete.
.

Megválasztották az elnökséget.

A szegedi ipartestületben hosszabb huzavona és izgalmak után hétfőn délután tartották
meg az iparos-temetkezési egyesület alakuló
ülését. Az ülésen nagyszámmal jelentek meg
az iparosok éa a gyü'és nem volt minden
izgalomtól mentes, mivel olyan jelenségek is
adódtak, amelyekből az iparosság többsége azt
következtette, hogy az egyesület nem egészen
az iparosság kívánságai és óhajai szellemében
fog működni. A cipésziparosság, amely ugyanis
legutóbb kezdeményezője volt ennek a mozgalomnak, azt látta, hogy olyan embert akarnak
az egyesület vezetőségébe ültetni, amely nem
bírja a szakosztály bizalmát. Ezenkívül azt is
kifogásolták, hogy az iparosság egy részét
nem is szólitották föl arra, hogy jelentkezzen
az egye8ülelb;.
Körmendy Mátyás elnök nyitotta meg az
ülést. Vázolta, hogy a temetkezési egyesület

megalaki'ásának eszméje már három évvel
ezelőtt fölmerüli, de ekkor a pénz állandó változása miatt nem lehetett megalakítani. Kijelenti, hogy most már nem kell tartant attól,
begy bel l"z a pénizel és igy most időszerű
a megalakulás. Az ipartestületi elöljáróság már
el is Készítette az alapszabálylervezetet, valamint kandidált már e'nökséget is. Itt most védelmébe veszi Metzger
Pétert, aki ellen kifogások merültek föl, különösen a cipészek
részéről.
Marosán Milán az e'ső fölszólaló. Kijelenti,
hogy a cipészek kezdeményezték ezt az egyesületet, amely szociális célokat van hivatva szolgálni. Megnyugvással vették azufán tudomásul
azt, hogy az ügyet magáévá (ette a testület
vezeiősége is. Az elnökség azonban nem honorálta a cipészek kívánságát és éppen olyan
embert kandidált az Igazgatói állásra, aki nem

birja a szakosztály bizalmát. A cipészek határozottan tiltakoznak az ellen, hogy bizalmatlanságukat bíró ember kerüljön be a vezetőségbe.
A meglelentek nagyrésze helyeselte Marosán
fölszólalását és tiltakozott a terv еЧеп, mig
egyesek nagy vihart támasztva, ellenezték az
elmondottakat.
A vihar lecsillapodása után dr. Pálfy József
kezdte meg az alapszabálytervezet ismertetését.
Az egyesületnek »Szegedi Iparosok Temetkezési Egyesüle e" lenne a cime. A célja pedig
ez volna, hogy az elhunyt tagoknak tisztességes temetést juttassanak, mig a hátramaradottak nagyobb összegű temetési segélyt kapnának. Az egyesületnek tagja lehet minden 55
évet be nem töltött iparos, valamint mások is,
akiket az egyesület fölvesz. A korhatár azon*
ban nem vonatkozik az alapitókra. Az egyes
elhaltak özvegyei, illetve árvái 300 aranykorona
segélyben részesülnének.
Közben vita indult meg arról, hogy ki lehessen tagja az egyesületnek, mire ifjú Metzger
Péter vihari provokált fölszólalásával. Indítványát azonban az elnök nem is bocsátotta
szavazás alá.
Az alapszabálylervezetet azután némi vita
után állalánáosságban e fogadták. Megkezdődő t a szavazás, ahol a többség a következő
vezetőségnek adta bizalmát.
E'nök: Körmendy Mátyás, alelnökök: Gaál
József és Takács Béla, titkár: dr. Pálfy József, igazgató: Gombos István, ügyészek: dr.
Schwartz és dr. Hunyadi Vass Gergely, ellenörök : Berg János és Szitinyl József, a választmány a szakosztályok elnökei és az alelnökké
választott Gaál József helyett Marosán Milán,
A szavazás közben némi viharos izgalom
vonult végig és az eredmény megállapítása
után lelkesen ünnepelték a vezetőséget. Megvan a garancia arra, hogy a szociális egyesület valóban a nemes cél érdekében működjön.

Nyolc napon belül dönt a Tábla
Márffyék pőrében.
Budapest, november 9. AMátffy-pör tárgyalását
hétfőn folytatta a Táblán Nyirő biró tanácsa.
Zachár előadó biró ma befejezte az iratok ismertetését. Majd Huszár Jánost, Turcsik Gyulát, Kiss
Ferencet és Varga Ferencet hallgatta ki tanuként
a biróság.
Ezután az elnök negyedórás szünetet rendelt el.
A szünet alatt incidens zavarta meg a folyosó
csendjét. A folyosón hangosan megtámadták Kiss
Ferencet, lecsirkefogózták és legazemberezték. Kiss
Ferenc védőügyvédje, Vajda Bíla azonnal az inspekciói detektivhez fordult, akivel leigazoltatta a
támadót, Nizsalovszky Gézát. A tárgyalás megnyitása után Vajda bejelenti az esetet az elnöknek, aki figyelmezteti Nizsalovszkyt, hogy tartózkodjék mindenféle sértő nyilatkozattól, mert különben a legerélyesebben fog ellene eljárni.
Ezután Márffy József és Szász József védői
ujabb bizonyítás kiegészítési indítványokkal állnak
elő. Máiff/ védője, dr. Dánlel Sándor arranézve
kéri a bizonyitás kiegészítését
hogy Kiss
Ferencet vallomásában bosszú vezérli Márffy József ellen. Kehler fóügyészheiyettes mint fölöslegest ellenzi a bizonyitás kiegészítését, a Tábla el
is utasítja a védők inditványát. Ezután az előadó
biró a büntetőlörvénysiék Ítéletének felolvasásába
kezd.
A rendelkező rész ismertetése után hozzákezdenek a kötetekre menő Indokolás teljes egészében
való felolvasásához. Félháromig tartott a törvényszék Ítéletének felolvasása, holnap megkezdik a
perbeszédeket. A királyi Ítélőtábla Ítéletét minden
valószínűség szerint nyolc napon belül hlráeíí ki.
LENDVAI-LEHNER
CEGLÉDI
BESZÁMOLÓJA. Budapestről jelentik: Lendvai István
vasárnap tartotta beszámolóját Cegléden. A tőle
megszokolt modorban beszélt. Szerinte Sicitovszky házelnök Siamuelly rohamkésivel vakarta ki a rémuralom szót a Tisza-emléktábláról. Beszélt persze főleg a zsidókról és lendvailehneri szellemességével azt mondotta például,
.ki is hallott arról, hogy Árpád mögött a nyeregben egy zsidó bankár ült volna?" (Persze
Lehner ur ősei már nyeregben voltak Á'pád
mögöít is, oldalukon a kulaccsal.) A jelenvoltak Mussolinii iíjeneztik és Gömbös-kormányt
köveleltek.
•MAMMMMMMMMMfMAMMMMMMWMI

Megjelenik a Művészeti Lexikon. Megrendelhető a Dél magyar ország kiadóhivatalában
(Dugonics tér 11. Telefon 306). Hitelképes
egyének részletfizetésre Is megkaphatják, természetesen az eredeti árban.

A tanács foglalkozott a z anyagi válsággal
küzködő szinház szanálásával.
A gázgyár
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ultimátuma a város tanácsához

a szinház

villanyszámlájának

kiegyenlítéséért.
A hétfői tanácsülésen dr. Gaál Endre kullurtanácsnok bejelentette, hogy a szegedi légszeszgyár és villanytelep igazgatósága rendki
vüli komolytárgyn átiratot intézett a város lanácsáboz. Átiratában arról értesitette a város
hatóságát, bogy a szegedi színháznak negyvennyolcmillió korona hátralékos tartozása van még
az elmúlt évről. A gázgyár igazgatósága még
az idei sziniszezon elején méltányosságból hozzájárult ahhoz, bogy a szia igazgató ezt a hátralékot napi egymillió koronás
részletekben
fizesse be a gyár pénztárába, mivel azonban
a szinház nem tartotta be ezt a megállapodást, sőt a napi fogyasztás
után esedékessé
vdló tartozásait sem fizeti, a gyár
igazgatósága közli a tanáccsal, hogy amennyiben
kilencedikén déli tizenkét óráig a szinház
összes tartozásait ki nem egyenlíti a színigazgató, a gyár a szinház részére adott
áramszolgáltatást beszünteti és az esetleges anyagi kárért, valamint a kulturbotrányert nem vállal felelősséget.
A gázgyár beadványa meglehetős konsternációt
keltett a tanácsülésen. Hosszú vita keletkezett
arról, hogy a szinház súlyos anyagi válságát
miként oldhatná meg a város a lehelő legki
sebb áldozat árán. A tanács tagjainak véleménye a lebelő legellentéleaebb volt. Qaál
Endre kijelentette, bogy a nagyobb városok
kOzfll Szeged
adja a legkisebb
támogatást a
színháznak, mert ebben az évben hatvanmillió
korona fűtési segélyen kivfll mást semmit oem
adott.
— A szinigazgató mult évi adósságaiért nem
vállalhat a város felelősséget — mondotta Fodor Jenő tanácsnok.
Dr. Turócty Mihály tisztifőQgyész kijelentette, bogy a maga részéről a fűtésen kivQl
megadná a világítást is, de ezenkivül aztán
semmi mást. Rack Lipót pénzügyi szenátor az!
javasolta, hogy a tanács addig ne döntiOn,
amig a főszámvevő be nem terjeszti a szinház
üzletmenetéről szóló jelentését. A színházat
ugyanis egy hónap óta egy kirendelt városi
számvevő ellenőrzi, aki úgyszólván minden
nap jelentést tesz az üzletmenetről hivatalfőnökének.
— A mi városunknak is lépést kell tartania
az olyan nagyobb városokkal,
amelyeknek
állandó szinbázuk van — mondotta az elnOklő
Bokor Pál polgármesterhelyetles — éppen ezért
tudni kéne, hogy más városok milyen támogatást adnak színházaiknak?
A kuliurtanácsnok erre ismertette Pécs, Miskolc és Debrecen városok átiratát, amelyek a
szinügyl bizottság kivánságára kOzlik azokat a
tanácsi és közgyűlési határozatokat, amelyek a
színházak támogatására vonatkoznak. A legnagyobb támogatást Debrecen adja színházának, amennyiben a teljes fűtésen és világításon kívül erre a szezonra
húszezer
aranykorona szubvenciót és százmillió
korona rögtöni segélyt szavazott meg. Miskolc és Pécs is
lényegesen
nagyobb
segélyekkel
támogatják
színházaikat, mint az orszdg leggazdagabb városa, Szeged.
Scultithy Sándor főszámvevő, akit a polgármesterhelyettes az ülésbe kéretett, elmondotta,
hogy a szinház eddig mindössze hatvanmillió
koronát kapott fűtésre. A jővő évi költségvetésben a szinház támogatása elmén a számvevőség a fűtés és világítás költségein
kívül
nyolcezer aranykorona szubvenciót
is előirányzott, azonban ezt még sem a tanács, sem a
pénzügyi bizottság, sem a közgyűlés nem szankcionálta.
— A szinház üzletmenetéről szóló eddigi jelentésekből megállapítható, hogy a szinház rendes bevételeiből képtelen fölmerülő
kiadásait
fedezni,
mert a hatszázmillió
koronát
meghaladd adósságok
törlesztése és kamata
mindent fölemészt — mondotta a főszámvevő. — A
kérdés gyökeresen
csakis ugy volna megoldható, ha
a város valamilyen formában konvertálná
a szinház adósságait, esetleg ugy, hogy a
szin gazgat) a város garanciája mellett
fölvenné azt az összeget, amelyből összes
adósságait kifizethené, de ezzel szemben
a város beülne a színházba ós teljes jogkörrel intézné az anyagi ügyeket es a

szinigazgató fíkszfizetés ellenében vezetné
tovább a szinház művészi ügyeit
— Nem segíteni, hanem megsegíteni kell a
színházat, még pedig gyökeresen — csatlako
zott a főszámvevő álláspontjához Fodor Jen^
tanácsnok — aminek az az egyedüli medja,
hogy a város vegye kezébe az anyagi ügyek
intézését és Andor Zsigmond maradjon meg
fikszfízetéses művezetőnek. A kisebb, nagyobb
segélyekkel nem javit a helyzeten semmit
sem a város.
A kuliurtanácsnok azonban nem taríja alkalmasnak a megoldásnak ezt a módját, mert —
szerinte — az tuldrága megoldás lenne a város számára. A várossal szemben ugyanis a
közönsíg igénye mindig nagyobb és igy a
város deficitje is nagyobb lenne.
A főszámvevő azonban Gadl Endre aggodal-

maira kijelentette, hogy megítélése szerint
ezzel a megoldással deficit-mentessé lehetne
tenni a színházat, mert a szinigazgató ezidőszerínt sok adóssága után uzsorakamatot
fiút.
A tanács végül is ugy határozott, hogy
egyelőre a mai naptól kezdve további Intézkedésig felelősséget vállal a gázgyárnál a színház
áram- és gázfogyasztásáért,
a bajok gyökeres
orvoslásának módjáról azonban egyelőre nem
dönt.
— Áldoz a város egyéb kulturális célokra
is, az iskolai oktatásra, a művészetekre, áldoznia kell a színházra is — fejezte be a hoszszura nyúlt vitát Bokor Pál polgármesterhelyettes.
A tanácsa és után dr. Gaál Endre sokáig
tanácskozott Scu'téthy Sándor főszámvevővel
arról, hogy miként lehetne a szinhíz adósságainak konvertálása után az anyagi kezelést
átvennie a városnak.
Qaál Endre a tanács határozatát egyébként
telefonon kOzOlte a gázgyár igazgatóságával.
A szinház áramszolgáltatását így ma nem szüntette be a gázgyár.
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M a g y a r festők diadala Londonban.
A nemzetközi kiállításon Magyarország vezet.
Londonból jelentik: A Royal Academy helyiségeiben az International
Society of Painter,
Sculptor and Gravers kiállításán résztvesz a magyar Szinnyei-társaság is. A tárlatot Birkenhead
indiai államtitkár nyitotta meg. Hangoztatta, hogy
ilyen sokoldalú és tartalomban ennyire gazdag
kiállítást még sohasem tartottak Londonban.
Üdvözölte azokat, akik most elsőizben szerepelnek ezen a nemzetközi tárlaton és ezek sorában külön kiemelte Magyarországot, hangsúlyozva
a magyar gyűjtemény Kiváló mQyészi értékét.
Birkenhead ezután a termek részletes megte
kintésére indult. A magyar teremben maga
hívta lel a körülötte lévők ügyeimét egyes ke

pekre, amelyeket ujjmutatással jelzett.
A kiállítás megnyitása alkalmából a sajtó is
meleg hangon méltatta a magyar
festőmüvészetet. A Times azt irta, hogy a kiállításon Magyarország vezet kiváló kollekciójával, melynek legmegkapóbb vonása a bőséges, túláradó színpompa. A Morning Post a kiállítás anyagán végigtekintve, megállapítja, hogy mindenütt francia
befolyás uralkodik, kivéve Magyarországot, melynek művészete meggyőző módon sugározza a
győzelmes nemzeti konzervatizmust és az erőteljes magyar géniuszt. A Morning Post is több
magyar müvet magasztal. Hasonló melegséggel
nyilatkozik a kiállításról a Daily Telegraph is.

Miről tárgyalt
a Városok Kongresszusának állandó bizottsága.
A gyermekvédelem állami felsdat. — Adja át a kormány a városi tisztviselők
státusrendezését a városoknak.
Budapest, november 9. A Városok Kongreszszusának állandó bizottsága ma délelőtt 10
órakor tartotta meg országos tanácskozását a
városhála gyfllés'ermében. Az ülésen dr. Nendtich
Andor Pécs város polgármestere elnökölt. A
zárt ülés programja először a megyei és városi
törvényhatóságok tiltakozása az ellen, hogy a
betegápolást pótadó és a gyermekvédelem költségei az ő háztartásukat
terheli. Másodszor
állásfoglalás a stdtusrendezés
ügyében, harmadszor Vétek György kaposvári polgármester
indítványa a Speyer-féle dollárkölcsön ügyéber.
Éjjel jelentik: Az előadói előterjesztés ulán
Bárczy István szólalt föl. Azt az indítványt terjesztette elő, hogy a betegápolás és gyermek
védelem költségei törvényhatóságiig
országosan rendeztessenek, az erre vonatkozó törvényjavaslat tervezete adassék ki a városok kongresszusának
észrevételei
megtétele
végett.
Ecélból a nemzetgyűlési képviselők bevonásával küldöttség kereste föl a miniszterelnököt.
Woltj Károly hangoztatja, hogy a betegápolás és az elhagyott gyermekek védelme nem
helyhatósági, hanem országos föladat.
Dr. Somogyi Szilveszter szegedi polgármester rámutat arra, hogy a kormányrendelet
szerint Szeged
még Budapestnél
is jobban

meg lenne terhelve, mert itt 24 milliárd évi
adojövedelmet számítottak, ami azonban a helytelen adókivetés miatt hatmilliárdra
zsugorodott
össze. Lehetetlen
tehát a városnak
elviselnie
az ujabb terheket s azért addig is, amig a
kérdés törvényhatóságilag
elintézést
nyer, az
állam állítsa be saját köl'ségvetésébe
ezeket a
költségeket.
Tödo felszólalás után a bizottság Bárczv
Indítványát magáévá tette é8 felterjesztést intéz
a kormányhoz, nogy a betegápolási és gyermekvédelmi költségek viseléséről
törvényjavaslatot
terjesszen elő, melyben ezeket állami feladatoknak nyilvánítja és az egyenlő feberviaelés alapján ezek költségeit magára vállalja. '
Ezután a státasrendezésre vonatkozó kormányrendeletet tárgyalták meg, melyre vonatkozólag azt kívánja a bizottság, hogy mivel a
kormány ugy sem járul hozzá a városi tisztviselők fizetéséhez, adja át a státusrendezést a
városoknak.
Végül elhatározta a bizottság, hogy Bud
János pénzügyminiszternek köszönetét fejezi ki
a külfö.'di kölcsön lebonyolításáért és egyben a
minisztert megkéri, hogy a tízmillió dolláron
kivül még mutatkozó ötmillió kölcsön folyósitásáról gondoskodjék, mivel a törvényhozási
felhatalmazás tizenötmillió dollárra szól.

A népjóléti miniszter alaptalanoknak találta
a munkásbiztositó pénztár ellen felmerült panaszokat.
Amikor a bepanaszolt pénztár miniszteri biztosát bízzák meg a vizsgálattal.
A szeptemberi kOzgyülés, mint ismtre'es,
Tolna vármegye körirata alapján elhatározta,
hogy felierjesztést Intéz a népjóléti miniszterhez és a munkásbiztositó pénztár működése
el|en felmerült panaszok sürgős orvoslását kéri.
A panaszok között a legsúlyosabbak a következők voltak: A pénztár rendkívül késedelmesen fizeti a beteg munkások járandóságait és
a pénztár orvosat felsőbb helyről nyert utasításuk értelmében csak nagyon szűkre korlátozott
keretek között rendelhetnek gyógyszereket
a
munkásbiztositó pénztár terhire.

S seged város közgyűlése ugy találta, hogy a
tolnamegyei sérelmek orszégos jellegűek. Szegeden is ugyanilyen panaszok merülnek fel,
tehát elhatározta, hogy csatlakozva Tolnamegye skció|ához, hasonló értelmű és célú felterjesztést intéz a dépjóléti miniszterhez.
A népjóléti miniszter a közgyűlés felterjesztésére most válaszolt. A válasz nagyon érdekei. Tulajdonképen két levélből áll. Az egyik
a város közönségéhez szól. Bbben azt irja a
néplóléti miniszter, bogy a tolnamegyei panaszok kivizsgálásával a bepanaszolt szekszárdi
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pénztár miniszteri biztosát bizti meg, aki a
vizsgálat eredményéről szóló részletes jelentését már fel is terjesztette bozsá. A másik
annak a leiratnak a másolata, amelyet Tolnamegyéhez intézeti a miniszter. Ebben a miniszteri biztos jelentéséből megállapítja a miniszter, hogy azok a panaszok, melyeket Tolna
vármegye közönsége emelt a szekszárdi kerületi munkásbiztositó pénztár ellen, téizben
alaptalanok, részben túlzottak. A miniszteri
biztos jelentéséből megállt pit ja ugyan a miniszter, hogy a táppénzkifizetések körül tiayleg
vottak késedelmességek,
azonban már utasította

a pénitirt, hogy a jövőben a táppénzutalványokat hetenkint állítsa ki. Ugyancsak a miniszteri bizfos jelentéiéből állapította meg azt
is a népjóléti miniszter, hogy a betegpénztár
orvosait a gyógyszerrendeléseknél semmiféle
utasítás nem korlátozza, sőt as olyan speciális
gyógyszereket is rendelhetik, amelyek nem szerepelnek ugyan a hivatalos gyógyszerkatalóguson, de gyógyiió hatásukat már kipróbálták.
A tanács a népjóléti miniszter leiratát tudomásulvette és mivel az további intézkedést nem
igényel, levéltárba utalta.
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Milyen lesz a vasutasok státusrendezése?
Budapest, november 9. A KANSz államvasút! csoportja vasárnapi gyűlésén tiltakozott az
ellen, hogy a vasutasok utazási kedvezményét
megszakítsák. Tasaddl Szűcs András helyettes
államtitkár kijelentette, hogy azok a hirek, amelyik a Máv. vonalhálózatán a vasutasok általános stálusrendezését illeiőleg elterjedtek, téves
értelmezések folyományai, mert a státu »rendezés csakis a tisztviselői
karra veaatkeztk.
A
segédtiszteket a rendezés, ugy mint az államiaknál történt, nem érinti. A segédlisztek él

az altiiztek eddigi státusa az érdekellek
előnyére megszűnik. A tisztviselői kart A. és B.
csoportra osztják, C. csépért nem lesz. Ha egy
tisztviselő helye nyugdíjazás, vagy elhalálozás
folytán megüresedik, ugy azt a helyet az egész
tisztviselői státusra kiterjedőleg betölthetik. Az
uj javadtlmazás fizetés jellegű lévén, a nyugdíjra Is kihatással
lesz, a részesedési
jutalék
további fentartása
az üzleti jövedelmek emelkedésétől függ, de minden remény megvan arra,
hegy az megvalósítható
lesz.

Tolvajszövetséget alakított hét battonyal fiatalember.
Két évi fegyházra Ítélték a banda szervezőjét.
Az elmúlt év őszétől kezdve egészen az idei ször a raktárt, majd elfogták a banda tagjait is.
tavaszig állandó rémületben és izgatottságban tarA battonya! tolvajszövetkezet tagjai ma állottak
totta Battonyát és környékét egy jól szervezett a szegedi törvényszék Vild-tanácsa előtt, tizenöt
tolvajbanda, ameiy sorra fosztogatta nemcsak rendbeli lopással terhelten, amennyit fel sikerült
Battonya egyes házait, hanem a környéki tanyá- kutatni, mert a banda tagjai csak azokat a lopákat is. Egymásután hatoltak be ismeretlen módon sokat és betöréseket ismerték be, amelyek ügyéolyan házakba, ahol éppen nem tartózkodott senki ben a csendőrök tárgyi bizonyítékokat mutattak
sem, de sokszor olyan házakban is eikövettek fel előttük.
vakmerő lopásokat és betöréseket, ahol többen
Egymás mellett ültek a vádlottak padján a
tartózkodtak. A tolvajbanda olyan szakavatottság- fiatalemberek: Madarász István, Pável József,
gal végezte munkáját, hogy az alvó lakók mit Pá vei István, Zstlka János és Péter, Kovács János,
sem veitek észre és csak a reggeli órákban kon- Marosi István és Mezei Imre. A fiatalemberek
statálták, hogy rengetek ingóságokat vittek ma- mind tagadni próbáltak először, majd kijelentették
gukkal.
az elnök kérdéséi re, hogy azért követték el a
A tolvajbanda nem rettent vissza semmitől, azt sorozatos lopásokat, mert nem tudtak munkát
vitte el az egyes házakból, ami éppen kezeügyébe találni, nem tudtak megélni Arról azonban egyiakadt. A tolvajok elvittek ruhanemüeket, állato- kük se akart tudni, hogy formális bandát alakítotkat, búzát, szalonnát, sőt ha találtak készpénzt is. tak volna és egymás után tervszerűen követték et
A bandának külön rejtekhelye volt, amikor már a a betöréseket.
sorozatos lopások fényesen sikerűitek és senki
Az egész délelőtt a tárgyalás a nagyszámú tanú
nem jött nyomukra. A község egy elhagyott ré- kihallgatásával telt el, majd a törvényszék hoszszén raktárt rendeztek be, ahol bőven voltak fel- szas tanácskozás után meghozta Ítéletét. A leghalmozva a legkülönbözőbb közszükségleti cikkek. súlyosabban Zsilka Jánost Ítélték el, aki két évi
Hoeazu hónapokon át ezekből élt a banda mind- fegyházat kapott, mig a többiek csak börtönbünegyik tagja, annyira be voltak rendezkedve, hogy tetést, egy évet, tíz hónapot, nyolc hónapot, egy
semmit sem kellett vásárolniok. A sorozatos fel- hónapot. A fiatalemberek közül csak egyet menjelenlések után azután Battonya környékének egész tettek fel. A battonyai tolvajbanda tagjai ezután
csendörsége nyomozni kezdett a banda után és ! börtönbe kerültek.
hossza nyomozás után sikerült is felkutatni elő-

Vági Istvánt fölmentették első izgatás! pőrében.
Eizmecaere az igazságról a törvényszéki tárgyaláson.
Budapest, november 9. A büntetőtörvényszék
PttMfc-tanács a hétfőn tárgyalta Vági István
első izgatáii pőrét. Vági István 1924 október
15-én a Szocializmus
alja címen tartott előadást. A gyűlésen a rendőrség részéről a politikai osztály egy delektivje vett részt, aki a
beszéd egyes részeit lejegyezte. Jegyzetei alapján készült el a vádirat. Vági kijelenti, hogy
nem érzi magát bűnösnek.
— Tagja ön ma a magyarországi szociáldemokrata pártnak ? — kérdi az einök.
— Csak veltam — jelenti ki Vági — 1903tól 1924 december hó végéig. A párt zárt ki
engem, mert a párton belül ellenzéki akciót
szerveztem.
— Mi volt az oka az ön kizárásának?
— Kizárásom közvetlen ürügye — mondja
Vági — az volt, hogy valahányszor alkalmam
volt, erős kritikát mondottam a szociáldemokrata párt mostani vezetéséről és működéséről.
A pártvezérek egyéni föllépését kritizáltam.
Kifogásom volt az ellen, hogy semmi produktivitást nem eredményez a szociáldemokrata
párt működése.
Publik elnök megkérdezte, hogy
használla-e
az inkriminált kifejezéseket, vagy sem.
Vági indignálódva jelenti ki, hogy életének
szégyene lenne, ha elyan gondolatok
foglalkoztatnák, amelyeket neki a vádirat imputál.
Ezu'án hosszabb eszmecsere kezdődik a vádlott és a biró között. Vági István kifejti álláspontját, kijelenti, hogy elméletileg a tiszta

Marxizmus alapján áll, elitéli az erőszakot. Azt
akarja, hogy az egyén biztonsága a társadalomban biztosítva legyen.
— Nézze Vági — mondja az elnök —,
maga igen értelmes, intelligens ember, dacára
annak, hogy csak hat elemit végzett ö n sokat
olvasott, de nagy baj, hogy még nem jutott
befejezeti tudományos
Igazságokhoz.
— Nagyságos elnök ur, befejezett
tudományos igazságok nincsenek az éleiben. Az élet
lüktető, haladó folyamatos
valami,
bevégzéshez
nem jatuak.
A bíróság azután a tanukat hallgatta ki. A
koronatanú Alberti Pál detektív, aki a kérdéses előadáson a rendőrhatóságot képviselte,
kijelenti, hogy Vági beszédének izgató tartalma
volt, de ma már pontosan nem emlékszik
arra,
hogy mit mondott.
Dr. Molnár Árpád nyug. miniszteri tanácsos,
Lthola Árpád és Kereskedő Antal vallomásuk
ban határozottan kijelentik, bogy Vági nem
tiette meg az inkriminált
kijelentéseket.
A pöroeszédek következtek, majd háromperces tanácskozás ulán a Publik-tanács kihirdette az ítéletet. A biróság Vági Istvánt a vád
és következményei alól felmentette.
Az ítélet
indokolása szerint a kihallgatott detektív vallomását nem lehet bizonyítéknak elismerni, mert
maga is beismerte, hogy sztenografálai
nem
I tud és csupán egyes mondatokat
ragadott
ki
és azokat jegyezte tel. Három tanút hallgatott
ki a biróság. Ezek egy év múlva is pontosan

emlékeztek arra, bogy Vági nem mondotta ezeket a kifejezéseket, ezért kellett
Vágit felmenteni
Az ügyész bejelenti, hogy az Ítélet ellen
perorvoslattal él.

„A lépcső
a szegedi októbrizmushoz."
Az újság nagyon szürke és nagyon unalmas,
ha csupa komoly írásokkal van tele, ezért nem
árt, ha hébe-hóba némi szín, humor tarkítja a
komoly hasábokat. A mai, szomorú idők humortermését — sajnos — nagyon elverte a jég,
kevés nevettető históriát termel a krónika, érthető tehát, ha kapva-kapunk minden sziporkán. Helyzetünk ugyan kissé nehéz, mert csak
a minap fogadtuk meg erős fogadalommal, hogy
soha többet nem írjuk le a városatya-háziurszázados nevét, azonban ugy alakult a helyzet,
hogy foglalkoznunk kell vele mégis, mert egy
röpke pillanatra fel szeretnénk vidítani olvasóinkat. Fogadalmunkat azért mégis betartjuk,
nevét nem irjuk le, úgyis tudja mindenki, kiről
van szó?
A városatya hosszú, nagyon hosszú interpellációt irt be a polgármesteri hivatalban őrzött
interpellációs könyvbe. Az interpelláció a polgármesterhez szól — nem a végleg elintézett
szénügyben —, hanem az októbrizmus .tárgyában", ha ugyan helyesen bogoztuk ki tartalmát. A tartalom egyébként nem isfjntos ebben
a speciális esetben, ezért untig elég, ba néhány
idézetet örökitünk meg szövegéből a halhatatlanság számára. Aszoogya, hogy aszó agya például:
.Figyelemmel kisérte-e a Hétfői
Rendkívüli
Újság cimü sajtótermék destruálását, hogy a
középosztály kompromittálására
törekszik, hogy
a magántulajdon ellen izgat?" Majd valamivei
lejebb: .Hogy ezen októbrista
lap cikkeit a
forradalom előtt (imikor még t. i. nem volt:)
a magántulajdon
ellen izgató céllal irta, mert
alkalom volt a lakásbivatal tárgyaló-szobájában,
a zöld asztalnál terpeszkedve, a háztulajdonosok és a lakók közö t folyt lakásügyekben, a
iakáshiva'ali elnök intézkedéseit oly módon
szellőztetni, hogy ezzel a lakóknak
kedvezve
közérdekellenes módon a lakókban a háztulajdonosok elleni hangulatot ingereljen. A fokozatosan elértéktelenedő pénzben a házbért nem
engedték emelni, hanem a megkárosított háztulajdonosok személyeit szennycikkeikben kipellengérezték . . . a háztulajdonosok erkölcsi és
anyagi kárára a lakosságban háztulajdonos és
bórlő ellenséges osztályát alakították
meg. Ez
volt a lépcső a későbbi októbrizmus sikeres
keresztülvitelére..
Megvádolja, később a polgármestert, hogy
egy októbrista fegyelmijét, amelyet ő, a városatya, indíttatott, eltussolta, .ha pedig erélyesen és törvényesen felelősségre vonják a bűnöst, nem tört volna ki Szegeden az
októbrizmus. Az októbrista fegyelmijét törvény ellenére
nem vizsgálta ki a polgármester u r . . . "
A hosszú értelmetlenség végefelé pedig
ezeket mondja: .Most ezen lapnak a tendenciája, hogy ismét felidéztessék a lakók és a
házigazda közt gyü'ölködő osztályellentét, hogy
a házbérfizetést
ellenszenvessé tegye...,
hogy
az októbrista idők maradványaként még érvényben
levő lakásrendelet azon kinövését fenntartsa..."
Ezután a le lépési dijakról ir és ezt mondja:
.Én ilyen lakássarcot elítélek." Mijd így folytatja: .Kérem ezen lap társadalom-ellenes
izgatását mielőbb megrendszabályozni
a közgyűlésen; a polgármes eri havi jelentésben erről
megnyugtatni szíveskedjen."
A bonyodalmas irásmü ezzel az'án be is fejeződik. Ugy-e kérem szépen nagyon mulatságos lenne, ha ugyanezeket — bővített kiadásban — fel nem tálalná az interpelláló ur majd
a nevemben közgyűlésen is, de falán a
tanács addig majd csak kibogarássza valahogy
az érielmet is belőle.
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— A Dugonics-Társaság irodalmi estélye
Vásárhelyen. Hódmezővásárhelyről jelentik: Szombaton este a szegedi Dugonics-Társaság három
illusztris tagja, dr. Szaiay József, Juhász Gyula
és Móra Ferenc tartott előadást a vásárhelyieknek. A publikum lelkes tetszésnyilvánítással honorálta Szalay József eredeti meglátásokban bővelkedő, szines és mindvégig lebilincselően érdekes irodalmi értekezését az amerikai életről s annak ezernyi sajátosságairól. Bőven kijutott a tapsból juhász Gyulának is, aki csudálatosan szép
költészetének legújabb drágaköveit csillogtatta a
hálás hallgatóság előtt. A minden tekintetben iényesen sikerűit irodalmi estélyt az aranyos kedélyű Móra Ferenc előadása zárta be, melyben
olaszországi tanulmányútjáról számol be a maga
utánozhatatlan kedvességével és közvetlen humorával. Mindent összegezve a Dugonics-Társaság
irodalmi estélye nagyszámú résztvevőinek olyan
ritka művészi élményben volt része, melynek folytatását szeretettel várja Vásárhely minden szépet
és nemeset felkaroló közönsége.

Juhász Gyula, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső,
Kogutovicz Károly, Krúdy Gyula, Móra Ferenc, Móricz
Zsigmond, Szenes Béla, Szomaházy István, Tonelli Sándor
irnak eredeti cikkeket és verseket a

Délmagyarország karácsonyi ajándékkönyvébe.
W i r i r irtr .rt'- L'.f Uf J l i r r > > V i ' n ' i " J * ^ -

í f f r e J c
W I / I A
Kedd. Róm. kai. és protestáns
Avel.
A l / I A n d r á s . OOr. kai. Ferenc. Nap kei 6
j)ra 57 perckor, nyaguik 4 óra 31 perckor.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4-7-ig.
Hnxanm nyitva d. e. 10—12-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet)
nyitva d. e. 8—l-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
Kossuth Lajos sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre
Gizella tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged
(telefon 846), Nyilassy Ágoston Szilléri sugárut 11.
Nyitás reggel fél 8, zárás este fél 7 órakor.

— A budipesti zsidó bitközségek megtagadják a közösséget a numerus clantns
elleni külföldi mozgalommal. A budapesti
zsidó hitközség képviselőtestülete ma délelőtt
bizalmas értekezleten a numerus clausus ügyéről tárgyalt. A zsidóság vezetői elhitározták,
hogy deklarációt fognak intézni a kormányhoz,
«melyben megtagadnak
minden közösséget
aion mozgalommal, amelyet a külföldi zsidó
egyesületek indítottak a numerus clausus eltörlése érdekében. A zsidóság a maga erejéből bizonyltja be igazát, amikor a numerus
clausus ellen küzd és maga is odahat, hogy a
külföldi egyesületek elálljanak a megindított
mozgalomtól.
— A Délmagyarország uj igazgatósági tagja.
A Délmagyarország Hírlap- es Nyomdavállalat r.-t
hétfőn délután rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen
megválasztották uj igazgatósági tagnak Pongrácz
Albertet, a légszeszgyár és villanytelep vezérigazgatóját.
— Megkezdődött az 1926. 6vi adóösszeirás. Érteiiti a városi adóhivatal az adózó
közönséget, hogy az 1926. évre szóló adóöiszeirás a mai napon megkezdődött. Figyelmezteti
a városi adóhivatal az őszes érdekelteket, hogy
az adóösszeirási íveket az adóösszeirók által
bemondott időben feltétlenül adják át, meri
aki az adóísszeirdsi ivet be nem adja,
vagy
abba tudatosan valótlan adatot vesz fel, illetőleg valamely oly adatot elhallgat,
amely az
idók megrövidítésére alkalmas, jövedéki büntető
eljárás alá eső kihágást követ el és a megrövidített adó l—8'szorosálg,
ha pedig a kárösszeg meg nem állapitható, 10—1000
aranykorona értékig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik.

— Széchenyi Istvin gróf emlékének ünnepe. Budapestről Jelentik: Nagy fénnyel ünnepelték meg vasárnap Budapesten Széchenyi
István gráf emlékét. A templomokban ünnepi
istentiszteletek voltak. Az országház épületénél
óriási tömeg előtt dr. Schandl Károly államtitkár mondott ünnepi beszédet. Széchenyi szobra
előtt azután megjelent a kormányzó, megjelentek
továbbá a főhercegek és a kormány tagjai. A
szobor előtt Pékár Gyula és Sipőcz polgár«
mester beszélt.
— Fichtner Sándor ünneplése. A Polgári
Dalárda ma szép és megérdemelt ünneplésben
részesítette régi vezetőjét: Fichtner Sándort, a
szegedi zenei élet egyik kitűnőségét, akinek
valóban elismerésre és hálára méltó érdemei
vannak a szegedi zenei kultura fejlesztésében.
Fichtner nevét országszerte ismerik és tisztelik
s becsülik benne az igazi értéket alkotó zeneszerzőt, a kiváló tehetségű karmestert, akiről
föl tudják a szegediek, hogy szivvei lélekkel él
a művészetének. 0 volt a meg nem csonkított
Magyarországnak is legjelesebb, legbecsültebb
katonai karmestere. Elnöke, még pedig méltán
tisztelt elnöke a szegedi Filharmónikusok
Egyesületének. A Polgári Dalárda hétfőn este a
Qottwild-féle (Haggenmacher) vendéglőben ünnepelte. Üdvözlő beszédekben méltányolták
érdemeit, leleplezték arcképét, Tóth Jenő szegedi
festő sikerűit művét.
— Hollandi írónő magyar előadása Szegeden. Von Schaikni, von der Boon Dina, neves
liollandi írónő, aki több magyar irót fordított
holland nyelvre, magyarországi tartózkodását a
jövő hét végén felhasználja szegedi ismerősei
meglátogatására. Az Egyetem Barátainak Egyesülete felhasználta az alkalmat, hogy az Írónőt, aki
a háború előtt, alatt és után hazájában * tartott
előadásaiban a magyarság barátjának vallotta
magát, egy Hollandia közélett viszonyait ismertető
előadásra kérje fel. Az írónő szívesen vállalkozott
az előadásra, mely /. hó. 14-én (szombaton) délután 5 órakor lesz az egyetem aulájában s melyet már azért is ajánlunk a szegedi müveit közönség figyelmébe, mert az előadó tökéletesen tuá
magyarul s Így az előadást mindenki tolmács
nélkül élvezheti. Von Schaikné asszony, aki a
magyar gyermekek üdültetésének is előharcosa,
most negyedszer jár Magyarországon s nem csak
nálunk, hanem több vidéki városban is tart előadást; közvetlenül hozzánk érkezése előtt a Magyar Tudományos Akadémiában iog előadni. Az
Egyetem Barátainak Egyesülete a ritka alkalmat arra
szeretné felhasználni, hogy Szeged közönsége
tüntetően nyilvánítsa háláját a magyarság külföldi
barátja iránt s ezért a rendes belépődijat szedi:
5000 koronát, illetőleg a tanulóifjúságtól 2000 koronát

I
I

— Meghalt a gorlicei betörés hadvezttóje.
Berlinből jelenlik: Casseli lapjelentések szerint
báró Schaffer-Boyadel vezérezredes, aki a világháború alatt mint hadsereg-parancsnok a győzedelmes gorlicei áttörést és a Varsó bevétele
körüli hadműveleteket vezette, éleiének 76-ik
évében elhunyt.
— Református estély. A Lorántfi Zsuzsánna
Egyesület vasárnap este rendezte szokásos évi
szeretet estélyél a Tisza-szálloda nagytermében.
A műsoros estély, amelynek célja a református
szegények karácsonyi felsegélyezése, impozáns
látogatottságánál fogva, a legnagyobb siker
jegyében folyt le. Végig élvezetes műsorból
különös említést érdemel herceg Salkowskl
Viktorné a Nemzeti Szövetség elnökének tartalmas, szép megnyitó beszéde, melyben a
fiatal generáció és a Keresztény Világszövetség
feladatáról számolt be és dr. Imre Sándor
református tanárnak a leányok modern neveléséről tartott előadása.
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— VII. Országos Nemzeti Zarándoklás a
Szentéi
befejezése alkalmából a Szentkapu
bezárásával
kapcsolatos fényes ünnepségekre.
A zarándoklás főpásztor!
vezetéssel 1925 december 16-án 17 orakor indul Budapest Délivasut állomásról s Kotoribán, Postumián.
Triesten és Mestrén át december 17-én 18 óra 13
perckor érkezik Bolognába. Bolognából indulás december 18-án 14 órakor, érkezés Firenzébe 17 óra 40
perckor. Firenzéből indulás december 20-án 13 óra 25
perckor, Rómába érkezés 18 óra 55 perckor. Jelentkezni
lehef az Országos Katolikus Szövetségnél Budapest, IV.
Ferenciek tere 7., I. em. 8.

HisassAg. Kaufmunn Sári és dr. Wilheim
Lajos ügyvéd f. hó 8-án házasságot kötöttek.
(Minden külön értesítés helyett.)
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— A tanács nem szállítja le a városi
birház üzlethelyiségeinek bérét. A Tábor
uccai városi bérház elkészítése után. amikor oda
beköltözött az adóhivatil, a bérházban fölszabadult helyiségeket üzlethelyiségekké alakíttatta át a város és azokat jó pénzért bérbeidta.
A bérlők most beadványukban az üzletbérek
mérséklését kérték a tanácstól és a nyomasztó
gazdasági helyzetre hivatkoztak. A tanács a
kérelmet nem találta teljesíthetőnek.
Apostolok Étterem söre vezeti
«un

— Iparművészeti kiállítás Miskolcon. .111. Miskolci Iparművészeti Kiállitás" néven december 5—14.
között magyar mOipari tárgyakból nagyszabású iparművészeti kiállitás lesz Miskolcon a vármegyeháza termeiben. A kiállitás! a hazai iparművészet népszerűsítésére és felkarolására a Borsod-Miskolci Görögkatolikus Nőegylet rendezi A miskolci kiállításnak
propaganda jellege lesz, mert annak mintájára a Magyar
Görögkatolikus Nők Országos Szövetsége az ország
több városában is fog rendeztetni kiállitást. A kiállitás
tárgyait biztositják. Eladatlan tárgyak egyrésze a kiállitás napján kisorsoltatik, a megmaradt részt december
16-ig visszaküldik. Jelentkezési határidő november 21.

•V

Telefon:
Irodai 2-58.

— Fényes Lfszlót Imét elítélték. Piciről
jelentik: Fényes László a mull évben Esztergályos János szocialista képviselővel együtt
Láncos községben járt, ahol a községházán
bizonyos kijelentéseket tett Karafláih Jenő képviselőről, a testnevelési tanács elnökéről, Evva
László szolgabiróról és Mészáros Gyula közjegyzőről. Fényes László felelt hétfőn Ítélkezett
a pécsi törvényszék és öt rágalmazásért kéthónapi fogházbüntetésre és kétmillió korona
pénzbüntetésre ítélte. A felek felebbeztek.
— A Délvidéki Otthon közgyűlése. A Délvidéki Otthon, amely egyike Szeged legnagyobb
társadalmi egyesületeinek, vasárnao délelőtt tartotta tisztujitó közgyűlését a DMKE nagytermében. A népes látogatottságú közgyűlésen
Tihanyi Béla kegyeirendi tanár Széchenyiről
mondott szép emlékbeszédet. Majd megválasztották az uj tisztikart. Uj elnöknek közfe kiáflással Untenetner
Mihály bankigazgatót és
Buócx Béla rendőrfőtanácsost, főtitkárrá Lukhaup Miklóst választották meg,
Az Apostolok Étterem fajborai elismert
legjobbak.
mut

EMIL.
2 felvonásos

c s o d a S á m p á j a amerikai burleszk.
Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor.
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8 DBLMAGYAR ORSZAQ
— Impozánsan ünnepelte Szeged tanügyi
hatóiága Varga Borbálát. Vaiárnap délelőtt
tizenegy órakor ünnepélyes keretek között
nyújtotta át GombkOtő Antal kir. tar felügyelő a
kultuszminiszter kitüntető okiratát Varga Borbála magániskolatulajdonos-igazgatónönek, aki
négy évtizednél hosszabb ideig volt fáklyavivő|e a hazai népoktatás ügyének. Egész délelőtt zubogott az eső, mégis szép számban
gyűllek össze a kitűnő pedagóguanő ^tisztelői,
barátai, volt tanítványai és kartársai, közöttük
a tantestületek tagjai és a szegedi pedagógustársadalom reprezentáns egyéniségei. Tizenegy
érakor vonult be a tanügyi hatóság, élén Gombkötő tanfelügyelővel, aai megilletődött szavakkal méltatta a szegedi oktatásügy nagymuliu
oszlopának érdemeit, aki büszkesége volt és
marad a magyar pedagógiának. Legfelsőbb parancsnak tesz eleget, — úgymond — a magyar kultuszminiszter rendeletének felel meg,
amidőn a legszebb és legkitüntetőbb formák
között adja át az elismerő okiratot. Nigy
tetszéssel fogadott beszéde után az iskolasztK
nevében Kerner Lajos főfelügyelő köszöntötte
az ünnepeltet, aki után Varga Borbála forrná»,
szép szavakban válaszolt. Nagy tetszéssel fogadolt beszéde után a tanfelügyelő indítványára
a közönség elénekelfe a Himnuszt és a tisztrlök meleg óváclóban részesítené* a nyugtlomba vonuló kiváló igazgatónőt, aki mint
oktató és nevelő, arany bel ük kel irla be nevét
a magyar pedagógia könyvébe.
Révész tánciskolájában (Tisza-szálló I.em.)
november bú 1-töl u| tanfolyamok kezdődnek.
Felnőttek részére este 8 - 1 0 óráig, diákok részére d. u. 6—8-ig. Külön csoportok, magánórák egész nap. Jelentkezés d. u. 6 órától.
— A szobrok tatarozás ára nyolcvanötmilliő korona. A tanács a mérnöki hivatal jelentése
és a számvevőség előterjesztése alapján elhatá
rozta, hogy a szegedi szobrok tatarozására nyolcvanötmillló koronát Illeszt majd be a jövő évi
költségvetésbe. A legtöbb szobor talapzatát ugyanis
kikezdte az idő. A feliratok betűi a legtöbbről
letöredeztek.
D i n n y é i Ferenc képkiállitását a „Kass"
halljában tovább folytatja. Megtekinthető nov.
15-ig, naponta d. e 10—1-ig, d. u, 3—7 ig.
Képek részletfizetésre is kaphatók,

INGYENT

803

H á z i u r a k I Kétszobás komplett lakást (Nagykörúton Delü) keresek. L«lepés nélkül nngas
házbért faeek. Levelek és ajánlatok Iikola
uccai Hirdetőbe.
Mhi6
— Váltót hamisított a 20 éves l á n y A Délmagyarország vasárnapi számában .Váltót hamisiott a busz
éves leány* cim alatt cikk jelent meg. A cikk ügyében
a kővetkezőket közlik velünk: Téves, mintha a megtévedt alkalmazott tág keretek között dolgozott volna a
Wiezner-üzletben és hogy a pém ügyeket bármikor is
ö intézte volna. A bűnös cselekedet idején mar hónapok óta nem volt a cégnél alkalmazásban, ottléte ideje
alatt pedig pusztán belső segédirodai munkálatokéi
volt megbízva. A pénzügyeket annál kevésbbé bízhatta
rá a cég, mert ily irányban sem a sértettekkel, sem
másokkal semmi néven nevezendő összeköttetésben nem
állott és őket nem is ismerte.

P e t r i i Brúnó táncmester tanfolyamaira
beiratkozás mindennap dé utan 5—8 óráig a
Kass-szálló nagytermében. Külön csoportok
tanítását vállalom. Az összes mondáin táncokn
6 óra alatt betanítom.
779
— Lakodalomból halotti tor. Nagykároly
ból jelenlik: Pop János lakodalmát hétországra
szóló dáridóval ünnepelték meg. Mikor a jelenlévőkön már a végkimerülés jelei mutatkoi
tak, a vendégek oszladozni kezdtek, de három
falusi gazda nem akart fölkelni az asztal mellől, hiáoa rázták őket. A három gazdái meg
iüt a pálinka. Pop János azonban nem jött
zavarba, hanem a lakodalmat halotti torra változtatta át.

pz
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Novemberben

megjelenik

MŰVÉSZETI LEXIKON
Hatalmas kOtet, sokszáz szövegmagyarázó illusztráció, a
mümellfkleten mintegy 800 klasszikus festmény, Kobor,
műemlék, iparművészeti tárgy képe. Szines mümellékletek.

A

MEGRENDELHETŐ
D É L M A G Y A R O R S Z Á G
KIADÓHIVATALÁBAN
(DUGONICS TÉR I I . TELEFON 306.)

Ara 373.000 korona, a z a z 3 0 pengS.
F l s e l h e t O 6 2 . 5 0 0 k o r o n á s (Ot p e n g O s | h n v l
r é s z l e t e k b e n Is.

Uadió

ROVATVEZETŐ 1 SZÖLLÓS KAROLT.

A nagyobb leadóállomások
mai müaora.

November 10, kedd.
(A városnév utáni ixám bnllámhoui.)
Bécs 530. Délelőtt I I órakor. Hangverseny. Délután
4.10 Arakor: Mesevilág. 5.10 órakor: Hangverseny, 5.50
órakor: Asszonyoknak. 6.25 órakor: Állatvédelem.
Este 8.15 órakor: Az uj zene utja, dr. Paul Stetan
zeneszerzőtől (vonós szeksztett, op. 4. Arnold SchönAz Apostolok Étterem Ízletes, házias kony- berg: Verklärte Nacht), Gottesmann-kvartett. 9.15 órahája felülmúlhatatlan.
-Mhi7 kor: Hangverseny. A népies zeneművészet bécsi
— Bozso János a menházba került. Na- mesterei.
Berlin 505 és 576. Délután 4.30—6 óráig: Szórakozpokkal ezelőtt beszámolt a
Dilmagyarorszdg,
tató zene. Este 831 órakor: *A messinai menyasszony'
hogy életerős fiatal fiuk kitaszították 88 éves, a Schiller-ünnepélyre. 10.30 órakor: Rairz főmérnök
magával tehetetlen apjukat, Bózsó Jánost az tanácsai rádióamatőröknek.
Boroszló 418. Délután 12.30 órakor: Hangverseny.
uccára, éjszakának idején. A rendőrség folytatj <
az eljárást a lelketlen gyermekek ellen, vali* 5—6 óráig: Suppé-nyitányok. Pique Dame, Szép Galathea, Reggel, delben és este Bécsben, Schubert Fe.
mint megindították a bűnvádi eljárást az egyik renc, Banditacsinyek. Este 8.30 órakor: Schiller-ünnefiu felesége ellen is, mert az a gyanú merült pély (szül. <759. nov. 10.) novella, költeményei, zene.
Drezda 294. Este 8.15 órakor: Lilienfein: .Schiller',
fel, hogy ez az asszony bujtogatta firjit arra,
hogy Itkje ki a 88 íves apát. A szerencsétlen novella. 9 órakor; A drezdai vonósnégyes.
Frankfurt
470. Délután 4.30—6 óráig: Hangverseny.
Bózsó János pedig — miu'án gyermekeinél Esle
8.30 órakor: Német tájszólás.
nem látták biztonságban — a menházba kerül'.
Königsberg 463. Délután 4.30 órakor: Operettekből.
Lakodalmak, bankettek, társas estélyek és Este 8.10 órakor: Hangverseny. Rudi Stephan: 4 dal
zártkörű táncestélyek részére az Apostolok (szoprán), Jarnach: Sonatina fuvolára és zongorára,
Wolfgang von Bartel: 4 dal (szoprán), Boeoni: Diverkülöntermei díjtalanul állanak a közönség timentó
fuvolára és zongorára, Gustav Mahler: 4 dal
rendelkezésére Elsőrendű konyka, kitünó ita- (szoprán).
lok, s/olld polgári árak. Telefonrendelés: 6 34.
Lipcse 454. Délután 4—5.30 óráig: Hangverseny. Este
8.15 órakor:
Schiller est. Lilienstein: .Schiller*.
Dalok.
München 485. Délután 4 órakor: Hangverseny. Rosenberger kamaranégyes, Mendelssohn: .Visszatérés
idegenből", nyitány, Puccini: Fantázia a .Tosca'-ból,
Mozart: Klarinét kvintett, Jones: Indiana Moon Waltz
Song, Siede: Intermezzo, Minna keringő, Induló. Este
6.30 órakor: Ständchenek és szerenádok. Szoprán:
A szinház heti m ű s o r a :
Haydnszerenád: .Kedves lányka, hallgfss meg",
Brahms: Ständchen, Mozart: Szerenád C*mollban,
Kedd: Masa pénzt keres. Bérlet B. I I . premier.
Wolff: Ständchen, szoprán, Strauss Richárd: Ständchen.
Szerda: Masa pénzt keres. Bérlet A. 11.
Este 8 órakor: Anzengruber: .Folt a becsületen", népCsütörtök: A baba. Bérletszünet.
színmű. 10.20 órakor: Zenei karakterdarabok.
Péntek: A bolond. Operabérlet 3.
Münster 410. Délután 5—6 óráig: Conradi: .Am
Szombat délután ifjúsági előadás: Három a kislány.
Hochzeitstage", énekesjáték. Este 8.45 órakor: Schiller
Szombat este: A bolond. Bérlet A. 1/. premier.
Turardot.
Vasárnap délután: Három a kii lány.
Brünn 750. Este 7 - 8 óráig: Zenekari hangverseny.
Vasárnap este: A bolond. Bérlet B. 12.
8—9 óráig: Smetana: . A z eladott menyasszony"
Színházjegyét a DÉLMAGYARORSZÁG jegy- operából.
Prága £46. Délután 5 - 6 óráig: Operettekből. Strauss:
irodájában telefonon is megrendelheti. (Tele.Cagiiostró" előjáték, Fali: Keringő a .Luxemburg
fonszám 306.) gróf ja"-ból, Offenbach: Kékszakáll. Este 8 órakor:
Román olasz est. 9.30 órakor: Lehár zene.
* Masa pénzt keres. A ma esti bemutatót a legRóma 425. Délután 6 órakor: Jazz-band. Este 8.40
nagyobb érdeklődés előzi meg. Ez a finom szellemesórakor: Hangverseny. Könnyű zene. Gilbert: A tiszta
ségü francia vígjáték már a budapesti bemutatón is
Zsuzsanna, Emmet: Cuckoo Song, Romberg: Sweetdöntő sikert ért el. A szegedi szinház a legtökéletesebb
hart (szoprán), Di Pietro: Luisella, Neretti: L'usigelőadásban hozza színre verneuil darabjat. Masa szenuolo (tenor), Freíre: Ay-Ay Ay, Fernandez: Cielito
repét Ladomerszky játsza, akinek ez lesz egyik leglindo (szoprán) One-stepp, tox trott grotesco, Duncan
sikerültebb alakítása. Jeant Gonda József, Varigny
Sisters:
Um-Um Da Da, Haydn Wood: Roses of
grófot pedig Harsányi jatsza. A többi szerepek is mind
Picardy, Costa: Napuiitanata, Recli: Voce di laguna,
a legfényesebben megrajzolt kabinetfigurák, amelyeket
Valverde: Clavelítos, Velasquez: Ojos Sapatios, MaFalus, Rogoz és Bilicsi játszanak. A vígjáték rendezője
renco: Excelsior, fantázia. 10.33—10.55 óráig: JazzHarsányi Miklós.
band. 10.*9 órakor: Időjelzés.
* A Masa pénzt keres csak kedden és szerdán
Zürich 5t5. Este 8.15 órakor: Házizenekar. 8.30 óravan műsoron.
kor: .Öngyilkosság Svájcban". 9 órakor: Házizenekar.
' * Csütörtökön megismétli a társulat A baba elő452
készülékek, alkatrészek
adását a premier szereplőivel.
a n t e n n a , szerelés I
* A bolond. Rákosi jenö és Szabados Béla daljátéka pénteken kerül bemutatásra. A címszerepet Sugár
Villamosság! cikkek,
Gyula játsza, a többi vezetöszerepet Kolbay, Fenyves,
szerelések, izzón legolcsóbban
Trillap, Feleki, Deily, Leopold és Szentiványi tartiák
C v K l l ^ S Széchenyi tér 8.
kezükben. A bolond a mult század végén nagy sikert
9 A U 1 1 U »
Telefon: 14-31.
aratott a régi Népszínházban, egynéhány esztendővel
ezelőtt az Operaház is műsorába iktatta. A mostani
felújítás iránt máris nagy érdeklődés mutatkozik.
* A bolond pénteken, szombaton és vasárnap van
műsoron.
Takaréktár és Arany lános ucca sarok (Dr. Gróf palota)
* Ibsen a azegedl színpadon. A nagy norvég
Telefon 10-39
515
drámaíró Szegeden még soha nem játszott négyfelvoKészít mindenféle fehérneműt hozott anyagnáeos világhírű társadalmi színmüve, a Hedda Gabler
ból, végy rendelésre a iegponfosnbbon,
kerül színre jövő héten Kaszab, Ladomerszky, Uti,
jutányos érőn. Tisztviselőknek kedvezmény.
Gonda, Harsányi és a rendező Baróthyval a főszeB R H U N J Ó Z S / I ÉS O L P I O S Y D E Z S Ő N *
repekben.

Müvésszet

százmilliót nyerhet,

ha fehérnemű. vászon, harisnya stb.
szükségletét S o 6 » L a j o s n á l szerzi
be, ahol mindtn 100 OVO Korona készpénzvásár/ás után egy sorsjegyet kap
ingyen. (Iskola u. és Oroszlán u. sarok )

— A cipő- és csizmakészitó szövetkezet
ügyei. Kaptuk a kővetkező sorokat: Igen tisztelt
Szerkesztő ur! B. lapjának csütörtöki számát,
mely a cipőgyárszövetkezet tagjai körében támadt
egyenetlenségről emlékezik meg, távollétem miatt
későn kaptam meg s csak most nyilatkozhatom a
közlemény egyes tévedései dolgában. A közlemény
szerint a szövetkezet az építkezés céljaira kétmilliárd kö'csönt vett fel 1923 előtt. Ez tévedés.
A szövetkezet a műhelyépületre való emeletráépítésre 1923 végén 94 millió koronát és 1924
elején kb. 60 millió koronát költött, amihez kölcsönre nem volt szüksége. Az értékpapirvásárlás
sem kölcsön kapott pénzből történt. Egy nagy
vállalatra, a négy és félmilliárd értékű tisztviselöcipővállalatra adott előleg utolsó részlete volt a
600 millió korona, melyet a pénzügyminisztérium
1924 február 16 án, a magyar koronának Bécsben
történt kontreminálása napján utalt ki s amely
napon országos pánik keletkezett a korona ártó
lyamának romlása miatt. Az adott viszonyok közt
azon a napon az általános vélemény az volt, hogy
legcélszerűbben értékpapírban értékesül át a pénz.
Hangsúlyozom, hogy az általános üzlettetenségnek
a szövetkezet üzemére is gyakorolt hatása és a
tagok között támadt viszálykodás nem jelent más',
mint alkalmi stagnálást a szövetkezet szépen meg
indult fejlődésében, melynek elháritására a belső
békesség helyreállításán tul az őszi előzés bőséges
megindulására volna szükség . . . Őszinte tisztelettel vagyok Szerkesztő urnák készséges hive
Szabó Gyula, szövetkezeti elnök.

344 november 6.
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DELMAGYARORSZAQ

1925 november 10.

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

A Corinthián-vándordíj eildei védője: A Szegedi Atlétikai Klub.

A mérkőzés lejolyása.
Szitáló esőben, pont 2 órakor udvarias
tapsokkal köszöntve, elsőnek a SzAK csapata
Jelenik meg a pályán, ma|d rövidesen dörgő
taps Jelzi a debreceni csapat érkezését. Kölcsönös üdvözlések és zászlócsere után a SiAK
kezdi a Játékot, de a debreceni csapat nyomul
fel és Sinóka faultja már az első percben
veszélyt jelent. Molnár sűrítő szabadrúgása
S i ű c i kapuja mellé kerül, majd a SzAK Jobboldala nyomul fel és Mészáros—Wahl öiszjátékából, utóbbi éle a lövése kerül kapu fölé.
Majd Vampelics kiugrása jelent komoly vesxélyt,
de Szűcs bravúrosan ment. Solti szédületes lefutását korner árán szerelik, amely azonban
eredménytelen. A debreceni halfsor láthatólag
visszaesik, a SiAK-csatársor remek akciókkal
támad, a gól állandóan a levegőben lig, a
belső csatárok azonban késnek és Farkas kapus idejében és biztosan lép közbs. Hullámió
mezőny jiték után a biró a félidő végét Jelzi.

kötött divatmellények
legnagyobb választékban

Q 7

A SzAK fényes győzelme üebrecevtben.
A SxAK a szonbat délulini gyorsai! kelt
útnak, hozy a Coriathiái-dij dJnlő.nérkőiéaén
Debrecenben kiálíjoi ax oltani Vasutas Sport
Clubbal szemben. Este fii 9 órakor érkezett
Debrecenbe, ahol ai oltani sportkörök impozáns
fogadtatásban részesítették. Elsőnek Viaey István, a Vasutasok elnöke .üivözö te a SiAK-ot,
majd Biró Dezső a'elnök a budspsili MLSz
és Perenczl Károly elnök ax összes debreceni
klubok képviseletében kösxöntölték a Debrecenben elsőizben szerepelt déli bajnokot. Az
üdvözlésekre bástyái Htlizer Ti radar válaszol!
nagy tetszéssel fogadolt beszédében. Este iimerkedísi estély volt a Bika szálló különtermében, majd hamarosan aludni tértek a fiuk.

férfi és női
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L a m p e l és Hegyi cégnél.

Sport
SzAK—Debreceni Vasutas Sport Club 2 : 0 (0:0)

kötött áruk,

Biró: Dr. Kánn Frigyes.
elsőrangú Wihl, de különösen Mirtonossy a
kapu elölt puhák voltak. A csatársor mögött
ezúttal elsőrangú halfsor állott. Kioakay—
Sítnóki—Vexér II. halfsor végig birta a hatalmas iramot és ugy a támadásbin, mint a védelemben, nagyszerűen helytállóit. A hítvédek
közöl Beck II. volt a jobbik, de Horváth I. is
derekasan helytállót!. A debreceni csapatban
különösen Farkas kapus volt nagyon jő, kitűnt
még Molnár hitvéd éi Vampelics a csatársorban. A halfsor szürke, de lelkes, a csatársor
magai labdákkal operál és messze a SzAK
csatársora alatt miradt. Dr. Kann Frigyes ismét
kifogástalanul látta el nehéz feladatát.
A mérkőzés után az MLSz nevében Biré
Dizső alelnök gyönyörű beszéddel üdvözölte a
győztes csapatot és átadta a remek kivitelt!
Corinthián-plaketleket éi a hatalmas vándordíjat, melyet a SiAK nevében bástyái Holtser
Tivadar elnök köszönt meg. Ktllön kell megemlékeznünk a debreceni köiönsíg nagyszerű
magatartásáról, amely mindrégig lelkesítette
kedvenc csapatát, d i nem volt magatartása
egy percig sem sértő a vendégcsapatra sem.
Este a város tanácsa rendezett diszvaciorát a
kit csapat tiszteletére, amelyen azonban a SzAK
csapata azonnali visszautazása miatt nem vehetett részt, de otthagyta képvissletéban Villányi
műszaki tanácsolt, ki ax üdvözléseket a SzAK
nevében megköszönte.
K. M . _
M a g y a r o r s z á g — O l a s z o r s z á g 1 : 1 (0 f i )
A balsikerekben gazdag magyar futballsport
részére az utolsó alkalom adatott meg az elmúlt
vasárnap, hogy megkopott presztízsét egy kissé
fényesre csiszolja. A magyar-olasz mérkőzésen
akarták helyreállítani az elveszett „gloirt". Sajnos,
ez sem sikerült, mert egy kinos, vergődő küzdelemben nagy szerencsével csak eldöntetlent tudtunk
kicsikarni az olaszoktól. A mérkőzés nemcsak
eredményében, de lefolyásában is vereségnek
számit, mert sí /ár, értéknélkűü volt a másfél órás
produkció. A csatársor egyetlen gólt sem tudott
az olaszoknak lőni és csak tizenegyessel egyenlített ki. Botrány ellenben volt, mert a magyar
játékosok Összeverekedtek az olaszokkal. A mai
legjobb fővárosi tizenegy nem az ország legjobb
tizenegye. A magyar futballsp jrtot csak egyetlen
módon lehet meggyógyítani: bevonni a vidék jó
erőit a válogatott keretbe.

A R I

A Hn Kt

kevesebb mint 9:2 arányban győzte le a KTK.
A futballban fordulnak elő meglepő eredmények,
de ez a 9:2 arányú vereség sehogy sem érthető.
A KTK ezzel a győzelmével előre ugrott az
utolsó helyről, maga mögött hagyva a VMTE-t.

MLSz

ifj.—Dél

ifjúsági

válogatott

3 : 0 (0: 0 )
Budapest.
Biró: Himmler.
Szép, nivós küzdelmet vivott Dél derék, ifjúsági
válogatott csapata az MLSz csapatával a Herendy
vándordij-dönlőjében. A mérkőzés első félidejében
egyenrangú ellenfelek küzdtek, sőt Dél volt fölényben. A II. félidőben felülkerekedett az MLSz
csapat nagyobb tudása és állóképessége és ez
előtt meg kellett hajolni Délnek. Előre látható
volt, hogy a küzdelemben a főváros fog győzni,
de a mód, ahogy Dél tartotta magát, ahogy a két
félidőt végig játszotta, dicséretére válik.
A rendőrségi AC-SzIKE 3:2 (2:1.) A körletpályán lefolyt küzdelemből a RAC került ki megérdemelt győztesen. A RAC állandó fölénye jellemezte a mérkőzést. A rendőrség góllövő|e Hegedűs III., mig a SzIKE góljait Karb és Zulán lőtték. A győztes csapat legjobb embere Hegedűs
és Begyik. Figyelemre méltó munkát végzett a
halfsor.
Magyar—osztrák sakkverseny Győrött. Győrből jelentik: Tegnap Győrött megtartott magyar—osztrák sakkmérkőzésen, az első országközi
csapatmérkőzésűnkön a magyar sakktudás szép
győzelmet vivott ki a sakk terén szintén a nemzetek soraiban álló Ausztria ellen. A győri városházán Farkas Mátyás győri polgármester magyar
és német nyelvű beszéddel üdvözölte Magyarország és Ausztria válogatott sakkozóit. A magyar
vidék, amely 10 játékossal volt képviselve, igen jól
szerepelt. A játszmák 65 százalékát nyerte meg.
Az öt vidéki osztrák játékos csak két remist tudott
összehozni. Végeredmény
Magyarország 18,
Ausztria 12.
Bankét a Corlnthlán-dlJ gvő*tes SzAK tiszteletére. A SzAK vezetősége csütörtökön este egynegyed
9 órakor banketet rendez a Corinthián-dij nyertes I.
csapata tiszteletére a Tisza-szállóban. A banketre meghívták a váro3 hatóságát, az MLSz elnökségét és a
társegyesületeket. A klub szívesen lát vendégeket.
Jelentkezni lehet a banketre naponta délután 6 órakor
a SzAK törzsasztalánál Szarnék
Manó klubgazdánál.

A második félidőben a fokozatosan erősődő
SsAK fö ény meghozza a győzelmet. Veszélyes
SzAK-támadáiokkal indul a Játék. S Jlti—Martonossy é i Wahl kombinációs támadásából
utóbbi három méterről az üres kapu mellé lő.
Liszkayné hölgyfodrászati szalonja
Majd Solti bombalövését Farkas csak nehezen
védi. A 25 ik percben Megyeri—Martonossy is
Kölcsey ucca 12., Reök-palota.
Solti összjdtikából utóbbi kiugrik is a felső
sarokba a meglepett "Farkas mellett gólt lő.
Specialista a Henna hajfestésben. Manikűr és
Igazi Solti gól volt l Újrakezdés után Solti
kozmetika. Sikeres szeplő és májfolt eltávolíszabadrugástbSl Wahl gólt ér el, de a biró
tás. Legújabb hajmunkák
és legmodernebb
offszájd miatt nem adja meg. A 35 ik percben
hajvágások Igen előnyös napi és havi bérletWahl félpályáról indulta
lefut is a kapalic
rendszer. Állandó vendégeknek 25% árengedmellett gyönyörű lövéssel a második gólt szerzi
mény. Kitűnő uj munkaerő fővárosi
prakszissal.
A Déíkerü'.et f u t b a l l e r e d m é n y e i . l
511
meg csapatának. A debreceni csapat vehemens
Szegeden két bajnoki mérkőzést játszottak vatámadásokba kezd, három komért ís ér el, de
a SzAK-védelem sziklaszilárdan áll ős elhirit sárnap a csapatok. Mindkettő eldöntetlenen végződött. A
minden veszélyt.
Van szerencsém a n. é. közönség nb. tudomására
Zrínyi—SzTK
hozni, hogy az általam folyó h ó 1-én
mérkőzés 2:2 eredménye nem fejezi ki hűen a
A csapatokról.
á t v e t t (Kis Pipa) é t k e z d é t
két csapat mutatott erőviszonyát, mert a Zrínyi e
A SzAK-csapnla mulatott gyönyörű Játékával mérkőzésen Jobb volt. A másik meccs, melyen a a legkényesebb igényeknek is megfelelően átalakítva,
megérdemelten Jutott a vándordij védőinek soi t t a
m e g n y i t o t t a m .
KEAC-HTVE
rába. Különös dicsőség illeti meg a kitűnő szeReklámot csinálni nem kívánok, kérésem csupán az,
küzdöttek,
szintén
nem
egészen
az
erőkhöz
hű
gedi csapatot, hogy elsőnek vitte hasa vidékre
győződjön meg a n. é. közönség arról, hogy konyhám
a gyönyörű vándordíjat és ezzel bekerült neve eredményt mutat, mert itt meg a HTVE érdekimondottan Ízletes, házias és igen olcsó, a felszolgálás
melte
volna
meg
az
egy
gólarányu
győzelmet.
A
pedig előzékeny.
a magyar futballsport történetébe. A csapat leg2:2-ös eredmény ugyan elfogadható, de a KEACAbonensek, kihordások engedménnyel.
főbb része ezúttal is a vidéki viszonylatban tól ma már sokkal különb játékot várhatunk. KaTisztelettel
páratlan ciatársor volt, melynek különösen két tasztrófális vereséget szenvedett a
S B I L E B HfiLÉN
szélsője, Solti és Miisáros elsőrangút mutatott.
794
SZEDED, Feketesas uooa 22. «s Klauzál tér S .
KTK-KAC
Nagyszerű volt a belső trió is, melyet Megyeri
kitűnően irányítóit. Kár, hogy az egyébként bajnoki mérkőzésen Félegyházán a KAC. Nem

Részletfizetésre £ t ruhákat
felöltőt, átmeneti kabátokat, mindenféle szőrméket, bundákat raktárról és mérték után is szállít

BLAUIGNAC

Szeged, Kelemen ucca 5.

Angol uri szabóság.

Miskolci túrót,
Trappista, Óvári, Ementhali sajtot*
Sárvári, Mecseki teavajat™
nagyban és kicsinyben 'egjutányosabbai vehet

=

ramAEiyiNAEi.

=

Szegedi paprika- és terménycég keres magyarnémet gyors- és gépírásban perfekt

Irodlstanőt.

803
Szakmában jártasak előnyben.
Ajánlatok p o s t a f i ó k 159 külduidők.
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VIII. számú bajnoki keresztrejtvény megfejtése.

Szép tiroli maróni,
legolcsóbban beszerezhető

ess

Vízszintes sorok: 3. has, 5. sík, 7. jérce. 9. Kerub,
Horváthnál, Csekonits u. 3, gyümölcscsarnok.
I I . lé, 1?. be, 14. ia, 1?. ou, 17. Megy a juhász a
szamáron, 20. 10 (öl),21. rá (ár), 22. cs, 23. a, á, 24. de,
divattermében
25. viola, 28. ö á, 29. rádió, 3?. a ó, 33. k k, 34. sor,
K e l e m e n u c c a 11,
35. zsebek, 37. ja, 38. sa (sah), 39. őr 40. kozinoB,
44. odaadó, 40. nem, 48. k c, 49. ken, 51. konak, 5?.
ás, 84. konok, EP. ha, S7. e e, í8. 1 k, 50. p', 60. el,
készülnek
416
61. KI korán kel, aranyit lel, 62. ma, 63. de, 64. pi,
n ö l és g y e r m e k r u h á k .
65. én, 66. sellő, 69. Niíus, 7?. hiu, 73. kor.

legolcsóbban

Függőleges sorok: I. Barcirola, 2. piramidon, 3. hé,

4. sc (cs), f . se, 6. Ku (Kuh), 7. jégöv, 8. ebura, 9.
kazár, 10. bordó, I I . lel, 13. eho, 14. isa, 16. Noé, 18.
Szőke Szakáll, 19. zsákbamacska, 26. ia, 27. ló, 30.
ás, 31. ir, 3?. zakó, 36. kősó, 41. cd, 42. od, 43. centrális, 45. pentatlon, 46. uo, 47. ma, 49. ko (ok), 50.
uo, 51. kakas, 52. kendő, 5«, kinin, 55. kelés, 56. him,
74. eke, 59. pap, 75. len, 67. eh, 68. lu, 70 ik, 71. ur.

VIII. számú bajnoki keresztrejtvény megfejtői.
Bartos István, Rózsa Imre, Techapek Jenő, Ou(*
freund Nelli, Holló Elemér, Pataki János, Szabó
Béláné,
Klein
Olga,
Fekete Nándorné, Dietrich
Jenő, Faludi László, BlumAdél, Qiizer Ferenc, Rosenstock Lenke, Olück Ha, Hauer Magda és Borcsa.
Adler Erzsi, Gyárfás Zoltán, Regős Borbála, Csányi
András, Erdélyi Katalin, Auspitz Hermin, Bálint Piroska,
Bauer Piroska, Bloch János, Bencsók jánosné, Dietrich Oszkár, Wolf Józstf, Ekker Rigus, Ábrahám Anna,
Vozárik Géza, Lung Ltjos, Kertész Magda, Szekeres
Heddy és Magdi, Salzer István, Bernálh Gyula,
Kreiner Eta, Csonka Mihály, Detári Margit, Kálmán
Ferenc, Katona Miksáné, Hirth Kornél, Szabó Aranka,
Dietrich Emil, Rózsa József, Leszi Irma, Perimutter
Eszter, Lengyel Jenő, Kemény Magda, Grosz Érdre,
Trebisch
Andor, Tőrök László, Somogyi Ilonka,
Atzódi Margit és Olga, Kovács Szilárd Budapest,
Somogyi Veronka, Tóth Irén, Stein Ilona, Bálint Ferenc, Tóbiás István, Kiss Ferenc, Benjámin istvánné,
Keller Márk.
• M M M M M M M M M í M M M M M i M M W M a

Töss&ae
A A a i r a r Hamiati faak hivat* et ártrlyamat
Valuták 1 Angol font 34)500-346500, ixokol 21C2-2I21,
dinár 1252-1266, dollár 70961-71! 80, franda frank
2831-2861, holland forint 28480-28680, lei 329—335,
léva 612-513, líra 28 6 7816, márka 16864 -I7C00,
osztrák schilling 100.21-100.69 dán korona 17610—
17765, ivá|d frank 13714 - I38C0, belga frank 321512 9, norvég korona
1427C—14120. svéd korona
18860—18970, lengyel zloty 116(5-118C5.
Devizák t Amsterdam 28680—28780, Belgrád 126212(6, Berlin 16E64-17020, Bukarest 135-337, Brüsiszel 3235—3245, Kopenhága 17760-17816, Osló 1412014470, London 345800-3465C0. Milánó 2821-2833,
Newyotk 71260-71480, Párta 2Í3I-2845, PTága 2112—
1120. Szófia 516-518, Stockholm 19060-19120, Varsó
11605-11855. Wien 100.41-100.75. Zürich 13731-13780.
XtH.hl tóiad*. Nyitási
Párta 21.— London
2515.25, Newyork 519.-, Brüsszel 23.S5, Milano
10.65, Amsterdam 2(3.75, Berlin 123.5625, Wien
C.0073'/t Szófia 17750, Prága 15.3750, Varsó 86.-,
Budapest ÍM72.70. Bukarest 2.45, Belgrád 9.20.
Zárlati Párta 21.60, London 2515.25. Newyork
019.—, Brüsszel 23J5, Milano 20.50, Amsterdam
208.7.«, Berlin 123.50, Wien 0.0073.15, Szófia 1.7750,
Prága 15.3750, Varsó 86 —, Budapeti ÜM72.70, Belp á d 9.20, Bakarest 2.45.
TaraénvtA(»4«. A hétfői terménytőzsdén az irányzat
lanyhább, a forgalom búzában és tengeriben élénk volt.
Hivatalos árfolyamok t Busa 76-os ttaxaridéki 34251450, felsótiszai 3400-3425, fehérmegyei és pestv déki
3375-1400, egyéb dunantuli 3350-33 >5, 77- es tiszavidéki 3475-3500. felsőüszai 3450-3475, fehérmegyei
és pestvidéki 3425- 3450, egyéb dunántuli 3100—3425,
78-as ttazavidéki 35CO—3.'25, felsótiszai 3475-3500.
fehérmegyei és pestvidéki 3450—5475, egyéb dnnántul!
3425— 3420, 79-es tiszavidéki 3:25 -3550, felsőtiszai
35C0-3525. fehérmegyei és pestvidéki 3475—350.",
egyéb dunántúli 34 0—1475, rozs 2200—2250, takarmány*T)a 2400—8800. sörárpa 3200-350T, zab 2450—2550,
tengeri 2700 — 2750 repce 61GO-62CO. köles 2000-2050,
korpa 1575-1600, lucerna, magyar 1925. évi 2000—
2200, lóhere -ag< uankamentes 2000—2200, lóhere
nagyarankás . .¡.U—ltOO.

Egy szobás belvárosi lakásomat belvárosi

2 szobás lakással felcserélném ráfizetéssel.
ucca 1 a) fatelepen.

74g

Elsőrendű, konkurrencio nélkül álló, jól bevczctcit ipor^ vállalathoz cca 2C0,ooo.ooo koronával

tars kerestetik.

Leveleket: . H a v i 25-3'1 millió k o r o n a k e r e s e l "
jeligére a kiadóhivatalba kérünk.
777

Vén kecske

Kereszthuros zongora eladó. .Bécsi" jeligére kiBútorozott szobát ha ki- adóba
adni akar, legbiztosabban
ér célt, ha ebben a rovatban hirdeti. 10 szóig 6000
passzirozva naponta frissen
korona.
kapható
sói
Róka ucca 8. szám alatt,
L a k i a t bérelhet, kiadhat
Nemzeti-szálloda mellett.
vagy cseréthet apróhirdetés
utján, l o szóig 6000 kor.
Veszek és eladok állandóan használt bútort. —
Munka, állás
Jókai ucca 3.
H

lakfts

Csipl e § (Helsctoli)

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

Vétel

Ajánlkozik uri házakhoz
fehérnemű varrónő, szépen
javit, ujat is vállal. Baranyai Erzsi, Vitéz ucca 18.

Oktaláa

Hálószobát, ebédlőt vagy
egyéb
bútort vehet kéz
Intelligens, perfekt német
alatt jutányosán apróhirés magyar kisasszony állást keres nov. 15-1 ére. detés utján, l o szóig 6000
korona.
.Gyermekszerető" jeligére.

Perfekt gépiró és gyorsirónö azonnali alkalmatást
nyerhet dr. Wellisch István ü y védnél, Szen es. 3

is megnyalja a sót, de sokkal szivesebben
a csemege mézet, amely kiváló
minőségben kapható a

Központi Tejcsarnok Rt.
Itóklejcsernokolban.

APRÓHIRDETÉSEK

712

Uri leányoknak
fehirnemQvaiTásra, montirozisokra és dísz-kézimunkák készítésére

november 15-től tanfolyamot nyit Piroska-szalon

Mérlegképes könyvelő,
Uőnjvbeiendező óradíjas
vagy állandó alkalmazást
keres. Jelige .Adóügy". I

Pénz

Értesítem a t közönséget, hogy az összes

KölcsSnt kaphat és kínálhat apróhirdetés utján, l o
szóig 6000 korona.

hitelképes egyéneknek

«»

részletfizetésre is készítek
a legújabb divat szerint t é l i k a b á t o t ,
r a g l á n t — Tisztelettel

Csányi András g^PpJa»

Ozleteladá* legegyszerűbben apróhirdetés utján bonyolítható le. — l o izó g
ucca 13. sz. 6000 korona.

Levelezés
L e v . lezésl is folytathat
apróhirdetések utján, tisztességes szándékkal. — 10
szóig 6000 korona.

gázdiókoksz
Tatai

791

Jóképű fiu vigkedélyü m zi
es táncpartnert keres. Leveleket .Csak párosan szép
az élet" jeligére kiadóba.

szalonszén
Tatai

tojásbrikett

Eladás
Használt ruháiUeejobban
értékesiti aprómraetés utján. 10 szóig 6000 korona.

Könlgsgrube

la poroszszén
elsőr endü

Üzlethelijifég

öltönyt,

Budai

minőségben

Gyermek«
és munkáscipők

kályhafűtésre

minden sxlnben é> nagyságban a
legjobb minőségben 793

házhoz szállítva
versenyenkivüli 'áron
VÉRTES cégnél
Polgár ucca 3.

III ik akadémista még néhány zongoraórát vállal.
Vyhnalek, Feketesas u. 1
Nemet és francia nyelvtanit 8. (Diákoknak és felnőtteknek.) — ¿zentgy:rg/
ucca I.
2

Mindenest,
szakácsnőt
vagy szobalányt a leg- Bangó tanintézet felelősséggel készít elő minkönnyebben kap, ha felad
denfé e vizsgára. Érdekegy apróhirdetést, lo szóig
lődni Szentháromiág ucca
4ooo korona.
59. alatt.
H2

Petóti II. [ucca em.F., Ugyanott lendtlsekéájut.nyosanjvállaltatnak. 788

téli szöveteim megérkeztek,

Nevelőnő»,
házitanitót
biztosan talál, ha felad egy
apróhirdetést, lo szóig4000
korona.

ö z v . Kohn Mór-nécipimietében Széchenyi lér. Bérház.

Különfélék
Tártat talál, ha apróhirdetésben keres, l o szóig
6000 korona.

ШМ asrs

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

Sehol olcsóbban

Varrógép és kerékpár,
angol és német Aruk.
motorkerékpár, német
_ gummlk éa szerelékek
részletfizetésre i i .
Nagy j a v í t ó m ű h e l y t
SZÁNTÓ 8ÁNDOR géprakUr*
Kiss Dávid palota, Kiss u. 404

Az Alföld e
lgnagyobb
tiMalvec raktára§

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

ШШШШ

tözóedények, konyhagépek remek
választékban s minden színben
Szántó lózsaf zománcedény áruházá ban, a hatósági huscsarnok mellett
« в

ПЛЛ

u U D

v

Dilmagyarorszdg

kiadóhivatalának
telefonszáma

Varga Mihály gyárosnál Szeged

Hradl ucca 4.
Telelőn 4 6 9 .
Mindennemű köté áru, zs neg, zsák, ponyva,
5
szölökölöző fonalak és háló

T e l e f o n : 9-58,

0 yA r1

á r o n

k a p h a t ó ,

Iránvr t A múlt heti lanyhaság a hétfői tőzsdenapra is áthúzódott és már nyitáskor is az összes értékek alacsonyabban nyitottak és mivel később sem
érkeztek a külföldi tőzsdékről biztatóbb hírek, az
irányzat gyenge maradt. A lulissipiacon a Magyar
Hitel tartotta legutóbbi zárlati árfolyamát, de a Salgó
és Rima I—1, a Nova és Georgia 3 - 3 százalékkal
olcsóbbodtak. A vaspiacon a Fegyver és Ganz-Danubius 1 és fél százalékot veszített árfolyamából, a GanzVillamos megtartotta árfolyamát. Feltűnő nagy veszteséget szenvedtek egyes ipati értékek, így példlul a
Brassó és a Gummi, melyek 4—6 százalékkal olcsóbbodtak. Valamivel barátságosabban tendált a bányapiac, ahol a Kőszén és az Urikányi 2 százalékos nyereségre tettek szert. A milompiic tartott volt. A bankok
és takarékokpiacán a Ke eskedelini Bank volt lanyha,
egyebek tartottak. A forgalom az egész tözsdeidö alatt
csekély volt. A fixkamatozásu papírok piaca is elcsendesedett. A pénztárjegyekben i5U-30\ a 6 százalékos
hadikölcsönökben 1U0—15\ az 5 és fél százalékosban
350—50Ö koronáig terjedt az árveszteség.

S o s t a r i c s és T ó t h

Húszmillió óvadékkal, több évi gyakorlattal és elsőrendű referenciákkal rendelkező, kereskedelmit végzett fiatalember ücletbe vagy vállalatnál

Ferencvároal serlésvásár. Az iráuyzat lanyha. Árak :
Könnyű 13-16. közép 18-19, nehéz 20-21.

Hódmezővásárhely, IV., A n d r á s s y u. 2 5 .

Felelős sserkesz'ö: FRANK J Ó Z S E F .
Nyomatott a kiauótnlajdonos Déluagysioiszág Hir!»p
és Nyomdaváltatat Rt. könyvnyomdájában, Szeged.

Készít vetítő lemezeket, plakát-,
zéseket, üzleti és kirakati

bizalmi állást keres,

Oh, j a j !
MELLPASZTILLÁI
—

• —

Köhöqés^afecdt&éq ¿5 e-ínqáCfeábodás»
еЯсп.

<о5 ev9 ótex b<z.\3cx[tcÜ2_
Megfojt ax a x
OCapható minden qqpqqszar- mettpabxttfta tbahátbozott bóhóqás!
tárban ¿ь droqeriaban. hamar rnaqbmbadilott

r e k l á mv á l l a l a t a
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0

reklám-tervefeliratokat.

esetleg fióküzlet vezetését vállalja .Agilis" jeligére
a kiadóhivatalba.
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